
 قراءة يف مذكرات األستاذ أحمد محمد نعمان

 األســــــتاذ الذي تمرد على اإلمام وكفر بعبد الناصر

التعليم أوال 
ــبع  ــة يف زبيد وبعد س ــه العلمي ــدأ حيات ب
ــة أدرك أن املنهج الذي  ــن الدراس ــنوات م س
ــه جامد وال يمكن أن يعمل عىل تطوير  درس
الوطن واإلنسان أو االعتماد عليه يف إحداث 
التغيري وبدأ بالتمرد عىل مدرسة زبيد نفسها 
قبل أن يعود إىل قريته يف ذبحان ويعمل عىل 
ــيس مدرسة ومكتبة ساهمت يف إحداث  تأس
ــي املجاورة  ــة يف ذبحان والنواح ــورة ثقافي ث

لها من قضاء الحجرية.
ــل اإلمام  ــم نج ــري القاس ــا زار األم وعندم
ــيل الوزير يف  ــه األمري ع ــان ومع ــى ذبح يحي
عام 1935م قال : “ ذبحان هذه قد تتحول إىل 
ــدد التيارات الفكرية  ــارة إىل تع لبنانـ  يف إش
ــورياـ   ــة يف لبنان وانفصالها عن س والثقافي
ــام اإلمامي الذي  ــد أحدث ذلك قلقا للنظ وق
ــني ويف عام  ــتبدال املدرس ــا باس ــه بعده وج
ــن هناك  ــج وم ــان للح ــه النعم 1936م توج
ــر الذي كان  ــق باألزه ــافر إىل مرص والتح س
ــط وهناك تعرف عىل  يعتربه مجرد مأوى فق
العديد من رجال الصحافة والفكر املرصيني 
والعرب ونمت عنده روح املعارضة لالستبداد 

والعزلة التي تعيشها اليمن .
وحني علم بإبعاد عيل الوزير من والية تعز 
ــتبداله باألمري أحمد “ اإلمام يف ما بعد “  واس
شعر النعمان بأمل يف التغيري واإلصالح نظرا 
ــه من األمري أحمد الذي كانت تربطه به  لقرب
عالقة جيدة وكانا عىل تواصل مستمر أثناء 
ــة الود  ــتمرت عالق ــد اس ــرص وق ــته بم دراس
ــرتات الالحقة  ــالل الف ــا خ ــرتام بينهم واالح
ــالف املواقف كان اإلمام أحمد يجل  رغم اخت
ــتاذ  ــوه باألس ــه ويدع ــه من ــان ويقرب النعم
ــول : إذا كان البدر عيني اليمني فإن  وكان يق
ــا كانت عالقة  ــار بينم ــان عيني اليس النعم
ــيئة  ــابق عيل الوزير س النعمان باألمري الس
ــدوام وكان النعمان يرى األمري الوزير  عىل ال
ــيا يف  ــببا رئيس ــبيل اإلصالح وس عقبة يف س

كثري من املظالم التي تحدث يف تعز.
عاد النعمان إىل اليمن مطلع األربعينيات 
وتوىل إدارة املعارف يف تعز وبعد ثالث سنوات 
ــادر تعز إىل  ــه ال تزال بعيدة فغ ــن أن آمال أيق
ــة جديدة  ــع رفاقه مرحل ــاك بدأ م عدن وهن
ــة اليمنية “  ــة يف إطار “ الجمعي ــن املعارض م

وجريدة صوت اليمن .
ــورة 1948م كان النعمان  ــت ث ــا قام عندم
ــا الجمعية اليمنية  ورفيقه الزبريي قد أسس
ــة يف  ــة باملعارض ــىل صل ــت ع ــدن وكان يف ع
إىل  ــرار  الف ــن  م ــريي  الزب ــن  تمك ــمال  الش
ــتان بينما اعتقل النعمان يف ذمار وهو  باكس
ــع آخرين إىل  ــاء ونقل م ــه إىل صنع يف طريق
سجن حجة وهناك التقى عمه عبد الوهاب 
ــد زوجته “ الذي  ــقيق والده ووال ــان “ ش نعم
ــنة وبعد 4 أشهر نقل  كان سجينا منذ 27 س
من سجن نافع إىل القاهرة ليلتقي أخاه األكرب 
ــجينا منذ  “ عيل محمد نعمان “ الذي كان س

ــجن معظم أفراد  ــنوات ألن اإلمام س أربع س
عائلته عندما فر إىل عدن يف 1943م.

