 22العالم

الثالثاء  26تشرين الثاني  2013العدد 2160

فلسطين

ّ
أزمة الكهرباء تقرب حكومتي غزة ورام الله

ّ
م� ��ع دخ � � ��ول أزم � � ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء ف� ��ي غ� ��زة
أس �ب��وع �ه��ا ال �خ��ام��س وان � �ع� ��دام أي اف��ق
لحلها ،أسهمت األزمة في تقارب حكومة
القطاع مع الحكومة في الضفة الغربية،
مع كشف رئيس الحكومة الفلسطينية
امل �ق��ال��ة ،إس �م��اع �ي��ل ه �ن �ي��ة ،ع��ن «ت �ع��اون
مشترك» بني حكومته وحكومة رام الله
لحل القضية ،فيما بدأ رئيس الحكومة
في الضفة رام��ي الحمدالله زي��ارة لقطر
للغاية نفسها.
وأوضح هنية لوكالة «األناضول» على
ّ
ه��ام��ش زي��ارت��ه ملجمع امل�ح��اك��م ف��ي غ��زة
أم ��س ،أن «ث�م��ة ت�ع��اون��ًا م�ش�ت��رك��ًا بيننا
وبني حكومة الضفة الغربية لحل أزمة
الكهرباء في قطاع غزة وتوريد الوقود
الالزم ملحطة توليد الكهرباء».
م� � ��ن ج� � �ه � ��ةٍ أخ � � � � � ��رى ،ك� �ش� �ف ��ت م � �ص� ��ادر
فلسطينية مطلعة ،عن أن زي��ارة رئيس
حكومة رام الله رام��ي الحمدالله ،لقطر،
ال�ت��ي ت�ب��دأ مفاعيلها ال�ي��وم ،ت�ه��دف إلى
االت � �ف� ��اق م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ال �ق �ط��ري��ة ع�ل��ى
آلية إلنهاء أزم��ة الكهرباء الكبيرة التي

يعانيها قطاع غزة .وأوضحت املصادر
أن «الحمدالله» مبتعث إلى الدوحة من
قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
ف��ي أع �ق��اب ات �ص��ال ه��ات �ف��ي ج ��رى بينه
وبني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،األحد .وقال بيان صحافي صادر
عن الحكومة الفلسطينية في رام الله في
وقت سابق ،إن رئيسها رامي الحمدالله
سيتوجه االث �ن�ين إل��ى دول ��ة ق�ط��ر للقاء
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ق �ط��ري ع �ب��د ال �ل��ه بن
ن��اص��ر .وأض� ��اف ال �ب �ي��ان أن ال�ح�م��دال�ل��ه
وب � ��ن ن ��اص ��ر س �ي �ن��اق �ش��ان ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل��واض�ي��ع املهمة وآخ��ر ال�ت�ط��ورات على
صعيد الساحة الفلسطينية ،وسيلتقي
ال� �ح� �م ��دال� �ل ��ه «ال � �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن
ال �ق �ط��ري�ين وال �ش �خ �ص �ي��ات االع �ت �ب��اري��ة،
وأب�ن��اء الجالية الفلسطينية ف��ي قطر».
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة إن أم �ي��ر قطر
أبلغ عباس نية قطر حل أزمة الكهرباء
ف ��ي غ� � ��زة ،ب � ��أي ش �ك��ل ك� � ��ان ،س� � ��واء ك��ان
باالتفاق معه ،أو باالتفاق مع إسرائيل.
وب��رر الشيخ تميم لعباس موقفه ه��ذا،

