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غزة (اللجنة الدولیة للصلیب األحمر) - أظھرت دراسة جدیدة أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن حوالي  80٪ من سكان غزة  یقضون معظم حیاتھم في الظالم الدامس، إذ ال یتوفر التیار 
الكھربائي إال  لمدة 10 أو 12 ساعة یومیاً  في أحسن الحاالت. ویصبح ھذا اإلشكال أشد تھدیداً على صحة السكان ورفاھیتھم خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. وقد أّكدت األغلبیة الساحقة من

المشاركین في الدراسة أنھم ال یستطیعون حتى حفظ الغذاء في الثالجة، كما یتسبب الوضع في تعطل أنضمة الصرف الصحي

وأّكدت الدراسة أن النقص المزمن واالنقطاع المستمر للتیار الكھربائي في غزة یخلف خسائر نفسیة  فادحة یتكبّدھا سكان غزة، إذ أفاد 94٪ من الذین شملتھم الدراسة أن صحتھم النفسیة قد تضررت بفعل
ھذا الوضع. ولقد أدى التصعید األخیر في األعمال العدائیة خالل أیار/ مایو إلى تدمیر البنیة التحتیة كما تسبب في نقص كبیر في اإلمدادات عبر شبكات الكھرباء الرئیسیة وبالتالي حصول السكان على

ً الكھرباء فقط لمدة 4 أو 5 ساعات یومیا

ھناك 500000 شخص على األقل في غزة ال یستطیعون تحمل تحمل تكالیف إمدادات إضافیة من الكھرباء من خالل المولدات ویضطرون إلى قضاء معظم یومھم دون كھرباء

یقول أبو أحمد درویش، وھو أب یبلغ من العمر 64 عاماً ویعیش في مخیم البریج: "لدینا بطاریة صغیرة لتغذیة مصابیح’ اللید‘، وال نعید شحنھا إال عندما یكون لدینا كھرباء. تدوم البطاریة لمدة ساعة أو
"ساعتین فقط، ثم نبقى في الظالم معظم الوقت

أھم استنتاجات الدراسة

قال 94٪ ممن شملتھم الدراسة أن  صحتھم النفسیة قد تدھورت جراء تواصل عدم قدرتھم على الحصول على الكھرباء

قال 82٪ من المشاركین في الدراسة أنھم لم یتمكنوا من االحتفاظ بالطعام في الثالجة بسبب الوضع

قال 27٪ ممن شملتھم الدراسة أنھم لم یتمكنوا من تأمین أي بدیل عن الكھرباء التي تزّودھا البلدیة. ومن بین ھؤالء، 91٪ ال یستطیعون تحمل نفقات شراء المزید من الكھرباء

قال 57٪ أنھم یستطیعون الوصول إلى وسائل بدیلة لتوفیر الكھرباء ولكن لیس بالشكل الكافي لتلبیة احتیاجاتھم في الحیاة والعمل

أشار سكان غزة في االستطالع إلى أن عدم توفر الكھرباء لسنواٍت عدیدةٍ جعل الحیاة الیومیة صعبة للغایة، فیكاد یكون من المستحیل إنجاز األعمال المنزلیة، ناھیك عن تعطل األجھزة عند انقطاع التیار 
الكھربائي، وعدم وجود میاه جاریة، وعدم قدرة الطالب على إنھاء واجباتھم المدرسیة، كما یعیش الناس تحت عبء مالي ھائل لشراء مولّدات كھرباء إضافیة، ھذا باإلضافة إلى شدة المخاطر الصحیة

المترتبة على العیش في بیئة ملوثة نتیجة انقطاع التیار الكھربائي

تقول مریم حنیدق، وھي أم لستة أبناء تعیش في مخیم نھر البارد جنوب قطاع غزة: "عند انقطاع التیار الكھربائي، أشعر وكأنني في مقبرة. سواٌد قاتم. أضيء مصباح الزیت ألنیر المنزل، وحتى مصابیح’
"اللید‘ غیر كافیة ألن البطاریات لیست مشحونة بالكامل. كما أنني ال أملك دائماً زیت للمصباح ویكون في الغالب غیر كاٍف ألوالدي لكي یؤدوا فروضھم المدرسیة

