
 

 

 

 

 ةالدولي القضائية المالحقةو سوريا في الدولي القانون جرائم :المفقودة سوريا أرواح

 مناقشة حلقةو فيلم لعرض وةدع
 

 مساءً  والربع الخامسة الساعة ،٢٠٢٣ شباط ٨ األربعاء يوم
 

 برلين في إيبرت فريدريش مؤسسة
)17 Hiroshimastrasse( 

 

 
 السوري للنظام السرية األرشيفات من صورة ألف ٢٧ من أكثر ٢٠١٤ الثاني كانون في وصلت ”قيصر„ المنشق العسكري المصور بفضل

 النازية الجرائم أدانت التي األدلة تلك تحاكي كبير مغزى ذات أدلة .الدولية اإلعالم وسائل إلى الموت حتى السجناء تعذيب حاالت توثق التيو
 .والمحامين المحامياتو والسياسيين السياسيّات المتحدة، األمم مسؤولي ذلك في بما ،العالم أنحاء جميع في الناس الصور صدمت .غنورمبر في

ً  وكانت  لكنها .٢٠١٩ عام في والصادر سوريا في المدنيين لحماية قيصر قانون بموجب السوري النظام ضد األمريكية العقوبات من لمزيد سببا
 .الجناة محاسبة في هدفها تحقق لم ولألسف

  
 الدولية العدالة فشل أسباب تحليلو فهم كايسن لو غارانس المشاركة والكاتبة مالتيري ستيفان المخرج يحاول ،”المفقودة سوريا أرواح„ فيلم في
 وقيصر والناشطون الناشطات الضحايا، أقارب أخذ كيف الفيلم يظهر كما .الدولي الجنائي القانون بموجب السوري النظام جرائم مقاضاة في

ً  المختفيين من اآلالف عشرات قضية نسيان يتم ال لكي المبادرة زمام نفسه  .السوري النظام أجهزة أيدي على والمقتولين التعذيب، وضحايا قسريا
 استغرقت جهود بذل بعد .أوروبا في الوطنية المحاكم أمام الجناة ومقاضاة محاسبة خالل من العدالة وتحقيق الحقيقة إيجاد هو النضال فهدف
 الممنهج التعذيب بتهمة السوري األمن لجهاز المستوى رفيعي ممثلين ضد قضائية دعوى أول إلى التحقيقات أدت ،سنوات خمس من ألكثر

 الشهود عن للبحث بذلت التي والكبيرة الحثيثة الجهود هذه ”المفقودة ”سوريا أرواح„ فيلم يرافق .العليا كوبلنز محكمة أمام الخطيب قضية للدولة،
 .مميز بشكلو قرب عن هؤالء عاشها التي والصور االنطباعات لنا ينقلو واألدلة

  
 في اإلنسان حقوق انتهاكات حول النقاش حلقة في للمشاركةو" المفقودة سوريا أرواح" فيلم لحضور دعوتكم إيبرت فريدريش مؤسسة يسر

 الساعة ٢٠٢٣ شباط ٨ األربعاء يوم في وذلك .قانون وخبراء يراتخب وسياسيين، اتسياسّي  مع وذلك الدولية الجنائية المالحقة وسبل سوريا
 .برلين في إيبرت فريدريش مؤسسة مبنى في مساًء، والربع الخامسة

  
 ومع معكم سنناقش الفيلم، وعرض إفريقيا، وشمال األوسط الشرق/  األدنى الشرق قسم رئيسة ،هبراون إليزابيث قبل من الترحيب كلمة بعد

 :التالية األسئلة المتحدثينو المتحدثات
  
 األسد؟ نظام ارتكبها التي للجرائم القانونية المالحقة في الصور أهمية هي ما -
 ؟اليوم سوريا في الدولة وقمع اإلنسان حقوق وضع تغير هل -
 أهدافها؟ كوبلنز في الخطيب محاكمةك أوروبا في والمحاكمات العقوبات حققت هل -
 سوريا؟ وخارج داخل السوريين على األسد نظام مع العالقات تطبيع تأثير هو ما -
 سوريا؟ في التجارب من استخالصها واأللمان األوروبيين للساسة يمكن التي الدروس هي ما :وروسيا إيران إلى بالنظر -
  

 :من كل النقاش منصة في يشارك
 االشتراكي للحزب البرلمانية اإلنسانية والمساعدات اإلنسان حقوق عمل مجموعة باسم والمتحدث األلماني البرلمان في عضو :شفابه فرانك -

 الديمقراطي
 واإلنسانية الدستورية للحقوق األوروبي بالمركز والمحاسبة الدولية الجرائم برنامج في قانونية مستشارة :سيف جمانا -
 القانوني للتطوير السوري برنامجلل التنفيذية المديرة :كيكي سما -
  
 للتحدث الفرصة يتيح الذي استقبال حفل النقاش حلقة يتبع .هيلبرغ كريستين األوسط الشرق شؤون في والخبيرة الصحفية النقاش حلقة تديرس

 والعربية األلمانية باللغتين الالحقة والمناقشة" المفقودة سوريا أرواح" فيلم عرض سيتم .للفيلم المشاركة الكاتبة وإلى والمتحدثات المتحدثين إلى
 .فورية ترجمة مع
 .info.nahost@fes.de إلى إلكترونيًا بريًدا أرسال فيمكن ومهتًمة، مهتًما كنت إذا


