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مقدمة
يوم الجمعة ،السادس من أيار  ،2016إندلع حريق في منزل عائلة الهندي
في مخيم الشاطيء لالجئين في قطاع غزة والتهم المنزل بالكامل ،وراح
ضحيته أطفال األسرة الثالث 1:يسرى ورهف وناص ر .نجم الحريق عن شمعة
في غرفة األطفال ،حيث يلجأ السكان في غزة إلى اإلنارة بواسطة الشمع
بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفت رات طويلة .مأساة عائلة الهندي كانت
إحصائي كئيب يضاف لسلسلة حوادث الموت في قطاع غزة
مجرد ملحق
ّ
في السنوات األخيرة .وحتى في الحاالت التي ال تنتهي بالموت ،فإ ّن النقص
الهائل في الطاقة يجبي ثم ًن ا باه ظًا من سكان القطاع.
تتكرر اإلشارة إلى الوضع المتدهور للبنى التحت يّ ة المدن يّ ة في قطاع
غزة كمصدر للقلق الكبير لدى العديد من الهيئات في إس رائيل وفي
الدولي .غال ًب ا ما يتمحور النقاش حول
المناطق الفلسطين ّي ة وفي المجتمع
ّ
مشاكل البنى التحت يّ ة وسبل حلها في الفجوة بين الموجود والمرغوب،
والتحدي الكبير الذي يفرضه التطلع إلى جسر الفجوة بينهما .لكن النقاش
حول الموضوع ال يتعمق غال ًب ا في توزيع المسؤولية عن هذه األوضاع،
ودراسة خطورتها ،وتسليط الضوء على واجبات المسؤولين تجاه السكان
المدنيين في قطاع غزة.
تقارير سابقة لجمع يّ ة "ﭼيشاه–مسلك" لخصت المكانة القانون يّ ة لقطاع
غزة ودرست الطرق التي تواصل عبرها إس رائيل السيطرة على حياة سكان
القطاع والتأثير البالغ عليها 2.أما في هذا التقرير فننظر في تأثير الجهات
المختلفة (ما تقوم به أو ما تمتنع عن القيام به) ،على أداء البنى التحت يّ ة
الصحي،
المدن يّ ة في قطاع غزة – وخاصة في مجال الطاقة ،المياه والصرف
ّ
وشبكات االتصاالت .رغم أننا سنتطرق إلى دور جميع األط راف – إس رائيل،
الدولي –
السلطة الفلسطين يّ ة وحكومة حماس في قطاع غزة ،والمجتمع
ّ
األساسي ،كمؤسسة حقوق إنسان إس رائيل ّي ة ،هو مع حكومة
إال أ ّن نقاشنا
ّ
إس رائيل .يرمي تسليط الضوء على تفاصيل سيطرة إس رائيل على الحياة
اليوم يّ ة في قطاع غزة وتوضيح ما تعنيه ومدى حدتها ،إلى تعزيز اإلدراك
بأ ّن مؤش رات السيطرة اإلس رائيلية العالية تفرض عليها مسؤول ّي ة وجود حياة
سويّ ة لسكان القطاع من خالل احت رام حقوق اإلنسان الخاصة بهم.
في الفترة التي سيطرت فيها إس رائيل بشكل مباشر على قطاع غزة،
وتواجدت عسكريّ ا ومدن ّي ا على أرض الواقع ( ،)2005-1967امتنعت إس رائيل
عن االستثمار المطلوب في تطوير بنى تحت يّ ة مدن يّ ة مستقلة هناك .في
السنوات الالحقة ،ومنذ تنفيذ خطة "فك االرتباط" ،فإ ّن التقييدات الصارمة
التي تفرضها إس رائيل على دخول مواد البناء ،وقطع الغيار ،والوقود ،ودخول
الخب راء والفنيين ،واألض رار المباشرة التي تسببتها للبنى التحت يّ ة خالل
عملياتها العسكريّ ة ،إضافة إلى األض رار القاسية (والمتعمدة) باالقتصاد
المحلي ،منعت السلطات في غزة من تطوير بنية تحت يّ ة تلبي احتياجات
ّ
سكان القطاع .تفوق هذه االحتياجات بكثير ما يمكن أن توفره البنى
التحت ّي ة القائمة ،وتفوق قدرة السلطات هناك على تمويل تعديالت
وتحسينات جذريّ ة .حاولت مؤسسات دول يّ ة جسر الفجوات ،لكن رغم
اإلنجازات التي ال يستهان بها ،فإن المسافة بين الموجود والمنشود في

تصوير إدواردو سوطرس خليل

بيع أسماك تحت ضوء مصباح في شاطئ غزة .انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر حتى  12ساعة

اتساع دائم بسبب شح الموارد وصعوبات تنسيق العمل مع الجهات
المختلفة الفاعلة على أرض الواقع.
اإلشارة إلى سيطرة إس رائيل الملحوظة على مختلف مجاالت البنى
التحت ّي ة المدن ّي ة في قطاع غزة ،ال تشكل بأي حال من األحوال ،مطالبة
إس رائيل بالدخول إلى قطاع غزة بغية بناء البنى التحت يّ ة المدن يّ ة المطلوبة
هناك .تقع على إس رائيل مسؤول يّ ة حماية حقوق سكان قطاع غزة في
المجاالت التي تسيطر عليها ،وإتاحة حياة يوم ّي ة سويّ ة ،وضمان عدم
عرقلة جهود جهات أخرى – فلسطين يّ ة أو دول يّ ة – بالقيام بما هو مطلوب
منها .لذلك ،فإن المطلب من إس رائيل هو ،على أقل تقدير ،عدم اإلض رار
باالقتصاد ،وعدم إعاقة جهود السكان االقتصاديّ ة ،والمساعدة في صيانة
وتحسين البنى التحت يّ ة.
الدولي،
والمجتمع
حماس
وحكومة
ة
ي
الفلسطين
ينبغي على السلطة
ّ
ّ
استغالل تأثيرها وقدراتها بغية ضمان صيانة وإصالح وتطوير البنى
التحت يّ ة المدن يّ ة في قطاع غزة .يتعلق احتمال حل التحديات الكثيرة التي
يفرضها قطاع غزة بتنسيق التدخل مع جميع الجهات ذات الصلة ،بما
الفلسطيني .في هذا المعنى ،فإ ّن
فيها األط راف الصقوريّ ة داخل المجتمع
ّ
الداخلي يجبي ثم ًن ا باه ظًا من السكان.
الفلسطيني
الص راع
ّ
ّ
تستند المعلومات الواردة في الصفحات التالية على أبحاث قسم
المعلومات في جمعية "ﭼيشاه-مسلك" ،وعلى محادثات وم راسالت مع
الدولي ،وكذلك على تقارير
جهات إس رائيل ّي ة ،وفلسطين ّي ة ومن المجتمع
ّ
ومنشورات مختلفة .في الحاالت التي اعتمدنا فيها على معلومات من
مصادر خارج يّ ة ،حاولنا قدر اإلمكان التأكّد من ص ّح تها .على ضوء حجم
وعمق القضايا التي يتناولها التقرير ،وبسبب محدودية تخصصاتنا،
تتمحور هذه الدراسة حول القضايا الرئيس يّ ة للبنى التحت يّ ة المدن يّ ة في
مجاالت الطاقة ،المياه واإلتصاالت ،وحول توزيع المسؤول يّ ة بين الجهات
المختلفة .باإلمكان الحصول على معلومات أكثر متعمقة حول الجوانب
اإلنسانية للنواقص ،أو للمسائل الخاصة الواردة أدناه ،في مختلف التقارير
ال ُم شار إليها في هذا التقري ر♦ .
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البن ّي ة التحت ّي ة للطاقة
الوضع على أرض الواقع
الكهربائي في قطاع غزة لمدة  12ساعة
قد يستمر انقطاع التيار
ّ
يوم ّي ا ،وربما  20ساعة متواصلة في فت رات معينة .كما هنالك نقص في
الطهي والوقود للصناعة والسيارات في الكثير من األحيان .الشيء
غاز
ّ
الوحيد الذي ال يتوقف هو ضجيج مولّدات الكهرباء :البيت يّ ة ،الصناع يّ ة،
الكبيرة والصغيرة ،التي تحاول التعويض عن النقص في التزويد المنتظم
للكهرباء .ي رافق تشغيل هذه المولدات الكثير من الضجيج والروائح
الشديدة للوقود وانبعاث السموم .النقص في الكهرباء ال يُ ع طّل الحياة
اليوم يّ ة فحسب ،بل يتسبب في عش رات الحوادث ،بعضها قاتلة .نشرت
مؤسسة الميزان لحقوق اإلنسان أنّه منذ العام  2010وحتى أواسط 2016
قتل 29
شخص ا في حوادث ناتجة عن النقص في الكهرباء 3.تدفع األسر
ً
في غزة نسبة كبيرة ج دًا من دخلها مقابل اإلمداد الشحيح في الكهرباء،
إضافة إلى مصاريف ش راء الوقود والمولدات.
بدون اإلمداد المنتظم للكهرباء ال يمكن توفير خدمات الرعاية
الطب يّ ة ،والتعليم والخدمات االجتماع يّ ة الكافية .األجهزة الطب يّ ة ُم عرضة
الكهربائي غير المستقر ،وبعضها يتوقف
للخ راب المتكرر بسبب التيار
ّ
عن العمل ألنها ال تحتمل التيار الكهربائي غير المنتظم .من الصعب
الصحي غير
حفظ األدوية في التبريد .يجري تصريف مياه الصرف
ّ
المعالجة إلى البحر ،وبانعدام إمكان ّي ة تشغيل المضخات تتضرر إمدادات
المياه .ال يمكن تشغيل أجهزة كهربائ يّ ة في المنازل ،مثل الب رادات أو
الغساالت ،وبالطبع ليس المك يّ فات في الصيف أو التدفئة في الشتاء.
من الصعب االعتماد على المواصالت العامة التي تعمل على الوقود،
بسبب عدم توفره بشكل ثابت ،كما يتسبب ذلك في إلحاق األض رار في
عمل المستشفيات والمدارس والجامعات .وكذلك تتضرر فروع الصناعة

والزراعة ،مثل انتاج المواد الغذائ يّ ة ،وأحيانًا يتم تعطيلها نهائ يً ا ،بسبب
النقص في الطاقة  -ال يمكن ال َخ بز بدون أف ران ،وبدون الب رادات ال يمكن
ري المحاصيل الزراع ّي ة بدون
بيع المواد الغذائ ّي ة الطازجة ،وال يمكن ّ
مضخات المياه ،وال يمكن استخدام قوارب صيد األسماك بدون وقود.
بعض الشركات التجاريّ ة في غزة تشير إلى ارتفاع بحوالي  %30في
4
المع دّل بتكاليف االنتاج بسبب شح إمدادات الكهرباء.
هذا هو الوضع العادي في قطاع غزة .في "اليوم الجيد" – الذي تصل
فيه الكهرباء لمدة ثمانية ساعات متواصلة تليها ثمانية ساعات انقطاع
الكهربائي  -توفر شبكات الكهرباء في قطاع غزة  208ميجاواط:
للتيار
ّ
 120ميجاواط تشتريها من إس رائيل ،و  60ميجاواط تنتجها محطة توليد
الطاقة المحل ّي ة (هذا في حالة تم دخول ما يكفي من الوقود من إس رائيل.
تحتاج المحطة من  350إلى  360ألف لتر من الوقود في اليوم النتاج
هذه الكم يّ ة) ،إضافة إلى  28ميجاواط تشتريها من مص ر .هذه الكمية من
اإلمدادات بعيدة كل البعد عن تلبية الحاجة المحلية التي تصل اليوم
إلى  450-350ميجاواط .وعندما يحدث عطل في خطوط الكهرباء في
إس رائيل أو مصر فإن اإلمدادات تت راجع بالطبع 5،وكذلك األمر عندما ال
تدخل كميات كافية من الوقود.
يتم اليوم دخول الوقود إلى قطاع غزة عن طريق إس رائيل فقط .إمدادات
السوالر والبنزين للقطاع الخاص في غزة تفي غال ًب ا في االحتياجات ،لكن
الطهي التي تدخل يوم يً ا هي نحو نصف الحاجة اليوم يّ ة.
كميات غاز
ّ
يحتاج القطاع إلى  300-250طن من غاز الطهي يوم يّ ا ،ويصل هذا
االحتياج في أيام الشتاء إلى  350طن .منذ أواسط  2015تصل قدرة أنبوب
الغاز في معبر كرم أبو سالم إلى نقل  280ط ًن ا في اليوم .في عام 2014
دخل ما معدله  140ط ًن ا في اليوم ،وفي عام  2015ما معدله  160ط ًن ا.
وحتى هذا الوضع يتدهور خالل فت رات العمليات العسكريّ ة والتوت رات.
هذا النقص الخطير ليس قضا ًءا وقد ًرا ،أو نتيجة كارثة طبيع يّ ة ،بل
نتاج اإلهمال والتدمير ،والصعوبات االقتصاديّ ة ،والتوت رات السياس ّي ة،
والتقييدات اإلس رائيلية القاس يّ ة المفروضة على دخول المعدات والفنيين.

المحطة الفلسطينية الوحيدة لتوليد الكهرباء

أقيمت محطة توليد الطاقة في قطاع غزة باتفاق بين السلطة الفلسطينية و ُم ستثمرين
ُم ستقلين ،وبدأت عملها عام  .2002يملك المستثمرين  66بالمئة من أسهم الشركة
الفلسطينية للكهرباء التي تدير المحطة ،وبقية األسهم بملكية الجمهور .هذه هي
محطة توليد الطاقة الوحيدة بمناطق السلطة الفلسطينية ،وأقيمت بهدف توفير
الكهرباء لمدينة غزة وضواحيها ،التي تضم ق رابة نصف سكان القطاع.

مسببات النقص في الكهرباء والوقود
ينبع نقص الطاقة في قطاع غزة من تشابك العديد من الصعوبات
المختلفة .في السنوات  2002-1967باعت شركة الكهرباء اإلس رائيل ّي ة
الكهرباء لقطاع غزة .مع نهاية التسعينيات وبداية األلفية الثانية طرأت
تغيي رات داخل يّ ة وتنظيم يّ ة على السلطات الفلسطين يّ ة المسؤولة عن
قطاع الطاقة .التغيير األهم كان إنشاء محطة توليد الطاقة في غزة (انظر
الشرح في اإلطار) والتي بدأت العمل عام  2002وكان من المقرر أن تزود
الكهرباء لمدينة غزة وضواحيها في األساس ،والتي يعيش فيها ق رابة
نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو  1.9مليون نسمة.
القدرة اإلنتاجية للمحطة ،والتي كان من ال ُم فترض أن تصل عند
تأسيسها إلى ما يُ قارب  140ميجاواط ،لم تستوفى أب دًا بسبب محدودية

بموجب االتفاق ،تحصل محطة التوليد على الوقود الالزم لتشغيلها من السلطة
الفلسطينية ،باإلضافة إلى مبلغ شهري ثابت مقداره  2.5مليون دوالر ،وذلك مقابل
توليد كمية من الكهرباء التي كان من المفترض أن تصل حتى  140ميجاواط .لم تصل
المحطة يو ًم ا إلى هذا القدر من اإلنتاج لعدة أسباب :نقص في الوقود ،القدرة المحدودة
لشبكة النقل ،قصفها من قبل إس رائيل األمر الذي أدى إلى تدمير مولّداتها وخزانات
الوقود .ورغم أن المحطة ال تنتج الكمية التي كان من المرتقب أن تنتجها ،تستمر
السلطة الفلسطينية بدفع كامل تكاليف التشغيل المذكورة باالتفاق .تكاليف اإلنتاج
العالية واستخدام السوالر ،الذي يعتبر وقودًا غالي الثمن (وعند إضافة ضريبة البلو
يصبح باهظ الثمن) إلى جانب اإلنتاج المنخفض للمحطة ،تجعل من تكلفة الكهرباء
التي تنتجها المحطة عالية ج دًا مقارنة مع الكهرباء التي ت ُشترى من إس رائيل ومصر.
بموجب التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء ،أرباح محطة التوليد للعام
 ،2015بلغت  13.5مليون دوالر.
مصدرhttp://bit.ly/2hmrFsj :
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أحمال الشبكة الكهربائ ّي ة .ذروة انتاج الكهرباء التي حققتها المحطة
وصلت عام  2006إلى نحو  90ميجاواط .في هذا العام ،وبعد وقوع الجندي
اإلس رائيلي ﭼلعاد شاليط في األسر ،قصفت إس رائيل محطة توليد الطاقة
في غزة ودمرت ستة محوالت ،وخزانات وقود المحطة .حتى بعد إصالحها
وصل اإلنتاج القصوي للمحطة إلى  80-60ميجاواط 6.تعود الصعوبات
األخرى لتشغيل المحطة على مر السنين إلى التقييدات المفروضة على
دخول السوالر (تشغيل محطة توليد الطاقة بكامل كفائتها يحتاج إلى
 700-650ألف لتر سوالر يوم يّ ا) ،هذا إلى جانب التقييدات على دخول
مواد البناء وقطع الغيار .كما توجد صعوبات في تأهيل وصيانة شبكة
اإلمدادات بسبب النقص في المعدات التي تمنع إس رائيل دخولها ،أو
التي يتطلب الكثير من الوقت للحصول على تصريح إس رائيلي من أجل
دخولها إلى قطاع غزة.
األسباب الرئيس يّ ة لنقص الوقود لمحطة توليد الطاقة هي صعوبات
التمويل ،تاريخ متلوي من عدم االتفاق بين سلطة الطاقة في غزة وسلطة

