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تدر األرباح على الشركات
المساجين ٍ
أيد عاملة رخيصة ّ
ستستأجر بلجيكا
سجن تيلبرغ مقابل
 30مليون يورو في
السنة

بعد خصخصة قطاعات الصحة والتعليم واالنتهاء
الفعلي لدولة الرعاية التقليدية ،ها هي «الشراكة مع
القطاع الخاص» تصل إلى أهم وأقدم دور تضطلع به الدول:
الوظيفة العقابية .فإلى جانب تأجير بعض الدول سجونها
الفارغة لجيرانها الباحثني عن مكان ملجرميهم ،تزداد في
الواليات املتحدة ظاهرة استئجار الواليات ( 37والية حتى

ُ ّ
اليوم) سجونًا من الشركات الخاصة أو ت ّلزمها إدارة السجون
التي بنتها الدولة .وهذه الشركات تشغل املسجونني في
للمستهليكن
مقابل مبالغ بخسة إلنتاج السلع التي تبيعها
ّ
حول العالم .فطغيان قيم السوق والربح السريع أثر على
ّ
مفهوم الدول لوظيفتها اإلصالحية ،فلم تعد ترى من
ورائها سوى مصدر جديد للربح وزيادة اإليرادات

يصنع المساجين
األميركيون مئة في
المئة من بعض أعتدة
الجيش

غرفة الخياطة
تحت اإلشراف
األميركي في
سجن باغرام
االفغاني
(مصدق صادق
ـ أ ب)

سجــون لإليجــار
ديما شريف
أنهى خمسمئة بلجيكي ،أخيرًا ،انتقالهم
إل��ى ه��ول�ن��دا .رح �ل��وا إل��ى م��دي�ن��ة تيلبرغ
ّ
واستقروا هناك ،مبدئيًا حتى
الجنوبية
ن�ه��اي��ة  ،2012م��ع إم �ك��ان ال�ت�ج��دي��د لسنة
إضافية .ستنفق دولتهم ثالثني مليون
يورو في العام الواحد إلسكانهم هناك...
في سجن تيلبرغ العام الذي استأجرته
من نظيرتها الهولندية .فبلجيكا تعاني
م �ن��ذ س �ن��وات م��ن ال��زح �م��ة ال �ش��دي��دة في
س� �ج ��ون� �ه ��ا ،ول� � ��م ت� �ع ��د غ� � ��رف السجون
ت�ك�ف��ي إلي� ��واء امل�ح�ك��وم�ين .وزادت نسبة
ش��اغ �ل��ي ال� �غ ��رف ف ��ي ال �س �ج��ون ازديادًا
ك �ب �ي �رًا م �ن��ذ م�ن�ت�ص��ف ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات مع
إب �ق��اء أغ �ل��ب امل�ت�ه�م�ين م�س�ج��ون�ين حتى
ُي �ح��اك �م��وا ت �ف��ادي��ًا مل ��ا ح �ص��ل م ��ع مارك
دوت��رو ال��ذي اعتقل بتهمة خطف فتيات
واغ�ت�ص��اب�ه��ن وأف ��رج ع�ن��ه ق�ب��ل املحاكمة
ليرتكب جرائم إضافية في هذه األثناء.
ول�ت�ف��ادي االن �ت �ق��ادات وال�ن�ق�م��ة الشعبية
التي واجهتها الحكومة البلجيكية آنذاك
(م �ن �ت �ص��ف ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات) ،ات �خ ��ذ قرار
س�ج��ن جميع امل�ت�ه�م�ين ب�ج��رائ��م خطيرة
حتى موعد محاكمتهم ،وخفض عدد من
ُيفرج عنهم بشروط.
هكذا وجدت بلجيكا نفسها منذ سنتني
مع عشرة آالف وأربعمئة سجني مقابل
 8334مكانًا فقط في سجونها الـ ،32التي
عشر.
يعود  20منها إلى القرن التاسع
ّ
في هذا الوقت ،كانت هولندا تعلن أنها
ستغلق عددًا من سجونها نتيجة وجود
أل�ف��ي م�ك��ان ش��اغ��ر ل��دي�ه��ا ،بعدما أصبح
ب �ع��ض ه� ��ذه األم ��اك ��ن ع �ب �ئ��ًا م ��ادي ��ًا على
خزينتها .ف��ال�ق��وان�ين ال�ه��ول�ن��دي��ة ليست
ص��ارم��ة ك�ن�ظ�ي��رات�ه��ا األوروب� �ي ��ة األخرى
مع تشريع الدعارة واستخدام املخدرات
وال ّ�ح��ري��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ال� �ن ��اس ،ما
ي�ق��ل��ل م��ن ارت �ك��اب ال �ج��رائ��م .ه�ك��ذا تالقت
م �ص ��ال ��ح ال �ه ��ول �ن ��دي�ي�ن والبلجيكيني،
وات �ف �ق��ت ال ��دول� �ت ��ان ع �ل��ى ت��أج �ي��ر سجن
شخص
تيلبرغ لبروكسل .ويدير السجن
ّ
بلجيكي ،فيما الحراس هولنديون .لكن
ال �س �ج��ن ي�خ�ض��ع ل �ل �ق��وان�ين البلجيكية،
وانتقل إليه محكومون بمدد طويلة من

