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> أكدت مصادر سياسية لـ»الميثاق« ان الزنداني فشل في المهمة الرئيسية التي طلب من أجلها لقاء األخ/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- والمتمثلة في 

وقف الحرب على االرهاب وخاصة في محافظة أبين في محاولة النقاذ القاعدة التي باتت تتهاوى بفعل ضربات القوات المسلحة واألمن.
وأشارت المصادر الى ان الزنداني ومن معه قد حاولوا الضغط على رئيس الجمهورية من أجل تشكيل مايسمى بهيئة الفضيلة تحت مايسمى »المرجعية الشرعية«..
واعتبر سياسيون ورجال دين واكاديميون ما ورد في بيان تلك الهيئة التفافًا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإصرارًا من قبل االصالح إلفشال التسوية 

السياسية ومؤامرة العاقة الحوار الوطني المرتقب.
مؤكدين في لقاءات مع »الميثاق« ان علماء االصالح اصدروا ذلك البيان من أجل انقاذ عناصر تنظيم القاعدة التي باتت على وشك االنهيار.. فإلى الحصيلة :

علماء اإلصالح في مهمة إلنقاذ القاعدة

استطاع /علي الشعباني 

> البداية كانت مع الدكتور مجيب اآلنسي - 
نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي 
العام- الذي قال: الجميع يعلم ان تلك الهيئة 
هي صاحبة القرار األول في حزب االصالح ومن 
فيها هم أبرز قياداته، ومن خالل ما جاء في 
بيانهم األخير يتضح لنا ان ما طرح هو من 
منطق سياسي وليس دينيًا والهدف منه خدمة 

سياسات واجندة حزب االصالح فقط.
واضاف: وبذلك يكون االصالح قد التف على 
شركائه في احزاب المشترك الموقعة على 
المبادرة الخليجية وآليتها وتنصل بشكل واضح 
عن كل التزاماته واالتفاقيات التي وقع عليها 

سواء في الداخل او الخارج.
مشيرًا الى ان الشعب اليمني يعرف من 
هم العلماء ومن هم خدام وسدنة الساسة، 
فالعلماء الحقيقيون كانت مواقفهم واضحة 
من االزمة التي شهدتها بالدنا، بعكس مشائح 
تلك الهيئة الذين حرضوا الناس وغ��رروا 

بالشباب وزجوا بهم الى محرقة الموت.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��دائ��رة 
: كان  المؤتمر  السياسية في 
حريًا بعلماء ح��زب اإلص��الح ان 
يدينوا جريمة ميدان السبعين 
قبل ان يتحدثوا عن ايقاف ما 
أسموه بسفك الدماء في أبين 
ال��ي��وم لم  وغيرها فهم حتى 
يكلفوا أنفسهم بأن يصدروا بيانًا 
واحدًا يستنكر مثل تلك الجريمة 
االرهابية البشعة التي استهدفت 
لجيش  ا منتسبي  م��ن  لجنود  ا

واألمن.
وأكد اآلنسي ان حقيقة ذلك البيان ولقاء 
مشائخ في االص��الح باألخ عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية- هو من أجل هدفين 
األول تحقيق مكاسب سياسية بطريقة غير 
مباشرة لالصالح كون ماتضمنه ذلك البيان 
عبارة عن شروط سياسية وليس مقترحات 

ونصحًا للرئيس..
 أما الهدف الثاني واأله��م هو انهم كانوا 
يمثلون امراء تنظيم القاعدة الذين طالبوا 
من مشائخهم الكبار انقاذهم من السقوط 
بعد ان دُحروا في أبين ونهم وأرحب وشبوة 
والبيضاء وغيرها، إذًا كانت مهمة مشائخ 
اإلصالح واضحة وهي محاولة انقاذ القاعدة 
وافشال الجهود الحقيقية التي يبذلها االخ 
عبدربه منصور ه��ادي- رئيس الجمهورية 
من أجل اخراج اليمن من األزمة واعادة فرض 
هيبة الدولة ومحاربة االرهاب من خالل فرض 

