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اقتصاد السوء
محمد زبيب
ع � �ل ��ى االق � �ت � �ص� ��ادي�ي��ن وع � �ل� ��ى فئة
واس �ع��ة م��ن ال �ق �ي��ادات السياسية،
وه � ��ذه ه ��ي ن �ت �ي �ج��ة أف� �ك ��ار ميشال
ش�ي�ح��ا ،ف�م��ون�ت��ي ك��ارل��و ال �ت��ي تقع
ف� ��ي س ��ول� �ي ��دي ��ر وب � �ع� ��ض املناطق
كانت ال��رد السريع على س��ؤال :هل
ت ��ري ��دون ل �ب �ن��ان ه ��ان ��وي أو هونغ
كونغ أو مونتي كارلو؟
وكأن لبنان ال يقوم إال على سياحة
في مساحة ال تزيد على  50كيلومترًا
مربعًا في سوليدير وبعض مناطق
االص �ط �ي��اف! ف��أي��ن ن��ذه��ب ب�م��ا بقي
من األراضي اللبنانية؟
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لكن أليس هناك من يقف في
وجه هذه املمارسات؟

ـــــ هناك سيطرة للمنطق االقتصادي
ال �خ��اط��ئ امل��دع��وم ب��ال�ج�ش� ّ�ع للمال.
إذ ي �ت �ص��رف زع �م��اؤن��ا ك� ��أن لدينا
آب � ��ار ن �ف��ط ،وم� ��ا زل �ن��ا ن �ت��ذك��ر حني
ُ ّ
ع ��د ال �خ �ل��وي أن ��ه ن�ف��ط ل �ب �ن��ان ،رغم
أن إي� � � � � ��رادات ال � �خ � �ل� ��وي ت� ��أت� ��ي من
ج� �ي� �ب ��ة امل � ��واط � � �ن �ي��ن ،ال م � ��ن تحت
األرض.
ُ
ح� �ت ��ى إن� � ��ه أق � �ص� ��ي خ � �ب� ��راء البنك
انتقاد
ال ��دول ��ي ال ��ذي ��ن ي� �ح ��اول ��ون ُ
الوضع االقتصادي السائد ،إذ نقل
اثنان من مديري البنك الدولي من
لبنان نتيجة محاولتهما تصويب
الواقع!
وه��ذا النقل جاء بأمر من واشنطن
ال� �ت ��ي ت ��دع ��م دع� �م ��ًا م �ط �ل �ق��ًا فريقًا
س �ي��اس �ي��ًا م �ه �م��ا ك ��ان ��ت توجهاته
وأف� �ع ّ��ال ��ه .إن �ه ��ا ث �ق��اف��ة اقتصادية
منحطة.
إذ ثمة نموذج لبناني أع��وج يجب
أن يتعدل ،وثمة قدرات إنتاجية في
لبنان يجب أن تستغل.

7

ما هي الخطوة األولى التي
يجب املبادرة إلى تنفيذها؟

ـــــ ي�ج��ب أن ي�ت�ح��ول ج��زء م��ن الدين
ال� � �ع � ��ام ال � � � ��ذي ب� � �ح � ��وزة املصارف
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة إل� ��ى دي� ��ن عّ��ائ ��م ودائم
وبفائدة معقولة ،ما يوفر أكثر من
م �ل �ي��ار دوالر س �ن��وي��ًا .وي �ج��ب عدم
إص � ��دار س �ن ��دات ال �خ��زي �ن��ة إصدارًا
متالحقًا كما يجري حاليًا ،إضافة
إل��ى خ�ف��ض ال�ف��وائ��د امل�ع�ت�م��دة على
هذه اإلص��دارات ،إن كانت بالدوالر
أو بالليرة اللبنانية ،وه��ذا يحتاج
إلى مفاوضات بني الدولة واملصرف
امل��رك��زي وجمعية امل�ص��ارف بهدف
إدارة ال � ��دي � ��ن ال� � �ع � ��ام ع� �ل ��ى أسس
مختلفة.

