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زاء أتطرف والدهاء اجملوسي والصهيوين اإلرهاب الفكري الغريب امل
 اجلرائم اليت حتدث حبق مسلمي الروهينغا .. 

 وقفة قصرية

 
 عبداملنعم املال

 
جرامية البورمية إلكثر احلديث عن جدوى عرض اجلرائم اليت تقوم هبا احلكومة ا

،  ، احلائزة على جائزة نوبل للسالم أون سان سو تشي ، برئيستها اإلرهابية
 ( عنفوي ..!من أجل دعمها للنضال الال هنا حصلت على هذه اجلائزة )أوالغريب 

سالم واملسلمني ليدافعوا عن حكومة ماينمار ، فخرج فريق ممن حيسبون على اإل
كما  ، يسوقوهم حقدهم ) ق مسلمي الروهينغابعد كل اجلرائم اليت قاموا هبا حب
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خوان يران وتركيا واإلإحبجة أن هذه احلملة تصب ملصلحة  ( يدعون ويتظاهرون
 .  املسلمني

، وبكل  جانباأل قاءدصشقاء العرب واألضافة لألإيف حني وقف يف الطرف املقابل 
ن خوة العراقيني على اختالف مشارهبم ودياناهتم ممخوات واألشراسة مجيع األ

تقل شناعة عن اجلرائم اليت  سي وكوارث الآ، ورغم كل ما ميرون به من م عرفهمأ
، وهم ينددون باجلرائم اليت تقوم هبا حكومة ماينمار  ترتكب حبق مسلمي الروهينغا

جرام الذي نسانيتهم ورفضهم للظلم واإلإ، ما دفعهم هلذا املوقف هو  االجرامية
 . امل دون فرق بني عرق أو جنس أو دينية بقعة يف العأية سلطة على أمتارسه 

 ،  جرام احلكومة البورمية أقولإوألولئك الذين يدافعون عن 
رطاين اإليراين ومجيع لسيف العامل ميقت النظام ا ن هناك شخصاا أعتقد أال  : والا أ

ذنابه من أحزاب ومليشيات وتيارات فكرية وعقائدية خبيثة خببث الفرس أخمالبه و 
 . ة العراقية العربية األصيلة، مثل الشخصي اجملوس

خوان املتأسلمني جزء من هذا النظام اخلبيث وعندما نقول إيران وتوابعها فاإل
 . وعقيدة ، فكراا  طالقاا إال يتجزأ عنه  ، بل جزءاا  بالويل الفقيه ودجالا  املسمى زوراا 
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وبالتايل عرض هذه اجلرائم اليت حتدث اليوم حبق مسلمي الروهينغا واليت يعود 
، وهلم أن يقرأوا يف هذا ١٩٨٠قرون مضت وليس كما يدعي البعض منذ تارخيها ل
 .  التاريخ

، األول والرئيس فيها  عرض هذه اجلرائم والكشف عنها يدخل من عدت أبواب
رهاب الفكري اليت ميارسها الغرب املتصهني و باب سياسة التمييز العنصري واإله

الدول  العراق وسوريا وباقي يف والفرس اجملوس جتاه املسلمني يف العامل وخصوصاا 
رهاب الدويل واإلقليمي الذي متارسه أمريكا وإيران ضد العربية اليت عصف فيها اإل

 . املسلمني حتت ذريعة حماربة اإلرهاب وهم ُأس االرهاب وصانعّيه
اذا فمسالة عرض ما حيدث ملسلمي الروهينغا هي إدانة وليس تعزيز كما يتصور 

حزاب مع الغرب أ، من حكومات و  وكل من توافق وعمل، إليران وتركيا  البعض
،  سالم واملسلمنيرهاب املزعوم والذي لصق عنوة باإلمريكا يف حماربة اإلأاملتمثل ب

