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  إبعاد املتهم عن جلسة التحقيق االبتدائي

 عبد املعطى محدي عبد املعطى .د

 مكدمة

اذتٌذ هلل اهزٜ أعض اهقوٍ، فعوٍ بٕ ٗرعوٕ أداٝ هوقظٍ ٙظطش بٕ ًّ خوق  ًقّ   
ًقا ًِنِقا ًقّ ه٢٨قٕ، ُٗقخ       عوٟ ًا ٗٓبِا ًّ ُعٌا٢ٕ، ٗضتٌذٖ عوٟ اهعذَ. ُؼلشٖ 

عوٚققٕ ارتققظ أعنققٍ حِا٢ققٕ. طققبنإُ رعققى اهعوققٍ أفخققى اهلِقق٘ص ٗاهققزخا٢ش، ٗأسبقق  
امللاطب ٗاملتارش، ٗأكقشَ اااًقذ ٗاملق،حش، فؼقشفث بتحباألقٕ ا٪اق٩َ ٗااقابش،        

١ ُعٌقٕ ٗفقاج   ٗألضِّٙث بظٌاعٕ اااسٙب ٗاملِابش، طبنإُ عزض اهبٚاْ عقّ حصاقا  
 بعذٗ .فِْ٘ اهب٩غٞ ٗصف ًا راد خوقٕ ًّ ػ،بٚب كشًٕ

ٌِّقا         ٔ ّْ صخ٘س املتٍٔ إلرقشا١اج اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ ٙعقذ اقٌاُا ًا ف٩ ػم أ
بِٚقٞ اقا يقشٜ    عوقٟ  ٨صرتاَ صقٕ يف اهذفاع عّ ُفظٕ؛ ٗرهم صتٟ ٙلْ٘ املتٍٔ 
ا١ سأٙقٕ فٚٔقا، ٗححقاسٝ ًقا     اذٖ أ٨ًٗ بأٗي؛ ٗٙعوٍ با٪دهٞ اهيت ألقَ٘ اذٖ فٚتاح هقٕ حبقذ  

 .(1)ٙؼ٘بٔا ًّ بط٩ْ، ٗٓزا ًا ٙبعد اهطٌأُِٚٞ هذ٠ املتٍٔ يف ط٩ًٞ اهتنقٚ 

هزا ٙعذ املتٍٔ ًّ أٍٓ أطشاف اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ، بى ٙعذ املقتٍٔ ًقّ ٗرٔقٞ    
ُنشُا اهطقشف ا٪ٗي يف اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ، ٗألعوٚقى رهقم كٌقا ٙقش٠ اهػاهبٚقٞ ًقّ          

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
   .ٞٙادتاًعٞ ا٪مسش 
ستٌققذ سققٚع، اإلخقق٩ي هقق  املققتٍٔ يف اهققذفاع، سطققاهٞ دكتقق٘ساٖ، راًعققٞ اإلطققلِذسٙٞ،   د. -1

 .345َ، ص4222
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ّْ اهِٚابقٞ   اهفقٔا١ أْ املتٍٔ يف ًشصوٞ اهتنقٚ  اهِٔا٢ٛ ٙعذ اهطشف اهخاُٛ فٕٚ باعتباس أ
اهعاًٞ ٓٛ اهطشف ا٪ٗي، أًقا ِٓقا فٚعقذ اهطقشف ا٪ٗي يف اهتنقٚق  خاصقٞ عِقذًا        

ضتق٘  عوقٟ  ألباػش اهتنقٚ  اهِٚابٞ اهعاًٞ بِفظٔا؛ حر ٓ٘ اه٘صٚذ اهقزٜ ٙعوقٍ اذتقٚققٞ    
طظ حرشا١اج اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ بني ٗصف اذتق    ١ااطع؛ هزهم يٌع صخ٘سٖ أحِا

، ٗٓٛ ُفع طبٚعقٞ اذتخق٘س يف ًشصوقٞ    (2)ٗٗصف ا٨هتضاَ، أٜ رٗ طبٚعٞ ًضدٗرٞ
 .  (3)اااكٌٞ

ًققّ اققاُْ٘ اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ،  (99) فققِا املّؼققشع املاققشٜ يف املققادٝ
صق   عوقٟ  ًقّ اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ      (86)ٗاملؼّشع اهوقٚ  يف ُقا املقادٝ    

املتٍٔ يف صخ٘س مجٚقع حرقشا١اج اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ، فققذ رقا١ يف ُقا ٓقاألني         
ٗهوٌتٍٔ ٗهوٌز  عوٕٚ ٗهوٌذعٛ باذتق٘ق املذُٚقٞ ٗهوٌظق٣٘ي عِٔقا    =املادألني إُٔ: 

 .  +... ٗه٘ك٢٩ٍٔ أْ حيخشٗا مجٚع حرشا١اج اهتنقٚ 

ٓزا ٗاذ طاٙشج ألؼشٙعاج أغوب اهذٗي اهعشبٚقٞ ً٘اقف املؼقشاع املاقشٜ،     
صقق  املققتٍٔ يف صخقق٘س حرققشا١اج اهتنقٚقق  عوققٟ اهوققٚ ، صٚققد ُاققث صققشاصٞ ٗ

( ًققّ اققاُْ٘ اإلرققشا١اج  97ا٨بتققذا٢ٛ، ًٗققّ ٓققزٖ اهققذٗي اهل٘ٙققث يف املققادٝ )   
( ًققّ اققاُْ٘ اإلرققشا١اج ادتضا٢ٚققٞ، ::ٗاااكٌققاج ادتضا٢ٚققٞ، ٗاهققٌّٚ يف املققادٝ )

( ًّ ااُْ٘ أص٘ي اااكٌاج ادتضا٢ٚقٞ، ٗاهعقشاق يف املقادٝ    86ٗا٪سدْ يف املادٝ )
 ًّ ااُْ٘ أص٘ي اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ. (79)

يف صني صتذ أْ ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتضا٢ٚٞ اإلًقاساألٛ   ٙقأج بقِا صقشٙ      
كٌا فعوث غاهبٚٞ اهتؼشٙعاج اهعشبٚٞ ٙققشس صق  املقتٍٔ يف اذتخق٘س، ٗسغقٍ رهقم       

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
َ، 9;;3اااكٌقٞ اهػٚابٚقٞ، ستاٗهقٞ ألقوٚاقٔا، داس اهِٔخقٞ اهعشبٚقٞ،       اهت٘اب ًعق٘،،   عبذ د. -2

 .:5ص
اجتٕ اهفلش اهقاُُ٘ٛ بؼأْ أللٚٚفٕ ٪صقٚٞ املتٍٔ يف اذتخ٘س اهؼداٛ ًقّ عذًقٕ حهقٛ حق٩ذ      -3

اجتآاج، ا٪ٗي ٙشٜ أْ صخ٘س املتٍٔ ص  ػداٛ ًطو  هٕ مياسطٕ هشٙقٞ كاًوقٞ. ٗاهخقاُٛ    
 د. بؼدإ. ٗاهخاهد ٙشٜ أْ صخ٘س املتٍٔ ص  هٕ ٗاهتضاَ عوٚقٕ. ٙشٜ أْ املتٍٔ ًوضَ باهت٘ارذ 

ُاِٙيت ُاّٙ أمحذ اهذط٘اٛ، اذتخ٘س ا٨عتباسٜ هوٌتٍٔ أًاَ االٌٞ ادتِا٢ٚٞ، دساطقٞ ًقاسُقٞ،   
 .67َ، ص4226طِطا،  سطاهٞ دكت٘ساٖ راًعٞ
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 اٌِٚٞ ًّ عذٝ ُا٘ص أخشٜ.  صتذ أْ ٓزا اذت  ٙظتفاد با٘سٝ 

حٍ أكذ كى ًّ املؼقشاع املاقشٜ، ٗاهوقٚ  ٓقزا اذتق  ًقشٝ أخقشٜ عِقذًا         
اطتوضَ حخطاس املتٍٔ باهَٚ٘ اهزٜ يشٜ فٕٚ اهتنقٚق  ٗكلاُقٕ، بٔقذف نلِٚقٕ ًقّ      

هٚ  اهيت ألقِا   (86) ًاشٜ، ٗاملادٝ (:9) اذتخ٘س، ٗٙتخ  رهم ًّ ُا املادٝ
َ٘ اهققزٜ ٙباػققش فٚقٕ اهقااققٛ حرققشا١اج اهتنقٚقق   ٙادطققش ارتاقَ٘ بققاهٚ = أُققٕ:عوقٟ  

 .(4)+ٗكلأُا

ٓزا باإلاافٞ حهٛ أْ اٌاْ ص  املتٍٔ يف اهقذفاع ٙقتخقٛ حب٩غقٕ بلقى ًقا      
ٙتٍ اختارٖ يف اهذع٠٘، اقا ٙظقتوضَ ًعقٕ ًباػقشٝ اإلرقشا١اج يف صخق٘س املقتٍٔ،        

 .(5)ط٘ا١ أكاْ رهم يف ًشصوٞ اهتنقٚ  أَ يف ًشصوٞ اااكٌٞ

اهِنق٘  عوٟ بى حُِا صتذ إُٔ حرا كاْ صخ٘س املتٍٔ إلرشا١اج اهتنقٚ  صقًا هٕ 
أٌٓٚقٞ صخق٘س املقتٍٔ، فٚزقذ ٓقزا      عوقٟ  اهظاب  ركشٖ، فتُٕ اهتضاَ عوٕٚ ٗرهم ألأكٚذا 

ا٨هتضاَ ًاذسٖ صٌِٚا ٙلْ٘ املتٍٔ ست٩ً هإلرشا١ كٌا يف ا٪ًش باذتخ٘س، ٗاهخقب   
 616 ،611 ،668 ،661ز٘اب )َ ٗاإلصخقققاس، ٗاذتقققبع ا٨صتٚقققاطٛ أٗ ا٨طقققت   

 حرشا١اج رِا٢ٚٞ هٚ (.   667 ،666 ،619، 617حرشا١اج رِا٢ٚٞ ًاشٜ، َ 

ٛ    -كٌا أْ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ ٨ ٙقتاش  عوقٟ   -كٌقا كقاْ اه٘اقع يف املااق
ًادٙاج ادتشميٞ، بى ميتذ حهٛ ًعِ٘ٙاألٔا، فٌّ امل٢٩ٍ أْ ٙتِاٗي اهتنقٚق  ػداقٚٞ   
املتٍٔ ٗع٘اًى حرشإً هلٛ ٙظتطٚع ااق  ٗاااقٛ امل٘اق٘ع اطقتعٌاي طقوطتٕ     

 .(6)ضت٘ طوٍٚ عِذ حتذٙذ اهعق٘بٞ؛ هزهم هضَ عوٕٚ اذتخ٘س بؼدإعوٟ اهتقذٙشٙٞ 

نلقني املقتٍٔ ًقّ صخق٘س      كى ٓزٖ ا٪ً٘س ألذفعِا حهقٛ اهقق٘ي بأُقٕ ٙقتعني    
 مجٚع حرشا١اج اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ ٗعذَ حبعادٖ عِٔا.

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
٘        د. -4 ساج امللتبقٞ  ًأًْ٘ طق٩ًٞ، اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ يف اهتؼقشٙع اهوقٚ ، ادتقض١ ا٪ٗي، ًِؼق

 .795ادتاًعٚٞ، ص
طاًٛ صظ  اذتظٚ ، اٌاُاج اهذفاع، دساطٞ ًقاسُٞ، زتوٞ اذتقق٘ق ٗاهؼقشٙعٞ اهل٘ٙتٚقٞ،     د. -5

 .442َ، ص:9;3اهظِٞ اهخاًِٞ، اهعذد ا٪ٗي، 
 .:5املشرع اهظاب ، ص اهت٘اب ًع٘،، اااكٌٞ اهػٚابٚٞ، عبذ د. -6
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 أهمية البحث
ألشرع أٌٓٚٞ ٓزا اهبند يف حتذٙذ اذتا٨ج اهيت ٙتٍ فٚٔا حبعاد املقتٍٔ عقّ   

 صخ٘س روظاج اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ.  

فا٪صى يف اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ صخ٘س املتٍٔ هلزٖ اإلرشا١اج، ح٨ أُقٕ اطقتخِا١   
ٓزا ا٪صى فقذ مس  املؼّشع بترشا١ اهتنقٚ  يف غٚبٞ املتٍٔ يف صقاهتني ٌٓقا    ًّ

 صاهٞ اهخشٗسٝ ٗصاهٞ ا٨طتعزاي.

ح٨ أْ اه٘ااع اهعٌوٛ أحبث أل٘طع ااق  يف حرشا١ اهتنقٚ  يف غٚبٞ املقتٍٔ  
 بهذسرٞ أْ ا٨طتخِا١ أصب  ٓ٘ ا٪صى؛ ا٪ًقش اهقزٜ دفعِقا حهقٛ اهتعقبظ عقّ رهقم        

 .  +ّشع باهؼٌاي ًا أعطاٖ هوٌتٍٔ باهٌٚنيهقذ طوب املؼ=

هزا فقذ ااذج ًّ ٓزا اهبند حتذٙذ ٓزٖ اذتا٨ج ًع ركش أًخوقٞ هلقا، حقٍ    
ًّ ٙطب ، ٗأخظا اهخٌاُاج املفشٗاٞ يف صاهقٞ  عوٟ حتذٙذ ًّ ٙتدز ٓزا اهقشاس ٗ

 ألطبٚقٔا.

 خطة البحث

ُاقث   ص  املتٍٔ يف صخ٘سٖ دتوظٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ اطقتخِا١اْ، عوٟ ٙشد 
عوٌٚٔا أغوب اهتؼشٙعاج صشاصٞ، ٗٙتٌخ٩ْ يف صاهٞ اهخقشٗسٝ ٗصاهقٞ ا٨طقتعزاي،    
ًّٗ خ٩هلٌا أراص املؼّشع هوٌنق  حبعقاد املقتٍٔ أحِقا١ حرقشا١ اهتنقٚق  حرا كاُقث       
ًاونٞ اهتنقٚ  ألقتخٛ رهم، ط٘ا١ بتبعاد املتٍٔ عّ اهتنقٚق  يف صاهقٞ اهخقشٗسٝ،    

   ٖ يف صاهٞ ا٨طتعزاي.أٗ اهقٚاَ باإلرشا١ دْٗ اُتناس صخ٘س

ٗسغٍ رهم فقذ اختوف اهشأٜ ط٘ا١ يف اهتؼشٙعاج أٗ اهفققٕ صق٘ي اذتقا٨ج    
املظٌ٘ح فٚٔا بتبعاد املتٍٔ عّ حرشا١اج اهتنقٚق . املٔقٍ أُقٕ يف ٓقاألني اذتقاهتني      

 ٙباػش ااق  اهتنقٚ  عوٟ ضت٘ طشاٜ هٚد ٨ حيخشٖ املتٍٔ أٗ ٗكٚوٕ.

ص  املتٍٔ يف اذتخق٘س ٗعقذَ حبعقادٖ عقّ     ٟ عوألأكٚذا ًّ املؼّشع -ُٕ أح٨ 
اقذ أصقاا املؼقّشع     -روظٞ اهتنقٚ ، سغٍ ٗر٘د صاهٞ اشٗسٝ أٗ صاهٞ ا٨طتعزاي

 املتٍٔ املبعذ عّ روظٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ بعذٝ اٌاُاج.  
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هققزهم طأٗاقق  أ٨ًٗ ٓققزا ا٨خققت٩ف، حققٍ أٗاقق  صاهققٞ اهخققشٗسٝ ٗصاهققٞ   
ًقّ ٙطبق ، حقٍ اقٌاُاج حرقشا١      عوٟ ٗ ا٨طتعزاي، ٗاملدتا بتصذاس اشاس اإلبعاد

 املتٍٔ. ٗرهم عوٟ اهِن٘ اهتاهٛ: اهتنقٚ  يف صاهٞ حبعاد
 : ا٨خت٩ف ص٘ي صا٨ج حبعاد املتٍٔاملبند ا٪ٗي

 : اخت٩ف اهتؼشٙعاج ص٘ي صا٨ج حبعاد املتٍٔاملطوب ا٪ٗي
 : اخت٩ف اهفقٕ ص٘ي صا٨ج حبعاد املتٍٔاملطوب اهخاُٛ

 حبعاد املتٍٔ: صا٨ج املبند اهخاُٛ
 : صاهٞ اهخشٗسٝاملطوب ا٪ٗي
 : صاهٞ ا٨طتعزاياملطوب اهخاُٛ

 ًّ ٙطب عوٟ : املدتا بتصذاس اشاس اإلبعاد ٗاملبند اهخاهد
 : املدتا بتصذاس اشاس اإلبعاداملطوب ا٪ٗي
 ًّ ٙطب  اشاس اإلبعادعوٟ : املطوب اهخاُٛ

 املتٍٔاٌاُاج حرشا١ اهتنقٚ  يف صاهٞ حبعاد : املبند اهشابع
 ًا مت يف غٚابٕعوٟ يف ا٨ط٩ع  ٍ: ص  املتٔاملطوب ا٪ٗي
 : عذَ ا٨طتٌشاس يف حبعاد املتٍٔاملطوب اهخاُٛ

 ارتانٞ

 االختالف حول حاالت إبعاد املتهه : املبحث األول

ًّ اهطبٚعٛ عِذًا ُتِاٗي ا٨خت٩ف فتُِا ط٘ف ُتِاٗهقٕ يف اق١٘ ألؼقشٙعاج    
 :ادتِا٢ٛ، ٗطٚلْ٘ رهم ًّ خ٩ي ًطوبني اهذٗي اهعشبٚٞ حٍ يف ا١٘ اهفقٕ

 اختالف التشريعات حول حاالت إبعاد المتهم: المطلب األول
اقشٗسٝ صخق٘س   عوقٟ  اا ٨ ػم فٕٚ أْ ِٓان األفااًا بني ًعنٍ اهتؼشٙعاج 

املتٍٔ أحِا١ ًباػشٝ حرقشا١اج اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ، ٗهلقّ ًقّ املظقتػشب أٙخقًا أْ        
ًباػقشٝ بعقم ًقّ ٓقزٖ اإلرقشا١اج يف غٚقاب        أُقٕ يق٘ص  عوٟ ٙلْ٘ ِٓان األفاق 

 املتٍٔ ًتٟ كاْ رهم يف ًاونٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ.

