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 جامعة األمة المقاومة 
 

 رسالة الى االمة 

 دماؤنا وبالدنا ليست للمساومة

وننتتلوو ىه تتل ا  تت  ى  تستتر ق ىتتلع وانتتلىوا مةتتي ون تتو هتتا متتد ةقىألشتتل وا رنتتل   ونمتت ل 

ستت قل اريذيتتكيل  يلنتتلل إىةي يتتو ى  إستتقوليو ىتق يتتل ى نشتتا ولىألتتل وا قأليتتوإجقو يتتو دمتتلتشل د يق تتل ى 

 . ة لىشلد يق يو ضل وال و ى تن و ها خل و وا شلليع واصشيل  يرحةو واشليو وانقأليو ى 

تقت تت  ى  والهيتتل ى  وارشتتقيلى  واشتتل ى  تنر تتل هتتا تيذيتتكيل دستتلاي  وا رتتوى  نتتل  ستتلةلتشلةتتقىت تر 

جتتتقولا ودألتتتل   ى  جتتتقولا ةتتتقتى  هيشتتتل وهاتتتع وااتتتقولا وا لاتتتلهو أللنشتتتل جتتتقولا ضتتتل والنستتتلنيو

 .  س ع  ل يس ي وا ار ع والىاا واكي ال يحقك سل يلى  واا لميو  و ذاك يقت   مةي  قدع

ستت لل مقألتتا ى  تأييتتل خةياتتاى   متتا د يق تتا ولىألتتاى   ق إستتقوليو ألقمليتتوهذتتا هةستت يد تستتر 

تشليتتل وا تتلع ىتن تتو  تتد وجتتو تصتتذيو ى  واشتتل  ىوالصرصتتلتى  وا رتتوى  تستتر ق هتتا م ةيتتلل وا  تتع

 وا ضيو واذةس يييو ىه ل ا ل ييلس   شقىمشا

ىه  ىارتتا وارتتا والمرتتلو ول ألحتتش واشتتن  واةياتتا واتتكي وه تتلى  ى هتتا ايايتتل يستتر ق ولت تتلت وااتتقولا

جل نتتتو  ى  وستتترلمب ونجياتتا اي رتتتو وانقألتتتا ، يتتل شل وا تتتقت أل تتتقول  تتد جل نتتتو تستتت ي مقأليتتو

 . يل ق  يلنا واسيلساى  واةياا

ي تتتل و  تتتد دجتتتو وستتتر قول وةرحاتتتا واذنةتتتا تحتتتب ى  هتتتا وانتتتقوغ يتتتقوىا وا حرتتتو وال يق تتتاى 

 أل ل  وةرحااينل  إاي إطحغ يل ودليلت هيا  د دجو دا ياقل ى  ميلىيد مري

 متتا والةتترح  ى  هتتا ستتلليو يستتر ق والةتترح  ون يق تتا هتتا ت كيتتو وايامتتو ودنذصتتلايو وا ق يتتوى 

م ةيتتتو واذتتتقول ودليتتتلألا ى   تتتل  ستتتقةيو واحستتت وى  والستتترر لل هيتتتاى  لمليتتتو ودليتتتلتى  وارق تتتا

الختتح  وى  وا امتتل   تتد واستتاد إال  كألتتو دطتتحغ إليتتلأليا  ومتت  الستترن لاشا هتتا  يتتل يد وا رتتو

 . وانقوغ  د وانل   إاي واحيل  وا اينيوى  وارل يق ىه ل األىو ق ون يق يو ىا يع سلليوى  أللن د

 د تتل واتتي د  هينتتا يرنتتق   تتد ىتتلع واشتتق ذوتشتتل نألشتتع متتلىوا تقت تت  هيتتا جتتقولا واحتتقت

 ودألتتتل   واا لميتتتو أليتتتل تحتتتلاس وانتتتلىوا واستتتنل ي وا ةياتتتا ألقمليتتتوى  وااتتتقولا ضتتتل ودنستتتلنيوى 

واحليتتل  إال  اتتيح ى   تتل وا اتتللل وارتتا ولت اتتب  تتدخقو هتتا اتتنل ى  ،د يق يتتو ألقي لنيتتو إستتقوليةيو

 . ودجقو  وا ةيااى  مةا تةك والةشيو

http://www.facebook.com/anleague
http://www.twitter.com/arabnationleagu
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دى تتلل مقأليتتو ألتتو إا ا تتو ى تتق مقألتتا ى  وا آستتا هتتا  تتل ذ قنتتل  تتد  ى ى  ال تيحصتتق واتتليحلى 

هلىشتتل ستتحلل  ى   ىاتتو مقأليتتو إال آختتق متتأا  أستتلىي دملتتتا اتتا ىتتلي وانتتلىوا ةرتتي ت تتل  ال تتتقع

يا تتي واستتل وا هتتا ااتتو ى   تتد تتتلنى إاتتي واااولتتقى  وا  تتلطق  تتد وااحتتقيد واتتي اايتتلاى  واش تتل 

 وارشليل والجل ي ،ى  وا  لطق

ن ريتتل إال هتتا   لى ريتتل وااتتلهق  وا حرضتتيو  تتد   تتل  يتتكو وا شتتشل وا نيتت  ال نتتقع د تتحا دى  دنيتتل

   .وا ر يد  د والنرصللى  ا لوجا ألشالمو حلل وا  لى و وارلألب مةا واحش و

واشتتنلت وانقأليتتو ند تتل ى  وانلىونيتتو ألحتتش واتتلى ى  نشتتا  وا  للستتلل والةشتتيوى  ذ نتتليدإى  دنيتتلى 

ةاتتا ى  ة تتش ودناتتللولى  ا حلليتتل يتتكو وا حتتلل واتتكي دهشتتو وانتتلىواى  تأييتتلنل اة  لى تتوى   م يتتل

ةتتل   احارذتتل نتتلمل د ريتتل ى ، يتتل ارشتت و  نتتله   ا لمتتو وستترقوتيايو هلمةتتو هتتا ناتتل  متتلا ا ى

 . ةذظ والجل ى  واح لغ السريذلذ  للسرشل أل و والسللو وا رلةو ى  وا  لى و

 أنتم األعلونو ال تحزنواو ال تهنواو

 األمة المقاومةجامعة  –جامعة األمة العربية 

  م 2022  – 1–  26 دمشق في

جامعة األمة العربيةلة العامة األمان  
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