ال�ف�لان��در ،لكونهم يتكلمون الهولندية.
وإذا ارتكب ه��ؤالء جرائم داخ��ل السجن،
فسيخضعون للقانون الهولندي .وبعد
توقيع االت�ف��اق ب�ين البلدين ب��داي��ة العام
ال� �ح ��ال ��ي ،أك� ��د وزي � ��ر ال� �ع � ّ�دل البلجيكي
السابق ستيفان دوكليرك أن الحل مؤقت،
ّ
إذ إن بالده بدأت ببناء سجون جديدة.
فكرة التأجير هذه أعجبت مسؤول مجلس
إدارة ال �س �ج��ون ال�لات �ف �ي��ة ،فيسفالديس
ب��وك �ي �ت��ي ،ال � ��ذي اق� �ت ��رح ت��أج �ي��ر سجون
�دول األوروب � �ي� ��ة األخرى.
ال� �ب�ل�اد إل� ��ى ال� � � ّ
وأوضح بوكيتي أن هدفه زيادة مداخيل
بالده التي ّتعاني كثيرًا من األزمة املالية
تغاضت
الحكومة الالتفية
ً
العاملية .لكن ّ
عن املشروع ،ألن سجونها مليئة أصال،
ويجب اس�ت�ح��داث مبان ج��دي��دة ،إضافة

ّ
إلى أن معايير تشغيلها مختلفة جدًا عن
تلكّ املعتمدة في االتحاد األوروبي.
ل �ك��ن ت��أج �ي��ر ال �س �ج��ون ل �ي��س ج ��دي� �دًا ،إذ
كانت الواليات املتحدة ّ
سباقة إلى ذلك،
ف��اخ �ت��رع��ت م �ف �ه��وم ال �س �ج��ون الخاصة
منذ س �ن��وات ،وت�ب��ادل��ت ال��والي��ات ف��ي ما
بينها املساجني .أول املبادرين إل��ى ذلك
كانت والية مشيغان ،التي اشتهرت دومًا
بأعلى نسب جريمة وفقر بني الواليات
ج�م�ي�ع�ه��ا ،وب �ن��ت ال �س �ج��ون وف �ق��ًا لذلك.
ل �ك��ن ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي� ��رة ،أصبحت
ه��ذه املباني عبئًا ماديًا عليها ،وأعلنت
ف��ي ب��داي��ة  2009عزمها على إغ�لاق عدد
م�ن�ه��ا ل�ت��وف�ي� ّ�ر م�ب�ل��غ  120م �ل �ي��ون دوالر
في السنة .لكن حاكمة الوالية جينيفير
غرانهولم ف�ك��رت بطريقة أخ��رى لتوفير

