
القصة الكاملة احصل على : اللقاحات
طفلك و أنتتك حماييسعون لعلماء و ينأطباء وممرض

جراحي دماغوشمل أطباء أطفال وأطباء أسرة ي ا طيفثلونمين أعل ه ولموقعا
شكلوبقد بحث كل منا  .المناعةولحياء وا المراض والكيمياء ومعلفي أساتذة و

. وصلنا إلى استنتاجات سوف تقرأ عنها في هذ ه الوثيقةتو العلم الحقيقي فيمستقل 
MD- DO- MB -MBBCH  الطب تخصصفي  طبيبتشير إلى أي منها .ND  تشير إلى

. سممرض أسرة ممارتشير إلى  FNP. مرخص في بعض المناطقوطبيب مدرب طبيا 

 منللعديدالعثور على سبب البطباء من مكن تلماذا ل ي أي وقت مضىفي  هل تساءلت 
المراض؟



. لتجاهل العلقة بين المرض واللقاحات هذه هي بعض منتهيئتهم تم ه قد لهنهذا

:اللقاحاتبارتبابطها ق تم توثيالمراض التي 

الحساسية والكزيما•
التهاب المفاصل•
الربو•
التوحد•
التي لها العديدول عقار مثبطات مضخة بروتون وحتاج الرضيع إلى أن يتناي:حمض الارتداد •

من الثار الجانبية
السرطان•
)مرض السكري  عند الرضع والطفال• )

أمراض الكلى•
إجهاض الحمال•
قائمة طويلة من المراض العصبية والمناعة الذاتية•
)SIDS(متلزمة موت الرضيع الفجائي •

العديد مما يوجب ذكر ه هنا والعديد •

الداخليةنشرة ال أو بطبية دراسات في إما ، موثقة حذه هي بعض الثار الجاهنبية المعروفة للقاه
:اللقاحاتلعبوة 

التهاب المفاصل واضطرابات النزيف والجلطات الدموية والنوبات القلبية وتعفن الدم •
التهابات الذن •
) مع تقارير كسور في العظام(المغماء •
 مغسيل الكلى يستلزمالذي الفشل الكلوي •
الصرع /  النوبات•
 والحساسية المفرطة الشرىشديدة مثل الالحساسية •
الموت المفاجئ •
 .دخول المستشفىالتي تلزم العديد من التشخيصات •
 مليار دولر في1.2) أكثر من NVICP( اللقاحات  تامنح البرنامج الوطني لتعويض إصابوقد •

. اللقاحاتمن هاتضررو عن الضرار التيتعويض لطفال وبالغين واحد فقط كعام 

اللقاحات مرتبطة بالتوحد



 وبدأ اعتماد لقاح التهاب1991التوحد كان نادرا إلى أن بدأت برامج التطعيم الشاملة عام •
شهد عشرات اللف من الباء ظهور التوحد على أطفالهموقد .الكبد ب ولقاح التهاب السحايا 

.بعد تلقي تلك اللقاحات ومغيرها من اللقاحات بوقت قصير

 تجد أن الدراسات التي تنكر العلقة بين التوحدwww.fourteenstudies.orgفي موقع •
.واللقاحات مشكوك في أمرها

زداد غنى كلما ازددت أهنتتشركات صناعة العقاقير وشركات التأمين والنظام الصحي 
مرضا
.يوصى بجرعات تعزيزية من اللقاحاللقاحات ل تمنح مناعة دائمة لذا •

.الجرعات التعزيزية تزيد من مخاطر الثار الجانبية للقاحات•

 من العقاقيرالعديدثار الجانبية للقاحات قد تجعلك مريضا بقية حياتك، وبسهولة ستجد آال•
. سببتها اللقاحاتتي الثار الجانبية التعالجالتي 

ليات المتحدة ل يمكن مقاضاة أي من الطباء أو شركات صناعة العقاقير عند التضرروالفي •
سن القانون الوطني لصابة الطفال من اللقاحاتوذلك ب.من اللقاحات كليهما تمت حمايته 

في ذلكالرئيس رونالد ريغان مرسوما  بإصدار هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ. 1986عام 
" أنه، ينص على الوقت  دعوى مدهنيةأي يكون مسؤول في ات أنلقاحصاهنع ل يجوز لي :

القاهنون ة تسبب بها اللقاحاوفالضرار الناجمة عن إصابات أو عن   ) ) العامة99-660".

