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 انقطاع التيار الكهربائي يفاقم أزمة حقوق اإلنسان في قطاع غزة

اآلثار الناجمة عن توقف محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غزة عن حقيقة الوقوف عند إلى تيدف ورقة الحقائق ىذه 
عمى حالة واآلثار الكارثية ، ( ساعة في اليوم88انقطاع التيار الكيربائي لمدة )، المتمثمة في العمل بسبب نفاذ الوقود

ن الخطورة في استمرار ىذه األزمة والتي مك. وىذا بدوره يوضح مال سيما الحقوق االقتصادية واالجتماعيةحقوق اإلنسان 
أوضاع استمرار تدىور األوضاع اإلنسانية و صعب تدارك مخاطرىا، سيما مع ييمكن أن توصل سكان القطاع إلى مرحمة 

تيدف الورقة إلى تقديم توصيات من شأنيا  من جيتيا أيضاً المفروض عمى القطاع.  المشددلحصار حقوق اإلنسان بسبب ا
 . بالغة الخطورةتساعد في إيجاد مخرج من ىذه األزمة أن 

 مصادر متعددة وعجز متفاقم.. الكهرباء 

 في قطاع غزة، الكيرباء توليد محطة ، حيث تعتمد عمى الكيرباء التي تنتجياغزة قطاع في الكيربائية الطاقة مصادر تتعد
إال أن  ىذا التنوع ورغم ،العربية مصر من جميورية القادم، وخط التغذية اإلسرائيمي االحتالل سمطاتتمك الواردة من قبل و 

 مناحي تزل باء تأزمت ولمر الكي توليد محطة توقف ومع الكيربائي. التيار من القطاع اتاحتياج تمبي الكمية الكيرباء 
وعن المتاح من الطاقة الكيربائية من مصادرىا المختمفة والعجز الحالي واالحتياجات الفعمية، يمكن  .الكارثة حد إلى الحياة

   1اإلشارة لمحقائق التالية:

من الجانب  واتميجا  (821)،  بينما يتم شراء ( ميجا وات811)قطاع غزة بنحو  تزود محطة توليد الكيرباء .8
 .من مصروات ميجا  (27)، واستيراد ياإلسرائيم

 .وات ميجا (051) من بأكثرتقدر االحتياجات الفعمية لمتيار الكيربائي في قطاع غزة  .2
 السوالر من لتر ألف (91أي ) المحطة، لتشغيل يومياً  السوالر من لتر ألف (061) تحتاج محطة توليد الكيرباء .0

 .مولدات أربع أصل من اليومي الواحد المولد استيالك حجم ىو
( 88لـ )التيار الكيربائي عن المنازل والمنشآت الحيوية  انقطاعأدى توقف محطة توليد الكيرباء عن العمل إلى  .4

 .ساعة قطع (82و)ساعات وصل  (6)نظام العمل بتوصيل الكيرباء لمدة  ساعة يوميًا، حيث أصبح
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 حقوق اإلنسانتصادر  كهرباء ال أزمة

 قطاع في أصالً  المتدىورة سيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،اإلنسان حقوقإلى مصادرة  الكيربائي التيار انقطاع أدى
 :ما يميولتوضيح ذلمك يمكن اإلشارة إلى .  غزة

 الحق في الصحة

 ظل في شيرياً  السوالر من لتر ألف (511عن ) يزيد ماتحتاج وزارة الصحة لالستمرار في تقديم خدماتيا الصحية 
ذا استمر الوضع بيذه الوتيرة فسيتعذر تقديم الخدمات الصحية لدييا المتوفرة المحدودة الوقود لكميات المستمر التناقص ، وا 

 2لسكان القطاع األمر الذي سينتج عنو ما يمي:

الكموي من إجراء عممية الغسل الكموي  مريض بالفشل (476) عن العمل حارماً  الكمى لغسيل جياز (88) توقف .8
 .( مرات أسبوعياً 4-0التي يحتاجيا من )

