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تاريخ الحلقة4102/0/01 :
المحاور:
 تركيا وخلفيات األزمة السياسية حركة غولن ومحاولة افتعال أزمات مصطنعة حقيقة تورط نجل أردوغان بقضايا فساد التعديل الوزاري على خلفية قضية فساد مؤامرة هدفها إحراج أردوغان قبيل االنتخابات اآلثار المترتبة على سياسية تركيا الخارجيةعمر خشرم :مشاهدينا األعزاء أهالً ومرحبا ً بكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم
في هذه الحلقة نستضيف البروفسور أمر هللا أشالر نائب رئيس الوزراء الذي عين
أخيراً بعد األزمة التي عصفت بتركيا األيام الماضية ،أهالً وسهالً بكم.
أمر هللا أشالر :أهالً وسهالً.
تركيا وخلفيات األزمة السياسية
عمر خشرم :المشاهد العربي يتابع منذ السابع عشر من ديسمبر الماضي أزمة سياسية
طرأت على تركيا بدأت مع حملة االعتقاالت المسماة حملة مكافحة الفساد والرشوة
والتي طالت العشرات من المقربين للحكومة ،أنتم كشخصية سياسية مقربة من رئيس
الوزراء عملتم معه عدة سنوات هل تحدثونا عن ما الذي حصل بالضبط ،ماذا حصل
يوم السابع عشر من ديسمبر وأدى إلى هذه األزمة السياسية؟
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أمر هللا أشالر :في الحقيقة ما حصل يوم /01ديسمبر بمعنى الكلمة مؤامرة شاملة ضد
الحكومة التركية وضد السيد رئيس الوزراء أردوغان ،وقد سبق وأن شاهدنا مثل هذه
المؤامرات في الشهر الخامس من السنة الماضية أيضا ضد الحكومة وضد السيد
أردوغان في أحداث تقسيم وفي أحداث غزي ،لماذا إذن هذه المؤامرات؟ خلينا نركز
على هذه الخلفية التي أدت بهذه النتائج؛ في الحقيقة ال بد أن نرجع إلى عهد الحكومات
حزب العدالة والحريات في عهد أردوغان عندما بدأنا أو تولينا الحكومة في نهاية سنة
 4120كانت تركيا في حالة سيئة وفي حالة ترثى لها وبعد ذلك في الحقيقة خالل عشر
سنوات أو حتى إحدى عشرة سنة حققنا انجازات كبيرة في تركيا خاصة في المجال
االقتصادي ،تركيا كبرت ثالثة أضعاف مقارنة باأليام التي تولينا بها الحكم ،بعد ذلك
حققنا انجازات أيضا ً في شتى المجاالت ومن ضمنها أيضا ً العالقات الدولية وطورنا
عالقاتنا مع الجيران وخاصة مع العالم العربي واإلسالمي ،ولكن العالم أيضا ً بدأ يتكلم
عن التجربة التركية وعن أردوغان ،أصبحت صيت أردوغان مشهورة ومعروفة على
مستوى العالم والكل يتكلم عن أردوغان وعن تركيا ولكن حينما وصلنا إلى سنة 0202
وكانت هناك انتخابات تشريعية في سنة  ،0200وفي هذه االنتخابات الحقيقة تركيا
أعلنت أهدافها لسنة  ،0202هذه السنة لماذا هذه السنة؟ هذه السنة الذكرى المئوية
لتأسيس الجمهورية ،من ضمن هذه األهداف السياسية أنها تكبر تركيا مرة أخرى ثالثة
أضعاف مقارنة بالوضع الحالي ،فلذلك لكي تكبر وتحقق تركيا هذه األهداف ال بد أن
تتخلص أوالً من اإلرهاب التي عانت تركيا وما زالت تعاني منه خالل الثالثين سنة
الماضية لذلك كانت هناك مكافحة لإلرهاب في سنة..