ب�ت�خ��وف��ه م��ن ان � ��دالع ح ��رب ج��دي��دة في
املنطقة ،في حال استمرار أزمة الكهرباء
«ال �خ �ط �ي��رة» ال �ت��ي ي�ع��ان�ي�ه��ا ق �ط��اع غ��زة
منذ أس��اب�ي��ع ،حيث ق��د ت�ق��دم «ح�م��اس»
ع�ل��ى ات �خ��اذ خ �ط��وات ت�ص�ع�ي��دي��ة ت�ج��اه
إسرائيل ،بحسب املصادر ذاتها.
وفي السياق ،كشف مسؤول فلسطيني
م� �ط� �ل ��ع ،ال� �ن� �ق ��اب ع� ��ن إق� � � ��دام ال �ح �ك��وم��ة
امل�ص��ري��ة امل��ؤق�ت��ة ع�ل��ى «س��رق��ة  %60من
الوقود القطري الذي منحته لقطاع غزة
العام املاضي».
وأك� � ��د امل � �س� ��ؤول ف ��ي ح ��دي ��ث ل�ص�ح�ي�ف��ة
«ال��رس��ال��ة» املقربة من حركة «حماس»،
أن قطر لن ترسل «على اإلط�لاق» وقودًا
ع �ب��ر م� �ص ��ر ،ب �ع��د «ت ��أك ��ده ��ا م ��ن س��رق��ة
ال �ج��ان��ب امل� �ص ��ري م ��ا ق�ي�م�ت��ه  %60من
الوقود املوجود منذ عام في أرض مصر
بانتظار السماح له بدخول غزة» .وقال:
«أرب�ع��ون باملئة فقط من شحنة الوقود
ال�ت��ي قدمتها ال��دوح��ة وص�ل��ت إل��ى غزة
ع �ل��ى م � ��دار ع� ��ام ك ��ام ��ل ،ع �ب��ر ن�ق�ل�ه��ا من
األراض � ��ي امل �ص��ري��ة إل ��ى م�ع�ب��ر ال�ع��وج��ا

ثم ك��رم أب��و سالم مع القطاع» ،مضيفًا:
«الحكومة املصرية املؤقتة ل��م تقدم أي
إجابات بشأن الكمية الباقية ،رغم حث
ال ��دوح ��ة ع�ب��ر ال �ق �ن��وات ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة
على توريد شحنة الوقود وفق االتفاق
املبرم مع حكومة الدكتور هشام قنديل
ال �ت��ي ع� ّ�ي�ن�ه��ا ال��رئ �ي��س امل�ن�ت�خ��ب محمد
مرسي».
وك��ان��ت قطر ق��د تعهدت إرس ��ال سفينة

هدد ليبرمان باحتالل
غزة إذا استمر قصف
ّ
المستوطنات

م �ح �م �ل��ة ب � �ـ  25أل� � ��ف ط � ��ن م � ��ن ال� ��وق� ��ود
الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد
الكهرباء في خريف عام .2012
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ه ��دد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
اإلس��رائ�ي�ل��ي أف�ي�غ��دور ل�ي�ب��رم��ان ،ب��إع��ادة
احتالل قطاع غزة خالل أي حرب مقبلة.
وقال ليبرمان ،خالل اجتماع عقده حزبه
مل�ن��اق�ش��ة األوض� � ��اع ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا اس�ت�م��رار
ال�ت�ح��ال��ف م��ع ح��زب ال�ل�ي�ك��ود« ،إن ح��زب
إس��رائ�ي��ل بيتنا ُي�ع��ارض القيام بعملية
م � �ح� ��دودة ف ��ي ق� �ط ��اع غ� ��زة وي ��دع ��م ف�ق��ط
عملية إلع ��ادة اح �ت�لال ال �ق �ط��اع» ،مشيرًا
إلى «أن احتالل غزة لن يستغرق أيامًا أو
أسابيع ،بل أشهرًا وأن ثمن ذلك سيكون
غاليًا ،إال أنه سيكون أقل من الثمن الذي
سندفعه في عملية محدودة» .ونقل عن
ليبرمان قوله« :ليس لنا أي مصلحة في
إع� ��ادة اح �ت�ل�ال غ ��زة ،إال أن �ن��ا ل��ن ن��رض��ى
باملزيد من رشقات صواريخ جديدة من
القطاع باتجاه إسرائيل ،وعلى املسلحني
في غزة أن يأخذوا ذلك بالحسبان».
(األخبار ،األناضول)

ّ
ّ
غزة :زوريني كل سنة مرة!

