

CHINA TRIBUNAL نموذج قصير من حكم محكمة الصني


في ديسمبر- كانون االول 2018 اصدرت املحكمة  حكما مؤقتا:

و مـنذ ذلـك الـحني، تـصارع املـحكمة ثـقافـة سـائـدة مـن السـريـة و الـتكتم و الـتعتيم مـن قـبل جـمهوريـة الـصني الـشعبية، فـيما 
يـتعلق بـالـكثير مـن املـواد الـتي كـان مـن املـمكن ان تـساعـد فـي تحـديـد مـا إذا كـان حـصاد األعـضاء القسـري قـد حـدث فـي 


الصني. و لن تردع املحكمة أو تعاق في التوصل إلى نتيجة مناسبة بشأن األدلة املتاحة. 

لــم يــكن لــسمعة الــصني بــإعــتبارهــا مــنتهكا صــارخــا لــحقوق االنــسان تــأثــير عــلى املــحكمة فــي الــتوصــل الــى نــتيجة مــناســبة. 
وقـــد تـــبنت املـــحكمة إجـــراءات تـــضمن لـــها إتـــباع نـــهج عـــادل إتـــجاه مـــصالـــح جـــمهوريـــة الـــصني الـــشعبية. و طـــلبت املـــحكمة 


مساهمات من جمهورية الصني الشعبية في كل مرحلة. 

وقـد أخـذت املـحكمة بـعني االعـتبار األدلـة بـأشـكالـها املـتعددة، و تـناولـت الـقضايـا الـفرديـة طـبقا لـألدلـة املـتعلقة بـكل قـضية وال 

شئ آخـــر، و بـــالـــتالـــي تـــوصـــلت إلـــى ســـلسلة مـــن اإلســـتنتاجـــات الـــخالـــية مـــن اي تـــأثـــير نـــاتـــج عـــن ســـمعة جـــمهوريـــة الـــصني 

الشعبية أو األسباب املحتملة األخرى للتحامل ضدها.


و كانت اإلستنتجات كآلتي:

كـــــانـــــت هـــــناك فـــــترات إنـــــتظار قـــــصيرة و غـــــير عـــــاديـــــة (طـــــبقا ملـــــا وعـــــدت بـــــه جـــــمهوريـــــة الـــــصني الـــــشعبية و األطـــــباء و •

املستشفيات) لتوفير األعضاء لعمليات الزرع؛

•
كان هناك تعذيب لكل من مجموعة الفالون غونغ Falun Gong و األيغور Uyghurs؛
كــانــت هــناك أدلــة عــديــدة و مــتراكــمة (بــإســتبعاد املــعطيات الــزائــفة مــن قــبل جــمهوريــة الــصني الــشعبية)، والــتي تــشير •


إلي:


عدد عمليات الزرع التي أجريت، و 
إسـتحالـة وجـود مـا يـمكن ان يـطلق عـليه بـالـعدد الـكافـي مـن "املـانـحني املـؤهـلني" بـموجـب مشـروع املـانـحني 

الــطوعــيني، و الــذي تــم تــشكيله مــؤخــرا فــي جــمهوريــة الــصني الــشعبية، ملــقابــلة هــذا الــعدد مــن عــمليات زرع 


األعضاء؛

 كــان هــناك تــطويــر ضخــم لــلبنية الــتحتية لــلتسهيالت و لــلكادر الــطبي لــعمليات زراعــة األعــضاء، والــذي بــدأ غــالــبا قــبل •

التخطيط لنظام املانحني الطوعيني؛


كانت هناك أدلة مباشرة و غير مباشرة على حصاد األعضاء القسري.
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" 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."
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هذه اإلستنتجات الفردية، عند دمجها، أدت إلى اإلستنتاج النهائي الذي ال مفر منه، أال و هو:


تأخذ املحكمة بعني اإلعتبار فيما إذا كان هذا يشكل جريمة اإلبادة الجماعية؛ 
فـــإن كـــل مـــن الـــفالـــون غـــونـــغ و اإليـــغور فـــي جـــمهوريـــة الـــصني الـــشعبية يـــتأهـــل "كمجـــموعـــة" لـــغرض إثـــبات جـــريـــمة اإلبـــادة 


الجماعية. 

بالنسبة للفالون غونغ، قد إستندت املحكمة على العناصر التالية:

•
قتل أفراد الجماعة؛
•
إلحاق ضرر جسدي او نفسي جسيم بأفراد الجماعة.

وبــــناءا عــــلي مــــشورة قــــانــــونــــية، فــــقد تــــم إثــــبات اإلبــــادة الجــــماعــــية بــــشكل واضــــح و مــــرضــــي، بــــإســــتثناء عــــنصر واحــــد مــــن  

الجريمة.


أما العنصر املتبقي املطلوب إلثبات الجريمة و هو القصد املحدد من اإلبادة الجماعية.

