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Summary 

 Since the invention of the 

automobile, no aspect of 

American life, including crime 

and its control, has remained 

untouched by this far-reaching 

innovation in transportation. 

Vehicular "hot pursuit"-when 

suspects in motor vehicles use 

excessive speed in attempting to 

elude the police. 

 Unfortunately, accounts of 

wild chases across crowded inner 

city streets, through tree-lined 

suburban boulevards, and over 

remote country roads are very 

real and not merely fictional 

material created for entertaining 

television and motion picture 

audiences. The specter of "hot 

pursuit," complete with 

screaming sirens and red or blue 

flashing lights, has become a 

recurring fact of modem life.1 So, 

too, are the mishaps involving 

police vehicles or the vehicles 

pursued by the police. Pursuit-

related accidents causing personal 

injury, death or property damage 

very often lead to lawsuits 

claiming negligence on the part 

of police officers, their 

supervisors and their 

governmental employers. Some 

of these suits have resulted in six 

or seven figure awards and 

several have nearly bankrupted 

some municipalities and 

townships. 

ج

جاذع لمل

لسجللظددددةمسكنجيجيكددددنجيددددذسججعنددددذعمجاجلاددددرتجج

ننجانملددددددد ججيفجاةلدددددددذجنفدددددددشلدجلجملثألدددددددعجلألعشيكددددددديج

عطدددددمسدلحجطدددددمحتجؼـددددد جبددددددجنفدددددشلدجللؼدددددشط جججججج

ابددددجلملؼدددثاهجب دددمجيفجقمالددد جعدددن مجلةلفدددشلسجعدددنججججججج

للؼددددشط نجارلدددد جعددددنجطشيددددعجلطددددثخذل جللظددددشع ججججج

لملفشطدددددد جاللددددددقجقددددددذجتكددددددمنجعث ددددددمسكجيفجبةدددددد ججججج

لألضةدددددمن.جالكدددددنجلظدددددمءجلؿدددددظجفدددددهنجعدددددد جادددددزملجججججج

للددددددددقجتددددددددثمجيفجللؼددددددددملسسجللشيةظددددددددة جججلملطددددددددمسدلح

لةلألذينددد جاكدددزل جللؼدددملسسجللفشعةددد جنؿددداحجنعدددشلجججججج

ضاةاةدددمجالدددةعجفدددشدجعدددمدكجاةملةددد جيدددثمجلفثةمهلدددمجججج

ج.عةلاجػمػمحجللثةلفمصجلثظةلة جلؾأل مس

اقدددددذجلدددددمجعدددددنجبةددددد جادددددزملجلملطدددددمسدلحجضدددددملدرجججج

تظدددددااججبمفدددددمكجللةذيدددددذجعدددددنجلألػدددددخمقجااؿدددددمب ج

سجللددداة جلألادددشجعدددن منجفلددد جعدددنجاؿدددم جلألكدددشلججج

بمملألثةلكدددددمح

(1)ج

.جففددددديجدسلطددددد جلطثاـدددددمية جنزشيدددددججج

نج1976اىلجعددددم جج1967لفددددرتكجعؼددددشجطددددنملحجعددددنجعددددم ج

ظ ددددشجننجللددددذعمالجللنمػددددئ جعددددنجضددددمناحجلملطددددمسدكجججج

للظدددددددشية جؼثددددددد جلملشتاددددددد جللدمبةددددددد جيفجتـدددددددنةفججج

للددددذعمالجلملامعدددد جكددددذجنفددددشلدجللؼددددشط جعددددنجضةددددذجج

عاددددملغجللثةددددمي جلملذفمعدددد نجايجتثسماصاددددمجطددددملجججج

.جايفجدسلطدددددد جدعددددددمالجلطددددددثخذل جللظدددددد  جللنددددددمسيجج

نادددددددشلجتةلدددددددججضدددددددمناحجللمفةدددددددمحجلملشاسيددددددد جيفججججج

اىلجج1994للمنايدددددمحجلملثطدددددذكجلألعشيكةددددد جعدددددنجعدددددم ججججج

ضمدخددددددد جقمتةلددددددد ججج2654اللادددددددملغجعدددددددذدامججج2002عدددددددم ج

لألدددددججعدددددنجعطدددددمسدلحجنفدددددشلدجللؼدددددشط نجيجيكدددددنجج

عددن مجعددنجلملؼددثاهجب ددمنجبدد جكددمبملجعددنجطددميايجججججججج1048

لملؼددددمكللظددددةمسلحجلألاددددشلجناجسلكددددوجللددددذسلزمحجناججج

ج

(2)

.جلألعدددددددشجللدددددددزيجدفدددددددعجبمملثلدددددددشسينجاىلجاقمعددددددد جج

دعدددددددمالجعذبةددددددد جكدددددددذجنفدددددددشلدجللؼدددددددشط جبؼدددددددك ج

ػخـددددددددينجاكددددددددذجللمكددددددددمناحجالألقظددددددددم جللددددددددقج

يةألةلددددمنجفة ددددمجبددددذلعيجلهاألددددملجاللاةددددمدكجلملث ددددمسكججج
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عدددنجعذابددد جججج1983عدددنجللاظدددمجججج42لطدددثنمدلجاىلجلملدددمدكججج

اللددددددقججج1781لؿاددددددم جلملذبةدددددد جلناعشيكةدددددد جلةددددددم ججججج

فجؼدددججنيجقدددمبمنجناججتدددنفجعةلددداجلبدددهج جكددد جػدددخجج

عشطدددم جناجلدددمليحجناجعدددشحتنجيفجنيددد جانايددد جناجاقةلدددةمجججج

ناجعامطةدددد نجيثظددددابجيفجضشعددددمنجنيجػددددخفجعددددنججججج

لؿادددم جناجلناعثةدددمصلحجناجلؿـدددمبمحجلملألنمضددد جلدددهجججججج

 مزددددبجللذطددددثمسجاللاددددملبدنجيكددددمنجعظددددؤاناجعددددنجج

تةدددمي جرلددد جلللدددشسج مزدددبجدعدددملجقلدددمية ج... .ججج

جاقددددذجتشتددددبجعةلدددداجبةدددد جاددددزملجللددددذعمالجكظددددبجججججج

عادددملغجتةميلدددمحجكدددا كجزدددذلجنفلدددججاىلجافددد غجججج

بةددد جاكدددمناحجللؼدددشط .جلألعدددشجللدددزيجدفدددعجب دددزملجججج

لألادددددد كجايفجطدددددداة جدفددددددعجلملظددددددؤالة جاللثاـدددددد ج

عن ددددددمجاىلجنؿددددددذسلجتمزة ددددددمحجعكثمبدددددد جهفشلداددددددمجججج

بؼددددهنجلملطددددمسدلحجرلحجللظددددشع جللةملةدددد جعددددنجز دددد نجج

اللةألدددد جعةلدددداجتطددددميشجع ددددمسلحجنفشلداددددمجيفجللاةددددمدكج

ناشلعنجز  ج

(3)ج

ج.

عنجانمجزمءجازلجللاطذجلةظةلطجلللمءجعةلاجلملظؤالة ج

للمكددددمناحجلملذبةددد جألفددددشلدجللؼدددشط جاعددددنجاةلف دددمجججج

للقجيةألةلمنجفة مجعنجلألكشلسجللنمػئ جعنجاللمنايمحج

لملطددمسدلحجللظددشية نجيفجكددمءجلألضكددم جللـددمدسكجعددنججججج

لحملكأل جلناؼمدي جللةةلةمجناجلحملدمكمجلألادشل.جالكدنجججج

منجلسكددمنجلملظددؤالة ججحنجابةددللثةشيددفجبمملطددمسدلجبةددذج

جللنمػئ جعن م.

جلملاطذجلألال

جللثةشيفجبمملطمسدلح

لاددددذجعشفددددججلملطددددمسدلحجبثةددددمسيفجعذيددددذكجالنجججج

تامينددددججبمأللفددددمظجالكن ددددمجلؼددددذحجيفجلملةنددددا.جفاددددذججج

عشفددددججبمب ددددمج ضددددذرجيلددددمجكددددمبطمجلاجنكدددددشجعددددنجج

كدددامنجلبفدددمرجللادددمبمنجقدددمالمنجايادددمحتجعؼدددثاهجبدددهججج

لاجعنث دددددددد جضاةادددددددديجلةلاددددددددمبمنجياددددددددمدجطددددددددةمستهججج

عظدددددددثةأل جتكثةكدددددددمحجكثةلفددددددد نجعدددددددد جللاةدددددددمدكججججج

للظددددددددشية نجلاجججللظددددددددشية نجلاجلطددددددددثةألملجللطددددددددش جج

لنالثفددددمحتجلملفددددمزتنجبدددد جاضثدددداجللاةددددمدكجللامبمبةدددد جججج

عثددداجسفددد جلنابـدددةمسجلىلجطةلدددبجكدددامنجللؼدددشط جججججج

جبددددملثمقف 

(4)

.جاعشفددددججبمب ددددمج قمالدددد جفةةلةدددد جعددددنج

قادددد جكددددامنجلبفددددمرجللاددددمبمنجأللاددددمءجللاددددا جعةلدددداججج

الضددددذجلاجنكدددددشجعددددنجسكددددمةجطددددةمسكجعثطشكددددد نجججججج

ارلددددد جعدددددنجاددددد لجعطمسدتدددددهجبظدددددةمسلحجللؼدددددشط جج

فددددد جللظدددددميعجقمالددددد جللادددددمءجللادددددا ججججبةدددددذجلنجس

عةلةددددهجارلدددد جعددددنجطشيددددعجصيددددمدكجطددددشعثهجاػمادددد جج

جقمال جكامنجلبفمرجللامبمنجايامفه 

(5)

ج.

ؼدددذدجللثةدددمسيفجنعددد ملجنسبدددعجبادددمنجسيةظدددة ججج

جلةلألطمسدك:

لنجيكددددمنجلللددددمبطجلملكةلددددفجبهبفددددمرجللاددددمبمنجيفججج -1

طدددددةمسكجداسيددددد جلةلؼدددددشط نجاعدددددنجخدددددمجيناغددددديجج

 للثةشحتجعةلةهجكلمبطجلبفمرجقمبمن.
لنجيكدددمنجللظدددميعجعةلددداجعةلدددمج طمالددد جكدددمبطججج -2

 لبفمرجللامبمنجايامفهنجاياما جتةل جلحملمال .
لنجطدددابجلملطدددمسدكجقدددذجيكدددمنجفدددشدجكملفددد جججججج -3

عشاسيددددد جعدددددنجقاةددددد جػدددددماصجللظدددددشع نجاقدددددذجج

يكددددمنجلناػددددثامملجيفجللظددددميعجلستكمبددددهجؾش دددد ججج

 عةةن .
ناجيؼددددددددرتنجيفجطددددددددشع جللظددددددددةمسكجلنجتكددددددددمنجج -4

عمكدددددمسجعملةددددد جؿـدددددملجلملطدددددمسدكنجرلددددد جلنج

للظدددددشع جادددددمجعمكدددددمسجبظدددددونجلرجلنجللظدددددشع ج

لملةثذلدددددد جبدددددد جاضثدددددداجلملنخفلدددددد ج كددددددنجلنججج

ؽةلددددددددددفجكددددددددددمطشجكددددددددددا كجيفجلملنددددددددددمطعججج

 لملضدمح .

لنجاعطدددمءجتةشيددددفجالكددددحجلةلألطددددمسدلحجيظددددمعذجيفجج

جؼاةعجللةذيذجعنجللغميمح:
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يةطددديجلللدددامنجف ألدددمجالكدددطمجملثددداجاكةفةددد جج -1

 للاةم جبمملطمسدك.
 لاجلهؿمبمح.جيظمعذجيفجتاةلة جضمناحجلملمح -2
قدددمفظجعةلددداجلمل ألددد جللشيةظدددة جلشزدددملجلبفدددمرجججج -3

للادددددددددمبمنجيفجتطاةددددددددددعجللاددددددددددمبمنجامحميدددددددددد جج

 لألػخمقجالملألثةلكمح.
ياةلددددد جعدددددنجعظدددددؤالة جللاةلدددددذيمحجيفجلؿدددددملدرج -4

للدددددقجتادددددعجلخندددددمءجلملطدددددمسدلحنجاادددددزلجيثطةلدددددبجججج

اكددددعجطةمطدددد جالكددددط جيؤاددددزجفة ددددمجبن ددددشجججججج

لناعثادددمسجؼاةدددعجللثدددملصنجبددددجفألمعددد جعدددنجججج

لملثلددددددددمسب جتثألددددددددد جيفج جتمقةددددددددفجججلملـددددددددم ج

لملددددزبادجلملةددددشافدنجلحملمف دددد جعةلدددداجطدددد ع جججج

سزدددددددددملجللؼدددددددددشط نجاللظدددددددددميادجلهلدددددددددمسبدنج

 اللشكمةنجالملمسكجلألبشيمء .

