
ويفتي بسفك الدماء السقاط صالح واالسد 
ه����اج����م ي��وس��ف 
القرضاوى المشائخ 
ال�������ذي�������ن أف�����ت�����وا 
بحرمانية الثورات 
وال�����ت�����ظ�����اه�����رات 
العربية، ووصفهم 
ليس فقط بالجهل 
وع��دم فهم القرآن 
وال����س����ن����ة، وإن���م���ا 
ب��ال��ن��ف��اق وال��ح��رص 

على إرضاء الحاكم، وقال: إن هؤالء المشايخ ينطبق 
عليهم قول الله تعالى »اشتروا بآيات الله ثمنًا 

قلياًل«.
وقال القرضاوي خالل خطبة الجمعة في 8ابريل 
2011م بقطر: إن هؤالء المشائخ أفسدوا الدين 
،وكادت فتاواهم اآلثمة تفشل الثورات العظيمة 

لعربية  للشعوب ا
التي حررتهم من 
العبودية والظلم 

والبطش.
واس�����ت�����ن�����ك�����ر 
ال��ق��رض��اوى فتاوى 
ه������ؤالء ال��م��ش��ائ��خ 
ب��اع��ت��ب��ار ال��ث��ورات 
خ���روج���ًا ع��ل��ى ول��ي 
ل  األم��������ر، وت���س���اء
باستنكار: أي ول��ي أم��ر؟ وه��و ال��ذي أش��اع الظلم 

واالستبداد والقهر.
ودعا لكل الثورات العربية بالنصر ، وقال: إن مكر 
و»إجرام« على عبد الله صالح والقذافي لن يغني 
عنهما شيئًا، وسينتصر الشعب اليمنى والليبي 

والسوري على الطغاة.

استنكر األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني 
بشدة االتهامات التي وجهها يوسف القرضاوي 
ل��دول��ة اإلم�����ارات، ووص��ف��ه��ا ب��أن��ه��ا تحريض 

ات باطلة تثير الفتنة. مرفوض وادعاء
وأع���رب ال��زي��ان��ي ف��ي تصريح ل��وك��ال��ة أنباء 

اإلم��ارات عن أسفه من أن "تصدر مثل تلك 
االتهامات التحريضية من يوسف القرضاوي 
تجاه اإلم��ارات العربية المتحدة التي ُعرفت 
دائمًا بمواقفها المبدئية المشرفة، وجهودها 
في دعم القضايا االسالمية، ونصرة ومساعدة 

المسلمين في كل مكان".

أفتى يوسف القرضاوي ان العمليات التي 
تشنها ق���وات غربية ض��د ن��ظ��ام الزعيم 
الليبي معمر القذافي ليست حربًا صليبية، 
وقد طالب بها العرب والليبيون من االمم 
ال��م��ت��ح��دة، ج��اء ذل��ك ف��ي مقابلة م��ع قناة 

»الجزيرة«.

وردًا على س���ؤال ح��ول وص��ف القذافي 
العمليات ض��ده بأنها ح��رب صليبية ضد 
االسالم، قال القرضاوي  في مارس 2011م 
: "هل هو حامي حمى االسالم وأين االسالم 
منه؟". واكد القرضاوي ان التدخل الدولي 

"تقتضيه الضرورة".

وقال: "نحن من استعان بهؤالء والشعب 
الليبي ه��و م��ن اس��ت��ع��ان ب��ه��م الن ال��رج��ل 
)القذافي( لم يدعهم وحتى آخر ليلة عندما 
ك��ان مجلس االم��ن يبحث ال��ق��رار ق��ال لهم 
سآتيكم في هذه الليلة واغزوكم وما حدث 

هو امر تقتضيه الضرورة".
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القرضاوي.. نيرون العصر

