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 ٌهود سفٌرة اعتماد أوراق تسلم أردوغان

 : الخبر

 لدى الجدٌدة كٌان ٌهود سفٌرة لٌلٌان إٌرٌت اعتماد أوراق الثالثاء أردوغان التركً الرئٌس تسلّم

 .الجانبٌن بٌن الدبلوماسٌة للعالقات الكامل االستئناف طرٌق على خطوة أحدث فً تركٌا،

 وأصبحت ،0202 ٌناٌر/الثانً كانون منذ أنقرة فً ٌهودكٌان  بأعمال القائمة منصب لٌلٌان وشغلت

 .أردوغان الرئٌس إلى الثالثاء أمس اعتمادها خطاب تقدٌم بعد الجدٌدة السفٌرة

 4 استمر غٌاب بعد ،نوفمبر/الثانً تشرٌن فً كٌان ٌهود فً سفٌرا عٌنت أنها أعلنت قد تركٌا وكانت

 رئٌس إلى اعتماده أوراق قرٌبا سٌقدم تورونالر انأوزك صقر إن ٌهود خارجٌة وزارة وقالت. سنوات

 .هرتسوغ إسحاق ٌهودكٌان 

 
 :التعلٌق

 همضألر مغتصب عدو مع لمسلمٌن حاكم من عالقة تبنى أن الزمان هذا ًف الغرائب غربأ من إنه

 األقصى المسجد وبها األولى المسلمٌن قبلة هً لب أردوغان ٌا أرض أي لٌست األرض وهذه .اإلسالمٌة

ْبِدهِ  أْسرى الَِّذي ُسْبحان  ﴿ :حوله ماو فٌه تعالى هللا قال الذي المبارك الا  بِع  ٌْ ْسِجدِ  ِمن   ل  رامِ  الم   إلى الح 

ْسِجدِ  ْكنا الَِّذي األْقصى الم  ْول هُ  بار  ٌ هُ  ح  ِمٌعُ  هو إنَّه آٌاتِنا ِمن لُِنِر ِصٌرُ  السَّ  .﴾الب 

 !؟المشٌنو رامالح الفعل هذا مثل على الحاكم هذا ٌجرؤ فكٌف

 خائنو عالىت هلل عاص   إال الفعل هذا مثل على ٌجرؤ ال أنه واحد، جواب سوى السؤال لهذا ٌوجد وال

 .بلده فً الحكم كرسً على لٌبقٌه الكافر سٌده لٌرضً وقضاٌاهم للمسلمٌن

 .مباركةال ألرضهم الغاصب الكٌان هذا مع عالقتك قطع سوى الفعل هذا سٌئة عنك ٌكفر ال أنه كما

 .علٌه ٌحاسبوه نوأ الحرام الفعل هذا علٌه ٌنكروا نأ تركٌا فً المسلمٌن خوتناإ واجب من نهإو

 .القصد وراء من وهللا ،هذا فعله نحو قوله عنقً فً ا  واجب رأٌته ما وهذا

 
 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب إلذاعة كتبه

 الرحمن عبد هللا عبد

 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب فً واألرشٌف اإلصدارات دائرة مدٌر
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