
05 حــوارحــوار

ــن الوضع •  ــا ع ــة حدثن -  بداي
ــتاذ أحمد رجب  الصحي لألس

وهل مسموح لكم بزيارته؟!
ــهر ويف  -االرسة تزور الوالد مرتني يف الش
ــه العرشين اىل  ــمح لهم بقراب ــارة يس كل زي

ثالثني دقيقة فقط.
ــيئ خصوصا وانه يف  وضعه الصحي س
بداية اعتقاله مكث يف سجن انفرادي قرابة 
ــه وتدهور  ــاء وضع ــهر حتى س ــرشة أش ع
ــل اىل الطوارئ  ــه نق ــى ان ــكل كبري حت بش
ــبب الضيق يف  ــل اىل غرفة االنعاش بس ونق
ــه وشعوره بالكتمة بعد ان ظل طوال  تنفس
تلك املدة يف زنزانته الضيقة وحيدا دون ان 
ــة وبدون ان  ــد وبدون حرك ــدث مع اح يتح
ــي ايضا من آالم يف  ــارس الرياضة ويعان يم
الظهر بسبب كرثة الجلوس وعدم الحركة 
ــرادي بعد  ــجنه االنف ــن س ــرج م ..اآلن اخ
ــد ان تم نقله  ــن االمم املتحدة و بع ضغط م
للمستشفى وضع يف سجن بعيد عن جميع 
ــني وضع  ــيني البحريني ــجناء السياس الس
ــم ال يتحدثون  ــعة أغلبه ــجن مع تس يف س
ــني واملتحولني  ــة وأغلبهم من املثلي العربي
ــد وأغلبهم  ــد وغري تايل ــن تالين ــيا  م جنس
ــل محرتم  ــدي رج ــة وال ــدث العربي ال يتح
ــن والعالم  ــد يف البحري ــه يف البل ــه مكانت ول
ــم معاملته وال  ــة املهينة يت ــذه الطريق وبه
ــة للتواصل معهم ألنهم  يوجد هناك طريق
ــول  ــى ان ط ــة حت ــس اللغ ــون نف ال يتحدث
ــتطيع  ــار وال يس ــار  يف ? أمت ــة ? أمت الزنزان
ــم ان يتحرك فيها لدرجة انه اذا اراد  أحده
ــف الجميع  ــب أن يق ــام يج ــاب للحم الذه
ــروج والحركة كما انه  ــتطيع الخ حتى يس
ــراءة الكتب ، ورغم هذا والدي  ممنوع من ق
يتمتع بمعنويات عالية وهو مؤمن بقضيته 
ــوي من عزمنا  ــم دائما يق وهو دائما مبتس
ــا أنها أزمة وتعدي  ومن معنوياتنا ويخربن
وانه مستعد مهما كانت النتيجة طاملا وهذا 
ــو الدرب الذي اختاره بكل إرادة وبالتايل  ه
ــن يتعب او يخاف  ــس نادما وال يمك فهو لي

مهما كانت النتائج
ــم التي وجهت •  ــي الته - ماه

له واألدلة التي أستندت عليها 
ــادر  الص ــا  ــة يف حكمه املحكم

ضده؟!
ــن  ــض اوراق م ــك بع ــل ل ــة سأرس -بداي
ملف اتهامه وهي مجموعة تغريدات طبعا 

حكموا عليه بالسجن خمس سنوات
ــاعات واإلرضار بالعمليات   اوال نرش إش
ــذا يتعلق  ــن هذه تهمه وه ــة يف اليم الحربي
ــني يف  ــىل مدني ــورا لقت ــارا وص ــرشه أخب بن

اليمن
ــعودية  ــة اململكة العربية الس ــا إهان ثاني

إهانة دولة شقيقة

يف  ــة  القومي ــات  املؤسس ــة  إهان ــا  ثالث
البحرين.

ــة الحزم  ــمى عاصف ــد إعالن ما يس وبع
صدر قانون يف البحرين بمنع التحدث عن 
ــذا القانون  ــدى والدي ه ــرب اليمن تح ح
ــا وتم  ــب بوقفه ــرب وطال ــن الح ــب ع وكت

اعتقاله.
ــي •  الت ــجن  الس ــدة  م ــل  ه   -

ــن  ضم ــوبة  محس ــا  قضاه
العقوبة االخرية؟!