وزيرة المال وألف باء «الخصخصة» ()3
تقريرها عن مشروع
تقول وزي��رة امل��ال ريا الحسن في
ّ
موازنة عام  2010إن هذا املشروع يتبنى خيار إشراك
القطاع الخاص« ،ألن حاجات اإلنفاق على البنى التحتية
تفوق قدرة الدولة على التمويل» ،وال سيما في قطاعات
االتصاالت والكهرباء والنقل العام وسكك الحديد واملرافئ
والطرقات ...وتشير في فذلكتها إلى أن «إش��راك القطاع
الخاص يخفف العبء عن خزينة الدولة»!
بهذا املعنىّ ،
تقدم الوزيرة الحسن خيار «الخصخصة»،
ب��اع �ت �ب��اره ح��اج��ة «م��ال �ي��ة» ف��رض�ه��ا س �ق��وط مشروعها
ال��رام��ي إل��ى زي ��ادة الضريبة على القيمة امل�ض��اف��ة ،الذي
«كان سيؤدي إلى خفض نسبة املديونية وخفض عبء
خدمة الدين على ّاالقتصاد بوتيرة أس��رع» ،بحسب ما
أدلت به للزميلة دوللي غانم في برنامج «نهاركم سعيد»،
مشيرة إلى «أن هذا الخيار ـــــ أي زيادة الضريبة ـــــ سيكون
األفضل ماليًا ـــــ باملقارنة مع الخصخصة طبعًا ـــــ نظرًا
اللتزام الحكومة بمسار التصحيح املالي ال��ذي اعتمدته
منذ باريس .»3 ،2 ،1
قد ال يكون هناك أوضح من هذا الكالم لكشف مالبسات
اللهاث املحموم وراء الخصخصة في هذه املرحلة ،أي في
مرحلة تراكم فائض السيولة لدى املصارف بال أي سقف
أو أفق ،فتفضيل رفع الضريبة على القيمة املضافة إلى
 %12أو  %15كان سيسمح بتدبير سهل ويسير وسريع
لكلفة امتصاص هذه السيولة وتعقيمها من دون أوجاع
الخصخصة ،فيما سقوط الزيادة
الرأس التي ستنجم عن
ّ
الضريبية بالضربة القاضية ـــــ أقله في هذا العام ـــــ اضطر
الكسالى إلى فرض التوافق السياسي على الخصخصة
(وت ��وزي ��ع ج�ب�ن�ت�ه��ا ال �ش �ه� ّ�ي��ة) ف��ي ش ��رط م�س�ب��ق إلمرار
م�ش��روع امل��وازن��ة ،م��ن دون أن ي�ك��ون ل�ه��ذه الخصخصة
وتلك الضريبة أي عالقة مباشرة باالعتمادات املرصودة
لإلنفاق ال�ع��ام ال��ذي ارت�ف��ع على نحو هستيري ي�ن� ّ�م عن
ينم عن رغبة ّ
تبذير وسرقة أكثر بكثير مما ّ
جدية في
زي ��ادة اإلن �ف��اق االس�ت�ث�م��اري ال �ج� ّ�دي على تجهيز البنى
التحتية أو زي��ادة اإلن�ف��اق االجتماعي امل� ّ
�وج��ه فعليًا إلى
الفئات املحتاجة إلى كل دعم وحماية.
وللمزيد م��ن ال��وض��وح ،ف��إن ال��وزي��رة الحسن ك��ان��ت قبل
أسابيع قليلة أكثر ثقة بقدرة فريقها على فرض الزيادة
الضريبية ،ولذلك مارست نوعًا من اإلفراط في االرتهان
للسياسة النقدية ،وعمدت إلى امتصاص آالف املليارات
من فائض السيولة بالليرات عبر سندات الخزينة ،قبل أن
ّ
مطلع آذار املاضي مل� ّ�دة شهر،
تعلق هذه اإلص��دارات في ّ
أي ف��ي ال��وق��ت نفسه ال��ذي تبلغت فيه رفضًا قاطعًا من
ح��زب ال�ل��ه وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ل��زي��ادة ال�ض��ري�ب��ة على
القيمة املضافة والضغط عليها في شأن غياب أي مبرر
لزيادة أي ضريبة في ظل تراكم فائض هائل في حساب
الخزينة .قبل ذلك ،ما الذي قالته ّوزيرة املال؟
ف ��ي ح��دي��ث أج ��رت ��ه م �ع �ه��ا م �ج��ل��ة «ع ��ال ��م ال� �ت� �ج ��ارة» في
منتصف شباط املاضي ،قالت الحسن حرفيًا« :أنا أرى
أن الخصخصة ه��ي إش ��راك ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي عملية
التنمية» ...يومها لم تكن الحسن ّ
تميز بني «الخصخصة»
و «إشراك القطاع الخاص» وتحسبهما مفهومني مختلفني