. أو أبناءهم اللقاحاتنالعديد من البطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ل يتلقو

لماذا؟
. فعالةأوإثبات أن اللقاحات آمنة  ل  بأنهعلملنهم على •

.لنهم على دراية أن اللقاحات تحوي مواد خطيرة•

.لنهم يعلمون أن اللقاحات تسبب مشاكل صحية خطيرة•

.لنهم قاموا بعلج مرضى من آثار جانبية خطيرة نتجت عن اللقاحات•

. هو أهنت ومن تهتم لمرهمفي صحة جيدةالمستفيد من البقاء 

: كليات الطب،بأكملهقامت شركات صناعة العقاقير بالسيطرة الكاملة على النظام الصحي •
لذا بات مصدر دخل الطباء.المجلت الطبية، المستشفيات، العيادات، الصيدليات المحلية 

http://www.fourteenstudies.org/


الطبيبن إ.معتمدا على الطاعة العمياء بدون أي تشكيك في أي جانب من جوانب اللقاحات 
واضحا على ضررل حتى لو شاهد دلير، بأي ضرالسبب اللقاحات مغير قادر على اعتبار 

 رمغم ما،.أمام عينيه قد جازف الموقعون على هذ ه الوثيقة من أجل سلمتك وطفلكاللقاحات 
:العلوم والطب مغير المفسدة تساند رفض اللقاحاتأن .انتحار من  ا يعنيه هذا مهنيقد

.المستشفيات تستفيد ماليا من الفحوصات وإقامات التشافي•

.من الدولرات من صناعة اللقاحاتمليارات شركات صناعة العقاقير تحقق •

ثارآمن الدولرات جراء بيع العقاقير لعلج العشرات المليارات شركات صناعة العقاقير تحقق •
.سبب بها اللقاحاتتتالجانبية من اللقاحات والمراض المستديمة التي 

.تشكل اللقاحات العمود الفقري للنظام الطبي بدون اللقاحات ستنخفض كلف الرعاية الصحية•

 لقد بادلنا جدري الماء بالتوحد ، والنفلونزا بأزمة.لننا حينها سنكون مجتمعا صحيا بإجماله
.الربو ، والتهاب الذن بمرض السكري القائمة تطول وتطول  في مسعانا للقضاء على قائمة .

ها بتفشي أمراض مدى الحياة واضطرابات قمنا باستبدال، قصيرة من ميكروبات حميدة نسبيا
.وخلل وظيفية،   وإعاقات

كم يوجد من اللقاحات ؟
 نوع113 حقنة تحتوي 35إذا تلقى الطفال كافة الجرعات لكل اللقاحات، سيتم حقنهم •

/مادة كيميائية مختلفة، أربعة أنواع من الخليا الحيوانية  59جزيئات مرضية، مختلف من 

.الحمض النووي، والحمض النووي البشري من أنسجة الجنين المجهض واللبومين البشري

.إذا كنت تعتقد أنه ليس عليك القلق من اللقاحات لن أطفالك قد كبروا فكر مجددا الن جاري•

البالغينفئات  لقاحا تستهدف في أمغلبها 20تصنيع للنتاج خلل السنوات القادمة أكثر من 
.والمراهقين

:بعض مكوهنات اللقاحات كيف يعقل أل تشكل خطرا على صحتك؟

.أنواع بكتيريا وفيروسات تم استزراعها في خليا حيوانية من أجل صناعة اللقاحات•

والموثق سميته للعصاب ل زال موجودا في لقاحات النفلونزا حول العالم كما ل• .الزئبق  - -

. من الزئبقآثارا متبقيةزالت اللقاحات الخرى تحمل 

.مسبب لنتكاس كل من العظام ونخاع العظام والدماغسم اللومنيوم ، •

.خليا حيوانية من القردة وكلى الكلب والدجاج والبقر والبشر•

سائل تحنيط مادة مسرطنة معروفة• .الفورمالديهايد  ( )



المعروف أنه يسبب العقم في إناث الفئران وضمور الخصية في ذكورمن  80بوليسوربات •
الفئران

جيلتين من الخنازير والبقار، والمعروف أن يسبب ردود فعل تحسسي، موجود بكميات•
.ولقاح الجديري ولقاح الهربس المنطقي )  MMR(اللقاح الثلثي كبيرة في 

 المعروفق، من لقاحات إنفلونزا بالستنشايتواجد في ) MSG(حادي مغلوتومات الصوديوم أ•
مثل مرض السكري ونوبات واضطرابات عصبيةهأن ) يسبب اضطرابات التمثيل الغذائي  )

.أخرى

تضارب المصالح
.نفس الشخاص الذين يضعون قواعد وتوصيات اللقاحات يستفيدون من أرباح بيع اللقاحات•

لدكتورة جولي مغيربيردينغ، التي كانت مسؤول عن مركز السيطرة علىعلى سبيل المثال، ا
الدكتور بول. رئيس شركة لقاحات ميركتتولى اليوم  منصب المراض لمدة ثماني سنوات، 

