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في الندوة التي أقامها بديوانه مساء أمس األول في منطقة سلوى

الشحومي: علينا الوقوف مع الشعب السوري ضد ما يتعرض له من جرائم

ما يحصل فيها بشاعة والنظام 
السوري غطى على كل اجلرائم 
التي حصلت في التاريخ وهناك 
الذين اعتقلوا في  العش���رات 
سجون س���ورية وتعرفون ما 
هي السجون السورية ونحن 
كشعب كويتي كان لنا شرف 
بأن نوقع على بيان من 27 وهم 
اغلبية النواب حيث يطالبون 
بقطع العالقة وطرد الس���فير 
السوري الذي احتج على قافلة 

مساعدات درعا.
وزاد: ستكون هناك مظاهرة 
الس���فارة السورية  امام  قريبا 
وسنطالب بطرد السفير السوري 
الندوة يفرح بها الشعب  وهذه 
السوري ورأينا الفتات للشعب 
السوري تشيد بدور مجلس االمة 
الكويتي ونح���ن نكرر املطالبة 
بطرد السفير السوري من الكويت 
وال يش���رفنا وجود واحد ميثل 
نظ���ام يقتل الش���عب ومن هذا 
الديوان نطالب بأن يقف الشعب 
الكويتي متضامنا مع الش���عب 

السوري.
النظام السوري  ان  واوضح 
هو نظ���ام عميل اليران، النظام 
السوري في كل شيء يأخذ اذنا 
من احلكومة االيرانية فقد تغلغلت 

في سورية.
وزاد: هناك مطار ايراني في 
منطقة الرقة في سورية وايران 
لديها مشاريع كبرى في سورية 
ونح���ن ال ننطلق من منطلقات 
طائفية ولكننا نحذر من ايران 
ومصلحتنا، ان ندعم الش���عب 
الس���وري ونحن نرتبط معهم 
بالدم والدين، وطالب الطبطبائي 
الشعب املصري بنصرة اخوانه في 
سورية وهو التواق ملصر ومد يده 
لهم ونتمنى من الشعب املصري 

ان يقف مع ثورة سورية.
ولفت ال���ى ان دم الش���هيد 
الطفل حمزة اخلطيب سيكون 

كدم بوعزيزي التونسي.
وبدوره ق���ال علي الهران ان 
كوننا مسلمني جتمعنا هوية ال إله 
إال اهلل، واملؤمنون اخوة وقد بني 
اهلل ورسوله ان املسلمني كاجلسد 
الواحد اذا تأذى منهم مسلم تألم 
سائر إخوانه في العقيدة ولذلك 
كان لسماحة الشيخ بن باز البحث 
عن اي مسلم متأذ يقدم له العون 

واملساعدة.
واضاف: الرسول ژ قال من 
يرى منكم منكرا فليغيره بيده 
او بلسانه، وهذا ما قمنا به اليوم 
ضد هذه البعثية واملطالب كانت 
من اجل احلرية واهلل سبحانه 
جع���ل األيام ت���دور وما يحدث 
في س���ورية من قتل لن نرضاه 
فسورية والكويت دماء املسلمني 
واحدة وقلوبن���ا واحدة ونحن 
ككويتيني لن نرضى مبا يحدث 

في سورية.
رشيد الفعم - فليح العازمي  ٭

ودمائه متسائال: ملاذا لم يوقع 
بقية النواب ضد طرد السفير 

السوري.
ولفت ال���ى ما ورد من آثار 
تفي���د ان س���ورية هي أرض 
»احملشر« مشددا على أنه البد 
ان نقوم بواجبنا الديني ونحن 

نريد نصرة اهلل عز وجل.
وأضاف: نضال األمة يكون 
القمعية  مبواجه���ة األنظم���ة 
ففرعون عال في األرض وفرق 
الن���اس وقت���ل األطف���ال ولم 
يس���د ولعنه اهلل الفتا إلى أن 
الشعب السوري عن بكرة أبيه 
انتفض شيعة وسنة ضد النظام 
السوري، وهدفنا من هذه الندوة 
أن نقول: اننا يا شعب سورية 
معكم واهلل س���يكون بعونكم 
وس���ندعمكم بكل ما نستطيع 

لنصرة اإلسالم والدين.
الش���حومي رسالة  ووجه 
للحكومة قائال: »خذلتونا في 
البحرين فال تخذلونا مع سورية 

وهذه رسالتنا كشعب فالنظام 
السوري سقط من أعيننا«.