ٗهلّ كاْ ًّ اهطبٚعٛ أْ ٙ٘رذ خ٩ف بني ٓزٖ اهتؼشٙعاج ص٘ي اذتقا٨ج  
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اهيت ي٘ص فٚٔا حرشا١ اهتنقٚ  يف ظى عذَ صخ٘س املتٍٔ، فِٔان ألؼقشٙعاج حتقذد   
ج حاُٚٞ حتذدٓا هاهٞ اهخشٗسٝ ٗصاهقٞ  ٓزٖ اذتا٨ج هاهٞ اهخشٗسٝ فق ، ٗألؼشٙعا

ا٨طتعزاي فق ، ٗألؼشٙعاج حاهخٞ حتذدٓا هاهٞ أٗ ًاطو  اهِنقاَ اهعقاَ ٗااداب،   
ٗألؼشٙعاج سابعٞ بظٌاع اهؼٔ٘د، ٗألؼشٙعاج خاًظٞ هاهٞ ادتشَ املؼٔ٘د، ٗأخقظا  

 ألؼشٙعاج   حتذد ٓزٖ اذتا٨ج ٗألشكث رهم هوٌنق .

ًقّ   (97) ع اهلق٘ٙيت اقذ ُقا يف املقادٝ    طبٚى املخاي صتذ أْ املؼّشعوٟ ف
عوقٟ  صاهقٞ اهخقشٗسٝ فقق  ٗ  ٙقِا     عوٟ ااُْ٘ اإلرشا١اج ٗاااكٌاج ادتضا٢ٚٞ 

صاهققٞ ا٨طققتعزاي، ٗباهتققاهٛ فٔقق٘ ٙخققٍ صاهققٞ ا٨طققتعزاي حهققٛ صاهققٞ اهخققشٗسٝ،   
 .(7)فا٨طتعزاي ألؼٌوٕ اهخشٗسٝ، ٗباهتاهٛ ف٩ هضَٗ هزكشٖ ًظتق٩ً

ًقّ اققاُْ٘   (99) املاقشٜ اققذ ُقا يف املققادٝ  يف صقني صتقذ أْ املؼققّشع   
ًقّ اقاُْ٘ اإلرقشا١اج     (86) اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، ٗاملؼقّشع اهوقٚ  يف ُقا املقادٝ    

( ًقّ اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ،     ::ادتِا٢ٚٞ، ٗاملؼقّشع اهقٌٚ  يف ُقا املقادٝ )    
ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي اااكٌقاج ادتضا٢ٚقٞ،       (96) ٗاملؼّشع اهوبِاُٛ يف ُقا املقادٝ  

ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي اااكٌقاج ادتضا٢ٚقٞ،       (91) ؼّشع اهظ٘سٜ يف ُقا املقادٝ  ٗامل
عوقٟ  ( ااُْ٘ أص٘ي اااكٌاج ادتضا٢ٚقٞ،  86/1ٗاملؼّشع ا٪سدُٛ يف ُا املادٝ )
 صاهيت اهخشٗسٝ ٗا٨طتعزاي ًعًا.

( ًّ اقاُْ٘  1;)يف صني هخش صتذ أْ املؼّشع ادتضا٢شٜ اذ ُا يف املادٝ 
ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي     (91) ؼقّشع اهظق٘سٜ يف ُقا املقادٝ    اإلرشا١اج ادتضا٢ٚقٞ، ٗامل 

ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي     (88)اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ، ٗاملؼقّشع ا٪سدُقٛ يف ُقا املقادٝ     
ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي     (96) اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ، ٗاملؼقّشع اهوبِقاُٛ يف ُقا املقادٝ    

ًّ ااُْ٘ املظقطشٝ  ( 666) اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ، ٗاملؼّشع املػشبٛ يف ُا املادٝ
عقذَ صخق٘س   عوقٟ  ادتِا٢ٚٞ، اذ ُاا باإلاافٞ حهقٛ صقاهيت اهخقشٗسٝ ٗا٨طقتعزاي     

 املتٍٔ عِذ حرشا١ مساع ػٔادٝ اهؼٔ٘د، ٗرهم بتٙشاد ُا صشٙ  بزهم.  

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
، اه٘طقٚ  يف اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ اهل٘ٙتٚقٞ، اهطبعقٞ اهخاُٚقٞ، ًطب٘عقاج        صً٘ذ بعبذ اه٘ٓا د. -7

 .459َ، ص99;3راًعٞ اهل٘ٙث، 



 عبد املعطى محدي عبد املعطىد. 

   السنة    العدد 
333 

ًققّ اققاُْ٘  (;61) أًققا املؼققّشع اهظقق٘داُٛ فقققذ اطققتدذَ يف ُققا املققادٝ  
 ٗ باهتقاهٛ فوقٍ ٙظقتدذَ ًاقطو      اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ ًاطو  اهِناَ اهعقاَ ٗااداب، 

صاهيت اهخشٗسٝ ٗا٨طتعزاي، ٗألفظظ رهم ًّ ٗرٔٞ ُنشُا املت٘ااعٞ ٓقٛ ٗصقذٝ   
 املباد٥ ٗاهق٘اعذ اهيت حتلٍ ًشصوٞ اهتنقٚ  ٗاااكٌٞ يف اهِناَ اهظ٘داُٛ.

ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي     (96أًا املؼقّشع اهوبِقاُٛ فققذ أاقاف يف ُقا املقادٝ )      
اهخشٗسٝ ٗا٨طتعزاي، ٗصاهٞ ػٔادٝ اهؼقٔ٘د صاهقٞ   اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ حهٛ صاهيت 

أُقٕ حيق  هقااقٛ    عوقٟ  أٜ صاهٞ اهتوقبع، فققذ ُاقث ٓقزٖ املقادٝ       دادتشَ املؼٔ٘
اهتنقٚ  أْ ٙقشس حرشا١ اهتنقٚ  كعضي عّ ا٪ػداص املزك٘سّٙ يف صاهقٞ ادتقشَ   

 املؼٔ٘د ٗاشاسٖ يف ٓزا اهؼأْ ٨ ٙقبى املشارعٞ.

املؼقّشع اهعشااقٛ ٗاإلًقاساألٛ اقذ ألقشن أًقش ألققذٙش        ٗأخظًا صتذ أْ ك٩ ًقّ  
اذتا٨ج اهيت يشٜ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ فٚٔا با٘سٝ طشٙٞ عقّ املقتٍٔ حهقٛ ااقق      
راألٕ، ٗرهقم الق٩ف ًقا فعوقٕ املؼقّشع املاقشٜ ٗأغوقب اهتؼقشٙعاج اهعشبٚقٞ يف          

 حتذٙذٍٓ هلزٖ اذتا٨ج.

اصٞ عقّ حرقشا١   فقذ خ٩ اهتؼشٙع اإلًاساألٛ اذتاهٛ ًّ أٜ ُا ٙتنذذ صقش 
اهتنقٚ  يف غٚبٞ املتٍٔ بظبب صاهقٞ اهخقشٗسٝ أٗ صاهقٞ ا٨طقتعزاي، أٗ ٪ٜ طقبب      
أخش، ٗباهتاهٛ ميلّ اهق٘ي بأْ املؼشع ا٨حتادٜ اقذ ألقشن هوٌنقق  صشٙقٞ ألققذٙش      

صقذٝ، طاملقا أْ ٓذفقٕ اهتِقٚقب عقّ      عوقٟ  اهنشٗف ارتاصٞ باهتنقٚ  يف كى صاهٞ 
 .(8)قٚقٞا٪دهٞ ٗاه٘ص٘ي حهٛ حظٔاس أٗ كؼف اذت

ًققّ اققاُْ٘ أصقق٘ي   (79/6) أًققا املؼققّشع اهعشااققٛ فقققذ ُققا يف املققادٝ   

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ر٘دٝ صظني رٔاد، اه٘رٚض يف ػشح اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ هذٗهقٞ اإلًقاساج اهعشبٚقٞ        د. -8

خوٚفققٞ كوِققذس، اققٌاُاج املققتٍٔ يف ًشصوققٞ   د.. 85َ، ص6;;3املتنققذٝ، اهطبعققٞ ا٪ٗهققٛ، 
ٚ  ا٨بتذا٢ٛ يف ااُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ اإلًقاساألٛ، سطقاهٞ دكتق٘ساٖ، راًعقٞ اهققآشٝ،        اهتنق

ستٌذ ٙ٘طف بّ محاد، صق٘ق ٗاٌاُاج املقتٍٔ يف ًشاصقى اهقذعٜ٘     د.. 3:7َ، ص4224
كقاْ ًؼقشٗع اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ ٙقِا يف املقادٝ         .346ادتِا٢ٚٞ، دساطٞ ًقاسُٞ، ص

أْ اهعخ٘ اهِٚابٞ اهعاًٞ حرشا١ اهتنقٚ  يف غٚبقٞ ارتاقَ٘ ًقيت    عوٟ ًّ ٓزا املؼشٗع  3/:8
 سأٜ اشٗسٝ إلظٔاس اذتقٚقٞ.
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... هوقااققٛ أٗ ااققق  أْ ميِققع أٙققًا ًققٍِٔ ًققّ =أْ: عوققٟ اااكٌققاج ادتضا٢ٚققٞ 
 .+اذتخ٘س حرا ااتخٛ ا٪ًش ٪طباب ٙذُٗٔا يف ااخش

 تكديرنا

اا ألقذَ ٙتخ  أْ ارت٩ف اذتقٚقٛ بني ٓزٖ اهتؼشٙعاج ٙتٌخقى يف حتذٙقذ   
ًظٌٚاج ٓزٖ اذتا٨ج، كع  أْ ِٓان األفااا ص٘ي ألشرٚ  راُب املاونٞ اهعاًقٞ  

راُقب  عوقٟ  املتٌخوٞ يف ًاونٞ اهتنقٚ  ٗظٔ٘س اذتقٚققٞ ٗباهتقاهٛ حبعقاد املقتٍٔ،     
 بتذا٢ٛ.ًاونٞ املتٍٔ املتٌخوٞ يف صخ٘س حرشا١اج اهتنقٚ  ا٨

ٍَّ صتذ أْ اهتؼقشٙعاج اهقيت حتقذد ٓقزٖ اذتقا٨ج هقاهيت اهخقشٗسٝ         ًّٗ ّح
ٗا٨طتعزاي ٓٛ أاشب اهتؼقشٙعاج هو٘ااقع؛ ٗرهقم ٪ْ اهخقشٗسٝ أًقش ً٘اق٘عٛ       

   ٘ ، ٗػقٔادٝ اهؼقٔ٘د، ًٗاقطو  اهِنقاَ     دحيتٜ٘ أٙٞ صاهٞ أخشٜ ًخقى ادتقشَ املؼقٔ
ضًِٚققٞ يف حرققشا١ بعققم اهعققاَ ٗااداب، أًققا صاهققٞ ا٨طققتعزاي فتؼققٌى اهخققشٗسٝ اه

 حرشا١اج اهتنقٚ  يف أطشع ٗاث دْٗ اُتناس صخ٘س املتٍٔ.

 اختالف الفقه حول حاالت إبعاد المتهم: المطلب الثاني
ًّ اهطبٚعٛ أْ صتذ خ٩فا بني فقٔا١ اهققاُْ٘ ادتِقا٢ٛ يف حتذٙقذ اذتقا٨ج     

بقني  املظٌ٘ح فٚٔا بترشا١ اهتنقٚ  يف غٚقاب املقتٍٔ، ٗاهظقبب يف ٓقزا ا٨خقت٩ف      
اهفقٔا١ ٓ٘ اخت٩ف اهتؼشٙعاج ادتِا٢ٚقٞ يف حتذٙقذ ٓقزٖ اذتقا٨ج، باإلاقافٞ حهقٛ       
عذَ حتذٙذ املؼشع صاهيت اهخشٗسٝ ٗا٨طتعزاي بذاقٞ ٗحاقا ألقشن رهقم هوقخقا١      

 ٗاهفقٕ.

فِزذ أْ ِٓان ًّ اهفقٕ ًّ ٙش٠ أْ ِٓان فاساا بقني صاهقٞ اهخقشٗسٝ ٗصاهقٞ     
خش ًّ اهفقٕ ٙش٠ أْ اذتقاهتني طق٘ا١،   ا٨طتعزاي، يف صني هخش صتذ أْ اهبعم ا٪

 اهِن٘ اهتاهٛ:عوٟ اهخشٗسٝ دْٗ ا٨طتعزاي. ٗرهم عوٟ فٚزب أْ ٙقتاش اإلبعاد 

: ٙش٠ أصناب ٓزا اهشأٜ أْ ِٓان فاساا ر٘ٓشٙقا بقني صاهقٞ اهخقشٗسٝ     اهشأٜ ا٪ٗي
ٗصاهٞ ا٨طتعزاي، فعِذًا ألتنق  صاهقٞ اهخقشٗسٝ ميتِقع صخق٘س ارتاقَ٘ اهقزّٙ       
ااًث بؼأٍُٔ، ٗألتقشس اهظشٙٞ بقشاس صقشٙ  ًقّ ااقق ؛ ٗرهقم هتعقاس، صخق٘س       
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 .(9)املتٍٔ ًع ًاونٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ

ْ اهتنقٚقق  ٨ ألتلققشس طققشٙتٕ صقٚقققٞ باهِظققبٞ أًققا يف صاهققٞ ا٨طققتعزاي، فققت
هوداَ٘. فووداٍ ص  اذتخ٘س حرا مسنث هٕ ظشٗفٕ بزهم، كعق  أٗاق  فقتْ    

حسادٝ عوقٟ  ظقشٗف املقتٍٔ ٨   عوقٟ  اٚاَ اهظشٙٞ يف ٓزٖ اذتاهقٞ ٙت٘اقف يف اه٘ااقع    
 ااق .

ٗرهم ٪ْ ًاونٞ اهتنقٚ  اذ ألقتخٛ اختار حرشا١ ًعقني يف ٗاقث ستقذد،    
عوقٟ   طخطش املتٍٔ ٗحيخش، فقذ ٨ ٙظقتطٚع اختقار ٓقزا اإلرقشا١     فترا أسر٤ صيت

اهِن٘ اهزٜ ألتنقق   عوٟ اإلط٩ق، أٗ ٨ ٙظتطٚع اختارٖ يف اه٘اث امل٢٩ٍ هزهم، أٗ 
 بٕ ًاونٞ اهتنقٚ .

أْ صاهٞ ا٨طتعزاي ألتٌٚض عّ صاهٞ اهخقشٗسٝ، يف أْ   حرْخ٩صٞ ٓزا اهشأٜ 
١ اهتنقٚ  بظشعٞ ألتعاس، ًقع حخطقاس   اذتلٌٞ ًّ صاهٞ ا٨طتعزاي ألتٌخى يف حرشا

ارتاَ٘ ك٘عقذٖ، أًقا اذتلٌقٞ ًقّ حرقشا١ اهتنقٚق  يف غٚبقٞ ارتاقَ٘ هوخقشٗسٝ          
 .(10)فتتٌخى يف ألعاس، ًاونٞ اهتنقٚ  ٗصخ٘س ارتاَ٘ راألٍٔ حرشا١ ًعِٚا ًِٕ

صاهقٞ  عوٟ ٗٙش٠ أصناب ٓزا اهشأٜ أْ حبعاد املتٍٔ يب أْ ٙقتاش  :أٜ اهخاُٛاهش
ا٨طتعزاي. ٗعوى رهم بأْ ا٨طتعزاي ألؼقٌوٕ اهخقشٗسٝ، ًٗقّ     اهخشٗسٝ دْٗ صاهٞ

 .(11)حٍ ف٩ هضَٗ هزكشٖ اطتق٨ً٩

فا٨طتعزاي حرْ ٗرٕ ًّ ٗرٖ٘ اهخشٗسٝ؛ ٗرهم ٪ْ اهلذف املقاق٘د ًِٔقا   
عوققٟ ٓقق٘ ًاققونٞ اهتنقٚقق  ٗكؼققف اذتقٚقققٞ ٗباهتققاهٛ ألػوٚققب املاققونٞ اهعاًققٞ 

 صخقق٘س حرققشا١اج اهتنقٚقق  املاققونٞ ارتاصققٞ ٗاملتٌخوققٞ يف ًاققونٞ املققتٍٔ يف

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 .445طاًٛ صظ  اذتظٚ ، اٌاُاج اهذفاع، املشرع اهظاب ، ص د. -9

، 4234أًني ًاطفٛ، ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، ادتض١ اهخاُٛ، داس املطب٘عاج ادتاًعٚٞ،  د. -10
 .35ص

ًذ، اه٘طقٚ  يف اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ اهل٘ٙتٚقٞ، املشرقع اهظقاب ،        ص٘ بعبذ اه٘ٓا د. -11
 .459ص
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 .(12)ا٨بتذا٢ٛ

 تكديرنا

بعذ أْ أٗانِا ٓقزّٙ اهقشأٙني، فتُِقا ًقّ ٗرٔقٞ ُنشُقا ٧ُٙقذ اهقشأٜ ا٪ٗي         
اهقا٢ى ب٘ر٘د خ٩ف أٗ فاسق بقني صاهقٞ اهخقشٗسٝ ٗصاهقٞ ا٨طقتعزاي؛ ٗرهقم ٪ْ       
اهخشٗسٝ أًش ً٘ا٘عٛ، يف صني أْ ا٨طتعزاي أًقش ٗاقيت؛ أٜ أُقٕ ٙقتعني اختقار      

 ني يف ٗاث ستذد دْٗ ألأخظ.حرشا١ ًع

 حاالت إبعاد املتهه: املبحث الثاني

خ٩فًا هوقاعذٝ اهعاًٞ، ٗٓٛ ص  املتٍٔ يف صخ٘س حرشا١اج اهتنقٚق ، أرقاص   
كى ًّ املؼّشع املاشٜ ٗاهوٚ  اختار بعم حرشا١اج اهتنقٚق  بعقذ حبعقاد املقتٍٔ     

هقٚ  حبعقاد    (86) ًاشٜ ٗاملادٝ (99) عّ روظٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ. فقشسج املادٝ
املتٍٔ يف صاهتني: ا٪ٗهٛ ٟٗٓ صاهقٞ اهخقشٗسٝ، ٗاهخاُٚقٞ ٗٓقٛ صاهقٞ ا٨طقتعزاي.       

