أزمة الكهرباء في غزةّ – أسئلة شائعة ّ
ماّهيّمصادر الكهرباء فيّغزة؟
قبل األزمة احلالية ،مت تزويد قطاع غزة بالكهرباء من ثالثة مصادر :من إسرائيل ،اليت تبيع الكهرباء إىل القطاع وتقوم خبصم الدفعات من
أموال الضرائب اليت تقوم جببايتها باسم السلطة الفلسطينية ،وكذلك من حمطة توليد الطاقة الوحيدة يف القطاع ،الواقعة بالقرب من مدينة
غزة ،باإلضافة إىل الكهرباء من مصر.
ّ

ما هي كمية الكهرباء المتوفرةّفي غزةّ اليوم؟
يف األيام "العادية" ،وقبل تطبيق القرار اإلسرائيلي "باالستجابة لطلب السلطة الفلسطينية" بتقليص كمية الكهرباء اليت تبيعها للقطاع،
غزة بـ 120ميغا واط ،وأنتجت حمطة توليد الطاقة احمللية عادة حنو  60ميغا واط (حبال دخول ما يكفي من الوقود من
زودت إسرائيل ّ
إسرائيل عرب معرب كرم أبو سامل لتشغيل احملطة) ،كما وقامت مصر بتزويد القطاع بنحو ـ 28ميغا واط إضافية على األكثر .هذا يعين أن
كمية الكهرباء اليت مت إمداد القطاع هبا وصلت باجململ إىل  208ميغا واط.
منذ أن قامت إسرائيل بتطبيق قرار اجمللس الوزاري املصغر بتقليص كمية الكهرباء اليت تبيعها لغزة (خالل حزيران  )2017أصبحت الكمية
الواردة من إسرائيل  70ميغاواط فقط .ومنذ اهنيار االتفاق غزة ورام اهلل خبصوص شراء الوقود من إسرائيل ،أصبح عمل حمطة التوليد
علما أن لدى احملطة خزان صغري يكفي لتشغيلها أيام معدودة فقط (خزان الوقود
الوحيدة يف قطاع غزة متعلق بدخول الوقود من مصرً ،
الكبري مت قصفه عام  2014ومل يتم ترميمه منذ ذلك الوقت ،بسبب نقص قطع الغيار اليت متنع اسرائيل من دخوهلا) .وتشهد خطوط
الكهرباء املصرية أعطال وانقطاعات كثرية ،وتتوقف عن العمل لفرتات طويله ،ويف مجيع األحوال فأن كمية الكهرباء الواردة عربها ال تصل
أقصى قدرهتا 28 ،ميغاواط .حسب الوضع القائم يف هناية شهر متوز ،كمية الكهرباء املتوفرة لسكان قطاع غزة هي حنو  140ميغاواط،
اليت تتيح وصول الكهرباء للسكان ألربع ساعات ،تليها  12ساعة قطع.

كم يحتاج القطاع منّالكهرباءّفعليًا؟

حسب تقديرات خمتلفة ،يرتاوح احتياج الكهرباء يف القطاع ما بني  500 – 400ميغا واط ،واألمر متعلق بفصول السنة ،وبوترية نشاط
الصناعات .الـ 208ميغا واط اليت كانت متوفرة قبل األزمة احلالية ،أتاحت تزويد السكان بالكهرباء لـ 8ساعات متواصلة ،تليها 8
ساعات من االنقطاع ،مبعىن  12ساعة من التزويد غري املتواصل للكهرباء باليوم .هذا يعين ،أن إمداد قطاع غزة بالكهرباء يف الظروف
"العادية" يفي فقط بنصف احلاجة .ومن دون تزويد كهرباء بشكل ثابت ومستقر ،ال ميكن تقدمي خدمات صحية ،وتعليمية ،وخدمات
رفاه بشكل الئق ،كما ال ميكن معاجلة املياه العادمة ،أو حتلية املياه لتصبح صاحلة للشرب ،أو تأدية األعمال املنزلية كما ينبغي .من دون
تزويد القطاع بشكل ثابت بالكهرباء لن تكون هنالك صناعة ،أو أعمال جتارية ،أو اقتصاد يعمل كما ينبغي.