األساسي) ،والتي تتم جبايتها من قبل إس رائيل وتحويلها إلى
السعر
ّ
السلطة الفلسطين يّ ة .في عام  2009وبعد أكثر من ثالث سنين ،أوقف
األوروبي تمويل السوالر الضروري لتشغيل محطة التوليد في
اإلتحاد
ّ
غزة .في أعقاب ذلك ،بدأت سلطة الطاقة في غزة ش راء الوقود من مصر،
وتهريبه إلى القطاع عبر األنفاق .في عام  2013تقلص عمل األنفاق في
أعقاب جهود الجيش المصري ،مما أدى إلى نقص في الوقود لتشغيل
محطة توليد الطاقة .تبرعت قطر منذ تلك الفترة بالماليين لتمويل
السوالر للمحطة وتمويل ضريبة البلو المفروضة عليه .بعد عملية
"الجرف الصامد" العسكرية ،منحت السلطة الفلسطين ّي ة اإلعفاء (وغال ًب ا
إعفا ًء كاملاً ) على ضريبة البلو المفروضة على الوقود المخصص للمحطة.
الجزئي لعام  2016بواقع
اليوم ،تفيد الجهات المطلعة في غزة أ ّن اإلعفاء
ّ
 %70الذي تعهدت به السلطة ال يُ نفذ ،وأنهم يدفعون عمل يّ ا أكثر من
 %30من قيمة الضريبة.
مسؤول ّي ة إس رائيل عن النقص
التزويد والرقابة .تساهم إس رائيل في تزويد الكهرباء لقطاع غزة بعدة
طرق .تبيع إس رائيل الكهرباء لقطاع غزة ( 120ميجاواط ،يتم تسديدها
عن طريق السلطة الفلسطين يّ ة) والوقود؛ إس رائيل مسؤولة أيضً ا عن
صيانة البنى التحت ّي ة في منطقتها ،مثل خطوط الكهرباء ،األنابيب
ومضخات الوقود ،التي تتيح تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة .ع ّرفت
المحكمة اإلس رائيل يّ ة العليا تع لّق قطاع غزة بإس رائيل لتزويد الكهرباء
7
بأنه "شبه مطلق".
سيطرة إس رائيل على تزويد الوقود والكهرباء تتيح لها تقييد وتقليص
أو إيقاف اإلمدادات ،وهو ما قامت به في الماضي :ففي عام  2007قررت
إس رائيل تخفيض تزويد الكهرباء إلى غزة 8،وتقليص مبيعات الوقود 9.وقد
التمست جمع يّ ة "ﭼيشاه-مسلك" ومؤسسات أخرى إلى المحكمة العليا
ضد هذا الق رار .تم رفض االلتماس بعد التزام جهاز األمن اإلس رائيلي بتزويد
الوقود "وفق الحد األدنى
اإلنساني" 10،وهي كمية لم تكن كافية لسد
ّ
االحتياجات الضرورية في القطاع ،والتي جرى تقليصها بشكل ملحوظ
11
الحقا رغم االلتزام أمام المحكمة العليا.
بحكم سيطرتها على المعابر من وإلى قطاع غزة ،تسيطر إس رائيل
وتشرف على دخول الوقود والمعدات المطلوبة لقطاع الطاقة ،حتى
عندما يكون مصدر التمويل مؤسسة دول ّي ة أو دولة ثالثة .تفرض إس رائيل
التقييدات على دخول بضائع مدن يّ ة معينة إلى غزة ،بإدعاء أنها قد
تستخدم ألغ راض عسكريّ ة .تُع ّرف هذه البضائع بـ"ثنائية االستخدام"،
وتشمل ،ضمن ما تشمله ،اجهزة ( )upsمز ّود الطاقة الال منقطعة
(الضروري في واقع تك رار إنقطاع الكهرباء) 12،ال رافعات وغيرها من اللوازم
الضروريّ ة إلصالح العطل .دخول المواد "ثنائية االستخدام" يتطلب تصري ًح ا
خاص ا ،والتنسيق بين جهات إس رائيل يّ ة وفلسطين يّ ة ،واستيفاء المطالب
ً
اإلج رائ يّ ة المختلفة ،بعضها مخفي عن الجمهور .أفاد العديد من التجار
والمز ّودين ،ومؤسسات دول ّي ة ،أنهم ال يستطيعون الحصول على تصاريح
خاصة إلدخال معدات "ثنائية االستخدام" إلى قطاع غزة ،بمعنى أ ّن هذه
القائمة تتحول في بعض األحيان إلى قائمة "سوداء" – المعدات التي يمنع

من الصعب حفظ األدوية في التبريد .يجري تصريف مياه
الصحي غير المعالجة إلى البحر ،وبانعدام إمكان ّي ة
الصرف
ّ
تشغيل المضخات تتضرر إمدادات المياه .ال يمكن تشغيل
أجهزة كهربائ ّي ة في المنازل ،مثل الب رادات أو الغساالت،
وبالطبع ليس المك ّي فات في الصيف أو التدفئة في الشتاء
الطاقة في رام الله حول نسبة ضريبة البلو (تستطيع السلطة الفلسطنية
تحديد قيمة الضريبة غير المباشرة وإق رار تمويل التكلفة) .القصف
ائيلي في تموز  2014دمر خزانات الوقود القائمة ،وبسبب
الجوي اإلس ر ّ
ع راقيل أمام دخول لوازم التصليح ،تم إصالح الخزان األصغر فقط.
وفق المصادر في غزة ،فإن سعر ضريبة البلو يصل إلى  %116من
السعر األصلي للمحروقات (أي أ ّن تكلفة المستهلك أكثر من ضعف

مصر
 28ميـﭽاواط
محطة توليد الطاقة
 60ميـﭽاواط

ُم قارنة مع االحتياج اليومي

مصادر تزويد الطاقة لقطاع غزة

إس رائيل
 120ميـﭽاواط

ال ُم جمل 208 :ميـﭽاواط

 400ميـﭽاواط
3

2002

2006

2006

2009

2013

2014

إقامة محطة توليد
الطاقة .قدرة االنتاج
القصوى140 ،
ميـﭽاواط

الحد األقصى من
االنتاج فعل ًي ا 90
ميـﭽاواط

بعد أسر الجندي
اإلس رائيلي ﭼلعاد
شاليط قصفت
إس رائيل محطة
توليد الطاقة .حتى
بعد ترميمها ،لم
يتجاوز انتاجها
 80-60ميـﭽاواط

االتحاد األوروبي
يتوقّف عن تمويل
ش راء السوالر (لعمل
محطة توليد
الطاقة)

تقليص عمل
األنفاق من مصر،
من حيث كان يأتي
الوقود لمحطة
الطاقة

قصف المحطة
مرة أخرى

محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة

سيطرة إس رائيل على تزويد الوقود والكهرباء تتيح لها تقييد
وتقليص أو إيقاف اإلمدادات ،وهو ما قامت به في الماضي:
ففي عام  2007قررت إس رائيل تخفيض تزويد الكهرباء إلى غزة

دخولها مطل ًق ا رغم حيويتها وضرورتها لالحتياجات المدن يّ ة الهامة.
وبالمثل ،فإ ّن إنتاج الطاقة البديلة محدود بسبب عرقلة إس رائيل دخول
األلواح الشمس يّ ة والبطاريات الالزمة التي تتيح تخزين الطاقة .بسبب
التكلفة الباهظة لأللواح الشمس يّ ة والبطاريات فإ ّن الطاقة الشمس يّ ة
باهظة الثمن في غزة واستخدامها محدود رغم أ ّن المورد األساسي ،أي
ضوء الشمس ،متوافر بكثرة.
تخلق سيطرة إس رائيل على المعابر التبعية حتى في حاالت الحاجة
إلى إخ راج معدات للتصليح ،ودخول الخب راء لتقديم اإلرشادات أو القيام
بعمليات التصليح ،وخروج المهندسين من غزة بهدف االستكماالت
13
واللقاءات.
ائيلي ،ط ّور اقتصاد قطاع غزة تبعية
على مر عقود من االحتالل اإلس ر ّ
كبيرة للسوق اإلس رائيل يّ ة كمشغل للعمال وكمصدر للسلع االستهالكية.
إضافة إلى هذه التبعية ،تفرض إس رائيل رقابتها على االقتصاد وتملي

الضريبي ،وعلى اإلنتاج
عليه جوانب مختلفة بحكم تحكمها في الجهاز
ّ
في القطاع (بواسطة السيطرة على دخول المواد الخام) ،وعلى التسويق
والتصدير (بواسطة تحديد المنتجات المسموح بتسويقها ،وكمياتها
وتوقيتها) .تعرقل التقييدات التي تفرضها إس رائيل على تسويق البضائع
من غزة إلى إس رائيل وأسواق الضفة الغرب يّ ة ،وعلى فرص التشغيل
القوي
أيضً ا ،عملية تنمية االقتصاد في قطاع غزة .بمقدور االقتصاد
ّ
تمويل البنى التحت يّ ة للطاقة ،كما أ ّن السكان ذوي القدرات االقتصادية
يستطيعون تسديد ثمن استهالك الكهرباء ،لكن ليست هذه صورة الوضع
في غزة.
أض رار العمليات العسكرية .اتسم العقد الذي عقب تنفيذ خطة "فك
االرتباط" بجوالت معارك بريّ ة داخل قطاع غزة وغارات جويّ ة – عمليات
عسكريّ ة واسعة النطاق أو عمليات "محدودة" .قصفت إس رائيل خالل هذه
العمليات العسكريّ ة م رافق حيوية للبنى التحت يّ ة للطاقة في قطاع غزة،
تتطلب إعادة تأهيلها الوقت الطويل ،والتمويل الهائل ومصادقة إس رائيل
على ذلك .بعضها لم يتم إصالحه حتى يومنا هذا .كما تم تدمير خطوط
الكهرباء في فت رات مختلفة ،مما عرقل عملية إمدادات الكهرباء ،بما في
ذلك بسبب صعوبة إصالحها تحت القصف 14.ذكرنا قصف محطة توليد
الطاقة عام  2006وتدمير مولداتها وقصف وتدمير خزانات الوقود عام
 .2014وهذا باإلضافة إلى قصف خزانات الوقود خالل "الجرف الصامد"؛

ما هي كمية غاز الطهي التي تدخل القطاع بالمعدل

2015
 160طن غاز
باليوم

2014
 140طن غاز
باليوم
االحتياج اليومي لغاز الطهي يبلغ
 300طن غاز باليوم
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التلقائية للفواتير من عش رات اآلالف الذين ال يتلقون رواتبهم ،اإلعفاءات
الواسعة عن دفع فواتير الكهرباء ،الوصالت غير القانون يّ ة ،إخفاقات في
تطبيق القانون ،الضريبة المرتفعة المفروضة على الوقود – كل هذه
تعيق تمويل االنتاج.

فقط بعد ثالثة شهور من إنتهاء العملية العسكريّ ة تم إصالح الخزان
جزئي لمدة ثالثة أيام .أي،
الصغير ،الذي يكفي لتشغيل المحطة بشكل
ّ
في حالة عدم دخول كمية جديدة من السوالر إلى غزة سوف تتوقف
حقيقي،
المحطة كل يً ا عن العمل بسبب النقص في الوقود .وهذا التخوف
ّ
ألنه خالل فت رات التوتر والعمليات العسكريّ ة ال يتم دخول الوقود
إلى قطاع غزة 15.كما تضرر خالل العملية العسكرية "الجرف الصامد"
الصناعي ،ولم يتم إصالحه بعد .لهذا السبب يجري
جهاز تنقية السوالر
ّ
إستخدام السوالر العادي للمحطة وليس الصناعي.
السيطرة على البناء والترميم من قبل جهات أخرى .إقامة منشآت
من قبل أط راف ثالثة ،مثل وكاالت األمم المتحدة ،تستوجب الحصول
على تصريح من إس رائيل للمنشأة ،ومكانها ،والمعدات الالزمة إلقامتها
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وما شابه.
جوهري للسلطة الفلسطين ّي ة .حتى بعد سيطرة حماس على
تأثير
ّ
الحكم في غزة عام  ،2007ما زالت السلطة الفلسطينية تلعب أدو ًرا هامة
في قطاع الطاقة في قطاع غزة ،من ضمنها تنسيق دخول الوقود ،جباية
الض رائب ،وتسديد حسابات الكهرباء والوقود .سيطرة إس رائيل الملحوظة
على عمل إدارة السلطة لهذه الجوانب ناجم عن سيطرتها على الضفة
الغرب يّ ة.

الدولي
الدور المتغ ّي ر للمجتمع
ّ
عملت هيئات دول يّ ة ،وعلى فت رات معينة ،وخاصة الدول ،على دعم
الصناعي
األوروبي ش راء السوالر
ش راء الوقود لغزة .فقد مول اإلتحاد
ّ
ّ
لتشغيل محطة التوليد في السنوات 2009-2006؛ وتبرعت دولة قطر
بالوقود لقطاع غزة في السنوات  .2013-2012منذ نهاية  2013تبرعت
هيئات دولية ،وخاصة دولة قطر ،بعش رات ماليين الدوالرات لتمويل ش راء
السوالر لتشغيل المحطة ،بغية ضمان توفر وقود لتشغيل عدد محدود
من الم رافق الصحية ،وم رافق المياه ،والوقاية الصحية والنظافة ،والم رافق
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الحضريّ ة الحيويّ ة.
إلى جانب التأثي رات اإليجاب يّ ة ألط راف ثالثة ،هنالك تأثي رات سلب يّ ة
أيضً ا .في عام  2013على سبيل المثال طرأ تغيير على السياسة المصريّ ة
بسبب تخوف السلطات من األحداث األمن ّي ة في سيناء .فعملت السلطات
المصريّ ة على تشديد التقييدات على حركة التن ّق ل عبر رفح ،وأغلقت
وهدمت األنفاق ،مما أدى إلى النقص في الوقود ،وتفاقم األوضاع اإلنسان ّي ة
الهشة أصلاً  ،والناتجة عن التقييدات المتواصلة التي تفرضها إس رائيل على
التن ّق ل من وإلى قطاع غزة .خطوط الكهرباء من مصر تضررت أكثر من
مرة بسبب أعمال العنف في سيناء ،األمر الذي أضر بإمدادات الكهرباء
من مصر إلى قطاع غزة.

سيطرة السلطة الفلسطين ّي ة وحماس على البنى التحت ّي ة
األط راف الفلسطين يّ ة المشاركة في إمدادات الطاقة لقطاع غزة هي:
( )1شركة توزيع الكهرباء ،والمسؤولة عن توزيع الكهرباء التي تأتي
من مصادر مختلفة وعن صيانة وتحسين البنى التحت يّ ة ،وتدار من قبل
رؤساء بلديات ،غالبيتهم من حماس؛ ( )2محطة توليد الطاقة ،وهي شركة
خاصة؛ ( )3سلطة الطاقة الفلسطين ّي ة ،المسؤولة ،ضمن أشياء أخرى ،عن
انتاج واستي راد الطاقة ،انتاج وتخزين ونقل وتوزيع الطاقة ،وإقامة البنى
التحت ّي ة الضروريّ ة إلمدادت الطاقة ،وش راء الكهرباء؛ )4( 17سلطة النفط
الفلسطينية ،وهي مسؤولة عن تزويد البترول ومنتجاته ،وغاز الطهي،
وتشكل حلقة وصل بين مزودي الوقود اإلس رائيليين والشركات التي تبيع
الوقود في األسواق الفلسطين ّي ة.
تمويل مصاريف تشغيل محطة توليد الكهرباء هو من مسؤول يّ ة
السلطة الفلسطين يّ ة ،وكذلك ش راء الوقود ،بما فيها السوالر لمحطة
التوليد .بسبب التقييدات اإلس رائيل ّي ة على بيع الوقود ،وبسبب األسعار
الباهظة ،عملت حكومة حماس خالل فت رات معينة على ش راء السوالر من
مصر ،والذي تم نقله عبر األنفاق من سيناء ،وسعره كان أرخص من السعر
ائيلي .في أواسط  ،2013وفي أعقاب التغ يّ رات السياس يّ ة في مصر،
اإلس ر ّ
تقلص عمل األنفاق بشكل كبير وكذلك تدفق الوقود من مص ر.
تعدد الالعبين والجهات المسؤولة يؤدي إلى صعوبات ونزاعات ،األمر
الذي يعرقل عمل قطاع الطاقة في قطاع غزة .من ضمنها ،الخالف البارز
بين سلطة الطاقة في غزة وسلطة الطاقة ووزارة المال يّ ة في رام الله هو
حول مسألة تسديد الض رائب على الوقود المخصص لقطاع غزة.
كما توجد صعوبات في التمويل .نسبة الجبابة المنخفضة لفواتير
الكهرباء (نحو  %40وفق شركة الكهرباء) 18،انعدام إمكانية الجباية

ما هو المطلوب لسد احتياجات الطاقة في قطاع غزة
تقترح المؤسسات والمنظمات المختلفة العاملة في قض يّ ة الكهرباء
في غزة سلسلة من الحلول التي تتيح تحسين إمدادات الكهرباء على
المدى الفوري ،المتوسط والبعيد .فيما يلي أهم الحلول المقترحة:

المعدات ثنائية االستخدام
أجهزة إمدادات الطاقة غير المنقطعة

ضرورية في واقع يتميز بانقطاع متكرر للتيار الكهربائي

ألواح الطاقة الشمسية

ستتيح انتاج طاقة رخيصة ومتوفرة

رافعات

إلصالح األض رار

بطاريات أللواح الطاقة الشمسية

5

شارع ُم ظلم في غزة .إس رائيل قصفت بُ نى تحت يّ ة ضرورية

المدى القريب
يقترح التقرير الذي أعدته سلطة الطاقة الفلسطين ّي ة ،إعفاء ضريبي
كامل عن الوقود لمحطة التوليد .يتيح هذا اإلعفاء استثمار الكثير من
الموارد في ش راء الوقود ،األمر الذي يساعد على تشغيلها عدد ساعات أكبر
في اليوم.
كما تقترح سلطة الطاقة تخصيص جزء من أموال وتبرعات إعادة إعمار
غزة لتأهيل قطاع الكهرباء ،بما في ذلك من أجل ش راء وقود معفي من
الضريبة ،تأهيل البنى التحت يّ ة ومالءمتها لتحمل ضغوط األحمال الكبيرة،
إلى جانب تحسين الجباية وتقليص اإلعفاءات للمؤسسات ،مما يعني
زيادة الدخل .باإلضافة ،يقترح التقرير التوقيع على اتفاق مع إس رائيل
يضمن دخول الفنيين وحرية تنقلهم في األماكن الضروريّ ة.

