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احتفال حا�شد لـ «القومي» في منطقة الح�صن ـ �سورية لمنا�سبة عيد الجالء وتحرير المنطقة من الإرهابيين
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مهنا� :سورية لم ّ
تتخل يوم ًا عن فل�سطين ولبنان والعراق ومعركتها قومية بامتياز

أمام مدخل قلعة الحصن

مقدم الحضور في االحتفال

مهنا

الخوري

عباس

عبود

سليم

منصور

لمناسبة عيد الجالء ،وإعادة األمن واالستقرار
إلى منطقة تلكلخ والحصن ووادي النضارة بعد
ط��رد المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،أقامت
منفذية الحصن ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً حاشدا ً في دير مار الياس ـ
الحواش ،حضره وفد من قيادة الحزب برئاسة
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،وعضوية ناموس
مجلس العمد نزيه روح��ان��ا ،والع ُمد :صبحي
ياغي ،زياد معلوف ،بشار يازجي ،نهاد سمعان،
محمد الحاج ،وأعضاء المجلس األعلى د .صفوان
سلمان ،ري��اض نسيم وب��ش��رى م��س��وح ،وكيل
عميد االقتصاد خالد حافظ ،المندوب السياسي
للحزب في الشمال زهير الحكم ،منفذ عام الحصن
غضفان عبّود وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام
صافيتا اسكندر كباس ،منفذ ع��ام عكار ممتاز
الجعم وأعضاء هيئة المنفذية ،وأعضاء المجلس
القومي :ساسين يوسف ،حبيب سليمان ،نجيبة
دياب ،رافق البونجي ،نديم وسوف ،سميح ديب،
ووديع حداد.
كما حضر االحتفال العميد سهيل عباس ممثالً
الجيش السوري ،اللواء المتقاعد الياس غزالي،
العميد عيسى باظا ،ق��ي��ادات من ح��زب البعث
العربي االشتراكي والحزب الشيوعي السوري
والدفاع الوطني ،ضباط متقاعدون ،رئيس وحدة
المياه في الوادي يوسف عبود ،رؤساء بلديات
وادي النضارة ،كاهن رعية الحواش األب موسى
ال��خ��وري ،وع��دد م��ن رج��ال دي��ن ،رج��ل األعمال
طوني داوود وعدد من رجال األعمال ،فاعليات
حزبية وشعبية واجتماعية ،وحشد من القوميين
والمواطنين.
عند مدخل قاعة االح��ت��ف��ال تج ّمع األشبال
وال��زه��رات رافعين األع�ل�ام الحزبية ،مطلقين
األناشيد الحزبية على وقع الموسيقى الكشفية.
ب��دأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت تحية
للشهداء ،وق��دم له عضو هيئة المنفذية ومدير
مديرية مرمريتا د .نضال منصور ،فتحدث عن
معاني الجالء ،وعن أهمية االنتصار على اإلرهاب
والتطرف.

وختم كلمته متوجها ً بأسمى آي��ات التقدير
للرئيس بشار األسد الذي يقود معركة المصير
القومي حتى النصر ،وحيا جهود كل من ساهم
في معركة طرد اإلرهابيين من المنطقة ،ال سيما
مؤسسة الجيش وال��ق��وات المسلحة ،والدفاع
الوطني وكتائب البعث وجميع القوى والهيئات
والجمعيات في المنطقة.

كما أتحدث بلسان الجرحى ألقول لسورية إننا
سنتابع معركة الوجود حتى الشهادة أو النصر،
فجراحنا جراح أعزاء ال جراح أذالء.
وتابع سليم :إن قائد سورية بصالبة موقفه
أعطى الزخم والعزيمة لك ّل الشرفاء الذين يريدون
لبلدهم أن يبقى ،فارتبط اسمه ببقاء سورية،

أداه الحزب السوري القومي االجتماعي ،ووقوفه
بك ّل قوة واقتدار مع الجيش السوري في مواجهة
قوى اإلره��اب والتطرف ،شاكرا ً ومحييا ً قيادة
الحزب القومي وحلفاء سورية على ما قدموه من
تضحيات جسام.
ك��ذل��ك ن��� ّوه بمواقف ك�� ّل م��ن روس��ي��ا وإي���ران