 .القيصرية الوالدة لعمميات غرفة (88و) ،عمميات غرفة (45توقف) .2
 الخدج غير مكتممي النمو.  لألطفال حضانة (880توقف) .0
 عناية الصحي وضعيم يتطمب ممن ،القمب وقسطرة المفتوح والقمب القمب عناية أقسام تيديد حياة المرضى في .4

 .النوعية الخدمة ىذه في فائقة
 .المستشفيات في المركزة العناية أقسام تيديد حياة المرضى في .5
 الحساسة األدوية وثالجات األطفال تطعيمات وثالجات العامة الصحة ومختبرات مركزية دم بنوك (5توقف ) .6

 األوعية وجراحة التخصصية الجراحات ومراكز المختمفة التشخيصية واألشعة الطوارئ وأقسام المكثفة والعنايات
 الواصل الكيربائي التيار انتظام عدم جراء ،المناظير وجراحة والعظام والعيون واألعصاب والمخ الدموية

 .الحساسة لكترونيةاإل الموحات ذات الطبية واألجيزة لمحواسيب

 محطات عمل سيتوقف كما المعدية، األمراض وانتشار الغسيل تراكم إلى يؤدي مما المغسمة عمل سيتعطل  .7
 .األزمة استمرت إذا األكسجين

 أجيزة إلى بحاجة المرضى ىؤالء أن حيث الربو، كمرضى المزمنة التنفسية األزمات مرضى معاناة ستتفاقم .8
 ستتفاقم كما. التنفس في لمساعدتيم األكسجين استخالص وأجيزة التبخير كجياز الكيربائي، بالتيار تعمل خاصة
 تعمل التي- اإلفرازات شفط أجيزة الستخدام مستمرة حاجةب الذين ىم الدماغي الشمل حاالت من األطفال معاناة
 . اليوم مدار عمى -الكيربائي بالتيار

 .واألسماك والمحوم والبيض واأللبان األجبان مثل المستشفيات في لممرضى المخصصة األغذية ستتمف .9
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 األدوية حفظ إمكانية ستنعدم حيث التمف، إلى المستشفيات في المخزن االستراتيجي األدوية مخزون سيتعرض .81
)  الصيدالنية السمع ببيع الصيدليات ىذه تقوم حيث الخاصة، بالصيدليات يتعمق فيما نفسو واألمر. المناسبة بالطرق
 ييدد مما مناسبة، حرارة ودرجات ظروف في تخزين إلى بحاجة األدوية من محددة بأنواع وتحتفظ ،(الطبية األدوية

 . بالتمف األدوية ىذه

 ال المثال سبيل فعمى عمميا، عمى سمباً  التأثير إلى األولية الرعاية عيادات عن الكيربائي يؤدي انقاع التيار.88
 توفر حسب آخر إلي صحي مركز من نقميا إلى الرعاية مراكز داخل التطعيمات عن المسئولون يضطر الحصر
 أدوية أن كما. التطعيمات لحفظ الالزمة التبريد سمسمة عمى سمباً  الكيربائي التيار انقطاع يؤثر حيث الكيربائي، التيار

 .طويمة لفترة الكيربائي التيار انقطاع من ستتأثر الثمن مرتفعة الحمل وىرمونات المزمنة األمراض

 المياه بكميات األولية الصحية الرعاية ومراكز المستشفيات تزويد عمى سمباً  الكيربائي التيار انقطاع يؤثر .82
 ويزيد الصحية والمراكز المستشفيات نظافة عمى يؤثر ما قائمة، الصحي الصرف مياه طفح إمكانية وتظل الالزمة،

 .والشخصية العامة النظافة انعدام بسبب المرضى وبين المستشفيات داخل العدوى انتقال احتمال من

 في الظالم ليم يتسبب حيث األطفال، سيما سكانلم النفسية األوضاع تدىورب الكيربائييتسبب انقطاع التيار  .80
 النكسات عدد زيادة إلي باإلضافة النفسية الصحة عيادات عمى المترددين حاالت عدد ازدادت كما. الخوف من حالة