د.الزياني : تحريض القرضاوي على اإلمارات يثير الفتنة

العمليات  العسكرية ضد ليبيا ليست »حربًا صليبية«  

 وراء كل 
كارثة تعاني 
منها أمتنا 
القرضاوي

فتاواه ُوّجهت 
لخدمة أعداء 

األمة

سقط آالف القتلى 
بسبب خطابه 

التحريضي

يواجه المتشدد والمفتي بسفك دم��اء الكثير من األب��ري��اء يوسف  
القرضاوي ال��ذي يعتبر األب ال��روح��ي لجماعة االخ���وان المسلمين 
اإلرهابية سوء خاتمة وجزءًا من نفس نوع العمل، فبعد عقود من االدعاء بتكريس 
حياته لخدمة الدين والشريعة، نسف ذلك خالل عامين نسفًا، فقد أصدر فتاوى 
بقتل الحكام وذبح العلماء الرافضين للعنف والقتل ودعوة القوات الغربية الحتالل 
البلدان، وكل ذلك بهدف استيالء جماعة االخوان المسلمين على الحكم، فهذا 
الرجل يقدم صورة العالم الطاغية والسفاح والدموي، سخر الدين من أجل القتل 
والذبح والخراب والتدمير، وأباح األرض والعرض من أجل خدمة الجماعة.. لم 
يتردد أن يفتي بجواز تدخل القوات العسكرية االجنبية الحتالل الدول العربية 
طالما هدفها تغيير الحكام وتنصيب لصوص ومجرمين من االخ��وان كحكام 

بداًل عنهم.
القرضاوي أحد مشعلي هذه الكارثة الكبرى التي تحرق العالم العربي وتعاني 
منها أمتنا أشد المعاناة وقد تطول عشرات السنين.. فما تعيشه ليبيا اليوم 
ونزيف الدم والدمار العظيم في سوريا وفي اليمن ومصر يقف هذا الرجل كواحد 
من مشعلي حرائق الفتنة كنيرون لهذا العصر فقد دون التاريخ بشاعة نيرون ألنه 
أحرق روما.. لكن القرضاوي ها هو يحرق كل شيء في عالمنا.. أحرق الحب والتسامح 
والتعايش.. اشعل نيران الفتنة في اليمن، ويحاول قدر المستطاع وباسم الدين 

ان يشعل فتنة بين دول الخليج وداخل المجتمع المصري وفي سوريا وغيرها.
بعد عامين من التحريض وتمجيد القتل الذي قدسه القرضاوي وغيره من 
علماء االخوان، ها هي نتائج بشاعة ما اقترفوه بحق االسالم والمسلمين واضحة 
للعيان.. فكل حروبهم الجهادية وفتاواهم كانت موجهة لخدمة اسرائيل فقد 
دمروا جيوش أمتنا وامكانات بلداننا ونسفوا اقتصادياتنا.. غير أن النهاية السوداء 

أصبحت تحاصر هذا الشخص من كل مكان.. وكأن عقاب الله له في الدنيا أصبح 
حتمًا عليه ليكون عبرة لمن ال يعتبر حقًا فليس القرضاوي وحده يواجه النهاية 
المأساوية بل هناك العشرات أمثاله من الذين استخدموا الدين لتحقيق أغراض 

دنيوية أو من أجل الوصول الى السلطة.
لقد اصبح القرضاوي يعيش ليس كعالم يحظى باالحترام والتقدير وإنما 
كمطلوب للعديد من الدول كمحرض على القتل واإلرهاب وسفك الدماء.. ها هي 

األرض تضيق به.. والناس يخشونه والشعوب تطرده من أراضيها.
لقد سقط مئات اآلالف من المواطنين العرب ضحايا بسبب تنظيم االخوان 
ومسعر الحرب يوسف القرضاوي، بل لقد سقطت جيوش عربية ظلت تحمي 
ديار االسالم والمسلمين وتخشاه قوات العدو االسرائيلي وها هم اليوم ينتشون 