جلملاطذجللدمبي

لسكمنجلملظؤالة جلملذبة جلشزملجللؼشط ج

جللنمػئ جعنجلكشلسجلملطمسدلح

لنجلفددددظجلملظددددؤالة جيةدددد جؼألدددد جعمقادددد ججججج

لبظددمنجعدددمنجااددزلجللفةدد جلعدددمجلنججججللفةدد جللددزيجقدددم جبددهجججج

يكدددمنجامسزدددمجعألدددمجتدددمعشجبدددهجقملعدددذجلنااددد  نجاقدددذججججج

يكدددمنجامسزددددمجعألددددمجيددددهعشجبددددهجللاددددمبمن.جالملظددددؤالة جج

بمزددددهجعددددم جتةددددشحتجبمب ددددمج جضملدددد جللؼددددخفجللددددزيجججج

لستكددددبجلعددددشلجيظددددثمزبجلملؤلاددددزكنجلاجادددديجقمطددددا جج

للؼددددخفجعددددنجفةةلدددددهجللددددزيجطدددددابجكددددشسلجلةلغددددد نججججج

ة  ايفرتضجفةهجكملف جقمعذكجقمبمب

(6)

ج.

لعدددمجفةألدددمجيدددفجتةشيدددفجلملظدددؤالة جلملذبةددد جف ددديج جججج

للثدددددضل جػدددددخفجبثةدددددمي جلللدددددشسجللدددددزيجطدددددااهجججججج

لؼدددددخفجلادددددشنجايكدددددمنجلؾدددددضلءجفة دددددمجبثةدددددمي ججججج

لللددددشسجللددددزيجتشتددددبجعةلدددداجلا لددددهجبددددملثضل جياددددعججججججج

عةلةه 

(7)

ج.

اضةدددذجلنجلكددد جػددديءجلسكدددمنجتثكدددمنجعن دددمجعماةثدددهجججج

ايثسظدددذجفة دددمجازدددمدملنجعةدددذجارلجلبثفددداجازدددمدجنيججج

عدددددنجتةلددددد جلألسكدددددمنجلبثفدددددججعماةددددد جللؼددددديءجايجججججج

يثسظدددددددذجازدددددددمدمل.جلدددددددزلجفدددددددمنجملظدددددددؤالة جسزدددددددملججج

للؼدددشط جلملذبةددد جللنمػدددئ جعدددنجلبث دددم جاـمؿدددة ججججج

لنافدددشلدجلسكمبدددمجخددد رجفددد جتنةادددذجادددزملجلملظدددؤالة جججججج

لألسكددددمنجللددددد رجتثألددددد جيفجججدانجتملفشاددددمنجااددددزملجج

لـطددددهجللددددزيجينظددددبجلشزددددملجللؼددددشط نجالللددددشسجججججج

للددددددزيجتظددددددااملجبددددددهجلةلؼددددددخفجلملةدددددد نجاع قدددددد جججججج

للظددددااة جبةن ألددددم.جعددددنجانددددمجفهبنددددمجطددددنثنمالجيفجاددددزلج

جلملاطذجازملجلألسكمنجيفجعطملبجخ ر.ج

جلملطةلبجلألال

جلـطه

يةدددددددددددشحتجلـطدددددددددددهجيفجبطدددددددددددم جلملظدددددددددددؤالة ججججج

قدددمبمبيجطدددمبعججللثاـددد ي جبمبدددهج)لنااددد لجبدددملثضل جججج

ادسل (يـددددددذسجعددددددنجج

(8)ج

.

ج

يفجكددددددمءجاددددددزلجللثةشيددددددفججج

 كددددنجللاددددملجبددددمنجلـطددددهجيفجاددددزملجللـددددمسكجعدددددنججججججج

ؿدددددمسجلملظدددددؤالة جلملذبةددددد جلشزدددددملجللؼدددددشط جل دددددمجججج

لاملعدددددددددذجللظددددددددد ع جلاجججيثألدددددددددد جيفجكدددددددددملفث مججج

لثمزة ددددددمحجلملكثمبدددددد جللددددددقجتـددددددذسامجللمكددددددمناحجل

نجفلدددد جعددددنجللاددددملبدجلحملةلةدددد جللددددقجيةألةلددددمنجفة ددددم

جقملعددددذجلددددألناتثجاللاددددملبدجلناؼمديدددد .ججلةلمنايددددمح

للدددددقجتـدددددذسامجاكدددددمناحجللثمزة دددددمحجللظدددد ع جلاجج

لبفمرجللامبمنجعمجيهتي

(9)ج

ج:

كددددشاسكجننجتددددثمجاةددددعجعألةلةددددمحجلملطددددمسدكجيفججج .1

للثمزة دددمحجفلددد جعدددنججللاملعدددذجلاجاطدددمسجادددزملجج

قدددددملبدجللمنايددددد جابؼدددددك جؿدددددمس .جاعدددددنجخدددددمجججج

يددددددثةدجعةلدددددداجسزددددددملجللؼددددددشط جلملؼددددددمسكدجج

بةألةلةدددددمحجلملطدددددمسدكجلطدددددثخذل جكمفددددد جنبدددددملسججججج
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للثناةدددددددهجطدددددددملءجللـدددددددمتة جعن دددددددمجالملثألدةلددددددد جج

بملـدددددددفمسلحنجناجلللدددددددمية جعن دددددددمجالملثألدةلددددددد جج

بمطدددددددثةألملجلهكدددددددمءكجلملمزدددددددمدكجيفجطدددددددةمسلحجج

لألصس جللؼددددددددشط جاللددددددددقجتكددددددددمنجبددددددددملةلمبدججج

 الألمحش.
جيددددددبجنناجتددددددثمجعألةلةددددددمحجلملطددددددمسدكجاناجعنددددددذجججج .2

لللدددددددشاسكجفادددددددطنجناطدددددددةألمجعندددددددذعمجيكدددددددمنجج

لملؼددددثاهجبددددهجقددددذجلستكددددبجناجضددددمالجننجيشتكددددبجججججج

زش دددد جاطددددد كنجناجعنددددذعمجيكدددددمنجلللدددددمبطججج

عةلددداجعةلدددمجبدددمنجلملؼدددثاهجبدددهجا دددمج دددد جت ذيدددذلججج

 عامػشلجلظ ع جلآلاشين.ج
جيدددددددبجعةلددددددداجنفدددددددشلدجللؼدددددددشط جلملؼدددددددمسكدجج .3

لملطددددمسدكجننجيهاددددزالجبن ددددشجلناعثاددددمسجججبةألةلةدددد ج

 لألعمسجلآلتة :
 لألكشلسجللقج كنجننجتةلطعجبمآلاشين. -جن
 لل شاحتجلؿملة جلةلطش جاللطاع. -جة
للرتكةاددد جللذ مفشلفةددد جلددديسضجاعدددمجفة دددمججججج -جح

 عنجتلمسيع.
 ظشاحتجلملشاس. -جر
 اطمسكجلؾش  جلملشتكا . -جص
 طشع جلملطمسدك. -ج 
 كشاسكجلملطمسدك. -جخ
مجاكدددددعجيدددددثةدجعةلددددداجنفدددددشلدجللؼدددددشط جتاةدددددةج .4

لملطددددددددمسدكجبمطددددددددثألشلسنجاللثظددددددددم لجعألددددددددمجارلجججج

كمبددددججاطددددمسكجلؾش دددد جتددددربسجلناطدددددثألشلسججججج

يفجللظددددةيجاسلءجلملؼددددثاهجبددددهنجاكددددشاسكجاقددددفججججج

لملطددددددددمسدكجارلجازددددددددذجلللددددددددمبطجلملظددددددددؤالجننججج

لناطدددثألشلسجفة دددمجقدددذجيفلددديجاىلجكدددمطشجفددد جج

 عاامل جناطةألمجيفجلؿمناحجلآلتة :

جارلجاجللثةدددشحتجعةلددداجاميددد جلملؼدددثاهجبدددهجبؼدددك ججججج -جن

يظدددددألحج  ضاثدددددهجيفجاقدددددججناضدددددعنجاعدددددذ جججججج

 ازمدجنيجكشاسكجملثمبةثهجفمسل.
ارلجيجيةددددددددذجعمقددددددددعجلملشكادددددددد جناجللذسلزدددددددد جججج -جة

 للنمسي جللقجتثمجعطمسدت مجعةشافم.
صادددددددمجضشكددددددد جلملدددددددشاسجيفجللطشيدددددددعجللدددددددزيجج -جح

ػددددشيجفةددددهجلملطددددمسدكنجاعددددمجقددددذجيرتتددددبجعةلدددداججج

رلددددددد جعدددددددنجكدددددددمطشجبمملـدددددددم جللةمعددددددد جناجججج

اجلملؼددددثاهجلـمؿدددد جتفددددم جالاددددمءجللاددددا جعةلددددجج

 به.ج
جيدددددبجعةلددددداجللمضدددددذلحجللدددددقجتادددددم جبةألةلةددددد ججججج .5

لملطددددمسدكجننجتددددادجلملةةلمعددددمحجلآلتةدددد جلمضددددذلحججج

 لملثمبة جلملثملزذكجيفجنقظم جللؼشط :
ؼذيددددذجاضددددذكجللؼددددشط جللددددقجتاددددم جبةألةلةدددد جج -جن

 لملطمسدك.
 عمقعجاطشع جالػمملجلملطمسدك. -جة
 اؿفجلملشكا جللقجيثمجعطمسدت م. -جح
 عذدجللشكمةجلملثملزذجفة م. -جر
 طابجلملطمسدك. -جص
عةلدددداجاضددددذلحجلملطددددمسدكجلنالثددددضل جبملثمزة ددددمحجج .6

 لآلتة جعنذجلملطمسدك:
عدددددذ جلطدددددثخذل جلؿدددددملزضجعةلددددداجللطشيدددددعجاناجج -جن

كهطدددةلمةجناددد جهيادددمحتجلملؼدددثاهجبدددهنجابؼدددك ججججج

ينظدددسمجعدددعجاطدددمسكجلؾش ددد جلملشتكاددد جعدددنججججج

 قاةلهنجا مجيثفعجمتمعمجععجلطثخذل جللامك.
مبددددججعددددذ جلطددددثخذل جللاددددمكجللامتةلدددد جاناجارلجكجج -جة

اةدددعجللمطدددمي جلملةاملددد جهيادددمحتجلملؼدددثاهجبدددهججججج

 العثاملهجقذجلطثنفزح.
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عدددددذ جلطدددددثخذل جلألطدددددةلط جللنمسيددددد جارلجكدددددمنج -جح

انملددددد جلضثألدددددملجكدددددا جهؿدددددمب جنػدددددخمقجججج

نبشيدددددمءنجناجكدددددمنجللغدددددشضجعدددددنجلناطدددددثخذل ججججج

 يفم جللغشضجلملظثخذع جفةه.
جيدددبجننجيكدددمنجعدددذدجاضدددذلحجلملطدددمسدكجبمؿدددذجججج -جر

ا كدددنجتةدددذي جطدددةمسلحنجج3لألدبدددانجاادددمجعدددمدكجج

 عذدجللمضذلحجلملةنة جتاةمجلةل شاحت.
لؿفدددددمظجعةلددددداجعظدددددمف جقدددددذدكجيفجلملطدددددمسدكججج -جص

بددددددجاضدددددذلحجلملطدددددمسدكجاطدددددةمسكجلملؼدددددثاهجبدددددهنج

اعةلدددددداجمددددددمجيظددددددألحجبددددددملثمقفجللظددددددشيعجيفججج

 ضمل جتمقفجطةمسكجلملؼثاهجبهجناجابطم ام.
كددددألمنجلطددددثخذل جللددددرتددجللشلديددددميجللظددددةلةمنججججج -ج 

ججاناطدددددددمسجللمكدددددددمناحجلألادددددددشلجارلجكمبدددددددججج

 انمل جكشاسكجلطةلبجللذعمجعن م.
لطدددثخذل جلملظدددمعذكجلؾميددد جعثددداجكدددمنجرلددد ججججج -جخ

 عثمضم.

