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امللخ�ص التنفيذي

اَ
ادي للأَ ْ�س َرى ال ِف َل�سطينيني
اال�ستغل ُل االق ِت َ�ص ُّ
االحتالل الإِ�سرائيلي
يف ُ�س ُجون
ِ
امللخ�ص التنفيذي:

تتناول م�ؤ�س�سة ال�ضمري عرب �صفحات هذه الدرا�سة ،اجلوانب االقت�صادية العتقال ما يقرب من ثمامنائة �ألف
فل�سطيني وفل�سطينية منذ الأي��ام الأوىل لالحتالل الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة يف العام  ،1967مع
الرتكيز على ال��دور املحوري الذي لعبته ال�سجون و�سيا�سة االعتقال يف تعزيز االحتالل منذ العام  1985وحتى
اللحظة 1.و�ستتناول الدرا�سة فرتة تاريخية تعج بالأحداث التي تتعلق بق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل الإ�سرائيلي .ومن �أبرز ما �شهدته احلقبة الزمنية التي تتناولها الدرا�سة -االنتفا�ضتان الأوىل والثانية،
وما رافقهما من حمالت اعتقال وا�سعة طالت كافة �أبناء وبنات ال�شعب الفل�سطيني من خمتلف الأعمار ،ومن خمتلف
القرى واملدن واملخيمات -خ�صخ�صة كانتني ال�سجون ،و�إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية ،التي قامت� ،أي�ضاً ،بتطبيق �سيا�سة
االعتقال بحق بع�ض الفل�سطينيني ،ومن �ضمنهم �أ�سرى �سابقون تعر�ضوا لالعتقال واحلجز يف �سجون االحتالل يف
الفرتة التي �سبقت قيام ال�سلطة .وعلى الرغم من �أنه ،تاريخياً ،كان يتم احتجاز الأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون
ومراكز توقيف ع�سكرية ،و�أخرى تابعة مل�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،ف�إنه ،ومنذ العام  ،2000مت نقل ال�سجون
وبع�ض مراكز التوقيف لت�صبح حتت �سيطرة م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية التي باتت ال�سجون كافة ،التي يحتجز
فيها الأ�سرى والأ�سريات الفل�سطينيون/ات ،تابعة لها حالياً ( .)no legal Frontier, 2012وبعد �إمتام �صفقة
التبادل يف العام � ،2011أع��ادت ال�سلطات الإ�سرائيلية اعتقال عدد كبري من الأ�سرى الذين حترروا مبوجب تلك
ال�صفقة ،وال يزال بع�ضهم يقبع يف ال�سجون حتى اللحظة .ومع ت�صاعد احتجاجات الأ�سرى �ضد االعتقال الإداري،
واملعاملة القا�سية ،والعزل ،والقيود املفرو�ضة على زيارة الأهل ،وال�شروع يف �إ�ضراب جماعي عن الطعام يف العامني
 2012و ،2013ت�صاعدت يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وترية امل�سريات واملظاهرات و�أن�شطة الدعم للأ�سرى ،ما
�ساهم يف �إعادة االعتبار لهذه الق�ضية ،وعودتها �إىل احتالل واجهة ال�صحافة على امل�ستويني املحلي والدويل.
 1لن تتناول الدرا�سة الأ�رسى من فل�سطينيي العام � ،1948أو املدنيني واجلنود الأردنيني وال�سوريني واللبنانيني� ،أو الأ�رسى من �شبه جزيرة �سيناء ،الذين
بناء على اتفاقية كامب ديفيد بني م�رص و�إ�رسائيل.
كانت تعج بهم �سجون االحتالل حتى االن�سحاب من �سيناء يف العام ً 1982
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االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

ي�شكل اال�ستغالل االقت�صادي واحدة من �أهم الأدوات التي تعتمد عليها احلركات اال�ستعمارية لرت�سيخ االحتالل
الع�سكري وفر�ض ال�سيطرة على ال�شعوب الواقعة حتته ،والق�ضاء على �أي ب��وادر للثورة والتمرد من قبل ال�شعوب
امل�ستع َمرة .وال ي�شذ االحتالل الإ�سرائيلي عن هذه القاعدة �أبداً� ،إذ ي�شكل اال�ستغالل االقت�صادي �أحد �أهم مظاهر
االحتالل لفل�سطني وال�سيا�سات املمنهجة التي تتبعها دول��ة االحتالل بحق الأر���ض والإن�سان .ومن مظاهر هذا
اال�ستغالل ،فر�ض �سلطات االحتالل على الفل�سطينيني ،الذين ت�صدر بحق منازلهم �أو من�ش�آتهم التجارية� ،أوامر
هدم من القيادة الع�سكرية� ،أو من البلدية التابعة لالحتالل كما هو احلال يف القد�س املحتلة ،تغطية تكاليف عملية
الهدم� .أما العائالت التي يتعر�ض �أحد �أفرادها للت�صفية من قبل اجلنود وال�شرطة يف �إطار ما يعرف بالقتل خارج
�إطار القانون ،ف�إنها ملزمة بدفع تكاليف ا�ستعادة جثمان ال�شهيد �أو ال�شهيدة ليتم دفنه/ـا ح�سب ال�شرائع الدينية
اخلا�صة بالعائلة .وعلى هذا املنوال ،ي�شكل اعتقال الفل�سطينيني/ات واحتجازهم يف ال�سجون ومراكز التوقيف ،مكوناً
�آخر من مكونات عملية اال�ستغالل االقت�صادي الذي متار�سه حكومة االحتالل بحق الفل�سطينيني/ات.

و�سيتناول فريق البحث ،عرب �صفحات هذه الدرا�سة ،اال�ستغالل االقت�صادي الذي تعر�ض له الأ�سرى الفل�سطينيون
يف �سجون االحتالل ،وكيف قامت ال�سلطات الإ�سرائيلية وال�شركات اخلا�صة العاملة معها ،مبمار�سة �أب�شع �أ�شكال
اال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون ومراكز التوقيف املختلفة .كما �ستتناول الدرا�سة الآثار
النف�سية واالجتماعية لال�ستغالل االقت�صادي املبا�شر وغري املبا�شر ،على الأ�سرى وعائالتهم .وقد بنيت الدرا�سة
على معلومات بحثية مت جمعها على مدار �سنوات عدة ،وكذلك على مقابالت مكثفة وم�سح ميداين ،اعتمدت كو�سائل
بحثية لغر�ض �إجناز الدرا�سة.
من جهة �أخ��رى� ،ستتناول الدرا�سة االلتزامات التي يفر�ضها القانون ال��دويل والقانون ال��دويل الإن�ساين على
�إ�سرائيل ،كقوة احتالل ،جتاه الأ�سرى من املناطق املحتلة .ومن �أبرز جتليات انتهاك �إ�سرائيل للقانون الدويل يف هذا
ال�سياق ،ا�ضطرار عائالت الأ�سرى ،وكذلك الف�صائل الوطنية املختلفة يف فل�سطني املحتلة ،لتوفري االحتياجات املالية
للأ�سرى مل�ساعدتهم على العي�ش �ضمن ظروف معقولة داخل �سجون االحتالل .كما �أن تنكر �إ�سرائيل الحتياجات
الأ�سرى ،يزيد من ال�ضغط على الأ�سرى الذين يحتاجون لرعاية خا�صة ،من �أجل البحث عن حلول مل�شاكلهم الفردية
وتوفري احتياجاتهم اخلا�صة ،بد ًال من التعامل مع احتياجات كهذه كجز ًء من حمنة الأ�سرى الفل�سطينيني ب�شكل
ع��ام .وقد ي��ؤدي هذا الو�ضع �إىل حتويل الق�ضية االقت�صادية للأ�سرى الفل�سطينيني ،من كونها ق�ضية عامة �إىل
ق�ضايا فردية ت�صب يف �صالح �سيا�سة االحتالل الرامية �إىل تدمري االقت�صاد الفل�سطيني ب�شتى الطرق والو�سائل� ،إىل
جانب كونها ت�شكل مكوناً من مكونات �سيا�سة االحتالل ال�ساعية �إىل الق�ضاء على روح املقاومة الفل�سطينية وت�شتيتها.

االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

ت�ت�ن��اول ال��درا��س��ة ن�ظ��رة تاريخية لال�ستغالل االق�ت���ص��ادي يف ال�سجون الإ�سرائيلية بحق الأ� �س��رى والأ� �س�يرات
الفل�سطينيني/ات ،ومن �ضمنها �سيا�سة خ�صخ�صة ال�سجون ،و�إجبار الأ�سرى الفل�سطينيني على العمل �أثناء فرتة
اعتقالهم ،و�إن�شاء ما يعرف با�سم “الكانتني” يف ال�سجون ،من �أجل ا�ستغالل �إ�ضايف للأ�سرى اقت�صادياً .ومن خالل
نتائج املقابالت مع �أ�سرى فل�سطينيني حول املبالغ التي ي�ضطرون لدفعها من �أجل �شراء الطعام ومواد التنظيف� ،أو
الغرامات املالية التي تفر�ض على الأ�سرى كعقوبات ت�أديبية ،ا�ستنتج فريق البحث �أن هناك �سيا�سة �إ�سرائيلية ممنهجة
ال�ستغالل الأ�سرى الفل�سطينيني اقت�صادياً على غري ذي �صعيد.
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الق�سم الأول
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درا�سة اال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى والأ�سريات
الفل�سطينيني/ات يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي
منهجية امل�سح امليداين
بنيت ا�ستنتاجات الدرا�سة على نتائج �سنوات طوال من البحث وجمع املعطيات من الأ�سرى مبا�شرة ،ومقابالت مع
�أهايل �أ�سرى و�أ�سريات ،وحتليل �أ�سعار ما يباع يف الكانتني ومقارنتها مع �أ�سعار ال�سوق ،ومقابالت مع الأطراف الفاعلة
وذات ال�صلة (ب�شكل خا�ص وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين التابعة لل�سلطة الفل�سطينية) .وح�سب نتائج م�سح �أجري
يف العام  ،2016ات�ضح �أن �أ�سعار ما يباع يف الكانتني داخل ال�سجون ،مل ت�شهد �أي فرق جوهري عما كان عليه احلال يف
العام  .2011وب�شكل عام ،ف�إن الأ�سعار �أعلى بكثري مما هو عليه احلال يف ال�سوق املحلية الفل�سطينية.
بني الق�سم الأكرب من اال�ستنتاجات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،على ما مت جمعه من معلومات خالل مقابالت
�أجريت مع �أ�سرى حاليني و�أ�سرى �سابقني وعائالت �أ�سرى ،حول «تكلفة املعي�شة» داخل �سجون االحتالل .فقد مت
�إجراء ما جمموعه  190مقابلة ر�سمية يف العام ( 20112ح�سب ما هو مف�صل يف اجلدول الالحق) حول املو�ضوع،
�ضمت  49من �أفراد عائالت الأ�سرى ،و 43من الأ�سرى احلاليني والأ�سرى ال�سابقني (حول الغرامات الت�أديبية التي
تفر�ض على الأ�سرى نتيجة �سلوكيات معينة �أثناء وجودهم يف ال�سجون) ،و� 72أ�سرياً حالياً يف ال�سجون متت مقابلتهم
من قبل املحامني حول ما يدفع للكانتني ،و� 26أ�سرياً �سابقاً متت مقابلتهم بهدف احل�صول على معلومات حول ما
كانوا ي�ضطرون لدفعه للكانتني .وقد �شملت الدرا�سة �أ�سرى من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ومناطق العام
 ،1948حيث ا�ستخدم فريق ال�ضمري ا�ستمارات مقابلة ح�سب املعايري التوثيقية الدولية من �أجل �ضمان م�صداقية
املعلومات ،وترك للم�ستهدفني وامل�ستهدفات احلرية التامة يف �إعطاء الأجوبة عن الأ�سئلة التي ت�ضمنتها اال�ستمارة.

الغرامات الت�أديبية
الكانتني
�أ�سئلة عامة
املجموع الكلي

43
26
ال ينطبق
190

72
ال ينطبق

�أفراد من العائالت
ال ينطبق
ال ينطبق
49

مت جمع املعلومات حول ما يخ�ص�ص للأ�سرى من ميزانيات و�أ�سعار املنتجات امل�سوقة يف الكانتني ،من خالل ٍّ
كل
من م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،ووزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،يف الفرتة ما بني
العامني  2010و.2012
ولغر�ض حتليل اال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى عرب املنتجات امل�سوقة يف الكانتني من �أغذية ومواد تنظيف ،قامت
ال�ضمري مبقارنة الأ�سعار يف قوائم الكانتني مع �أ�سعار املنتجات ذاتها يف ال�سوق املحلية الفل�سطينية.
وبنا ًء على طلب من حمامي ال�ضمري ،قامت الإدارة يف ثالثة �سجون (النقب ،والدامون ،وعوفر) بتزويد امل�ؤ�س�سة
 2مت �إجراء املقابالت مع �أهايل الأ�رسى يف الفرتة ما بني �أيار و�آب من العام � ،2011أما املقابالت مع الأ�رسى يف ال�سجون ،فقد �أجريت ما بني �شهري متوز
و�أيلول من العام نف�سه ،بينما املقابالت مع الأ�رسى ال�سابقني �أجريت ما بني ت�رشين الأول وكانون الأول من العام نف�سه.
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االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

جدول رقم  :1توزيع املقابالت
�أ�سرى �سابقون
�أ�سرى حاليون

		

بقائمة الأ�سعار للمنتجات املباعة يف الكانتني .ويف الوقت الذي يلزم فيه القانون �شركة «دادا�ش»؛ وهي ال�شركة التي
تدير الكانتني يف ال�سجون ،بتوحيد الأ�سعار ،ف�إن ال�ضمري الحظت �أن هناك فروقاً يف �أ�سعار املنتج ذاته بني �سجن
و�آخر .وعدا عن ذلك ،مل تكن قائمة املنتجات مكتملة� ،إذ �أن هناك موا َّد متاحة يف بع�ض ال�سجون وغري متوفرة يف
�سجون �أخرى .ويف احلاالت التي مت مل�س وجود فوارق يف الأ�سعار من �سجن �إىل �آخر ،مت االعتماد على معدل تقريبي
للأ�سعار �أقرب ما يكون �إىل الدقة .ويف حالة مل يتم توفر املنتج ذاته يف الأ�سواق املحلية ،ولغر�ض املقارنة الدقيقة،
متت مقارنة منتج كهذا مع منتج �آخ��ر �شبيه .و�إذا كان ذلك ي�شري �إىل �شيء ،ف�إنه ي�شري �إىل �أن ما من خيار �أمام
الأ�سرى للتف�ضيل ما بني املنتجات ،بل ي�ضطرون ل�شراء ما هو متوفر يف الكانتني (حتى لو كانت الأ�سعار باهظة)
يف الوقت الذي تكون فيه ال�صورة خمتلفة يف الظروف الطبيعية� ،إذ يتاح املجال �أمام امل�ستهلكني للتف�ضيل ما بني
املنتجات واختيار ال�سعر الأقل يف بع�ض احلاالت.
وقد قام فريق البحث امليداين يف ال�ضمري ،بتحديد �أ�سعار املنتجات ذاتها يف �أربعة �أماكن خمتلفة يف ال�ضفة الغربية،
�شملت مدن بيت �ساحور ،وجنني ،وطولكرم ،وقرية �سرطة .وقد متت مقارنة املنتج ذاته يف احلاالت التي �أمكن فيها
ذلك ،وبالكمية يف احلاالت التي مل يتمكن فريق البحث من ذلك ،مع الإ�شارة �إىل �أنه يف عملية املقارنة الواردة تالياً،
مل يتم �إدراج ا�سم املنتج �أو العالمة التجارية.
واجه حمامو ال�ضمري وفريق البحث� ،سل�سلة من املعيقات يف عملية جمع املعطيات التي �سيتم تف�صيلها يف الق�سم
املتعلق باملعيقات التي واجهت الدرا�سة .وال ميكن االدّعاء �أن املعطيات والر�سوم البيانية الواردة يف هذه الدرا�سة تعترب
قاطعة �أو حا�سمة� ،إال �أنها ال تتعار�ض مع الو�صف الكمي والنوعي والتحليل الذي �شملته �صفحات الدرا�سة ،وقد �أدرج
فريق البحث هذه املعطيات بهدف �إلقاء ال�ضوء على بع�ض �أ�شكال اال�ستغالل االقت�صادي الذي يتعر�ض له الأ�سرى
الفل�سطينيون وعائالتهم ،واملجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام ،وال�سلطة الفل�سطينية كذلك.
االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

منهجية حتليل الإح�صاءات

خالل مراحل عملية جمع املعطيات واملعلومات ،حاول فريق البحث جاهداً حتليل التكاليف الفردية واجلماعية
للأ�سرى .ومن �أجل حتديد التكاليف الفردية ،مت التعامل مع �إجابات الأ�سرى كافة ،بنوع من الت�ساوي ،و�أعطيت
الوزن الإح�صائي ذاته يف عملية التحليل� ،أما حتليل التكاليف اجلماعية ،فقد �شهد تفاوتاً يف الوزن للإجابات التي
�أعطيت ،اعتماداً على عدد الأ�سرى يف الزنزانة الواحدة .وقد مت االعتماد على عدد الأ�سرى يف الزنزانة الواحدة؛ كون
ً 3
هذا العدد قد ي�ؤثر على حجم امل�صاريف للأ�سرى ،وبخا�صة يف جوانب حمددة كاحتياجات املطبخ مثال.
ويرى فريق البحث �أن التباين يف التكاليف و�أ�سعار الكانتني يعود �إىل جمموعة من الأ�سباب ،ومن �ضمنها التغريات
يف �أ�سعار امل��واد امل�سوقة يف الكانتني ،واالختالفات يف الأجوبة التي قدمها الأ�سرى حول الأ�سعار (رمبا ب�سبب عدم
القدرة على تذكر الأ�سعار بدقة) .ومن �أجل الو�صول �إىل تقديرات �أق��رب ما تكون �إىل الدقة ،عمد فريق البحث
�إىل �إج��راء مقابالت مع �أ�سرى ممن �أم�ضوا �سنوات ط��وال يف ال�سجون ومت احتجازهم يف �أك�ثر من �سجن ،وكذلك
مقارنة الأ�سعار والتكاليف التي �أ�شار �إليها الأ�سرى مع قوائم الأ�سعار التي زودت م�صلحة ال�سجون ال�ضمري بها .ويف
 3تتوفر يف الزنازين وغرف ال�سجون ،عاد ًة ،مطابخ �صغرية ب�إمكانيات حمدودة ،حيث ميكن للأ�رسى �رشاء االحتياجات و�إعداد الوجبات ب�شكل م�شرتك.
وقد تطور هذا الو�ضع عرب ال�سنني كنتيجة للتقلي�ص يف كمية ونوعية الأغذية التي تقدمها م�صلحة ال�سجون للأ�رسى ،ما دفع الأ�رسى ل�رشاء احتياجاتهم
الغذائية و�إعداد وجبات طعامهم ب�أنف�سهم.
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حالة وجود تباين يف الإجابات التي قدمها الأ�سرى رداً على �أ�سئلة البحث ،مت ا�ستخراج معدل للأرقام التي �أوردها
املبحوثون ،ليعتمد يف التحليل .وب�شكل عام ،جل�أ فريق البحث �إىل منهجية التحليل الكمي لتحديد التكاليف رقمياً.

املعيقات وهام�ش اخلط�أ
يعود ال�سبب يف بع�ض التباين يف الأجوبة عن �أ�سئلة البحث� ،إىل اخللط ما بني م�صادر التمويل املختلفة للأ�سرى
وطريقة الإنفاق .ومن املعيقات الأخرى التي واجهت فريق البحث ،جتنب بع�ض الأ�سرى الإ�شارة �إىل ما ينفقونه
على �شراء الطعام ،كما مل يتطرقوا �إىل الأموال التي ت�صلهم من احلزب ال�سيا�سي وطريقة �إنفاقهم لها .ويرى فريق
البحث �أن ذلك يعود �إىل حقيقة �أن الأ�سرى ال يعتربون ما ينفق من قبل ال�سلطة الفل�سطينية �أو الأحزاب ال�سيا�سية،
�أموا ًال تخ�صهم ،وبالتايل مل يتم التطرق لها.

