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  مقدمة
  

، وتبذل الدول جهوداً كبيرة وتضع حديثة، بل هي عصب الحياة الأهم مصادر الطاقة في العصر الحديثهي الكهرباء 

حاجات المستقبلية الكما أن تأمين  .كلفة ممكنةتطاقة الكهربائية بأقل الخطط وتجند االستثمارات الضخمة للحصول على ال

  .عناصر نجاح خطط التنمية على الصعد والمستويات كافةأهم وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة أحد 
  

حياة البشر، في لمتالحقة وتطور المجتمعات البشرية والزيادة السكانية ضاعفت من قيمة وأهمية الكهرباء كما أن التطورات ا

السيما وسط تصاعد اللجوء إلى البناء  األساسية، وأصبح يتوقف على التيار الكهربائي توفر طائفة واسعة من الخدمات

وهو ما ينطبق خصوصاً على قطاع  –ادة السكانية المضطردة العمودي واعتماد األبنية متعددة الطبقات للتغلب على الزي

، لدرجة بات معها إعمال حقوق اإلنسان تتوقف في معظمها على توفر الطاقة الكهربائية من استحقاقات ما يرافقهو -غزة 

بيل المثال تتأثر فعلى س .وفر خدمة توصيل التيار الكهربائيعلى تبشكل كبير االقتصادية واالجتماعية والثقافية متوقفاً 

خدمات توفر المياه في األبنية متعددة الطبقات بتوفر التيار الكهربائي، واألمر نفسه فيما يتعلق بالمستشفيات ومحطات 

معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من اآلبار، بل أكثر من ذلك ترتبط حرية حركة المواطنين في الوصول إلى 

  .في حالة المرضى والمسنين واألطفالخاصةً و ،بتوفر التيار الكهربائي في األبنية العاليةمنازلهم أو الخروج منها 
  

أولوية قصوى لضمان احترام الحقوق الدنيا من حقوق عليه تشكل خدمة توصيل التيار الكهربائي وضمان استمرارها 

  .اإلنسان والسيما االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

مرتبطة بممارسات أخرى و ،الفنية لتيار الكهربائي في قطاع غزة من طائفة معقدة من المشكالتاني خدمة توصيل اتعو

إلى تعمد قوات االحتالل قصف  ،في بعض المناطقتوصيل الكهرباء دم شبكات اقتفمن  .قوات االحتالل اإلسرائيلي

توليد الطاقة وتدمير محوالتها، المحوالت والشبكات وخطوط التغذية في كل عدوان على قطاع غزة، إلى قصف محطة 

سوالر الصناعي المخصص لتشغيل ة مرور اللتعمد عرقلة أعمال الصيانة للخطوط الرئيسة القادمة من إسرائيل، إلى عرقو

  .محطة توليد كهرباء غزة

ة بسياسة اإلسرائيلية المرتبطالممارسات سيما قوات االحتالل، سلوك وعية المرتبطة بالمعطيات الموضهذه يضاف إلى و

رافقه من يوما الفلسطيني ، االنقسام السياسي المدنيةالتحتية  ىواستهداف األعيان المدنية والبنوالحصار العقاب الجماعي 

التيار صراعات ومناكفات لعبت دوراً مهماً في تصعيد األزمة وخلق المزيد من المشكالت على صعيد توفير خدمة 

  .بشكل مناسبالكهربائي 
  

لدرجة الكهربائي، الخدمة وضمان عدم انقطاع التيار هذه أفرزت واقعاً متردياً على صعيد توفير  مجتمعة تالمعطيا ههذ

هذا وتردد . في اليوم ساعة 16ساعات خالل اليوم وفي أحسن الحاالت على مدى  6وصلت معها ساعات التزويد ألقل من 

تشهد مزيداً من التدهور على أوضاع خدمة توصيل التيار د ق 2011في اآلونة األخيرة تحذير من أن نهاية العام الجاري 

  .الكهربائي

فاع عن حقوق اإلنسان ومن منطلق حرص مركز الميزان لحقوق اإلنسان الشديد النابع من التزامه األصيل بالد ،عليه

ة، عمل المركز المباشر راضي الفلسطينية المحتلة والسيما في قطاع غزة بيئةوالعمل على حمايتها وتعزيز احترامها في األ