على العبور من ك ّل أصقاع األرض.
هب المقاومون من لبنان يدافعون عن
أما إذا ّ
سورية يقيمون الدنيا وال يقعدونها ،ويرفعون
خرائط الحدود الكيانية في وج��ه المجاهدين
والمقاومين.
عجبا ً لهؤالء المتآمرين الذين يتأكد بعد ك ّل
حقبة من الزمن أنهم ال يقرؤون تاريخ األمة جيداً.
ليعلموا أنّ خط المقاومة ومحور المقاومة
وجبهة المقاومة في هذه األمة ،خط واحد ،ومحور
واحد وجبهة واحدة ،ال تقف حدود أو سدود أمام
خفق دمائه في شرايين األمة!!
كلنا س��وري��ون ف��ي معركة المصير القومي،
ول��ن تقدر ق��وة على وج��ه األرض ،ال بخرائطها
االستعمارية القديمة وال ال��ج��دي��دة ،أن تزيل
من وجداننا وقناعاتنا والتزامنا نبض هويتنا
القومية.
أضاف مهنا :من أخطر وجوه المؤامرة تصوير
ما يجري على األرض السورية على أن��ه حرب
طائفية ومذهبية ،وتظهيرها على أنها حرب
أقليات وأك��ث��ري��ات!! إنّ أعظم أدوارن���ا ومهامنا
جميعاً ،قوميين اجتماعيين أو بعثيين ،مثقفين
ومتن ّورين ،رجال حكم ورجال دين ،ديمقراطيين
وليبراليين ومواطنين على مختلف اعتقاداتنا
والتزاماتنا ،إنّ أعظم مهامنا إلى جانب جيشنا
العربي السوري الذي يحقق اإلنجازات الميدانية
على األرض ،ويبسط سلطة الدولة ويطهّر المدن
والقرى ويح ّررها من قبضة اإلرهابيين ،إنّ أعظم
نحصن وحدة شعبنا ووحدة مجتمعنا
مهامنا أن
ّ
ض ّد هذا التضليل الكاذب والفاضح والمخادع.
لو كانت قراءتنا للحرب أنها حرب طائفية أو
مذهبية ،هل يستشهد ضباط جيش وجنود على
مدى األرض السورية في مقاومة الغزوة البربرية
الجاهلية المتخلفة؟
هل يستشهد السوريون القوميون االجتماعيون
ويقدمون خيرة الرفقاء األب��ط��ال شهداء تأدية
للواجب القومي؟ إنها معركة قومية بامتياز،
ومعركة حضارية بامتياز ،معركة قومية للحفاظ
على الهوية السورية ،وعلى الحضارة السورية،
والثقافة السورية والحقيقة السورية.
إنها معركتنا إلسقاط مخطط تقسيم سورية،
وإلسقاط مخطط إقامة نظام فدرالي في سورية،
وتقويض مشاريع اإلم���ارات المذهبية والفرز
والتهجير.
وأضاف مهنا :بقدر ثباتنا على خياراتنا القومية
واالستراتيجية في التصدي للمؤامرة وأدواتها بك ّل
قوانا ،فكريا ً وثقافيا ً وسياسيا ً ونضالياً ،وعلى كل
المستويات ،ندعو إلى اتخاذ المواقف الجريئة لبدء
مسيرة الحوار السياسي السوري ـ السوري ،الذي
يبقى السبيل الحاسم لوقف الحرب والعدوانية
التدميرية للدولة والمجتمع...
دعوتنا إلى الحوار ،دع��وة إلنقاذ شعبنا من
ب��راث��ن المخطط الجهنمي والشيطاني ال��ذي
تقف وراءه القوى االستعمارية الغربية والعدو
الصهيوني وأدواتهما العربية واإلقليمية ،وقوى
هذا المخطط ،ال تخفي نياتها في تدمير سورية
وتقويض قدراتها ،وضرب إنجازاتها ،التي جعلت
منها قوة يُحسب لقراراتها ومواقفها ألف حساب
وحساب.
ولقد بادر الرئيس بشار األسد إلى طرح مبادرة
للحوار ،ودع��ا إل��ى ال��ح��وار الوطني ال��س��وري ـ
ال��س��وري ،وان��خ��رط ف��ي مؤتمر جنيف إلثبات
قناعته الجدية ،وع��دم إضاعة أية فرصة تتاح
لوقف المؤامرة على س��وري��ة ...وسبق كل ذلك
إنجاز إصالحات عميقة في بنية الدولة والدستور
واإلدارة ،ت��ج��اوزت رزمتها ما طالبت به قوى
المعارضة ،التي رفضت الحوار وصدّت الداعين
والدعوات إليه .قوى المعارضة توسلت اللجوء
إلى الخيارات العسكرية واستجارت بالتدخل
العسكري الخارجي ،واستنجدت باألساطيل،