 .ليم الظالم يولدىا التي الصعبة النفسية لمظروف نظراً  المزمنين، النفسيين المرضى بعض بين النفسية

 والصرف الصحي الحق في المياه

  : وذلك بسبب الحقائق التالية، سكان قطاع غزةالحق في المياه والصرف الصحي ل بمصادرة الكيربائي التيار انقطاع يساىم

 التيار عمى منيا%( 91) نسبتو ما يعتمد البمديات، تديرىا بئر( 211) يصل عدد آبار المياه في قطاع غزة .8
 إمدادات تدنت المولدات لتشغيل الالزم الوقود وشح الكيربائي التيار انقطاع ومع لمسكان، المياه لضخ الكيربائي

 إيصاليا يستطيعوا فمن المواطنين لمنازل المياه ضح تم حال في حتىو  التي تصل لمسكان بشكل خطير، المياه
 لتر( 80) من المياه من اليومية الفرد ةحص انخفضت فقد عميو الكيربائي، التيار انقطاع بسبب العميا لطوابقيم

 عن يقل ال أن يجب العالمية الصحة منظمة بو توصي كما الفرد نصيب بينما يوميًا، لتر( 40) حوالي إلى يومياً 
 3.يومياً  لتر( 851)

 ،يومياً  مكعب متر( 5511) حوالي وتنتج محطات( 9)إلى  غزة قطاع في الموجودة التحمية محطاتيصل عدد  .2
 ( متر مكعب يوميًا وفي حال استمرت األزمة ستتوقف ىذه المحطات عن العمل2511ال يتعدى انتاجيا )أصبح 
مداد  (7111حوالي )  تنتج محطة( 811وعددىا ) الخاصة التحمية محطات عمدت كما. في المياه المواطنين وا 
 عمى قدرتيا وعدم المحالة المياه من إنتاجيا تدني بسبب لممواطنين المياه توزيع تقميص إلى يوميًا، مكعب متر
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 حال في بالتوقف ميددة المحطات ىذه إن بل ( متر مكعب يوميًا،0511ليصبح انتاجيا ال يتعدى ) التوزيع،
 .األزمة استمرت

 الصرف مياه معالجة عممية توقف نتيجة خطيرة، بيئية أضرار بحدوث الوقود وشح الكيربائي التيار انقطاع تسبب .0
 الصرف مياه ضخ محطات من عدد توقف إلى ذلك أدى كما. معالجة دون البحر مياه إلى وضخيا الصحي
   4.كبيرة صحية مكاره محدثة الشوارع إلى المياه ىذه طفح وبالتالي الصحي

 الغذاء في الحق

 أوشكت والمخابز المطاحن من العديد أن حيث الغذاء، في الحق عمى خطير   بشكل   الكيربائي التيار انقطاع ينعكس
 التربية مراحل تتتضرر  حيث والسمكية، والحيوانية الداجنة الثروة العمل. وبالمجمل فقد طال ىذا التأثير عن التوقفب

والتي ليا آثارىا عمى األوضاع التغذوية كما  الزراعة قطاع لحقت التي األضرار تمخيص ويمكن. واالستيالك واإلنتاج
  5:يمي

 الدجاج مزارع تحتاج حيث الدجاج، مزارع في اإلضاءة برنامج انتظام عدم نتيجة المائدة بيض إنتاج تراجع .8
 إضاءة ساعات( 6)و طبيعية إضاءة ساعة( 88) منيا يوميًا، ساعة( 87) لمدة متواصمة إضاءة إلى البياض
 .صناعية

 انتظام عدم بسبب لمتسويق، المرغوبة األوزان إلى لموصول التربية فترة وزادت الالحم، الدجاج نمو معدل انخفض .2
 ينتج ما بعضيا فوق الصيصان تراكم في تسبب اإلضاءة توفر عدم أن كما. والتدفئة والتحضين اإلضاءة برنامج
 %(.5) عن تقل ال بنسبة نفوق حاالت عنو