ى لإات قد تفضي في غزة ورام اهللا على تجاوز أي خالفالفلسطينيتين يحث الحكومتين ، وورقة الموقف هذهنه يطلق إف



واالمتناع في كل  ،وضمان توفير الخدمة وتحسينها بشكل مطرد تزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء، سلبية على تتأثيرا

  .على حالة حقوق اإلنسانكبيرة ر اثآمن ذلك لما ل ،خدمة توصيل التيار الكهربائيكألساسية األحوال عن تسييس الخدمات ا

  

  :قطاع غزة لسكانمصادر الطاقة الكهربائية : أوالً

محطة توليد  ، حيث تشملالجهات التي تقدمهاكذلك و ،قطاع غزة التي توزع على سكانتتنوع مصادر الطاقة الكهربائية 

  :وهي كما يليوتلك القادمة من جمهورية مصر العربية،  ،خطوط التغذية القادمة من إسرائيلو ،المحليةالكهرباء 
  

 :محطة توليد كهرباء غزة •

دير محافظة ( الوسطى محافظةفي وتقع المحطة  .محلياًلكهرباء إلنتاج االمصدر الوحيد  محطة توليد كهرباء غزة تعتبر

التي تعرضت للقصف اإلسرائيلي  -ورفع كفاءتها اإلنتاجية أصبحت المحطة  يةوبعد أن تم استبدال محوالتها األساس ).البلح

القدرة يمكن أن تصل في حين ، 1تقل أو تزيد قليالً ميغاوات) 60(حوالي  تنتج في المتوسط – 2006) حزيران(في يونيو 

الثانوية  امتحانات بعد بداية 2011) يويون(المحطة منذ حزيران  فعلياً وهي الكمية التي تنتجها، ميغاوات) 80(إلى اإلنتاجية 

  2.العامة
  

في  ومنها تقليل الوقود المستهلك، ودرجة الحرارة والرطوبةللمحطة، في ضعف القدرة اإلنتاجية  تؤثروهناك عدة عوامل 

والمقدرة الحالية القدرة اإلنتاجية وترتبط . والعكس صحيح ،التوربينات كفاءة ت، بحيث كلما زادت درجة الحرارة قلالجو

في حين تبلغ القدرة الفعلية  3.ثمانيةوعددها  ،قدرة استيعاب المحوالت التي تغذي خطوط الشبكةب ميغاوات) 80( بحوالي

ستة محوالت في السابق حطة للموقد كان  .ميغاوات) 140(حوالي  )2بلوك (و )1بلوك (للمحطة بقسميها وهما الممكنة 

وقد بلغت المحطة ذروة إنتاجها قبيل قصف محوالتها  ،ميغاوات) 120( حواليقدر بـبقدرة إنتاجية لتغذية خطوط الشبكة ت

 5.في ذلك الوقت ميغاوات) 118( اإلنتاجيةحيث بلغت قدرتها  ،2006في حزيران  4ةإسرائيلي ات عسكريةمروحي من قبل

  

، وهو وقود في اليوم الواحدالوقود من ألف لتر ) 370 – 350(تستهلك المحطة يومياً ما مقداره بمستوى التشغيل الحالي و

للمحطة هو أقل جودة من ذلك الذي كان يورد مدينة رفح، وفي أنفاق  جمهورية مصر العربية عبر من حكومة غزة جلبهت

  .6عبر إسرائيل

  

                                       
  6/10/2011بتاريخ  مدير عام النقل الكهربائي والنقل اإلقليمي في سلطة الطاقة المهندس عادل الهباش مقابلة أجراها باحث المركز في غزة مع  1 
    .8/10/2011بتاريخ  الدكتور رفيق مليحة مدير محطة توليد الكهرباء قة الوسطى معمقابلة أجراها باحث المركز في المنط 2

من قبل الطائرات اإلسرائيلية تصريحات تصريحات صحافية للمهندس وليد سعد صايل رئيس مجلس إدارة شركة توليد الطاقة على إثر قصفها   3

  م28/6/2006يخ منشورة في الجرائد الفلسطينية األيام، الحياة، القدس بتار
  .28/6/2006صادر عن مركز الميزان بتاريخ  64/2006لمزيد من التفصيل، راجع بيان صحفي رقم   4

  .بقامصدر س -  رفيق مليحة. مقابلة مع د  5

الر بعد تكرار عرقلة سلطات االحتالل مرور السو 2010) ديسمبر(شرعت حكومة غزة في توريد السوالر المصري في شهر كانون األول   6

