نموذج قصير من حكم محكمة الصني CHINA TRIBUNAL

في ديسمبر -كانون االول  2018اصدرت املحكمة حكما مؤقتا:
" لقد استقر في يقني اعضاء املحكمة و باإلجماع ،و بما ال يدع مجاال للشك ،قيام الصني
بالحصاد القسري لألعضاء من سجناء الرأي ،وممارسة ذللك لفترة طويلة من الزمن على عدد
كبير جدا من الضحايا".
و مGنذ ذلGك الGحني ،تGصارع املGحكمة ثGقافGة سGائGدة مGن السGريGة و الGتكتم و الGتعتيم مGن قGبل جGمهوريGة الGصني الGشعبية ،فGيما
يGتعلق بGالGكثير مGن املGواد الGتي كGان مGن املGمكن ان تGساعGد فGي تحGديGد مGا إذا كGان حGصاد األعGضاء القسGري قGد حGدث فGي
الصني .و لن تردع املحكمة أو تعاق في التوصل إلى نتيجة مناسبة بشأن األدلة املتاحة.
لGGم يGGكن لGGسمعة الGGصني بGGإعGGتبارهGGا مGGنتهكا صGGارخGGا لGGحقوق االنGGسان تGGأثGGير عGGلى املGGحكمة فGGي الGGتوصGGل الGGى نGGتيجة مGGناسGGبة.
وق GGد ت GGبنت امل GGحكمة إج GGراءات ت GGضمن ل GGها إت GGباع ن GGهج ع GGادل إت GGجاه م GGصال GGح ج GGمهوري GGة ال GGصني ال GGشعبية .و ط GGلبت امل GGحكمة
مساهمات من جمهورية الصني الشعبية في كل مرحلة.
وقGد أخGذت املGحكمة بGعني االعGتبار األدلGة بGأشGكالGها املGتعددة ،و تGناولGت الGقضايGا الGفرديGة طGبقا لGألدلGة املGتعلقة بGكل قGضية وال
ش vآخ GGر ،و ب GGال GGتال GGي ت GGوص GGلت إل GGى س GGلسلة م GGن اإلس GGتنتاج GGات ال GGخال GGية م GGن اي ت GGأث GGير ن GGات GGج ع GGن س GGمعة ج GGمهوري GGة ال GGصني
الشعبية أو األسباب املحتملة األخرى للتحامل ضدها.
و كانت اإلستنتجات كآلتي:
•

كGG GانGG Gت هGG Gناك فGG Gترات إنGG Gتظار قGG Gصيرة و غGG Gير عGG GاديGG Gة )طGG Gبقا ملGG Gا وعGG Gدت بGG Gه جGG GمهوريGG Gة الGG Gصني الGG Gشعبية و األطGG Gباء و
املستشفيات( لتوفير األعضاء لعمليات الزرع؛

•

كان هناك تعذيب لكل من مجموعة الفالون غونغ  Falun Gongو األيغور Uyghurs؛

•

كGGانGGت هGGناك أدلGGة عGGديGGدة و مGGتراكGGمة )بGGإسGGتبعاد املGGعطيات الGGزائGGفة مGGن قGGبل جGGمهوريGGة الGGصني الGGشعبية( ،والGGتي تGGشير
إلي:
عدد عمليات الزرع التي أجريت ،و
إسGتحالGة وجGود مGا يGمكن ان يGطلق عGليه بGالGعدد الGكافGي مGن "املGانGحني املGؤهGلني" بGموجGب مشGروع املGانGحني
الGGطوعGGيني ،و الGGذي تGGم تGGشكيله مGGؤخGGرا فGGي جGGمهوريGGة الGGصني الGGشعبية ،ملGGقابGGلة هGGذا الGGعدد مGGن عGGمليات زرع
األعضاء؛

•

كGGان هGGناك تGGطويGGر ضخGGم لGGلبنية الGGتحتية لGGلتسهيالت و لGGلكادر الGGطبي لGGعمليات زراعGGة األعGGضاء ،والGGذي بGGدأ غGGالGGبا قGGبل
التخطيط لنظام املانحني الطوعيني؛

