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ّ
ملخص تنفيذي
ت�أتي هذه الدرا�س ��ة حول حتويل العمل يف قطاعي املياه والكهرباء اىل انظمة م�س ��بقة الدفع للك�ش ��ف
ع ��ن �أثر تطبيق هذا النظام على العائالت الفل�سطينية الفقرية ،وذلك �ضمن اجلهد النقدي املتناول
ل�سيا�س ��ات ال�سلطة الفل�سطينية االقت�صادية واالجتماعية يف ال�سنوات الأخرية ،والذي يتمثل يف جملة
من ال�سيا�سات النيوليربالية ذات التكلفة االجتماعية العالية.
وبعد البحث امليداين املعتمد على مقابالت مع ّمقة مع امل�ستفيدين/ات بواقع ثالث وثالثني مقابلة يف
اثن ��ي ع�شر جتمعا يف ال�ضفة الغربية �شملت املدينة واملخيم والقرية ،وقفت الدرا�سة بالتحليل املعتمد
عل ��ى املقاب�ل�ات على �أثر هذا النظام عل ��ى حياة امل�ستفدي ��ن/ات و�أو�ضاعم االقت�صادي ��ة والإن�سانية
والنف�سي ��ة ،ووعيهم بحقوقهم الأ�سا�سية وم�سار اخل�صخ�ص ��ة يف القطاعات احليوية وموقعهم �ضمن
امل�س ��ار التنموي املعتم ��د لدى حكومات ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سن ��وات الأخرية ،والتغيرّ الذي طال
التعام ��ل م ��ع املخيمات برمزيتها الوطنية �إث ��ر جعلها هدفا للتنظيم وال�ضبط م ��ن خالل نظام الدفع
امل�سبق.
وم ��ن خالل البحث يف خطط التنمي ��ة املقرة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية وق ��رارات جمال�س الوزراء
والقواني�ي�ن املق ��رة ،والبحث امليداين يف واقع تطبيق نظام الدفع امل�سب ��ق يف قطاعي املياه والكهرباء؛
تب�ي�ن �أن ال�سلط ��ة تتعامل مع الفق ��راء املهم�شني على اعتب ��ار �أنهم عقبة تعيق تط ��ور �شركات القطاع
اخلا�ص يف قطاعي املياه والكهرباء نتيجة لرتاكم الديون امل�ستحقة لها على النا�س ،وهنا �أي�ضا يظهر
االنحياز ل�صالح القطاع اخلا�ص على ح�ساب «املواطن/ه» وحقوقه الأ�سا�سية ،لذلك يظهر املواطنون
وبالتحدي ��د الفق ��راء واملهم�شون منه ��م  -لعدم قدرته ��م الفعلية على ال�سداد  -عائق ��ا يجب تنظيمه
و�ضبطه وتر�شيد ا�ستهالكه،
ويف �سي ��اق متوا�صل م ��ن ت�سليع احلاجات الأ�سا�سي ��ة والتعامل معها مبنطق جت ��اري ربحي يبدو وعي
املواطنني/ات بحقهم يف احل�صول احلاجات الأ�سا�سية مت�أثرا بهذا امل�سار الطويل من الت�سليع ومكررا
خطاب ال�سلطة وال�شركات اخلا�صة عند احلديث عن ا�ست�شراء ثقافة “البال�ش” عند الفل�سطينيني،
دون الوع ��ي ب� ��أن املي ��اه والكهرب ��اء تندرج ��ان �ضم ��ن احلق ��وق الأ�سا�سي ��ة والإن�ساني ��ة واالقت�صادية
للفل�سطيني�ي�ن وف ��ق الأعراف والقوانني الدولي ��ة واملحلية� ،إىل جانب اعتقاد غالبي ��ة امل�ستفيدين/ات
الذي ��ن مت ��ت مقابلتهم �أن ال�سلطة الفل�سطينية ال تقوم بدوره ��ا املفرت�ض يف هذين القطاعني وتتخلى
عنهما دون مراعاة �آثار هذا امل�سار عليهم.
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وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل �أن املخيمات مازالت اله ��دف الرئي�سي ملجمل �سيا�سات ال�ضبط �سواء من قبل
ّ
ال�سلط ��ة الفل�سطيني ��ة �أو ال�شركات اخلا�ص ��ة ويعتقد الكثري من الالجئني �أن م ��ن حقهم يف احل�صول
على خدمات الكهرباء واملاء جمانا ،وذلك لعدم متتعهم ب�أي من اخلدمات التي تقدمها ال�سلطة التي
يدفعون خلزينتها العديد من الر�سوم ال�ضريبية .وهذا يخلق – كما بدا يف احلديث �إىل امل�ستفيدين/
ات – احتجاجا متوا�صال من قبل الالجئني ومواجهة دائمة مع ال�سلطة وال�شركات.
ومب ��ا �أن نظ ��ام الدف ��ع امل�سبق هو �سيا�س ��ة لل�ضبط والتنظيم كان م ��ن البديهي �أن تن�ش� ��أ يف مواجهته
�سيا�س ��ات مقاوم ��ة واحتجاج من قب ��ل امل�ستفيدين/ات وهذا ما �أق� � ّره من �شملته ��م الدرا�سة ،وتتنوع
�أ�سالي ��ب االحتجاج ولع ��ل �أهمها االمتناع عن دفع مقابل خلدمة الكهرب ��اء واملياه �أو احل�صول عليهما
بو�سائل غري تلك املق ّرة من ال�شركات ،وهذا ما ت�سميه ال�شركات وال�سلطة وبخطاب ي�ستجدي ن�صو�صا
ديني ��ة؛ “�سرق ��ة للتيار الكهربائ ��ي” ،وعلى الرغم من رف�ض امل�ستفيدي ��ن/ات لل�سرقة كت�صرف غري
�أخالق ��ي؛ ر�أوا يف احل�ص ��ول عل ��ى اخلدمات دون دفع مقابله ��ا فعال احتجاجيا جل� ��ؤوا �إليه ويربرونه
ويح ّمل ��ون ال�سلط ��ة امل�س�ؤولية.بينما م ��ا زال اخرون يف العديد من خميمات ال�ضف ��ة الغربية يرف�ضون
التعامل مع النظام اجلديد.
اال�ستنتاجات العامة للدرا�سة:
– –نظ ��ام الدفع امل�سبق يفر�ض على معيل الأ�سرة اقتطاع املبلغ املايل املخ�ص�ص لتعبئة الر�صيد يف
بطاق ��ة ال�شح ��ن (�شحن الكرت) للكهرباء �أو املاء قبل الت�ص ��رف مبدخول الأ�سرة املايل وتوزيع
ما يتبقى على احلاجيات الأخرى الأ�سا�سية ،مما يفاقم العبء املعي�شي على الأ�سر ذات الدخل
املنخف�ض والتي تعتمد على م�صدر رزق عوائده متذبذبة كالعمل يف امل�ستوطنات �أو داخل اخلط
الأخ�ضر �أو الأعمال احلرة الب�سيطة ،كما ي�ؤثر على �أمنها الغذائي.
– –يف حالة موظفي القطاع العام تبينّ �أن القلق من عدم انتظام الرواتب يف مواعيد حمددة ي�ضطر
الأ�س ��ر �إىل االحتفاظ مببلغ مايل يف ��وق احلاجة ل�شحن بطاقة الدفع امل�سب ��ق للماء �أو الكهرباء
حتى ال يح�صل طارئ وينتهي الر�صيد مع عدم توفر املال الكايف لل�شحن.
– –�إن م ��ن مت ��ت مقابلتهم ور�أوا نظ ��ام الدفع امل�سبق ينا�سبهم؛ مل تكن لديه ��م �إ�شكاليات يف توفري
�أثم ��ان املياه والكهرباء� ،أي �أ�صحاب الدخل املرتفع والثابت نظرا لأو�ضاعهم االقت�صادية ،وكان
مربرهم الأهم العتبار الدفع امل�سبق نظاما جيدا هو �أنه يحول دون تراكم الديون عليهم.
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– –تطبيق نظام الدفع امل�سبق مل يخ�ضع ملوافقة امل�ستهلكني/امل�شرتكني بل مت فر�ضه عليهم ،واتخذ
هذا الفر�ض �أ�شكاال متعددة �ضمن �سيا�سة وا�ضحة لدى ال�سلطة الفل�سطينية يف التوجه العتماد
الدف ��ع امل�سبق كنظ ��ام اجلباية ،كما �إن ع ��دادات الدفع امل�سب ��ق مل يتم اختباره ��ا قبل توزيعها
وا�ستخدامه ��ا من قب ��ل املواطنني/ات ،الأمر الذي �أظهر العديد م ��ن امل�شاكل يف هذه العدادات
والتي يدفع املواطن ثمنها م�ضاعفا نتيجة لبع�ض امل�شكالت الفنية فيها.
– –فر� ��ض نظ ��ام الدفع امل�سب ��ق اتخذ �أ�شكاال ع ��دة �أبرزها؛ احلرم ��ان من متديد الكهرب ��اء للبناء
اجلدي ��د �إال بوج ��ود عداد م�سب ��ق الدفع للكهرباء ،طل ��ب �شهادة براءة الذمة م ��ن �شركات املاء
والكهرباء قبل تنفيذ �أية معامالت حكومية يلج�أ لها املواطنني/ات �سواء من املجال�س املحلية �أو
امل�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى .كما مت ربط هذه اخلدمة بخدمات �أخرى تقدمها البلديات كاملياه
والنفايات وتخ�صم من قيمة ال�شحن مما فاقم العب على املواطنني/ات.
– –ينظر بع�ض من متت مقابلتهم �إىل الكهرباء واملاء – املاء حتديدا -كحاجات �أ�سا�سية ،ويعتقدون
ب�أحقيتهم يف احل�صول عليها ،مع مراعاة الظروف االقت�صادية واالجتماعية للم�ستفيدين.
– –غالبي ��ة م ��ن متت مقابلته ��م �ضمن عينة ه ��ذه الدرا�س ��ة كان تقييمهم لعمل �ش ��ركات الكهرباء
يعك� ��س حالة من عدم ثقة ،و�شعورا بالتق�ص�ي�ر .ويعتقد الغالبية �أنهم م�ستغ ّلون من قبل �شركات
الكهرب ��اء ،فم ��ن بني  33مقابلة مع ّمقة عبرّ مبحوثان اثن ��ان فقط عن ر�ضاهم عن م�ستوى عمل
�شركات الكهرباء يف مناطقهم.
– –حج ��م اال�ستياء من واقع قطاعي املياه والكهرباء يف منطقة طولكرم يفوق املناطق الأخرى التي
�شملتها الدرا�سة ب�شكل �صارخ ،فامل�ضي بنظام الدفع امل�سبق مي�ضي بخطى مت�سارعة يف خمتلف
ارجاء املحافظة.
– –اعتم ��اد �سيا�سة ر�سمي ��ة تقوم على ربط كل اخلدم ��ات التي تقدمها الهيئ ��ات املحلية مع بطاقة
الدف ��ع امل�سبق ما يعني خ�صم قيمة ال�ضرائب و�أثم ��ان اخلدمات الأخرى من قيمة �شحن بطاقة
التعبئ ��ة� ،إىل جانب رب ��ط قطاعي املياه والكهرباء معا بحيث ال يتم �شح ��ن بطاقة الدفع امل�سبق
اخلا�صة بالكهرباء �إن كانت هنالك ديون على املواطن يف قطاع املياه ومل تتم جدولتها.
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– –نظ ��ام الدف ��ع امل�سب ��ق مت تطبيق ��ه مبع ��زل ع ��ن مالئمت ��ه للظ ��روف االقت�صادي ��ة واالجتماعية
للفل�سطيني�ي�ن يف ال�ضفة الغربية ،و�إمنا ا�ستجاب ��ة ال�شرتاط خارجي ،ففي واقع يعي�ش ا�ضطرابا
اقت�صاديا وال تتوفر فيه املداخيل وفر�ص العمل ب�صورة منتظمة وثابتة لدى قطاعات وا�سعة من
املجتمع الفل�سطيني يهدد فر�ص االف اال�سر الفل�سطينية بالو�صول اىل تلك اخلدمات.
– –ع�ب�ر بع�ض امل�ستفيدين �أن نظام الدفع امل�سبق هو حماولة من ال�سلطة الفل�سطينية للتخل�ص من
العبء الذي �ألقاه االحتالل على عاتقها عرب �إلقائه على كاهل الفل�سطينيني يف ال�ضفة.
– –تكلف ��ة اخلدمة(املي ��اه والكهرباء) التتالئ ��م وم�ستوى الدخل ل ��دى املواط ��ن الفل�سطيني ،وهي
باالجمال تكلفة غالية الثمن وت�شكل عبئا اقت�صاديا كبريا حتديدا على اال�شخا�ص ذووي الدخل
املحدود.
– –نظ ��ام ع ��دادات الدف ��ع امل�سبق يزيد م ��ن ال�صعوب ��ات على املواطني�ي�ن الفل�سطين�ي�ن ويحد من
ح�صوله ��م عل ��ى االحتياج ��ات الأ�سا�سية يف ظل حالة ع ��دم اال�ستقرار الت ��ي يفر�ضها االحتالل
ال�صهي ��وين على القرى واملدن واملخيم ��ات الفل�سطينية والتي قد تتعر�ض للإغالق واحل�صار يف
اي وق ��ت .ونظرا لتوفر �إمكاني ��ة ال�شحن فقط من خالل مراكز ال�شحن .مما يحرم ال�سكان من
احل�ص ��ول عل ��ى هذه اخلدمات يف مثل هذه الظروف  ،عل ��ى الرغم من تعذر احل�صول عليها يف
ظل الظروف الطبيعية نتيجة للأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية ال�صعبة.
وخل�صت الدرا�سة �إىل جملة من التو�صيات �أهمها �ضرورة
1 )1وج ��ود دور وم�س�ؤولي ��ة للقطاع الع ��ام يف املجاالت احليوي ��ة ،و�إعادة النظ ��ر يف الت�شريعات التي
�صدرت يف هذا املجال والتي تعطي امتيازات ل�شركات القطاع اخلا�ص� ،أو تت�ضمن عدم ح�صول
املواطن على ن�صيبه من هذه اخلدمات ،وبالتحديد القانون العام للكهرباء ال�صادر عام ،2009
وق ��رار جمل�س ال ��وزراء حول اعتماد عدادات الدف ��ع امل�سبق للمياه ع ��ام  ،2010والذي يتناق�ض
ب ��دوره مع قانون املي ��اه ال�صادر عام  .2002كما يجب العمل عل ��ى مراقبة عمل القطاع اخلا�ص
وبالتحدي ��د ال�ش ��ركات املزودة للكهرباء وامل ��اء ،ل�ضمان عدم انتهاكها حلق ��وق املواطنني بقطع
اخلدمة.
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2 )2ع ��دم رب ��ط خدمات امل ��اء والكهرب ��اء بخدمات �أخ ��رى تقدمها البلدي ��ات �إذ يت ��م خ�صمها من
املواطن�ي�ن م ��ن ثمن التي ��ار الكهربائي �أو املي ��اه ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة ع ��دم فر�ض ا�شرتاطات
م�سبق ��ة كرباءة الذمة من الهيئ ��ات املحلية و�شركات الكهرباء ت�ؤكد ع ��دم وجود ديون عليهم �أو
�أنه ��م ب ��د�أوا بجدولتها ليتمكنوا من �إمت ��ام املعامالت الر�سمية كمعامل ��ة احل�صول على رخ�صة
من ��زل �أو �سياق ��ة ،وحت ��ى لتجديد ج ��واز �سف ��ر ،لأن يف ذلك انته ��اك وا�ضح حلق ��وق املواطنني
وكرامتهم.
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تقديم
*«ال�سلطة تريد �أن يحملها النا�س بدل �أن حتملهم»
ت�أتي هذه الدرا�سة حول نظام عدادات الدفع امل�سبق يف قطاعي املاء والكهرباء يف مدن ال�ضفة الغربية،
حيث �أن ال�سلطة الفل�سطينية خالل ال�سنوات املا�ضية �سمحت  ،و�شجعت مزودي هذه اخلدمات بتحويلها
اىل خدمة م�سبقة الدفع ،وذلك لرفع كفاءة التح�صيل وتخفي�ض االنفاق احلكومي على تلك القطاعات.
وميك ��ن اعتب ��ار الدرا�سة جزء من اجلهد النقدي الرامي لتحليل جوان ��ب امل�شروع ال�سيا�سي االقت�صادي
املفرو�ض.
عل ��ى الفل�سطينني حتت غط ��اء التنمية خالل ال�سنوات الأخرية ،وذلك من خ�ل�ال البحث يف واحدة من
ال�سيا�سات االقت�صادية التي اقرتها احلكومة الفل�سطينية مبا يتما�شى و�سيا�سات البنك الدويل و�صندوق
النق ��د ،والك�ش ��ف عن الأثر الفعلي لواحدة م ��ن �سيا�سات عديدة ترمي �إىل �ضب ��ط الفل�سطيني وتنظيمه
وحتميله عبء احلالة اال�ستعمارية التي يحياها.
وي�أت ��ي البح ��ث يف “الدفع امل�سبق” ك�آلي ��ة لتنظيم قطاع اخلدمات الأ�سا�سية مب ��ا ّ
ير�شد يف ظاهر الأمر
اال�سته�ل�اك ويخفف من الديون املرتاكم ��ة ل�صالح مقدمي اخلدمات ّ
ومنظميها ،وك�أ�سلوب جباية جديد
م�ضب ��وط ّ
ومنظ ��م� ،إال �أن هذا الرتويج له ��ذه الآلية �إمنا يحجب خلفه املعنى الفعل ��ي لتفعيل نظام للدفع
امل�سبق يطال اخلدمات الأ�سا�سية كاملاء والكهرباء ،فما يجري حتديدا هو “ت�سليع للخدمات الأ�سا�سية”
و�إخراجه ��ا من كونها حقوقا �أ�سا�سية “للمواطن�ي�ن/ات” ،1جممل ال�سيا�سات االقت�صادية القائمة جتعل
م ��ن التنمي ��ة يف ظل االحتالل وبتنفيذ من وكالئها املحلي�ي�ن – ال�سلطة الفل�سطينية – ووفق ر�ؤية البنك
ال ��دويل و�صن ��دوق النقد ،تنمية ال جتع ��ل الفقراء مو�ضوعه ��ا و�إمنا تطرحهم كعقبة ال ب ��د من تنظيمها
و�ضب ��ط �سلوكه ��ا دون االن�شغال ب�أثر ه ��ذه ال�سيا�سات عليهم ،وحيث بد�أت اجله ��ات املخت�صة بالعمل يف
تطبيق هذا النظام دون وجود �أي تقيم للمخاطر االجتماعية التي �ستنجم عنه.