عمر خشرم :تقصد القضية التركية؟
أمر هللا أشالر :القضية التركية وهناك منظمة إرهابية طبعا ً نحن نفصل بين القضية
التركية وبين قضية اإلرهاب ،لذلك هنالك منظمة إرهابية ،هذه المنظمة اإلرهابية
استمرت في أعمالها ضد الحكومة وضد تركيا تقريبا ً ثالثين سنة وضحينا الكثير ،فلذلك
ال يمكن تحقيق أهداف تركيا المعلنة لسنة  0202باستمرار هذا اإلرهاب ،لذلك الدولة
والحكومة أقرت القضاء على هذا اإلرهاب ،وفي سنة  0204في الحقيقة كانت هناك
مكافحة حقيقية ميدانيا مع اإلرهاب فلذلك حققنا انجازات كبيرة في تلك السنة وتقريبا ً
قوات األمن قتلت أكثر من  0022إرهابي في عدة أشهر ،وبعد ذلك أطلقنا مسار
التسوية وبعد ذلك بدأت المؤامرات تأتي ،فلذلك أول مؤامرة كانت أحداث تقسيم في
الحقيقة ،قبل أحداث تقسيم هناك إذن بالتعاون مع اإلعالم العالمي أرادوا أن يلطخوا
2

سمعة أردوغان أن يشوهوا سمعة أردوغان وبدأنا نسمع أن أردوغان دكتاتور وأنه
رجل مستبد وهكذا بدأنا نسمع في السنة األخيرة ونقرأ مثل هذه المقاالت والعناوين
واألخبار في الجرائد وأيضا ً في التلفزيونات العالمية ،إذن هناك مؤامرة مخططة
والهدف منها السيد أردوغان ،إفشال السيد أردوغان وإبعاده عن السياسة عن الساحة
السياسية في تركيا ،وكذلك إفشال حزب العدالة والتنمية في تركيا.
حركة غولن ومحاولة افتعال أزمات مصطنعة
عمر خشرم :هنا تحدثتم عن مؤامرة خارجية هدفها إفشال تقدم تركيا السريع حسبما
فهمت منكم ،لكن اإلعالم التركي تحدث عن الجماعة ،جماعة فتح هللا غولن ،ما عالقة
هذه الجماعة بهذه المؤامرة ،ولماذا ظهرت هذه الجماعة كطرف في األزمة السياسية؟
أمر هللا أشالر :في مؤامرة السبعة عشرة صحيح هي مشاركة في هذه المؤامرة ،ولكن
في الحقيقة كان هناك تعاون كبير بين الحكومة وبين هذه الجماعة أيضاً ،هذه الجماعة
خالل إحدى عشرة سنة كبرت عدة أضعاف أيضا ً في داخل تركيا وخارج تركيا أيضاً،
كما تعلمون أن لهذه الجماعة مدارس تقريبا ً في كل الدول ،لذلك كانت هناك عالقة
وثيقة جداً بين الحكومة وبين جماعة فتح هللا غولن ،ولكن مع األسف حينما بدأت
المؤامرات في تركيا ورأينا أن هذه الجماعة أيضا ً خصوصا ً في هذه المؤامرة األخيرة
أنها تؤيد هذه المؤامرة وتقف وراءها وأيضا تقوم بالدعاية ضد الحكومة وضد السيد
أردوغان.
عمر خشرم :لماذا؟ كانت صديقة للحكومة ونمت مع الحكومة كما تقولون!
أمر هللا أشالر :بالنسبة للخالف لماذا ظهر الخالف في األشهر األخيرة؟ هناك في
تركيا مدارس غير نظامية في الحقيقة أو تعتبر مراكز لتحضير االمتحان ،االمتحانات
الدراسية ،سواء كان في المرحلة المتوسطة وكذلك في المرحلة الجامعية ،وهذه
الجماعة في الحقيقة لها باع طويل في هذا المجال ،فتركيا أو الحكومة أو وزارة التربية
اتخذت قرارا بتحويل هذه المدارس الغير نظامية إلى مدارس نظامية وأهلية أيضا ً
وخاصة ،عدد المدارس األهلية والخاصة في تركيا قليلة جداً تقريبا ً  %0.0هذه النسبة
بالحقيقة بالنسبة لتركيا قليلة جداً بالمقارنة حينما نقارن مع دول أوروبية ،ففي الدول
األوروبية في المتوسط من  ،%01 –01لذلك الحكومة اتخذت هذا القرار ،والحكومة
أيضا ً تولت المسؤولية بهذا األمر وتحملت المسؤولية بأننا سندفع رواتب الموظفين
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والعاملين في هذه المدارس أو هذه المراكز التي تقدم معلومات إضافية للطلبة وللتالميذ.
