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العالم
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن ت ـ ـبـ ــادل االتـ ـه ــام ــات
ت ـج ــاوز الـكـثـيــر م ــن امل ـح ـظ ــورات الـتــي
ت ــم تـكــريـسـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة املــاضـيــة،
مـ ـ ــا رفـ ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـسـ ــوب االحـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــان لـ ــدى
أنـ ـص ــار الـ ـط ــرف ــن .ك ــذل ــك فـ ــإن دخ ــول
ط ـ ــرف ث ـ ــال ـ ــث ،أو م ـ ــا ج ـ ــرى ال ــوس ــط
ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي ال ـي ـم ـنــي على
تـسـمـيـتــه «ال ـط ــاب ــور ال ـخ ــام ــس» ،على
خــط الـفـعــالـيــات املــرتـقـبــة لــ«املــؤتـمــر»
و«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،والـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـح ـتــك
امل ـ ـشـ ــاركـ ــون ف ـي ـه ــا عـ ـن ــد ال ـك ـث ـي ــر مــن
املفاصل (سيتوافد أنصار املؤتمر إلى
ميدان السبعني من الصباحة وشارع
املئة والرحبة وبيت نعم ،وهي املداخل
نفسها التي ستحتشد فيها القوافل
القتالية والغذائية ألنصار الله) َ يظهر
ً
اح ـت ـمــاال قــائـمــا وك ـب ـي ـرًا ،وم ــا «فـعـلــة»
تمزيق الصور التي شهدتها صنعاء
ق ـب ــل ي ــوم ــن إال «ب ـ ــروف ـ ــا» ملـ ــا يـمـكــن
أن ي ـحــدث ف ــي ح ــال تـمـكــن «ال ـطــابــور
الخامس» من النفاذ.
فيوم األحــد املــاضــي ،عمد مجهولون
إل ــى تـمــزيــق ص ــور لـلــرئـيــس الـســابــق،
كان أنصار «املؤتمر» قد رفعوها في
ميدان السبعني استعدادًا ملهرجانهم.
وعلى الفور ،سارع نشطاء في الحزب،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم س ـك ــرت ـي ــر صـ ــالـ ــح ،نـبـيــل
ال ـص ــوف ــي ،إل ــى ات ـه ــام «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
باملسؤولية عن ذلــك .وقــال الصوفي،
فــي مـنـشــور عـلــى «فــاي ـس ـبــوك»« :إلــى
م ــا ق ـب ــل ي ــوم ــن وكـ ــل صـ ــور املــؤت ـمــر
وأنـ ـص ــار ال ـل ــه ف ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع ...وبـعــد
خطابات عبد امللك الحوثي ومحمد
علي الحوثي امتدت األيــادي لتقطيع
ص ــور الفعالية املــؤتـمــريــة» .تصريح
سرعان ما بادر رئيس اللجنة الثورية
التابعة لــ«أنـصــار ال ـلــه» ،محمد علي
الحوثي ،في الرد عليه ،مؤكدًا أن «هذه
األفعال ليست من أخالقنا ،ونحن من
عانى من التمزيق في األعوام السابقة
خالل انتصار ثورة الـ 21من سبتمبر
 .»2014وحـ ــذر ال ـحــوثــي م ــن «وج ــود
مـ ـن ــدس ــن يـ ـق ــوم ــون ب ـ ـهـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
الالأخالقية».
تـ ـح ــذي ــرات ت ــراف ـق ــت م ــع الـ ــدعـ ــوة إل ــى
«ط ـ ــاول ـ ــة ح ـ ـ ــوار ت ـج ـم ــع أن ـ ـصـ ــار ال ـلــه
وحزب املؤتمر الشعبي العام بحضور
مستقلني ،بـعـيـدًا عــن املـنــاكـفــات التي
ال ت ـخــدم س ــوى ال ـ ـعـ ــدوان» ،وذلـ ــك في
أع ـق ــاب خ ـطـ ّـاب ل ـصــالــح أل ـق ــاه األح ــد،
لـ ّـوح فيه بفض التحالف مــع «أنصار
الـلــه» .وتــوازيــا مــع تلك الــدعــوات التي
ظـ ـه ــر أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـع ــى ف ـ ــي كـ ـب ــح ل ـج ــام
التوتر ،جاء ّ
رد الناطق باسم «أنصار
الله» ،محمد عبد السالم ،على خطاب
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ،صــري ـحــا وشــديــد
الـلـهـجــة ،ف ــي م ــا ب ــدا تــوزي ـعــا ل ــأدوار
بني قيادات الحركةّ .