الخسائر االقتصادية تجاوزت الـ  200مليون دوالر وتشريد عشرات اآلالف من العمال

دخلت أزمة انقطاع ّ
الكهرباء في قطاع غزة
اسبوعها الخامس مع
انعدام اي حل في االفق.
األزمة التي ارهقت اهالي
القطاع ،تنذر بأزمة انسانية
على املستويني الصحي
واالقتصادي

أصل  1800عامل يعملون في  280مصنعًا
غذائيًا .كما كشف رئيس اتحاد الصناعات
الفلسطينية علي الحايك لـ«األناضول» أن
ال�خ�س��ائ��ر ال �ت��ي خ�ل�ف�ه��ا ت�ش��دي��د ال�ح�ص��ار
األخيرة تجاوزت الـ 200مليون دوالر وإلى
جانب تشريد عشرات اآلالف من العمال.
ول �ف��ت ال �ح �ي��اك إل ��ى أن  3900م�ص�ن��ع في
ال�ق�ط��اع توقفت ع��ن العمل بسبب األزم��ة،
وال ي� �ج ��ري ت �ش �غ �ي��ل س � ��وى  %10ب�ش�ك��ل
جزئي.

فصول الوجع

غزة ــ عروبة عثمان
ّ
أطراف كثيرة تخوضه حماس،
صراع ضد
ٍ
ي �ل �ق��ي ب �ظ�ل�ال��ه ع �ل��ى ال � �ظ� ��روف امل�ع�ي�ش�ي��ة
ألهالي غ��زة الذين باتت حياتهم جحيمًا
خصوصًا مع االنقطاع املتواصل للكهرباء
فيها.
ّ
هكذا هي غزة .ال تشبه إال نفسها .تحاول
ّ
دوم��ًا ح��ل ذات�ه��ا م��ن عقد امل ��وت ،لكن تلك
العقد تحاصرها وتأسرها ال محالة .فال
ّ
ك�ه��رب��اء وال وق��ود أو دواء ف��ي ظ��ل املعبر
امل�ق�ف��ل ،وأص�ب��ح غ�ي��اب ال�ت�ي��ار الكهربائي
ّ
لساعات طويلة ع��ن املدينة ،ي�ع��زز مشهد
املوت فيها.
ال �ك �ه��رب��اء م��ا ع� ��ادت س ��وى ض �ي �ف��ةٍ ت��زور
أهل غزة  8ساعات يوميًا .وحني تدق هذه
يسارعون
الساعات الفقيرة باب ًالغزيني،
ً
إل ��ى اس �ت �غ�لال �ه��ا دق �ي �ق��ة ب��دق�ي�ق��ة وث��ان �ي��ة
بثانية.
ب �ع��د رح �ي��ل «ح �ل �ي��ف» ح �م��اس ف��ي م�ص��ر،
الرئيس املعزول محمد مرسي ،لم يفارق
حبل الحصار رقاب الغزيني الذين يدفعون
ث �م��ن امل �ن��اك �ف��ات ال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ت �غ� ّ�ي��رات
العربي».
اإلقليمية في ظل موجة «الربيع
َ
ويبدو أن غليل الجيش املصري لم ُيشف
بعد من جماعة «اإلخ��وان املسلمني» هنا،
فانتقم من  18نفقًا ّ
تعدو م��وردًا أساسيًا
ل � �ل� ��وق� ��ود ،وردم� � �ه � ��ا ب ��ال� �ك ��ام ��ل ،ل�ي�ح�ص��د
ب��ال �ن �ه��اي��ة امل� ��واط� ��ن امل �غ �ل ��وب ع �ل��ى أم ��ره
ّ
ث�م��ار ال�ع�لاق��ات امل�ت��وت��رة م��ع حكومة غ��زة
وال �ح��اك��م امل �ص��ري ال�ح��ال��ي م��ن ج�ه��ة وم��ع
سلطة رام الله من جهة أخرى.