قام بتطوير والحصول) ACIP(أوفيت، وهو عضو في اللجنة الستشارية لممارسات التلقيح 
.على براءة اختراع لقاح خاص به

 أطباء يمتلكون ما10معدله  ما وليات المتحدة في الوفقا لمركز السيطرة على المراض، و•
هؤلء الطباء. لقاحات في مكاتبهم للبيعدولر من مخزون ألف  100 يزيد على قيمته

ةتابعالمأيضا من زيارات وإعطاء أطفالك اللقاحات زيارات العيادة ومن من  لمايكسبون 
.لتقييم ردود الفعل

مكافآت فصلية من صناديق المرضى التي يعملون بهامن فيد أطباء الطفال المريكية يست•
تقومبحسب ما ورد و.معدلت اللقاحات خلل ممارساتهم من خلل الحفاظ على ارتفاع 

.لقاحات لديهممعدلت الهم في حال انخفضت تأنيبشركات التأمين ب

الغير هل هنالك أي أبحاث توضح الختلفات بين البطفال الذين تم تلقيحهم والخرين
ملقحين؟

أوريجون مدعوما من  باءشمل آنقاذ الجيل بعمل مسح إمؤسسة -قام مشروع كال
 طفل وكانت نتيجة17674 الكليتعدادهم بلغ مغير ملقحين آخرين لطفال ملقحين و

:المسح كالتالي

.لطفال الملقحيناعند  %120 علىأنسبة الصابة بالربو •

.الذكور الملقحينعند % أعلى 317قصور النتبا ه وفرط الحركة ة بنسبة الصاب•



.الذكور الملقحينعند % أعلى 185نسبة الضطرابات العصبية •

.لذكور الملقحينعند ا% أعلى 146نسبة التوحد •

. من الرقم الكلي للطفال المشاركين20كانت عينة الناث المشاركة في المسح تمثل  %

:للطلع على الدراسة كاملة قم بزيارة الموقع 

http://www.generationrescue.org/pdf/survey.pdfللطلع على تقرير عن انخفاض .
:قم بزيارة الرابطمغير الملقحين،  الميش أطفالالتوحد عند معدل الصابة ب

http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2 .عن التوحد تجدهاى تقارير أخر
/http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism:هنا 

/http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism:وهنا  

إعفاءات اللقاحات في الوليات المتحدة
. الحق في الرفض استخدمهتملكأنت • .

. حتى يرتاد المدارس العامةيتلقى اللقاحات ليس على طفلك أن •

.كل ولية لديها إعفاءات تمنحك حق رفض اللقاحات مغير المرمغوب فيها•

http://exemptmychild.com/10752/

ابحث عن مزود رعاية صحية يوافق على خيارك بعدم التلقيح ويحترم قرارك هنا•
http://www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf

ل للقاحاتةتار الصحة والسلمخالعديد ي " بقول  "

:مجموعات ل تقبل اللقاحات بشكل عام تشمل الطباء الشموليين، أطباء تقويم العمود•

.بناءهم في المنزل، والمنتمين لبعض الدياناتأالفقري، الباء الذين يدرسون 

ستجد اللف من الشهادات المكتوبة لباء أطفال لم يتلقوا اللقاحات توضح  حالة أطفالهم•
.الصحية الجيدة، وهي متاحة في العديد من الماكن على الشابكة

.قرارات اللقاحات هي  أمر خاص بينك وبين زوجك شريكك • . يحتاج إلى معرفته أنهال أحد/

.، أو جيرانك، أو أقاربكعائلتكعضاء  أأي منليست من اختصاص 

 .من أجل صحة مليئة بالحياة، عليك أحياهنا أخذ زمام المبادرة لتعلم أشياء جديدة
. للقاحات أنت تملك السيطرة على القرارات الصحية التي تختارهالأسلم خيار أن تقول •

http://www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf
http://exemptmychild.com/10752/
http://exemptmychild.com/10752/
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2
http://www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf


. على نتائج اللقاحاتل تملك السيطرة.لنفسك وأطفالك لكنك 

.قنالح قياساته وإعطائه تسجيلن طفلك ويوزتاجة لطبيب أطفال لمجرد حأنت لست ب•

بإمكانك اختيار طبيب طبيعي، طبيب أطفال مختص بتقويم العمود الفقري، طبيب شرقي،
.مرافق ربما تجد أن أطباء السرة من طب تقويم العظام أكثر انفتاحا وتقبلطبيب طب 

للخيار ".للقاحات "ك 

 للقوا حتفهم بعيد مولدهمحالهم.الطفال يولدون بدفاعات طبيعية  قوية لو لم تكن تلك •
. هذاللطفل الوليدمتتاليات هائلة من العمليات المعقدة المناعية تبدأ مع أول صرخة إن .بقليل 

.تنجم عن حقن المواد السامةالتي مقاطعة تلك الدون وبيجب أن يحدث بشكل طبيعي، 

تحمي اللقاحات منها في معظمها لن تصيب طفلك، وإن حدثتعرف• . على المراض التي  " "

 سيتعافون منها بسلسةبالصحةفأن تقريبا كل الطفال مغير المحصنين والمتمتعين 
. مناعة طويلة المدى الصحة ل يمكن منحها من خلل إبرةويكتسبون .

