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فلسطين

أزمة كهرباء جديدة في غزة واتهامات إلسرائيل ...و«حماس»
غزة ــ قيس صفدي
أعلنت سلطة ال�ط��اق��ة وامل ��وارد الطبيعية
في قطاع غزة ،أمس ،توقف محطة توليد
الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب أزمة
نقص ال��وق��ود ،ال��ذي ّ
يهرب من مصر عبر
األنفاق ،ونفاد مخزون الوقود لديها .وقال
مدير املعلومات ف��ي سلطة الطاقة أحمد
أب��و ال�ع�م��ري��ن ،ف��ي مؤتمر صحافي عقده
ف��ي غ ��زة ،إن ت��وق��ف محطة ال�ت��ول�ي��د يأتي
«بسبب نفاد ال��وق��ود ال�ل�ازم لعمل محطة
توليد ال�ك�ه��رب��اء ال��وح�ي��دة ،ف��ي ظ��ل نقص
ال�ك�م�ي��ات الّ � ��واردة إل��ى ال�ق�ط��اع ع�ل��ى نحو
ّ
كبير» .وحذر من أن توقف محطة التوليد
«ي�ع�ن��ي وق��ف امل �ص��در ال��رئ�ي��س وال�ح�ي��وي
ً
للكهرباء في قطاع غزة ،الذي يعاني أصال
عجزًا كبيرًا في إمدادات الكهرباء يصل في
ه��ذه األوض��اع إل��ى أكثر من  65في املئة».
وأوض��ح أن إم��دادات الكهرباء بعد توقف
محطة التوليد لن تغطي  35في املئة من
اح�ت�ي��اج��ات ق �ط��اع غ ��زة .وف�ي�م��ا ح� ّ�م��ل أب��و
العمرين إسرائيل املسؤولية بسبب األزمة،
طالب مصر حكومة وشعبًا ،وخصوصًا
مجلس الشعب املنتخب« ،بالوقوف عند
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ف ��ي دع � ��م ص� �م ��ود ال �ش �ع��ب

الفلسطيني ،وإم��داده بكل احتياجاته من
ال ��وق ��ود ل�ع�م��ل م�ح�ط��ة ال �ت��ول �ي��د» .وب�ش��أن
ال �ع��ودة إل��ى اس�ت�خ��دام ال��وق��ود ال ��وارد من
إس��رائ �ي��ل ،ق ��ال أب ��و ال�ع�م��ري��ن إن «ال��وق��ود
الوارد من االحتالل لنا فيه تجربة مريرة،
وي�خ�ض�ع�ن��ا مل ��زاج ��ات س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال،
لذلك نعتمد على الوقود املصري العربي،
كما أن تكلفته أعلى بثالثة أضعاف».
وق � ��ال م� �س ��ؤول ��ون ف ��ي ج �م �ع �ي��ة أص �ح��اب
م �ح �ط��ات ال ��وق ��ود ف ��ي غ � ��زة ،إن م�ح�ط��ات

محطات تعبئة
الوقود في
القطاع توقفت
عن العمل بنسبة
تفوق  90في
المئة

تظاهرة احتجاجًا على العتمة في غزة أمس (إبراهيم ابو مصطفى ــ رويترز)

تعبئة الوقود في القطاع توقفت عن العمل
بنسبة تفوق  90في املئة بسبب انخفاض
م�ع��دالت التهريب عبر األن �ف��اق إل��ى أدن��ى
مستوياتها ،ونفاد مخزون الوقود .وتقدر
ح ��اج ��ة ال �ق �ط ��اع م ��ن ال� ��وق� ��ود ب �ن �ح��و 700
أل��ف لتر م��ن البنزين وال�س��والر (امل��ازوت)
يوميًا ،فيما ال يجري حاليًا تهريب أكثر
من  100ألف لتر ،بحسب أصحاب محطات
ومهربني .وع��زا البعض األزم��ة إل��ى نقص
كميات ال��وق��ود ال��ذي تشهده شبه جزيرة

سيناء املصرية ،إلى جانب ارتفاع أسعاره
ّ
ف ��ي م �ص��ر أخ� �ي� �رًا ،ل �ك��ن آخ ��ري ��ن ي � ��رون أن
السبب الحقيقي ل�لأزم��ة يتعلق ب��إص��رار
ح �ك��وم��ة «ح � �م� ��اس» ع �ل��ى ج �ب��اي��ة رس ��وم
ض��رائ��ب إض��اف�ي��ة ب�ين ال�ح�ين واآلخ ��ر على
كميات الوقود التي يجري تهريبها.
وف ��ي ش ��أن ال �ح��ل األم �ث��ل ألزم� ��ة ال�ك�ه��رب��اء
امل �ت �ك��ررة ف ��ي غ� ��زة ،ق ��ال أب ��و ال �ع �م��ري��ن إن
مشروع الربط اإلقليمي للكهرباء في قطاع
غ��زة م��ع م�ص��ر وب �ل��دان أخ��رى ج��اه��ز فنيًا
م�ن��ذ ع��ام�ين ل��دى ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة،
بتمويل من بنك التنمية اإلس�لام��ي «لكن
لألسف الشديد الحكومة املصرية تتذرع
بعدم التنفيذ حتى إتمام املصالحة».
ويحتاج قطاع غزة إلى  270ميغاوات من
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،ت � ّ
�ورد إس��رائ �ي��ل نحو
 120م� �ي� �غ ��اوات م �ن �ه��ا ،وم� ��ن م �ص��ر ن�ح��و
 17م�ي�غ��اوات تغطي م��دن ج�ن��وب القطاع
القريبة من الحدود املصرية ،فيما تغطي
م�ح�ط��ة ال�ت��ول�ي��د ن�ح��و  60م �ي �غ��اوات على
ن �ح��و م �ت��ذب��ذب م �ن��ذ ت �ع��رض �ه��ا ل�ل�ت��دم�ي��ر
ف��ي قصف إسرائيلي ع��ام  ، 2006ورف��ض
االح�ت�لال تزويدها بقطع غيار للصيانة،
حيث تنقطع الكهرباء على نحو مستمر
عدة ساعات يوميًا.

