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  "أمهات من أجل الح�اة"منظمة من 

  

  

في سور&ا والعراق  ُقتلواالذین  - أبنائنا و�ناتنا -تجاه�معن مشاعرنا تكلمنا  ،تقر&ً�اسنة الحوالى منذ 
�ان ما  من اإلجا�ة على أسئلتنا، �دًال حر��م. و رب ل�ست حضمام إلى م لالنكتجر� دعوتالذین أو 

یتمس�ون �ق�م اإلسالم وتراثه أنهم عون من أولئك الذین یدّ  السخر&ة أو الهجومتلقیناه هو الته�م و 
ما �سمى ووصفنا من یتحدثون �حلفاء. المهاجمتنا وجدوا . و�وأولئك الذین ��رهون اإلسالموتقالیده، 

  أننا فقدناكم. وأن�روا علینا ما نستشعره من آالم نتیجة ،�أننا سخفاء"الدولة اإلسالم�ة" 

�النس�ة لنا  فإن هذا الیومالعالم، �ثیرة من  مناطHعید األم في �العدید من البلدان تحتفل ف�ما اآلن، و 
 و�أن أعز الناس علینا قد اخُتطفوا من بیننا.  ،قلو�نات ُجرح�یف � ناذ�ر ی فإنه. یوم حزن وأسى عتبر�ُ 
عائالتنا ح�اة قد تمزقت ح�اتنا و . للننوح ونرثي من فقدناهم نستط�ع أن نلجأ إل�ه قبرحتى ال یوجد و 
دعوا خُ  . ونتیجة أنهمتحقیH العدالة أو الحر&ةوالسعي ل ،الشرف الدفاع عن� تتعلHادعاءات سبب �

لى أح�ائنا فإن أغ، وشهوة السلطة ،واإلثم شخصي،سوR جشعهم الیت�عون ال أولئك الذین على ید 
ضدنا لون یتحوّ أوالدنا جعل على  لقد جرؤتم حتى. ناوانقلبوا علیأسمى قض�ة  یدافعون عن أنهم ظنوا
حاولن التوسل  نلى قتل أمهاتهم ألنهعمنهم ال�عض م أرغمتو  ،هللااسم � م تتحدثون عون أن�تدّ وأنتم 

ضنا للخداع تعرّ ، ورغم ذلك أحشائناإنهم أبناؤنا الذین خرجوا إلى الح�اة من بین ، أوالدهن رجاعستال
أن تكون لدینا فرصة في حH حتى المنح نُ آالمنا ولم  وسX واضطررنا للخروج إلى العراء هدیدلتاو 
. ا ال�عضن�عض لجأنا إلى لذاو  ،نستعین �هنجد من �م�ن أن لم . صمتفي حزن الو  لتئام الجراحال

عدًدا سب ت�ن وما زلناأص�حنا أقوR، و هنا،  موجودینزلنا ما فإننا إس�اتنا،  كمعلى الرغم من محاوالت
  .ممن� ناعندما اقتر� صامتین �مجبن وراء اخت�أتمالذین أنتم �نتم في النها�ة، . و وقوة



من بدع هذا الیوم بدعة تعتقدون  �ما أن�ماألم،  عیدفي  -أمهاتكمنحن  -م تكر&مناال نطلب من� إننا
 منطلب من� إنما نحن. العیدین اللذْین ذ�رهما اإلسالم غیر �أ� أع�اد االحتفالمون تحرّ و  ،لكفارا

حس�ما  –تجعلكمالتي  تلك الق�م )،موسلّ عل�ه  صلى هللالنبي (بها  �ّلف�مالواج�ات والق�م التي � الوفاء
َأْسَماَء ِبْنِت قالت �ما إنه ف، الذ� نؤمن �ه و�غض النظر عن الدین. على الكفار ینقمتفوّ  -تدعون 

، في عهد رسول هللا (صلى هللا عل�ه وسّلم)َأِبي َ�ْ�ٍر رضي هللا عنهما: َقِدَمْت َعَليَّ ُأمِّي َوِهَي ُمْشِرَ�ٌة 
 ِ َّd َفاْسَتْفَتْیُت َرُسوَل) َُّd ي)َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َصلَّى ، َأَفَأِصُل ي)(في ز&ارت َوِهَي َراِغَ�ةٌ  ،َ ُقْلُت: َقِدَمْت َعَليَّ ُأمِّ