 اهِن٘ اهتاهٛ:عوٟ ٗط٘ف ُتِاٗي ٓاألني اذتاهتني ًّ خ٩ي ًطوبني. ٗرهم 

 حالة الضرورة: المطلب األول
 ماهية حالة الضرورة

اهؼقشٗا   -اهِٚابٞ اهعاًٞ-اهخشٗسٝ اإلرشا٢ٚٞ ألع  أْ طخاهف اهقا٢ٍ باإلرشا١ 
ٛ     -أٗ اهق٘اعذ اه٘اربٞ اإلألباع  حتقث   -صخق٘س املقتٍٔ إلرقشا١اج اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢

اػ  اهنشف ا٨اطشاسٜ املفار٤ اهزٜ ميوقٛ اقشٗسٝ اختقار اإلرقشا١ فق٘سًا دْٗ      
 .(13)ضت٘ ٙخش باملاونٞعوٟ ااق  اختارٖ عوٟ ألشاٍخ ٗح٨ اذ ٙتعزس 

حْ =ٓزا ٗاذ عشَّفث ستلٌٞ اهقِقم املاقشٙٞ اهخقشٗسٝ اإلرشا٢ٚقٞ فقاهقث:      
يف ٓزا امل٘طّ ٓ٘ اهعزس اهزٜ ٙبٚ  ألقشن اه٘ارقب سفعقًا هونقش       ٝاملشاد باهخشٗس

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
عقق٘، ستٌققذ عقق٘،، اققاُْ٘ اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ اهوققٚ ، داس املطب٘عققاج ادتاًعٚققٞ،    د. -12

 .575َ، ص:422اإلطلِذسٙٞ، 
ٔخقٞ  ستٌذ اهظعٚذ عبذ اهفتاح، اهخشٗسٝ اإلرشا٢ٚٞ يف اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، داس اهِ    د. -13

 .354، ص4232اهعشبٚٞ، 
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 .(14)+عّ ااق  ٗطذًا هونارٞ اهيت ألقتخٚٔا ًاونٞ اهتنقٚ 

ًّٗ حٍ فقتْ اهخقشٗسٝ اإلرشا٢ٚقٞ ألتنقق  عِقذًا يقذ اهؼقدا املدقتا         
١ ُفظٕ أًاَ عزس طاس٥ ٙٔذد حصذ٠ املااحل اهيت ِٙنٌٔقا اقاُْ٘ اإلرقشا١اج    باإلرشا

أْ ٙتدز اإلرشا١ اهخشٗسٜ محاٙٞ هتم املاونٞ املٔذدٝ بقارتطش  ِٓا ادتِا٢ٚٞ، فوٕ 
 .(15)ًتٟ كاُث أٗهٛ باهشعاٙٞ ًٗتٟ أل٘افشج ػشٗا اهخشٗسٝ

هقٞ اهخقشٗسٝ،   أًا باهِظبٞ إلبعاد املتٍٔ عّ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ اطقتِادًا حهقٛ صا  
فاهقاعذٝ ٓٛ ص  املتٍٔ يف اذتخ٘س هلزٖ اإلرشا١اج، ٗا٨طقتخِا١ ٓق٘ رق٘اص اختقار     

 يف غٚبٞ املتٍٔ. ٓزٖ اإلرشا١اج أٗ بعخٔا

ٗهلّ امل٩صظ ِٓا ٓ٘ أْ املؼّشع   ّٙ٘ا  ٓقزا ا٨طقتخِا١، ٗرهقم بقاهِا     
ٍ فٚٔقا؛ هقزهم   عوٟ ا٪ص٘اي اهيت ألت٘افش فٚٔا صاهٞ اهخشٗسٝ ٗباهتاهٛ ٙتٍ حبعاد املقتٔ 

صتذ أْ بعم اهفقٕ اذ صّعب ًّ ٗاع ألعشٙف هلقزٖ اذتاهقٞ اهقيت ٙقتٍ فٚٔقا حبعقاد       
املققتٍٔ، ٗهلِققٕ صققاٗي أْ ٙ٘اققنٔا بأُٔققا ألقاققذس يف اقق١٘ اهنققشٗف ٗامل٩بظققاج   
ااٚطٞ بعٌوٚٞ اهتنقٚ  كأْ ٧ٙحش ااق  مساع أصذ اهؼٔ٘د يف غٚبٞ املتٍٔ ًقخ٩ً  

 باطتز٘اب املتٍٔ يف غٚبٞ اهؼٔ٘د.ًػبٞ اهتأحظ عوٕٚ، أٗ كأْ ٙقَ٘ 

 اهلدف من الضرورة

غوقب اهتؼقشٙعاج   ٗٓقزٖ ااعقذٝ عاًقٞ يف أ   -اشس املؼّشع املاشٜ ٗاهوقٚ   
إُٔ ٨ يب أْ ٙلقْ٘ ًبقذأ ع٩ُٚقٞ اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ ٗصخق٘س        -ادتِا٢ٚٞ املقاسُٞ

ارتاَ٘ خاصٞ املتٍٔ مجٚع حرشا١األٕ ًّ اهع٘اًى املع٘اٞ هوػاٙٞ ًّ اهتنقٚ  راألقٕ  
 .(16)ٗٓٛ كؼف اذتقٚقٞ

( 86)حرققشا١اج ًاققشٜ ٗاملققادٝ  ( 99) هققزا فتُققٕ أرققاص هوٌنققق  يف ُققا 
 ٩ً دْٗ حظٔاس اذتقٚقٞ.حرشا١اج هٚ  حبعاد املتٍٔ حرا كاْ صخ٘سٖ ٙقف صا٢

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 .4:2، ص99، ساٍ ;، زتٌ٘عٞ أصلاَ ستلٌٞ اهِقم املاشٙٞ، غ:7;33/5/3ُقم -14
ستٌذ اهظعٚذ عبذ اهفتقاح، اهخقشٗسٝ اإلرشا٢ٚقٞ يف اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع         د. -15

 .354ص، اهظاب 
 .795ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوٚ ، املشرع اهظاب ، ص د. -16
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ْْ كقاْ صق    =ٗألطبٚقًا هزهم فقذ اخقث ستلٌقٞ اهقِقم املاقشٙٞ بأُقٕ:       ٗح
املتٍٔ أْ حيخش اهتنقٚ  اهزٜ جتشٕٙ اهِٚابٞ يف اهتٌٔٞ امل٘رٔٞ حهٕٚ، ح٨ أْ اهققاُْ٘  

صق  حرقشا١ اهتنقٚق  يف غٚبقٞ      -اطقتخِا١ ًقّ ٓقزٖ اهقاعقذٝ    -اذ أعطٛ اهِٚابٞ اهعاًٞ 
م ً٘ربقًا، فقترا أرقشج اهِٚابقٞ اهعاًقٞ حتقٚققًا يف غٚبقٞ املقتٍٔ         املتٍٔ حرا سأج هزه

 .(17)+فزهم ًّ صقٔا ٨ٗ بط٩ْ فٕٚ

ّْ ًققّ ػققأْ صخقق٘س املققتٍٔ أصققذ حرققشا١اج اهتنقٚقق    فقققذ ٙققش٠ ااققق  أ
ا٨بتذا٢ٛ اإلاشاس بظظ اهتنقٚ  ٗعشاوٞ اه٘ص٘ي حهٛ كؼف اذتقٚقٞ ٗحفظاد رٔق٘دٖ  

أْ املاقونٞ املخقنٛ بٔقا ٗٓقٛ صخق٘س       يف اهتِقٚب عّ اهقذهٚى، ٗباهتقاهٛ ٙقش٠   
املتٍٔ حرشا١اج اهتنقٚ  أاى ًّ املاقونٞ اهقيت أسادٓقا ااقق  ٗٓقٛ املاقونٞ       

 اهعاًٞ.

هزا فتُٕ ٙتعني أْ ٙلْ٘ غشإ ا٪طاطٛ ًّ اهظشٙٞ ٓ٘ اهظعٛ هو٘صق٘ي ح   
 .(18)اذتقٚقٞ، دْٗ أْ ٙلْ٘ غشإ ًِٔا اإلاشاس باملتٍٔ كِعٕ ًّ اذتخ٘س

فقذ اخث ستلٌٞ اهِقم بإُٔ ٙؼرتا أْ ٙلقْ٘ اهػقش، ًقّ    ٗألطبٚقًا هزهم 
 .(19)اهظشٙٞ ٓ٘ اهظعٛ هو٘ص٘ي حهٛ اذتقٚقٞ ٨ أْ ٙلْ٘ اهػش، اهتِلٚى باملتٍٔ

ٓزا، ٗاذ سرنقث أغوقب اهتؼقشٙعاج املاقونٞ اهعاًقٞ املتٌخوقٞ يف مجقع        
ًاقونٞ املقتٍٔ املتٌخوقٞ يف صخق٘سٖ     عوقٟ  ا٪دهٞ ٗااتخا١ ص  اهذٗهٞ يف اهعققاب  

اهشغٍ ًقّ أْ اذتخق٘س باهِظقبٞ هوٌقتٍٔ ميخقى اقٌاُٞ ًقّ        عوٟ ج اهتنقٚ ، حرشا١ا
 .(20)اٌاُاج اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ُٙ٘ٚقٕ  36. ُققم  373، ص6:، ساقٍ  7، زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ اهقاُُ٘ٚٞ،  62;47/5/3ُقم  -17

 .8:7، ص368، ساٍ 52، زتٌ٘عٞ أصلاَ اهِقم، غ;9;3
َ، 4226ٌطب٘عققاج، عبققذ اهفتققاح اهاققٚفٛ، ألأصققٚى اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ، داس اهلققذٜ هو   د. -18

، داس اهِٚقى هوطباعقٞ،   4ًذصث ستٌذ عبذ اهعضٙض، اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ،      د.. 552ص
 .363َ، ص :422

 .:3، ق6، زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ اهقاُُ٘ٚٞ،  58;9/34/3ُقم  -19
ع٘،  د.. 795ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوٚ ، املشرع اهظاب ، ص د. -20

َ، ص 4224ستٌذ ع٘،، املباد٥ اهعاًٞ يف اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، ًِؼقأٝ املعقاسف،      
= 
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ٗٙاعذُّ ارتشٗ  عّ ًبذأ صخق٘س ارتاقَ٘ ِٓقا حتقٚققًا هوتق٘اصْ بقني طقوطٞ        
عقذَ صخق٘سٖ حتقٚق     عوقٟ  اهذٗهٞ يف اهعقاب، ٗص  املتٍٔ يف اذتشٙقٞ حرا ألشألقب   

 .(21)اهتنقٚ  ٗفاعوٚتٕصٚذٝ عوٟ ًاونٞ أٍٓ ٗٓٛ اذتفاظ 

أا٘اي اهؼقٔ٘د، أٗ اقذ   عوٟ ًٗخاي رهم أْ ٙلْ٘ ًشكض املتٍٔ طببًا يف اهتأحظ 
ألقتخٛ اهخشٗسٝ حرشا١ املعاِٙقٞ يف غٚبقٞ املقتٍٔ حرا كقاْ ااقق  يف صارقٞ ح        
حسػاد اجمل  عوٕٚ عّ كٚفٚٞ ٗا٘ع ادتشميٞ يف ًلاْ اذتادذ، ٗطخؼٟ أْ ٙق٧دٜ  

. أٗ (22)اجمل  عوٕٚ ملا ٙتٌتع بٕ ًقّ طقط٘ٝ ُٗفق٘ر   عوٟ  صخ٘س املتٍٔ حهٛ اهتأحظ
خؼٚٞ عبد املتٍٔ كا   ٙلّ اذ ُطش ح أًاَ ااق  ًّ أدهقٞ ححبقاج ادتشميقٞ، أٗ    

 .(23)ٗر٘د املتٍٔ يف صاهٞ ٓٚا  ػذٙذ

ًّ ألعوٌٚقاج اهِٚابقٞ    (666) املعذهٞ باملادٝ (76) ٗٓزا ٓ٘ ًا أمجوتٕ املادٝ
ذ ٙظتنظّ أصٚاُقًا يف بعقم اهقخقاٙا ُنقشًا هِ٘عٔقا أٗ      ٗا=اهعاًٞ املاشٙٞ بق٘هلا: 

حشٗٝ املتٍٔ أٗ ًشكضٖ ا٨رتٌاعٛ أْ ألظقتعٌى اهِٚابقٞ ٓقزا اذتق  يف أٗي اهتنقٚق       
 .+... ًِعًا ٨طتٌاهٞ اهؼٔ٘د أٗ حسٓابٍٔ

ٗحمجا٨ فتْ اهلذف ًّ اشٗسٝ حبعاد املتٍٔ عّ روظاج اهتنقٚ  ا٨بتقذا٢ٛ  
 ٙتٌخى فٌٚا ٙوٛ:

 ػأْ صخ٘س املتٍٔ اإلاشاس بظظ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ.حرا كاْ ًّ  .6
 حرا كاْ ًّ ػأْ صخ٘س املتٍٔ عشاوٞ اه٘ص٘ي حهٛ كؼف اذتقٚقٞ. .6
 حرا كاْ ًّ ػأْ صخ٘س املتٍٔ حفظاد رٔ٘د ااق  يف اهتِقٚب عّ اهذهٚى. .1

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
= 

ر٘دٝ صظني رٔاد، اه٘رٚض يف ػقشح اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ هذٗهقٞ اإلًقاساج،        د.. 574
 .566املشرع اهظاب ، ص

َ، 8;;3أمحذ فتنٛ طشٗس، اه٘طٚ  يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، داس اهِٔخقٞ اهعشبٚقٞ،     د. -21
 .696ص 

ستٌ٘د صتٚب صظِٟ، ػقشح اقاُْ٘    د. ضت٘ ٨ ٙق٘ي ًعٕ كى ًا ٙشٙذ.عوٟ كتسٓاب اهؼآذ  -22
 .854َ، ص ::;3اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، داس اهِٔخٞ اهعشبٚٞ، 

عٌقشٗ   د. .552ا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع اهظقاب ، ص   عبذ اهفتاح اهاقٚفٛ، ألأصقٚى اإلرقش    د. -23
، اهتنقٚق  ٗاذتلقٍ يف اهقذع٠٘، طبعقٞ     عبذ اهتق٘اب ًعق٘،   د. ،صظاَ اهذّٙ ستٌذ د. ،اه٘ااد
 .;3َ، ص 4222
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 حرا كاْ ًّ ػأْ صخ٘س املتٍٔ أْ ٙقف صا٩ً٢ دْٗ حظٔاس اذتقٚقٞ. .6
 ٍٔ حصباا عٌى ااق .حرا كاْ ًّ ػأْ صخ٘س املت .7
   ا٪دهٞ.عوٟ حرا كاْ ًّ ػأْ صخ٘س املتٍٔ اإلاشاس بااافنٞ  .8

 أمثلة حلالة الضرورة

ُِ٘ٓا طابقًا حهٛ أْ صخ٘س املتٍٔ يف ًشصوقٞ اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ اقذ ٙق٧دٜ      
حهٛ اإلاشاس بظظ اهتنقٚ ، ٗعشاوٞ اه٘صق٘ي حهقٛ كؼقف اذتقٚققٞ، ٗحفظقاد رٔق٘د       

ا٪دهٞ؛ هزا فققذ أرقاص املؼقّشع هوٌنقق  حبعقاد املقتٍٔ عقّ        ااق  يف اهتِقٚب عّ 
 اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ هوخشٗسٝ.