 قص: )المثال سبيل عمى الكيربائي التيار وجود يمزميا والتي لمتربية اليامة الحيوية العمميات بعض تأخير .0
 .األمراض لبعض وانتشار افتراس حاالت ظيور احتمال إلى يؤدي مما( التحصينات بعض المنقار،

 .األبقار مزارع بعض في الحالبة كماكينات اليامة أدوات تشغيل عمى القدرة تتعطل .4
 لمشرب ماء من يمزم بما وتزويدىا المياه مضخات تشغيل عمى القدرة عدم نتيجة لممزارع المياه إمدادات في نقص .5

 .المزارع لتبريد الالزمة األخرى الكميات أو
 بديالً  بالوقود تعمل التي المولدات عمى العتمادىا المحمية، الفقاسات في المفرخ الصوص إنتاج تكمفة ارتفاع .6

 .الكيربائي لمتيار
 التخزينية القدرة وضعف العمل عن األسواق في الثالجات تعطل نتيجة واأللبان المحوم منتجات تسويق في خمل .7

 .لممستيمك
 .األسواق في الدجاج نتافات لتعطل المذبوحة الدواجن تسويق في خمل .8
 .األعالف مصانع في اإلنتاج نقص .9
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 .الثالجات في تحفظ أن يجب التي والتحصينات األدوية بعض فساد .81
 في الكيربي التيار عمى واألساسي المباشر اعتمادىا بسبب األزمة نتيجة كبيرة لخسائر السمكية المزارع تعرضت .88

 .لألسماك واألكسجين التيوية توفير
 .الكيرباء من بدالً  المياه الستخراج الوقود استخدام إلى التحول بسبب االنتاج النباتي تكمفة ارتفاع .82
 .التبريد مخازن في المخزنة والخضار الفواكو أصناف من العديد تمف .80
، ما اليوم خالل مرات عدة لمري تحتاج التي والزىور الخضار أشتال خاصة والشتالت، الكبيرة األشجار عطش .84

 .نضجيا قبل الثمار تساقط، و الثمار حجم صغريتسبب ب
 .والعناكب الثاقبات وخصوصا الزراعية اآلفات انتشار .85

 التعميم في الحق

وذلك عمى النحو  ،التعميمفي عرقمة المسيرة التعميمة مساىمًا بمزيد من االنتكاسة لمحق في انقطاع التيار الكيربائي تسبب 
 6:التالي

 سيرحول دون ي حيث التنموية، التنويرية ورسالتو التعميم قطاع عمى سمبي بشكل الكيربائي التيار انقطاع يؤثر .8
 وفي والفصول القاعات إلنارة الكيربية بالطاقة تستعينألنيا  المدارس داخل الطبيعي بشكميا التربوية العممية
 .والتكنولوجية العممية األجيزة تشغيل

 حيث المناسب، بالشكل التعميمية لمخدمات العالي التعميم مؤسسات  تقديم دون الكيربائي التيار انقطاع يحول .2
 التكمفة عمى عالوة المحاضرات، أثناء الحواسيب وبرمجيات والمعدات األجيزة تصيب عديدة بمشكالت يتسبب
 ظل في العالي التعميم مؤسسات كاىل يثقل والذي الكيربائية لممولدات المشغل -أصالً  الشحيح-لموقود الكبيرة
 .بيا تمر التي المالية األزمة

 شبكة عمى كبير بشكل تعتمد التي سيما العالي، التعميم مؤسسات عمى سمبي بشكل الكيربائي التيار انقطاع يؤثر .0
 المفتوحة القدس جامعة ومنيا المفتوح التعميم مؤسسات خاصة التعميمية، لخدماتيا تقديميا في الدولية المعمومات

 في الطالب يكون بمقتضاه الذي االفتراضية، الصفوف نظام وتطبيق بعد عن التعميم عمى كبير بشكل تعتمد التي
 التيار انقطاع ظل في ولكن محاضرتو، الجامعي األستاذ يقدم المقابل وفي واحد آن في االفتراضية صفوفيم
 تعتمد كما. كيرباء بدون تعمل ال وىي وحواسيب انترنت إلى يحتاج األمر ألن ذلك تنفيذ يمكن ال الكيربائي
 من وصورة صوت والمحاضرات الدراسية المواد تحميل عمى تدريسيا في عام بشكل العالي التعميم مؤسسات

