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حمليات �سيا�سية

الم�ؤتمر االقت�صادي االغترابي
«العد�س بترابو ّ
وكل �شي بح�سابو»
علي بدر الدين
رزمة من المواقف والعناوين الوطنية والسياسية واالغترابية
أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته خالل مؤتمر
االقتصاد االغترابي الثاني ،بحضور شخصيات سياسية وحزبية
ونقابية وديبلوماسية تساوى عددها مع عدد المغتربين أو تجاوزه
بقليل.
وقد شكلت رعاية الرئيس بري المؤتمر وحضوره شخصيا ً عامل
جذب للمشاركين ،وهذا ما كانت تفتقده مؤتمرات اغترابية مماثلة.
الالفت كان غياب ممثل عن وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل (إذ تزامن المؤتمر مع جلسة لمجلس الوزراء) ،ما أثار فضول
البعض لمعرفة أسباب ودوافع هذا الغياب الذي لم يكن متوقعاً ،ال
سيما أ ّنه كان قد أكد حضوره بعد أن تسلّم الدعوة ،وهو الذي كان
حاضرا ً ومتكلما ً في مؤتمر العام الماضي ،إضافة إلى أنّ لقاء ثنائيا ً
أسس
جمعه إلى الرئيس بري األسبوع الماضي ووضعت خالله
ٌ
لتعاون وتفاهم مشتركين في قطاعي النفط والغاز ،وبذلك أنهيا
قطيعة بلغت حدود السنتين.
برع الرئيس بري وأبدع كالعادة في كلمته المطولة وفي توجيه
الرسائل إلى مَن يعنيهم األمر ،وقطع خاللها الشك باليقين محددا ً
سقف التعاطي مع القضايا الداخلية ،السياسية والدستورية
والوطنية ،ومن أهمها تأكيد ضرورة وأهمية اتفاق الطائف ،وأن ال
مؤتمر تأسيسي ونقطة على السطر.
مفصلة وشاملة
أما كلمته عن االغتراب والمغتربين فكانت
ّ
وواضحة في مقاربة التعاطي مع الجناح المغترب ،فرسم خريطة
طريق طويلة وشاقة للمسار االغترابي الذي يجب سلوكه من خالل
مبادرات اغترابية جدية ،وبأموال المغتربين وطاقاتهم وتجاربهم
الناجحة في عالم االقتصاد ،من دون االعتماد على أية جهة رسمية،
أو انتظار سياسة اغترابية للدولة ألنها لن تبصر النور ،اللهم إال إذا
استثنينا التغني اللبناني الرسمي التاريخي باالغتراب والمغتربين
عن بُعد وتذكيرهم الدائم «بالكبّة النيّة» و»التبولة» وما استجد من
شهرة الحمص و»نيال مين إلو مرقد عنزة بلبنان» أو بأغنية الفنان
الراحل وديع الصافي «لبنان يا قطعة سما».
نعلم أنّ الرئيس بري كان مغتربا ً وقلبه على االغتراب ،وهو
ي��درك مكامن قوة االغتراب وضعفه وحاجة لبنان إليه ماضيا ً
وحاضرا ً ومستقبالً وأن��ه ُت��رك وحيداً ،حيث يعاني المغتربون
من الضغوط واالستهدافات ومن الحمالت اإلعالمية والسياسية
الصهيونية المسعورة وتحديدا ً في القارة األفريقية وبعض دول
وتتوسع دائرتها لتطال أي مغترب لبناني ناجح
أميركا الجنوبية
ّ
في هذا العالم .ودفع المغتربون جراء هذه الحمالت أثمانا ً باهظة
في األرواح والممتلكات ،في ظ ّل اضطرابات وانقالبات وحروب
قبلية تتشظى منها الجاليات اللبنانية ،فضالً عن مئات الضحايا
الذين سقطوا في الكوارث الجوية ،فكانت الدولة في لبنان غائبة
أو ُمربَكة ،حيال ما يتع ّرضون له ،عاجزة عن مواكبتهم وحماية
مصالحهم مع أنها تفرد لهم صفحات في ك ّل قسم رئاسي أو بيان
وزاري أو موسم سياحي.
لن نخوض في حجم التحويالت المالية للمغتربين إلى لبنان
التي ترتفع وتنخفض ،وفق األزم��ات المالية واالقتصادية التي
تعصف بالعالم ،وهي تتراوح ما بين  6و 8مليارات دوالر سنوياً.
كما لن نخوض في مدى مساهماتهم في عمليات البناء واإلعمار
