
 

Continue

https://traffmen.ru/wb?keyword=west%20cowboy%20gang%20shooting%20horse%20shooting%20game


West cowboy gang shooting horse shooting game

عقوم ىلإ  قيبطتلا  اذهل  ليزنتلا  طبار  هيجوت  ةداعإ  متيس  رجتم 400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   App Store يمسرلا
تيملا 3 رمحألا  ملاعلا  لضفأ  ةبرجت  .ةيربلا  ةباصعو  ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  لثم  دودحلا  ةيبرغلا  ةباصع  ملاعلا  اذه  فاشكتسا  ملاعلا ؟ ةرماغم  ةحوتفملا  ةيربلا  برغلا  لامج  فاشكتسال  دعتسم  تنأ  له  .تاقيبطتلا  ليمحتو  ءارشل  رجتملا  كام  حتف  اذه  يدل  .لاكشألا  نم  لكش  يأب  هرييغت  متي  ملو  يقيقح  قيبطتلا  نإف  كلذل  ، D ةيقدنب رانلا  قلطم  نم  لماك  عم  ديصلا  شحوتملا  برغلا  نم 

.ءادعألا حالسلا  لماح  ةيبرغلا  ةيربلا  لافطألا  لافطألا  نم  اهريغ  عم  ةمكالملا  لاتقلا  ءدب  وأ  كحالس  دقع  .ىرخألا  ةشحوتملا  برغلا  ةباصع  رانلا  قلطم  نم  ماقتنالل  تقولا  ناح  ايفاملا  تاباصع  عارص  نم  ءزج  نوكأ  نأ  .ةيبرغلا  ةرقبلا  يبص  ةيقدنب  حوتفملا  ملاعلا  يف  تايدحتلا  يف  زوفلاو  تآفاكملاو  ةيدقنلا  عطقلا  بسكو  رمحألا ، تيملا  ضومغلا  تاثعبلا  ةجلاعم  .ةيربلا  رقبلا  ةاعر 
يبرغلا ملاعلا  يف  حلسم  نم  دودحلا  ةيحضك  صاخلا  تاباصعلا  لاجر  نم  ةباصع  نم  رانلا  قالطا  تاراهم  ميدقت  كلاصتا  طقف  هنإ  .ةيربلا  ةباصعلاو  حوتفملا  ملاعلا  لامج  فاشكتساو  تاناحلا  يف  ءاخرتسالاو  ةتيملا ، ءارمحلا  ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  بوكر  ةفلتخملا  لويخلا  بوكر  كنكمي  .ةيبرغلا  قدانبلاب  رقبلا  ةاعر  قباستم  لثم  تاباصعلا  بورح  يف  تاباصعلا  ايفاملا  ىلع  رانلا  قالطا 

تاموسرلا ةأبعم  لمعلا  ضعب  عم  ةبعل  رانلا  قلطم  ةيقدنب  ةيربلا  ةباصع  لضفأ  ةبرجت  .حوتفملا   HD. تايدحتلا لك  ةهجاوم  .ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  قباستم  ةهجاوم  برغ  ةيربلا  نم  نيتاسفو  ةتيملا  ءارمحلا  تاعبقلا  حتف  .مهسلاو  سوقلاو  قدانبلاو  تاسدسملاو  سأفلاو  فويسلا  كلذ  يف  امب  ةليقثلا  ةحلسألا  نم  ةعساو  ةعومجم  .حوتفملا  ملاعلا  يف  ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  ةرماغم  نم  اًءزج  نك 
ةباصع نم  كابتشا  فاطملا  ةياهن  يف  زوفلا  .ةوارضب  بئارضلاو   Gunslinger ةباصع ىلتقلا  ءارمحلا  رانلا  قالطا  ةمهم  لامكتسال  ةيجيتارتسا  لعج  .رانلا  قلطم  ةيقدنب  ةباصع  لثم  ةفلتخم  ماهم  هجاوت  حوتفملا ، ملاعلا  ةنيدم  لالخ  نم  يشملا  .نيبردملا  ةيربلا  تاباصعلا  رقب  يعار  حبصتو  ةنيدملا  يف  ايفاملا  تاباصعلا  ةميزه  .ةلتاقلا  برحلا  تاثعبلا  يف  ةيربلا  يبرغلا  ملاعلا  رهق  .ةيبرغلا 
ةفلتخملا لويخلا  بوكر  وأ  شحوتملا  برغلا  يف  كرحتلا  كل ! اوبرضي  نأ  لبق  اهيلع  لوصحلل  اوبهذا  .حوتفملا  يبرغلا  ملاعلا  ندم  وزغ  نم  ةنيدملا  يمرجم  اوفقوأ  .ةيبرغلا  حلسم  يلفراوو  ةرهامو  ةيجيتارتسا  ةباصع  نوكت  نأ  .تاباصعلا  ءادعأ  ةميزهل  تاثعبلا  ءدبو  يعفدم  يقيقحلا  رقبلا  ةاعر  ةباصع  حبصت  .حوتفملا  ملاعلا  نم  يبرغلا  حالسلا  يف  ةيربلا  رقب  يعار  ةايح  شيعي  .ديصلا 

ملاع .ةيبرغلا  غنيلرجنب  ةشقانمب  أدبا  .ديصلا  قباستم  رقبلا  ةاعر  دالبلا  برغ  نم  ةيربلا  لطبلا  نوكي  .ةيبرغلا  ةوتفلا  اذه  ةايح  يف  يقبتملا  ديحولا  يبرغلا  حالسلا  بوكر  تنأو  لتقي  نأ  وأ  لتق  درجم  امهنيب  ءيش  دجوي  ملاعلا ال  يف  لتق  وأ  لتق  هنإ  .تاباصعلا  ديصلا  تاباصعلا  تاباصعلا  نم  ةيفخ  رس  رس  لحو  ةأبعم  لمعلا  ةراثإ  رثكألا  ماهملا  ةبرجت  .ةيبرغلا  ةباصع  براحملا  تاثعبلا  لامكإل 
تسيوورتسو مهسلا  قدانبلا , تاسدسم , كاه , فيسلا ، لثم  ةناسرتلا  ةحلسأ  نم  ةعساو  ةعومجمو  لفط  بكار  لثم  شحوتملا  برغلا  يف  عساو  حوتفم   gunfighter ةرقب يبص  تاعبقلاو  ءايزألا  ةفلتخم  نكامأ  يف  ةرماغملا  تاثعبلا   persiciable عقاوم وأ  ةفلتخم  ةئيبو  ةيبرغلا  ةوتفلا  ةدلب  يف  ليخلا  بوكر   3 ديصلا ةباصع  ةهجاوملاو  ةيربلا  دودحلا  عقوم  ةيعقاو  باستكا  لالخ  نم  حتفل 

اذه لك  قحتسي  نكي  مل  هنأ  عقوتأ  اذامل  نكلو  امامت  ةكحضم  اهنا  .ءاوهلا  يف  كسفن  بحساو  ةيكيتاموتوأ  ةيقدنب  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ليدبتلاو  مقرلا  نم  اريماكلا  لصف  كنكمي  فيسلا  لالخ  نم  باهذلا  مث  نمو  ايارملا  لفسأ  ىلإ  فدهت  تنك  امدنع  .جلاعي  وه  ءيش  فرطأ  نم  هعقوتت  ام  تسيل  اهنا  ةبعللا  هذه  ىلع  ةركاذلا  عيضت  نكلو ال  كل  ىقمحلا  يعولا  نأ  فسآ  ةيربلا  حوتفملا  ملاعلا 
.روطملا ةيصوصخ  جهن  عجار  تامولعملا ، نم  ديزمل  .لبآ  ةكرشل  تانايبلا  عم  لماعتلاو  ةيصوصخلا  تاسرامم  لوح  ليصافت  مدقي  مل  دجاس ، لداع  روطملاو ، ةحاسملل  ةعيضم  درجم  هب  يصوأ  اقح ال  طقف  انأ  .اليلق  فقول  جورخلا  يف  للخو  ادج  ةضافضف  طباوضلاو  ةعيظف  درجم  يه  يتلا  ةبعلل  بناوجلا  نم  ريثكلا  كانه  نكلو  ىلتقلا  ءادفلا  ءاعدتسا  ةلواحم  نأل  دراب  نم  عون  اهنا  .ءانعلا 

ةباصع ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  تيبثتو  ليمحت  توبورلا  نم  تاطقل  ةروصلا  رقبلا  ةاعر  ةيبرغلا  ةحفصلا 2  لوحتت  فوس  قيبطتلا  معد  ةيصوصخلا  ةسايس  .يلاتلا  قيبطتلا  ثيدحت  لاسرإ  دنع  ةيصوصخلا  تامولعم  ريفوت  روطملا  نم  بلُطيس   APK مادختسا ةيفيك  فرعت  نأ  مهملا  نم  ةسلس ، ةبرجت  هيدل  توبورلا  ىلع   APK وأ  APK تافلم .كزاهج  ىلع  هليمحت  دعب  فلملا  عافدلا  ةرازو   APK
ةيفيكل ةلثامم  توبورلا  قيبطتلا  نم  ماخلا  تافلملا  يه   .exe ليغشتلا ماظنل   Windows. APK تيك توبورلا  ةمزح  ينعي   (APK لاوجلا تاقيبطت  بيكرتو  عيزوتل  ديوردنأ  ليغشتلا  ماظن  لبق  نم  مدختسملا  ةمزحلا  فلم  قيسنت  وه  اذه  ةريصق .) ةرتفل  . &lt; br&gt; رانلا قالطا  ةيبرغلا  يوبواك  ةباصع  مادختسا  ةيفيك  كل  رهظت  فوسو  ةلهس ،  تاوطخ  يف 4   .apk نم ءاهتنالا  درجمب  كفتاه 

رانلا قالطا  ةباصع  يوبواك  ةيبرغلا  ليمحت  ةوطخلا 1 : .هليمحت  .apk ليزنتب موقت  تنك  اذإ  .لمعلل  ةنومضم  .هاندأ ٪99  ليمحتلا  ايارملا  نم  انيدل  ام  لك  مادختساب  كلذو  نآلا ، كلذ  لعفت  نأ  كنكمي  كزاهج  ىلع   APK زاهج ىلإ  هلقن  نم  دكأتف  كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلع   Android. يف رقبلا  ةاعر  ةباصع  نم  رانلا  قالطإ  تيبثتل  .كزاهج  ىلع  ىرخألا  تاهجلا  تاقيبطت  نيكمت  ةوطخلا 2 :
.apk، تادادعإلا ىلإ  لاقتنالا  ىوس  كيلع  ام  .تيبثتلل  ردصمك  نآلا  ةحاتم  ثلاث  فرط  تاقيبطت  نأ  نم  دكأتلا  بجي   &gt; ةمئاقلا  &gt; نامألا  &gt; رجتم ريغ  ىرخأ  رداصم  نم  تاقيبطت  تيبثتب  كفتاهل  حامسلل  ةفورعم  ريغ  رداصم  نم  ققحتو   Google Play. ىلع  Android 8.0 Oreo، حامسلاب كتبلاطم  متتس  ةفورعم ، ريغ  رداصم  نم  تيبثتلاب  حامسلل  يملاع  دادعإ  رابتخا  نم  ًالدب 

تيبثتب تافلملا  ريدم  وأ  كحفصتمل   APKs رانلا قالطا  ةيبرغلا  يوبواك  ةباصع  عقوم  ديدحت  ىلإ  جاتحت  فوس  نآلا  حفصتملا  عقوم  وأ  تافلملا  ريدم  توغ  ةوطخلا 3 : .كلذب  مايقلا  اهيف  لواحت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يف  .apk دعب .كب  صاخلا  توبورلا  زاهج  ىلع  تافلملا  ىلع  روثعلا  ةلوهسب  كنكمي  انه  قيبطتلا  ريدم  فلم  ليمحت  اضيأ  كنكمي  كلذ ، لضفت  تنك  اذإ  .وتلل  هليمحتب  تمق  يذلا  فلملا 
ةباصع ىلع  رانلا  قالطا  تعضو  دق  تنك  نأ   .apk، تافلم له  عتمتلا ! .كزاهج  ىلع  نآلا  ةتبثملا  ةيبرغلا  يوبواك  ةباصع  ريوصتب  عتمتسا  ةوطخلا 4 : .ةشاشلا  ىلع  رهظت  يتلا  تاميلعتلا  عيمج  ةءارق  نم  دكأت  كلذ ، عمو  .ام  ءيشب  مايقلاب  كتبلاطم  دنع  معن  قوف  رقنا  .يداعلا  تيبثتلا  ةيلمع  أدبت  فوسو  كلذ ، ىلع  رقنا   APK تافلم .كلذ  فالخ  لوقي  بيو  عقوم  وأ  ةعاشإ  يأ  لهاجت  ةنمآ ؟