وجدد عبد السالم
اتهامه «املؤتمر» بـ«التخاذل» عن رفد

الجبهات بقوله« :كان لكم أنتم دهاقنة
ال ـس ـيــاســة ،كـمــا تـسـمــون أنـفـسـكــم ،أن
ت ـف ـ ّـع ـل ــوا م ــا ل ــدي ـك ــم م ــن أدوات لــدعــم
الجبهة العسكرية ،لكن ال ذا تأتى وال
ذا حـصــل» .ونفى عبد الـســام حديث
«املؤتمر» عن سيطرة اللجنة الثورية
على «كل صغيرة وكبيرة» وفق تعبير
األم ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب ،ع ــارف ال ــزوك ــا،
مؤكدًا «االتفاق على إنهاء دور اللجنة
اإلشرافي على املؤسسات الحكومية،
وهذا هو الذي حصل» ،مستدركًا بأنه
«كـ ــان االتـ ـف ــاق أي ـضــا ع ـلــى اسـتـيـعــاب
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان الـ ـ ـث ـ ــوري ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ج ــرت
عرقلته».
وردًا ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة إلــى
«أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ب ـ ــ«ن ـ ـهـ ــب مـ ـلـ ـي ــارات
ال ـ ــدوالرات مــن خــزيـنــة ال ــدول ــة» ،أشــار
عبد السالم إلى أن «الوزارات اإليرادية
بــأكـمـلـهــا مــن حـصــص ح ــزب املــؤتـمــر،
واملطالبة بمعرفة أين تصرف مردودة
ع ـل ـيــه (ع ـل ــى صـ ــالـ ــح)» ،م ـ ـشـ ـ ّـددًا عـلــى
«ضـ ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم ك ـش ــف عـ ــام لـيـطـلــع
الشعب على حجم املوارد ،وأين ذهبت

تبطن «أنصار الله»
شعورًا بثبات الحزب على إرادته
«االستئثار بالسلطة»
قليلة كــانــت أو كـثـيــرة ،بــل ومكاشفة
حـقـيـقـيــة ع ــن ح ـجــم ت ـحــديــات ال ـحــرب
ونـفـقــاتـهــا» .وك ــان الــزوكــا ،ال ــذي ظهر
فــي كــل ال ـجــوالت الـتـشــاوريــة املتصلة
بــاألزمــة اليمنية جنبًا إلــى جنب عبد
مفاوضًا باسم «املؤتمر» ،اتهم
السالم
ِ
«أنصار الله» بـ«نهب  4مليارات دوالر
من خزينة الدولة ،إلى جانب استمرار
سيطرة اللجنة الـثــوريــة التابعة لهم
على امليدان وعلى كل صغيرة وكبيرة،
وم ـن ـع ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـح ـس ــوب ــن عـلــى
ال ـح ــزب م ــن دخـ ــول ال ـ ـ ـ ــوزارات» .كــذلــك
اتـهــم الـحــركــة بأنها «تعتقل املدنيني
خارج القانون ،وتسيطر على اإلعالم
الحكومي ،وعــدلــت املناهج الدراسية
( ،)...وهـ ــذه قـضـيــة وط ـن ـيــة ومـشـكـلــة
كبرى ستثير الفتنة».
وسـ ـب ــق ذل ـ ــك الـ ـت ــراش ــق بـ ــن قـ ـي ــادات
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ه ـ ـجـ ــوم ل ــزعـ ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار
ال ـل ــه» ع ـلــى «امل ــؤت ـم ــر» ،أع ـق ـبــه رد من
صــالــح ،الــذي ســارعــت وســائــل اإلعــام
املوالية للعدوان إلى تصدير تلويحه
باالنسحاب من التحالف مع الحركة،
واالح ـت ـفــاء ب ــه .وأدى دخ ــول الحوثي
وصــالــح عـلــى خــط ال ـس ـجــال إل ــى رفــع
مـنـســوب ال ـتــوتــر ألق ـصــى مـسـتــويــاتــه
ل ـ ـ ـ ــدى أن ـ ـص ـ ــاره ـ ـم ـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
الــرئ ـيــس ال ـســابــق عـمــد إل ــى مهاجمة
َم ــازم مــؤســس «أنـصــار الـلــه» ،حسني
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َ
ال ـحــوثــي ،م ــا أس ـهــم ف ــي ن ـ ـ ْـك ِء ال ـجــراح
القديمة التي خلفتها الـحــروب الست
على صعدة ،والتي بدا أن محمد عبد
بما القته
السالم تعمد تذكير صالح َ
قــواتــه فـيـهــا ب ـقــولــه« :وب ـش ــأن املـ ــازم،
فمضحك أن تتحدث عنها وأن ــت من
ع ــرف ــت ق ـب ــل غ ـي ــرك م ـ ــاذا ص ـن ـعــت مــن
مواقف وأحيت من مبادئ صمدت في
وجــه الـحــروب الست ،وال تــزال تصنع
فعلها في امليدان».
