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 هـ  1441ذي الحجة   7االربعاء     111الدورة الثانية  العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
ِّ يَوْمِّي هَذَا وَمَا عِّْشُت مِّْن أ ِّيحَة ِّي َصب ِّدُ لَهُ ف هُم َّ ِإن ِّي ُأجَد  َلل َّ ً ي عُ ا ََاا

َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ
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 معارف مهدوية: .. أمانتنا:األنتظاربراعم   

ــهــفــار لــذــهــ ــظ  ــ    ــيــاء ذ ــر   ــراعــظ االن لــب
 اسهش اد اإلمام الباقر عليه السالم

 زمن الظهور:



 وظائف األنتظار:

 
 

 ن اإلنسان المؤمن    زمن الذيبة، يعيش  قـيـقـة الفـيـا ـة واإلوـارة، وذلـ   ـر  

 أيدينا. 
َ
 اإل ساس بحياتِه )عج( بين

 
 

The believer in the age of absence lives the fact of feeling the entertaining 

and protection, this is a part of feeling the existence of the imam among us.  

  وائد م دوية: 

 الفائدة السابعة

أخهارها: األسهاذ  سن الـقـيـ ـوم )مـن  ـهـاا  ـ  ر ـاا اإلمـام الـمـ ـدي 

 المنهفر عجل الله تعالى  روه للسيد  سين طالب(.. 

أنه ال روح وال  رج تامان أ مالن  ال بف وره،  الواوب على الموال  الدعاء 

  ب الح  اله ومعيشهه بف ور صا ب الع ر والزمان عليه السالم.



 
 

 البحرين..إدانات واسعة إلصدار محكمة التمييز 

 عقوبة اإلعدام بحق إثنين من النشطاء

 
واوه قرارمحكمة الهمييز، أعلى محكمة    البحرين،  دانـا  واسـعـة مـن قـبـل 

البحرينيين وذل  عقب اإلعالن عـن عـقـوبـة اإلعـدام بـحـ    ـنـيـن مـن الـنـشـ ـاء 

 .4114المه مين، بقهل شرط     تفجير عبوة ناسفة عام

 

عـلـى تـويـهـر، ”  مـنـهـد  بـحـريـن لـحـقـو  اإلنسـان“ و   هذا الشأن ودد  ساا 

ر فه أل كام اإلعدام ال ادرة من محكمة الهـمـيـيـز بـحـ  سـجـنـاء الـرأي مـحـمـد 

رمفان و سين موسى، مؤ دا بأن ا نهاج محا مة غير عادلة  ان الهعذيب سـيـد 

 األدلة  ي ا وهوما أ دته  هى الهحقيقا  الرسمية.

 

وأضاف الحساا    تذريدة أخر ، أن بـ ـذه األ ـكـام ال ـادرة  رتـفـن عـدد مـن 

أصبح  كظ اإلعدام الـهـعـسـفـ  بـحـقـ ـظ نـ ـائـيـا وبـاتـا  ـ  مـحـكـمـة الـهـمـيـيـز 

 سجين رأي محهجز تعسفيا    البحرين.14 لى

 

 لـى تـعـرح مـحـمـد رمفـان و سـيـن ”  هيومن رايهـ  ووتـش“ وأشار  منفمة 

موسى للهعذيب و  وبارهظ على اإلعهراف زورا وذل  بحسب   ادة المـعـهـقـلـيـن 

 وذوي ظ. 

 

نائب رئي  منفمة سالم لـلـديـمـقـراطـيـة و ـقـو  “  ما قال يوسف المحا فة  

أن المحكمة  سهند  على  عهرا ا  منهزعة تحت الهعذيب ولـظ تـهـوا ـر ” اإلنسان

    المحا مة معايير المحا مة العادلة.

 

وأخهظ أن الهعذيب واإلعدام وـريـمـة ضـد اإلنسـانـيـة، يـجـب  لـذـاء هـذه األ ـكـام 

 واإللهزام بمعايير  قو  اإلنسان والموا ي  الدولية.

 

مـحـمـد رمفـان ”  ابهسام ال ـاد “  يما غرد  الناش ة الحقوقية و االوهماعية 

و سين مبارك ضحايا لثالث مرا ، ضحايا اعهقال تعسف  وضحايا تعذيب قاسـ  

 وضحايا أ كام )لظ تنفر لش ادا  الهعذيب(.

 

وأشار  مسؤولة الرصد والهو ي     مر ز البحرين لحقو  اإلنسان، النـاشـ ـة 

،  لى ضرورة وقف ومين األ كام اإلعـدام الـقـائـمـة  ـ  مـحـا ـظ ” يناس عون“ 

اإلرهاا و لذائ ا من  عادة محا مه ظ بووود محامي ظ منذ بدء أول تـحـقـيـ  

وبمحا ظ تهو ر  ي ا  ل دروا  العدالة والشفا ية من األخذ بعين االعهـبـار  ـل 

 ما تعرضوا له من تعذيب واخهفاء قسري وغيره.

 

أن دعـوا  ” الرئي  الساب  لمنهد  البحرين لحقو  اإلنسان “وأ د يوسف ربين 

 اإلصالح ال تسهقيظ من أ كام االعدام    البحرين.

 

أيد  محكمة الهمييز البحرينية،  كظ اإلعدام بح  شابين شيعيـيـن أديـنـا بـقـهـل 

 .4114شرط     تفجير وقن عام 

 

، اسـهـنـادا  لـى 4112و انت المحكمة أسق ت  كم   عدام بحق ما    أ هوبر

 الهقرير ال ب  الذي لظ يكن مها ا خالل المحا مة األولية.

 

 دانـهـ ـمـا و ـكـظ اإلعـدام  4141وعقب ذل  أعاد  محكمة اسهئناف  ـ  يـنـايـر

 ال ادربحق ما، قبل أن تثبهه محكمة الهمييز للمرة الثانية.
 

www.ar.shafaqna.com/ انه ا 