  .الصناعي المخصص للمحطة واستخدامه كوسيلة للعقاب الجماعي ما كان له أثر سلبياً تمثل في تعطل المحطة عن العمل لفترات طويلة



 قطع الغيارتمنع دخول ومن ناحية أخرى تلعب إسرائيل دوراً مهماً في بعض األحيان في تعطيل عمل المحطة، بحيث 

 .وبعد تأخير طويلبصعوبة كبيرة تسمح بدخولها أو  ،إسرائيلخالل المعابر التي تسيطر عليها من  الزمة لصيانة المحطةال

. غامضة أمنيةوذرائع بمبررات غزة تحت فرق الصيانة والخبراء إلى قطاع  أن سلطات االحتالل تعرقل وصول كما

إلى أن ثالث مولدات من أصل أربعة هي التي تعمل اآلن طاع غزة في قوتشير معطيات إدارة المحطة وإدارة سلطة الطاقة 

وال يمكن تشغيل المولد الرابع لعدة أسباب أهمها قدرة المحوالت التي تغذي الشبكة والخوف من تعطل مفاجئ في المحطة، 

  .تللمحوالت والسيما وأن السوالر المصري ترتفع فيه نسبة الكبريت ما يؤثر سلبياً على عمل المولدا

  

  :اإلسرائيلية خطوط التغذية •

، حيث أنه سابق على إنشاء محطة في قطاع غزة للطاقة الكهربائية كبريشكل استيراد الكهرباء من إسرائيل المصدر األ

ويستورد التيار الكهربائي  .المصدر األكبر من حيث كمية الكهرباء الموردة لقطاع غزة هكما أن .، واستمر بعد إنشائهاالتوليد

، من الكهرباء) ميغاوات 120(قداره ما مقطاع غزة بتلك الخطوط  وتزود. كهرباءلل ناقالً اًخط) 11(من خالل سرائيل من إ

من تلك الخطوط خالل مجموع الوارد إلى القطاع  يتراوحقليالً أو تنقص بحسب درجة الحرارة، بحيث هذه الكمية وتزيد 

  ).ميغاوات 120(في حين ترتفع النسبة في الشتاء إلى ، )ميغاوات 110(و) ميغاوات 105( بينفصل الصيف 

للتلف بعض الخطوط  تتعرض، بحيث ناقلةالخطوط الهذه بشكل كامل من  االستفادةتؤثر على استمرارية وهناك مشكالت 

بيعية ، أو بسبب الظروف الطواالجتياحات اإلسرائيلية لقطاع غزة سواء بسبب أعمال القصف اإلسرائيلية في أوقات التصعيد

إلصالح وضغط األحمال في األوضاع الطبيعية، وبالرغم من جاهزية طواقم شركة توزيع كهرباء غزة من مهندسين وفنيين 

بين إال أن قوات االحتالل تعرقل وصولهم إلى مناطق األعطال التي كثيراً ما تكون قريبة من الحدود األعطال بسرعة، 

وفي حاالت كثيرة فتحت قوات االحتالل النار تجاه طواقم شركة  .ناار عن السكما يؤدي انقطاع التي قطاع غزة وإسرائيل،

  7.عادة ما تكون هي من تعمد استهدافها ، رغم أن تلك القواتالخطوطفي هذه عطال األالكهرباء لمنعهم من إصالح توزيع 
 

  :خط التغذية المصري •

في الحادي ) ميغاوات 5( ة بالتيار الكهربائي بقدرةشرعت جمهورية مصر العربية في تزويد محافظة رفح جنوب قطاع غز

 12(وفي المرحلة الثانية تم إضافة  .وذلك من لوحة كهرباء مدينة رفح المصرية 2006) سبتمبر(عشر من أيلول 

وهي  ،)اواتغمي 17( الكهرباء المستوردة من مصر إلىكمية لتصل إجمالي  ،المصرية من مدينة الشيخ زويد) ميغاوات

نقل خطوط  ن، لتخفف الضغط ع)رفح وخان يونس( المحافظات الجنوبية للقطاع األساسيةستفيد منها بالدرجة ت كمية

 2011) أكتوبر(وقد أعلن يوم الخميس الموافق للسادس من تشرين األول  .الكهرباء اإلسرائيلية ومحطة توليدالكهرباء 