.١

.٢

.٣

.٤

١تقدير الأ�سرى لإنفاقهم الكلي كان �أعلى مما هو مدون يف قائمة �أ�سعار الكانتني التي مت ا�ستعرا�ضها
يف ال��درا��س��ة .كما �أن هناك ع��دداً كبرياً من االحتياجات التي مت �شرا�ؤها من الكانتني مل ت��درج يف
الإجابات على ا�ستمارة البحث ،كاملالب�س ،واالحتياجات الطبية ،واالحتياجات الرتفيهية من �ألعاب وما
�شابه ،وكذلك االحتياجات التعليمية التي من املمكن �أن يكون الأ�سرى قد �أدرجوها �ضمن حتديدهم
لالحتياجات الكلية للتكاليف.
٢مل يتطرق الأ�سرى يف �إجاباتهم ،على ا�ستمارة البحث� ،إىل م�شرتيات �أخ��رى مل ت��درج �ضمن قائمة
امل�شرتيات ال��واردة يف اال�ستمارة .وبالتايل ،فمن املمكن �أن تكون هناك م�شرتيات �أخ��رى مل ترد يف
اال�ستمارة البحثية ،وهذا رمبا يف�سر االرتفاع يف التكاليف املقدرة من قبل الأ�سرى مقارنة مع التكاليف
التي ا�ستنتجها فريق البحث.
٣تقدير الأ�سرى للتكاليف كان �أقل مما ورد يف الدرا�سة فيما يخ�ص بع�ض امل�شرتيات واجلزئيات ،وقد
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الأ�سرى مل يدرجوا يف تقديراتهم بع�ض التكاليف التي غطيت من م�صادر
خارجية كالعائلة� ،أو ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو الأحزاب ال�سيا�سية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا قامت العائلة
بتزويد الأ�سري بال�سجائر ،ف�إن ذلك يعني �أن الأ�سري مل يقم ب�شراء ال�سجائر من ح�سابه اخلا�ص يف
الكانتني ،وبالتايل قد ال تدرج �ضمن التكاليف ال�شهرية التي �أ�شار �إليها املبحوثون .كما ينطبق احلال
ذاته على امل�شرتيات التي تتم تغطيتها من املخ�ص�صات التي تقدمها ال�سلطة الفل�سطينية للأ�سرى.
بنا ًء على ذلك ،ميكن الت�أكيد �أن املبالغ الكلية التي قدرها الأ�سرى ،كانت �أقل بكثري من الواقع.
٤رمبا يكون التقدير الأعلى للتكاليف من قبل الأ�سرى نتيجة للخط�أ يف عملية جمع املعلومات.
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بني الق�سم الأكرب من هذا البحث على الإجابات التي قدمها الأ�سرى �أنف�سهم ،الذين قد يكونون منحازين لق�ضيتهم
ب�شكل كبري وال يجيبون بحيادية .ويف �سبيل الو�صول �إىل التقدير ال�صحيح ما �أمكن ،قام فريق البحث بتجاوز هذه
الثغرة من خالل االعتماد على ما يقدره الأ�سرى امل�ستهدفون يف البحث من تكاليف ب�أنف�سهم .ومع �أخذ الفروقات
والتباينات يف نظر االعتبار ،و�ضع فريق البحث �أكرث من �سيناريو لتف�سري ذلك:

مالحظة حول الت�ضخم
للو�صول �إىل �أعلى م�ستوى من الدقة يف التقديرات املالية ،متت معاجلة املعطيات واملعلومات ،التي عمل فريق
البحث على حتليلها ،بنا ًء على م�ستوى الت�ضخم يف االقت�صادين الفل�سطيني واقت�صاد دول��ة االح�ت�لال� ،إذ ت�شري
الإح�صائيات �إىل �أن معدل االرتفاع يف م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف دولة االحتالل كان يف حدود  2%خالل ال�سنوات
الع�شر املن�صرمة ،بينما و�صلت الن�سبة �إىل  4%يف االقت�صاد الفل�سطيني (�شكل رقم  1يف امللحق).
�شملت املعطيات امل�ستقاة من ا�ستبانة البحث ،الإنفاق على الغذاء ،ومواد التنظيف ،والغرامات التي تفر�ضها م�صلحة
ال�سجون على الأ�سرى� ،إىل جانب نفقات �أخرى على مدار فرتات زمنية طويلة ت�صل �أحياناً �إىل �سنوات عدة يف ظل
وجود �أ�سرى ممن يق�ضون �أحكاماً عالية بال�سجن .وقد اعتمد فريق البحث على معدل الأ�سعار خالل �شهر كانون
الأول من العام  2012من �أجل تقدير التكاليف بالدوالر الأمريكي بعد حتويل النفقات بال�شاقل الإ�سرائيلي �إىل
ال��دوالر� .أم��ا التكاليف يف ال�سنوات ال�سابقة ،فقد مت تقديرها بنا ًء على م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك الر�سمية يف دولة
االحتالل ،كما وردت من خالل جهاز الإح�صاء املركزي الإ�سرائيلي.
ومل تكن هناك حاجة لتعديل الأ�سعار ح�سب م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف فل�سطني ،لكون الأ�سرى يبتاعون احتياجاتهم
من ال�سوق الإ�سرائيلية طوال فرتة �أ�سرهم .وكان الهدف من الطلب من الأ�سرى تقدير النفقات على مدار عدد من
ال�سنوات� ،أخ َذ م�ستوى الت�ضخم يف عني االعتبار لدى تقدير التكاليف.
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عمل الأ�سرى يف �سجون االحتالل تاريخي ًا
مع بداية العام  ،1948كان هناك ما يقرب من ت�سعة �آالف فل�سطني وعربي ممن مت احتجازهم يف مع�سكرات �سرية،
حيث قامت امليل�شيات ال�صهيونية ب�إن�شاء هذه املع�سكرات يف القرى الفل�سطينية التي تعر�ضت للتطهري العرقي� ،أو
يف املع�سكرات التي خلفها جي�ش االنتداب الربيطاين ،حيث مت الحقاً الزج باملدنيني الفل�سطينيني الذين هجروا من
قراهم ومدنهم ،يف هذه املع�سكرات .وقد مت �إجبار الأ�سرى يف هذه املع�سكرات على العمل ل�صالح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الإ�سرائيلية ،كالعمل يف امل�صانع التي تخ�ص�صت يف �إنتاج امل��واد التي يحتاجها اجلنود 4.ويف بع�ض الأحيان� ،أجرب
الأ�سرى الفل�سطينيون على القيام بهدم بع�ض املنازل التابعة لأبناء �شعبهم ،ونقل ما يتم نهبه من ممتلكات من املنازل
املهدمة �إىل منازل اليهود 5.ومل َّ
يتلق الأ�سرى �أي مقابل نظري عملهم ذاك ،ويف احلاالت النادرة التي كان فيها مقابل،
6
مل يتجاوز ذلك �أدين م�ستويات احلد الأدنى.

وقد بادر الأ�سرى يف العام � 1972إىل خو�ض �إ�ضراب مفتوح عن الطعام مطالبني ب�إنهاء نظام العمالة الق�سرية.
وبنا ًء على الإ�ضراب ،قامت م�صلحة ال�سجون باقرتاح نظام جديد من العمل االختياري ،حيث يتلقى الأ�سرى الذين
يختارون العمل� ،أجوراً �ضمن احلد الأدنى ،على �شكل مبالغ تودع يف ح�ساب الأ�سري يف الكانتني( 7مع الإ�شارة �إىل �أن
مو�ضوع الكانتني �سيتم التطرق �إليه با�ستفا�ضة يف الأجزاء الالحقة من الدرا�سة) .كما مت منح الأ�سرى الذين وافقوا
على العمل ،امتيازات �أخرى متثلت يف زيادة خم�ص�صاتهم من ال�سجائر ،ومنحهم فر�صة ملمار�سة الريا�ضة ،وزيادة املدة
املخ�ص�صة لزيارة الأهل ،وزيادة ح�ص�صهم من الطعام ،ومنحهم وقتاً لال�ستمتاع ب�أ�شعة ال�شم�س .وعلى الرغم من
�أن العمل كان من الناحية التقنية اختيارياً ،ف�إنه كان يتم ال�ضغط ج�سدياً و�أحياناً نف�سياً ،بطرق �شتى ،على الأ�سرى
لدفعهم للعمل .ومن الأمثلة على ذلك� ،أن الأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن نفيه تريت�سا ،ا�ضطررن للعمل خ�شية
تعر�ضهن للأذى من ال�سجينات اجلنائيات الإ�سرائيليات املتعاونات مع �إدارة ال�سجن ب�شكل علني.
وعلى الرغم من �أن بع�ض ال�سجون تخ�ص�صت يف �إنتاج املواد اال�ستهالكية كالأكواب البال�ستيكية املخ�ص�صة للت�صدير
 4هيئة ���ش ��ؤون ال����سرى وامل��ح��رري��ن :املعلومات ح��ول ه��ذا املو�ضوع متاحة ع�بر ال��راب��طhttp://www.freedom.ps/showRep. :
php?tbl=news&id=466
 5مركز بديل (احلكم الع�سكري) :املعلومات متاحة عرب الرابطwww.badil.org/youth-education-a-activation-project/ :
1966#ix-item/1374-israeli-military-government-1949
 6م�صدر هذه املعلومات ما ورد يف مرا�سلة مع الدكتورة �شريا روبن�سون� ،أ�ستاذة التاريخ وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن ،وا�شنطن-الواليات
املتحدة الأمريكية.
 7مقابلة �أجرتها م�ؤ�س�سة ال�ضمري مع الأ�سري ال�سابق �أبو عطوان يف العام  ،2006حيث �أفاد ب�أن نظام العمالة الق�رسية قد مت �إيقافه يف العام  .1972ويف
مقابلة مع �أ�سري �آخر� ،أ�شار �إىل �أن نظام العمالة الق�رسية يف �سجن الرملة توقف بني الأعوام  1967و 1977بعد �إعالن الأ�رسى �إ�رضاب ًا عن الطعام احتجاجا
على ذلك .ورمبا يكون قد ا�ستمر تطبيق �سيا�سة العمالة الق�رسية يف ال�سجن املذكور حتى ملدة و�صلت �إىل خم�س �سنوات بعد �إعالن انتهائها يف العام .1972
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�أما يف الفرتة ما بني العامني  1967و ،1972فقد �أجرب الأ�سرى الفل�سطينيون على العمل دون مقابل كجزء
من نظام الت�شغيل الق�سري الذي اتبعته حكومة االحتالل ل�صالح م�صانع املعدات الع�سكرية الثقيلة ،ومن �ضمنها
م�صانع �إنتاج الدبابات .كما �أجرب الأ�سرى على العمل يف م�شاريع �إن�شاء ال�سجون اجلديدة ،و�صيانة مباين ال�سجون
القائمة التي احتجزوا فيها .وخالل �ساعات العمل ،كان يتم �إجبار الأ�سرى على مناداة ال�سجان بلقب «�سيدي» كنوع
من الإهانة� ،إىل جانب �أ�شكال �أخ��رى من �ضروب املعاملة امل�شينة والقا�سية التي ترقى يف الكثري من احل��االت �إىل
م�ستوى التعذيب.

للأ�سواق الآ�سيوية (�سجن نابل�س املركزي على �سبيل املثال) ،ف�إن الرتكيز العام للعمالة يف ال�سجون كان على �صيانة
من�ش�آت ال�سجن ومع�سكرات اجلي�ش .ومن الأمثلة على ذلك ،ا�ستخدام الأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجن بئر ال�سبع يف
�إن�شاء وحدات جديدة �أ�ضيفت �إىل ال�سجن يف تلك الفرتة ،وكذلك كان حال الأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن نفيه
تريت�سا ،اللواتي مت ت�شغيلهن يف �إنتاج القبعات ال�صوفية املخ�ص�صة للجنود� ،أو �إنتاج ال�ضمادات التي ي�ستعملها اجلنود
اجلرحى يف املعارك.
ومع بزوغ �شم�س العام  ،1976كان ا�ستغالل الأ�سرى الفل�سطينيني ل�صالح العمالة الق�سرية قد و�صل �إىل نهايته
تدريجياً� .إال �أن هذا النظام بقي قائماً يف �سجن ع�سقالن حتى العام  ،1980ليتم حينها وقف العمل بنظام العمالة
الق�سرية ب�شكل نهائي .ومن خالل مراجعة �شاملة ال�ستغالل دول��ة االحتالل للأ�سرى الفل�سطينيني يف العمالة
الق�سرية حتى العام  ،1980يت�ضح �أن �سلطات االحتالل قد جل�أت �إىل جمموعة من اال�سرتاتيجيات لتحقيق ذلك:
.١

.٢
.٣

االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

.٤

١حماولة عزل الأ�سرى عن جمتمعهم ،وخلق �شرخ يف املجتمع الفل�سطيني :يقال �إن العمالة الق�سرية
للأ�سرى ،وبخا�صة العمل يف ال�صناعات الع�سكرية التابعة جلي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ،هدفت �إىل
�ضرب ال�شعور بالهوية الوطنية واالنتماء لدى الأ�سرى ،وذلك من خالل �إجبار الأ�سرى والأ�سريات
على القيام ب�أعمال تت�ضارب مع م�صلحة جمتمعهم وق�ضيتهم الوطنية (القيمري � ،61 :1981أبو
عطوان .)10-9 :2006
٢حماولة خللق �شرخ يف جمتمع الأ�سرى داخل ال�سجون� :أدت �سيا�سة العمل االختياري �إىل خلق طبقتني
من الأ�سرى مب�صالح وظ��روف �أ�سر خمتلفة :طبقة �أ�صحاب االمتيازات الناجتة عن م�شاركتهم يف
العمل ،وطبقة الراف�ضني للعمل.
٣حماولة لإعادة تعريف االمتيازات التي يح�صل عليها الأ�سرى من م�صلحة ال�سجون :تعترب م�صلحة
ال�سجون �أن ما يح�صل عليه الأ�سرى نظري عملهم هو جمموعة من االمتيازات على الرغم من �أن
مردود العمل كان حت�سني ظروف الأ�سر ملن ي�شارك ،لي�س �إال ،يف الوقت الذي يكفل فيه القانون الدويل
للأ�سرى ظروف احتجاز مقبولة ،ويلزم م�صلحة ال�سجون وحكومة االحتالل بتوفري هذه الظروف.
٤حماولة لتقليل تكاليف احتجاز الفل�سطينيني يف ال�سجون ،وتقليل التكاليف الع�سكرية الإ�سرائيلية،
كما يت�ضح من ت�شغيل الأ�سرى الفل�سطينيني ب�أجور منخف�ضة �أو ب�شكل ق�سري ،يف بناء �أق�سام جديدة
يف من�ش�آت ال�سجون ،و�أحياناً ت�شغيلهم يف جمال ال�صناعات الع�سكرية.

تاريخ اخل�صخ�صة يف نظام �سجون االحتالل الإ�سرائيلي
يف بداية العقد التا�سع من القرن الآفل ،بادرت حكومة االحتالل �إىل خ�صخ�صة معظم ال�شركات احلكومية وال�شركات
التابعة لها ،ومن �ضمنها ال�شركة احلكومية التي كانت خمولة بتوريد الب�ضائع لكانتني ال�سجون .ويف العام ،2004
�سنت الكني�ست قانون ال�سجون املعدل (قانون رقم  28للعام  ،)2004الذي يجيز �إن�شاء �سجون ،يديرها القطاع
اخلا�ص ،يف املناطق املحتلة منذ العام  ،1948الحتجاز ما يقرب من � 800سجني .ويف ت�شرين الثاين من العام
 ،2005فازت �شركة  ALAامل�ساهمة املحدودة ل�ل�إدارة والعمليات ،واململوكة ب�شكل م�شرتك ملجموعة �إ�سرائيل-
�إفريقيا ،و�شركة  Minaryللتعدين والبناء ،بعطاء �إن�شاء ال�سجن امل�شار �إليه ،الذي �أقيم يف منطقة بئر ال�سبع� 8.إال
�أن التما�ساً قدم يف العام  2005للمحكمة العليا مطالباً ب�إلغاء قانون ال�سجون املعدل الذي �أجاز خ�صخ�صة ال�سجون
 8ين�ص العطاء على تويل ال�رشكة الفائزة �إدارة ال�سجن ،مو�ضوع العطاء ،ملدة � 25سنة ،حيث من املفرت�ض �أن جتني حكومة االحتالل مبلغ ًا قدر بحوايل
 350مليون �شاقل (ما يقرب من  100مليون دوالر �أمريكي) نتيجة قرارها خ�صخ�صة ال�سجن املذكور.
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يف دول��ة االحتالل .وبعد م��رور �أرب��ع �سنوات على ذل��ك� ،أي يف ت�شرين الثاين من العام � ،2009أعلنت املحكمة �أن
القانون املذكور يتناق�ض مع الد�ستور ،لتبد�أ عملية نقل الوالية على ال�سجن مو�ضوع االلتما�س �إىل م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية.

وعلى ال��رغ��م م��ن ق��رار املحكمة امل��ذك��ور ،ف ��إن هناك العديد م��ن اجل��وان��ب التي م��ا زال��ت خم�صخ�صة يف �سجون
االحتالل الإ�سرائيلي ،وما زالت ال�سجون �سوقاً تدر الأرباح على حكومة االحتالل .فعلى �سبيل املثال ،ترتبط �شركة
 Bynetالإ�سرائيلية لالت�صاالت مع م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بعقد مدته ع�شرة �أعوام لت�شغيل نظام االت�صاالت
الهاتفية يف ال�سجون .وتقدر املرابح التي �ستجنيها ال�شركة املذكورة من وراء تقدمي هذه اخلدمة ،بع�شرات ماليني
ال�شواقل 10.وعلى املنوال ذاته ،قامت م�صلحة ال�سجون يف العام  2012بتوقيع عقد بقيمة  70مليون �شاقل مع
�شركة موتوروال لالت�صاالت لإدارة وت�شغيل �أنظمة االت�صاالت الهاتفية يف ال�سجون الإ�سرائيلية ويف مراكز ال�شرطة،
حيث تلقت م�صلحة ال�سجون ال�ضوء الأخ�ضر للتعاقد مع �شركة خا�صة لهذا الغر�ض ،بدل �أن تتوىل احلكومة نف�سها
تقدمي خدمة كهذه .وهناك ما يقرب من �سبع ع�شرة �شركة من القطاع اخلا�ص �سبق لها �أن تعاقدت� ،أو متعاقدة
حالياً ،من �أجل تقدمي خدمات و�أعمال �صيانة يف ال�سجون .ومن بني هذه ال�شركات ،هناك خم�س �شركات عاملية تقع
مقراتها يف اخلارج G4S :ومقرها لندن ،ال�شركة الأمريكية � ،3Mشركة موتوروال ،هيولت باكرد (� ،)HPشركة
فولفو (من خالل ال�شركة الإ�سرائيلية مريكافيم التي متتلك �شركة فولفو  26.5%من �أ�سهمها ،واململوكة ب�شكل
جزئي ل�شركة مايرز لل�سيارات وال�شاحنات ،املمثل احل�صري لفولفو يف دولة االحتالل)� .أما ال�شركات املتبقية ،فهي
�شركات �إ�سرائيلية ت�ضم ،Bio Sense :و ،Myformومريز لالت�صاالت املحدودة ،وافكون للتخزين ،وكونتاكت
العاملية للتوزيع (املمثل احل�صري ل�شركة تي�سر الأمريكية للتوزيع يف دولة االحتالل) ،و�شارمد للإلكرتونيات ،وBG
 Ilanitللبوابات ،و�شركة  Dadash Hadaroumللتوزيع .وتقوم ال�شركات املذكورة بتوفري اخلدمات
التالية يف �سجون االحتالل� :أنظمة االت�صاالت (موتوروال) ،البوابات الأمنية ( BG Ilanetللبوابات) ،الأنظمة
الأمنية (� ،)G4S، Shamrad Electronicsأنظمة الت�صنت الهاتفي ( Bynetلالت�صاالت) ،حافالت
نقل الأ�سرى (�شركة فولفو) ،الكانتني (�شركة دادا�ش)� ،أنظمة حتليل نباح كالب احلرا�سة ( ،)Bio Senseال�سرت
الواقية (� ،)Myformأنظمة الكمبيوتر وحافظات الربيد الإلكرتوين (� ،)HPأنظمة �شبكات املعلومات (،)3M
�أجهزة ترتيب الزيارات (� .)G4Sأما ال�شركات الإ�سرائيلية الثالث التي �سبق لها العمل يف ال�سجون� ،إال �أنها حاليا
 9باراك ميدينا «املعيقات الد�ستورية يف وجه �سيا�سة اخل�صخ�صة» ،املقال متاح عرب الرابط:
http://law.huji.ac.il/upload/PriosnPrivatization.pdf, p. 3
 10جريدة ه�آرت�س« :االت�صاالت اخللوية :الت�صنت على املكاملات الهاتفية داخل ال�سجون يثري اجلدل»  21ني�سان :2013
http://www.haaretz.com/news/features/ultimate-cell-phone-tapping-of-israeli-prisoners-phonecalls-stirs-debate.premium-1.516614http://www.haaretz.com/news/features/ultimate-cell-phonetapping-of-israeli-prisoners-phone-calls-stirs-debate.premium-1.516614
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وقد اعترب قرار املحكمة ،الذي ا�ستند �إىل االدعاء �أن موظفي حكومة االحتالل �سيكونون �أكرث حر�صاً على احرتام
حقوق الإن�سان قيا�ساً مبوظفي ال�شركات اخلا�صة ،مبثابة دفاع عن احلقوق يف وجه �سيا�سة اخل�صخ�صة التي تبنتها
حكومة االحتالل� 9.إال �أن تاريخ دولة االحتالل يحفل باالنتهاكات التي مار�ستها �ضد حقوق الأ�سرى الإن�سانية (التي
ت�شكل العمالة الق�سرية امل�شار �إليها �أعاله �إ�ضاءة وا�ضحة عليها)� ،إىل جانب االنتهاكات الوا�سعة التي مار�ستها بحق
ال�شعب الفل�سطيني على مدار ال�سنني الطويلة ،وبالتايل ف�إن ال�س�ؤال الذي يربز ،هنا ،هو حول الدافع احلقيقي
واملنطق وراء �إ�صدار مثل قرار كهذا ،وهل باتت دولة االحتالل هي احلامي والو�صي على حقوق الأ�سرى الفل�سطينيني
الإن�سانية؟!

ال تقدم �أي خدمات فهي� :شركة  ،Ashtromالتي مت التعاقد معها لبناء �سجن ه�شارون وتولت توريد مواد البناء
ل�سجني عوفر ورامون� ،شركة  ALAللإدارة والتنفيذ (مت �إلغاء العطاء اخلا�ص ب�سجن بئر ال�سبع) ،و�أخرياً �شركة
 Shekemالتي تولت �إدارة الكانتني يف الفرتة ما بني ( .2000 1994-مت توثيق هذه املعلومات اعتماداً على
11
درا�سة �صادرة عن م�ؤ�س�سة :من ينتفع).
ال تخت�ص ه��ذه الدرا�سة بتقدمي حتليل �أو و�صف م�ستفي�ض لنظام اخل�صخ�صة يف �سجون االح�ت�لال ،ك��ون هذه
الق�ضية رمبا تكون حمور درا�سة �أخرى م�ستقلة� ،إال �أن املعلومات الواردة �أعاله ،تت�ضمن و�صفاً لالنتهاكات املركبة
التي تتعر�ض لها حقوق الإن�سان الفل�سطيني ،وبخا�صة حقوق الأ��س��رى والأ��س�يرات الفل�سطينيني/ات يف �سجون
االحتالل ومعتقالته.
جدول رقم � :2أ�سماء ال�شركات اخلا�صة العاملة يف �سجون االحتالل ح�سب ما ورد يف معلومات م�ؤ�س�سة من ينتفع
نهاية فرتة
الإطار املايل
مالحظات
طبيعة العقد
ا�سم ال�شركة
التعاقد
G4S

�صيانة الأنظمة الإدارية،
بوابات كهرومغناطي�سية ،خالل ال�سنة
�أجهزة امل�سح ال�ضوئي املالية 2015
و�شا�شات املراقبة

بنا ًء على عطاء طرحته
م�صلحة ال�سجون
بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

3M

�صيانة �أنظمة االت�صاالت
Motorola Solutions
خالل ال�سنة
الال�سلكية ،و�إنارة الأبراج،
Israel
املالية 2016
وت�صليح �أجهزة الال�سلكي

بنا ًء على عطاء طرحته
م�صلحة ال�سجون
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HEWELET)PACKARD (HP

بنا ًء على عطاء من دائرة
طابعات و�صيانة لأنظمة
خالل ال�سنة املحا�سبة احلكومية العامة،
 HPوتوفري حافظات
وعطاء من قبل �إدارة
املالية 2016
املعلومات
م�صلحة �سجون االحتالل

Merkavim
Transportation
Technologies

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

Mayer’s Cars and
Trucks

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

VOLVO Group

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

Biosense

ع�شرات
ماليني
ال�شواقل

توفري و�صيانة �أنظمة
حتليل نباح كالب
احلرا�سة

خالل ال�سنة
املالية 2014

بنا ًء على عطاء طرحته
م�صلحة ال�سجون

ع�شرات
ماليني
ال�شواقل
ع�شرات
ماليني
ال�شواقل

مئات �آالف
ال�شواقل

 11انظر/ي البحث ال�صادر عن م�ؤ�س�سة من ينتفع ،ملزيد من املعلومات حول ال�رشكات اخلا�صة العاملة يف ال�سجون ،البحث متاح عرب الرابط:
http://whoprofits.org/content/corporations-provide-services-israeli-prisons
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بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

Myform
MIRS
Communications

�صيانة �أجهزة االت�صال
الال�سلكية وتزويدها
بالبطاريات

خالل ال�سنة
املالية 2016

بنا ًء على عطاء من دائرة
املحا�سبة احلكومية العامة،
وعطاء من قبل �إدارة
م�صلحة �سجون االحتالل

