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 :صالممخ

يعد صاحب دور  .لبنانيصل أالبارز من  األمريكيب حتى المؤرخ يفيميعد  
العالقات بين عن . حيث أصدر عدة دراسات دراسة تاريخ الحروب الصميبية يبارز ف

 .العصور الوسطى خالل تمك المرحمة المحورية يالشرق والغرب ف

 ييسمط ىذا البحث الضوء عمى رؤية فيميب حتى تجاه الحرب العالمية ف
 .بيا الحروب الصميبية يالعصور الوسطى وأعن
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Abstract: 

Philip Hitti, the Outstanding American historian of Lebanese 

Origin, has a leading role in the Studying of the crusades He published 

several studies dealing with the relations between east and West 

during that vital epoch. 

This paper focuses on Philip Hitti's Viton towards the universal 

war in the middle ages which is mean the crusades. 
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األصل المبناني "  يلمتعريف بالمؤرخ األمريكي ذبالدراسة بحث يتعرض ىذا ال
و دوره في حركة  ويتناول إسيامو في دراسة تاريخ صالح الدين األيوبي( 1)فيميب حتى"

 .الجياد اإلسالمي

ودرس  ،م1886يونيو  22ولد فيميب حتى في بمدة شمالن بجبل لبنان في 
ثم  ،لغرب األمريكيةمن خالل مدرسة سوق اوواصل رحمة التعمم ، مدرسة قريتوفي 

  .م1998 البكالوريوس عام ىحصل عم، و تحق بالجامعة األمريكية في بيروتلا

حيث نال  ،يةسافر ابن لبنان المذكور إلي الواليات المتحدة األمريك
وظل يعمل ، في قسم الدراسات الشرقية ا، وتم تعيينو مدرسً م1915عام  الدكتوراه

 ى؛ مما دل عمفي جامعة ىارفارد ازائرً  اأستاذً ، كذلك عمل سنواتبو طوال أربع 
ل تأسيس قسم دراسات وقامت جامعة برنستون باستدعائو من أج ،مكانتو العممية
ي وأنشأ مكتبة ضخمة تعن ،لمدراسات العربية ا، حيث أقام ىناك مركزً الشرق األدنى

، الكتبد كبيرة من المخطوطات و أعداحتوت عمى ا، اإلسالميةبالدراسات العربية و 
 عمىى ، وعمل فيميب حت( مخطوطة عربية5599احتوتو بمغ ) ويقال أن عدد ما

  .اإلنجميزيةإعداد فيرس ليا بالعربية و 

( 92م عن عمر بمغ )1978عام  ديسمبر 24توفي المؤرخ المذكور في يوم 
يذكر التاريخ لذلك المؤرخ مناظرتو الشييرة مع العالم الييودي أينشتين بشأن  .اعامً 

وقد دافع عن حقوق عربيا الذين تجذروا فييا منذ مئات السنين ضمن مؤامرة  ،فمسطين
 .كبرى بريطانية صييونية

 النحو التالي : ىأصدر فيميب حتى مؤلفات تجمل عم
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 مؤلفات باإلنجميزية : -أوًل 

1-Historyof Syria including Lebanon and Palestine,. London New 

York 1957. 

 .م1957ط. لندن نيويورك عام ، لبنان و فمسطين عمى سوريا مشتماًل  تاريخ -

2- Lebanon in History. New York and London, 1957. 

 .م1957ط. نيويورك و لندن  ،لبنان في التاريخ -

3- History of the Arabs from the earliest times until our present time, 

i. New York, London, 1970. 

 م. 1979لندن  ،ط. نيويورك ،تاريخ العرب من أبكر األزمنة حتى عصرنا الحالي -

4- The Impact of the Crusades on Eastern Christianity, medieval and 

Near Eastern Studies in Honor of Aziz Serial Atyieh, ed, Sami AH. 

Hanna. Leiden 1972.pp211-217. 

ضمن كتاب دراسات في العصور ، المسيحية الشرقية عمىيبية تأثير الحروب الصم -
سامي ا.ىـ.  ،تحرير ،شرف عزيز سولاير عطية عمىمقدمة  ،الوسطي و الشرق األدنى

 .217-211ص.م1972ط. ليدن .حنا

 5- The Syrians in America,. 1924 

 .م1924 السوريون في أمريكا، ط. -

6- Origins of The Druze the people and the religion with extracts from 

their secret writings,. 1924. 
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 .م1924ط. ، أصول الشعب و الديانة الدرزية مع مقتطفات من كتاباتيم السرية -

7- Makers of Arab History, 1924. 