كانت هناك أدلة مباشرة و غير مباشرة على حصاد األعضاء القسري.
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هذه اإلستنتجات الفردية ،عند دمجها ،أدت إلى اإلستنتاج النهائي الذي ال مفر منه ،أال و هو:
تم إرتكاب الحصاد القسري لألعضاء لسنوات في جميع أنحاء الصني على نطاق واسع ،و أن
ممارسي الفالون غونغ كانوا أحد املصادر ،و ربما املصدر الرئيسي لتزويد هذه األعضاء.
يعتبر اإلضطهاد املتضافر و اإلختبارات الطبية لأليغور أكثر حداثة ،و قد يكون ذلك دليل على ان
الحصاد القسري ألعضاء هذه املجموعة قد يظهر في الوقت املناسب .و حيث انه لم يكن لدى
املحكمة اي دليل على تفكيك البنية التحتية الكبيرة املرتبطة بصناعة زرع األعضاء في الصني ،و
مع غياب تفسير مرضي للسرعة التي يتم بها توفير هذه األعضاء ،كل ذلك يدل على ان الحصاد
القسري لالعضاء ال يزال مستمرا حتى اليوم.
تأخذ املحكمة بعني اإلعتبار فيما إذا كان هذا يشكل جريمة اإلبادة الجماعية؛
ف GGإن ك GGل م GGن ال GGفال GGون غ GGون GGغ و اإلي GGغور ف GGي ج GGمهوري GGة ال GGصني ال GGشعبية ي GGتأه GGل "كمج GGموع GGة" ل GGغرض إث GGبات ج GGري GGمة اإلب GGادة
الجماعية.
بالنسبة للفالون غونغ ،قد إستندت املحكمة على العناصر التالية:
•

قتل أفراد الجماعة؛

•

إلحاق ضرر جسدي او نفسي جسيم بأفراد الجماعة.

وب GGناءا ع GGلي م GGشورة ق GGان GGون GGية ،ف GGقد ت GGم إث GGبات اإلب GGادة الج GGماع GGية ب GGشكل واض GGح و م GGرض GGي ،ب GGإس GGتثناء ع GGنصر واح GGد م GGن
الجريمة.
أما العنصر املتبقي املطلوب إلثبات الجريمة و هو القصد املحدد من اإلبادة الجماعية.
بعد قبول املشورة القانونية حول إثبات هذا القصد ،فإن املحكمة ال تستطيع التيقن انه تم
إثبات هذا القصد املطلوب ،و من ثم ال تستطيع التيقن انه تم إثبات اإلبادة الجماعية نفسها.
ولGكن تGود املGحكمة ان تGشير الGى أن وجGود قGصد محGدد لGيس مGن الGضروري ان يGجعل جGريGمة اإلبGادة الجGماعGية ،بGحقيقتها
الشريرة ،أسوأ من اي جريمة فردية ضد اإلنسانية ،كما هو مثبت بمجموعة من الحقائق.
و تGذكGر املGحكمة الGى ان حGصد األعGضاء قسGرا أمGر ال مGثيل لGه فGي بGشاعGته حGتى بGاملGقارنGة  -عGلى أسGاس املGوت مGن أجGل
املGوت  -بGعمليات الGقتل عGلى يGد الجGرائGم الجGماعGية الGتي ارتGكبت فGي الGقرن املGاضGي .هGناك إيGمان مGبرر فGي عGقول الGبعض
أو الكثير  -إلى حد اإلحتمال أو اإلحتمال الكبير -أنه تم إرتكاب اإلبادة الجماعية.
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ت GGمشيا م GGع ه GGذا و م GGع األخ GGذ ب GGاألدل GGة و ال GGقوان GGني ف GGي األع GGتبار ،ال ي GGمكن ان ي GGكون ه GGناك ش GGك ان ي GGجب ع GGلى ال GGذي GGن ل GGدي GGهم
س GGلطة ان ي GGبدأوا ب GGفتح ال GGتحقيقات واإلج GGراءات ف GGي امل GGحاك GGم ال GGدول GGية أو ف GGي االم GGم املتح GGددة ل GGلتأك GGد م GGن إرت GGكاب اإلب GGادة
الج GGماع GGية .و ي GGتعني ع GGليهم ان يتح GGرك GGوا ع GGلى ال GGفور لتح GGدي GGد امل GGساءل GGة ع GGن أي أع GGمال ت GGتعارض م GGع أح GGكام إت GGفاق GGية اإلب GGادة
الجماعية.
قد ثبت إرتكاب جرائم ضد اإلنسانية ضد مجموعة الفالون غونغ و األويغور بما ال يدع مجاال للشك من
خال إثبات واحد أو أكثر من األفعال التالية و املطلوبة قانونيا:
• القتل1؛
• اإلبادة2؛
• السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية و هذا انتهاكا للقواعد األساسية للقانون الدولي3؛
• التعذيب4؛
• اإلغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الفداحة5؛
• اإلضطهاد على أسس عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية املسلم به عامليا بأنه يتعارض مع القانون الدولي6؛ و
• اإلختفاء القسري.7
في سياق هجوم أو هجمات واسعة النطاق و منهجية ضد الفالون غونغ و األويغور.