مئات �آالف
ال�شواقل

AFCON
HOLDINGS

توريد و�صيانة �سنوية
ملج�سات و�أنظمة �إطفاء
احلرائق

خالل ال�سنة
املالية 2015

بنا ًء على عطاء طرحته
م�صلحة ال�سجون

ع�شرات ماليني
ال�شواقل

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

CONTACT

B.G ILANIT
GATES and
URBAN
ELEMENTS

 Dadash Hadaromبيع املنتجات للأ�سرى يف
Distribution
الكانتني

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى
2014/7/31

بنا ًء على عطاء

SHEKEM

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

Shiran

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

S.I.R.N

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

Shekel

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

ASHTROM
GROUP

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

Lymtech

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى
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SHAMRAD
ELECTRONICS

نقل �أنظمة االت�صاالت،
وتوريد املعدات
الإلكرتونية ،و�صيانة
�أجهزة ال�صوت

خالل ال�سنة
املالية 2015

بنا ًء على ا�ستدراج عرو�ض
بني فرتة و�أخرى

ع�شرات ماليني
ال�شواقل

�إن�شاء نظام الكانتني يف ال�سجون
يف ال�ب��داي��ة ،كانت اللجنة ال��دول�ي��ة لل�صليب الأح�م��ر تتوىل م�س�ؤولية ت��زوي��د الأ� �س��رى باالحتياجات الأ�سا�سية
كالب�سكويت ،وال�شاي ،وال�سجائر ،والقهوة .وعلى الرغم من غياب �أي وثيقة ر�سمية حول املو�ضوع ،ف�إن الأ�سرى �أفادوا
ب�أن م�صلحة ال�سجون قامت ب�إن�شاء نظام الكانتني يف العام  ،1973ليقوم الأ�سرى ب�شراء هذه االحتياجات على
نفقتهم اخلا�صة منذ ذلك احلني ،حيث توقف ال�صليب الأحمر عن مد الأ�سرى بهذه االحتياجات 12.وكنتيجة لهذا
التطور ،ا�ضطر الأ�سرى لالنخراط فيما عرف بنظام العمل االختياري ،ليتمكنوا من ابتياع مثل هذه االحتياجات.
بالتايل ،يبدو �أن نظام الكانتني قد ب��رز يف ال�سجون كنوع من االم�ت�ي��ازات منحته الإدارة للمنخرطني يف نظام
الت�شغيل للأ�سرى ليتمكنوا من ابتياع احتياجات كانت يف الأ�صل ت�صلهم جماناً .وقد �أدى تن�صل ال�صليب الأحمر من
م�س�ؤوليته جتاه الأ�سرى� ،إىل ف�سح املجال �أمام �سلطات االحتالل لتطوير نظام ا�ستغالل للأ�سرى يبقيهم معتمدين
كلياً على م�صلحة ال�سجون يف توفري احتياجاتهم الأ�سا�سية.
يف بادئ الأمر ،كانت الكانتني تبيع للأ�سرى املواد الغذائية ومواد التنظيف ،لي�شكل ما يبتاعه الأ�سرى �إ�ضافة �إىل
الكميات التي توفرها الإدارة من هذه املواد� .أما على امل�ستوى الظاهري ،ف�إن احتياجات الأ�سرى على مدار ال�سبعينيات
والثمانينيات من القرن املا�ضي ،كانت توفر جماناً من قبل �سلطات ال�سجون .ومع بداية الت�سعينات ،ف�إن االعتماد
على �شراء بع�ض االحتياجات ومواد التنظيف من الكانتني� ،أخذ يف االزدياد 13.وحالياً ،و�صلت الأمور حلد �أن الأ�سرى
باتوا يبتاعون احتياجاتهم الكاملة من الكانتني.
ويف الواقع ،هناك عوامل �أربعة مرتابطة قادت �إىل هذا الواقع املتمثل يف االعتماد الكلي على الكانتني من قبل
الأ�سرى:
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١ .١التقلي�ص التدريجي فيما عرف بالعربية با�سم (ه�سبكاة) �أي متوين ال�سجون على م�ستوى الكم والنوع:
حتى العام  ،1990اعتادت �إدارة ال�سجون على تزويد الأ�سرى ب�سلة متوين ت�ضم وجبات الطعام .كما
�ضمت كذلك االحتياجات الأ�سا�سية للأ�سرى كمواد التنظيف ،ومواد �صحية �شخ�صية ،و�شاي ،وقهوة،
وبع�ض املالب�س ال�شتوية وال�صيفية .ومع مرور الوقت ،مت تقلي�ص كمية �سلة التموين �شيئاً ف�شيئاً،
وباتت حتتوي فقط على احلد الأدنى من مواد التنظيف واالحتياجات ال�صحية ال�شخ�صية ،وحالياً ،مل
يعد �أمام الأ�سرى من خيار �سوى �شراء احتياجاتهم من هذه املواد من الكانتني .ويف الوقت الراهن ،ال
تغطي ال�سلة املذكورة �سوى  10%فقط من احتياجات الأ�سرى الأ�سا�سية.
٢ .٢املنع التدريجي للأهل من تزويد الأ�سرى باحتياجاتهم :خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي،
كان ب�إمكان الأ�سرى احل�صول على املالب�س والطعام ومواد التنظيف من خالل الأهايل �أثناء الزيارات.
 12التزم ال�صليب الأحمر بتوفري املواد امل�شار �إليها �سالفاً ،بعد العام  ،19973للأ�رسى الع�سكريني من خارج الأر�ض املحتلة فقط.
 13جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �أ�سعار الكانتني الباهظة لي�ست موجهة فقط �ضد الأ�رسى الفل�سطينيني ،فعلى الرغم من كون املواد امل�سوقة يف الكانتني معفاة
من �رضيبة القيمة امل�ضافة ،ف�إن الأ�رسى اجلنائيني الإ�رسائيليني ا�شتكوا كذلك من الأ�سعار اخليالية ملا يباع يف الكانتني قيا�س ًا حتى بالأ�سعار يف ال�سوق
الإ�رسائيلية� .أما يف ال�سوق الفل�سطينية ،ف�إن الأ�سعار �أقل بكثري ،حيث �أن دخل العائلة يف ال�ضفة الغربية ويف قطاع غزة والقدرة ال�رشائية �أقل بكثري مما هو
عليه احلال يف �إ�رسائيل .بالتايل ،ف�إن التبعات االقت�صادية النتهاك �إ�رسائيل للقانون الدويل الإن�ساين ،تعترب كبرية جداً بحق الفل�سطينيني ،وتقود �إىل مزيد
من املعاناة.
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ونتيجة لت�أثري العوامل الأربعة املذكورة �أعاله جمتمعة (منع الأهل من تزويد الأ�سري باملالب�س والغذاء ،التقلي�ص
يف التموين ،التدهور يف كمية الوجبات ونوعيتها ،ت�سهيل حتويل الأموال �إىل ح�ساب الأ�سري الفردي يف الكانتني �سواء
من قبل الأهل� ،أو املنظمات غري احلكومية� ،أو وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين) ازداد حجم م�شرتيات الأ�سرى من
الكانتني.
 14ح�سب ما �أفاد الأ�رسى �أنف�سهم ،كان هذا هو احلال منذ العام .1972
 15منذ العام  ،2006توىل ال�سجناء اجلنائيون الإ�رسائيليون العمل يف مطابخ ال�سجون التي تعد الوجبات للأ�رسى الفل�سطينيني ،با�ستثناء �سجن عوفر ،حيث
يتوىل الأ�رسى الفل�سطينيون �أنف�سهم هذه املهمة .وحالياً ،يلج�أ الأ�رسى ل�رشاء احتياجاتهم الغذائية من الكانتني ب�شكل جماعي (الأ�رسى يف الغرفة الواحدة
من غرف ال�سجن يت�شاركون يف �رشاء الطعام) ويقومون بطهي طعامهم ب�أنف�سهم .و�إ�ضافة �إىل الطعام ،ي�ضطر الأ�رسى ل�رشاء �أدوات الطهي الكهربائية من
�أجل �إعداد طعامهم.
 16ح�سب ما �أفاد �أحد الأ�رسى الذي كان يق�ضي حمكوميته يف �سجن نفحة يف بداية العام  ،2000اعتاد الأ�رسى اجلنائيون الإ�رسائيليون التبول والب�صق
يف الطعام املعد للأ�رسى الفل�سطينيني ،ما يجعله غري �صالح لال�ستهالك الآدمي .و�أ�ضاف الأ�سري املذكور �أن ال�سجناء اجلنائيني الإ�رسائيليني اعتادوا �سكب
احل�ساء املعد للأ�رسى الفل�سطينيني ،يف (جردل) كان ي�ستخدم �أ�ص ًال للماء الذي يتم به غ�سل وتنظيف الأر�ض.
ب�شكل عام ،يف الفرتة التي �سبقت تلك املرحلة ،ف�إن العمل يف مطابخ ال�سجون كان متفاوتا بني فرتة و�أخرى ،وح�سب الو�ضع ال�سيا�سي العام ،والعالقة
ال�سيا�سية؛ �سواء مع اخلارج �أو مع الأ�رسى �أنف�سهم .كما �أن العمل يف املطبخ كان من �ضمن مطالب الأ�رسى خالل بع�ض الفرتات التي �شهدت �إ�رضاب ًا جماعي ًا
عن الطعام.
 17يف الفرتة التي �سبقت تلك املرحلة ،ف�إن العمل داخل مطابخ ال�سجون كان خا�ضعا للظروف ال�سيا�سية العامة والعالقة مع القيادة الفل�سطينية يف اخلارج
�أو مع قيادة الأ�رسى داخل ال�سجون .وقد اعتادت �إدارة ال�سجون على منح هذا احلق للأ�رسى �أحيانا و�سحبه يف �أحيان �أخرى ،مع الإ�شارة �إىل �أن العمل يف
املطبخ كثرياً ما كان دوم ًا من �ضمن مطالب الإ�رضاب عن الطعام التي خا�ضها الأ�رسى.
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�إال �أن �إدارة ال�سجون حالياً متنع دخول �أي نوع من الطعام �إىل الأ�سرى من قبل الأهل 14.وعلى الرغم
من �أنه من الناحية التقنية ي�سمح للأهل حالياً بتزويد الأ�سري باملالب�س ،ف�إن عملية تزويد الأ�سري
باملالب�س �أثناء الزيارة تعترب عملية معقدة وخا�ضعة لإجراءات عدة.
٣ .٣الرتاجع والتدهور املمنهج يف نوعية وكمية وجبات الطعام املقدمة للأ�سرى على م�ستوى القيمة
الغذائية :يف الوقت الذي ت�ستمر فيه م�صلحة ال�سجون يف تقدمي الوجبات الغذائية للأ�سرى ،ف�إن
كمية الوجبات ونوعيتها �شهدت تدهوراً �شديداً مع مرور الأيام ،كما �أفاد الأ�سرى ممن ق�ضوا �سنوات
طويلة يف ال�سجون .ومن الأ�سباب وراء ذلك ،قيام م�صلحة ال�سجون بت�شغيل بع�ض ال�سجناء اجلنائيني
الإ�سرائيليني يف مطابخ ال�سجون 15لإع��داد الوجبات للأ�سرى الفل�سطينيني ،وبالتايل ف��إن ه�ؤالء
ال�سجناء (اجلنائيني الإ�سرائيليني) مل يعطوا �أهمية لل�شروط ال�صحية يف �إعداد الطعام� ،أو تعمدوا
17 16.
حتى تلويثه ليغدو غري �صالح لال�ستهالك الب�شري
٤ .٤ت�سهيل عملية حتويل الأموال من البنوك التابعة لل�سلطة الفل�سطينية �إىل ح�ساب كانتني ال�سجون:
ارت�ف�ع��ت �أ��س�ع��ار املنتجات امل�سوقة يف الكانتني منذ ب��داي��ة ت�شغيل ه��ذا ال�ن�ظ��ام يف �سجون االح�ت�لال
الإ�سرائيلي� .إال �أن االرتفاع ال�شديد يف الأ�سعار قد بد�أ مع بداية العام  .1994وقد ترافق منع الأهل
من تزويد الأ�سري باالحتياجات �أثناء الزيارة ،مع ت�سهيالت قدمت للبنوك الفل�سطينية الراغبة يف
حتويل �أي مبلغ مايل حل�ساب الأ�سري الفردي يف الكانتني .وقد جاء االرتفاع احلاد يف �أ�سعار املنتجات يف
الكانتني يف العام  1994مرتافقاً� ،أي�ضاً ،مع �إن�شاء وزارة �ش�ؤون الأ�سرى من قبل ال�سلطة الفل�سطينية،
ومبادرة جمموعة من املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية لتوفري التمويل ل�صالح الأ�سرى عرب
الكانتني.

خ�صخ�صة الكانتني

بني العامني  1973و ،1994كانت ملكية الكانتني تعود ل�شركة (�شيكيم) ،وه��ي �شركة حكومية �أ�س�سها بن
غوريون يف العام  ،1948حيث �أن ا�سم ال�شركة م�شتق من احل��روف الأوىل لأرب��ع كلمات عربية تعني( :خدمات
الطعام للمدافعني عن ال�شعب) .ويف اخلم�سينيات من القرن املن�صرم ،منحت �شركة �شيكيم عقداً احتكارياً من قبل
(وزارة الدفاع -وزارة الأمن التابعة حلكومة االحتالل) ي�سمح لها بت�شغيل الكانتني يف مع�سكرات اجلي�ش ومراكز
ال�شرطة وال�سجون� ،إىل جانب عدد من املحالت التجارية للمواد اال�ستهالكية و�آالت �إعداد الطعام داخل مع�سكرات
اجلي�ش 18.كما �أن (�شيكيم) تولت �إدارة وت�شغيل الكانتني املتنقلة التي قدمت خدماتها لوحدات جي�ش االحتالل يف
اجلبهة �أثناء حربي العامني  1956و� ،1967إىل جانب ت�شغيل الكانتني يف مواقع �أخرى تابعة للجي�ش .وخالل
تلك الفرتة ،كانت عائدات ال�شركة ت�صب يف م�صلحة خزينة وزارة الأمن.
ويف العام  ،1993وكجزء من عملية خ�صخ�صة �ضخمة �أقرتها حكومة االح�ت�لال �آن��ذاك ،مت تخ�صي�ص �شركة
(�شيكيم) .ويف العام  ،1994قامت احلكومة ببيع  77%من ح�صتها يف �شركة �شيكيم ل�شركة  Elkoالقاب�ضة،
مبقية على ح�صة ال تتجاوز  22%من �أ�سهم ال�شركة ،يف الوقت الذي قامت احلكومة بالتعاقد مع ال�شركة لإدارة
الكانتني يف ال�سجون ملدة ع�شر �سنوات .ومبا �أن ذلك التعاقد مت دون طرح عطاء عام ،قامت جمموعة من ال�شركات
اخلا�صة الأخرى ،بتقدمي التما�س ملحكمة العدل العليا ،وبالتايل قررت املحكمة تقلي�ص مدة العقد �إىل خم�س �سنوات
فقط .وقد ا�ستمرت ال�شركة املذكورة يف �إدارة الكانتني يف ال�سجون حتى العام  ،2002عندما قرر جري�شون زيركند،
19
املدير العام ملجموعة  Elcoالقاب�ضة ،االن�سحاب من كافة العقود مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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وبعد العام  ،2000مت نقل �صالحية الإ�شراف على ال�سجون ومراكز التوقيف التابعة لالحتالل ،التي زج بالأ�سرى
الفل�سطينيني فيها ،من اجلي�ش �إىل م�صلحة ال�سجون .ويف العام  ،2005ومع اكتمال عملية النقل املذكورة ،تولت
�شركة (دادا�ش للتوزيع) ،ت�شغيل الكانتني يف �سجون االحتالل� .إال �أن م�صلحة ال�سجون تدعي �أن ال�شركة املذكورة قد
�شرعت يف عملية ت�شغيل الكانتني داخل ال�سجون كافة (ال�سجون ،ومراكز التوقيف التي ت�ضم الأ�سرى الفل�سطينيني،
وكذلك ال�سجون املخ�ص�صة للجنائيني من دولة االحتالل) يف العام  2009فقط (م�صلحة ال�سجون .)-2009لكن
�إحدى وثائق م�صلحة ال�سجون ت�شري �إىل �أن �شركة (دادا�ش) اخلا�صة بد�أت بت�شغيل الكانتني يف ال�سجون منذ العام
 ،2006ورمبا قبل ذلك (م�صلحة ال�سجون.)2006 ،
يف العام  ،2002ب��د�أت احلكومة الإ�سرائيلية البحث عن هيئة غري ربحية ،وذل��ك من �أج��ل ت�شغيل الكانتني يف
ال�سجون ويف مع�سكرات اجلي�ش .وقد وقع اختيار حكومة االحتالل على (-Aguda Lemaan Hachayal
جمعية الرعاية للجنود) ،وهي جمعية تخت�ص بتقدمي اخلدمات جلنود جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ،لتويل �إدارة
الكانتني يف ال�سجون 20.ومن �أجل هذا الغر�ض ،قامت اجلمعية املذكورة با�ستحداث �شركة ربحية �سميت (�شريان)
من �أجل �إدارة وت�شغيل الكانتني ،على �أن ت�صب العائدات املالية من جراء ذلك يف خزينة اجلمعية لتعزيز قدراتها على
تقدمي اخلدمات للجنود .وال تزال هذه ال�شركة تتوىل ت�شغيل الكانتني يف جميع املرافق الع�سكرية ،مبا فيها مقرات
املحاكم الع�سكرية.
� 18آالن جالد�ستون ،بنيامني �آرون ،ت�سفي ه .بار نيف ،جني موري�س فريدير ،توري �سيجمان ،من�شورات مارتينو�س نيهوف� 1 ،آذار .2001
 19ما زالت (�شيكيم) قائمة ك�رشكة للإلكرتونيات.
 20ملزيد من املعلومات عن اجلمعية املذكورة ،ميكن الرجوع �إىل الرابط:
http://www.mirror.upsite.co.il/uploaded/files/1361_18a033de58cf35498f21a83b21fd1281.pdf

18

االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

وقد باتت م�صلحة ال�سجون ت�ستفيد ب�شكل كبري من �شركة (دادا���ش)� ،إذ تقدر قيمة ما ي�صب يف خزينة م�صلحة
ال�سجون من �أرباح �سنوية مبا يقرب من  33.82مليون دوالر كنتيجة للعقد املربم مع ال�شركة امل�شار �إليها (وزارة
املالية الإ�سرائيلية .)2011 ،2010 ،2009 ،هذا ناهيك عن الأرباح التي جتنيها ال�شركة نف�سها من عملها ذاك،
والتي مل يتم الإف�صاح عنها من قبل �أي جهة كانت.
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التحليل القانوين لال�ستغالل االقت�صادي
الإطار القانوين (القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان)

ي�ضم القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،بنوداً وفقرات عدة ت�ضمن احلقوق الأ�سا�سية
للأ�سرى واملعتقلني حلمايتهم من اال�ستغالل� .إال �أن كال املنظومتني �سالفتي الذكر ال تعرف على وجه التحديد ما
هي جوانب اال�ستغالل التي يجب حماية الأ�سرى واملعتقلني منها .لكن اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإن�سان العاملية
وبت�شعباتها كافة ،تنطبق على املناطق الفل�سطينية املحتلة ،وحت�ض على حماية احلقوق املتعلقة باحل�صول على
الغذاء ،ال�صحة البدنية والنف�سية ،واحلدود الدنيا من املعايري الكفيلة بتوفري حياة كرمية للأ�شخا�ص كافة .كما �أن
فريق البحث ي�ؤكد� ،أي�ضاً ،على �أهمية االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الأ�سرى واملعتقلني ،كون هذه االتفاقيات
حتدد املعايري والتوجيهات الواجب التقيد بها يف حماية حقوق الأ�سرى واملعتقلني وطريقة التعامل معهم ،وبخا�صة
فيما يتعلق باحلق يف احل�صول على االحتياجات ال�صحية الالزمة واملواد املتعلقة بالنظافة ال�شخ�صية .وعليه ،ف�إن
الدرا�سة احلالية �ستتطرق �إىل التزامات دولة االحتالل ح�سب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ،وقواعــــد الأمــــم
21
املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء (قواعــــد الأمــــم املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء)،
واملبادئ الأ�سا�سية يف التعامل مع الأ�سرى 22،وفحوى اتفاقية مبادئ حماية جميع الأ�شخا�ص حتت �أي �شكل من �أ�شكال
23
االعتقال.

�أما املادة  76من اتفاقية جنيف الرابعة ،فت�ؤ�س�س لاللتزامات الواقعة على دولة االحتالل جتاه الأ�سرى �أو املتهمني
بارتكاب خمالفات وجنح ،م�شرية �إىل �أن من حق ه��ؤالء الأ�شخا�ص التمتع «بوفرة الطعام والرعاية ال�صحية ،مبا
ي�ضمن لهم ظروفاً معي�شية مالئمة» ،و�أن من حقهم تلقي الوجبات من اخلارج مرة واحدة �شهرياً كحد �أدين .لكن
ن�ص هذه امل��ادة ال يعني ،ب��أي حال من الأح��وال� ،أن قوة االحتالل مدعوة �إىل توفري احلد الأدن��ى من االحتياجات
الغذائية للأ�سرى ،كون ال�شرح املرفق لهذه املادة ي�شري �إىل �ضرورة �أخذ ما ورد يف املادة  27بعني االعتبار عند التعامل
مع الأ�سرى ،ما ي�ضمن احلياة الكرمية والالئقة .ويف ظل ما تن�ص عليه االتفاقية املذكورة ،ف�إن دور م�صلحة ال�سجون
يتمثل يف توفري الظروف الكفيلة لتمتع الأ�سرى الفل�سطينيني باحلد الأدنى من الرعاية ال�صحية والنف�سية ،والعي�ش
 21الأمم املتحدة :معاملة الأ�رسى واملعتقلني ،1955/8/30 ،مت تبنيها من قبل جمل�س الأمم املتحدة للحقوق االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،القرار
رقم  663ج ( ،)24بتاريخ .1957/7/31
 22قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة حول املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء ،القرار الذي تبنته اجلمعية العمومية بتاريخ A/ ،1991/3/28
RES/45111
 23قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  43173بتاريخ 1988/12/9
 24املادة  27من االتفاقية ت�شكل �أ�سا�س االتفاق ،وت�ضمن م�ساواة الأ�رسى واملعتقلني من املدنيني مع بقية الأفراد الذين حتميهم االتفاقية ،كما �أكد
على ذلك ال�رشح املرفق باملادة املذكورة الذي رمبا ينطبق ب�صورة ال تدع جما ًال لل�شك على الأ�رسى واملعتقلني .وتت�ضمن احلقوق التي كفلتها االتفاقية
احلقوق الفردية كافة ،وعليه ف�إن ذلك ي�شمل احلق يف احل�صول على الغذاء ،واحتياجات النظافة ال�شخ�صية ،كونها ت�ضمن ال�سالمة البدنية والنف�سية والذهنية
للأ�شخا�ص.
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وب�شكل ع��ام ،ف��إن امل��ادة رقم  27من اتفاقية جنيف الرابعة ،تلزم دول��ة االحتالل بحماية حقوق جميع املدنيني
الذين ت�شملهم االتفاقية (مبن فيهم الأ�سرى واملعتقلون) وتلزم حمايتهم وحماية حقوقهم الإن�سانية 24.كما �أن
املادتني  55و 56تتطرقان� ،أي�ضاً� ،إىل م�س�ؤولية دولة االحتالل ل�ضمان توفري الإمدادات الغذائية ،وال�صحة العامة،
والنظافة ال�شخ�صية ،للأ�شخا�ص كافة ،وتنطبق بالتايل على الأ�شخا�ص املعتقلني والأ�سرى.