تحقيق

بناء املستوطنات بأيدي الفلسطينيني ...وأموالهم
 125ألف دوالر يوميًا من العمال لالحتالل ...والبضائع اإلسرائيلية تفترس األسواق
بينما تصر السلطة الفلسطينية
على شرط وقف االستيطان مقابل
استئناف املستوطنات ،يشارك
قرابة  35ألف عامل فلسطيني
في بناء املستوطنات ،ويدفعون
ما ال يقل عن  125ألف دوالر رسومًا
يوميًا إلسرائيل

يرى املحلل االقتصادي املقدسي
خليل العسلي أن السوق الفلسطيني
هو أكبر األسواق للمنتجات
اإلسرائيلية ،لعدة عوامل ،أهمها
قربه وسهولة الدخول إليه ،وعدم
امتالك القوانني الكافية للسيطرة
على األمر ،وبالتالي فإن عدد
املستهلكني الفلسطينيني للمنتج
اإلسرائيلي في ازدياد مستمر .ويصف
املستثمرين الفلسطينيني بـ«أنهم
يستغلون شعار الوطنية لتسويق
منتج باهظ الثمن ،وقليل الجودة»،
رغم وجود منافسني آخرين هما
املنتج اإلسرائيلي واألجنبي.

فلسطيني يشارك في بناء منزل
في مستوطنة مودن ايليت
(أرشيف ــ رويترز)

رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
في كل حديث سياسي أو مفاوضات ،وفي
ك��ل التفاصيل على األرض ،ت�ب��رز قضية
االس� �ت� �ي� �ط ��ان وامل� �س� �ت ��وط� �ن ��ات ل �ت �ت �ص��در
املشهد ،لكون االستيطان أصبح الشرط
ال��رئ �ي��س ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين قبل
ال�ع��ودة إل��ى أي م�ف��اوض��ات م��ع إسرائيل.
لكن امل�ف��ارق��ة تتجسد ف��ي ك��ون م��ن يبني
املستوطنات ه��م ال�ع�م��ال الفلسطينيني،
ً
وع�ل��ى أرض �ه��م ،ف�ض�لا ع��ن أن�ه��م يدفعون
األم��وال يوميًا إلسرائيل مقابل السماح
لهم بالدخول للعمل.
األرق� � � � � ��ام ال �ح �ق �ي �ق �ي ��ة مل � ��ن ي� �ع� �م� �ل ��ون ف��ي
امل �س �ت��وط �ن��ات ك �ث �ي��رة ،ل �ك��ن آخ� ��ر دراس� ��ة
ّ
أعدت للحديث عن بدائل
العمل في املستوطنات،
ذكرت أن ما يقرب من 25
أل��ف فلسطيني يعملون
ف � ��ي امل� �س� �ت ��وط� �ن ��ات ،ك��ل
ً
م �ن �ه��م ي��دف��ع  23ش�ي�ق�لا
(م ��ا ي �ق��ارب  6دوالرات)
للحصول على تصريح
خ � � � � ��اص م � � � ��ن س � �ل � �ط� ��ات
االح�ت�لال ك��ي يتمكن من
ال��دخ��ول إل��ى املستوطنة
والعمل فيها.
وي � �ت � �ب �ي�ن وف� � �ق � ��ًا مل �ن �س��ق
الحملة الشعبية ملقاطعة
ال�ب�ض��ائ��ع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
خ��ال��د م�ن�ص��ور ،أن الكلفة ال�ي��وم�ي��ة التي
يدفعها الفلسطينيون إلسرائيل مقابل
ب �ن��اء امل�س�ت��وط�ن��ات ال ت�ق��ل ع��ن  125أل��ف
دوالر ي��وم �ي��ًا ،م ��ن ع �م ��ال امل �س �ت��وط �ن��ات
وحدهم.
أما عن البدائل املتاحة أمام الفلسطينيني،
ف � �ت � �ح� ��دث م � �ن � �ص� ��ور ل� � � �ـ«األخ� � � �ب � � ��ار» ع��ن
ت �ج��رب��ة اس �ت �ث �م��ار ف ��ي األرض ال��زراع �ي��ة
الفلسطينية بقيمة مليوني دوالر ُج ّربت
كبديل .وأوض��ح أن ه��ذه التجربة أثبتت
ً
بنجاح أن  450ع��ام�لا فلسطينيًا ع��ادوا
للعمل في أرضهم ،وهو أمر بالغ األهمية
للتفكير فيه بجدية ،ما دمنا نتحدث عن
«ق ��ان ��ون ي �ح��رم ال �ع �م��ل ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات

ال يمكن وقف
االعتماد على
االقتصاد
اإلسرائيلي إال
بفتح بوابة
األردن