APK زودنيو لثم  ةنمآ  امومع   .exe انامأ رثكألا  عقاوملا  رثكأ  نم  ضعب  انمدق  امك  قلقلل  وعدي  ام  ةداع  كيدل  .اهب  قوثوملا  عقاوملا  نم  هليمحت  امئاد  كيلع  بجي  هنأ  ظحالن  نأ  ءيش  مهأ  نإف  يلاتلابو ، فلملا ،  APK رانلا قالطا  ةباصع  يوبواك  ةيبرغلا  هاندأ ! قيبطتلا  ليزنتب  مق  .يميلعتلا  جمانربلا  اذه  ةءارقل  اركش  .هاندأ  ايارملا  ليمحت   v1.0 APK يوبواك برغ  يف  ديدج  وه  ام  رهظي  ليمحت 
رانلا قالطا  ةباصع   v1.0 115.63 فلملا : مجح   1.0 يلاحلا : رادصإلا   24-07-2018 رادصإلا : خيرات   MB 6.0 يمطخلا ةصاصم 5.0 ، تاك 4.4 ، تيك  توبورلا  وأ  .قحال  تقو  يف  وأ  ةيلخادلا 7.0  ةباقرلا  ةرئاد  بلطتي  قفاوتلا : سابع  ميسو  حاتفم : ، Nougat 7.0، توبورلا ويروأ 8.0 ،  P 9.0 ةيبرغلا .ةئيسلا  ةباصعلاو  ةيبرغلا  ةرقبلا  دالوأ  دض  شحوتملا  برغلا  فيرش  ةصق  قحال  تقو  يف  وأ 
ةئيس رقبلا  ةاعر  لباقم  فيرش  يف  .رقبلا  ةاعر  نجس  رسك  ةبعل  يف  راطق  ىلع  سارتفاو  نجسلا  ماحتقاو  ةددعتم ، تاقرسلا  قيوشتلا  ىلع  رانلا  قالطا  رقبلا  ةاعر  فقو  .لايخلا  ةيبرغلا  ةنيدملا  ةيامحل  ةيمحلم  ةكرعم  يف  كب  صاخلا  رقبلا  ةاعر  ءاكرش  ىلإ  مامضنالا  .رقبلا  ةاعر  رانلا  قالطا  باعلأ  يف  نوناقلا  نع  نيجراخلاو  صوصللاو  كئادعأ ، هجو  ىلع  رانلا  قالطا  ةباصع  يوبواك 
يوبواك ةباصع  عم  صخش  ةرماغم  ةبعل  ثلاثلا  لجرلا  اذه  يف  ءادعألا  نم  اهريغو  قرطلا  عاطقو  رقبلا  ةاعر  نم  ةلماك  دودحلا  نم  ةحوتفمو  اقح  ةعساشلا  شحوتملا  برغلا  ةايح  فاشكتسال  ةصرف  كيطعت  لايخلا  ةيبرغ  ةنيدم  يف  ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  ليخلا  بوكر  اذه  .قدانبلاو  لويخلا  عم  رقبلا  ةاعر  باعلأ  نم  جيزم  يف  ةيبرغلا  رقبلا  ةاعر  نم  ةباصع  رانلا  قالطإل  دادعتسالاو  بورهلا ،

ىلع 3 رانلا  قالطا  ةيبرغلا  D يف فاطملا  ةياهن  يف  كراعم  .دالبلا -  برغ  لايخلا  عم  لمعلا  تاثعبلا  ةلتاقلا  ةيقدنب  رانلا  قالطإ  عم  لماعتلا  .بهذلا -  مجنم  ةراغ  تاثعب  وأ  ةددعتم  كنب  ةقرسلاو  نجسلا  نم  رسكو  ةئيس ، رقبلا  ةاعر  رانلا  قالطاو  لاتقلا  لثم  ةفلتخم  فادهأ  قيقحت  نجسلا -  نم  بورهلا  رانلا  قالطإ  ةيبرغلا  يوبواك  ةباصع  نم  حمالم  .ناعجشلا  شحوتملا  برغلا  فيرشو 
ةلضفملا جودزم  ليمرب  يف  ةيقدنب  وأ  ةيقدنب  مادختسا  ةيكيسالكلاو ! ةيخيراتلا  ةحلسألا  ةعومجم  .ةحلسألاو -  بهذلا  بيرهت  عم  ةقرسلا  نم  ةئيس  رقبلا  ةاعر  فقو  .ةيعقاوو  ةمحلم  رانلا  قالطال  لدابت  عم  ةيربلا  دودحلا  فورظ  . APK ليمحت ةآرم 1 :  APK رظنا مليفل 1950 ,  gunslinger. رظنا حالسلا ، لماح  نم  ىرخأ  تامادختسال  .ةيحضلا  رظنا  ىرخأ ، تامادختسإل   Gunslinger.
يتسيرك دين  حلسملا  وه  اذه  نأ  ظحال  رشع  عساتلا  نرقلا  يف  حالسلا  .رانلا  قالطإل  لدابت  رظنا  مليف ، ةدهاشمل  .رانلا  قالطال  لدابت  رظنا  ويديف ، ةارابمل   / ˈɡʌnslɪŋər / وporcupine ناك .قدانبلاو  قدانبلا  لدابت  يف  كراشو  ةيقدنب  عم  ةريطخ  ةعمس  اوبستكا  نيذلا  يكيرمألا  ميدقلا  برغلا  يف  سانلا  ىلإ  ةراشإلل  ايخيرات  ةمدختسملا  تاملكلا  يه   Gunslinger ءالؤهل ًاعويش  رثكأ  حلطصم 
حلطصم مدختسي  مويلا  .نيرشعلا  نرقلا  لئاوأو  رشع  عساتلا  نرقلا  يف  سانلا   gunslinger لجر نوكي  نأ  نكمي  رانلا  قلطم  .بدألاو  ويديفلا  باعلأو  ةلصلا ، تاذ  مالفألا  يف  ترهظ  دقو  يبرغلا ، عونلا  اذه  يف  ةيبعش  رثكألا  تايصخشلا  نم  ةدحاو  اضيأ  وه  يعفدملا  .ةيقدنب  ةاعسلاو  قدانبلا  ىلإ  اضيأ  ريشت  نأ  نكمي  نكلو  ةيقدنب ، عم  لداعتلا  ىلع  عيرس  صخش  ىلإ  ةراشإلل  لقأ  وأ  رثكأ 

نوناق ، outwrest، لوقيو ( ، 1976  ) رانلا قالطال  هتمدقم  يف  .مادختسالا  ةعئاش  تحبصأو  يارغ ، لثم  نيرخآ ، نييبرغ  باتك  لبق  نم  ةملكلا  ينبت  مت  ام  ناعرس  [ 2 (. ] 1920  ) مليف نلراه ]  ] بحس ّةيبرغلا  يف  ناك  عفدم  دنب  لابح  ةرابعلا  نم  لصألا  تلمعتسا  [ 1  ] .ميدقلا برغلا  يف  هتحلسأ  عم  شيعلا  ةمقل  بسك  يذلا  لتاق  لتاق  اعويش  رثكأ  ناك  نكلو  درجتم ، رانلا  قلطم  وأ  رقب ، يعار 
نأ ودبي  نامداب .) امك  ةبوتكم  نايحألا  ضعب  يف   ) ءيس لجر  وأ  رانلا  قلطم  ةيقدنب ،  حلسم ،  تناك  رصعلل  ةلاصأ  رثكألا  تاحلطصملاو  ةثيدح ،  تاحلطصم  يه  حلسملاو  حلسملا  نا  تراوس  نودنيلغ  فلؤملا   Worthout حلطصم نكلو  حالسلا ،  لماح  نأشب  قح  ىلع  ناك   gunslinger 1870 يف فحصلا  ضعب  يف  ادوجوم  ناك  s ، 19 نرقلا يف  حلطصملا  ناك  كلذكو  th. [3] [[ ثيب
رانلا قلطم  نم  تأشن  ساسكتو ، وكيسكم  وين  نم  بصعتملاو  ةعمسلا  ةئيس  حالسلا  لماح  (، 1887-1841  ) نوسيلإ يالك  .صاخشألا  ءالؤه  نع  ثيدحلا  دنع  ناسنإلا  لتاق  حلطصم  لضفي  هنأ  الإ  ةيحضلا ،  حلطصم  مدختسا  نوسرتسم  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ازور  فيزوج  ظحال  كلذ ،  عمو  .فرعي  وه  سنك ]  ] نوناقلا و لوح  وه  بتك  رشن  ةديرج  يف  ةيحض  ةرابعلا  لمعتسا  نسرتسام ] ]
ةينثولا عمتجم  نم  ءابتخالل  دودحلا  ةيرب  لغتسا  ًالتاق  وأ  ًاقراس  اًسراح -  حلسملا  نوكي  نأ  نكمي  .بريإ  تياو  تيراغ  تاب  لثم  نوناقلا  لاجر  نم  نورخآ  ناكو  ةعمسلا ، ئيس  قرط  عاطق  لفطلا ، يليب  لثم  نورخآ ، ناكو  .رجأ  لاتق  اوبسك  مه  ّيأ  يف  برح  ىدم  يف  طّروتي  ةعرزم  ىلع  وأ  لتق  دوقعل  تارجؤم  ناك  يذلا  لاجر  ىلإ  ناك  ةرابعلا  ّقبط  ةرّركتم , لامعتسإ  [ 5  ] .لجألا ىلع 
.يومدلا يمظعلا  لكيهلا  يداولا  ةحبذم  يف  تكراش  يتلا  نوناقلا  نع  ةجراخلا  رقبلا  ةاعر  ةباصع  لثم  ةيقيقحلا ، ةيجعفدملا  اوناك  نيذلا  ةيخيراتلا  رقبلا  ةاعر  ضعب  اضيأ  كانه  ناك  .ايصخش  هترادإ  وأ  ةلادعلا  ىلإ  هميدقتو  يليللا  سراحلا  عم  لماعتلل  هتفيظو  ناك  يذلا  فيرش ، نايحألا  نم  ريثك  يف  نكلو  اديحو ، امقتنم  ةلودلل ، اليكو  اضيأ  يعفدملا  نوكي  دق  .ةيرود  تامهادمب  مايقلل  هزواجتو 
تاطباض ةيشام , يبرم  ذافنإ , تاطباض  وأ  تاطباض  ةّيلحم  ةطرش  ّنأ  امب  ةلطب  رجندنب ]  ] ّةيبرغ فصوي  [ 7  ] .ريمدت ىلإ  جاتحي  يذلا  ئيسلا  هبناج  نم  ةآرم  ةجودزم ،  بقع  ىلع  اسأر  هل  يقتلي  برغلا  لطب  نايحألا ،  نم  ريثك  يف  .رقبلا  ةاعر  عم  بنج  ىلإ  ابنج  ةيبرغلا ، تاياورلاو  مالفألاب  ةئيلم  تايصخشك  رهظت  ام  ابلاغ  ةريبكلا  تاراطقلا  ةقرسو  نيحلسملا  نم  رفزلا  ةفاقث  يف  ريوصت  [ 6]