عمر خشرم :إذن هي مصالح ،هل تقول أن الحكومة مسّت بمصالح هذه الجماعة
االقتصادية؟
أمر هللا أشالر :في الحقيقة لم تمس الحكومة بمصالح هذه الجماعة.
عمر خشرم :أو هكذا اعتقدت الجماعة.
أمر هللا أشالر :هم يعتقدون بذلك ،ونحن نجد صعوبة في فهم ما حصل مع األسف.
عمر خشرم :هناك من يتحدث عن نفوذ مهم للجماعة داخل أجهزة القضاء وأجهزة
األمن وأجهزة الدولة ومنها مثالً ما قيل عن أنها أزمة ،أول أزمة بين الجماعة وبين
الحكومة خالل تعيين رئيس جهاز االستخبارات القومي هاكان فيدان هل فعالً هذا النفوذ
أزعج الحكومة وأدى إلى هذا االشتباك؟
أمر هللا أشالر :عندما وقعت حادثة هاكان فيدان أصبح هناك حساسية إزاء هذا النفوذ،
ولذلك صحيح هذا النفوذ موجود ،كل المسؤولين إذن صرحوا بهذا النفوذ ،واآلن الكل
يتكلم عن الدولة الموازية ،كنا نتكلم عن الدولة العميقة في تركيا عن دولة أرغينيكون
صفينا هذه الدولة العميقة ودولة أرغينيكون واآلن نواجه الدولة الموازية والسيد
أردوغان أيضا ً رئيس الوزراء تكلم بصراحة ولن نسمح أبداً بوجوب وببقاء هذه الدولة
الموازية في الحكومة سواء كان في القضاء أو في البيروقراطية أو في األجهزة
األخرى.
حقيقة تورط نجل أردوغان بقضايا فساد
عمر خشرم :ولكن هذه القوة التي تتحدثون عنها للجماعة تتناسب مع أقاويل في اإلعالم
التركي تقول أن بالل أردوغان نجل رئيس الوزراء متورط في قضايا فساد وأن الحملة
الجديدة التي تعد لها الجماعة أو ما سميتموها بالمؤامرة الخارجية ستصل إلى ابن
أردوغان وإلى شخصيات مهمة قريبة من الحكومة ،ما تقولون في هذه؟
أمر هللا أشالر :بالل أردوغان ال يشتغل بالتجارة فليس له أي عالقة بالفساد وال بالمال
وال بالتجارة بل أنه خصص حياته كلها ألعمال وقفية لذلك هناك أيضا ً حملة كبيرة
يعني تقريبا ً سبعة وأربعين شخصا المدعي استدعاهم للتحقيق ومن بينهم أيضا ً ابن
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رئيس الوزراء أردوغان وأيضا ً من بين هؤالء سبعة وأربعين شخصا تقريبا ً من رجال
أعمال مشهورين في تركيا ،لو هذا المدعي يحقق معهم؛ هذا أيضا ً سيكون له تأثير
سلبي جداً على االقتصاد في تركيا ،وهذا المدعي تصرف من نفسه دون أن يحصل
على أي إذن من النائب العام.
عمر خشرم :هل تتوقعون حملة جديدة؟
أمر هللا أشالر :ربما نتوقع طبعا حمالت أخرى أيضا ً في المستقبل لكن اآلن هناك
حساسية كبيرة في الرأي العام التركي أيضا ً إزاء الحمالت المتوقعة أيضا.
عمر خشرم :هل أنتم مستعدون لها؟
أمر هللا أشالر :وهللا في الحقيقة نحن مستعدون ألن حزب العدالة والتنمية في الحقيقة
حينما بدأنا في المسار السياسي أعلنا أهدافنا قلنا نحن سنكافح أوالً الممنوعات
والمحظورات وكذلك الفساد وكذلك الفقر ،طبعا ً مقابل هذه الكلمات كلها في اللغة
التركية يبدأ بحرف الياء لذلك قلنا سنكافح ثالثة ياءات في تركيا ،وفي الحقيقة كافحنا
بشكل قوي جداً وبعزم وحققنا انجازات كبيرة في هذا المجال ،لو في تركيا فساد هل
يمكن تحقيق ما حققته هذه الحكومة في تركيا؟ نحن خالل إحدى عشرة سنة بنينا سبعة
عشرة ألف كيلومتر من الطرق المزدوجة وكذلك بنينا المطارات وبنينا المستشفيات
وبنينا المدارس ،هناك ازدهار ونمو كل واحد يشاهده في تركيا ،كل هذا تم بالقضاء
على الفساد بعد ذلك يعني يأتي المعارضون ويتهموننا بالتورط بالفساد هذا الشيء غير
مقبول.