 من الطمبة تمكن ندو  الكيربائي التيار انقطاع ويحول الدولية، المعمومات شبكة عمى االلكترونية صفحتيا خالل
 .  المناسب الوقت في وواجباتيم مشاريعيم تقديم في التأخر إلى بيم ويؤدي المناسب، العممي التحصيل

 ما لمقطع، الطويمة لمفترة نظراً  منازليم في دروسيم مراجعة عمى الطمبة قدرة دون الكيربائي التيار انقطاعيحول  .4
 .لمطمبة العممي التحصيل عمى سمباً  ينعكس
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 المعيشيةو  االقتصادية األوضاع

 ناشئة الصعوبة، بالغة ومعيشية اقتصادية أوضاعاً  يواجيون الذين سكانال معاناة زيادة في الكيربائي التيار انقطاع يتسبب
  ، حيث ينتج عن ذلك ما يمي:غزة قطاع عمى المفروض واإلغالق الحصار استمرار عن

 الكيربائي التيار انقطاع بسبب فادحة خسائر شديد، ضعف من أداؤه يعاني الذي الفمسطيني، االقتصاد يتكبد .8
 في الكيربائي التيار انقطاع  يتسبب حيث أسعاره، وارتفاع الكيربائية الطاقة مولدات لتشغيل الالزم الوقود ونقص
 في خاصة المنتجات، من العديد إتالف إلى يؤدي كما لممصانع، اإلنتاجية الطاقة وخفض اإلنتاج، تكمفة رفع

 تكرار نتيجة االلكترونية، واألجيزة واآلالت الماكينات صيانة تكاليف إلى إضافة الغذائية، الصناعات مجال
 إلى إضافة لياًل، التجارية الحركة قمة ويتسبب أيضًا في. الكيربائي التيار انتظام عدم عن الناشئة األعطال
 .المولدات وصيانة السوالر شراء نتيجة التجارية الالمح أصحاب يتحمميا التي اإلضافية المالية األعباء

 عمى لتنعكس اإلنتاجية القطاعات تتكبدىا التي الكيربائي التيار انقطاع عن الناشئة االقتصادية الخسائر تتجاوز .2
 عن الناشئة اليومية معاناتيم إلى فباإلضافة منيم، الفقراء سيما وال القطاع لسكان بالنسبة المعيشة مستويات
 التكاليف وزيادة ارتفاع في يتسبب الكيربائي التيار انقطاع فإن والفقر البطالة ظاىرتي وتوسع الحصار استمرار
 إنفاقيا عمى يجبرون التي اإلضافية المالية األعباء بسبب غزة، قطاع في الفمسطينية لألسرة اليومية المعيشية

 . البديمة اإلنارة مصادر من وغيرىا لمشموع كثمن
 عامة بصفة المحفوظة األغذية فساد إلى يؤدي الكيربائي التيار انقطاع بسبب المنزلية الثالجات عمل توقف .0

 لإلسيال المسببة لمبكتيريا أساسي ناقل إلي تتحول ما يجعل منيا ،خاصة بصفة واألسماك واأللبان والمحوم
 . األطفال بين الغذائي والتسمم

 الحاالت في السكنية والعمارات باألبراج الخاصة المولدات تشغيلارتفاع ثمن الوقود اإلسرائيمي إلى  أدى .4
 تكمفة أن حيث ،لمتشغيل العالية لمتكاليف نتيجة المولدات بتمك الخاصة التشغيل ساعات وتخفيض فقط الضرورية

 والعمارات األبراج في السكنية الشققويتحمل سكان  .شيكل (811ـ)ب تقدر بالساعة الحجم متوسط مولد تشغيل
 شيكل (011-211) من قيمتيا تصل والتي اإلسرائيمي الوقود استخدام نتيجة مضاعفة مالية أعباء السكنية
  7.الشيرية الكيرباء فاتورة قيمة إلي باإلضافة ىذا ،سكنية شقة لكل شيرياً 