جذريًا ،بل كانت ترى أن الخصخصة هي إشراك القطاع
ال �خ��اص ت �ح��دي �دًا ...وت��اب �ع��ت ف��ي ح��دي�ث�ه��ا ن�ف�س��ه« :لكن
ه��ذا األم��ر ،أي الخصخصة لدعم الخزينة ،ال يدخل في
أولوياتنا حاليًا ،بل إننا ننظر إلى الخصخصة من منظار
املنفعة االق�ت�ص��ادي��ة البحتة ،ألن الخصخصة وإشراك
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ه�م��ا م��ن ال�س�ب��ل امل�ه�م��ة إلدخ� ��ال عامل
املنافسة إلى كل قطاع ،وهو العامل الذي يدفع إلى تطوير
القطاع وتحسني الخدمات التي يتلقاها املستهلك».
هذا املوقف لوزيرة املال سبقه موقف أكثر وضوحًا في
منتصف كانون الثاني من هذا العام ،إذ قالت في مقابلة
على الهاتف م��ع «روي �ت��رز»« :ل��م يعد هناك حاجة ملحة
م��ن الناحية املالية إلط�لاق جهود الخصخصة ف��ي عام
 .»2010وأضافت« :قبل سنتني أو ثالث سنوات كان ذلك
مختلفًا...
أكثر إلحاحًا ألن وض��ع االقتصاد الكلي ك��ان
ً
يمكننا التنفس قليال
اليوم من وجهة النظر املالية البحتة ً
بما هو أسهل ألن الوضع أفضل قليال اآلن».

طرح زيادة الـ  TVAأو الخصخصة
هو لضمان ربحية المصارف
والمودعين الكبار

ك�ل�ام ال�ح�س��ن ك ��ان ج��ازم��ًا ف��ي ش ��أن ع ��دم ال �ح��اج��ة إلى
الخصخصة لتحقيق أه��داف مالية ف��ي ه��ذا ال�ع��ام ،على
ع�ك��س م��ا ت� � ّ
�روج ل��ه ح��ال�ي��ًا ف��ي ف��ذل�ك��ة م �ش��روع املوازنة
وتصريحاتها التهويلية مع شركاء كثر في الحكومة ،بل
هي ذهبت إل��ى أبعد من ذل��ك في حديثها مع «رويترز»،
جاه َزًا للخصخصة»،
فرأت «أن قطاع الطاقة املنهك ليس ُ
وقالت حرفيًا« :رأي��ي هو أنه يجب أن تبذل بعض جهود
إعادة الهيكلة في عام  2010قبل أن يصبح القطاع جاهزًا
ملشاركة القطاع ال �خ��اص» ...ه��ذا امل��وق��ف ل��م يمض عليه
تغير في هذه ّ
سوى أقل من ثالثة أشهر ،فما ال��ذي ّ
املدة
القصيرة ،لكي ّ
تغير وزيرة املال موقفها جذريًا ،فيصبح
ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء ج ��اه �زًا ل�ل�خ�ص�خ�ص��ة ف � ��ورًا ،وتصبح
الخصخصة حاجة مالية ّ
ملحة إلمرار املوازنة؟
اإلجابة عن هذا السؤال ّليست صعبة ،فالخصخصة تبقى
هدفًا لذاته لدى من تمثلهم ريا الحسن (ليس املقصود
ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وح� ��ده ك �ف��ري��ق س �ي��اس��ي ،ب��ل منظومة
املصالح الراسخة في الوضع القائم ،وهو ما ينطبق أيضًا
على الرغبة الدائمة في جباية اإليرادات الضريبية السهلة
من الفقراء ومتوسطي الدخل حصرًا) ،إال أن هذه اإلجابة
ال تكفي لتبرير «النطنطة» في املواقف ،وتغييرها تحت
أكثر بأقوال وزيرة املال
الطلب ،لذلك ال بد من االستشهاد ّ
املأثورة ،لعلها تمنح إجابات أكثر دقة ،وهو ما فعلته في