ٗاذ ااَ اهفقٕ بخشب بعم ا٪ًخوٞ ذتاهٞ اهخقشٗسٝ اهقيت ألبقٚ  حبعقاد املقتٍٔ      
اهلقذف ًقّ فقش، املؼقّشع ذتاهقٞ      عوقٟ  عِذ حرشا١ اهتنقٚق . ٗٓقزٖ ا٪ًخوقٞ ألقذي     

 اهخشٗسٝ. ٗٓٛ:  

 تٍٔ ًػبٞ اهتأحظ عوٕٚ.مساع أصذ اهؼٔ٘د يف غٚبٞ امل .6
 اطتز٘اب املتٍٔ يف غٚبٞ اهؼٔ٘د. .6
 ٗر٘د املتٍٔ يف صاهٞ ٓٚا  ػذٙذ. .1

 خؼٚٞ عبد املتٍٔ كا   ٙلّ اذ طشح أًاَ ااق  ًّ أدهٞ ححباج ادتشميٞ. .6
حرشا١ املعاِٙٞ يف غٚبٞ املتٍٔ حرا كاْ ااق  يف صارقٞ حهقٛ حسػقاد اجملق       .7

ٗٙادؼقٟ أْ ٙق٧دٜ صخق٘س     عوٕٚ عّ كٚفٚٞ ٗا٘ع ادتشميٞ يف ًل اْ اذتقادذ، 
 اجمل  عوٕٚ ملا ٙتٌتع بٕ ًّ طط٘ٝ ُٗف٘ر.عوٟ املتٍٔ حهٛ اهتأحظ 

 حبعاد املتٍٔ أحِا١ ألفتٚؽ ًظلِٕ خؼٚٞ طٌع ًا ٙتٍ اهبند عِٕ. .8
 عذَ اطتقشاس صاهٞ املتٍٔ اهِفظٚٞ كأْ ٙٔزٜ بأا٘اي غظ ًفًٕٔ٘. .9

   بٔذف املٌاطوٞ.حطاهٞ حرشا١اج اهتنقٚعوٟ عٌى املتٍٔ أٗ ٗكٚوٕ  .:
 كْ٘ املتٍٔ يف صاهٞ صٌث ألاَ ُنشًا هاذًٞ ًّ األٔإً. .;

 فشاس املظآٌني ًع املتٍٔ ًّ ادتشميٞ. .61

 فشاس املتٍٔ اهزٜ ٨ ٙلْ٘ اهتنقٚ  اذ بذأ ًعٕ. .66
 .(24)اسألباا اهؼآذ باملتٍٔ بع٩اٞ ألبعٚٞ أٗ شتذًٗٚٞ .66

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
، 75;3ً٘اد ااُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ،   عوٟ أمحذ عخٌاْ محضاٜٗ، ً٘ط٘عٞ اهتعوٚقاج  د. -24

= 
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قبٍٔ ٗاهققبم  ٗألعيف رشا٢ٍ ا٨ألفااٚاج ادتِا٢ٚٞ،  بقٚٞ املظآٌنيعوٟ اهتعشف  .61
 .(25)عوٍٚٔ، بٌِٚا أل٧دٜ اهع٩ُٚٞ حهٛ ٓشٗب اجملشًني

 حالة االستعجال: المطلب الثاني
 ماهية حالة االستعجال

 شا١اج ٗاملؼقّشع اهوقٚ  يف املقادٝ   حر (99) ُا املؼّشع املاشٜ يف املادٝ
أْ هقااققٛ اهتنقٚقق  أْ ٙباػققش يف صاهققٞ ا٨طققتعزاي بعققم عوققٟ حرققشا١اج ( 88)

 اهتنقٚ  يف غٚبٞ ارتاَ٘.حرشا١اج 

ًّٗ خ٩ي ٓزّٙ اهِاني ٙتخ  هِقا أْ صاهقٞ ا٨طقتعزاي ٓقٛ اذتاهقٞ اهقيت       
ألقتخٚٔا ظشٗف ألظتذعٛ اإلطشاع يف اختار حرشا١ ًعني ًّ حرشا١اج اهتِقٚقب عقّ   
ا٪دهٞ يف ٗاث ستذد ٨ ميلّ ألأرٚوٕ حهقٛ صقني عق٘دٝ ارتاقَ٘، ًٗقٍِٔ املقتٍٔ،       

اج أٗاُققٕ، أٗ اققاعث فا٢ذألققٕ، أٗ ٨ ٙلققْ٘ ٗاُتنققاس صخقق٘سٍٓ، ٗح٨ ٙلققْ٘ اققذ فقق
اهِن٘ اهزٜ ألتنقق  بقٕ   عوٟ باملظتطاع ًباػشألٕ بعذ ف٘اج اه٘اث امل٢٩ٍ هزهم، أٗ 

 ًاونٞ اهتنقٚ .

ٗباهتاهٛ فناهٞ ا٨طتعزاي ألشألب  بعِاش اه٘اث، فنٚقد ألققَ٘ ٓقزٖ اذتاهقٞ،     
ٛ  عوٟ فتُٕ ٙتعّّٚ  اهفق٘س  عوقٟ   ااق  ًباػشٝ حرشا١ ًّ حرشا١اج اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢

 .(26)ٗح٨ اطتناي أٗ ألعزس عوٕٚ حرشا٦ٓا

 اهلدف من حالة االستعجال

ًّ اهطبٚعٛ أْ ٙلْ٘ ٓذف املؼّشع ًّ حاشاس صاهٞ ا٨طقتعزاي ٓق٘ ألػوٚقب    
كٌقا  -ًاونٞ املتٍٔ يف اذتخ٘س. ٗٓزٖ املاونٞ عوٟ ًاونٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ 

صقيت ٙادطقشا املقتٍٔ     ألقتخٛ اختار حرشا١ ًعني يف ٗاث ستذد، فترا أسرق٤  -طب 
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

= 
 .665ص

ستٌذ ستٌ٘د اهؼشكظٛ، اٌاُاج املتٍٔ خ٩ي ًشصوٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ ٗاااكٌقٞ يف   د. -25
 .355، ص4233ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ اهوٚ  ٗاملقاسْ، داس اهِٔخٞ اهعشبٚٞ، 

، ستٌذ ع٘، ستٌقذ، دساطقاج يف اهفققٕ ادتِقا٢ٛ اإلطق٩ًٛ، داس املطب٘عقاج ادتاًعٚقٞ        د. -26
 .;66، :66، ص 5:;3
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اإلط٩ق، أٗ ٨ ٙظقتطٚع اختقارٖ يف   عوٟ ٗٙانخشا فقذ ٨ ٙظتطٚع اختار ٓزا اإلرشا١ 
 .(27)اهِن٘ اهزٜ ألتنق  بٕ ًاونٞ اهتنقٚ عوٟ اه٘اث امل٢٩ٍ هزهم، أٗ 

فاهلذف حرْ ًّ ا٨طتعزاي ٓ٘ اإلطشاع بتنقٚ  ا٪دهٞ اهيت اذ ألافققذ بقتع٩ْ   
ٙاعِفٛ املؼّشع ااق  ًّ ٗارقب حخطقاسٖ كلقاْ ٗصًقاْ     املتٍٔ باذتخ٘س، هزهم 

 .(28)اختار حرشا١ اهتنقٚ  اهزٜ ِٜٙ٘ اختارٖ

اهشغٍ ًقّ عقذَ دع٘ألقٕ هونخق٘س     عوٟ ٗهلّ حرا نلّ املتٍٔ ًّ اذتخ٘س 
بظبب ا٨طتعزاي، ف٩ ي٘ص هوٌنق  ًِعٕ ًّ اذتخ٘س اهؤٍ ح٨ حرا ااًث اقشٗسٝ  

 .(29)أل٘رب اإلبعاد

املقتٍٔ يف صاهقٞ ا٨طقتعزاي حرا عقشف ً٘عقذ ًٗلقاْ       كٌا ي٘ص اقاًٛ  
اإلرشا١اج أْ حيخش دْٗ أْ ي٘ص هوٌنق  ًِعٕ ًّ اذتخق٘س اطقتِادًا حهقٛ صاهقٞ     

 .(30)ا٨طتعزاي

 أمثله حلالة االستعجال

طااث بعم أصلاَ ستلٌٞ اهِقم املاشٙٞ، ٗفقٔا١ اهقاُْ٘ ادتِا٢ٛ بعقم  
أُقٕ ٙقتعني اختقار اإلرقشا١اج يف     عوقٟ  ا٪ًخوٞ ذتاهٞ ا٨طتعزاي، ٗٓزٖ ا٪ًخوٞ ألقذي  

أطشع ٗاث، فترا ُأساِر٤ا صيت ٙتٍ حع٩ْ املتٍٔ ٗحيخش فقذ ٨ ٙظتطٚع اختقار ٓقزا   
 اهِن٘ اهزٜ ٨ ألتنق  بٕ ًاونٞ اهتنقٚ ، ًّٗ ٓزٖ ا٪ًخوٞ:عوٟ اإلرشا١ أٗ 

ٙقتٍ   امل٘ج، فقترا أسارق٤ مسقاع اهؼقٔادٝ حهقٛ صقني      عوٟ مساع ػآذ ًؼشف  .6

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
عبذ  د. .857ٌ٘د صتٚب صظ ، ػشح ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص ست د. -27

 د. .566َ، ص4224اهقش١ٗف ًٔقذٜ، اهق٘اعقذ اهعاًققٞ هإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، اهِظقش اهققزٓ ،       
ًقذصث   د.. ;:7ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوقٚ ، املشرقع اهظقاب ، ص   

 .365إلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، صستٌذ عبذ اهعضٙض، ااُْ٘ ا
 .566عبذ اهش٦ٗف ًٔذٜ، اهق٘اعذ اهعاًٞ هإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د. -28
أمحقذ   د. .;:7ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوٚ ، املشرع اهظاب ، ص د. -29

 .697فتنٛ طشٗس، اه٘طٚ  يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص
اهخاُٚقٞ،  . ستٌ٘د أمحذ طٕ، ص  ا٨طتعاُٞ كناَ أحِا١ حتقٚقاج اهؼشطٞ اهقخا٢ٚٞ، اهطبعقٞ  د. -30

 .68َ، ص;;;3داس اهِٔخٞ اهعشبٚٞ، 
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ٌاع ا  ًع أْ أٌٓٚتٔا يف اهقذع٠٘ اقذ أللقْ٘    حع٩ْ املتٍٔ ٗحي خش فقذ ٨ ألاظ
 .(31)صامسٞ

 .(32)مساع ػآذ ًخطش هظفش حهٛ غظ ع٘دٝ اشٙبٞ .6

ا٨ُتقاي ف٘سًا ملعاِٙٞ هحاس ادتشميٞ املخب٘طٞ يف صاهٞ اهتوبع ابقى أْ ألطٌقع    .1
 .(33)ًعاملٔا

ًظقلّ  اٚاَ أطشٝ املتٍٔ بتخفا١ أدهٞ ادتشميٞ ًّ ًظلِٕ، فظٜ ااق  ألفتٚؽ  .6
 .(34)املتٍٔ ابى صخ٘سٖ، ٪ْ يف اُتناسٖ ًا ٧ٙدٜ حهٛ حخفا١ ٪دهٞ ادتشميٞ

 .(35)غٚاب املتٍٔ عِذ ط٧اي اهؼآذ هٚع ًّ ػإُٔ أْ ٙبطى أا٘اهٕ .7

 اهفق٘س ابقى أْ نتقذ ٙقذ اهتؼقٕ٘ٙ حهقٛ أدهقٞ       عوقٟ  حرشا١ ًعاِٙٞ مللاْ اه٘ااعقٞ   .8
 .(36)ادتشميٞ

 من يطبلعلى واملختص بإصدار قرار اإلبعاد : املبحث الثالث

ّٜ أللوٚف بعٌى أٗ بترشا١ يف ُا٘ص ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚقٞ   ّْ أ ٨ػم أ
ٙانَّذد فٕٚ املؼشع اهؼدا املدتا باهقٚاَ بٔزا اهعٌى ٗاهؼدا اهقزٜ ٙققع عوٚقٕ    

 ٓزا اهتلوٚف أٜ ألِفٚزٖ.

 ( ًاقشٜ ٗاملقادٝ  99)ٗيف ُطاق ً٘اق٘عِا فقتْ املّؼقشع يف ُقا املقادٝ      
هٚ  اذ صذد اهؼداا اهزٜ ٙاذس اقشاس حبعقاد املقتٍٔ عقّ روظقٞ اهتنقٚق ،       ( 86)

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 د. .857ستٌ٘د صتٚب صظ ، ػقشح اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع اهظقاب ، ص        د. -31

 .365اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص. ًذصث ستٌذ عبذ اهعضٙض، ااُْ٘
 .365اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص. ًذصث ستٌذ عبذ اهعضٙض، ااُْ٘ د. -32
ْ   د. -33 ، 696اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع اهظقاب ، ص     أمحذ فتنٛ طشٗس، اه٘طقٚ  يف اقاُ٘

697. 
 .365ًذصث ستٌذ عبذ اهعضٙض، ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د. -34
 .6;3، ص3،  44، زتٌ٘عٞ أصلاَ اهِقم، غ93;9/5/3ُقم  -35
، 74;8/3/;. ُققم  422، ساقٍ  32، زتٌ٘عقٞ أصلقاَ اهقِقم، غ   ;7;9/34/3ُققم   -36

 .422، ساٍ 547، غ3اهقاُُ٘ٚٞ،  زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ 



 التحقيق االبتدائيإبعاد املتهم عن جلسة 

 جملة اجلامعة األمسرية
333 

ٗاهؼدا اهزٜ ٙظقشٜ عوٚقٕ ٓقزا اهققشاس؛ هقزهم طق٘ف ُقظقٍ ٓقزا املبنقد حهقٛ           
 ًطوبني:  

 المختص بإصدار قرار اإلبعاد: المطلب األول
ُا٘ص ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ املاقشٜ ٗاهوقٚ  صتقذ أْ    عوٟ با٨ط٩ع 

اشاس حبعاد املتٍٔ عّ روظٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ ٓق٘ ااقق  طق٘ا١    املدتا بتصذاس 
 كاْ اااٛ اهتنقٚ  أٗ اهِٚابٞ اهعاًٞ.

اهققاُْ٘ أبقاح   =ٗٓزا ًا اخث بٕ ستلٌٞ اهِقم املاشٙٞ، فققذ اخقث بقأْ:    
هوٌنق  أْ ٙباػش بعم حرشا١اج اهتنقٚ  يف غٚبقٞ ارتاقَ٘ ًقع اهظقٌاح هلق١٨٧      

 .(37)+زٖ اإلرشا١اجا٪ٗساق املخبتٞ هلعوٟ  با٨ط٩ع

ٗحْ كاْ ًّ ص  املتٍٔ أْ حيخقش اهتنقٚق  اهقزٜ جتشٙقٕ     =كٌا اخث بإُٔ: 
اطقتخِا١  - اهِٚابٞ اهعاًٞ يف اهتٌٔٞ امل٘رٔٞ حهٕٚ، ح٨ أْ اهقاُْ٘ اذ أعطٟ اهِٚابٞ اهعاًقٞ 

ص  حرشا١ اهتنقٚ  يف غٚبقٞ املقتٍٔ حرا سأج هقزهم ً٘ربقًا. فقترا       -ًّ ٓزٖ اهقاعذٝ
 .(38)+أرشج اهِٚابٞ اهعاًٞ حتقٚقًا يف غٚبٞ املتٍٔ فزهم ًّ صقٔا ٨ٗ بط٩ْ فٕٚ

ٙظققتفاد حرًا أْ املدققتا بتصققذاس اققشاس حبعققاد املققتٍٔ عققّ روظققٞ اهتنقٚقق    
هتنقٚق  أٗ عخق٘   ا٨بتذا٢ٛ ٓ٘ ااق  ط٘ا١ كاْ ٙقَ٘ باهتنقٚ  ا٨بتقذا٢ٛ اااقٛ ا  

اهِٚابٞ اهعاًٞ؛ هزا فتْ ألقذٙش أل٘افش صاهٞ اهخشٗسٝ أٗ ا٨طتعزاي ًّ عذًٕ أًش ٙقرتن  
 هتقذٙش ااق .