نود رخآ  ىلإ  ناكم  نم  نورجاهي  ًاشئاط ، ًاسراف  نوهبشي  مهنأ  ىلع  نوّروُصيو  [ 8 (. ] ءيطبلا باطخلاب  اهفصو  نكلو   ) ةمرتحمو لقتسم  جهن  عم  اهب ,) قوثوم  يدعاسم  عم  نايحألا  نم  ريثك  يف   ) ةقشنم تايصخش  ةلقتسملاو , ةبلصلا  ةبعص , يقالخأ , عاجش , أدبملاو -  ةهازنلا  نم  لاجرلا  ةداع  مه  .ةعيرس  مسر  عم  ةرهام  نونف  وأ  ّةيودب , سنول ] , ] تالاشرام ّةيميلقإ  ا ] , ] رقبلا ةاعر  ّةيركسع ,
لجرلا ةقئاف  ابيرقت  نوكي  ام  ابلاغ  حلسملاو  مالفألا ،  يف  خلا .) ةدئار ، تاردقو  ناصحلا ، عم  لماعتلاو  رانلا ، قالطا  ةبعل  ةتسس ،  ) ةيندبلا هتاراهم  نم  ةينهملا  ضرع  عم  رتوتلا ، دض  ةداعو  هسفن ، رطخلا  هجاويو  هدحو  فقي  ام  ةداع  يبرغلا  لطبلا  .ةماهشلا  ثيح  نم  ءادعألا  ءالؤه  نم  تاعمتجملا  وأ  سانلا  نوذقني  امنيب  نييداعمو ، نييلوضف  ءادعأ  مامأ  كلذ  نوكي  ام  ًابلاغو  نيعم ، هاجتا 
ةيكيسالك ةعطق  رخآ  [ 1  ] .لتقلل لب  عانقإ ، وأ  دييحتل  رانلا  اوقلطي  مل  نويقيقحلا  ةحلسألا  ولماح  .مهتحلسأ  ىلإ  ّةيلمع  ةبراقم  ريثك  ذخأ  سرجنب ]  ] ريثك ا ]  ] و تام , اعيرس  تايحرسمو  ليح  فارسإ  ىلع  دمتعا  يذلا  تالضانم  امهم , ّةيقيقح , ملاعلا  يف  [ 1  ] .ةريبكلا ةشاشلا  ىلع  نيحلسملل  يسايقلا  رعسلا  يه  ةعدخ  تاطقلو  ةقعاصلاو ،  ةراودلا ،  تاسدسملا  .ةيقدنب  عم  ةراهملاو  ةعرسلا 

زاف يذلا  فرعي  دحأ  الو  حالسل ، دحاو  بناج  لصو  امدنع  ةلتاق  تلوحت  يتلا  ةكرعم  ةيوفع ، رثكأ  ةداع  تناك  ةحلسملا  تاكابتشالا  نكلو  تيارتروك ، ميج  ريصق –  لفق  ةزرابم  ةلاح  يف  لاحلا  وه  امك  نايحألا ، ضعب  يف  ثدحي  مل  كراعملا  هذه  .ةيسايق  ةيمسر  ةزرابمل  ةيبلت  ىلع  قفاوت  ةبسانم  قدانبلا  نم  نينثا  يتلا  راهنلا , فصتنم  شاقنلا  وه  ةروطسأ  ريبك  دح  ىلإ  يه  يتلا  امنيسلا  نم 
نم نينثال  اردان  ناك  يذلاو  عساو ،  فيصر  ضعبلا  اهضعب  يطعي  ام  ةداع  قدانبلا  .رخآ  حلسم  عم  ناك  ام  ًاردان  ةرشابم ، حلسم  جرخ  امدنع  .ةباصإ  نود  ءاطغ  ءارو  نوحلسملا  لتاق  امك  تاسدسملا  غارفإ  نكمي  وأ  طيسب ، ءاهلا  قيرط  نع  ةيرانلا  تاكابتشالا  بسك  نكمي  [ 9  ] .نيخدتلا اريخأ  ريهطت  ءاوهلا  ىتح  قئاقد  عضبل  ةكرعملا  العف   gunslingers لجر ا ]  ] ناك [ 1  ] .اهعم لماعتلل  ةفورعملا 
.اهل موزل  ةهجاوم ال  يأ  اوبنجتي  نأ  عقوتملا  نم  ناك  نيرخآلا  ةحلسألا  يلماح  ىتحو  .عارصلا  نم  ةيحضلا  بنجي  ام  ابلاغو  نييندملا  نيرخآلا  ءاقبإل  ةيفاك  ةيوقلا  ةعمسلاف  .ةيقيقحلا  ةايحلا  يف  اذه  ثدح  ام  ًاردان  نكلو  ةعمس ، ءانب  يف  نولمأي  نيذلا  ةربخلا  يوذ  نيحلسملا  لاجرلا  بابشلا  ىدحتي  ام  ًابلاغ  ةيبرغلا ، بتكلاو  مالفألا  يف  .تكلتما  تالهؤم  ّيأ  لثم  ةّميق  ّنأ  امب  ابلاغ  ةعمس  حلسم 
ىنب .يتاذلا  جيورتلا  يف  طاشنب  اوكراش  نوسرتسام ، ثيب  لثم  حالسلا ، يلماح  ضعب  .ءادعلا  اذه  لبق  ايبسن  ةفيفط  تايصخش  تناك  اهنكل  نوناقلا ، جراخ  رقبلا  ةاعر  ةباصعو  بريإ  تياو  لوح  ريطاسأ  لاروك  ركوأ  يف  يرانلا  قروفلا  تلعج  لاثملا ، ليبس  ىلع  [ 1  ] .ةنهم عنص  ةعمس  حبصتل  ةدحاو  ةكرعم  ومنت  دقو  ةرركتملا ، صصقلا  عم  ومنلا  ىلإ  صصقلا  ليمت  ميدقلا ، برغلا  مايأ  يف  [ 1]
مضخ يف  رانلا  قالطإل  لدابت  ناك  نايحألا ، نم  ريثك  يف  .لاحلا  وه  اذه  ناك  ام  اردانو  .ىلوألا  ةوطخلاب  مايقلل  امهدحأ  راظتنا  يف  نيلجر ،  دوجو  اهنأ  ىلع  بتكلا  وأ  مالفألا  يف  اهريوصت  متي  ةحلسملا  تاكابتشالا  مظعم  يدنه  موجه  يف  نولتاقي  ايديبو  ةقيقحلا  ولتاقم  ةيجراخلا  طباورلا  ريرحت ]  ] .لزع نييندم  لتق  وأ  رانلا  قالطإل  لدابت  يف  كراشي  مل  امنيب  حلسمك  ةعمس  وغنير  ينوج 
امهضعب عم  ةهجاوملا  بنجتيس  امهيلك  نإف  ةلثامم ، ةعمسب  ناعتمتي  نالجر  اهيف  نوكي  يتلا  تالاحلا  يف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  لب  .ةعمسلا  سفن  عم  رخآ  حلسم  دض  ةارابملا  ىلع  نيصيرح  اوناك  حلسمك  ةزراب  ةعمسب  نوعتمتي  نيذلا  لاجرلاو  رولكلوفلا ،  ءاب  [ 11  ] .رتستلل نالجرلا  هيف  رفو  رانلا  قالطإل  لدابت  ىلإ  روطتي  ام  ًابلاغو  .رخآلا  باجتساو  هسدسم  لجر  بحس  امدنع  ةظحللا ،
ةيجراخلا طباورلا  ريرحتلا ]  ] .ةرهش لقأ  مصخ  وأ  مصخ  دض  نيزرابلا  نيحلسملا  دحأ  نكلو  ضعبلا ، مهضعب  ةقباطم  نيفورعملا  نيحلسملا  نم  رثكأ  وأ  نينثا  ناك  ام  اردان  ةريهشلا  ةحلسملا  تاكابتشالا  مظعم  نأ  يف  ببسلا  وه  ضعبلا  انضعبل  مارتحالا  اذه  .فورعم  رخآ  حلسم  ةهجاوم  لبق  مهتارايخ  يف  امومع  اورظنو  ةيرورض ، ريغ  رطاخم  اوذخأ  ام  اردانو  [ 1  ] .كلذ نكمأ  امثيح  ضعبلا 

لثم ةعونتم  مهفتح  اوقل  دق  ةريهشلا  ةيجعفدملا  ددع  مك  [ 10  ] .ءاوهلا ريهطت  ةيجعفدملا  نم  دوسأ  قوحسم  ناخد  امدنع  قئاقد  عضبل  رانلا  قالطال  لدابت  يف  زاف  نم  ةفرعم  بعصلا  نم  نوكيس  تقولا ، مظعم  .ةيربلا  بهذ  يذلا  صاصرلاب  اوبيصأ  ءايربألا  ةراملا  ىلإ  نايحألا  نم  ريثك  يف  ىدأ  امم  تاسدسملا ، نم  تقلطأ  تاقلط  ةدع  عم  ةيصخشو ، برق  نع  امومع  تناك  كراعملا  هذهل 
تايصخشلا هذه  مظعم  نأ  ًافورعم  نكي  مل  .ةريهشلا  نيبراحملا  تاراهم  يف  ةغلابملا  نايحألا  نم  ريثك  يف  رولكلوفلاو  ريطاسألا  ىلإ  ةيجراخ  طباور  ريرحت ]  ] .ضرملا وأ  ةخوخيشلا  نع  نيلوزعم  توملا  ىتح  نورخآ  تامو  .دجملا  قيرح  يف  طوقسلا  نم  ًالدب  نيمك  ةجيتن  اوتام  اولتق  امدنع  مهنأ  ةجردل  مهتعمس  ببسب  روهمجلا  نم  نيفئاخ  اوناك  نيفورعملا  نيحلسملا  نم  ريثكلا  .لجر  يأ 

( هلاورس طاقسإ  يلاتلابو   ) مصخلا مازح  كبشم  ىلع  رانلا  قالطاو  كلذ ، ) ىلع  لاثم  وه  ةعبق  لالخ  نم  ةركلا   ) مصخلا يعر  ىلإ  طقف  فدهت  ادمع  تاقلطلا  قدحيو  ةيبولسألا ،  ةيقدنب  بوانتو  ةلمع ،  طسو  يف  رانلا  قالطا  لمشت  برغلا  يف  اهيلإ  رظني  ام  اريثك  يتلا  زئاوجلا  هذه  لثم  .ةقدب  رانلا  قالطإ  يف  ةديج  ةعمسب  عتمتت  ةرورضلاب  نكت  مل  اهنأ  امك  ةعدخ ، قالطإ  ىلع  ةرداق  ةيخيراتلا 
لبق نم  ريخألا  اذه  ضحد  مت  دقو  لتقلل .) ليدبك  ةداع   ) نيضراعملا يديأ  نم  قدانبلا  نم  رانلا  قالطا  وأ  ةقيلح ،  نم  لبح  عطق  ةصاصر  ،  mythbusters صاصرلا نأل  ةليحتسم  اهنأب   unprotecessing يف .سدسملاب  حيولتلا  ءانثأ  ةقيض  تاعومجم  يف  رانلا  قالطإب  حالسلا  ةقد  مدع  ةروطسأ  ناربيغكام  دإ  ددبت  .لتقلا  ىتح  وأ  برض  ىلإ  لصت  نأ  نكمي  يتلا  عطقلا  ىلإ  ميطحت  ىلإ  ليمت 

فطصا نم  ةليوط  ةرتف  لبق  .مهذخفب  ةطبترم  نوكت  ام  ًابلاغ  مهتحلسأ  نأل  نيرخآلا  نييئامنيسلا  رقبلا  ةاعر  نع  نيعيرسلا  نينانفلا  زييمت  نكمي  [ 15  ] .دوويلوه ةيخيرات  ةقرافم  وه  لبهملا  نم  عونلا  اذه  .عيرسلا  دايصلاو  سلس ،  وحن  ىلع  وتيفلا  ةيقدنب  نم  دانزلا  لوح  لبهملا  عطق  متي  امدنع  ذخفلاو ،  كرولا  ىلع  ةضفخنم  تايصخشلا  ةيقدنب  ةمزحأ  هيدترت  ام  ابلاغو  ةيبرغلا ،  مالفألا 
ةرجه ىطعأ  ّنأ  تاراّفح  تروبجديرب ]  ] لا لمعتسيس  ىعفدم  ا ]  ] ىرخأ [ 15  ] .لويخلا ىلع  لضفأ  لكشب  اولمع  نيذلا  مامألا ، ىلإ  بقعب  نم  عونلا  اذه  ةيبعش  كوكيه  ليب  ةيربلا  .ةمزحأو  بويج  يف  مهتحلسأ  نوفخي  نوحلسملا  لاجرلا  ناك  تقولا ، مظعم  مسري  ناك  امنيب  لبهملاب  كاسمإلا  نم  هسدسم  ىلع  ظافحللو  .مويلا  رادم  ىلع  ةحيرم  ءادترال  ةنرمو  ةنيل  تناك  بلصلا ، عم  تالاحلا 
اميس الو  سارحلاو ، ةعيرسلا  ةاعسلل  ًايبعش  ًاحالس  قدانبلا  تناك  امك  .ةيكيرمألا  دودحلا  ةنطوتسم  لالخ  عساو  قاطن  ىلع  تمدختسا  دقو  برغلاب ، تزاف  يتلا  ةيقدنبلا  مساب  تفُرع  نيحلسملا .  نيب  ايبعش  احالس  رتسشنيو  ةيقدنب  تناك  امك  .ليخلا  روهظ  ىلع  اهتءافكو  اهئافخإ  ببسب  نوناقلا  لاجرو  رقبلا  ةاعرو  ناسرفلا  اوناك  نيذلا  ةيجعفدملا  ّةيبعش  عفادم  ناك  [ 16  ] .لهسأو ةعيرس 
نم ليلق  ددع  ىوس  فرعت  تناكو  [ 17 ،] برغلا يف  ةردان  ةراهم  كرولا  رانلا  قالطاو  عيرس  مسرل  ةيجراخلا  طباورلا  تناك  ريرحت ]  ] .هيلع ظافحلاو  نيمثلا  صاخلا  ميلستلا  ىلع  فارشإلا  نع  ةلوؤسم  تناك  يتلا  تاراطقلاو  تالفاحلا  نتم  ىلع  اوناك  نيذلا  كئلوأ   gunslingers طبتري [ 15 [ ] 9  ] .كوكيه ليب  دلياوو  نيدراه  يلسيو  نوج  تروش ، كول  لثم  زرديبس ، امك  ايخيرات  فورعم  ريغ 

