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 "ا��س�ن وا�
	�ر "���ة
25-4-2009 

  ا������ا�س��
�د� 603: ا�

  
��
�" 
�ا&%زق'�( )* � ! ا/�
.�رى، وأن "��

 ز��دة         ��م� ���ؤ� ����� ���� 
�ا، و$ #�� ا! �م        ��ه�ة � إ�'(� � ا�#���ر $ �(

       +��#�� =�>�ت أن �
    ، �� ا��84/؟ 2�6 ح�    "ا4 �ة ا! �م "د� 2 .0��1/ #�� ا.�-�ع، $ �
، إ�� ��CD ا!���B، أو       "��م ا�#���ر " ح�!/ �
     $ – ا.�-� أ�����A ح@ �
     –أ��ف  

،�6E�!ق          ا�)� � �� G��) >N�د��M-�=/ إ�   ) و��د ا84��JK� /  ( أو ا!��ح/ ا!�8ذ�/، أو 
O �PJE!وا�����م ا /Q�Q�!ب ا�Eح S�T�� /دو�Uآ�ت ا�W. 

� ��م        T�ل�
 ا!(��� ا!�0ب،     ا!@ ا�K�Pرت اM   اUر��م)� $ 
�� ��  2008 إن ��د ا.��1
� ا.�آ_       14و�C إ�   ��T G=أ!�� و ���T!م، وإ�    ا�15 !��6      /aEb�!آ_ ا�. �T=أ!�� و 

�ى أن      d# 2�! ىe!ح(�ء، اMواg��� ���Tر�g، وهeا $ ح� ذا� ، ����ة !U ،G��)�6#�1          ا!
     � �6� +N1.ا اeا��1"#��� ه�/ �
          "�/"�4ق 3 ا&2��6b.ا ��# O، و#hb �� أ#� إذا >�ء



    �(�ر�����E�� g�6�i )     �jر��ا= �، أو k< أو ،�lN1�(       نm= ،�E��T، وآ�#2 ه� ه� 
 �  أ#h $ ح� ذا� ه� ����ة !�(���NT و�t ذ!s O اpeq r6��P اUر��م ا!�o /، �� ح                هeا

�، !h18 أ-� g� �Nb�gP           �حwx   Gأ�Pط t أن أ8#�ه� أو أآ�ue دون       'y +N1z O!ذ {Q ل�T�
 .��|# � ��|�J ح@ #�ى


 ا!��g6W $ إ~���، و! �      ا{8 /  ا/�
.�ر �6و/ت 0} إ� ��د     اUر��م   أن هpe  اUر>ح� 
 ح@ أن   ، *�
.�ا – 9�8 – *�ت �
 أ#�    ا!�6ط�تإ� ��د �� � ور��� و|آ� أهC ا.�ح�م أو           

  6! ��6b!ا rPول   ا�Uا G�� ! �  ،Pseudo-suicide" ا�#���ر ا._��  "ه� ) ��و�ت ا�#���ر (�
     Cأن آ O!ذ hb�
�                �q�6 / وb!ا /k6!ه� ا peه 

 ا�#���ر ه� �_�� أو ��ع، و!8� �� 

�N�!د�. 
�اء، � 6/ �
 ا!��T= ،/ 6N}ة ��P        /bA �ة  ا!�#��+ ��6 اq�اء، ا�D�P=�ا      $o ،/6-�= 

����ع، �q �ط�6 أو و�� ��8
                $ ا!  )!�� g��)� /bأر� 
 �EPUب( � =�J� �q ،�T/ أو�د �
 =�b1�ه�،  ��bط��، إ#��# /، ذه2E إ� ا{�=d/، وا�l�Pت، وار~2 ��6 حeاء ا{�=�               

�، =�Nدت ��m#���ر، � ا#�=2b إ� ا!e=�1ة و��_ت          �zو>�وه� J�P إ� �b �، وEP�ه�      �  
  ��K!ا!�ور ا 
�   
��            ر�8! ،�1Dح �� �q 26ا!�#��+ ، و� CE� �Nb� w��4�� 2b���Pأ ،�P 