تأتي مخرجات الدراسة لتأكد ما أبلغنا بھ سكان غزة وتدعم صحة مالحظات اللجنة الدولیة بھذا الخصوص. ومع توفر الكھرباء لمدة ثالث إلى أربع ساعات فقط في الیوم خالل أوقات الذروة أثناء األزمة،
وجد سكان غزة أنفسھم أمام قیود شدیدة تمنعھم من ممارسة حیاتھم بشكل طبیعي. مع العلم أن حتى خالل فترات  الھدوء  فان  إمدادات الكھرباء  تصل غزة لمدة  10-12 ساعة في الیوم، كما تمثل 

الحرارة الشدیدة والقیود المفروضة على استیراد الوقود لتشغیل محطة تولید الكھرباء في غزة تھدیداً للصحة والحیاة الیومیة لسكان غزة

ویعني نقص الكھرباء أیضاً أن میاه الصرف الصحي تُضخ في البحر دون معالجة، مما یؤدي إلى تلویث أجزاء كبیرة من شاطئ غزة. ال یؤدي ھذا إلى تلویث البحر فحسب، بل یساھم في االنتشار السریع
للبكتیریا المقاومة للمضادات الحیویة، والتي تعرض صحة الناس في غزة وخارجھا للخطر

ال ف ال ا ة ال ا ال دادات إ ثل ة ا األ ات الخد ل ك شكل تؤث ف غزة ف ا الك ة أز ت تفاق "لقد غزة: ف ة ل الد نة لل ة الف ثة ال ئ ل ا ل تق
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تقول میریام مولر، رئیس البعثة الفرعیة للجنة الدولیة في غزة: "لقد تفاقمت أزمة الكھرباء في غزة، فھي تؤثر بشكل كبیر على الخدمات األساسیة مثل إمدادات المیاه ومعالجة میاه الصرف الصحي
والمرافق الصحیة، كما أنھا تؤثر على األعمال التجاریة وإمكانیة ري المحاصیل الزراعیة. إّن سالمة األشخاص وظروف الصحة العامة في غزة وغیرھا من السیاقات الحضریة تعتمد بشدة على الكھرباء،

"حتى بعد انتھاء القتال. نحن في عام 2021، ینبغي أّال یعیش سكان غزة على ھذا النحو. نحن ندعو السلطات ذات العالقة والمجتمع الدولي إلى إدراك الوضع في غزة والعمل على تحسینھ

برنامج تعزیز صمود الخدمات الحیویة في غزة

لیست الكھرباء الخدمة الوحیدة غیر المتوفرة في غزة، ولكنھا أساٌس تعتمد علیھ خدمات أخرى مثل إمدادات المیاه الصالحة للشرب ومعالجة میاه الصرف الصحي والخدمات الصحیة وري المحاصیل
ً الزراعیة المحملیة، إذ أّن كل األنظمة مترابطة، وعندما یفشل أحدھا تتعطل الحیاة في المناحي األخرى المرتبطة بھ أیضا

أطلقت اللجنة الدولیة مشروع تعزیز صمود الخدمات الحیویة في غزة عام 2020، وھو یھدف إلى فھم كیفیة ارتباط األنظمة والشبكات الحیویة في غزة ببعضھا البعض، والسعي إلیجاد طرق لتعزیز
قدرتھا على "الصمود" في حال اندالع أعمال عدائیة في المستقبل، بما في ذلك تحسین شبكات المیاه والصرف الصحي وإمدادات الكھرباء بطریقة مرنة

مالحظة للمنتجین 

أُجریت دراسة اللجنة الدولیة حول احتیاجات سكان غزة واستجابتھم لنقص الكھرباء في الفترة من سبتمبر/ أیلول إلى نوفمبر/ تشرین الثاني 2020. وفي المجموع، تمت مقابلة 357 شخصاً من كال
الجنسین (62٪ ذكور و 38٪ إناث) فوق سن 18 عاماً موّزعین في خمس محافظات في قطاع غزة. یمكن االطالع على الدراسة والتقریر ھنا