مرحلة مراجعة 
ــان ورفيقه  ــعر النعم ــام 1948م ش  بعد ع
ــري من  ــة الكث ــة إىل مراجع ــريي بالحاج الزب
املفاهيم السياسية والفكرية والقومية التي 
كانت سائدة يف تلك الفرتة وقد كان التخاذل 
ــن والنكبة  ــورة 48 يف اليم ــؤازرة ث ــي مل العرب
التي ضاعت فيها فلسطني سببني رئيسيني 
ــا .. وقد صور  ــر يف مواقفهم ــدا النظ ــي يعي ك
ــالة بعثها  الزبريي موقفه من كل ذلك يف رس
ــجنه  ــتان إىل رفيقه النعمان يف س ــن باكس م

أواخر األربعينيات وقد جاء فيها : 
ــوق  ــه كان من س ــن أساس ــا م " إن تفكرين
ــن جمعيات  ــا فيها م ــة بم ــة العربي السياس
ــاء  وزعم ــارضات  ومح ــف  وصح ــزاب  وأح
ــت ضمائرهم  ــدتهم ولوث ودجالني ممن أفس
الخصومات واألغراض واملتاجرة السياسية 
ــعوب لقد تقبلنا منهم كل يشء  بمصائر الش
وتحمسنا له .. وحملنا أنفسنا وعائالتنا ما 
لم يستطع أحد تحمله سوانا .. وقد تبني لنا 
ــوق السياسية موبوءة  يف ما بعد أن تلك الس

دنسة خبيثة .."  
ويميض الزبريي يف رسالته للنعمان قائال : 
ــت  ــي أضاع الت ــي  ــوق ه ــذه الس " إن ه
ــني العرب  ــت املعركة ب ــا سكن ــطني .. ومل فلس
ــود انقلبت إىل حرب أعصاب بني العرب  واليه
ــهم كل يتهم اآلخر ويتهمه ويرتبص به  أنفس
وكان من أثر ذلك أن حدث يف سوريا وهي من 
ــة انقالبات يف أقل  ــالد العربية ثالث أنضج الب

من عام .. " .
ــا النعمان يف  ــريي التي أورده ــة الزب رسال
ــي سجلها يف بريوت عام 1969م  مذكراته الت
ــول لإلريانيـ   ــاف عليها : “ وأنا اليوم أق أض
رئيس املجلس الجمهوري حينهاـ  : هذه هي 
ــي رسمها الزبريي قبل “ 20سنة  الصورة الت
ــوداء  ــوق الس “ ولم تتغري كثريا إال يف أن الس
الجديدة أضاعت إىل جانب فلسطني أجزاء 
غالية من مرص وسوريا واألردن وهوت باألمة 
ــض وجللتها بالعار كما  العربية إىل الحضي
ــا قد وصلت إىل 17 ال  أن االنقالبات يف سوري

إىل ثالثة فقط .“

تأثري الثورة املصرية 
ــام 1952م  ــة ع ــورة املرصي ــام الث ــع قي  وم
ــمح له  ــل إىل مرص وس ــد انتق ــريي ق كان الزب
ــيس “ االتحاد اليمني “ والحديث من  بتأس
صوت العرب وكان يحث رفيقه النعمان عىل 
ــعلت الثورة املرصية هواجس  الخروج .. أش
ــتمرار يف  ــه عن االس ــع حماس ــام فرتاج اإلم
ــا كما  ــمح به ــد س ــي كان ق ــات الت اإلصالح
ــارع  ــت الثورة املرصية هزة عنيفة للش أحدث

العربي.
ويصف النعمان الوضع بقوله ”: نسينا أن 
العرب يتاجرون بالشعوب قلنا ال شك يف أن 
ــفة الثورة  العرب اآلن قد تغريوا وجاءت فلس
ــرضب عىل الوتر  ــارص لتدغدغنا وت لعبد الن
الحساس .. ويضيف : كنت دائما ألهج بعبد 
ــرب وكنت  ــيصلح الع ــه الذي س ــارص وأن الن