فرحًا للخدمات التي قدمها لهم االخوان.
لألسف لم يتعظ القرضاوي من أخطائه ويراجع نفسه ول��و بمبدأ القياس 
وأيهما كان األخير على أمننا.. لكنه يواصل ممارساته االنتقامية بتلك االساليب 
التحريضية لضرب دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه غاية جماعة االخوان 
المسلمين لتحقيق مخططهم االجرامي، وذلك بعد أن فشلت كل محاوالتهم في 

اشعال الفتنة داخل المجتمعات الخليجية.
ولم يعد األمر خافيًا بوجود أزمة سياسية بين اإلمارات وقطر بسبب القرضاوي 
أو بين قطر والسعودية ومصر واليمن وسوريا وتونس وغيرها، وهذا تطور خطر 
وستكون له عواقب وخيمة اذا لم يتدارك االشقاء المرامي الحقيقية للقرضاوي 

وباألخص لمخطط التنظيم الدولي لجماعة االخوان المسلمين.
»الميثاق«.. وتزامنًا مع الذكرى المشئومة لثورة الربيع العبري.. تذكر بخطورة 

الدور التآمري لهذا الشخص وتضع الجميع أمام حقائق القرضاوي.

أفتى بقتل القذافي 
أص�������������در ي����وس����ف 
القرضاوي مساء االثنين  
22 فبراير 2011م 
ف��ت��وى ب��ق��ت��ل العقيد 
معمر القذافي وطالب 
لليبيين  ا لعسكريين  ا
ب��ع��دم اط��اع��ة أوام���ره 
ب����إط����الق ال����ن����ار ع��ل��ى 

المتظاهرين الليبيين، في مقابلة مباشرة على 
قناة "الجزيرة" الفضائية. وقال الشيخ القرضاوي 
عبرالجزيرة: "وأن��ا هنا أفتي .. من يستطيع من 
الجيش الليبي أن يطلق رصاصة على القذافي أن 

يقتله ويريح الناس من شره".

وحرض ضد العالم 
الشهيد  البوطي

هاجم يوسف القرضاوي، 
رجل الدين السوري  الشهير، 
محمد سعيد البوطي، وأقسم 
على أن نظام الرئيس بشار 
األس��د قد انتهى.. وق��ال في 
خطبة الجمعة التي ألقاها في 
العاصمة القطرية، الدوحة، 
في  3 ديسمبر 2011م: إن 
انتصار التنظيمات اإلسالمية 
في انتخابات المغرب وتونس ومصر مبررة كونهم 

كانوا "مشردين ومقموعين" 
ودعا القرضاوي الشيخ البوطي إلى تبديل مواقفه وأن 

يكون "مثل علماء السلف."
وقال: " أنا أقول وأحلف بأن بشار األسد قد انتهى.. 
هذه سنة الله .. ال يبقى طاغية .. ال يبقى ظالم يتحكم 

في ظلم الناس إلى األبد."

خلفان :القرضاوي  
يحاول إخونة الخليج 

الغرب "أدوات الله لالنتقام" من األسد

تحريم المشاركة في االستفتاء على الدستور المصري

أما نائب رئيس الشرطة 
واألم����ن ال��ع��ام ف��ي إم���ارة 
دبي، الفريق ضاحي خلفان 
فقد ق���ال: ك��ل م��ح��اوالت 
جماعة اإلخوان المسلمين 

»ل���ت���ع���ط���ي���ل 
تنمية دول 
ال����خ����ل����ي����ج 
ت  العربي باء
ب���ال���ف���ش���ل«.

م��ش��ي��رًا  في 
ت��ص��ري��ح��ات 

ل���ص���ح���ي���ف���ة 
»ال����ح����ي����اة« 
ال���ل���ن���دن���ي���ة، 
ال���ى أن هناك 

»استياء شعبًيا إماراتًيا 
واض���ًح���ا م���ن ت��ص��ري��ح��ات 
ة الداعية المنتمي  وإس��اء
إل���ى اإلخ����وان المسلمين 
والمقيم في قطر، يوسف 