   ،�Noا 
 آK}ا ور>�h أ� أ� � ذ!O ��6 اq�اء، وأن أآ�ن $ ���N =�0 2 أن                  و-���18
 �6T1�+��#�!اr�ت ���را أe'ا.�|!/ أ 
 .  إ� ������� ���6K ا���#� ، !8
/�Jح     ا� ��E!و �-��Q 2�0اآ� h#ة    أ� ا26T= ،/ �U أو-ح ��b >�ا#peu       �� = �NE�ل ��ه

�6�: 
 ���W أن #�t� C��b اUر��م '(��� ا!�o /، وأح �#� ا!ex ،/ �6bر �6 �1 :أو/

  euا ا!�Tb �، إ� أ�EPب ا��(�د�/، أو آ�ارث ����ة��ه�ة أ� #b_و �6 �1 ::����
�t ح��ت =�د�/، و��و!/ حC        هpe ا!�ا�+ ��6 ا!�CK�        C��b ا!�آ _ $     إن ::����

��0�rQآ�N6 واح�ة واح�ة،    �              /E ).إ#��# /، إ�� ��1 �1 أن ا /�. 
� O!و $ ذ�E� �� 
�� s C  ��1 �1 حT�ق �
 أ��D���/، و'ط}ة، وه�  
� 
8��� �  !��Jم هe8ا��

�� ح w أن    �
 ا  ��EP#�، إ�� ��C ر�q /!�P د�!��N،          ا.��1� #�� / ��Tب    إن :را3
   
! ��6�   �8�ر  $ >�T= r1N، وإ�� P�ف         �6j ا.��1b= )ا!�1ر، وآ|ن ا      ) ا�#���ر $

�1k6E� ��1 ا4 �ة، وهEى وهe!ا �أ#� ه ،O!ل ذJ' 
 .  ا!eى !� حG أ'eه�– ا!�ح � – �
�ح !� =��/ أن �8�ن              ا  �
 أن    ��!�rQ :;�*س� s �1� {K8= ،�1 ا4 �ةEوه ��  �!  �� 

 ¡          O!ذ tET� ق، و���Tا�/ وح�0�ا �
 آ� p_$    C'دا G��  ،� =�(Eح =��Kz ��6b/    ا.��1
C )�C��4ا . 


 ه�1ك أ#�ا��    إن :>�د>��            ،�a W �N1� ف�b# � 
 ا�#���ر  /bA�W��T� �1=�ت أ'�ى £
  CK� "ر�.
�J b  "  ا�4<س4= ا/�/ ��b!   /��d1�  /��8=        
�>ح آ�/ ا!��6ص � ا4 �ة 

�ار ح T�   وه�1ك ،r 8ر�.

Cار" *س�Bل "وا�
.�ر ، ا�
@4?ى ا/�D8� 
 ، 'ط| أ-� ا!�1س   �
 Cوآ O!د!� ذ�b� �� ، و���1، � ه�=�T� $ وارد {Q )/!�T�P��� �!و (  

�� ، إ�Hام ��� أن ��F    ه� ا��ا=� �mرادة ا  $ '�1T6،        ا�#���ر، ا!b_وف �
    إن :>�3
�1 �
 ح�1T      آCوأن £�رب   ��¦ 
$ إ#��# ��1، وإ� =�!�TEء ا��J��P ه� ا#���ر �
 #�ع          �

�'y. 
��� أن ���1� إ§�� � ¡18� أن ��!� �
 >���، ��>� �� #�� �                 إن ::�*��� 
 ا.|زق �

          ����ج �1� ا.j ىe!ا.|زق ا �وه ، �b�©ج اJb!��6  ا�#���رى أ��1ء ا�i    �� � #�� �، و~
��N إ� آ �#� ا!�Eزع وآ|#� ا#��� ��!��6ص �
 آ �#�          �j !18�أ��1ءp أ=�8ر ا#���ر��،    

 S�T!ا  
�ف أ#�اع ا�#���روهeاWأ �ه  . 
��� أن �0�ف �|#� �0� ¦ � =Jbوه�� 
�وض .b�  . 
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