 .م1924ط. ، صانعو التاريخ العربي-
8- The Near East in History, 1961. 

 .م1961ط. ،التاريخ الشرق األدنى في -

9- Islam and the West, 1962. 

 .م1962ط.  ،اإلسالم و الغرب -

10- Islam, Life Platform, 1970 

 .م1979منياج حياة، ط.  ،اإلسالم -
11- Brief History of Syria, New York, 1968 

  .م1968ط. نيويورك  ،تاريخ موجز لسوريا -

12- The capitals of the Arab Islamic world, 1973. 

 .م1973ط. ، لعالم اإلسالمي العربيعواصم ا -

13- Arab Heritage, Princeton, 1947. 

 .م1947برنستون  .ط ،التراث العربي -

14- The Origins of the Islamic State; Beirut, 1966. 

 .م1966ط. بيروت  ،أصول الدولة اإلسالمية -
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15- Descriptive catalog of The Collection of Arabic Manuscripts in 

the Princeton University Library. London, 1968. 

ط. ،الكتالوج الوصفي لمجموعة المخطوطات العربية في مكتبة جامعة برنستون -
 .م1968لندن 

16- Arabs ,a short History,. Princeton, 1949. 

 م.1949ط. برنستون  ،، تاريخ موجزالعرب -

 :المعربةالمؤلفات العربية و  -اثانيً 

 .م1972ط. بيروت  ،اإلسالم منياج حياة -1

 .م1953ط. بيروت  ،اإلسالم في نظر الغرب -2

 .م1968ط. بيروت  ،العرب، تاريخ موجز -3

، ط. المتحدة األمريكيةأو ثماني سنوات في الواليات  ،في نظر شرقي أمريكا -4
 .م1924القاىرة 

 .م1961ط. بيروت  ،مطولتاريخ العرب  -5

 .م1983-1982ط. بيروت ، تاريخ سوريا و لبنان و فمسطين -6

 .م1975ط. بيروت  ،خمس آالف سنة من تاريخ الشرق األدنى -7

 .م1969ط. بيروت ، صانعو التاريخ العربي -8

 .م1958ط. بيروت  ،عصرنا الحاضر ىقدم العصور التاريخية إلألبنان في التاريخ منذ  -9

 .م1965ط. بيروت  ،موجز تاريخ الشرق األدنى -19
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 :التحقيقات-اثالثً 

 .م1939ط. ، ط. برنستون، تحقيق كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ -1

ويتضمن تراجم مشاىير القرن  ،تحقيق كتاب نظم العقبان في أعيان األعيان لمسيوطي -2
 .م1985بيروت ط.  ،سائر البمدان اإلسالميةسورية و التاسع اليجري في مصر و 

 .وىو االختصار الذي قام بو الرسعني ،تحقيق كتاب مختصر الفرق لمبغدادي -3

 لم يقتصر تأليفو ،مؤلف غزيز اإلنتاج العممي ،ال ريب في أن فيميب حتى
 اووسيطً  اا قديمً في مؤلفاتو ليشمل التاريخ عمومً  بل توسع ،مرحمة تاريخية واحدة عمى

 ،حضارتوو بل ألف عن اإلسالم  ،اتساع ثقافتو و تنوع قراءاتو عمىمما دل  ،احديثً و 
 .ر لو ميما اختمفنا معو في اآلراءوىو أمر يذك

وتحدث عن األىداف الثالثة  ،تناول فيميب حتى أمر صالح الدين األيوبي
 ىي كالتالي :و الكبرى في حياتو 

 .إحالل التعميم السني محل التعميم الشيعي في مصر - أواًل 

 .سورية تحت سمطة واحدةو توحيد مصر  -ا ثانيً 

 .(2)مواصمة الجياد ضد األفرنج  -اثالثً 

؛ ذلك أن  اسيميا تحقيقً أول قال عنو :" كان اليدف األول فيما يتصل باليدف األ
 -م 1171فراش الموت سنة  ىوالخميفة الفاطمي العاضد مسجي عم ،صالح الدين عمد
أن جعل الخميفة العباسي المعاصر " المستضئ باهلل " في صالة  ىإل–وىو آنئذ وزيره 