واإلنماء في لبنان أو أفريقيا أو دول الخليج العربي ،ألنّ ذلك بات
موثقا ً ومعروفا ً ومشهودا ً لهم فيه.
ما يعني المغتربين كيف يُمكن أن تترجم مبادرات الرئيس بري
اإليجابية تجاه االغتراب ،ومَن هي الجهة المخ ّولة بالمتابعة.
الدولة أم المؤسسات االغترابية أم المؤتمرات االغترابية التي
بدأت تتكاثر كالفطر وينتهي مفعولها مع انتهائها ،أو مَن هي الجهة
القادرة على توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بعد أن
فشلت الدولة أكثر من مرة وأخفقت لجانها الوزارية في جمع شمل
تلك المؤسسة التي يُفترض أن تكون الممثلة الشرعية الوحيدة
للمغتربين ،ورغم هذا التمثيل تغيب دائما ً عن المؤتمرات االغترابية
فال مواقع رسمية لها وال كلمات وال أي صفة من صفات المراقبة
واالستشارة والتنسيق وهي دائما ً موضع تشكيك واتهام وتهديد
باإلطاحة بها وإزال��ة اسمها عن الخريطة االغترابية وقد باتت
الحلقة األضعف ،رغم فخامة االسم وشمولية الدور المفت َرض.
االغتراب الذي يفتخر به لبنانيو الصف األول السياسي والطائفي
والمذهبي والمالي ليس في حاجة إل��ى مؤتمرات وكرنفاالت
احتفالية وخطابية معروفة األهداف والنتائج والغايات ،ما يحتاج
إليه أن يكون له سند رسمي قوي حاضر في المحن والشدائد،
ووط��ن ودول��ة وق��ادة وزعماء ي��ق�دّرون قوته ونجاحه ومكانته
االقتصادية واإلنتاجية واإلبداعية على مساحة العالم وفي شتى
الحقول والمجاالت .االغتراب القويّ في حاجة إلى دولة أم قوية
وإل��ى مؤسسات وطنية متماسكة وفاعلة وإل��ى سفراء يمثلون
وطنهم وال يتعاطون بفوقية مع المغتربين .االغتراب يزداد قوة
وتأثيرا ً ونجاحاً ،بوضع ح ّد لالنقسام السياسي الطائفي المذهبي
داخل وطنه ،وباستئصال الفساد المستشري في مفاصل اإلدارات
والمؤسسات وباتفاق المسؤولين على إنجاز االستحقاقات
الدستورية بصدقية وشفافية ،وعلى رأسها انتخاب رئيس
الجمهورية ،واالتفاق على قانون انتخاب يراعي التمثيل الوطني
الصحيح لك ّل الشرائح على اختالفها وتن ّوعها .االغتراب يريد
وطنا ً قويا ً بوحدة أبنائه وليس بضعفهم ،ويريد وقف الصراع على
المصالح وإلهاء اللبنانيين المقيمين بسجاالت سياسية وإعالمية
ومصلحية ال ناقة لهم فيها وال جمل وال منفعة .فكيف نطلب من
المغتربين التماسك والتضامن والعودة إلى الوطن واالستثمار فيه
بأموالهم وجنى عمرهم وهو يعاني من ح ّكامه الذين ال ي ّتفقون إال
على مصالحهم وتوزيع الثروات على المق ّربين واألزالم والمحاسيب
وك ّل مَن يمت إليهم بصلة رحم أو قرابة أو مكسب؟ كيف لهذا االغتراب
ويتوحد ويطوي صفحات الخالفات واالنقسامات وهو
أن ينتظم
ّ
انعكاس للواقع المف ّكك الغارق في وحول السياسات الخاطئة
والدوائر الطائفية والمذهبية الضيقة ،حيث ال أولويات للطبقة
السياسية سوى مصالحها وال لغة مشتركة تجمعها سوى الجشع
والنهم والسيطرة والسلطة والنفوذ.
كيف يمكن للمال االغترابي أن ي َّ
ُوظف في وطن ال يحترم المقيمين
والمغتربين من أبنائه وال يؤ ّمن لهم ما يحفظ حقوقهم ويصون
أموالهم؟ وبلسان الذين تحدثوا في المؤتمر أي بلد هذا وعطلته
القضائية تستمر ثالثة أشهر والبنى التحتية فيه معدومة وهو يقع
في آخر الئحة الدول المتخلّفة في هذا القطاع ،ومن أصل  15مليون
لبناني في العالم أو متحدّر من أصل لبناني ال يستفيد إال حوالى
 5في المئة من مجموع هؤالء .إنّ التحويالت المالية االغترابية ال