أفكر دائما كيف يمكنني أن ألقاه ..“ 
رهانات النعمان يف التغيري 

ــة  ــن تجرب ــع ع ــدرك الواق ــان ي كان النعم
ــاس  ــاة الن ــة بمعان ــة حقيقي ــربة ومعرف وخ
وفهم لسيكلوجية الحاكم واملحكوم كما كان 
ــتقبل بعني املتبرص  النعمان يسترشف املس

الحكيم واملسؤول .
ــاٍ أو جمهورياٍ  ــام “ ملكي ــل النظ ــم يكن شك  ل
ــاع التي  ــري األوض ــا يعنيه تغي ــدر م ــه بق “ يعني
ــني  ــان عىل ثقة من أن تحس ــا الناس وك يعيشه
أوضاع الناس التعليمية والصحية واالقتصادية 

ستؤدي يف النهاية إىل األهداف املرجوة .
كان النعمان يدرك أن الشعبـ  وعىل الرغم 
ــاة التي يعيشهاـ  ليس مهيأ لتقبل  من املعان
ــه كحاضنة  ــاد علي ــن االعتم ــورة وال يمك الث
ــام ولذلك  ــارض نظام اإلم ــة لحركة تع شعبي
ــال اإلمام أو  ــاوالت اغتي ــرى يف مح ــم يكن ي ل
التمردات القبلية وال يف االنقالبات العسكرية 
ــني وكان األستاذ يراهن يف  حال ملعاناة اليمني
ــني األول :  ــني اثن ــىل عامل ــري ع ــة التغي عملي
ــه من  ــرب النظام نفس ــن الداخل ع التغيري م
ــح وقد  ــوط والنص ــه للضغ ــالل استجابت خ
ــه االجتماعية  ــق يف ذلك من ثقافت كان ينطل
والدينية “ الدين النصيحة “ ويستدل بذلك 
عىل انتشار اإلسالم وهداية عمر بن الخطاب 

ــن كبار الكفار يف  ــد بن الوليد وقد كانا م وخال
ــام الذي يعرف القرآن  الجاهلية فكيف باإلم
ــدرـ  الذي تتلمذ  ــنة وقد كان يرى يف الب والس

عىل يديهـ  أمال يف التغيري املنشود .
ــل يف نرش  ــل الثاني يتمث ــان العام ــا ك فيم
التعليم وزيادة وعي الناس وقد أوىل النعمان 
ــه  هذا العامل ْجل اهتمامه بداية من تأسيس
مدرسة ذبحان ثم إرشافه عىل التعليم يف تعز 
ــد عودته  ــارف يف اللواء بع ــه إدارة املع بتولي
ــات وإرشافه عىل  ــع األربعيني من مرص مطل
ــا كان نزيال يف سجن  التعليم يف حجة عندم
ــن شخصيات  ــم بإلحاح م ــة والذي ت القلع
ــام وقد كلف باإلرشاف ووضع  مقربة من اإلم
ــادة اللغة  ــة التي تضمنت م ــج الدراس مناه
اإلنجليزية والرياضة البدنية والكشافة وتم 
ــرب ثم تأسيس كلية  االستعانة بمدرسني ع

بلقيس يف عدن مطلع الستينيات .
ــواء قبل 48 أو  ــالل إقامته يف عدنـ  س وخ
بعدهاـ  كان شديد الحرص عىل تعليم أبناء 
ــاوز مائة  ــم يتج ــن كان عدده ــمال الذي الش
ــم يكن النعمان  ــخص .. ويف القاهرة ل ألف ش
ــني يف  ــاق اليمني ــبيل إلح ــدا يف س ــو جه يأل
ــاعدة يف  ــات واملعاهد املرصية واملس الجامع
ــية التي تكفل  ــح الدراس ــم عىل املن حصوله

لهم االستقرار أثناء دراستهم .
النعمان وتعليم املغرتبني 

 ويف عام 1960م قام بجولة يف بلدان املغرب 
ــربـ   ــا واملغ ــر ليبي ــس الجزائ ــيـ  تون العرب
ــاك عىل أهمية  ــات اليمنية هن وحث الجالي
ــم أبنائهم ليعودوا إىل وطنهم بيشء من  تعلي