فGيما يGتعلق بGاألويGغور ،كGان لGدى املGحكمة أدلGة عGلى إجGراء فGحوصGات طGبية عGلى نGطاق واسGع و هGذا يGمكنهم بGأن يGصبحوا
"بGGنكا لGGألعGGضاء" مGGن بGGني إسGGتخدامGGات أخGGرى .و بGGالGGفعل الGGعالGGم يGGراقGGب مGGصالGGحهم و مGGوقGGعهم الGGجغرافGGي - ،عGGلى رغGGم مGGن
كبره  -إال أن تقديم الدعم لهم ممكن أن يتم بسهولة أكثر من الفالون غونغ املنتشرين في جميع أنحاء البالد.
يGجب عGلى الGحكومGات و الGهيئات الGدولGية الGقيام بGواجGبها لGيس فGقط فGيما يGتعلق بGتوجGيه تGهمة مGحتملة لGإلبGادة الجGماعGية ،و
لGكن أيGضا فGيما يGتعلق بGالجGرائGم ضGد اإلنGسانGية الGتي ال تGسمح املGحكمة بGأن تGكون أقGل بGشاعGة .إفGتراضGا أنGهم ال يGقيمون
بGGواجGGبهم ،فGGإن املGGواطGGن الGGضعيف عGGادة يGGكون أكGGثر قGGوة فGGي عGGصر اإلنGGترنGGت مGGما قGGد ال يGGالحGGظه بGGنفسه .إن وجGGود اإلجGGرام
ع GGلى ه GGذه ال GGدرج GGة ق GGد ي GGسمح ل GGألف GGراد ف GGي ج GGميع أن GGحاء ال GGعال GGم ل GGلعمل ب GGشكل مش GGترك ل GGلضغط ع GGلى ال GGحكوم GGات ح GGتى ال
تستطيع تلك الحكومات و الهيئات الدولية األخرى أن تقف مكتوفة األيدي.
____________________________________
1نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ).7(1)(a
2نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ) 7(1)(bو مادة ).7(2)(b
3نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ).7(1)(e
4نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ) 7(1)(fو مادة ).7(2)(e
5نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ).7(1)(g
6نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ) 7(1)(hو مادة ).7(2)(g
7نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1999املادة ) 7(1)(iو مادة ).7(2)(j

www.chinatribunal.com

الحكومات و أي شخص يتعامل على نطاق واسع مع جمهورية الصني الشعبية بما في ذلك:
•

األطباء و املؤسسات الطبية؛

•

الGصناعGة و الشGركGات ،و عGلى وجGه التحGديGد شGركGات الGطيران و شGركGات الGسفر و شGركGات الخGدمGات املGالGية و مGكاتGب
املحاماة و شركات األدوية و التأمني وكذلك السياحة الفردية،

•

املؤسسات التعليمية؛

•

املؤسسات الفنية

ان يدركوا اآلن أنهم ،في حدود ما سبق ذكره ،يتعاملون مع دولة إجرامية.
 17يونيو  -حزيران 2019

أعضاء املحكمة
سير جيفري نيس Sir Geoﬀrey Nice QC
البروفيسور مارتن إليوت Prof Martin Elliott
أندرو كهوو Andrew Khoo
ريجينا بولوس Regina Paulose
شادي صدر Shadi Sadr
نيكوالس فيتش Nicholas Vetch
البروفيسور آرثر والدرون Prof Arthur Waldron
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