�ضمن ظروف حياة كرمية خالل فرتة �أ�سرهم� .أما املادة  ،87و�إىل جانب ت�أكيدها على االلتزامات التي �سبقت ،ف�إنها
حتدد دور الكانتني يف ال�سجون واملعتقالت بو�صفه م�صدراً لتوفري مزيد من االحتياجات من �أجل متكني النزالء من
احل�صول على احتياجات �إ�ضافية ت�ساعدهم يف حت�سني ظروفهم ،وتوفري مزيد من الراحة ملن يرغب/ترغب .وطبقاً
للمادة ذاتها ،ف�إن �أ�سعار املنتجات يف الكانتني يجب �أال تزيد على �أ�سعارها يف ال�سوق املحلية.
تتناول اتفاقية جنيف الثالثة التزامات دولة االحتالل جتاه الأ�سرى واملعتقلني .ويف هذا الإطار ،تن�ص االتفاقية
على �إلزام دولة االحتالل بتوفري الغذاء والرعاية ال�صحية الكاملتني للأ�سرى الفل�سطينيني (املادة رقم  ،)15وهذا
يعني �أن يكون الغذاء واخلدمات ال�صحية كافيني ،و�أن يكون هناك تنويع يف ال�سلة الغذائية وكمية كافية مبا ي�ضمن
حياة �صحية الئقة للأ�سرى (املادة  .)26ومن حق الأ�سرى التمتع مب�صادر كافية من مياه ال�شرب (املادة  ،)26و�أن
ي�سمح بتدخني التبغ ملن يرغب .كما تن�ص املادة ذاتها على �أنه ال يجوز التالعب بالطعام ،من ناحية الكم والنوع،
كو�سيلة لعقاب الأ�سرى جماعياً .كما تن�ص االتفاقية الثالثة ،يف معر�ض تناولها للخدمات ال�صحية ،على �ضرورة
التزام قوة االحتالل بتوفري �أماكن نظيفة و�صحية الحتجاز الأ�سرى ل�ضمان عدم انت�شار الأوبئة (املادة  .)29وتن�ص
املادة ذاتها على حق الأ�سرى يف احل�صول على كميات كافية من املاء من �أجل النظافة ال�شخ�صية ،وغ�سل املالب�س،
و�ضرورة توفري املرافق والوقت الكايف للقيام بهذه الأعمال.
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ومع �أن ق��رارات الأمم املتحدة تعترب غري ملزمة (ناعمة) ،ف�إن مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ي�ؤكد �أن
«هذه القرارات وغريها من منظومة حقوق الإن�سان ،تتمتع بقوة �أخالقية ،وت�شكل توجيهات منا�سبة للدول لالعتماد
عليها يف �سلوكها» 25.بالتايل ،ف�إن قرارات الأمم املتحدة يجب �أن تعتمد من �ضمن املعايري التي حتدد وتفر�ض منط
وطريقة تعامل دولة االحتالل مع الأ�سرى الفل�سطينيني .فعلى �سبيل املثال ،ف�إن املادة رقم  20من قواعــــد الأمــــم
املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء ،تلزم دولة االحتالل بتوفري الغذاء واملاء ب�شكل منتظم للأ�سرى
الفل�سطينيني ،مبا ي�ضمن لهم التمتع بال�صحة والنمو الالزمني ،وت�ؤكد على �ضرورة �أن يتم �إع��داد الطعام ب�شكل
منا�سب ،و�أن يقدم للأ�سرى ب�شكل الئق� .أما املادة رقم  16من القواعد ذاتها ،فت�ؤكد على حق الأ�سرى يف احل�صول
على الرعاية ال�صحية الالزمة ،و�أن يح�صلوا على مواد التنظيف الالزمة التي ت�ضمن لهم التمتع مب�ستوى منا�سب
من ال�صحة والنظافة ال�شخ�صية.
وبنا ًء على ما تقدم ،ميكن الت�أكيد �أن هناك التزامات وا�ضحة ترتتب على دولة االحتالل جتاه الأ�سرى الفل�سطينيني
ح�سب القانون الدويل الإن�ساين ،وقانون حقوق الإن�سان ،وبخا�صة يف جمال توفري الغذاء والرعاية ال�صحية الكافية.

1 .1الغذاء والرعاية ال�صحية
�إحدى �أهم ال�شكاوى التي قدمها الأ�سرى ت�شري �إىل �أنهم ي�ضطرون ل�شراء طعامهم ومواد التنظيف من الكانتني،
وكما �أ�شرنا م�سبقاً ،ف�إن م�صلحة ال�سجون مل تعد توفر �أ َّياً من االحتياجات الأ�سا�سية للأ�سرى .ولغر�ض التحليل
الدقيق والعلمي الذي �أدرجناه يف الدرا�سة ،ت�ضمنت اال�ستبانة البحثية ،التي وجهناها للمبحوثني من الأ�سرى� ،س�ؤا ًال
عن حجم �إنفاقهم ال�شهري على �شراء الغذاء وم��واد التنظيف من الكانتني .وقمنا كذلك ،مبقارنة �أ�سعار ع�شرة
�أن��واع من هذه املنتجات ،كما وردت يف الئحة الأ�سعار التي وفرتها م�صلحة ال�سجون ،مع الأ�سعار يف ال�سوق املحلية
الفل�سطينية.
 25مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان «قانون حقوق الإن�سان الدويل» ،متوفر عرب الرابطhttp://www2.ohchr.org/English/law :
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وال ميكن لفريق البحث حتديد ما ينفق على االحتياجات الأ�سا�سية وما ينفق على االحتياجات الإ�ضافية ل�صعوبة
حتديد �أيٍّ من امل�شرتيات املبتاعة من الكانتني تدرج �ضمن قائمة االحتياجات غري ال�ضرورية �أو الإ�ضافية .ولغر�ض
البحث ،فقد اعتربنا �أن كل ما يتم �شرا�ؤه من الكانتني يندرج �ضمن قائمة االحتياجات ال�ضرورية؛ كونها م�شرتيات
لأغرا�ض �شخ�صية.

ال�صنف

ال�سعر يف ال�سوق
الفل�سطينية بالدوالر

ال�سعر يف كانتني ال�سجن
بالدوالر

الفرق

�صابون اال�ستحمام

2.80

1.99

% -28.67

�صابون غ�سل اليدين

0.68

4.44

% +548.91

�شامبو لل�شعر (حجم كبري)

3.90

5.33

% +36.67

�شفرات حالقة (� 5شفرات)

1.09

9.74

% +794.09

الفوط ال�صحية

3.64

3.60

% -1.14

معجون احلالقة

1.27

3.54

% +179.32

�صابون ( 4قطع)

2.60

3.75

% +44.00

ورق حمارم ( 24لفة)

7.74

4.30

% 44.40

فر�شاة �أ�سنان

2.60

3.90

% +50.00

معجون �أ�سنان

3.90

3.58

% +8.33

املجموع /املعدل

30.22

44.17

% 157.04

 26من �أجل حتديد م�ستوى اال�ستغالل االقت�صادي الناجم عن فروق الأ�سعار بني الكانتني وال�سوق املحلية الفل�سطينية ،لن يكون من الدقة مبكان �رضب
ال�سعر يف  157.04%وهو معدل ارتفاع الأ�سعار عن ال�سوق� ،أي �رضب  39.15دوالر �شهري ًا كنفقات يف الرقم ال�سابق ،لأن الرقم  157.04%هو رقم املعدل
الناجت عن �إعطاء االحتياجات كافة التي يتم �رشا�ؤها الوزن البحثي نف�سه ،وبافرتا�ض �أن الأ�رسى ينفقون املبلغ نف�سه ل�رشاء احتياج معني ،وهذا لي�س دقيقاً.
ومن اجل الو�صول �إىل التقدير الأدق ،فمن املفرت�ض حتديد �سلة م�شرتيات �شهرية �أو �سنوية ال�ستهالك الأ�رسى داخل ال�سجون ،و�إعطاء وزن لفروق الأ�سعار
ح�سب نوع املادة التي يتم �رشا�ؤها ،ومن ثم �رضب املجموع يف قيمة اال�ستهالك والإنفاق ال�شهري للأ�سري الواحد ،والبالغ ( 39.15دوالر �أمريكي) .ومل
تتمكن ال�ضمري من احل�صول على املعلومات الدقيقة يف هذا املجال ل�صالح �إجناز الدرا�سة احلالية ،ولكن يبقى الباب مفتوح ًا م�ستقب ًال �أمام مزيد من التحليل
والبحث يف هذه الق�ضية� ،سواء من قبل ال�ضمري �أو �أي جهة �أخرى معنية ،مع الإ�شارة �إىل �أن نتائج امل�سح الذي �أجري مع الأ�رسى �ستكون متاحة ملن يرغب.
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وح�سب نتائج امل�سح البحثي ،ف�إن الأ�سري ينفق �شهرياً ما يقرب من  39.15دوالر �أمريكي على �شراء مواد التنظيف.
وعلى الرغم من �أن �أ�سعار بع�ض املواد يف الكانتني كانت �أقل مما هو عليه احلال يف ال�سوق ،ك�صابون اال�ستحمام الذي
يعترب �أرخ�ص من �سعره يف ال�سوق الفل�سطينية مبا قيمته � ،28.7%إال �أن بقية الأ�سعار كانت فاح�شة و�أعلى بكثري
مما هي عليه يف ال�سوق املحلية� :صابون غ�سل الأيدي � ،549%شفرات احلالقة .794% :وب�شكل عام ،ف�إن معدل
الزيادة يف الأ�سعار داخل الكانتني قيا�ساً مع ال�سوق املحلية ،ي�صل �إىل  26.157.04%وميكن تقدمي و�صف مف�صل
لفروق الأ�سعار يف اجلدول التايل:
جدول رقم  :3مقارنة �أ�سعار مواد التنظيف ومنتجات العناية ال�شخ�صية

وب�شكل عام ،هناك ثالثة �أ�سباب دفعت الأ�سرى �إىل االعتماد على �شراء احتياجاتهم من الكانتني ،مما مهد الطريق
�أمام ممار�سة احلكومة الإ�سرائيلية لأب�شع �أ�شكال اال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى الفل�سطينيني:
 ١ .١تن�صل �إدارات ال�سجون من م�س�ؤوليتها يف توفري االحتياجات الأ�سا�سية للأ�سرى.
�٢ .٢إجبار الأ�سرى على �شراء احتياجاتهم من كانتني ال�سجن التي متلكها �شركة دادا�ش الإ�سرائيلية.
٣ .٣ا�ضطرار الأ�سرى لدفع مبالغ كبرية البتياع احتياجاتهم ال�صحية نتيجة للأ�سعار الباهظة للمنتجات
يف الكانتني ،وبالتايل ف��إن الأ�سرى يجدون �أنف�سهم ي�ساهمون يف رفد خزينة �شركة دادا���ش بالأرباح
الكبرية ،دون �أن يكون �أمامهم خيار �آخر.

2 .2اال�ستبانة اخلا�صة بال�ضمري :اال�ستغالل االقت�صادي والطعام
ح�سب نتائج اال�ستبانة التي قامت ال�ضمري بتعبئتها مع الأ�سرى ،وح�سب ما �أف��اد الأ�سرى �أنف�سهم يف �شهاداتهم
للم�ؤ�س�سة ،ف�إن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة تعك�س احلقيقة ب�شكل كامل� ،إذ �أن هناك تراجعاً يف كمية ونوعية
الطعام املقدم للأ�سرى من قبل �إدارات ال�سجون ،ما ا�ضطر الأ�سرى للجوء �إىل الكانتني ل�شراء احتياجاتهم الغذائية
اليومية 27.كما �أ�شارت النتائج ال��واردة يف اال�ستبانة �إىل �أن الأ�سرى يف بع�ض ال�سجون ينتدبون واح��داً من بينهم
لتنظيم عملية الت�سوق من الكانتني (يف هذه احلالة تودع الأم��وال يف ح�ساب جماعي للأ�سرى) ومن ثم يقومون
بطهو طعامهم ب�شكل جماعي داخل الزنزانة �أو غرفة ال�سجن ،معتمدين على �أف��ران كهربائية �صغرية مت �شرا�ؤها
من الكانتني �أ�ص ً
ال .كما �أن حمدودية املواد الغذائية امل�سوقة يف الكانتني حتد من خيارات الأ�سرى يف اختيار وجبات
الطعام ،وهذا بدوره ي�شكل �ضغطاً �إ�ضافياً عليهم.
مت اختيار  22منتجاً من املنتجات امل�سوقة يف الكانتني من �أجل مقارنة �أ�سعارها ،كما وفرتها م�صلحة ال�سجون ،مع
الأ�سعار يف ال�سوق املحلية الفل�سطينية .ومن خالل اجلدول التايل (جدول رقم  ،)7ي�سعى فريق البحث �إىل �إظهار
الفروق يف الأ�سعار ما بني الكانتني وال�سوق املحلية.
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وال يقف الأمر عند هذا احلد من املحدودية يف املنتجات املتاحة ،بل يتعداه �إىل درجة �أن �إدارة الكانتني يف �سجن
الدامون ،تفر�ض على الأ�سرى �شراء منتجات من �شركات و�أ�سماء جتارية حمددة .وهناك على الأقل منتج واحد (مايا
 وهو اال�سم التجاري ملنتجات البقوليات املغلفة كالعد�س والفا�صولياء والبازيالء والذرة) تنتج يف م�صانع مقامة يفاملنطقة ال�صناعية امل�سماة مي�شور �أدوميم التابعة مل�ستوطنة معاليه �أدوميم غري ال�شرعية.
جدول رقم  :4مقارنة �أ�سعار املواد الغذائية
ال�صنف

ال�سعر يف ال�سوق
الفل�سطينية بالدوالر

ال�سعر يف كانتني ال�سجن
بالدوالر

الفرق

فلفل �أ�سود

1.17

1.55

% 31.78 +

علبة فا�صولياء

1.27

1.40

% 10.21 +

علبة ذرة

0.98

1.42

% 44.97 +
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علبة زيتون

1.33

1.82

% 36.20

علبة فول

0.98

1.27

% 30.13

دجاج ( 1كغم)

4.56

4.71

% 3.26 +

لوح �شوكوالتة

0.81

1.19

% 47.20

بن ( 1كغم)

10.99

10.50

% 4.47 -

كوال ( 1.5لرت)

1.51

1.30

% 14.15 -

زيت القلي

2.12

2.11

0.31 -

حم�ص ( 1كغم)

0.91

1.26

% 83.29 +

ع�سل ( 100غم)

6.57

1.45

% 77.94 -

قهوة �سريعة التح�ضري
( 200غم)

5.46

4.98

% 8.81 -

ع�صري( 1.5لرت)

1.57

1.30

% 17.00 -

عد�س( 1كغم)

1.57

3.84

% 145.56 +

حليب ( 1لرت)

1.72

1.64

% 4.87 -

علبة با�ستا

0.61

1.37

% 122.55 +

�أرز ( 1كغم)

1.94

2.44

% 26.12 +

ملح ( 1كغم)

0.59

0.48

% 17.78 -

عبوة �أكيا�س �شاي

3.32

5.31

% 60.16 +

تونا (تن)

1.02

1.28

% 25.06 +

27

االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

ال�صنف

ال�سعر يف ال�سوق
الفل�سطينية بالدوالر

ال�سعر يف كانتني ال�سجن
بالدوالر

الفرق

من بني الأ�صناف االثنني وع�شرين التي ميكن للأ�سرى ابتياعها من الكانتني ،هناك ثالثة ع�شر �صنفاً تباع ب�أ�سعار
�أعلى منها يف ال�سوق الفل�سطينية ،ومن �ضمنها العد�س الذي يباع ب�سعر �أعلى ت�صل ن�سبته �إىل � .145.56%أما
معدل ارتفاع الأ�سعار ب�شكل عام ،فهو يف حدود .20.22%
وكما هو احل��ال مع م��واد التنظيف واالحتياجات ال�صحية ،هناك عوامل ثالثة دفعت بالأ�سرى لالعتماد على
الكانتني لتوفري احتياجاتهم الغذائية ،وبالتايل التعر�ض لال�ستغالل االقت�صادي من قبل �إدارة ال�سجون )1 :عدم
التزام �إدارة ال�سجون بتوفري الغذاء الكايف للأ�سرى )2 .ال يوجد �أمام الأ�سرى من خيار �سوى ال�شراء من كانتني
ال�سجون )3 .ي�ضطر الأ�سرى لدفع ثمن امل�شرتيات من الكانتني ب�أ�سعار باهظة الثمن مقارنة بالأ�سعار يف ال�سوق
املحلية الفل�سطينية.
وح�سب نتائج امل�سح ،يدفع الأ�سري الواحد ما معدله  111دوالراً �أمريكيا �شهرياً ل�شراء الطعام ،وطبقاً للأ�سباب
ذاتها التي تنطبق على مواد التنظيف الواردة �أعاله (�صعوبة تعريف ماهية االحتياجات احلقيقية) ،ركزت ال�ضمري يف
ا�ستبانتها البحثية على ال�شكل الثالث من اال�ستغالل؛ �أي اال�ستغالل الناجت عن فروق الأ�سعار بني الكانتني وال�سوق
املحلية الفل�سطينية.

القانون والإجراءات الإ�سرائيلية
�أنظمة م�صلحة ال�سجون احلالية فيما يتعلق بالطعام ومواد النظافة ال�شخ�صية
الأمر رقم  03/02/00املتعلق بالطعام واخلدمات ال�صحية للأ�سرى الأمنيني
املادة رقم  20من الأمر املذكور تلزم م�صلحة ال�سجون بتزويد الأ�سرى بالطعام ب�شكل منتظم .ويف الوقت الذي
ي�ؤكد فيه كل من القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين على �أن يكون الغذاء املقدم للأ�سرى
كافياً من حيث الكم والنوع ،فال يوجد ذكر ملثل هذه الق�ضايا يف الأمر امل�شار �إليه .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأمر املذكور
يحرم الأ�سرى من �إمكانية احل�صول على �أي وجبات طعام من خارج ال�سجن بغ�ض النظر عن امل�صدر 29.ويف انطباق
هذا املبد�أ على الأ�سرى من ال�ضفة الغربية ،ف�إن ذلك يتناق�ض مع اتفاقية جنيف الرابعة ،مادة  ،76حيث تن�ص على
حق املدنيني املحتجزين من قبل دولة االحتالل يف احل�صول على وجبة غذاء من اخلارج ملرة واحدة �شهرياً على الأقل.
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كما �أن امل��ادة  20من �أنظمة م�صلحة ال�سجون ،تعترب توفر الكانتني وحرية الأ�سرى يف االنتفاع منها ،كنوع من
االمتيازات ولي�ست حقاً للأ�سرى ،حيث تن�ص على« :من حق الأ�سرى ابتياع احتياجاتهم الغذائية من الكانتني ب�شرط
�أن يكون �سلوكهم جيداً» 30.ومبا �أن الأ�سرى يتعاملون مع الكانتني باعتباره امل�صدر لتغطية احتياجاتهم الأ�سا�سية،
ولي�س م�صدراً لالحتياجات التكميلية ،ف�إن تعامل �إدارة ال�سجون مع الكانتني كامتياز ولي�س كحق ،يعني �أن م�صلحة
ال�سجون قد ت�سحب هذا احلق من الأ�سرى ك�شكل من �أ�شكال العقاب اجلماعي ،وبالتايل ف�إن الأ�سرى يف هذه احلالة
يفتقدون للغذاء واالحتياجات ال�صحية ب�شكل تام ،وال يجدون م�صدراً ليزودهم بها .وقد �سبق لل�ضمري �أن وثقت
 28الإجراءات الأ�سا�سية يف التعامل مع الأ�رسى الأمنيني ،املالحظة  ،112مادة رقم ( 20ا).
 29الإجراءات الأ�سا�سية يف التعامل مع الأ�رسى الأمنيني ،املالحظة  ،112مادة رقم ( 20ج) و(ح) ،حيث تن�ص هذه املواد على منع الأ�رسى من تلقي
وجبات طعام من خارج ال�سجن؛ �سواء من الأهل �أو من اجلمعيات اخلريية.
 30امل�صدر ال�سابق.
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حاالت عدة لأ�سرى حرموا من �إمكانية االنتفاع من الكانتني ل�شراء احتياجاتهم ،وا�ضطروا لالعتماد على �أقرانهم
من الأ�سرى لل�شراء با�سمهم ،ما زاد من العبء امللقى على كاهل الأ�سرى.
الأمر رقم  04/02/00فيما يخ�ص الغذاء واالحتياجات ال�صحية للأ�سرى الإداريني
يت�ضمن الأمر ال�صادر عن م�صلحة ال�سجون فيما يتعلق باحتجاز الأ�سرى الإداري�ين ،تف�صيالت �أكرث عما يفهم
على �أنه الغذاء الكايف للأ�سرى على الرغم من �أن الأمر املذكور ال ينطبق �إال على الأ�سرى الإداريني فقط .وح�سب
املادة رقم  6منه ،يجب توفري وجبات غذائية للأ�سرى الإداريني م�شابهة لتلك املقدمة لل�سجانني واحلرا�س 31.وكما
هو احلال يف الأمر رقم  03/02/00املتعلق باملعتقلني املدنيني ،ف�إن الأمر رقم  04/02/00املتعلق باملعتقلني
الإداري�ين ،ي�شري �إىل فتح املجال �أم��ام املعتقلني لالنتفاع من الكانتني ،ولكن يتم التعامل مع ذلك بو�صفه امتيازاً
ولي�س حقاً� ،إذ يعطي �سلطات ال�سجون احلق يف ال�سماح للأ�سرى الإداري�ين االنتفاع من الكانتني �أو حرمانهم من
ذلك 32.كما ين�ص هذا الأمر كذلك على تخويل �إدارة ال�سجن �صالحية ال�سماح للمعتقلني الإداريني بتلقي الوجبات
33
الغذائية من م�صادر من خارج ال�سجن.
لكن احلقيقة تبدو خمتلفة متاماً� ،إذ مينع الأ�سرى الإداريون من تلقي �أي رزم غذائية من خارج �أ�سوار ال�سجن بغ�ض
النظر عن م�صدرها ،وما �إذا كانت من م�صادر قانونية �أو م�سموح لها القيام بذلك.