امل��ال ،ف�ب��ادرت إل��ى ع��رض غ��رف السجون
التي ستغلق على الواليات األخرى ،مثل
كاليفورنيا ،التي يبحث حاكمها آرنولد
شوارزينيغر عن مكان لفائض املساجني
م ��ن والي� �ت ��ه .وأرس� �ل ��ت ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا في
السنوات املاضية  7000من مساجينها
إل � ��ى ال� �س� �ج ��ون ال� �خ ��اص ��ة ف ��ي أريزونا،
تينيسي ،ميسيسيبي وأوكالهوما.
ك��ذل��ك أب��رم��ت والي ��ة م�ش�ي�غ��ان ات�ف��اق��ًا مع
والي � ��ة ب �ن �س �ل �ف��ان �ي��ا الس �ت �ق �ب��ال أل� ��ف من
مساجينها ف��ي «م��ؤس�س��ة موسكيغون
اإلص�ل�اح� �ي ��ة» .وه � ��ذه ال �ص �ف �ق��ة سمحت
بالحفاظ على  175وظيفة مل��ن يعملون
في السجن حتى نهاية  2013على األقل.
وستدفع بنسلفانيا مبلغ  62دوالرًا في
اليوم الواحد مقابل كل سجني لديترويت

أكبر نسبة مساجين ألكبر نسبة أرباح
ك��ان ع��دد املساجني ّف��ي أميركا ف��ي السبعينيات ال يزيد
على ثالثمئة أل��ف ،لكنه وص��ل العام املاضي إل��ى مليونني
وث�لاث�م�ئ��ة أل��ف ش�خ��ص ،لتصبح ال��دول��ة األول ��ى ف��ي العالم
م ��ن ح �ي��ث ع� ��دد امل �س ��اج�ي�ن .وترى
دراسة أصدرها أخيرًا حزب العمال
ّ
ال�ت�ق��دم��ي األم �ي��رك��ي أن س�ب��ب ذلك
املتهمني بقضايا
يعود إل��ى سجن ّ
غير عنفية يمكن حلها عبر مراقبة
أو خ ��دم ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة ،إل� ��ى جانب
ال �ق��ان��ون ال ��ذي أق� ّ�رت��ه  13والي ��ة في
عهد الرئيس السابق ج��ورج بوش
االب��ن (ال �ص��ورة) ب��دع��م م�ن��ه ،بشأن
ّ
«ال � �ض ��رب � ّ�ات ال� � �ث �ل��اث» ،أي إن كل
شخص ُيتهم بثالث جنح يمضي
 25سنة في السجن .ويرى الحزب
ّ
أن ه��ذه القوانني التي أق� ّ�رت بضغط

من الشركات الكبرى واملصارف التي ّ
تمول عملها (ليمان
براذرز ّوميريل لينش) ،تناسب مفهوم السجون الخاصة،
فهي توفر اليد العاملة الرخيصة ،ملدة طويلة جدًا .فبعض
ال�ش��رك��ات وج��دت أرب��اح�ه��ا تتعاظم
ب �ع��د دخ ��ول� �ه ��ا م � �ش ��روع السجون
ال�خ��اص��ة ب�ن�س��ب وص �ل��ت إل ��ى 300
في ّاملئة .وم��ن أه��م املؤسسات التي
«ت��وظ��ف» محكومني :ب�ي��ار كاردان،
دي� ��ل ،ك��وم �ب��اك ،آي ب ��ي ام ،بوينغ،
م��وت��وروال ،مايكروسوفت ،هيوليت
باكارد وإنتل .وتدير  18شركة هذه
ال �س �ج��ون ،وت� ّ
�ؤج��ر األي� ��دي العاملة
للمؤسسات ،م��ع سيطرة شركتني
على أكثر من  75في املئة من السوق
وهما :وايكنهات ومؤسسة أميركا
لإلصالح.