وص���وال ً إل��ى طلب ال��ت��دخ��ل الصهيوني وعلى
المكشوف.
أليس غريبا ً أن تضع ق��وى االئتالف الدولي
المعارض شرطا ً إلغائيا ً بشطب قوى المعارضة
السورية الوطنية ،وأن يتمسك النظام ،ويطلب
تمثيل ه��ذه المعارضة الوطنية ف��ي ال��ح��وار!!

كلمة منفذية الحصن

ثم ألقى منفذ عام منفذية الحصن غضفان عبّود
كلمة المنفذية وقال فيها :نحتفل اليوم بذكرى
عزيزة على قلوبنا جميعاً ،وه��ي ذك��رى جالء
االستعمار الفرنسي عن بالدنا ،ذلك االستعمار
قسم أمتنا بينه وبين االستعمار االنكليزي
الذي ّ
من خالل اتفاقية سايكس – بيكو ،تمهيدا ً إلقامة
الكيان اليهودي الغاصب على أرض فلسطين.
هب إلى مقاومة هذا االستعمار ،بدءا ً
لكن شعبنا ّ
من معركة ميسلون ،وصوال ً إلى دحر الغزاة في
السابع عشر من نيسان عام .1946
وقال :اليوم فإنّ قلب أمتنا (الشام) يتع ّرض
لهجمة من أشرس الهجمات ،لما يمثله هذا القلب
من قلعة مقاومة للمشروع االستعماري اليهودي.
وهذا المشروع يسعى إلى تفتيت ما ت ّم تقسيمه
في سايكس – بيكو ،مستقدما ً اإلرهاب والتطرف
من ك � ّل أصقاع األرض ،ليعيث قتالً وتخريبا ً
في بالدنا ...لذلك كان ال ب ّد لنا نحن القوميين
وق��وات الدفاع الوطني من خوض معركة دحر
هؤالء اإلرهابيين عن المنطقة ،فتكللت المواجهة
بالقضاء عليه.
وأك��د عبود أنّ منفذية الحصن ف��ي الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي سعت منذ بداية
األزمة إلى المحافظة على اللحمة االجتماعية في
المنطقة ،وشاركت بفعالية في لجان المصالحة،
وساهمت في تقديم الدعم للمهجرين من أهلنا
من مناطق أخرى وال ت��زال ...وإنها اليوم وبعد
عودة األمان فإنها تدعو المغتربين إلى العودة
والمساهمة في تثبيت االستقرار الذي نأمل أن يع ّم
ك ّل أرض الوطن بهمة جميع الوطنيين والشرفاء.

األشبال والزهرات وحملة األعالم

كلمة المطرانية

وأل��ق��ى ك��اه��ن رع��ي��ة ال��ح��واش األب موسى
الخوري كلمة مطرانية الروم األرثوذكس ،ونقل
في مستهلها تحيات المتروبوليت باسيليوس
منصور راع��ي أبرشية عكار وتوابعها للروم
األرثوذكس واألسقف إيليا طعمة مطران الوادي.
وق��ال :محبة الوطن الخالصة استدعت من
رجاله المخلصين أن يدافعوا عنه بأغلى ما
يملكون ،فقدموا أرواحهم على مذبح الوطن ليحيا
الجميع بكرامة وعزة ،ولهذا نقف اليوم في السابع
عشر من نيسان إج�لاال ً ألبطال آمنوا بحريتهم
وبتحرير أرضهم م ّمن احتلّها ون ّكل بشعبها.
وح��ي��ا ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ه��م ف��ي قلب الحدث
في الدفاع الوطني ،والحزب السوري القومي
االجتماعي وحزب البعث وك ّل الهيئات الشعبية
واالقتصادية وك � ّل الشعب ال��ذي دع��م بمحبته
الخالصة هذه األرض المقدسة .وال ننسى الدور
العظيم ال��ذي يقوم به الجيش وأبطاله الذين
يسطرون مالحم البطولة على كل ت��راب بالدنا
حتى يكون هذا الوطن مصانا ً وعزيزاً.
أيضا ً إليك يا من تمثل تطلعات الشعب الواحد
الموحد في سورية وتقوده إلى بر األمان ،إليك يا
سيد الوطن الدكتور بشار األسد كل المحبة ،وأن
يؤازرك الرب في كل عمل صالح لما فيه خير هذا
البلد.
وحتى نعيد هذا البلد كما كان ،بل أفضل ،علينا
أن نشبك سواعدنا ونبدأ العمل منذ اللحظة،
ولهذا يجب أن تتضافر الجهود بين أبناء الشعب