وتق ��ف الدرا�سة من مدخل البحث يف �آلية الدفع امل�سبق كو�سيلة لت�سليع اخلدمات الأ�سا�سية ،على التغيرّ
وم�ستعمره «الإ�سرائيلي» فبعد �أن كانت العالقة اال�ستعمارية
املتوا�صل يف طبيعة العالقة بني الفل�سطيني
ِ
قب ��ل �إن�شاء ال�سلطة ينظر �إليها على �أنها احتالل ت�ستوجب «املعاهدات» الدولية عليه �أن يتحمل م�س�ؤولية
�إدارة اخلا�ضع�ي�ن له وتق ��دمي اخلدمات الأ�سا�سية له ��م� ،أخلى اال�ستعمار «الإ�سرائيل ��ي» جانبه من هذه
 1ورود بع�ض امل�سميات والأو�صاف م ّذكرة ال يعني �أن املق�صود بها الذكور فقط بل هي تعني كال اجلن�سينن وورود الت�أنيث �أو التذكري يف �أي
مفردة تعود على اجلن�سني فهي تعنيهم بال�ضرورة �إال �إن ورد تخ�صي�ص وا�ضح.
* مبحوث من خميم نور �شم�س
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امل�س�ؤولي ��ة بعد �إن�شاء ال�سلطة وتوليها الأم ��ور احلياتية للفل�سطينني من ميزانيات املانحني وراجت حينها
عل ��ى �سبيل النقد والتهك ��م مقاربة ال�سلطة الفل�سطينية الناجمة عن اتفاق �أو�سلو على �أنها «بلدية كبرية»
يف �إ�ش ��ارة �إىل اقت�صار دورها عل ��ى �إدارة اخلدمات الأ�سا�سية للفل�سطينني يف ال�ضفة وغزة يف ظل غياب
لأي �سيادة �سيا�سية �أو اقت�صادية فعلية ،ويف ال�سنوات الأخرية �أخذ هذا امل�سار «املريح» لالحتالل «الأقل
تكلفة» يف العامل ينحو منحى مغايرا ،فجعلت ال�سلطة الفل�سطينية ب�سيا�ساتها االقت�صادية احلالة مركبة،
فه ��ي ت�سعى لتخفي ��ف العبء املايل عليها ب�شت ��ى الو�سائل نتيجة انخفا�ض �أم ��وال امل�ساعدات اخلارجية،
ع�ب�ر ال�ضرائب ،نظام الدفع امل�سبق ،والتو�سع يف الإقرا�ض كلها ترمي لإلقاء العبء املايل على «املواطن»
وحده ويف ذات ال�سياق حتاول الدرا�سة فح�ص وعي «املواطن» الفل�سطيني يف ال�ضفة بهذا امل�سار والوعي
بحقوقه الأ�سا�سية جتاه ال�سلطة الفل�سطينية.
وميك ��ن الق ��ول �إن نظام الدفع امل�سب ��ق وت�شديد اخلطاب املراف ��ق له – وهذا يتجل ��ى يف �إعالنات �شركة
الكهرب ��اء – على �أهمية التنظي ��م وااللتزام وحت ّمل امل�س�ؤولية ميكن فهمه كجزء من خطاب معاد للعدالة
االجتماعي ��ة ويت ��م من خالله حتمي ��ل «الفقري» م�س�ؤولية فق ��ره وحالته املرتدية ،فيظه ��ر �أن �سبب تراكم
الدي ��ون ل�شرك ��ة الكهرب ��اء مثال هو ع ��دم قدرة الفقري عل ��ى �ضبط ا�ستهالك ��ه وتنظيم الدف ��ع وانتظاره
للم�ساع ��دة ،دون النظ ��ر �إىل طبيعة النظام االقت�ص ��ادي التي �أدت بالفقري �إىل هذا احل ��ال �أو غياب �أي
ر�ؤي ��ة تنموية جتعل الفقراء مو�ضوعها ،وهذا اخلطاب يندرج �ضمن خطاب �سائد يف النظام االقت�صادي
العاملي يتقن «لوم ال�ضحايا» ،وتقدميهم لقمة �سائغة للقطاع اخلا�ص.
و�إىل جانب الأثار االقت�صادية املختلفة الناجمة عن تطبيق �آلية الدفع امل�سبق ،متكن مقاربة الق�ضية من
مدخ ��ل �آخ ��ر متعلق بال�سيطرة على الفل�سطيني�ي�ن و�إدارتهم ،وهذا ما يط ّبق على نط ��اق وا�سع يف ال�ضفة
الغربية ،حيث ت�سعى ال�سلطة الفل�سطينية و»�إ�سرائيل» �إىل حتويل �آليات ال�ضبط وال�سيطرة اخلارجية �إىل
�آلي ��ات داخلية �أكرث كف ��اءة و�أكرث قبوال �أمام خطاب حقوقي عاملي ال ميكن تفاديه دوما ،ويف ق�ضية العمل
بالدف ��ع امل�سبق هنالك اخلطاب الذي ي�ستدخله الفل�سطيني عن �ض ��رورة التنظيم واالن�ضباط والرت�شيد
يف التعام ��ل م ��ع حقوقه الأ�سا�سية  ،و�ضرورة حتمله هو جزء من امل�س�ؤولية االقت�صادية جتاه ال�سلطة التي
حت ��اول الظه ��ور دوما مبظهر «دوالين» هي �أبعد ما تكون عنه ،ومتكن الإ�شارة هنا �إىل �أن فعال احتجاجيا
م ��ن قبيل رف�ض االلتزام بت�سدي ��د الديون امل�ستحقة ل�شركات الكهرباء �أو م�صلحة املياه �سيختفي يف حال
�أ�صبحت هذه اخلدمات ب�شكل تام مرتبطة بالفرد وحده وبنظام م�سبق للدفع.
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منهجية الدرا�سة:
اعتم ��دت الدرا�س ��ة على املقاب�ل�ات املعمقة من خالل ا�ستم ��ارة  ،والتي �أجريت م ��ع عينة ق�صدية يف
اخللي ��ل وبيت حل ��م ورام اهلل ونابل�س وجنني وطولكرم و�شملت املدين ��ة وخميم وقرية يف كل حمافظة
بواقع  33مقابلة� ،إىل جانب البحث امليداين الذي �أجراه الباحثون مع الهيئات املحلية يف املدن والقرى
ومراك ��ز اخلدمات يف املخيمات بغي ��ة الو�صول �إىل ت�ص ّور متكامل لكيفي ��ة تطبيق نظام الدفع امل�سبق
و�أثر هذا التطبيق على املجتمع املدرو�س.
وحاول ��ت �أ�سئلة اال�ستمارة املعتمدة يف املقابالت حتديد ه ��ذا الأثر وطبيعته ووعي من متت مقابلتهم
بوقع ��ه عليه ��م� ،إىل جانب �أ�سئل ��ة متهيدية تك�شف ع ��ن امل�ستوى املعي�شي للمبحوث�ي�ن كالدخل وطبيعة
العم ��ل وحال ��ة امل�سكن وعدد �أفراد الأ�س ��رة معيلني ومعالني ،وهذه املتغ�ي�رات ت�ساهم يف الو�صول �إىل
حتليل �أف�ضل لأثر �سيا�سة الدفع امل�سبق يف اخلدمات الأ�سا�سية على الفئات املت�ضررة بالدرجة الأوىل
من ال�سيا�سات النيوليربالية.
فالبح ��ث وب�ضمن ��ه اال�ستم ��ارة واملقاب�ل�ات تنحاز بال�ض ��رورة �إىل بيان �أث ��ر ال�سيا�س ��ات االقت�صادية
واالجتماعي ��ة على الفئات املع ��وزة وذات الأو�ضاع االقت�صادية املرتدي ��ة �أي الفئات الأكرث ت�ضررا من
نظ ��ام الدف ��ع امل�سبق ،دون �إغفال للبح ��ث يف �أثر هذه ال�سيا�سات على املجتم ��ع ككل ،وهو هنا جمتمع
الدرا�س ��ة يف ال�ضف ��ة الغربية ،لذل ��ك تعددت اجلوانب الت ��ي حاولت اال�ستمارة الك�ش ��ف عن عالقتها
كمتغريات م�ستقلة �أو تابعة ب�سيا�سة الدفع امل�سبق يف قطاعي املياه والكهرباء ،فهنالك جوانب متعلقة
بالأث ��ر االقت�صادي والأثر االجتماعي والأثر النف�سي كذلك ،ويف كل جانب هنالك جمموعة خال�صات
مدعمة نظريا مت التو�صل �إليها بعد حتليل املقابالت.
ّ
ومم ��ا جت ��در الإ�شارة �إليه �أن تطبيق نظام الدفع امل�سبق ب�شكل غ�ي�ر متزامن يف مناطق ال�ضفة راكم
خ�ب�رة وفهما للنظ ��ام لدى الفئات الأ�سبق يف تطبي ��ق النظام عليها ،وهذا ما يظه ��ر بدرجة �أقل عند
حديث ��ي العه ��د بالنظام ،ف�أهايل مدين ��ة جنني كونها من �أوائل املناطق الت ��ي اعتمد فيها نظام الدفع
امل�سب ��ق للكهرب ��اء كانت �إجاباتهم تن � ّ�م على دراية جيدة بالنظام وتنم عن فه ��م لآثاره وتبعاته بحكم
التجرب ��ة طبعا ،وبطبيعة احلال ف�إن ال�شركات �أو الهيئ ��ات املحلية الأ�سبق يف اعتماد النظام تو ّفر لها
م ��ن اخل�ب�رة ما مي ّكنها م ��ن الدفاع عنه ومتتينه ،وه ��ذا ما يظهر يف جنني كذل ��ك  ،خا�صة �أن �شركة
كهرب ��اء ال�شمال ت�س ّلمت ق�سم الكهرباء م ��ن البلدية بكل متعلقاته بعد �أن قطعت بلدية املدينة ال�شوط
الأك�ب�ر يف تطبيق نظ ��ام الدفع امل�سبق وت�صفية معظم الديون ال�سابقة عل ��ى البلدية لل�شركة القطرية
10
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«الإ�سرائيلية» وديون البلدية على �أهايل املدينة.
وكان ��ت ه ��ذه املعطيات م�ب�ررا �إ�ضافي ��ا العتماد املقابل ��ة املع ّمقة باالعتم ��اد على ا�ستم ��ارة ،فالطابع
الإ�ش ��كايل املركب لتطبيق نظام الدفع امل�سبق وفه ��م امل�ستفيدين/ات له ا�ستدعى اعتماد �آلية تتجاوز
جم ��ع بيانات عامة� ،ستكون بال�ض ��رورة قا�صرة عن �إعطاء م�ؤ�شرات وافي ��ة متعلقة بالأثر االجتماعي
والنف�سي لتطبيق النظام اجلديد.
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الفصل االول
اخل�صخ�صة كنهج
�إن ه ��ذه العملي ��ة تعني ت�ضيي ��ق دور “الدولة” 2االقت�ص ��ادي و�إعطاء القطاع اخلا� ��ص واال�ستثمارات
الأجنبي ��ة الأولوية يف ال�سيا�سات االقت�صادية ،لتكون بذل ��ك جوهر الإ�صالحات االقت�صادية املن�شودة
باجتاه اعتماد ال�سوق حمورا للن�شاط االقت�صادي و�آلية ملمار�سته وتوجيهه.3
وتعت�ب�ر ه ��ذه ال�سيا�سة وليدة امل�ؤ�س�سات الدولية املالية والتي فر�ضتها على كثري من دول العامل الثالث
�س ��واء يف املرحل ��ة الكولونيالية �أو ما بعدها ،من خ�ل�ال تبني ال�سيا�س ��ات النيوليربالية� ،إذ بدت هذه
ال�سيا�س ��ات �أكرث و�ضوح ًا يف ال�سياق الفل�سطيني بعد تويل �س�ل�ام فيا�ض رئا�سة احلكومة الفل�سطينية
من ��ذ �سنة � ،2007إث ��ر �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة ،ون�ش ��وء حكومتني منف�صلتني يف كل من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ف�سيا�س ��ات اخل�صخ�ص ��ة ومن ��ح القطاع اخلا� ��ص دور القائد لعملي ��ة التنمية وا�ضح ��ة يف ال�سيا�سات
واخلط ��ط التنموي ��ة التي �أعدّته ��ا ال�سلط ��ة الفل�سطينية ،ب�إ�شراف ال ��دول املانح ��ة وبالتحديد «خطة
الإ�صالح والتنمية  »2010-2008وخطة «�إقامة الدولة وبناء امل�ستقبل ،»2013-2011ولعل �أهم مثالني
يعك�سان هذه ال�سيا�سات هما :منوذج املناطق ال�صناعية امل�شرتكة مع «الإ�سرائليني» ،وقطاع اخلدمات
وبالتحديد قطاعي املاء والكهرباء.
فف ��ي خطة «الإ�صالح والتنمي ��ة  »2010-2008حتدثت ال�سلطة عن �شراك ��ة القطاع اخلا�ص يف قطاع
ن�صا« :نعتقد �أنه ميكن االرتقاء،
اخلدمات بحجة �ضمان الفاعلية واال�ستدامة لهذه اخلدمات بالقول ّ
م ��ن خالل التنظيم الناج ��ع واملدرو�س ب�إدارة العديد من اخلدمات الت ��ي يقدمها القطاع العام حاليا
عل ��ى �أ�سا� ��س ف ّعال وم�ستدام وذلك عن طريق رف ��ع م�ستوى م�شاركة القطاع اخلا� ��ص فيها ،ويف �إطار
اجله ��ود التي نبذلها لبن ��اء اقت�صاد يقل اعتماده على الإنفاق العام� ،س ��وف نوا�صل العمل مع القطاع
اخلا� ��ص من �أجل تعزيز منوذج ال�شراكة ب�ي�ن القطاعني العام واخلا�ص يف فل�سطني» ،4تعتمد ال�سلطة
الفل�سطيني ��ة نظام اقت�صاد ال�سوق كم ��ا ورد يف القانون الأ�سا�سي لل�سلط ��ة الفل�سطينية ،و�أكدت عليه
ال�سيا�سات االقت�صادية واخلطط التنموية املتوالية.
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 .يف ال�سياق الفل�سطيني ال ميكن احلديث عن دولة فال نزال نخ�ضغ لظرف كولونيايل �أوجدت فيه �سلطة �إدارة ذاتية متلك م�ؤ�س�سات
الدولة يف ظل غيابها ،وهذا مما يجعل �آثار اخل�ص�صة �أعمق و�أكرث �سلبية.
 .تعتمد ال�سلطة الفل�سطينية نظام اقت�صاد ال�سوق ال�سوق كما ورد يف القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية ،و�أكدت عليه ال�سيا�سات
االقت�صادية واخلطط التنموية املتوالية.
 .ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .خطة اال�صالح والتنمية � .2010-2008ص13
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وتنتق ��ل يف خط ��ة التنمي ��ة “�إقام ��ة الدولة وبن ��اء امل�ستقب ��ل” � ،2013-2011إىل �ض ��رورة نقل قطاع
اخلدم ��ات والبنية التحتي ��ة كلية للقطاع اخلا�ص حتت نف�س ال�شعار “تعزي ��ز اال�ستدامة”� ،إذ يرد ما
يل ��ي “تلتزم احلكوم ��ة بتوفري احلوافز التي ت�شجع القطاع اخلا�ص عل ��ى اال�ستثمار يف م�شاريع البنية
التحتي ��ة العامة ،ونقل امل�س�ؤولية عن تنفيذ هذه امل�شاريع �إىل م�ؤ�س�ساته ،وذلك بهدف تعزيز ا�ستدامة
تق ��دمي اخلدمات العامة على املدى البعيد و�ضمان قدرة املواطن�ي�ن/ات على حتمل تكاليفها ،وتلتزم
احلكومة �أي�ضا بتعزي ��ز عمل خمتلف الهيئات التنظيمية املعنية ،مبا ي�ضمن املناف�سة النوعية وحماية
امل�ستهلك يف تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية ،كخدمات الكهرباء واالت�صاالت”.5
واالدعاء الوارد يف خطة التنمية  2013-2011حول �أن نقل هذه اخلدمات �إىل القطاع اخلا�ص ي�ضمن
قدرة املواطنني/ات على حتمل تكاليفها ،تبطله الوقائع العملية ،فمن خالل املقابالت التي �أجريناها
مع امل�ستفيدين/ات تبني �أن الأ�سعار ارتفعت ،ومل يعد مبقدورهم/هن حتمل هذه الزيادة.
ولك ��ن ال�سبب الأ�سا�سي لهذا التحول هو تخل ��ي ال�سلطة الوطنية عن القيام بواجباتها يف هذا املجال،
معتمدة على تقليل الإنفاق والإ�صالح املايل والإداري الذي طالبتها بها اجلهات املانحة ،والذي ترتكز
يف حماور جتعل من املواطن امل�صدر الوحيد جلباية ثمن هذه الإ�صالحات ،ومتثلت يف :تقلي�ص حجم
فات ��ورة الرواتب ،وااللت ��زام ب�سقف حمدد لعدد املوظفني يبلغ � 150ألف موظف ،وعدم زيادة الرواتب
العامة ،و�إ�صالح نظام التقاعد ،و�إ�صالح النظام ال�ضريبي ،و�إلغاء «�صايف الإقرا�ض».
ف� �ـ «�صايف الإقرا�ض» هو دع ��م ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية غري املبا�شر للعم�ل�اء �أو البلديات الذين
ف�شل ��وا يف �سداد فواتري اخلدمات العامة امل�ستحقة لل�ش ��ركات «�إ�سرائيلية»� ،إذ عملت وزارة املالية مع
م�س� ��ؤويل احلكم املحلي على تنفيذ خطة من �ش�أنها تقلي�ص الإقرا�ض ال�صايف من  %10.6من الناجت
املحل ��ي الإجمايل يف العام � 2007إىل  %7.8يف الع ��ام  ،2010و�شملت اخلطة «فر�ض �إجراءات معينة
كالطل ��ب م ��ن املواطنني/ات تق ��دمي �شهادات تثبت ت�سدي ��د فواتري اخلدمات العامة ك ��ي يتمكنوا من
ا�ستم ��رار احل�صول على اخلدمات البلدي ��ة  ...كما �سيتم اتخاذ الإجراءات املنا�سبة مبوظفي القطاع
الع ��ام لت�سديد ديونهم ودفع �أثمان هذه اخلدمات ،ويف املقابل قمنا باتخاذ جمموعة من االحتياطات
التي ت�ضمن ا�ستمرار ح�صول املواطنني/ات الذين يعانون من الفقر املدقع على اخلدمات ال�ضرورية،
و�سيتم حتديد تلك الفئة الواقعة يف �أدنى �سلم الفقر من خالل عملية مو�ضوعية و�شفافة تنفذها وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية بحيث يتم توفري احتياجاتهم الأ�سا�سية من املياه والكهرباء ،ويهدف هذا الإجراء
5

.ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .خطة التنمية الوطنية � .2013-2011ص12
الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء | 13

�إىل �ضم ��ان ع ��دم حرم ��ان الفقراء والأ�س ��ر املهم�شة من ه ��ذه اخلدمة ،وعالوة عل ��ى ذلك� ،سيجري
توف�ي�ر اخلدمات العام ��ة م�ستقبال وفقا ملبادئ اقت�صادية تقوم على �أ�سا� ��س تغطية كامل التكاليف»،6
وبال�ض ��رورة يب ��دو جليا �أن املبادئ التي ترد هن ��ا ل�ضمان تغطية كامل التكالي ��ف؛ تعني يف جزء منها
نظام اجلباية اجلديد ،الدفع امل�سبق.