املوت البطيء
جنت الكهرباء نصيب األس��د من الخالف
الحاصل بني سلطتي غزة ورام لله ،حيث
كل من الطرفني ّ
يحمل خصمه مسؤولية
ت�ف��اق��م امل�ش�ك�ل��ة« .ح �م ��اس» ت�ن�ف��ي التهمة

 3900مصنع متوقف عن العمل في القطاع بسبب انقطاع الكهرباء (بالل خالد ــ األناضول)
ع�ن�ه��ا وت �ل �ق��ي ب �ه��ا ع �ل��ى «ف� �ت ��ح» ،امل �ص� ّ�رة
ب ��دوره ��ا ع �ل��ى ع ��دم إراح � ��ة «ح� �م ��اس» من
قيمة الضريبة املضافة على الوقود الذي
ت �ن��وي ش� ��راءه م��ن االح �ت�ل�ال اإلس��رائ�ي�ل��ي
لصالح غزة.
س �ب��ب ال �ع �ج��ز واض � ��ح ،ف��ال�س�ع��ر امل�ط�ل��وب
ل �ل��وق��ود ه��و  5.7ش �ي �ك��ل ،م�ت�ض�م�ن��ًا قيمة
ال�ض��ري�ب��ة امل�ض��اف��ة و %50م��ن ض��ري�ب��ة ال�ـ
 ،Blueفيما سلطة غزة ال تقوى على ّ
تحمل
كل ه��ذه النفقات التي ترفض رام الله في
املقابل التراجع عنها ،تحت أي ظرف كان.
ّ
وت �ت �ع��ط��ش غ� ��زة ل �ه ��ذا ال� ��وق� ��ود ل�ت�ش�غ�ي��ل
م�ح�ط��ة ت��ول �ي��د ال �ك �ه��رب��اء ال�ي�ت�ي�م��ة ف�ي�ه��ا،
التي كانت قد تلقت ضربة في العام 2006
ّ
أدت إلى تقليص قدرتها اإلنتاجية .فغزة
ت��أم��ل أن ت�ن�ت��ج امل�ح�ط��ة م��ا ب�ين 233و283
ّ
ميغا وات ،لكن أقصى ما يمكن أن تنتجه

املحطة في ح��ال تشغيل امل��ول��دات األربعة
ي�ب�ل��غ م� �ق ��داره  120 -110م�ي�غ��ا وات ،ما
يمثل ً %40 -%32م��ن متوسط االحتياج
ال � �ي ��وم ��ي .وإض � � ّ�اف � ��ة إل � ��ى م �ح �ط��ة ت��ول �ي��د
ال �ك �ه��رب��اء ،ت �ت �غ��ذى غ ��زة ب��ال �ك �ه��رب��اء عبر
خ �ط�ي�ن رئ �ي �س �ي�ين م �ص��دره �م��ا االح� �ت�ل�ال
اإلس��رائ�ي�ل��ي وم�ص��ر ،حيث ي�م� ّ�د االح� ّت�لال
ّ
غزة بحوالي  120ميغا وات ،فيما تغذيها
مصر بحوالي  27ميغا وات فقط.

ٌ
ضغط على «حماس»

ال ت�ق��ف أزم ��ة غ ��زة ال�خ��ان�ق��ة ع�ن��د م�ص��ادر
ت ��زوي ��ده ��ا ب ��ال �ك �ه ��رب ��اء ،ب ��ل ت� �ط ��اول ش� ّ�ح
ال��وق��ود ،فمحطة الكهرباء تحتاج يوميًا
إل��ى م��ا ي �ق��رب م��ن  670أل��ف ل�ت��ر لتشغيل
امل ��ول ��دات األرب� �ع ��ة ،وف ��ي ظ��ل ع ��دم ت��راج��ع
س�ل�ط�ت��ي رام ال �ل��ه وم �ص��ر ق �ي��د أن �م �ل��ة عن

ّ
س�ي��اس�ت�ه�م��ا ت �ج��اه غ� � ��زة ،ال ي �ب��دو ال�ح��ل
ً
فمصر ال ت��زال م�ص��رة على تدمير
قريبًا.
ً
مليون
12
حوالي
واحتجاز
كافة
األنفاق
ّ
لتر سوالر من أصل  22مليون لتر ضختها
قطر لصالح غزة ،دون أن تكشف السلطات
املصرية أسباب ذلك.
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ت�خ�ت�ص��ر األرق � � ��ام االق �ت �ص��ادي��ة امل�س�ج�ل��ة
األزم��ة وأثرها على سكان القطاع .رئيس
ّ
ات � �ح� ��اد ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ف� ��ي غ� ��زة
تيسير الصفدي أوضح في حديث لوكالة
«األناضول» أزمة الكهرباء تسببت بركود
األس ��واق وارت�ف��اع البطالة وتسريح آالف
العمال.
وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي أدى
ل �ت��وق��ف ن �ح��و  900ع��ام��ل ع ��ن ال �ع �م��ل من