زيادة كمية الكهرباء الموردة من مصر إلى قطاع غزة لتصل وزير الكهرباء والموارد الطبيعية المصري موافقة مصر على 

  .ولكن هذا القرار لم تتم ترجمته على األرض حتى تاريخه ).ميغاوات 22( إلى
  

                                       
بسبب استمرار انقطاع التيار ) الرصاص المصبوب(سبق لمركز الميزان أن أطلق مناشدة عاجلة في اليوم الثامن من العدوان اإلسرائيلي   7

كما أعلن الميزان في أوقات سابقة تقليص عمله بسبب انقطاع التيار . يوماً في المناطق الشمالية 17يذكر أن انقطاع التيار استمر لمدة  الكهربائي،

كما أن كثير من األخبار والبيانات الصادرة عن المركز تشير إلى تعمد استهداف خطوط التغذية ومنع طواقم . والنقص الحاد في إمدادات الوقود

  ركة توزيع الكهرباء الفنية إلصالح األعطالش



  :الكهرباء وإنتاجها استيرادتكاليف 

مليون ) 2.5(ء لكهرباتبلغ قيمة الوقود المستعمل في تشغيل محطة اترتفع كلفة استيراد الطاقة الكهربائية وإنتاجها، حيث 

بدالً من الوقود  مصريالوقود الم ااستخدت المحطة بأبدالوقود بعد أن ثمن نخفاض الكبير في رغم االوهذا  8،شيكل شهرياً

بينما مليون شيكل شهرياً، ) 40(من الخطوط اإلسرائيلية  ةالمستوردالكهرباء  تكلفةفي حين تبلغ  .اإلسرائيلي مرتقع التكلفة

مليون ) 5( -من هذا الخط  في كمية الكهرباءالمعلنة األخيرة قبل الزيادة  -عبر الخط المصري  ةلمستورداالكهرباء ة تكلف

وهي ال تدفع نقداً إلى جمهورية مصر العربية وإنما تقدم على أنها جزء من التزامات مصر ومساعداتها  ،شيكل شهرياً

 .ساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار الجامعة العربية، في إطار التزامات الدول العربية تجاه مللشعب الفلسطيني

 )50(إلى  )40(غزة بين التي يزود بها قطاع لكهرباء لإجمالي ما تدفعه حكومة رام اهللا من موازنتها كثمن  تراوح وي

  9.مليون شيكل إسرائيلي شهرياً
  

  :بين الواقع والمطلوب حاجة للكهرباءال

باستمرار الزيادة السكانية الطبيعية، وطاقات التنمية الكهربائية ويرتفع الطلب عليها في قطاع غزة تتزايد الحاجة إلى الطاقة 

زيادة الهذه تعود و ،%10إلى  7حجم الزيادة السنوية في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين قدر يو. الكامنة

ما يؤدي  ،تفاع درجات الحرارة عالمياً الناتجة عن التغيرات المناخيةالرتفاع نسبة الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، والر

وكثافة استخدام مراوح أجهزة التكييف  لجوء أعداد متزايدة من السكان إلى استخدامزيادة على استهالك الكهرباء نتيجة إلى 

التي دمرت أو توقفت عن العمل  لمصانعإلى ما يسمى بالحمل النائم، وهو عبارة عن اهذا باإلضافة . بريدالتالتهوية وأجهزة 

 ميغاوات) 50(لعمل تدريجياً، حيث تحتاج مجمل مصانع القطاع إلى ما يزيد عن بعضها يعود ل التي بدأو بسبب الحصار،

   10.من الكهرباء، وعودة البعض منها للعمل فاقم أزمة الكهرباء

  

كمية  تناقصتزايدت فيه الحاجة للطاقة الكهربائية، يشير إلى أنه في الوقت الذي تولكن ما يحدث على أرض الواقع 

المتكرر على قطاع  جراء عوامل مختلفة أهمها العدوان اإلسرائيليوذلك من  ،بدالً من أن تتزايدالمتوفرة فعلياً  الكهرباء

بالعمل في الكهرباء توليد  محطةمنذ أن بدأت التي يتم تزويد القطاع بها على كميات الطاقة ، ولم تحدث أي زيادة فعلية غزة

 حواليتصل إلى من الكهرباء  الفعليةحاجة قطاع غزة وحسب تقديرات سلطة الطاقة في قطاع غزة فإن . 2002العام 