وميما كان  ،ىذه الصورة كان ختام الخالفة الفاطميةلجمعة مكان الخميفة " العاضد " و ا
 ولمىذا قد تم " فإن التغيير الفوري ،فواقع األمر ،وصعوبة تصديقو ،من غرابة ىذا األمر

ن صالح إ ،والواقع ،(3)مصر الفرد في  يتناطح فيو عنزان " وبو غدا صالح الدين الحاكم
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كان سقوط الخالفة الفاطمية  لذلك ،متمك براعة التوقيت الزمني ألعمالواالدين األيوبي 
م( عندما 1232ثير)ت نحو غير مسبوق لذلك استحق عبارة المؤرخ البارز ابن األ ىعم

  .عدم تناطح عنزين خاللو ىأشار إل

فقد حققو سنة  ى،فقال عنو : "وأما ىدفو الثان ،أما بالنسبة لميدف الثاني المشار إليو
إذ تمكن بعد بضعة اشتباكات طفيفة من  ؛عندما توفي سيده نور الدين حاكم سورية ،م1174

 .(4)إسماعيل وىو بعد في الحادية عشر من عمره " ،نتزاع سورية من ابن نور الدين

يشير  لم يكن تحقيق ذلك اليدف المذكور بمثل ىذا اليسر الذي ،واقع األمر
 امتد زمنيً او  ن،حرب عنيفة مع أنصار الزنكيين ىحتاج األمر إلاإذ  ؛إليو فيميب حتى

 ،م، والعام األخير تمكن فيو من ضم مدينة حمب1183إلي عام  1174من عام 
بعد بضعة اشتباكات طفيفة  ،ذ تمكنإ ،عبارةفإن  ،وبالتالي ،حاضرة شمالي بالد الشام

التاريخي  نتزاع بالد الشام من انتزاع سورية من ابن نور الدين ال تعبر عن الواقعامن 
توضيح أنو كان و ولعل ذلك المؤرخ أراد التيوين من ذلك اليدف  ،نحو موضوعي ىعم

وعندما نطالع المصادر العربية  ،اقع التاريخي يخالف ذلك تمامً يسير التحقيق بينما الوا
يتأكد لنا ذلك الجيد المضنى الذي بذلو صالح الدين  ،األحداث المعاصرة لتمك

 .أعدائو ىجيشو من أجل تحقيق االنتصار عمو األيوبي 

 ،م1175ال نغفل ىنا تناول فيميب حتى ألمر إصدار الخميفة العباسي عام 
 كان إلحاق العراقو وأضاف :"...  بالد الشامو مصر  ىيؤكد شرعيتو عم امنشورً 
وىكذا  ،مما استكمل الوضع الجغرافي ليذه السمطنة ،ستثناء الموصل نفسواب،األعمى

بدأ يتحقق بما  ،سحقيم وقطع دابرىمو فإن ما حمم بو نور الدين من محاصرة األفرنج 
  .(5)يد خمفو الذي فاقو ميارة "  ىتم من جميل األعمال عم

وىو ميندس حركة الجياد  ،نور الدين محمود عمىواقع األمر من التجني 
أن نصفو بأقل ميارة من  ،اإلسالمي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميالدي
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خبرتو  ىوحصل منو عم يديو ىفيو القائد الذي تربي األخير عم ،صالح الدين األيوبي
 الحرب، والذي اكتشف عالم السياسة و ىو نإثم  ،الدبموماسيةو  السياسية والعسكرية 

واألمر المؤكد أن السياسة الخارجية النورية وجدت فارسيا البارع في صورة صالح الدين 
 .إذ كل منيما أكمل دور اآلخر ؛ذهلكنو لم يكن أكبر ميارة من أستا ،األيوبي

 Renauld de الفارس الصميبي المتعصب عن مؤامرات كما تحدث

Chatitton  األماكن المقدسة اإلسالمية في  ىاليجوم عم محاولتوو المعروف بأرناط
 فكان يوالي ،ا بمقدار ما كان أىوجوفي ذلك قال :" كان رجنمد ىذا مغامرً  ،الحجاز