ت �ج �ل��س ال� �ح � ّ
�اج ��ة ف��اط �م��ة م��رت �ج��ى ع�ل��ى
ّ
مقعدها بالغرفة املخصصة لغسل الكلي
في مجمع الشفاء الطبي ،وعالمات التعب
ً
ال تفارق وجهها ،منتظرة بشغف أن ُيمطر
ّ
الله على غزة فرجًا قريبًا .وتقول الحاجة
مرتجى لـ«األخبار»« :أنا يا بنتي حياتي
م�ه��ددة ب��أي لحظة ب��امل��وت .إحنا املرضى
م��ش ق ��ادري ��ن ن �س��اف��ر ن�ت�ع��ال��ج ب ��را ع�ش��ان
املعبر ،وال حتى قادرين نغسل الكلى زي
العالم والناس بسبب الكهرباء» .معاناة
ال�ح��اج��ة ف��اط�م��ة ت�ل�خ��ص م�ع��ان��اة مرضى
ال �ق �ط��اع ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون األم � ّ�ري ��ن ف��ي ظل
الحصار.
وللتأقلم مع الوضع ،اضطرت املستشفيات
ف��ي س��اع��ات ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء إل��ى العمل
ب �م��ول��دات اح�ت�ي��اط�ي��ة ل�ف�ت��رات ط��وي �ل��ة ،ما
ُ
يؤثر على كفاءة األجهزة الطبية وتصاب
�ال ال ت �ع� ّ�د وال ت�ح�ص��ى ،خصوصًا
ب��أع �ط� ّ ٍ
البرمجية منها مثل أجهزة القلب وغسل
الكلى وغرف اإلنعاش.
ّ
وف��ي ح��ي عسقولة ب �غ��زة ،تضطر الطفلة
س � �ن� ��اء أب � � ��و ش � �م� ��ال� ��ة ،ك� �س ��ائ ��ر زم�ل�ائ� �ه ��ا
ّ
وزم �ي�لات �ه��ا ال�ط�ل�ب��ة ف ��ي ك ��ل ص �ب ��اح ،إل��ى
القفز من حجر إلى آخر لتجنب السباحة
في الوحل واملياه العادمة ،إذ أغرقت املياه
العادمة التي طفت من محطة «عسقولة»
للصرف الصحي ال �ش��وارع املحيطة بها،
ن�ت�ي�ج��ة ت��وق�ف�ه��ا ع��ن ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل ك��ام��ل
ل �ن �ف��اد ك �م �ي��ات ال ��وق ��ود ال�ل�ازم ��ة لتشغيل
م��ول��دات�ه��ا .وت�ت�ه��دد ه��ذه ال�ك��ارث��ة ح��وال��ي
 20أل��ف م��واط��ن ب��ال �غ��رق .ك�م��ا أن انقطاع
ال�ك�ه��رب��اء ي�ح��رم ع��ددًا كبيرًا م��ن أه��ل ّغزة
�اه ص��ال�ح��ةٍ ل�ل�ش��رب ب�س�ب��ب ت��وق��ف
م��ن م �ي� ٍ
امل �ض �خ��ات ،وأغ �ل �ق��ت أب � ��واب  100مصنع
وقطعت أرزاق ح��وال��ي  1000ع��ام��ل .صور
الحرمان امللتقطة في غ��زة اليوم ال يمكن
أن يشعر بها إال م��ن يقطن داخ�ل�ه��ا ،ومع
ك��ل ص �ب��اح ،ي��ول��د أم ��ل ج��دي��د ف��ي ن�ف��وس
ال� �غ ��زي�ي�ن ،ف �ل �س��ان ح��ال �ه��م ي� �ق ��ول« :ب��دن��ا
كهرباء عشان نعيش»!