وبالنظ ��ر �إىل تطبيق ��ات هذه ال�سيا�س ��ات يف الواقع العملي ،جند �أن «املواطن�ي�ن /ات» ت�ضرروا ب�شكل
كب�ي�ر من ه ��ذه ال�سيا�سات ،ومت انتهاك حقوقهم يف احل�صول على ه ��ذه اخلدمات الأ�سا�سية املكفولة
قانون ��ا ،والفئة الأكرث ت�ض ��ررا كانت «الفقراء والأ�سر املهم�شة» ،التي مل توف ��ر احتياجاتهم الأ�سا�سية
م ��ن املاء والكهرباء كما مت االدعاء ،فخدمات وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية التي قدمتها يف هذا املجال
للأ�س ��ر الفقرية واملهم�شة ه ��ي � 50شيكال كل ثالثة �شهور تدفعها ال ��وزارة للأ�سر امل�ستفيدة كما ذكر
لن ��ا �أحد امل�س�ؤولني يف الوزارة ،والتي ال توف ��ر احلد الأدنى من اخلدمة �سواء للماء �أو الكهرباء ،وعند
�س� ��ؤال الأ�س ��ر امل�ستفيدة (مقابالت �شملت � 56أ�سرة) مل ت�شر �أنها ا�ستفادت من املبلغ مقابل خدمات
املاء والكهرباء ،على العك�س متاما فقد تراكمت ديونهم يف هذا املجال ،ما �أدى �إىل انقطاع اخلدمات
عنه ��م لف�ت�رات طويلة ،ويف حال الدفع امل�سبق ويف ظل العجز ع ��ن توفري املبلغ املطلوب مل جتد الأ�سر
ب� �دّا من اللجوء �إىل اال�ستدانة لتلبية هذا احلاج ��ة� ،إ�ضافة �إىل �أن حجم الإعانات التي تقدمها وزارة
ال�ش� ��ؤون االجتماعية ال ترقى لتلبية احلد الأدن ��ى من املتطلبات الأ�سا�سية للأ�سر والتي ترتاوح ما بني
� 600 - 250شيكل كحد �أق�صى �شهريا ،وتدفع كل ثالث �شهور.7
كم ��ا ت�ش�ي�ر ال�سلطة �إىل �أن توف�ي�ر الإعانات يف جمال اخلدمات وبالتحديد امل ��اء والكهرباء �ساهم يف
«ا�ست�شراء ثقافة عدم ال�سداد يف �أو�ساط املواطنني/ات وهي ثقافة تقوم على ت�سديد املبالغ امل�ستحقة
عليه ��م لقاء اخلدم ��ات التي يح�صلون عليه ��ا و�إىل جانب عدة عوامل الأخرى كم ��ا هو مبني �أعاله،
ت�شكل هذه الثقافة عائقا كبريا يحد من م�شاركة القطاع اخلا�ص يف هذا القطاع» ،8هذه الثقافة التي
حت ��اول ال�سلط ��ة حماربتها «ثقافة البال�ش» كم ��ا ت�س ّميها� ،أ�صبحت هي العائق �أم ��ام م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف قطاع يعاين من مديونية عالية ،وهنا يظهر االنحياز للقطاع اخلا�ص على ح�ساب املواطن
وحقوق ��ه الأ�سا�سية ،لذلك يظهر املواطنون/ات وبالتحديد الفقراء واملهم�شون منهم  -لعدم قدرتهم
الفعلية على ال�سداد  -العائق الذين يجب تنظيمهم و�ضبطهم وتر�شيد ا�ستهالكهم ،ثم تقدميهم لقمة
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 .خطة التنمية .2010-2008
 .انظر/ي :ايات حمدان .خدمات ال�ش�ؤون االجتماعية الواقع والت�أثري .مركز بي�سان للبحوث واالمناء :رام اهلل.2012 ،
 .خطة التنمية .2010-2008
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�سائغ ��ة للقطاع اخلا�ص ،خالية من الديون ،وتدفع قبل �أن حت�صل على اخلدمة ،وهذا اخلطاب جنده
من �سلطة فل�سطينية يعاين ثلثا مواطنيها من الفقر ،وثلث ه�ؤالء حتت خط الفقر ال�شديد.
التوج ��ه هو ذاته لدى القطاع اخلا�ص ،فالقطاع اخلا�ص يل ��وم احلكومة على تقدميها مثل هذه
وه ��ذا ّ
امل�ساع ��دات يف قطاع ��ي املاء والكهرب ��اء للأ�سر الفق�ي�رة ،بتحميل الفقري م�س�ؤولية فق ��ره ولومه على
احل ��ال ال ��ذي و�صل �إليها ،ويدعوه �إىل «تر�شيد» اال�ستهالك و�س ��داد ديونه املرتاكمة ب�سبب تع ّوده على
حمتجا على
الأخ ��ذ دون مقاب ��ل «ببال� ��ش» ،وقد ورد هذا عل ��ى ل�سان �أحد رج ��االت القطاع اخلا� ��ص ّ
�سيا�س ��ة ال�ضرائ ��ب اجلديدة التي فر�ضته ��ا احلكومة والتي تطال القطاع اخلا� ��ص ويدعوها بدال من
جباي ��ة ال�ضرائب ورفعها على القطاع اخلا�ص �إىل �أن تقلل �أو تلغي نفقاتها يف جمال اخلدمات للأ�سر
الفقرية ،قائال:
«د .فيا� ��ض يدف ��ع مئات ماليني ال ��دوالرات للكهرباء واملاء ع ��ن غري القادرين ،وه ��ذه لي�ست �سيا�سة
حكيمة  ...امل�ساعدة تكون ب�إعفاء � 100شيكل� 50 ،شيكل ،لكن �أن تقوم بدفع � 10.000شيكل عن هذه
الأ�س ��رة ه ��ذا غري مالئم ،على الأ�س ��ر �أن تر�شد من ا�ستهالكها وتقلل منه ب ��دل �أن ت�صرف ب 1000
�شيكل كهرباء ت�صرف ب .100هكذا نر�سم �سيا�سة مالية �أكرب و�أجنع».9
�أما املبادئ امل�ستقبلية التي �ست�ضمن تغطية كافة التكاليف وت�سديد الديون فقد متثلت بنظام عدادات
الدفع امل�سبق خلدمتي املاء والكهرباء� ،إذ يقوم هذا النظام بجدولة الديون ال�سابقة على امل�ستفيدين
وحتويله ��ا �إىل نظام الدفع امل�سبق «الكرت» ،فيقوم املواطن بدفع الديون ال�سابقة التي عليه من خالل
خ�ص ��م حمدد من قيمة تعبئ ��ة الر�صيد يف كل مرة �شحن ،وت�صل قيمة اخل�ص ��م �أحيانا �إىل  %50من
قيم ��ة الر�صي ��د املع ّب�أ ،كما تقوم الهيئ ��ات املحلية �أي�ض ًا برب ��ط خدمات �أخرى كامل ��اء والنفايات ،يتم
خ�صمه ��ا �أي�ض ًا من قيمة ال�شحن ،ويف ذلك بال�ضرورة ع ��بء كبري على املواطن الفقري الذي ال ميلك
�س ��وى تكاليف حاجيات ��ه الأ�سا�سية يف حدودها الدنيا ،وبالتايل ي�ضط ��ر اىل التقلي�ص من احلاجيات
الأخ ��رى الأ�سا�سي ��ة ل�صالح دفع الكهرباء واملاء والتي ت�شكل ع�صب احلي ��اة بالن�سبة �إليه ،ويف املقابل
تنك ��ر بع�ض اجلهات الر�سمية �أن ن�سبة اخل�صم ت�ص ��ل �إىل  %50من قيمة ال�شحن ،ففي حديث رئي�س
بلدي ��ة طولك ��رم جميبا على �شكاوى املواطن�ي�ن/ات من جباية البلدية لقراب ��ة  %50من الر�صيد حني
التعبئ ��ة كج ��زء من �سداد الديون؛ �أ ّك ��د �أن البلدية جتبي �أق ��ل من  - %50مع ت�أكيد م ��ن قابلناهم �أن
اخل�ص ��م ي�صل خلم�سني باملئة – م�ش ��ددا على �أن البلدية تز ّود املواطن�ي�ن/ات بالكهرباء ولو مبقدار
9
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� 20شيكل»! ،هذا ما �أ�شارت له �إحدى امل�ستفيدات من اجلارو�شية ق�ضاء طولكرم 10بقولها« :لو ذهبت
لتعبئ ��ة ر�صيد بع�شرين �شيكال �ستخ�صم منها خم�سون باملئ ��ة ،وقد يخ�صم منها بدل خدمة النفايات
و�س�أ�صبح مدينة للبلدية حينها بدل �أن �أمتكن من ال�شحن!».
وال يعن ��ي م ��ا �سبق �أن احل ��ال يف نظام الفات ��ورة �أف�ضل ،فقد منح ��ت ال�سلطة الفل�سطيني ��ة ل�شركات
القط ��اع اخلا�ص احل ��ق يف قطع التيار عن املواطنني/ات املتخلفني عن الدفع ،دون مراعاة الفرق بني
املواطن�ي�ن/ات ودخولهم وبالتحديد الأ�سر الفقرية ،وتن�ص امل ��ادة  33من قانون الكهرباء العام على
�أن “ت�ص ��در �شركات التوزيع فواتري �شهرية لكاف ��ة امل�ستهلكني ويجوز لل�شركات قطع التيار الكهربائي
عن كل م�ستهلك مل يقم بدفع ثالث فواتري متتالية”.11
ح�سب خطة التنمية  2013-2011قامت ال�سلطة الفل�سطينية «برتكيب � 177ألف عداد كهرباء م�سبق
الدف ��ع لعدد من بلديات ال�ضف ��ة الغربية ،و� 50ألف عداد يف قطاع غزة» ،12عدا عن ما قدمته �شركات
القط ��اع اخلا�ص يف هذا املجال؛ �إذ ي�ش�ي�ر املهند�س معاوية الهدمي -مدير ال�شركة الفنية للتطبيقات
الهند�سي ��ة � -إىل �أن ال�شرك ��ة باعت قرابة  100.000عدّاد يف ال�ضف ��ة الغربية ،13كما �أن هذه ال�شركة
هي الوحيدة املعتمدة يف توريد و�صيانة ومتابعة عدادات الدفع امل�سبق يف قطاع املياه ،14وبد�أت العمل
م ��ع جمموعة من املجال� ��س املحلية والبلديات ،يتوفر نظام للدفع امل�سب ��ق للمياه يف كل من قرى غرب
جن�ي�ن �ضمن جمل�س اخلدمات امل�شرتك ملياه ال�شرب هن ��اك ،وبلدية يعبد ،وبلدية اجلارو�شية ،وطورا
ال�شرقي ��ة وطورا الغربية ،وب ��د�أت ال�شركة م�ؤخرا برتكيب عدادات املي ��اه يف دورا ،كما بد�أت ال�شركة
باعتماد نظام دفع م�سبق للغاز هو الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط ،15وهذا ي�شري بو�ضوح �إىل م�سار
حمدد نحو اعتماد الدفع امل�سبق كنظام جباية يف خمتلف اخلدمات وحتويلها بذلك �إىل �سلع ،وهو نوع
من حما�صرة املواطن و�إطباق ال�سيطرة عليه يف كافة اخلدمات التي ت�شكل ع�صب احلياة لديه ،والتي
�ضمنتها له املواثيق الدولية والقانون الفل�سطيني �أي�ض ًا يف جمايل الطاقة واملياه.
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�أجريت املقابلة يف قرية اجلارو�شية ق�ضاء طولكرم يف منزل ال�سيدة بتاريخ  22ني�سان 2012
قرار بقانون رقم ( )13ل�سنة 2009م ب�ش�أن قانون الكهرباء العام.
خطة التنمية � .2013-2011ص22
مقابلة مع املهند�س معاوية الهدمي  -مدير ال�شركة الفنية للتطبيقات الهند�سية يف مقر ال�شركة  -رام اهلل – البالوع – عمارة الفارع.
7.5.2012
�أقر جمل�س الوزراء يف جل�سته الأ�سبوعية رقم ( )51املنعقدة بتاريخ  7حزيران  2010برتكيب عدادات الدفع امل�سبق للمياه ،وذلك
�ضمن ال�شروط واملوا�صفات الفنية التي �سيتم �إعدادها لهذا الغر�ض من قبل �سلطة املياه ووزارة احلكم املحلي.
مرجع �سبق ذكره .مقابلة مع املهند�س معاوية الهدمي.

| الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء

ي�شري العهد الدويل للحق يف ال�سكن �إىل �أن «امل�سكن املالئم يجب �أن تتوفر له بع�ض املرافق الأ�سا�سية
الالزم ��ة لل�صحة والأم ��ن والراحة والتغذية ،وينبغي �أن تتاح جلمي ��ع امل�ستفيدين من احلق يف ال�سكن
املالئم �إمكانية احل�صول ب�شكل م�ستمر على املوارد الطبيعية والعامة ومياه ال�شرب النظيفة ،والطاقة
لأغرا� ��ض الطهي والتدفئة والإ�ضاءة ،ومرافق الإ�صحاح والغ�سل ،وو�سائل تخزين الأغذية ،والتخل�ص
م ��ن النفايات ،وت�صري ��ف املياه ،وخدمات الط ��وارئ» ،16كما �أفردت للحق يف املي ��اه املادتان احلادية
ع�ش ��رة والثانية ع�ش ��رة من العهد الدويل  ،2002كم ��ا ن�ص البند الثالث من امل ��ادة الثالثة من قانون
املي ��اه الفل�سطين ��ي امل� ��ؤ ّرخ يف  17متوز  2002عل ��ى �أنه« :لكل �شخ�ص احل ��ق يف احل�صول على حاجته
م ��ن املياه ذات اجلودة املنا�سبة ال�ستعمالها ،وعلى كل م�ؤ�س�سة ر�سمية �أو �أهلية تقدم خدمات املياه �أن
تقوم باتخاذ الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان هذا احلق وو�ضع اخلطط الالزمة لتطوير هذه اخلدمات».
وفق ��ا خلطة التنمي ��ة « 2010 -2008تبل ��غ ن�سبة املنازل غ�ي�ر املو�صولة ب�شبكات املي ��اه اجلارية %10
م ��ن �إجمايل املن ��ازل يف الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة املحتلة ويزيد عن هذه الن�سبة ع ��دد ال�سكان الذين ال
يح�صل ��ون عل ��ى املياه التي تزودها البلدي ��ات �أو من غريها من امل�صادر� ،أما املن ��ازل املو�صولة باملياه
اجلاري ��ة فتتلق ��ى كمي ��ات قليلة م ��ن املياه ب�سب ��ب ارتفاع مع ��دالت انقطاعها ما يت�سب ��ب يف انخفا�ض
مع ��دالت اال�سته�ل�اك �إىل حوايل  60لرتا للفرد يف الي ��وم الواحد ،وقد ينخف� ��ض ا�ستهالك املياه �إىل
مق ��دار ال يتع ��دى  10لرتات للف ��رد يف الي ��وم بالن�سبة لبع�ض املواطن�ي�ن/ات ،وهو مع ��دل يقل بن�سبة
كب�ي�رة عم ��ا تو�صي به منظم ��ة ال�صحة العاملية (وه ��و  100لرت للفرد يف اليوم الواح ��د) ،ناهيك عن
انخفا�ض ��ه بالن�سب ��ة ملعدل ا�ستهالك املياه يف �إ�سرئيل والذي ي�ص ��ل �إىل  280لرتا للفرد يف اليوم ،ويف
بع�ض املناطق تعترب جودة املياه التي يجري �ضخها من �آبار البلديات غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي
وفق مقايي�س منظمة ال�صحة العاملية» ،17ففي ظل هذا الواقع املرتدي لقطاع املياه والذي يفتقر للحد
الأدن ��ى م ��ن اال�ستق ��رار والكفاية يتم ط ��رح الدفع امل�سبق ليت�ض ��ح بجالء �أن اجلباي ��ة ت�سبق اخلدمة
املج�سد يف قطاع املياه بات اليوم يخ�صخ� ��ص لي�شرتيه «امل�ستفيد»
وقيمته ��ا وكفاءتها ،فكل «الب�ؤ� ��س» ّ
من ال�شركات قبل احل�صول عليه.
ويف تعلي ��ق �صحف ��ي له على فر�ض نظام الدفع امل�سبق يف قطاع الكهرب ��اء يف مدينة اخلليل �أكد رئي�س
جمعي ��ة حماية امل�ستهل ��ك عزمي ال�شيوخي على �أن ��ه« :من حق املواطن�ي�ن/ات وامل�ستهلكني احل�صول
 16اجلمعية العامة .ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،املجلد الأول .جتميع للتعليقات العامة والتو�صيات العامة التي اعتمدتها هيئات
معاهدات حقوق الإن�سان� .ص103
 17مرجع �سبق ذكره .خطة التنمية � .2010 -2008ص172
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عل ��ى التيار الكهربائي وتوفري هذه اخلدمة لهم بدون انقطاع وف ��ق قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني،
وال يج ��وز بالقانون ل�شركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن املنازل واملواطنني/ات ب�سبب عدم دفع
�أثمان الكهرباء ،وال لأي �سبب كان ،لأن احل�صول على اخلدمة حق للم�ستهلك وي�ستفيد من هذه اخلدمة
ن�ساء و�أطفال وطالب ومر�ضى وكبار �سن ومقعدين و�أ�صحاب احتياجات خا�صة ،وعلى ال�شركة �أن تقوم
بتح�صيل م�ستحقاتها بطرق قانونية بعيدة عن قطع التيار الكهربائي عن امل�ستهلكني».18
كم ��ا �أن امل�ستفيدين وبالتحديد الفقراء ي�ش�ت�رون �أو يدفعون ثمن ب�ؤ�سهم ب�شراء العدادات وتركيبها دون
�أن يخ�ضع النظام اجلديد لفرتة جتريبية لفح�ص جودة العداد و�سالمتها� ،إذ مت فر�ض النظام اجلديد
يف بع�ض احلاالت بالقوة املادية من خالل اال�ستعانة بال�شرطة التي رافقت موظفي البلديات وال�شركات
لرتكي ��ب ه ��ذه العدادات ومن ��ع مقاومته ��ا ،وبالنظر �إىل خطاب ال�ش ��ركات اخلا�صة بتوزي ��ع خدمة املاء
والكهرب ��اء يف ه ��ذا املجال ،جند �أنها متيز �أي�ضا ما بني الفقراء غ�ي�ر القادرين على ال�سداد ،و�أ�صحاب
الدخل «امللتزمني بال�سداد» كما ت�سميهم ،ففي �أحد �إعالناتها ت�شري �شركة كهرباء القد�س �إىل �أن «�إدارة
ال�شرك ��ة ارت� ��أت �أن تكافئ فقط امل�شرتك�ي�ن الأكرث التزاما برتكيب عدادات جماني ��ة لهم دون ر�سوم»،19
علم ��ا ب� ��أن غالبية العدادات ح�صلت عليه ��ا ال�شركة من اجلهات املانحة والت ��ي مل ت�ضطر ال�شركة لدفع
�أثمانه ��ا ،فبدال من �أن تكون موجهة للأ�سر الفقرية وذات الدخل املحدود مت توزيعها على القادرين على
ال�سداد �أي الأ�سر املي�سورة مادي ًا.