، في حين أن مجموع الوارد من الكهرباء إلى قطاع غزة من محطة التوليد والخط المصري والخطوط ميغاوات) 310(

 ة،راهنكما ينبغي بالمعدالت المحطة التوليد  ، وذلك في حال عملقصىاألفي الحد  ميغاوات) 217( يبلغ حوالي اإلسرائيلية

  .الثلث حواليإلى بين ما هو متوفر وبين الحاجة الفعلية في الكهرباء الفعلي العجز الحالي  ليصوبذلك ، األعطالاستثناء وب
  

  :بشبكة الكهرباء عدد المشتركين

                                       
  .ذكره بقمصدر س –مدير عام النقل الكهربائي والنقل اإلقليمي في سلطة الطاقة المهندس عادل الهباش  مقابلة مع  8

  .11/10/2011  - مقابلة أجراها منسق وحدة البحث الميداني في المركز عبر الهاتف  –رئيس سلطة الطاقة في رام اهللا : عمر كتانة  9

: مقابلة أجراها باحث المركز في مدينة غزة بتاريخ - مدير عام العالقات العامة واإلعالم في شركة توزيع كهرباء غزة : جمال الدردساوي  10

11/10/2011.  



منازل  نما بي ،ة رسميةمشتركاً بصف) 175393(دد المشتركين في قطاع غزة يبلغ عشركة توزيع كهرباء غزة، ل وفقاً

ترهل الشبكات تنجم عن ود، سالفاقد األبشركة الوتسمى حسب  ،هناك نسبة فاقد غير أن .وغيرهاتجارية ومصانع ومحالت 

  .بدقة وهي نسبة يصعب تحديدها ،عطال وسرقة بعض المواطنين لخطوط كهرباءواأل
  

  :تزويد التيار الكهربائي وأسعارهامستوى خدمة 

مح المعايير استففي حين ت .العربيةيختلف مستوى خدمة تزويد التيار الكهربائي عن نظيره في الضفة الغربية وفي المنطقة 

 2300، فإنها تصل إلى حوالي في الضفة الغربية ساعات في العام) 5(بانقطاع للتيار الكهربائي بما ال يتجاوز ذات العالقة 

 .من حيث الكم جداً الخدمة متدنٍمستوى ن فإ وعليه. أسبوعياً انقطاع ساعة) 48(ساعة في العام في قطاع غزة، بمتوسط 

  .هذا باإلضافة إلى مستوى تردد التيار واالنقطاعات المفاجئة الناجمة عن األعطال وخاصة في خطوط التغذية اإلسرائيلية

  

فإن متوسط قيمة االستهالك في  ،على الرغم من العدد الكبير لساعات االنقطاع األسبوعية في قطاع غزةمن المالحظ أنه وو

حاجة السكان إلى أن توزيع كهرباء غزة إلى شركة مدير العالقات العامة في األمر الذي يعزوه  ،يراوح مكانهيكاد الفواتير 

نقطاع فيصل االستهالك ذروته سواء في الغساالت أو الثالجات أو تصبح ملحة بعد ساعات اال أجهزتهم الكهربائيةاستخدام 

  .ن التيار الكهربائي لم يكن منقطعاً إال بهوامش بسيطة نسبياًكالو  ماالمحصلة ال يختلف معدل االستهالك عفي و ،غيرها

  

مل بهما في الوقت الحالي، تم العيلألسعار هنالك شريحتين فإن في قطاع غزة، من الكهرباء الواحد ات و-وحول سعر الكيلو

وات  -الكيلوسعر سب لهم توات فما أقل شهرياً، بحيث يح - كيلو) 200( لحزمة االستهالك التي تصل إلىالشريحة األولى 

وات  -يلوالكسعر سب تيح ، حيثوات -كيلو) 200(من يستهلك أكثر من الحزمة التي تشمل أغورة، و) 44(الواحد بمبلغ 

  .2011وقد تم العمل بهذه التسعيرة خالل شهر سبتمبر  .ورةأغ) 50(الواحد بمبلغ 

  

 ، بسعركيلووات شهرياً) 200(من ال يتجاوزون كمية تشمل  تشرائح، الشريحة األولى كان ثالثةوفي السابق كانت هناك 