الحجاز أرض  ىنو أنزل قواه عمإالعربي حتى الساحمين النوبي و  عمىالتعديات 
ذ غدا عم ،تجو صوب المدينةاو  المقدسة المدينة  مسيرة يوم أو بعض يوم من ىوا 

في  ،جناح السرعة ىىناك عم ىمصرية كانت قد نقمت إل دتو فرقةص ،المقدسة نفسيا
وفرض  ،الكرك ىأنو كان ينوي نقل جثمان محمد إل وقد شاع ،أسطول جيز في عجمة

 .(6)جاج المسممين في مقابل مشاىدتو" ح ىرسوم فادحة عم

من الممكن االختالف مع ذلك المؤرخ األمريكي في قولو أن أرناط  ،واقع األمر
من كن األمر كذلك و لم ي اإذ واقعي   ،بعد مسيرة يوم واحد من المدينة المقدسة عمىكان 

 عمىلمتأكيد  ترديد ىذه العبارة عمىأن المصادر التاريخية األيوبية حرصت الجمي البين 
 .لصالحو ان استثمار الحادثة دعائي  الشريفيأن صالح الدين حامي الحرمين 

يوليو  4التي جرت وقائعيا في  الحاسمة معركة حطين ىكذلك أشار إل
قافمة تجارية أيوبية فييا أخت صالح الدين  عمىوذكر ىجوم أرناط  ،م1187

يؤكدىا من  ادعمً  تجد لكنيا لم و، وىي مقولة رددىا المصادر التاريخية الصميبية.(7)"
نيا تظير أن إرة خطورة ترديدىا لدى فيميب حتى المعاص المصادر التاريخية العربية

بينما القضية ىي مسألة الجياد  رد صالح الدين كان كمسألة دافع انتقام شخصي
 وشتان بين األمرين !!. ،اإلسالمي المتنامي ضد الصميبيين
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أكتوبر  2تعرض لفتح صالح الدين لبيت المقدس في  ،من ناحية أخرى
في ذلك قال :" طال و  ،م1999بربرية الصميبيين عام  وقارن بين تسامحو و  ،م1187

ومعاممة األفرنج ، بين معاممة صالح الدين األيوبي لممدنيين من األفرنج االفرق جمي  
نفسو فقد ستطاع أن يؤدي الفدية عن افمن  ،وثمانين سنة لممسممين قبل ذلك بثمانية

ن بو أنفسيم يفتدو  اا يجمعون خاللو مبمغً ح لمفقراء منيم بفرصة عشرين يومً سمفعل؟ و 
 .(8)" ا؛وبيع الباقون عبيدً 

لذلك كان  ،فارس متحضر بحضارة اإلسالم أمام إننامام ذلك إال أال تعميل لنا 
 .من عقيدتو التي آمن بيا انابعً  تسامحو

تجيت موجة الفتح افي ذلك قال :" و  إلسقاط أمالك الصميبيين كما تعرض
 ،الجنوب ىالكرك إلفجرفت في طريقيا الشوبك و  ،بعد القدس نحو الحصون الباقية

    وطرطوس ،صفدوعكا، و  ،ثم سقطت عسقالن ،صييون إلي الشمالوقمعة كوكب و 
 ،لم يبق في يد األفرنج إال صور ،م1189الالذقية جميعيا قبل نياية عام جبمة، و و 

 .(9)بعض المدن الحصون الصغيرة " و  ،أنطاكيةوطرابمس و 

قولة فيميب حتى فيما يتصل الممكن معارضة م ننا منإ ،واقع األمر
وفيما بعد سقطت  ،إذ لم يتمكن جيش صالح الدين األيوبي من إسقاطيا ،(19)"بالكرك

مؤسس دولة ، م (1277 -1269في أيدي المسممين في عيد الظاىر بيبرس )
 .م1263الشام عام سالطين المماليك في مصر و 

م ( وحصار 1192 -1289الصميبية الثالثة ) كما تعرض ألحداث الحممة
جرت في و من البطولة النادرة  وفي ذلك قال :" سجل فييا التاريخ أعماالً ، عكا خالليا

المص !! فمم نو بذلك يساوي بين صاحب األرض و إوالحقيقة  ،(11)كال المعسكرين " 
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 الخمط البينومن الخطأ و  ،المنطقة ىبل قدموا لمسطو عم ،أبطااًل  يبيونيكن الصم
 غياب معيار الحق لديو لألسف الشديد !! ىالمساواة بمثل ىذه الصورة التي تدل عم

