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تحرك عاجل
إخالء سبيل فتيين بالكفالة في البحرين

أُخلي سبيل فتى بحريني وابن عمه بالكفالة في  26ديسمبر /كانون األول .2013

أمرت نيابة األحداث في  26ديسمبر /كانون األول الماضي بإخالء سبيل الفتى سيد تميم ماجد أحمد ماجد ( 13عاما) وابن عمه سيد
هاشم علوي أحمد ماجد بالكفالة .وال زال الفتيان يواجهان تهما تتعلق "بالتجمهر غير المشروع" و"ورمي قنابل حارقة على إحدى
دوريات الشرطة".
واعتقل الصبيان في  7ديسمبر /كانون األول في قرية بني جمرة الواقعة شمال غرب البحرين ،وتم اقتيادهما إلى مركز أمن البديع في
المنامة في واقعتين منفصلتين .واعتُقل سيد تميم خارج منزل جده بعد  15دقيقة من وصوله إلى هناك رفقة أسرته لزيارة جديه وأثناء
لعبه مع ابن عمه األصغر سنا منه .وبادر سيد بالفرار لدى رؤيته دورية الشرطة تقترب من المكان ،ولكن لم يشاهده أي من أفراد
أسرته وهو يتعرض لالعتقال .وأخبر شهو د عيان األسرة فيما بعد أن إحدى دوريات الشرطة قد قامت باقتياد سيد تميم معها .وأما ابن
عمه سيد هاشم فلقد أُلقي القبض عليه في الساعة  3:45من عصر ذلك اليوم بالقرب من منزل جده أثناء توجهه إلى إحدى البقاالت
القريبة.
والتقى أفراد أسرتي الصبيين بعضهم البعض لدى توجههم إلى مركز األمن لالستفسار عنهما .وقيل ألفراد أسرة سيد تميم أنه قد ُعثر
على ابنهم وهو يحمل حجرا في يده.
وقال الصبيان أن المحققين قد صرخوا بوجههما أثناء االستجواب .وقال سيد هاشم أنه قد هُدد بأن يتم حرق رأسه بالسجائر إذا لم
"يعترف" بالمشاركة في أعمال الشغب .ولقد أُخلي سبيلهما في اليوم نفسه ،وأُحيال للمثول أمام نيابة األحداث بحضور محاميهما في 8
ديسمبر /كانون األول .ولقد أمر مدعي عام األحداث باحتجازهما لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق .وتم تجديد سريان أمر التوقيف
مرتين في  12و 19ديسمبر /كانون األول على التوالي.
وال حاجة للقيام بالمزيد عبر شبكة التحركات العاجلة .وسوف تستمر منظمة العفو الدولية بمراقبة الوضع ،وسوف
تقوم بالتحرك عند الضرورة .ونجزي جزيل الشكر لكل الذين قامو بإرسال المناشدات العاجلة.

هذا هو التحديث األول على التحرك العاجل رقم  .13/344لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي:
. http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/060/2013/en
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