الثقافة واملعرفة .
ــتاذ  ــه إىل بريطانيا يقول األس وعن زيارت
ــني  اليمني ــدت  : وج ــه  ــان يف مذكرات النعم
ــري متعلمني يعملون عىل  عبارة عن عمال غ
ــم يجهلونها ويتعرضون لألخطار  اآلالت وه
ــك  ــض يف تل ــدي البع ــرت أي ــات وتب واإلصاب
ــة التعليم  ــم إىل أهمي ــع فلفتنا نظره املصان
ــع اقتناعا تاماٍ بأنه ال  ــد جعلني ذلك اقتن وق

سبيل لتحرير بالدنا إال بالعلم.
ــي  ــن جولت ــدت م ــان : ع ــف النعم ويضي
ــتقبلني  ــس إىل مرص فاس ــك إىل عدن ولي تل

ــىل  ــل ع ــي أن أعم ــروا من ــون وانتظ اليمني
ــد وجدت  ــرار من جدي ــة األح ــيط حرك تنش
ــم  ــت له ــة فقل ــم روح ثوري ــة عنده مجموع
ــري  ــبيل غ ــم وال س ــن كل يشء العل ــا م دعون

العلم طريقنا اآلن تعليم اليمنيني.
النعمان وكلية بلقيس 

ــع األصبحي  ــد أورد محمد عبد الواس  وق
ــتاذ  ــة األس ــن كلم ــات م ــه مقتطف يف مذكرات
ــام 1960مـ   ــدن ع ــي ألقاها بع ــان الت النعم
ــور عدد  ــاـ  بحض ــن بريطاني ــد عودته م بع
ــاء فيها : ..  ــة الوطنية وج ــن رموز املعارض م
ــا يتعلم هذا  ــم .. عندم ــا إال العل ــبيل لن ال س
ــري أما اآلن  ــوف يكون هناك تغي ــعب س الش
بدون تعليم وال إدارات وال طرقات وال مدارس 
ــيحصل التغيري?  ــفيات فكيف س وال مستش
ــف هذا  ــب أن يتثق ــدة .. يج ــاف : ال فائ وأض
الشعب.. يجب أن يتثقف اليمنيون..عندنا 
ــون يف الخارج ولكن هذا ال يكفي  طلبة يدرس
ــدن فمحرم عىل  ــتعمرة ع ــا يف هذه املس ..أم
ــول كلياتها  ــمال دخ ــن من الش ــالب اليم ط
ومدارسها الربيطانية .. ال بد من العلم ..ال بد 

من العلم.. العلم..العلم .
كان هذا الحديث بعد فشل عملية اغتيال 
ــد إبليس ينوي  ــام أحمد التي كان سعي اإلم
تنفيذها يف السخنة وفرار املشايخ من خوالن 
ــل خوالن وقد شكل  ــدن بعد تمرد لقبائ إىل ع
ــي قادها  ــة الحملة الت ــاب بداي ــك الخط ذل
النعمان لتأسيس كلية بلقيس يف عدن التي 
استوعبت أكرث من 4 آالف طالب يف سنواتها 
ــع أن ذلك االجتماع الذي تم يف عدن  األوىل م
ــع التربعات لدعم  ــان يراد له البحث يف جم ك

تمرد خوالن .
األستاذ والطالب 

ــبت الخالفات  ــتينيات نش ــع الس  يف مطل
ــد بعد فرتة من  ــد النارص واإلمام أحم بني عب
ــني وهي الفرتة  ــدة بني الطرف ــات الجي العالق
ــاد الدول  ــن التح ــام اليم ــت انضم ــي تل الت
العربية مع الجمهورية العربية املتحدة وقد 
ــف معارضة النعمان  حاول املرصيون توظي
ــام عرب برامج  ــريي يف معركتهم مع اإلم والزب
ــا أن يتم  ــرب ولكنهما رفض ــة صوت الع إذاع
ــا اآلخرون متى  ــتغاللهما كأبواق يحركه اس
ــون يف البيضاني  ــا أرادوا وقد وجد املرصي م