، لفطلا يليب  نوسموط ، نب  نيدراه ، يلسيو  نوج  رشيف ، كلملا  ةيجعفدملا  نم  لك  تام  [ 20  ] .رانلا قالطإ  تايلمع  نم  ديدعلا  يف  تاسدسم  ةتس  نم  رثكأ  هسفن  سميج  يسيج  لمح  نيح  يف  ريهشلا ، رانلا  قالطإ  لدابت  يف  نيسدسم  سيفيد  .ر  ناثانوج  بيقنلا  لمحو  .ران  ديو ] ا -  ] يتيقدنب و نانثا  لمحي  نأ  ةرتفلا  نم  مه  رايعم ل  اضيأو  [ 18 [ , ] جندنب  ] عم ةداع  دي  ةدحاو  يف  رانلا  قالطإ 
لافطأ ةبرع  ثداح  يف  يفوت  نوسيلإ  يالك  ريهشلا  رانلا  قلطم  امدُعأ  نروه ) موت  و( يلغنول ) ليب   ) .دحاو مصخ  نم  رثكأ  دض  ةداعو  رصعلا ، نع  مالفأ  يف  نيبم  وه  امك  ةيرانلا ، ةحلسألاب  ةنخاس  كراعم  يف  وابدور  فيدو  ريمادوتس  سالادو  تيارتروك  ميجو  يراك  ديك  نوحلسم  لتقو  .مهتعمس  ىلع  نوشخي  نيذلا  سانلا  لبق  نم  لتق  نيمكل ، ةجيتن  تيراغ  تابو  كوكيه  ليب  دلياو  .

Gunslingers ةيلكل ةميمت  حبصت  نأ  لالخ  نم  اماع ، زهاني 97  رمع  نع  هتافو  لبق  ةرهشلا ، نم  ديزملا  بستكاو  ةخوخيشلا  نس  ىلإ  شاع  تيب  سدسم  بقلملا  نوتيإ ، كنارف  نوناقلا  ةديسو  يعفدم  .لوزعملا  دعاقتلا  يف  عارصلا  بنجتو  ةعمس  ىلع  مهتايح  نوشيعي  نيذلا  ةيعيبط ، بابسأل  اعيمج  مهفتح  اوقل  تروش  كولو  زنافيإ  يريب  ديمعلا  زفير ، سيب  نوسرتسام ، تيب  بريإ ، تياو 
اموهالكوأ  A &amp; A M (  ، دودحلا ىلع  شيعلا  يف  لمآ  تنك  اذإ  هنأ  وه  يناثلاو  .هتقو  ذخأ  يذلا  صخشلا  ةداع  ناك  رانلا  قالطا  ةبعل  يف  زئافلا  نأ  ناك  ...هتملعت  سرد  مهأ  .ةمئاق  دّرّدا ]  ] ّةيبرغ ةميدق  ىري  ّةيبرغ , ا ]  ] لا يف  رّسد ]  ] ةزراب نم  ةمئاقل  ةروهشم  ّةيران  تالاتق  [ 10  ] .مهيديأ نم  أطخلا  قيرطب  يفوت  روأ ، باك  ينديس  مايلو  لثم  حالسلا ، يلماح  يه  ةردان  اموهالكوأ .) ةعماج  نآلا 

19ث]  ] لا يف  تابتاك  ةياور  لوألا ب  ماقملا  يف  قلخي  ةروطسأ  حالس  ةطكارم  ىصحي  عم ال  ألمي  تسو ] ثره   ] لا نم  ةروصلا  بريإ ] [ ] تياو [ - ] 15  ] ...راسيلا نم  ًايفرح  رانلا  قلطأ  يذلا  لجرلا  وأ  حالسلا ، ةعفار  ءاردزا  ىوس  ءيش  يأ  هيدل  ًابردم  ًامكالم  فرعأ  نكأ  مل  دودحلا ، ىلع  مالس  طباضك  يتايح  لاوط  ...مسلا  نأ  دوأ  امك  جردملا --  بعللا  ةظهاب --  ليحلا  قالطا  بنجت  نأ  دوأو 
تعقو امدنع  نكلو  ةدعابتمو ، ادج  ةليلق  ادج ، ةردان  ميدقلا  برغلا  يف  ةيلعفلا  تاكابتشالا  تناكو  [ 23  ] ساسكتو ساسنك , وكيسكم , وين  انوزيرأ , ميلاقأ  تايالولا / يف  ةفورعمو  ةزراب  رثكأ  تعقو  [ 22 . ] يماع 1850 و1890 نيب  نييكريمألا  دونهلا  بورح  لالخ  ًاليتق  و21586  [ 21 ،] يماع 1866 و1900 نيب  رانلا  قالطإ  ءارج  نم  يكيرمألا  برغلا  يف  لجر   20,000 ردقي ب ـ ام  لُتق  .ةرّخأتم  نرق 
لخاد ىشالت  ىرخأ  امنيب  ةّماع , كراعم  حالس  اذه  نم  ضعب  تحبصأ  [ 10  ] .اضيأ اببس  نييلصألا  نييكريمألا  عم  تاكابتشالاو  نلوكنيل  ةعطاقم  برح  لثم  ىدملا  بورح  لثم  ينوناقلا  ريغ  فنعلا  ناكو  روول .]  ] قرط و عاطق  نيب  وأ  تاعازن , غنول ا ] غنول   ] ةليوط ىّقلت  ىرخأ  امنيب  ةظحللا , نم  ةسامحلا  نم  ةجيتنلا  ةطاسبب  ناك  ضعب  [ 9  ] .ةعونتم ةعومجم  يأ  يف  ببسلاو  ةحلسملا ، تاكابتشالا 

يف رانلا  قالطا  ةارابم  .ةقطنملا  يف  ةيرانلا  ةحلسألا  رظحل  ًايلحم  ًاموسرم  نوتسبموو ، يتيس  جدود  لثم  ةيكيرمألا ، دودحلا  ىلع  ةعقاولا  ندملا  نم  ديدعلا  تعضو  ةحلسملا ، تاكابتشالا  عنملو  .يقب  تاياور  ليلق  طقفو  خيرات   OK 30 رمتسا .يرولكام  - نوتنالك ةباصعو  ياديلوه ، ةقيثولا  عم  بنج  ىلإ  ابنج  بريإ  ةوخالا  نيب  ةيقيقحلا ، ةيبرغلا  رانلا  قالطال  لدابت  ىلع  ريهش  لاثم  وه  لاروك 



تياو ةرك  نكل  ىلوألا ، ةقلطلا  قلطأ  نم  فورعملا  ريغ  نمو  .الوأ  رانلا  قلطأ  نم  كابترا  نم  داز  امم  دحاو ، تقو  يف  امهتحلسأ  نافرطلا  لبضاو  .مهتحلسأ  ىلع  رانلا  قالطإ  ىلع  يرولكام  كنارفو  نوتنالك  يليب  ثح  امدنع  رانلا  قالطإ  أدب  .هجراخ  ريثكلا  يف  نكلو  فيصرلا ، يف  عقاولا  يف  هسفن  رانلا  قالطإ  لدابت  ثدحي  مل  [ 25  ] .ةيئامنيسلا تاليدعتلا  نم  ديدعلا  سكع  ىلع  طقف ، ةيناث 
لجأ نم  ًالوستم  تياو )  ) وحن ضكرو  رعذ  ًاضيأ ، نوتنالك ،) كيآ   ) .راظنألا نع  ًاديعب  لعفلاب  ناكو  رانلا  قالطإ  درجمب  نروبيلك  يليب  بره  .يردصلا  هصفق  لالخ  نم  ناغروم )  ) ةقلطب بيصأ  امدنع  قيرطلا  نع  ًاضيأ  تفرحنا  هتديدست  نكل  ليجريف ، ىلع  رانلا  قلطأ  نوتنالك  يليب  .تياو  فطعم  ليذ  لالخ  نم  فنعب  يرولكام  ةديدست  لسرأو  يرولكام  كنارف  نطب  قزمو  ددس ، نم  لوأ  تناك 
طاحأ يذلا  ناخدلا  ىلع  ىمعأ  لكشب  رانلا  قلطأ  عيوجتو ، بيصأ  يذلا  نوتنالك ، يليب  .نميألا  دبعملا  يف  كنارف  ىلع  رانلا  قلطأو  هسدسم  مسرو  هتيقدنب ، طقسأ  كود  نكلو  هقيقش ، هلتقل  ياديلوه  ىدحتو  تنوميرف ، عراش  ىلإ  كنارف  ضكر  .هتيقدنب  نم  تاراجفنالا  عم  موت  بيبطلا  لتق  روفلا  ىلع  .برهيو  يليب  هقيقش  ذاختا  كيآ  دهاشو  تياو  خرص  ليغشت ,! وأ  لاتقلا  ىلإ  باهذلا  .هتايح 

دحأ رايع 44 . تاذ  تلوك  هتاسدسمب  اولتق  نيذلا  ةعبرألا  صاخشألا  نم  ةثالث  هيف  لتق  ناوث  سمخ  ةدمل  رانلا  قالطإل  لدابت  يف  ةعبرألا  ىلتقلا  نوريثكلا  هيلع  قلطأ  يذلا  ساسكت ، وساب ، لإ  يف  رانلا  قالطإل  لدابت  يف  ريامندوتس  سالاد  نوناقلا  لجر  كراش  ليربأ 1881 ، يف 14  ةيجراخ  طباور  ريرحت ] ( ] يليب  ) ىلإ طاوشألا  ضعب  لاسرإب  در  تياو )  ) .ليجريف قاس  باصأف  سدسملا ، هب 
صوصللا نم  ةعومجم  هئاقدصأو ، سيفيدل  فورعم  ريغ  [ 19 . ] ربمسيد 1854 يف 19  صوصللا  هدرفمب 11  سيفيد  .ر  ناثانوج  بيقنلا  قلطأ  امدنع  دحاو ، ثداح  يف  دحاو  صخش  لتق  مظعم  يف  تهتنا  رانلا  قالطال  لدابت  اديج  ةقثوم  رخآ  ريرحت ]  ] .هبجاو ةيدأت  يف  نيرخآ  صاخشأ  ةتس  نع  لقي  ام ال  لتقيس  ناك  ثداوحلا ، كلت  ىلع  ماع  نم  لقأ  دعبو  ًائيرب  ًايكيسكم  ًاجرفتم  ناك  ىلتقلا 

تقو دوجو  مدع  عم  ثداحلا ، ناكم  يف  دلانودكام  سميج  يفوت  .قرتحت  قدانبلاو  ةاشرفلا ، نم  قرطلا  عاطق  ةباصع  تجرخو  هؤاقدصأو ، سيفيد  جرخ  لثم  .نييكيسكم  ةعبرأو  ينديس ، طبلا  ةسمخو  نييناطيربلا ، نم  نينثاو  دحاو ، يسنرفلاو  نييكريمألا ، نم  نينثا  بهذلا : عافدنالا  قرطلا  عاطق  نم  ةداع  ةعونتمو  ةعونتم  ةعومجم  اوناك  .برد  نم  برقلاب  يداولا  ةاشرف  راظتنا  يف  نمكت 
ًادحاو هيمجاهم  طقسأ  دقل  .ماحتقا  سارحلا  ىلع  صاصرلا  نم  الباو  قلطأو  قدانبلا  الك  تفلو  هضرأ ، ىلع  فقو  لذت ، نود  .تقولا  كلذ  يف  ةراثإلا  نم  مومحم  هنأب  قحال  تقو  يف  هسفن  سيفيد  نتباكلا  فصوو  .ةغلاب  حورجب  اباصم  طقسي  نأ  لبق  قرطلا  صوصل  ىلع  نيترم  رانلا  قلطأو  ةتسلا  رانلا  قلطم  جارخإ  نم  رافيلوب  ريد  نكمتو  .لاكشألا  نم  لكش  يأب  درلا  وأ  هسدسم  بحسل 
نعط دقل  .نيقراسلل  ةحلملا  ةجاحلا  أفطأ  ام  ناعرسو  ياوب ، هنيكس  سيفيد  بحس  هجارخإل  ناطبقلا  ىلع  نآلا  اوقلغأ  نيقبتملا  صوصللا  نم  ةعبرأ  .ةغراف  تناك  سيفيد  عفادمو  ضرألا  ىلع  نوتومي  وأ  ىلتق  اوناك  قرطلا  عاطق  نم  ةعبس  تاظحل ، نوضغ  يف  .ةفيفط  محللا  حورجلا  نم  نينثا  طقف  ببست  نكلو  سيفيد ، سبالم  لالخ  نم  تقزم  نوناقلا  نع  جراخلا  صاصرلا  رخآلا  ولت 