الغرامات الت�أديبية
يف العادة ،تقوم م�صلحة ال�سجون بفر�ض الغرامات املالية الت�أديبية على الأ�سرى خالل عملية نقلهم من �سجن �إىل
�آخر� ،أو من مركز التوقيف �إىل ال�سجن� ،أو بعد زيارات الأهل ،و�أحياناً �أثناء تواجدهم داخل �أق�سام ال�سجن املختلفة،
وبعد االقتحامات الليلية للغرف والزنازين التي تقوم بها الوحدات اخلا�صة الإ�سرائيلية .ويف العادة ،تقوم م�صلحة
ال�سجون بفر�ض الغرامات على الأ�سرى واملعتقلني لأ�سباب ع��دة ،من �ضمنها رف�ض الأ�سرى للتفتي�ش العاري� ،أو
رف�ضهم الرت��داء ال��زي اخلا�ص بال�سجن .كما تفر�ض الغرامات� ،أي�ضاً ،يف حالة رف�ض الأ�سرى االمتثال للأوامر
ال�صادرة عن م�صلحة ال�سجون ،حتى لو كانت هذه الأوامر منافية لأ�س�س ومبادئ القانون الدويل الإن�ساين ،ومنظومة
حقوق الإن�سان فيما يتعلق بالتعامل مع الأ�سرى .كما ال ترتدد م�صلحة ال�سجون يف فر�ض الغرامات املالية على �أي
�أ�سري يرف�ض �إجراء فح�ص احلم�ض النووي .وي�شار ،هنا ،كذلك� ،إىل �أن تاريخ املمار�سات الإ�سرائيلية بحق الأ�سرى
الفل�سطينيني عامة ،والأ�سرى الإداريني خا�صة ،ي�شكل انتهاكاً �صارخاً حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين.
 31م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية ،ظروف اعتقال امل�ساجني الإداريني 04/02/00 ،املادة رقم �( 6أ).
 32م�صدر �سابق ،املادة رقم .7
 33م�صدر �سابق ،املادة رقم ( 6ب).
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�أما فيما يخ�ص املواد التي عاجلت مو�ضوع االحتياجات ال�صحية ومواد التنظيف ال�شخ�صية ،ف�إن املادة رقم  10من
الأمر املذكور تن�ص على« :يزود الأ�سرى الإداري��ون حلظة و�صولهم �إىل ال�سجن باملواد الالزمة للتنظيف والأدوات
ال�صحية التي يحتاجونها لال�ستخدام ال�شخ�صي» .وتتناول املادة  30بالتف�صيل ما هو املق�صود بطبيعة هذه املواد
واملتعلقات التي توفر للمعتقل الإداري ،والتي �أ�شري �إليها يف الأمر رقم« 04/01/00 :املواد املوفرة للمعتقلني».
لكن م�صلحة ال�سجون تتنكر يف واقع الأمر لهذا احلق للأ�سرى الإداريني وتتعامل معهم باعتبارهم �سجناء �أمنيني.

و�إ�ضافة �إىل ما �سلف ،ف�إن الغرامات املالية املفرو�ضة على الأ�سرى ب�شكل فردي ،تفوق يف قيمتها قيمة ما يح�صل
عليه الأ�سري من دخل �شهري ،وهذا بدوره يتناق�ض مع املادة رقم  89من اتفاقية جنيف الرابعة .ويف العادة ،يتم
ا�ستيفاء قيمة الغرامة من ح�ساب الأ�سري يف الكانتني ،مع العلم �أن هذا احل�ساب خا�ضع� ،أ�سا�ساً ،ل�سيطرة م�صلحة
ال�سجون .بالتايل ،ميكن مل�صلحة ال�سجون ا�ستيفاء قيمة الغرامة يف �أي حلظة ،وهذا بالتايل يجعل الأ�سري عر�ضة
ل�سلوكيات م�صلحة ال�سجون الع�شوائية التي تفر�ض الغرامات على هواها ،دون �أن تتاح للأ�سري فر�صة االعرتا�ض
على العقوبة �أو رف�ض الغرامة.
تفر�ض الغرامات على الأ�سرى ب�شكل انتقامي ،وبخا�صة يف حالة م�شاركتهم يف الإ�ضرابات عن الطعام .وجتدر
الإ�شارة ،هنا� ،إىل �أن الغرامات التي تفر�ض على الأ�سرى الذين يرف�ضون تناول الوجبات �أثناء الإ�ضراب عن الطعام،
ت�صب �أي�ضاً يف خانة اال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى 34.ويف الوقت الذي يرتاجع فيه الإنفاق على �شراء الطعام يف
ظل ا�ستغالل الأ�سرى من خالل االرتفاع ال�شديد يف �أ�سعار الطعام ،ف�إن الغرامات تعترب هي الو�سيلة التي تلج�أ �إليها
م�صلحة ال�سجون من �أجل �ضمان ا�ستمرار ا�ستغاللها للأ�سرى اقت�صادياً ،مبعنى �أن ما ال ينفقه الأ�سرى على �شراء
الطعام يف حالة الإ�ضراب� ،أو يف حالة رف�ضهم لال�ستغالل ،يتم اال�ستيالء عليه من قبل الإدارة على �شكل غرامات.
وح�سب نتائج امل�سح الذي قامت به م�ؤ�س�سة ال�ضمري� ،أ�شار الأ�سرى �إىل �أن �سيا�سة الغرامات املالية التي تفر�ضها
عليهم م�صلحة ال�سجون ،ترمي �إىل �إفقار الأ��س��رى ،وبالتايل حتويلهم �إىل عبء اقت�صادي يقع على كاهل الأهل
واملجتمع الفل�سطيني ب�شكل ع��ام .وي�ضيف الأ�سرى� ،أي�ضاً� ،أن من الأ�سباب الأخ��رى وراء ال�سيا�سة املذكورة ،رغبة
م�صلحة ال�سجون يف �ضرب ال��روح املعنوية للأ�سرى ،وانتهاك كرامتهم ،وبالتايل الت�أثري �سلباً على تقدير الأ�سري
لذاته نتيجة حماولة بث ال�شعور �أن الأ�سرى عبء على غريهم ،و�أن ما من حول �أو قوة لهم.
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ال تقوم م�صلحة ال�سجون ،ومل ي�سبق لها �أن فعلت ،بن�شر املعلومات عن قيمة الأموال التي تتح�صل عليها نتيجة
لفر�ض الغرامات الت�أديبية على الأ��س��رى .وبالتايل ،هناك و�سيلتان فقط لتحديد قيمة ما جتنيه الإدارة نتيجة
لفر�ض الغرامات على الأ�سرى الفل�سطينيني ،ف�إما االعتماد على املعطيات التي توفرها ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو
االعتماد على املعطيات التي يقدمها الأ�سرى �أنف�سهم .يف بع�ض الأحيان ،تتوىل وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية م�س�ؤولية دفع الغرامات املفرو�ضة على الأ�سرى .ويف ما �سي�أتي� ،سيتناول فريق البحث
قيمة ما دفعته ال��وزارة بدل غرامات مل�صلحة ال�سجون ،ولكن هذه املعطيات ال ت�شكل جممل ما يدفعه الأ�سرى من
غرامات ،كون الوزارة مل تقم بدفع الغرامات كافة ،ومل تلتزم بدفعها ب�شكل دائم.

 34بتاريخ � ،2012/2/29أ�شار ال�سيد عي�سى قراقع ،وزير �ش�ؤون الأ�رسى� ،إىل �أن قيمة الغرامات املالية التي فر�ضتها م�صلحة ال�سجون على الأ�سري حممد
�سامي حممد عبد ربه ،واملعتقل منذ العام  ،2004وحالي ًا يحتجز يف �سجن جمدو ،قد و�صلت �إىل � 13800شاقل� ،أي ما يعادل  3729دوالراً �أمريكياً� ،أي
مبعدل  466دوالراً �سنوياً.
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ومن �أجل �إلقاء ال�ضوء على الغرامات التي فر�ضت على خمتلف ما تعتربه م�صلحة ال�سجون خمالفات من الأ�سرى،
قامت ال�ضمري ب�إجراء جمموعة من املقابالت مع �أ�سرى حاليني و�أ�سرى حمررين حول هذا املو�ضوع:
١ .١يف العام  ،2010قامت م�صلحة ال�سجون بفر�ض غرامة قيمتها � 500شاقل على كل �أ�سري من جمموع
� 110أ�سرى من �أ�صل � 120أ�سرياً يف �سجن هدارمي ،بعد اكت�شاف وجود هواتف خلوية يف حوزتهم.
٢ .٢فر�ضت �إدارة �سجن نفحة غرامة مالية بقيمة � 125شاق ً
ال على � 20أ�سرياً (وعقوبات وغرامات
�أخرى) بحجة اكت�شاف وجود �أ�سالك معدنية �صغرية يف �إحدى الغرف يف ق�سم .12
٣ .٣يف بداية العام  ،2011قامت �إدارة �سجن نفحة بفر�ض �سل�سلة من العقوبات بحق الأ�سرى� ،شملت
غرامة مالية بقيمة � 288شاق ً
ال بحق � 160أ��س�يراً بعد �أن اكت�شفت ،يف �إح��دى عمليات التفتي�ش
الوا�سعة ،وجود هواتف خلوية مع الأ�سرى.
٤ .٤يف العام  ،2012فر�ضت �إدارة �سجن جلبوع ،عقوبات طالت � 13أ��س�يراً من امل�ضربني عن الطعام
ت�ضامناً مع الأ�سرية الإداري��ة ،هناء ال�شلبي ،حيث �شملت العقوبات فر�ض غرامة مالية بقيمة 250
�شاق ً
ال بحق كل �أ�سري منهم� ،إىل جانب �سل�سلة من العقوبات الأخرى التي كان من �ضمنها احلرمان
من زيارة الأهل ملدة �شهرين.
٥ .٥بتاريخ � ،2012/2/29أ�شار وزير �ش�ؤون الأ�سرى ،عي�سى قراقع� ،أن قيمة الغرامات املفرو�ضة على
احد الأ�سرى 35واملعتقل منذ العام  2004ويتواجد حاليا يف �سجن جمدو ،قد و�صلت �إىل 13800
�شاق ً
ال� ،أي ما يعادل  3729دوالراً �أمريكياً.
 35مت التحفظ على اال�سم لغاية حماية اخل�صو�صية
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امل�صدر :وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،2010-2007 ،حيث زودت هذه املعلومات لفريق البحث التابع لل�ضمري.
ح�سب املعلومات التي ح�صلت عليها ال�ضمري من خالل وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،ف�إن قيمة الغرامات التي
فر�ضتها م�صلحة ال�سجون على الأ�سرى خالل �شهر متوز من العام  2010وحده ،و�صلت �إىل � 250ألف �شاقل .و�إذا
ما افرت�ضنا �أن هذه القيمة ت�شكل معد ًال للغرامات ال�شهرية ،ف�إن النتيجة ت�شري �إىل �أن قيمة الغرامات التي فر�ضت
على مدار ذلك العام ،و�صلت �إىل ثالثة ماليني �شاقل ،مت حت�صيلها من خالل ح�ساب الأ�سرى يف الكانتني.

من جانب �آخر ،ف�إن املعلومات التي دونتها وحدة التوثيق والدرا�سات يف ال�ضمري ،قد �ألقت بال�ضوء على العديد من
العقوبات التي تنتهجها م�صلحة ال�سجون بحق الأ�سرى ،والتي حتول حياتهم اليومية داخل الأ�سر �إىل جحيم .ومن
الأمثلة التي �أوردها الأ�سرى يف هذا ال�سياق ،قيام �إدارة ال�سجن بقطع املياه عن الأ�سرى طوال يوم كامل خالل ني�سان
من العام  ،2012وذلك خالل الإ�ضراب عن الطعام الذي �شهده �سجن ع�سقالن .ومن الأمثلة الأخرى التي �أوردها
الأ�سرى املحررون ،قيام �إدارة ال�سجن بفر�ض غرامات مالية كبرية على الأ�سرى يف �سجن �شطة ،يف العام ،2010
بذريعة هدرهم للمياه نتيجة لتنظيف زنزانتهم.
وهناك �أ�شكال �أخرى من العقوبات التي تتفنن م�صلحة ال�سجون يف فر�ضها على الأ�سرى بني الفينة والفينة .ومن
هذه العقوبات ،ما �أفاد به بع�ض الأ�سرى من �أن الوحدات اخلا�صة العاملة يف ال�سجون (نح�شون ،مت�سادا ،درور ،ياماز)
تعمد �إىل �إتالف مقتنيات الأ�سرى ومتعلقاتهم يف الغرف والزنازين �أثناء قيامها بالتفتي�ش ،حيث �أن هذه املمار�سات
�شبه دائمة يف ال�سجون ،ومتار�س بكثافة .ويف العادة ،و�أثناء عمليات التفتي�ش ،تقوم الوحدات املذكورة ب�سكب املواد
الغذائية على الأر�ض ،وخلطها ببع�ضها البع�ض ،وبالتايل حرمان الأ�سرى من االنتفاع منها ،وا�ضطرارهم لتحمل
�أعباء مالية �إ�ضافية نتيجة ل�شرائهم مواد غذائية بديلة ملا يتلف.

القانون الدويل الإن�ساين
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تتناول اتفاقية جنيف الثالثة يف املواد  ،98-89ق�ضايا ال�سلوك .ففي املادة  ،89تن�ص االتفاقية بو�ضوح على �أنه
يح ّرم فر�ض غرامة مالية تزيد قيمتها على  50%من قيمة ما ميكن لأ�سري احلرب �أن يجنيه فيما لو كان يعمل.
كما �أن املادة ذاتها حترم فر�ض عقوبات مهينة �أو وح�شية �أو ت�شكل خطراً على حياة الأ�سري� .أما املادة  ،90فتحدد مدة
العقوبة بحيث مينع فر�ض عقوبة يزيد مداها الزمني على ثالثني يوماً ،بينما ن�صت املادة  96على �ضرورة ت�شكيل
جلنة للتحقيق يف طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأ�سري ،وتدرج حتت ت�صنيف خمالفات �سلوكية ،و�أن يعطى املتهم يف
هذه احلالة الفر�صة الكافية للدفاع عن نف�سه ،وتفنيد ما يوجه �إليه من ا ّتهامات ،بعد ح�صوله على معلومات كاملة
حول املخالفة مو�ضوع النقا�ش .كما يحقّ للأ�سري يف هذا ال�سياق ،ا�ستدعاء ال�شهود الذين يدعمون بالدالئل دفاعه
عن نف�سه ،ويحق له كذلك اال�ستعانة مبرتجم �إذا اقت�ضت ال�ضرورة .على �صعيد ذي ارتباط ،ف�إن املادة رقم  97من
االتفاقية تن�ص بو�ضوح على طبيعة املكان الذي يق�ضي فيه الأ�سري العقوبة نتيجة تعر�ضه لها بنا ًء على خمالفة
�سلوكية� ،إذ ال بد �أن ي�ضمن مثل هذا املكان للأ�سري الظروف الالئقة التي �سبق و�أ�شري �إليها يف املادة  25يف االتفاقية
ذاتها ،من حيث �ضرورة توفر التهوية املنا�سبة ،والتدفئة ،والإ�ضاءة ،واحلماية من الرطوبة .كما �أن االتفاقية �أكدت
على حق �أ�سرى احلرب ممن يتعر�ضون لعقوبات ب�سبب ال�سلوك ،يف ق�ضاء ما ال يقل عن �ساعتني ون�صف يومياً يف
الهواء الطلق وممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ملن يرغب� ،إىل جانب تلقي العالج الطبي واخلدمات ال�صحية �إذا اقت�ضت
الظروف .كما ت�ؤكد االتفاقية يف موقع �آخ��ر ،على حق �أ�سرى احلرب يف موا�صلة �أن�شطة القراءة والكتابة و�إر�سال
الر�سائل وا�ستقبالها.
وعلى املنوال ذاته ،ف�إن اتفاقية جنيف الرابعة ،ت�ضم عدداً من البنود التي حتظر بع�ض املمار�سات التي تعترب وح�شية
وحاطة من الكرامة الإن�سانية .فعلى �سبيل املثال ،مينع منعاً باتاً تقليل ح�ص�ص الطعام املخ�ص�صة للأ�سرى ك�شكل
من �أ�شكال العقاب على �سلوكيات تعترب خمالفة .كما �أن االتفاقية تكفل لنزالء ال�سجون والأ�سرى احلق يف احل�صول
على وجبات الطعام من اخلارج؛ �سواء ب�شكل جماعي �أو فردي� 36.إىل جانب ذلك ،ف�إن املادة  119من االتفاقية امل�شار
 36م�صدر �سابق ،املادتان  100و.108
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�إليها ،حتدد قيمة الغرامة املالية مبا دون  50%من الدخل الذي يتح�صل عليه الأ�سري �أو النزيل 37.كما �أن املادة
ذاتها ت�ؤكد �أنه ،وال ب�أي حال من الأحوال ،ميكن للعقوبة الت�أديبية �أن تكون مهينة للكرامة �أو وح�شية �أو تعر�ض �صحة
النزيل لل�ضرر ،وت�ؤكد على �ضرورة الأخذ بعني االعتبار ظروف النزيل من حيث العمر ،اجلن�س� ،أو الو�ضع ال�صحي،
وكما �أ�شرنا �سالفاً ،مينع �أن تزيد فرتة العقوبة على  30يوماً.
من جهة �أخرى ،حتدد اتفاقية جنيف الرابعة املعايري للمخالفات ال�سلوكية خالل فرتة النزاعات الع�سكرية التي
ت�ستوجب فر�ض العقوبة الت�أديبية .وتن�سجم هذه املعايري مع املبادئ الأ�سا�سية ال��واردة يف الإع�لان العاملي حلقوق
الإن�سان ،من حيث حترمي فر�ض العقوبات احلاطة بالكرامة الإن�سانية ،وال ت�سمح بفر�ض العقوبات �إال ل�ضمان الأمن
والنظام داخل من�ش�أة االعتقال .كما ال بد من �أن يكون نظام ال�سلوك املطبق يف �أي من�ش�أة لالعتقال من�سجماً متاماً
مع املبادئ الإن�سانية العاملية ،ويجب �أال يكون هناك �إجراءات و�ضوابط قد تعر�ض حياة النزالء و�صحتهم للخطر �أو
38
تنتهك املنظومة الأخالقية اخلا�صة بهم.
مت تناول املعايري اخلا�صة بال�سلوك ب�شكل م�ستفي�ض يف منت اتفاقية مبادئ حماية الأ�شخا�ص املعتقلني واملحتجزين
و�ضمن وثيقة قواعـــد الأمم املتحـدة النموذجيــة الـــدنيا ملعاملـة ال�سجناء .يف هذا ال�سياق ،تن�ص املادة رقم  31من
هذه املعايري على حترمي عقوبات ت�أديبية من قبيل احلب�س االنفرادي �إىل �أجل غري م�سمى� ،أو احلب�س االنفرادي
املطول ،وحب�س ال�سجني يف زنزانة مظلمة �أو م�ضاءة دون انقطاع ،والعقوبات كافة التي ت�صل �إىل حد التعـذيب �أو
غـريه مـن �ضـروب املعاملـة �أو العقوبـة القا�سـية �أو الال�إن�سـانية �أو املهينة .كما �أن معايري الأمم املتحدة تن�ص وبو�ضوح
على �أنه يف حالة فر�ض العقوبات الت�أديبية على الأ�سري ،فال بد �أن تتوافق هذه العقوبات مع االحتياجات الواجب
توفرها ل�ضمان �سالمة الأ�سري ،وال تخل �أب��داً بنظام حياته 39.كما ال يجوز االعتماد على هذه الإج��راءات لفر�ض
القيود الإ�ضافية غري ال�ضرورية على الأ�سرى .كما �أن قراءة متحي�صية لقواعد الأمم املتحدة امل�شار �إليها �آنفاً ،ت�شري
�إىل �أن �أي عقوبة يجب �أن تتنا�سب مع طبيعة املخالفة ،و�أال تنتهك �أ َّياً من حقوق الإن�سان الواردة يف خمتلف اتفاقيات
الأمم املتحدة بهذا اخل�صو�ص .وال يت�سع املجال ،هنا ،للوقوف �أمام كافة ممار�سات م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية
بحق الأ�سرى الفل�سطينيني التي ت�شكل انتهاكاً �صارخاً ملبادئ حقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية ،ويكفي هنا الإ�شارة
�إىل ممار�سات حمددة بعينها؛ كاحلرمان من التعليم ،وتقلي�ص كميات الطعام ،وتقييد �إمكانية االنتفاع من خدمات
الكانتني ،وبخا�صة حني ال يتوفر للأ�سرى كفايتهم من الطعام ،وفر�ض الغرامات املالية الكبرية ن�سبياً ،وما �إىل ذلك
من ممار�سات.

القانون الإ�سرائيلي
تقوم م�صلحة ال�سجون بفر�ض الغرامات املالية على نزالء ال�سجون يف �إ�سرائيل ،مبن فيهم الأ�سرى الفل�سطينيون،
بنا ًء على الأمر رقم  00/13/04اخلا�ص مب�صلحة ال�سجون الذي بني على قواعد النظام املن�شور يف العام 1971
لعمل امل�صلحة املذكورة ،حيث حدد ما جمموعه  41خمالفة ت�ستوجب العقوبة الت�أديبية� 40.إال �أن الإجراءات املذكورة
37
38
39
40

م�صدر �سابق ،املادة .119
اتفاقية جنيف الرابعة ،ال�رشح رقم  ،11املادة .100
قواعــــد الأمــــم املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء ،الهام�ش رقم  43حول املادة .94
انظر/ي الإجراء رقم  00/13/04وقائمة املخالفات والعقوبات املقابلة لكل خمالفة.
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القانون الدويل حلقوق الإن�سان

يكتنفها م�ستوى من الغمو�ض يجعلها ع�صية على الفهم لدرجة ال ميكن معها فهم ما هو املق�صود باملخالفة يف الكثري
من الأحيان ،ما يفتح الباب� ،أمام �إدارة ال�سجون ،على م�صراعيه ،لتحديد ما تراه منا�سباً ،واعتبار ما ت�شاء خمالفة
ت�ستحق العقاب .كما �أن ع��دداً كبرياً من املخالفات املحددة ،وطبيعة العقوبة املرادفة ،تتناق�ض ،وب�شكل كبري ،مع
احلقوق التي �أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة ،وعلى ر�أ�سها حق الأ�سرى الإداريني يف ارتداء املالب�س اخلا�صة بهم التي
ي�شا�ؤون ،ولي�س �إجبارهم على ارتداء مالب�س ال�سجن.
وب�شكل يتناق�ض مع ما ورد يف املادة  30من مبادئ حماية الأ�شخا�ص املحتجزين واملعتقلني ،التي تفر�ض ن�شر قائمة
ما ي�صنف خمالفات �سلوكية والعقوبة املرادفة لكل خمالفة ،مل تقم م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ب�إ�صدار الأمر رقم
� 04/13/00إال يف العام  .2006ويف بع�ض الأحيان ،ن�شرت هذه املعلومات يف بع�ض ال�سجون ولي�س جميعها ،وكانت
دائماً تن�شر باللغة العربية.
ين�ص الأم��ر رقم  04/13/00اخلا�ص مب�صلحة ال�سجون على �أن��ه ويف حالة حتديد نوع العقوبة ،ف��إن �ضابط
املحكمة يجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار ،ويربر قراره بنا ًء على االعتبارات التالية:
�2 .2سلوك الأ�سري ال�سابق.
1 .1مدى جدية املخالفة.
4 .4الو�ضع املايل للأ�سري.