ولـكن تـود املـحكمة ان تـشير الـى أن وجـود قـصد محـدد لـيس مـن الـضروري ان يـجعل جـريـمة اإلبـادة الجـماعـية، بـحقيقتها 


الشريرة، أسوأ من اي جريمة فردية ضد اإلنسانية، كما هو مثبت بمجموعة من الحقائق.

و تـذكـر املـحكمة الـى ان حـصد األعـضاء قسـرا أمـر ال مـثيل لـه فـي بـشاعـته حـتى بـاملـقارنـة - عـلى أسـاس املـوت مـن أجـل 
املـوت - بـعمليات الـقتل عـلى يـد الجـرائـم الجـماعـية الـتي ارتـكبت فـي الـقرن املـاضـي. هـناك إيـمان مـبرر فـي عـقول الـبعض 

 أو الكثير - إلى حد اإلحتمال أو اإلحتمال الكبير- أنه تم إرتكاب اإلبادة الجماعية. 
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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.

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.
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تـــمشيا مـــع هـــذا و مـــع األخـــذ بـــاألدلـــة و الـــقوانـــني فـــي األعـــتبار، ال يـــمكن ان يـــكون هـــناك شـــك ان يـــجب عـــلى الـــذيـــن لـــديـــهم 

ســـلطة ان يـــبدأوا بـــفتح الـــتحقيقات واإلجـــراءات فـــي املـــحاكـــم الـــدولـــية أو فـــي االمـــم املتحـــددة لـــلتأكـــد مـــن إرتـــكاب اإلبـــادة 
الجـــماعـــية. و يـــتعني عـــليهم ان يتحـــركـــوا عـــلى الـــفور لتحـــديـــد املـــساءلـــة عـــن أي أعـــمال تـــتعارض مـــع أحـــكام إتـــفاقـــية اإلبـــادة 


الجماعية.

 فـيما يـتعلق بـاألويـغور، كـان لـدى املـحكمة أدلـة عـلى إجـراء فـحوصـات طـبية عـلى نـطاق واسـع و هـذا يـمكنهم بـأن يـصبحوا 
"بــنكا لــألعــضاء" مــن بــني إســتخدامــات أخــرى. و بــالــفعل الــعالــم يــراقــب مــصالــحهم و مــوقــعهم الــجغرافــي، - عــلى رغــم مــن 


كبره - إال أن تقديم الدعم لهم ممكن أن يتم بسهولة أكثر من الفالون غونغ املنتشرين في جميع أنحاء البالد.

يـجب عـلى الـحكومـات و الـهيئات الـدولـية الـقيام بـواجـبها لـيس فـقط فـيما يـتعلق بـتوجـيه تـهمة مـحتملة لـإلبـادة الجـماعـية، و 
لـكن أيـضا فـيما يـتعلق بـالجـرائـم ضـد اإلنـسانـية الـتي ال تـسمح املـحكمة بـأن تـكون أقـل بـشاعـة. إفـتراضـا أنـهم ال يـقيمون 
بــواجــبهم، فــإن املــواطــن الــضعيف عــادة يــكون أكــثر قــوة فــي عــصر اإلنــترنــت مــما قــد ال يــالحــظه بــنفسه. إن وجــود اإلجــرام 
عـــلى هـــذه الـــدرجـــة قـــد يـــسمح لـــألفـــراد فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم لـــلعمل بـــشكل مشـــترك لـــلضغط عـــلى الـــحكومـــات حـــتى ال 


تستطيع تلك الحكومات و الهيئات الدولية األخرى أن تقف مكتوفة األيدي.

 ____________________________________

.7(1)(a) 1نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة


.7(2)(b) (1)7 و مادة(b) 2نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة

.7(1)(e) 3نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة


.7(2)(e) (1)7 و مادة(f) 4نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة

.7(1)(g) 5نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة


.7(2)(g) (1)7 و مادة(h) 6نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة

.7(2)(j) (1)7 و مادة(i) 7نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1999 املادة
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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 القسري7.

في سياق هجوم أو هجمات واسعة النطاق و منهجية ضد الفالون غونغ و األويغور.
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الحكومات و أي شخص يتعامل على نطاق واسع مع جمهورية الصني الشعبية بما في ذلك:

•
األطباء و املؤسسات الطبية؛
الـصناعـة و الشـركـات، و عـلى وجـه التحـديـد شـركـات الـطيران و شـركـات الـسفر و شـركـات الخـدمـات املـالـية و مـكاتـب •


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.


17 يونيو - حزيران 2019 

أعضاء املحكمة 


Sir Geoffrey Nice QC  سير جيفري نيس

Prof Martin Elliott البروفيسور مارتن إليوت


Andrew Khoo أندرو كهوو

Regina Paulose ريجينا بولوس


Shadi Sadr شادي صدر

Nicholas Vetch نيكوالس فيتش


Prof Arthur Waldron البروفيسور آرثر والدرون
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