لنجللثدددددددددضل جسزدددددددددملجللؼدددددددددشط جب دددددددددزملجللاملعدددددددددذججج

اللثمزة دددددمحجفملادددددمجعدددددمجقدددددملجدانجعظدددددؤالةث مجججج

لملذبةددد جعدددنجلناكدددشلسجللنمػدددئ جعدددنجتةلددد جلملطدددمسدلحججججج

طدددملءجعن دددمجللدددقجتةلطدددعجبمملؼدددثاهجبدددهجبفظدددهجلاجللدددقججججج

بشيددددمء.جففدددديجقلدددددةقجججتةلطددددعجبهػددددخمقجلاددددشينجنججج

(Jones v. Denomme1994ج)

(10)ج

ن

ج

اقلددة ج

ج

(1996 Blaz v. Dickinson)

ج

(11)

نجكمبدددددججلملطمسدتدددددمنجتثألدددددمنجبظدددددشع جعملةددددد جيفججج

ػدددملسسجلملذينددد جالطدددثألشحجاكدددزلجلمقدددججطميددد نجلىلجججججج

لنجلبث دددددددججعدددددددملدرجناقةدددددددججاؿدددددددمبمحجبظدددددددميايجج

طددددةمسلحجناددددشل.جازددددذحجلحملكألثددددمنجلنجلملطددددمسدتدججج

قدددذجمتثدددمجافادددمجلاملعدددذجللظددد ع جابندددمءجعةلددداجرلددد جججججج

لعثدددددربحجلنجسزدددددملجللؼدددددشط جيجينث كدددددملجالزدددددا مججج

صعددد .جاعةلددداجللنادددة جعدددنجرلددد جفدددمنجيفجللةنميددد جلل 

عددددددذ جللثددددددضل جسزددددددملجللؼددددددشط جبملاملعددددددذجنعدددددد ملجج

يمزددددددددبجعظددددددددؤالةث مجلملذبةدددددددد .جففدددددددديجقلددددددددة ججججج

(Doern v. Philips estateج

1994)

(12)

لنججحتنجازدددددددددددذحجقكألددددددددددد جلناطدددددددددددثئنم

سزدددملجللؼدددشط جقدددذجلستكادددملجلاألدددمناجعندددذعمجفؼدددةلملججججججج

يفجتاددددذيمجلملةةلمعددددمحجرلحجللـددددةل جبةألةلةدددد جلملطددددمسدكجج

لىلجلملشلقددددبجيفجقظددددمجللؼددددشننجعدددد اكجعةلدددداجرلدددد جججججج

ازددددددذحجلحملكألدددددد جلنجسيددددددةعجلملددددددشلقادجالملؼددددددشحتجج

لملةددددذلبيجقددددذجفؼدددد جيفجتددددمليجللاةددددمدكجاللثمزةددددهجيفججج

عألةلةدددددد جلملطددددددمسدكجكألددددددمجاددددددمجعطةلددددددمةج مزددددددبجججج

اللثمزة دددددددمحجنعددددددد ملنجااكدددددددزلجقلدددددددججججججللاملعدددددددذ

لحملكألددددد جبدددددمنجكدددددمبطجللؼدددددشط جعظدددددؤالجبنظدددددا جج

%جعدددنجلهؿدددمبمحجللدددقجنؿدددةبجب دددمجطدددميعجطدددةمسكججججججج25

كمبدددججطدددةمستهجقدددذجلؿدددطذعججبملظدددةمسكجللدددقجتدددثمججج

عطمسدت دددمجعددددنجقاددددملجكدددمبطجللؼددددشط جلملةدددد .جايفججج

(.Radke v. M.S 2005)قلدددة ج

(13)ج

نج

جازدددذحجلحملكألددد جلنجسزدددملجللؼدددشط جعظدددؤالدجعدددنجج

%جعدددنجلهؿدددمبمحجللدددقجعدددمباجعن دددمجطدددميعجطدددةمسكججججججج15

بةددددددذجلنجلؿددددددطذعججطددددددةمستهجبؼددددددمضن جعظددددددشع ججججج

يامداددددددمجعؼددددددثاهجبددددددهجػددددددمةنجايفجعددددددمسدجتظدددددداةبججججج

لحملكألددد جلاشلسادددمجقملدددججبدددمنج سزدددملجللؼدددشط جقدددذججججججج

فؼدددددةلملجيفجلتادددددمسجقملعدددددذجللظددددد ع جطدددددملءجيفجبذليددددد جج

لملطددددددمسدكجلاجيفجلناطددددددثألشلسجفة ددددددم نجففةألددددددمجيثةةلددددددعج

مسدكجازدددذحجلحملكألددد جلنجللظدددةمسكججبادددذءجعألةلةددد جلملطدددج

لملظدددددشاق جيجتكدددددنجتظددددد جبظدددددشع جفة دددددمجت ذيدددددذجججججج

لةلظدددد ع جللةمعدددد نجالنجلؾش دددد جلملشتكادددد جيجتكددددنججج

اطدددددد ك.جافةألددددددمجيثةةلددددددعجبمناطددددددثألشلسجبمملطددددددمسدكجججج

ازدددذحجلحملكألددد جلنجللظدددةمسكجلملظدددشاق جبدددذنحجتظددد ججج

بظدددددددشع جيفجعنطاددددددد جطدددددددكنة جيفجقمالددددددد جعدددددددنجج

للؼددددشط جبةددددذجلنجلملؼددددثاهجبددددهجلةلفددددشلسجعددددنجداسيددددمحج

جبذنحج طمسدته.جججج
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اػددددددذسجلهػددددددمسكجلىلجلنجطددددددابجلقددددددذل جاكددددددمناحجججج

لبفدددمرجللادددمبمنجعةلددداجاؿدددذلسجعدددد جادددزملجللاملعدددذجلاجججججججج

للثمزة دددمحجادددمجلثسندددبجللدددذعمالجللدددقجتادددم جعةلة دددمججج

للددددقججعددددنجقادددد جلملثلددددشسينجعددددنجعألةلةددددمحجلملطددددمسدكج

جتثظدددددمجيفيادددددم جب دددددمجنفدددددشلدجللؼدددددشط جاللدددددقجقدددددذججج

جا)جلهاألدددددددمل(جلبةدددددد جلألضةدددددددمنجبظددددددمءجللظدددددددةلم ججج

للشعمبددد جيفجللاةدددمدكنجناطدددةألمجارلجعدددمجعةلألندددمجبدددهنجليجججججج

تةدددددمي جكدددددا جقدددددذجقكدددددمجبدددددهجعةلددددداجللؼدددددشطيججج

يثةدددددزسجججبمللدددددشسجبؼدددددك جػخـددددديجقدددددذجججججلملثظدددددابج

لؿـدددددملجعةلةدددددهجعندددددهج)اغمؿددددد جارلجكدددددمنجرلددددد ججج

للؼددددددشطيجفدددددد جعددددددؤعنجعةلةدددددده(نجلددددددزل جيفلدددددد ججججج

جفة دددمجةألددد لملثلدددشسجللشزدددمسجعةلددداجللمكملددد جللدددقجيججج

رلدددد جللؼددددشطيجنانجاددددزملجلألادددد كجفملاددددمجعددددمجتكددددمنج

بؼدددددمطمت مجعدددددؤعنجعةلة دددددمجعدددددنجز ددددد نجفلددددد جعدددددنج

قدددددددذسكجتةلددددددد جللمكدددددددمناحجلململةددددددد جعةلددددددداجتظدددددددذيذجج

للثةميلمحجلةلألثلشسينجعنجز  جناشل

(14)

. 

عةلألددددمجانجفددددشدجقةددددم جاكددددمناحجللؼددددشط جب ؿددددذلسج

للثمزة دددددددمحجناجيكفددددددديجلةلادددددددملجللاملعدددددددذجلاججتةلددددددد 

بمبثفدددددمءجعظدددددؤالةث مجعدددددنجلألكدددددشلسجللنمػدددددئ جعدددددنججج

تةلدددد جلملطددددمسدلحنجبدددد جيددددثةدجفددددم جرلدددد جانجتكدددددفجججج

ادددزملجللمكدددمناحجعدددنجعظدددمعة مجلثدددذسيبجللظدددميادجججججج

نانجؼظدددددججنعثددددمبةث مجعةلدددداالهػددددشلحتجللددددذقةعجج

للثددددذسيبجالألػددددشلحتجقددددذجيددددؤديجاىلجافدددد جعددددذدججججج

ة جناجلؿدددملدرجللدددقجيرتتدددبجعةلة دددمجاؿدددمبمحجػخـدددجججج

جنكشلسجبمملألثةلكمح.

لعددددمجفةألددددمجيثةةلددددعج اددددذلسجللةنميدددد جللملزددددبجعةلدددداججججججج

لفدددددددشلدجللؼدددددددشط جبدددددددزهلمجعندددددددذجقةدددددددمع مجبثةلددددددد جججججج

للةمعددددد جيفججللاملعدددددذفمبدددددهجا اثلددددداجججنلملطدددددمسدلح

لملظدددددؤالة جللثاـددددد ي جعدددددمدكجعدددددمجيادددددمغج ةةدددددمسجج

للؼدددخفجلملةثدددمد.جاعدددعجرلددد جفمبدددهجين دددشجاىلجنفدددشلدجججج

ةددددمديدنجللؼددددشط جبؼددددك جكثةلددددفجعددددنجلألفددددشلدجللججج

ابملثددددددمليجفمبددددددهجناجيكثفدددددداجعددددددن مجباددددددزلجعنميدددددد ججج

للؼدددددخفجلملةثدددددمدجفةألدددددمجيفةةلمبدددددهنجالكدددددنجيناغددددديججججج

نيلدددددددمجننجيثألثةدددددددملجبادددددددذسجعةددددددددجعدددددددنجلملةشفددددددد ج

لـمؿدددد جاللاددددذسكنجابنددددمءجعةلدددداجرلدددد جفمبددددهججيددددبججججج

عةلدددددددداجلألفددددددددشلدجلملددددددددذسبدجكددددددددهفشلدجػددددددددشط جننججج

يثـددددددشفملجبطشيادددددد جتثفددددددعجعددددددعجاددددددزلجللثددددددذسيبنجج

عملةددد جللظدددشع ججيدددبججججلحااكدددزلجيفجضدددمناحجلملطدددمسدجج

عةلددداجنفدددشلدجللؼدددشط جلطدددثخذل جدسزددد جللةنميددد جللدددقج

تةثدددددددربجعةاملددددددد جيفجكدددددددمءجتدددددددذسيا مجاادددددددربت مجج

لـمؿدددد جانيلددددمجيفجكددددمءجللثنمطددددبجعددددعجلل ددددشاحتججج

جسزدددددملللظدددددميذكجيفجلملطدددددمسدك.جابملثدددددمليجارلجكدددددمنجججج

للؼددددشط جدانجعظددددثملجلمل ددددمسكجاللةنميدددد جلملثمقةدددد ججججج

ؿدددمبمحجعدددن منجعندددذامجطدددةكمبمنجعظدددؤالدجعدددنجلهججج

طةلمك مناجلألكشلسجللنمػ جعنج

(15)ج

جج.ج

جلملطةلبجللدمبي

جلللشس

 دددددد جسكدددددنجلللدددددشسجللشكةدددددضكجللدمبةددددد جج

عدددنجللشكدددميضجلألطمطدددة جللدددد رجلاةدددم جلملظدددؤالة جججججج

لملذبةددد نجفةلدددةعجيكفددديجلثطاةدددعجادددزملجلملظدددؤالة جلنججججج

جياعجاطمجب ججيبجلنجقذرجكشسل.

اياـددددذجبمللددددشسجافاددددمجلةلاملعددددذجللةمعدددد ج لملظددددمغجج

 ـددةلط جلمللددشاسنجااددمجيثطادددعجعددنجادد لجللنةددد جججججج

لاجلملظدددددمغجبمكدددددعجقدددددميمجلاجلؿشعدددددمنجعدددددنجعةدددددضكنجج

عةدددذجيـددداحجلمللدددشاسجيفجاكدددعجلطدددمءج دددمجكدددمنججججج

عةلةدددددهجقاددددد جاقددددددمسجلـطددددده .جلاجادددددمج جلرلجيـددددددةبججججج

خفجيفجضدددددددددددددعجلاجعـدددددددددددددةلط جعملةددددددددددددد ججججللؼددددددددددددد

عؼشاع  

(16)

ج.

الللددددشسجعةلدددداجبددددمعد:جعددددمديجيـددددةبجلنابظددددمنجيفجججج

عملددددددهج)كددددددهت حتجعددددددملجلاجتفميددددددججؿددددددفا (جلاجيفجج

زظدددذملج)ك ؿدددمب جتكادددذجلملـدددمةجبفادددمح(.جلاجكدددشسججججج

لدبدددديجيثألددددد جيفجليجينددددثشجعددددنجاؿددددمب جلاجعظددددمغجججججج

بملؼدددةمسجيندددثشجعدددنجاامبددد جلاجتاةةدددذجلةلطشيددد جيندددثشججج
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عددددنجضدددداعجدانجازددددهجضددددعججج

(17)ج

.جافملاددددمجعددددمجتكددددمنججج

مسكجعدددددنجؿدددددمسجلملظدددددؤالة جلناكدددددشلسجيفجادددددزملجللـددددد

لملذبةددد جلشزدددملجللؼدددشط جاددديجلكدددشلسجعمديددد نجطدددملءجججج

متدةلددددججبمهؿددددمبمحجلؾظددددذي جبدددد جاضثدددداجللمفددددمكججججججج

للددقجقددذجتطددملجلملؼدددثاهجبددهجلهلددمسةجلاجنضددذجللشكدددمةججججججج

عةدددهجيفجللظدددةمسكجلاجنضدددذجطدددميايجللظدددةمسلحجلاجلملدددمسكجججج

جلألبشيمءنجلاجلناكشلسجللقجتةلطعجبمملألثةلكمح.ج

 جفةدددددهجللمنايدددددمحجللادددددملججايفجللمقدددددججللدددددزيجتدددددشفج

 ظدددددؤالة جلفدددددشلدجللؼدددددشط جعدددددنجلهؿدددددمبمحجللدددددقجج

تةلطدددددعجبمملؼدددددثاهجبدددددهجللدددددزيجتدددددثمجعطمسدتدددددهنجففددددديجج

(2006جGraves v Thomas)قلدددة ج

(18)

نج

قلددددججلحملكألدددد جبةددددذ جعظددددؤالة جنفددددشلدجللؼددددشط جججج

للدددزينجضدددمالملجايادددمحتجعشلادددعجكدددمنجيادددمدجطدددةمستهجججج

بظددددددشع جعملةدددددد نجلألعددددددشجللددددددزيجندلجاىلجفاذلبددددددهججججج

عةلدددددددداجطددددددددةمستهجالؿددددددددطذلعهجبهضددددددددذجججللظددددددددةطشك

لؾدددذسلنج دددمجتشتدددبجعةلةدددهجافمتددده.جازدددذحجلحملكألددد ججج

بددددددمنجكددددددمبطجللؼددددددشط جيجيكددددددنجينددددددميجاؿددددددم ججججج

لللدددشسجبدددمملشلاعنجاناجانجادددزلجلألاددد جضدددمالجللفدددشلسجججججج

عددددنجطشيددددعجصيددددمدكجطددددشعثهجلألعددددشجللددددزيجندلجاىلجججججج

جاقمسجلؿمدرجاافمته.