يف 1 ةيجراخ  طباور  ريرحت ]  ] .ءاوس دح  ىلع  مهل  لتق  ةليقثلا ، ياووب  عطق  امدنع  .ةظحل  يف  باجتسا  دئاقلا  .نيكس  ىلع  نيكاكسلا  عم  سيفيد  ةقامحب  اوبرتقا  ةفيعضلا ، مهتلاح  نم  مغرلا  ىلع  صوصللا .  اهب  ماق  ةقباس  ةراغ  ىف  ابيصا  نيذللا  نالجرلا  امه  نيمجاهملا  رخا  ناكو  .نميألا  هعبصإو  هفنأ  عطقو  هتضبق  نم  نيكسلا  برض  قيرط  نع  رخآلا  حالس  عزن  متي  توملا  ىتح  مهدحأ 
نود ةقلط ) هعومجم 000 4  ام  يأ   ) لزنملا يف  صاصر  بوقث  نوحلسملا 400  عضو  ةعاس ، ماد 36  راصح  لالخو  يبودأ ، لزنم  ىلإ  اكاب  أجلو  .اكاب  لتقل  هل  نعذأ  نم  رقبلا 80  يعار  اعد  هرودب ، .رانلا  هيلع  قلطأ  رقب  يعار  اكاب  فقوأ  امدنع  لاتقلا  أدب  .وكسيرف  رانلا  قالطال  لدابت  مساب  نيفورعملا  نيحلسملا  نم  دض 80  هجول  اهجو  اكاب  وجفلأ  ىعدي  يرضح  فيرش  ءاج  ربمسيد 1884 ،
قالطإل لدابت  نوتنالك  أدب  نوتنالك ) كيآ   ) لاقتعال نيبئان  لسرأ  .انوزيرأ  يشتابأ ، ةعطاقم  ةدمع  بصنم  زنافيإ  يريب  ديمعلا  ىلوت  رياني 1887 ، يف  ً.اماع  هرمع 80  ناكو  ماع 1945 ، يف  هريرس  يف  يفوتو  عرشمو  ماحمك  ةزيمتم  ةنهم  اكاب  عبات  ً.املاس  لزنملا  اكاب  رداغ  ًاريخأ ، نيمجاهملا  نم  ةريخذلا  دفن  امدنع  رانلا  قالطإ  ىهتنا  امدنعو  .ةينامث  حرجو  مهنم  ةعبرأ  لتق  ىلع  بوانتو  .اكاب  سمل 

( زنيفيلب  ) ىلإ ههابتنا  زنافيإ )  ) رومأملا هجو  مث  تيهتنا  دق  نوتنالك )  ) ةباصعو ةباصعلا ؛ نم  نيرخآ  دارفأ  ةثالث  لتقو  لقتعا ؛ نوتنالك  نيف  نوتنالك ) كيآ   ) التق زنافيإ ) (ـ نابئان ل .لتقلاو  ةيشاملا  فذق  ةلصاومل  يشتابأ )  ) ةعطاقم ىلإ  ًالامش  كيآ )  ) لقتنا ًادبأ -- هدجي  مل  هنكل  هرأثب ، نوتنالك ) كيآ   ) ىلإ ىعس  بريإ ) تياو   ) .بريإ ليجريفل  نيمك  بصنب  قحال  تقو  يف  مهتاو  كوأ  لاروك  يف  رانلا 
ىفتخا وينوي 1887 ، يف  ةعطاقملا  يف  ةصخرملا  ةيناثلا  ةباصعلا   Blevins دنأ ىتح  يربسكوت )  ) بناج دي  ىلع  الُتق  رخآ ) و( زنفيلب ) بماه   ) سطسغأ يفو  مهدلاو  نع  نوثحبي  زنفيلب )  ) لآ ناك  .تنازيلب  يداو  برح  يف  يربسكوت  ليصف  لبق  نم  لتق  ودبي  ام  ىلع  ةميدقلا ،  Blevins ( هلتقمب ًارخافتم  ادبو  كوربلوه )  ) ىلإ داع  .اماقتنا  سبوكاج  ليبو  يربسكوت  نوج  لتقو  نيمك  ربوك ) بقلملا 
.لاقتعا رمأ  هيدل  نأو  جرخي ، نأ  نوناقلا  لجر  هل  لاق  هدي ، يف  سدسمب  زنفيلب ) دنأ   ) باجأ زنيفيلب   ) باب قرط  زنافيإ   ) رومأملا  ) .ريبكلا برهتلا  عم  راسيلا  نم  هل  رتسشنيو  رانلا  قالطا  نوكي  فوسو  ةيديدحلا ،  ككسلا  تاراسمل  سوماجلا  داطصي  زنافيا  فيرش  ربمتبس 1887 . يف 2  كوبلوه  ىلإ  بكرف  ليخلا  ةقرس  ةمهتب  ربوك )  ) زنيفيلب يسنأ  قحب  فيقوت  ةركذم  زنافيا  فيرش  ثرو 

نم رانلا  زنافيإ )  ) قلطأ رانلا  قالطإ  ديعيل  كرحتي  ةذفانلا  يف  زنيفليل ) دنأ   ) ىأر زنافيإ )  ) .ةكرعملا نم  هذخأو  هعارذ ، يف  زنيفيلب ) نوج   ) ىلع رانلا  زنافيإ )  ) قلطأو أطخأ  دقل  رومأملا  ىلع  رانلا  قلطأو  زنافيإ   ) نيمي ىلإ  بابلا  نم  ًاسدسم  عفد  زنيفيلب  نوج  قيقشلا (  ريغ  ـي  نأ  ) قيقش (. ) زنيفيلب يفنأ   ) دلاو باصأف  بابلا ، نم  هسدسم  نم  هتيقدنب  زنافيإ )  ) قلطأ .بابلا  قالغإ  لواحو  زنفيلب  ضفر 
، ءارولا ىلإ  ماس )  ) طقسو رانلا  زنافيإ )  ) قلطأ .هءارو  هتدلاو  ضكر  .هبلجأس  يننأ  خرصي  هيخأ ، سدسمب  يمامألا  بابلا  نم  ضكر  ًاماع  رمعلا 15  نم  غلابلا  زنفيلب ) نتسويه  ليوماص   ) هلتقو هردصو  هرهظ  يف  هيلع  رانلا  قلطأ  زنافيإ )  ) رومأملا سدسمب  ةيبناج  ةذفان  نم  زفق  ةلئاعلا  عم  دعصي  ناك  يذلا  ستربور ) سوم   ) .ةليللا كلت  تام  نميألا ، ذخفلا  يف  يدنأ )  ) ىلع ًايقلتسم  رادجلا ، لالخ 
ةيجعفدملا و دض  كراعم  تاعارص و  كانه  .ةيقيرفأ  اهنأ  ىلع  روصت  ام  ًابلاغ  تناك  نييلصألا  نييكريمألا  ةيبرغلا ، بادآلاو  مالفألا  نم  ديدعلا  يف  ةيجراخ  تالصو  ريرحتلا ]  ] .ةلتقلاو صوصللا  نم  ةعمسلا  ةئيس  تاباصع  نم  نينثا  نم  يشتابا  ةعطاقم  نم  زنافيا  فيرش  يفوت  رهشأ ، ةينامث  يف  .ةروطسأ  زنافيا  لعجو  ةقيقد  نم  لقأ  رانلا  قالطال  لدابت  قرغتسا  .هتدلاو  يعارذ  نيب  ًاتيم 

يدنه ىلع  رانلا  قالطإب  قالطالا ، ىلع  صانق  لتقلا  تايلمع  لوطأ  نم  ةدحاوب  ماق  يذلا  نوسكيد ، يليب  نطاوملا  مهنيب  نم  ناكو  .تانطاوم  ّةيكيرمأ  براحي  مل  خيرات  يف  ةيعفدم  [ 28  ] .نييكريمألا دونهلا  بورح  لالخ  ةيحض  نيب 30,000 و45,000  ام  دونهلا  لتق  امنيب  ضيبلا  لافطألاو  ءاسنلاو  لاجرلا  نم   19,000 ردقي ب ـ ام  لُتق  (، 1894  ) يكريمألا ءاصحإلا  بتكمل  اقفو  .ءاضيبلا  تايوستلا 
ةنيدم ارخؤم  تمهاد  ىتلا  اليف  نع  ثحبلل  وتيليغيم  ناس  ةعرزم  ىلا  دونج  نوتاب و10  لاسرا  مت  ماع 1916 . يف  كيسكملا  لامش  ءاحنأ  عيمج  يف  اليف  وشناب  دراط  يذلا  باشلا  لجرلا  يف  يناثلا  لجرلا  ناك  امدنع  رانلا  قالطال  لدابت  يف  اطروتم  ناك  هسفن  نوتاب  جروج  لارنجلا  .يبودأ  ناردجلا  نم  ةيناثلا  ةكرعملا  يف  ةهجاوم  لالخ  براش ، هتيقدنب  عم  ابيرقت  ليم  دعب  ىلع  هناصح  نم 
ةقلطب نوتاب  هلتقي  نأ  لبق  هسدسم  جارخإ  لواحو  لدابتلا  ةيلمع  يف  ةريطخ  حورجب  لوألا  لجرلا  بيصأ  لاجرلا  نم  نينثا  ىلع  رانلا  قلطأو  مالس  عناص  تلوكب  ففجملا  هسدسم  جرخأ  نوتاب )  ) .ليخلا روهظ  ىلع  ةعرزملا  ىلإ  اليف  لاجر  ةثالث  لصو  امدنع  ةيلامشلا  ةباوبلا  ىلإ  هقيرط  قشي  ناكو  ةيبونجلا  ةباوبلا  نم  برقلاب  هلاجر  لبق  نم  نوتاب  عضو  مت  وكيسكم .  وين  ةيالوب  سوبمولوك 
ًالدابت نإف  كلذ ، عمو  [ 21  ] .دوويلوه عارتخا  وه  عراشلا  يف  تانحاشملل  ةفينع  ةعمس  عم  حالسلا  يلماح  نم  نينثا  ةروص  رياربف 1867  ةديدجلا ، ةيرهشلا  ربراه  ةلجم  .ةزرابم  يف  ةلوارفلا  سيفيد  لتق  دعب  كوكيه  ليب  ةيربلا  ةزرابم  شحوتملا  برغلا  [ 30  ] .هدئاق ىلإ  ثثجلا  داقو  ةيحايسلا  هترايس  كرحم  ءاطغب  ةثالثلا  ىلتقلا  نوتاب  طبر  يقبتملا ، يليللا  سراحلا  هتاوق  تلازأ  نأ  دعبو  .ةدحاو 

نييكريمألا نم  ليلق  ددع  لازي  ال  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف  .ةيبوروألا  ناسرفلا  نم  أشنت  يتلا  قدانبلا  وأ  فويسلا  عم  ةداسلا  نيب  تاعازنلا  لحل  ةياغلل  ةيمسر  ةليسو  زومر ، نم  ةزرابملا  نم  جف  لكشك  ةيكيرمألا  دودحلا  ىلإ  نورجاهملا  اهداقو  بونجلا ، يف  ةرم  لوأل  تازرابملا  هذه  تقثو  دقو  [ 9  ] .يقيقحلا برغلا  يف  ثدح  هجو  ىلإ  ةهج  نم  رانلا  قالطإل  ًاعيرس 
ةزرابملا تعقو  ويلوي 1865 ، يف 21  .ءادفلا  شبكو  عضولاو  بيترتلا ، يف  ةدايزو  ةيبابشلا ، تافالخلل  لوألا  ماقملا  يف  مدختسي  ناكو  ةيداعك ، ةيكيرمألا  دودحلا  ىلع  ةزرابملا  ميدقلا  بونجلا  يف  كولسلاو  قالخألا  يبونجلا : فرشلا  هباتك  يف  نوارب  تياو  فلؤملا  فصو  [ 32  ] .نيرشعلا نرقلا  لئاوأ  يف  ةدحتملا  تايالولا  يف  يضاملا  نم  ًارشب  اوحبصيل  مهلكاشم ، لحل  ةزرابم  نوضوخي 

