بيان المؤتمر العالمي للعلماء حول التحصينات الوقائية
الذي عقد بكابول ،جمھورية أفغانستان اإلسالمية
 ١٤-١٣جمادي األولى ١٤٣٧ھـ الموافق  ٢٣-٢٢فبراير  ٢٠١٥م
الحمد  رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإننا علماء وفقھاء أفغانستان وأئمتھا ودعاتھا نجتمع  -بفضل من ﷲ وتوفيقه  -من أجل العمل على استئصال
مرض شلل األطفال نھائيا من كافة أرجاء بالدنا العزيزة ،مقدرين للدور الرائد الذي يقوم به الفريق
االستشاري اإلسالمي الستئصال مرض شلل األطفال ) (IAGالذي يتكون برئاسة مشتركة بين األزھر
الشريف ،ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي ) ،(IIFAوعضوية منظمة التعاون اإلسالمي ) ، (OICوالبنك
اإلسالمي للتنمية ) ،(IsDBونشيد بما أصدره الفريق وأعضاؤه من بيانات وتوصيات عديدة مثل " :إعالن
جدة " الصادر عام  ١٤٣٥ھـ ،الموافق عام  ٢٠١٤م ،وما تضمنه من خطط وبرامج ،ونؤيد كذلك القرارات
الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية وعن مؤتمرات وزراء الخارجية والصحة ،وما تضمنتھا من
توصيات وقرارات والتزامات للقضاء على مرض الشلل وغيره من األمراض المعدية التي يمكنھم الوقاية
منھا.
وإننا علماء أفغانستان وفقھاؤه وبعد أن استمعنا إلى عدد من األطباء المتخصصي المعتبرين ،إذ نعلن موافقتنا
على ما صدر بشأن مكافحة مرض الشلل من فتاوى وبيانات عن كل من :األزھر الشريف ،ومجمع الفقه
اإلسالمي الدولي ،وجامعة العلوم ديوبند بالھند ،وغيرھا من دور الفتوى ،نقرر ما يلي:
)أ( نقر بأن التطعيمات والتحصينات الوقائية ضد مرض شلل األطفال مباحة شرعا ،ومتوافقة تماما مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئھا ومقاصدھا العامة والخاصة ،ويجب على الوالدين ومن في حكمھما
المسارعة في تطعيم أبنائھم وبناتھم ضده ،لقوله عز وجل" :قَ ْد خَ ِس َر الﱠ ِذينَ قَتَلُوا أَوْ الَ َدھُ ْم َسفَھًا بِ َغي ِْر
ضلﱡوا َو َما َكانُوا ُم ْھتَ ِدينَ " )األنعام  :اآلية  .(١٤٠ولما قد
ِع ْل ٍم َو َح ﱠر ُموا َما َرزَ قَھُ ُم ُﷲ ا ْفتِ َرا ًء َعلَى ﷲ قَد َ
ذكره األطباء من أن التطعيمات ضد مرض شلل األطفال ال تحتوي على أية مواد ضارة وأن كافة
دول العالم اإلسالمي قد استخدمت منذ زمن طويل نفس التطعيمات والتحصينات المستخدمة في
أفغانستان للقضاء على شلل األطفال.
)ب( نرى أنه يجوز للمسافرين األفغان رجاال ونساء كبارا وصغارا أخذ التطعيمات الالزمة ضد شلل
األطفال ،حتى يسھل احتواء المرض واستئصاله نھائيا.
)ج( نشجع كافة األسر للعمل على حماية أطفالھم من جميع أمراض التي يمكن اإلصابة بھا في مرحلة
الطفولة ،والتي يمكن اجتنابھا من خالل التطعيمات المنتظمة الالزمة.
)د( الزال قلقنا مستمراً إزاء المعلومات المغلوطة التي تنشر بشأن شلل األطفال والتطعيمات ،وفي ھذا
السياق ،نطلب من المؤسسات اإلعالمية في أفغانستان ،ومن علماء الدين وصناع الرأي ،بذل
المشاركة الممكنة لتحسين الوعي العام وإزالة كافة المخاوف والشكوك ،وخاصة في قطاعات
المجتمع ذات الصلة بجذور المشكلة.

)ه( ندين نحن الفقھاء والعلماء كافة أنواع الھجمات واالعتداءات على الفرق الطبية العاملة في كافة
األنشطة والميادين ،ونود من الجميع أن يتعاونوا معھا بكل احترام وتقدير ،وھو ما يعتبر من التعاون
على البر والتقوى الذي أمرنا ﷲ سبحانه به في قولهَ " :وتَ َعا َونُوا َعلَى ْالبِ ﱢر َوالتﱠ ْق َوى َوالَ تَ َعا َونُوا َعلَى
اإل ْﺛ ِم َو ْال ُع ْد َوا ِن" )سورة المائدة.(٢ :
ِ
)و( نعيد التأكيد على أھمية التضامن اإلسالمي في مواجھة شلل األطفال وضرورة دعم كافة الجھود
التي تبذل للقضاء على المرض على المستويين المحلي والدولي.
)ز( نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى كل من ساھم وأعان على عقد ھذا المؤتمر الدولي المھم
بجمھورية أفغانستان اإلسالمية ،وندعو كل من يھمه األمر بھذه الدولة الفتية بالوفاء بااللتزامات
الواجبة عليھا تجاه استئصال مرض الشلل ،والبدء فورا في تنفيذ خطط الطوارئ واإلجراءات
الوطنية الالزمة للقضاء على شلل األطفال ،ونشيد بالدعم المالي المتميز الذي تقدمه الدول اإلسالمية
والمؤسسات المالية اإلسالمية بما في ذلك البنك اإلسالمي للتنمية ).(IsDB
وصلى ال وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