لتوسيع إمدادات الكهرباء ،وطرق وقيمة المدفوعات واحتياجات الطرفين،
الفلسطيني كي تستطيع
إضافة إلى تحسين البن ّي ة التحت ّي ة في الجانب
ّ
استيعاب الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين.
إمكان ّي ة إضاف ّي ة للمدى المتوسط هي االستثمار في تطوير استخدام
الطاقة الشمس يّ ة ،بما في ذلك إج راء تسهيالت على دخول المعدات
المطلوبة إلى غزة ،اإلعفاء الضريبي عن هذه المعدات ،وتشجيع السكان
والمؤسسات على إستخدام الطاقة الشمس ّي ة المتوافرة .يتم إنشاء مثل
هذه المشاريع في األماكن األكثر نائية في العالم ،وبنجاح ال يستهان به.
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المدى البعيد
تقترح سلطة الطاقة الفلسطين يّ ة مشروع (الربط الثماني) ربط غزة
مع شبكة كهرباء دولية (تضم الشبكة األردن ،وسوريا ،وليبيا ،ومصر،
والع راق ،وتركيا ،ولبنان وفلسطين) ،عن طريق مصر ،لتزويد القطاع بـ 600
ميجاواط 21.من المثير متابعة مستقبل هذا المشروع على ضوء التغيي رات
في الحدود والسيادة في المنطقة.
طبيعي من
كما تقترح السلطة ربط محطة توليد الكهرباء بخط غاز
ّ
إس رائيل أو مصر ،لتشغيل محطة التوليد بتكاليف أقل وكفاءة أكبر ،وبما
يضمن استم رارية عمل المحطة .في هذا السياق نعود ونعبر عن أملنا
بإعادة فحص إمكان يّ ة تطوير مورد الغاز الكامن في البحر المتوسط أمام
شواطيء غزة♦ .

المدى المتوسط
تقترح سلطة الطاقة الفلسطين يّ ة تحويل نسب عالية أكثر من األموال
المخصصة إلعادة إعمار قطاع غزة من أجل تأهيل وتوسيع البن ّي ة التحت ّي ة
للكهرباء وشبكات اإلمدادات .وذلك إلى جانب زيادة استي راد الكهرباء
من مصر وإس رائيل .كما تقترح استكمال مشروع ربط "الخط  ،"161الذي
يفترض أن يزود  100ميجاواط إضافية من إس رائيل (البن ّي ة التحت ّي ة الالزمة
لتشغيل الخط جاهزة بمعظمها) .وتقول سلطة الطاقة أن األمر يتطلب
أيضً ا جهودًا مشتركة من إس رائيل والسلطة الفلسطين ّي ة للتوصل إلى إتفاق
6

البنى التحتية للمياه
الوضع على أرض الواقع
المياه في خطوط األنابيب في قطاع غزة غير صالحة للشرب :فهي
ملوثة ،ومستوى الكولريد والنت رات عالٍ .من يملك اإلمكان ّي ة يلجأ إلى حلول
أخرى ،مثل المياه المحالة من حاويات مياه متنقلة ،ولكن هذا الحل ليس
بديلاً بعيد المدى للمياه الصالحة عبر األنابيب .شبكة األنابيب قديمة
ومهترئة ،ونحو ثلث كمية المياه تضيع سدى.
باإلضافة إلى مشاكل البن يّ ة التحت يّ ة لتزويد المياه ،يعاني قطاع غزة من
مشاكل في شبكة مياه الصرف الصحي .فمعظم المجاري يتم تسييلها إلى
البحر بعد معالجتها جزئ يً ا فقط ،أو حتى دون أي معالجة.
وفق منظمة الصحة العالم يّ ة ( ،)WHOيؤدي استهالك المياه الملوثة
الصحي إلى انتقال األم راض مثل اإلسهال و الكولي را والزحار
وسوء الصرف
ّ
22
والتهاب الكبد  Aوالتيفوئيد وشلل األطفال .األطفال والرضع هم
الميكروبيولوجي .عالوة
المجموعة األكثر عرضة للعواقب الفوريّ ة للتلوث
ّ
على ذلك ،النساء الحوامل واألطفال هم المجموعة األكثر خطورة للعواقب
23
بعيدة المدى لتلوث المياه الكيماوي (بسبب النت رات على سبيل المثال).
تقول منظمة الصحة العالم ّي ة أ ّن التلوث الكيماوي للمياه ال يحظى أحيانًا
الميكروبيولوجي ،ألن عواقبه
بأولويّ ة الرعاية والمعالجة مقارنة بالتلوث
ّ
تشخص غال بً ا مع التأثي رات بعيدة المدى .مع ذلك ،فإن الملوثات الكيماويّ ة
24
في مياه الشرب قد تتسبب في مشاكل صح ّي ة خطيرة.
تلوث مياه الشرب في غزة بسبب مادة النت رات هو األكثر خطورة؛ فقد
أظهرت دراسة أجريت في قطاع غزة عام  2008أن  %90من عينات مياه
الشرب التي فحصت تحتوي على نسبة عالية من مادة النت رات بنسب
تت راوح بين الضعفين وثمانية أضعاف النسبة القصوى الموصى بها من قبل
منظمة الصحة العالم ّي ة .التركيز العالي للنت رات لدى الرضع في عمر أقل
من ستة أشهر قد يؤدي إلى ميتهيموجلوبين يّ ة الدم – متالزمة الطفل األزرق
(مرض يضعف قدرة الهيموجلوبين على حمل األكسجين في الدم؛ ظهرت
أع راض المرض لدى نصف األطفال الذي جرى فحصهم) ،إضافة إلى اإلسهال،
25
والحماض (انخفاض حاد لمستوى الحموضة في الدم).
في العام  2015وصل تزويد المياه لالستخدام المنزلي في قطاع غزة
إلى نحو  95مليون متر مكعب 26،وكان استهالك الفرد اليومي بمعدل 86
لت ًرا 27،بينما الحد األدنى الموصى به لالستهالك اليومي وفق منظمة الصحة
العالم ّي ة هو  100لت ًرا للفرد الواحد 28.تصل المياه من ثالثة مصادر :نحو
الساحلي التي يتم
الجوفي
 %90من المياه الجوف يّ ة ،ومصدرها من الخزان
ّ
ّ
ضخها من اآلبار 29،ونحو  4مليون متر مكعب من المياه المحالة؛ ونحو 5-4
مليون متر مكعب (ساب ًق ا) وحتى  7.5مليون متر مكعب (عام  )2015يتم
30
ش راءها من إس رائيل.
الخزان الجوفي الساحلي هو عبارة عن خزانات المياه الجوف يّ ة الطبيع يّ ة
ومصدر لتزويد المياه لالستخدام المنزلي ،للري والصناعة .يتم ضخ المياه
الجوف يّ ة في غزة عن طريق نحو  260بئ ًرا في أنحاء غزة .ويتجدد الخزان
الجوفي جزئ ّي ا من مياه األمطار ،لكن وتيرة االستخ راج أعلى بكثير من

وتيرة التعبئة ،ويصل العجز في المياة الجوفية إلى عش رات ماليين األمتار
المكعبة سنويّ ا 31.االستخ راج المفرط وشح المياه الجوف يّ ة يتسببان بخفض
الصحي ومخلفات الصناعة
جودة المياه ،والتي تتسرب إليها مياه الصرف
ّ
ومياه البح ر .بسبب انخفاض منسوب المياه تزداد مع الوقت عملية تسرب
مياه البح ر ،األمر الذي يؤدي إلى المزيد من تدهور جودة المياه 32.وبسبب
ري المحاصيل الزراع ّي ة تتسرب األسمدة إلى المياه الجوف ّي ة ،وتشكل مصد ًرا
رئيس يّ ا لتركيز النت رات الذي يل ّوث المياه ويهدد من يشرب منها 33.مستوى
الملوحة العالية في العديد من اآلبار يجعل هذه المياه غير صالحة للشرب،
ولالستخدام المنزلي أو لري محاصيل مختلفة %96 34.من مياه الخزان
الجوفي الساحلي لم تعد صالحة لالستخدام ،وتشير التوقعات أنه حتى
35
الجوفي غير قابلة لإلصالح.
العام  2020ستصبح األض رار الالحقة في الخزان
ّ

وفق منظمة الصحة العالم ّي ة ( ،)WHOيؤدي استهالك المياه
الصحي إلى انتقال األم راض مثل اإلسهال
الملوثة وسوء الصرف
ّ
و الكولي را والزحار والتهاب الكبد  Aوالتيفوئيد وشلل األطفال.
األطفال والرضع هم المجموعة األكثر عرضة للعواقب الفور ّي ة
الميكروبيولوجي
للتلوث
ّ
تحلية مياه البح ر .هنالك محطة واحدة فقط لتحلية المياه صالحة
دولي.
للعمل ،وهنالك ثالث محطات أخرى من المقرر إنشائها بتمويل ّ
المحطة األولى والتي من ال ُم فترض أن تكون في م راحل البناء األخيرة ،موجودة
في منطقة خان يونس .المحطتان األضافيتان (واحدة في منطقة دير البلح
والثانية في منطقة مدينة غزة) ممولتان ويفترض البدء قري بً ا في إقامتهما.
المنزلي.
تشكل مياه البحر المحالة اليوم نحو  %4من المياه لالستخدام
ّ

مصادر المياه
 %90مياه جوفية

 %96من مياه الخزان
الجوفي غير صالحة
للشرب أو الطبخ

 %4مياه
بحر ُم حلاّ ه

 %6إس رائيل
المصدرhttps://goo.gl/0g0aFz :
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ش راء المياه من إس رائيل .التزمت إس رائيل في االتفاقيات المرحل ّي ة بتزويد
قطاع غزة بما ال يقل عن  5مليون متر مكعب سنويً ا 36.في الواقع ،الكميات
التي تم تزويدها على مر السنين كانت أقل من ذلك بكثي ر37 .في عام 2015
تم إضافة خط جديد ،إضافة إلى الخطين القديمين بين إس رائيل وقطاع غزة،
والذي سيزيد كمية المياه المباعة لغزة إلى  10مليون متر مكعب سنويّ ا
بالمجمل .في السنة األخيرة زادت كمية المياه التي تبيعها إس رائيل لقطاع
غزة ،لكنها لم تصل بعد إلى كامل قدرة األنابيب بسبب مشاكل البن يّ ة
التحت يّ ة لشبكة األنابيب وخ زانات المياه في قطاع غزة .السلطة الفلسطين يّ ة
هي المسؤولة عن ش راء هذه المياه من شركة مكوروت بتكلفة نحو 12
مليون شاقلاً في السنة (سلطة المياه في غزة تفيد بأنها تدفع  2.7شاقال
للمتر المكعب من الخط القديم و  3.5شاقال مقابل الكمية نفسها من الخط
الجديد .الكميات المنقولة عبر الخطين متماثلة) .رغم أ ّن جودة هذه المياه
أفضل من جودة المياه الجوف يّ ة ،يتم ضخها عبر شبكة المياه نفسها مما
يعني اختالطها في المياه الجوف ّي ة غير الصالحة لالستخدام ،وذلك بهدف
إضافة بعض التحسين على معدل جودة المياه في الشبكة .يستخدم السكان
مياه الشبكة غير الصالحة للشرب أو الطهي ألهداف أخرى.
الجوفي ،ينبغي معالجتها عبر عملية تنقية.
بغية استخدام مياه الخ زان
ّ
يوجد في غزة عش رات محطات التنقية الخاصة .صحيح أ ّن تشغيلها يتطلب
الحصول على الترخيص ،لكن الرقابة عليها محدودة ج دًا .خالل عملية التنقية
قد تتعرض المياه إلى التلوث بسبب نقل المياه من آلة إلى أخرى أو من
الحنفيات.
المياه التي تتم تنقيتها ال يتم تفريغها في الشبكة ،بل يجري تسويقها
زمني غير ثابت .معظم
بواسطة ناقالت توزع المياه على المنازل ،وفق جدول ّ
المنازل في غزة تحصل على مياه الشرب بهذه الطريقة .البعض يملك
أجهزة تنقية منزل ّي ة ،أو يشترون زجاجات المياه .الطلب على المياه في غزة
اليوم أعلى من االستهالك وسوف يرتفع في المستقبل 38.واالحتياجات أكبر
بكثير من الكمية التي يمكن انتاجها بشكل آمن عن طريق علميات الضخ
39
والتحلية.

مجاري في وادي غزة .بالخلفية محطة توليد الطاقة .مجاري ملوثة تتغلغل إلى خزانات مياه
الشرب الجوفيةخزانات مياه الشرب الجوفية

المعايير
المياه ضروريّ ة للحياة وللصحة والنشاط السليم .لذلك ،هنالك معايير
40
وخطوط توجيه ّي ة حول جودة وكمية المياه الضروريّ ة الستهالك الفرد.
المياه في قطاع غزة بعيدة عن استيفاء هذه المعايي ر .في بعض آبار الضخ
يصل تركيز الكولوريد والنت رات إلى عش رات أضعاف الحد األقصىى الذي
41
وضعته منظمة الصحة العالم ّي ة.
كمية المياه المتوافرة لسكان قطاع غزة ال تكفي لسد االحتياجات
المنزل يّ ة ،وال احتياجات الصناعة والزراعة .تقدر سلطة المياه الفلسطين يّ ة أ ّن
المنزلي،
قطاع غزة يحتاج إلى نحو  200مليون متر مكعب سنويّ ا لالستخدام
ّ
والصناعي .وهذه هي تقري بً ا الكمية التي يتم ضخها اليوم ،لكن
اعي
ّ
الزر ّ
بسبب قلة نجاعة شبكة المياه تتم خسارة نسبة عالية من المياه ،وبسبب
الجوفي
عدم إمكان ّي ة استم رار ضخ الكمية المستهلكة حال ّي ا من المخزون
ّ
لفترة طويلة ،فإن شح المياه آخذ باالزدياد.
شبكة المياه في قطاع غزة ال تستوفي هي األخرى معايير تزويد المياه
إلى المنازل ،والمدارس ،وأماكن العمل أو البيئة القريبة .وهناك مناطق في
قطاع غزة ال تصلها الشبكة بتاتًا .مناطق أخرى ال تحظى بالتزود بالمياه
بشكل منتظم .نحو  %70من سكان قطاع غزة يحصلون على المياه مرة
واحدة كل ثالثة أو أربعة أيام فقط ،بضع ساعات في كل مرة .في المناطق
األكثر ح ظًا ،تجري المياه في الشبكة لمدة عدة ساعات في اليوم .في األيام
التي تجري فيها المياه عن طريق الشبكة يعمل السكان على تخزين المياه
المستقبلي .بسبب التقييدات
داخل خ زانات قريبة من البيت لالستخدام
ّ
المفروضة على إمدادات الكهرباء ،هنالك صعوبة في ضخ المياه لألماكن
العالية .وال يتم تسييل مياه الشرب عبر الشبكة نهائ يً ا ،بينما تزويد المياه
بواسطة ناقالت ليس ثاب تً ا أو منتظ ًم ا.
المنالية االقتصاد ّي ة للمياه .رغم الجودة المتدن ّي ة واإلمدادات غير الثابتة،
فإ ّن تكلفة المياه لسكان قطاع غزة باهظة الثمن .توصي معايير األمم
المنزلي عن
المتحدة بخصوص توفير المياه أ ّن ال يزيد ثمن المياه لالستهالك
ّ
 %5من الدخل .إال أ ّن نتائج استطالع من العام  2010تشير إلى وجود أسر في
قطاع غزة تنفق نحو ثلث دخلها على ش راء المياه؛ 42اإلستطالع الذي أجري
في السنوات  2008-2007يشير إلى أ ّن األسر في غزة تنفق في المتوسط

وضع المياه في قطاع غزة
استخ راج مفرط من الخزان الجوفي –  %96من المياه المستخرجة
غير صالحة لالستخدام
 1/3المياه تذهب سدى ألن الشبكة قديمة ومهترئة
مياه المجاري تصب في البحر
مياه بجودة جيدة تُضَ خ في نفس الشبكة التي تحوي مياه الخزان
الجوفي ذات الجودة المتدنية
صعوبات باستخ راج المياه ،تحليتها وإيصالها بسبب النقص في
الكهرباء والوقود
8

مشروع يحتاج لمصادقة إس رائيل ،التي تفحص موقعه ،مخططاته ومواصفاته
الفن يّ ة؛ فهي التي تصادق على المزودين والمقاولين ،وسجل كميات المواد
الالزمة إلقامته .فقط بعد الحصول على ال ُم صادقة يستطيع المبادر/المقاول
طلب المعدات الالزمة للبدء في تنفيذ المشروع .حتى كتابة هذه السطور
هنالك  44مشرو ًع ا في مجال المياه التي حصلت على مصادقة إس رائيل،
وخمسة مشاريع أخرى تنتظر المصادقة %70 .من هذه المشاريع تعاني من
52
التقييدات على دخول المعدات والمواد "ثنائ يّ ة االستخدام".