حديثها إلى الزميل محمد بركات املنشور في صحيفة
«الرأي» الكويتية في السابع والعشرين من آذار املاضي،
إذ ّ
تقر الحسن بأننا «بالطبع ندفع كلفة ه��ذه العمالت
األجنبية في مصارفنا» ،لكنها ت��رى أنها «كلفة ليست
كبيرة» ...ولكي ال يتوهم أحد أن هناك أي تحريف في نقل
ما قالته الحسن بعد ذلك في الحديث نفسه ،فهذا عرض
حرفي لسلسلة من األسئلة ،كما طرحها الزميل بركات
وأجوبة الوزيرة الحسن عنها:
ّ
لكنها (كلفة الودائع) ّ
تقدر بمليارات الدوالرات؟
•
ّ
ـــــ لنفترض ّه��ذا ،لكنه يعكس ثقة املستثمر في الخارج
ّ
ّ
فترة لم يكن
بلبنان .س��أذك��ر هنا ب��أن لبنان م��رت عليه ّ
في حساب خزينته ما يكفي لدفع روات��ب املوظفني في
ّ
القطاع العام .اليوم لدينا فائض وسيولة ،بكلفة ما ،لكن
الكلفة نطمح إل��ى أن ّ
نحولها إل��ى ف��ائ��دة استثمارية من
خ�لال استثمار ال�ف��ائ��ض ف��ي ال�س�ي��ول��ة ،م��ا يعطي فوائد
عالية لالقتصاد.
• لكننا ال نستثمر هذا الفائض حاليًا؟
ـــــ ه��ذه ه��ي مهمتنا اآلن :أن نستثمر ه��ذه امل�ل�ي��ارات من
ال� ��دوالرات ف��ي االق�ت�ص��اد .فعلى سبيل امل�ث��ال ف��ي قطاع
ّ
الكهرباء يجب أن نزيد الطاقة اإلنتاجية ،ألن انقطاع التيار
الكهربائي له ّوقع سيئ على االقتصاد.
• مل��اذا ال ن��وف��ر ف��وائ��د امل�ل�ي��ارات الفائضة ف��ي مصارفنا
ونستثمر الفوائد لسداد الدين أو بدل االستدانة؟
ـــــ أن��ا ،وزي��رة املالية ،ال أطمح إل��ى زي��ادة ال��دي��ن .لكنّ هذه
األم��وال يمكن أن ندخلها في االقتصاد ّبدل أن تظل في
نطمح إليه .لكن حاليًا تخف هذه املليارات
البنوك .وهذا ما ّ
من دون جميل منا ،ألننا في ع��ام  2009زادت ودائعنا
بنسبة  22في املئة ،وال�ي��وم قد ال نصل إل��ى نصف هذه
ّ
النسبة في ع��ام  ،2010ألن ال��زي��ادة ه��ذه كانت في فترة
ّ
الودائع ،وفوائدنا
نستمر في استقطاب
استثنائية ،ولن
ّ
تنخفض وفق سياستنا املالية والنقدية .وأذكر هنا بأن
تراجع الودائع قد يسبب مشكلة في تمويل ديننا ومشكلة
في تمويل املشاريع االستثمارية ،فنحن عشنا في سنة
ونصف سنة مع ازدهار مكلف ،ونتوجه اآلن إلى خفض
الفوائد لتخفيف الودائع.
ال شك في أن هناك «سوريالية» ما في رسم خريطة الطريق
نحو فهم ما تقوله أو تريده أو تسعى إلى فعله وزيرة املال
(وهي باملناسبة االسم الحركي إلدارة منظومة املصالح،
بمعنى أن ال��وزي��رة ري��ا الحسن غير مستهدفة ،وحدها،
كشخص أو موقع ،بقدر ما أن املنظومة هي املستهدفة
مع كل املديرين لها واملنتفعني منها) .إال أن كل ما ورد
أع�ل�اه يثبت أن ط��رح الضريبة على القيمة امل�ض��اف��ة ،ثم
استبدالها بالخصخصة ،هدفه واحد ،هو دعم املصارف
وشبكة املصالح املرتبطة بها على حساب بقية املقيمني
وحاجاتهم وحقوقهم!
* مالحظة :قالت وزيرة املال ريا الحسن في حديثها إلى
صحيفة «ال��رأي» إنها ال تعرف ما هي موجودات الدولة
ال �ت��ي ي�خ�ش��ى ال�ب�ع��ض ب�ي�ع�ه��ا! وق��ال��ت أي�ض��ًا إن إصدار
سندات خزينة المتصاص السيولة «ال ّ
يسمى زيادة في
العجز وال دينًا جديدًا»!