التي ّستحصد أرباحًا بقيمة  2.15دوالر
عن كل سجني يوميًا.
ّ
لكن الصفقات الكبرى في أميركا تجري
فبعض
على مستوى السجون الخاصة.
ّ
ال �ش ��رك ��ات اك �ت �ش �ف��ت م �ن��ذ س� �ن ��وات أنها
ت�س�ت�ط�ي��ع ح �ص��د أرب � ��اح خ �ي��ال �ي��ة بفتح
سجون وتشغيلها بالنيابة ّعن السلطة
ال �ف��درال �ي��ة وال� ��والي� ��ات ،إذ إن التشريع
األم �ي��رك��ي ي��رغ��م ال �س �ج �ن��اء ع �ل��ى العمل
ف��ي ال�س�ج��ن ف��ي م�ق��اب��ل ب��دل م ��ادي .وإذا
لم يرغب السجني في العمل ،فسيضطر
إل ��ى ت �ح� ّ�م��ل ال �ع��زل��ة ف��ي غ��رف��ة انفرادية.
ه � ��ذا ال �خ �ي ��ار ال �ص �ع��ب ي �ج �ع��ل الجميع
موافقًا على العمل .وفيما تدفع السجون
الحكومية  1.25دوالر وأحيانًا دوالرين
للسجناء فيها ع��ن ك��ل س��اع��ة ع�م��ل ،مع
إم�ك��ان عمل س��اع��ات إضافية إل��ى جانب
ال� �ث� �م ��ان ��ي امل� �ط� �ل ��وب ��ة ق� ��ان� ��ون� ��ًا ،ال تدفع
ال � ّس �ج��ون ال �خ��اص��ة س ��وى  17س�ن�ت��ًا عن
حسابية بسيطة
ك��ل ساعة عمل .عملية ّ
ت �ج � ّع��ل ال� ��رق� ��م ال� � ��ذي ت � ��وف � ��ره الشركات
امل�ش��غ�ل��ة ل �ه��ذه ال �س �ج��ون ك�ب�ي�رًا ّج� �دًا ،ما
يزيد من أرباحها ،وخصوصًا أن الدولة
تدفع لها ما يزيد على خمسني دوالرًا في
اليوم إليواء املساجني .ويصنع املساجني
يمكن تصنيعه داخ ��ل جدران
ك��ل ش��يء ً
السجن .فمثال ينتج السجناء في أميركا
مئة في املئة من كل احتياجات الجيش،
م ��ن ال �خ ��وذ واألح ��زم ��ة وال �س �ت��ر الواقية
وال ّ�خ�ي��م وال �ث �ي��اب وع �ب��وات امل �ي��اه .كذلك
تمثل الصناعة داخل السجون  93في املئة
م��ن ال��ده��ان��ات وال �ف��راش��ي ،و 92ف��ي املئة
من األف��ران ،و 36في املئة من الصناعات
املنزلية ،و 30في املئة من ّ
سماعات األذن
و 21في املئة من أثاث املكاتب .واقع جعل
ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ت�غ�ل��ق ف ��روع ��ًا ل �ه��ا في
املكسيك لالستثمار في السجونّ .
وتسعى اليوم الشركات الكبرى املشغلة
للسجون إلى تأجير خدماتها في مقابل
امل � �س ��اج �ي�ن امل� �ح� �ك ��وم�ي�ن بمحكوميات
طويلة جدًا ،وخصوصًا العنيفني .فهؤالء
س �ي �م��ارس��ون ع�ن�ف�ه��م داخ ��ل ال �س �ج��ن ،ما
ّ
محكوميتهم ،ليضيفوا
ي��زي��د م��ن ف�ت��رة
امل� ��زي� ��د م� ��ن األرب� � � � ��اح إل� � ��ى ج � �ي ��وب هذه
الشركات.