ــة 2016 وقد تم  ــذ بداي ــجون من -هو مس
ــنوات يف  ــجن خمس س ــم عليه بالس الحك
ــجن  2016 لكنه كان يقيض حكما اخر بالس
ــق بمقابالت  ــنتني يف عقوبة اخرى تتعل س
ــلطة  ــا وانتقد فيها الس ــة اجراه تلفزيوني
ــنتني واالن  ــىض الس ــد ق ــن وق يف البحري
ــيبدأ تنفيذ  ــض الطعن يف الحكم س بعد رف
عقوبة السجن خمس سنوات عىل خلفية 
تغريداته بخصوص الحرب عىل اليمن ولن 

يخرج اّال بعد انقضاء الخمس سنوات.
ــوون القيام  ــوات التي تن ــي الخط - ماه
ــل للطعن من  ــد صدور حكم غري قاب بها بع
محكمة التمييز والذي قىض بسجن والدك 

5 سنوات؟!
ــا كعائلته لن  ــنقوم به الخطوات التي س
ــه يف النهاية هذا والدنا  ــكت أمام اعتقال نس
ــن حكما عادال  ــوم والحكم لم يك ــو مظل وه
خصوصا وأن والدي لم يرتكب اي جريمة 
ــي ادت اىل  ــرب الت ــب بإيقاف الح ــو طال ه
ــاركة البحرين  ــد مش ــة وانتق ــج كارثي نتائ
ــدء الحرب  ــال ان من يملك ب ــرب وق يف الح
ــا وإن ضحايا  ــدرة عىل إنهائه ــك الق ال يمل
ــون من  ــاء ومدني ــم أطفال ونس ــرب ه الح
ــا إن  ــال ايض ــي وق ــعب اليمن ــاء الش ابن
ــات ال  ــك رشعي ــي ال تمتل ــات الت الحكوم
ــا  ــكان م ــة يف م ــتعيد رشعي ــا ان تس يمكنه
ــده ألن الحكومات  ــة ض ــذه تهم ــت ه وكان
ــاركة يف الحرب حكومات غري منتخبة  املش
وغري رشعية وال يمكنها اسرتداد رشعية يف 

مكان آخر وفاقد اليشء ال يعطيه.
ــات •  ــرون إىل اإلدان ــف تنظ كي

ــر الحقوقية  ــة والتقاري العاملي

ــدك  وال ــال  باعتق ــددة  املن
ــه  عن ــراج  باإلف ــة  واملطالب
ــات  ــذه اإلدان ــد أن ه ــل تعتق ه
ــادرة عىل الضغط  والتقارير ق
ــن  ــراج ع ــلطات لإلف ــىل الس ع

والدك  ؟!
ــذا الضغط الدويل  ــدر ونثمن ه -نحن نق
ــاطه ولكن يف  ــراج عن الوالد ودعم نش لألف
ــج دول غنية وبأمكانها  النهاية دول الخلي
ــوة  ــك الق ــي تمتل ــط فه ــواء اي ضغ احت
الكافية إلسكات الدول وإسكات الحكومات 

ــن الدول  ــاك ضغط فعيل م ــم يكن هن واذا ل
والحكومات الكربى مثل الواليات املتحدة 
ــن يفرج عن الوالد ألن كل هذه  وبريطانيا ل
ــك األدوات  ــة ال تمتل ــات الحقوقي املنظم
الكافية للضغط عىل السلطات البحرينية 
ــتطيعون  ــون ولكن ال يس ــط يرصخ هم فق
ــرار الحكومة البحرينة الذي  التأثري عىل ق
ــات الغربية  ــتطيع التأثري هي الحكوم يس
ــتفيدة من  وهذه الحكومات طاملا وهي مس
األموال الخليجية ومن الحرب عىل اليمن 
فال يوجد رغبة لديها أن يكون امثال والدي 

ــة  ــات الغربي ــة الحكوم ــراراً،  يف النهاي أح
رشيكة نوعا ما واذا لم يطالبوا باإلفراج عن 
والدي لن يتم االفراج عنه ، نحن نعول عىل 
ــم الناس الرشفاء  دعم األحرار يف كل العال
ــم  ــاس وتهمه ــوق الن ــم حق ــن تهمه الذي
املبادئ وال تهمهم األشياء األخرى ، بعض 
ــا أطالبها  ــة لها تأثري وأن ــات الغربي املنظم
ــة لكي  ــات الغربي ــىل الحكوم ــط ع بالضغ
تأخذ موقفا اكرث قوة من حكومة البحرين.