 %11.7من دخلها على ش راء المياه 43.االستطالع من العام  2010يشير إلى أ ّن
الرئيسي هو من المياه المشت راه
 %80من األسر أفادت أ ّن مصدر مياه الشرب
ّ
المنزلي.
لالستهالك
ة
ي
العشوائ
اآلبار
من المزودين 44،ويعتمد اآلخرون على
ّ
ّ
وهناك أسر عديدة ال تدفع ثمن استهالك المياه بسبب شحة الموارد أو
الجباية الفاشلة.
الصرف الصحي .يعيش نحو  %28من سكان قطاع غزة في مناطق ال
تتوفر فيها شبكة صرف صحي 45،األمر الذي يضطرهم إلى استخدام بدائل
مثل آبار المجاري .يوجد في قطاع عزة خمس منشآت لمعالجة مياه الصرف
جزئي فقط السباب عديدة ،من بينها :محدودية إمدادت
والتي تعمل بشكل
ّ
الصحي.
الكهرباء األمر الذي ال يسمح باستكمال دورة معالجة مياه الصرف
ّ
الصحي في قطاع غزة (عش رات آالف اللت رات يوم ّي ا) تُس ّي ل
معظم مياه الصرف
ّ
إلى البحر بدون معالجة.
يؤدي هذا الواقع إلى التلوث الذي يشكل خط ًرا حقيق يّ ا على السكان
46
ويؤدي إلى مشاكل في قطاع صيد األسماك.
وعلى جودة المياه الجوف ّي ة،
ّ
أسباب الوضع الحالي .تتسبب صعوبات التصليح وصعوبات صيانة شبكة
المياه في انخفاض النجاعة وتؤدي إلى السحب ال زائد .التوت رات بين األط راف
المعن ّي ة وتوزيع المسؤول ّي ة بينها تخلق صعوبات في التمويل وفي تنفيذ
المشاربع وتحسين البنى التحت يّ ة.
الصحي في قطاع غزة من اإلهمال المستمر على
تعاني شبكة الصرف
ّ
السياسي ،واألض رار التي تسببتها
مدار السنين ،والناجم عن انعدام االستق رار
ّ
العمليات العسكريّ ة اإلس رائيلية المختلفة ،والنقص في قطع الغيار ومواد
47
البناء الالزمة لتأهيل وتحسين البنية التحتية.
النقص في الكهرباء والوقود الذي اشرنا إليه في الفصل السابق ،يعرقل
عملية ضخ المياه وتحليتها وانتظام ونجاعة اإلمدادات ،مما يسبب المخاطر
بسبب عدم معالجة الصرف
الصحي والتدفق المكشوف للمجاري 48.كما
ّ
تعرقل مخاوف استم رار النقص في الطاقة تمويل المشاريع في مجال المياه.
فعلى سبيل المثال ال يوجد تقدم في تجنيد الموارد لبناء منشأة تحلية كبيرة
49
في قطاع غزة بسبب تخوفات عدم التمكن من تشغيلها.

ال تملك الهيئات الفاعلة في غزة المعلومات الواضحة عن
المعدات المسموحة والمحظورة – فهنالك عناصر ال يُ صادق
بتاتًا على دخولها ،ولكن ال يمكن معرفة ذلك مسب ًق ا .فعلى
سبيل المثال ،هنالك صعوبات عديدة في الحصول على
المصادقة على مواد لتنقية المياه وأنواع معينة من المضخات
حتى عندما ال يتطلب األمر مصادقة عن طريق اآللية توجد صعوبات
وتقييدات على دخول المواد الالزمة .فهكذا ،ونتيجة الع راقيل التي تفرضها
الصحي،
إس رائيل على دخول المادة مانعة التجمد لمعالجة مياه الصرف
ّ
استوجب األمر تدخل توني بلي ر ،المبعوث السابق للرباعية ،من أجل
التفاوض مع إس رائيل للسماح بدخول هذه المادة 53.ال يمكن استدعاء تدخل
مسؤول رفيع المستوى بخصوص كل عنصر من عناصر المشروع .عالوة على
ذلك ،ال تملك الهيئات الفاعلة في غزة المعلومات الواضحة عن المعدات
المسموحة والمحظورة – فهنالك عناصر ال يُ صادق بتاتًا على دخولها ،ولكن
ال يمكن معرفة ذلك مسب ًق ا .فعلى سبيل المثال ،هنالك صعوبات عديدة في
الحصول على المصادقة على مواد لتنقية المياه وأنواع معينة من المضخات.
الصعوبات والتأخير في السماح بدخول قطع الغيار ،وبالتالي الشك في
قدرة استكمال تنفيذ المشاريع ،تؤدي إلى خفض استعداد المانحين لتمويل
مشاريع جديدة.
آثار العمليات العسكر ّي ة .ألحقت العمليات العسكريّ ة األض رار في

االعتماد على إس رائيل
إضافة إلى المياه التي تبيعها إس رائيل لقطاع غزة ،فإن سيطرتها على
جوانب مختلفة من الحياة في قطاع غزة ،وعلى الحركة منها وإليها بشكل
خاص ،تؤثر كثي ًرا على البنى التحت ّي ة للمياه واإلصحاح في قطاع غزة.
السيطرة اإلس رائيلية على المعابر وعلى دخول المعدات وقطع الغيار.
كما أسلفنا في الفصل السابق ،هنالك حاجة إلى مصادقة إس رائيل على دخول
المعدات للمشاريع المختلفة ،بما فيها تلك التابعة لهيئات دول يّ ة أو بتمويل
دولي .دخول قطع الغيار لشبكة المياه متعلق بإس رائيل ،وعدم توفر قطع
ّ
الغيار يعرقل صيانة منظومة ضخ المياه وتحليتها ونقلها .كثي ًرا ما يتم إعاقة
تنفيذ مشاريع في مجال البنى التحت يّ ة بسبب التأخير في إصدار التصاريح
من قبل إس رائيل إلدخال المواد أو المعدات المطلوبة .وقد ألحقت هذه
50
التقييدات والع راقيل األض رار في البنى التحت ّي ة.
منذ بداية  2015تحتاج جميع مشاريع المؤسسات الدول يّ ة في مجال
المياه إلى المصادقة عن طريق آلية إعادة إعمار غزة (51 .)GRMفكل

وضع المياه :كم ّي ة االستهالك للفرد عام 2015

قطاع غزة
 86لتر بالمعدل لليوم

اس رائيل
 236ليتر بالمعدل لليوم

وفق ُم ن ظّمة الصحة العالمية ،فإن العيش الصحي يتطلب أكثر من
 100ليتر للفرد باليوم
المصدرhttp://goo.gl/3zMsPH ; http://goo.gl/edF2Jj ; http://bit.ly/2cy459P :
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م رافق للمياه واإلصحاح .فمثلاً  ،خالل عملية "الجرف الصامد" تم قصف
خزان للمياه الذي مول بناءه البنك
الدولي 54،كما تم تدمير خزان "المنطار"
ّ
في حي الشجاعية ،مما أدى إلى تعطيل التقدم في مشروع مزج المياه
المشت راه من إس رائيل مع مياه آبار غزة بغية زيادة إمدادات المياه ذات
الجودة المالئمة للشرب وخفض أسعارها.
الوتيرة العالية لعمليات القصف ونطاق اإلصابات يتسبب في ردع
الدولي من المبادرة إلى إقامة م رافق للبنى التحت يّ ة في قطاع
المجتمع
ّ
غزة .فبدون ضمان عدم تفجير الم رافق ال يمكن تجنيد التمويل واالستعداد
إلنشائها .هذا باإلضافة إلى عدم التيقن من المصادقة عليها من قبل إس رائيل
ودخول المعدات الالزمة إلقامتها.
الفلسطيني من السيطرة على البنى التحت ّي ة .البنى التحت ّي ة
الجانب
ّ
الصحي في قطاع غزة هي من مسؤول يّ ة عدة جهات
للمياه والصرف
ّ
فلسطين يّ ة .سلطة المياه الفلسطين ّي ة ( )PWAوهي هيئة مستقلة تتبع
للسلطة الفلسطين ّي ة .وهي المسؤولة عن سياسات المياه والمجاري ،وعن

حماية وإدارة وتطوير مصادر المياه ،وتوزيع المياه إلى المناطق المختلفة،
وإمدادات المياه.
مصلحة مياه بلديات الساحل ( )CMWUوهي تخضع لسلطة المياه،
وتعمل على تنسيق عمل  25بلدية في قطاع غزة في مجال المياه (ال
يشمل مدينة غزة) وبدرجات متفاوتة عمل البلديات غير المنتظمة ضمن
المصلحة .المصلحة مسؤولة عن ضخ المياه وتوزيعها ،تطوير وصيانة البنى
الصحي ومياه األمطار ،وكذلك
التحت يّ ة وإدارة منظومة معالجة مياه الصرف
ّ
الصحي ،وتحسين جودة
عن ب رامج تحسين وتطوير مجاالت المياه والصرف
ّ
المياه ،وتطوير مصادر المياه .غالبية أعضاء مجلس اإلدارة اليوم من رؤساء
البلديات المحسوبين على حركة حماس .توزيع الصالحيات بين المصلحة
وبين البلديّ ات ليس منهج ّي ا  -المصلحة مسؤولة عن الموظفين لكن
الرواتب تدفع من قبل البلديات 55.في بعض البلديات هنالك إشكاالت في
التعاون بينها وبين سلطة المياه ،ومع بعضها اآلخر التعاون محدود ج دًا.
في مدينة غزة ،البلدية هي التي بقيت المسؤولة الحصريّ ة عن قطاع المياه
الخاص بها .نتيجة كل ما سبق ،فإن قدرة السلطة على النهوض في مشاريع،
حتى لو تم إيجاد تمويل لها من جهات دول يّ ة ،تبقى محدودة.
إضافة إلى الجهات الحكوم ّي ة الفلسطينية ،بعض النواحي المختلفة
في منظومة تزويد المياه تتم من قبل هيئات خاصة – تنقية المياه ،نقل
وبيع المياه الصالحة للشرب على نحو خاص .قسم الوقاية الصح ّي ة يعاني
على مدار السنين من اإلهمال بسبب شحة اإلستثمار الناجمة عن التمويل
المحدود 56.فعلى سبيل المثال ،صعوبات التمويل وانعدام االستق رار
السياسي يعرقالن تأهيل وتحسين منظومة الصرف
الصحي 57.صحيح أنّه
ّ
ّ
طرأ في السنوات األخيرة تقدم على عمل يّ ة الجباية من المستهلكين ،لكنها
58
لم تتجاوز نسبة  %50بعد.
كما تعرقل التوت رات بين الجهات المختلفة تحسين األوضاع .فمثلاً ،
تسببت معارضة نقل مشاريع دول يّ ة في مجال المياه إلى إش راف آلية
الم راقبة ( )GRMإلى تجميد العمل لعدة أشهر لم يتم خاللها التقدم في
المشاريع إلى أن تم شملها ضمن هذه اآللية.
الرئيسي لمشاكل قطاع المياه في
ائيلي ،فإ ّن العامل
ّ
وفق الموقف اإلس ر ّ
الفلسطيني لمصادر المياه وإلحاق
الجانب
معالجة
قطاع غزة هو نوع ّي ة
ّ
األض رار في المخزون الجوفي .وفق هذا الموقف ينبغي على الجانب
الفلسطيني تعديل استخدام مصادر المياه ،والعمل وفق نظام للمياه
ّ
واستخدام المياه المكررة ،لكن ال توجد أية جهة فلسطين ّي ة قادرة على
الفلسطيني مسؤول يّ ة
توفير مثل هذه الحلول 59.تلقي إس رائيل على جانب
ّ
إيقاف وعرقلة مشاريع مختلفة في الماضي ،مثل إنهاء خط المياه الثالث
60
الصحي.
وإنشاء خزان مؤقت للصرف
ّ
الدولي .معظم البنى التحت يّ ة
مسؤول ّي ة ومشاركة طرف ثالث ،المجتمع
ّ
التي أقيمت في قطاع غزة في السنوات األخيرة ،وخاصة م رافق التنقية،
والتحلية ومشاريع مصلحة مياه بلديات الساحل ،تم تمويلها من قبل
أط راف دول يّ ة بقيمة مئات ماليين الدوالرات .باإلضافة إلى ذلك ،جزء من
أموال إعادة اإلعمار التي تصل إلى قطاع غزة تخصص لتأهيل البنى التحت ّي ة
للمياه .ساهمت المؤسسات الدول يّ ة ،ضمن مساهماتها المختلفة ،في
تنفيذ إعادة تأهيل طارئة للبنى التحت ّي ة بعد عمل ّي ة "الجرف الصامد" 61.كما

إضافة إلى الجهات الحكوم ّي ة الفلسطينية ،بعض النواحي
المختلفة في منظومة تزويد المياه تتم من قبل هيئات
خاصة – تنقية المياه ،نقل وبيع المياه الصالحة للشرب على
نحو خاص .قسم الوقاية الصح ّي ة يعاني على مدار السنين من
اإلهمال بسبب شحة اإلستثمار الناجمة عن التمويل المحدود
تأثير إس رائيل على مجال المياه في القطاع
سيطرة على المعابر

منع وفرض تقييدات صارمة على دخول مع دّات وقطع غيار

تقييدات صارمة على دخول المعدات

 %70من المشاريع في مجال المياه متأثرة من التقييدات

تدمير

خالل العملية العسكرية "الجرف الصامد" تم هدم خزاني
مياه كبيرين

تقييدات على التنقل

تقييدات على تنقل مختصين وطواقم العمل

نقص بالكهرباء والوقود (من إس رائيل)

لم رافق استخ راج المياه ،التحلية والتزويد المنتظم

ُم عيقات أمام التطوير االقتصادي

تؤدي إلى تقليص الموارد المخصصة للبنى التحتية
للمياه وصيانتها
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أعمال لصيانة أنابيب المياه في غزة .ثلث المياه يذهب سدى بسبب األنابيب المهترئة

أن ال ُم جتمع الدولي شريك أيضً ا بتخطيط ،تنسيق وتنفيذ مشاريع في مجال
البنى التحتية ،وكانت له ُم ساهمة هامة في دعم إقامة (.)CMWU

المياه الجوف يّ ة (األمر الذي يتطلب المزيد من استثمارات المجتمع
الدولي)؛ 66تحسين البنية التحت ّي ة بما يشمل بناء خزانات للمياه وتطوير
ّ
67
شبكة التوزيع.
توصي سلطة المياه الفلسطين ّي ة بتحلية كمية محدودة من مياه البحر
والعمل على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
مؤسسات إس رائيل يّ ة توصي ببيع  30مليون متر مكعب إضافية سنويّ ا
لغزة من إس رائيل 68.هنالك خطة است راتيج ّي ة لتحسين شبكة المياه وتقليص
الكميات "الضائعة" للمياه ،وينبغي تنفيذها .لكن األمر يتطلب موارد مالية
كبيرة وفترة هدوء .كما يتطلب األمر تعاون أفضل بين مصلحة مياه بلديات
ائيلي بعدم
الساحل والبلديات غير المنتظمة في المصلحة والتزام إس ر ّ
قصف م رافق البنى التحت يّ ة التي ستتم إقامتها.

المطلوب من أجل ايجاد بنية تحت ّي ة تعزز حقوق السكان
هنالك حاجة إلى تحسين شبكة األنابيب ومنظومة توزيع المياه،
وزيادة توافر ومنال يّ ة المياه للمنازل والمؤسسات ،وضمان ظروف تتيح ش راء
مياه بالجودة المناسبة واألسعار المعقولة .ينبغي تقليص استخدام مياه
62
الجوفي من أجل إعادة تأهيله واستخدامه مستقبلاً .
المخزون
ّ
تقترح المؤسسات واألجسام المختلفة العاملة في قضية المياه
واإلصحاح في قطاع غزة سلسلة من الحلول التي تتيح التحسين للمدى
الفوري ،المتوسط والبعيد .فيما يلي أهم الحلول المقترحة:
ّ
المدى القريب
إلغاء التقييدات على دخول مواد البناء وقطع الغيار؛ حرية حركة الخب راء
والطواقم؛ 63نقل كامل حصة العشرة مليون متر مكعب السنويّ ة من
إس رائيل إلى قطاع غزة؛ 64زيادة إمدادات الكهرباء من إس رائيل من أجل الضخ
65
المتواصل للمياه وإيصالها إلى المنازل وتشغيل م رافق التنقية.

المدى البعيد
توصي مصلحة المياه بإقامة مشاريع لتحل يّ ة مياه البحر على نطاق
كبي ر 69.كما توصى مصلحة مياه بلديات الساحل بخطة على نطاق كبير
الصحي إلعادة استخدام هذه المياه بعد إنجاز العمل
لمعالجة مياه الصرف
ّ
70
التنقية.
على بناء م رافق
هيئات دول يّ ة تقترح بناء وترميم شبكات المياه
الصحي وزيادة توافر شبكات المياه والصرف الصحي في المنازل
والصرف
ّ
والمدارس والم راكز الطب يّ ة ،ونظام معالجة المخلفات يالئم الظروف في
غزة♦ 71.