  .)السنة النبو�ة من( .، ِصِلي ُأمَّكِ ُأمِّي؟ َقاَل:  َنَعمْ 

قد �أمهات ٕاننا والد��م. و  عل��م عص�ان رمأواصر القرا�ة، وقد حُ � والد��م والتمسكتكر&م مرتم بأُ لقد 
�ما و ، اءاآل�حقوق تأتي قبل ن حقوقنا وهو أدین آخر:  أ� ال یوجد فيفي اإلسالم شيء عطي لنا أُ 

) عن أبي هر&رة (رضي هللا عنه): جاء رجل إلى رسول هللا 4621) ومسلم (5514البخار� ( R رو 
ثم قال: " ك" أم" :قال؟" أحH الناس �حسن صحابتيقال: "�ا رسول هللا، من فوسلم) عل�ه صلى هللا (

  ".أبوك" قالف ،""ثم منقال،  ."أمك" ،قال ؟""ثم منقال،  ."أمك" قال: ؟من

 �م في�والدیتناقض مع وص�ة تكر&م  رغم أن ذلكالحتفال �عید األم، عدم افي على حH  مر�ما �نت
 ون م��ر  مألنه ذلك وتتهمونهم �الفساد وارتكاب المعاصي�فعلون  منما تهاجمون عند �مولكن. �ل یوم

أوامر  ت�اع�انا نال تكرمو  إن�م. أسوأ مأص�حت �مأن وادر�تأن  عل��مف، فقX أمهاتهم مرة واحدة في السنة
، التي و�أن تخاطرون �ح�اتكم ،آخر&ن �شرقتل نا �نم ال تكرمو أنتبوا أنفسهم خلفاء. الذین نّص �عض 

 الشوارع، ألنفي المشوهة  ناجثث حینما تسحلون  ناال تكرمون إن�مف�التأكید نا �ل شيء من أجلها. و وهب
  .وجودنا فِزعوا منقادتكم 

 Rل�س هناك  اآلن. لى سور&ا والعراق والذین هم هناكإفي الذهاب  ون �ف�ر  إلى الذین نعودمرة أخر
 ون �موت ، ألنهم أدر�وا أنهم الون نوا یبتسملم ��و ا ألطفالنا و لقد رأینا صورً . مجد في الموت والقتلأ� 

لم . ةمزدوجالمعاییر ال�النفاق و  حافلةوسطح�ة و انتهاز&ة جوفاء  من أجلعظ�مة، إنما من أجل قض�ة 
ر نفسه، ألنه أصیب �طلH یفجت علىأبنائنا  جبر أحدأُ فقد موتهم. في شيء مجید أ� ��ن هناك 

 �عضهم ال�عضأن "أخوته" �طعنون في حین . و امات وحیدً ". خوةإل"لمفیًدا لم �عد و  هنار� في وجه



نسمع من أبنائنا ة. مجیدقض�ة من أجل فسادهم ول�س في سبیل أن �موت  عل�ه، �ان الظهرفي 
مدR البؤس الذ� ا تقر&�ً في �ل یوم و�ناتنا الذین ما زالوا على قید الح�اة في سور&ا أو العراق 

خالل من و ، الوطن والبیت إلىالعودة  هم علىونحثالخاطئ  اعتقادهم ونرR . ح�اتهمأص�حت عل�ه 
ح�اتكم تفتقدون أن�م ، ةالصل�السطح�ة ة قشر تلك ال عبر�عض من�م، �م�ننا أن نرR تحدث مع ال

ال . فمعائلتك –معنا  مجذور�ب واأن تشعر �م تستط�عون أن م. إننا نعرفوعائلتك مالیوم�ة مع أصدقائ�
لوب ق، و وا إلى قلو��مصغ. ا�م لتحقیH م�اسب خاصة بهموا فر&سة ألولئك الذین �ستخدمونتقع

  .العالماللواتي أنجبن�م، و�ن سبً�ا في وجود�م في 

 الجهرفي ال تترددوا المساعدة والدعم، و  واطلبا، و تواصلوا: نقول جم�ع أنحاء العالم فياألهل ٕالى و 
 ملست إن�م. �ثیرون  إننا هنا، وٕاننا. ا للمدافعوقودً  وجعلهم م�بنائأ اعنتز ضد أولئك الذین �حاولون ا اعلنً 

  .موحد�

أقدامنا [مسند أحمد، سنن النسائي، سنن  تحتالجنة ال تزال و  ،أمهات من أجل الح�اةمنظمة نحن 
  ].ابن ماجة

على و  ،http://girds.org/mothersforlife الموقع اإللكتروني علىتا�عونا أو بنا اتصلوا 
 Mothers_4_Life@) تو&تر على أو، )www.facebook.com/mothersandlife( ف�سبوك

or @GIRD_S). 