لماذا لا يمكن أن تنتج غزة الكهرباء بنفسها؟ ّ
بني األعوام  1967و ، 2002اعتمد قطاع غزة على الكهرباء الواردة من إسرائيل ومصر .يف العام  ،2002بدأت حمطة توليد الطاقة يف
غزة بالعمل ،إال أن هذه احملطة ال زالت حمطة التوليد الوحيدة يف منطقة يبلغ عدد سكاهنا اليوم حنو مليوين رجل وامرأة .عند إقامتها ،بلغت
ّ

غزة وحميطها بالكهرباء .مل تتمكن هذه احملطة ،يف أي
قدرة حمطة التوليد اإلنتاجية املفرتضة  140ميغا واط ،وكانت خمصصة لتزويد مدينة ّ
وقت من األوقات ،من تزويد مجيع سكان القطاع بالكهرباء .يف العام  2006بلغت ذروة انتاج حمطة توليد الطاقة  90ميغا واط ،وهي

حموالت .واليوم ،بعد إجراء
السنة اليت قامت خالهلا إسرائيل ً
أيضا بقصف احملطة وتدمري خزانات الوقود اخلاصة باحملطة باإلضافة إىل ستة ّ

التصليحات ،فإن احملطة قادرة على إنتاج حنو  110ميغا واط كأقصى حد .وعمليًا ،فإن النقص يف الوقود ،الناجم عن مشاكل املرتبطة
بالتمويل و  /أو اخلالفات السياسية ،يتسبب يف تقليص إنتاج الطاقة يف حمطة التوليد إىل حنو  60ميغا واط فقط .وحيتاج تشغيل حمطة

الطاقة إىل  350-300ألف ليرت من الوقود ،الذي يتم شراءه عاد ًة من إسرائيل.
وقد مت قصف حمطة الطاقة جمددا إبّان العملية العسكرية اإلسرائيلية "اجلرف الصامد" ،يف العام  ،2014األمر الذي أدى إىل إحلاق أضرار
خبزانات الوقود الرئيسية ،وقد تعطل إصالحها على مدار سنوات بسبب التقييدات اليت تفرضها إسرائيل على دخول املعدات وقطع الغيار
الالزمة لتنفيذ عمليات التصليح .إن انعدام قدرة القطاع على إنتاج كهرباء بكميات كافية هو نتاج مباشر للسيطرة اإلسرائيلية املستمرة
والتقييدات اليت تفرضها إسرائيل على دخول املواد واملعدات وعلى النشاط االقتصادي.

ما هي خلفية القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية وإسرائيلّ،
والقاضي بتقليص تزويد غزةّ بالكهرباء؟
متاما .حيث انتهت يف ذلك احلني أموال التربعات
منذ أواسط شهر نيسان  ،2017تعطلت حمطة توليد الطاقة يف قطاع غزة عن العمل ً

غزة ،اليت تقودها حركة محاس،
القطرية والرتكية ،املخصصة لشراء الوقود للمحطة ،كما أن خالفات بني السلطة الفلسطينية واحلكومة يف ّ
حول الضرائب املفروضة على الوقود ،وهو ما تسبب يف وقف تزويد القطاع بالوقود وبالتايل يف تعطيل عمل احملطة .ومع توقف احملطة عن
غزة بالكهرباء هي إسرائيل ومصر ،وبالتايل تزويد الكهرباء املنخفض أصالً للسكان يف غزة ،تقلص
العمل ،كانت املصادر الوحيدة لتزويد ّ
أكثر إىل دورات تتمثل يف أربع ساعات من الوصل ،تليها  12ساعة قطع .ومنذ ذلك احلني ،أعلنت السلطة الفلسطينية أهنا لن تتحمل

غزة بنحو  40يف املئة.
كامل تكلفة الكهرباء الذي يشرتيه القطاع من إسرائيل ،وطالبت إسرائيل بتقليص كمية الكهرباء املباعة إىل ّ
غزة بالكهرباء بناءً على طلب السلطة
يف  11حزيران قرر اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغّر للشؤون السياسية واألمنية تقليص تزويد ّ
الفلسطينية .ويف 19حزيران ،بدأت إسرائيل بتطبيق قرار اجمللس الوزاري املصغر بتقليص كمية الكهرباء اليت تبيعها لغزة .اليوم يتم تزويد غزة
أيضا حملطة توليد الطاقة ،اليت عادت
فقط بـ  70ميغاواط .منذ بداية شهر متوز بدأ دخول وقود من مصر عن طريق معرب رفح ،املخصص ً
للعمل وتنتج ،حبسب كمية الوقود اليت توفرت خالل شهر حزيران ،حىت  70ميغاواط.