ٗٙلققْ٘ ألقققذٙش ااققق  هوخققشٗسٝ اهققيت ألقتخققٛ اإلبعققاد ألقققذٙشا هونققشٗف  
ارتاصققٞ بققاهتنقٚ ، فققتْ سأ٠ حرققشا١ اهتنقٚقق  يف غٚبققٞ املققتٍٔ اققشٗسٙا هو٘صقق٘ي 

ِعقٕ ًقّ اذتخق٘س. أًقا حرا   ٙلقّ ِٓقان اقشٗسٝ إلرقشا١         هونقٚقٞ كاْ هقٕ أْ مي 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
، زتٌ٘عققٞ ;9;36/8/3ق. ُقققم  85هظققِٞ  7953، اهطعققّ ساققٍ 7;;7/9/3ُقققم  -37

 .8:7، ص368، ساٍ 52أصلاَ اهِقم، غ
. ُققققم 373، ص6:، ساقققٍ 7، زتٌ٘عقققٞ اهق٘اعقققذ اهقاُُ٘ٚقققٞ،   62;47/5/3ُققققم  -38

 .8:7، ص368، ساٍ 52، زتٌ٘عٞ أصلاَ اهِقم، غ;9;36/8/3
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 .(39)اهتنقٚ  يف غٚبتٕ مس  هٕ باذتخ٘س

كققزهم اذتققاي باهِظققبٞ هإلبعققاد يف صاهققٞ ا٨طققتعزاي، فققترا سأ٠ ااققق  أْ   
ًاونٞ اهتنقٚ  ألقتخٛ اختار حرشا١ ًعني يف ٗاث ستذد، فترا أسر٤ صقيت طخطقش   

اإلطق٩ق، أٗ ٨ ٙظقتطٚع   عوقٟ  إلرقشا١  املتٍٔ ٗحيخش فققذ ٨ ٙظقتطٚع اختقار ٓقزا ا    
. (40)اهِن٘ اهزٜ ألتنق  بقٕ ًاقونٞ اهتنقٚق    عوٟ اختارٖ يف اه٘اث امل٢٩ٍ هزهم، أٗ 

٘افش يف صقٕ صاهٞ اشٗسٝ.  فترا صخش املتٍٔ مس  هٕ ااق  باذتخ٘س حرا   ألت

ٗيف كى ا٪ص٘اي فتْ طقوطٞ ااقق  يف حبعقاد املقتٍٔ ألقشألب  يف ألققذٙشٓا       
ب٘ر٘د اهظبب، كعق  أُقٕ ٙؼقرتا أْ أللقْ٘ ًاقونٞ اهعذاهقٞ يف حظٔقاس اذتقٚققٞ         

عوقٟ  ألظت٘رب فع٩ً اشٗسٝ حرشا١ اهتنقٚ  يف ظى غٚاب املتٍٔ؛ هقزا فتُقٕ ٙقتعني    
زقشد صخق٘س املقتٍٔ    ااق  أْ ٙضٙى اهظشٙٞ كزشد اُتٔا١ اهخقشٗسٝ هقزهم، أٗ ك  

اهشغٍ ًقّ صٗاي اهخقشٗسٝ كاُقث اإلرقشا١اج     عوٟ يف صاهٞ ا٨طتعزاي، فتْ حبقا١ٓا 
 اهيت باػشٓا يف طشٙٞ باطوٞ.

بٚذ أْ ألقذٙش ااق  يف حبعاد املتٍٔ عّ روظٞ اهتنقٚ  هٚع ًطوققا، ٗحاقا   
ٝ ألشاابٕ ستلٌٞ امل٘ا٘ع، ٗٙظٔى ًّ ٓزٖ اهشاابٞ اٚاَ ااق  ببٚاْ ٗرقٕ اهخقشٗس  

 اهيت دعتٕ حهٛ حرشا١ اهتنقٚ  أٗ بعخٕ يف غٚبٞ املتٍٔ.

فتْ  ا ألشا ستلٌٞ امل٘ا٘ع اشٗسٝ هإلبعاد كاُث اإلرشا١اج اهقيت أرشٙقث   
يف غٚبٞ املتٍٔ باطوٞ بط٩ًُا ًتعو  باهِناَ اهعاَ، ٗبٚاْ رهقم حْ حرقشا١ اهتنقٚق  يف    

 .(41)صخ٘س املتٍٔ ٓ٘ ا٪صى

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 .546، ص 3، ساٍ 3، زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ اهقاُُ٘ٚٞ،   :6;34/3/:4ُقم  -39
عبذ  د. .857ستٌ٘د صتٚب صظ ، ػشح ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص  د. -40

ًقأًْ٘   د. .566اهش٦ٗف ًٔقذٜ، اهق٘اعقذ اهعاًقٞ هإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع اهظقاب ، ص       
ًقذصث ستٌقذ    د. .;:7، املشرقع اهظقاب ، ص  ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوقٚ   ط٩ًٞ، اإلرشا١اج

 .365عبذ اهعضٙض، ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص
 د. .856ستٌ٘د صتٚب صظِٟ، ػشح اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع اهظقاب ، ص       د. -41

ًقذصث   د. .٩٨صظّ بٚؼٚث خّ٘ٙ، اٌاُاج املتٍٔ يف اهذعٜ٘ ادتضا٢ٚقٞ، ادتقض١ ا٪ٗي، ص  
 .364ستٌذ عبذ اهعضٙض، ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص
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ٓزا ٗاذ ٙادؼاٟ أْ ٙاظَا١ اطقتدذاَ صقاهيت اهخقشٗسٝ ٗا٨طقتعزاي يف حبعقاد      
املتٍٔ عّ اهتنقٚ ، ٗرهقم ععقى اهتنقٚق  طقشًٙا يف ظقى غٚقاب املقتٍٔ، ٗرهقم         

عوققٟ هوت٘طققع يف ألفظققظ أصقق٘اي اهخققشٗسٝ ٗا٨طققتعزاي؛ ٪ْ املؼققّشع   ٙققِا  
ٙؼقا١ كقا ٙتفق     صاهتٌٚٔا صاشًا، اا ٙرتن ألقذٙشٌٓا يف ٙذ ااقق  ٙفظقشٖ كٌقا    

ٗطظ اهتنقٚ ، ا٪ًش اهزٜ ٧ٙدٜ يف اهِٔاٙٞ حهٛ اهتخنٚٞ بخٌاُاج صق  املقتٍٔ يف   
 .(42)اهذفاع عّ ُفظٕ

اهظقوطٞ اهقا٢ٌقٞ   عوٟ ٗهلزا فِنّ ضتبز ً٘اف املؼّشع اهعشااٛ اهزٜ ٙ٘رب 
باهتنقٚ  أْ ألّذْٗ ا٪طباب اهيت دعتٔا هوز١٘ حهٛ ًباػشٝ اهتنقٚق  يف غٚبقٞ املقتٍٔ    

ًقّ اقاُْ٘ أصق٘ي اااكٌقاج      (79/6)ش اهتنقٚ . فقذ ُقا يف املقادٝ   يف ستخ
... هوقااٛ أٗ ااق  أْ ميِع أِّٙقا ًقٍِٔ ًقّ اذتخق٘س حرا     =ادتضا٢ٚٞ اهعشااٛ بإُٔ: 

 .+... ااتخٟ ا٪ًش ٪طباب ٙذُٗٔا يف ااخش

حهقضاَ طقوطٞ اهتنقٚق     عوقٟ  ٗعوٕٚ ُ٘د أْ ٙقِا املؼقّشع املاقشٜ ٗاهوقٚ      
اٚأًا كباػقشٝ اهتنقٚق  يف غٚبقٞ املقتٍٔ. ٗرهقم صقيت ميِقع ًقّ         بتذّٗٙ أطباب 

ًّ حػشاف ستلٌقٞ امل٘اق٘ع    ىحياٗي صشف اهتنقٚ  عّ طشٙ  اها٘اب، ّٗٙظٔ
. ٗباهتاهٛ ألق٘فظ ٗاقث ٗرٔقذ اهقخقا١ يف اهبنقد عقّ       (43)ًذ٠ ٓزٖ اهخشٗسٝعوٟ 

 ٓزٖ ا٪طباب.

ّْ املؼقّشع حيقّذد بذ   اقٞ املقاق٘د   ٗيف كى ا٪ص٘اي ُش٠ إُٔ ًّ ا٪ُظب ه٘ أ
 هاهيت اهخشٗسٝ ٗا٨طتعزاي محاٙٞ هوٌتٍٔ ًّ ألعظف بعم ااققني.

 من يطبق قرار اإلبعاد على: المطلب الثاني
ّْ هوٌقتٍٔ ٗهوٌزق       (86) ًاقشٜ ٗاملقادٝ   (99) طبقًا هِا املادٝ هقٚ  فقت

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ستٌذ حبشآٍٚ صٙذ، ألِنٍٚ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ يف اهتؼقشٙعاج اهعشبٚقٞ، املشكقض اهعشبقٛ        د. -42

ٛ  د.. 452َ، ص2;;3، 4هوذساطاج ا٪ًِٚٞ ٗاهتذسٙب باهشٙا،،   ، طعذ محاد صاحل اهقبقا٢و
ذفاع أًاَ اهقخا١ ادتِقا٢ٛ، دساطقٞ ًقاسُقٞ، سطقاهٞ دكتق٘ساٖ، راًعقٞ       اٌاُاج ص  املتٍٔ يف اه

 .;37َ، ص:;;3عني مشع، 
 .4;صظّ بٚؼٚث خّ٘ٙ، اٌاُاج املتٍٔ يف اهذعٜ٘ ادتضا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص  د. -43
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عوٕٚ ٗهوٌذعٛ باذتق٘ق املذُٚٞ، ٗهوٌظ٣٘ي عٍِٔ، ٗهق٘ك٢٩ٍٔ أْ حيخقشٗا مجٚقع    
حرشا١اج اهتنقٚ . ٗباهتاهٛ فتْ اإلبعقاد طقٚلْ٘ ػقا٩ً هلق١٨٧ ا٪ػقداص. ٗهلِِقا       

املقتٍٔ.  عوٟ املتٍٔ ًٗ٘كاوٕ فق ؛ ٨اتااس اهبند عوٟ ط٘ف ُقتاش يف هخِا ٓزا 
 اهِن٘ اهتاهٛ:عوٟ ٗرهم 

 ههاملت: الفرع األول

باطتط٩عِا ُاق٘ص اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ ٗاقاُْ٘ اهعق٘بقاج صتقذ أْ        
املؼّشع املاشٜ ٗاهوٚ    ٙقً٘ا ب٘اع ألعشٙف هوٌتٍٔ ًظقاٙشّٙ بقزهم اهػاهبٚقٞ    

 اهعنٌٛ ًّ اهتؼشٙعاج، ًِٗٔا املؼّشع اهفشُظٛ ٗاهٌٚ  ٗاهعشااٛ.

باإلاافٞ حهٛ ًقا  ٗطِذُا يف عذَ اٚاَ املؼّشع بزهم ٓ٘ ًا اطتقش عوٕٚ اهفقٕ، 
اخث بٕ ستلٌٞ اهِقم يف أصقذ أصلأًقا بقأْ اهققاُْ٘   ٙعقّشف املقتٍٔ يف أٜ       

 .(44)ُا ًّ ُا٘صٕ

ٗهلّ ا٪ٗف  ًّ ٗرٔٞ ُنشُا ٓ٘ اشٗسٝ أْ ٙقَ٘ املؼقّشع طق٘ا١ املاقشٜ    
أٗ اهوٚ  ب٘اع ألعشٙف هوٌتٍٔ اقٌّ ُاق٘ص اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ ًخوٌقا       

سدُقٛ، ٗاهظق٘سٜ، ٗاهاقً٘اهٛ، ٗألعوٚقى رهقم الطق٘سٝ       فعى املؼقّشع اهوبِقاُٛ، ٗا٪  
ً٘اف ًّ ٙلتظب ٓزٖ اهافٞ ًٗا ألظببٕ ًّ هحاس ٨ ميلّ ألفادٙٔقا، باإلاقافٞ حهقٛ    
حُٔا١ رذي اهفقٕ ص٘ي ا٨خت٩ف يف ألعشٙف املقتٍٔ، ًٗتقٟ ٙلتظقب ٓقزٖ اهاقفٞ       

ٌّى اهتضاًاألٔا.  هلٛ ٙظتفٚذ ًّ صق٘أا ٗٙتن

أًا حرا ألعشاِا هتعشٙف املتٍٔ يف ا١٘ اخا١ اهِقم، فتُِا صتذ أْ ستلٌقٞ  
اهِقم املاشٙٞ ٗاالٌٞ اهعوٚا اهوٚبٚٞ اذ عشفث املتٍٔ، يف صني صتذ أْ اهقخقا١  

  ٙعقشف املقتٍٔ، طق٘ا١ يف ظقى اقاُْ٘ حتقٚق         -صظقب عوٌِقا  عوقٟ  -اهفشُظقٛ  
 .  (45)ٚٞ اذتاهٛادتِاٙاج املوػٟ أٗ صيت يف ظى ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
/ 33ُققم   .3383، ص;43، ق39، زتٌ٘عٞ أصلقاَ اهقِقم، غ  88;33/3/:4ُقم  -44

 .326، ص 73، ق37. ، اااًاٝ، غ56;8/3
عبذ اهظتاس طا  اهلبٚظٛ، اٌاُاج املتٍٔ ابى ٗأحِقا١ اااكٌقٞ، دساطقٞ ًقاسُقٞ، سطقاهٞ       د. -45

 .:42َ، ص3:;3، دكت٘ساٖ، راًعٞ اهقآشٝ
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كى ًّ ٗرٕ حهٕٚ ا٨ألٔاَ باسأللقاب  =فقذ عشفتٕ ستلٌٞ اهِقم املاشٙٞ بإُٔ: 
رشميٞ ًعِٚٞ، ٗه٘ كاْ رهم أحِا١ اٚاَ ًأً٘س اهخقب  اهقخقا٢ٛ كٌٔقٞ اهبنقد عقّ      
ادتشا٢ٍ ًٗشأللبٚٔا ٗمجع ا٨طتذ٨٨ج اهيت ألوقضَ اهتنقٚق  ٗاهقذع٠٘ ًاداًقث اقذ      

سأللاب ادتشميٞ اهقيت ٙققَ٘ أٗه٣قم املقأً٘سْٗ     صاًث ص٘هٕ ػبٔٞ أْ هٕ اوعًا يف ا
 .(46)+عٌع ا٨طتذ٨٨ج فٚٔا

ٓق٘ ًقّ ٗاقع ُفظقٕ ً٘اقع      =يف صني عّشفتٕ االٌٞ اهعوٚا اهوٚبٚقٞ بأُقٕ:   
 .(47)+اهؼبٔاج ٗاهشٙب، كا ٙظتوضَ اهتذخى هولؼف عّ صقٚقٞ أًشٖ

أًا باهِظبٞ هتعشٙف اهفقٕ هوٌتٍٔ، فقذ اختوفث ٗرٔاج اهِنقش صق٘ي حتذٙقذ    
ًذه٘ي املتٍٔ، ٗٙشرع اهظبب يف رهم حهٛ عذَ اٚاَ املؼشع بتعشٙفٕ، فباهِظبٞ حهقٛ  

اهطقشف اهخقاُٛ   =ألعشٙفٕ بلُٕ٘ أصذ أطشاف اهذع٠٘ ادتِا٢ٚٞ، فقذ عشفٕ بعخأٍ بإُٔ: 
يف اهذع٠٘ ادتِا٢ٚٞ. فٔ٘ ارتاٍ اهزٜ ٙا٘رَّٕ حهٕٚ ا٨ألٔاَ ب٘اطقطٞ حتشٙقم اهقذع٠٘    

 .(48)+ادتِا٢ٚٞ ابوٕ

اهطشف اهخاهد يف اهشابطٞ اإلرشا٢ٚقٞ. فٔق٘   فٕ بعخأٍ ااخش بإُٔ: = صني عّشيف
 .(49)+اهؼدا اهطبٚعٛ اهزٜ ٙتٍ سفع اهذع٠٘ ادتِا٢ٚٞ يف ً٘ارٔتٕ

ٗاذت  إُٔ بػم اهِنش عّ كْ٘ املتٍٔ اهطشف اهخقاُٛ أٗ اهخاهقد يف اهقذع٠٘    
ٗصقفٕ   ادتِا٢ٚٞ، فتُٕ ٙتعني ًّ ٗرٔٞ ُنشُا اهِنش حهٛ دٗسٖ يف ٓقزٖ اهقذع٠٘، فققذ   

بإُٔ اهبطى ملظشح اه٘ااعٞ ابى أْ ٙلقْ٘ بطق٩ً ملظقشح اااكٌقٞ،     =بعخأٍ ٗه : 
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

، زتٌ٘عٞ 88;33/3/:4ُقم  .326، ص73، ق37، اااًاٝ، غ56;8/3/ 33ُقم  -46
أصلقاَ اهقِقم،   ، زتٌ٘عقٞ  3:;5/3/;3ُققم   .3383، ص;43، ق39أصلاَ اهِقم غ

 .;4، ص65، ق54غ
. االٌقٞ  388، ص6، ع35، َ غ99;33/3/3صلٍ االٌٞ اهعوٚا اهوٚبٚٞ اهاقادس يف   -47

 .:39، ص4، ع38َ غ، ;9;39/7/3اهعوٚا اهوٚبٚٞ اهاادس يف 
َ، 8;;3أمحذ فتنٛ طشٗس، اه٘طٚ  يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، داس اهِٔخقٞ اهعشبٚقٞ،     د. -48

ًذصث ستٌذ عبقذ اهعضٙقض، اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، ادتقض١ ا٪ٗي، املشرقع         د.. 359ص
 .374اهظاب ، ص

َ، ;:;3أًاي عبذ اهشصٍٚ عخٌاْ، ػشح ااُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، داس اهِٔخقٞ اهعشبٚقٞ،      د. -49
 .593ص
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ٗرهم ٨عتباسٖ صعٍٚ اهقخقٚٞ ٗستشكٔقا ا٪ٗي. فق٩ ٙظقتقٍٚ أًقش أٙقٞ ستاكٌقٞ دْٗ        
ٗر٘دٖ؛ ٗرهم ٪ُٕ اه٘صٚذ بني أػداص ارتاقً٘ٞ ادتِا٢ٚقٞ اهقزٜ ٙعوقٍ اذتقٚققٞ؛      

عوقٟ  ٪ُٕ صاًؤا ٗاملعشفٞ اهيت حياؤا اهقااٛ ًّ راُب ا٨دعا١ يف غٚابقٕ ٓقٛ   
 .(50)+أصظّ اهفشٗ، ًعشفٞ ُاااٞ

عشٙفققٕ يف حطققاس كققى ًشصوققٞ ًققّ املشاصققى اهققيت نققش بٔققا ٗباهِظققبٞ حهققٛ أل
ًقّ ٙاخاقب  يف صاهقٞ ألوقبع     =اإلرشا١اج، فقاملتٍٔ يف ًشصوقٞ ا٨طقتذ٨٨ج ٓق٘:     

. ٗاملتٍٔ يف ًشصوقٞ  +اسأللاب ادتشميٞعوٟ بادتشميٞ، أٗ أل٘رذ اذٖ د٢٨ى كافٚٞ 
ًققّ كاُققث اهققذ٢٨ى عوٚققٕ كافٚققٞ =ا٨دعققا١ امل٘رققب هشفققع اهققذع٠٘ ادتِا٢ٚققٞ ٓقق٘: 

ٟا  =. ٗاملتٍٔ يف ًشصوقٞ اااكٌقٞ ٓق٘:    +سأللابٕ اه٘ااعٞ املُِِؼ٣ٞ هوزشمي٨ٞ امُلقذَّع
عوٕٚ يف اهذع٠٘ ادتِا٢ٚٞ، ط٘ا١ أْ أللْ٘ اهِٚابٞ اهعاًٞ ٓقٛ اهقيت صشكتٔقا أَ ٙلقْ٘     

. ا٪ًش اهقزٜ ٙقتعني ًعقٕ أْ    (51)+حتشٙلٔا اذ مت ًباػشٝ ًّ املتخشس ًّ ادتشميٞ
 ٙاب  اهطشف ا٪ٗي ب٩ ًِاصع.