القرضاوي، بعد االنتقادات 
التي وّجهها إلى السياسة 

اإلماراتية أخيًرا«.
ن  ك�����ا ا  ذ إ وع�������م�������ا 
»ال���ق���رض���اوي«م���ط���ل���وًب���ا 
ب��م��ذك��رة ت��وق��ي��ف في 
اإلم����ارات، ق��ال: 
ن  أ د  و أ ال  «
أت�����دخ�����ل ف��ي 
ع��م��ل إدارات 
أخ�����رى، ول��ك��ن 
ال�����ق�����رض�����اوي 
وج��م��اع��ت��ه ما 
زال���وا يحاولون 
ال���ت���دخ���ل ف��ي 
منطقة الخليج، 
وأخونتها م��ع ك��ل أس��ف، 
وأؤك��د أن كل محاوالتهم 
أصبحت مرفوضة تماًما، 
ب���ل إن ه���ن���اك م��ق��اوم��ة 

ضدها«.

رح������ب ال��ش��ي��خ 
يوسف القرضاوي 
ضمنيًا ب��أي ضربة 
عسكرية غربية 
ل�����س�����وري�����ا ردًا 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو أن��ه 
ه��ج��وم باالسلحة 
ال��ك��ي��م��اوي��ة على 
المدنيين.. ملمحًا 

إلى أن القوى االجنبية ادوات 
سخرها الله لالنتقام.

وق��ال ال��ق��رض��اوي ف��ي اح��دى 

خ��ط��ب ال��ج��م��ع��ة  
في اغسطس في 
العاصمة القطرية 
الدوحة: " كنا نود 
لو استطعنا نحن 
ان ننتقم الخواننا 
ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا .. 
رأيناهم بالمئات 
م��ق��ت��ول��ي��ن أم��ام��ن��ا 
ي��ه��ي��ئ ال��ل��ه ل��ه��م م��ن ينتقم 
منهم" ف��ي إش���ارة إل��ى ق��وات 

الرئيس السوري بشار االسد.

أصدر الشيخ يوسف القرضاوي  في بداية يناير الماضي  فتوى دعاء 
فيها الى مقاطعة االستفتاء على الدستور في مصر معتبرًا المشاركة 

في االستفتاء "عماًل محرمًا شرعًا.
وقال القرضاوي: "أنا أرى المشاركة في االستفتاء على الدستور 
والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي هذه السلطة االنقالبية او 
يمنحها الشرعية او يطيل أمد وجودها أو يقوى شوكتها، يعد من 

التعاون على اإلثم والعدوان، وهو عمل محرم شرعًا".

يكفر حكومة مصر ويحرض ضد السعودية
شن يوسف ال��ق��رض��اوي  حملة تحريض  ضد 
السعودية في يناير الماضي  ودعاها إلى وقف 
دعمها للسلطات المصرية المدعومة من القوات 
المسلحة واتهمها باستخدام أم���وال المملكة 
ف��ي قتل المصريين المحتجين على اإلطاحة 
بالرئيس االسالمي المنتخب في يوليو الماضي. 
وقال القرضاوي لرويترز بالبريد االلكتروني: إن 
السعودية أخطأت بما تقدمه من دع��م كبير 
ل��ت��ي سحقت المعارضة  للسلطات المصرية ا

االسالمية منذ عزل مرسي وطالب بسحب هذا 
الدعم.

وقال القرضاوي: "هو أمر مستغرب من الحكومة 
السعودية، قدموا المليارات لدعم االنقالب وهؤالء 
االنقالبيون والله أبعد ما يكونون عن االسالم، ال 
تربطهم بدول الجوار إال لغة المصالح والمنافع."
وأضاف القرضاوي: إن الجيش المصري بقيادة 
الفريق أول عبدالفتاح السيسي يستخدم األموال 

السعودية في قتل االبرياء.