، وقفوا مع  خرى فنظام طهران مبالليه ووليه الفقيهأومن ناحية ،  هذا من ناحية
استقبال احلكومة البورمية وأيدوهم فيما يقومون به من جرائم وذلك من خالل 

املعمم الفارسي رياض احلكيم جنل املرجع حممد سعيد احلكيم مبكتبه يف مدينة قم 
"  املاغ ( والذي يعترب أقرب حليف جلماعة " سوامي اكين وش الزعيم اهلندوسي )
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رتكاب جرائم ضد املسلمني يف آراكان ) بورما (. جدير بالذكر أن االبوذية املتهمة ب
، هذه االستثمارات يف بورما هدفها متويل  االت الزراعةإيران تستثمر يف بورما يف جم

، حيث إيران تعتمد أسلوب االستثمارات  نشاطات احلرس الثوري اإليراين يف آسيا
من التحويل املباشر  يف متويل نشاطات أذرعها العسكرية والدينية يف اخلارج بدالا 

 . عن أعني الدول املستهدفة ، لتبقى يف سرية تامة بعيداا  لألموال
، فهناك حكومات وشخصيات ثرية  يران وحدها من دعم احلكومة البورميةإومل تكن 

ؤولني يف اجليش ، ودولة عربية أخرى وفرت احلماية ملس عربية دعمتها مادياا وسياسياا 
زهر لبوذا بأنه ، ناهيك عن وصف شيخ األ رتكاب جرائم حرباالبورمي متهمون ب

مؤمتر ملناقشة مشكلة مسلمي  نسانية يف التاريخ يفأفضل الشخصيات اإل
 . الروهينغا..!

و جمموعة ال أمع حكومة أو حزب  و عقائدياا أ و قناعيت فكرياا أعدم اتفاقي :  ثانياا 
،  يعين غض البصر والسكوت عن جرمية لديهم نفس املوقف الذي لدي جتاهها

نسان عاقل هو إلون أو عرق واملوقف منهما من كل فاإلجرام واجلرمية ال مييز بني 
، وعدا هذا املوقف فذاك يعين خروج  بذمها وكشف مرتكبيها على أقل تقديرن

ية أحليوانية اليت من خالهلا ال يرى اإلنسان من إنسانيته ودخوله حالة الالشعور ا
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وهلا لرمبا هو اختالفه مع الضحية واتفاقه مع أية هلذه اجلرائم ألسباب خمتلفة أمه
ل ويبيح بل ويربر جرائمه ألنه خمتلف مع نه يتوافق مع القاتأي مبعىن أ،  اجلاين

 . أو عقائدياا  الضحية فكرياا 
، كما يفعل  ختلفت مع النظام السعودي ال يعين أن أكره مكة واحلجأن أ فمثالا 

ن رجعت إ، و  البعض من خالل تشويههم املتعمد لإلسالم واملسلمني وتزوير تارخيهم
اا إما فارسية القريبة جدن جذورهم أهكذا أفعال جتد من يقومون مبثل  إىل عروق

، وال ننسى  ، دون أدىن شك مربيالية أو مسيحية متطرفةإصفوية أو صهيونية 
داة الرئيسية لضرب بلداهنم ( اجلدد ممن كانوا األ صهاينة العرب الليرباليني )

 . ؟! وشعوهبم العربية فكيف سيكون موقفهم من مسلمي الروهينغا
، ومن يفعل  قف مع القاتل ألنه أخي واملقتول هو جاريأن ال أ،  ببساطة أكثر

أو أن ، نه ذو فكر إجرامي بالفطرة أما أ،  من اثنني ال ثالث هلما واحداا ذلك فإنه 
، هذا لو   عن إنسانيته يف عقله مس ولوثة وحتكمه أجندة إجرامية خبيثة تأخذه بعيداا 

 لبيب باإلشارة يفهم ..!!كانت لديه باقي إنسانية أو ضمري... وال
 

 فرسان البعث العظيم       عبد املنعم املالصفحة الكاتب        الشبكةكّتاب 
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