خظًا باهِظبٞ هتؼذد اهفقٕ يف ألعشٙقف املقتٍٔ، فققذ عشفقٕ بعخاقٍٔ ألعشٙفقًا       ٗأ
ٓ٘ ًّ ألشر  هذ٠ طوطٞ اهتنقٚ  ٗاق٘ع ادتشميقٞ ًِقٕ طق٘ا١ ب٘صقفٕ      =اٚقا، بإُٔ: 

 .(52)+فاع٩ً هلا أٗ ػشٙلًا فٚٔا بشفعٔا اهذع٠٘ ادتِا٢ٚٞ اذٖ أًاَ اخا١ اذتلٍ

كقى ػقدا   =ٕ بأُقٕ:  يف صني عشفٕ بعخأٍ ااخقش ألعشٙفقًا ً٘طقعًا، فٚعشفق    
اختزج طوطٞ اهتنقٚ  حرشا١ ًّ حرشا١اج اهتنقٚ  يف ً٘ارٔتٕ، أٗ أاٌٚث اهقذع٠٘  
ادتِا٢ٚٞ عوٕٚ ااًُُ٘ا أٗ ٗرذ ُفظٕ يف صاهٞ أراصج ااًُُ٘ا اهتنفظ عوٕٚ، أٗ ااتٚقادٖ أٗ  

 .(53)+اهقبم عوٕٚ أٗ ألفتٚؼٕ

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 ستٌذ صكٛ أب٘ عاًش، ػا٢بٞ ارتطأ يف اذتلقٍ ادتِقا٢ٛ، ستاٗهقٞ فقٔٚقٞ ٗعٌوٚقٞ إلسطقا١       د. -50

عبذ اهت٘اب ًع٘، اهؼ٘سعٛ، اااكٌٞ اهػٚابٚقٞ، املشرقع    د. .65َ، ص99;3، ُنشٙٞ عاًٞ
 .73اهظاب ، ص

عبقذ اهظقتاس    د. .;63عبذ اهفتاح اهاٚفٛ، ألأصٚى اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د. -51
 .:42طا  اهلبٚظٛ، اٌاُاج املتٍٔ ابى ٗأحِا١ اااكٌٞ، املشرع اهظاب ، ص

 .459ٌذ صكٛ أب٘ عاًش، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، صست د. -52
. :37َ، ص6:;3سًظٚع بِٔاَ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ ألأص٩ًٚ ٗحتو٩ًٚ، ًِؼقأٝ املعقاسف،    د. -53

= 
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 ّ عقّشف   ًٗا بني اهتعشٙف امل٘طع ٗاهتعشٙف اهخٚ  هوٌتٍٔ صتذ أْ ِٓان ًق
كى ػدا ألخ٘س اقذٖ ػقبٔاج اسأللابقٕ فعق٩ً     =املتٍٔ ألعشٙفًا ًت٘ططًا، فٚعشفٕ بإُٔ: 

حرشاًًٚا، ٗٙقَ٘ ا٨دعا١ ك٘ارٔتٕ بقزهم، فٚقتٍ حخخقاعٕ هإلرقشا١اج اهقيت حيقّذدٓا       
 .(54)+اهقاُْ٘ ٗٙتتبع رهم فنا اهؼبٔاج ٗألقذٙش اٌٚتٔا حٍ ألقشٙش اهربا١ٝ أٗ اإلداُٞ

ألعشٙف املتٍٔ، فتُِا ُقش٠ ًقع بعقٍم ًقٍِٔ أُقٕ       ٗبعذ عش، هسا١ اهفقٔا١ يف
ًّ ا٪ٗف  أْ ٙتٍ ألعشٙف املتٍٔ ألعشٙفًا اٚقا؛ ٗرهقم ٪ْ ٓقزا اه٘صقف ٙتعقاس،     
ًع اشِٙٞ اهربا١ٝ، باإلاافٞ حهٛ إُٔ ميع اهؼقدا يف ػقشفٕ ٗاعتبقاسٖ، ٗٙقرتن ٓقزا      
 اه٘صف أحشا ط٣ٚا عِٕ طق٘اي فقرتٝ اهتنقٚق  ًعقٕ، ٗبعقذ ا٨ُتٔقا١ ًِٔقا طق٘ا١ حبتقث         

 ًظ٣٘هٚتٕ عّ ادتشميٞ أَ ٨.

كقى ًقّ   =ًّٗ حٍ ُش٠ إُٔ ٙتعّّٚ ا٪خز بقاهتعشٙف اهفقٔقٛ اهقزٜ اٚقى بأُقٕ:      
صاشاكث اذٖ اهذع٠٘ ادتِا٢ٚٞ بت٘رٕٚ اهتٌٔٞ حهٕٚ ًّ طوطٞ حتقٚ  شتتاٞ صقشاصٞ  

د٢٨قى كافٚقٞ ًِظق٘بٞ    عوٟ أحِا١ ا٨طتز٘اب، أٗ اًٌِا بلى حرشا١ ًقٚذ هونشٙٞ بِا١ 
 .(55)+اذٖ

   املٍٔ إُٔ يف صاهٞ حبعاد املتٍٔ ًّ ابى ااق  فتُٕ ٙفرت، ِٓا فشااْ:

أْ املتٍٔ ٓق٘ اهطقشف اه٘صٚقذ اهقزٜ يقشٜ ًعقٕ اهتنقٚق ، فتُقٕ حرا ألققشس           :أٗهلٌا
 طشٙتٕ حصا١ٖ طشٜ يف صقٕ.

املقتٍٔ  عوقٟ  أْ ٙتعذد املتٌْٔ٘، فتُٕ يب أْ ٙقتاش املِع ًقّ اذتخق٘س    :حاٌُٚٔا
عققذَ صخقق٘سٍٓ ألتنققق  اهػاٙققٞ ًققّ املِققع، ٨ٗ يققب أْ  أٗ املققتٌٔني اهققزّٙ يف

 .(56)ٙتعذآٍ حهٛ هخشّٙ ٨ ألت٘افش باهِظبٞ هلٍ صاهٞ اهخشٗسٝ ٓزٖ

ٓققزا، ٗٙشرققع حبعققاد املققتٍٔ يف ٓققزٖ املشصوققٞ حهققٛ ألػوٚققب اهتؼققشٙعاج     

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
= 

 .:45ستٌذ صكٛ أب٘ عاًش، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د.
 .546، ص ;، ساٍ 3، زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ اهقاُُ٘ٚٞ،   :6;34/3/:4ُقم  -54
 .856ستٌ٘د صتٚب صظِٟ، ػشح ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د. -55
عبقذ   د. .::7ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوٚ ، املشرقع اهظقاب ، ص   د. -56

 .667اهش٦ٗف ًٔذٜ، اهق٘اعذ اهعاًٞ هإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص
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ًاقونٞ املقتٍٔ حرا ٗاقع ألعقاس، بقني ًاقونٞ اهعذاهقٞ يف        عوٟ هوٌاونٞ اهعاًٞ 
. ٗٙعقذ اهظقبب اهقش٢ٚع يف رهقم     (57)املتٍٔ يف اذتخق٘س حظٔاس اذتقٚقٞ، ٗبني ص  

 ٓزٖ اإلرشا١اج.  عوٟ اهرترٚ  ارت٘ف ًّ ألأحظ املتٍٔ اهٌ٘ٓٛ 

ٗحْ كاْ بعخأٍ ٙش٠ أْ ُخنٛ كاونٞ اجملتٌع هااحل ًاقونٞ املقتٍٔ   
يف اذتخ٘س؛ ٗألعوٚى رهم ملا نولٕ اهذٗهقٞ اخوقٞ يف طقوطٞ ا٨ألٔقاَ، ًقّ ًق٘اسد       

ٗٗطا٢ى ألف٘ق ألوم اهيت ميولٔا املتٍٔ اهزٜ غاهبًا ًا ٙلْ٘ أطقظ  ٗحًلاُٚاج ٓا٢وٞ 
اذتبع ا٨صتٚاطٛ أحِا١ ًباػقشٝ اهتنقٚق ؛ هقزا ٨ صتقذ ًقربسا ملباػقشٝ اإلرقشا١اج        

 .(58)ٗاملتٍٔ ستشَٗ ًّ صخ٘سٓا بذٗاعٛ اهخشٗسٝ إلظٔاس اذتقٚقٞ

ٗ اهؼقٔ٘د أٗ اجملق  عوٚقٕ ب٘طقٚوٞ أ    عوقٟ  الؼقٚٞ ألقأحظ املقتٍٔ     ا٨دعا١أًا 
أخشٜ ف٩ ٙربس صشًاْ املتٍٔ ًّ نلِٚقٕ اذتخق٘س، حرا ًقا ا٘سُقث طقط٘ٝ املقتٍٔ       

 باه٘طا٢ى ٗاهقذساج اهيت نولٔا اهذٗهٞ اهلفٚوٞ بتصباا ٓزٖ اه٘طا٢ى.  

كٌا يب أْ ُخع يف اذتظباْ أْ عذَ صخ٘س املتٍٔ اذ ٙق٧دٜ حهقٛ اُتٔقاص    
اهلقا ٩ًصنقاج املقتٍٔ    بعم اهؼٔ٘د اهفشصٞ فٚذهْ٘ بأا٘اي افرتا٢ٚٞ اذٖ دْٗ أْ ألِ

ٗباهتاهٛ ُلْ٘ اذ أُلشُا عوٕٚ صقٕ يف اهذفاع ٨ٗ يذٜ ُفعًا بعذ رهم نلِٕٚ ًقّ  
ًققا مت ًققّ عوققٟ ا٪ٗساق، ٗحرا ًققا أبققذ٠ املققتٍٔ ٗستاًٚققٕ اعرتااققًا عوققٟ ا٨طقق٩ع 

حرشا١اج يف غٚبتٕ، فتلْ٘ اهِتٚزٞ حعادٝ ادتض١ املعرت، عوٕٚ حْ كقاْ ٨عرتااقٌٔا   
اهتنقٚ ، ٗباهتاهٛ حااعٞ اه٘اث ٗبزي رٔ٘د ًخقاعفٞ يف أعٌقاي    ٗرٕ ألقذسٖ طوطٞ

اهتنقٚ . ٗيف رهم صشًاْ هوٌتٍٔ ًّ صقٕ يف طشعٞ حصتاص اهتنقٚ  إلظٔقاس بشا١ألقٕ   
حْ كاْ بش٣ًٙا صقًا، أٗ اإلطشاع يف ألقذميٕ هوٌناكٌٞ هِٚاي رضا١ٖ حْ كقاْ ًقزُبًا ٗيف   

   مجٚع ا٪ص٘اي حتقٚ  هوعذاهٞ.

د بؼداٚٞ املتٍٔ اذ حيذذ طق٘ا١ كقاْ املقتٍٔ طوٚققًا أَ     كٌا أْ ألأحش اهؼٔ٘
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ٌذ عق٘،، املبقاد٥ اهعاًقٞ يف اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، ًِؼقأٝ املعقاسف،         ع٘، ست د. -57
 .575، 574َ، ص4224

ستٌ٘د ًاطفٛ، طشٙٞ اهتنقٚقاج ادتِا٢ٚقٞ ٗصقق٘ق اهقذفاع، زتوقٞ اهققاُْ٘ ٗا٨اتاقاد،        د. -58
عبذ اهظتاس طا  اهلبٚظٛ، اٌاُاج املقتٍٔ ابقى ٗأحِقا١ اااكٌقٞ،      د. .6َ، ص69;3ًاسغ 

 .62:٬629املشرع اهظاب ، ص
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ًقٚذ اذتشٙٞ، كٌا أْ ألأحش اهؼٔ٘د اذ حيذحٕ أٓقى املقتٍٔ ٗأطقشألٕ، أًقا اهقق٘ي بقأْ       
اهقبم حي٘ي دْٗ اهعبد با٪دهٞ ًّ ابى املتٍٔ، فتُِا ُقشس أْ اهعبد با٪دهٞ اذ ٙقتٍ  

 ًّ ابى أٓى املتٍٔ ٗأطشألٕ.

 حمامي املتهه: الفرع الثاني

اذ ٙخقاس ألظقا٦ي ًٔقٍ، ٗٓق٘: ٓقى يق٘ص حبعقاد ستقاًٛ املقتٍٔ يف ًشصوقٞ           
 اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ ألبعًا إلبعاد املتٍٔ أَ ٨ 

 ٓزا اهتظا٦ي حهٛ فشٙقني:  عوٟ اذتقٚقٞ أْ اهفقٔا١ اختوف٘ا يف اإلرابٞ 

: ٙشٜ إُٔ هٚع ِٓان أل٩صَ بني صشًاْ املتٍٔ ًقّ اذتخق٘س، ٗصشًقاْ    اهفشٙ  ا٪ٗي
اخقث اهخققشٗسٝ كِقع املققتٍٔ ًقّ اذتخقق٘س، فتُٔقا ٨ ألقخققٛ صتٌققًا     ٗكٚوقٕ، فققترا  

 هشًاْ ستإًٚ.

فترا أبعذ املقتٍٔ ٧ًاتقًا أحِقا١ حرقشا١ اهتنقٚق  أٗ صقاي طقاس٥ عشاقٛ دْٗ         
صخ٘سٖ، ف٩ ي٘ص ًِع ستإًٚ ًّ صخ٘س حرشا١اج اهتنقٚ  اهيت ألتطوقب طبٚعتٔقا   

يق٘ص أْ ألؼقٌوٕ طقشٙٞ    اعتباس أْ اااًٛ ٓ٘ ٗكٚى عِٕ؛ فق٩  عوٟ صخ٘س املتٍٔ 
 .(59)اهتنقٚ 

فقذ نتذ صاهقٞ اهخقشٗسٝ صتقٟ اُتٔقا١ اهتنقٚق  بلاًوقٕ، ٗاقذ ٙؼقٌى صنقش          
اذتخ٘س كى ارتاَ٘. ًٗع رهم ف٩ ي٘ص أْ ٙؼٌى ستقاًٛ ارتاقٍ اهقزٜ صاقش َ     
ًّ اذتخ٘س، كٌا ٨ ي٘ص صشًقاْ ًشافققٞ ااقاًٛ مل٘كوقٕ هزقٞ اهظقشٙٞ ٪ٜ       

 .(60)يف اهذع٠٘ طبب ًاُع؛ ٪ٌُٔا هلٍ ػدا ٗاصذ

صق  اهِٚابقٞ اهعًٌ٘ٚقٞ يف حرقشا١     =ٗألطبٚقًا هزهم اخث ستلٌٞ اهقِقم أْ:  
اهتنقٚ  يف غٚبٞ ٗك١٩ ارتاَ٘ هٚع ًطوققًا بقى ٙؼقرتا أْ ٙلقْ٘ رهقم اقشٗسًٙا       

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
عٌشٗ  د.. 5;7ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوٚ ، املشرع اهظاب ، ص د. -59

، اهتنقٚ  ٗاذتلقٍ يف اهقذعٜ٘، املشرقع    عبذ اهت٘اب ًع٘، د. ،صظاَ اهذّٙ ستٌذ د.، اه٘ااد
 .;3اب ، صاهظ

ٛ     د. -60 ، اقٌاُاج املققتٍٔ ابقى ٗأحِقا١ اااكٌقٞ، املشرقع اهظققاب ،      عبقذ اهظقتاس طقا  اهلبٚظق
 .627ص
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 .(61)+إلظٔاس اذتقٚقٞ

: ٙقشٜ أْ ارتاقٍ ٗستاًٚقٕ ٙاعتقرباْ يف اهقذع٠٘ ػداقًا ٗاصقذًا يف        اهفشٙ  اهخاُٛ
بتذا٢ٛ، فلوٌا كاْ هوٌتٍٔ صق  صخق٘س أصقذ حرقشا١اج اهتنقٚق       ًشصوٞ اهتنقٚ  ا٨

ٗرقب اهقق٘ي    فووٌذافع عِٕ ص  اذتخ٘س كزهم، ٗحرا اٚى باهظشٙٞ باهِظبٞ ٪صذٌٓا
 .(62)بٔا باهِظبٞ هآلخش دْٗ ألفشاٞ

ًّ ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ املاشٜ ًبذًا ااُُ٘ٚقًا   (667) فقذ أسطث املادٝ
ِّا ٙتعو  بعذَ ر٘اص اهفاى بني املتٍٔ ٗستاًٚقٕ، ٗرهقم يف اهفققشٝ اهخاُٚقٞ ًِٔقا       ٔا ًا

ٗيف مجٚع ا٪ص٘اي ٨ ي٘ص اهفاى بقني املقتٍٔ ٗستاًٚقٕ اذتااقش ًعقٕ      =بق٘هلا: 
 .+اهتنقٚ  أحِا١

ٍ    ااعقذٝ عق  =ٓزٖ اهقاعذٝ: عوٟ ٗاذ أكذ اهقخا١   ذَ رق٘اص اهفاقى بقني املقتٔ
، فترا ًا اشس ااق  طشٙٞ اهتنقٚ  فتْ رهم ٙؼٌى ارتاٍ ٗٗكٚوٕ ًعقًا؛  +ٗستإًٚ

حر ٨ ي٘ص اهفاى بٌِٚٔا، ٗكزهم حرا مس  هخق٘س ارتاقٍ فتُقٕ ٙقتعني اهظقٌاح      
 .(63)هخ٘س ٗكٚوٕ أٙخا

ٗك٘رققب ٓققزٖ املققادٝ ٨ يقق٘ص هوٌنققق  أْ حيقق٘ي دْٗ صخقق٘س ستققاًٛ 
ٕ ًتٟ مس  هوٌتٍٔ هخق٘س اهتنقٚق  هزقٞ طقشٙٞ اهتنقٚق ، فاهظقشٙٞ       املتٍٔ أًاً

 .(64)أللْ٘ ه٩حِني ًعًا أٗ ٨ أللْ٘

ضتق٘  عوقٟ  ٙباػش ااقق  اهتنقٚق     -اهخشٗسٝ ٗا٨طتعزاي-ففٛ اذتاهتني 
 طشٜ هٚد ٨ حيخشٖ ارتاَ٘ مجٚعٍٔ، أٗ بعخٍٔ، أٗ ٗك٦٩ٍٓ.