قترفيا ريتشارد قمب اتعرض لمذبحة تل العياضية التي  ،من ناحية أخرى
كان من شروط  وعنيا قال:" (م1189- 1199) Richard Lionheartedاألسد 

خالء سبيل الحامية ،في حطين االستسالم إعادة "الصميب الحقيقي " في مقابل  ،وا 
ذ لم يدفع المال بعد مضي ن ؛ألف قطعة من الذىب 299أداء  حو شير أمر قمب وا 

يبرر فيميب حتى تمك  ،ىكذا ،(12)السبعمائة أسير فقتموا عن آخرىم "األسد باأللفين و 
بسبب التأخر في دفع الفدية !!، وأتصور أنو ىنا غمبت عميو  ؛المذبحة المروعة

وكان من  ،موضوعيتو كمؤرخ !!وىو أمر نأسف لو أشد األسف ىعم (13)مارونيتو "
المفترض أن ينطق بالحق و الحقيقة أن يؤكد دموية ذلك الممك اإلنجميزي سفاك 

 أرض عكا !!. ىالدماء في بريطانيا و كذلك عم

امتداحو لصالح الدين وفي ذلك قال :" لم يكن  –مع ذلك  –من المالحظ 
 ىلبل كان إ ،من أعالم السنة فحسب اوعممً  ،من أبطال الحروب صالح الدين بطاًل 

وبني  ،معاىد البحثفقد أنشأ المدارس و  ،حماة أربابياالنيضة العممية و  من بناة –ذلك 
الوزير األديب  عمىوكانت بطانتو الخاصة تشتمل  ،سورياو  المساجد في مصر

وثم كاتبو الخاص  ،األصفياني والمؤرخ األنيق األسموب عماد الدين ،القاضي الفاضل
أتباعو الكنوز التي وقعت في يده عند  ىووزع عم،بياء الدين بن شداد ،و مدون أخباره

 .(14)منيا " اولم يترك لنفسو شيئً  ،اكتساح الخالفة الفاطمية

في مئات المؤلفات  -اعمومً  –يحمد لفيميب حتى تمك اإلشارة التي تكررت 
وىي تؤكد الواقع الذي أقرتو المصادر  ،من جانب مؤرخين و كتاب عرب و غربيين

 .الصميبية عن أخالق ذلك السمطانو  العربية
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حيث  ،المكرأسموب الغمز والممز و إلي المداراة و  عاد ذلك المؤرخ ،مع ذلك
 ،عيره بالعرجأن الشاعر ابن عنين ىجاه و  ىد في ىامش نفس الصفحة اإلشارة إلأور 

عرف صالح الدين معرفة شخصية :" ىناك شاعر دمشقي وفي ذلك قال ما نصو
، م (1946)دمشق  و ذكره كذلك ابن عنين في ديوانو نشره خميل مردم، ىجاه بعرجو

 ..(15)" 211ص– 219ص ،6ص 

يكفيو من الشاعر سالطة المسان و  ن فيميب حتى لم يدرك أن ليذاإوالواقع 
نو قام إكما  ،( بيت بعنوان :" مقراض األعراض"599العار أنو نظم قصيدة من )

يضة يجد ذاتو في مناطحة أننا أمام شاعر لو نفسية مر  ى؛ مما دل عمبيجاء والده
 .االطعن في اآلخرين عمومً عمييم و  اليجومالكبار و 

 ،تمك كانت توجيات المؤرخ األمريكي فيميب حتى عن صالح الدين األيوبي
 :النحو التالي ىومن الممكن استنتاج عدة مالحظات عمييا تجمل عم

ضد صالح الدين األيوبي بصورة مباشرة أو غير  امتعصبً  كان ذلك المؤرخ -أواًل 
ومن ، نحو أضر بمصداقيتو كمؤرخ ىعم، وحاول تبرير جرائم الصميبيين ،مباشرة

 .المفترض توفر الموضوعية العممية في كتاباتو

و ىو وأقر بتسامحو  ،اامتدح صالح الدين األيوبي أحيانً  ،الرغم من ذلك ىا :عمثانيً  
وال نغفل  ،ذلك المؤرخ ىالحقين عمفي كتابات مؤرخين كثيرين و  اأمر تكرر كثيرً 

