الفحوصات التي تحدث أثناء فترة الحجز والتي تهدف
لالنتزاع القسري لألعضاء
شهادات من محكمة الصين

تم اختيار المقتطفات التالية من الشهادات من جلسات المحكمة الصينية لتقديم أمثلة عىل الفحوصات الطبية
ًض
المفروضة عىل ممارسي الفالون غونغ (تشي كونغ بوذي) واألويغور أثناء احتجازهم في الصين .تعرض األشخاص أدناه أي ا
ألنواع متعددة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة .عقدت جلسات استماع المحكمة
الصينية في ديسمبر  2019وأبريل  .2020يمكن االطالع عىل حكم المحكمة والشهادات الكاملة عىل
www.chinatribunal.com

غولبهار جيليلوفا
األويغور

ُس جنت لمدة سنة و  4أشهر
رقم  3سجن في أورومتشي ،مركز االعتقال رقم  ،2أورومتشي .سجن النساء (مايو
 2017إىل سبتمبر )2018

ليلة وصولي إىل السجن رقم ُ ،3جردت من مالبسي
إلجراء فحص طبي .أخذوا عينة دم وعينة بول قبل أن
يضعوني في زنزانة .في أقل من أسبوع ،تم نقلي مع
سجناء آخرين ،بغطاء أسود عىل رؤوسنا ،إىل مكان
مجهول .كانت هناك معدات طبية في الممر .تم فحصنا
وأخذ عينات دم ،كما أجرينا فحوصات الموجات فوق
الصوتية .تم فحصنا مرة في األسبوع .في السجن رقم ،2
توجد عيادة طبية كبيرة حيث تم فحصنا بانتظام.
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أخذوا عينات دم وأجروا فحوصات بالموجات
فوق الصوتية .كّن ا نأخذ حقنة مرة كل  10أيام.
خضعت أنا وجميع األشخاص اآلخرين لفحص طبي كامل
مرة واحدة في الشهر وخضعت لفحص بالموجات فوق
الصوتية ثالث مرات .كما أجروا أشعة سينية لفحص رئتي.
تم أخذ العديد من السيدات من الزنازين (بما في ذلك من
زنزانتي) ولم يعدن.

جينتاو (توني) ليو

ممارس فالون غونغ

ُس جن لمدة عامين وشهرين
فصل بكين تشانغبينغ لغسيل األدمغة ،مركز االحتجاز في بكين تشانغبينغ ،مركز إعادة تثقيف
العمال في بكين توانهي ،ومعسكر إعادة تعليم العمال في بكين توانهي (نوفمبر  2006إىل يناير
)2009

كل عام أثناء فترة اعتقالي ،كانت السلطات تجبرنا عىل
أخذ عينات دم وأشعة سينية لكنها لم تخطرني بأي
نتيجة .لقد تم حبسي في زنزانة مع حوالي  8من مدمني
المخدرات ،والذين تم حثهم عادة عىل اإلساءة إىل
ممارسي الفالون غونغ .تم ترتيب نوبات لمدمني
المخدرات هؤالء الضطهادي بأمر من الحراس .كانت
الزنزانة مزودة بكاميرا مراقبة ،حتى يعرف الحراس كل ما
يحدث في الداخل.

ذات يوم كان أحد المدمنين يضربني عىل ظهري
وخصري ودخل نزيل آخر من الخارج وصرخ في
وجهه ":ال تؤذ أعضائه!"
شعرت باالستغراب  -لماذا أرى هؤالء ال يهتمون بصحتي
ولكنهم يهتمون بأعضائي؟

زمرت داوت
األويغور

سجن لمدة  3أشهر
سجن بايزن (أطلقت عليه السلطات الصينية اسم "مركز تدريب منطقة أورومتشي لتطوير العلوم
والتكنولوجيا المتقدمة") (مارس إىل مايو )2018

فحصوا عيني وأخذوا بصمات أصابعي قبل نقلي إىل ما
يشبه السجن .بمجرد أن تم نقلي إىل الداخل ،علمت أنه
سجن.
كنا نتلقى الدواء كل يوم .بعد تناوله ،أصبحنا شعورنا
مخدًرا .شعرت بالثقل وكأنني جسم هامد .حتى اآلن ،و
بعد مغادرة المخيم منذ وقت طويل ،ما زالت دورتي
الشهرية لم تأت بعد.