المدى المتوسط
إقامة منشأة لتحلية مياه البح ر ،لزيادة إمدادات المياه دون استخدام
11

البنى التحت ّي ة لالتصاالت
إقامة وتشغيل نظم وشبكات إتصاالت مستقلة 77،وحقهم في تحديد
السياسة في هذا المجال ،وحقهم في اختيار نوع التكنولوجيات المناسبة
لمستقبلهم 78.لكن الوعود شيء والواقع شيء آخ ر .فالسيطرة اإلس رائيل ّي ة
على شبكات االتصاالت شاملة وواسعة ،وهي تحد ج دًا من قدرة القيادة
الفلسطين يّ ة على تحديد السياسة في هذا المجال ومن قدرتها على
تشغيل شبكات اإلتصاالت المناسبة لظروف قطاع غزة.
تسيطر إس رائيل على تخصيص ترددات ال راديو للفلسطينيين وتفرض
التقييدات عليها ،لذلك تستطيع إس رائيل فرض الرقابة على االتصاالت
الفلسطين يّ ة ،والتشويش على بث ال راديو أو السيطرة عليه بغية تقييد
المعلومات وم راقبة المضامين التي تعتبرها دعاية (بروبوغندا) .بناء على
ذلك تستطيع إس رائيل تعطيل خدمات االتصاالت .كما إ ّن سابقة قصف برج
البث خالل العمليات العسكريّ ة يبين مدى هشاشة هذه الشبكة.

الوضع على أرض الواقع
توفّر وسائل االتصاالت الحديثة ،مثل اإلنترنت والهواتف الخلويّ ة ،يعتبر
في عصرنا حاجة أساس ّي ة .سكان قطاع غزة محرومون من الخدمات المتقدمة
مثل اإلنترنت السريع وشبكات الجيل الثالث .الخدمات المتوافرة في قطاع
غزة تعتمد كل يً ا على إس رائيل ،عبر تزويد البنى التحت يّ ة ،المصادقة على
دخول المعدات وعلى استخدام التكنولجيا الحديثة .سيطرة إس رائيل على
البنى التحت يّ ة لإلتصاالت في المناطق الفلسطين يّ ة وقدراتها على تقييد
72
ورصد استخدامات االتصاالت حظيت بتسمية "االحتالل الرقمي".

السيطرة اإلس رائيل ّي ة على شبكات االتصاالت شاملة وواسعة،
وهي تحد جدًا من قدرة القيادة الفلسطين ّي ة على تحديد
السياسة في هذا المجال ومن قدرتها على تشغيل شبكات
اإلتصاالت المناسبة لظروف قطاع غزة

االتصاالت الهاتفية والشبكة الخلويّ ة
عملت إس رائيل في السابق على منع السلطة الفلسطين يّ ة من الحصول
دولي خاص بها .في عام  1999بدأ العمل وفق رمز هاتف
على رمز هاتف ّ
دولي خاص بالسلطة الفلسطين يّ ة ،لكن المكالمات الخارجة من غزة إلى
ّ
خارج البالد (عبر الهواتف األرضية أو الخلويّ ة) تنتقل عبر قنوات الشبكة
اإلس رائيل ّي ة ،مما يتيح إلس رائيل م راقبتها أو قطعها 79،وكذلك األمر بالنسبة
للمكالمات بين قطاع غزة والضفة الغرب يّ ة .خالل عملية "الجرف الصامد"
ائيلي رسائل نص يّ ة قصيرة للسكان في قطاع غزة
أرسل الجيش اإلس ر ّ
وتحذيرهم من عمليات القصف .سهولة وصول إس رائيل إلى مكان السكان
وأرقام هواتفهم الخلويّ ة يشكل نموذ ًج ا عن حجم سيطرة إس رائيل على
80
شبكات الهواتف في قطاع غزة واستخدامات هذه السيطرة.
في حاالت حدوث عطل في شبكة األلياف الضوئ يّ ة التي تمر االتصاالت
عبرها ،يتطلب األمر التنسيق مع إس رائيل لغرض إصالحها 81.بسبب هذه
التدابير تملك إس رائيل إمكان ّي ة منع المكالمات وقطع الكوابل واأللياف
الضوئ يّ ة لإلتصاالت .يعود عدم استخدام إس رائيل لهذه اإلمكان يّ ة جزئ يّ ا إلى
82
التزام إس رائيل وفق االتفاقيات الدول ّي ة.
تسيطر إس رائيل على تخصيص الترددات لالتصاالت في المناطق
الفلسطين يّ ة .كانت إس رائيل قد تعهدت في الماضي باالستجابة لطلبات
فلسطين ّي ة مستقبل ّي ة لتخصيص الترددات ،خالل فترة ال تزيد عن شهر
من يوم تسلم الطلبات 83.رغم ذلك ،فإن المفاوضات بين وزارة االتصاالت
الفلسطين يّ ة والسلطات اإلس رائيلية لتخصيص الترددات تستمر سنين
طويلة .حتى العام  2015حصلت شركة الهواتف الفلسطين ّي ة "جوال" على
الترددات نفسها التي كانت لديها قبل  16سنة ،رغم مضاعفة عدد زبائنها
بنحو  20مرة 84.منذ العام  2004تطالب وزارة االتصاالت الفلسطين يّ ة
إس رائيل بتخصيص ترددات لشبكات الجيل الثالث للمناطق الفلسطين ّي ة.
فقط في عام  ،2015وبعد مرور أكثر من عشر سنوات ،صادقت إس رائيل
على الطلب 85،وعلى ما يبدو فهذا ال يشمل قطاع غزة غال ًب ا .وحتى اآلن

المشاكل في مجال االتصاالت في قطاع غزة صعبة بشكل خاص بسبب
عزل سكانها عن بق ّي ة العالم ،وخاصة بسبب الفصل عن الضفة الغربية
– الشطر الثاني من األراضي الفلسطين يّ ة ،حيث يعيش جزء من أقاربهم
73
الثقافي والوطني.
ومجتمعهم ،إضافة إلى العالقات التجاريّ ة وال رابط
ّ
ضروري من أجل التنمية االقتصاديّ ة
توافر وسائل االتصال المتقدمة
ّ
والتكنولوج يّ ة ،وتحسين األعمال التجاريّ ة والخدمات العامة ونجاعتها
وخفض األسعار.
تعرقل الصعوبات في مجال االتصاالت التنم ّي ة الصناع ّي ة المتقدمة
في قطاع غزة ،وإمكان يّ ات التنمية االقتصاديّ ة ،هذا فضلاً عن صعوبات
الكهربائي المتواصل وانعدام إمكانية الحصول على األدوات
إنقطاع التيار
ّ
ومنتجات تكنولوجية المقبولة عالم يّ ا .في ظل إنعدام الشبكات الخلويّ ة
من الجيل الثالث ،وعدم إمكانية العمل على نحو متواصل واختيار ساعات
العمل وفق الحاجة وليس بسبب إك راهات خارج ّي ة ناجمة عن تخصيص
ساعات معينة إلمدادات الكهرباء ،فهنالك إشكال يّ ة كبيرة في احتماالت
المنافسة في مجال الهاي-تك مع مناطق أخرى في العالم.
إضافة إلى تطوير وتحسين البنى التحت ّي ة الماديّ ة ،يحتاج قطاع غزة
إلى المزيد من المشغالت الخلويّ ة والترددات ،وإمكانية استخدام أجيال
متقدمة (الثالث وال رابع) ،وتحديث المواد "ثنائ ّي ة االستخدام" بغية التمكن
من صيانة وتطوير النظم بشكل دائم.
مسببات الوضع
منذ عام  1967تسيطر إس رائيل على شبكات الهواتف في قطاع غزة،
وتمنع الفلسطينيين من إنشاء شبكات هواتف مستقلة 75.وفي فت رات
معينة منعت إس رائيل الفلسطينيين من إرسال رسائل عبر الناسوخ والبريد
76
اإللكتروني.
ّ
اعترفت إس رائيل في االتفاقيات المرحل ّي ة بحق الفلسطينيين في
74
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لم تصادق إس رائيل على طلب لشبكة الجيل ال رابع .تقدر وزارة االتصاالت
الفلسطين يّ ة أنّه في حالة تمكن سكان قطاع غزة من االرتباط بشبكات
الجيل الثالث ،سوف تقفز اشت راكات اإلنترنت في القطاع من  95ألف إلى
 600ألف 86.هذا التغيير لن يخفض تكلفة االرتباط بالشبكة فحسب ،بل
سيؤدي إلى تحسين جودة الخطوط ،ويسهم في تنم يّ ة قطاع غزة ،والحد
من البطالة ،وتحسين األوضاع االقتصاديّ ة.
ترفض إس رائيل السماح لشركات االتصاالت الخلويّ ة العاملة في الضفة
الغرب يّ ة العمل في قطاع غزة .لذلك فإن السوق في غزة احتكاريّ ة واألسعار
باهظة.
اتصال غزة بشبكة اإلنترنت العالم يّ ة يتم عن طريق الشبكة اإلس رائيل يّ ة.
تشتري شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" الخدمات من إس رائيل
وتبيعها لشركات خاصة في قطاع غزة ،التي تقوم بدورها ببيع الخدمات
الخلوي في قطاع
للمستخدمين هناك .كما تسيطر إس رائيل على اإلنترنت
ّ
غزة .فإس رائيل ال تخصص ترددات لهذه الشبكات ،وال لشبكة الجيل الثالث
 .WiMaxتستطيع هذه الشبكة تحسين تغطية المناطق في قطاع غزة
وتحسين جودة المعلومات المنتقلة عبر الشبكة 87.وفق ما قاله خبير في
مجال التكنولوجيا من قطاع غزة لجمع ّي ة "ﭼيشاه-مسلك" فإ ّن إس رائيل
تدعي بأ ّن هذه الشبكة ستؤثر على الترددات التي يستخدمها الجيش
88
ائيلي ،األمر الذي يشكل خطورة الستخدامها ألغ راض التجسس.
اإلس ر ّ

عامالت في شركة تكنولوجيا المعلومات في غزة

والضفة الغرب يّ ة .تضم شركة بالتل في قطاع غزة ثالث شركات :شركة
االتصاالت الفلسطين ّي ة ،التي تزود خدمات الهواتف األرضية ،وخدمات
خطوط اإلنترنت؛ شركة حضارة لتزويد خدمات اإلنترنت؛ وشركة جوال
لخدمات االتصاالت الالسلك يّ ة وخدمات الهواتف الخليويّ ة.
كما تعمل في قطاع غزة شركات خاصة لتزويد خدمات اإلنترنت.
الشركات الفلسطين يّ ة المعنية بالعمل في مجال تزويد خدمات اإلنترنت
يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة االتصاالت الفلسطين يّ ة.
حتى العام  2005وقبل تنفيذ خ طّة "فك االرتباط" ،كان هناك تنافس
بين شركتي "أورنج" و"سليكوم" اإلس رائيلتين ،وشركة جوال كانت ما زالت
جديدة في هذا القطاع .بعد تنفيذ خطة "فك االرتباط" غادرت الشركات
اإلس رائيل يّ ة قطاع غزة وأخذت معها جميع معداتها.
شركات االتصاالت ،مثل بقية الشركات العاملة في قطاع غزة ،تدفع
ضريبة إضافية تفرضها حكومة حماس في غزة .رفضت شركة جوال دفع
هذه الضريبة اإلضافية ،وفي شهر حزي ران  2015تم اصدار أمر من المدعي
العام في قطاع غزة بإغالق الشركة لعدة أيام ،حتى توصلت الشركة إلى
تسوية مع سلطات غزة تقضي بقيامها بتمويل مشاريع حيويّ ة في قطاع
غزة بدل دفع الضريبة♦ 90.

دخول المعدات وقطع الغيار
كما هو معروف ،ينبغي الحصول على مصادقة إس رائيل لدخول معدات
لصيانة وتطوير الشبكة .تمنع إس رائيل دخول أنواع مختلفة من المعدات،
مثل كوابل االتصاالت ،األلياف الضوئ يّ ة ،أجهزة الرواتر ،أجهزة موجات
الميكرو (التي توصل بين ألياف البداالت المختلفة) ،وأجهزة االستقبال.
ضمن المعدات الواردة في الئحة المواد "ثنائ يّ ة االستخدام" هناك تعريف
شامل لقائمة معدات تحت عنوان "معدات اتصاالت" 89،أو "معدات داعمة
لالتصاالت" .حصلت جمع يّ ة "ﭼيشاه-مسلك" على قائمة مفصلة أكثر،
يستخدمها موظفو الجمرك وتشمل على أجهزة الفاكس ،الطابعات ،أجهزة
نسخ مدمجة في الطابعات ،عبوات الحبر ،أجهزة تسجيل ،هواتف وغيرها.
السيطرة الفلسطين ّي ة على الشبكات
تعمل في المناطق الفلسطين ّي ة شركة بالتل ( - )Paltelشركة االتصاالت
الفلسطين يّ ة ،التي تزود خدمات االتصاالت واإلنترنت لسكان قطاع غزة

1967

1995

1999

2004

2016

منذ العام  67تسيطر
إس رائيل على شبكة
الهاتف بالقطاع وتمنع
الفلسطينيين من إنشاء
شبكة هواتف مستقلة

اس رائيل اعترفت بحق
الفلسطينيين بإنشاء
وإدارة منظومات وبنى
تحتية مستقلة لالتصاالت
لكن السيطرة اإلس رائيلية
ق ّي دت قدرة القيادة
الفلسطينية على وضع
سياسات وإدارة شبكات
اتصاالت

بدء العمل وفق مقدمة
االتصال الدولي الخاصة
بالسلطة الفلسطينية

وزارة االتصاالت
الفلسطينية طالبت
إس رائيل بتخصيص ترددات
لشبكات الجيل الثالث
لألراضي الفلسطينية

توقيع تفاهمات بين
إس رائيل والسلطة
الفلسطينية بشأن
تخصيص ترددات الجيل
الثالث بالضفة الغربية،
لكن ليس بقطاع غزة
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تحليل قانو ّين
األحكام التي تحدد التزامات الدول بضمان حقوق السكان في الخدمات
الدولي في األساس :القانون
األساس يّ ة ،واردة في مجالين من القانون
ّ
الدولي لحقوق اإلنسان ( .)IHRLإضافة
اإلنساني ( ،)IHLوالقانون
الدولي
ّ
ّ
ّ
إلى أحكام عين يّ ة تتعلق بالواجبات في مجاالت المياه ،والطاقة ،والبيئة
وغيرها.
ائيلي أحكام ذات صلة بخصوص مسؤول ّي ة
ر
اإلس
القانون
يتضمن
كما
ّ
إس رائيل تجاه سكان قطاع غزة ،وكذلك بالنسبة لنطاق الحقوق المحم يّ ة
ائيلي ومضامينها.
بموجب القانون اإلس ر ّ
اإلنساني ممارسات الدول في حالة النزاعات
الدولي
ين ظّم القانون
ّ
ّ
ال ُم سلحة أو االحتالل ،ويرمي إلى الحد من المس بالفئات غير المشاركة
في هذه الحاالت .عمو ًم ا ،يمكن تحديد أربعة توجهات بالنسبة للوضع
اإلنساني:
القانوني لقطاع غزة وسريان القانون
ّ
ّ
أحد التوجهات المغال يّ ة يدعي بأ ّن احتالل قطاع غزة قد انتهى مع
تنفيذ خطة "فك االرتباط" االس رائيلية ،وأ ّن لدى إس رائيل التزامات محدودة
العسكري .يشمل هذا الحد األدنى
فقط ،والتي هي ناجمة عن الوضع
ّ
من االلتزامات ،في تلك الحاالت ،واجب السماح بدخول السلع الضروريّ ة
للسكان المدنيين 91وحظر اإلض رار بالم رافق الحيو يّ ة لبقاءهم 92.إلاّ أن
تفسير ُم تطرف لهذا التو ّج ه ينفي واجب السماح بتزويد الكهرباء إلى
قطاع غزة 93.بسبب صعوبة التوفيق بين هذا التوجه والوضع على أرض
الدولي ،ويحظى بالنقد الشديد من قبل
الواقع ،فهو يفتقر إلى الدعم
ّ
الرسمي لدولة إس رائيل التي
المثقفين 94.كما يتجاوز هذا التو ّج ه الموقف
ّ
95
تعترف بالتزامها بعدم منع تزويد قطاع غزة باالحتياجات األساس ّي ة.
تو ّج ه آخر ،أكثر معق ولاً  ،يقول بأ ّن إس رائيل تس يّ طر فعل يًّ ا على قطاع
اإلنساني
غزة الواقع تحت االحتالل ،ولذلك تسري عليها أحكام القانون
ّ
96
الدولي.
ذات الصلة .يحظى هذا التوجه بدعم معظم خب راء المجتمع
ّ
ثمة توجه ثالث ي دّعي بأ ّن انتهاء االحتالل هو سيرورة ،وأ ّن سيطرة
إس رائيل على قطاع غزة اليوم هي في مرحلة ما من هذه السيرورة؛
فهنالك جوانب مع يّ نة من االحتالل لم تعد قائمة ،بينما جوانب أخرى ما
الدولي فإن مسؤول يّ ة إس رائيل هي عن
زالت قائمة .ووفق أحكام القانون
ّ
المجاالت التي تُمارس فيها هذه السيطرة .هذا هو "التو ّج ه الوظائفي"
لإلحتالل الذي وضعه البروفيسور إيال چروس 97،وهذا هو أيضً ا موقف
جمع ّي ة "چيشاه-مسلك" 98.يحظى هذا التوجه بتأييد متزايد لدى الخب راء
ولدى المجتمع
الدولي 99.نلفت النظر أنّه حتى القائلين بأ ّن قطاع غزة
ّ
ما زال تحت االحتالل يؤسسون هذا االدعاء ،إلى حد كبير ،على اختبار
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السيطرة الوظائف ّي ة إلس رائيل في قطاع غزة.
وفق التو ّج ه األخير ،فإ ّن قطاع غزة لم يعد ُم حتلاً  ،لكن إس رائيل احتلت
قطاع غزة لفترة طويلة ،وما زالت تمارس حتى اليوم صالحيات مع يّ نة
هناك .وإلس رائيل إلتزامات تجاه سكان القطاع ناجمة ،ضمن أمور أخرى،
عن فترة االحتالل وحجم سيطرتها على القطاع في الماضي (أي ،إلتزامات
101
بمقتضى "أحكام ما بعد االحتالل").