الأب الخوري :لي�ساهم �أبناء
ال�شعب في الداخل والخارج في
�إعادة �إعمار الوطن ولي�شهدوا
على لحظة والدته الجديدة
المخلصين في الداخل وال��خ��ارج ،ولذلك ندعو
ك ّل المغتربين في أصقاع العالم كافة للعودة
إلى وطنهم ،فهو بحاجة إليهم اآلن أكثر من قبل
ليساهموا في إعادة إعماره وليشهدوا على لحظة
والدته الجديدة منبعثا ً من بين الرماد نافضا ً عنه
غبار هذه الحرب العبثية.

كلمة عوائل الشهداء

ثم ألقى ناظر التدريب في منفذية الحصن
ج��ورج سليم كلمة عوائل الشهداء والجرحى
وقال :إنّ ذكرى الجالء تذكرنا بخروج الفرنسيين
من أرضنا ،ويوم آخر من السنة يذكرنا بخروج
العثمانيين ،كما هناك أيام أخرى كثيرة مليئة
ب��ه��زائ��م أع����داء أم��ت��ن��ا ب��ع��د اح��ت�لال��ه��م ألرض��ن��ا
وخروجهم مهزومين مذلولين ،واليوم عدو جديد
يزرع اإلرهاب في بالدنا مستعينا ً بيهود الداخل
م ّمن ارتهنوا للخارج وباعوا أنفسهم بثالثين
م��ن الفضة ،ول��ك��ن ال تقلقوا ،فسورية عصية
على ك ّل أعدائها ،وأضاف :أتحدث اليوم بلسان
الشهداء ،باسم الدماء التي روت هذه األرض،
ألقول لسورية ...لمجدك يا سورية هذا القليل.

عوائل الشهداء

الإرهابيون يخترقون �سايك�س ـ بيكو من ّ
كل محيط
الدولة ال�سورية ولن تقف حدود �أو �سدود �أمامنا
لت�أدية واجبنا القومي مهما كان حجم الت�ضحيات
وارتبط نصر سورية ببقائه ،ولكننا نطمئنكم
نحن جرحى وشهداء الحزب السوري القومي
االجتماعي أن النصر آت.
وختم سليم كلمته محييا ً الشهيد األول أنطون
سعاده الذي علمنا أنّ الحياة وقفة عز فقط ،الفتا ً
إلى أن القوميين وبتوجيهات قيادتنا المركزية
يقفون إل��ى جانب جيشنا في معركة مصيرية
بمواجهة معظم دول العالم وك ّل عصابات العالم،
فتحية ال��ى ه��ذا الجيش الجبار ال��ذي يضرب
اإلره���اب ،وتحية ال��ى ضباط وج��ن��وده وتحية
إلى أبطال الحزب السوري القومي االجتماعي
المرابضين في مواقع العز القومي من أجل سورية
عزيزة حرة قوية.