توظف في المصانع والمعامل وال في القطاع الزراعي أو الصناعي
أو بقية القطاعات اإلنتاجية بل إنّ معظمها سيستثمر في قطاع
البناء أو شراء األراضي أو توضع في المصارف وبعضها نفقات
لعائالت المهاجرين.
هذا قليل من كثير من المعاناة االغترابية التي لن تنتهي في ظ ّل
سياسة اغترابية رسمية غير واضحة وغير موجودة ،ولكنّ األمل
يبقى قائما ً و»ما أضيق العيش لوال فسحة األمل».
وفي الختام ،ال يمكن إطالق صفة المؤتمر االقتصادي االغترابي
الموسع في فندق «موفمبيك» ،بل يمكن وصفه باالحتفال
على اللقاء
ّ
الخطابي أو بأنه ندوة لمجموعة من االقتصاديين والمصرفيين
والمؤسسات المتعاونة ألنّ للمؤتمر مواصفات وشروطا ً ونقاشات
ّ
ومقررات وتوصيات ومساحات واسعة للمغتربين لجهة الكالم
واإلعالم والمشورة وإبداء الرأي؛ وهذا ما افتقده ما يُس ّمى بالمؤتمر،
فضالً عن عدم وجود جداول بالمغتربين المشاركين وبأسمائهم
وأعمالهم والدول التي يقيمون فيها ،كما افتقر المؤتمر إلى تشكيل
لجان للمتابعة والتنسيق وتنفيذ ما ا ُّتفق عليه ومن المهم السؤال
عن المؤتمر األول ،وع��ن إن��ج��ازات��ه :هل ق��دم شيئا ً للمغتربين
وللوطن ،أم أنّ الهدف منه مجرد مصلحة آنية تتطعّ م بتقديم
دروع لشخصيات اغترابية بالتقسيط وقد ت ّم اختيارها بدقة ،وفق
التقسيم الطائفي والمذهبي؟
يصح المثل الشعبي« :العدس بترابو وكل شي بحسابو».
وهنا
ّ
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هكذا �أُنقذ �أردوغان مرتين
 روزانا ر ّمال
تع ّرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان منذ عام
 2015حتى عام  2016الى أق��وى هزتين على نحو غير
متوقع بالنسبة له أوالً ،ولحزبه ثانيا ً ولحلفائه الدوليين
ثالثاً .األولى سياسية والثانية أمنية ،لكنه في الحالتين
نجا في لحظات الفتة وضعت الصدفة وأردوغان في الخندق
نفسه او ربما العناية االلهية ،كما يقول.
يجزم وزير الخارجية األميركي جون كيري بشكل قاطع
في حديث هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو
بأن ال عالقة لبالده بمحاولة االنقالب العسكري في تركيا،
فيقدّم اوغلو موقف كيري للرأي العام التركي والدولي الغيا ً
أحد احتماالت «األيدي الخفية وراء االنقالبات» ،كما يبتغي؛
لكن االه ّم« ،لماذا طرح هذا االحتمال من أساسه وكيف يمكن
تفسير السطوة األميركية داخ��ل تركيا وفهم قدرتها على
التغيير وحجم سيطرتها من داخل القوى العسكرية؟».
تابع العالم بدهشة ما جرى بساعات في تركيا التي بدت
دولة هالمية غير قادرة على التوازن بظ ّل اجتياح عسكري
لآلليات وتحليق كثيف للطائرات العسكرية التي قادت
انقالبا ً مفاجئا ً قلب الحسابات جميعها ،في وقت كانت تركيا
تتحدّث بلسان رئيس وزرائها بن علي يلدريم عن ضرورة
إنهاء العداوات مع الجوار مثل مصر والعراق وسورية،
وكأنها محاولة الستدراك خطر ما بات يداهم صورة الحكم
وسياستها الخارجية بعد خالف كلف غاليا ً مع روسيا
سياسيا ً واقتصاديا ً في غضون أشهر قليلة .بوادر التحسن
التركي والتوجه نحو الجوار شمل بريبة «اسرائيل» التي
توجهت نحو ح ّل الملفات العالقة مع تركيا وإعادة
بدورها
ّ
األمور لوضعها ما قبل حادثة سفينة «مرمرة».
تقدّم الخبر التركي على ك ّل األخبار الدولية وال يزال حتى
الساعة أبرز ما يقلق المنطقة ،فأيّ تدهور جديد يحمل أبعادا ً