٨ يق٘ص  =هظاْ ًِذٗب اذتلً٘ٞ يف زتوع اهِ٘اب ًا ٙوقٛ:  عوٟ كٌا را١ 
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

، :6;32/5/3ُققم   .32، ق546، زتٌ٘عقٞ اهق٘اعقذ اهقاُُ٘ٚقٞ، ص   58;9/34/3ُقم  -61
 .33، ق546زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ اهقاُُ٘ٚٞ، ص

س٦ٗف عبٚذ، دٗس اااًٛ يف اهتنقٚ  ٗاااكٌٞ، زتوقٞ ًاقش املعاصقشٝ، عقذد ٙ٘هٚق٘       د. -62
ستٌ٘د اهؼشكظقٛ، اقٌاُاج املقتٍٔ خق٩ي ًشصوقٞ اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ         د.. 364، ص82;3

 .357املشرع اهظاب ،  ،ٗاااكٌٞ يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ اهوٚ 
 .362، ساٍ ;4، اااًاٝ، غ:6;5/5/3ُقم  -63
 .69ستٌ٘د طٕ، ص  ا٨طتعاُٞ كناَ، املشرع اهظاب ، ص د. -64
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اهفاى بني املتٍٔ ٗستإًٚ، فنٚخٌا ٗرذ املتٍٔ ٗرب أْ ٙلْ٘ ًعقٕ ستاًٚقٕ، ٨ٗ   
 .(65)+ي٘ص هوٌنق  أْ ٙبعذ اااًٛ عّ اهتنقٚ  هزٞ اهظشٙٞ

 رأي الباحث

ٙش٠ اهباصد إُٔ كوٌا راص هوٌتٍٔ اذتخ٘س راص كزهم ااًٚقٕ، ٗٓقزا أًقش    
طبٚعٛ، ٗهلّ ٙتعني أ٨ ٙفٍٔ كفَٔ٘ املداهفٞ إُٔ كوٌا ًِقع املقتٍٔ ًقّ اذتخق٘س     
ًاِِع ستإًٚ، ٗرهم ٪ْ ًِاا املِع ًّ اذتخ٘س ٓ٘ اهخقشٗسٝ ٨ طق٘آا، ف٩بقذ حرًا    
ًّ أل٘افشٓا يف كى صاهٞ ٙتقشس فٚٔا املِع، ٗباهِظبٞ حهٛ ًقّ ٙؼقٌوٕ املِقع خاقًٌا     

اهخقشٗسٝ كقاْ املِقع ألعّظقفاًٚا ٗكقاْ اهقبط٩ْ       كاْ أٗ ٗكق٩ٚ، فقتْ   ألتق٘افش صاهقٞ     
 .(66)رضا١ٖ

ٗألطبٚقًا هزهم اخث ستلٌٞ اهقِقم املاقشٙٞ بأُقٕ هقٚع هوِٚابقٞ اهعاًقٞ أْ       
نِع ستاًٛ املتٍٔ ًّ صخ٘س اهتنقٚ  يف صقذٗد اهشخاقٞ املٌِ٘صقٞ هلقا طبققًا      

 .(67)ًّ ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ (99) هوٌادٝ

 التحكيل يف حالة إبعاد املتههضنانات إجراء : املبحث الرابع

 -ٓق٘ صخق٘س املقتٍٔ إلرقشا١اج اهتنقٚق      ٗ-حرا كاْ ا٨طقتخِا١ ًقّ ا٪صقى    
حرشا١ اهتنقٚ  يف غٚبقٞ املقتٍٔ يف صقاهيت اهخقشٗسٝ ٗا٨طقتعزاي، ح٨ أُقٕ اقٌاًُا        

حصاطققٞ ٓققزا ا٨طققتخِا١ بعققذٝ عوققٟ ذتقق  املققتٍٔ يف اهققذفاع فقققذ صاققش ص املؼققّشع 
ًا مت يف غٚبتقٕ، ٗعقذَ ا٨طقتٌشاس    عوٟ اٌاُاج ألتٌخى يف ص  املتٍٔ يف ا٨ط٩ع 

 يف حبعادٖ، ٗطأبني رهم يف املطوبني اهتاهٚني:  

 ما تم في غيبتهعلى حق المتهم في االطالع : المطلب األول
ٚق   ٙعذ ص  املتٍٔ يف ا٨طق٩ع عوقٟ ًقا مت يف غٚبتقٕ ًقّ حرقشا١اج اهتنق      

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 .67، ص72;39/7/3ستخش روظاج زتوع اهِ٘اب املاشٜ يف  -65
 .5;7ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع اهوٚ ، املشرع اهظاب ، ص د. -66
، زتٌ٘عققٞ 6:;4/3/;3ُقققم  ق. 85هظققِٞ  324:، اهطعققّ ساققٍ :6;6/8/3ُقققم  -67

 .385، ص55، ساٍ 57اهِقم، غأصلاَ 
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هوخشٗسٝ أٗ ا٨طتعزاي، صقا ًّ صق٘ق اهذفاع اهيت كفؤا اهذطقت٘س ٗاهققاُْ٘ ًعقًا،    
 .(68)ٗألأكٚذا ملبذأ صخ٘سٙٞ ارتاَ٘

إُٔ هقااقٛ اهتنقٚق    عوٟ هٚ   (86) ًاشٜ ٗاملادٝ (99) ٗاذ ُاث املادٝ
ٍ   -أْ يشٜ اهتنقٚ  يف غٚبتٍٔ  ًتقٟ سأ٠ اقشٗسٝ رهقم     -ارتاقَ٘ ًٗقٍِٔ املقتٔ

اهتنقٚ . ًٗقع  عوٟ إلظٔاس اذتقٚقٞ، ٗكزشد اُتٔا١ ألوم اهخشٗسٝ ٙبٚ  هلٍ ا٨ط٩ع 
رهم فوقااٛ اهتنقٚ  أْ ٙباػش يف صاهٞ ا٨طتعزاي بعقم حرقشا١اج اهتنقٚق  يف    

 ا٪ٗساق املخبتٞ هلزٖ اإلرشا١اج.عوٟ غٚبٞ ارتاَ٘، ٗهل١٨٧ اذت  يف ا٨ط٩ع 

ٟ ٗٙقاذ بقا٨ط٩ع   اإلرقشا١اج نلقني املقذافع أٗ املقتٍٔ ًقّ ألاقف         عوق
ستااش اهتنقٚ ؛ هلٛ ٙأخز عوًٌا با٪دهٞ اهقيت مجعقث خ٩هقٕ ٗاهقيت ألقربس ألققذٍٙ       

 .(69)ا٨ألٔاَعوٟ املتٍٔ ااكٌٞ ياٗب فٚٔا 

ًقا مت يف غٚابقٕ ميلِقٕ ًقّ اإلصاطقٞ ٗاملعشفقٞ بلقى        عوقٟ  ٗاط٩ع املقتٍٔ  
َ امل٘رٕ حهٕٚ، ٗألباقشألٕ ٓق٘ ٗستاًٚقٕ هقٚققٞ     اه٘اا٢ع ٗا٪دهٞ اهيت ب  عوٚٔا ا٨ألٔا

أطقع  عوقٟ  ً٘افٕ ًّ ارتاً٘ٞ ادتِا٢ٚٞ، ٗباهتاهٛ ميلِٕ ًقّ حعقذاد خطقٞ دفاعقٕ     
 .  (70)طوٌٚٞ

أٗاًقش اااقٛ   عوٟ هٚع ٓزا فنظب، بى ميِنٕ رهم ا٨ط٩ع فشصٞ هوطعّ 
اهتنقٚ  ٗا٪ٗساق اهيت اذاًّث يف غٚابٕ طق٘ا١ ًقّ أصقذ ارتاقَ٘ أٗ ًقأً٘س اهخقب        

ًٗذ٠ أل٘افش أدهقٞ ا٨ألٔقاَ    ،بٚاْ اذتقٚقٞعوٟ قخا٢ٛ، ٗٓزا اهخٌاْ ٙظاعذ ااق  اه
 .(71)ًّ عذًٕ، كى رهم ابى أْ حتاي ا٪ٗساق حهٛ االٌٞ

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 د. .699أمحذ فتنٛ طشٗس، اه٘طٚ  يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، املشرقع اهظقاب ، ص    د. -68

 .:54عبذ اهفتاح اهاٚفٛ، ألأصٚى اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص
 صظّ ستٌذ عو٘ب، اطتعاُٞ املتٍٔ كناَ يف اهققاُْ٘ املققاسْ، سطقاهٞ دكتق٘ساٖ، راًعقٞ      د. -69

 .527َ، ص92;3، اهقآشٝ
صظقّ ستٌقذ    د. .3:ستٌذ سٚع، اإلخ٩ي ه  املتٍٔ يف اهذفاع، املشرع اهظاب ، ص د. -70

طقعذ   د.ٗاُنقش   .527عو٘ب، اطتعاُٞ املتٍٔ كناَ يف اهقاُْ٘ املقاسْ، املشرقع اهظقاب ، ص  
 .427محاد اهقبا٢وٛ، اٌاُاج املتٍٔ يف اهذفاع أًاَ اهقخا١ ادتِا٢ٛ، املشرع اهظاب ، ص

ع٘ٙع دٙاب، اذتٌاٙقٞ ادتِا٢ٚقٞ هظقشٙٞ اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ ٗصقق٘ق اهقذفاع أًقاَ طقوطٞ           د. -71
= 
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اهققاُْ٘ أبقاح هوٌنقق  أْ    =أْ: عوقٟ  ٗهلزا فقذ اطتقش اخا١ ستلٌٞ اهِقم 
ٍ  -ٙباػش بعم حرقشا١اج اهتنقٚق  يف غٚبقٞ ارتاقَ٘      ًقع اهظقٌاح    -ًٗقٍِٔ املقتٔ

 .(72)+ا٪ٗساق املخبتٞ هلزٖ اإلرشا١اجعوٟ هل١٨٧ با٨ط٩ع 

ا٪ٗساق املخبتٞ هإلرشا١اج اهيت اختقزج يف غٚبتقٕ   عوٟ ٗٙلْ٘ اط٩ع املتٍٔ 
ًاقشٜ   (99) كزشد اُتٔا١ صاهٞ اهخشٗسٝ أٗ ا٨طتعزاي كٌقا أٗاق  ُقا املقادٝ    

ٓقزٖ اإلرقشا١اج يف   عوقٟ  ٕ هٚ ، بى حْ ًتطواباج ص  اهذفاع ألظتذعٛ اط٩ِّع (86)ٗ
 .(73)أاشب فشصٞ الِٞ

عوقٟ  صشًاْ املتٍٔ أٗ ستإًٚ ًّ ا٨طق٩ع  عوٟ هزهم فتْ اهِتٚزٞ املرتأّلبٞ 
  ْ ؛ ٪ْ صشًقاْ املقتٍٔ أٗ ستاًٚقٕ ًقّ ًباػقشٝ ٓقزا       (74)أٗساق اهتنقٚ  ٓقٛ اهقبط٩

ذ ، كٌا إُٔ ٙعق (75)اهتنقٚ عوٟ اذت  ٧ٙحش يف صٚذٝ ااق  ٗٙوقٛ ظ٨ً٩ ًّ اهشٙبٞ 
صق   عوقٟ  حخ٨ً٩ هقٕ يف اهذفاع ملا فٕٚ ًّ ًاادسٝ ذت ِّ أاشٖ اهقاُْ٘، ٗخشٗرقًا  

 .(76)املتٍٔ يف صخ٘س اإلرشا١اج

عوقٟ  ٗيف اهِٔاٙٞ ٙخاس ألظا٦ي ًٍٔ ِٓقا، ٗٓق٘: ٓقى حيق  هوٌقتٍٔ اذتاق٘ي       
  عوٚٔا باط٩عٕص٘سٝ ًّ أٗساق اهتنقٚقاج اهيت نث يف غٚبٞ املتٍٔ أَ إُٔ ٙلتفٟ 

ٗ  (99) ُقا املقادٝ  عوقٟ  با٨ط٩ع  هقٚ  صتقذ أٌُٔقا ًِنتقا      (86)ًاقشٜ 
، (77)ا٪ٗساق املخبتٞ هإلرقشا١اج اهقيت نقث يف غٚبتقٕ    عوٟ املتٍٔ ص  ا٨ط٩ع فق  

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
= 

 .:33ص ،8َ;;3اهتنقٚ ، سطاهٞ دكت٘ساٖ، راًعٞ عني مشع، 
ٍ 49غ، زتٌ٘عٞ أصلاَ اهقِقم،  98;6/3/3ُقم  -72 ، ;9;36/8/3ُققم   .;، ص3، ساق

 7953، اهطعّ ساقٍ  7;;7/9/3ُقم  .8:7، ص368، ساٍ;5زتٌ٘عٞ أصلاَ اهِقم، غ
 اخا٢ٚٞ. 85هظِٞ 

 .8:7، ص368، ساٍ;5، زتٌ٘عٞ أصلاَ اهِقم، غ;9;36/8/3ُقم  -73
 .42، ص:3، سا6ٍ، زتٌ٘عٞ اهق٘اعذ اهقاُُ٘ٚٞ،  58;9/34/3ُقم  -74
 .:69أمحذ فتنٛ طشٗس، اه٘طٚ  يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د. -75
 .349ستٌذ سٚع، اإلخ٩ي ه  املتٍٔ يف اهذفاع، املشرع اهظاب ، ص د. -76
ًقّ اقاُْ٘ اإلرقشا١اج     ::ٗٙقابى ٓزٖ اهِا٘ص امل٘اد ااألٚٞ يف اهتؼشٙعاج اهعشبٚٞ: املقادٝ   -77

ًقّ أصق٘ي    92ًّ أص٘ي اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ اهعشااٛ. ٗاملادٝ  97ادتضا٢ٚٞ اهٌٚ . ٗاملادٝ 
 ًّ أص٘ي اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ ا٪سدُٛ. 86ٗاملادٝ  اااكٌاج ادتضا٢ٚٞ اهظ٘سٜ.
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هقٚ  صتقذ أٌُٔقا     (:8) ًاقشٜ ٗاملقادٝ   (::) ُقا املقادٝ  عوٟ كٌا إُٔ با٨ط٩ع 
ًِنتا املتٍٔ أٗ ستإًٚ اذت  يف طوب ألضٗٙذٖ باق٘س ًقّ ستااقش اهتنقٚق  اهقيت      

صاهققٞ عوقٟ  نقث يف صخق٘سٌٓا فقق  دْٗ ألوقم اهقيت ب٘ػقشج يف غٚابٌٔقا بِقا١         
 .(78)ا٨طتعزاي أٗ اهخشٗسٝ

ا٪ًش اهزٜ رعى بعم اهفقٕ ِٙتقذ ً٘اف املؼّشع ًّ عقذَ مساصقٕ بتعطقا١    
ق اهتنقٚققاج اهقيت نقث يف غٚبتقٕ؛ ٪ْ رهقم ٙق٧دٜ حهقٛ        املتٍٔ صق٘سٝ ًقّ أٗسا  