: صانعو التاريخ عنو في كتابو بعنوان مستقاًل  ىنا مالحظة أنو خصص فصاًل 
  .تقديره الخاص لذلك السمطان المجاىد ى: مما دل عم (16)العربي

المؤرخ األمريكي  ى( لدم1193-1138صالح الدين األيوبي ) ذلك عرض عن صورة
 .م (1978 -1886حتى ) Philip Hittiفيميب حتى 
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 الهوامش

موضوعية فيميب حتى في  ،شوقي أبو خميل ،نترنتشبكة اإل ،ويكبيديا ،نظرا( عن فيميب حتى 1)
 .م1985ط. دمشق  ،تاريخ العرب كتابو

 ،م1959ط. بيروت  ،2جـ،كمال اليازجي .ت ،تاريخ سوريا و لبنان و فمسطين ،( فيميب حتى2)
 .236ص

 .نفس الصفحة ،( نفسو3)

 .نفس الصفحة، نفسو (4)

 .نفس الصفحة، نفسو (5)

 .237ص ،( نفسو6)

 .نفس الصفحة، ( نفسو7)

 .238ص ،( نفسو8)

  .نفس الصفحة، ( نفسو9)

 نظر :ا( عن الكرك 19)

ودور الكرك في  بحث في العالقات بين صالح الدين و أرناط ،إمارة الكرك ،غوانمة يوسف درويش
ط. ، إمارة الكرك األيوبية ،نفسو ،م1989ط. عمان ، الصراع الصميبي في األراضي المقدسة

ط. القاىرة  ،تاريخ القالع الصميبية في بالد الشام ،محمد مؤنس عوض ،م1982عمان 
  ،65ص -63ص ،م2996

 .239ص  ،( فيميب حتى المرجع السابق11)

 .249ص  ،(نفسو12)

 نظر :ا( عن الموارنة 13)
William of Tyre , A History of deeds done beyond The Sea , Trans. 

E.A. Babcock and A. Krey ,VOI,II, New York 1943 ,P.458. 

Jacques de Vitry , History of Jerusalem , Trans Aubrey Stewart 

,P.P.T.S.,VOI.XI, London ,1896,P.19. 
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ط.  ،بطرس ضو، تاريخ الموارنة ،م1979ط. بيروت ، صورة تاريخية ،الموارنة، كمال الصميبي
لتعصبو الشديد ضد كل ما ىو غير  انا التعامل مع كتاباتو بحذر نظرً )عمي ،م1977بيروت 

م، 1995ط. بيروت  ،المؤصل الجامع المفصل في تاريخ الموارنة ،يوسف دربان ،ماروني!! (
 .م1916ط. القاىرة ، أصل الطائفة المارونية ،نفسو

 ،ضمن كتاب بحوث و مقاالت ،مالمح تاريخ موارنة لبنان عصر الصميبيات ،محمد مؤنس عوض
رؤية مارونية لتاريخ الحروب الصميبية في  ،، نفسو188ص -152ص ،م2996ط. القاىرة 

ط. رام اهلل ، ضمن كتاب أضواء جديدة في الحروب الصميبية ،م 13 ،12ىـ /  7 ،6القرنين 
ط. بيروت ، كنيسة مدينة اهلل أنطاكية العظمي ،، أسد رستم137ص-122ص، م2911
 .295ص ،م1988

 .241ص -249ص ،المرجع السابق ،( فيميب حتى14)

 .8، حاشية 241ص ،( نفسو15)

، مقدمة التحقيق ،م1946ط. دمشق ، تحقيق خميل مردم ،نظر : ديوان ابن عنيناعن ابن عنين و 
ط. بيروت  ،5جـ، عباس تحقيق إحسان ،وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان ،ابن خمكان

ط. دمشق ، شاعر دمشق ابن عنين ،محمد ياسين الحموي ،19ص  -14ص ،م1978
. عمان ط، الحياة الفكرية في مصر خالل العصر األيوبي ،شوكت األتروشي ،م1952
 .213ص ،م2997

 .م1968ط. بيروت ، أنيس فريحة .ت ،صانعو التاريخ العربي ،( فيميب حتى16)
 