، وات-كيلولل أغورة) 46( سعربفي الشهر، وات -كيلو) 500(إلى ) 200( يستهلك منالثانية ل، ووات- كيلولل أغورة) 44(

  .أغورة) 48(سب الكيلو بمبلغ تيحفي الشهر، حيث كيلوات ) 500(الـ استهالكه يتجاوز يحة الثالثة لمن من ثم الشرو

  
  

  :دور حكومة رام اهللا ومصير استقطاعات استهالك الكهرباء

اتبهم ولذين يتلقون رامن سكان قطاع غزة العموميين ن شيكل من الموظفين ييمال) 10( حواليتستقطع حكومة رام اهللا 

كما تتولى سلطة الطاقة  .اإلسرائيليةثمن الكهرباء التي تأتي من الخطوط الناقلة هذا المبلغ يستخدم ليغطي جزء من ، ومنها

بما في ذلك الالزمة منها لمحطة  ،في حكومة رام اهللا مهمة تزويد شركة توزيع كهرباء غزة بالمعدات وقطع الغيار

على الكهرباء في قطاع غزة إجمالي إنفاق حكومة رام اهللا  ر سلطة الطاقة في حكومة رام اهللا فإن وحسب مصاد 11.التوليد

التي تخصم من الموظفين فإن االستقطاعات  ،حكومة غزةب ما يتعلقأما في .مليون شيكل شهرياً) 50 – 40(بين يتراوح 

                                       
  .مصدر سبق ذكره –رئيس سلطة الطاقة في رام اهللا : عمر كتانة 11



يع ويتم استخدام العائدات من االستقطاعات ومن الجباية تحول نقداً إلى شركة التوزالعموميين الذين يتلقون رواتبهم منها 

موظفي الشركة والعاملين فيها  رواتبفي دفع قيمة السوالر المستخدم لتشغيل المولدات في محطة توليد الطاقة ودفع العادية 

  12.وتغطية المصروفات والنفقات الجارية األخرى

ال ، بحيث للغاية الجباية لدى شركة توزيع الكهرباء في غزة متدني ن مستوىفإ ،رام اهللاحكومة سلطة الطاقة في ل وفقاًو

  .فقطمن حجم االستهالك الفعلي ) %30(ته نسب يتجاوز ما

  

  :المشكلةفاقم إرهاصات ت

بشأن 201113) أكتوبر(مطلع تشرين الثاني منذ تصاعدت التصريحات التي نقلتها وسائل اإلعالم اإللكترونية والمكتوبة 

تكلفة الكهرباء إلى احتمال تقليص حكومة رام اهللا قيمة تغطيتها ل تراشأوالتي ل الكهرباء في قطاع غزة، وضع خدمة توصي

سواء تلك التي أطلقت من  ،وبغض النظر عن التصريحات ومضمونها .غزةلقطاع خطوط التغذية اإلسرائيلية التي تأتي من 

 14،رام اهللاحكومة كنعان عبيد، أو التصريحات المضادة من  السيد في حكومتها، غزة وعلى لسان رئيس سلطة الطاقةقطاع 

غزة عبر قطاع يشير إلى احتمال وقوع مشكلة جدية عنوانها تقليص كميات الكهرباء القادمة إلى  هامضمونمهم في فإن ال

ح شركة توزيع تنجما لم  ،تقليص تدريجي لقيمة ما تدفعهتنفيذ الخطوط اإلسرائيلية بسبب توجهات لدى حكومة رام اهللا ب

قيمة استهالك الكهرباء الفعلي لجباية البما يقلص الفجوة بين حجم الفعلية في قطاع غزة، الجباية حجم تعزيز كهرباء غزة ب

  .من موازنتها كثمن للفاتورة اإلسرائيلية رام اهللا وقيمة ما تدفعه حكومةفي قطاع غزة من المواطنين 

  

السياسية الناشئة عن استمرار حالة  اتغزة إلى وضع هذا التطور في سياق المناكففيما تذهب الجهات المعنية في حكومة و

تشدد أوساط الحكومة في رام اهللا ومصادر سلطة الطاقة على أن القرار ال عالقة له بالسياسة  ،االنقسام السياسي الداخلي

والمتمثل في سداد العجز  ،في موازنتها اإلجباريالشهري وإنما هو توجه عام لدى الحكومة في رام اهللا إلنهاء الفاقد 