�3 .3سلوك الأ�سري داخل ال�سجن.
5 .5الظروف ال�صحية والنف�سية للأ�سري.

وح�سب الأم��ر رقم  04/13/00اخلا�ص مب�صلحة ال�سجون ،ف�إن �أي �أ�سري يقوم مبخالفة من تلك املدرجة يف
الأمر ،مي ُثل �أمام حمكمة ت�أديبية تنظم عملها الإجراءات املذكورة يف الأمر امل�شار �إليه ،حيث يخول �ضابط املحكمة
�صالحية فر�ض �أيٍّ من العقوبات املن�صو�ص عليها يف �أمر م�صلحة ال�سجون املذكور �سابقاً.
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ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي
ح�سب ما ورد يف مئات الإفادات التي قدمها الأ�سرى ب�أنف�سهم ،ف�إن م�صلحة ال�سجون تتجاهل الإجراءات والقيود
املفرو�ضة يف الأمر رقم  04/13/00حني تفر�ض العقوبات الت�أديبية على الأ�سرى .عدا عن ذلك ،ف�إن م�صلحة
ال�سجون ال ت�تردد يف فر�ض العقوبة الق�صوى املمكنة التي ت�شمل احل��رم��ان من زي��ارات الأه��ل والغرامات املالية
الباهظة ،والتي تتناق�ض� ،أ�سا�ساً ،مع �إجراءات و�أنظمة م�صلحة ال�سجون ذاتها.
و�أ�ضاف الأ�سرى يف �شهاداتهم� ،أن هذه القرارات عادة ما تكون ع�شوائية وغري حم�سوبة .ويف �أحيانٍ كثرية ،ي�صدر
قرار العقوبة عن �ضابط الق�سم �أو نائب مدير ال�سجن دون �إعطاء الأ�سرى فر�صة للدفاع عن �أنف�سهم .كما ت�ضمنت
�شهادات الأ�سرى معلومات �أخرى ت�شري �إىل �أن العقوبات ال تكون دائماً �ضمن ما ورد يف الأمر املذكور �سابقاً ،بل هناك
عقوبات �أخرى �أكرث ق�سوة لي�س لها �أي م�سوغ قانوين.

غرامات املحاكم
يف كثري من الأحيان ،ف�إن �أول مالمح اال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى يكمن يف الغرامات العالية التي تفر�ضها
املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية.
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ويف العادة ،يقوم القا�ضي� ،أحياناً ،بفر�ض غرامة مالية على الأ�سري كجزء من العقوبة� ،أو تخيري الأ�سري ما بني
ال�سجن �أو دفع الغرامة املالية .من جهة �أخرى ،ف�إنه يجري �أحياناً� ،أثناء املحاكمة ،م�ساومة الأ�سري ،على دفع غرامة
مالية بدل احلكم ،من قبل املدعي الع�سكري ،وهو ما يعرف يف ال�سجون واملحاكم با�سم �شراء الوقت� ،أي �أن يوافق
الأ�سري على دفع غرامة مالية مرتفعة مقابل احل�صول على حكم خمفف بال�سجن ،حيث �أن ال�سعر املطلوب مقابل كل
�شهر حب�س فعلي يكون ما قيمته �ألف �شاقل .و�إذا ما �أخذنا بعني االعتبار �أن �إجراءات املحاكم الع�سكرية ت�أخذ وقتاً
طوي ً
ال يف العادة ،ف�إن الأ�سرى الفل�سطينيني مييلون �إىل القبول بال�صفقات يف احلكم ،التي تت�ضمن ،يف العادة ،دفع
غرامات مالية ،ما يعني �أن كل �أ�سري ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ال يجد �أمامه من خيار �سوى دفع غرامة مالية ل�صالح خزينة
الإدارة الع�سكرية للأر�ض املحتلة.

امل�صدر :تقرير املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية.
تت�ضمن الأرقام الواردة يف اجلدول ال�سابق ،الغرامات املالية التي جبتها املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية من الأ�سرى
الفل�سطينيني من ال�ضفة الغربية .وبالتايل ،ف�إن هذه الغرامات ت�شمل جميع املخالفات التي تنظر فيها املحكمة
الع�سكرية والتي ت�شمل :خمالفات ال�سري ،دخول منطقة القد�س �أو مناطق العام  1948بدون ت�صريح ،الإخالل
بالنظام العام ،خمالفات جنائية ،الأعمال التي ت�صنفها �سلطات االحتالل على �أنها (�أعمال �إرهابية معادية لدولة
االحتالل) .وال ت�شمل الإح�صائيات الغرامات التي فر�ضت على الفل�سطينيني من مناطق العام � ،1948أو من مدينة
القد�س املحتلة.
بلغ جممل ما دفع من غرامات ملحاكم االحتالل الع�سكرية يف الفرتة
ما بني  2009و 5,912,436.92 :2012دوالراً.
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ويف اجلدول التايل ،يحاول فريق البحث عر�ض قيمة الغرامات املالية التي فر�ضتها حماكم االحتالل الع�سكرية
على الأ�سرى الفل�سطينيني على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� .إال �أن الإح�صائيات الواردة �أدناه ،ال تت�ضمن قيمة
الكفاالت املالية التي عادة يتم ا�سرتدادها على الرغم من �أنه يجب اعتبارها جزءاً من العبء املايل املفرو�ض على
الأ�سرى وعائالتهم.
جدول رقم  :6قيمة الغرامات املالية التي دفعها الفل�سطينيون ل�صالح املحاكم الع�سكرية

الرعاية الطبية
على الرغم من �أنه لي�س من �ضمن دائرة عمل م�ؤ�س�سة ال�ضمري تناول تكاليف الرعاية ال�صحية املرتبطة باعتقال
الفل�سطينيني يف �سجون االح�ت�لال ،ف��إن ال�صفحات التالية تت�ضمن و�صفاً للأعباء املالية املرتتبة على الأ�سرى
و�أهاليهم كنتيجة لتن�صل دولة االحتالل من م�س�ؤوليتها يف توفري الرعاية الطبية وال�صحية للأ�سرى الفل�سطينيني.

ممار�سات االحتالل
ح�سب ما �أف��ادت به وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن م�صلحة ال�سجون التابعة
لالحتالل جترب الأ�سرى الفل�سطينيني على تغطية نفقات عالجهم� ،أثناء وجودهم يف الأ�سر ،ومن �ضمنها العمليات
اجلراحية .ومن الأمثلة على هذا ال�سلوك� ،إجبار الأ�سري ح�سني علي يو�سف كحيل ( 24عاماً) ،على دفع مبلغ
� 7000شاقل مقابل زراعة جهاز لل�سمع يف �أذنه الي�سرى ،بعد �أن قرر الأطباء حاجته لذلك نتيجة لوجود عيب يف
عظم الأذن ،وذلك يف الفرتة التي كان يق�ضي فيها كحيل حكماً بال�سجن ل�سبع �سنوات يف �سجن رامون .وكذلك ح�صل
مع الأ�سري �أحمد جميل ال�شربي ( 27عاماً) الذي جتربه م�صلحة ال�سجون على دفع ثمن النظارات الطبية كل �ستة
�أ�شهر ،كونه يعاين من �ضعف حاد يف النظر يف عينه اليمنى ،مع الإ�شارة �إىل �أنه يق�ضي فرتة حمكوميته يف �سجن
جم��دو� .أما الأ�سري �أحمد ن�ضال الني�ص ،ابن الثالثني عاماً ،واملوجود يف �سجن النقب ،الذي ال ي�ستطيع �أن يرى
مل�سافة تزيد على املرت الواحد ل�ضعف ب�صره ،فقد �أجرب على دفع مبلغ خم�سة �آالف �شاقل مقابل العد�سات الال�صقة
41
التي �أقر الأطباء �أنه بحاجتها.
وت�ضيف وزارة �ش�ؤون الأ�سرى يف معر�ض تناولها لهذه الق�ضايا� ،أنها ال تقف فقط عند حدود انتهاك دولة االحتالل
للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين ،بل تتعداه لتفر�ض مزيداً من العبء املايل على الأ�سرى
وعائالتهم .يف الوقت عينه ،ف�إن تن�صل م�صلحة ال�سجون من التزاماتها التي تفر�ضها القوانني وال�شرائع الدولية،
ي�شكل خطراً حمدقاً بحياة الأ�سرى الفل�سطينيني ،كونهم غري قادرين على تغطية نفقات العالج.
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وحالياً ،هناك �أ�سرى من �أ�صحاب احلاالت املر�ضية التي تعترب �أكرث خطورة ،من احلاالت التي �أدرجت �أعاله ،وحتتاج
عالجاً �أكرث كلفة ،والتي بدون �إدراجها ،ال ميكن ر�سم �صورة �شاملة مل�ستوى اال�ستغالل االقت�صادي الذي يتعر�ض له
الأ�سرى واملعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل .ورمبا تكون �أ�سو�أ هذه احلاالت هي حاالت الأ�سرى الذين
تعر�ضوا للإهمال الطبي املمنهج �أثناء وجودهم يف الأ�سر ،حيث ا�ضطر ه�ؤالء الأ�سرى لالنتظار حتى حتررهم من
الأ�سر من �أجل تلقي العالج (�سواء على نفقتهم اخلا�صة� ،أو بتغطية مالية من �أط��راف فل�سطينية �أخ��رى) ،مع �أن
تكاليف مثل هذا العالج هي من �ضمن التزامات دولة االحتالل ح�سب االتفاقيات واملعايري الدولية التي جتربها على
توفري الرعاية الطبية للأ�سرى يف �سجونها .بع�ض هذه احلاالت تعاين من �أمرا�ض مزمنة ،وتعترب حاالت حرجة
كمر�ضى ال�سرطان مث ً
ال ،حيث �أن �سيا�سة الإهمال الطبي يف ال�سجون ،قادت �إىل مزيد من التدهور يف �أو�ضاع ه�ؤالء
الأ�سرى .وهناك عدد من احلاالت التي مت ت�شخي�صها بو�صفها حاالت �صعبة للغاية ،و�أنها حتتاج عالجاً متخ�ص�صاً
ومكلفاً جداً.

 41مت احل�صول على هذه املعلومات من خالل وزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين.
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ورد يف كل من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية،
ت�شديد على حق جميع الأ�شخا�ص ،مبن فيهم الأ�سرى ،يف التمتع ب�أعلى معايري ال�صحة والرعاية البدنية 48.وين�ص
العهد الدويل املذكور فيما يتعلق بحماية جميع الأ�شخا�ص الواقعني حتت احلب�س� ،أو االحتجاز ،على �ضرورة توفري
العالج والرعاية الطبية له�ؤالء الأ�شخا�ص متى اقت�ضت احلاجة ،و�أن يوفر هذا العالج والرعاية ال�صحية ب�شكل
جماين� 49.أما املبادئ  26-22من قواعــــد الأمــــم املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء ،ف�إنها ت�شدد على
حق الأ�سرى يف تلقي الرعاية الطبية �أثناء وجودهم رهن االعتقال واحلجز .وتن�ص القواعد ذاتها (ال�صادرة يف العام
 )1990يف املبد�أ رقم  ،9على �أن من حق الأ�سرى التمتع بحرية تلقي العالج واخلدمات الطبية الالزمة يف املن�ش�آت
الطبية يف الدولة ،دون النظر �إىل و�ضعهم القانوين� ،أو كونهم �أ�سرى متهمني مبخالفات .كما ورد تو�ضيح خا�ص
فيما يتعلق بتقدمي الرعاية الطبية للأ�سرى يف العقد الأخالقي الذي ينظم عمل الأطباء وامل�ؤ�س�سات ال�صحية .فعلى
�سبيل املثال ،ف�إن ميثاق الأمم املتحدة املتعلق بالقواعد الأخالقية لأداء العاملني يف املجال ال�صحي ،وبخا�صة الأطباء،
ويف جمال حماية الأ�سرى من التعذيب واملعاملة القا�سية ،ين�ص على �أنه على العاملني يف املجال ال�صحي ،وبخا�صة
الأطباء ،تقدمي الرعاية الطبية والعالج للأ�سرى بامل�ستوى نف�سه ،واملعايري نف�سها املتبعة يف تقدمي هذه اخلدمات
50
للأ�شخا�ص الآخرين غري املعتقلني.

 42املادة .30
 43املادة .13
 44املادة .30
 45املادة .98
 46املادة .76
 47املادة .76
 48الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة  25والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،املادة .12
 49القاعدة رقم .24
 50القاعدة الأوىل.

37

االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

مت الت�أكيد على حق الأ�سرى يف تلقي الرعاية الطبية يف العديد من اتفاقيات منظومة حقوق الإن�سان ،ويف القانون
ال��دويل الإن�ساين .فح�سب املادتني  15و 30من اتفاقية جنيف الرابعة ،ف��إن م�س�ؤولية توفري الرعاية الطبية
الالزمة واملنتظمة لأ�سرى احلرب تقع على عاتق الدولة التي حتتجزهم .وب�شكل خم�ص�ص ،تن�ص االتفاقية املذكورة
على �أن العالج املطلوب الذي يجب �أن تلتزم جهة االحتجاز بتوفريه للأ�سرى ،ي�شمل توفري كافة الأجهزة الطبية
امل�ساندة ،التي ت�ضمن للأ�سري التمتع بو�ضع �صحي جيد ،ومن �ضمنها �أطقم الأ�سنان ،والنظارات الطبية ،وغريها من
االحتياجات ال�شبيهة 42.كما �أن االتفاقية ،معر�ض احلديث هنا ،ت�شري �إىل حق الأ�سرى بتلقي العالج الطبي الالزم
ب�شكل دائم ،حيث يحظر تعري�ض حياة �أ�سري احلرب لأي خطر نتيجة عدم توفري العالج 43،كما يجب احرتام حق
�أ�سرى احلرب يف عر�ض �أنف�سهم على الأطباء واللجان الطبية من �أجل �إجراء الفحو�صات� 44،إ�ضافة �إىل حق الأ�سرى
يف �أن يتم نقلهم �إىل من�ش�آت طبية مدنية لتلقي العالج �إن اقت�ضت ال�ضرورة ،وي�شمل ذلك الأ�سرى ممن هم حتت
طائلة العقوبات الت�أديبية يف تلك اللحظات 45.ويف امل��ادة  76من االتفاقية ،يرد ن�ص وا�ضح يلزم دول��ة االحتالل
بتقدمي الرعاية الطبية للأ�سرى بنا ًء على ما تتطلبه حالتهم ال�صحية 46،و�أن دولة االحتالل هي امللزمة بتغطية
47
نفقات العالج مهما بلغت.

التعليم
�أ�شكال ثانوية لال�ستغالل االقت�صادي للأ�سرى الفل�سطينيني
يتجلى �سعي �إ�سرائيل �إىل �ضرب التعليم واحلياة الأكادميية يف فل�سطني عرب �سيا�ستها املمنهجة يف �إغالق اجلامعات
واملدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم املختلفة .فخالل االنتفا�ضة الأوىل� ،أ�صدرت ال�سلطات الإ�سرائيلية قراراً يق�ضي ب�إغالق
جامعة بريزيت ،كربى اجلامعات الفل�سطينية يف ذلك احلني ،بذريعة �أنها ت�شكل ب�ؤرة ن�شطة يف مقاومة االحتالل.
كما �أن يد االعتقال عاد ًة ما تطال الطالب والأ�ساتذة والباحثني الأكادمييني .وعلى مدار �سنوات االحتالل والأ�سر،
�شكلت ال�سجون مراك َز للن�شاط الثقايف وتنمية الثقافة اخلا�صة بالأ�سرى ،كون الكتب كانت متاحة ملن يرغب يف
القراءة ،وهناك كم هائل من م�صادر املعرفة واملعلومات املتاحة للراغبني يف التعلم� .إال �أن �سلطات االحتالل ،ويف
�سعيها �إىل احلد من الأن�شطة الثقافية والتعليمية يف ال�سجون ،تعتمد على �سل�سلة من الإج��راءات االقت�صادية ملنع
الفل�سطينيني من ممار�سة الأن�شطة الثقافية والتعليمية.
ويعترب الأطفال الأ�سرى �أكرث الفئات ت�أثراً بال�سيا�سات التي ميار�سها االحتالل يف هذا ال�صدد .ففي الفرتة ما بني
العامني  2001و ،2011قدر عدد الأطفال الفل�سطينيني (الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  17 12-عاماً) ممن
تعر�ضوا لالعتقال ،مبا يقرب من � 7500أ�سري ،حيث متت حماكمتهم و�سجنهم بنا ًء على النظام الق�ضائي الع�سكري
الإ�سرائيلي .ويف كثري من احلاالت ،كان يتم اعتقال الأطفال يف حدود منت�صف العام الدرا�سي ،حيث يواجهون عدداً
كبرياً من التحديات يف موا�صلة درا�ستهم كنتيجة لل�سيا�سات التي تنتهجها م�صلحة ال�سجون .ويف �أغلب احلاالت،
ي�ضطر الأطفال �إىل �إعادة ال�سنة الدرا�سية بعد حتررهم من الأ�سر ،وهذا قد ي�سبب لهم الإحباط ،ويدفع بع�ضهم
لرتك مقاعد الدرا�سة .ومنذ العام  ،2008قررت م�صلحة ال�سجون حرمان الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني من
51
موا�صلة درا�ستهم �أثناء وجودهم رهن االعتقال.
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وعلى الرغم من �أن م�صلحة ال�سجون متنع الأ�سرى البالغني ،ومنذ العام  52،2011من �إكمال درا�ستهم ،ف�إن هذا
اجلزء من الدرا�سة �سريكز على التعليم يف �أو�ساط الأ�سرى البالغني .وح�سب الإح�صائيات التي ن�شرتها م�صلحة
ال�سجون ،ف�إن عدد نزالء ال�سجون ممن يلتحقون باجلامعة املفتوحة الإ�سرائيلية ،و�صل �إىل  270يف العام ،2010
ومن بينهم  210من الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني .ومع حلول �شهر متوز من العام  ،2011مت منع الأ�سرى
الفل�سطينيني من �إك�م��ال درا�ستهم اجلامعية ،بعد �أن ق��ررت �سلطات االح�ت�لال الإ�سرائيلي� ،سحب احل��ق املمنوح
للأ�سرى باحل�صول على التعليم اجلامعي ،وذلك لل�ضغط على الف�صائل الفل�سطينية خالل مفاو�ضات �صفقة تبادل
الأ�سرى التي �شهدها العام املذكور.
وطبقاً ملا �أفادت به وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية هي التي تتوىل دفع الأق�ساط اجلامعية
للطلبة الفل�سطينيني من الأ�سرى .ويت�ضمن اجلدول التايل ،قيمة املبالغ التي قامت ال�سلطة الفل�سطينية بتحويلها
حل�ساب اجلامعة املفتوحة الإ�سرائيلية لتغطية �أق�ساط الأ�سرى التعليمية من امللتحقني بهذه اجلامعة.
 51وحتى قبل العام  ،2008تعر�ض الأطفال الأ�رسى ل�سل�سلة من القيود منعتهم من �إكمال درا�ستهم .للمزيد من املعلومات حول هذه الق�ضية ،انظر/ي
«حق الأطفال الأ�رسى يف التعليم» م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان.
 52منذ �أيلول من العام  ،2013وح�سب ما �أفادت به وزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،ف�إن هناك عدداً من الأ�رسى الأمنيني ممن هم على و�شك �إنهاء
ال�ساعات الدرا�سية التي كانوا قد �سجلوا لها �أ�ص ًال بعد �أن �سمحت لهم م�صلحة ال�سجون بذلك� ،إال �أن الت�سجيل ل�ساعات درا�سية جديدة مل يكن م�سموح ًا للأ�رسى،
وال تتوفر �إح�صائيات حول العدد الدقيق للأ�رسى الذين �سمح لهم ب�إكمال الدرا�سة.
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جدول رقم  :7نفقات التعليم املغطاة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية ومن قبل الأ�سرى �أنف�سهم
ال�سنة

ما دفعته ال�سلطة
بال�شاقل ح�سب
الأ�سعار احلالية

قيمة املدفوع بالدوالر
الأمريكي (ح�سب �سعر
ال�صرف يف العام )2012

تقدير نفقات القرطا�سية التي
ا�ستهلكها الأ�سرى(بالدوالر)
ح�سب �سعر �صرف العام 2012

2007

854059

258857.62

1440.10

2008

3247807

941144.27

5235.85

2009

848111

237874.40

1323.36

2010

641774

175294.04

975.21

امل�صدر :وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين .2010-2007 ،م�سح �أجرته م�ؤ�س�سة ال�ضمري.

كما �أن م�صلحة ال�سجون ت�ستهدف الأ�سرى املنت�سبني �إىل اجلامعة املفتوحة عرب جمموعة من ممار�سات التمييز
العن�صري وغريها من الإجراءات التع�سفية ،وبخا�صة حرمان الأ�سرى من �إمكانية موا�صلة درا�ستهم بحجة �أن ه�ؤالء
الأ�سرى ينتهكون �أنظمة م�صلحة ال�سجون وقوانينها .كما ت�سعى م�صلحة ال�سجون �إىل فر�ض مزيد من ال�ضغوط
على الأ�سرى امللتحقني باجلامعة من خالل تعمد نقلهم من �سجن �إىل �آخر يف منت�صف الف�صل الدرا�سي ،ما ي�ؤثر
على عملية انتظامهم يف الدرا�سة ،وي�ضطرون �أحياناً كثرية �إىل ق�ضاء ال�سنوات الطوال قبل �إمتام الدرا�سة ،وهو ما
ي�ضيف عبئاً مالياً �آخر على كاهل الأ�سرى.
ويف ال�ع��ادة ،يجرب الأ��س��رى الراغبون بااللتحاق باجلامعة ،على توقيع �إق��رار من طرفهم يخلي ط��رف م�صلحة
ال�سجون من امل�س�ؤولية يف حالة تعر�ضت درا�ستهم للت�شوي�ش �أو االنقطاع� ،سواء م�ؤقتاً �أو ب�شكل دائم ،ب�سبب �سلطات
ال�سجون ،ويقرون �أنهم ال يتمتعون بحق ا�ستعادة قيمة الأق�ساط التي دفعوها للجامعة يف حالة عدم متكنهم من
�إكمال الدرا�سة.
و�إ�ضافة �إىل التكاليف الأ�سا�سية الأولية للدرا�سة (الأق�ساط والقرطا�سية وما �إىل ذلك) ،هناك انعكا�سات اقت�صادية
كثرية للعقوبات التي تفر�ض على الأ�سرى الدار�سني .ففي حالة مت دفع ر�سوم الدرا�سة من قبل الأ�سرى ،ومن ثم
تعر�ضوا لعقوبة ت�أديبية من �سلطات ال�سجون متنعهم من �إكمال الدرا�سة ،ال يتم تعوي�ضهم عن الأق�ساط التي دفعت،
وعليهم الدفع جمدداً يف حالة �إعادة الت�سجيل للف�صل الدرا�سي بعد انتهاء فرتة العقوبة .كذلك ،ف�إنه يف حالة مت
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كما �أن م�صلحة ال�سجون التابعة لالحتالل ت�سعى �إىل تقييد حرية الدرا�سة يف �أو�ساط الأ�سرى الفل�سطينيني
من خالل ال�سماح لهم بالدرا�سة فقط يف اجلامعة املفتوحة الإ�سرائيلية ،التي تعتمد العربية لغ ًة للتدري�س ،كما �أن
التخ�ص�صات التي ي�سمح للأ�سرى بالت�سجيل لها حمدودة �أي�ضاً ،وتقت�صر عادة على الأدب والعلوم االجتماعية ،كما �أن
تكاليف التعليم عالية جداً وتفوق تلك التي يدفعها الطالب عادة يف املناطق الفل�سطينية املحتلة .وبالتايل ،ف�إن لغة
التدري�س املعتمدة والتكاليف العالية للأق�ساط ،ت�شكالن انتهاكاً حلق الأ�سرى الفل�سطينيني يف احل�صول على التعليم
كما حددته الأمم املتحدة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.