كلمة الجيش السوري

وألقى ممثل الجيش السوري العميد سهيل
كلمة قال فيها :التحية واإلج�لال لكم والعظمة
لكم والفخر بكم ،ونحن حققنا انتصارنا بصبركم
وكنتم في هذه المنطقة القدوة في انتصارنا.
يش ّرفني أن أمثل القيادة العسكرية ،وأن
أشارككم احتفالكم ،لما لهذه المناسبة من أثر
عظيم في نفوس العرب الشرفاء ،نعم الشرفاء
إذ إنّ الجالء يعني النصر ،والنصر هو هدفنا
نضحي اليوم نحن وأنتم
وهو طموحنا ،وكما
ّ
شرفاء هذه األمة من أجل النصر األكبر على هؤالء
العمالء التكفيريين الذين جاؤوا من جميع دول
العالم لتفكيك الدولة السورية ،وضرب النسيج
الوطني وتدمير البنى التحتية ،ولكن صمود
الشعب ال��س��وري وتضحيات الجيش ووق��وف
الشرفاء الوطنيين القوميين أمثالكم في قواعد
وقيادات الحزب السوري القومي االجتماعي في
لبنان وسورية ،هذا الصمود وهذه التضحيات
كان لها األثر األكبر في فضح هذه الحرب الكونية
على سورية األس��د ،وقهر اإلرهابيين وزعزعة
أحالمهم ودحرهم في هذه المنطقة ،التي وبفضل
تضحياتكم أصبحت منطقة آمنة خالية من رجس
اإلرهاب.
إنّ ما حصل في سورية وكما تشاهدون بأعينكم
هو مخطط كوني استراتيجي كبير لضرب الدور
القومي والعربي الذي أدته وتؤديه سورية.
وتابع العميد عباس قائالً :إنّ ما يزيّن تاريخ
سورية هو النضال الذي حقق االنتصارات تلو
االن��ت��ص��ارات ،واختياركم ه��ذا اليوم لالحتفال
هو حافز كبير لنا ولذوي الشهداء بأنّ الحاضر
والمستقبل لم ولن ينسى أبناءهم الذين ضحوا
بأرواحهم كي نحيا.
وق����ال :إنّ ه���ذا ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري
العقائدي ،الذي ّ
بث فيه الرئيس الخالد حافظ
األس��د الروحية الوطنية والقومية ،هو جيش
األمة المدافع عن الشعب ،والذي يفتخر الشعب
ببطوالته وتضحياته وصموده.
وأثنى العميد عباس على الدور المش ّرف الذي

والصين التي دعمت صمود سورية وجيشها
وقياتها وشعبها .وحيا أرواح شهداء سورية
من يوم الجالء إلى أيامنا هذه ،وبطوالت رجال
الجيش العربي السوري ،وأبطال الحزب السوري

العميد عبا�س :تاريخ
�سورية يُز ّينه الن�ضال
الذي حقق االنت�صارات
تلو االنت�صارات
القومي االجتماعي الذين كانوا في الخندق األول
وبذلوا العرق والدم من أجل سورية.
وأكد العميد عباس أنّ صمود سورية األسطوري
أذه����ل ال��ع��ال��م وج��ع��ل ال��دارس��ي��ن وواض��ع��ي
االستراتيجيات يأخذونه في االعتبار ،معيدا ً
الفضل األول في ذلك إلى الرئيس بشار األسد الذي
رسم طريق الخالص لسورية بصموده وشجاعته
وصدقه مع شعبه.

كلمة الحزب

ثم ألقى نائب رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي توفيق مهنا كلمة الحزب استهلها
بالحديث عن عيد الجالء ومعانيه والبطوالت
الشعبية بقيادة رجاالت سورية األشداء.
وقال :سورية تدافع عن األمة ،في ك ّل دولها،
تدافع عن لبنان ومقاومته ،عن فلسطين وشعبها
والحقوق القومية ،عن ال��ع��راق ووح��دت��ه ،عن
االنتماء العربي األصيل ،وهوية العالم العربي
ومصالحه .لقد تخلى عرب الجامعة العربية عن
فلسطين فيما سورية لم تتخ ّل ،تخلوا عن لبنان
والعراق أما سورية فلم تتخ ّل.
ل��ذل��ك ن��ح��ن ف��ي ال��ح��زب ال���س���وري القومي
االجتماعي نؤكد أنّ هذه المعركة ،ليست معركة
الكيان أو الدولة السورية ،بل هي معركة قومية
تخصنا على مدى هذه األرض السورية
بامتياز،
ّ
م��ن ان��ط��اك��ي��ا إل���ى ل��ب��ن��ان وفلسطين واألردن
والعراق.
نحن في قلب هذه المعركة ،كلنا في الخندق،
كلنا نواجه المصير القومي الواحد ،ولن تقف أبدا ً
حدود أو سدود أمام تأدية الواجب القومي مهما
كانت كلفته.
اإلرهابيون يخترقون حدود سايكس ـ بيكو،
من ك� ّل محيط الدولة السورية ،من تركيا إلى
العراق إلى لبنان واألردن ،وتقذف الدول الراعية
والحاضنة لإلرهاب المجموعات اإلرهابية إلى
الداخل السوري باسم الجهاد ،إلسقاط الدولة
والمؤسسات وتصفية الموقع المقاوم ،يمدّون
هذه المجموعات بك ّل أنواع األسلحة ،ساعدوها