قاموا بسحب عينات الدم أوًال ،ثم قاموا بتصوير
أعضائي الداخلية باألشعة السينية.
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في البداية أخذوني إىل المستشفى ،وهذا ما يفعلونه،
يأخذونك أوًال إىل المستشفى .فقط بعد أن أزالوا غطاء
الرأس األسود من فوق رأسي أدركت أنني في
المستشفى .رأيت رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي في
كل مكان ،كما رأيت أشخاًص ا يرتدون معاطف بيضاء
يمشون في المكان ،لذا خمنت أنني في المستشفى.

يو شينهوي

ممارس فالون غونغ

ُس جن لمدة  6سنوات

مركز احتجاز غوانغتشو هوانغوا (مركز االحتجاز األول في غوانغتشو) ،ومركز احتجاز تشا تاو (سجن غوانغتشو
الثالث) وسجن سيهوي ( 2001إىل )2006

أثناء اعتقالي في مركز االعتقال في غوانغدونغ سيهوي،
حوالي نهاية عام  ،2001خضعت لفحوصات جسدية
واختبارات دم .قال موظفو السجن أن الغرض منها هو
معرفة ما إذا كنا مصابين باإليدز أو أي أمراض معدية.
أجريت أشعة سينية عىل الصدر ثالث مرات .مرة واحدة
فقط نظروا إلي قليًال .في أوقات أخرى ،أخذوا األشعة
السينية بأكملها .في المرة األوىل ،ال أعرف ما إذا كانوا قد
أخذوا األشعة السينية أم ال ،لكنني شعرت أنهم كانوا
يقومون فقط بفحص أولي .في المرات األخرى بعد ذلك،
أجروا الفحص الكامل ،وأخذوا األشعة السينية وقاموا
بمعالجتها.
لم ينظروا إىل فمي ولم يطلبوا مني أن أفتح فمي ؛ نظروا
إىل عيني .أخذوا أنبوًبا مطاطًي ا ووضعوه في فمي .لقد
كان أنبوًبا أسود ،ذهب إىل معدتي ،بسمك اإلصبع.
أعتقد أنهم كانوا يقومون بفحوصات .ال اعرف لماذا .لم
تكن لدي جروح جسدية في ذلك الوقت .لم يسألوني عن
أي شيء عن صحتي.
في أواخر عام  ،2004قال لي أحد السجناء الذين تم
تكليفهم بمحاصرتي وجعلي أتخىل عن معتقداتي ذات
مرة":إذا لم تفعل ما نقوله فسوف نعذبك حتى الموت
ونبيع أعضائك" .كل شخص في السجن يعلم أن هناك
قائمة باألسماء[.يؤخذ]الناس وال يعود منهم أحد .إنهم
دائًم ا يأخذون مجموعة من األشخاص ،أحيانا عدة
عشرات ،وأحيانا أقل من عشرين.
عشنا أقسى اللحظات في منتصف عام  .2006أتذكر أن
الساعة كانت قرابة منتصف الليل .فجأة سمعنا ضجيج
سيارة تنطلق في الخارج .كنا فضوليين للغاية ألن السجن
بأكمله كان هادًئا للغاية .لذلك ،أخرجت رأسي من النافذة
ألنظر ،كما فعل بعض السجناء اآلخرين.
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رأينا ثالث أو أربع حافالت كبيرة متوقفة بالخارج،
وقضبان حديدية تسد النوافذ .كما كان هناك عدد قليل
من المركبات العسكرية للشرطة المسلحة ،وكذلك
سيارات حراس السجن وبعض سيارات اإلسعاف ،مثل
تلك الموجودة في المستشفى ،لكنها لم تكن رسمية .بعد
ذلك ،دخلت الشرطة المسلحة وحراس السجن في عدة
طوابير إىل عنبر السجن الذي كنت فيه .ثم ،بدًءا من
الطابق األول ،استمرت األصوات في التصاعد .عندما
وصلت أخيًرا إىل طابقنا ،الطابق الثالث ،سمعت أن
الحراس والشرطة كانوا يوبخون السجناء" ،ال تنظروا .أدر
وجهك .استلق عىل السرير .عندما ُينادى اسمك ،اخرج
عىل الفور .ال ُيسمح لك بإحضار أي شيء" .ثم تم استدعاء
األسماء واحدا تلو اآلخر .في بعض األحيانُ ،يستدعى اسم
واحد فقط من زنزانة السجن .عندما وصلوا إىل زنزانتي،
استدعوا ثالثة سجناء.
قال لي طبيب السجن الذي كان متعاطًف ا معنا من
ممارسي الفالون غونغ سًرا":ال تعارضوا الحزب الشيوعي.
ال تقاوموهم .إذا فعلت ذلك ،فعندما يحين الوقت ،لن
تعرف حتى كيف ستموت.