فددددمنجلناعددددشجيثةلددددفجبملنظددددا جلاددددمقيجللشكددددمةجيفججججج

سكنجابملنظدددا جلةلطدددشحتجللدملدددذجللدددربيء.ججججتةلددد جللظدددةمج

ففةألددددمجيثةةلددددعجبمملظددددؤالة جمددددمجللشكددددمةجلاثةلددددفججج

عمقدددفجلحملدددمكمجبؼدددهنجعظدددؤالة جلفدددشلدجللؼدددشط جججججج

جDee v. Pomeroy)عن دددم.جففددديجقلدددة ججج

1991)

(19)ج

نجكددددمنجلملددددذعيجسلكاددددمجيفجطددددةمسكجتددددثمججججج

عطمسدت دددددمجعدددددنجقاددددد جداسيدددددمحجللؼدددددشط جعنددددددذعمجججججج

جلستطألدددججعدددمزضجؿدددخشيجاتدددميفجللشلكدددبنجضةدددذجججج

ازددددددددددددذحجقكألدددددددددددد جلناطددددددددددددثئنمحتجيفجانايدددددددددددد جججج

(Oregonجلبددددهجيفجكددددمءجلملخملفدددد جلملشتكادددد جاادددديججج)

عدددة جيفجللظدددمع جعدددنججج75للاةدددمدكجبظدددشع جتـددد جلىلجج

ز دد نجايفجكدددمءجلملةةلمعدددمحجللدددقجتؤكدددذجعةلدددمجسزدددملجج

للؼدددشط جبمزددددمدجرلدددد جلؿددددمزضجيفجب ميدددد جللطشيددددعجج

عددددنجز دددد جلاددددشل.جفددددمنجاددددزلجلهاألددددملجعددددنجسزددددملجججج

عةلةدددددهجعظدددددملث مجعدددددنجللؼدددددشط ج كدددددنجلنجيرتتدددددبج

لناكددشلسجللددقجؿاددججبملشلكدددبجناطددةألمجعددعجازدددمدجججججج

لدلددددد جعدددددنجلاألدددددملجيفجتدددددذسيبجلفدددددشلدجللؼدددددشط جايفج

طةمطددددد جتؼدددددغة جعشكادددددمحجللؼدددددشط جيفجضدددددمناحجججججج

للطدددددملسل.جاعةلددددداجللةكدددددعجعدددددنجرلددددد جزدددددمءجضكدددددمججج

 .2004Fisher v)لحملكألدددد جيفجقلددددة جج

Miami-Dade County)

(20)ج

نجضةددددذجكددددمنجج

ميايجللظددددةمسلحجلفددددشلدجللؼددددشط جيطددددمسدانجنضددددذجطددددج

عدددددددة جيفجج120-100للدددددددزيجيادددددددمدجطدددددددةمستهجبظدددددددشع ججج

للظددمع جااددمجعملددد جطددكشنجافسدددهكجلستطألددججطدددةمسكججججج

لملؼدددثاهجبدددهجبهضدددذجنعألدددذكجلهكدددمءكجيفجللؼدددمسسجلناعدددشججج

للدددزيجندلجلىلجافمتدددهجاافدددمكجللشلكدددبجللدددزيجكدددمنججججججج

عةددددده.جاعندددددذجب دددددشجللالدددددة جعدددددنجقاددددد جلحملكألددددد ججججج

طشضددددججللثظددددم لجلناتددددي:جادددد جلنجسزددددملجللؼددددشط جججج

ظدددددؤالمنجعدددددنجافدددددمكجللشلكدددددبجيفجللظدددددةمسكجللدددددقججع

متدددددددججعطمسدت دددددددماجفكدددددددمنجلؾدددددددملةجبدددددددمنجسزدددددددملج

للؼدددشط جفددد جعظدددؤالدجعدددنجافدددمكجرلددد جللشلكدددب.ججج

 Troupe v. Sarasota)ايفجقلدددة ج

county2005ج)

(21)

نجقلدددددججلحملكألددددد جبدددددمنجقةدددددم ج

نفدددددددشلدجللؼدددددددشط جبددددددد ط  جللندددددددمسجعةلددددددداجطدددددددةمسكجج

عظددددددشع جكمبددددددججتادددددد جلملؼددددددثاهجبددددددهجيفجزش دددددد جججج

نجناجيمزددددبجعظددددؤالةث مجعددددنجافددددمكجلضددددذجججكددددذسلح

سكددددمةجتةلدددد جللظددددةمسكجااؿددددم جاؿددددمبمحجاطدددد كجججججج

بشلكدددددبجنادددددشنجعندددددذعمجؼطألدددددججللظدددددةمسكجبمقدددددججج

ناضدددعجناؿدددطذلع مجبهضدددذجلؾدددذسلنجنجابملثدددمليجفدددمنججج

افدددمكجلضدددذجللشكدددمةجااؿدددمب جلألادددشجيجيكدددنجبظدددابجج
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لطددددثخذل جنفددددشلدجللؼددددشط جلةلاددددمكجلملفشطدددد جنجاا ددددمجج

هجللفدددشلسجناطدددةألمجالنججكدددمنجبظدددابجقدددشلسجلملؼدددثاهجبدددجججج

عألةلةددددد جاطددددد  جللندددددمسجعةلددددداجلملؼدددددثاهجبدددددهجكمبدددددججججج

عةاملدددد جناعثاددددمدجلضددددذجلللددددامنجبددددمنجلملؼددددثاهجبددددهججججج

جكمنجعظةلطم.

للقجؼةلعجبدملطشحتجللدملدذججججسلعمجفةألمجيثةةلعجبمألكشل

للددربيءج)طدددملءجلكدددمنجطدددميعجطدددةمسكجنادددشلجلاجطدددميعجج

دسلزددد جلاجنضدددذجلملدددمسكجلألبشيدددمء(نجفدددمنجللمنايدددمحجتكدددمدجججج

ػألددددعجعةلدددداجعظددددؤالة جلفددددشلدجللؼددددشط جعددددنجاددددزملججج

(جيددنفجللاظددمججNebraskaلناكددشلس.جففدديجانايدد ج)جج

(جعنجللن م جلألطمطيجفة مجعةلاجعمجيدهتي جج911-13)

لهؿدددمب جلاجلناكدددشلسجللدددقجتةلطدددعججيفجضملددد جللمفدددمكجلاج

 ألثةلكمحجطشحتجخملذجبشيءجبظدابجعألد جعدنجلعألدملججججج

نز ددضكجلبفددمرجللاددمبمنجاعن ددمجلملطددمسدلحنجفددمنجلناكددشلسج

للدقجتةلطددعجبدملطشحتجللدملددذجتةدمضجعددنجقاد جللاظددمججججج

للددزيجيةألدد جفةددهجكددمبطجللؼددشط جلملظددؤالجعددنجتةلدد ججج

 city of Caddoجج   لناكدشلس.جففديجقلدة جججج

valley v. George)2000ج)

(22)

كددمنجنضددذججن

ج90للةلـددمقجياددمدجػددمضنثهجبظددشع جعملةدد جتـدد جلىلجج

عدددة جيفجللظددددمع جاكمبدددججت ضاددددهجفألمعددد جعددددنجججج

داسيدمحجللؼدشط نجابةددذجلنجعسدضحجداسيدمحجللؼددشط ججججج

عدنجايادمحتجلملؼدثاهجبدهجعألدذحجلىلجتؼدةةذجضدمزضجعةلداججججججججج

للطشيددعجعؤلددفجعددنجطددةمستدجعددنجطددةمسلحجداسيددمحججججججج

ظةمستدجتظدألحججللطش نجاتشكججعظمف جقةلةةل جبدجلل

 ددشاسجللظددةمسلحجباطدديءجيفجللمطددط.جاعنددذعمجكددمنججججج

لملددذعيجقددمالجلملددشاسجبظددةمستهجبدددجطددةمسلحجللذاسيدد جج

بهجللؼدمضن جللدقجكدمنجيامدادمجلملؼدثاهجبدهجججججججججلؿطذع

لهلددددمسةنجتةددددشضجعةلدددداجنخشاددددمجلملددددذعيجلىلجاؿددددمبمحججج

ػذيذكجاعذيذك.جاعنذجب شجللالة جعنجقا جلحملكأل ج

لـطددهجينظددبجلىلجلفددشلدجج%جعددن10قلددججبددمنجعددمجبظدداثهج

للؼشط نجابملثمليجضكألججعةلة مجاعةلاجلملامطة جللقج

نلددفجداناسجلىلجج25يةألةلددمنجفة ددمجبددذفعجتةددمي جقددذسملج

 Board of county)لملددذعي.جايفجقلددة جج

commissioners of Totten county 

v. Basset 2000ج)

(23)ج

نجكدمنجلملدذعمنجيادمدانجججج

الز دددملج(جعندددذعمجJacksonطددةمست مجمدددمجعذيندد ج)جج

ضمزضلجلةلؼشط نجابثمزةهجعدنجنضدذجكدامنجللؼدشط ججججج

قمعملجبمملشاسجعنجا لجلؿمزضجيفجبفعجللمقدججللدزيججج

عددشحجفةددهجطددةمسكجلملؼددثاهجبددهج)لملظددةلح(جبظددشع جعملةدد ججج

الؿطذعججبظةمسكجلملذعدجبةذجلنجقم جبملثخةلفجعنج

ضددددددددمزضجللؼددددددددشط .جقلددددددددججلحملكألدددددددد جللةةلةددددددددمجيفجج

(Wyomingج ظدددددؤالة جسزدددددملجللؼدددددشط جعةلددددداججج)

لطدمغجلهاألددملجألب دمجفؼددةلملجيفجؼذيدذجعكددمنجاقمعدد جججج

لؿمزضجايفجؼزيشجلملذعدجعنجازمدجعطمسدكجعملةد جج

للظشع نجاسفلججمتظك مجبمؿـمب جلملاةذكجاقلجج

بددمنجللثألظدد جبمؿـددمب ججيددبجلنجيكددمنجيفجلؿددمناحججججج

 Henery v. city)لللشاسي جفادط.جايفجقلدة ججج

of Omaha2002ج)

(24)ج

نجقلدججقكألد جللمنايد جججج

ظؤالة جلفشلدجللؼدشط جعدنجلهؿدمبمحجللدقجؿادججججججج 

بظميعجدسلز جكمنجيامدجدسلزثهجعنذعمجلؿطذعججبهج

لضذلجداسيمحجللؼشط جلخنمءجلضذلجلملطمسدلحنجالةدذ جج

عذعةددد جلنججهقنمعدد جلملذيندد جبدددمؿكمجقمعددججبمطددثئنمفجججج

طددميعجللذسلزدد جيجيكددنجطشفددمجبشيئددمجرلدد جلنجكددمبطجججج

ا دد جاقددم جللؼددشط جكددمنجقددذجفةدد جنكددملءجطددةمستهجلملنج

بمللددغطجعددشلسلجعةلدداجعناددهجللظددةمسكجاضددمالجلنابثةددمدجججج

قذسجلملظثطمسجعنجطميعجللذسلز جلناجلبهجفؼ جيفجرلد نجج

اععجازلجزمءجضكدمجقكألد جلناطدثئنمحتجعؤيدذلجؿكدمجججججج

 .Mumm vقكألددد جللمنايددد .جايفجقلدددة ججج
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Mornson)2006ج)

(25)ج

قلججلحملكأل ج ظؤالة جج

لملطدمسدكججكمبطجللؼشط جعدنجافدمكجنضدذجلملؼدمكجبظدابجججججج

للقجقم جب مجألضذجلملؼثاهجب مجلهلدمسبدنجضةدذجازدذحجججج

لحملكأل جننجػخـة جلملؼثاهجبهجكمبججعةشافد جالبدهججج

يجيكنجفشعمجاط لنجابملثمليجفةلمجيكنجانمل جعدنجج

دلسجملد جازملجلملطمسدكجللقجنفلججاىلجافمكجنضدذجلملؼدمكججج

لنابشيمءجفطكألججلحملكأل جلضازثهجبملثةمي ج)اادزملجج

للددددشسجلملةنددددميجللنمػددددتجعددددنجلكددددشلسجلضدددذلجؿددددمسجلج

جلملطمسدلح(.

جلملطةلبجللدملذ

جللة ق جللظااة 

تةدددد جللة قدددد جللظددددااة جلنجيكددددمنجلللددددشسججج

بثةسدددد جعمػددددشكجهادددد لجلملددددذينجبملزاددددهجللاددددمبمبي.ج

 ةنددددداجلنجتكدددددمنجضملددددد جللمفدددددمكجلاجلهؿدددددمب جللدددددقججج

ؿاددددددججبمألػددددددخمقجلاجلناكددددددشلسجللددددددقجؿادددددددجججججج

للؼدددددشط جلاجبدددددمألعمللجعدددددنجزدددددشلءجلاألدددددملجسزدددددملجججج

سعددددددددمبث مجلملثألدةلدددددددد جبةددددددددذ جللثددددددددضلع مجباملعددددددددذج

للظددددد ع جلاجللثمزة دددددمحجلهدلسيددددد جللدددددقجتـدددددذسامججج

جللمكمناحجللقجيةألةلمنجفة م.