ومن جانبه، حيا النائب فالح 
الصواغ الداع���ي لهذه الندوة 
احمد الشحومي والذي يحترق 
دمه على املس���لمني قائال: »انا 
فرحان بهذه االنطالقة للدفاع 

عن سورية«.
واش���ار الى ان املطلوب ان 
نقول كلمة احلق في س���ورية 
ونؤك���د أن اخليانة بدأت واملد 
النظ���ام احلالي  الصفوي مع 
في سورية ونتساءل: أين انت 
من اسرائيل؟ وأين دباباتك من 

اجلوالن؟
وزاد: الدبابات حترق املساكني 
من الشعب السوري احلر وهذه 
نعتبرها جرائم يقوم بها حزب 
البعث ومبساعدة إيران وحزب 
اهلل، والش���عب اإلس���المي لم 
يتحرك وهذه الندوة هي انطالقة 
للشعوب اإلس���المية لوضع 
البعث فأين  حد ملجازر حزب 

الشرفاء؟ وأين اجليش السوري 
الشريف؟ ملاذا لم يقم كما قام 
اجليش املصري بالوقوف مع 

الشعب.
وأض���اف: نطال���ب قياديي 
اجليش الس���وري بان يتركوا 
السالح وان ينضموا للشعب 
الس���وري فهناك حصار على 
الكويت  الش���عب، ونحن في 
نع���رف حقيقة ه���ذا احلزب 
البعثي الظالم ونحذر من املد 
اإليران���ي وحذرنا في مجلس 
األمة م���ن اخلطر الق���ادم من 
الش���رق ونح���ن واحلمد هلل 
مس���لمون، فظلم االخوان في 
س���ورية هو ظلم لنا، وأشكر 
الش���ريفة  الفضائية  القنوات 
التي فضح���ت هذا النظام وما 
يقوم به من جرائم ضد شعبه، 
ونحن نطالب الشعب الكويتي 
بأال يخافوا في اهلل لومة الئم 
ونحن نريد كلمة حق واليوم 
يتكاتف الصفويون والصهاينة 

ضد الشعب السوري املسلم وال 
نريد ان نستخف بأي كلمة حق 
في هذا اجلانب ونطالب الدول 
العربية بالوقوف مع الشعب 

السوري األعزل.
وبني ان الكويت مرت بتجربة 
الظالم صدام حس���ني وعلينا  
الوقوف مع الشعب السوري 
ضد حزب البعث ونقول لسفير 
سورية في الكويت ال أهال بك 
وال س���هال، فأنت سفير حزب 
البعث ونحن نقول كلمة حق وال 
نرضى مبا يحصل في سورية 
او ليبيا او اليمن وحتية إجالل 
للجيش املصري الذي وقف مع 

الشعب.
ووج���ه الصواغ رس���الة 
للجيش السوري بأن يقف مع 
شعبه وان يرمي السالح فنحن 
نحتاج الى ان نتحرك ونقول 

كلمة حق.
واكد أن سفيرنا  ذهب الى 
ايران وكان م���ن املفترض أال 

يذهب ونحن قدمنا استجوابا 
لرئيس الوزراء الذي امتنى ان 

يصعد ملنصة االستجواب.
وبالنسبة حلديث »احملمد« 
عن الن���واب نقول ونرد عليه 
بأن يصع���د املنصة وأال يتهم 
انهم  ن���واب االم���ة ويق���ول 
فاشلون ونقول له ال تهرب من 
االستجوابات املقدمة لك واملوعد 
يوم اجلمعة في ساحة االرادة 
وال تتهم النواب بأي شيء فنحن 