عمر خشرم :هل يمكن أن نقول أن تركيا ال يوجد فيها فساد أو هل أنتم قضيتم على
الفساد تماماً؟
أمر هللا أشالر :نحن ال ندعي أنه ال يوجد فساد في تركيا ،لكن كحكومة نحن نبذل
قصارى جهدنا للقضاء على الفساد ،ولكن بالمقارنة مع العهد القديم نحن حققنا انجازات
كبيرة في هذا المجال.
التعديل الوزاري على خلفية قضية فساد
عمر خشرم :أنتم عينتم كنائب رئيس الوزراء في التعديل الوزاري األخير ،لكن هناك
من يقول أن التعديل الوزاري األخير جاء لحماية الحكومة التركية من حمالت جديدة قد
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تأتي من جهاز األمن أو من جهاز القضاء ،ما قولكم في هذا؟
أمر هللا أشالر :التعديل الوزاري كان متوقعا ومنتظرا ،ولكن إطار التعديل ما كان أحد
يعلمه ،لكن هناك من يتوقع أنه يمكن أن يصل إلى خمسة ستة تعديل وزاري أو إلى
عشرة حتى يتجاوز إلى خمسة عشرة كان مثل هذه االحتماالت التي كانت يتكلم عنها
في الرأي العام التركي ،فلذلك هذا التعديل ليس مفاجأة لكن بعدما حصلت هذه
االدعاءات بالتورط في الفساد بالنسبة لبعض أبناء الوزراء هم أيضا ً قدموا استقاالتهم
واآلن التحقيق مستمر.
عمر خشرم :لكن هناك أحد الوزراء طالب أردوغان باالستقالة أيضا ً.
أمر هللا أشالر :وزير البيئة لم يقدم استقالته ألنه رفض ،يعني لم يستطع أن يتحمل تقديم
االستقالة للسيد رئيس الوزراء بسبب تورط ابنه أو اتهام ابنه بالفساد وفي الحقيقة
الشرطة أيضا ً بعدما تم التحقيق أطلق سراح ابنه فجاء بكادر جديد تقريبا ً.
عمر خشرم :الكادر معظمه من المقربين إلى أردوغان هذا الذي يطلق تأويالت بأنه
أراد حماية نفسه؟
أمر هللا أشالر :ال ربما أنا ووزير الرياضة والشباب كنا من المقربين إلى السيد
ُ
عملت كمستشار له ووزير الرياضة أيضا ً عمل..
أردوغان فقد سبق وأن
عمر خشرم :ووزير الداخلية أيضا ً كان مستشاره.
أمر هللا أشالر :وزير الداخلية كان مستشاره ،وكيل رئاسة الوزراء ،هم ثالثة لكن هنا
التعديل وصل إلى تسعة.
عمر خشرم :شهدنا في األيام األخيرة حملة تعديل أو تغيير مواقع لعدد من مدراء األمن
والضباط األمنيين الكبار يعني تعدت  411منصب ،تقول وسائل اإلعالم أن معظمهم
من المقربين إلى الجماعة ،هل هذا يعني أن الحكومة قامت بعملية تصفية لمن تشك أنهم
قد يشكلون عليها خطر ،وهناك خصوصا ً المعارضة اتهمتكم بصراحة أنكم بهذه
التعديالت تتدخلون في القضاء وفي أجهزة األمن بشكل مباشر؟
أمر هللا أشالر :في الحقيقة سبق وأن قلت بأن الحكومة والدولة التركية لن تسمح بوجود
دولة موازية للدولة الحقيقية ،لذلك هذه التصفيات أو هذه التعيينات انطالقا ً من هذا
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القرار جاءت هذه التعديالت ،لكن هذا ال يعتبر تدخالً في الشأن القضائي ،قوات األمن
أو العاملين في األمن ليس لهم أي عالقة بالقضاء لكن داخل القضاء ال توجد أي
تعيينات في الحقيقة ألن القضاء مستقل طبعا ً.