هل قررت السلطة الفلسطينية ح ًقا تقليص تزويد غزةّ بالكهرباء؟ ماّ
علاقة إسرائيل بهذا الشأن؟
غزة بالكهرباء ،فإن اليد على املفتاح هي يد إسرائيل ،وحني استجابت
حىت لو كانت السلطة الفلسطينية قد طالبت بتقليص تزويد ّ
غزة كنتيجة للتقليص اإلضايف بتزويدها بالكهرباء .لقد التزمت
إسرائيل للمطلب أصبحت شريكة ومسؤولة عن الكارثة اليت حتدث يف ّ
إسرائيل أمام احملكمة اإلسرائيلية العليا باحلفاظ على مستوى من تزويد الكهرباء إىل القطاع مبا يضمن عدم وقوع كارثة إنسانية.

أية إسقاطات ستكون لتقليص تزويد غزةّ بالكهرباء؟
أيضا سكان إسرائيل للخطر .إن خطوة كهذه من
سيعرض ً
يعرض سكان ّ
إن تقليص تزويد ّ
غزة للخطر ،ونتيجة لذلك ،فإنه ّ
غزة بالكهرباء ّ
احملتمل أن تؤدي إىل وقوع أزمة إنسانية وستزيد من خطر تدهور احلالة األمنية وخطر اندالع جولة جديدة من العنف.

تصب بشكل يومي يف البحر،
فقبل تقليص تزويد ّ
غزة بالكهرباء ،قرابة  100مليون ليرت من مياه اجملاري غري املعاجلة يف غالبيتها ،كانت ّ
وحصل السكان على ما ال يزيد عن أربع ساعات متواصلة من الكهرباء ،تليها  12ساعة من االنقطاع على أقل تقدير ،ومت تعطيل
حمطات تنقية املياه ،ومل يتم تصريف املياه العادمة ،ومت تشغيل املولدات الكهربائية بأقصى طاقتها ،كما مت تعطيل أقسام خمتلفة يف
غزة بالكهرباء كما
املستشفيات عند انقطاع الكهرباء ،واملرضى املوصولني باألجهزة الطبية كانوا معرضني خلطر املوت .لتقليص تزويد ّ
أصال .كلما امتدت األزمة ،النتائج تصبح أكثر صعوبة وتعقيد.
نلحظ االن نتائج مدمرة أدت إىل تدهور احلالة اخلطرة وغري املستقرة ً

هل إسرائيل مّلزمة بتزويد قطاع غزةّ بالكهرباء؟
غزة بالكهرباء والوقود واالمتناع عن اختاذ خطوات من
لقد اعرتفت إسرائيل بأن عليها حد أدىن من الواجب اإلنساين ،يتمثّل بتزويد سكان ّ

شأهنا أن تتسبب يف وقوع أزمة إنسانية يف القطاع .هذا ما أقرته احملكمة اإلسرائيلية العليا يف إطار التماس قدمته مجعية "چيشاه  -مسلك"

بالتعاون مع مجعيات حقوق إنسان إضافية ضد مقرتحات تقليص تزويد الوقود والكهرباء إىل القطاع (ملف احملكمة العليا رقم 07/9132
تتحمل واجبات جتاه
البسيوين ضد رئيس احلكومة) .ويف القرار القضائي الصادر يف شأن هذا االلتماس قررت احملكمة العليا بأن إسرائيل ّ

غزة يف أعقاب سنوات السيطرة العسكرية اإلسرائيلية يف املنطقة،
القطاع كنتيجة لـ "الوضع الذي نتَج بني دولة إسرائيل وبني منطقة قطاع ّ

غزة بتزويد إسرائيل له بالكهرباء".
حيث تش ّكل حىت هذه اللحظة تبعية تامة تقريبًا لقطاع ّ

مزود خدمات يستجيب ،بشكل حيادي ،إىل طلب من طرف زبونه.
موقف مجعية "چيشاه  -مسلك" هو أن إسرائيل ليست جمرد ّ
بل إن إسرائيل ،وبسبب سيطرهتا الكبرية على احلياة يف غزة فهي املسؤولة عن وجود ظروف حياة سليمة لسكان القطاع ،كما أن إسرائيل
ملزمة بإجياد حلول لكيفية مواصلة تزويد الكهرباء بالكامل ،بل واالهتمام بأسرع وقت يف زيادة كمية الكهرباء لتوفري ظروف حياة معقولة
للسكان.

