
 
 
 

المحكمة اإلقليمية   طيب،في محاكمة الخضمن المرافعة النهائية للمدعيات/المدعين* المشتركين  رهام هواشتصريح 
 2021 رديسمب كانون األول/ 8 ،لكوبلنزالعليا 

ي 
ي المحكمة الموقرة، سيدات 

   وسادت 

ي 
ي الذين مثالن  ي بمحامت 

 ألن هذه الجلسة بالنسبة لي ليست   خالل مع كامل ثقت 
ً
المحاكمة، قررت أن أتحدث اليوم شخصيا

. اليوم هو يومنا، نحن الضحايا الذين وألول مرة  
ً
 اعتياديا

ً
 وهذا اليوم ليس يوما

ً
استطعنا عبر هذه المحكمة  إجراء روتينيا

ي ارتكبت بحقنا
اع وكالتنا والقيام بفعل حيال من سلب حريتنا وحيال الجرائم الت   .انب  

ي  
بالمسؤولية تجاه جميع من مروا بتجربة مماثلة لتجربت  ، ورغم ثقل هذه المهمة، لشعوري 

ً
اليوم أيضا قررت الحديث 

 من  كال العدالةوليس لديهم وصول لهذه المحكمة أو أي شكل آخر من أش
ً
. أتحدث اليوم هنا و بالدرجة األول انطالقا

ي سوريا، من لم يعرفوا   شعوري بالمسؤولية
ي جميع السجون األخرى ف 

تجاه من اليزالون داخل معتقالت نظام األسد وف 
 عن وجودنا هنا اليوم. 

ً
  وقد ال يعرفون أبدا

ي هذه المحاكمة بالتجربة السهلة، فقد 
ي ف 
 من الذكريات لطالما حاولت دفنه ونسيانه، ما أثر    لم تكن مشاركت 

ً
نبشت قدرا

ي أستطيع  
ت 
ّ
ي بالمحاكمة ما يمكن أن أتوقعه منها، لكن

ي بداية مشاركت 
. لم أعرف ف  ي الجسدية والنفسية بشكل كبب 

عىل صحت 
 
ً
ي بأن العدالة ليست وهما

و  اليوم أن أقول، أن هذه التجربة الصعبة، أعادت لي إيمان  ما ض 
ّ
 .  رة و يمكن أن تتحققو إن

ي 
ي وانتهاك حقوف 

ي السابق كنت أرسد أنه تم اعتقالي وأرس حريت 
، فف  اليوم أكمل .  أضافت المحاكمة خاتمة لقصة اعتقالي

ي 
ي المنتهكة.  ساهمت بمحاكمة أحدالقصة ألقول أن 

 من كرامت 
ً
  أولئك الذين فعلوا ذلك وأعدت جزءا

السوريي   والسوريات، ي من  ، لكّن  فقدت   كغب 
ً
أيضا العام  المستوى  المستوى الشخصي وعىل  األمل لوقت طويل عىل 

، وبالتالي األمل بأن ما   ي المحاكمة وانخراطي بكل تفاصيلها، أعاد لي احساسي بالجدوى وإمكانية العدالة والتغيب 
ي ف 
مشاركت 

ي سوريا اليوم ليس النهاية. 
 يجري ف 

 أدر 
ً
اليوم، وأنا مدركة تماما  لماليي    أقول ما أقوله 

ً
اليوم، تجربة فردية، وقد يبدو واهما ه ما أشعره وأقوله هنا 

ّ
أن  
ً
ك تماما

ة عىل المستوى   ي هذا العالم. قد ال تكون هذه المحاكمة خطوة كبب 
السوريي   والسوريات ممن فقدوا إيمانهم بأي عدل ف 

، ولذلك، أتمت  وسأعمل عىل أمل أن ن ها كذلك عىل المستوى الشخصي
ّ
عيش جميعنا لحظة استعادة قدرتنا عىل  العام، لكن

  الفعل وإيماننا بجدواه. 

ي  
ي و سادت 

 المحكمة الموقرة، سيدات 

ي ألمانيا
ي هذه القاعة ف 

 مجرد وجودنا هنا ف 
ّ
. أقول له اليوم، أن مبعدين عن    ،يدعي المدع عليه أنه كان يساعد المعتقلي  

 زمالئه قدم لنا اي نوع من المساعدة او التعاون او التعاطف. بالدنا، هو دليل عىل أنه ال المدع عليه، وال أحد من 

، ماذا أريد من كل هذه المحكمة، سأجيبه: ال أتمت  لك أن تعيش الرعب   ي المدع عليه اليوم، وهو واقف أمامي
لكن لو سألت 

.   الذي كان أكبر ما دون معرفة ما سيحصل لك ذلك االنتظار  الذي عشته أنا، وال أتمت  لك االنتظار   ي خالل أيام اعتقالي
 أرهقت 

ي وبحق ماليي    
سَجن من غب  حق كما فعلت وفعل مجرمون آخرون بحف 

ُ
وأهم من كل ذلك، ال أتمت  أن تتعذب أو تقتل أو ت

 لتفكر فينا، نحن الضحايا  
ً
 كافيا

ً
ي أتمت  لهذه المحاكمة أن تمنحك الوقت، الكثب  من الوقت، وقتا

السوريي   والسوريات. لكت 
ي  والشهود  

الذين مثلوا أمام هذه المحكمة، أن تفكر بوجوه وأصوات وأحالم كل من مروا عليك خالل سنوات خدمتك ف 
 المعتقالت. أتمت  لك  

ً
ا  . هذه األفكارب من  وتستطيع الهر  نك حينها لن، العتقادي الشخصي أالكثب  من الوفت لتفكر كثب 

ي و  نزال نناضل كسوريون وسوريات، من أجل   ناضلنا وال
جاع كرامتنا،  تحرير بالدنا من نظام غب  إنسان  تحقيق العدالة واسب 

  
ً
. وما يجري هنا اليوم، ليس وال يجب أن يكون حدثا ونحن نستحق ذلك.  العدالة، الكرامة، والحرية، هي حقوق لكل البشر

 أو مكرمة من أي أحد.  
ً
ي ودولي عىل كل شخص وكل سلطة قضائية وكل دولة. بل هو واجب إنسااستثنائيا

ي وقانون 
 ن 

، أنا أؤمن أن
ً
ا  إليجاد حل شامل   أخب 

ً
 حكم هذه المحكمة هو بالتأكيد، ليس العدالة للسوريي   والسوريات ولن يكون بديال



 

 

 أن يكون هذا الحكم دعوة صار 
ّ
مة للحكومة األلمانية  ومستدام لقضية المعتقلي   والمعتقالت ولقضية سوريا ككل. لكن ال ّبد

ي سجنه الكبب   
ي وإنقاذ من ال يزال من الممكن إنقاذهم داخل زنازين النظام وف 

ولكل حكومات العالم للقيام بفعل حقيف 
 المسىم سوريا األسد.  