خفايا
خفايا

سياسية كبرى ،وبالعودة إلى المشهد المباغت بدا أردوغان
ألول مرة مذهوال ً ومتفاجئا ً من وقع الصدمة والرفض الذي
واجهته به وسائل اإلعالم ومدارج المطارات ليعود فجأة من
نافذة أخرى وبوابة أخرى ويطلع الصباح مستعيدا ً زمام
األمور.
أنقذ أردوغان بعناية إلهية ،هكذا يقول «هو» عن االنقالب
الذي جرى والذي اعتبره فرصة لـ «تطهير البالد من الخونة».
لم تكن سهلة إعادة عقارب الساعة الى الوراء لحظة نزول
العسكريين الى الشوارع ،وتتحدّث االستخبارات االميركية
«سي اي آي» عن انّ احد ابرز أسباب االنقالب انّ ضباطا ً في
الجيش التركي لم يكونوا راضين عن االسم الذي سيعلنه
أردوغان لقيادة الجيش ،ما دفع إلى تململ فانقالب.
بالعودة لكالم كيري ونفيه التدخل األميركي بشؤون
تركيا ودعم االنقالب ،يحضر احتمال يك ّرسه النفي أساسا ً
المفترض ان ال يكون حاضرا ً بأيّ شكل من األشكال ،لكن
الحضور االميركي المتابع لما ج��رى في تلك الليلة هو
نفسه ال��ذي انقذ أردوغ��ان مرتين :االول��ى عند عجزه عن
تشكيل حكومة منفردا ً واذا به يضطر لالنتخابات المبكرة،
فيستعيد المبادرة للتف ّرد بالحكومة .والثانية لحظة إنقاذه
من االنقالب منذ ايام!
وتفصيالً ،خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
في حزيران  2015األغلبية المطلقة في البرلمان في ما يعتبر
حينها ضربة قوية لطموح الرئيس رجب طيب أردوغان .ما
عنى في ذلك الوقت استحالة أن يم ّرر أردوغ��ان مشروع
تغيير الدستور إلعطاء صالحيات أكبر لرئاسة الجمهورية.
حقق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ألول مرة انتصارا ً
كبيرا ً لألكراد بنسبة  12في المئة مقابل ح��زب الشعب
الجمهوري  25في المئة من األصوات و 16للحركة القومية.
هذه النتيجة لم تساعد أردوغان على تشكيل حكومة منفردا ً
وعجز بالتكليف ،فلجأ النتخابات نيابية مبكرة قلبت
النتيجة الطبيعية وهي النتيجة األولى التي ترجمت موقف