ويأتي السجال الدائر اليوم ليضيف
حـلـقــة ،ربـمــا هــي األك ـثــر خ ـطــورة ،إلــى
مسلسل بدأ منذ أشهر ،وتصاعد مع
تشكيل حكومة اإلنـقــاذ التي أضافت
مـ ـ ـ ــادة خـ ـ ــاف جـ ــديـ ــدة إلـ ـ ــى خ ــاف ــات
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ،وب ـ ـلـ ــغ ذروت ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ــع ط ــرح
البرملان ،الذي ينتمي غالبية أعضائه
إل ــى ح ــزب «امل ــؤت ـم ــر» ،م ـب ــادرة لــوقــف
الـحــرب ،عـ ّـدهــا «أنـصــار الـلــه» تساوقًا
مع مبادرة املبعوث األممي ،إسماعيل
ولـ ــد ال ـش ـيــخ أحـ ـم ــد ،ال ـت ــي تـسـتـهــدف
مقايضة إيصال املساعدات لليمنيني
بـتـخـلــي ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة ع ــن املــواقــع
االستراتيجية ،ومنها ميناء الحديدة.
ّ
ويعير «املؤتمر» حركة «أنصار الله»
بــأنـهــا تفتقر إل ــى الـخـبــرة السياسية
واإلداريـ ـ ـ ــة ،ويـشـكــو م ــن «م ـمــارســات»
اللجنة الثورية واملشرفني و«تدخلهم»
فــي الـ ــوزارات ،ويتهم الـحــركــة بعرقلة
تـعـيـيـنــات ملـصـلـحــة الـ ـح ــزب م ــن مثل
تعيني قائد لقوات الحرس الجمهوري
امل ــوال ـي ــة ل ـصــالــح .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تبطن
«أن ـصــار ال ـلــه» ش ـعــورًا بـثـبــات الـحــزب
عـلــى إرادت ـ ــه «االس ـت ـئ ـثــار بــالـسـلـطــة»،
وتتخوف من مساومات تحت الطاولة
يمكن أن يقدم عليها رئيس «املؤتمر»
في حــال شعوره بــأن األمــور استتبت
مل ـص ـل ـح ـتــه ،دون م ــراع ــاة لـلـمـصـلـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـع ــام ــة .ك ــذل ــك إن م ـغ ــاالة
«املؤتمر» في ممارسات حزبية تبدو
غـيــر مـتـسـقــة وزم ــن ال ـحــرب (التعبئة
امل ـت ـض ـخ ـمــة إلحـ ـي ــاء ذكـ ـ ــرى تــأسـيــس
ال ـح ــزب ،تــدشــن حـمـلــة واس ـع ــة لضم
عشرات اآلالف من الشباب إلى عضوية
املؤتمر) تستفز الحركة وتثير لديها
هواجس متعددة.
وسـ ـ ـ ـ ــط ذلـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـلـ ـ ــه ،وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر إل ـ ــى
حساسية املرحلة التي ّ
يمر بها اليمن
ومـفـصـلـيـتـهــا ،وب ـعــد أك ـثــر مــن عامني
م ــن ص ـم ــود ف ــي املـ ـي ــدان أف ـش ــل خطط
الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي وأهـ ــدافـ ــه ،يـبــدو
أي تصدع فــي الجبهة املناوئة بداية
للتدحرج نحو منزلق خطير ،قد تجد
فـيــه الـسـعــوديــة فــرصـتـهــا «الــذهـبـيــة»
السـ ـتـ ـع ــادة م ـ ــاء وج ـه ـه ــا ،والـ ـخ ــروج
مــن املستنقع بمكسب إيـقــاع الشقاق
بــن الـيـمـنـيــن .فـهــل يـمـنــح «املــؤتـمــر»
و«أنصار الله» عدوهما املشترك هذه
الفرصة؟

سياسية جديدة؟
وبالعودة إلى مصادر «أنصار الله»،
ّ
تصر على التأكيد أن مهرجان
فإنها
«امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر» املـ ـقـ ـب ــل ال يـ ـشـ ـك ــل ب ـح ــدّ
ذاتـ ـ ــه ه ــاجـ ـس ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه لـيــس
امل ـهــرجــان األول لـلـشــريــك فــي حكومة
اإلن ـق ــاذ واملـجـلــس الـسـيــاســي األع ـلــى.