عمر خشرم :تم سحب ملف تحقيق الحملة القادمة والتي قيل أنها تحتوي على ملف ابن
رئيس الوزراء تم سحبها من وكيل النيابة؟
أمر هللا أشالر :هذا يتم داخل السلك القضائي ،أنت ربما استمعت إلى تصريح النائب
العام في اسطنبول الذي أعلن بشكل صريح بأنه ليست لديه أي معلومات عن هذه
التحقيقات لذلك هو الذي سحب الملف من المدعي الذي فتح هذا التحقيق وسلمه لمدعي
آخر.
عمر خشرم :هل تخشون أن تؤثر هذه األزمة على المستقبل السياسي للحكومة ،هل
تتوقعون أن تؤثر سلبا ً على االنتخابات المحلية؟
أمر هللا أشالر :حينما حدثت أحداث تقسيم في شهر مايو من العام المنصرم زادت
شعبية أردوغان في تركيا وزادت أيضا ً نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية لذلك نحن
ال نخاف أبداً من مثل هذه المؤامرات ،في هذه األيام أيضا َ ربما تابعتم أن السيد
أردوغان زار عدة مدن في تركيا وكانت هناك استقباالت كبيرة جداً وحافلة ،وبدأت
اآلن المعارضة هي التي تخاف من نتائج االنتخابات المحلية القادمة ،نحن نعلم ونعي
تماما ً بأننا نتوقع بعض الحمالت كما تفضلت أنت في سؤالك ضد الحكومة ،ففي الحقيقة
ما حدث اآلن من مثل هذه الحمالت ال بد أن نقرأها في إطار االنتخابات المحلية ،وبعد
االنتخابات المحلية هناك انتخاب رئيس الجمهورية ،في الحقيقة المطلع على تاريخ
تركيا السياسي يتأكد له تماما ً أنه في انتخاب رئيس الجمهورية دائما ً تصبح أزمة
وتصبح مشكلة كبيرة في تركيا ،وألول مرة في تاريخ الجمهورية الشعب التركي هو
الذي سيختار وسينتخب رئيس الجمهورية مباشرة ،لذلك أنا أقرأ وفي قراءتي لألحداث
وكذلك قراءة المثقفين كثيراً أن هناك عالقة قوية بين االنتخابات المحلية وكذلك انتخاب
رئيس الجمهورية إضافة إلى ذلك منذ إحدى عشرة سنة حزب العدالة والتنمية لم يخسر
في أي من االنتخابات ،فزنا في ثالثة انتخابات تشريعية وكذلك فزنا في استفتاءين
واآلن هذه المرة الثالثة في االنتخابات المحلية ،فلذلك المعارضة والقوى الخارجية
المتضررة من وجود أردوغان ومن وجود حزب العدالة والتنمية اآلن يريدون بشكل
قوي عرقلة هذا المسار.
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مؤامرة هدفها إحراج أردوغان قبيل االنتخابات
عمر خشرم :هل تعني أن ما سميتها بالمؤامرة الخارجية أيضا ً تهدف إلى قطع الطريق
على ترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية؟
أمر هللا أشالر :ربما ولكن ال يوجد أي معنى لئن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية واآلن
الكل يتوقع أنه سيرشح نفسه طبعا ً.