ةعاسلا 6 يف  ضعبلا  مهضعب  وحن  ريسلل  اوبترو  .رانلا  قالطال  لدابت  لالخ  نم  بهذت  نأ  تررقو  تاقاطب  ىلع  توبير  ةلوارفلا  سيفيدو  كوكيه  ليب  [ 21  ] .يروسيم ةيالوب  دليفغنيربس  يف  ةياغلل  ةلجسملاو  ةرهش  رثكألا  .m .m نم يبرغلا  يلامشلا  نكرلا  يف  هدحو  توت  نيكرات  ةرواجملا ، ينابملا  يف  نامألا  رب  ىلإ  روفلا  ىلع  قرفتلا  ىلإ  دشحلا  عفد  امم  ليب ، دلياو  حلسملا ل ـ دوجولا  يف 
يف لاقم  يف  رانلا  قالطإ  لدابت  نم  ىلوألا  ةصقلا  ليصفت  مت  .سفنلا  نع  عافدلا  ىعدا  نأ  دعب  كوكيه  ةئربت  تمت  يلاتلا ، رهشلا  يفو  .ةعيرس  ةزرابم  يف  ناكراشي  نيلجر  ىلع  زراب  لاثم  لوأ  اذه  ناكو  .ةلوارف  ةديدست  أطخأ  نيح  يف  بلقلا ، يف  ثوت  تباصأ  كوكيه  ةديدست  نكل  تقولا ، سفن  يف  رانلا  نانثالا  قلطأو  .امهتحلسأ  نالجرلا  َّله  ًابيرقت ، ًارتم  امهنيب 50  ناك  امدنع  .ةحاسلا 
لدابت أدبو  هودراط  زورك ، ىلع  بزحلا  فرعت  نأ  دعب  هنأ  تاياورلا  ىدحإ  لوقت  .زورك  دنهلا  يلراشت  همسا  نوناقلا  نع  جراخلا  حابصلا  نم  ةدحاو  بريإ  ةباصع  تدجو  نينتلا ، لابجل  يبونجلا  رمملا  يف  ناك  امنيب  .ةيتابنلا  هتلمح  لالخ  ةدحاو  ةرم  ةزرابم  يف  هتكراشمل  بريإ  تياو  ريهشلا  نوناقلا  لجر  ىلع  مكح  دقو  .حلسملا  ةروطسأل  ًايزكرم  ًانوكم  حبصتل  ماع 1867 ،  يف  ربراه  ةلجم 
تياو قلطي  نأ  لبق  ةثالث  ىلإ  ةباصعلا  تبُسعو  ةزرابمل ، هيدحتو  مسرل ، زورك  تياو  لاق  فارتعالا ، دعب  .لجرك  لاتقلل  ةصرف  هئاطعإل  هسدسمب  ظافتحالاب  زورك ) (ـ ل تياو )  ) حمس ةرتفلا ، كلت  لالخ  .ناغروم  نيلتاقك ل ـ وغنير  ينوجو  ليب ، يلراكو  غنيليوز ، كناهو  ليوليتس ، ىلع  اوفرعت  مهنأو  ناغروم ، لتقم  يف  ةكراشملاب  فرتعاو  زورك  ىلع  ضبقلا  نم  بزحلا  نكمت  [ 34  ] .رانلا قالطإل 

، اهنأشو اهكرتي  نأ  هتربخأ  امدنع  لمعلا  نع  فقوتت  نأ  ندروج )  ) اهدارأ .شيجلا  نم  وتلل  هحيرست  مت  دق  ناك  يذلا  نودروغ  كيام  ىعدي  قباسلا  اهقيدص  اهيدل  ناك  كانه  نلمع  يتاوللا  ءاسنلا  نم  ةدحاو  .وكيسكم  وين  ساغيف ، سال  يف  افلاس  لاس  يف  ةزرابمب  ماق  هسفن  ياديلوه  كود  .ليب  دروفغنالو  لوب  نوج  نيحلسملا  نيب  دروفجنال -  برح  تعقو  ويلوي 1867 ،  يف 22  .زورك  ىلع  رانلا 
لضفلا ناكو  .ياديلوه  برهو  يلاتلا  مويلا  يف  نودروج  يفوت  .افلس  لا  ىلإ  داع  مث  ةدحاو  ةقلطب  ةديعب  ةفاسم  نم  نودروغ )  ) ىلع رانلا  قلطأو  هسدسم  ديفا  ياديلوه )  ) أطخأ هنكل  هيلع  رانلا  قالطإب  نودروغ )  ) أدب .جراخ  بهذو  ةيقدنب ، تلوك  مالسلا  عناص  هل  نصحتي  ىوقت ، كود ال  مل  افلس ، لاس  لاس  لالخ  نم  صاصرلا  ترم  امك  هسدسمب  ذفاونلا  نم  رانلا  قالطإب  أدبو  .جرخو  بضغ ،
ةيراجتلا ةلاكولا  رادأ  تيارتروك  ميج  ريهغنول  ايعشأ  يثوميت  [ 25  ] .تيارتروك ميج  تروش  كول  ةزرابم  مساب  فرعي  ناكو  ساسكت ، ثروو ، تروف  يف  تعقو  يكيرمألا  برغلا  يف  ةفورعملا  ةزرابملا  ةيجراخلا  طباورلا  نم  اهريغ  ريرحت ]  ] .ياديلوه يف  هليغشت  حيولتلا  لواحي  ناك  امنيب  سيوج  تليم  ذاقنإلا  كلام  دي  نم  رانلا  قالطاو  ةباصالا  عم  ياديلوه  كود  اضيأ   T.I.C ، ثروو تروف  يف 

ثيب عمو  نانثالا ، لتاق  رياربف 1887 ، يف 8  .هلمعب  ءانتعالل  يرورض  وه  ام  لك  لعف  هناكمإب  نأ  ميحجلا ، ىلإ  بهذي  نأ  تيارتروك )  ) ربخأ رناغ ) يتيس  رجدود   ) نكل .هتامدخ  نم  ةدافتسالل  ريصقت  ىلع  لوصحلا  مير  لواحو  ضيبألا  ليفلا  نولاص  ريدي  تيارتروكل ، قباس  قيدص  وهو  تروش ، كول  ناك  هسفن ، تقولا  يفو  .اهحابرأ  نم  ءزج  لباقم  تانولاصلاو  رامقلا  راكوأل  ةيامحلا  ترفو  يتلاو 
رانلا قالطال  لدابت  ةيجراخ  تالصو  ريرحت ]  ] .هلتقم ىلإ  ىدأ  امم  هردص ، يف  رانلا  هيلع  قلطأ  ً.ادج  ًائيطب  ناك  هنكل  اهيلع ، نمؤملا  ريغ  هدي  ىلإ  هسدسم  رييغتب  لتاقم  اهيف  موقي  ةوطخ  يهو  دودحلا ، سرح  تيارتروك  لواح  .تيارتروك  ماهبإ  قلطأو  ًالوأ ، رانلا  ةطرش  طباض  قلطأو  ةبيرق ، ةفاسم  نم  رانلا  اوقلطأ  .عراشلا  يف  ةكرعم  تروكو  تيارتروك  ناك  تروش ، بناج  يف  نوسرتسام 

، ةملاكملا دعب  .ةضفخنم  تاوصأب  ناثدحتي  امهو  نانثالا  عمُس  مث  .ةلواطلا  سفن  ىلع  سلجو  نوسدراشتير  رادتسا  ةليوط ، ةلواط  ىلع  كنارف  سلج  نولاصلا ، يف  .اهل  لوح  لداجي  نانثالا  أدبو  يتام ، غنيول ، ةجوزل  ةدوملا  ضعب  تعضو  نوسدراشتير  . 1879 ليربأ 5 , يف  تعقو  ةينهملا , رماقم  طغضلا , كوك  كنارفو  سوماجلا , دايص  نوسدراشتير , يفيل  تلمش  يتلا  شنربلا , ليوط  نولاص 
نوسدراشتير يفاد  فيرش  بئان  ىقلأ  ً.اغراف  طغضلا  نم  مقر 44  نتجنمير  ناكو  هسدسم  نم  تاقلط  سمخ  قلطأ  نوسدراشتير  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نيفقاو ، نالازي  نالجرلا ال  ناكو  .ضكرو  تاقلطلا  عمس  يللاس ، لاس  يليكو  يتيب  يف  ناك  يذلا  تيساب ، يلراشت  لاشراملا  يتيس  جدود  ناخدلاب  ًائلتمم  شنرب  غنول  ـ لا ناك  .كلذ  ىلع  ادر  هل  بحلا  تبحسو  هسدسم ، نوسدراشتير  بحس 

تناك ةميرجلا  نأ  يعرشلا  بيبطلا  قيقحت  ررق  نيموي ، دعبو  .روفلا  ىلع  نجسلا  ىلإ  طيسب ، شدخ  ىوس  هدي  يف  نكي  مل  يذلا  غنيبول ، كنارف  ديتقا  دقو  .ىنميلا  عارذلا  لالخ  نم  ىرخأ  ةديدستو  بناجلا  ىلإ  ةديدست  نع  الضف  ردصلا ، يف  ةلتاق  ةقلطب  ضرألا  ىلع  طقس  امدنع  ودرايلبلا  ةلواط  وحن  أدبو  نوسدراشتير  ضهن  .غنيول  حالس  عزن  تسيب  نأ  نيح  يف  هسدسم ، ذخأو  يسرك  ىلع 
يف ةقاطب  ةبعل  لوح  نوسيراه  يلراشتو  يفيل  ميج  نورماقملا  لداجت  سرام 1877 ،  يف 9  ةيجراخ  طباور  ريرحت ]  ] .روفلا ىلع  بحلا  نع  جارفإلا  متو  سفنلا ، نع  ًاعافد   salvince كلذ يف  ةريهشلا  نكلو  مويلا ،  فورعم  ريغ  .عوبسأ  دعب  يفوت  يذلا  نوسيراه ،  برضو  ةيانعب  فدهي  يفيل  .أطخأ  هنكل  ًالوأ ، رانلا  قلطأ  نوسيراه  .قرولا  ةبعل  لوح  ةداشم  دعب  قاقز  يف  ايقتلا  ناياش ،  يف 
نوراس راطقلا  يدتري  يبرد  مهوتي ،  ناك  تقولا   Hedgefth ، ثاباج بحسي  نأ  لبق  لعفلاب  هسدسم  قلطأ  دق  ناك  رخآ  ربنم  ىلع  ةرم  تاذ  رانلا  قلطأ  ثفرديه  نأ  ىلإ  تاونسل ، هتباصعو  ثفجديه  ىلع  ضبقلا  ىلإ  ينطولا  ققحملا  ةلاكو  تعس  يذلا  نوتركنيب ، مايليو  راشأو  .شحوتملا  برغلا  يف  قدانبلا  عرسأ  نم  ةدحاو  لتاقلا  لتاقلا  ناك  عئارلا ،  هئادأ  نم  مغرلا  ىلع  يذلا ، 
لتقي مل  سرجرسد ]  ] ّنأ امب  تفصو  ناك  يذلا  ةميدق , تايبرغ  رثكأ  ةعمس  ىلع  شيعي  [ 45 [ ] 44  ] .امهتايح يف  لقألا  ىلع  نيعيرس  نيمسر  يف  امهزيمتل  ةعمسلا  يئيس  يريبراك  موتو  يفيل  ميج  ةيجعفدملا  حبصأ  .هرمع  نم  نيرشعلاو  ةسداسلا  يف  ناك  امدنع  عم  عازن  ببسب  يكيسكملا ، شيجلا  نم  ناث  مزالم  عم  ةزرابم  يف  كراش  نروه  موت  ريهشلا  لتاقلا  نإ  اضيأ  لاقيو  .هسدسم 
ناغروم هقيقش  عم  بريإ  تياو  .نوسرتسام  ثيب  عم  لاحلا  وه  اذه  ناك  .اهسفنب  اهسفن  ززُعت  تناك  لب  رخآ ؛ ءيش  يأ  لثم  اهسفنل  جورت  اهتعمس  تناك  ام  اريثكو  .عقاولا  يف  هيلع  تناك  امم  رثكأ  ثداوح  يف  مهطروت  لوح  تاعئاش  نم  تروطت  يتلاو  ةنيعم ، ةدحاو  ةلاح  ببسب  اذهل  مهنع  غالبإلا  مت  ام  ًاريثكو  ّ.يأ  نإ  ديصر ل , اوملتسا  مه  ّنأ  امب  ّةيران  ةكرعم  يف  لاجر  ريثك  ّنأ  امب  ابيرقت 