تجدر اإلشارة إلى أ ّن ق رارات المحكمة اإلس رائيل يّ ة العليا تضمن اإلعت راف
بالتزامات إس رائيل ،إن كان ذلك كنتيجة مباشرة لحجم سيطرتها على
قطاع غزة في الماضي والتبع ّي ة الناجمة ج راء ذلك ،أو بمقتضى المجاالت
التي ما زالت تسيطر عليها 102.أي أ ّن المحكمة اإلس رائيلية العليا تعتمد
هي األخرى ،على نحو ما ،التوجهات التي تفرض على إس رائيل التزامات
بمقتضى أحكام ما بعد االحتالل وفق التوجه الوظائفي لإلحتالل.
يلزم القانون اإلنساني الق ّوة المحتلة ليس فقط بتوفير الحد األدنى
من الحياة اإلنسان ّي ة ،بل أيضً ا حماية السكان في المناطق الخاضعة
لالحتالل ،وحفظ ك رامتهم وضمان حياة عادية لهم – وهي التزامات اعترف
103
ائيلي.
بها القضاء اإلس ر ّ
سيطرت إس رائيل على قطاع غزة تحت االحتالل لفترة متواصلة ،وبعد
تنفيذ خطة "فك االرتباط" استمرت في السيطرة على بعض الجوانب التي
تؤثر على حياة السكان هناك (مثل السيطرة على المعابر والبنى التحتية
المدن ّي ة ،والتأثير الملحوظ على اقتصاد قطاع غزة) .في هذه الظروف
يقع على إس رائيل واجب ضمان الحياة السو يّ ة للسكان في المجاالت
الواقعة تحت سيطرتها 104.وبالطبع واجب تزويد الطاقة بما يستجيب
لالحتياجات اليوم يّ ة ويضمن عمل الم رافق االقتصادية ،وتزويد المياه
بالجودة والكمية الكافيتين هي أمور ضرورية للحفاظ على ك رامة اإلنسان
وضمان الحياة السليمة.
الدولي اإلس رائيليين ،والتي قُ دّمت
وفق ورقة رأي لعدد من خب راء القانون
ّ
إلى الكنيست في حزي ران  ،2014فأنه بسبب مجاالت الحياة اليوم يّ ة التي
بقيت تحت السيطرة اإلس رائيل ّي ة ،وبسبب التبع ّي ة التي تش كّلت خالل
اإليجابي
سنوات االحتالل ،ليس ثمة إمكان يّ ة للتمييز بين إلتزام إس رائيل
ّ
بتزوبد قطاع غزة في السلع الحيو يّ ة (مثل المياه والكهرباء) وبين اإللتزام
السبلي ال ُم تثمل في "السماح" بتزويد تلك السلع 105.حيث يقع على
ّ
إس رائيل واجب توفير البنى التحت يّ ة المتعلقة بها ،وإصالح البنى التحت يّ ة
التي تضررت ج راء العمليات العسكر يّ ة .جاء في ورقة الموقف تلك:
"إس رائيل وقطاع غزة ليسا كيانين متساويين ،إلن إس رائيل
سيطرت على قطاع غزة خالل عدة عقود ،األمر الذي خلق
تبع يّ ة شبه ُم طلقة ،وحتى بعد تنفيذ خطة فك االرتباط ما زالت
تتمس ك بمختلف الصالحيات تجاه السكان ،بما فيها
إس رائيل
ّ
عن طريق السيطرة على بنى تحت يّ ة حيو يّ ة .وبما أن إس رائيل ال
تسمح عمل يّ ا لقطاع غزة بتطوير تلك البنى التحت يّ ة بنفسه ،ال
106
يمكنها قط ًع ا التم لّص من تزويده بها".
يبدو أ ّن ق رارات المحكمة العليا ذات الشأن تؤيد ،على نحو حذر ،تطبيق
اإلنساني ،بما فيها واجب توفير
واجبات إيجاب ّي ة مع ّي نة ،تفوق الحد األدنى
ّ
وسائل المعيشة وخطوط اإلمدادات الضروريّ ة للعيش بك رامة .فقد جاء
القانوني من أجل أرض إس رائيل" ما يلي:
على سبيل المثال بشأن "المنتدى
ّ
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"حتى وإن كانت حركة حماس ،والتي أُعلن عنها ك ُم نظ ّم ة
إرهاب يّ ة ،تسيطر اليوم على قطاع غزة ،فهناك يعيش سكان هم
بحاجة إلى الخدمات الحيو يّ ة لضمان حياة بجودة ومستوى
مقبولين وإنسانيين .إس رائيل ُم طال بَ ة بتقديم المساعدة بغية
إتاحة المجال لتزويد االحتياجات الضروريّ ة للسكان المحلين،
والتي بدونها لن يحصلوا على ذلك [ ]...فالسكان العاديين
الذين يعيشون في قطاع غزة ال يمكنهم البقاء بمعزل عن
وسائل المعيشة وخطوط اإلمدادات األساس ّي ة الضرور ّي ة للحياة
الكريمة ،وحيث يرتبط ضمان تلك الوسائل بتعاون إس رائيل،
يحق للحكومة ،بل ومن واجبها في بعض الحاالت وبمقتضى
مسوؤليتها ،المساعدة في إيصالها إلى غايتها .هكذا على سبيل
المثال ،تم البت بشأن تزويد الكهرباء والوقود إلى غزة []...
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وبشأن االحتياجات الطب يّ ة للسكان المحليين هناك [."]...

اإلنسان خارج حدودها أيضً ا ،وخاصة واجب عدم التع دّي على حقوق
السكان الواقعين تحت سيطرتها .حجم سيطرة إس رائيل على قطاع غزة
(في الحاضر وفي الماضي) ،وقدرتها الفعل ّي ة على تعزيز حماية حقوق
اإلنسان في قطاع غزة ،ومسؤوليتها المتواصلة عن األوضاع الناجمة عن
ذلك ،كافية لتسويغ سريان االلتزامات اإليجاب يّ ة عليها أيضً ا ،ولو بشكل
جزئي .كما إ ّن قضية مسؤول ّي ة إس رائيل في حماية حقوق سكان قطاع غزة
ّ
تتأثر أيضً ا من الظروف الناجمة في قطاع غزة ومن مسؤولية والتزامات
جهات أخرى.
لقد أشارت هيئات ومختصين ومحللين معتمدين إلى التزامات إس رائيل
تجاه سكان قطاع غزة بنا ًء على قوانين حقوق اإلنسان .كما عملت لجان
األمم المتحدة ( )Treaty Bodiesالمكلفة بتطبيق مواثيق حقوق اإلنسان،
وعلى نحو متكرر ،على طرح مطالب صريحة بضرورة إحت رام حقوق سكان
قطاع غزة حتى بعد تنفيذ خطة "فك االرتباط" اإلس رائيلية ،من خالل عدة
تعليقات عامة ختام ّي ة متعلقة بإس رائيل .من ضمن ذلك جرت مناقشة
هذه المسألة ضمن التعليق العام للجنة الحقوق المدن يّ ة والسياس يّ ة الذي
عقب تقرير إس رائيل األخير (من شهر تشرين األول  112،)2014حيث ع بّ رت
اللجنة عن قلقها من آثار اإلغالق على الحقوق األساس ّي ة للفلسطينيين،
بما في ذلك الغذاء ،والصحة ،والكهرباء ،والمياه واإلصحاح ،وكذلك إعاقة
إعادة إعمار قطاع غزة 113.مجرد اإلشارة إلى تلك الحقوق ،والتي ال تشكل
جز ًءا من مجاالت عمل تلك اللجان ،يدل على أهم يّ ة تلك الحقوق وعلى
الدولي
مدى االنتهاكات ،وكذلك على مواقف الخب راء وموقف المجتمع
ّ
من هذه القضايا.

معيار "الحياة الكريمة" ،وأكثر من ذلك ،معيار وجود "نُظم الم رافق
واالقتصاد السليمة" يتجاوز مبدأ البقاء ال ُم تمثل في "الحد األدنى
ضروري
اإلنساني" ،ويُ لزم بالسماح بالحياة السليمة وتنميتها .فهذا مطلب
ّ
ّ
على ضوء الحقيقة بأن العالقات بين إس رائيل وقطاع غزة ليست عالقات
قصيرة المدى (مثل العالقات بين الجيوش المتحاربة على سبيل المثال)،
بل نظم عالقات متشابكة ومتغ يّ رة من السيطرة المتواصلة التي تؤثر على
جميع جوانب الحياة اليوم يّ ة.
قوانين حقوق اإلنسان
إنفاذ القانون اإلنساني ال يلغي إنفاذ قوانين حقوق اإلنسان .فهذه
القوانين سارية المفعول في كل وقت وكل مكان ،مع إمكانية اإلستثناءات
في بعض حاالت الطوارئ 108.هناك التزامات مع يّ نة على الدولة (محدودة
أكثر من ناحية نطاقها) تلزمها باحت رام وتعزيز حقوق اإلنسان خارج
حدودها أيضً ا .وهذا التوجه راسخ في التفسير المعتمد للمواثيق الدول يّ ة
من قبل هيئات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 109،وفي ق رارات ومواقف
111
الدولي.
محافل دول ّي ة 110وآراء خب راء القانون
ّ
ينطوي واجب احت رام حقوق اإلنسان على جوانب سلب يّ ة وأخرى
إيجاب يّ ة .تفرض قوانين حقوق اإلنسان ثالث أنواع من االلتزامات :احت رام
الحقوق ()respect؛ الدفاع عنها ()protect؛ وإحقاقها (.)fulfill
سلبي في أساسه مفروض على
واجب احترام حقوق اإلنسان هو واجب
ّ
الدولة .وينبغي عليها االمتناع عن انتهاك الحقوق (على سبيل المثال،
يحظر على الدولة تدمير مصادر المياه أو منع انتاج الطاقة) .واجب الدفاع
عن الحقوق يعني أ ّن على الدولة منع اآلخرين من انتهاك الحقوق (على
سبيل المثال ،ينبغي على الدولة منع عناصر خاصة من تلويث مصادر
إيجابي ،ويعني أ ّن على الدولة
المياه) .واجب إحقاق الحقوق هو واجب
ّ
العمل على نحو ف ّع ال بغية تعزيز الحقوق (على سبيل المثال ،إنشاء
الرئيسي هو
االقتصادي فاألمر
االجتماعي
البنى التحت ّي ة) .أما في السياق
ّ
ّ
ّ
التزام الدولة بضمان حقوق من ال يستطيع نيل حقوقه بنفسه.
يقع على إس رائيل ،كما على كل دولة ،واجب عدم التع دّي على حقوق

وفق التو ّج ه األخير ،فإنّ قطاع غزة لم يعد ُم حتلاً  ،لكن
إس رائيل احتلت قطاع غزة لفترة طويلة ،وما زالت تمارس
حتى اليوم صالحيات مع ّي نة هناك .وإلس رائيل إلتزامات تجاه
سكان القطاع ناجمة ،ضمن أمور أخرى ،عن فترة االحتالل
وحجم سيطرتها على القطاع في الماضي
لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصاديّ ة واالجتماع ّي ة
والثقاف يّ ة أشارت هي األخرى إلى واجب إس رائيل في حماية حقوق سكان
قطاع غزة قبل تنفيذ خطة "فك االرتباط" اإلس رائيلية وبعدها .في دورتها
األخيرة من العام  2010طالبت اللجنة إس رائيل بتوضيحات حول عملها
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من أجل ضمان حصول سكان قطاع غزة على أعلى مستوى من الصحة،
وحول التدابير التي قامت بها من أجل توفير الكمية الكافية من المياه
الصالحة للشرب واإلصحاح المناسب لسكان قطاع غزة .وأكدت اللجنة
من خالل هذا البند على التقييدات اإلس رائيلية المفروضة على دخول
مواد تنقية المياه ومعدات ضخها 115.كما طالبت اللجنة إس رائيل باتخاذ
اإلج راءات الالزمة واستثمار الموارد بغية ضمان توافر الحقوق المحم يّ ة
116
في إطار المعاهدة.
مطالبة الدول باحت رام حقوق اإلنسان خارج مناطق حدودها ال يقتصر
تفس ر
على المناطق المحتلة فقط 117.فالعديد من الوثاثق المختلفة التي ّ
المعاهدة الدول ّي ة للحقوق االجتماع ّي ة واالقتصاديّ ة تطرقت إلى إلتزامات
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الدول األخرى على تنفيذ التزاماتها 121.وهناك إشارة إلى هذا االلتزام
اإليجابي في المادة الخاصة بالحقوق الصح يّ ة ،األمر الذي يتجسد في تقديم
المساعدات التقن ّي ة واالقتصاديّ ة وما إلى ذلك 122.تكمن عالئق ّي ة امتحان
القدرة على المساعدة ليس فقط في اختبار التزامات إس رائيل (حتى بدون
التطرق إلى مسألة مسؤلويتها أو "ذنبها" عن األوضاع الناجمة هناك) ،بل
أيضً ا في اختبار التزامات الدول األخرى والمؤسسات الدول ّي ة.
فيما عدا اإللتزام بتلبية االحتياجات العين يّ ة وحماية الجوانب الفرديّ ة
للحقوق (المياه ،الغذاء ،وظروف المعيشة السليمة وغيرها) ،فإ ّن االلتزام
بحماية حقوق اإلنسان يتضمن أيضً ا مبادئ عامة ينبغي على الدول العمل
وفقها .تشمل هذه المبادئ شفاف يّ ة عمل السلطات (في حالة إس رائيل
ائيلي ،بل
ينبغي عليها العمل بشفاف ّي ة ،ليس فقط مقابل الجمهور اإلس ر ّ
الفلسطيني ال ُم تأثر من سياساتها)؛ الحاجة إلى مشاركة
أيضً ا مقابل الجهور
ّ
الفلسطيني في الق رارات المتلعقة في تطبيق حقوقه؛ حظر
الجمهور
ّ
التميي ز ،وضرورة تبيان التق دّم في تطبيق الحقوق االجتماع ّي ة واالقتصاديّ ة
( .(Progressive Realizationوهذا التق دّم مطلوب بالنسبة لجميع الحقوق
123
الدولي ،وخاصة فيما يتعلق بظروف المعيشة.
التي يحميها العهد
ّ
كما ينبغي األخذ بعين االعتبار إلتزام االستدامة ( .)Sustainabilityحيث
الدولي ،والذي أعلن
تحظى هذه المسألة باالهتمام المتزايد لدى المجتمع
ّ
عام  2015عن سلسلة أهداف إنمائ ّي ة مستدامة (Sustainable Development
االقتصادي والبشري ،وكذلك
 124.)Goalsلالستدامة أه ّم ة بالنسبة لإلنماء
ّ
بالنسبة لضمان حقوق اإلنسان والمعيشة الالئقة .كما إ ّن الحقوق المتعلقة
بالموارد غير المتجددة (مثل المياه والطاقة) تحتاج إلى التخطيط للمدى
البعيد وإلى تبني الحلول المستدامة .االلتزام في االستدامة قد يفضّ ل حلول
الجوفي
مع يّ نة ،مثل تفضيل منشآت تحل يّ ة المياه على ضح مياه الخزان
ّ
المتناقصة ،أو استخدام الطاقة المتجددة وما إلى ذلك.