إال أن امل ـص ــادر ت ـس ـتــدرك م ـح ــذرة من
معلومات مفادها أن الرئيس السابق
سيستغل الحشد الجماهيري إلطالق
مـبــادرة تتضمن دع ــوة إلــى مصالحة
شاملة ،لم يجر التنسيق بشأنها مع
الحركة.
أمـ ـ ــا الـ ـع ــام ــل ال ـ ـثـ ــان ــي ،ف ـي ـت ـم ـثــل فــي
زلـ ــزال األزمـ ــة الخليجية وتــداعـيــاتــه
ال ـتــي وص ـلــت ت ــرددات ـه ــا إل ــى الـيـمــن،
ومــن املتوقع أن يتوالى املــزيــد منها
فـ ــي م ـق ـب ــل األيـ ـ ـ ـ ــام .طـ ـ ــاق اإلم ـ ـ ـ ــارات
والسعودية مع قطر و«اإلخ ــوان» لم
يـتــأخــر فــي إفـ ــراز الـتـصــدعــات داخــل
الجبهة املؤيدة لـ«التحالف العربي»
في اليمن ،وهي الجبهة التي يتقاسم
نفوذها تـيــاران رئيسيان« :التجمع
اليمني لــإصــاح» اإلخــوانــي ،وتيار
جـ ـن ــوب ــي ي ــرتـ ـب ــط ارت ـ ـبـ ــاطـ ــا وث ـي ـق ــا
بــاإلمــارات ،يتصدر واجهته محافظ

عدن املقال عيدروس الزبيدي.
وبات «اإلصــاح» في موقف ال يحسد
عـلـيــه ،بـعــد أن اسـتـفــاق إخ ــوان اليمن
ل ـ ـي ـ ـجـ ــدوا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـنـ ـخ ــرط ــن فــي
مشروع مضاد ملوقع التنظيم األم وفق
التقسيمات الجديدة .تشير املعلومات
إلـ ــى أن «اإلصـ ـ ـ ــاح» س ـ ــارع أول أي ــام
ان ــدالع الـخــاف الخليجي إلــى إحياء
خطوط التواصل مع صنعاء .التواصل
املستجد مع قنوات ّ
مقربة من «أنصار
ال ـل ــه» ال ي ـ ــزال ف ــي م ــراح ــل ال ـب ــداي ــات،
وي ــأخ ــذ ط ــاب ــع ت ـس ـخــن ال ـخ ـط ــوط ال
أكثرّ ،
تحسبًا ّ
ألي تطورات قد تفرضها
ّ
املــرحـلــة الــراه ـنــة ،املــتـصـفــة بكثير من
الـضـبــابـيــة وال ــاي ـق ــن ،وف ـق ــدان الثقة
ب ــ«ال ـت ـح ــال ــف» .وي ـقــابــل ه ــذا الـتـطــور
حــديــث ع ــن ات ـص ــاالت مـمــاثـلــة تـجــري
ّ
ومقربني
بني تيار عيدروس الزبيدي
من علي عبدالله صالح.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن تـ ــرح ـ ـيـ ــب «أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـلـ ــه»
بـ ـخ ــروج ق ـط ــر م ــن «ال ـت ـح ــال ــف» ضــد
اليمن ودع ــوة الحركة إلــى التصالح
م ــع «اإلص ـ ـ ــاح» تـفـصـيـلــن عــابــريــن،
ال س ـي ـمــا أن الـ ـتـ ـق ــارب م ــع ال ـصــديــق
ال ـق ــدي ــم (ق ـط ــر) ي ــزع ــج ع ـلــي عـبــدالـلــه

ّ
صالح ،الذي يتهم الدوحة بالتواطؤ
ع ـلــى ن ـظــامــه ف ــي حـ ــراك  .2011كــذلــك
ع ـلــى م ـق ـلــب «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،ال يـتــوقــف
الـهـجــوم ال ـشــرس إعــام ـيــا ،وم ــن قبل
ن ـخ ــب «إخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة» ،ع ـل ــى اإلمـ ـ ـ ــارات
وال ـس ـعــوديــة .هـجــوم لــم ينجح بيان
لـفــرع «اإلصـ ــاح» فــي تـعــز ،غ ــازل فيه
اإلم ـ ــارات حـفــاظــا عـلــى مـصــالـحــه في
امل ـ ـيـ ــدان ال ـع ـس ـك ــري هـ ـن ــاك ،ف ــي رأب
ال ـ ـصـ ــدع ،وال فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع األصـ ــدقـ ــاء
والخصوم (على رأسهم تنظيم «أبو
الـعـبــاس» السلفي املــدعــوم إمــاراتـيــا)
عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .حـتــى إن املـســؤولــن
فــي حكومة الرئيس املنتهية واليته
عبد ربــه منصور ه ــادي ،املوجودين
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض وامل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
«اإلصـ ـ ـ ــاح» ،ال ي ـخ ـفــون قـلـقـهــم مـ ّـمــا
يجري ،وهم يهمسون للمستفسرين
بما يدور في خلدهم من قلق وريبة،
وس ـ ـ ــط أن ـ ـب ـ ــاء ع ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ت ـخ ـلــي
الرياض عن هؤالء ،ونقلهم قريبًا إلى
الداخل اليمني.