كم ��ا �أن عدادات الدفع امل�سبق اخلا�صة بامل ��اء والكهرباء تعاين من م�شاكل ظهرت بعد تركيبها ،فهي مل
تخت�ب�ر قبل فر�ضها على امل�ستفيدين وه ��ذا ب�شهادة مدير ال�شركة املوردة للعدادات يف ال�ضفة فـ «مل يتم
اختب ��ار العدادات اجلدي ��دة واال�ستفادة من جتارب �سابقة يف حاالت �أخ ��رى ودول �أخرى� ،إذ مت اعتماد
النظ ��ام قبل التح�ضري ل ��ه ،وامل�شكلة الثانية املهمة هي ما يحدث للعداد عن ��د انقطاع التيار الكهربائي،
فالكث�ي�ر من العدادات كان ��ت تفقد البيانات مبجرد انقطاع التيار ،وبالت ��ايل ي�ضيع الر�صيد من ح�ساب
امل�ستخ ��دم ،وال تعل ��م ال�شركة املبلغ الذي تبقى يف الع� �دّاد ،باخت�صار كان انقط ��اع التيار ي�سبب م�شاكل
كب�ي�رة يف الع ��دادات وال �إمكانية لل�صيان ��ة على الأقل يف املراحل الأوىل من تطبي ��ق النظام» ،20وهذا ما
�أ�شار له بو�ضوح العديد من امل�ستفيدين/ات.
 18خرب �صحفي« :حماية امل�ستهلك تطالب اجلمهور برف�ض قرار كهرباء اخلليل برتكيب عدادات الدفع امل�سبق» http://arabic.
 ، 7901/pnn.ps/index.php/localمت ا�ستعرا�ضه يف  24ني�سان 2012
http://www.selco.ps/website1/selco_web/index.php?option=com_content&vi 19
 ، ew=article&id=1236&Itemid=294مت ا�ستعرا�ضه يف  18ني�سان 2012
 . 20مرجع �سبق ذكره ،مقابلة معاوية الهدمي.
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ا�شكال االحتجاج واملقاومة
ل ��كل �سلط ��ة تفر� ��ض �سيا�س ��ات وقوانني ،م ��ن البديهي �أن تنت ��ج �سيا�سات مقاوم ��ة لها ،وتك ��ون يف الغالب
غ�ي�ر ظاه ��رة ب�شكل علن ��ي ولكن ميكن تل ّم� ��س �أثرها ،والت ��ي تتعلق بالغال ��ب يف قوان�ي�ن و�سيا�سات تنتهك
حق ��وق املحكوم�ي�ن وحتد من حاجاته ��م ومت�س كرامتهم ،ه ��ذا ال�شكل من املقاومة ي�سمي ��ه جيم�س �سكوت
بـ”ال�سيا�سات التحتية” والدافع بر�أيه “وراء �أ�شكال املقاومة ال�سيا�سية التحتية كاالنتهاكات ،مل تكن تت�أثر
فقط مبا تفر�ضه ال�سلطات من قوة م�ضادة تتجلى يف الرقابة والعقوبة ،كذلك تت�أثر �إىل حد بعيد مب�ستوى
احلاجة والكرامة يف �أو�ساط ال�سكان املحكومني”.21
كم ��ا �أن حج ��م املخالفات العام يختلف بالن�سبة حلاجات ال�سكان احلياتي ��ة وبقدر تطبيق القانون� ،أي �أنها
ت�شتد با�شتداد احلاجة املرتبطة باملنع ،وهذا ما �أكده رئي�س ال�شركة الفنية املورد الأ�سا�سي لعدادات الدفع
امل�سب ��ق� ،إذ ق ��ال« :بالن�سبة ل�سرق ��ة املياه ،ف�إن النظام بع ��د تطبيقه ل�سنوات يف تركي ��ا يبدو حم�صنا �ضد
االخ�ت�راق ،ولكنن ��ا نواجه العديد من �أ�ش ��كال «التحايل» على النظ ��ام ونتغلب عليه ��ا ،ويف كل عدّاد هناك
جم�س  censorيك�شف �أيه حماولة لفك العداد عن �ساعة املياه ،وهذا مينح �إمكانية متقدمة للك�شف عن
ّ
“ال�سرق ��ة” ،ولك ��ن وبالرغم من ذلك ميكن القول �إن لدينا نح ��ن الفل�سطينيني “�إبداعا” غري م�سبوق يف
التحاي ��ل على الأنظمة املختلفة فمن خالل جتربتنا بتنا ننقل اخلربات للأتراك يف جماالت االلتفاف على
النظام وحماولة احل�صول على املياه والكهرباء دون مقابل”.22
وبالنظ ��ر اىل التجرب ��ة العملية يف جم ��ال الدفع امل�سبق جن ��د �أن الكثري من امل�ستفيدين �أ�ش ��اروا �إىل �أنهم
جل�أوا �أو يلج�ؤون �إىل طرق احتجاجية يقومون من خاللها باحل�صول على التيار الكهربائي �أو املاء دون �أن
ي�ضطروا للدفع ،نتيجة احلاجة لهذه اخلدمات وعدم القدرة على توفريها بالطرق التي تفر�ضها ال�شركات
وبالتحدي ��د الدف ��ع امل�سب ��ق ،وهذا ما جنده وا�ضحا بق ��وة يف لدى الفئات الفق�ي�رة واملهم�شة وبالتحديد يف
الق ��رى واملخيمات ،فاملخيمات الفل�سلطينية امل�ستهدف الأول من �سيا�س ��ات الدفع امل�سبق من قبل ال�سلطة
الفل�سطيني ��ة والقطاع اخلا�ص� ،إذ �أ�شار بع�ض امل�ستفيدين الذين مت ��ت مقابلتهم يف هذه الدرا�سة ،وبع�ض
الالجئ�ي�ن الذين متت مقابلتهم يف درا�سة �ضرائب الالجئني� ،إىل �أنهم يلج�ؤون �إىل الأ�ساليب االحتجاجية
يف احل�ص ��ول على التيار الكهربائي واملاء ،نتيجة لوعيه ��م بحقوقهم ،ووعيهم لأثر ال�سيا�سات االقت�صادية
لل�سلط ��ة الفل�سطيني ��ة عليهم بالإ�ضافة �إىل تقلي� ��ص اخلدمات التي تقدمها الأونروا له ��م  ،فبالتايل يعبرّ
املخيم عن ال�شكل الفا�ضح لغياب التنمية� ،إذ ترتكز فيه الن�سبة الأعلى من الفقر والبطالة.
21
22

جيم�س� ،سكوت .املقاومة باحليلة :حني يهم�س املحكوم وراء ظهر احلاكم( .ترجمة ابراهيم العري�س .الفارابي :بريوت228 .)1991،
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وبالرغ ��م من اعرتاف البع�ض با�ستخدامهم �سيا�سات ال يجيزها القانون يف احل�صول على اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة م ��ن ماء وكهرباء� ،أو الإ�شارة �إىل �أن هذه الظاهرة موج ��ودة ولكن هم مل يلج�ؤوا �إليها� ،إال
�أن الغالبية رف�ضت الإجابة �صراحة على ال�س�ؤال اخلا�ص حول �إن كانوا قد جل�ؤوا ملثل هذه ال�سيا�سات
�أم ال ،وه ��ذا قد يف�سره البع�ض بعدم وعي امل�ستفيدين حلقوقهم ،وعدم رغبتهم باللجوء �إىل مثل هذه
الأ�ساليب ،ويقر رئي�س ال�شركة الفنية املوردة للعدادات يف قطاعي املاء والكهرباء التي �أ�س�سها ك�شركة
خا�ص ��ة بعد عمله �سابقا كمهند�س يف �شركة كهرباء القد�س بقوله «تبد�أ «ال�سرقات» من قناعة النا�س
ب�أنه من حقهم احل�صول على املاء والكهرباء جمانا ودون مقابل فهم ال يرون يف عملهم �سوى حت�صيل
23
حلقوقهم وت�سميه ال�شركات «�سرقة».
وم ��ا مينع امل�ستفيدين �أي�ضا م ��ن االعرتاف مبثل هذه ال�سيا�سات وجود قان ��ون ين�ص على �أنه «يعاقب
كل م ��ن قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غري قانونية �أو �أقدم �أو �ساعد على �سرقة الطاقة
الكهربائي ��ة  ،بقط ��ع التي ��ار الكهربائ ��ي عنه ،وال تت ��م �إعادته �إال بعد دف ��ع القيم ��ة التقديرية للطاقة
الكهربائية امل�سروقة ور�سوم القطع و�إعادة الربط».24
كم ��ا �أن �سيا�س ��ات ال�سلط ��ة االقت�صادية العامة �أث ��ارت غ�ضب املواطنني/ات جتاهه ��ا ،الأمر الذي
عك�سته �آراء امل�ستفيدي ��ن يف تقييمهم لدور ال�سلطة ال�سلطة الفل�سطينية وبالتحديد يف جمال تقدمي
اخلدم ��ات الذي يعد �أح ��د مربرات وجودها ،فبانتف ��اء هذا املربر ،طرحت العدي ��د من الت�سا�ؤالت
ح ��ول م�شروعية ومنطق وجودها ،ففي الكثري من الأحي ��ان مت النظر �إليها من قبل امل�ستفيدين على
�أنه ��اامتدادلالحت�ل�ال،ب ��لو�أحيان ��امتتف�ضي ��لاالحت�ل�العليه ��ايفجان ��بتق ��دمياخلدم ��ات.

 23مرجع �سبق ذكره ،مقابلة معاوية الهدمي.
 24مرجع �سبق ذكره.القانون العام للكهرباء .2009
20

| الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء

الفصل الثاني
نظام الدفع امل�سبق و�أثره على الأ�سر الفقرية:
�أو ًال؛ الأثر االقت�صادي
�ساه ��م تن ّوع مكونات اخللفي ��ة االجتماعية واالقت�صادية للمبحوثني يف الو�ص ��ول �إىل ت�صور عام حول
الأثر االقت�صادي املرتتب على تطبيق نظام الدفع امل�سبق �ضمن الأ�سرة الفل�سطينية الواحدة ،و�ساهم
كذل ��ك يف الو�ص ��ول �إىل �ص ��ورة عامة لتعامل املجتم ��ع الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربي ��ة مع نظام الدفع
امل�سب ��ق على اختالف الفئات االجتماعي ��ة و�أحوالها االقت�صادية ،فاملقابالت �أجربت مع مبحوثني من
الت�صنيفات احل�ضرية الثالث الأبرز يف ال�ضفة الغربية – مدينة قرية خميم – و�شملت �أ�سرا مكونة
م ��ن فردين حتى �أح ��د ع�شر فردا مبعيل واح ��د �أو اثنني ،و�شملت موظفني يف القط ��اع العام والقطاع
اخلا� ��ص و�أ�صحاب م�شاريع خا�صة ومزارعني وعماال ،م ��ا �ساهم – يف الو�صول �إىل ت�ص ّورات متابينة
لنظام الدفع امل�سبق ور�صد �أثر النظام على الفئات املتنوعة �ضمن عينة الدرا�سة.
وم ��ن خالل �أ�سئلة املقابل ��ة املع ّمقة باال�ستناد �إىل بيان ��ات اخللفية االجتماعي ��ة واالقت�صادية متكنت
الدرا�س ��ة من ر�صد ومن ث ��م حتليل الأثر االقت�ص ��ادي للنظام اجلديد عل ��ى امل�ستفيدين/ات؛ وكانت
املالحظ ��ة الأب ��رز هي �أن نظام الدفع امل�سبق يفر�ض على معيل الأ�سرة اقتطاع املبلغ املايل املخ�ص�ص
لتعبئ ��ة الر�صيد يف بطاقة ال�شح ��ن (�شحن الكرت) للكهرباء �أو املاء قب ��ل الت�صرف مبدخول الأ�سرة
امل ��ايل وتوزي ��ع ما يتبقى على احلاجيات الأخرى ،وذلك نابع من كون الكهرباء واملاء حاجتني ال ميكن
للحي ��اة اال�ستم ��رار ب�شكلها االعتي ��ادي يف حال عدم توفرهما ،وما كان وا�ضح ��ا لدى غالبية من متت
مقابلته ��م �أن اجل ��زء املقطوع م ��ن الدخل ل�صال ��ح الكهرباء واملي ��اه قد يقتطع عل ��ى ح�ساب حاجات
�أخ ��رى �أ�سا�سية ما يفاقم العبء املعي�شي على الأ�س ��ر ذات الدخل املنخف�ض والتي تعتمد على م�صدر
رزق عوائ ��ده متذبذبة كالعم ��ل يف امل�ستوطنات �أو داخل اخلط الأخ�ض ��ر �أو الأعمال احلرة الب�سيطة،
ويف حال ��ة موظف ��ي القطاع العام تب�ّي�نّ �أن القلق من عدم انتظام الروات ��ب يف مواعيد حمددة ي�ضطر
الأ�س ��ر �إىل االحتفاظ مببلغ مايل يفوق احلاج ��ة ل�شحن بطاقة الدفع امل�سبق للماء �أو الكهرباء حتى ال
يح�ص ��ل طارئ وينتهي الر�صي ��د مع عدم توفر املال الكايف لل�شحن ،وي�شري مبحوث من طولكرم� 25إىل
�أن احلاج ��ات الأ�سا�سي ��ة هي ما ي�ستهلك الدخل ال�شهري ومع نظام الدف ��ع امل�سبق « �أ�صبحنا ن�ستغني
ع ��ن الكثري م ��ن الأ�شياء مثل املالب�س والرتفيه وكل �شيء عدا امل ��اء والكهرباء والطعام» ،26وي�ؤكد رب
 25مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة طولكرم 23 .ني�سان 2012
 26مت اعتماد لغة ف�صحى ب�سيطة حتمل مفردات من متت مقابلتهم وتعرب حرفيا ع ّما قالوا ،وذلك جتنبا ملا قد ت�سببه اللغة العامية �أو
الدارجة من التبا�س يف الفهم �أو عدم و�ضوح.
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�أ�سرة من  11فردا �أنه «ي�ؤجل �شراء بع�ض �أ�صناف الطعام – حتديدا اللحوم  -حتى يتمكن من �شحن
الكهرباء».27
وتتعدد �أ�شكال ال�ضرر االقت�صادي الالحق بامل�شرتكني وحتديدا من يعتمدون على الكهرباء يف �أعمالهم
ك�أ�صح ��اب البقاالت واملطاعم ال�صغرية ،وحتدث مبحوث من مدين ��ة اخلليل عن نظام الدفع امل�سبق
قائ�ل�ا�« :أحيان ��ا ال يتوفر املال لتعبئة الر�صيد ويف�صل التيار الكهربائي وهذا ي�ؤدي �إىل تلف الب�ضائع،
ويف �أحي ��ان كث�ي�رة ال �أمتكن من ال�شحن بفرتة ق�صرية ،وي�ؤدي تلف الب�ضائع �إىل خ�سارة م�ضاعفة»،28
وي�ص ��ف مبح ��وث من بيت حلم 29يق ��ارب دخله ال�شه ��ري � 2000شيكل ويقتطع ربع ��ه للكهرباء واملياه
ويعول ثمانية �أفراد؛ انتهاء الر�صيد دون توفر املال لديه على �أنه «م�صيبة» ميكن �أن حتدث كل �شهر،
وال �سبيل للتعامل معها �سوى اال�ستدانة.
وكان الفت ��ا �أن م ��ن مت ��ت مقابلتهم ور�أوا نظام الدف ��ع امل�سبق ينا�سبهم؛ مل تكن لديه ��م �إ�شكاليات يف
توفري �أثمان املياه والكهرباء نظرا لأو�ضاعهم االقت�صادية ،وكان مربرهم الأهم العتبار الدفع امل�سبق
نظاما جيدا هو �أنه يحول دون تراكم الديون عليهم ،ويرى مبحوث من خميم الدهي�شة �أن نظام الدفع
امل�سبق جيد لأن دفع ثمن الكهرباء يتم «�أول ب�أول» فال ترتاكم الديون ،30وبنف�س املربرات يري مبحوث
م ��ن قرية دار �ص�ل�اح ق�ضاء بيت حلم� 31أن الدفع امل�سبق جيد لأن نظام الفاتورة يراكم الديوان وهذه
عليه ��ا فوائ ��د ،ويقول مبحوث من قرية بيتللو ق�ضاء رام اهلل �إن «نظ ��ام الفاتورة ي�ؤدي لرتاكم الديون
وهذا ي�ؤدي �إىل قيام ال�شركة بقطع الكهرباء عنك ،ويف كلتا احلالتني �أنت م�ضطر للدفع حتى حت�صل
عل ��ى اخلدم ��ة» ،32واملالحظ �أن امل�ستفيدي ��ن/ات كانوا يفا�ضلون بني نظامي الدف ��ع امل�سبق والفاتورة
حي ��ث ي ��رى بع�ض امل�شرتك�ي�ن �أن الدفع امل�سبق �أف�ض ��ل وذلك لعدم تراكم الدي ��ون ل�صالح ال�شركات
امل ��زودة للخدمة ولأ�سباب لي�س لها عالقة بالقدرة على الدفع ،وهنا ال ميكن النظر �إىل تكرار خطاب
�ش ��ركات الكهرباء و�سلط ��ة الطاقة عن ميزات الدف ��ع امل�سبق يف التنظيم وترتي ��ب الأمور املالية لدى
امل�شرتك�ي�ن على ل�سان امل�شرتك�ي�ن �أنف�سهم كقناعة بفعالية النظام وكفاءت ��ه لأن هذا ما يتزعزع عند
الت�سا�ؤل عن ت�سليع احلاجات الأ�سا�سية وخ�صخ�صة قطاعي الكهرباء واملياه.
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مقابلة مع امل�ستفيد قرية اليامون 14 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة اخلليل 20 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة بيت حلم  17 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف خميم الدهي�شة  17.ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف قرية دار �صالح  18.ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف قرية بيتللو بتاريخ  21ني�سان 2012
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وبعد �سنوات من اعتماد نظام «الفاتورة» يف جباية �أثمان املياه والكهرباء ،ويف ظل الأو�ضاع االقت�صادية
التي رافقت انتفا�ضة الأق�صى وما بعدها والتي دفعت الكثريين �إىل عدم �سداد �أثمان الكهرباء واملاء
 ،ي�ش� � ّكل فر� ��ض نظام الدف ��ع امل�سبق يف قطاعي املي ��اه والكهرباء �إرباكا للأ�س ��ر يف توفري احتياجاتها
الأ�سا�سي ��ة ،ويعرب عن هذه احلالة مبحوث من رام اهلل بقوله «بالأول مل نكن نح�سب ح�ساب الكهرباء
واملي ��اه ،اليوم مع �أول ال�شهر ن�شحن الكرت ومع زيادة ،حتى ال ينفد فج�أة ونحن ال منلك املال الكايف،
وه ��ذا على ح�ساب �أم ��ور �أو م�شرتيات �أو احتياجات �أخرى للأ�س ��رة» ،33وتتعدد هذه االحتياجات بدءا
ب�أ�صن ��اف الطعام مثل اللحوم والفاكهة و�شراء املالب�س و�صوال �إىل امل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية
�أو الرتفيه عن النف�س كما قال مبحوث من خميم نور �شم�س قرب طولكرم ،34ومبا �أن هنالك �إجماعا
ل ��دى امل�ستفيدي ��ن/ات على �أن الكهرباء وامل ��اء من مقومات احلياة التي ال ا�ستغن ��اء عنها قطعا� ،أكد
جمموع ��ة من امل�ستفيدين/ات �أنهم ا�ضطروا �أكرث م ��ن مرة لال�ستدانة حتى يتم ّكنوا من تعبئة بطاقة
الدفع امل�سبق للماء والكهرباء احلاجتني امل�صنفتني كحاجات �أ�سا�سية.