اع قددددد جللظدددددااة جسكدددددنجعظدددددثا جعدددددنجسكددددد جججججج

لـطدددددهجالللددددددشسنجلرجقددددددذجيادددددعجلللددددددشسجاتددددددن  ججج

للة قددد جللظدددااة جاعدددعجرلددد جتنثفددديجؿدددف جلـطدددهججججج

 .Graves v)عددنجللفةدد جلللددمسنجففدديجقلددة ججج

Thomas2006ج)

(26)ج

للظدددددددددددددملف جللدددددددددددددزكشجيجج

تكددددنجافددددمكجلملشلاددددعجبظددددابجعألةلةدددد جلملطددددمسدكنجبدددد ججججججج

بظدددددابجللظدددددشع جللةملةددددد جللدددددقجكدددددمنجيادددددمدجب دددددمجججج

طدددددةمستهجلناعدددددشجللدددددزيجندلجلىلجفاذلبدددددهجللظدددددةطشكجججج

عةلددداجطدددةمستهجالؿدددطذلعهجبهضدددذجلؾدددذسلنج دددمجندلججج

جلىلجافمته.جج

الاددذجنخددد جتظددم لجفةألدددمجارلجكددمنجضظدددنجللنةدد جعدددنججججج

قاددد جنفددددشلدجللؼدددشط جالملثألددددد جبمعثددددمهلمجلةلاملعددددذجججج

اللثمزة ددددددمحجللظددددددملف جللددددددزكشجاللددددددقجتلددددددة مجججججج

للمكدددددمناحجللدددددقجيةألةلدددددمنجفة دددددمج كدددددنجننجيكدددددمنججج

نطمطدددددددمجلةلدددددددذفمسجيفجعملز ددددددد جللدددددددذعمالجلملامعددددددد ججج

كدددددذامجاللنمػدددددئ جعدددددنجلهؿدددددمبمحجللؼخـدددددة جناجججج

جلهكشلسجبمملألثةلكمحا

لإلزمبدددددد جعةلدددددداجاددددددزلجللظددددددؤللج كددددددنجللاددددددملنجانججج

بطجللؼدددددشط جللدددددزيجيثسماددددد جعألدددددذلجقملعدددددذججججكدددددم

للظدددد ع جاتمزة ددددمحجللمكملدددد جللددددقجيةألدددد جفة ددددمججججج

اللدددقجتدددن مجعألةلةددد جلملطدددمسدلحنجطدددمحتجيكدددمنجعدددنججججججج

للـدددةبجعةلةدددهجلنادعدددمءجعظدددنجللنةددد جكدددذفعج كدددنج

لدددهجننجيثألظددد جبدددهجيفجللدددذعملجلملامعددد جكدددذمل.جعةلألدددمجججج

ننجلملظدددؤالة جاندددمجناجتاثـدددشجعةلددداجلللدددمبطجفادددطنجججج

لمكملددد جللدددقجيةألددد جب دددمجعةلددداججبددد جمتثدددذجنيلدددمجاىلجل

لعثادددمسجنب دددمجقدددذجفؼدددةلججيفجللاةدددم جبملزا دددمجيفجاف دددم ججج

تمزة مت ددددمجاىلجلألفددددشلدجللثددددمبةدجهلددددمجلألعددددشجللددددزيججج

ففدددددديجقلددددددة جججتشتددددددبجعةلةددددددهجلألكددددددشلسجبمملددددددذعي.جج

Morgan v. Beaumont police 

department)2016ج)

(27)ج

كددددددددددمنجلللددددددددددمبطججن

(Stehliنجيشلقددددبجضشكدددد جلملددددشاسجيفجنضددددذجػددددملسسجججج)

لملذيندددد نجعنددددذعمجػددددماذجػددددمضن جصزمز ددددمجلألعددددمعيجججج

ع ؼددددددددألمجالللددددددددمءجللددددددددزيجيفجاةلفةدددددددد جللظددددددددةمسكججج

عكظددددددمسلنجفاددددددم جبمناطددددددثة  جعددددددنجلمضدددددد جتةلدددددد ججججج

لملشكادددد جاقددددم جبثؼددددغة جنكددددملءجطددددةمسكجللؼددددشط جججججج

اؿدددددددددفمست مجملدددددددددشكجالضدددددددددذكجعطملادددددددددمجطدددددددددميا مجججججج

(Thomas Durninجبددددملثمقفنجبةددددذجننجاددددزلججج)

نجلألاددددد جسفددددد جلنابـدددددةمسجليعدددددشجافدددددشجعظدددددشعمججججج

لألعدددشجللدددزيجدفدددعجبلدددمبطجللؼدددشط جاىلجعطمسدتددده.جججج

دقةاددد جعةلددداجلملطدددمسدكجعدددربحجطدددةمسكججج12ابةدددذجعدددشاسج
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لملؼدددثاهجبدددهجلـطدددمنجللـدددفشلءجلملضدازددد جلملمزدددمدكججججج

يفجعنثـدددددفجللؼدددددمسسجالؿدددددطذعججبظدددددةمسكجنادددددشلجج

(نجاللددددددزيجMike Morganكددددددمنجيامداددددددمج)

نؿدددةبجاؿدددمب جاطددد كجتدددميفجعةلددداجنخشادددمجيفجاقدددججججججج

(جظش دددد جللاثدددد جDurninناضددددع.جيفجضدددددجنديددددنج)ج

جعنجللذسز جللدمبة .ج

(جالبنثددددددددددهجػددددددددددكملجMorganقددددددددددذعججنسعةلدددددددددد ج)

تلدددألنججلنادعدددمءجبملاثددد جفددد جلملؼدددشاسجكدددذجعذينددد جج

(Beaumontجاادلسكجللؼدددددددددشط جفة دددددددددمنجدفةدددددددددجج)

ج170047كدددد جعددددنجلملذيندددد جاادلسكجللؼددددشط جبملاظددددمجججج

عددددددنجقددددددمبمنجلملشكاددددددمحجاللددددددزيجيددددددمفشجلةلكةمبددددددمحجج

عدددددنجلهؿدددددمبمحجججللةمعددددد جضـدددددمب جعدددددنجلملظدددددؤالة جج

للنمادددد جعددددنجعطددددمسدلحجللؼددددشط جلةلألؼددددثاهجب ددددمنججج

كألدددمجركدددشجلملدددذعاجعةلة ألدددمجبدددمنجانملددد جطةمطدددمحجججججج

اازدددددشلءلحجامؿددددد ج طدددددمسدكجلملشكادددددمحجلملؼدددددثاهججججج

جب م.

نؿدددددذسحجلحملكألددددد جضكألدددددمجعدددددمزضلجيالددددديجبةدددددذ جججج

عظدددددؤالة جلملدددددذعاجعةلة ألدددددمجلطدددددثنمدلجاىلجلؿـدددددمب ج

عدددددنجج170047للدددددقجيثألثةدددددمنجب دددددمج مزدددددبجللاظدددددمججج

قددددددمبمنجلملشكاددددددمح.جبةددددددذجننجقكألدددددد جلناطددددددثئنمحتجج

نجااةلـددددججاىلج2016بالددددججلؿكددددمجلنابثددددذلييجعددددم جج

انجلملددددذعاجعةلة ألددددمجيجياددددذعمجنيدددد جندلدددد جتداددددججننجججججج

قدددددذجنؿدددددذسحجطةمطدددددمحججججػدددددشط جلملذينددددد جكمبدددددججج

اازدددشلءلحجتثةةلدددعج طدددمسدكجلملشكادددمحجعةلددداجللنطدددمجججج

عدددددنجقدددددمبمنجلملشكادددددمحنجج170047لملطةلدددددمةجيفجللاظدددددمج

فلددددد جعدددددنجلنجلحملكألددددد جكمبدددددججقدددددذجناض دددددججلنججج

للظةمطددددددمحجلملددددددزكمسكجيددددددثةدجننجيـددددددمد جعةلة ددددددمج

اةددددعجلملددددمظفدجكثمبدددد جعةلدددداجنب ددددمجقددددذجقشنااددددمجججج

اف ألمادددددددمنجاادددددددمجنعدددددددشجيجقـددددددد جيفجللدددددددذعملججججج

مسك.جابملثدددددمليجتدددددن  جعظدددددؤالة جلملذينددددد ججججلملدددددزك

اادلسكجللؼدددددددشط جفة دددددددمجللثاـددددددد ي جيفجعملز ددددددد جج

جلملذعة جالبنث م.ج

عةلألددددددمجننجلهدلسكجللددددددقجتةثألددددددذجعةلدددددداجتمزة ددددددمحجناج

تثفددعجعددعجعددمجاددمجعطةلددمةجعددنجقادد جقددملبدجللمنايدد نججججججج

ناجللثمزة ددددمحجللددددقجتفؼددددد جيفجعةمؾدددد جلل دددددشاحتجججج

لـمؿددددد جقدددددذجتااددددداجعظدددددؤال جارلجتادددددشسجيفجاقدددددجججج

ضددعجانجلللددمبطجقددذجتـددشحتجبؼددك جع ألدد .جففددديجججججججنا

 .city of Indianapolis v)قلدددة ج

Rhodora Earl2012ج)

(28)

نجسفلدددددددددجج

قكألدددددد جلناطددددددثئنمحتجللددددددذفعجبمؿـددددددمب جللددددددزيججججج

(جالدلسكجIndianapolisمتظددددددددددكججبددددددددددهجانايدددددددددد ج)ج

للؼددددشط جفة ددددمجيفجقلددددة جتددددثةلخفجاقمية ددددمجبمبددددهجججج

ج11ايفجضددددملليجللظددددمع ججج2008نيددددمس/-/عددددميم8يفجيددددم ج

 Shannonلطددددددثسمةجلللددددددمبطج)ججؿددددددامضم

Harmonجااددددمجنضددددذجكددددامنجػددددشط جللددددذاسيمحججج)

(جملكمملدددددددددددد جتثةةلددددددددددددعجIndianapolisيفجانايدددددددددددد ج)

بمضثألملةددد جاقدددمسجعألةلةددد جطدددطمجعظدددةلحجعةلددداجعثسدددشجج

لاةدددعجلألقدددشلقنجضةدددذجناكدددطججللؼدددشط جلنجنضدددذججججج

للؼدددد مدجكددددمنجقددددذجناضددددظجقةددددم جػخـدددددجبفددددثحججججج

للاددددددمةجلناعددددددمعيجلةلألثسددددددشجلملددددددزكمسجبددددددملامكنجالنججج

(جمحددددددشلءجكمبددددددجججChryslerعددددددنجبددددددمسج)جطددددددةمسكج

عثمقفدددد جيفجلضددددذجللطددددش جللفشعةدددد جللاشيادددد جعددددنجججججج

لملثسدددشنجاعندددذجلقدددرتلةجلللدددمبطجلملدددزكمسجعدددنجعكدددمنج

لؿدددددمدرجػدددددماذجللظدددددةمسكجلملثمقفددددد جاػدددددماذجسزددددد جج

فة ددددمجيشتددددذيجقفددددمصلحجالددددشلءج)اقددددذجاجللثةددددشحتججججج

(جزملظدددمج(Michael Gaddieعةلةدددهجناضادددمجبمبدددهج
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لملؼددددددددثاهجبددددددددهجيفجعاةددددددددذجللظددددددددميعنجاعنددددددددذعمجسنلجج

(Gaddieجطددددددةمسكجللؼددددددشط جضددددددمالجلنابظددددددطمةججج)

عددددنجرلدددد جللطشيددددعجللفشعدددديجيفجقمالدددد جالكددددط ججج

عنددددهجلةلدددد شةجادادددد جلىلجعنطادددد جطددددكنة نجعنددددذامجججججج

قدددم جلللدددمبطجبثفةةددد جنكدددملءجللطدددملسلجيفجطدددةمستهجججججج

اؿددددددددفمسلحجلهبددددددددزلسجاقددددددددم ج طمسدتددددددددهنجاافاددددددددمج

لثاددددمسيشجلللددددمبطجلملددددزكمسجفددددمنجلملؼددددثاهجبددددهجبددددذلججججج

بؼددددك جكددددا جضثدددداجاؿددددةلججلىلجججيضيددددذجيفجطددددشعثه

عدددددة جيفجللظدددددمع جابدددددذلجبمنابثةدددددمدجعدددددنجطدددددةمستهججج60

(جاعددددددعجرلدددددد جفددددددمنجلناادددددد ج(Harmonلللددددددمبطج

ج50لطدددددددثألشج طمسدتدددددددهجدانجلنجتثسدددددددماصجطددددددددشعثهجججج

عددددة جيفجللظددددمع نجاقددددذجػددددماصجلملؼددددثاهجبددددهجاةددددعججج

اػددددمسكجللثمقددددفجلملشاسيدددد جيفجضدددددجتمقددددفجعندددددذامجججججج

ماصجػددددددج62لللددددددمبطنجاعنددددددذجللمؿددددددملجلىلجػددددددمسسجج

لملؼدددددثاهجبدددددهجلـدددددطجللمطدددددطيجاعدددددربجلىلجلناػدددددمملجججج

لملةدددمكعجلناعددددشجللددددزيجعدددشضجضةددددمكجللةذيددددذجعددددنججج

لناػددددخمقجفلدددد جعددددنجللظددددةمسلحجلةلخطددددشنجاعددددعججججج

رلددددددد جالؿددددددد جلللدددددددمبطجعطمسدتدددددددهنجايفجب ميددددددد ججججج

لملطددددددمحتجلؿددددددطذ جلملؼددددددثاهجبددددددهجبظددددددةمسكجلملذعةدددددد جججج

(Earlجاقددددذجتظددددابجهلددددمجب ؿددددمبمحجعذيددددذكنجعنددددذامج)