إال أن ال ـع ـقــدة األب ـ ــرز ف ــي ه ــذا املـلــف
تبقى ل ــدى نــائــب ه ــادي ،ال ـلــواء علي
ّ
محسن األح ـمــر ،ال ــذي يـشــكــل ال ــذراع

الــدول ـت ـيــة إلخ ـ ــوان ال ـي ـمــن .ويـصـعــب
ت ـ ـص ـ ــور ّ
أي ت ـ ـح ـ ــول ف ـ ــي تـ ـم ــوض ــع
«اإلصـ ـ ــاح» بـعـيـدًا مــن األح ـمــر الــذي
يـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـب ــراغـ ـم ــاتـ ـي ــة
والـحـنـكــة الـسـيــاسـيــة والـتـشـبـيــك مع
ال ــواق ــع الـقـبـلــي امل ـع ـقــد .امل ـق ـ ّـرب ــون من
الرجل يقولون إنــه ال يــزال حتى اآلن
مراهنًا على متانة عالقته التاريخية

سارع «اإلصالح» أول أيام الخالف
الخليجي إلى إحياء خطوط
التواصل مع صنعاء
مــع الــريــاض للتعويض عــن الفجوة
الـكـبـيــرة بـيـنــه وب ــن أب ــو ظ ـبــي ،علمًا
ب ــأن امل ـع ـلــومــات تـفـيــد ب ــأن الـتـســويــة
الـتــي تـسـ ّـوق لها اإلم ــارات بمساعدة
فــرن ـس ـيــة ت ـضــع ت ـح ـف ـظــات ع ـلــى دور
ل ـع ـل ــي م ـح ـس ــن األح ـ ـ ـمـ ـ ــر .وت ـش ـت ــرط
التسوية املفترضة على اللواء األحمر
التخلي الكامل عن «اإلصالح» ،مقابل
ّ
يضيق
حصة في «اليمن الجديد» ،ما
ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى «الـ ـجـ ـن ــرال ال ـع ـج ــوز»

وعلى نفوذ األذرع القبلية لإلخوان
م ــن آل األح ـ ـمـ ــر .ف ــي األيـ ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ـ ــرزت مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـيــد
ب ـ ّبــوادر تـقــارب بــن األحـمــر وصــالــح،
دشـنـتـهــا ل ـق ــاءات «ح ــاش ــد» القبلية.
وتشير مـصــادر إلــى أن األحـمــر ّ
وجــه
أنصاره في املحافظات الشمالية ،من
املــؤتـمــريــن املـحـســوبــن عـلـيــه ،بدعم
الـحـشــد الـجـمــاهـيــري ال ــذي دع ــا إليه
ص ــال ــح ف ــي مـ ـي ــدان ال ـس ـب ـعــن وس ــط
صنعاء ،ووقف الحمالت ضد صالح
وتياره في اإلعــام ومواقع التواصل
االجـتـمــاعــي .وتـتــوقــف امل ـصــادر عند
هذه املؤشرات ،من دون تأكيد ما إذا
كــان تـحــرك الـجـنــرال األحـمــر يقتصر
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـه ــداف «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» مــن
خالل إظهار أن «املؤتمر» يمتلك اليد
الـطــولــى فــي الـشـمــال ،أم أن م ـ ّ
ـرد ذلــك
تفاهمات فعلية بني صالح واألحمر.
فــي الـحــالـتــن ،تـفـتــح ه ــذه املــؤشــرات
بـ ــاب الـ ـتـ ـس ــاؤل حـ ــول ن ـ ّـي ــات األح ـم ــر
إعـ ــادة الـتـمــوضــع وف ــق تـحــالـفــات ما
قبل الـ ـ ــ ،2011وإن ـهــاء «انـقــابــه» على
ش ــري ـك ــه الـ ـت ــاريـ ـخ ــي :ع ـل ــي ع ـبــدال ـلــه
صالح.