وم ��ن البديه ��ي كما تقول م�ستفي ��دة من نابل�س �أن يعترب الدخل ال�شهري هو م ��ا يتبقى بعد دفع �أثمان
الكهرباء واملياه لأن هاتني احلاجات ال متكن احلياة دونهما ،35ومن هنا فالت�سا�ؤل ال يتم عن احلاجات
الت ��ي تت�أثر ج ��راء نظام الدفع امل�سبقن بل يت ��م الت�سا�ؤل عما يتبقى من الدخ ��ل للأ�سرة ومدى كفاية
الدخل للحاجات الرئي�سية ،خا�صة و�أن جمموعة من امل�ستفيدين/ات ال يتعدى دخلهم ال�شهري 2000
�شيكل يذهب ربعه تقريبا ك�أثمان للمياه والكهرباء.
ثاني ًا :الكهرباء واملاء حاجات م�سبقة الدفع
ي�ش� � ّكل ما متكن ت�سميته «ت�سلي ��ع احلاجات الأ�سا�سية» املدخل الأهم لفهم التحول املت�سارع يف قطاعي
املي ��اه والكهرباء يف ال�ضفة الغربية �صوب نظام الدفع امل�سب ��ق ،ب�إ�شراف ورعاية ال�سلطة الفل�سطينية
ممثل ��ة بحكوم ��ة ت�سيري الأعمال وبتنفيذ الهيئ ��ات املحلية وال�شركات اخلا�ص ��ة امل�سيطرة على اجلزء
الأك�ب�ر من قط ��اع الكهرباء يف ال�ضف ��ة الغربية ،وعلى الرغم م ��ن كون هذه اخلدم ��ات م�س ّلعة �أ�صال
قب ��ل نظام الدفع امل�سب ��ق �إال �أن فر�ض النظام يف ال�ضفة الغربي ��ة زاد الت�سليع حدة ودخل باخلدمات
الأ�سا�سية مرحلة متقدمة من االرتهان ل�شروط ال�سوق.
 33مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة رام اهلل 22 .ني�سان 2012
 34مقابلة مع امل�ستفيد يف خميم نور �شم�س 23 .ني�سان 2012
 35مقابلة مع م�ستفيدة يف مدينة نابل�س 21 .ني�سان 2012
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وميك ��ن النظ ��ر �إىل الدفع امل�سبق كنظام جباية يعرب عن درجة مركبة م ��ن الت�سليع فال يقت�صر الأمر
عل ��ى جعل «احلاج ��ات الأ�سا�سية» �سلعة تباع وت�شرتى ويراد من العملية حتقيق �أكرب قدر من الربح يف
ظل احتكار لل�سلع وغياب �أي �شكل من املناف�سة قد يدفع لتح�سني جودة ال�سلعة �أو اخلدمة املرافقة لها،
و�إمنا يعزز هذا النظام اغرتاب «الزبون» عن عملية البيع وال�شراء وكذلك احلال عن ال�سلعة/اخلدمة
فهو ي�ؤدي ثمنها �سلفا ما يعني �أن تقييمه وتقديره لل�سلعة �أو اخلدمة لي�س ذا قيمة ،وهذا احلال يف �أي
�سلع ��ة يتم احل�ص ��ول عليها بالدفع امل�سبق ،36واحلال يف جمال «احلاج ��ات الأ�سا�سية» هي بال�ضرورة
�أك�ث�ر تطرفا ،فامل�شرتك مغرتب متاما عن اخلدمة وطريق ��ة تقدميها وينح�صر توا�صله مع ال�شركات
امل ��زودة باحلاج ��ات الأ�سا�سي ��ة من خالل عملي ��ة الدفع والتي ت�سب ��ق احل�صول عل ��ى اخلدمة ،وعند
�س� ��ؤال امل�ستفيدين/ات ع ��ن و�صفهم لعالقتهم ب�شركات الكهرباء بدا وا�ضح ��ا �أن �شكل االت�صال بني
امل�ش�ت�رك وال�شركة مقت�صر على ّ
موظف �شحن الكرت �أو الفنيني الذين قاموا يف حاالت امل�ستفيدين/
ات بقط ��ع التي ��ار الكهربائي ،وهنا بال�ض ��رورة ميكن القول �إن �شكال من �أ�ش ��كال االغرتاب عن قطاع
أعم ب�ي�ن الفرد وحاجاته وو�سائل
حي ��وي يفرت�ض �أن ��ه عام ولكن متت خ�صخ�صته؛ ي�سهم يف اغرتاب � ّ
توفريه ��ا ،وي�ؤدي �إىل الت�سلي ��م بالواقع املا�ضي نحو الت�سليع ،واحلال �أ�ش� � ّد حني تتعامل الهيئة املحلية
م ��ع امل�شرتك�ي�ن ك�شركة خا�صة كما ورد على ل�سان �أح ��د امل�ستفيدين ،37وميكن ر�صد هذا االغرتاب يف
حدي ��ث امل�ستفيدين/ات بلغتهم عن موقفهم من نظ ��ام الدفع امل�سبق وتقيمهم له ،ففي معر�ض تقييم
نظ ��ام الدف ��ع امل�سبق ككل يق ��ول �أحد امل�ستفيدين م ��ن اخلليل« :اجلميع يعانون م ��ن النظام ،ال توجد
�إن�سانية يف نظام الدفع امل�سبق ،وهذا مو�ضوع اقت�صادي بحت ،يف املا�ضي كان التعامل �إن�ساين ،وهنا
ال يوج ��د عدال ��ة �أبدا ،من ال ميلك امل ��ال �سيعي�ش دون كهرباء وم ��اء» ،38وتقول م�ستفي ��دة من نابل�س:
«يج ��ب �أن يك ��ون هنالك �صندوق لل�ش ��كاوى ،ويعطى احلق لكل مواطن �أن يعرب ع ��ن ر�أيه ،ويجب على
موظف ��ي ال�شرك ��ة �أن يتعاملوا ب�إن�سانية م ��ع املواطن�ي�ن/ات « ،39وميكن بب�ساطة اعتب ��ار ورود مفردة
«�إن�ساني ��ة» وا�شتقاقاته ��ا بكرثة خالل املقابالت كناي ��ة عن �سياق التعامل مع م ��ن يقدمون احلاجات
الأ�سا�سي ��ة للم�شرتك�ي�ن ،ومبا �أن العالقة تنح�ص ��ر يف دفع ثمن احلاج ��ة الأ�سا�سية/ال�سلعة حتى قبل
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متكن مالحظة حالة متطرفة من تطبيق نظام الدفع امل�سبق عامليا وتتمثل يف عملية �شراء الطعام ال�سريع ،حيث يدفع الزبون قيمة
ما يود �شراءه وتنتهي عالقته مع البائع واملطعم خالل دقائق معدودة ويتناول الطعام املدفوع ثمنه �سلفا ما يعني �أن موقفه من جودة
الطعام �أو طريقة تقدميه لي�ست ذا قيمة فاملهم �أن ي�ؤدي ثمنه ،وهذا بخالف النمط الذي يرتك للزبون م�ساحة لتقييم الطعام و�إبداء
ر�أيه بجودته ويعرب عن ذلك لبائعه �أو مقدمه �إما رمزيا �أو ماديا.
مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة طولكرم بتاريخ  23ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيدة يف مدينة اخلليل 20 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيدة يف مدينة نابل�س 21 .ني�سان 2012
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احل�ص ��ول عليها �إىل موظف خلف لوح زجاجي �سميك ،يغيب ليح ّل مكانه عداد الدفع امل�سبق وبطاقة
التعبئ ��ة «الكرت» وح�سب؛ �سي�ؤول الأمر بال�ض ��رورة �إىل اغرتاب عن موفري احلاجات الأ�سا�سية ومن
ثم اغرتاب عنها.
وميك ��ن الق ��ول �إن الإجراء الذي تتخذه اجلهات املز ّودة باملاء والكهرباء يف حال عدم ال�سداد واملتم ّثل
بقط ��ع التي ��ار الكهربائي �أو املياه عن امل�ش�ت�رك يعترب من �أخطر جت ّليات ت�سلي ��ع احلاجات الأ�سا�سية،
ف� ��إىل جانب ما ينطوي عليه حرمان امل�شرتك من احلاج ��ات الأ�سا�سية لعدم �سداده ثمنها ،مي ّثل هذا
وين�ص
الإجراء انتهاكا قانونيا حلق �أ�سا�سي هو احل�صول على املياه بالدرجة الأوىل ومن ثم الكهرباءّ ،
البن ��د الثال ��ث من املادة الثالثة م ��ن قانون املياه الفل�سطيني امل�ؤ ّرخ يف  17مت ��وز  « :2002لكل �شخ�ص
احل ��ق يف احل�صول على حاجته من املياه ذات اجلودة املنا�سبة ال�ستعمالها ،وعلى كل م�ؤ�س�سة ر�سمية
�أو �أهلي ��ة تقدم خدمات املياه �أن تقوم باتخاذ الإج ��راءات املنا�سبة ل�ضمان هذا احلق وو�ضع اخلطط
�شكلي زائف للم� ��أزق القانوين
الالزم ��ة لتطوي ��ر هذه اخلدمات» ،وم ��ع نظام الدفع امل�سب ��ق مت جتاوز ّ
احلقوق ��ي املتعل ��ق باحلرمان من حاجات �أ�سا�سي ��ة وذلك بت�شريع هذا النظام ال ��ذي يجعل احلرمان
م ��ن احلق يف احل�صول على املي ��اه والكهرباء �أمرا عاديا قد يتكرر يف ال�شهر �أكرث مرة ويلقى اللوم يف
حال وقوعه على «املواطن الذي اعتاد على ثقافة عدم الدفع – ثقافة البال�ش -وغياب التنظيم» كما
تق ��ول �شركات الكهرباء دوم ��ا وتغزل ال�سلطة ممثلة ب�سلطة الطاقة عل ��ى ذات املنوال ،دون �أن تواجه
اجله ��ات امل ��ز ّودة باخلدمات وال�ش ��ركات العاملة يف قط ��اع الكهرباء �أي حرج قان ��وين �أو �إن�ساين من
مدخ ��ل �أنها هي من تق ��وم بعملية قطع توريد املياه �أو ف�صل التي ��ار الكهربائي ،يف �سياق احلديث عن
مراحل تطبيق نظام الدفع امل�سبق يف مدينة نابل�س ت�ؤكد البلدية �أنها يف �إطار �سعيها لتح�سني اجلباية
قام ��ت «با�ستخدام نظام ع ��دادات الكهرباء م�سبق ��ة الدفع للم�شرتكني «�سيئ ��ي» الدفع لربط الديون
ال�سابقة والتق�سيط بحيث ال ي�سمح النظام ب�شحن الكارت �إال بعد �أن يكون م�سددا للأق�ساط ال�سابقة،
وبع ��د ا�ستنفاد كافة الإجراءات ت�ضطر البلدية �أحيانا اىل اللجوء اىل ف�صل التيار الكهربائي ومتابعة
املتخلف�ي�ن عن الدفع» ،40وحتتمي ال�شركات والهيئات املحلي ��ة يف هذه احلاالت بقانون الكهرباء العام
مبادت ��ه  33والتي جتيز لل�ش ��ركات قطع التيار الكهربائي عن كل م�ستهل ��ك مل يقم بدفع ثالث فواتري
متتالية.
_http://www.nablus.org/content.php?id_csub=87&id_csubsub=456&id
40
 itemcontent=6ا�ستعر�ض بتاريخ  15ني�سان 2012
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ويف ه ��ذا الإطار م ��ن املهم الإ�شارة �إىل �أن تطبيق نظام الدفع امل�سب ��ق مل يخ�ضع ملوافقة امل�ستهلكني/
امل�شرتك�ي�ن ب ��ل مت فر�ضه عليهم� ،ضمن �سيا�سة وا�ضحة لدى ال�سلط ��ة الفل�سطينية يف التوجه العتماد
الدف ��ع امل�سبق كنظ ��ام اجلباية الأكف�أ يف جممل القطاعات احليوي ��ة وبتوجيه وا�شرتاط دويل ل�ضمان
ا�ستم ��رار تد ّفق امل�ساعدات ،والرتكيز ي ��دور يف جممله على كفاءة هذا النظام يف اجلباية مع �إ�سقاط
و�إغفال لقدرة «املواطن» الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية على االنخراط يف هذا ال�شكل من التعاقد مع
ال�ش ��ركات اخلا�صة امل�سيطرة على قطاع الكهرب ��اء واملجال�س املحلية امل�شرفة على قطاع املياه برعاية
من ال�سلطة الوطنية التي جعلت من «تعزيز �صمود الفل�سطينيني» هدفا عري�ضا حلكومة ت�سيري الأعمال
املك ّلفة منذ يونيو حزيران  ،2007وميكن القول �إن نظام الدفع امل�سبق ي�ش ّكل حلاّ فعاال ل�ضمان جباية
�أثمان الكهرباء واملياه و�سداد ديون الهيئات املحلية وال�شركات اخلا�صة «لإ�سرئيل» ،املز ّودة بالكهرباء
وامل ��اء دون اعتب ��ار لأثره على امل�شرتكني ،ويجمع من متت مقابلتهم على �أن نظام الدفع امل�سبق فر�ض
عليه ��م – عل ��ى اختالف موقفهم من النظام  -وحتى يف حالة االنخ ��راط يف النظام �إراديا ف�إن ذلك
ال يعن ��ي الفر�صة يف اختي ��ار النظام من عدمه و�إمنا ا�ستباقا ال�ستكم ��ال امل�شروع بفر�ض النظام على
اجلمي ��ع ،وهن ��ا تربز �إ�شكالية قانونية �أخ ��رى متعلقة بفر�ض نظام الدفع امل�سب ��ق على امل�شرتكني؛ لأن
«تغيري عداد الكهرباء العادي للم�شرتكني القدامى �إىل عداد م�سبق الدفع يتنافى مع االتفاقية املوقعة
م ��ا بني امل�ستهلك و�شركة الكهرباء والتي ال حتتوي على بند يلزم امل�ستهلك بتغيري عداده بعداد م�سبق
الدفع �أ�صال».41
واتخ ��ذ فر� ��ض نظام الدفع امل�سبق �أ�شكاال عدة �أبرزها؛ احلرمان م ��ن متديد الكهرباء للبناء اجلديد
علي حني
�إال بوجود عداد م�سبق الدفع للكهرباء ،يقول مبحوث من خميم اجللزون «مت فر�ض النظام ّ
قم ��ت ببن ��اء بيت جديد قريب من املخيم ،ورف�ضوا �إي�صال الكهرباء للبيت �إال بعد تركيب عداد الدفع
امل�سب ��ق» ،42ويتكرر الأم ��ر يف حديث م�ستفيدة من خميم بالطة يف نابل�س فق ��د مت فر�ض عداد الدفع
امل�سب ��ق عليهم «لأنن ��ا قمنا بالبناء يف منطقة ت�ش ��كل امتدادا للمخيم ،ومت ا�ش�ت�راط تركيب عدادات
الدفع امل�سبق حتى يقوموا بتمديد الكهرباء للمنازل فا�ضطررنا على املوافقة لأن رف�ضنا يعني العي�ش
ب ��دون كهرب ��اء!» ،43ويف حالة مبحوث من قرية ال�شي ��وخ ق�ضاء اخلليل ف�إن الفر� ��ض مت بقوة ال�شرطة
التي رافقت من قاموا برتكيب العدادات ،44ويف حديث مبحوث من بيت حلم تبينّ �أن �شركة الكهرباء
41
42
43
44
26

 http://arabic.pnn.ps/index.php/local/7901ا�ستعر�ض بتاريخ  14ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف خميم اجللزون 20 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف خميم بالطة  22 .ني�سان 2012
مقابلة امل�ستفيد يف قرية ال�شيوخ 18.ني�سان 2012
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اخلا�ص ��ة «قامت بقطع التي ��ار الكهربائي عن املن ��زل ،وا�شرتطت �أن نتح ّول �إىل نظ ��ام الدفع امل�سبق
وندفع جزءا من الديون حتى تتم �إعادة التيار الكهربائي للمنزل».45
وبع ��د �سن ��وات طويلة مت التعامل خاللها م ��ع املياه والكهرب ��اء ك�سلع ت�شرتى وتب ��اع ،ا�ستقر يف �أذهان
الكثريي ��ن ومنه ��م م ��ن متت مقابلته ��م �أن هذه اخلدم ��ات تعترب �سلع ��ا وال يرتددون يف دف ��ع �أثمانها،
وجوهر االعرتا�ض هو على تنظيم عملية احل�صول على الكهرباء واملياه وجباية �أثمانها وحجم الدعم
احلكوم ��ي لهذي ��ن القطاعني؛ �إال �أن بع� ��ض من متت مقابلتهم ينظ ��رون �إىل الكهرب ��اء واملاء – املاء
حتديدا  -كحاجات �أ�سا�سية ،ويعتقدون ب�أحقيتهم يف احل�صول عليها دون �أي مقابل ،ويعتقد مبحوث
م ��ن رام اهلل �أنه �إذا كان الفل�سطينيون يف ال�ضف ��ة «مواطنني» ف�إن املاء والكهرباء حقوق �أ�سا�سية لهم
ويج ��ب �أال يدفع ��وا مقابال مادي ��ا لقاء احل�صول عليه ��ا ،46ويعتقد مبحوث من مدين ��ة اخلليل �أن كون
املي ��اه والكهرب ��اء «حاجات �أ�سا�سية يت ��م ا�ستغاللها من قب ��ل ال�شركات واال�ستثم ��ار يف حاجاتنا كون
الرب ��ح من ورائها م�ضمونا ،وال ميكن �أن ي�ستغني عنه ��ا �أحد» ،47وعلى الرغم من القناعة لدى غالبية
امل�ستفيدي ��ن/ات �أن املياه والكهرباء حاجات �أ�سا�سية واحل�ص ��ول عليها حق �أ�سا�سي ،يختفي الإجماع
عن ��د احلدي ��ث عن احل�صول عليه ��ا دون مقابل؛ (هل نحن مع فكرة عدم دف ��ع النا�س لثمن الكهرباء
واملاء ام �ضمان ح�صول العائالت الفقرية عليها)
ويف �سي ��اق تل ّم� ��س فهم امل�ستفيدي ��ن/ات للمي ��اه والكهرباء كحق ��وق �أ�سا�سية يربز التباي ��ن يف الآراء
والت�ص ��ورات حول اجلهة امللزمة بتوفري هذا احلقوق وتنظيم ح�صول الفل�سطينيني يف ال�ضفة عليها ،
وهن ��ا يت ��م التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية ب�صفتها امل�س� ��ؤول عن توفري هذا احلقوق� ،إال �أن احلديث
ع ��ن دور ال�سلط ��ة ا�ستجلب يف املقابالت حديثا ع ��ن �سيا�سة ال�سلطة جتاه املي ��اه والكهرباء كحاجات
�أ�سا�سي ��ة ،ومع اعتقاد مبحوث من رام اهلل �أن الكهرباء واملاء «حقوق �أ�سا�سية للمواطنني وال يفرت�ض
�أن يدف ��ع مقاب ��ل مايل له ��ا� ،إال �أن حكومتنا – حكومة �سالم فيا�ض  -لي�س ��ت لديها موارد مالية �سوى
ال�ضرائب ،مع وجود ديون املياه والكهرباء «لإ�سرائيل» والتي فر�ض على ال�سلطة ان تدفعها ،ومن �أين
�ستدف ��ع ال�سلطة؟ �أكيد من جيوب املواطنني/ات « ،48ه ��ذا الت�ص ّور تردد كثريا يف احلديث املط ّول مع
م ��ن متت مقابلتهم ،واعترب مبحوث من مدين ��ة جنني �أن ال�سلطة ت�ساهم يف تخفيف �أعباء االحتالل،
45
46
47
48

مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة بيت حلم بتاريخ  19ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة رام اهلل 23 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة اخلليل 20.ني�سان 2012
مرجع �سابق.
