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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ،أما بعد،
فلم تزل املسرية متواصلة من أجل استئصال شلل األطفال يف ظل التناقص املستمر كل عام ألعداد األطفال الذين
يقعدهم الشلل من جراء اإلصابة بفريوس شلل األطفال الربي؛ ويف حني أن  350ألف طفل حول العامل قد أصيبوا
بالشلل ،حبسب التقديرات ،يف عام  ،1988مل يُبلَّغ سوى عن  12حالة حىت اآلن يف عام  ،2017ويف هذا دليل على
تفاين العاملني يف جمال الصحة ،وأيضاً احلكومات اليت حتشد كل جهودهم لكي نشهد هناية عهد هذا املرض املوهن.
ويقول سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيلهَ « :وقُل ْاع َملُوا فَ َسيَ َرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤمنُون» (سورة التوبة.)105 :

وال تزال باكستان وأفغانستان ونيجرييا هي بلدان العامل الوحيدة املتبقية اليت مل تتوقَّف فيها سراية فريوس شلل
األطفال الربي .ويف حني مل تشهد نيجرييا أي حالة إصابة خالل ما يزيد على  12شهراً ،فإن انتقال الفريوس مل يزل
مستمراً يف مناطق حمدودة يف باكستان وأفغانستان .ومن َثَّ ،فمن الضروري أن حيرص مجيع اآلباء واألمهات على
تطعيم أطفاهلم ضد شلل األطفال ،ذلك املرض العضال الذي أنعم اهلل علينا بلقاح آمن ميكننا من خالله أن نوفر
احلماية ألطفالنا.
وقد القت املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال دعماً متواصالً من رجال الدين واخلرباء التقنيني واألكادمييني
بالفريق االستشاري اإلسالمي املعين باستئصال شلل األطفال ،إىل جانب املؤسسات األعضاء به ،وهي األزهر
الشريف ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وذلك لتحقيق هدفها
املتمثل يف محاية األجيال احلالية والقادمة من خماطر هذا املرض الذي ميكن الوقاية منه .واتباعاً ألمر اهلل تعاىل إذ
يقولَ « :وتَ َع َاونُوا َعلَى الْرب َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َاونُوا َعلَى ْاإل ْث َوالْعُ ْد َوان» (املائدة ،)2 :فإن الفريق االستشاري ،إىل جانب
شبكة األئمة احملليني املتعاونني معه ،ال يألو جهداً يف حث اآلباء واألمهات على التعاون مع العاملني الصحيني أثناء
محالت التمنيع ،بأن مي ّكنوهم من الوصول ألطفاهلم يف زياراهتم املنزلية .وإذا ما استجاب اآلباء واألمهات إىل هذه
الدعوة ،وحرصوا على أال يفوتون فرصة التمنيع على أطفاهلم ،فإهنم سيوفرون هلم احلماية على املدى القصري ،ليس

هذا فحسب ،بل وسيوفرون احلماية للمجتمع بأسره ولألجيال القادمة ،ولن يُرى بشر بعدها يعاين من الشلل الناجم
وها إ َّن اللَّهَ لَغَ ُفور َرحيم»
صَ
عن فريوس شلل األطفال مبجرد استئصاله؛ يقول تعاىلَ « :وإ ْن تَعُ ُّدوا ن ْع َمةَ اللَّه َال ُْحت ُ
(النحل)18 :
وبعد أعوام ،إن مل تكن قروناً ،من معاناة األطفال يف باكستان وأفغانستان ،فإهنما يستطيعان حتقيق ما سبقهما
إليه أكثر من  120بلداً منذ أن انطلقت املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال يف عام 1988؛ إذ يستطيعان إيقاف
سراية فريوس شلل األطفال بني أطفاهلما ،ومن َثَّ التوقُّف عن رؤية أطفال يعانون الشلل طيلة العمر .وال ميكن بلوغ
البلديْن وشركائهما الدوليني يف إطار
هذا اهلدف إال بالدعم احلثيث من جانب اآلباء واألمهات لعمل
حكوميت َ
َْ
املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال.
بارك اهلل لكم أعمالكم وجزاكم عنا خرياً يف الدنيا واآلخرة.