                                       
مقابلة على الهاتف أجراها منسق وحدة البحث الميداني في المركز بتاريخ  –غزة مدير عام شركة توزيع كهرباء : مهندس سهيل سكيك  12

13/11/2011.  
وردت تصريحات على لسان رئيس سلطة الطاقة في حكومة غزة المهندس كنعان عبيد لصحيفة الحياة اللندنية وجرى تغطيتها بشكل واسع على   13

لقاء نظمه مكتب اإلعالم الحكومي في حكومة غزة واستضاف المهندس عبيد بتاريخ المواقع اإللكترونية، كما ورد المضمون نفسه خالل 

بالتدرج بوقف المبالغ  أيلول الماضي/في سبتمبر المسئولين في رام اهللا بشكل رسمي بأنهم سيبدأون أبلغنا" :وورد على لسان عبيد. 8/10/2011

 مليون شيكل في 30مليون شيكل إلى  40التي تدفع إلسرائيل ثمناً للكهرباء من  ، موضحا أنهم سيخفضون قيمة األموال"التي تدفع إلى إسرائيل

كانون األول، ثم /ثم إلى عشرة ماليين في ديسمبر تشرين الثاني، ومن/تشرين األول الجاري، ومن ثم إلى عشرين مليوناً في نوفمبر /أكتوبر

  ."سيتوقفون عن الدفع
أن  11/10/2011رام اهللا لمنسق وحدة البحث الميداني في المركز خالل مقابلة أجراها معه بتاريخ أكد عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في   14

القرار صحيح ولكن ليس على النحو الذي يسوق له وأن القرار ال يستهدف غزة وحدها بل على العكس فإن أوضاع غزة ستتم مراعاتها ليكون 

المتمثل في سد الفجوة والعجز الدائم بين قيمة ما تدفعه الحكومة من أموال لسد فواتير الكهرباء التعامل بشكل تدريجي وصوالً إلى الهدف المعلن و

  .وما تتم جبايته من قيمة استهالك المواطنين وبالتالي تصفير الفاقد غير المتحكم فيه في موازنات الحكومة



بل ولغيرها من المؤسسات  ،وتغطية فواتير الكهرباء ليس لشركة توزيع كهرباء غزة فقط بل ولكل شركات التوزيع

  .كالبلديات

 مساس بحالة حقوق اإلنسانيثير مخاوف جدية بالفأياً كان السبب وراء هذا القرار فإن من شأن تطبيقه أن  ،وفي الحقيقة

، لكهرباء وأثرها على أوضاع حقوق اإلنسانالكبيرة لهمية تؤكده األوهو أمر  ،واألوضاع اإلنسانية عموماً في قطاع غزة

  .كما أشارت له هذه الورقة أعاله

  

  :الحلول المقترحة

غزة قطاع لسكان الفعلية حاجة العن المتوفرة طويل األمد لمشكلة نقص كميات الطاقة الكهربائية تجمع اآلراء على أن الحل 

 150إلى نحو يتم زيادة الكهرباء المستوردة من مصر بحيث  ،من جمهورية مصر العربية ءالكهربايراد يتمثل باست

وهذا مشروع مطروح وأجريت الدراسات الالزمة للشروع في تنفيذه، وجرت لقاءات بين وزارة الطاقة المصرية ، ميغاوات

بالرغم من وذلك ، بشأنه قرار سياسياتخاذ زال متوقف على يال بشأنه، بيد أنه  في قطاع غزةوسلطة الطاقة الفلسطينية 

اتخاذ وقد ينطبق ذات األمر على رفع كمية الكهرباء المستوردة من إسرائيل مع  .لتمويل تنفيذهالالزمة موال توافر األ

  .ة إلصالح األعطال عند حدوثهاخطوات لتجنيب شبكة الكهرباء خطر االعتداءات اإلسرائيلية عليها وخلق آلية فعال

  

ممكنة محطة التوليد وضمان الحصول على أقصى إنتاجية رفع كفاءة يجب بذل جهود كبيرة لف ،على المدى القصيرأما و

 80الحالي ال يتجاوز في أحسن األحوال  المحطة أن سقف إنتاجهذه الورقة، المعلومات الواردة في  ، وكما تشيرلها، حيث

يمكن لها ميغاوات إضافية  60ميغاوات، أي أن هناك فرصة الستثمار  140تبلغ قدرة التوربينات اإلنتاجية فيما  ،ميغاوات