 حرقاً  فمسطينياً ( 86) تاريخو بوفاةوحتى  2182األخطر في انقطاع التيار الكيربائي أنو تسبب ومنذ بداية العام  .5
صابة واحدة، وسيدة طفالً ( 84) بينيم من  8.أطفال( 5) بينيم من بحروق( 9) وا 
 

                                                           
7
 . 13/11/3112غزة، معلومات حصل علٌها الباحث، -وزارة االقتصاد الوطنً 

" غزة قطاع فً الحٌاة مناحً كافة على بظاللها تلقً الكهرباء زمة" أ خبٌر اقتصادي، الطباع  تٌسٌر ماهر. د

http://mudwen.com/index.php?act=post&id=2840 
8
"، بٌان صحفً، مركز المٌزان الحصار برفع مطالباته وٌجدد غزة فً الكهرباء مشكلة إلنهاء العاجل بالتحرك الدولً المجتمع ٌطالب المٌزان" 

 .2/11/3112لحقوق اإلنسان، 
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 الواقع خطورة من لدق ناقوس الخطر والتحذير اإلنسان لحقوق الميزان مركزإن الحقائق التي خمصت إلييا الورقة تدفع 
 األزمة تجاىل أن عمى التشديدو  غزة، قطاع في اإلنسان حقوق أوضاع عمى الكيربائي التيار انقطاع أفرزه الذي الراىن
 ،الكيربائية الطاقة من الالزمة بالكميات القطاع تزويد ضمان تكفل التي المناسبة الحمول اتباع في اإلسراع وعدم القائمة
 :يطالب الميزان مركز فإن وعميو، تداركيا يصعب ةانزالق إلى توصل قد انتكاسة إلى سيؤدي

 الكيربائية بالطاقة غزة قطاع تزويد لضمان فوراً  والتحرك واألخالقية القانونية مسئولياتو بتحمل الدولي المجتمع .8
لزاميا االحتالل سمطات عمى والضغط والمحروقات، الوقود من وبحاجياتو الضرورية  تجاه احتالل كقوة مسئولياتيا باحترام وا 
 خدمة بينيا ومن السكان لحياة عنيا نىغ ال التي الخدمات وفيرت ضمان ذلك في بما غزة، قطاع في المدنيين السكان
 .الكيربائي التيار توصيل

 غزة قطاع عمى االحتالل قوات تفرضيا التي الجماعية العقوبات وقف لضمان الفاعل بالتحرك الدولي المجتمع .2
 وفي والتجارية، الغذائية والسمع المواد مرور بحرية والسماح غزة، قطاع عمى المفروض الحصار رفع ذلك في بما وسكانو،
 .قيود دون والمحروقات الوقود مقدمتيا

 فييا بما السياسية، والصراعات التجاذبات عن الخدماتية القطاعات تحييد بضمان اهلل ورام غزة في الحكومتين .0
 ذات لممشكالت حمول إيجاد في لممساعدة والفني، الميني اإلطار في معيا التعامل وحصر الكيربائي التيار تزويد خدمة
 .المواطنين معاناة من والتخفيف بيا العالقة

 تحسين بضمان الكفيمة االستراتيجية الخطط وضع عمى المتوافق بالعمل فييما الطاقة وسمطتي الحكومتين .4
 تزود التي الكيربائية الطاقة كمية من ترفع التي والضمانات الوسائل في والبحث الكيربائية، الطاقة توزيع وشبكات أوضاع
 السكان وتجنيب األزمات تجدد دون لمحيمولة المستقبمية وحاجاتو والعمراني السكاني النمو االعتبار في واألخذ غزة، قطاع
 والخسائر. المعاناة من مزيداً 

الربط الثماني ب مثلالكيرباء االستراتيجي المت تنفيذ مشروع في بدء. الحكومتين وسمطتي الطاقة بالعمل الجاد والتسريع 5
 "شبكة الكيرباء العربية".

 انتهى