امالءات االصالح وشروطه على الرئيس.. 
واال ما عالقتهم بالتعديالت الدستورية التي 

سيقرها الحوار الوطني والتي طلبوا مسبقًا 
ايقافها.وحذر الدكتور اآلنسي من خطورة 
مخطط االصالح االنقالبي الذي بدأت مالمحه 
تتضح للجميع من خالل ذلك البيان الذي يحاول 
فيه االصالح والمتطرفون فرض وصايتهم 
على الشعب وقيادته السياسية بعد ان فشلوا 
في تحقيق أي مكاسب سياسية تمكنهم من 

االستيالء على السلطة واالنفراد بها.
> أما الشيخ جبري ابراهيم حسن- عضو 
جمعية علماء اليمن- فقد تمنى أن اليكون 

بيان من يسمون أنفسهم هيئة علماء اليمن 
بداية ألزمة جديدة يمهّد لها ذلك البيان توسع 
من عمق جراح اليمنيين وتزيد من معاناتهم 
نظرًا لما فيه من امالءات وشروط مبطنة ولما 

فيه من لغة تصعيد التخدم الوفاق الوطني.
وقال: يجب علينا اواًل ان نعرف ان من التقى 
باألخ رئىس الجمهورية هم ليسوا علماء 
اليمن وليسوا من أعضاء الجمعية وانما هيئة 

خاصة تعبر عن وجهة نظر جهة خاصة.
واضاف: من المعروف ان أي قضية وطنية 
تهم مصلحة اليمن وتكون مرتبطة برئيس 
الجمهورية يلتقي فيها جميع علماء اليمن من 
كل المحافظات وبشكل عام ألن في ذلك أمرًا 
يهم الوطن بأسره، ولكن تلك الهيئة تعكس 
انهم غير مقتنعين بالوفاق الوطني وهو 

ماينعكس سلبًا على مصلحة الوطن.
مشيرًا الى ان ما طرحته تلك الهيئة هو 
تدخل اليصح في صالحيات رئيس الجمهورية 
المنتخب من قبل الشعب ويمتلك شرعية 

دستورية وشعبية واليحق لفئة بعينها ان 
تتدخل وتفرض عليه رغباتها.

واستنكر الشيخ جبري استمراء مشائخ تلك 
الهيئة لسفك دماء منتسبي الجيش واألمن 
الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، 
ومطالبتهم بالحوار مع االرهابيين الذين لم 
تكلف تلك الهيئة نفسها اصدار بيان ادانة لما 
تقوم به تلك العناصر االرهابية بحق الجيش 

واألمن والوطن بشكل عام.
أم���������ا ع���ن 

القرارات والخطوات التي يسعى اولئك المشائخ 
إلى فرضها على رئيس الجمهورية، فأكد 
الشيخ جبري انه اليحق الحد ان يتحدث عنها 
خاصة مايتعلق بالدستور والنظام السياسي 
الذي سيكون الحوار الوطني والمشاركون فيه 
هم المخولين بإعداده والشعب اليمني مخول 
باالستفتاء عليه، ولذلك اليحق ألحد ايًا كان ان 

يتحدث باسم الشعب ويدعي الوصاية عليه.
> أما الدكتور احمد عبداهلل سالم - جامعة 
عدن: فقد اعتبر ما جاء في بيان علماء االصالح 
بداية لتنفيذ مخطط تآمري يشرع لالصالح 
وحلفائه من تنظيم القاعدة القيام بأعمال 

تخريبية بحجة الدفاع عن الدين.
وق��ال: يستخدم اإلص��الح نفس االسلوب 
والطريقة ونفس االشخاص تمهيدًا لالنقالب 
على الشرعية الدستورية والرئيس عبدربه 
منصور هادي الذي يريدون من خالل بيانهم 
االخير ل��يّ ذراع��ه وإحكام السيطرة عليه 
وتهديده باللجوء الى العنف والفوضى إذا لم 

ينفذ مطالبهم خاصة تلك التي وردت في 
سياق مضمون البيان وتحدثت عن الحوار مع 
القاعدة وتوزيع الثروات والمناصب والتحريض 
على الوحدة، فالحديث عن استمرار تجاهل 
المطالب الحقيقية والمشروعة في اعادة النظر 
في الدستور والنظام السياسي واالنتخابي 