باختصار
◄  6م�ل�اي�ي�ن م �س ��اف ��ر ع �ب ��ر م� �ط ��ار ب � �ي� ��روت خالل
الصيف

◄ إص � ��دار س �ن ��دات ي ��وروب ��ون ��دز ل�ت�غ�ط�ي��ة ارتفاع
ّ
العامة
النفقات

ّ
ت��وق� ٌ�ع ط��رح��ه امل��دي��ر ال�ع��ام للطيران امل��دن��ي ح�م��دي شوق،
ّ
بعد اجتماع عمل ُموسع في قاعة االجتماعات ّ في مطار
ب �ي��روت ال ��دول ��ي ،خ� ّ�ص��ص «ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ك ��ل اإلدارات
املختصة العاملة في املطار وال��وزارات املعنية ،لوضع كل
اإلمكانيات في خدمة املسافرين في املطار وتقديم أفضل
ما يمكن تقديمه لهم على عتبة فصل الصيف».
ول �ف��ت ش ��وق إل ��ى ات �خ��اذ إج � ��راءات ب�ي�ن�ه��ا ت��زوي��د املطار
بأجهزة فنية وتقنية حديثة تتعلق بالكشف على الحقائب
وامل�س��اف��ري��ن ،وأج �ه��زة م�ت�ط��ورة ل�ح��رك��ة امل�لاح��ة الجوية.
ّ
تصرف املسافرين
وقال« :وضعنا كونتوارات خاصة في
ال��ذي��ن لديهم ت��ذاك��ر سفر إلكترونية وال��ذي��ن ال يحملون
معهم حقائب ،منعًا لالزدحام على الكونتوارات».
ُّ
وات �ف��ق أي �ض��ًا م��ع ج �ه��از أم ��ن امل �ط��ار وال ��وح ��دات األمنية
التابعة له على العمل ملنع االزدح��ام على مداخل املطار،
وخصوصًا خالل عمليات تفتيش الركاب واملسافرين،
بحسب شوق الذي طالب املسافرين «بضرورة الحضور
إل��ى امل�ط��ار قبل  3س��اع��ات م��ن مواعيد إق�لاع رحالتهم،
ت �ف��ادي��ًا ل�ت��أخ�ي��ر ال ��رح�ل�ات ،م��ا ي �ع��وق س�ف��ره��م ف��ي هذه
الحاالت».

وف� ّق��ًا مل��ا أعلنته وزي ��رة امل��ال ّري��ا ال�ح�س��ن ،ف� ً�ي مقابلة مع
مجلة « »Business Weekنشرت أمس ،مشيرة إلى إمكان
ّ
يستحق خالل العام الجاري أيضًا.
استبدال دين قائم ّ
ّ
وق� ُ�ال��ت ال�ح�س��ن« :ن�ت�ب��ن��ى م��وازن��ة ت��وس�ع�ي��ة (ف��ي اإلنفاق)
س��ت �م� ّ�ول م ��ن ال �ع ��ائ ��دات ال �ت��ي س�ت��رت �ف��ع م ��ن ج � � ّ�راء ّ
النمو
واإلج��راءات الضئيلة التي اتخذت في جانب العائدات (في
املوازنة) ّومن خالل رفع الدين العام».
وم��ن املتوقع أن يكون إص��دار اليوروبوندز ،وه��ي سندات
ّ
األجنبية ،املذكور فوق اإلصدار الخاص باستبدال
بالعمالت
ّ
سندات تستحق في تشرين الثاني املقبل ،وتبلغ قيمتها
 700م�ل�ي��ون دوالر .وت�ت�ض� ّ�م��ن م��وازن��ة ع ��ام  2010التي
النفقات
ّقدمتها وزارة امل��ال ،األس�ب��وع امل��اض��ي ،زي��ادة ف��ي
ً
بنسبة  %15.5وع �ج �ز ًّا قيمته  4م �ل �ي��ارات دوالر ممثال
 %10.7م��ن الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي .واستبعدت الحسن
خصخصة رخصتي الهاتف الخلوي خالل العام الجاري.
◄ اعتصام أمام دائرة مياه النبطية في كفر جوز
ّ
ن��ظ�م�ت��ه ن�ق��اب��ة م�س�ت�خ��دم��ي وع �م��ال م��ؤس�س��ة م �ي��اه لبنان