  .تخفف من واقع المشكلة القائم في قطاع غزةأن 

أمر بالغ  ،والتي تسهم في توسيع هامش الفاقد ،المتهالكةالتوزيع تجديد شبكات االستثمار في البنية التحتية من خالل كما أن 

  . الفرصة الستغالل مزيد من كميات الطاقة المهدورة إتاحةيسهم في ومن شأنه أيضاً أن األهمية 

  

أكدت مصادر شركة  ، حيثمدخالً للحيلولة دون نقص كميات الكهرباء الواردة إلى غزة الجباية حسين مستوىتويشكل 

عن المستويات  ا من أجل رفع قيمة الجبايةالتوزيع في غزة على أنها تواصل جهودها وتبذل ضغوطاً كبيرة على فروعه

أن العدادات التي تعمل على نظام الشرائح مسبقة الدفع لم تكن تنسجم وواقع الحال في الشركة على كما شددت . الحالية

مر األالضفة الغربية، في واقع التردد التيار وانخفاض الفولت األمر يختلف عن أن واقع حيث  ،قطاع غزة من الناحية الفنية

عمل بهذا النظام كعينة اختبار بعد أن أجريت عليها التعديالت الالزمة تعداد ) 500(تنتظر وصول أن الشركة الذي حدا ب

لموائمة الوضع في قطاع غزة من الناحية الفنية، وأنها ستبدأ في اختبارها في دائرة موظفي الشركة للتحقق من صالحيتها 

  .نجاعة الجباية في المستقبل، مما سيسهم في رفع مستوى ووجدواها
  

  

إلى الواردة تنشأ عن تقليص كميات الطاقة الكهربائية قد لحقوق اإلنسان يحذر من التداعيات الخطيرة التي مركز الميزان 

من شأن التقليص أن يعمق من أزمة انقطاع كانت مهنية أم سياسية، ألن ذلك، أالنظر عن أسباب  صرفوب ،قطاع غزة

حقوق التمتع بجملة من  علىجدياً تهديداً مباشراً وشكل من عدد ساعات االنقطاع، ما ي يومياً ويزيدالتيار الكهربي 



 ،وعليه. أصالً في ظل الكميات المتوفرة حالياً دهورةتماألوضاع اإلنسانية اليسهم في مزيد من التدهور في اإلنسان و

  :إلى ويدعفإنه تجاه هذا التهديد، وإحساساً من المركز بالمسئولية 

االمتناع عن تسييس المشكالت المتعلقة بخدمة تزويد التيار الكهربائي وحصر التعامل معها في اإلطار المهني  .1

  .نوالتخفيف من معاناة المواطنيذات العالقة بها الت والفني، بما يساعد على حل المشك

يد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، من أثر مهم على واقع خدمة تزو المصالحة، لما لهتطبيق اتفاق  ةريتسريع وت .2

 .للمشكلة إستراتيجيةستفتح آفاقاً واسعة لحلول  هاوالسيما وأن

والتراجع عن نظام الشريحتين، بما  الثالثالعمل على تخفيض سعر الكيلوات والعودة إلى العمل بنظام الشرائح  .3

 .يخفف العبء عن كاهل المواطن ويسهل مهمة تفعيل الجباية

وضمان جباية كاملة في فئات الوزراء والنواب والموظفين الحكوميين وموظفي يز نشاطات الجباية تفعيل وتحف .4

ومن ثم  ،الخاصة وشبه الحكومية اإلنتاجيةاألونروا والمؤسسات الدولية واألهلية وأصحاب الشركات والمنشآت 

ة بيانات ناجعة لتحديد قدرة وإنشاء قاعد ،كالتجار وغيرهم ،ألحوال أسر غير الموظفين ة مسحيةدراس اءجرإ

وى معيشة األسر ، وتجنب التأثير على مستكلفةتعلى تحمل ال ينقادرالدخل الب اصحاألسر على التسديد، خاصةً أ

 .األكثر فقراً

العمل على حصر الفئات المعوزة والفقيرة التي ال يتوافر لها مصادر دخل وتزويدها بشريحة شهرية مجانية  .5

  .هذه األسر ويضمن تمتعها بهذه الخدمة األساسية ية، بما يضمن ترشيد استهالكتنسجم وحاجتها الفعل

  

  انتهى

   

  

  

  

  

  