لاوط هعبت  يذلا  لدجلا  ىلع  هتقفاوم  مدع  نع  بريإ  برعأو  .نييبرغلا  ةحلسألا  يلتاقمل  هتعوسوم  يف  طقف  ثداوح  ةسمخب  دهشتسي  لينوأ  ليب  روسيفوربلا  نكل  .هتايح  يف  رانلا  قالطإل  لدابت  نم 100  رثكأ  يف  كراش  هنإ  ليقو  .انوزيرأ  ميلقإ  نوتسبموت ، يف  لاروك  .هيك  وأ  رانلا  قالطال  لدابت  يف  نوناقلا  نع  نيجراخلا  رقبلا  ةاعر  ةثالث  لتق  ياديلوه  ةقيثولا  عم  بنج  ىلإ  ابنج  ليجريفو 
نراو ل هقيقشو  تياو  بهذ  .ةمكاحم  نود  مهنع  جرفأو  ةميرجلا  يف  مهطروت  يف  هبتشملا  لاجرلا  رقبلا  ةاعر  نم  هؤالمز  مدق  نيمجاهم ، دي  ىلع  ناغروم  لتقو  نيمك  يف  ليجريف  هقيقش  عقو  نأ  دعبو  .يتايح  يف  رغصأ  تناك  ةعمسلا  كلت  ويام 1925 ، يف 21  دنوماه  زياه  نوج  ىلإ  ةلاسر  يف  بتك  .هتايح  vengeion تياو ترهظو  .نولوؤسم  مهنأ  اورعش  نيذلا  كئلوأ  لتقو  بقعتل  مدلا 
حالس لطبو  ةيزكرملا  ةيصخشلا  ربتعي  ام  ابلاغو  .تاحرقت  ةيبرغلا  لطبك  بتكلاو  مالفألا  نم  ديدعلا  يف   A.K. . [49  ] .لاشرامو ةطرش  طباضو  فيرشك  نوناقلا  ذافنإو  ةيلهألا ، برحلا  يف  داحتالا  يدنجك  لاتقلاو  ةحلسألا  عم  ةربخ  رثكأ  بريإ  ليجريف  يكيرمألا  لاشراملا  بئانو  لاشرام ، نوتسبموت  هقيقش ، ناك  عقاولا ، يف  .لتقي  وأ  بصي  مل  يذلا  ديحولا  ناك  هنأل  ًايئزج  لقألا  ىلع  لاروك ،

ةعمسلا معدت  مئاوق  دجوت  ةيجراخلا ال  طباورلا  لدع ]  ] .ةيئاورلا لامعألاو  ةيتاذلا  ريسلاو  ةينويزفلتلا  جماربلاو  مالفألا  فلتخم  عوضومو  ريهشلا  تياو  تياو ، ةافو  نم  نيماع  دعب  دودحلا  لاشرام  رشن  مت  بريإ : تياو  ةيعادبإلا ، ةيتاذلا  ةريسلا  ببسبو  ليجريف  زواجت  تياو  نأل  نكلو  [ 50  ] .تياو ةدعاسم  بلطو  نوتسبموت  يف  رقبلا  ةاعر  دييحتل  رارق  ليجريف  ذختا  ةنيدملا ، لاشراملا  امك 
تقولا يفو  ةرهشلا  اقحتسا  نوسموط ) نب  و( نوسيلإ ) يالك   ) .ءاوس دح  ىلع  نييندمو  نيينوناقك  رانلا  قالطإل  لدابت  يف  صاخشأ  ةدع  ريمندوتس  سالادو  تيارتروك  ميج  لتق  .هب  ةطبترملا  مهتعمس  قحتسي  رخآلا  ضعبلاو  .رانلا  قالطإ  لدابت  يف  هتكراشم  معدي  ليلد  دجوي  الو  نيحلسم ، ريغ  اوناك  ًاصاخشأ ، وغنير  اهيف  لتق  يتلا  ةقثوملا  تالاحلا  نيب  نم  [ 51  ] .وغنير ينوج  اهعضو  يتلا 

، هتايح لالخ  طقف  دحاو  رانلا  قالطإ  لدابت  يف  عقاولا  يف  ةفورعم  تناك  سنادنص ، لفط  ةرهش ، رثكألا  يديساك  شتوب  ةباصع  .ًالثامم  اًمسا  لمحي  رخآ  اًصخش  هنوك  لالخ  نم  تقولا ، رورم  عم  امهنيب ، طلخلا  مت  دق  ةيجعفدملا  ضعب  نوكي  دق  ىرخأ ، تالاح  يفو  ً.البقم  مهمظعم  هربتعي  دق  ام  سكعت  ةايح  عقاولا  يف  اوداق  امدنع  ًابيرقت ، نيفورعم  ريغ  يلوك  توكس  لثم  نيحلسم  نإف  هسفن ،
نم نوكي  ام  ابلاغ  نوناقلا  لجر  تاقالع  وأ  نوناقلا  نع  جراخ  ريرحت ]  ] .رثكأ فورعملا  وه  سنادناس  لفطلا  نإف  مث ، نمو  .لتُقي  نأ  لبق  هتايح  لالخ  نييندملاو  نوناقلا  لاجر  نم  ديدعلا  لتق  نأ  دعب  ةباصعلا ، يف  وضع  رطخأ  ديعب  دح  ىلإ  ناك  يذلا  يراك ، ديك  وه  ةيشحو ، رثكأ  رخآ  وضعو  هسفن  نيب  طلخ  امبر  هنأ  نيحلا  كلذ  ذنم  نيخرؤملا  ضعب  ركذ  دقو  .ةحلسم  تاكابتشا  كانه  نكت  ملو 
سكع ىلعو  .ةلامعلل  ديحو  ردصمك  نوناقلا  ذافنإ  يف  مهرودب  ةبلاطملا  ةيجعفدملا  نوناقلا /  لاجر  نم  ادج  ليلق  ددعل  نكمي  خيراتلا ، بتك  يف  ىتحو  مالفألا ، يف  نويزفلتلا ، ةشاش  ىلع  ةيلاثملا  روصلا  نم  مغرلا  ىلع  .ةطرشلا  طابض  ىلع  قبطني  ةيحضلا  حلطصم  ناك  تالاحلا ، نم  ريثك  يفو  .ميدقلا  برغلا  يف  نوناقلا  نع  نيجراخلا  نم  ىمادقلا  نييبرغلا  نوناقلا  لاجر  لصف  بعصلا 
تاعازن نع  نوناق  لاجر  اهيف  طروت  يتلا  رانلا  قالطإ  ثداوح  نم  ديدعلا  تمجن  دقو  .ناهيب  ينوج  رومأملا  دهع  يف  رومأملا  بئان  بصنم  لغشي  ناك  ًاتقؤم ، ًاسراح  ًامئاد  ناك  يذلا  يلريك ، سويسورب  ليب  عم  لاحلا  ناك  امك  نوناقلا -  نع  نيجراخ  وأ  لامعأ  باحصأ  وأ  نيرماقمك  لاملا  نوينجي  ام  ًابلاغو  ًامومع ، ىرخأ  ًانهم  نوسرامي  ءالؤه  نوناقلا  لاجر  ناك  نيرصاعملا ، مالسلا  ةظفح 
فيرشك اريبك  احاجن  ناك  رشيف  كلملا  .ساسكت  نتسوأ ، يف  ةياغلل  حجان  ةطرش  دئاق  ناك  رماقمو ، حلسم  هنأب  فورعملا  نوسموط ، نب  .ريجأتلل  لتاقك  صاخشأ  ةثالث  نع  لقي  ام ال  ىلع  رانلا  قلطأ  يذلا  لمعلا  وهو  نوتركنيب ،  شوبو  فيرش  بئان  نم  لك  مدخو  لتاقك ،  ايخيرات  دهشتسا  نروه ،  موت  .نوناقلا  ذافنإ  نوناقلا  لجر  تالواحم  نم  ًالدب  ةليدبلا ، تاسرامملا  هذه  نع  ةمجان 

رانلا قلطم  لمأ  ىلع  فيرش ، وأ  دئاق ، مهتنيدم ، لاشراملا  مساب  فرعي  حلسم  ىلإ  لوحتت  ام  ابلاغ  فنعلا  مئارج  نم  ريبك  لدعم  عم  ةنيدم  .يضارألا  لامعأ  نم  رارمتساب  ةيرسقلا  ةقرسلاو  لتقلا  مئارج  باكترا  نيح  يف  غنموياو ، يمارال ، لاشرام  بئانك  مدخ  ميظعلا  غنول  فيتس  لقألا  ىلع  ةدحاو  ةرم  نييعرش  تاراش ك ـ يدتري  لفطلا  يليبو  ياديلوه  كود  .ساسكت  ةيالو  يف  ةعطاقم 
ا] [ ] ا  ] ةذفنمك مدخي  نأ  ةزراب  زومر  ىرخأ  وأ  ةيشامب  ناك  مه  رجأتسي  ناك  انايحأ  [ 59  ] .طخ يف  عيمجلا  تقبأ  يتلا  اديج  تبسكو  ريبك  فوخ  ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  يدؤي  رانلا ،  قالطإ  ثداوح  نم  ددع  يف  اطروتم  نوناقلا  لجر  حلسملا /  ناك  نأ  دعب  ةداعو  قرغلا ،  فنعلا  تقوو  امومع ، ةلاعف  تناك  نوناقلا  لاجر  ةفورعم / ةحلسم  ةيجراخ  تالص  ريرحت ]  ] .ماظنلا بلجو  فنعلا  فقو  نكمي 
[60  ] .برح ميلقإ  نلوكنل  ءانثأ  ةليصف  نلود ] - يفروم  ] نم ءالمعك  سنيوأ ,] [ ] فورم  ] لاو ةباصع , زنيوأ ] [ ] يسيج  ] نم ةمدخلا  ةطقن : يف  لاثم  [ 59  ] .بئانل تايلكشلا  لالخ  نم  بهذت  اهنإف  ةيمسر ،  رومألا  لعج  درجمل  نكلو ،  نايحألا ،  ضعب  يف  ً.اباون  ًامئاد  اونوكي  مل  نيحلسملا  ءالؤه  نأ  الإ  نوناقلا ، ذافنإ  يلوؤسم  لبق  نم  اهيلع  اوقفاو  نيحلسملا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .بورح  ةيشام  ءانثأ 

فوخلا نم  مارتحالا  ىلع  رثكأ  دمتعت  يتلا  ةروطخ  لقأ  ةدعاق  رييغتل  ناح  دق  تقولا  نأ  ىلإ  ةعاطب  ريشت  فوس  ةنيدملا  ةطقنلا  هذه  دنعو  ماظنلا ، ةداعتسا  مت  ىتح  ةنيدملا  ناكس  نم  لماكلا  معدلا  ىلع  اولصحو  ةنيدملا ، لاشرام  امك  ةدلب  لبق  نم  حلسم  عم  دقاعتلا  مت  امدنع  امومع ، ةيجراخ  طباور  ريرحت ]  ] .ةروجأملا ةحلسألا  نم  ًاليلق  رثكأ  اوناك  نيينوناق ، ءالكوك  ًاينقت  نولمعي  اوناك  امنيب 
ثيدحلا ىلإ  ةيجراخ  طباور  ريرحت ]  ] .مايأ ةعضب  دعب  لاقتساو  .هتفيظوب  ظافتحالا  عيطتسي  هنإ  نيلئاق  روفلا ، ىلع  مهيأر  اوريغ  مث  هتفيظو ، وأ  هحالس  ىلع  لوصحلل  ةلواحم  يف  نيراشتسملا  ىلع  أرجتو  سلجملا  ةعاق  لخد  .ريمونيدوتس  سالاد  لاشراملا  درطب  ماع 1882  يف  ساسكت ، وساب ، لإ  رارق  كلذ  ىلع  ةديجلا  ةلثمألا  نمو  .نوناقلا  ذافنإ  نم   Gunlinger : ةيسيئرلا ةداملا  ثارت 