تأسست اللجنة الدولیة عام 1863، وتعمل في جمیع أنحاء العالم لمساعدة األشخاص المتضررین من النزاعات والعنف المسلح وتعزیز القوانین التي تحمي ضحایا الحرب. اللجنة الدولیة ھي منظمة محایدة
ومستقلة وغیر متحیزة، تنبع المھام الموكلة إلیھا بشكل أساسي من اتفاقیات جنیف لعام 1949، ویقع مقرھا في جنیف/ سویسرا ، وتعمل في أكثر من مئة دولة

البیان الصحفي الكامل متاح على

 http://www.icrc.org/

:للمزید من المعلومات ولترتیب مقابالت مع اللجنة الدولیة، یرجى التواصل مع

szakkout@icrc.org :سھیر زقوت (غزة)، ھاتف: +972 59 92 55 381 ، برید إلكتروني

changer@icrc.org :كریستوف ھانغر (تل أبیب/ القدس)، ھاتف: +972 526 019 150، برید إلكتروني

ymasswadeh@icrc.org :یحیى مسودة (القدس)، ھاتف: +972 526 019 148، برید إلكتروني

itrabelsi@icrc.org :إیمان الطرابلسي (بیروت)، ھاتف: +961 3 13 83 53، برید إلكتروني
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حقوق النشر وتفاصیل أي قیود أخرى على النشر: ال یوجد

المدة – 00:07:18

00:00:00 – 00:00:09

انقطاع الكھرباء في أحد شوارع غزة

00:00:10 – 00:00:17

شخص في غزة یشغّل مولّد كھرباء یعمل بالوقود

00:00:17 – 00:00:26

سیارات وأشخاص في شوارع غزة في ظل انقطاع الكھرباء

00:00:27 – 00:00:44

وجوه أطفال وناٌر موقدة في أحد المنازل التي انقطعت عنھا الكھرباء

00:00:45 – 00:00:55

:مقابلة مع سلوى النمیر من غزة

."إّن إمداد الكھرباء مسبق الدفع. معظم الوقت أقترض المال لدفع ثمنھا. أحیاناً، یبقى التیار الكھربائي منقطعاً لمدة أسبوعین أو ثالثة أسابیع"

00:00:56 – 00:01:07

أم وأطفالھا یحاولون إنھاء الفروض المدرسیة قبل انقطاع الكھرباء في غزة

00:01:08 – 00:01:34

:مقابلة مع مریم حنیدق، أم
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انقطاع التیار الكھربائي ال یطاق، كما أنھ یؤثر على اتصال اإلنترنت. لقد أصبحت متابعة دروس طفلي صعبة. عند انقطاع التیار الكھربائي، أشعر وكأنني في مقبرة. سواٌد قاتم. أضيء مصباح الزیت"
."ألنیر المنزل، وحتى مصابیح’ اللید‘ غیر كافیة ألن البطاریات لیست مشحونة بالكامل. كما أنني ال أملك دائماً زیت للمصباح ویكون في الغالب غیر كاٍف ألوالدي لكي یؤدوا فروضھم المدرسیة

00:01:35 – 00:01:49

معلّمة من غزة تتواصل مع طالبھا من خالل منّصة للتواصل عبر الھاتف النقّال

00:01:50 – 00:02:12

:مقابلة مع ماجدة الحتو، معلّمة

أواجھ صعوبة في التدریس بسبب انعدام االتصال باالنترنت. أنتظر عودة الكھرباء واالتصال باإلنترنت الستئناف الدروس عبر الفیدیو. أھرع إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بي عند عودة الكھرباء للتواصل"
."مع طالبي. ھذه الفترة مخصصة بالكامل لطالبي