للمنايدددددددد جالدلسكججلقمعددددددددججلملذعةدددددددد جدعملاددددددددمجكددددددددذ

للؼدددشط جفة دددمجبظدددابجلهؿدددمبمحجللدددقجؿادددججب دددمنجججججج

اقدددددددذجلطدددددددثنذحجيفجدعملادددددددمجلىلجقدددددددشلسجلللدددددددمبطججججج

 ملؿددددةل جلملطددددمسدكجدانجايدددد ءجنيجلعثاددددمسجلظدددد ع ججج

بدددمقيجللظدددميادجالملؼدددمكجلناادددشينجيفجلملنطاددد نجاقدددذجججج

متظددددكججلملذيندددد جالدلسكجللؼددددشط جفة ددددمجبمؿـددددمب ججج

-3-13-34جكددددذجلملظددددؤالة جلطددددثنمدلجلىلجللاظددددمجج

عدددددددددددددددنجقدددددددددددددددمبمنجلملطملادددددددددددددددمحجللالدددددددددددددددمية جججج3

(جاللدددددددزيجيدددددددنفجعةلددددددداججججIndianapolisملذينددددددد )

تدددددددددمف جلؿـدددددددددمب جكدددددددددذجدعدددددددددمالجلملظدددددددددؤالة ججج

للثاـدددد ي جللددددقجتاددددم جعةلدددداجلؾ ددددمحجلؿكمعةدددد ججججج

اعمظفماددددددمجبظددددددابجتنفةددددددزامجلةلاددددددمبمن.جبةددددددذجلنججج

سفلددددججاددددزلجللددددذفعجلطددددثنمدلججججحتقكألدددد جلناطددددثئنمج

عدددددددددنجججd-1-8-1-21-9لىلجلضكدددددددددم جللاظدددددددددمججج

(جاللددددددزيجيددددددنفجIndianapolisعذابدددددد جانايدددددد ج)

عةلدددداجلنجللؼددددخفجللددددزيجياددددمدجطددددةمسلحجللطددددملسلجججج

اعن دددددمجطدددددةمسلحجللؼدددددشط جناجيةفددددداجعدددددنجالزدددددبجججججج

للاةددددددمدكجعددددددعجايدددددد ءجلناعثاددددددمسجللملزددددددبجللظدددددد ع ج

ؾألةددددعجلألػددددخمقنجااددددمجلناعددددشجللددددزيجيجقددددذرجج

جيفجازملجللذعمل.

يااددددددداجننجبادددددددملجانجعدددددددبءجلهخادددددددمحجيفجضدددددددملدرجججج

ا ددددمجياددددعجعةلدددداجعددددمتعجلملثلددددشسنجارلدددد جججلملطددددمسدلحج

عددددنجطشيددددعجاخاددددمحجلللددددشسجللددددزيجؿددددعجبددددهجعددددنججججججج

ز ددد نجالخادددمحجلهاألدددملجناجطدددمءجللظدددةلم جعدددنجقاددد ججججججج

لللددددامنجلملةنددددةدجااكددددمنات مجعددددنجاةلف ددددمجعددددنجججججج

ز دد جناددشل.جفدد رلجلطددثطمسجاخاددمحجرلدد جلبثادد جعددبءججججججج

دفددددددعجلملظددددددؤالة جاىلجللمكملدددددد جانفددددددشلدجللؼددددددشط ج

نب دددمجقدددذجمتظدددكملجججللدددزينجيدددثةدجعةلدددة مجننجيداثدددملجججج

ضدددذادجللاملعدددذجاللثمزة دددمحجطدددملف جللدددزكشجاعدددعججججج

اددددزلجفاددددذجاقددددعجلللددددشسنجفدددد رلجلطددددثطمعملجننجيداثددددملجج

رل جسفةججعن مجلملظؤالة 

(29)ج

ج.ج

جلذلملاطذجللدم

عمقفجللالمءجلألعشيكيجعنجلملظؤالة جلملذبة ج

جهفشلدجللؼشط جللنمػئ جعنجنكشلسجلملطمسدلح

طدددددمحتجمدددددمالجيفجادددددزلجلملاطدددددذجننجبادددددفججج

عةلددددددداجبةددددددد جللظدددددددملبعجللالدددددددمية جلةلألطدددددددمكمجججج

لألعشيكةددددد جلملثةةلاددددد جبمملظدددددؤالة جلملذبةددددد جهفدددددشلدججججج

للؼددددشط جاللنمػددددئ جعددددنجنكددددشلسجلملطددددمسدلحنجطددددملءجججج
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عةلددداجعظدددثملجلحملكألددد جلناؼمديددد جللةةلةدددمنجناجبدددمقيجججججج

جقمكمجللمنايمح.ج

جلملطةلبجلألال

جعمقفجلحملكأل جلناؼمدي جللةةلةم

نملدددددد جقددددددشلسلنجع ألددددددمنجؿددددددمدسلنجعددددددنججججاج

لحملكألددد جلناؼمديددد جللةةلةدددمج كدددنجننج دددد جنطمطدددمجججججج

أليجبادددددمؾجيثةةلدددددعج مقدددددفجللذطدددددثمسجلناؼدددددمديجججج

عدددنجضةدددذجؿدددةلثهج طدددمسدلحجسزدددملجللؼدددشط جاعدددمجججججج

قددذجينؼددمجعن ددمجعددنجنكددشلسج مزددبجللثةددذي جللشلبددعججججججج

عدددددددنجللذطدددددددثمسجلألعشيكددددددديج)الملثةةلدددددددعجعألميددددددد ججججج

لثفثددددةؽجلــمؿددددة جللؼخـددددة جكددددذجعألةلةددددمحجلجج

فدددد جلملةاملدددد (نجاللثةددددذي جللشلبددددعجعؼددددشج)الملثةةلددددعججج

 نددددعجللذالدددد جعددددنجضشعددددمنجعملطنة ددددمجعددددنجبةدددد جج

لؿادددددددم جلألطمطدددددددة نجاللدددددددقجتةثدددددددربجكدددددددشاسي جججج

ملفددددماةمجلملظددددمالكجلاجلؿشيدددد نجعددددنجقاةدددد جلؿددددعجيفجججججج

جلناطثا لجاللكشلع ...(.

 .Brower v) للاددشلسجلألالجكددمنجيفجقلددة ج

County of Inyo1989ج)

(30)ج

ضةددذجقلددججججن

لحملكألددد جلناؼمديددد جللةةلةدددمجبدددهنجافدددمكجطدددميعجطدددةمسكجججج

متددججعطمسدتددهجعددنجزددشلءجلؿددطذلعهجعددمزضجكددمنجججججججج

نفدددشلدجللؼدددشط جقدددذجاكدددةمملجعةلددداجللطشيدددعجهيامفدددهجج

ناج ددددد جلبث مكددددمجلةلثةددددذي جللشلبددددعجعددددنجللذطددددثمسجججج

لألعشيكددددددينجنانجللؼددددددشط جعددددددنجضا ددددددمجننجتثخددددددزجججج

لهزددددشلءلحجلل صعدددد جملنددددعجلملؼددددثاهجبددددهجعددددنجللفددددشلسنجججج

اعدددددعجادددددزلجفمبدددددهجيناغددددديجلنجيدددددثمجاكدددددعجلؿدددددملزضجج

بهعدددددمكنجابطشياددددد جتظدددددألحجليػدددددخمقجللدددددزينجججج

يارتبدددددمنجعن دددددمجعدددددنجس يث دددددمجيفجللمقدددددججلملنمطدددددبجججججج

جلةلثمقفجطمعمجاػنبجاقمسجلؿملدر.ج

يفجاددددزملجللالددددة جكددددمنجلملؼددددثاهجبددددهجياددددمدجطددددةمسكججججج

عظددددشاق جبظددددشع جعملةدددد نجقمالدددد جعنددددهجلةلفددددشلسجججججج

عدددددددنجاضدددددددذلحجللؼدددددددشط جللدددددددقجكمبدددددددججتادددددددم ججججججج

طمسدتددددهنجاعنددددذامجلطددددثخذعججاضددددذلحجلملطددددمسدكججج 

لملـددددمبةحجلألعمعةدددد جلةلظددددةمسكجلألعددددشجللددددزيجندلجاىلججج

ضددددذارجضملدددد جتؼدددداهجللةألدددداجللددددمققجلددددذلجلملؼددددثاهججج

بددددهنجاعددددنجخددددمجلؿددددطذلعهجبمؿددددمزضجلملمكددددمسجعةلدددداجج

للطشيددددعجاافمتدددده.جقلددددججلحملكألدددد جلنابثذليةدددد جبددددمنججج

عألةلةددددد جاكدددددعجلؿدددددملزضجعةلددددداجللطشيدددددعجيفجادددددزملجججج

طاةدددد جيفجظدددد جلل ددددشاحتجللددددقجججلؿملدددد جيجتكددددنجعنج

متدددججب دددمجلملطدددمسدك.جاقدددذجنيدددذحجقكألددد جلناطدددثئنمحتج

ضكدددددددمجلحملكألددددددد جلنابثذليةددددددد .جبةدددددددذجننجلحملكألددددددد ججججج

لناؼمديدددددد جللةةلةددددددمجبالددددددججلؿكددددددمجالعثددددددربحجننججج

ازددددشلءجللؼددددشط جبمكددددعجلؿددددملزضجعةلدددداجللطشيددددعجججججج

بغةددد جالادددمءجللادددا جعةلددداجلملؼدددثاهجبدددهج دددد جازدددشلءججججج

هجبدددهنجابملثدددمليجعاادددمناجالنجتشتدددبجعةلةدددهجافدددمكجلملؼدددثا

ف ددددددمجناج ددددددد جنيجلبث ددددددم جلةلطاددددددم جللذطددددددثمسي ج

لملنـددددددمقجعةلة ددددددمجيفجللثةددددددذي جللشلبددددددعجلةلذطددددددثمسج

جلألعشيكي.

قلددة جايفجج

 (31) (1998 county of 

Sacramento v. Lewis)قلددججلحملكألدد ججن

لناؼمدي جللةةلةمنجبمنجلعثاملجلملؼثاهجبهج كنجننجيربسج

للاةدددمدكجلملث دددمسكجالملشاعددد جللدددقجيةلسدددمجالة دددمجنفدددشلدججججججج

للؼددشط .جاعددنجخددمجفددمنجكددمبطجللؼددشط جيجينث دد ججججج

لهزشلءلحجللامبمبة جللملزا ج مزبجللثةدذي جللشلبدعججج

عؼشجعنجللذطثمسجلألعشيكينجارلجعمجتظابجبملمفمكجعنج

لهاألدددملجناجلل عادددمناكجعندددذعمجقدددم ج طدددمسدكجججاددد لج

جلملؼثاهجبهجبظشع جعملة جب ذحتجالامءجللاا جعةلةه.ج

يفجادددددزملجللالدددددة جكدددددمنجلملدددددذعيجطدددددميامجلذسلزددددد جججج

بمسيددددد جاسفددددد جننجيثمقدددددفجعندددددذعمجطةلدددددبجعدددددهعمسجج

للؼدددددشط جعندددددهجرلددددد نجعندددددذامجقدددددم جبميدددددبجلملدددددهعمسجججج
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بملاةددددمدكجبؼددددك جطددددشيعجالؿددددطذ جبملذسلزدددد ج ددددمجججج