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«ه ��م يقول ��ون دوما �إن ��ه االحتالل الأرخ� ��ص يف العامل وه ��م ي�ساعدونه يف ذلك ،وطبع ��ا على ح�ساب
املواطنني/ات «.49
ثالث ًا :خ�صخ�صة املياه والكهرباء
من ��ذ بدء العمل بنظ ��ام الدفع امل�سبق يف جباية املياه والكهرباء بدا جل ّي ��ا �أن �إقرار هذا النظام تتواله
ال�سلطة الفل�سطينية من النواحي الت�شريعية من خالل �إقرار جمل�س الوزراء يف جل�سته الأ�سبوعية رقم
( )51املنعق ��دة بتاريخ  7حزيران  2010تركيب ع ��دادات الدفع امل�سبق للمياه ،وذلك �ضمن ال�شروط
واملوا�صف ��ات الفني ��ة التي �سيت ��م �إعدادها لهذا الغر�ض م ��ن قبل �سلطة املي ��اه ووزارة احلكم املحلي،
وكذلك النواحي التنفيذية 50ومن خالل املنح املخ�ص�ص ل�شراء عدادات الدفع امل�سبق من قبل �سلطة
الطاق ��ة يف جمال الكهرباء بتمويل م ��ن البنك الدويل ،ما يعني القيام ب ��دور متهيدي تنظيمي ي�س ّهل
عل ��ى ال�ش ��ركات اخلا�صة عملها يف هذي ��ن القطاعني احليويني ،ويف هذا الإط ��ار �أي�ضا تتوىل ال�سلطة
الفل�سطينية مهمة التفاو�ض م ��ع «�إ�سرائيل» ل�صالح ال�شركات اخلا�صة ليثبت �أن ال�سلطة الفل�سطينية
ممثل ��ة ب�سلط ��ة الطاقة تقوم مق ��ام الو�سيط املمه ��د يف العالقة ب�ي�ن ال�شركات اخلا�ص ��ة وال�سلطات
«الإ�سرائيلي ��ة» وكذل ��ك احلال بني ال�شركات اخلا�صة و»املواطن�ي�ن/ات» يف ال�ضفة الغربية يف معر�ض
دعوته «املواطنني/ات» �إىل حماربة «�سرقة التيار الكهربائي» ي�ؤكد رئي�س جمل�س �إدارة �شركة كهرباء
القد�س ه�شام العمري �أن «تركيب عدادات الدفع امل�سبق هي �سيا�سة ال�سلطة الوطنية ولي�ست �سيا�سة
ال�شرك ��ة فق ��ط ،و�أن �سلطة الطاقة ح�صلت على متويل من ع ��دة دول مانحة ل�شراء ما ال يقل عن 200
�أل ��ف ع ��داد وتركيبها يف ال�ضفة الغربية وقط ��اع غزة» ،51وال ميكن بحال ف�صل م ��ا يجري يف قطاعي
الكهرب ��اء واملياه ع ��ن ال�سيا�سات العامة حلكومة ت�سي�ي�ر الأعمال برئا�سة �س�ل�ام فيا�ض �ضمن النهج
52
النيوليربايل املق ّر من قبل البنك الدويل و�صندوق النقد واملانحني والقا�ضي بالتو�سع باخل�صخ�صة
49
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مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة جنني 22 .ني�سان 2012
ح�صلت �سلطة الطاقة على متويل من الدول املانحة ل�شراء قرابة � 200ألف عداد دفع م�سبق للكهرباء وبد�أ الرتكيب جمانا يف عدة
مناطق ومت متويل بلدية جنني مثال يف  10ت�شرين ثاين  2007للبدء بتطبيق النظام يف املدينة ،ليتم بعد ذلك ت�أ�سي�س �شركة كهرباء
ال�شمال وم�ساهمة بلدية جنني فيها ونقل ق�سم الكهرباء بكامل من�ش�آته و�أقق�سامه وحمتوياته لل�شركة وهذا ما قامت به البلديات
امل�ساهمة يف ال�شركة �أي�ضا.
 http://www.alquds.com/news/article/view/id/343603ا�ستعر�ض بتاريخ  14ني�سان 2012
يف �صلب التو�سع يف �سيا�سات اخل�صخ�صة وقريبا من نظام الدفع امل�سبق يقول الباحث اياد الرياحي �أن االمر بلغ ح ّد «خ�صخ�صة
ال�شوارع العامة يف مدينة رام اهلل التي تقا�سمتها ال�شرطة والبلدية؛ فالأوىل و�ضعت الكثري من اخلطوط احلمراء ملنع التوقف ،والثانية
طلت ال�شوارع باخلطوط الزرقاء ك�إ�شارة �إىل منطقة دفع م�سبق مقابل التو ّقف» ،وي�ستكمل الباحث �إياد الرياحي ت�ص ّوره بالقول « :لقد
جتاهل الكثريون �أن ذلك امل�شروع ي�أتي �ضمن �سياق حتويل كل اخلدمات الأ�سا�سية �إىل خدمات م�سبقة الدفع ،م�ستقب ًال �سيتم حتويل
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مبا ي�شمل القطاعات احليوية كاملياه والكهرباء ،وهذا يعني �إخ�ضاع احلاجات الأ�سا�سية ملنطق ال�سوق.
ويف الوق ��ت ال ��ذي �أب ��دت غالبية من متت مقابلته ��م اقتناعا كامال ب� ��أن ال�سلط ��ة الفل�سطينية ممثلة
باحلكوم ��ة ه ��ي امل�س�ؤولة ب�شكل كامل ع ��ن توفري احلاج ��ات الأ�سا�سية للفل�سطيني�ي�ن يف ال�ضفة وهي
امل�س�ؤول ��ة عن قطاع ��ي املياه والكهرباء� ،أكدت الغالبية �أن على ال�سلط ��ة حت ّمل م�س�ؤوليتها جتاه هذين
القطاع�ي�ن من خ�ل�ال دعم �أثمان امل ��اء والكهرباء حتى ت�صب ��ح �أثمانا رمزي ��ة ال �أن ترتك القطاعني
ل�سيط ��رة القطاع اخلا�ص ،فهذه القطاعات «يجب �أن تبقى بيد القطاع العام ،لأن ال�شركات اخلا�صة
حمكوم ��ة بالرب ��ح ،وهنا تو�ض ��ع احلاج ��ات الأ�سا�سية وف ��ق منطق ال�س ��وق ،وهذا مرفو� ��ض ،واحلال
الفل�سطين ��ي واالقت�ص ��اد ال يحتمل اخل�صخ�ص ��ة ،يف مرحلة يتح ّول فيها كل �ش ��يء نحو اخل�صخ�صة
وبرعاي ��ة ال�سلط ��ة» كما قال مبحوث يتن ّقل بني جنني ورام اهلل ،53و�أك ��د مبحوث من نابل�س �أن «ادعاء
ال�سلط ��ة لال�ستقاللي ��ة والق ��درة على بن ��اء دولة يجعلها ملزم ��ة بتوفري هذه احلاج ��ات الأ�سا�سية ملن
متار�س عليهم �سلطتها».54
ويظه ��ر من �إجاب ��ات امل�ستفيدين/ات حول ال ��دور الذي يتطلعون لقيام ال�سلط ��ة الفل�سطينية به جتاه
قطاع ��ي الكهرب ��اء واملياه ،االقتناع ب�أن ال�سلطة ه ��ي اجلهة التي يتطلعون يف غالبيته ��م لتوليها �إدارة
هذي ��ن القطاعني على اعتبار �أنهم ��ا قطاعان عموميان� ،إىل جانب العمل عل ��ى دعم املياه والكهرباء
وال�سلع الأ�سا�سية ،ويرى مبحوث من رام اهلل �أن على ال�سلطة �أن تخ ّل�ص قطاع الكهرباء من «�سيطرة
ال�ش ��ركات اخلا�ص ��ة ،و�أن ت�ستخدم الأرباح يف حت�سني اخلدمات العام ��ة كال�صحة والتعليم  ...يف ظل
وج ��ود ال�شركات نحن ندفع �ضريبة لالحت�ل�ال و�ضريبة لل�سلطة و�ضريبة لل�ش ��ركات والأرباح جتنيها
ال�شركات يف النهاية».55
ويف معر� ��ض تفنيد االدعاء ب� ��أن اخل�صخ�صة ت�ضمن تخ�ص�صا �أف�ضل وكف ��اءة �أعلى وهذا االفرتا�ض
اجلباية �إىل �شركة قطاع خا�ص ،و�ستح�صل البلدية على القليل ،القليل جد ًا ،وذلك التهام البلدية بعدم الكفاءة ،وبالتايل يجب حتويل
�إدارة هذا امل�شروع �إىل القطاع اخلا�ص ،هذا احلا�صل �أ�ص ًال يف جممعات مواقف ال�سيارات والبا�صات املركزية ،حيث ت�شرف على
نظافتها البلدية ،بينما تخ�ضع �إدارتها �إىل �شركة قطاع خا�ص �أخذت امتياز بناءها يف العديد من املدن الفل�سطينية» .اياد ،الرياحي.
«بعد عامني من خطة اال�صالح والتنمية :الفقراء ما زالوا يدفعون الثمن» .ملحق بدائل ،العدد الرابع .2010 ،للح�صول على الن�سخة
االليكرتونية من املحلق على الرابط التايلhttp://www.bisan.org/Bada2el-4.pdf :
 53مقابلة �سابقة.
 54مقابلة يف مع امل�ستفيد يف مدينة نابل�س بتاريخ  22ني�سان 2012
 55مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة رام اهلل بتاريخ  20ني�سان 2012
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يت ��م التعام ��ل معه كم�س ّلمة لدى الكثري من التقنيني املنتفعني من التو�سع يف اخل�صخ�صة ،56ويف مقابلة
م ��ع نائب رئي�س بلدية جنني والقائم ب�أعمال رئي� ��س البلدية علي نبهان قال �صراحة �إن ال�سبب الرئي�س
يف املوافق ��ة على امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س �شركة كهرباء ال�شمال �أنه ال ي�ؤمن �أبدا يف القطاع العام ،و�أنه مع
اخل�صخ�صة ،وعند �س�ؤاله عن فهمه للخ�صخ�صة قال�“ :أنا مع اخل�صخ�صة �إن كانت تعني التخ�ص�ص،
الف ��رق ب�ي�ن القطاع العام واخلا�ص هو كالفرق بني الطبيب العام واخلا�ص ،و�أنا مع التخ�ص�ص” ،57مع
الإ�ش ��ارة �إىل �أن بلدي ��ة جنني كانت ال�سباقة يف تطبيق نظام الدفع امل�سب ��ق يف قطاع الكهرباء ،وتفاخر
البلدي ��ة بت�سديدها كامل ديونها لل�شركة القطرية الإ�سرائيلية ،وت�سليم ق�سم الكهرباء بعد ذلك ل�شركة
كهرباء ال�شمال.
وبدا وا�ضحا لدى غالبية من متت مقابلتهم �أن تقييمهم لعمل �شركات الكهرباء يعك�س عدم ثقة و�شعورا
بالتق�صري من قبل ال�شركات ويعتقد الغالبية �أنهم م�ستغ ّلون من قبل �شركات الكهرباء ،وي�صف مبحوث
م ��ن مدين ��ة بيت حلم جتربت ��ه ال�شخ�صية مع �شرك ��ة الكهرباء على �أنه ��ا «�سيئة ،ومل يتغ�ّيءرّ �شيء بعد
التح ��ول من عمومي ��ة خلا�صة وهي �أ�سو�أ م�ؤ�س�س ��ة يف البلد» ،58ويف اليامون ق�ض ��اء جنني ي�ؤكد مبحوث
�آخ ��ر �أن ��ه «لي�س ��ت هنالك �أي مي ��زات يف التعامل مع املواطن�ي�ن/ات ،حتى ال�صيان ��ة ندفعها بثمن ،كل
�ش ��يء ربحي وال يقدم �ش ��يء ل�صالح املواطن ،وللعلم هناك الكثري م ��ن النا�س يفكرون باالنف�صال عن
�شرك ��ة الكهرباء من خالل مو ّلدات للكهرباء خا�صة يت�شارك فيها �أهايل الأحياء» ،59وتعددت �إجبابات
امل�ستفيدين/ات لت�صب يف ذات ال�سياق ،و�شدد مبحوث من نابل�س على �أنه «حني يتعلق املو�ضوع بحقهم
يح�صلون ��ه ب� ��أي �شكل ،وحني يتعلق بحقنا ف�ل�ا يفعلون �شيئا» ،60وم ��ن بني  33مقابلة
– �أي ال�شرك ��ة ّ -
مع ّمق ��ة عبرّ مبحوثان اثنان فقط عن ر�ضاهم عن م�ستوى عمل �شركات الكهرباء يف مناطقهم ،ف�أثنى
مبحوث من نابل�س على «�شباب» ال�شركة قائال �إنهم «لطفاء ودودون يف التعامل» ،وقال مبحوث من دار
�صالح ق�ضاء بيت حلم �إنه يدفع �أوال ب�أول ولذلك ال توجد لديه م�شاكل مع ال�شركة.
56
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خالل ور�شة تناق�ش عدادات الدفع امل�سبق يف طوبا�س �أكد املهند�س عي�سى �ضبابات ،مدير فرع نقابة املهند�سني يف طوبا�س» �أن العامل كله،
ي�سعى الآن �إىل اخل�صخ�صة يف قطاع اخلدمات من �أجل تقدمي خدمة �أف�ضل للمواطن ،و�إن فكرة نظام عدادات الدفع امل�سبق فكرة جيدة
وجديرة باالهتمام ،وبحاجة �إىل متويل الزم ي�ساعد البلديات يف تطبيقها» ،وبال�ضرورة ينطلق الت�ص ّور املذكور من ر�ؤية تقنية لتنظيم
قطاع الكهرباء بعيدا عن الوعي بكل تبعات التو�سع باخل�صخ�صة ،ويكت�سب هذا الت�صريح �أهمية م�ضاعفة حني ي�صدر عن ممثل نقابة
بحجم نقابة املهند�سني.
مقابلة �أجريت مع القائم ب�أعمال رئي�س البلدية يف مقر البلدية يف جنني بتاريخ  14ني�سان 2012
مقابلة �سابقة.
مقابلة مع امل�ستفيد يف قرية اليامون 19 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيد يف مدينة نابل�س 21 .ني�سان 2012
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توجه لدعم الكفاءة وتقدمي خدمة �أف�ضل للم�ستهلك يتداعي
ويف �سي ��اق طرح اخل�صخ�صة كجزء من ّ
ه ��ذا االدع ��اء �سريعا لدى من مت ��ت مقابلته ��م ،فالرتويج لل�ش ��ركات اخلا�صة كونها الأكف� ��أ يعني �أن
املطل ��وب هو باملح�صلة خدمة �أف�ض ��ل و�أكف�أ وهذه غري متوفرة كم ��ا ر�أى امل�ستفيدين/ات ،وجتعل من
غ�ي�ر امل�ستهج ��ن وفق هذا املنط ��ق �أن يطالب �أحد امل�ستفيدي ��ن باحل�صول على امل ��اء والكهرباء “من
م�ستوطن ��ة ،فامله ��م اخلدمة” ،ويف حال ��ة مبحوث �آخر من قرية بيت فورك ق�ض ��اء نابل�س والتي تز ّود
بالكهرباء من م�ستوطنة قريبة بناء على اتفاق بني املجل�س املحلي للقرية واملجل�س املحلي للم�ستوطنة،
فهو يرى �أنه من “الأف�ضل لنا البقاء مع ال�شركة “الإ�سرائيلية” ،لأنه �إذا حت ّولنا مع ال�سلطة �ست�ستلم
القري ��ة �شرك ��ة خا�صة (�شركة كهرب ��اء ال�شمال) وهم لي�س ��ت لديهم �صيانة جيدة ويع ��اين التيار من
ك�ث�رة االنقطاع ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن ق ��درات ال�شرك ��ة “الإ�سرائيلية” الفنية واملع ��دات �أف�ضل من
ال�شرك ��ة الفل�سطينية” ،61ويف �إطار فتح املجال للمقارنات وف ��ق حمدد الكفاءة �ستتال�شى االعتبارات
“الوطني ��ة” والقي ��م الداعية �إىل مقاطعة االحت�ل�ال ما دام منطق الكفاءة ه ��و ال�سائد بعيدا عن �أي
قيم ��ة �ضمن �س ��وق ال مكان للقيم فيه وفق الت�ص ّور النيوليربايل املا�ض ��ي قدما يف التح ّول �إىل واقع يف
ال�ضف ��ة الغربية ،ويف ه ��ذا ال�سياق ميكن الت�سا�ؤل عن �شكل الرقابة عل ��ى كفاءة اخلدمة التي تقدمها
�ش ��ركات الكهرب ��اء ،مع الإ�شارة �إىل حدي ��ث العديد من امل�ستفيدين/ات عن م�ش ��اكل تقنية كبرية يف
ع ��دادات الدفع امل�سبق ت� ��ؤدي يف كثري من الأحيان �إىل فقدان العدادات لبياناتها بالإ�ضافة �إىل عديد
امل�شكالت املتعلقة بال�صيانة وعدم توفرها �أو ت�أخرها لفرتات طويلة.62
رابع ًا :الدفع امل�سبق�...ضمان اموال ال�شركات او ًال
�ضم ��ن املقاب�ل�ات املع ّمق ��ة التي �أجري ��ت لأغرا�ض الوقوف على �أث ��ر تطبيق نظام الدف ��ع امل�سبق على
“املواطن�ي�ن/ات “ يف ال�ضف ��ة الغربية  ،بدا �أن حج ��م اال�ستياء من واقع قطاع ��ي املياه والكهرباء يف
منطق ��ة طولك ��رم يفوق املناط ��ق الأخرى ب�شكل �ص ��ارخ ،فامل�ضي بنظام الدف ��ع امل�سبق مي�ضي بخطى
مت�سارعة يف املحافظة  ،عالوة على اعتماد �سيا�سة تقوم على ربط كل اخلدمات التي تقدمها الهيئات
 61مقابلة مع امل�ستفيد يف قرية بيت فوريك  22 .ني�سان 2012
 62يف مقابلة مع املهند�س معاوية الهدمي املدير التنفيذي لل�شركة الفنية للتطبيقات الهند�سية امل�ستوردة جلميع عدادات الدفع امل�سبق
للمياه يف ال�ضفة وقرابة � 100ألف عداد كهرباء �أكد انه يف الغالب مل تكن تتوفر �إمكانيات ال�صيانة للعدادات ،وكذلك مل يتم اختبار
العدادات اجلديدة واال�ستفادة من جتارب �سابقة يف حاالت �أخرى ودول �أخرى� ،أي مت اعتماد النظام قبل التح�ضري له ،ومن امل�شاكل
املهمة ما يحدث للعداد عند انقطاع التيار الكهرباء؛ فالكثري من العدادات كانت تفقد البيانات مبجرد انقطاع التيار ،وبالتايل ي�ضيع
الر�صيد من ح�ساب امل�ستخدم وال تعلم ال�شركة املبلغ الذي تبقى يف العدّاد ،وباخت�صار كان انقطاع التيار ي�سبب م�شاكل كبرية يف
العدادات وال �إمكانية لل�صيانة على الأقل يف مراحل تطبيق النظام الأوىل».