لليمن أمر مرتبط بالحوار الوطني المرتقب.
مشيرًا الى ان بيان تلك الهيئة يعتبر اعاقة 
واضحة للحوار الوطني الذي يجب ان يشارك 
الجميع فيه دون قيد أو ش��رط، ولكن حزب 
االصالح قد استبق ذلك بأن دفع تلك الهىئة 
الى فرض شروط على الحوار الوطني وعلى 

رئيس الجمهورية من خالل ذلك البيان.
مؤكدًا ان حزب االص��الح يسعى من خالل 
البيان الصادر عن تلك الهيئة الى استفزاز 
الشعب اليمني الذي لم ينس حتى اليوم فتاوى 
التسعينيات وفتاوى حرب صعدة وب��راءات 

اختراع العام الماضي.
داع��ي��ًا جميع اب��ن��اء الشعب اليمني وفي 
مقدمتهم االخ عبدربه منصور ه��ادي، إلى 
التصدي لتلك المؤامرات وعدم الرضوخ ألفكار 
تلك القوى الرجعية التي اليهمها شيء سوى 

مصالحها الشخصية الضيقة.
> من جانبه عبر الدكتور احمد العجل 
- استاذ ال��رأي العام بكلية االع��الم عن 
استغرابه لما جاء في بيان علماء االصالح من 
بنود وصفها بالشروط االمالئية على صانع 
القرار والتي تعتبر متناقضة في البيان ذاته 
وتعكس وجهة نظر حزب االصالح واطماعه 
السياسية التي لم يتمكن من الحصول عليها 

طيلة الفترة الماضية.
وقال: لما جاء في مضامين البيان يجد أنها 
ذات طابع سياسي أكثر من الطابع الديني 
الناصح لولي األم��ر. مضيفًا : أما ما تطرق 
اليه ذلك البيان في الجانب االعالمي فيمكننا 
التأكيد ان االصالح يريد من خالل ما ورد في 
بيانه الى عزل اليمن عن العالم وفرض رقابة 
على ما بات يعرف بالفضاء االعالمي الذي 
اليستطيع أحد حجبه، فقد كنا نتوقع ان يدعو 
اولئك العلماء الى ترشيد الخطاب االعالمي 
لسياسي  ا لتطرف  وا لفرقة  ا فة  ثقا ونبذ 

والتعصب الديني.

ون��وه الدكتور العجل : الى انه كان حريًا 
بعلماء االصالح ان يدينوا ما تقوم به الجماعات 
االرهابية ال ان يطالبوا بالحوار معها وقد 
اهلكت الحرث والنسل وازهقت دماء وأرواح 
الجنود والمواطنين األبرياء.داعيًا من يسمون 
أنفسهم بعلماء اليمن الى العودة لصفوف 
علماء اليمن وعدم االنشقاق عن جمعية علماء 
اليمن وتجسيد الوفاق الوطني بين العلماء قبل 

غيرهم الن العلماء إذا صلحوا صلحت األمة.

إمام المصلحيـن 
ال  أئمــة اإلصالحيين 

 ولم تكن فضًا في أخالقك وال غليظ قلٍب ممتلئٍ باالضغان واالحقاد.. 
بل ميّزك اهلل بقلب يسع الوجود كل الوجود حبًا ورأفًة وحلمًا ومودًة 
وحنانًا ورفقًا ورحمًة ولينًا، ولقد شهد اهلل لك بذلك فقال: »ولو كنت فضًا 
غليظ القلب النفضوا من حولك«.. وكيف لمن بكت عيناه الطاهرتان 
المباركتان يوم مرت عليه جنازة مشركٍ.. بكى المصطفى عليه أفضل 
صالة اهلل  حزنًا ولما سأله صحابته رضوان اهلل عليهم أتبكيه يا رسول 
اهلل وهو مشرك.. فقال لهم نبي الرأفة والرحمة: »إنه ليس عذاب يوم 
وال يومين ولكنه عذاب األبد..« كيف لمن كان بهذه األخالق السامية أن 
يكون فضًا أو غليظ القلب.. ولقد زار المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم 