.استدعاء طبيب متى يستلزم  حول أهمية الحمى، وكيفية العناية بها في المنزل وتعلم•

. مع الرعاية والدعم، في مغضون بضع ساعاتتزول تلقائيامعظم الحمي 

http://www.drtenpenny.com/fever.aspx
 المرض الذي تتمنى أنسيتعرض لذاك أن طفلك يمكنه تلقى اللقاح وكذلك عليك أن تعي•

.تمنعه اللقاحات ل توفر الحماية التي يفترض الناس أنها توفر ه . ل تمنح الصحةلن البرة.

 أن المفاتيح الساسية للصحة هي التغذية الجيدة والميا ه النقية، والنوم الكافي،تعلم•
.وممارسة التمارين والسعادة

. تعلم كيفيةD3 بعض المعلومات البسيطة عن الفيتامينات، وبشكل خاص حول فيتامين تعلم•
الصحةالحفاظ على  ممارسات الطب البديل من أجل بعضاستخدام العشاب الساسية و

. علج العلل البسيطةومن أجل

ففي مغالب الحوال طبيبك لم يقرأ عن اللقاحات سوى.تعلم أكثر من بطبيبك حول اللقاحات •
مركز السيطرة على المراض والتي تؤيد استخدامو شركات العقاقير  عمهامنشورات التي تد

اللقاحات
رعاية، في حين تتولى شركات التأمين تغطية الرعاية الصحيةإعرف أنك تدفع مقابل •

. شركات التأمين ستدفع مقابل اللقاحات والعقاقيرالمرض .

. تباعا لتبقى صحيا، حياتك تعتمد علي ذلكتوازن•

مصادر على الشابكة من أجل مزيد من المعلومات والمساعدة
ندوات عبر الشابكة مجانا• )المجلس الطبي الدولي للقاحات  )

http://www.vaccinationcouncil.org/

http://www.vaccinationcouncil.org/
http://www.drtenpenny.com/fever.aspx


/http://www.imcv-wi.orgلمجلس الطبي الدولي للقاحات لأمثلة على مواقع تابعة •

http://www.imcv-me.org  /  

شيري تنبيني •  ، صفحة الفيسبوك/http://www.drtenpenny.com.د
http://www.facebook.com/vaccineinfo

التفكير مرت• /http://www.thinktwice.comالعالمي للقاحات " ين"معهد 

/http://www.vaclib.orgتحرير اللقاحات •

/http://www.novaxdoctors.webs.comأطباء أمريكيين معارضين للقاحات •

/http://www.holisticmoms.org أمهات يتبعن العلج البديل•

/http://www.momslikeme.comأمهات مثلي أنا •

)متوافرة باللغة الهنجليزيةكتب للستزادة من المعلومات ومحطة للبدء منها  )

•Saying No To Vaccines  –  Sherri Tenpenny, DO 
•Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child  – Mayer

Eisenstein, MD, JD, MPH 
• Vaccines: Are They Really Safe and Effective? –  Neil Miller 
•Child Health Guide  – Randall Neustaedter 
•Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask  –  Tedd Koren, DC 
•How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor  – Robert Mendelsohn, MD 
•Jabs, Jenner and Juggernauts  –  Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom 
•Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD 
•The Crime of Vaccination  – Tenison Deane, MD 
•The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization  – Tim O’Shea, DC 
•Vaccination  – Gerhard Buchwald, MD 
•Vaccination: 100 Years of Orthodox Research  – Viera Scheibner, PhD 

MD(الطباء   ، DO  ، 4yr NDأطباء تقويم العمود الفقري، وعمال الرعاية الصحية الذين ،(
 المشاركة في الصداراتمغبين الرا البديلللطبيعملون في بيئة تقليدية، والممارسين 

 يرجى إرسال رسالةعتناالمستقبلية من هذ ه الوثيقة أو الذين يرمغبون في النضمام لمجمو
:بالبريد اللكتروني 

mailto:sayno@vaccinationcouncil.org
المجلس الدولي الطبي للقاحات

http://www.vaccinationcouncil.org/
http://www.facebook.com/vaccinationcouncil
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