الدولة في سياقات أخرى 118.أي إ ّن االدعاء بأ ّن قطاع غزة لم يعد محتلاً ال
يكفي بغية إلغاء التزامات إس رائيل المنبثقة عن قوانين حقوق اإلنسان.
مسؤوليات الجهات المختلفة
الدولي ،بما في ذلك
تتحمل الدول مسؤولية انتهاك أحكام القانون
ّ
اإلنساني .ثمة التزامات
انتهاكات قوانين حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون
ّ
مفروضة على إس رائيل ناجمة عن سيطرتها على جوانب مختلفة من حياة
سكان قطاع غزة ،وهي تتحمل مسؤول يّ ة عدم التزامها بواجبها ،إن كان ذلك
نتا ًج ا لفعل أو قصور .لن نتع ّم ق في هذا الفصل في هذه المسألة المعقدة
من مسؤول يّ ة الدولة ومسؤول يّ ة الجهات األخرى ،بل سنقترح بعض المبادئ
األساس ّي ة التي يطلب من الدول االلتزام بها.
مفهوم "المسؤول ّي ة المشتركة" ( )Shared responsibilityقد يسهم
في فهم األوضاع في قطاع غزة .المسؤول يّ ة عن جوانب مع يّ نة من الوضع
المتش كّل وقدرة التأثير عليه ال تقتصر على دولة واحدة .فلدى إس رائيل
اإلمكانية للعمل في مجاالت مع يّ نة ،وللسلطة الفلسطين يّ ة (السلطة
الفلسطين يّ ة أو حركة حماس) إمكانية العمل في مجاالت أخرى ،كما تملك
الدولي
مصر إمكان ّي ة التأثير على اإلمدادات من مناطقها هي ،وللمجتمع
ّ
إمكان يّ ة التأثير على مجاالت غيرها كما أسلفنا.
جميع الجهات المعن ّي ة (التي لديها سيطرة ،أو تأثير أو مسؤول ّي ة) تتحمل
مسؤول يّ ة ضمان حقوق اإلنسان .ال يتعلق هذا االلتزام بوجود دول أخرى
لديها إمكانية المساهمة 119.واجب احت رام حقوق اإلنسان وتعزيزها ،في
المجاالت الواقعة تحت السيطرة ،يسري على إس رائيل بدون أية عالقة
مع الجهات األخرى .وثمة التزام مماثل يقع على الجهات الفلسطين يّ ة في
نطاق سيطرتها هي ،وهنالك واجبات مع يّ نة تتعلق في الدعم والمساعدة
الدولي .يقع على جميع الجهات المعن ّي ة واجب
التي تسري على المجتمع
ّ
التعاون بغية تعزيز حماية حقوق اإلنسان ،إن كان ذلك عبر التوجه بطلبات
للمساعدة والدعم ،أو عبر االستعداد لقبول تلك الطلبات ،والتبرع ،وتقديم
120
المساعدات التقن يّ ة.
إلى جانب مسؤولية جميع الجهات المعن يّ ة ،تتحمل إس رائيل مسؤولية
مضاعفة ،وهذا بموجب سنوات من االحتالل المتواصل الذي أنتج أيضً ا تبع ّي ة
لها في مجاالت مختلفة؛ مسؤوليتها في لمجاالت التي ما زالت إس رائيل
تسيطر عليها؛ مسؤوليتها عن إفشال إمكان يّ ات معينة ومنع تطوير بدائل
غيرها؛ مسؤول ّي تها عن جزء من النقص القائم على األقل (عبر خلق التبع ّي ة
أو تدمير البنى التحت يّ ة)؛ ومسؤولية بموجب قدرتها في التأثير على الوضع
االقتصادي
القائم وعلى حقوق اإلنسان في قطاع غزة ،على المستويين
ّ
والسياسي .أما في المجاالت التي تنازلت فيها إس رائيل كل يًّ ا عن السيطرة،
ّ
فهي ال تتحمل المسؤول يّ ة.
تنبع الفكرة القائلة بأن على الدولة تقع واجبات معينة لمجرد أنه
بإمكانها المساعدة في مسألة ما ،من مبادئ العدل األساس يّ ة .زيادة على
الدولي ،وخاصة فيما يخص تطوير الحقوق االجتماع يّ ة
ذلك ،أيضً ا القانون
ّ
االقتصاديّ ة وتطبيقها ،يفرض التزامات على الدول بسبب قدرتها على
الدولي الخاص بالحقوق
المساعدة .يتضمن التعليق العام في العهد
ّ
االجتماع ّي ة واالقتصاديّ ة إشارة واضحة إلى واجب الدول األعضاء بمساعدة

معايير خاصة بحقوق عين ّي ة
الكهرباء والطاقة .حماية الطاقة المنتظمة (إلى حد ما على األقل)
اإلنساني واألحكام ال راسخة في
هي جزء من القواعد المنبثقة عن القانون
ّ
اإلنساني أساس ج دّي يدعم التص ّور
قوانين حقوق اإلنسان .يشمل القانون
ّ
بأن الكهرباء هي حاجة إنسان يّ ة أساس يّ ة ،ويجب توفيرها حتى في أوقات
النزاعات المسلحة ،ويحظر االعتداء على محطات التوليد أو الحد من
125
الكهرباء كخطوة عقاب ّي ة.
ضروري لحماية حقوق اإلنسان المختلفة ،وبضمنها
الطاقة هي شرط
ّ
الحق في الصحة ،والحق في المياه ،والحق في التعليم وغيرها 126.كما
الطهي،
يشمل الحق في المسكن حق الحصول على الطاقة من أجل
ّ
التدفئة واإلضاءة 127.وقد تطرقت لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصاديّ ة
واالجتماع ّي ة إلى الحاجة في امدادات الكهرباء والطاقة عبر مالحظاتها
128
الختام يّ ة الموجهة لدول مع يّ نة ،بما فيها إس رائيل.
يشمل الحق في الطاقة معايير ينبغي استيفائها :المنال يّ ة (بما في
ذلك عدم التمييز في الحصول على الطاقة ،والمنال ّي ة المادية ،والمنال ّي ة
االقتصاديّ ة ومنال يّ ة المعلومات)؛ الجودة (وخاصة السالمة بدون المخاطر
الصح ّي ة أو البيئ ّي ة ،وتفضيل الطاقة النظيفة)؛ التواف ر؛ المالءمة؛ االنتظام؛
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االستم رارية والمصداق ّي ة.
يلزم احت رام حقوق اإلنسان بتزويد الطاقة لالحتياجات األساس يّ ة على األقل
مثل اإلضاءة ،حفظ المواد الغذائ ّي ة والخدمات الطب ّي ة الضروريّ ة 130.ينبغي
التعسفي إلمدادات الطاقة الضروريّ ة لتوفير تلك االحتياجات.
حظر القطع
ّ
اإلنساني ،يجب حماية األغ راض
الحق في المياه .وفق أحكام القانون
ّ
الضروريّ ة لبقاء السكان ،بما في ذلك اإلمدادات وحظر االعتداء عليها حتى
في أوقات النزاعات المسلحة (حتى النزاعات غير الدولية) 131.ويقع على
الدولة المحتلة واجب حماية مصادر المياه في المناطق الخاضعة لالحتالل
ومنع االستخدام الزائد للمياه واإلض رار بجودتها ،كما ينبغي عليها تطبيق
132
التدابير الستخدام المياه على نحو مستدام من خالل حماية البيئة.
تتناول قوانين حقوق اإلنسان التزامات الدول على نحو موسع ومفصل،
وتشمل هذه اإللتزامات واجبات تجسد الحقوق األساس يّ ة (أي الحد األدنى
الضروري) ،وواجبات تحدد حجم حماية الحقوق .الحق في المياه هو حق
ّ
محمي كجزء من
حق
وهو
الئق)،
معيشة
مستوى
في
الحق
من
(جزء
مستقل
ّ
حقوق أخرى ،وخاصة ضمن الحق في الصحة.
حماية الحقوق اإلساس يّ ة تلزم بضمان الحصول على الحد األدنى
133
األساسي من المياه الكافية والمأمونة لالستخدامات الشخص ّي ة والمنزل ّي ة،
ّ
وتطوير ب رامج است راتيج يّ ة لتزويد المياه ،ومنع األم راض المترتبة عن المياه
ومعالجتها ،وخاصة ما يتعلق في ب رامج اإلصحاح المناسبة .كما ينبغي
134
اعتبار توفير المياه بما يحفظ ك رامة اإلنسان جز ًءا من الحقوق األساس يّ ة.
ال يمكن تجاوز التزام تجسيد الحقوق األساس يّ ة (وال حتى بسبب األوضاع
األمن ّي ة) 135.ويجب اتخاذ التدابير لتوفير المياه في أوقات الطوارئ أيضً ا.
عالوة على ذلك ،يقع على الدول واجب مساعدة الدول األخرى على الوفاء
136
في التزاماتها األساس ّي ة.
يشتمل الحق في المياه على الحق بالحصول على مياه صالحة للشرب
وبكمية كافية (لالستخدامات الشخص يّ ة والمنزل يّ ة :الشرب ،الطهي والنظافة
الشخص ية ،على األقل) 137،والجودة المناسبة (خالية من الج راثيم والسموم،
ّ
وذات طعم ورائحة معقولين) 138.ويجب ضمان الوصول المادي للمياه ،في
المنازل ،وفي المدارس وفي أماكن العمل وفي كل منطقة مجاورة؛ وضمان
المنال ّي ة االقتصاديّ ة ،أي بتكلفة بإمكان الجميع تحملها .وينبغي أن يكون
الوصول إلى المياه مأمونًا (أي ،إمكانّة الحصول على المياه دون التعرض
للخطر) 139وعلى نحو مستدام 140.وعلى الدول تحديد معايير لتقييم
إمدادات المياه.
المياه ألغ راض الزراعة هي جزء من مجال الحق في المياه ،لكنها
ليست ضمن اإللتزامات األساس ّي ة 141.فهنالك أفضل ّي ة للمياه لالستخدامات
الشخص يّ ة مقارنة مع المياه للزراعة .الحق في المسكن يشمل حق منال يّ ة
الخدمات ،المنشآت والبنى التحت يّ ة (يشمل المنال يّ ة المستدامة للموارد،
142
والمياه الصالحة للشرب ،واإلصحاح).
ينبغي على الدولة استخدام أقصى مواردها المتاحة بغية ضمان الحق
في المياه 143.وعدم استخدام التدابير الالزمة يشكل انتهاكًا إللتزامات الدولة.
الدولي ،يجب أيضً ا إحقاق الحق في المياه من
ومثل كل حق آخر في العهد
ّ
144
خالل التقدم والتحسن ،ودون الت راجع والتدهور.
يشمل ضمان إمدادات المياه المستدامة ،ضمن أشياء أخرى ،واجب
129

قوارب صيد في غزة .تل ّوث مياه البحر بسبب المجاري يؤث ّر على قطاع الصيد

الحماية من االستخدام المفرط وتلويث المياه ،وتقليص تبذير المياه خالل
عمليات النقل.
فوق-إقليمي واضح في الحق في المياه .حيث يحظر على
ثمة بُ عد
ّ
الدول التعدي على الحق في المياه في الدول األخرى ،وال حتى بسبب
أفعال ترتكب فوق أراضيها 145،أو فرض عقوبات تمس في إمدادات المياه
أو المعدات الضروريّ ة لضمان اإلمدادات 146.ويحظر استخدام المياه كوسيلة
لممارسة الضغوط السياس يّ ة .بل أكثر من ذلك ،فعلى الدول تطبيق الحق
في المياه في الدول األخرى ،وذلك في حدود الموارد المتاحة (وخاصة التزام
الدول المتطورة في مساعدة الدول النامية) ،بما في ذلك من خالل توفير
إمدادات المياه ،والمساعدات المال يّ ة والتقن يّ ة[ 147.هنالك توجه ي دّعي بأ ّن
الحديث ليس عن التزام تلك الدول بتزويد المياه لسكان دولة أخرى بنفسها
إذا لم تهتم تلك الدولة بذلك ،ولكن أن تقوم بمساعدة تلك الدولة على
ذلك .وبما أ ّن االفت راض هو أن السلطات في قطاع غزة تقوم بتوفير الجزء
األكبر من البنى التحت ّي ة والموارد ،فمن المعقول اإلشارة إلى واجب إس رائيل
بمساعدتها على إعمال هذا الحق].
التعليق العام للجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصاديّ ة واالجتماع ّي ة
الموجه إلى إس رائيل من العام  ،2011يتطرق بوضوح إلى المياه واإلصحاح
في المناطق المحتلة ،ويتضمن التعبير عن القلق من االعتداءات المتواصلة
على البنى التحت ّي ة للمياه في قطاع غزة ،ويحث إس رائيل على ضمان مياه
الشرب واإلصحاح ،بما في ذلك بواسطة المساعدة في دخول مواد لبناء البنى
148
التحت ّي ة للمياه واإلصحاح في غزة.
منالية وسائل االتصاالت .منالية وسائل االتصاالت ،بما في ذلك استخدام
اإلنترت والهواتف الخلويّ ة ،هي جزء من حق حريّ ة التعبي ر 149.فقد أوضحت
لجنة حقوق اإلنسان أ ّن على الدول األعضاء في العهد الدولي الخاص في
150
الحقوق المدن يّ ة والسياس يّ ة ضمان الوصول إلى وسائل االتصاالت هذه،
كما طالب مجلس حقوق اإلنسان الدول عبر اإلعالن الذي وقعت عليه 70
دولة ،بالعمل على تعزيز وتسهيل الوصول إلى اإلنترنت ،والتعاون بغ ّي ة
تطوير م رافق االتصاالت في جميع الدول 151.يساعد الوصول إلى اإلنترت
في تعزيز مجموعة واسعة من حقوق اإلنسان ،مثل التعليم ،والصحة،
والتشغيل ،وتوسيع مجال الخيارات للنساء والعمل بذلك على تعزيز
المساواة 152.تحظر قوانين حقوق اإلنسان استخدام التكنولوجيا التي تتيح
الغاء شبكات االتصال بضغطة زر واحدة (♦ 153.)Kill Switch
17

تلخيص وتوصيات
جدي على وضع البنى التحت يّ ة .فقط عبر التعاون يمكن احت رام وتطبيق
ّ
حقوق سكان قطاع غزة في الحياة الالئقة ،والصحة ،والك رامة واإلنماء
واالقتصادي .تدعو جمع ّي ة "چيشاه-مسلك" جميع األط راف إلى
البشري
ّ
اإلنساني وقانون حقوق
تنفيذ التزاماتها المترتبة عن أحكام القانون
ّ
اإلنسان الدولي والعدل اإلنساني.
جمع ّي ة "چيشاه-مسلك" كمؤسسة حقوق إنسان إس رائيل ّي ة تُركز على
قضية حرية التنقل ،تطالب حكومة إس رائيل بتحمل مسؤولية أفعالها التي
تؤثر على السكان المدنيين والواقعين تحت سيطرتها.

يعكس وضع البنى التحت يّ ة المدن يّ ة في قطاع غزة تداخل العديد من
الجهات :اإلس رائيل يّ ة والفلسطين يّ ة والدول يّ ة .مصالح الجهات المختلفة
ال تتوافق بالضرورة ،بل تتناقض أحيانًا .وكل جهة تؤثر على جانب آخر
من البنى التحت يّ ة في قطاع غزة ،والتنسيق بين مختلف الجهات محدود.
ال يوجد غال بً ا لمعظم الجهات المعن يّ ة مصلحة في التعاون في مجاالت
مع ّي نة؛ حيث يجري استغالل إمدادات الطاقة والمياه ودخول المعدات
كوسيلة ضغط سياس يّ ة.
التعاون بين الجهات المختلفة هو خطوة ضروريّ ة إلحداث تحسين

توصيات
● ينبغي على إس رائيل السماح بدخول جميع المواد الالزمة لترميم وتحسين البني التحت ّي ة في قطاع غزة.
األمني
الفحص
تسريع
ضمان
ويجب
غزة.
قطاع
● ينبغي على إس رائيل السماح بدخول المعدات وقطع الغيار الالزمة لترميم وتحسين البنى التحت ّي ة في
ّ
ونجاعته ،ومنح األول ّي ة لطلبات دخول المعدات الضرور ّي ة للم رافق الحيو ّي ة ،وأن تكون التقييدات على دخول المعدات علن ّي ة وواضحة للجميع.
● ينبغي على إس رائيل االمتناع عن التقييدات التي تعيق نمو وتطور االقتصاد في قطاع غزة ،كي يتاح للفلسطينيين استيفاء التزاماتهم وتحمل أعباء صيانة
وتحسين البنى التحت ّي ة في قطاع غزة.
● ينبغي على إس رائيل التعاون مع المبادرات اإلقليم ّي ة إلنشاء الم رافق التي من شأنها توفير الطاقة والمياه لقطاع غزة.
● ينبغي على إس رائيل االلتزام باالمتناع عن االعتداء على المنشآت الحيو ّي ة والبنى التحت ّي ة المدن ّي ة في قطاع غزة حتى خالل العمل ّي ات العسكر ّي ة.

تدعو جمع ّي ة "چيشاه-مسلك" القيادات الفلسطين ّي ة والجهات المؤثرة
في قطاع غزة والضفة الغربية ،إلى التعاون بغ ّي ة تعزيز حقوق سكان قطاع
غزة بتوفير المعيشة الالئقة واالمتناع عن الخطوات التي من ال ُم مكن
أن تضر أو تش كّل خطر على ال ُب نى التحتية في القطاع .ينبغي االهتمام
باالستثمار في إعادة تأهيل البنى التحت يّ ة المدن يّ ة في قطاع غزة.
الدولي على مواصلة
كما تشجع جمع يّ ة "چيشاه-مسلك" المجتمع
ّ
التبرع لترميم وتحسين البنى التحت ّي ة المدن ّي ة في قطاع غزة ،ومواصلة
التمويل والمساعدات التقن يّ ة والمهن يّ ة ،والمشاركة في المشاريع المحل يّ ة
واإلقليم يّ ة ،وتعزيز حماية حقوق اإلنسان بالوسائل الدبلوماس يّ ة من أجل
مساعدة جميع األط راف على احت رام حقوق سكان قطاع غزة وتعزيزها♦ .