يهوديًا كان يتعهد بإيذائه ووضع األذى في 
طريقه كل يوم وبال انقطاع وحين مرض 
اليهودي افتقد النبي الرحيم أذاه فسأل 
عنه ولما علم أنه مريض وطريح الفراش.. 
ذهب بكل حٍب لزيارته واالطمئنان على 
صحته.. إن النبي الذي لفت انتباهه وهو 
يمشي في شوارع المدينة المنورة.. بكاء 
طفل يجلس وحيدًا واالطفال يلعبون على 
مقربة منه.. واقترب عليه أفضل الصالة 
والسالم من ذلك الطفل وسأله لماذا يا 
غالم تبكي وتجلس وحيدًا وال تلعب مع 
ه��ؤالء؟ فأجابه الغالم وهو يتنهد: كلما 
لعبت معهم عيروني وأخبروني أن ال أب لي 
وكلهم بآبائهم؟ وعندها نادى المصطفى 
أولئك الغلمان وقال لهم: من الذي قال لكم 

إن هذا الغالم ال أب له.. يا غالم سأسألك فأجبني وهم يسمعون أترضى 
أن يكون محمد أباك؟

 أترضى أن تكون فاطمة أختك؟ أترضى أن نكون أهلك وعشيرتك؟ 
فأجاب الغالم مسرورًا: وما لي ال أرضى يا رسول اهلل؟ فكيف يكون فظًا 
وغليظ القلب؟ وهو بهذا المستوى العظيم من التواضع والبساطة 
والرأفة والرحمة.. يا رسول اهلل.. لقد ابتعثك اهلل في زمن كانت فيه 
الحياة أشبه ما تكون بغابة كبيرة .. غابة يأكل فيها القوي الضعيف.. 
وتسحق فيها الكرامة.. وتبكي فيها النخوة والمروءة.. تكفل فيها حقوق 
العظماء وتضيع فيها حقوق البسطاء.. يرفع فيها مقام األغنياء ويوضع 
فيها مقام المساكين والفقراء.. فانطلقت يا حبيب الحق وسيد الخلق..  
ترسي دعائم العدالة حتى استوت بإذن اهلل الملك العدل وعلى يديك 
المباركتين كفة الميزان فذابت كل الفروقات.. واختفت كل السلبيات 
واشرقت شمس الرساالت.. وأصبح الناس سواسية فال فضل لعربي على 
أعجمي وال أبيض على أسود اال بالتقوى.. »يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل 
أتقاكم« انطلقت يا رسول اهلل لتصنع من األمة التي فرقتها الدنيا 
وشرذمتها األطماع وبعثرتها األهواء أمة واحدة.. بل جسدًا إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.. وبعد أن كانت هذه 
األمة تعيش لتأكل وتشبع شهواتها أصبحت تأكل لتعيش.. وتعيش لتمأل 
االرض خيرًا وعداًل وأمنًا وأمانًا وبركة ونماًء تعيش لتصنع من اليباب 
عمارًا .. ومن اليأس والقنوط أماًل وعزمًا وإصرارًا.. ومن التخلف والعجز 
واالقتار تقدمًا وقوًة وازدهارًا.. تعيش لتعمر أخراها.. وترضي بالعمل 
الصالح ربها وخالقها وموالها.. لقد انطلقت يا سيدي يا رسول اهلل لترفع 
ستار الزيف والزور الذي غطى دنيا الدنو والدناءة فرأت تلك األمة الدنيا.. 
ذهبها.. فضتها.. نعيمها .. قصورها.. مزارعها.. بساتينها.. حوانيتها.. 
أموالها.. عقاراتها.. وكل زخرف فيها كان سببًا في تقاتلهم وتباغضهم 
وتحاسدهم وتدابرهم.. وتهاجرهم..  رأت كل ذلك متاع الغرور.. نعيمًا 
سرابيًا ال يعدل عند اهلل جناح بعوضة.. فأشرقت قلوبهم بمعرفة اهلل 
ومضوا يعملون ليوم يقفون فيه بين يديه.. يوم اختارك اهلل الى جواره 
الكريم.. تركت فينا سنتك وكتاب ربك الكريم.. وقلت: »تركت فيكم 
ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدًا كتاب اهلل وسنتي« انتقل نبي 
الرحمة والسالم الى جوار الملك العالم وواصلت قيادة دولته الرشيدة 
سيرها الحثيث الى المجد والعلياء على أساس من العدالة والمساواة 
وتجسيد أحكام القرآن الكريم وسنة النبي األمين مؤسس الدولة المدنية 
الراقية الحديثة فال ظلم وال ظالم وال دموية وال انتقام وال تقهقر وال 