نواب االمة.
بدوره اشار النائب د.وليد 
الطبطبائي الى ان احلس الصادق 
ملا قام به النائب السابق واالخ 
احملامي احمد الش���حومي هو 
احساسنا بالضبط، واستغرب 
من املوقف العربي الصامت جتاه 
ما يجري في س���ورية عكس 
الذي سارع  االحتاد االوروبي 

بالوقوف ضد هذا النظام.
واضاف: ان ثورة س���ورية 
اعظم من الثورات االخرى الن 

أكد النائب السابق واحملامي 
أحمد الش���حومي تضامنه مع 

الشعب السوري.
وقال الشحومي في الندوة 
التي أقامها بعنوان »جتمع ألجل 
أحرار سورية«: »أنا ال يحركني 
أحد ول���م تبك عيني على أحد 
كما بكت على اطفال س���ورية، 
فقلوبنا قست وإذا لم نتحرك 
س���نندم.. وهناك أناس باعوا 
الكرامة وال يهزهم ما يجري في 
األمة االسالمية؟ فنحن بلد حر 
وأصحاب كرامة ووجدنا بالدنيا 

للرسالة وان نحققها«.
وزاد: »هناك مناظر بشعة 
سيس���ألنا اهلل تعال���ى عنها 
ووجودن���ا في الدنيا رس���الة 
للحرية والكرامة وسنس���اءل 
عن كل شيء في الدنيا رأيناه 
وسكتنا وهناك نواب صمتوا 
أمام ه���ذه اجلرائ���م من أجل 
األص���وات االنتخابية فأحمد 
الشحومي بش���ر ومت عزيزا 

وان تبلغ رسالة«.
واستطرد: »لدي حق وسورية 
هي بالد الشام التي أكرمها اهلل 
س���بحانه وتعال���ى وهي مهد 
اخلالفة فأين أنت يا عبدامللك 
بن م���روان، واهلل س���بحانه 
سيساءلنا عن كل حق كتمناه 
وكل مظل���وم أهدرناه وليس 
مجلس األمة هو الذي سيحاسبنا 
وماذا سنقول هلل تعالى حني 
يس���ألنا عن ذلك و1250 قتيال 
و8000 معتقل و15000 جريح 
واالخوان يقولون مؤامرة، تبا 
لكم وملؤامراتكم وتبا لنظامكم 

وألخالقياتكم«.
وأش���ار الى ان ما نراه من 
مناظ���ر اذا لم حتركن���ا فتبا 
الكويتي  لكرامتنا، والش���عب 
س���يكون ض���د أي من ميس 
عقيدتنا، ألنها خط أحمر وكلنا 
مساءلون عن كرامة عقيدتنا.

واستذكر مجزرة »حماة« في 
عام 1982 وان »ابن باز« بعث 
برسالة حلافظ األسد يتساءل 

عن ذنب من قتلوا فيها.
 وقال: كنت حينها موجودا 
ف���ي خطبة ف���ي قرطبة وراح 
ضحية ه���ذه املجزرة أربعون 

ألف مسلم.
وأضاف: »من لم ميت حينها 
أصبح مختال عقليا وأذكر أن 
الشيخ أحمد القطان كان يخطب 
ويبكي حينها بعد االعالن عن 
املجزرة وصرخ قائال: أي سماء 
تظلنا وأرض تقلنا يا اخوان، 
فنحن مسؤولون كمسلمني أمام 
اهلل عن هذه اجلرائم البشعة 

والدماء التي أهدرت«.
وطالب الشحومي من الشعب 
الس���وري بأن يسامح الشعب 

الكويتي على موقفه.
وأكد ان »الكرسي األخضر« 
ليس أهم من الش���عب املسلم 

د.وليد الطبطبائي متحدثافالح الصواغ متحدثا )محمد ماهر( أحمد الشحومي خالل ندوة »أحرار سورية«  