تصوير :إدواردو سوطرس خليل

شارع في غزة .التعاون بين الجهات المختلفة ضروري لتحسين البنى التحتية
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 )3تقرير الميزان 8 ،أيارhttp://bit.ly/2gwZJC3 | 2016 ،
 )4تقرير صادر عن ( ،2016 ،)PalTradeالصفحة (http://bit.ly/2hvtjMa | )3
" )5شركة الكهرباء في قطاع غزة :أزمة كهرباء غير مسبوقة في القطاع" .تحديث ،جمعية "ﭼيشاه-مسلك"http://gisha.org/ar/updates/3254/ | 17.9.2015 ،
" )6نقص الكهرباء في غزة :من أطفأ النور؟" ،جمعية "ﭼيشاه-مسلك" ،أيار  ،2010صفحة (http://bit.ly/1BDLMEi | )2
 )7م.ع " 07/9132البسيوني وأخوانه ضد رئيس الحكومة اإلس رائيلية" ،صفحة ( .12بالعبرية) | http://bit.ly/2cMmx1m
 )8م.ع البسيوني .اعترض الملتمسون على نية إس رائيل تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة  %5في أربعة خطوط إلى قطاع غزة.
 )9في البداية ق لّصت إس رائيل  %21من مبيعات السوالر الصناعي و %15من مبيعات البنزين والسوالر العادي .ثم تم رفع نسبة التقليص الح ًق ا .أنظر" :تحت الخط األحمر :تدمير البنى التحتية في قطاع غزة" .جمعية "ﭼيشاه-
مسلك" ،آب  ،2009صفحة http://bit.ly/2e8WhuU | 10
 )10م.ع " 08/4258جمعية "ﭼيشاه-مسلك" وآخرون ضد وزير األمن اإلس رائيلي | http://bit.ly/2d6dfiB
" )11تحت الخط األحمر :تدمير البنى التحتية في قطاع غزة" .أنظر ال رابط في هامش رقم (.)9
" )12قوائم مائلة للسواد" ،جمعية "ﭼيشاه-مسلك" ،كانون الثاني http://bit.ly/2ePzHvA | 2016
")13مؤشر السيطرة :مسؤولية إس رائيل المتواصلة على قطاع غزة" ،ص  .17أنظر هامش رقم (.)2
 )14على سبيل المثال ،تعطيل  7خطوط كهرباء في كانون الثاني  2009خالل عملية "الرصاص المصبوب" .أنظر البيان الصحفي وفق محادثات أج راها باحثونا الميدانيين مع مسؤولين في غزة .التحديث في اللغة العبرية
| http://gisha.org/he/press/4474/
 )15منذ تشرين الثاني  2008وحتى نهاية عملية "الرصاص المصبوب" تم تعطيل محطة توليد الكهرباء لمدة شهر ونصف بسبب إيقاف دخول الوقود؛ خالل العام  2013أغلقت إس رائيل معبر كرم أبو سالم ست م رات لعدة أيام
في كل مرة ،وذلك ردًا على إطالق الصواريخ من غزة .أنظر" :التنقل والحركة في قطاع غزة :ملخص عام  ."2013جمعية "ﭼيشاه-مسلك" ،اذار http://bit.ly/2fzIwL8 | 2014
 )16في عام  2012على سبيل المثال ألغت إس رائيل بشكل مؤقت مشاريع "إلعتبارات أمنية تتعلق بالمكان" .فمثلاً كان يجب الحصول على تصريح لمشروع  UNDPلترميم شبكات الكهرباء في قطاع غزة وعمل سلطة الطاقة
لترميم محطة التوليد ،أنظر رد وحدة منسق أعمال الحكومة على طلب حرية المعلومات لجمعية "ﭼيشاه-مسلك" من يوم  – 20.5.2015صفحات http://bit.ly/2hqjUCk | 21 ،18 ،16
 )17السلطة الفلسطين يّ ة للطاقة والموارد الطبيع يّ ة ( ،)PENRAقانون إنشاء سلطة الطاقةhttp://bit.ly/2d3ui5l | 1995 ،
 )18بنا ًء على مقابلة أج راها الباحث الميداني لجمعية "ﭼيشاه-مسلك" مع الناطق بلسان شركة الكهرباء في غزة ،محمد ثابت ،في أيار .2016
شهري ،كانون الثاني  ،2015صفحة (http://bit.ly/2e8Us1b | )6
 ،OCHA )19رصد األوضاع اإلنسانية ،تقرير
ّ
 )20سلطة الطاقة والموارد الطبيع يّ ة الفلسطين يّ ة ،تقرير حول أزمة الكهرباء في غزة http://bit.ly/2cy3qF7 | 2014
 )21راجعوا الشرح على موقع شركة الكهرباء الوطن يّ ة األردنية | http://bit.ly/2f8sVzk
 )22منظمة الصحة العالم يّ ة ،ورقة معلومات حول مياه الشرب ،حزي ران http://bit.ly/2e8Xv9T | 2015
http://uni.cf/2daQqq5 | UNICEF, Protecting children from unsafe water in Gaza. Strategy, Action Plan and Project Resources, March 2011, p.9 )23
http://bit.ly/2cTgXdQ | WHO, Chemical Safety of Drinking Water: Assessing priorities for risk-management, p.3 )24
http://bit.ly/2chQdzD | Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), "Drinking water in Gaza Strip contaminated with high level of nitrate" )25
 )26سلطة المياه الفلسطين ّي ة ،تقرير (في اللغة اإلنجليزية) عن مصادر المياه في قطاع غزة عام http://bit.ly/2cqsxOc | 2015
 )27تقرير سلطة المياه الفلسطين يّ ة  ،2015أنظر الهامش السابق.
http://bit.ly/2cy459P | WHO, Guidelines for drinking water quality, 2006, p.91 )28
 )29تقرير سلطة المياه الفلسطين ّي ة  ،2015أنظر الهامش رقم (.)26
 )30من رد شركة مكوروت وسلطة المياه اإلس رائيلية وفق طلب حرية المعلومات لجمع يّ ة "ﭼيشاه-مسلك" ،أنظر هنا  | http://bit.ly/2fzMALkبالتالؤم http://bit.ly/2fcJfxq
 )31مصلحة مياه بلديات الساحل ( ،)CMWUالتقرير السنوي للعام  | http://bit.ly/2ctijeo | 2010وكذلك :تقرير سلطة المياه الفلسطين يّ ة .أنظر هامش رقم (.)26
 )32تقرير سلطة المياه الفلسطين يّ ة  ،2015أنظر هامش رقم (.)26
 )33راجعوا تقرير وكالة الغوث "األونروا" حول غزة في سنة  ،2020صفحة (http://bit.ly/1eTqmd2 | )11
 )34سلطة المياه الفلسطين يّ ة ،التقرير السنوي عن واقع المياهhttp://bit.ly/2cmxB4A | 2011 ،
 )35تقرير وكالة الغوث "األونروا"" :غزة عام  ،"2020أنظر هامش رقم (.)33
 )36االتفاقية المرحلية ،الملحق  ،IIIالبند رقم .40
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 )37رد وفق طلب حرية المعلومات ،أنظر الهامش رقم (.)30
 )38تقرير وكالة الغوث "األونروا"" :غزة عام  ،"2020أنظر هامش رقم (.)33
 )39الطلب على المياه يصل إلى  134مليون متر مكعب في السنة لالستهالل المنزلي ،إضافة إلى  74مليون متر مكعب للزراعة ،مقابل  61مليون متر مكعب باإلمكان انتاجها بطريقة آمنة عبر الضخ والتحلية.
 )40راجعوا الخطوط التوجيه يّ ة لمنظمة الصحة العالم يّ ة | http://bit.ly/2cTB6yA
 )41سلطة المياه الفلسطين يّ ة ،تقرير حول مصادر المياه في قطاع غزة عام ( 2015صفحة  ،)5أنظر الهامش رقم (.)26
http://uni.cf/2d6gOp4 | UNICEF, "Water, Sanitation and Hygiene". Household Survey, Gaza, 2010, p.14 )42
http://bit.ly/2cw19d1 | Palestinian Hydrology Group (PHG) & Wash Monitoring Program, "Water for Life", 2007/2008 )43
 )44استطالع ليونيسيف( ،ص  ،)14أنظر هامش رقم (.)42
السنوي عن واقع المياه لعام  ،2011راجعوا هامش رقم (.)34
 )45سلطة المياه الفلسطين ّي ة ،التقرير
ّ
 )46تقرير وكالة الغوث "األونروا"" :غزة عام  ،"2020أنظر هامش رقم (.)33
" )47تحت الخط األحمر :تدمير البنى التحتية في قطاع غزة" .أنظر ال رابط في هامش رقم (.)9
 )48اليونيسيف ،آذار  ,"Water and Energy crisis in Gaza" ،2014بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطين يّ ة ومصلحة مياه بلديات الساحل | http://uni.cf/2cfJrdr
 )49أزمة المياه واإلصحاح والكهرباء في غزة ،تقرير معهد األبحاث واألمن القومي اإلس رائيلي وإيكوبيسThe water, sanitation and energy crises in Gaza. EcoPeace Middle East& INSS, August 2014 .
http://bit.ly/2d5L4wO
 )50مؤسسة  ،EWASHبيانات تصوير يّ ة عن واقع المياه في قطاع غزة | http://bit.ly/1RuRDKt
 )51آلية مشتركة بين إس رائيل والسلطة الفلسطين يّ ة ووساطة وإش راف األمم المتحدة ،تتيح إلس رائيل المصادقة المسبقة على م راحل مختلفة من م راحل التخطيط والتنفيذ ،ورصد استخدام مواد البناء التي يتم إدخالها إلى غزة.
 )52مقابلة مندوب جمع ّي ة "ﭼيشاه-مسلك" مع ماهر النجار ،مهندس ومدير مشاريع  CMWUمن يوم .30.05.2016
 )53كلمة ممثل البنك العالمي في جلسة حول موضوع المياه ،مؤتمر إس رائيل للسالم.2015 ،
 )54المصدر السابق.
 )55مقابلة مع المهندس ماهر النجار .أنظر الهامش رقم (.)52
http://bit.ly/2chKTRA | A study prepared by PWA and CMWU and funded by the World Bank, published on September 2014, p.3 )56
" )57تحت الخط األحمر :تدمير البنى التحتية في قطاع غزة" .أنظر ال رابط في هامش رقم (.)9
 )58التقرير السنوي لمصلحة بلديات الساحل( ،2015 ،نُشر في كانون الثاني  ،)2016صفحة (.)4
 )59رد مساعد منسق عمليات الحكومة اإلس رائيلية في المناطق ،بتاريخ .24.2.2008
 )60المصدر السابق.
السنوي لمصلحة مياه بلديات الساحل ،أنظر الهامش رقم (.)58
 )61التقرير
ّ
السنوي لمصلحة مياه بلديات الساحل ،ص .79
 )62التقرير
ّ
 )63يونيسيف ،أنظر هامش رقم (.)48
 )64المصدر السابق.
 )65المصدر السابق.
 )66المصدر السابق.
 )67التقرير السنوي لمصلحة مياه بلديات الساحل ،صفحة  .80أنظر هامش رقم (.)58
القومي اإلس رائيلي وإيكوبيس ،أنظر الهامش رقم (.)49
 )68تقرير معهد األمن
ّ
 )69راجعوا تقرير وكالة الغوث "األونروا" حول غزة في سنة  ،2020صفحة  ،21هامش رقم (.)33
السنوي لسلطة مياه بلديات الساحل ،صفحة  .80أنظر الهامش رقم (.)58
 )70التقرير
ّ
 )71راجعوا تقرير وكالة الغوث "األونروا" حول غزة في سنة  ،2020صفحة  ،21هامش رقم (.)33
الديجيتالي والشبكة الخلوية في المناطق" ،صحيفة هآرتس http://bit.ly/2cUwJGP | 31.3.2016
" )72هكذا تسيطر إس رائيل على المجال
ّ
" )73فصل األرض ،وفصل الشعب :تحليل قانوني للقيود المفروضة على التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية" ،جمعية "ﭼيشاه-مسلك" ،حزي ران http://bit.ly/2d7G22w | 2015
http://bit.ly/1Y1thYg | Al Shabaka, "ICT: The Shackled Engine of Palestine’s Development", 9 November 2015 )74
 )75راجعوا هامش رقم (.)72
 )76المصدر السابق.
 )77االتفاق يّ ة المرحل يّ ة ،ملحق  ،IIIبند رقم (36ب)(.)1
 )78االتفاق يّ ة المرحل يّ ة ،ملحق  ،IIIبند رقم (36ب)(.)3
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 )79راجعوا هامش رقم (.)72
 )80المصدر السابق.
 )81محادثة ممثل جمع ّي ة "ﭼيشاه-مسلك" مع السيد يوسف كرم ،المدير الفني السابق لشركة االتصاالت الفلسطين ّي ة بالتل.13.4.2010 ،
 )82المصدر السابق.
 )83الملحق  IIIلالتفاقية المرحل يّ ة ،بند رقم (36ج)(.)2
.74 ,Ibid ,Al Shabaka, "ICT: The Shackled Engine of Palestine’s Development", 9 November 2015 )84
 )85محادثة ممثل جمع يّ ة "ﭼيشاه-مسلك " مع السيد زياد الشيخ ديب ،مدير عام الت راخيص في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة.3.12.2015 ،
 )86المصدر السابق.
اإلقليمي السابق للحاضنة الفلسطين ّي ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.30.11.2015 ،
 )87محادثة ممثل جمع ّي ة "ﭼيشاه-مسلك" مع السيد فادي العيسوي ،المدير
ّ
 )88المصدر السابق.
 )89مرسوم م راقبة التصدير األمني (المعدات ثنائية االستخدام الخاضعة للم راقبة والمنقولة إلى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية) http://bit.ly/2ePMw96 | 2008
راجعوا أيضً ا ورقة معلومات" :قوائم مائلة للسواد" ،مسلك ،كانون الثاني http://bit.ly/28IL8m3 | 2016
" )90إعادة فتح مق رات ج ّوال بغزة بعد الت راجع عن ق رار اإلغالق" ،موقع عرب http://bit.ly/2cy3Yiz | 5.07.2015 ،48
GC4, AP1 )91؛ م.ع.ع البسيوني ،راجعوا مالحظة الهامش رقم ( ،)7اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب ،1949 ،صفحة  ،559ك"أ  ،1البروتوكول األول التفاقية جنيف،
Additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I), 8 June 1977
 )92المصدر السابق.
" )93إس رائيل قادرة على قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة" ،بروفيسور أفي بيل ،مندى "كوهيليت للسياسات" (.)24.7.2014
 )94استع راض رأي بشأن الواجب بتزويد الكهرباء والمياه لقطاع غزة ،تم تقديمه للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيستhttp://bit.ly/2cGUb8x :
 )95م.ع.ع  07/9132البسيوني (ق رار المحكمة من يوم  .)29.11.2007راجعوا المالحظة الهامشية رقم (.)7
 )96״ICC OTP - Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia; Report, 6.11.2014, paras. 26-29; Joint Statement of 30 International Aid Agencies: “We must not fail in Gaza
http://bit.ly/2czEM9v | Article 53(1). 25.2.2015
( )97كتاب س يُ نشر عام http://bit.ly/1AP2fq9 | Aeyal Gross, "The writing on the Wall: Rethinking the international law of Occupation: The Functional Approach )2017
 )98مؤشر السيطرة :مسؤولية إس رائيل المتواصلة على قطاع غزة .راجعوا المصدر رقم (.)3
http://bit.ly/2eFGjMn | 2015 ,Power of Humanity, 32nd international conference of the Red Cross and Red Crecent )99
 )100المصدر السابق.
 )101المصادر في بنبنيستي والبسيوني؛ أنظر الفصل الثالث من تقرير "مؤشر السيطرة".
العسكري العام؛ م.ع.ع  08/5268رامي صقر
ائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ضد المدعي
ّ
 )102م.ع.ع  ،07/9132البسيوني ،الفقرة  21من ق رارر رئيسة المحكمة بينيش؛ م.ع.ع  03/9594بتسيلم – مركز المعلومات اإلس ر ّ
إسماعيل عنبر و 14-أخرون ضد قائد منطقة الجنوب
 )103أنظمة الهاي ،البند  :34م.ع.ع  71/337الجمعية المسيحية لألراضي المقدسة ضد وزير األمن ،ف"د كو( ،574 ،)1المنتدى القانوني من أجل أرض إس رائيل – ع.ر ضد رئيس الدولة ،النائب الكنيست أيهود أولمرت
 )104هذا هو موقف جمعية "ﭼيشاه-مسلك" كما ورد في "مؤشر السيطرة" (أنظروا الصفحات  ،36-33الفصل الثاني)
 )105راجعوا المصدر رقم .94
 )106المصدر السابق.
القانوني من أجل أرض إس رائيل – جمع يّ ة مسجلة ضد رئيس الحكومة ،النائب إيهود أولمرت ،الفقرة  21من ق رار القاضية فروكتشية.
 )107م.ع  09/1169المنتدى
ّ
 )108االتفاقية الدولية للحقوق المدنية ،ك"أ  ،31صفحة  ،269البند ال رابعInternational Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory :
http://bit.ly/1jVGfqC | Opinion of 9 July 2004
 )109راجعوا المصدر السابقCommittee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 3, The nature of States parties' obligations (Fifth session, 1990), U.N. Doc. E/1991/23, annex III ،
at 86 (1991), reprinted in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 14 (2003).; Human Rights
Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004); Human Rights Committee, Concluding
).observations on the fourth periodic report of Israel, U.N Doc. CCPR/C/ISR/CO/4 (2014
 )110راجعوا المصدر رقم Al-Skeini and Others v. United Kingdom (App. no. 55721/07) [2011]; Hassan v United Kingdom (App. No. 29750/09) [2014] ECHR 29750/09 ;108
 )111راجعوا مبادئ ماستريخت.Maastricht Principals on Extraterritorial Obligations of State in the Area of Economic, Social and Cultural Rights :
 )112راجعوا المالحظة الهامشية رقم ()109
 )113المصدر السابق ،الفقرة .12
List of issues to be taken up in connection with the consideration of the third periodic reports of Israel concerning articles 1 to 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural )114
.Rights (E/C.12/ISR/3), para. 29
 )115المصدر السابق ،الفقرة .30
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.Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights-Israel, U/N Doc. E/C.12/ISR/CO/3 (2011) )116
55721/07 Al Skeini & others Vs. the United Kingdom, ; The Haitian center for Human Rights v. United States (Inter-American); :) راجعوا المصادر الدولية117
http://bit.ly/2ekCKNe | Lubell, 'Extraterritorial use of force against non-state actors'
.)111( ) راجعوا المصدر في المالحظة الهامشية رقم118
Khalfan, Division of responsibility amongst states. Global Justice, State Duties, 2013. p. 305, 309 )119
:راجعوا أيضً ا،RCSEC ) للوثيقة3(  مالحظة عامة رقم،)109( ) راجعوا المالحظة الهامشية رقم120
.Skogly, Sigrun. Beyond National Borders: States’ Human Rights Obligations in International Cooperation. Vol. 61. Cambridge Univ. Press, 2006
.)109(  راجعوا المالحظة الهامشية رقم، CESCR )121
.UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 3: The Nature of States Parties’ Obligations )Art. 2, Para. 1, of the Covenant), 14 December 1990, para. 14
http://bit.ly/1s3Gv3R
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR 44-45 .para .2000 August 11 ,)12 .Art( General Comment No. 1 The Right to the Highest Attainable Standard of Health ,CESCR) )122
http://bit.ly/2bFSXZl
 القسم الثاني، RCSEC )123
http://bit.ly/1LJYCX4 |  لألمم المتحدة،) أهداف التنمية المستدامة124
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