 ...ويتسلمون الدروع التقديرية

منفذ عام الح�صن:
كان ال ّ
بد من خو�ض
المعركة لدحر ع�صابات
الإرهابيين عن بالدنا
المعارضة التي ال تعترف بقوى معارضة ،أليست
هي قوى إقصائية وإلغائية!
بقي
حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدرَ ،
الرئيس األسد ،وطويت صفحة ساركوزي ،بقي
األسد وطويت صفحة الحمَد ْين ،وبعدهما طويت
صفحة أمير آخ��ر ،بندر بن سلطان ،وبالتأكيد
سيبقى األسد بإرادة شعبه وجيشه القومي البطل،
غصبا ً عن ك ّل إرادة خارجية استعمارية تسوقها
ظنونها لتقبض على قرار سورية السيادي.
وسأل :من منا ال يقف مع اإلصالح؟ نحن دعاته
ور ّواده في ك ّل المجاالت ،نريد إصالحات عميقة في
بنية النظام سياسيا ً واجتماعيا ً وتربويا ً وثقافياً.
نريد بناء سورية المتجددة العصرية ،سورية
بدستور يفصل الدين عن الدولة ،سورية بإدارة
نزيهة ،حيث الكفاءة أوال ً وأخيراً ،وحيث المواطنة
أوال ً وأخيرا ً هي قاعدة التقدم والتطور واالرتقاء.
س��وري��ة النظام الديمقراطي ال��ذي يحتضن
بقوانينه تعددية سياسية ،وإعالمية وحرية
انتماء واختيار في االلتزام الحزبي والسياسي.
سورية نظام المواطنة الذي ال يميّز بين مواطنيه
وفئاته ال طائفيا ً أو مذهبيا ً أو اثنيا ً أو عرقياً.
اإلصالح في مفهومنا يرسو على الوالء القومي
واالل��ت��زام القومي النابع م��ن أصالتنا وعمقنا
الثقافي والحضاري.
أيّ إص�لاح يأتينا ب��ه ه��ؤالء م��ن الجماعات
الشيشانية أو الوهابية أو القاعدية؟؟
أيّ إص�لاح تحمله سنابك جنود العثمانية
األردوغ��ان��ي��ة اإلخ��وان��ي��ة القطرية ،أو م��دارس
االستعمار وسياساته التي تنشد مصالحها على
حساب ك ّل شيء ،وحرصا ً على أمن «إسرائيل»
ومصالحها وتف ّوقها!!
ت��رى أي��ن هي ال��دول الديمقراطية من تدمير
كنائس ،م��ن تدمير ثقافتنا ،م��ن السطو على
مقدساتنا ،من تدنيس مقاماتنا ،من اغتيال علمائنا
والمقايضة على راهباتنا ،وخطف مطران ْينا!!
ترى أين هي من علمانيتها المزعومة وهي تم ّد
بالمال والسالح ،الجماعات اإلرهابية.
اعرفوا أن سورية ُتستهدف بهويتها وموقعها
ودورها ومركزيتها .اعرفوا أن سورية تستهدف
ألنها درة الحضارة في هذا الشرق والكنز الذي
أغنى الحضارة وال يزال يغنيها ،لذلك هي دعوة،
نطلقها من قلب وادي النصارى ـ وادي النضارة
التي تألقت أن���وار النهضة السورية القومية
االجتماعية في أرجائه ،أن احفروا هوية سورية
وانتماءها واحفظوها أيقونة مقدسة على صدر
أجيالنا.
تخلل االحتفال توزيع أوسمة الوفاء والدروع
التقديرية لذوي الشهداء كابي (حنا) كرم ـ حسام
مسوح ـ طوني الساحلي ـ عطالله عبود.
وزار الوفد المركزي قلعة الحصن ودير القديس
جاورجيوس.