ما هي الواجبات المّلقاة على الأطراف الأخرى :السلطة الفلسطينيةّ،
حماس ،مصر ،المجتمع الدولي؟
غزة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر،
على مجيع اجلهات ذات العالقة أن متتنع عن اختاذ خطوات قد تؤدي إىل اإلضرار بسكان قطاع ّ
ومنع اخلطوات اليت مت اقرارها .كما وحيظر عليها استخدام سكان القطاع كورقة تفاوض يف صراعات القوى اليت ختوضها .على السلطة
الفلسطينية وحكومة محاس أن تعمال سويًا لتوفري احتياجات سكان القطاع الواقعني حتت مسؤوليتهما ،وعليهما الدفاع عن حقوقهم ،ومن
ضمن ذلك ،عليهما أن تقوما بتسوية اخلالفات فيما بينهما مبا يرتبط مبوضوع الضرائب املفروضة على الوقود .وعلى مصر أن هتتم بتوفري
الكهرباء بشكل ثابت عرب خطوط الضغط العايل املمتدة ما بينها وبني القطاع .على اجملتمع الدويل بأسره أن يعمل من أجل إعادة تأهيل،
غزة حبيث تستجيب الحتياجات السكان ،وعلى اجملتمع الدويل أن ميارس تأثريه على اجلهات
وترميم ،وتطوير البىن التحتية املدنية يف قطاع ّ
غزة بشكل مباشر ملنعها من اختاذ خطوات قد متس بالسكان سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.
النافذة واملسيطرة على قطاع ّ

ماذا يتوجّب على إسرائيل والجهات الأخرى العمل؟
خصوصا بعد العام  ،2014فإن حتسني ظروف العيش يف
صرحت شخصيات رفيعة يف املؤسستني األمنية والسياسية اإلسرائيلية،
ً
كما ّ
أيضا .وعمليًا ،فإن السياسات اليت تتخذها إسرائيل تتعارض وهذه املصلحة
القطاع واملساعدة يف تطوير اقتصاده مها مصلحة إسرائيليّة ً
غزة كأوراق تفاوض يف صراعات القوى ،فإن على
وتعرض املنطقة بأسرها إىل جولة جديدة من العنفً .
بدال من استخدام سكان ّ
املعلنة ّ
مجيع األطراف ،ومبا فيها إسرائيل ،السلطة الفلسطينية ،محاس ،مصر ،واجملتمع الدويل ،أن تعمل سويًا بشكل فوري من أجل مواءمة البىن
غزة الحتياجات سكانه.
التحتية يف قطاع ّ

لماذا ينبغي على إسرائيل أن توفرّالكهرباء للقطاع في حين أنهاّ
تعتبرّحماس هي عدو ،وتستخدم الكهرباء لأغراض عسكرية؟
فلسطيين ،ليس مقاتلني
غزة يعيش مليوين
غزة .ينبغي علينا أن نتذكر أن يف ّ
أنظروا السؤال السابق فيما يتعلق بواجبات إسرائيل جتاه سكان ّ
ّ
مسلحني فحسب .حيظر على إسرائيل اختاذ خطوات هدفها املس بالسكان املدنيني ،وحىت حني تقوم إسرائيل باختاذ إجراءات هتدف
غزة
للحفاظ على أمنها ،فإن على إسرائيل الفصل بني املدنيني وبني املسلّحني ،وعليها أن حتافظ على مبدأ التناسبية .إن وقف إمداد ّ
بالكهرباء بتربيرات استخدام الكهرباء يف نشاطات عسكرية ال تنطبق عليه أي من االشرتاطات والظروف املذكورة أعاله .إن مثل هذا
جدا.
موجه جتاه شخص ححمدد) ،وتأثريه على السكان املدنيني خطري بشكل كبري ً
التصرف هو مبالغة شديدة (ألنه غري ّ
ّ

كم من الكهرباء يتم إرسالها"تحتّالأرض"ّإلى أنفاق حماس؟
ليس لدينا معلومات .ما نعرفه أن السبب بأن العرض أقل بكثري من الطلب ليس نتيجة كميات الكهرباء الضئيلة ،على ما يبدو ،اليت يتم
استخدامها للنشاطات العسكرية ،بل إن سببه وجود مليوين إنسان حباجة إىل الكهرباء لتشغيل املشايف ،واملدارس ،والصناعات اإلنتاجية،
واألعمال التجارية ،والزراعة ،والبىن التحتية املدنية ،واالستخدامات املنزلية .إسرائيل بنفسها تعلم ذلك.
غزة ،والسلطة الفلسطينية ،أن تتحمال مسؤولية
مع ما تق ّدم ،من الواضح أنه تقع على عاتق كل من محاس ،باعتبارها احلكومة الفعلية يف ّ
غزة بالكهرباء.
خبصوص نشاطاهتم جتاه السكان املدنيني ،والقيام بكل ما تطاله أيديهما من أجل زيادة إمداد ّ

ما الذي يمكن فعله؟ ّ
التوقيع على عريضةَ :ززمي – حراك شعيب
مشاركة املعلومات والتحليل الصادر عن "چيشاه  -مسلك" عرب كل من فيسبوك و تويرت