مصر تطالب بالقرضاوي عبر االنتربول
ذكرت وسائل اعالم  عن 
م��ص��ادر أمنية مصرية أن 
النائب العام المصري راسل 
الشرطة الدولية "اإلنتربول" 
للقبض على الشيخ يوسف 
ال��ق��رض��اوي، وتسليمه إلى 
السلطات المصرية كونه 
أح��د المطلوبين على ذمة 

ق��ض��ي��ة اق��ت��ح��ام ال��س��ج��ون 
ال��م��ص��ري��ة إب���ان ث���ورة 25 

يناير 2011م.
وأش��ارت المصادر إل��ى أن 
القرضاوي هو أحد المحالين 
إلى المحاكمة ضمن القضية 
ال��م��ع��روف��ة ب��اس��م »وادي 
ال����ن����ط����رون«، وال���خ���اص���ة 

باقتحام ع��دد من السجون 
المصرية ليلة 27 يناير 
2011م، وت��رت��ب عليها 
ف����رار آالف ال��م��س��ج��ون��ي��ن 
الجنائيين بمعاونة  قيادات 
جماعة اإلخ��وان المسلمين 
وعناصر من حماس وحزب 

الله.

الكويتيون  يطردون القرضاوي 
ردود األفعال الكويتية الغاضبة من يوسف القرضاوي والتي تصدرتها  القوى السياسية والبرلمانية والرافضة دخوله  إلى 
ارض الكويت اجبرته على   مغادرة  الكويت سريعًا وحرمانه من حضور فعاليات المؤتمر السنوي الرابع حول "الشراكة 

الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل".
وكانت زيارة القرضاوي للكويت، في سبتمبر  أثارت استياء كل الفعاليات  الكويتية  التي استذكرت ما أسمته ب�"مواقفه 
المخزية من الكويت وتحريضه على القيام بثورات وتأييده لسفك الدماء"، مما استدعى القرضاوي إلى مغادرة الكويت 

بعد ساعات قليلة من وصوله دون حضوره المؤتمر.

دعوات لتجميد 
عضويته من األزهر 

فندت هيئة كبار العلماء باألزهر، 
رسالة االستقالة التي تقدم بها 
الداعية، يوسف ال��ق��رض��اوي، إلى 
"الشعب المصري"، عبر موقعه 

في شبكة التواصل االجتماعي.
وأك��دت هيئة العلماء، في بيان 
مطلع ديسمبر أورده موقع "أخبار 
مصر"، نقاًل عن وكالة أنباء الشرق 
األوس���ط، أنها لم تتلق أي إف��ادة 
رسمية من ال��ق��رض��اوي، بتقديم 

استقالته رسميًا من الهيئة.
وقال وكيل األزهر األمين العام 
لهيئة كبار العلماء، عباس شومان: 
إن األمانة العامة لم تتلق أي طلبات 
من القرضاوي باستقالته.. وأضاف: 
أنه حال ورود أي طلبات رسمية 
ستبحثها الهيئة في اجتماعها 
ال�����دوري ب��رئ��اس��ة ش��ي��خ األزه���ر 

ورئيس الهيئة أحمد الطيب.
وأش����ار ش��وم��ان إل���ى أن هيئة 
كبار العلماء كانت قد تلقت، منذ 
فترة، طلبات من بعض أعضائها 
بتجميد ع��ض��وي��ة ال��ق��رض��اوي 
ف��ي الهيئة، بسبب م��ا وصفوه 
ت��ه ال��م��ت��ك��ررة ل��ألزه��ر  »إس��اء ب���
ال��ش��ري��ف، ودوره ال��الوط��ن��ي، 
ومحاولته النيل من شخص اإلمام 

األكبر شيخ األزهر«.