اُتقاص ذتق٘إ يف نلِٕ ًّ حعذاد دفاعٕ، بى ٗٙظقتػشب ًقّ اهتفشاقٞ اهقيت ااًقث      
عوقٟ  هقٚ ، حر ٙاٌلاقّ املقتٍٔ ًقّ ا٨طق٩ع       (:8) ًاشٜ ٗاملقادٝ ( ::) بٔا املادٝ

ٕ ٙقذٖ  ا٪ٗساق دْٗ أْ ٙظٌ  هٕ بأخز ص٘س هلا كٌخى اهزٜ ٙظوب ًّ ٙقذٖ ًقا ًِنتق   
 .(79)ا٪خش٠

 عدم االستمرار في إبعاد المتهم: المطلب الثاني
حرا كاْ املؼشع اذ مس  هوٌنق  بترشا١ بعم اهتنقٚقاج يف غٚاب املقتٍٔ  
هوخشٗسٝ أٗ ا٨طتعزاي فتْ رهم ٙتعني أْ ٙلْ٘ ستذدًا بفرتٝ صًِٚٞ، هٚد ٙظقٌ   

   ّ  ُقا املقادٝ   املؼشع هوٌتٍٔ باذتخ٘س يف أاشب فشصٞ الِٕ. ٗٙظقتفاد رهقم ًق
ًققّ ألعوٌٚققاج  (666) املعذهققٞ باملققادٝ (76) هققٚ ، ٗاملققادٝ (86)ًاققشٜ ٗ (99)

ٗهلّ هٚع ًّ اهخقشٗسٜ عقادٝ صتقٟ    =إُٔ: عوٟ اهِٚابٞ اهعاًٞ املاشٙٞ ٗاهيت ألِا 
 .+يف ًخى ٓزٖ ا٪ص٘اي أْ ٙظتٌش ٓزا املِع حهٛ هخش أدٗاس اهتنقٚ 

عوقٟ  هخقشٗسٝ فتُقٕ ٙقتعني    ًٗقاذ رهم إُٔ ًا دَا حرشا١ اهتنقٚق  ًِ٘طقا با  
ااق  أْ ٙضٙى اهظشٙٞ كزشد اُتٔا١ ٓزٖ اهخشٗسٝ، أًا حرا كقاْ اهتنقٚق  يف غٚبقٞ    
املتٍٔ ًِ٘طًا با٨طتعزاي، فق٩ يق٘ص هوٌنقق  أْ ميِقع املقتٍٔ ًقّ اذتخق٘س حرا        

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
عبققذ اهظققتاس طققا  اهلبٚظققٛ، اققٌاُاج املققتٍٔ ابققى ٗبعققذ اااكٌققٞ، املشرققع اهظققاب ،   د. -78

اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ، املشرقع اهظقاب ،    ع٘ٙع دٙاب، اذتٌاٙٞ ادتِا٢ٚٞ هظشٙٞ د.. ;62، :62ص
 .;52ص

عبققذ اهظققتاس طققا  اهلبٚظققٛ، اققٌاُاج املققتٍٔ ابققى ٗبعققذ اااكٌققٞ، املشرققع اهظققاب ،   د. -79
ع٘ٙع دٙاب، اذتٌاٙٞ ادتِا٢ٚٞ هظشٙٞ اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ، املشرقع اهظقاب ،   د. . ;62، :62ص
 .;52ص
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نلاّ ًّ اذتخ٘س سغٍ عذَ حخطاسٖ سمسًٚا كباػشٝ اإلرشا١، اهؤٍ ح٨ حرا ألق٘افشج  
 .(80)ٝ اهتنقٚ  يف غٚبتٕيف صقٕ اشٗس

رهم فتُٕ حرا أبعقذ املقتٍٔ عقّ اهتنقٚق  دْٗ ًقربس هقزهم، أٗ حرا       عوٟ ٗبِا١ 
اهشغٍ ًّ صٗاي صاهقٞ اهخقشٗسٝ،   عوٟ اطتطاهث املذٝ اهضًِٚٞ هزهم، أٗ بقٚث اهظشٙٞ 

فتْ اإلرشا١اج اهيت باػشألٔا طوطٞ اهتنقٚ  ألعذ باطوقٞ بط٩ُقًا ًتعوققا باهِنقاَ اهعقاَ      
 .(81)ه  املتٍٔ يف اهذفاعإلخ٩ي رهم 

 اخلامتة 

يف ُٔاٙٞ هخِا فتُِا ُِٖ٘ بعذد ًّ امل٩صنقاج هعوقٔا ألوفقث اُتبقاٖ املؼقّشع،      
ٗٙأخز بٔقا بؼقأْ حبعقاد املقتٍٔ أحِقا١ ًباػقشٝ حرقشا١اج اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ، ٗٓقزٖ           

 امل٩صناج ٓٛ:

ٍ حظٔقاسا  شٗسٝ حبعاد املتًّٔ ا٪ُظب أْ حيّذد املؼّشع بذااٞ املقا٘د هاهٞ ا .6
هونقٚقٞ، ٗرهم محاٙٞ هوٌتٍٔ ًّ ألعّظف بعم ااققني. كٌقا حيقّذد اذتاهقٞ    

 ألظتذعٛ اإلطشاع يف اختار حرشا١ ًعني دْٗ اُتناس صخ٘س املتٍٔ. اهيت

اااق  أْ ٙفظش ٓزّٙ ا٨طتخِا١ّٙ ألفظظا اقٚقا طاملقا أٌُٔقا اقذ     عوٟ يب  .6
خق٘س املقتٍٔ إلرقشا١اج    را١ا يف صا٨ج ا٨طتخِا١ ًّ ا٪صى اهعاَ اهقااٛ ه

 ا٨بتذا٢ٛ. اهتنقٚ 

ٛ  -حهضَا ااق   .1 بقأْ ٙققَ٘ بتقذّٗٙ ا٪طقباب اهقيت       -كٌا فعى املؼقّشع اهعشااق
 دفعتٕ هوز١٘ حهٛ ًباػشٝ اهتنقٚ  يف غٚاب املتٍٔ، ٗرهم يف ستخش اهتنقٚ .

أص٘ي اااكٌقاج ادتضا٢ٚقٞ اهعشااقٛ    ( ًّ ااُْ٘ 79/6)فقذ را١ يف املادٝ 
أٗ ااق  أْ ميِع أًٙا ًٍِٔ ًّ اذتخ٘س حرا ااتخٟ ا٪ًقش ٪طقباب   ٗهوقااٛ =إُٔ: 

 .+... ٙذُٗٔا يف ااخش

عذَ حبعاد ستاًٛ املتٍٔ املبعذ أحِا١ ًباػشٝ حرشا١اج اهتنقٚ  ا٨بتقذا٢ٛ أطق٘ٝ    .6
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 .;:7اهوٚ ، املشرع اهظاب ، ص ًأًْ٘ ط٩ًٞ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ يف اهتؼشٙع د. -80
 .856ستٌ٘د صتٚب صظ ، ػشح ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، املشرع اهظاب ، ص د. -81
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 كشصوٞ اااكٌٞ.

 عذَ اػتٌاي اإلبعاد هلى حرشا١اج اهتنقٚ  ا٨بتذا٢ٛ. .7

 ق اهتنقٚقاج اهيت نث يف غٚقاب املقتٍٔ،  اشٗسٝ حعطا١ املتٍٔ ص٘سٝ ًّ أٗسا .8
 ا٨ط٩ع فق .عوٟ دْٗ أْ ٙقتاش رهم 

أطاي اهلل ألعا  أْ أكْ٘ اذ ٗفققث فٌٚقا أسدج، فقتْ كقاْ ا٪ًقش      ٗيف اهِٔاٙٞ 
 كزهم، فاهفخى هلل ٗصذٖ أ٨ًٗ ٗأخشًا.

ٗحْ كِث اذ أخطأج فٌّ ُفظٛ ًّٗ اهؼٚطاْ، ٗهعى اهلل ّٙبااشُٛ بأخطقا٢ٛ  
 ألباظٜ فامل٧ًّ ًشهٝ أخٕٚ.عوٟ ًّ حخ٘اُٛ  ٗأْ ٙعني أصذًا

 ٗاهلل ٗهٛ اهت٘فٚ 
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 املراجع الكانونية 

 املؤلفات العامة

أمحققذ فتنققٛ طققشٗس، اه٘طققٚ  يف اققاُْ٘ اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ، داس اهِٔخققٞ  د. .6
 َ.  8;;6اهعشبٚٞ، 

ًق٘اد اقاُْ٘ اإلرقشا١اج    عوقٟ  أمحذ عخٌاْ محقضاٜٗ، ً٘طق٘عٞ اهتعوٚققاج     د. .6
 َ.71;6ادتِا٢ٚٞ، 

أًققاي عبققذ اهققشصٍٚ عخٌققاْ، ػققشح اققاُْ٘ اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ، داس اهِٔخققٞ   د. .1
 َ.;:;6اهعشبٚٞ، 

أًني ًاقطفٛ، اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، ادتقض١ اهخقاُٛ، داس املطب٘عقاج         د. .6
 َ.6166ادتاًعٚٞ، 

ر٘دٝ صظقني رٔقاد، اهق٘رٚض يف ػقشح اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتضا٢ٚقٞ هذٗهقٞ          د. .7
 َ.  6;;6املتنذٝ، اهطبعٞ ا٪ٗهٛ،  اإلًاساج اهعشبٚٞ

 صظّ بٚؼٚث خّ٘ٙ، اٌاُاج املتٍٔ يف اهذعٜ٘ ادتضا٢ٚٞ، ادتض١ ا٪ٗي. د. .8
 ًِؼأٝ املعاسف. ،سًظٚع بِٔاَ، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ حتو٩ًٚ د. .9
اااكٌققٞ اهػٚابٚققٞ، ستاٗهققٞ ألقوٚاققٔا، داس اهِٔخققٞ  اهتقق٘اب ًعقق٘،،  عبققذ د. .:

 َ.  9;;6اهعشبٚٞ، 
ٔقذٜ، اهق٘اعقذ اهعاًقٞ هإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، اهِظقش اهقزٓ ،        عبذ اهقش٦ٗف ً  د. .;

6116.َ 

عبذ اهفتاح اهاقٚفٛ، ألأصقٚى اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، داس اهلقذٜ هوٌطب٘عقاج،       د.  .61
6116.َ 

صً٘ذ، اه٘طٚ  يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتضا٢ٚقٞ اهل٘ٙتٚقٞ، اهطبعقٞ     بعبذ اه٘ٓا د. .66
 َ.  99;6اهخاُٚٞ، ًطب٘عاج راًعٞ اهل٘ٙث، 

ٌقذ عق٘،، اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ اهوقٚ ، داس املطب٘عقاج        ع٘، ست د. .66
 َ.:611ادتاًعٚٞ، اإلطلِذسٙٞ، 

ع٘، ستٌذ ع٘،، املباد٥ اهعاًٞ يف اقاُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ، ًِؼقأٝ      د. .61
 َ.  6116 املعاسف،
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، اهتنقٚقق  عبققذ اهتقق٘اب ًعقق٘، د. ،صظققاَ اهققذّٙ ستٌققذ د. ،عٌققشٗ اه٘اققاد د. .66
 َ.6111ٗاذتلٍ يف اهذعٜ٘، طبعٞ 

ًققأًْ٘ طقق٩ًٞ، اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ يف اهتؼققشٙع اهوققٚ ، ادتققض١ ا٪ٗي،      د. .67
 ًِؼ٘ساج امللتبٞ ادتاًعٚٞ.

ستٌققذ حبققشآٍٚ صٙققذ، ألِنققٍٚ اإلرققشا١اج ادتضا٢ٚققٞ يف اهتؼققشٙعاج اهعشبٚققٞ،  د. .68
 َ.1;;6املشكض اهعشبٛ هوذساطاج ا٪ًِٚٞ ٗاهتذسٙب باهشٙا،، ادتض١ اهخاُٛ، 

اهفتاح، اهخشٗسٝ اإلرشا٢ٚٞ يف ااُْ٘ اإلرقشا١اج ادتِا٢ٚقٞ،    ستٌذ اهظعٚذ عبذ د. .69
 َ.6161داس اهِٔخٞ اهعشبٚٞ، 

ستٌذ صكٛ أبق٘ عقاًش، ػقا٢بٞ ارتطقأ يف اذتلقٍ ادتِقا٢ٛ، ستاٗهقٞ فقٔٚقٞ          د. .:6
   َ.99;6، ٗعٌوٚٞ إلسطا١ ُنشٙٞ عاًٞ

 َ.;611ستٌذ صكٟ أب٘ عاًش، اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، داس ادتاًعٞ ادتذٙذٝ،  د. .;6
ٌذ ع٘، ستٌذ، دساطاج يف اهفقٕ ادتِا٢ٛ اإلطق٩ًٛ، داس املطب٘عقاج   ست د. .61

 َ.1:;6، ادتاًعٚٞ
ستٌذ ستٌ٘د اهؼشكظٛ، اٌاُاج املتٍٔ خ٩ي ًشصوقٞ اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ     د. .66

ٗاااكٌٞ يف ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ اهوٚ  ٗاملققاسْ، داس اهِٔخقٞ اهعشبٚقٞ،    
6166.َ 

ٌاُاج املقتٍٔ يف ًشاصقى اهقذعٜ٘    ستٌذ ٙ٘طقف بقّ محقاد، صقق٘ق ٗاق      د. .66
 ادتِا٢ٚٞ، دساطٞ ًقاسُٞ.

ستٌ٘د أمحذ طٕ، ص  ا٨طتعاُٞ كناَ أحِا١ حتقٚققاج اهؼقشطٞ اهقخقا٢ٚٞ،     د. .61
 َ.;;;6اهطبعٞ اهخاُٚٞ، داس اهِٔخٞ اهعشبٚٞ، 

ستٌ٘د صتٚب صظِٟ، ػشح ااُْ٘ اإلرشا١اج ادتِا٢ٚٞ، داس اهِٔخقٞ اهعشبٚقٞ،    د. .66
6;::.َ   

، داس اهِٚققى 6ًققذصث ستٌققذ عبققذ اهعضٙققض، اققاُْ٘ اإلرققشا١اج ادتِا٢ٚققٞ،     د. .67
 َ. :611هوطباعٞ، 

 الرسائل العلنية

صظّ ستٌقذ عوق٘ب، اطقتعاُٞ املقتٍٔ كنقاَ يف اهققاُْ٘ املققاسْ، سطقاهٞ          د. .68
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 َ.91;6دكت٘ساٖ، راًعٞ اهقآشٝ، 
، اققٌاُاج املققتٍٔ يف ًشصوققٞ اهتنقٚقق  ا٨بتققذا٢ٛ يف اققاُْ٘  خوٚفققٞ كوِققذس د. .69

 َ.6116اإلرشا١اج ادتضا٢ٚٞ اإلًاساألٛ، سطاهٞ دكت٘ساٖ، راًعٞ اهقآشٝ، 

، اقٌاُاج صق  املقتٍٔ يف اهقذفاع أًقاَ اهقخقا١       طعذ محاد صاحل اهقبا٢وٛ د. .:6
 َ.:;;6ادتِا٢ٛ، دساطٞ ًقاسُٞ، سطاهٞ دكت٘ساٖ، راًعٞ عني مشع، 

دساطقٞ  ، ، اقٌاُاج املقتٍٔ ابقى ٗأحِقا١ اااكٌقٞ     اس طا  اهلبٚظٛعبذ اهظت د. .;6
 َ.6:;6، ًقاسُٞ، سطاهٞ دكت٘ساٖ، راًعٞ اهقآشٝ

ع٘ٙع دٙاب، اذتٌاٙٞ ادتِا٢ٚقٞ هظقشٙٞ اهتنقٚق  ا٨بتقذا٢ٛ ٗصقق٘ق اهقذفاع        د. .11
 َ.8;;6أًاَ طوطٞ اهتنقٚ ، سطاهٞ دكت٘ساٖ، راًعٞ عني مشع، 

تٍٔ يف اهقذفاع، سطقاهٞ دكتق٘ساٖ، راًعقٞ     ستٌذ سٚع، اإلخق٩ي هق  املق    د. .16
 َ.6111 اإلطلِذسٙٞ،

ُاِٙيت ُقاّٙ أمحقذ اهذطق٘اٛ، اذتخق٘س ا٨عتبقاسٜ هوٌقتٍٔ أًقاَ االٌقٞ          د. .16
 َ.6116طِطا،  ادتِا٢ٚٞ، دساطٞ ًقاسُٞ، سطاهٞ دكت٘ساٖ، راًعٞ

 اجملالت العلنية

املعاصقشٝ،  ٗف عبٚذ، دٗس اااًٛ يف اهتنقٚ  ٗاااكٌٞ، زتوٞ ًاقش  ٦س د. .11
 َ.81;6 عذد ٙ٘هٚ٘

طاًٛ صظق  اذتظقٚ ، اقٌاُاج اهقذفاع، دساطقٞ ًقاسُقٞ، زتوقٞ اذتقق٘ق          د. .16
 َ.:9;6ٗاهؼشٙعٞ اهل٘ٙتٚٞ، اهظِٞ اهخاًِٞ، اهعذد ا٪ٗي، 

ستٌ٘د ًاطفٛ، طشٙٞ اهتنقٚقاج ادتِا٢ٚٞ ٗصق٘ق اهقذفاع، زتوقٞ اهققاُْ٘     د. .17
 َ.  69;6ٗا٨اتااد، ًاسغ 