 م.جنؿددددددذسحجلحملكألدددددد جنطددددددفشجعددددددنجعاثدددددد جطددددددمياج

لنابثذليةددددد جضكألدددددمجعدددددمزضلجلـدددددم جبميدددددبجلملدددددهعمسجججج

بةدددذ جعظدددؤالةثهجعدددنجافدددمكجللظدددميع.ججججججضةدددذجقلدددجج

الكددددنجقكألدددد جلناطددددثئنمحتجبالددددججرلدددد جلؿكددددمججججج

اازدددددذحجبدددددمنجبميدددددبجلملدددددهعمسجكدددددمنجقدددددذجتـدددددشحتجججج

بؼدددك جعث دددمسجاعظدددث رتجعندددذعمجقدددمدجبؼدددك جطدددشيعججججج

 دددمجعدددشضجضةدددمكجلألػدددخمقجلةلخطدددشنجفلددد جعدددنججج

تلدددألنججػماددد جللنميدددبجعةلددداجعدددمجتهكةدددذلحجنادددشلج

ياددددذاجلإلزددددشلءلحجلهدلسيدددد جللددددقجتمزددددبجعةلةددددهجننجججججج

يظثفظددددددشجعددددددنجعشكددددددضجللاةددددددمدكجعددددددنجاطددددددمسكججججج

لؾش دددددد جلملشتكادددددد جعددددددنجقادددددد جطددددددميعجللذسلزدددددد جججج

لةلمقدددددمحتجعةلددددداجعدددددذلجكدددددشاسكجللاةدددددمدكجبظدددددشع ججججج

عملةددد جبددد جاقدددذجتكدددمنجعث دددمسكجيفجبةددد جلألضةدددمنجججججججج

بغةددد جالادددمءجللادددا جعةلةددده.جكألدددمجازدددذحجلحملكألددد ججججج

ناجيمزدددددذجاطدددددشجيفجضملددددد جتدددددش جلملؼدددددثاهجبدددددهجججلبدددددهج

ي ددددشةجالكددددنجلـطددددشجيفجايددددزلءجلآلاددددشينجطددددةكمنجججج

نكدددددددربجعندددددددذجعثمبةددددددد جلملطدددددددمسدك.جاهلدددددددزلجقدددددددشسحج

قكألددد جلناطدددثئنمحتجكدددشاسكجتادددذيمجلملدددذعاجعةلةدددهجججج

لةلألطمكألددددد .جالكدددددنجلحملكألددددد جلناؼمديددددد جللةةلةدددددمججججج

بالدددججضكدددمجلناطدددثئنمحتجاقملدددج:جننجللةلدددم جيفجادددزملجججج

يعجللذسلزدددد جللنمسيدددد جلؿمدخدددد جا ددددمجياددددعجعةلدددداجطددددمج

لشفلدددهجللثمقدددفجسفدددمجلألعدددشجللـدددمدسجالةدددهجبدددزل نجججججج

كألدددمجسفلدددججادددزملجلحملكألددد جلؿسددد جللاميةلددد جبدددمنججججججج

ادددزملجللدددذعملجؼكأل دددمجلؿألميددد جلملنـدددمقجعةلة دددمجججججج

يفجللثةدددددددذي جللشلبدددددددعجعدددددددنجللذطدددددددثمسجلألعشيكددددددديجججج

الملثةةلاددددددد جبةألةلةدددددددمحجللثفثدددددددةؽجاللادددددددا جفددددددد جج

جلملةاملددد جضةددددذجازددددذحجلحملكألددد جلناؼمديدددد جللةةلةددددمجج

ننجبميدددددبجلملدددددهعمسجيجيظدددددةاجعألدددددذلجهب دددددمءجضةدددددمكجججججج

للظددددميع.جكألددددمجازددددذحجلحملكألدددد جنيلددددمجننجفددددشضججججج

لملظددددؤالة جعةلدددداجنفددددشلدجللؼددددشط جيفجضددددمناحجللمفددددمكجج

ناجلهؿدددددددمبمحجللنمػددددددد جعدددددددنجلملطدددددددمسدلحجعملةددددددد جججج

للظدددشع جاللدددقجعدددمدكجعدددمجتظدددثنذجفة دددمجلحملدددمكمجاىلجج

عةةدددددددمسجلهاألدددددددملجالل عادددددددمناكجانضةمبدددددددمجنادددددددشلجججج

 جضاةادددددد جانجافددددددشلدجللؼددددددشط ججللطددددددةؽنجيثسماددددددج

يددددددثةدجعةلددددددة مجيفجبةدددددد جلألضةددددددمنجانجيثخددددددزالججججج

قددددددشلسلحجع ألدددددد جبلددددددشاسكجعطددددددمسدكجلملؼددددددثاهجبددددددهججج

ناطددددددةألمجارلجكددددددمنجعددددددنجلملثةددددددزسجلؿـددددددملجعةلدددددداجج

فشؿدددد جخمبةدددد جلةلألطددددمسدك.جاعددددعجاددددزلجفمبددددهجيددددثةدججج

عةلدددددداجلفددددددشدجللؼددددددشط جننجيةألةلددددددملجعةلدددددداجؼاةددددددعجج

لململصبددددد جبددددددجلملطدددددمسدكجللظدددددشية جبغةددددد جتمقةددددددفجججججج

يفججالملألةثددد لـطددد كجبددد ججثاهجبدددهنجابددددجلآلخدددمسججلملؼددد

ملشكدددمةجناجبناججبدددهبةددد جلألضةدددمنجللدددقجقدددذجتةلطدددعجج

لملدددددددمسكجناجللظدددددددميادجلآلادددددددشين.جابملثدددددددمليجفدددددددمنججججج

عظدددميةل جسزدددملجللؼدددشط ج مزدددبجللثةدددذي جللشلبدددعجججججج

طددددمحتجيكددددمنجنعددددشلجفدددد جعددددربسجناطددددةألمجعددددعجطددددةيججج

نفدددشلدجللؼدددشط جلةدددذ جاؿدددم جلألرلجبمملؼدددثاهجب دددمنجججججج

ج42عظددددميةلث مجعددددذبةمج مزددددبجلملددددمدكجججججالكددددنج كددددنج

عدددددنجعذابددددد جلؿادددددم جلملذبةددددد جججج1983عدددددنجللاظدددددمجج

جلناعشيكة .

جلملطةلبجللدمبي

جعمقفجلحملمكمجلنابثذلية جالناطثئنمحت

لاددذجقمعددججلحملددمكمجلنابثذليةدد جاقددمكمججججج

لناطدددثئنمحتجبثطاةدددعجاتنادددةحجلملادددمدلجلملؼدددمسجالة دددمجيفج

(جBrower v. County of Inyo)قلددة ج

ج.جالة مجنع ملجيفجللةذيذجعنجللذعمالجلملؼمس

جن (Slusarchuk v. Hoff 2004) (32) قلدة جففديجج

قكألدددد جلناطددددثئنمحتجبددددمنجازددددشلءلحجافددددشلدججججججقلددددج

للؼشط جؿأل جللظميعجعةلاجللثمقفجضثاجالنجكمبجج

فدد جعةاملدد نجقددذجناجتكفدديجلةلاددملج ظددؤالةث مجعددنجججج

لألكددشلسجللنمادد جبظددابجقددشلسجطددميعجللظددةمسكجعددذ ججججججج

لنابـدةمسجليالعدشجللـددمدسكجالةدهجبددملثمقفنجبد جاعةلدداججججج

للةكددعجعددنجرلدد جقمالثددهجللفددشلسنجضثدداجالنجتشتددبججججج
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تةلددد جلملطدددمسدكجافدددمكجطدددميعجللظدددةمسكجااؿدددمب ججججججججعةلددداج

جنػخمقجواشينجكمبملجعةه.

 Sanders v. city of 2005ايفجقلدة ج

Union springs) ج)

(33)

قلددددججلحملكألدددد جنج

لنابثذليةدد جبةددذ جعظددؤالة جنفددشلدجللؼددشط جعددنجافددمكججج

للطف جللشلكبجيفجللظةمسكجللقجلؿطذعججب مجطةمسكج

نانجلملؼددددثاهجبددددهجاللددددزيجكمبددددججتطددددمسدملجللؼددددشط نججج

فددميث مجكمبددججلعثاددملجلملؼددثاهجبددهجلهلددمسةجايجيكددنجججججج

جلناؿطذل جبملظةمسكجللدمبة جيذاسجيفجاةلذام.

 Chenoweth v. Estate ofايفجقلددة 

Wilson) 2005ج)

(34)ج

قلدددددددججلحملكألددددددد ججنج

لنابثذليةدددددد جبةددددددذ جعظددددددؤالة جكددددددمبطجللؼددددددشط ججججج

للددددزيجكددددمنجقددددمالجفددددشضجللاددددمبمنجعددددنجادددد لججججج

بهبدددددهجيفجعطمسدتدددددهجلظدددددميعجػدددددمضن جكدددددمنجيؼدددددثاهجج

ضملددد جطدددكشنج دددمجندلجاىلجلؿدددطذل جتةلددد جللؼدددمضن جججججج

جبظةمسكجناشلجاافمكجطميعجتةل جللظةمسك.

 Wade v. City ofايفجقلددددة 

Chicago) 2006ج)

(35)ج

قلددددددججلحملكألدددددد جنج

نجبددددمنجكددددمبطجللؼددددشط جللددددزيجج2006لنابثذليةدددد جعددددم ج

طدددمسدجطدددميعجللظدددةمسكجيفجعنطاددد جعضدمحددد جاطدددطجججججج

للددددددقججلملذينددددد نجيجيكدددددنجعظدددددؤاناجعدددددنجلهؿدددددمبمحججججج

ؿاددددججبمملؼددددمكجارلدددد جعنددددذعمجقددددم جطددددميعجللظددددةمسكجج

باةدددددمدكجطدددددةمستهجعةلددددداجللشؿدددددةفنجابملثدددددمليجفدددددمنجججج

لللدددمبطجللدددزيجيجيثسدددماصجضدددذادجللظدددشع جلملادددشسكجججج

قمبمبدددددمجناج كدددددنجللادددددملجلبدددددهجقدددددذجتـدددددشحتجبث دددددمسججج

جاسعمب جضثاج كنجللاملج ظؤالةثه.

اعةلددددداجللةكدددددعجعدددددنجللالدددددميمجللظدددددملف جللدددددزكشنجججج

 جنفدددشلدجللؼدددشط جللدددزينججقلدددججلحملدددمكمج ظدددؤالةج

تظدددددددددااملجعدددددددددمناحجافدددددددددمكجناجاؿدددددددددمبمحجنادددددددددشلججج

بمألػددددخمقجعثدددداجكددددمنجرلدددد جبثةسدددد جلث ددددمسامججججج

 .Fagan v 1992اسعددمبث م.جففدديجقلددة جج

city of Vineland))

(36)ج

كددمنجنضددذجكددامنجججن

(جبمنايدددددددددددد جVinelandللؼددددددددددددشط جيفجعذيندددددددددددد ج)ج

بةمز طددددددينجياددددددم جبذاسيدددددد جلعثةمديدددددد جبظددددددةمستهج

فة ددددددمجعددددددذدجعددددددنجعنددددددذعمجػددددددماذجطددددددةمسكجتظدددددد جا

للشكدددمةجاكدددمنجنضدددذامجيادددفجعةلددداجطددداف منجايججججججج

تكدددددنجتةلددددد جللظدددددةمسكجعظدددددشع .جفثطدددددش جلللدددددمبطج

هيادددمحتجتةلددد جللظدددةمسكجاؼدددزيشجللؼدددخفجللملقدددفجججججج

عةلددددداجطددددداف م.جاعندددددذعمجقدددددم جلللدددددمبطجبثنؼدددددةطجججججج

لألكدددملءجللةةلميددد جلظدددةمسكجللؼدددشط جبدددذنجطدددميعجتةلددد جج

للظدددددةمسكجبمهطدددددشلسجػدددددةئمجفؼدددددةئمنجاعندددددذعمجضدددددمالجج

اددددشلجلعددددرتلضجطشيددددعجللظددددةمسكنججكددددمبطجداسيدددد جن

لمشفددددججالؿددددطذعججبؼددددمضن جؿددددغ كج ددددمجندلججججج

اىلجؼطددددمجللظددددةمستدجاعاثدددد جلخددددندجعددددنجسكددددمةج

للؼدددمضن جالضدددذجسكدددمةجللظدددةمسكجللدددقجكمبدددججتدددثمججججج

جعطمسدت م.ج

نقةألدددددججدعددددددملجعذبةددددد جكددددددذجلللدددددامنجلملةنددددددةدجججج

اادلسكجػددددددددشط جلملذيندددددددد ج ددددددددنجفددددددددة مجسيددددددددةعججججج

ذيندددد جللؼدددشط نجضةدددذجقدددملجلملدددذعمنجبدددمنجسيدددةعجلملجججججج

عددددنجج42قددددذجلبث كددددمجلملددددمدكججكمبددددمجاسيددددةعجللؼددددشط ج

عددددددددنجعذابدددددددد جلؿاددددددددم جلملذبةدددددددد ججججج1983للاظددددددددمج

لناعشيكةدددد نجاللثةددددذي جللشلبددددعجعؼددددشجعددددنجللذطددددثمسج

لألعشيكددددددددددديجارلددددددددددد جلثاـددددددددددد امجيفجتدددددددددددذسيبج

كدددامط مجالهػدددشلحتجعةلدددة مجبؼدددك جطدددةلةمجناطدددةألمجججج

يفجعألةلةددددمحجلملطددددمسدكجللظددددشية .جنؿددددذسحجلحملكألدددد ججج

ذليةمجلـدددم جلملذينددد جاكدددامنججلنابثذليةددد جضكألدددمجلبثدددج

للؼدددددددشط جفة دددددددمنجبةدددددددذجننجقكألددددددد جلناطدددددددثئنمحتجججج
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نجعؤيددددددذكجلدعددددددمءج1994بالددددددججرلدددددد جلؿكددددددمجعددددددم جج

لملددددددذعدجابمطددددددا جللثاـدددددد جاىلجلملذيندددددد جاقظددددددمججججج

للؼدددددشط جفة دددددمجلةدددددذ جتدددددمف جللثدددددذسيبجلملنمطدددددبجججججج

جللامط م.ج

 .Conklin v 2005)ايفجقلدددددة ج

Garrett)(37)ج

قلددددددججلحملكألدددددد جلنابثذليةدددددد جبددددددمنججنج

مبطجللؼدددشط جلملدددذعاجعةلةدددهجفؼددد جيفجاخادددمحجلبدددهججججكددد

قددددذجتددددمبعجلملؼددددثاهجبددددهجعظددددنجبةدددد جادددد لجعطددددمسدكج

عملةدددددد جللظددددددشع نجااددددددمجلألعددددددشجلملطةلددددددمةجلةلاددددددملجججج

عـددددمبثهج مزددددبجقددددمبمنجانايدددد جتكظددددمغنجضةددددذججج

كدددمنجطدددميعجطدددةمسكجقدددذجسفدددعجدعدددملجكدددذجكدددمبطججججججج

للؼددددددددشط جنانجطددددددددةمستهجقددددددددذجتلددددددددشسحجبظددددددددابجججج

اددددججلنججلؿددددطذل جطددددةمسكجلملؼددددثاهجبددددهجب ددددمنجضةددددذجخججججج

لللدددمبطجلملدددزكمسجيجيادددةمجلملخدددمطشجللدددقجطدددثةلطعججج

جبمؾأل مسجعنجزشلءجتةل جلملطمسدك.