رخاوأ 1800 يف  ةيبرغلا  ةايحلا  نم  ةيصخش  لثمت  ةصاخ  ةرظن  اهل  وأ  هل  حلسم  لك  دمتعي  ثيح  [ 61 ، ] رقبلا ةاعر  رانلا  قالطا  ثادحأ  روضح  لالخ  نم  ةيبعشلا  ةفاقثلا  يفو  ايخيرات  ءاوس  دح  ىلع  شحوتملا  برغلا  عجرتست  ةيقدنب  سانلا  هل  ليدبت  رانلا  قلطم  لمعلا  رقبلا  ةاعر  رانلا  قالطا  لمع  يوبواك  s، بونج يف  ةضايرلا  هذه  تأشن  .اهب  باهذلل  بقل  راتخي  فرحلا ، كلت  نم  ءزجكو 
دحاولا لمعلا  يف  رانلا  قالطإ  ةيعمج  كلذ  يف  امب  تابوقعلا ، تامظنم  نم  ديدعلا  عم  نكامألا  نم  ديدعلا  يف  نآلا  سرامت  اهنكلو  تاينينامثلا ، لئاوأ  يف  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  اينروفيلاك ،  (SASS)، يبرغلا لمعلا  يف  رانلا  قالطإ  ةيعمجو   (WASA) نيمرضخملا نييبرغلا  نيقلطملل  ينطولا  رمتؤملاو   (NCOWS)، ةفلتخم تائف  كانه  .اهريغو  ةدحتملا  تايالولا  يف  نيرخآ  ىلإ  ةفاضإلاب 
صخش فصي  نأ  ةثيدح  تقو  يف  ناك  رجنب ]  ] ةرابعلا تلمعتسا  ّةيبرغ , عونلا  جراخ  اضيأ  [ 64 [ ] 63  ] .ةرماغملاو دودحلا  ىلع  ةلادعلاو  فنعلل  ةيلاثم  ةروصك  ًاضيأو  لامرلا ، يف  يكريمألا  بعشلل  ةيفاقث  ةروص  ةيجعفدملا  حبصأ  ينوقيألا ، رقبلا  يعار  بناج  ىلإو  .اهب  ةصاخلا  تافصاوملا  عم  لك  ةزرابملا -  ةمئاقو  ةيكيسالكلا  يوبواك  يدودحلا ،  يعفدملا ،  كانه  .يف  ةامرلا  سفانتي  نأ  نكمي 
ءاضفلا يف  يبرغلا  يملعلا  لايخلا  رصانع , عون  ىرخأ  عم  تجزم  ابلاغ  ّةيبرغ , عونلا  جراخ  ّىتح  طاسوأ  يف  ا ] [ ] تنّوا  ] رهظ ّةيبعش  ةفاقث  يف  [ 67  ] .تاعمتجم ذافنإ  نوناقو  شيج  ّةيكيرمأ  يف  ةّمهم  ةراهم  دعب  ّةيبعش  دعاسي  عئارش  ّنأ  ةعيرس  بحسي  لا  [ 67 [ ] 66 [ ] 65  ] .عون لمع  ّةيلايخ  ا ]  ] رخآ يف  وأ  ّةيقيقح  ةايح  يف  تاسدسم , عم  ةقيقدو  ةعيرس  ، stempenk، [7 [ ] 7  ] .ةرصاعملا ةئيبلاو 
.ناونعب لايخلا  ءادعألاو  شوحولا  دض  ضرح  براحم  وه  ملظملا  جربلا  لايخلا  ةلسلس  نم  نيشيد  دنالور  .دانزلا  عطق  عم  ذخفلا  ىلع  لداعتو  ضفخنم ،  لبهم  ىدترا  امك  .ةلواطلا  تحت  ةساسحلا  لداعتلا  عم  همصخ  لتقي  موجنلا ، برح  يف  ةيحضلا  لثم  لطب  ولوس ، ناه  يتلا  ىلوألا ، ارون  ناه  وه  كلذ  ىلع  لاثم  .عاونأ  ىرخأ  ريثك  يف  ّةيئرم  فقاومو  سبالم  ةلص , تاذ  تاردق  يرينر -] ]

ةأفاكم ال دايص  وه  سكييموك ، يس  يد  نم  كيه ، هانوج  .برغلا  يف  رظني  قالخألا  نم  ريثكلاو  ةجاح ، يف  سانلا  ةدعاسم  لواحت  ام  ابلاغو  ةلوطبلا ، نم  يوق  روعش  هيدل  كلذ  عمو  تاذلا ، ىلع  ةقفشلا  وأ  نبجلا  تامالع  نم  بضاغ  وأ  لابم  ريغ  امك  لعافتت  ام  ابلاغو  ةفطاعتم ، ريغ  وأ  ةلصفنم  هسفن  وه  هنا  لاقو  يتيغابسلا ، برغلا  يف  ىرخأ  تايصخشو  ناونع  نودب  صخش  نم  ةاحوتسم 
مهلتقمل ماقتنالاو  ةيامحل  ةيصخشلا  فرشلا  قاثيم  ةمزلم  محري  . IGN يوب ةيقدنب  نم  نينثا  .امدقت  رثكأ  ةحلسأب  هئادعأ  لجر  نم  سكيهلا  نكمت  نمزلا ، نم  ةرتف  يفو  ةفولأم  ريغ  ةقطنم  يف  ىتح  .اهجراخو  ةرصاعملا  ةئيبلا  ىلإ  ميدقلا  برغلا  نم  ةديدع ، تابسانم  يف  سكيهلا ، لقن  مت  ةمصاعلا ، نوكلا  ءاحنأ  عيمج  يف  .روصعلا  لك  يف  يلزهلا  باتكلا  لطب  امك 73  كيه  انوج  ةبترملا  يف 
نيحلسملا سكع  ىلع  .ملظم  ضام  عم  رفسلا  حلسم  وه  ةربخلا ،  يوذ  نم  دامرلاو  ةصقلا ،  لطب  .ءاضفلل  يبرغلا  ثلثملا  قلخل  وريهوساي  وتيين  فورعملا  نمو  .يبرغلا  عونلا  يمينأو  ةينابايلا  اجناملا  نم  ديدعلا  دمتعا  امك  [ 72  ] .لكيهلا اهزربأو  لبقتسملا ، يف  ةينمزلا  لوادجلا  ىلع  نيقراخلا  لاطبألا  نم  ديدعلا  دعاس  هنا  لاقو  قدانبلا ، عم  ةرهملا  .ةلتاقم  ريتاكيراك  ةبوجعألا  رخآ  وه 

لمشت يمينأو  اجناملا  عونلا  رارغ  ىلع  ةيبرغ  ىرخأ  .نيضراعملا  لتق  لوح  لداجي  نايحألا  نم  ريثك  يف  نينثاو  ةسئاي ، نم  افنع  رثكأ  وه  سالوكين  .بيلص  لكش  ىلع  خيراوص  قلطيو  اليقث  اشاشر  اعفدم  لمحي  يذلا  دووفلوو ، .د  سالوكين  حالسلاب ، مغنُملا  نهاكلا  هفلخو  .ةريطخ  ءادعأ  ىتحو  سانلا ،  لتق  بنجتيو  نيش ،  لثم  ةيملسلا  اجهن  رانلا  لمحيو  فنعلا ،  نولمحي  نيذلا  نيرخآلا 
نم عيضاوم  نيب  عمجي  امهالكو  ونيك ، ةلحرو  بوب  يوبواك   gunslinger رصانع نم  ديدعلا  مساقتي  خويش  ىلإ  دلب  يأ  نم  ايروغيش  نوطنأ  لتاق  .هئادعأ  لاسرإل  عيرسلا  بيصنايلا  مدختست  ىتحو  ةضماغ ،  ميدقلا  برغلا  فيرش  نوناق  ضماغ  سفن  مهسأ  ةرربم  ينويزفلتلا  لسلسملا  نم  ناحير  نالير  .ثيدحلا  يبرغلا  حالسلا  ولماح  ثدح  ماع 1999 ، دعب  ماع 2015 ، يف  [ 74  ] .مهشلا
يف ناغروم  رثرآ  زيزعلا  هقيدص  امك  .ويديف  ةبعل  كيابس  زئاوج  هحيشرت ل 2010  مت  يذلا  ءادفلا , تيملا  ةروثلا  نوتسرام  نوج  وه  ويديف  ةبعل  ةيبرغلا  لطب  فورعم  رخآ  [ 79  ] .ةيقدنب نم 2005  اعيبم  رثكألا  ةيبرغلا  ويديف  ةبعل  لطب  ضيبألا ، نوتلوك  ماع 2000 . نم  تانيعبرألا  يف  دلو  نلعم  يعفدم  وه  يليللا  سراحلا  يلزهلا  باتكلا  ةيصخش  نإف  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  .ةدراطم  يليللا  سراحلا 

ميدقلا برغلا  يف  قباسلا  يعفدم  اضيأ  وه  راتخملا  يناثلا :  مدلاو  مدلا  ويديفلا  باعلأ  يف  بيلاك  ةيسيئرلا  ةيصخشلا  .ةينورتكلإلا  باعلألا  يف  حومطلاو  يقرلل  اديدج  ارايعم  عضي  هنأ  يقيقحلا ، ملاعلا  نم  روصت  ةداعإ  ةعئارو  ةليطتسم  ةعنقم ، قلخ  هيعدبمو  وه  زميات : كرويوين  ةفيحص  تركذ  دقو  ىلتقلا 2 . رمحألا  ءادفلا  . Junger تارئاط نم  نينثا  نم  ةعومجمل  ةءارقلا  ةجرد  اضيأ  وه 
ىمست ةمهم  يف  رهظت  .ويديف  ةبعل  فرشلا  ةيلاديم  يف  يشتابأ  رتبوكيلهلا   Gunslingers، رقبلا ةاعر  اضيأ  تيأر  [ 85 [ ] 84  ] .يكريمألا مدقلا  ةرك  داحتا  يف  ريبك  حاجن  ىلإ  هداق  يذلا  لوعفملا  عيرسلاو  ريطخلاو  يربلا  هبولسأو  ةيبونجلاو  ةيفيرلا  هتيبرت  ببسب  حالسلاب  بقلي  رفاف  تيرب  قباسلا  يكيرمألا  زاكترالا  بعال  ناك  ناريطلا 1 . ةبيتك  نم  كوه  كوه  دارب  نتباكك  لمعت  فوس  لثمملاو 

ماع 1983. يف  تعقو  جمانربلا  ميظنت  يرنه  مايلو  روصملاو  ماع 1983 ،  يف  ماع 1966 ،  يف  ماع 1969  يف  تعقو  و  ماع 1969 ،  يف  تعقو  ماع 1969  يف  لابح ) ةيقدنب  وأ   ) حالسلا لماح  قرغتسا  .ةهجاوملاو  حالسلا  لماح  ثيح  نم  ًافورعم  نكي  مل  لوليأ 2014  / ربمتبس .فسآ 22  انأ  كِجيف ، حالسلا ? لماح  نوكي  ام  عجارم ^  غنينيبلا ]  ] لدع دودح  بحسي  ةزرابم  اعيرس  ران  قلطي  لمع 
مالسلل لبون  ةزئاج  ىلع  لصح  مالسلل ، لبون  ةزئاج  ىلع  هلوصح  دعب  ماع 2006 ، يف  ويام 2011 )  23 ريرحتلا ،  ] دعب ماع 2015 ، يف  ةوخألاو  ربراه  .اينروفيلاك  بونج  كيسكملا ، ربع  ةلحر  ةدوقفملا : تاعطاقملاو  ةميدقلا  كيسكملا  . Filmsite.org. ^ H. Lo. تاكابتشالا لوح  ةقيقحلا  ربمتبس 2014 . يف 11  تعقو  ربمتبس 2014 ، .فسآ 11  انأ  كِجيف ، يبرغلا ؟ عونلا  صئاصخ  يه  ام 
ربوتكأ  24 ريرحتلا ،  ] ةميقتسم تاردخم  رخآلا ؟ ولت  ادحاو  لعفلاب  اومدقت  دق  نييبرغلا  نيعفدملا  ناك  اذإ  ام  يف  ماع 2004 ، يف  ماع 2004 ، يف  ماع 2004 ، يف  ماع 2004 ، يف  ماعل 2004 ، ةيسنجلا  جمانرب  دقع  ماع 2004 ، يف  ماع 1979 ، يف  ماع 1979 ، يف  .اكيرمأ  ريطاسأ  ماع 2012 . يف  ميدقلا  برغلا  ريطاسأ  جمانرب  دقع  وينوي 2012 ، يف 7  امروت ) - اوان  ) .ميدقلا برغلا  يف  ةحلسملا 
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