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املحلي ��ة مع بطاقة الدف ��ع امل�سبق ما يعني خ�صم قيمة ال�ضرائب و�أثم ��ان اخلدمات الأخرى من قيمة
�شح ��ن بطاق ��ة التعبئة� ،إىل جانب ربط قطاعي املياه والكهرباء مع ��ا بحيث ال يتم �شحن بطاقة الدفع
امل�سب ��ق اخلا�ص ��ة بالكهرب ��اء �إن كانت هنال ��ك ديون على املواط ��ن يف قطاع املياه ومل تت ��م جدولتها ،
وبالتايل ف�إن الأولوية قبل كل �شيء هي للجباية وحت�صيل الأثمان ب�أي �شكل وربط اخلدمات الأ�سا�سية
ك ّلها بنظام الدفع امل�سبق.
يف�س ��ر هذا التح ّول املت�سارع نحو نظام جباية يواجه ب�سخط �شعبي حديثٌ لرئي�س بلدية طولكرم يعرب
بو�ضوح عما وراء هذه ال�سيا�سات  ،وي�ؤكد املهند�س �إياد اجلالد �أن بلدية طولكرم جل�أت �إىل ا�ستخدام
الع ��دادات م�سبق ��ة الدفع حلل م�شكلة جباية �أثمان الكهرباء ب�ص ��ورة �شهرية حيث تقوم البلدية بدفع
فات ��ورة الكهرباء ال�شهرية ل�شركة الكهرباء القطري ��ة “الإ�سرائيلية” ل�ضمان ا�ستمرار تزويد البلدية
بالكهرب ��اء لعم ��وم املواطن�ي�ن/ات يف املدينة وال�ضواحي  ،وق ��ال �إن الآلية املتبعة جلباي ��ة �أثمان املياه
والكهرب ��اء متبعة منذ �أكرث من عام�ي�ن ،ومت ربط دفع ثمن الكهرباء باملياه لعدة �أ�سباب �أهمها �إجناح
م�شروع وادي الزومر ،63حيث ا�شرتطت اجلهات املانحة للم�شروع وحتديدا م�ؤ�س�سة ( )kfwالأملانية،
رفع ن�سبة جباية املياه التي كانت �شبه معدومة �إىل �أكرث من  % 60ك�شرط لتنفيذ م�شروع وادي الزومر،
وبالت ��ايل كان ال ب ��د من ربط املي ��اه بالكهرباء  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل التكلفة املتزايدة الت ��ي تقع على عاتق
البلدية يف توفري املياه وب�شكل م�ستمر لعموم املواطنني/ات يف مدينة طولكرم و�ضواحيها.64
يع�ب�ر حديث رئي�س بلدية طولك ��رم عن ا�شرتاط اجلهات املانحة اعتماد الدف ��ع امل�سبق كنظام جباية
ورب ��ط اخلدمات ببع�ضها وحتقيق ن�سبة معينة من اجلباية  ،عن الدافع الرئي�س وراء امل�ضي قدما يف
�سيا�س ��ات اقت�صادية اجتماعية غري حم�سوبة املخاطر ويبدو ب�ش ��كل جلي مقدار �ضررها على الفئات
املحتاج ��ة وعلى عموم املجتم ��ع  ،وهو اال�ستجابة ال�شرتاط البنك ال ��دويل و�صندوق الدويل واملانحني
�ضم ��ن ر�ؤية عامة لواق ��ع االقت�صادي االجتماع ��ي ،ويف ذات ال�سياق يالحظ ن�ش ��اط م�ؤ�س�سة التعاون
االمنائ ��ي الأملاين ( )GTZم ��ع االحتاد الفل�سطين ��ي للهيئات املحلية ،ودوره ��ا يف �صياغة وتوجيه
نظ ��ام عمل البلديات وبالتحدي ��د يف قطاع اخلدمات وتعرفتها وطرق جباي ��ة �أثمانها ،ويرد يف تقرير
لرئا�س ��ة ال ��وزراء �أن تعديل قان ��ون املياه رقم  3لع ��ام  2002ي�أتي مبا “يتنا�سب م ��ع الر�ؤية امل�ستقبلية
 63يتمثل م�شروع وادي الزومر يف ان�شاء �شبكات �صرف �صحي داخليه للبلدات والقرى �أع�ضاء جمل�س خدمات واد الزومر لل�صرف
ال�صحي وحتديدا مدينة طولكرم وبيت ليد ورامني وعنبتا وكفراللبد وبلعا واكتابا وخميمي نور�شم�س وطولكرم وكذلك �إن�شاء خط
رئي�سي ناقل مبحاذاة واد الزومر ابتداء من مدخل بيت ليد بطول  22كم ،ويبد�أ الق�سم الأول من امل�شروع يف يف مدينة نابل�س وميتد
حتى طولكرم مع جمرى الوادي الذي �سمي قدميا نهر الإ�سكندرون.
 64مراد يا�سني« .عددات الدفع امل�سبق يف ب�ؤرة اجلدل جمددا» .حياة و�سوق (.العدد  21 ،50ني�سان � .)2012ص6
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ل�سلط ��ة املي ��اه لتطوير قطاع املياه مب�شارك ��ة اللجنة امل�شكلة بهذا اخل�صو� ��ص ،ومتابعة �شبكة مقدمي
خدم ��ات املي ��اه يف فل�سط�ي�ن بالتعاون م ��ع الوكالة الأملانية للتع ��اون الفن ��ي ( ،65”)GTZويف �سياق
العالقة مع الهيئات املحلية ي�شدد حازم قوا�سمي مدير العمليات يف �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
على �أهمية التعاون بني ال�صندوق وبني االحتاد الفل�سطيني للهيئات املحلية وم�ؤ�س�سة التعاون االمنائي
( ،)GTZيف �سبي ��ل” �إيج ��اد �أداء مايل متوازن تتما�شى فيه تكلف ��ة تقدمي اخلدمة للمواطن مع ما
يت ��م جمعه من ر�سوم مقابل ه ��ذه اخلدمات” مما يعني ربط جودة اخلدمة مبدى التزام “املواطن”
بالدف ��ع ،لي�ؤك ��د بعد ذل ��ك اولري�ش نيت�شك ��ه مدير برنامج تطوي ��ر احلكم املحل ��ي واملجتمع املدين يف
( )GTZيف ذات ال�سياق على “�أن العائد املايل هو �أ�سا�س عمل �أي بلدية” ،فالعائد املادي �أهم من
القي ��ام بال ��دور اال�سا�سي التي وجدت من �أجله هذه الهيئات وه ��و توفري اخلدمات “للمواطنني/ات”
كح ��ق للمواطنني/ات وكواجب على هذه الهيئات ،لتتح ��ول �إىل جمرد �شركة خا�صة تهدف اىل الربح
مقابل تقدمي اخلدمة ،وعليها �أن ت�ضمن حتقيق هذا الهدف من خالل ال�سيا�سات والأنظمة ،ويف هذا
متا� � ٍ�ش مع �سيا�سة “خ�ص�صة القطاع العام” التي تقوم بها ال�سلطة وتدعمها بها اجلهات اخلارجية،
فالقط ��اع الع ��ام مل يقم فقط بنقل م�س�ؤوليات ��ه �إىل القطاع اخلا�ص ،بل حتول ه ��و �أي�ضا للعمل بنف�س
الآلية والأهداف ،جاء ذلك �ضمن نقا�ش مط ّول حول معايري احت�ساب تكاليف اخلدمات التي تقدمها
الهيئ ��ات املحلية و�أ�صول حتديد التعرفة للمياه والنفايات ،والت ��ي باتت جتبى رزمة واحدة من بطاقة
تعبئ ��ة الكهرب ��اء �أو املياه  ،ت�ضاف �إليها ن�سب ��ة من الديون ال�سابقة ت�ص ��ل �إىل  %50من قيمة الر�صيد
امل�ضاف عند ال�شحن ب�صرف النظر عن عدد مرات التعبئة �شهريا ،ويف حديث لرئي�س بلدية طولكرم
حول �شكاوى املواطن من جباية البلدية لقرابة  %50من الر�صيد حني التعبئة كجزء من �سداد الديون
 ،ي�ؤك ��د �أن البلدي ��ة جتبي �أقل من  - %50مع ت�أكيد من قابلناه ��م �أن اخل�صم ي�صل خلم�سني باملئة –
م�ش ��ددا عل ��ى �أن البلدية ت ��ز ّود املواطنني/ات بالكهرباء ولو مبقدار � 20شي ��كل”!  ،هذا ما �أ�شارت له
م�ستفي ��دة من اجلارو�شية ق�ضاء طولكرم بقولها ”:لو ذهب ��ت لتعبئة ر�صيد بع�شرين �شيكل �ستخ�صم
منه ��ا خم�سون باملئة ،وق ��د يخ�صم منها بدل خدمة النفايات و�س�أ�صبح مدين ��ة للبلدية حينها بدل �أن
�أمتكن من ال�شحن!”.
وم ��ن خالل املقابالت املع ّمقة م ��ع امل�شرتكني متكن مالحظة �أن نظام الدفع امل�سبق مت تطبيقه مبعزل
ع ��ن مالءمته للظروف االقت�صادي ��ة واالجتماعية للفل�سطيني�ي�ن يف ال�ضفة الغربي ��ة ،و�إمنا ا�ستجابة
ال�شرتاط خارجي ،ففي واقع يعي�ش ا�ضطرابا اقت�صاديا وال تتوفر فيه املداخيل ب�صورة منتظمة وثابتة
 65ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية رئا�سة جمل�س الوزراء .التقرير الربعي الأول ال�سنة الثانية  16حزيران 16 -ايلول .2008
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لدى قطاعات وا�سعة من املجتمع الفل�سطيني يبدو �إلزام امل�شرتكني بالدفع امل�سبق �إثقاال لكاهلهم مبا
ال يحتمل ��ون ،ويرى مبحوث م ��ن جنني �أن “الكرت ي�ضمن حق ال�شركة فق ��ط ،وال ي�ضمن حق النا�س،
خا�صة من ال ميتلكون دخال منتظما” ،66ويف هذا ال�سياق يظهر جانب �آخر من هذه ال�سيا�سات وهو ما
يتعلق باحل�صول على براءة ذمة من الهيئات املحلية و�شركات الكهرباء ت�ؤكد عدم وجود ديون عليهم
او �أنهم بد�ؤوا بجدولتها ليتمكنوا من �إمتام املعامالت الر�سمية كمعاملة احل�صول على رخ�صة �سياقة
عموم ��ي ،وحتى لتجديد جواز �سفر كما ح�صل م ��ع م�ستفيدة �أخت �أ�سري من خميم بالطة كانت تنوي
جتديد جواز �سفرها وجواز �سفر �أمها فطلب منهما براءة ذمة من �شركة الكهرباء.
ال ميك ��ن فهم هذا الت�شدد يف تطبيق نظام الدفع امل�سبق �إال كجزء من �سيا�سة عامة ت�سعى لتحويل كل
اخلدم ��ات الأ�سا�سية املقدمة من الهيئات املحلية وال�سلطة الفل�سطينية �إىل نظام الدفع امل�سبق ،وهنا
حت�ض ��ر الكف ��اءة يف اجلباية كمحدد مهم حلجم التمويل وم�ست ��واه والقطاعات التي يطالها ،ويح�ضر
كذل ��ك ال�سعي ال ��د�ؤوب لت�سديد الدي ��ون املرتاكمة على الهيئ ��ات املحلية و�ش ��ركات الكهرباء ل�صالح
�شرك ��ة الكهرباء القطرية «الإ�سرائيلية» ،فتح�صي ��ل الديون هدف �أ�سا�سي لإقرار النظام بكل الت�شدد
احلا�ص ��ل ي�ش�ي�ر القائم ب�أعمال رئي�س بلدية جنني يف املقابلة الت ��ي �أجريت معه �إىل مت ّكن البلدية من
ت�سدي ��د كل ما عليها م ��ن ديون ل�شركة الكهرب ��اء «الإ�سرائيلية» وغريها ب�شكل كام ��ل ،وي�ؤكد يف ذات
ال�سي ��اق رئي� ��س بلدية طولكرم �أن النظ ��ام اجلديد للجباية مكن البلدية م ��ن ت�سديد  % 75من فاتورة
الكهرب ��اء الواردة اليها م ��ن ال�شركة القطرية «الإ�سرائيلية» ،ويق ّي ��م النظام وجدواه من خالل حجم
يح�صلها من خالل خ�صم ن�سبة من مبلغ التعبئة يف كل مرة �شحن ،وهنا يت�صل ال�سياق
الدي ��ون الت ��ي ّ
ب�أحد �أهم �أهداف �إقرار النظام هو جباية �أثمان الكهرباء واملياه ل�صالح ال�شركات «الإ�سرائيلية».
خام�س ًا“ :جباة ل�صالح االحتالل الأرخ�ص”
وفق� � ًا للقانون ال ��دويل واتفاقية جنيف الرابع ��ة  ،حول املجتمعات اخلا�ضعة لالحت�ل�ال ،ف�إن �سلطات
االحتالل احلربي “الإ�سرائيلي” هي م�سئولة عن توفري اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني الفل�سطينيني،
و�ضم ��ان �س�ي�ر املرافق احليوي ��ة ،مبا �أن الأرا�ض ��ي الفل�سطينية ه ��ي �أر�ض حمتلة م ��ن قبلها وتفر�ض
�سلطاتها على جميع املعابر الربية والبحرية واجلوية ،ويف هذا الإطار ينظر كثريون يف �سياق نقدهم
التف ��اق �أو�سلو امل�ؤ�س�س لوج ��ود �سلطة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غ ��زة على �أنه م�شروع يو ّفر
“لإ�سرائي ��ل” التخل ��ي عن العبء االقت�صادي والإداري الحتاللها لل�ضف ��ة وغزة ،مع بقائها م�سيطرة
 66مقابلة �سابقة
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ب�ش ��كل كامل م ��ن الناحية الأمني ��ة وكذلك من الناحي ��ة االقت�صادية على �سوق ال�ضف ��ة وغزة وحركة
الب�ضائ ��ع والأفراد م ��ن مناطق ال�سلط ��ة الفل�سطينية و�إليه ��ا ،بالإ�ضافة �إىل ال�سيط ��رة على الرثوات
وتر�سخ هذا الت�صور يف مراحل
الطبيعية واملياه اجلوفية وغريها من معامل ال�سيادة مبفهومها العامّ ،
عدي ��دة خ�صو�ص ��ا تلك التي كان يتعثرّ فيه ��ا امل�سار التفاو�ضي وت�ص� � ّر “�إ�سرائيل” عالنية على عدم
من ��ح ال�سلطة من ال�سي ��ادة وال�صالحيات ما يتجاوز دورها الأمني والإداري ،وهذا الت�ص ّور برز ويربز
كث�ي�را يف حدي ��ث م�س�ؤولني يف ال�سلط ��ة ووزراء يف حكوماتها عن كون االحت�ل�ال “الإ�سرائيلي” هو “
الأقل كلفة” يف التاريخ ،والتذمر �أكرث من مرة لرعاة عملية ال�سالم من كون “�إ�سرائيل” تريد �سلطة
�أ�شب ��ه ببلدية كبرية تريحها م ��ن تويل ال�ش�ؤون احلياتية للفل�سطينيني وتزيل عنها عبء رعاية ال�سكان
اخلا�ضعني الحتاللها.
وعل ��ى الرغم من توف ��ر القناعة لدى قيادة ال�سلط ��ة وحكومتها بال�سع ��ي “الإ�سرائيلي” لنزع الطابع
ال�سيا�سي عن ال�سلطة الفل�سطينية وحتميلها العبء االقت�صادي للفل�سطينيني يف ال�ضفة وغزة � ،إال �أن
م�سار العالقة بني ال�سلطة واالحتالل يعرب عن قبول القيام بهذا الدور بدعم من الدول املانحة و�ضغط
منه ��ا ،ويف �سياق مو�ض ��وع الدرا�سة نظام الدفع امل�سبق يف قطاعي املي ��اه والكهرباء ،يت�ضح بجالء �أن
ال�سلط ��ة الفل�سطينية ممثلة ب�سلطة الطاقة ووزارة احلكم املحل ��ي امل�شرفة على الهيئات املحلية تقوم
ب ��دور “اجلاب ��ي” لأثمان املياه والكهرب ��اء لت�سليمها لل�شركات “الإ�سرائيلي ��ة” ،وت�ؤكد �سلطة الطاقة
قيامه ��ا ب ��دور الو�سيط بني �شركات الكهرباء و”اجلانب الإ�سرائيل ��ي” ،67ويف حديث ر�ؤ�ساء البلديات
ع ��ن �أهمية نظام الدفع امل�سبق كان بارزا اال�ست�شهاد بالكف ��اءة يف ت�سديد الديون امل�ستحقة لل�شركات
«الإ�سرائيلي ��ة» وحتدي ��دا �شركة الكهرب ��اء القطرية  ،وميك ��ن هنا مالحظة احلال ��ة املركبة يف ت�سليع
احلاجات الأ�سا�سية ودفع �أثمانها للم�ستعمر «الإ�سرائيلي» يف �إ�سقاط لكل خ�صو�صية فل�سطينية نابعة
م ��ن احلالة اال�ستعماري ��ة القائمة ،ليظهر الأمر وك�أن هنالك دولة م ��ا ت�شرتي الطاقة من دولة �أخرى
وت�س ��دد �أثمانها خ�شية الإخالل بالعقد امل�ب�رم بينهما ما �سي�سبب انقطاعا يف توريد الطاقة /ال�سلعة،
فلي� ��س الأمر مقت�صرا عل ��ى حت ّمل عبء االحتالل االقت�صادي  ،بل ميت ��د �إىل نفي خ�صو�صية احلالة
الفل�سطينية ،حالة ال�شعب اخلا�ضع لالحتالل واال�ستغالل ملوارده وا�ستغالل قواه العاملة الرخي�صة.