بديال جاهزا لتلك املهمة .
ــظ النعمان  ــه يف القاهرة حاف ــة بقائ وطيل
ــه  ــات مواقف ــه وثب ــتقاللية قرارات ــىل اس ع
ــني “ الطالب  ــل املرصيون يبحثون ب فيما ظ
ــة . ويف  ــة طيع ــن أدوات بديل ــني ع “ اليمني
ــرارة عن تنكر  ــدث النعمان بم مذكراته يتح
ــاعدهم وحفزهم عىل  ــض أولئك الذين س بع
ــروا له الحقا ولم يرتدد بعضهم  التعليم فتنك
ــان يطلق عليهم  ــد ظل النعم ــه وق يف تخوين
ــم من  ــد تخرجه ــى بع ــالب “ حت ــم “ الط اس
ــكرية وتبوئهم  ــات العس ــات والكلي الجامع

مناصب قيادية يف حكومة الثورة.
ــديد االعتزاز بنفسه واثقا  كان النعمان ش
يف قدراته وكانت نزعته الوطنية االستقاللية 
ــة  ــون جزءاً تابعا لسياس ــول دون أن يك تح
ــية فكرية  ــة سياس ــة أو أيدلوجي ــذه الدول ه
محددة .. إذ لم يكن مؤمنا بالحزبية كوسيلة 
ــكالت اليمنية يف إطارها  لحل القضايا واملش
ــالب “ والذين  ــميهم “ الط ــرى من يس وكان ي
ــددةـ  نارصية بعثية  ــوا يف أحزاب متع توزع

ــعارات  ــون يف الش ــم مفرط ــرتاكية ـ بأنه اش
ــاب القضية  ــىل حس ــان “ ع ــادة األوث و “ عب

الوطنية اليمنية .
خالف النعمان مع املصريني

 بعد إلغاء عبد النارص التحاد الدول العربية “ 
وهو اإلتحاد الذي كان ِيْحْد من نشاط املعارضة 
ــريي  ــان والزب ــدى النعم ــرص “ أب ــة يف م اليمني
ــرب أو  ــوت الع ــرب ص ــدث ع ــا للتح استعدادهم
إعادة إصدار صوت اليمن ولكن القيادة فضلت 
ــني تزايد نشاط البيضاني  بقاءهما بعيدا يف ح
يف صوت العرب واشتدت الحمالت املوجهة ضد 
ــاءلون : أين الزبريي  اإلمام وكان اليمنيون يتس

أين النعمان ؟ 
ــال “ أخذوا  ــان يف مذكراته قائ ــيض النعم ويم
ــال دون إرشاكنا وتمت مهاجمتنا  يقومون بأعم
ــرار القدامى  ــا باألح ــرب وسمون ــن صوت الع م
ــة ويرفضون  ــون إىل العقل والحكم ــن يدع الذي
ــون الشباب.. صربنا عىل  حماس الشباب وجن
ــورة 26 سبتمرب وكل ما  ــا نفاجأ بث ــك وإذا بن ذل
ــبات تبناها  ــر ومكتس ــن مشاع ــان لألحرار م ك
البيضاني وكما كان عبد النارص يقول البعثيون 
ــاح والنضال العربي فإذا بعبد  رسقوا رشف الكف
الرحمن البيضاني يخطف يف ليلة كفاح األحرار 
ــى .. قامت  ــام يحي ــن عهد اإلم ــم م وتضحياته

الثورة فإذا بالبيضاني صدرها وأمها وأبوها.“
ــورة حاول  ــام الث ــر ونصف من قي ــد شه وبع
ــض  ــارص إىل بع ــد الن ــر عب ــت نظ ــان لف النعم
ــع الثورة التي  ــل واألخطاء يف التعامل م املشاك
قد تؤدي إىل اإلرضار باليمن ومرص وسمعة عبد 
ــا فيهـ  عندما الحظ  ــارصـ  وكان ال يزال واثق الن
ــىل “ شخصيات  ــة تعتمد ع ــادة املرصي أن القي
ــد  ــان لعب ــا النعم ــة وجهه ــددة “ ويف رسال مح
ــان “  ــف النعم ــرب 62م وص ــارص يف 14 نوفم الن
ــن باسم  ــي تحكم اليم ــة الت ــي والشل البيضان
ــة التي كان  ــا أسوأ من الشل ــة “ بأنه الجمهوري
اإلمام أحمد يحكم بها اليمن وأبدى النعمان يف 
ــارص انزعاجه وعدم رضاه عن  رسالته لعبد الن
ــد الحكيم عامر يف  ــادات وعب االعتماد عىل الس
ــني استدعي  ــن .. وبعد أسبوع ــف اليم إدارة مل
ــأ برسالته  ــادات ليفاج ــان إىل مكتب الس النعم
ــادات  ــارص بني يدي الس ــا لعبد الن ــي بعثه الت
ــد ذلك فقد النعمان أمله يف القيادة املرصية  وبع