انهزام وال بغير شرع اهلل اعتصام.. 
فانظروا  في نهج أئمة يدّعون انتسابه الى دينه وشرعته ومنهاجه 
وهم ينتهجون سياسة التحريض وااليقاع فيما بين أبناء الوطن الواحد 
والدين الواحد والقبلة الواحدة وعباد  للرب الواحد وأمة للنبي الواحد، فكل 
ما دعا اليه النبي الكريم نأوا عنه وفي الوقت ذاته نهوا عنه.. فاستباحوا 
المحرمات.. وخانوا األمانات ونادوا بالتمزق والتشرذم والشتات.. وصوروا 
الرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة والرحمة قسوة والقسوة رحمة والسالم 
حربًا والحرب سالمًا والوفاء خيانة والصدق كذبًا والكذب صدقًا.. انهم 
أئمة االصالحيين الذين ما اتقوا اهلل وهم يجمعون أمرهم ويدخلون على 
فخامة رئيس الجمهورية -حفظه اهلل- طالبين الحوار مع قتلة األبرياء 
والمستهدفين لألمن والسلم  والقاتلين البتسامات االطفال واالمهات 

والشيوخ والبسطاء..
 لقد نسي هؤالء.. أن محمدًا  صلى اهلل عليه وآله وسلم قد قال: »لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«، ثم كيف  نحاور من تلطخت 
أياديهم بالجرائم التي هزت مشاعر الناس في األرض وأسخطت رب 
السماء.. هداهم اهلل وأصلحهم وكفانا شرهم..وليعلموا أن ال وجه 

للمقارنة بينهم وبين إمام المصلحين وسيد األولين واآلخرين.

رئيس إشرافية 
التحرير يتعرض 

إلطالق نار 
تعرض الشيخ أمين راجح 
عضو المؤتمر الشعبي العام 
ورئيس اللجنة اإلشرافية في 
مخيمات االعتصام بميدان 
التحرير لمحاولة اغتيال عصر 
الخميس، حيث أقدمت عناصر 
مجهولة ف��ي ج��ول��ة وزارة 
المالية بإطالق الرصاص عليه 
من على متن سيارة والذت 
ب��ال��ف��رار.. ه��ذا ول��م يُصب 
الشيخ أمين راجح بأذى جراء 
إطالق النار... إلى ذلك حمل 
شباب المؤتمر األجهزة األمنية 
ووزارة الداخلية المسئولية 
الجناة  ف��ي مالحقة وكشف 

وتقديمهم إلى العدالة.

رئيس فرع المؤتمر برغوان يؤكد تورط االصالح باالعتداء على الكهرباء
نفى صالح راشد عتيق- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية رغوان 
محافظة مأرب- صحة ما نشرته قناة »سهيل« من مزاعم كاذبة ادعت فيها انه 

قام ومعه مجموعة بقطع الكهرباء الغازية في منطقة الجدعان.
مؤكدًا أن ما روجت له قناة »سهيل« افتراء محض وال أساس له من الصحة مؤكدًا 

أنه موجود في صنعاء منذ يوم الجمعة قبل الماضية .
وقال صالح راشد عتيق : إن تلك االفتراءات تأتي في إطار حملة إعالمية قذرة 
اعتادت قناة »سهيل« والعديد من أبواق المشترك على القيام بها عبر تلفيق التهم 
وتزييف الحقائق في محاولة للنيل من القيادات الوطنية ولإلساءة والتشهير بهم.