نقل الأ�سري �إىل �سجن �آخر فرتة االمتحانات ،ومل يتمكن من تقدمي االمتحان ،ف�إنه يجرب على الدفع جمدداً للتقدم
لالمتحان عندما ي�سمح له بذلك (ر�سوم االمتحانات عادة يف حدود � 160شاق ً
ال ح�سب ما �أفاد الأ�سرى يف �شهاداتهم،
53
وح�سب ما �أ�شارت �إليه وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين).

حرية التعليم للأ�سرى يف القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين

تن�ص املادة  38من اتفاقية جنيف الثالثة (وهي االتفاقية املتعلقة مبعاملة �أ�سرى احلرب) ،على �ضرورة �أن تعمل
الدولة املحتجزة للأ�سرى على ت�شجيع الن�شاط الثقايف والذهني والتعليم يف �أو�ساط الأ�سرى ،و�أن تتخذ الإجراءات
الالزمة كافة ،من �أجل متكني الأ�سرى من القيام بذلك ،وتوفري املرافق املنا�سبة التي متكنهم من موا�صلة درا�ستهم
ح�سب احلاجة� ،إىل جانب �ضرورة توفري املعدات والأدوات الالزمة لذلك.

كما �أن احلق يف التعليم ،من �ضمن احلقوق التي ح�ضت املادة  27من اتفاقية جنيف الرابعة ،على �ضرورة حمايتها
من قبل قوة االحتالل ،وتوفري التعليم للمدنيني كافة ،الذين تغطي حقوقهم االتفاقية امل�شار �إليها .وعلى الرغم
من �أن املادة  76من االتفاقية املتعلقة بحماية املدنيني يف �أوق��ات النزاعات امل�سلحة ،ال ت�شري �صراحة �إىل الأ�سرى
وحقهم يف �إكمال تعليمهم ،ف��إن هناك مزيداً من الإ��ض��اءة على هذه امل�س�ألة �ضمن امل��ادة  94التي تنطبق بو�ضوح
على ن��زالء ال�سجون ،وتفر�ض على قوة االحتالل توفري الت�سهيالت كافة ،وتلزمها باتخاذ الإج��راءات ال�ضرورية
«ل�ضمان انتظام العملية التعليمية فيما يخ�ص الأطفال وال�شبان» 54املحتجزين ،ودون متييز ،بحيث ي�شمل ذلك
املراحل الدرا�سية كافة ،بدءاً من املدر�سة والتعليم االبتدائي ،و�صو ًال �إىل التعليم اجلامعي .كما �أن املادة املذكورة
من االتفاقية تدعو دولة االحتالل �إىل �ضرورة ت�شجيع الأن�شطة الثقافية والتعليمية والرتفيهية يف �أو�ساط نزالء
ال�سجون 55بجميع الو�سائل املتاحة .كما ت�شدد املادة ذاتها على �ضرورة توفري املرافق املنا�سبة التي متكن املعتقلني
واملحتجزين من الدرا�سة و�إكمال تعليمهم.
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ويبقى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ك�أهم االتفاقيات والإعالنات العاملية التي ركزت على �ضرورة حماية احلق يف
التعليم .ففي هذا ال�سياق ،ت�شري املادة رقم  26من الإعالن املذكور �صراحة على «حق جميع الأفراد يف احل�صول على
التعليم» ،و�أن «من حق اجلميع احل�صول على التعليم العايل ب�شكل مت�سا ٍو دون �أي �شكل من �أ�شكال التمييز .كما مت
الت�أكيد على هذه الق�ضية يف املادة رقم  13من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية،
وكذلك يف امل��ادة رقم  28من اتفاقية حقوق الطفل ( )1989التي وقعتها �إ�سرائيل يف العام  ،1991وكذلك يف
االتفاقية الدولية �ضد التمييز يف التعليم ( )1962التي كانت دولة االحتالل قد ان�ضمت �إليها �أي�ضاً .وقد �أولت
االتفاقيات املتعددة ال�سابقة �أهمية خا�صة للتعليم باعتبار �أنه من �ضمن حقوق الإن�سان ،هذا �أو ًال ،وباعتبار التعليم
و�سيلة لتحقيق حقوق الإن�سان الأخرى 56.وبالتايل ،يبدو جلياً �أن التزامات دولة االحتالل ح�سب االتفاقيات الدولية
تت�ضمن �ضمان حق الفل�سطينيني ،ومن �ضمنهم الأ�سرى واملعتقلون ،يف التعليم ،باعتبار �أن التعليم من �ضمن حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية التي تناولتها خمتلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية املذكورة من قبل.
 53تدعي �إدارة اجلامعة املفتوحة الإ�رسائيلية �أنها ال متتلك �أي �سلطة على م�صلحة ال�سجون ،ولي�س لديها معرفة بالعقوبات التي تفر�ض على الأ�رسى �أو
الأ�رسى الذين يتم نقلهم �إىل �سجون �أخرى .وبالتايل ال تتحمل اجلامعة �أي م�س�ؤولية جتاه الت�شوي�ش الذي تتعر�ض له العملية الدرا�سية عندما يتعلق الأمر
وبناء على ذلك ،ف�إنها ال تعيد �أي ر�سوم مت دفعها من قبل الأ�رسى الدار�سني.
بالأ�رسى،
ً
 54متت �إ�ضافة الت�أكيد على ذلك.
 55اتفاقية جنيف الرابعة ،الهام�ش رقم  11حول املادة .94
 56جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،13اتفاقية احلق يف التعليم (املادة  13من االتفاقية)،
.10/1999/E/C.12 ،1999/12/8
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ويت�ضمن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية مزيداً من الرتكيز على مفهوم احلق
يف التعليم .وكما �أ�شارت جلنة الأمم املتحدة للحقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية يف العام � ،2003إىل �أن
بنود هذا العهد وما يرتتب عليه من التزامات ينطبق على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،كون انطباق مبادئ القانون
الدويل الإن�ساين بحد ذاتها ،ال يعني �أن بنود العهد املتعلقة مبحا�سبة الدول ،كما وردت يف املادة رقم  ،)1( 2ال تنطبق
57
بال�ضرورة� ،أو ال تعترب ملزمة.
ينطبق العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،الذي وقعت عليه دولة االحتالل ،على
كل من دولة االحتالل والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وين�ص على �ضرورة �أن تعمل الأطراف ال�سامية املتعاقدة على
توفري التعليم للأ�شخا�ص كافة الواقعني حتت واليتها 58.ويت�ضمن العهد املذكور دعوة للدول الأطراف ب�ضرورة
العمل على حماية احلق يف التعليم للأ�شخا�ص حتى يف الأوقات ال�صعبة ،والأوقات التي تعلن فيها حالة الطوارئ.
ويف اللحظة التي وقعت فيها دولة االحتالل على هذا العهد يف العام  ،1961التزمت ب�أنها لن متار�س �أي نوع من
التمييز يف تطبيقها لبنوده ،و�أنها لن تقوم بحرمان �أي �شخ�ص �أو جمموعة ما من احلق يف التعليم ب�أي �شكل من
الأ�شكال 59.وكنتيجة لذلك ،ميكن املحاججة �أن توفري احلق يف التعليم للأ�سرى الفل�سطينيني يقع �ضمن التزامات
دولة االحتالل الواردة يف العهد امل�شار �إليه.

�أم��ا القاعدة ال�ساد�سة من قواعــــد الأمــــم املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء ،فتن�ص على« :منح
جميع الأ�سرى واملعتقلني احلق الكامل يف امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية والتعليمية التي ت�ساهم يف تنمية ال�شخ�صية
الإن�سانية» .كما �أن القواعد املذكورة ت�ؤكد على �أن الأ�سرى واملعتقلني يتمتعون بكافة احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية
واحلريات التي متت الإ�شارة �إليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وغريه من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي
وقعت عليها ال��دول .كما �أن قواعد الأمم املتحدة النموذجية تتطرق �إىل جوانب �أخرى ،ومن بينها حق الأ�سري يف
احل�صول على التعليم املنا�سب وم�صادر املعلومات العلمية والثقافية.

تعليم ال�سجناء ح�سب القانون الإ�سرائيلي
ب�شكل يتناق�ض م��ع املعايري الدولية املقبولة ،قامت م�صلحة ال�سجون التابعة لالحتالل بفر�ض �سل�سلة من
الإجراءات وال�سيا�سات التي ت�ضع العراقيل يف وجه الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني الراغبني يف �إمتام درا�ستهم:

 57املالحظات اخلتامية للجنة الأمم املتحدة اخلا�صة باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،احلقوق االجتماعية والثقافية� :إ�رسائيل.
( ..Add.90/1/E/C.12 .2003/23/05املالحظات اخلتامية/التعليقات) ،الفقرة .31
 58العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،الهام�ش  ،47املواد  13و.14
 59منظمة الأمم املتحدة للعلوم والثقافة ،اتفاقية مكافحة التمييز يف التعليم ،1960/12/14 ،املادة رقم .)1( 1
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واىل جانب االتفاقيات وامل�ع��اه��دات التي �أ��ش�ير �إليها �أع�ل�اه ،ف ��إن امل��ادة  ،)1( 77م��ن قواعــــد الأمــــم املتحــــدة
النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء ،تن�ص على �ضرورة �أن توفر الظروف للأ�سرى الراغبني ،والقادرين على �إكمال
درا�ستهم ،للقيام بذلك .و�أخرياً ،ن�شري �إىل �أن قواعــــد الأمــــم املتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال�ســــجناء ت�ؤكد
على �أن التعليم الواجب توفره للأ�سرى يجب �أن يكون من�سجماً ،وي�سري جنباً �إىل جنب ،مع النظام التعليمي املعتمد
يف الدولة املعنية ،وبالتايل يكون ب�إمكان الأ�سرى موا�صلة درا�ستهم بعد الإفراج دون �أي �صعوبات.

�١ .١أنظمة م�صلحة ال�سجون املتعلقة بالتعليم بالن�سبة للمعتقلني الأمنيني واملعتقلني الإداري�ين :هناك
عدد ال ب�أ�س به من الإجراءات والأنظمة املتعلقة بعملية التعليم التي يف جمملها حت ّول التعليم من حق
�إىل امتياز ومن ًة متنح للأ�سرى ،وهو ما يتناق�ض مع القانون الدويل الإن�ساين.
٢ .٢املادة  21من الأمر رقم  00/04/03ال�صادر عن م�صلحة ال�سجون حول القواعد املتعلقة بالتعامل
مع املعتقلني الأمنيني ،ي�صف التعليم ب�أنه امتياز مينح للمعتقلني الأمنيني ،وميكن �سحب امتياز كهذا
يف �أي حلظة ،حيث ترك لل�سجانني و�ضباط ال�سجن حرية تقدير املوقف فيما �إذا كان �سي�سمح للأ�سري
60
ب�إكمال درا�سته �أم ال .كما ت�شرتط م�صلحة ال�سجون �أن تتم الدرا�سة فقط داخل جدران الزنزانة.
�أم��ا فيما يخ�ص ال�سجناء اجلنائيني ،ف��إن م�صلحة ال�سجون تتعامل ب�أ�سلوب خمتلف� ،إذ ت�سمح لهم
باخلروج من ال�سجن يف ج��والت درا�سية �إىل اخل��ارج .وتقوم م�صلحة ال�سجون بتوفري االحتياجات
كافة الكفيلة مب�ساعدتهم على �إكمال درا�ستهم وت�شجع املعتقلني اجلنائيني على االنخراط يف برامج
تعليمية� ،إىل جانب امل�شاركة يف الأن�شطة التي تعزز القدرات الإبداعية.
�٣ .٣أما املادة  21من �أنظمة التعامل مع املعتقلني الأمنيني ال�صادرة عن م�صلحة ال�سجون ،فتن�ص على
فر�ض عقوبات جماعية على املعتقلني يف حالة اكت�شاف وجود �أي مادة تعليمية ا�ستفزازية .ويف حالة
اكت�شاف م��واد كهذه ،تتم م�صادرة امل��واد التعليمية كافة التي تعود للأ�سرى الدار�سني 61.ومب��ا �أن
قواعد ال�سجون ال حتدد ماهية املواد التعليمية التي ت�صنف باعتبارها ا�ستفزازية ،ف�إن ذلك يطلق يد
�إدارة ال�سجن يف التحديد ،فيما �إذا كان �أيٌّ من الأ�سرى الدار�سني يحتفظ مبواد تعليمية ا�ستفزازية،
وبالتايل تقوم الإدارة ب�شكل تع�سفي بحرمان الأ�سرى من حق موا�صلة التعليم ،و�أحياناً يكون هذا
القرار كعقاب للأ�سري على ر�أيه �أو طرحه لوجهة نظره .كما �أن �إدارة ال�سجن حتتفظ لنف�سها بحق منع
63
�أي من�شورات �أو كتب تعتربها تهديداً �أمنياً� 62،إىل جانب �أي مواد �أخرى لي�ست من�شورة يف �إ�سرائيل.
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�٤ .٤أما الأمر رقم  00/08/04فيما يتعلق بالتعليم بالن�سبة للمعتقلني الأمنيني يف اجلامعة املفتوحة
(�ستتم الإ�شارة �إليه بدءاً من هنا بالأمر اخلا�ص بالتعليم بالن�سبة للمعتقلني الأمنيني) ،فال يت�ضمن
الإ�شارة �إىل حق الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية يف التعليم 64،بل ،على العك�س ،يتم
التعامل م��ع االل�ت�ح��اق باجلامعة على �أن��ه امتياز ميكن �سحبه يف ظ��روف معينة ،وم��ن �ضمن هذه
الظروف ا ّتهام الأ�سري ب�سوء ال�سلوك 65،كما �أن التعليم م�شروط ب�أن يتم يف مناطق حمددة� 66،إىل
جانب ا�شرتاط �أن يقوم الأ�سري بتغطية نفقات الدرا�سة 67.وعليه ،ف�إن هذا االمتياز يبقى حتت رحمة
�إدارة ال�سجن� ،إذ ميكن �سحبه يف �أي حلظة بذرائع �شتى ،ومن �ضمنها االعتبارات الأمنية التي تفر�ض
�أن يتم �سحب هذا االمتياز بنا ًء على ر�سالة ر�سمية ،ولكن ال ي�شرتط �أن تت�ضمن و�صفاً �أو حتديداً ملا
يعرف ب�أنه اعتبارات �أمنية� 68،أو كعقوبة على �سلوك ي�صنف ب�أنه خمالفة ت�ستوجب عقوبة ت�أديبية.
 60الأنظمة الأ�سا�سية اخلا�صة باملعتقلني الأمنيني ،الهام�ش  ،109املادة ( 21ا)
 61م�صدر �سابق62 ،
 62م�صدر �سابق
 63م�صدر �سابق ،املادة ( 21خ)
 64م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية ،التعليم بالن�سبة للمعتقلني الأمنيني يف اجلامعة املفتوحة ،الأم��ر رقم  00/48/04وال��ذي مت حتديثه بتاريخ
.2006/1/16
 65التعليم اخلا�ص باملعتقلني الأمنيني يف اجلامعة املفتوحة.
 66م�صدر �سابق ،املادة .)2( 3
 67التعليم بالن�سبة للمعتقلني الأمنيني يف اجلامعة املفتوحة ،الهام�ش  110حول املادة .)1( 3
 68م�صدر �سابق ،املادة ( 21ز).
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يف �أعقاب �سل�سلة من الإ�ضرابات عن الطعام التي خا�ضتها احلركة الأ�سرية يف الفرتة ما بني /5/14 4-/17
 ،2012والتي �أدت �إىل اتفاقية ما بني الأ�سرى من جهة ،و�إدارة ال�سجون وجهاز الأمن العام الإ�سرائيلي (ال�شاباك)
من جهة �أخرى ،تبنت الكني�ست التعديل رقم  42على قانون ال�سجون الذي ين�ص على حت�سني الظروف العامة يف
ال�سجون� .إال �أن التعديل املذكور ي�ستثني الأ�سرى الأمنيني من امل�شاركة يف الأن�شطة التعليمية والرتفيهية ،يف ت�أكيد
على قرار حكومة االحتالل ال�صادر يف العام  2009الذي يق�ضي مبنع الأ�سرى الفل�سطينيني من التقدم المتحانات
الثانوية العامة (التوجيهي)� ،إىل جانب القرار القا�ضي بوقف درا�سة الأ�سرى الفل�سطينيني يف اجلامعات ،على �أن
يبد�أ تنفيذ القرار املذكور يف مطلع العام  .2011وب�شكل عام ،ف�إن التعديل امل�شار �إليه ،ي�ؤكد على موا�صلة حرمان
الأ�سرى من ممار�سة الأن�شطة الثقافية ،ويحرمهم من حقهم يف موا�صلة تعليمهم.
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الآثار الإ�ضافية لالعتقال على االقت�صاد الفل�سطيني
ت�شكيل وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين التابعة لل�سلطة الفل�سطينية

�شهدت بنية اقت�صاد �سجون االحتالل نقلة جوهرية بعد توقيع اتفاقيات �أو�سلو يف العام  1993التي �أن�شئت ال�سلطة
الفل�سطينية على �إثرها .وقبل العام  ،1998كانت ال�سلطة الفل�سطينية تدير برناجماً خا�صاً لرعاية وت�أهيل الأ�سرى
املحررين برعاية وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .وبتاريخ  ،1998/8/7قررت ال�سلطة الفل�سطينية �إن�شاء وزارة ل�ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين (لغر�ض هذه الدرا�سة� ،سيتم الإ�شارة �إليها هنا با�سم وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين) حيث قامت،
بدورها ،بالإ�شراف على برنامج رعاية وت�أهيل الأ�سرى املحررين .وتعترب وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين الالعب
الأ�سا�سي يف حتمل الأعباء االقت�صادية الناجتة عن �سيا�سة االعتقال الإ�سرائيلية بحق الفل�سطينيني والفل�سطينيات.

ويف العادة ،ف��إن م�صلحة ال�سجون ال تف�صح عن قيمة املبالغ التي جتنيها ج��راء فر�ض العقوبات الت�أديبية على
الأ�سرى .وبالتايل ،ف�إن فريق البحث ال يجد من و�سيلة �سوى االعتماد على ما يرويه الأ�سرى ،وما تدونه وزارة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين ،التي تتوىل دفع هذه الغرامات ،لتقدير هذه املبالغ .ويف اجلدول التايل� ،سيتم �إيراد املعطيات
الرقمية حول الغرامات كما ح�صلت عليها م�ؤ�س�سة ال�ضمري من ال��وزارة املذكورة للفرتة ما بني .2010-2007
�إال �أنه ال ميكن اعتبار الأرقام الواردة تالياً �أنها متثل ب�شكل دقيق قيمة الغرامات الت�أديبية التي دفعها الأ�سرى ،كون
الوزارة ،ومن ورائها ال�سلطة الفل�سطينية ،مل تقم بتغطية قيمة هذه الغرامات دائماً وب�شكل منتظم.
جدول رقم  :8الغرامات التي غطتها ال�سلطة الفل�سطينية

امل�صدر :وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين.
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وعلى �إثر �إن�شاء الوزارة املذكورة ،طفا على ال�سطح �س�ؤال حول الدور ال�سيا�سي واالقت�صادي لل�سلطة الفل�سطينية.
وتقوم وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين بتقدمي عدد كبري من الدفعات املالية خلزينة �سجون االحتالل الع�سكرية،
نيابة عن الأ�سرى� ،إىل جانب تقدمي م�ساعدات مالية �أخرى للأ�سرى وعائالتهم ،وتغطية نفقات الكانتني ،ودفع
الغرامات املالية الت�أديبية ،والدعم القانوين ،وقرو�ض دع��م للأ�سرى املحررين ،برامج التدريب املهني ،وروات��ب
للأ�سرى وتغطية للغرامات املالية التي تفر�ضها املحاكم الع�سكرية كجزء من العقوبة.