ــطني •  الناش دور  ــو  ه ــا  م  -
ــني  والحقوقي ــيني  السياس
البحرينيني هل لهم دور وتأثري 
ــة  الحكوم ــىل  ع ــط  الضغ يف 

لإلفراج عن والدك؟!
ــهر نشطاء البحرين  -والدي كان من أش
ــع  ــات م ــه عالق ــريا وكان مع ــم تأث وأكرثه
ــدة  املتح ــم  واالم ــة  الخارجي ــات  املنظم
ــع املنظمات  ــفره الدائم وعمله م نتيجة س
ــري ليس  ــه تأث ــة وكان ل ــة والحقوقي العاملي
ــم وخطابه  ــل ويف العال ــن فقط ب يف البحري
ــالف  ــة بخ ــة الغربي ــموع يف الصحاف مس
ــني الذين ال  ــطني البحريني ــن الناش كثري م
يستطيعون عمل يشء وال يملكون اي نوع 
من القوة رغم أن الكثري من هؤالء الناشطني 
يعرفون قضية والدي ولكنهم يخشون عىل 
أنفسهم ألن الوضع فيه قمع وتسليط عىل 
ــيكون مصريك  ــاس اذا تكلمت س ــاب الن رق
ــود  ــن القي ــم م ــىل الرغ ــن ع ــجن. لك الس
ــطاء  ــعا من قبل النش ــا واس ــى تضامن نلق

البحرينيني يف الداخل ويف املهجر.
ــع العائلة •  ــن وض ــا ع - حدثن

ــد  وق ــا  خصوص ــطتها  وأنش
ــا باهظاً يف  ــا نضالي ــم ثمن دفعت
سبيل قضايا الحقوق والعدالة 
ــون كارسة بهذا  ــم راض هل انت

الثمن وهذا الدور ؟!
ــا يقوم به والدي  -طبعا نحن راضون بم
ــم أن  ــنا رغ ــني رؤوس ــيش رافع ــن نم ونح
ــر  ــم يف آخ ــلكه درب مؤل ــذي س ــدرب ال ال
ــدي  ــنوات وال ــت س ــنوات او س ــس س خم
ــىض إىل  ــرات وق ــس م ــجن خم ــل الس دخ
ــنوات واآلن محكوم  اآلن قرابة الخمس س

ــبب  ــنوات بس ــس س ــجن خم ــه بالس علي
ــاطه الحقوقي ومثلما قلت لك هو درب  نش
ــس الوقت نحن  ــن يف نف ــب ومؤلم ولك صع
سعداء ونحن مؤمنون بنضال والدنا وهذا 
ــتمرار،  والدي  ــوة لالس ــا ق ــيشء يعطين ال
ــارق  ــرم وليس بقاتل وليس بس ليس بمج
ــري يحاول أن يرى  ــا رجل يحاول أن يغ إنم
ــكان أفضل يحاول ان يرى بالده  بالده يف م
ــان  ــان أن يرى االنس ــرتم حقوق اإلنس تح
مصانا ومكرما يف بالده هو يناضل من أجل 
ــان من أجل األخر وهذا اليشء يرفع  اإلنس
راسنا ويشعرنا بالفخر رغم السجن ورغم 
االذى ولكنه يرى تقدير الناس من حوله يف 
البحرين ويف العالم الناس أمثالكم يف اليمن 
وغريها وهذا يعطيه قوة  ودافعاً لالستمرار

ــطة سياسية •  -هل لديكم أنش
وحقوقية ؟!