االتراك اال ّولي ،والتي ال تحتمل ايّ ضغط ممكن ان يحصل في
ايّ جولة ثانية كالتي فاز فيها حزب العدالة والتنمية فوزا ً
كبيرا ً  49بالمئة من األصوات ليتمكن من تشكيل الحكومة
منفردا ً فما الذي تغيّر؟
تدخلت واشنطن ما قبل االنتخابات المبكرة على خط
االزم��ة التي يعاني منها أردوغ���ان ،وكانت تبدو عالمات
سوء للعالقة بسبب دعم األميركيين لألكراد بوجه حليفهم
أردوغ���ان ،فبدت االزدواج��ي��ة االميركية منذ ذل��ك الحين
حاضرة ،قدّمت واشنطن عرضا ً مغريا ً ألردوغان قلب على
أساسه المشهد في المرة األولى وأنقذته من خسارة سياسية
والتوجه نحو المفاوضات
مدوية مقابل ح ّل ملف األك��راد
ّ
السورية بشكل أكثر جدية ،وك��ان ذلك عن طريق تجيير
أصوات فتح الله غولن الخصم اللدود ألردوغان الذي ُي ّتهم
اليوم بتدبير انقالب العسكريين ،مطالبا ً واشنطن بتسليمه
قبل أن ينفي وتنفي بدورها ايّ عالقة لها بالموضوع.
مفاجأة سيطرة أردوغان على زمام األمور كانت بحاجة
لتفسيرات دخل العنصر األميركي مجددا ً فيها بعدما بدت
سيطرته واضحة على االنقالب المؤلف من العسكريين
المنضوين اصالً ضمن «الناتو» .وهنا فإنّ ايّ انقسام في
الجيش التركي غير مسموح به أميركيا ً وأيّ عبث من هذا
النوع يجب ان يبقى تحت سيطرة واشنطن.
مجدّداً ،تدخلت االي��ادي االميركية الخفية بازدواجية
يقبل بها أردوغ��ان فتصبح االستفادة من خصومة غولن
بالحالتين تجييرا ً أميركيا ً إلنقاذه لتطرح اسئلة من نوع آخر
على العداوة المفيدة والمضبوطة اميركياً!
تمسك واشنطن بشكل متماسك ك ّل عناصر التحرك في
تركيا .هذا ما يبدو على الجيش والقوى الكردية وفتح الله
غولن وتحالف طويل مع العدالة التنمية.
هكذا أنقذ أردوغان مرتين .وفي المرتين دفع ثمن عودته
«للحياة» سياسيا ً وجسدياً ،فما هو الثمن الجديد وهل
سيُصرف في سورية؟

أكد سياسي مطلع
أنّ وزير الخارجية
الفرنسي جان مارك
إيرولت حمل بعض
الجديد في زيارته
األخيرة إلى لبنان،
لكن المفارقة هي أنّ
هذا الجديد لم ينل ما
يستحق من اهتمام،
أوالً ألنّ بعض األفرقاء
السياسيين ال يريدون
أي فرص
إعطاء ّ
نجاح للدبلوماسية
الفرنسية ،وثانيا ً ألنّ
الوزير الفرنسي نفسه
لم ينجح في تسويق
أفكاره وال في جعل
َمن حاورهم يثقون
منسق مع
بأنّ طرحه ّ
الواليات المتحدة ومع
نظرائه األوروبيين.

ا�ستقبل وفوداً بلدية واختيارية وفاعليات ورجال دين وجمعيات �أهلية من مناطق الجنوب

حردان :لبنان يواجه تحديات كبيرة والم�س�ؤولية الوطنية
تقت�ضي مزيد ًا من التح�صين اجتماعي ًا و�إنمائي ًا وعلى ّ
كل الم�ستويات