عمر خشرم :الخبراء االقتصاديون والمسؤولون االقتصاديون في تركيا قالوا أن خسارة
تركيا بسبب هذه األزمة وصلت إلى  012مليار دوالر ،كيف ستتخطى تركيا هذه
الخسائر ،ماذا ستفعلون لعدم أو لوقف تأثير هذا الكم من األموال التي ذهبت هباء على
االقتصاد التركي؟
أمر هللا أشالر :هذا السؤال جيد صحيح ،ولكن ربما هذا الرقم من الناحية السلبية ،ولكن
خلينا ننظر إلى األمر من الناحية اإليجابية ،تركيا في سنة  0220عاشت أزمة
اقتصادية كبيرة كان السبب في هذه األزمة ماذا كان؟ رئيس الجمهورية السابق في ذلك
الوقت رمى بكتاب الدستور إلى رئيس الوزراء فقال التزم بهذا الدستور ،مع ذلك طلع
رئيس الوزراء وقال أن هناك أزمة في داخل الدولة ومع ذلك انهار االقتصاد التركي،
اآلن رغم وجود المؤامرة األولى في شهر مايو من السنة الماضية يعني أحداث تقسيم
بعد ذلك هذه الحملة الجديدة أيضا ً في الحقيقة هاتين الحملتين تستهدفان االقتصاد
التركي ،هناك استقرار سياسي في تركيا وكذلك هنا استقرار في االقتصاد التركي ،اآلن
االقتصاد التركي ال يتأثر كثيراً وهذا أيضا ً بسبب نجاح حزب العدالة والتنمية ،نحن
أسسنا اقتصاداً على دعائم قوية جداً ،صحيح أن هذه هي المؤامرات أثرت ولكن إلى حد
ما يعني نحن خسرنا مثال في البورصة تقريبا ً ثلث الشركات تقريبا ً خسرت ثلث أموالها
في البورصة فلذلك نحن حينما نتكلم أن هذه المؤامرة تستهدف أيضا زعزعة االستقرار
االقتصادي في تركيا ،وفي السنوات الماضية كانت هناك حمالت سياسية تستهدف
االستقرار السياسي لم تنجح هذه الحمالت ضد أردوغان وضد الحكومة هذه المرة
يريدون إفشال تركيا من خالل زعزعة االقتصاد التركي ولكن لم ينجحوا حتى اآلن.
اآلثار المترتبة على سياسية تركيا الخارجية
عمر خشرم :وماذا عن السياسة الخارجية الكثير من المسؤولين األتراك تحدثوا عن
أحد أهداف المؤامرة الخارجية ضرب مكانة تركيا وعالقاتها مع الجوار وخصوصا ً
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العالقات مع الواليات المتحدة ومع إسرائيل ومع سوريا ومع العراق ،تركيا تقع وسط
منطقة مليئة بالمشاكل هل ما جرى سيؤثر على سياسة تركيا الخارجية؟
أمر هللا أشالر :أسسنا عالقات قوية مع كل الجيران مع سوريا مع العراق حتى مع
إسرائيل كنا يعني وسيط في العالقات أو في المفاوضات الغير مباشرة بين إسرائيل
وسوريا ،تذكر هذه األيام في سنة  ،0222إذن تركيا نيتها صحيحة وسليمة أنها تريد
السالم والخير واالستقرار والرفاهية للجميع ،لكن بعد ما بدأ الربيع العربي بدأت
المشاكل تظهر في هذه المنطقة وبعد ذلك أصبحت بعض المشاكل مثالً اآلن عالقتنا مع
سوريا مثالً بسبب القمع والقتل والذبح مع األسف تدهورت ولكن ليس السبب في تدهور
العالقات تركيا ،هنا سوريا تبنت هذه السياسة رغم إصرارنا وتقديم نصائحنا لكن مع
األسف حتى قبل أن تبدأ المشاكل داخل سوريا قدمنا لهم نصائح أن يقوموا باإلصالحات
السياسية واالقتصادية.
عمر خشرم :قلتم منذ البداية أنها مؤامرة خارجية ما جرى في السابع عشر من ديسمبر
إذا أثبتت التحقيقات التي تقومون بإجرائها حاليا ً أن هناك دوالً أو جماعات منتمية لدول
معينة متورطة ،هل سيكون لديكم ردة فعل تجاه هذه الدول أو هذه اللوبيات أو
الجماعات؟
أمر هللا أشالر :نحن ننطلق من الواقع السياسي من سياسة األمر الواقع لذلك أكيد
ستكون لها تأثير سلبي ولكن نحن كما قلت قبل قليل أن سياستنا تهدف لتحقيق األمن
واالستقرار والسلم وكذلك تهدف لتأسيس عالقة مع الجميع مع الجميع ،نحن نفضل
الحوار مع الجميع فاألمثلة التي قدمتها قبل قليل خير شاهد على ذلك ،تركيا بهذه
السياسة إن شاء هللا ستنجح ،سياستنا الخارجية لن تتأثر سلبا ً بما يحدث في تركيا وربما
بما بحدث في المنطقة ،الكل يعلم أننا دائما ً نقول الحق ونتمنى الخير للجميع.
عمر خشرم :شكراً على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا ،مشاهدينا الكرام هكذا نختتم
هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم استضفنا فيه نائب رئيس الوزراء التركي البروفسور
أمر هللا أشالر حتى اللقاء في الحلقة األخرى هذه تحية من عمر خشرم ودمتم بخير.
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