 Harris v. Coweta 2005)ايفجقلددة ج

County)(38)ج

قدددددددددددددددددذ جبميدددددددددددددددددبجلملامطةددددددددددددددددد جججن

(Timothy Scott)طةنددددمجنجعددددعجلملؼددددشحتجعةلةددددهج

لطدددثئنمفةمجطددددملاملجفةددددهجبمؿـددددمب جللالددددمية جكددددذجج

ج42لملدددددمدكجلمل ضادددددمحجلملذبةددددد جلملنـدددددمقجعةلة دددددمجيفججج

عدددددنجعذابددددد جلؿادددددم جلملذبةددددد جججج1983عدددددنجللاظدددددمجج

نقمع دددددددمجطدددددددميعجججاللدددددددقجن1781لألع كةددددددد جلةدددددددم جج

طدددةمسكجلدعددداجفة دددمجبدددمنجللنميدددبجلملدددزكمسجكدددمنجقدددذجججج

لبث دددد جضاددددهجللذطددددثمسيجلملؼددددمسجنلةددددهجيفجللثةددددذي جججججج

للشلبددددددعجعددددددنجللذطددددددثمسجلألعشيكدددددديجعددددددنجطشيددددددعجججججج

لطدددددثخذل جللادددددمكجلملفشطددددد جنخندددددمءجعطدددددمسدكجعملةددددد جج

للظددددشع نجالنجلملؼددددشحتجعةلدددداجللنميددددبجكددددمنجقددددذجنرنجج

بؼدددك جفددد جؿدددطةحجبمطدددثخذل جتةلددد جللادددمك.جضةدددذجججججج

نجانجللنميددددبجج2005قكألدددد جلناطددددثئنمحتجعددددم جججازددددذحج

للدددددزيجقدددددم جبـدددددذ جطدددددةمسكجلملدددددذعيجعدددددنجلـةلدددددفججججج

عنددددذعمجكددددمنجياددددمدجبظدددددشع جعملةدددد جناجقددددعجلدددددهجججججج

ججللثألثعجبمؿـمب .

اتدددددددثةلخفجاقدددددددميعجادددددددزملجللالدددددددة جيفجلنجطدددددددميعجج

للظدددددةمسكج)جلملدددددذعيج(جكدددددمنجقدددددذجػدددددماصجللظدددددشع جججججج

لحملدددددذدكجقمبمبددددددمجنجعنددددددذامجقدددددم جبميددددددبجلملامطةدددددد ج)ججج

(جب بددددددمسكجنكدددددملءجطددددددةمستهجللضسقددددددمءججلملدددددذعاجعةلةددددددهجج

اعطملاددددمجايددددمملجبددددملثمقفجنجالكددددنجللظددددميعجلملددددزكمسججج

لطددددددددثألشجبملاةددددددددمدكجللظددددددددشية جعثسددددددددماصلجبددددددددمقيجججج

للظددددددةمسلحجعددددددنجادددددد لجللظدددددد جعةلدددددداجلـطددددددمنججججج

للـدددددفشلءجلملضدازددددد جلملمزدددددمدكجيفجاطدددددطجللؼدددددمسسجنججج

خدددمجداددد جيفجضدددذادجعامطةددد جفدددماسكجالطدددثألشجيفجججججج

للؼددددشط ججللفددددشلسجبةددددذجننجالز ثددددهجاضددددذلجطددددةمسلحجج

يفجتةلددد جلملامطةددد جنجعندددذامجطةلدددبجللنميدددبجتـدددشقمججججججج

ملثمبةثدددددددهجيفجضدددددددذادجتةلددددددد جلملامطةددددددد جالطدددددددثخذل جج

عندددماسكجامؿددد جهيامفدددهجتثألدددد جيفجؿدددذ جللظدددةمسكجججججج

يفجباطدددددد جقددددددذدكجعددددددنجلـةلددددددفجنجلألعددددددشجللددددددزيججج

جيةدددد جعن ددددمجتددددذاسجضددددملجبفظدددد مجاتثمقددددفج.جاقددددذججججج

لدعددداجلملدددذعيجلبدددهجيجيكدددنجقدددذجتةلاددداجتدددذسيامجعةلددداججججججججج

لملنددماسكنجالبدددهجابددمقيجلللددامنجللثدددمبةدججججازددشلءجتةلدد ججج

لدددهجيجيدددثمجتدددذسيا مجعةلددداجتةلددد جلملندددماسكجضثددداجبةدددذججججج

اقددددمسجلؿددددمدرنجالنجللنميددددبجكددددمنجقددددذجبفددددزجلألرنجججججج

لملألنددددم جلددددهجلةلاةددددم جبثةلدددد جلملنددددماسك.جابةددددذجضـددددملجججج

للنميدددبجعةلددداجللثـدددشيحجلةلاةدددم جبمملندددماسكجلملدددزكمسكنججج

ازدددددذجلبدددددهجناجيظدددددثطةعجللاةدددددم جب دددددمجنانجللظدددددةمسكجججججج

تظدد جبظددشع جعملةدد نجابددذناجعددنجرلدد جقددشسججججججججكمبددجج

لناؿدددطذل جبملظدددةمسكجبؼدددك جعامػدددشج دددمجتظدددابجيفججججج

فاددددددددذلنجللظددددددددميعج)لملددددددددذعي(جلةلظددددددددةطشكجعةلة ددددددددمججج

المشلف دددددددمجعدددددددنجللطشيدددددددعجالؿدددددددطذلع مجبهضدددددددذججج

لؾددددددذسلننجلألعددددددشجللددددددزيجتشتددددددبجعةلةددددددهجؼطأل ددددددمجج

جااؿمب جللظميعجظشا جبةلةغ .
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يفجظددددددددد جادددددددددزملجلل دددددددددشاحتجازدددددددددذحجقكألددددددددد ججججج

طذل جبؼدددددك جعامػددددشجبظدددددةمسكججلناطددددثئنمحتجلنجلناؿددددجج

لملدددددذعيجكدددددمنج دددددد جلطدددددثخذلعمجعفشطدددددمجلةلادددددمكججججج

للامتةلددد نجعةلددداجللدددشفمجعدددنجعدددذ جازدددمدجنيددد جكدددشاسكجج

تمزدددبجلطدددثخذل جعدددد جادددزملجللادددمكجيفجادددزملجلؿملددد ججججج

طمملددددمجلبددددهجيجيكددددنجانملدددد جنيجدلةدددد جعةلدددداجلستكددددمةججججج
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عظددددؤاناجعددددنجلؿددددمدرجلملددددزكمس.جعةلألددددمجننجللنميددددبجججججج

كددددمنجقددددذجدفددددعجبددددمنجللظددددشع جللةملةدددد جللددددقجكددددمنج

للظددددميعجياددددمدجب ددددمجطددددةمستهجكددددمنجعددددنجلملألكددددنجننجججججج

تثظددددددابجب ؿددددددمبمحجزظددددددذي جقثألةلدددددد جلظددددددميايجججج

للظدددددددةمسلحجلألادددددددشلجالملؼدددددددمكنجبةدددددددذجننجقكألددددددد ججج

ثئنمحتجسفلدددججادددزلجللدددذفعجاقلدددجج ظدددؤالة ججلناطددد

جللنميبجللثاـ ي .

ج

ج

ج

جلـممت 

يفجب ميددددد جادددددزلجللاطدددددذج كدددددنجلنجبظدددددس جج

جللقجتمؿةلنمجللة م:الملارتضمحجلامجللنثميشج

جنانا:جللنثميش

لنجعألةلةدددمحجلملطدددمسدكجفملادددمجعدددمجتدددثمج ةدددذناحجججججج -1

طدددشع جعملةددد جناجتشلعددداجفة دددمجقملعدددذجلملدددشاسجلاججج

قدددذجيندددثشجعندددهجججقملعدددذجللظددد ع .جلناعدددشجللدددزيجججج

كددددمطشجعملةدددد جطددددملءجفةألددددمجيثةةلددددعجبفاددددذلنججججج

لؿةدددددددددددمكجلاجضدددددددددددذارجاؿدددددددددددمبمحجاطددددددددددد كجج

 بمألػخمقجلاجلكشلسلجزظةأل جبمملألثةلكمح.
يدددددددثةدجعةلددددددداجاكدددددددمناحجللؼدددددددشط جاكدددددددعجججج -2

كددددددط جفةألددددددمجيثةةلددددددعجبةألةلةددددددمحججطةمطددددددمحجال

لملطدددمسدكجيؤادددزجفة دددمجبن دددشجلناعثادددمسجؼاةدددعججججج

بدددددددددجفألمعدددددددد جعددددددددنجلملـددددددددم جججججللثددددددددملصن

لملثلددددددمسب نجتثألددددددد جيفجللاددددددمءجللاددددددا جعةلدددددداجج

لملدددددددزبادجاعنث كددددددديجللادددددددمبمنجعدددددددنجز ددددددد نجججج

الحملمف ددددد جعةلددددداجطدددددد ع جسزدددددملجللؼددددددشط جججج

اللظددددددددميادجلهلددددددددمسبدجاللشكددددددددمةجالملددددددددمسكجججج

 لألبشيمءجعنجز  جناشل.
قةدددددم جاكدددددمناحجللؼدددددشط جبمكدددددعجقملعدددددذججججلنج -3

طدددددددد ع جؼددددددددذدجطةمطددددددددث مجفةألددددددددمجيثةةلددددددددعجج

بةألةلةدددددددددمحجلملطدددددددددمسدلحجالف مع دددددددددمجلشزدددددددددملججج

للؼددددددددشط نجفلدددددددد جعددددددددنجتددددددددمف جلملددددددددذسبدجج

لملثخــدددددددجبةألةلةددددددمحجلملطددددددمسدكج كددددددنجلنجججج

يددددمفشجهلددددمجلؿـددددمب جكددددذجدعددددمالجلملظددددؤالة ججج

 للثاـ ي جللقج كنجلنجتشفعجكذام.
 جيدددددددثةدجعةلددددددداجسزدددددددملجللؼدددددددشط جلةلثألظدددددددججج -4

بمؿـدددددددددددمب جكدددددددددددذجدعدددددددددددمالجلملظدددددددددددؤالة ججج

للثاـددددد ي جللدددددقجتشفدددددعجكدددددذامنجلنجيداثدددددملججج

قملعدددذجكمفددد جلب دددمجقدددذجطاادددملجاعظدددنجبةددد جججج
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للظدددد ع جبؼددددك جكمعدددد نجفلدددد جعددددنجتطاةددددعج

كمفددددددددد جللادددددددددملبدجلحملةلةددددددددد جالناؼمديددددددددد جججج

اغ فدددددددددهجطدددددددددثن  جججنلـمؿددددددددد جبدددددددددمملشاسج

 عظؤالةث مجلملذبة .
يددددثةدجعةلدددداجلملثلددددشسجعددددنجعألةلةددددمحجلملطددددمسدكججج -5

يداددددججلسكددددمنجلملظدددددؤالة جلملذبةدددد جللدددددد رججججلنج

عددددددددنجاطددددددددهجينظددددددددبجلىلجسزددددددددملجللؼددددددددشط جج

لملؼدددددمسكدجبةألةلةدددددمحجلملطدددددمسدكنجاعدددددمجنؿدددددمبهج

عدددنجكدددشسنجفلددد جعدددنجلخادددمحجع قددد جللظدددااة ججج

 بةن ألم.
يادددددذاجلنجعمقدددددفجلحملددددددمكمجلناعشيكةددددد جبددددددذلجججج -6

 ةدددددددددد جيفجللظددددددددددنملحجلألادددددددددد كجلإلقددددددددددشلسجججج

 ظدددددؤالة جسزدددددملجللؼدددددشط جاعدددددنجاةلف دددددمججججج

اللمنايدددمحجللدددقجيةألةلدددمنجفة دددمجعدددنججللمكدددمناحج

لناكددددددشلسجللنمػددددددئ جعددددددنجعألةلةددددددمحجلملطددددددمسدكجججج

ناطدددةألمجارلجكمبدددججتةلددد جلناكدددشلسجقدددذجؿادددججججججج

 جبهػخمقجنبشيمء.
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