ــس لدينا  ــا ولكن لي ــم والدن ــن ندع -نح
كل  ــح  واض ــي  وحقوق ــيايس  س ــاط  نش
ــاطنا يرتكز يف دعم والدنا ودعم قضيته  نش

وإخراجه من السجن
- هل لديكم رسالة ترغبون بإيصالها من 

خالل صحيفة الثورة ؟!
ــالة فهي رسالة حب   اذا كانت هناك رس
ــد عىل مدى  ــعب الصام ــر لهذا الش وتقدي
سنوات رغم املأساة والوضع املحزن الذي 
ــاك  ــي واذا كان هن ــعب اليمن ــه الش يعيش
ــالة أخرى فهي من أجل السالم يف هذا  رس
ــعيدا وتحية  ــذي كان س ــعيد ال ــد الس البل

ألبناء هذا البلد الصابر
 اليشء اآلخر مضحك نوعا ما

هناك اتفاقية تمت يف مشاورات السويد 
ــن  ــرب الذي ــادل أرسى الح ــوص تب بخص
اشرتكوا يف الحرب هؤالء سيطلق رساحهم 
ــدي  ــا وال ــويد بينم ــة الس ــب اتفاقي بموج
ــيبقى  ــانية س الذي كتب احرفاً عىل االنس
ــرتك يف الحرب  ــه لم يش ــجن رغم أن يف الس
ــب تغريدات مكونه  ــدع للحرب بل كت ولم ي
ــالم  ــن مائه وعرشين حرفا دعا فيها للس م
ــم أي طرف من  ــم يدع ــرب ول ــاف الح وايق

االطراف املتحاربة
ــطون يمنيون  ــؤال أخري، هناك ناش - س
طالبوا بإدراج اسم والدك ضمن كشوفات 
ــه  ــراج عن ــدف اإلف ــني به االرسى واملعتقل
ــدات انتقد  ــبب تغري ــاره معتقًال بس باعتب
ــد هذه  ــن، هل تؤي ــىل اليم ــرب ع ــا الح فيه

الفكرة ؟!
ــعيدا  ــأكون س ــه س ــتاق ألبي ــن مش -كإب
ــجن باي  ــدي حرا خارج الس ــت وال اذا رأي

طريقة كانت. 

نجل الناشط الحقويق البحريني نبيل أحمد رجب لـ "ٹ" :

حوار/
 مجدي عقبة

ــاليب القمع وكان الصوت البحريني نبيل  ــط حقوقي بحريني تحدى كل قيود االضطهاد وأس أحمد رجب ناش
الصادع النابع من عمق االنسانية دفاعا عن مظلومية اليمن ورفضا للحرب التي يتعرض لها اليمنيون.

ــم الرشق األوسط وشمال إفريقيا  ــاري لقس ــان املحظور وعضو املجلس االستش يرأس مركز البحرين لحقوق اإلنس
ملنطمة هيومن رايتس ووتش كما يشغل منصب نائب األمني العام للفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وهو رئيس مركز 
ــلطات البحرينية يف 2016م النحيازة مع مظلومية اليمن، ووقوفه مع اليمنيني،  ــان، اعتقلته الس الخليج لحقوق اإلنس
واعالن موقفه الرافض لشن حرب عىل بلد العرب والعروبة وحكمت عليه املحكمة يف نفس العام بخمس سنوات سجن 

وال يزال خلف القضبان حتى يومنا هذا.
«الثورة» كرست حاجز الحدود و أجرت لقاء مع نجله ( آدم أحمد رجب    ) الذي كشف عن تفاصيل عدة عن حياة 

والده وانهيار صحته وغريها من التفاصيل .. نتابع :

ــدي بخمس  ــى وال ــت عل ــة حكم ــلطات البحريني ــدي بخمس الس ــى وال ــت عل ــة حكم ــلطات البحريني الس
ــجن النحيازه مع مظلومية شعب اليمن ــنوات س ــجن النحيازه مع مظلومية شعب اليمنس ــنوات س س

تم وضع والدي قرابة ١٠ أشهر 
يف سجن انفرادي حتى ساءت 

صحته وتدهورت كثريا

يسمح لنا بزيارته مرتني يف 
الشهر والزيارة الواحدة ال 

تتجاوز ٣٠ دقيقة
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