
 هل ستقبل السعودية واخلليج اعتذار القرضاوي؟

 

القرضاوي فضح عن نفسه ما  ألّن ،ايبدو ذلك صعًب

تجربة اإلخوان في مصر،  ا، وألّنكان مستوًر

القرضاوي هو من  ووصولهم إلى الحكم، قد كشف أّن

 .ه قد تركهماإلخوان، وليس كما كان يدعي أّن

بل هي والمشكلة ليست هي مشكلة القرضاوي فحسب، 

 .مشكلة جماعة ليس القرضاوي إال جزًءا منها

 كلمتانأغضبكم مني  :كيف يقبلون اعتذاره وقد قال

عن  كاملة قلتهما عنكم، ماذا لو أفردت خطبة

 !فضائحكم ومظالمكم؟



هم الذين نفخوه ومكنوه من األموال والمناصب 

! والمنابر، هم الذين نفخوه وهم الذين نّفسوه

 !الشهرة صناعة

بوصول اإلخوان إلى  فرًحا عظيًما القرضاويفرح 

وسنحت له الفرصة بأن يكون اإلمام  حكم مصر،

ثم أصابته  !األكبر شيخ األزهر، ولو أليام معدودة

 ! صدمة كبيرة بانقالب السيسي عليهم

للتصعيد مع دول الخليج ومع  واٍتظن أن األمر ُم

بانتهاز مصر وسورية، فجاءت أحاديثه وفتاواه 

بالتحريض على  ،عناد وغرورصفاقة وبكل  الثورات

 قتل العلماء والناس وسفك الدماء وتشريد الجمهور

وهو آمن كل ذلك ، وتدمير البالد والعباد واألعراض

وضاقت  ،فكتب اهلل له التشريد !ف القصوراكنأفي 

 كل الحرص ، وهو الحريصعليه األرض بما رحبت



، الثمن، مهما كان الظهور على المال والجاه وحّب

 !ولو كان الثمن هو العمالة للخارج

ويعلن  ها هو اآلن يعتذر للبلدان الثرية ويستجديها

إنه ال يدري ما ! ، وال يعتذر للبلدان الفقيرةتوبته

 !يقول

عندما  ،الصراح الشرك وصل القرضاوي إلى حّد

 !ح بأن قطر أطعمته من جوع وآمنته من خوفّرص

وظن أنه بتصريحه هذا سيكتب اهلل  وخرس أتباعه،

ا، لكن اهلل عاقبه له أن يكون في قطر أكثر تمكًن

 !بنقيض أقواله

ويظلم  نفسه، ذّلوال يزال يوًما فيوًما يفضح نفسه، وُي

وال يدري هو وأتباعه كيف يجد كل  نفسه وأتباعه،

مأوى لنفسه وثروته التي راكموها نتيجة  اآلن منهم

 !تغلغلهم في الخليج بين أمرائه وأثريائه



 هذه هي نتيجة الدجل والحيل والجشع وعبادة المال،

فاعتبروا  واللعب على الحبال بين الملوك والشعوب،

إن لكم في القرضاوي لعبرة، فهو ! يا أولي األبصار

تخذون منه وت دونهمنكم وكان على رأسكم، وكنتم تقّل

  !لكم أسوة

 !حبل اللعب والكذب مهما طال قصير

 رفيق يونس المصري                                          م             22/4/2104الثالثاء 