عندما يحدث ذلك ،حيث سيتم أخذ قلبك
وكبدك وطحالك ورئتيك ،فلن تدري حتى شيئا
عن األمر.
يمارس جميع ممارسي الفالون غونغ التشيغونغ .غالًبا ما
يتمرنون ،لذا فإن أجسادهم في حالة جيدة جًدا .فكر في
األمر ،هذه األعضاء جيدة جًدا بالطبع ،فهل تعتقد أننا
نفضل اختيار رفقائك من الممارسين أو هؤالء السجناء
اآلخرين؟ هؤالء السجناء جميعهم يتعاطون المخدرات أو
الكحول .أعضاء رفقائك الممارسين هي األفضل".

عبد الولي أيوب
األويغور

سجن لمدة سنة و  10أشهر
سجن في :مركز احتجاز أورومتشي تنغريتاغ وسجن ليو دا وان (أغسطس  2013إىل نوفمبر ،2014
ديسمبر  ،2014يوليو )2015

عندما تم نقلي إىل أورومتشي ،و قبل نقلي إىل المركز ،تم نقلي
إلجراء فحص طبي .بما أنني كنت أرتدي غطاء الرأس األسود ،ال
أعرف المستشفى التي تم نقلي إليه .كانت العملية في البداية
عبارة عن عينة دم ،ثم عينة بول ،ثم عينة من اللعاب.

أعتقد بعد ذلك أنني خضعت لألشعة السينية
ألنني أتذكر أنني شعرت بشيء عىل صدري .في

ذلك الوقت لم أكن أعرف ما الذي كان يحدث.
كان لدي هالم بارد عىل جسدي وشيء ما في
األعىل يقوم بالفحص.
بعد هذا الفحص ،تم نقلي إىل مركز االحتجاز.

ليو يوميي

ممارس فالون غونغ

سجن سنتين و  4أشهر
دار فوشون لالحتجاز ،مركز احتجاز فوشون ،معسكر فوشون للعمال ،مدرسة فوشون إلعادة تعليم النساء،
مركز احتجاز غوانغتشو شاه ،مركز احتجاز منطقة شوانوو في بيكين ،ومركز احتجاز لياونينغ تيلينغ (عامين و
 4أشهر إجماال).

لقد اختطفتني الشرطة في بيكين وتم إرسالي إىل مركز
احتجاز منطقة سوانوو وتم احتجازي هناك.

قالت لي الشرطة هنالك":إذا لم تخبرنا باسمك
وعنوانك ،فسيتم استئصال جميع أعضائك،
ولن تتمكن عائلتك من العثور عىل جسدك".
أجروا لي فحوصات طبية .في ذلك الوقت ،كان هناك 10
أشخاص في قائمة االنتظار .طلبوا مني وضع يدي خلف
رأسي واالنحناء لألسفل .قلت إنني لست سجيًنا ،وال
يمكنني فعل هذا.
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اقترب مني الشرطي وركلني إىل وضع القرفصاء ولم
أستطع النهوض .ذهبت إىل ذلك المكان إلجراء
فحوصات جسدية .كان الدكتورة طبيبة سجن تابعة لمركز
االعتقال .أخذت عينة من دمي .رأيت من خالل النافذة
أن هناك العديد من األشخاص يحللون شيئا ما .لم أكن
أعرف ما الذي كانوا يبحثون عنه.
في ذلك الوقت ،كان دجيانغ زيمين في السلطة وقال
إننا بحاجة إىل القضاء عىل كل هؤالء األشخاص حتى آخر
فرد فيهم وباستخدام أي طرق تعذيب ممكنة .خالل ذلك
الوقت ،كان هناك الكثير ممن تعرضوا لالضطهاد حتى
الموت .وأصيب العديد من السجناء بالجنون بسبب
االضطهاد والتعذيب.