حردان مستقبالً مشايخ وفاعليات

االب مراد وسري غلمية وحنا حنا

استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان،
في دارت��ه براشيا الفخار ،وف��ودا ً من رج��ال الدين والفاعليات ورؤس��اء
وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير في العديد من مناطق الجنوب ،عرضت
معه شؤونا ً ومطالب إنمائية ،وه ّنأته بانتخابه رئيسا ً للحزب.
ومن أبرز الوفود ،وفد من مشايخ خلوات البياضة يتقدّمه الشيخ أبو سهيل
غالب قيس ،رئيس بلدية مرجعيون أمل حوراني ونائبه سري غلمية ،رئيس
بلدية القليعة يوسف سالمة على رأس وفد ،رئيس بلدية دير ميماس جورج
نكد وأعضاء المجلس البلدي ،رئيس بلدية عين قنيا الشيخ سامر حديفة
وأعضاء المجلس البلدي ،وفد من مشايخ وفاعليات عين جرفا ومختار
البلدة ،رئيس بلدية الهبارية أحمد بركات وأعضاء المجلس والمخاتير،
رئيس بلدية الماري يوسف فياض على رأس وفد ،كاهن رعية راشيا الفخار
األب فخري مراد ،رئيس بلدية راشيا الفخار سليم يوسف والمخاتير ،رئيس
المنتدى الثقافي االجتماعي في راشيا الفخار حنا حنا ،وفد من بلدية شويا
برئاسة عصام الشوفي ،رئيس بلدية كفرحمام كامل حمود على رأس وفد
من البلدية والمختار ،رئيس بلدية الفرديس الشيخ بسام سليقا وأعضاء
المجلس البلدي ،وفد ض ّم مختار وفاعليات كفرشوبا ،وفد من حاصبيا
ض ّم المختار الشيخ أمين زويهد وعدد من الفاعليات ،رئيس مركز الضمان
االجتماعي في حاصبيا المفتش فادي أبو صمصم ،رئيسة جمعية ماراتون
حرمون السيدة عايدة جمعة على رأس وفد من الجمعية ،عدد من فاعليات
بلدة شبعا ،ووفود حزبية وشعبية من منفذيات حاصبيا ومرجعيون.
وكان في استقبال الوفود ،إلى جانب ح��ردان ،رئيس هيئة منح رتبة
األمانة كمال الجمل ،نائب رئيس المؤتمر القومي العام سعيد معالوي،

منفذ عام حاصبيا لبيب سليقا ،منفذ عام مرجعيون سامر نقفور وعدد من
المسؤولين الحزبيين.
وهنأت وفود الفاعليات والبلديات والمخاتير ورجال الدين والجمعيات
األهلية حردان بإعادة انتخابه رئيسا ً للحزب ،وأشادت بدوره وحضوره
ومواقف الحزب ،وعرضت معه شؤونا ً ومطالب إنمائية تحتاجها المناطق
والقرى والبلدات في قضاءي حاصبيا ومرجعيون.
وإذ شكر حردان المهنئين ،لفت إلى أنّ هموم المنطقة وأهلها والمطالب
المحقة ،هي مح ّل اهتمامه ومتابعة الحزب ،ألنها أولويات إنمائية ضرورية،
من شأن تحقيقها تحصين صمود المناطق ،ال سيما منطقتي مرجعيون
وحاصبيا اللتين واجهتا االحتالل الصهيوني بإرادة الصمود والبقاء.
وأشار حردان إلى أنّ هناك حاجات ملحة ته ّم المنطقة والمواطنين ،تبدأ
بتعزيز دور المؤسسات الصحية والتعليمية ،إلى تعزيز ورش األشغال
العامة والطرقات ،إل��ى تحسين االت��ص��االت إل��ى إقامة شبكات الصرف
الصحي ،وك � ّل ه��ذه األم��ور ،ال يمكن معالجتها إال من خ�لال المسؤولية
المشتركة بين البلديات ومؤسسات الدولة .ونحن على دراية تأمة بأنّ
البلديات وسائر الفاعليات في هذه المنطقة يمتلكون إرادة الفعل والعمل،
ولذلك على مؤسسات الدولة المعنية أن تتح ّمل كامل مسؤولياتها من أجل
تحقيق اإلنماء الكامل لهذه المناطق.
وش���دّد ح���ردان خ�لال ل��ق��اءات��ه على أهمية دور البلديات والهيئات
والمؤسسات المحلية ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ لبنان ي��واج��ه تحديات كبيرة،
والمسؤولية الوطنية تقتضي مزيدا ً من التحصين ،اجتماعيا ً وإنمائيا ً وعلى
ك ّل المستويات.

رئيس بلدية مرجعيون

مجلس بلدية القليعة

مجلس بلدية دير ميماس

وفد بلدية شويا

وفد عين جرفا

رئيس بلدية راشيا الفخار سليم يوسف
وأك��د ح��ردان أنّ حفظ األم��ن وص��ون االستقرار في لبنان هما أولوية
األولويات ،وهذه مسؤولية يتن ّكبها الجيش اللبناني وسائر القوى األمنية،
وك ّل أبناء المناطق معنيين بااللتفاف حول الجيش اللبناني الذي يؤدّي دورا ً
وطنيا ً كبيرا ً في صون االستقرار وحماية لبنان من المخاطر اإلرهابية.