ودان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية رغوان محافظة مأرب كافة 
األعمال التخريبية التي تتعرض لها المصالح العامة سواء خطوط الكهرباء الغازية 

أو أنبوب النفط او قطع الطرقات.
داعيًا أبناء المحافظة إلى التكاتف ونبذ هذه األعمال التخريبية المشينة التي 
تسيئ إلى سمعة أبناء المحافظة والتصدي ألي شخص تسول له نفسه المساس 
بالمصلحة العامة، داعيًا إعالم المشترك الى االلتزام بأخالقيات المهنة واحترام 
العمل اإلعالمي وتجسيد الحيادية وتحري الدقة والمصداقية بعيدًا عن المكايدات 

والمماحكات الحزبية الضيقة .
مشيرًا الى أن إعالم حزب اإلصالح يحاول تبرير الفشل الذريع لوزارة الكهرباء 
بنشر مزاعم وأكاذيب تحمل فيها عناصر المؤتمر الشعبي العام مسؤولية 
االعتداءات المتكررة التي تتعرض لها خطوط نقل الكهرباء في محافظة مأرب، في 
الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات تورط عناصر من اإلصالح في عمليات التخريب 

المستمرة لخطوط نقل الكهرباء .

اسماء قيادات مليشيات االصالح
 المحاصــرة لـ»اللواء 63« بنهــم

أفادت مصادر خاصة ل�»الميثاق« ان المتمرد 
علي محسن حصل على ثالث شاحنات اسلحة 
من قبل احد تجار االسلحة المعروفين وتم 
افراغها في مقر الفرقة االولى مدرع األسبوع 

الماضي.
واوضحت المصادر ان تلك الصفقة تحتوي 
على ذخائر وأسلحة متوسطة بكميات كبيرة.

وأكدت المصادر ذاتها ان مليشيات االصالح 
والفرقة بمنطقة نهم حصلت في نفس 
الوقت على اسلحة وذخائر من قبل المتمرد 
حميد القشيبي قائد »اللواء 310« مدرع 

بعمران.
من جانب آخر كشفت المصادر عن اسماء 
اب��رز قيادات االص��الح اإلرهابيين الذين 
يقومون بمحاصرة »ال��ل��واء 63« حرس 
جمهوري واالعتداء على منتسبيه على الرغم 
من التزام قوات الحرس بقرار وقف اطالق 

النار.. ومن أبرز عناصر اإلصالح هم:
- احمد ابو رقيبة قائد ميداني من منطقة 

الجدعان
- خالد االقرع قائد ميداني

- محمد الشليف رئيس حزب االصالح في 
نهم

قادة المجاميع:
- احمد المعافى الملقب بالمشددي

- احمد رزق
- منصور احمد الجرادي

- شريان القنش
- محمد طواف طواف

- ابراهيم سعيد عصطان
أما المسئولون عن التحقيق والتعذيب ضد 

المواطنين والجنود فهما:
- المحقق الجوفي

- وأبو عبيدة ابن الجراح

د. مجيب اآلنسي: بيان علماء اإلصالح التفاف على المبادرة ومحاولة إلنقاذ القاعدة
د. العجل:  علماء اإلصالح يسعون
 الى عــــزل اليمـن عن العـالم

د. أحمد عبداهلل: اإلصالح يستبق 
الحـــوار  بشروط علمائه

الشيخ جبري : تلك الهيئة التمثل علماء اليمن واليحق لها فرض إمالءاتها على الرئيس

> عليك يا سيدي يا رسول اهلل.. أفضل الصالة وأزكى التسليم.. يا خاتم 
األنبياء والمرسلين وسيد األولين واآلخرين وإمام المتقين.. يا من أرسلك 
اهلل لتصنع قوًة من ضعفنا.. وسعادًة من شقائنا.. وتقدمًا من  تأخرنا.. 
ونصرًا مبينًا من هزائمنا.. وأنوارًا من  ظلمات جهلنا وضاللنا.. صلوات 
اهلل وسالمه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا مَنْ قال اهلل بحقك في كتابه 
الخالد المبين:»إنا أرسلناك هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اهلل بإذنه 

وسراجًا منيرًا«،

الشيخ/ موسى المعافى