أومير بقالي
األويغور

ُس جن لمدة  5أشهر
سجن مدينة كرماي ومعسكر إعادة تأهيل كرماي ،منطقة يارنبوالك (مارس  2017إىل يناير )2018

تم نقلي إىل عيادة طبية أو مستشفى في بيتشان ،في
 26مارس  /آذار  .2017أعطوني الماء ألشربه قبل أخذي
إىل المرحاض ،وأصروا عىل أن أقدم لهم عينة بول .بعد
حوالي نصف ساعة أخذوا عينات دم من ذراعي .ثم
ُو ضعت عىل سرير لفحص كامل جسدي.

استخدموا الموجات فوق الصوتية ،ووضعوا
هالًم ا باردا ،وفحصوا كليتي االثنتين ،ثم أجروا
تخطيطا كهربائيا لقلبي ورئتي .أعتقد أنهم كانوا
يستخدمون الموجات فوق الصوتية حيث تم
وضع هالم بارد عىل أجزاء مختلفة من جسدي.
قاموا بفحص رئتي ،حيث قيل لي أن أستنشق
بعمق وأزفر ببطء ؛ استمرت االختبارات قرابة
ساعتين.
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بعد االنتهاء ،تم نقلي إىل مركز للشرطة حيث خضعت
لفحص عين .أبقوا جفوني مفتوحة جيدا ،وتلقيت تعليمات
للنظر إىل اليسار واليمين واألعىل واألسفل ،وفي الوقت
نفسه ،التقطوا صوًرا لوضعيات قزحية العين.
المرة الثانية التي خضعت فيها لفحص كامل للجسم كانت
في مستشفى كرماي بعد استجوابي وتعذيبي .أتذكر
بوضوح أنه كان يوم  7أبريل.
قيدوا يدي ووضعوا غطاءا أسود فوق رأسي .تم نقلي إىل
مستشفى (أو عيادة) أوًال ،حيث خضعت لفحص كامل
للجسم ،بما في ذلك عينات الدم .لم يتم إزالة الغطاء
األسود أبدا .بعد االنتهاء من اإلجراء ،تم نقلي إىل سجن
حيث كان علي أن أرتدي زي السجن قبل أن أضع في
زنزانة وسط  13شاًب آخرين .كانوا جميًع هم أفرادا
أويغوريين في األغالل.

دجانغ يانهوا

ممارس فالون غونغ

ُس جن  7سنوات و  3أشهر
سجن هاربينغ لإلناث ،مقاطعة هايلونغجيانغ ( 2001؛  7سنوات) ومركز احتجاز مدينة تشيتشيهار ( 2017؛
 3أشهر)

عندما دخلت مركز االحتجاز ألول مرة ،تم إجراء فحص
الدم بدون سبب وال نتائج.

كانت المرة األوىل في العيادة .و كانت المرتان الثانية
والثالثة خارج الزنزانة .لم يسألوني أي أسئلة.

تم القيام بفحص القلب في عيادة مركز
االحتجاز.
تم سحب الدم ثالث مرات ،أنبوب واحد في كل
مرة .الطبيب الذي يعمل في مركز االحتجاز هو
نفسه من قام بذلك .ال اعرف االسم .لم أر
أشخاًص ا آخرين يخضعون لفحص الدم.

شاهد خصوصي

ممارس فالون غونغ

سجن لمدة  3سنوات و  6اشهر

مركز احتجاز ياتاي رقم  ،2سجن مقاطعة شاندونغ (يناير  2016إىل يناير )2017

ذات يوم ،بعد بضعة أشهر من المعاناة من سوء المعاملة،
جاءت ممرضة إىل زنزانتي مع بعض الحراس .لّف ت رباًط ا
مطاطًي ا حول ذراعي وأخذت أنبوبين زجاجيين من دمي.
في ذلك لم أكن أعرف ما الذي يحدث.
في السجن تعرضت للضرب واإليذاء في كثير من األحيان.
تعرضت للصفع واللكم والركل والصراخ في وجهي ،لكنهم
لم يضربوني في األعضاء .بعد بضعة أشهر من وجودي في
السجن ،جاء الحراس إىل زنزانتي ونقلوني إىل مستشفى
السجن.