�أ�شكال الدعم الأخرى الذي تقدمه ال�سلطة الفل�سطينية
�إ�ضافة �إىل دعم الكانتني وتغطية الغرامات التي تفر�ضها املحاكم ،هناك طرق �أخرى تتحمل من خاللها ال�سلطة
الفل�سطينية العبء املايل الناجت عن �سيا�سة االعتقال التي متار�سها �سلطات االحتالل بحق الفل�سطينيني .ف�أو ًال،
تقوم ال�سلطة بتعوي�ض العائالت عن م�صدر دخلها نتيجة اعتقال املعيل للأ�سرة ،حيث تخ�ص�ص ال�سلطة الفل�سطينية
رواتب للأ�سرى حتدد قيمتها بنا ًء على عدد �سنوات احلكم للأ�سري .ووفق ما جاء يف املقابالت التي �أجراها فريق
البحث مع ممثلي وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين لغر�ض هذه الدرا�سة ،ف�إن الوزارة تنفق �سنويا ما يقرب من 17
مليون �شاقل (ما يقرب من  4.82مليون دوالر ح�سب �أ�سعار ال�صرف يف العام  )2012لتغطية هذه الرواتب .كما
�أن ال��وزارة ت�صرف روات��ب للأ�سرى الذكور املحررين ممن �أم�ضوا يف ال�سجون مدة تزيد على خم�س �سنوات ،وملن
�أم�ضت �أكرث من ثالث �سنوات من الأ�سريات املحررات .وترتاوح قيمة هذه الرواتب ما بني � 1200إىل � 1400شاقل
للأ�سري/ة الواحد/ة ،لي�صل جمموعها ما يقرب من  5ماليني �شاقل �شهرياً .لكن فرتة امتداد دفع هذه الرواتب
وقيمتها ،لي�ست ثابتة يف احلاالت كافة .كما �أن الوزارة تقدم لكل �أ�سري/ة منحة مالية ملرة واحدة بعد الإفراج عنه/ا.
ومن �أجل م�ساعدة الأ�سرى/الأ�سريات املحررين/املحررات على �إع��ادة االندماج يف الن�شاط االقت�صادي يف املجتمع
بعد التحرر ،ف�إن وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،ت�ستهدف ما بني � 800 600-أ�سري/ة حمرر/ة �سنوياً يف برامج
للتدريب املهني .كما تقدم ،كذلك ،قرو�ضاً للأ�سرى والأ�سريات الراغبني/الراغبات يف ال�شروع يف تنفيذ م�شاريع
اقت�صادية خا�صة بهم/ن .وبنا ًء على ما ح�صلنا عليه من معلومات على �إثر مقابالت �أجريت مع ممثلي ال�سلطة
الفل�سطينية ،ف�إن هناك ما يقرب من � 300أ�سري/ة ح�صلوا/ح�صلن على قرو�ض مالية ،من هذا القبيل ،حتى �شهر
�أيار من العام  .2013ويف العادة ،ت�صل قيمة القر�ض الواحد �إىل ع�شرة �آالف دوالر متنح بفائدة يف حدود  ،3%حيث
تقدم هذه القرو�ض بالتعاون مع بنوك وطنية .من جهة �أخرى ،ت�ساهم وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تغطية
جزء من نفقات الدرا�سة اجلامعية ملا ي�تراوح ما بني � 2800 2000-أ�سري/ة حم��رر/ة ممن يلتحقون/يلتحقن
باجلامعات ،حيث تغطي م�ساهمة الوزارة  50%من قيمة الأق�ساط لطالب وطالبات العلوم الإن�سانية ،و 75%من
الأق�ساط لطالب وطالبات العلوم الطبيعية.
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على الرغم من �أنه ميكن فهم الدعم الذي تقدمه ال�سلطة الفل�سطينية باعتباره م�ساهمة يف تخفيف العبء عن
كاهل الأ�سرى وعائالتهم ،ف�إنه يجب التعاطي مع هذا الدعم بو�صفه جزءاً من عملية اال�ستغالل االقت�صادي الناجمة
عن تطبيق دولة االحتالل �سيا�سة االعتقال بحق الفل�سطينيني ،حيث �أن هذا اال�ستغالل موجه يف هذه احلالة �ضد
ال�سلطة الفل�سطينية ككل ،ب��دل �أن يكون موجهاً �ضد الأ��س��رى ب�شكل ف��ردي .و�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،فعلى الرغم من
جناح وزارة �ش�ؤون الأ�سرى يف حتمل جزء من العبء امل��ايل ،و�إعفاء الأ�سرى وعائالتهم من حتمله ،ف�إن ممار�سات
م�صلحة ال�سجون على امل�ستوى االقت�صادي ،تقود �إىل م�شاكل اقت�صادية جديدة ال بد من �إيجاد حلول لها .فالعديد
من التدخالت التي تقوم بها ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي مت تناولها يف ال�صفحات ال�سابقة ،تقوم على مبد�أ التعوي�ض
والدفع بدل ،مبعنى �أن العائالت تتحمل الأعباء وال�ضغط االقت�صادي الناجت عن االعتقال ،ومن ثم تنتظر على �أبواب
مكاتب م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية �أم ً
ال يف احل�صول على تعوي�ض عما مت دفعه.

التكاليف التي ميكن �أن تقع على عاتق الطبقة العاملة
اخل�سائر التي من املفرت�ض �أن الطبقة العاملة تتكبدها كنتيجة لالعتقال :من �ضمن التكاليف التي تقع على عاتق
املجتمع الفل�سطيني ككل ،نتيجة لالعتقال والأ�سر ،اخل�سائر التي قد تتحملها قوة العمل الفل�سطينية� ،أي التكاليف

48

الناجمة عن منع الأ�سرى من االنخراط يف القوى العاملة املحلية .ومن الطرق التي ميكن االعتماد عليها من �أجل
تقدير م�ساهمة الأ�سرى يف الناجت املحلي الفل�سطيني الإجمايل ،هي حتديد م�ساهمة الفرد الواحد ومن ثم �ضرب
هذه امل�ساهمة يف عدد الأ�سرى يف �سجون االحتالل ومعتقالته ،مع الأخذ بعني االعتبار ن�سبة البطالة يف فل�سطني،
وهي ن�سبة� ،إىل حد ما ،ثابتة.

يف نهاية العام  ،2008قام اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،وبال�شراكة مع املجل�س الفل�سطيني للتنمية
والإعمار (بكدار) ،ب�إجراء م�سح حول الظروف االجتماعية واالقت�صادية للأ�سرى الفل�سطينيني ،يف حماولة لتقدير
التكلفة االقت�صادية العتقال الفل�سطينيني يف �سنة ميالدية واح��دة� .أم��ا املعادلة التي مت اعتمادها للو�صول �إىل
النتيجة املرجوة فبنيت على )1 :التكاليف الناجمة عن عدم انخراط الأ�سرى يف �سوق العمل (كما ورد �أعاله))2 .
تكاليف متفرقة كاملوا�صالت والنقل والكانتني )3 .تكاليف ثابتة من قبيل ر�سوم املحاكم والغرامات .وقد تو�صل
فريق البحث يف الدرا�سة املذكورة �إىل نتيجة مفادها �أن  56%من الأ�سرى كان من املمكن �أن يكونوا �ضمن �صفوف
القوى العاملة (من �أ�صل � 11ألف �أ�سري/ة) يف تلك الفرتة ،و�أن ما يقرب من �( 79%أكرث من الثلثني منهم) رمبا
�سيكونون �ضمن العمالة املدفوعة .ويف املح�صلة ،قام فريق البحث يف الدرا�سة املذكورة بتقدير التكلفة التي يتكبدها
االقت�صاد الفل�سطيني نتيجة لالعتقال ،بحوايل  412مليون �شاقل ( 108.7مليون دوالر ح�سب �أ�سعار ال�صرف يف
العام )2008
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ولغاية الو�صول �إىل تقدير دقيق ،ق��ام فريق البحث بتق�سيم جمموع الناجت املحلي الإج�م��ايل يف العام 2011
(ح�سب الأ�سعار يف حينه) على عدد العاملني يف فل�سطني يف ذلك العام .وح�سب معطيات اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،ف�إن الناجت املحلي الإجمايل (ح�سب الأ�سعار احلالية) كان  9.775مليار دوالر ،يف الوقت الذي بلغ فيه
عدد املنخرطني يف �سوق العمل حوايل  ،837000مبعنى �أن م�ساهمة الفرد هي تقريباً  11678دوالراً �أمريكياً.
من جهة �أخرى ،ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن عدد الأ�سرى واملعتقلني و�صل �إىل � 4656أ�سرياً/ة مع نهاية العام ،2012
بينما �أ�شارت الإح�صائيات للعام نف�سه �إىل �أن ن�سبة البطالة يف ال�ضفة الغربية كانت يف حدود  ،19%مع الأخذ بعني
االعتبار �أن العدد الأكرب من الأ�سرى هم من ال�ضفة الغربية .بالتايل ،ف�إنه من الناحية النظرية ،ف�إن عدد الأ�سرى
الذين كان يفرت�ض �أن يكونوا من �ضمن �صفوف القوى العاملة ،ي�صل �إىل � 3771أ�سرياً/ة ،وعليه ف�إن م�ساهمتهم
يف الناجت املحلي الإجمايل كانت �ست�صل �إىل  44مليون دوالر.

اخلامتة
القيمة الأهم واملحورية التي �سعى فريق البحث �إىل تناولها ،عرب هذه الدرا�سة ،كانت تن�صل دولة االحتالل من
م�س�ؤولياتها والتزاماتها التي يفر�ضها القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وبالتايل عدم
حتملها العبء االقت�صادي الناجم عن �سيا�سة االعتقال بحق الفل�سطينيني ،و�إلقا�ؤها هذا العبء على كاهل املجتمع
الفل�سطيني وال�سلطة الفل�سطينية ،ما قاد �إىل زيادة الأرباح التي جناها القطاع اخلا�ص يف دولة االحتالل على ح�ساب
الأ�سرى والأ�سريات الفل�سطينيني/ات.
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و�إىل جانب العائدات االقت�صادية التي فاز بها القطاع اخلا�ص يف دولة االحتالل ،ف�إن اقت�صاد ال�سجون قد �شكل
جزءاً من امل�شروع اال�ستعماري الإ�سرائيلي ،ملا ت�سبب به من �آثار على الأ�سرى والأ�سريات ب�شكل خا�ص ،وعلى املجتمع
الفل�سطيني ب�شكل عام .و�إ�ضافة �إىل ا�ستغالل االحتالل للأ�سرى داخل ال�سجون على غري ذي �صعيد ،ف�إن �سلطات
االحتالل� ،سعت ،ومن خالل الق�ضايا التي تناولتها هذه الدرا�سة� ،إىل حماولة خلق فجوة ما بني الأ�سرى وبقية �أفراد
املجتمع الفل�سطيني ،من خالل حتويل الأ�سرى �إىل عبء اقت�صادي يتحمل املجتمع املحلي م�س�ؤوليته ،هذا �أو ًال ،وثانياً
�إىل خلق االنق�سام والفجوات يف �أو�ساط الأ�سرى �أنف�سهم .وتعتمد �سلطات االحتالل على العقوبات الت�أديبية من �أجل
حتقيق امل�سعى الأخ�ير ،حيث �أن هذه العقوبات عندما ال تكون جماعية ،ت�سعى �سلطات ال�سجون �إىل حتويل �آثارها
لدرجة ت�ؤثر على جميع الأ�سرى .وهنا ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذه العقوبات ،بحد ذاتها ،تعترب انتهاكاً �صارخاً
للقانون الدويل ومنظومة حقوق الإن�سان العاملية .ويف العادة ،يتم خ�صم الغرامات املفرو�ضة على الأ�سرى من ح�ساب
الأ�سري يف الكانتني ،وحتى فيما لو �أن ذلك قد ال ي�ؤثر على ح�ساب �أ�سرى �آخرين� ،إال �أن النتيجة تكون م�ؤثرة على
اجلميع ،كون خ�صم �أي مبلغ من ح�ساب �أي �أ�سري كغرامة ،ي�ؤثر على قدرة الأ�سرى املالية البتياع الطعام من الكانتني
ب�شكل جماعي ،حيث توزع قيمة امل�شرتيات على ح�سابات اجلميع .ويف حالة تعر�ض �أ�سري يف �إحدى الغرف لغرامة
مالية من �إدارة ال�سجن �أو حرمان من الو�صول �إىل الكانتني ،يقوم زم�لا�ؤه يف الغرفة �أو الزنزانة بتغطية ن�صيبه
من قيمة امل�شرتيات من ح�ساباتهم ،منتظرين ا�ستعادة ما دفعوه من الأ�سري اخلا�ضع للغرامة بعد انتهاء العقوبة
املفرو�ضة عليه� ،أو حتويل مبالغ حل�سابه يف الكانتني .ونتيجة لهذه ال�سيا�سة ،ين�صب الأ�سرى �أنف�سهم �شرطة ملراقبة
�سلوك بع�ضهم البع�ض لتجنب العقوبات الت�أديبية ،كون حتى العقوبات الفردية قد تطال ب�أثرها املايل ،اجلميع .من
هنا تتجلى ال�صورة بو�ضوح� ،إذ �أن �سيا�سة م�صلحة ال�سجون التي حولت احلق �إىل امتياز ،قد درت الأرب��اح واملبالغ
الكبرية على خزينة م�صلحة ال�سجون .فعندما حتجم �إدارة ال�سجون عن توفري الطعام الكايف كماً ونوعاً للأ�سرى،
ف�إن ما جتنيه ال يقف عند العائدات املالية من الكانتني فقط ،بل يتعدى ذلك لدرجة �أن حتول الأ�سرى �إىل �شرطة
يراقب بع�ضهم البع�ض ،وي�سعى �إىل منع املخالفات خ�شية التعر�ض للعقوبات.
كما �أن حتويل احلق يف التعليم واحلق يف الرعاية ال�صحية والطبية ،وفوق ذلك كله احلق يف الغذاء� ،إىل امتياز،
يعود ب�آثار جمة على احلركة الأ�سرية .وقد كانت املطالبة بزيادة قيمة املبالغ التي ي�سمح للعائالت ب�إيداعها يف ح�ساب
الأ�سري يف الكانتني ،وكذلك املطالبة بزيادة خيارات امل�شرتيات املتاحة عرب الكانتني ،من �ضمن املطالب التي نا�ضل من
�أجلها الأ�سرى عرب خمتلف الو�سائل املتاحة .فمن ناحية ،ف�إن �سيا�سة االحتالل يف ال�سجون واال�ستغالل املايل ،حولت
ق�ضية الأ�سرى �إىل ق�ضية مادية واقت�صادية ،وهي احلقيقة التي �أ�شار �إليها العديد من الأ�سرى املحررين وممثلي
وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين يف �أكرث من منا�سبة ،ومن �ضمنها املقابالت التي �أجريت ل�صالح الدرا�سة احلالية .وال
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يخفى على �أحد� ،أن �آثار حالة كهذه ،كبرية وعلى غري ذي �صعيد .وعلى ر�أ�س هذه الآثار يقف يف املقام الأول حتويل
نظر الأ�سرى من ممار�سة الأن�شطة الثقافية ،ورفع م�ستوى الوعي ال�سيا�سي يف �أو�ساطهم� ،إىل الرتكيز على ت�أمني
االحتياجات املادية ،وهذا يف النهاية ي�صب يف �صالح الأرباح التي جتنيها ال�شركات اخلا�صة امل�شغلة للكانتني .وثانياً،
ف�إن هذا الواقع قد �صرف تركيز الأ�سرى عن الن�ضال من �أجل حريتهم� ،إىل الن�ضال من �أجل حت�سني ظروف �سجنهم،
وهذا قد ي�ؤثر ،بدوره ،على نظرة املجتمع للأ�سرى ،ما �سيخلق فجوة ما بني الأ�سرى وبقية �أفراد املجتمع ،كما �أ�شرنا
�إىل ذلك يف مكان �آخر من الدرا�سة.

االعتقاد ال�سائد يف �أو�ساط الأ�سرى ب�أن �سيا�سة الغرامات املالية التي تنتهجها م�صلحة ال�سجون بحقهم ت�شعرهم
بالعجز ،وبكونهم عبئاً اقت�صادياً ،ي�ساهم يف التقليل من الأثر احلقيقي لل�سيا�سة االقت�صادية التي تتبناها م�صلحة
ال�سجون ،واملتمثل يف حماولة ن�شر فكرة �أن الأ��س��رى ا ّتكاليون ،لي�س على م�صلحة ال�سجون فقط ،بل �أي�ضاً على
ال�سلطة الفل�سطينية ،ط��وال فرتة وجودهم يف ال�سجون .وبالتايل ،ف��إن الأث��ر املرجو حتقيقه ،على امل��دى البعيد،
من قبل م�صلحة ال�سجون ،يتمثل يف حتويل الأ�سرى �إىل جمموعة �سيا�سية تابعة ،لي�س ل�سلطات االحتالل فقط ،بل
لل�سلطة الفل�سطينية �أي�ضاً .ومن خالل قيام العالقة ما بني ال�سلطة الفل�سطينية والأ�سرى على �أ�سا�س �أن الأ�سرى
هم جمموعة من املواطنني املعتمدين على ال�سلطة يف معي�شتهم ،ف�إن ال�سيا�سة االقت�صادية التي تنتهجها م�صلحة
ال�سجون يف تعاطيها مع الأ�سرى ،ميكن �أن ترى باعتبارها جزءاً من الوقائع اجلديدة التي خلفتها اتفاقات �أو�سلو يف
حياة الفل�سطينيني .ومتاماً ،كما �ساهمت اتفاقات �أو�سلو يف حتويل الفل�سطينيني �إىل حرا�س لأمن االحتالل ،و�ضمان
متتع االحتالل بالأمن التام ،ف�إن دفع ال�سلطة الفل�سطينية لتغطية نفقات الأ�سرى يف �سجون االحتالل ،يف ظل النظام
املتبع يف ال�سجون ،يجعل املجتمع الفل�سطيني يتحمل امل�س�ؤولية لت�سهيل عملية �سجن من يقاوم االحتالل واال�ستعمار
لفل�سطني .كما �أن حتويل ق�ضية الأ�سرى �إىل ق�ضية مادية بحتة ،ي�أتي يف �سياق حماولة �إفراغ الق�ضية الفل�سطينية
من حمتواها ال�سيا�سي ،وبخا�صة يف مرحلة ما بعد �أو�سلو� ،إذ يجري العمل على حتويل الق�ضية الفل�سطينية من
ق�ضية �سيا�سية �إىل ق�ضية اقت�صادية قابلة للحل ،من خالل برامج وم�شاريع تنموية ،وكذلك احلال بالن�سبة لق�ضية
الأ�سرى التي ميكن معاجلتها وحلها من خالل زيادة خم�ص�صات الأ�سرى يف ح�ساب الكانتني.
ويف املح�صلة ،ميكن اال�ستنتاج �أن املمار�سات االقت�صادية من قبل �سلطات االحتالل بحق الأ�سرى الفل�سطينيني،
كما تناولناه يف ال�صفحات ال�سابقة ،ترمي �إىل ت�سهيل �سيطرة االحتالل اال�ستعماري الإ�سرائيلي على فل�سطني مادياً
واجتماعياً و�سيا�سياً .وعلى امل�ستوى املايل ،ف�إن تن�صل دولة االحتالل من م�س�ؤولياتها جتاه الأ�سرى ،كما ن�ص عليها
القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ،عادت بالفائدة على حكومة االحتالل واقت�صاده من ناحية تقليل تكلفة
االعتقال التي يفرت�ض �أن تتحملها دولة االحتالل ،هذا �أو ًال ،وثانياً من خالل املنافع املالية الكبرية التي جنتها
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�أما الآثار التي تقع على اجلانب الثقايف من حياة الأ�سرى ،ف�إنها تعيد �إىل الأذه��ان الأه��داف الكربى التي ت�سعى
احلركات اال�ستعمارية (يف �سياق امل�شروع اال�ستعماري) �إىل حتقيقها من خالل فر�ض �سيا�سة االعتقال ،واملتمثلة يف
�إخ�ضاع الأ�سرى وت�سهيل عملية ال�سيطرة ال�سيا�سية عليهم الحقاً ،وجرهم �إىل حيث تهوى قوة اال�ستعمار .وعلى
الرغم من وعي الأ�سرى لهذا التوجه ،و�سعيهم �إىل �إيجاد الو�سائل املنا�سبة ملناه�ضة م�شروع كهذا ،ف�إن ال�سيا�سة التي
متار�سها دولة االحتالل بحق الأ�سرى الفل�سطينيني ،وبخا�صة ال�سيا�سة املالية التي اتبعتها خالل العقدين املا�ضيني،
ت�سعى بو�ضوح �إىل جتنب اخلطر ال�سيا�سي الذي ميكن �أن ي�شكله الأ�سرى الأمنيون الفل�سطينيون من خالل حماولة
حرف بو�صلة ن�ضالهم وم�ستوى تفاعلهم مع بع�ضهم البع�ض ،وبالتايل �ضرب مكانتهم يف املجتمع الفل�سطيني.

�شركات القطاع اخلا�ص التابعة لدولة االحتالل والعاملة يف ال�سجون� .أما على امل�ستوى االجتماعي ،ف�إن ال�سيا�سات
االقت�صادية التي تبنتها م�صلحة ال�سجون ،هدفت �إىل خلق مزيد من االنق�سام وال�شقاق يف املجتمع الفل�سطيني
عامة ،ويف �أو�ساط الأ�سرى خا�صة ،من خالل حتويل الأ�سرى �إىل رقباء على �سلوك بع�ضهم البع�ض داخل ال�سجون.
و�أخرياً ،وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي ،ف�إن هذه ال�سيا�سات واملمار�سات ت�سعى �إىل حتييد الأ�سرى باعتبارهم خطراً �سيا�سياً
يهدد االحتالل وم�شروعه اال�ستعماري يف فل�سطني ،من خالل دفع الأ�سرى �إىل حالة ينا�ضلون فيها من �أجل توفري
احتياجاتهم الإن�سانية الأ�سا�سية بد ًال من الن�ضال يف �إطار دورهم الطبيعي من �أجل احلرية واالنعتاق من اال�ستعمار.
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�شكل ( :)2عدد الأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل �سنوي ًا يف الفرتة ما بني  1985و2012

معلومات �إ�ضافية

بني العامني  1988و ،2012كانت م�صلحة ال�سجون تتلقى ما ن�سبته  18.91%من جممل ميزانية وزارة
الأمن الداخلي �سنوياً .ويف الفرتة ما بني � ،2011 1988-شكل الأ�سرى الأمنيون الفل�سطينيون ما ن�سبته 36%
من جممل نزالء ال�سجون يف دولة االحتالل (ال ت�شمل الإح�صائيات املعتقلني يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية) .وبناء
على هذه املعطيات ،ميكن االفرتا�ض �أن دولة االحتالل �أنفقت ما معدله  123.27مليون �شاقل ( 71مليون دوالر)
�سنوياً (ح�سب �أ�سعار  )2012كتكلفة العتقال الفل�سطينيني .وبالتايل ،ف�إن تكلفة الأ�سري الواحد تبلغ 18395
دوالراً �أمريكياً �سنوياً 71.وال ت�شمل هذه التكاليف تكاليف االعتقال واملحاكمة ،كون هذه التكاليف ت��درج �ضمن
موازنات املحاكم واجلي�ش وال�شرطة التابعة لالحتالل.

االستغالل االقتصادي لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل

 71وزارة املالية الإ�رسائيلية لعدة �سنوات ،موازنة احلكومة ،القد�س� .أعداد الأ�رسى ح�سب م�صادر م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية« 2011 ،العدد الإجمايل
للمعتقلني الأمنيني» ،املوقع الإلكرتوين مل�صلحة ال�سجون الإ�رسائيليةhttp://www.ips.gov.il/Shabas/TIPUL_PRISONER/ :
� Prisoners+Info/prisoners_bithahoni.htmآذار .2013
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ
ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ  1991ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻧﺼﺮﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ ،ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.
ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ )ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ( ،ﻭﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﹰ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﹰ.
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ،ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ،ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ.

ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ:

ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﳌﻘﺮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﹰ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﺮ ،ﻳﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﻴﺮ.

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ:
ﺃﻭﻻ ﹰ :ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﹰ :ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﹰ :ﺩﻋﻢ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻭﻧﺼﺮﺗﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﹰ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﹰ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ ﹰ :ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺼﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﹰ :ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ ﹰ :ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ ﹰ :ﺣﺸﺪ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ.

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ:
ﻫﺎﺗﻒ+970 (0)2 296 0446 :
+970 (0)2 297 0136
ﻓﺎﻛﺲ+970 (0)2 296 0447 :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲinfo@addameer.ps :
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔwww.addameer.org :

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ 17338 :ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ،ﺍﳌﺎﺻﻴﻮﻥ ،ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻮﺳﻰ ﻃﻮﺍﺷﺔ
ﻣﺒﻨﻰ ﺻﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ.