ّ ّ
الجنوبي ،لتحقيق املطالب ،مؤكدة أن هذا االعتصام «مقدمة
إلض ��راب م�ف�ت��وح اس�ت�ن�ك��ارًا وإدان ��ة للمماطلة والتسويف
وإدارة ال�ظ�ه��ر وال�لام �ب��االة م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة واملسؤولني
املعنيني بملف قطاع املياه».
ّ
وحددت النقابة مطالبها بـ«إعادة احتساب رواتب العاملني
ّ
ّ
الذين سويت أوضاعهم ،وذلك بإعطائهم درجة تدرج عن كل
 3سنوات خدمة فعلية قضوها في املصالح ،وتطبيق القرار
الرقم  22املتعلق بشروط االستفادة من التقديمات الصحية
بعد الصرف من الخدمة ،وت��وزي��ع العائدات السنوية على
كل املوظفني ،وأن تكون األفضلية للجباة ألنهم أصحاب
الحق الحقيقي ،وإع�ط��اء املستخدمني ف��رق سلسلة الرتب
والرواتب ،واإلف��راج عن صفقة األلبسة الشتوية والصيفية
املوضوعة في األدراج منذ  7سنوات».
◄ خطة متكاملة للكهرباء تمتد
على أربع أو خمس سنوات،
يجب أن تعتمدها الحكومة ،بحسب
وزي ��ر ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ج �ب��ران باسيل،
ال��ذي ت�ح� ّ�دث بعد ل�ق��اء جمعه ووزيرة
امل ��ال ري ��ا ال�ح�س��ن م��ع وف ��د م��ن البنك
ّ
استراتيجيته للشراكة مع
الدولي ّقدم عرضًا عن مشروع

الطاقة.
لبنان (2010ـــــ )2013في قطاع ّ
ّ
الخطوات
في
بالواقعية
ي
«التحل
وشدد باسيل ،الذي دعا إلى
ّ
لاّ
املطلوبة في ه��ذا القطاع» ،على ض��رورة «أ تكون الخطة
قابلة للنقض أو للتغيير في أي وقت ،بل ُيلتزم بها لتوفير
التمويل لها».
وأش � ��ار إل ��ى ض � ��رورة ال�ت�ن�ف�ي��ذ «م ��ن خ�ل�ال اس�ت �ع �م��ال كل
قدراتنا ،سواء من القطاع العام أو الخاص ،وإدخال الجميع
في هذه الورشة لكي نربح الوقت ،ونترك أي نقاش آخر إلى
مرحلة الحقة».
ّ
ّ
وختم بالقول إن مناقشة الخطة تجري في كل الحلقات
ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة وك� ��ل امل��ؤس �س��ات الخارجية
والداخلية املعنية لكي نصل إلى إقرارها.
◄ انخفاض أسعار بعض األدوية األوروبية
ه� ّ�ذا م��ا أعلنته وزارة الصحة ال�ع��ام��ة ،ف��ي بيان أم��س ،فقد
ُ«وقع مؤشر انخفاض أسعار بعض العمالت األجنبية ،ما
سيؤدي إلى انخفاض أسعار بعض األدوية املستوردة من
ال��دول األوروب � ّي��ة» .وأش��ار البيان إل��ى أن متوسط العمالت
األجنبية قد تدنى ،ومنها :اليورو 3.43 :والكرون الدنماركي
.3.42
(األخبارّ ،
ّ
املركزية)
وطنية،