وتزايدت هوة الخالفات بينه واملرصيني .
معركة مصرية ـ سعودية 

ــئ النعمان بالثورة فوجئ أيضا  ومثلما فوج
ــكري املرصي  ــل العس ــم والتدخ ــم الدع بحج
ــاىف مع أفكار  ــب النعمانـ  يتن الذي كانـ  بحس
ومبادئ عبد النارص التي كان يعلنها يف مواقفه 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــه م ــا يف سياسات ويلتزمه
ــوات املرصية  ــداد الق ــع تزايد أع ــرى .. وم األخ
وتفاقم املشكلة يف اليمن أدرك النعمان أن اليمن 
بات ساحة ملعركة مرصيةـ  سعودية ولذلك قدم 
ــاء بالتوجه إىل  ــورة يف صنع ــادة الث ــه لق اقرتاح
ــعودية وطلب اعرتافها بالجمهورية مقابل  الس

انسحاب القوات املرصية من اليمن .
ــم املرصيون  ــون وحلفاؤه ــض الجمهوري رف
ــة إعادة البدر  ــرتح النعمان واتهموه بمحاول مق
وتم إبعاده إىل مرص كمندوب لليمن يف الجامعة 
العربية .. وبعد نحو ثمان سنوات وأكرث من 200 
ــعوديون  ــل توصل الجمهوريون والس ألف قتي
واملرصيون إىل الحل الذي اقرتحه النعمان قبل 
ــة والعمالة  ــره بالخيان ــوات واتهم عىل إث 8 سن

والرجعية .

ــياٍ يف تاريخ اليمن الحديث  لعب  ــتاذ أحمد محمد نعمان دوراٍ أساس األس
ــوري عام  ــاهم يف والدة النظام الجمه ــذي س ــي ال ــد التحديث فالجه
ــه من اختار له  ــيايس قام ب ــان بالكثري.. لقد كان أول عمل س ــن للنعم 2691م مدي
ــيس مدرسة كأسلوب للتأكيد عىل أهمية التعليم يف  ــتاذ هو تأس التاريخ صفة أس

العملية الثورية ويف التنمية .
ال يمكن الحديث عن ثورة الـ 62 من سبتمرب دون التطرق إىل دور األستاذ 
ــايل والتنويري يف  ــان أو التقليل من دوره النض ــتبعاد النعم ــان فاس النعم

ــدر إالّ من  ــو الجحود الذي ال يص ــات القرن املايض ه ــن منذ ثالثيني اليم
ــان وأدواره  ــري عن النعم ــض .. لقد قيل الكث ــي مري ــاق أو أنان ــل أو ع جاه
ــود إىل أن صدرت  ــان صامتا طوال عق ــتاذ النعم ــه بينما ظل األس ومواقف
مذكراته عام 4002م والتي جاءت لتوضح الكثري من الحقائق واملالبسات 
ــن التعرف عىل  ــن خاللها يمك ــا املختلفة وم ــورة ومحطاته ــرية الث يف مس
شخصية النعمان ومواقفه الحقيقية كواحد من الطالئع األفذاذ يف تاريخ 

اليمن الحديث . 
عباس السيد
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كان اإلمام أحمد يجل النعمان 
ويقربه منه ويدعوه باألستاذ 

وكان يقول : إذا كان البدر 
عيني اليمني فإن النعمان عيني 

اليسار

 بعد ٨ سنوات من املعارك 
و ٢٠٠ ألف قتيل توصل “ 

الفرقاء “ إىل الحل الذي اقرتحه 
األستاذ يف الشهر األول 

للثورة واتهم على إثره بالخيانة 
والرجعية

نسينا أن العرب 
يتاجرون بالشعوب .. 

وجاءت فلسفة الثورة 
لعبد الناصر لتدغدغنا 

وتضرب على الوتر 
الحساس 

■   " فوجئنا بقيام الثورة " وظهور عبد الرحمن البيضاني الذي خطف في ليلة كفاح األحرار وتضحياتهم من عهد اإلمام يحيى
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