Page 6 of 8

ُأجبرت عىل إدخال ذراعي من خالل ثقب في
النافذة .ثم لّف ت الممرضة رباًط ا مطاطًي ا حول
ذراعي ووضعت إبرة في وريدي وأخذت أنبوبين
زجاجيين آخرين من دمي.
فقط ممارسو الفالون غونغ خضعوا الختبارات الدم .كنت
خائًف ا جًدا من أن أقتل من أجل أعضائي .لم أنم جيًدا بعد
ذلك وعشت في خوف من أن أقتل حتى إطالق سراحي
في  29يناير  /كانون الثاني 2017

ميهريجول تورسون
األويغور

سجن لمدة  8أشهر
مركز احتجاز أورومتشي (مايو  2015إىل يوليو  2015؛ أبريل  2017إىل يوليو  2017؛ يناير  2018إىل أبريل
)2018

في  22أبريل  /نيسان ،تم نقلي إىل المستشفى في
مدينة شيشان ،ووضع غطاء أسود فوق رأسي .لم أتمكن
من رؤية الممرات أو أي نوع من البوابات التي نمر بها
للوصول إىل غرفة الفحص .ومع ذلك ،أعلم أنني لم
أذهب إىل الطريق المعتاد حيث يذهب األشخاص
العاديون إلجراء فحص طبي .عىل الرغم من وجود غطاء
عىل رأسي ،علمت أنهم أخذوا الدم من عروقي مرتين ،
لكنني ال أعرف كم .كما قاموا بفحص ضغط الدم وفحص
نبضات قلبي .تم استخدام آلة أخرى ،وقيل لي أن آخذ
نفسا عميقا .ثم أظن أنهم أخذوني إىل قبو .شعرت أنني
في مصعد ،لذلك أنا متأكد جيدا من أنه كان قبًو ا .تم
نقلي إىل غرفة مظلمة للغاية ،وأزالوا غطاء الرأس األسود
واألصفاد واألغالل .نزعوا كل مالبسي ووضعوني عاريًا
تمامًا.

وضعوا معدات فوق صدري واستخدموا آلة
أخرى وفحصوا الجزء األمامي والخلفي من
جسمي .ثم وضعوا سائًال عىل جبهتي وكتفي
وتحت قلبي مباشرة ،وكلتا ساقي ،ثم وضعوني
في آلة زجاجية وجعلوني أدور داخل تلك اآللة
بينما كانوا يصيحون األرقام ' 1،2،3،4إىل .' 10
لم أستطع سماع أي شيء أثناء وجودي في
الجهاز.
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في كل مرة تم فيها نقلي أنا واآلخرين إىل المعسكرات،
قبل تصنيفهم ووضعهم في زنزانات معينة ،كان عليهم
الخضوع لفحص طبي مفصل  -فحص دم وفحص
بالموجات فوق الصوتية  -وكان عىل النساء الخضوع
لفحص خصوصي للغاية ،تم إدخال شيء ما في الداخل.
كانت هناك شابات تتراوح أعمارهن بين  23و  26عاًم ا،
ورأيت أنه في بعض األحيان ،عندما توقفن عن التنفس،
يتم جرهن من أقدامهن ونقلهن بعيًدا .لقد شاهدت أيًض ا
نساء تتراوح أعمارهن بين  14و  18عاًم ا يتم أخذهن بعيًدا
و لم يعدن أبًدا.

لي لين لين

ممارس فالون غونغ

سجن لمدة  3سنوات و  6اشهر
سجن سونغجيانغ للنساء في شنغهاي (سبتمبر  2005إىل مارس  2009؛  3سنوات و  6أشهر)

تم اصطحابي إىل سيارة طبية متنقلة مزودة بمعدات
متطورة إلجراء فحص للصدر وفحص للبطن وفحص دمي.
ال أعرف اسم الجهاز .كانت السيارة الطبية متوقفة عند
باب المبنى الذي ُس جنا فيه .أتذكر بوضوح أن هذا الفحص
تم إجراؤه فقط عىل ممارسي الفالون غونغ الذين دخلوا
السجن مؤخًرا ولم يتخلوا عن معتقدهم.

كانت السيارة مجهزة بشكل جيد ،وتم الفحص
باألساس عىل صدرنا وأعضائنا الداخلية ودمنا.

حتى أنني تساءلت في ذلك الوقت لماذا أجروا
هذا الفحص عىل كل منا فقط من ممارسي
الفالون غونغ األصحاء ولم يفحصوا السجناء
اآلخرين الذين يعانون من أمراض خطيرة؟
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إذا تم إجراء هذا الفحص فقط للسجناء الجدد ،فال يمكن
أن يكون هذا هو الحال أيًض ا ألن هناك العديد من
األشخاص اآلخرين الذين تم إرسالهم إىل السجن معنا.