يسخر من فتوى علماء اليمن ويبيح دماء اليمنيين

اصر يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، على ان يقف بشدة ضد فتوى 
أطلقها علماء باليمن تحرم الخروج على الرئيس 
اليمني علي عبدالله صالح في مظاهرات تطالبه 
بالرحيل، وزعم على موقعه على اإلنترنت ، في  
2-10-2011م، أن عددًا من شباب اليمن اتصلوا 
به يطلبون تعليقه على ما أصدرته جمعية علماء 
اليمن الموالية للرئيس علي عبدالله صالح في 
تحريم الخروج عليه بالقول أو الفعل، واإلجماع 

على عدم جواز الخروج على الحكام.
 وفي اص��رار على اشعال الفتنة رد القرضاوي 
قائاًل: "وقد اطلعت على ما أصدرته هذه الجمعية، 
وعجبت أن يكون ف��ي العالم اإلس��الم��ي جمعية 
تحمل مثل هذه العقول في القرن الخامس عشر 

الهجري!!". "أما استداللهم بهذه اآلية الكريمة 
ْم« 

ُ
ْمِر ِمْنك

َ ْ
وِلي األ

ُ
 َوأ

َ
ُسول ِطيُعوا الرَّ

َ
َه َوأ

َّ
ِطيُعوا الل

َ
»أ

فهو في غير محله، فطاعة ولي األمر تجب إذا ما 
تحقق بطاعة الله ورسوله، وقام بتنفيذ شرعه، 
وما تم االتفاق عليه بينه وبين شعبه، والشعب اآلن 
بمئات اآلالف والماليين يطالبه بالرحيل، وهو ال 

يستجيب لهم!!.. ثم إنهم لم يتموا اآلية،.
وع���ن م��وق��ف ب��ع��ض ع��ل��م��اء ال��دي��ن م��ن صالح 
وتحريمهم الخروج عنه قال: "نسي هؤالء العلماء أن 
الطاعة ألولي األمر ال تكون إال إذا كان من المؤمنين 
ْمِر 

َ ْ
وِلي األ

ُ
الملتزمين بعقد اإليمان وموجباته: )َوأ

وِل��ي األم��ر المذكورة في 
ُ
��ْم(، وأن الطاعة أل

ُ
ِم��ْن��ك

اآلي��ة قد قيدتها النصوص األخ��رى بالطاعة في 
المعروف.. الخ .

أشعل األزمة بين االمارات وقطر
ق����ال����ت وك����ال����ة األن����ب����اء 
اإلم���ارات���ي���ة )وام( ب��داي��ة 
ف��ب��راي��ر ال��ج��اري إن وزارة 
ال���خ���ارج���ي���ة اإلم���ارات���ي���ة 
استدعت السفير القطري 
ف��ي أب��وظ��ب��ي، ، لتسليمه 
م��ذك��رة رسمية احتجاجًا 
ع��ل��ى "ت���ط���اول ال��م��دع��و" 
ي��وس��ف ال���ق���رض���اوي على 

دولة اإلم��ارات العربية المتحدة من خالل منبر أحد 
مساجدها وعبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر".

وأع��رب وزي��ر الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 
الدكتور أنور قرقاش، عن "بالغ استياء حكومة وشعب 
دولة اإلمارات مما تلفظ به المدعو بحق اإلمارات وعبر 

التلفزيون الرسمي لدولة جارة وشقيقة".
وت��اب��ع: "سعينا طيلة األي��ام الماضية إل��ى احتواء 
المسألة م��ن خ��الل االت��ص��االت المستمرة رفيعة 
المستوى بين البلدين، لكن هذه االتصاالت لم تسفر 
إال عن تصريح رسمي لم يشر إلى موقف حاسم يرفض 
ماجاء في خطاب القرضاوي، ويقدم الضمانات بعدم 

وقوع مثل هذا األمر مجددا".

يشيد بالجيش اإلسرائيلي ويهاجم الجيش المصري
شن الشيخ يوسف القرضاوي، هجومًا عنيفًا على الجيش المصري  في اغسطس بعد قيامه بفض اعتصامي 

رابعة العدوية والنهضة، مؤكدًا أن الجيش اإلسرائيلي أفضل من الجيش المصري في اإلنسانية.
وقال القرضاوي في مقطع فيديو له علي موقع ' اليوتيوب: إن الله سينتقم من هؤالء العسكر الذين لم يرى 

التاريخ مثل ما فعلوا في المصريين.