00:02:13 – 00:02:33

ماجدة الحتو، معلّمة من غزة تحاول التواصل مع طالبھا في ظل انقطاع الكھرباء

00:02:35 – 00:02:38

ناٌر موقدة في أحد شوارع غزة

00:02:39 – 00:02:43

صور یوسف الشیخ، طفل من غزة أصیب بحروق بالغة عندما كان عمره 10 أشھر

00:02:44 – 00:03:34

:مقابلة مع یوسف الشیخ

أنا مثلھم، طفل مثل أي طفل آخر. ما حدث لیس ذنبي! أنا أحب الرسم وأحب الدراسة. كما أنني أحب لعب كرة القدم مع األطفال اآلخرین في الحي. بعضھم یخاف مني عندما أقترب منھم، ویسخر آخرون"
مني بسبب مظھري. لقد تعرضت للتنمر مرات عدیدة. ال أستطیع الدراسة بحریة بسبب انعدام الكھرباء. یؤثر انقطاع الكھرباء على كل شيء: إمدادات المیاه، غسیل المالبس، إعداد الطعام... أحیاناً، تقطع
الكھرباء طوال الیوم وتعود عندما نكون نائمین، وھذا عدیم الفائدة تماماً بالنسبة لنا. أتمنى أن أصبح مھندساً كھربائیاً لحل مشاكل الناس والسماح لھم باالستمتاع بیوم كامل من اإلمداد بالكھرباء. ال أرید ألي

."طفل في العالم أن یمّر بتجربتي

00:03:35 – 00:03:40

"طفالن یعبران أحد شوارع غزة الُمضاءة بمصابیح "اللید

00:03:41 – 00:03:48

مصابیح "لید" مشحونة بالبطاریات تُنیر المنازل في غزة أثناء اللیل

00:03:49 – 00:04:05

:مقابلة مع أبو أحمد درویش

."لدینا بطاریة صغیرة لتغذیة مصابیح’ اللید‘، وال نعید شحنھا إال عندما یكون لدینا كھرباء. تدوم البطاریة لمدة ساعة أو ساعتین فقط، ثم نبقى في الظالم"

00:04:06 – 00:04:13

"بطاریة تُستعمل إلعادة شحن مصباح "لید

00:04:14 – 00:04:24

:مقابلة مع أحمد درویش، ابن

."أدفع أكثر من 100 شیكل مقابل الحصول على الكھرباء من مولد خاص، كما أدفع فاتورة كھرباء البلدیة التي تصل إلى 150-200 شیكل. ھذا عبء مالي باھظ بالنسبة لي"

00:04:25 – 00:04:45

مشاھد من الحیاة الیومیة في شوارع غزة باللیل

00:04:46 – 00:05:01

أم عالء فروانة، امرأة من غزة، تخبز الخبز في منزلھا بمساعدة ابنتھا، باستخدام فرن متنقّل

00:05:02 – 00:05:37

:مقابلة مع أم عالء فروانة 

."منذ 12 عاماً وأنا أعاني من مشكلة ثالجة الطعام. عندما أنتھي من صنع الخبز، أضعھ في أكیاس بالستیكیة وأطلب من جیراني االحتفاظ بھ في ثالجتھم"

."أطفالي یخافون من الظالم. نشتري الشموع بشیكل واحد ونشعلھا لتوفیر بعض اإلنارة"

."یعیش 11 شخصاً في غرفة وقاعة صغیرة. لقد توقفت عن إرسال ابني البالغ من العمر 9 سنوات إلى المدرسة، ھو اآلن یعیل األسرة، یتقاضى 5-10 شواقل في الیوم"

."أشعر بالقلق دائماً عندما ینقطع التیار الكھربائي ألن ابني الصغیر یعاني من الربو ویحتاج إلى جھاز استنشاق كھربائي. ال یمكنني اصطحابھ إلى المستشفى كل یوم"

00:05:38 – 00:05:49
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صور ألم عالء فروانة مع ابنھا وھو یبكي، وھي تحاول إعطاءه جھاز االستنشاق الكھربائي نظراً إلصابتھ بالربو، وذلك في ظل انقطاع التیار الكھربائي

00:05:50 – 00:07:18

مشاھد من الحیاة الیومیة في غزة قبل حلول الظالم
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Yemen: Amidst aid funding shortfall, millions are threatened by water and food shortages
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More than half a decade of con�ict has exhausted Yemenis and transformed the country into the world’s largest humanitarian
crisis. Access to water, food and basic services is beco...
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Israel/Gaza: Civilians are paying a heavy price in the escalation in Israel and Gaza
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International Committee of the Red Cross teams are working to assess the needs of civilians who are bearing the brunt of the
escalation in violence in Gaza and Israel. As the death...
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Gaza: Vicious new COVID-19 wave hits during Ramadan as vaccine doses trickle in
ENG FRA العربیة

People in the Gaza Strip are coping with an alarming increase in reported COVID-19 cases, with more than 1,000 new infections
each day for the past couple of weeks.
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