فالح الصواغ مع بعض احلضور بديوان الشحومي

احلضور بديوان الشحومي خالل الندوةجانب من احلضور في الندوة

أحمد الشحومي مع جانب من احلضور بديوانه

الطبطبائي: النظام 
في سورية عميل 

إليران في كل شيء

الصواغ: لنضع 
حداً للمجازر التي 

يتعرض لها الشعب 
السوري

»مقومات حقوق اإلنسان«:  النظام السوري كفر بكل املواثيق السماوية والدولية وجتب محاسبته
استنكرت جمعية مقومات حقوق االنسان في 
بيان لها تعذيب وقتل االطفال في سورية كما 

حدث مع الطفل حمزة اخلطيب الذي مت التمثيل 
بجسده البريء بطريقة سادية بشعة ـ تقشعر لها 
األبدان ويشيب بها شعر الوليد ـ على ايدي فرق 
املوت التابعة للنظام السوري، مؤكدة أن استمرار 
استهداف املتظاهرين املدنيني واالطفال والنساء 

وكبار السن واملعاقني وهدم وتدنيس املساجد 
ودور العبادة ومحاصرة املدن بالدبابات وقطع 

مياه الشرب جرمية نكراء حرمتها جميع االديان 
السماوية واالتفاقيات ومعاهدات حقوق االنسان 

الدولية.

قصف بالمدفعية

وتابعت املقومات: فجعنا منذ ايام بقيام الدبابات 

باقتحام مدينتي الرسنت وتلبيسة التابعة حملافظة 
حمص حيث مت قصفهما باملدفعية الثقيلة ما ادى 

الى سقوط قتلى وجرحى بينهم اطفال كالطفلة 
هاجر اخلطيب من مدينة الرسنت التي قضت 

برصاصة مباشرة في الصدر اثناء توجهها مع 
مجموعة اطفال آخرين في حافلة صغيرة الى 

مدرستهم.

قصف المساجد

واضاف البيان ان القصف طال ايضا مسجدي 
قلعة تلبيسة ومسجد املصطفى ـ حسب شهود 

العيان ـ وادى الى هدمهما االمر الذي يؤكد انتهاج 
قوات األمن السورية استراتيجية قتل كل شيء 
يتحرك دون هوادة حتى القطط في الشوارع لم 

تسلم من القنص االمر الذي يستوجب تدخال دوليا 

عاجال ورادعا وليس مجرد اجراءات وعقوبات 
مالية ليس لها تأثير على ارض الواقع السيما بعد 

اكتشاف مقابر جماعية في محافظة درعا وتبني من 
خالل الكشف على اجلثث تعرضها للتعذيب والقتل 

البشع.

لحظة االختبار والحقيقة

ولفت البيان الى أنه بات على اجلهات الدولية 
املعنية بالدفاع عن حقوق االنسان السيما منظمة 

االمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف« ان يثبتوا 
جديتهم في التعاطي مع انتهاكات حقوق االنسان 

في سورية وان يضغطوا بكل الوسائل املمكنة 
من اجل وقف حمام الدم الذي ينزف من املدنيني 

املساملني كل يوم فهذه حلظة اختبار وحقيقة 
بالنسبة لهم، فالدم الليبي ال يختلف عن الدم 

السوري ولعبة املصالح والكيل مبكيالني يجب ان 
تتوقف.

الدور الخليجي والعربي

وطالبت اجلمعية مجلس التعاون اخلليجي وجامعة 
الدول العربية بالضغط على مجلس األمن الدولي 

للتحرك الفوري دون تباطؤ لفك حصار املدن 
واطالق املعتقلني واسعاف اجلرحى ودفن املوتى 

والتوقف عن تعذيب وترويع الناس وارهابهم 
ومداهمة منازلهم، فهذه جرمية ابادة جماعية بحق 

شعب اعزل ملجرد انه طالب باحلرية والعدالة 
االجتماعية، وقد سقط حتى اآلن اكثر من ألف 
قتيل وعشرات اآلالف من اجلرحى واملعتقلني 

واملفقودين حسب املعلومات التي اكدتها املنظمات 
احلقوقية السورية وشهود العيان.