 67ي�ؤكد رئي�س �سلطة الطاقة عمر كتانة هذه الو�ساطة خالل حديثه عن التفاو�ض مع احلكومة «الإ�سرائيلية» على �صيغة التعاقد مع �شركة
كهرباء القد�س قائال�« :إن �سلطة الطاقة قطعت �شوطا مع اجلانب «الإ�سرائيلي» لتحويل العالقة التجارية ما بني �شركة كهرباء القد�س
�إىل عالقة تعتمد على اتفاقيات وعقود ،وتو�صلنا �إىل م�سودة للعقد التجاري قبل �سنتني ،وحتى اللحظة مل يوقع عليها «الإ�سرائيليون»،
و�أعدنا طرح هذا الأمر يف اتفاقية بناء حمطات حتويل للطاقة الكهربائية التي نقوم بالتفاو�ض عليها مع «الإ�سرائيليني ،و�ستحدد حقوق
وواجبات كل طرف مبا فيها ق�ضية تثبيت الأ�سعار والت�أخري يف الدفع وتاريخ ا�ستحقاقه›.
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ويف املقابالت املع ّمقة مع امل�ستفيدين/ات ر�أى بع�ضهم �أن نظام الدفع امل�سبق هو حماولة من ال�سلطة
الفل�سطينية للتخل�ص من العبء الذي �ألقاه االحتالل على عاتقها عرب �إلقائه على كاهل الفل�سطينيني
يف ال�ضف ��ة  ،وي ��رى مبحوث من قرية ال�شيوخ ق�ضاء اخللي ��ل �أنه « �إذا مل تكن ال�سلطة قادرة على حمل
هذه القطاعات ،فلماذا هي موجودة �أ�صال وملاذا حت ّملها للمواطنني؟» ،وترى م�ستفيدة من اجلارو�شية
ق�ض ��اء طولكرم �أن جباية ال�سلطة لأثمان املي ��اه والكهرباء ل�صالح «�إ�سرائيل» يحرم الفل�سطينيني من
القدرة على التمرد على االحتالل من خالل رف�ض دفع �أثمان املياه والكهرباء فتقول« :م�شكلتنا ب�شكل
رئي�س ��ي مع ال�سلطة ،كنا يف املا�ضي قادرين على مقاومة «�إ�سرائيل» ونرف�ض االلتزام مبا متليه علينا،
�أما اليوم فال ميكننا مواجهة ال�سلطة ،وال ميكننا االحتجاج عرب رف�ض دفع �أثمان املياه والكهرباء»،68
وهن ��ا متكن مالحظة �أن رف�ض دف ��ع �أثمان املياه والكهرباء مي ّثل فع�ل�ا احتجاجيا مدنيا �ضد ال�سلطة
الت ��ي تعمل عل ��ى ت�سليعه  ،ومتكن مالحظة �أن الطابع االحتجاجي يف فع ��ل االمتناع عن الدفع ال تزال
حا�ضرة يف التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية و�شركات الكهرباء ،وميكن النظر �إىل نظام الدفع امل�سبق
كو�سيل ��ة لتعطي ��ل هذا الفع ��ل االحتجاجي املدين  ،ويف ه ��ذا ال�سياق ح ّملت م�ستفيدة م ��ن قرية بيتللو
ق�ض ��اء رام اهلل م�س�ؤولية الواقع املرتدي لقطاعات املياه والكهرباء ،مت�سائلة عن معنى جباية ال�سلطة
لأثم ��ان املياه ل�صالح «�إ�سرائيل» يف حني يح�صل امل�ستوطن على �أ�ضعاف ح�صة الفل�سطيني يف ال�ضفة
من املياه التي هي بال�ضرورة حق للفل�سطينيني!.69
�ساد�س ًا :تهديد الأمن الإن�ساين
عل ��ى الرغم من جن ��اح دعاية �شركات الكهرب ��اء ومن خلفها ال�سلط ��ة الفل�سطيني ��ة القائلة �إن نظام
الدف ��ع امل�سب ��ق ي�ساهم يف تبديد الدي ��ون املرتاكمة على كاهل املواطنني/ات ل�صال ��ح الهيئات املحلية
وال�شركات ،70وي�ساهم يف تنظيم هذين القطاعني مبا فيه م�صلحة امل�ستفيد 71والهيئات املحلية  ،كان
68
69
70
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مقابلة مع ال�سيدة يف قرية اجلارو�شية  22 .ني�سان 2012
مقابلة مع امل�ستفيدة يف قرية بيتللو  19 .ني�سان 2012
يف غالبية املقابالت نفى املبحوثون �أن يكون نظام الدفع امل�سبق خفّ�ض قيمة ا�ستهالكهم ال�شهري من الكهرباء �أو �ضبطه على الرغم
من اتباعهم �سيا�سات تر�شيدية ب�سيطة داخل منازلهم ويف م�شاريعهم ال�صغرية ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ن�سب الرت�شيد التي تطرح
للداللة على فعالية النظام يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وتقلي�ص �إهدار املياه والكهرباء؛ تقت�صر على ال�شهور الأوىل من تطبيق نظام
الدفع امل�سبق ونظرا جلدّة النظام على امل�ستفيدين ف�إنهم يتح ّرزون يف اال�ستهالك حتى ي�ستك�شفوا النظام ب�شكل �أف�ضل ،وهذا ما يفرت
مع الأ�شهر الالحقة ،و�أ�شار له مبحوث من قرية بيتللو ق�ضاء رام اهلل معتربا �أن الكهرباء واملاء حاجات �أ�سا�سية ال جمال للرت�شيد يف
ا�ستهالكهما يف ظل ال�شح املوجود �أ�صال.
تر ّوج �شركة كهرباء القد�س على موقعها الإلكرتوين مليزات نظام الدفع امل�سبق وتذكر منها« :قدرة امل�ستهلك على التحكم يف كميات
الكهرباء ،وقدرة امل�ستهلك على االلتزام وبرجمة مواعيد الدفع ،واالبتعاد عن الإحراج ور�سوم الف�صل والو�صل ،وبباخت�صار ي�ستطيع
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هذا التنظيم يف �صورة �أخرى له يعك�س قلقا وا�ضطرابا فالكثري من الأمور املعي�شية املرتبطة بالكهرباء
يتم تخفي�ضها �إىل احلد الأدنى مع قرب انتهاء الر�صيد املتوفر لدى الأ�سر ،ومبا �أن احلديث يدور عن
فئات تتقا�ضى رواتب يف نهاية ال�شهر �أو بدايته ف�إن نظام احلياة االعتيادي يت�أثر ب�شكل كبري ما يجعل
الأيام الأخرية من ال�شهر مبثابة مرحلة حرجة جتهد الأ�سر بتخطيها باحلد الأدنى من التكاليف حتى
و�إن كان ��ت مهم ��ة؛ وي�ؤكد مبحوث رب �أ�سرة م ��ن � 7أفراد يف رام اهلل �أن القلق ي�س ��ود منزله يف الأيام
الأخ�ي�رة من ال�شهر ويتق ّل�ص ا�ستخدامهم للكهرباء ب�شكل كب�ي�ر ،حتى تدبري املنزل قد ت�ؤجله زوجته
حل�ي�ن م ��لء ر�صيد الكهرباء من جدي ��د� ،إىل جانب الت�شدد يف الإنارة واالكتف ��اء باحلد الأدنى ،وهذا
م ��ا ينعك�س على الأجواء يف منزله في�سود غالبا جو من التوتر والقلق ،فاجلميع يخ�شون انقطاع التيار
ونفاد الر�صيد يف البيت.72
وب ��دا وا�ضح ��ا �أن القلق واخلوف من عدم القدرة على ت�أمني املبالغ املالية لقيام ب�شحن بطاقة التعبئة
حا�ض ��ر بق ��وة يف حديث امل�ستفيدين/ات على اختالف م�ستوي ��ات معي�شتهم ودخلهم ،فكل احلاجيات
الأخ ��رى ميك ��ن التعامل مع نفادها وت�أجي ��ل توفري متطلباتها حتى توفر املقاب ��ل املايل ،ولكن يف حالة
الكهرب ��اء وامل ��اء فال �إمكانية للتعامل مع انقطاعها عن املنزل �أو مكان العمل م�صدر الدخل لأ�صحاب
امل�شاريع التجارية ال�صغرية.
ويف حال ��ة مبحوث من جنني �أ�سهب يف احلديث ع ��ن ال�ضرر النف�سي الذي ي�شعر به جراء وجود عداد
الدف ��ع امل�سبق يف املنزل م�ؤكدا �أنه يعاين من “قلق وارتياب وخوف دائم ،هناك تهديد لعائلتي ب�سبب
ه ��ذا الع ��داد ،و�إن مت تطبي ��ق هذا النظ ��ام للمياه �س�أبحث عن دول ��ة �أخرى �أهاجر �إليه ��ا”! ،73وي�شري
مبح ��وث من اليام ��ون ق�ضاء جنني �إىل �أن حالة م ��ن التوتر وعدم االرتياح ت�سود بيت ��ه يف �آخر ال�شهر
دائم ��ا ،وي�ضط ��ره اخلوف من نفاد ر�صيد بطاقة التعبئة �إىل دفع �أف ��راد العائلة للتوفري طوال الوقت،
وي ��رى �أن ه ��ذا ال�شعور غ�ي�ر مرتبط بتو ّفر املال �أو عدمه ب ��ل هو حالة دائمة ت�س ��ود البيت خا�صة و�أن
الرواتب مل تعد تنتظم منذ �سنوات ،وقال مبحوث من طولكرم �إن نظام الدفع امل�سبق يجعله يف «حالة
توتر ال ينتهي وتفكري دائم باالحتيال على كل هذا النظام ،لأنه يقيدنا وي�شعرنا باال�ستغالل».
ميك ��ن الق ��ول �إن عدادات الدفع امل�سبق ت�شكل اخت�صارا جلزء كبري من اال�ستغالل الذي ي�شعر به ذوو
امل�شرتك �أن يخطط ميزانيته للكهرباء»http://www.selco.ps/website1/selco_web/index. .
php?option=com_content&view=article&id=1236&Itemid=294
 72مقابلة مع م�ستفد من مدينة رام اهلل بتاريخ  20ني�سان 2012
 73مقابلة �سابقة
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الدخ ��ل املتدين والأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة ،وهذا ما بدي وا�ضحا يف حديث مبحوث من خميم نور
يوج ��ه احلديث بانفعال بالغ نحو العداد ال ��ذي يتمركز يف و�سط
�شم� ��س؛ فعن ��د لقائه يف منجرته ظل ّ
74
احلائ ��ط ،ومل يخ ��ف رغبته العارمة بتحطيم الع ��داد � ،إال �أنه على حد قوله �سيدف ��ع ثمنه �إن فعلها،
وقالت م�ستفيدة من اجلارو�شية ق�ضاء طولكرم بعد �سردها لتفا�صيل حماكمة رب �أ�سرة اتهم ب�سرقة
التي ��ار الكهربائ ��ي �إنها لو كانت مكان ��ه لأحرقت نف�سها كونه مل ي�ستطع توف�ي�ر الكهرباء لعائلته طوال
�أ�سبوع كامل ومل مي ّد له �أي كان يد امل�ساعدة.
�سابع ًا� :سيا�سات االحتجاج
على الرغم من حالة ال�سخط العامة لدى كثري ممن متت مقابلتهم جتاه واقع قطاعي املاء والكهرباء
وكل ما له �صلة ب�أ�شكال اال�ستغالل التي يتعر�ضون لها كما يقولون� ،إال �أن التح ّول �إىل االحتجاج ب�شكل
علن ��ي وا�ض ��ح مل يحدث �إال يف حاالت قليلة ،وهذا الإحجام ع ��ن االحتجاج املبا�شر جاء حتت مربرات
عدة منها االقتناع بعدم جدوى �أي حت ّرك  ،واخلوف من ردة الفعل من قبل اجلهات الر�سمية  ،والقلق
عل ��ى م�ستقبل التعامل مع ال�ش ��ركات �أو اجلهات املزودة باملياه والكهرب ��اء ،وهنا ميكن ر�صد اغرتاب
�آخر يعي�شه الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية جتاه قطاعي املياه والكهرباء احليويني  ،فال يتم التعامل
مع القطاعني كقطاعات عامة تقع يف دائرة الفعل االجتماعي واالحتجاج ال�شعبي ،بل يتم التعامل مع
�ش ��ركات خا�صة ك�أية �شركات �أخرى يف ظل احتكار القطاعني ودون قدرة وا�ضحة على امل�ساءلة ودون
توفر �آليات لالعرتا�ض وال�شكوى ،وكان عملية ت�سليع احلاجات الأ�سا�سية جتري يف �سياق منف�صل عن
حرك ��ة املجتمع الفل�سطيني و�شروطه االجتماعية االقت�صادي ��ة ،ويتحدث مبحوث من خميم اجللزون
ع ��ن رف�ضه لرتكيب العداد بع ��د �أن قام بالبناء قرب املخيم وا�شرتاط �شركة الكهرباء �أن ي ّركب عداد
دف ��ع م�سبق حتى يتم التمديد قائال “ :حاولت �أن �أحتج ولكن دون جدوى ،و�سكنت دون كهرباء وقمت
ب�شراء مو ّلد ،ويف نهاية املطاف ا�ضطررت لقبول تركيب عداد دفع م�سبق”.
ويف �إط ��ار ما ميكن و�صفه باالحتجاج على ت�سليع اخلدم ��ات الأ�سا�سية وخ�صخ�صة قطاعي الكهرباء
 74يف خميم نور �شم�س حتدث املبحوثون ب�شكل حاد عن نظام الدفع امل�سبق لأنهم ي�ؤكدون �أنهم خدعوا من قبل جلنة اخلدمات يف املخيم
ومن خلفها رئا�سة الوزراء ،فهم كما حتدث جمموعة منهم �أكدوا �أن جلنة اخلدمات يف املخيم �أبلغتهم عن مكاف�أة مالية قدرها 3000
�شيكل لكل من يبادر �إىل تركيب عداد الدفع امل�سبق ،وعند موافقة الالجئني وتركيب العدادات دون �أية �إ�شكاليات �أو اعرتا�ض ،تفاجئوا
ب�أنهم تعر�ضوا «للخداع» كما قالوا ولليوم مل ي�ستلم �أي منهم املكاف�أة املالية رغم مطالباتهم املتكررة ،والتي �أدت ب�أحد املبحوثني �إىل
االحتجاز لدى جهاز ال�شرطة بعد احتجاجه لدى البلدية على ما جرى مع الالجئني يف املخيم ،ويف املقابل رف�ض �أهايل خميم طولكرم
تركيب عدادات الدفع امل�سبق وهم �إىل الآن يف غالبيتهم �ضمن نظام الفاتورة.
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واملي ��اه تربز واحدة من �أكرث الق�ضايا �إثارة للجدل يف ما يت�صل بتنظيم قطاعي الكهرباء واملاء ،وهي
م ��ا ت�سميه �شركات الكهرباء و�سلطة الطاقة بـ “�سرق ��ة التيار الكهربائي” وتعني ح�صول املواطنني/
ات عل ��ى الكهرباء بطرق عديدة مغايرة لطريقة ال�ش ��ركات االعتيادية يف تزويد الكهرباء وطبعا دون
مقاب ��ل يدف ��ع لل�شركات ،ولطاملا �ش ّكلت هذه الق�ضية مادة اجل ��دل وال�صدام الأهم بني �شركة كهرباء
القد�س حتديدا والالجئني يف املخيمات ،فهم يعتقدون بحقهم يف احل�صول على الكهرباء دون مقابل
م ��ادي تطبيقا لقرار الرئي�س الراحل يا�سر عرفات القا�ض ��ي ب�إعفاء املخيمات من اثمان الكهرباء،75
وانطالق ��ا من �شعور بحقه ��م يف احل�صول على هذه احلاجات الأ�سا�سية جمان ��ا كونهم يعي�شون حالة
جل ��وء حرمتهم مقدّراتهم الطبيعي ��ة بعد الت�شريد والنكبة .واجلانب االهم ان الالجئني يعتقدون بان
م ��ن حقه ��م اال�ستفادة من خمتلف ا�ش ��كال ال�ضرائب الت ��ي يدفعونها و اليتلقون مقابله ��ا العديد من
اخلدمات من قبل احلكومة.
وميكن النظر �إىل ما ت�سميه �سلطة الطاقة و�شركة الكهرباء «�سرقة للتيار الكهربائي» على �أنها مقاومة
باحليل ��ة من خالل اتباع �سيا�سات خمتلف ��ة لت�أمني حاجات �أ�سا�سية ،يف واق ��ع اقت�صادي مرتدّ ،و�أكد
مبح ��وث م ��ن خميم العروب �أنه يح�صل عل ��ى الكهرباء بطريقته اخلا�ص ��ة دون دفع مقابل مادي فهو
يعتقد بحقه يف احل�صول على الكهرباء دون مقابل ،76ور�أى مبحوث �آخر من املخيم �أي�ضا �أن ال�سلطة
الفل�سطينية هي من دفعت الالجئني للت�صرف بهذه الطريقة التي يراها م�شروعة ،ويت�ضح من غالبية
املقاب�ل�ات رف� ��ض امل�ستفيدين/ات لل�سرقة من منطلق �أخالقي مع ت�أكي ��د غالبيتهم يف ذات الوقت �أن
ال�سلطة تتحمل م�س�ؤولية قيام �أي حمتاج باحل�صول على الكهرباء بطريقته و�إن �س ّميت «�سرقة».
ويف معر� ��ض احلديث ع ��ن ما ت�سمى «�سرقة التي ��ار الكهربائي» جتدر الإ�شارة �إىل م ��ا تقوم به �شركة
كهرباء القد�س من اللجوء لطرح لوحات دعائية �ضخمة تخاطب اللوحات اجلمهور الفل�سطيني ب�شكل
ع ��ام معتمدة على خطاب يف ظاهرة ديني  ،عرب �إي ��راد �آية قر�آنية �أو حديث نبوي يف حترمي ال�سرقة،
لتق ��ول �إن احل�ص ��ول على التيار الكهربائي م ��ن خطوط التو�صيل اخلا�صة بال�شرك ��ة دون دفع املقابل
امل ��ايل لل�شركة وبالط ��رق املعتمدة ي�سمى «�سرقة للتي ��ار الكهربائي» وجتري علي ��ه الن�صو�ص الدينية
وحكم ��ه التح ��رمي  ،وم ��ن اجلدي ��ر باملالحظة تلك الزي ��ارات املتك ��ررة ملفتي حمافظ ��ة جنني ومدير
الأوق ��اف الإ�سالمي ��ة يف املدينة ل�شركة كهرب ��اء ال�شمال  ،وفحوى الزي ��ارات ّ
يتلخ�ص يف ت�أكيد املفتي
حمم ��د �أبوالرب �أن «دار الإفتاء �أ�صدرت فتوى حرمت العبث بالتي ��ار الكهربائي و�سرقته و�أنها عملت
 . 75مرجع �سبق ذكره .اياد الرياحي.
 76مقابلة يف منزل املبحوث يف خميم العروب بتاريخ  18ني�سان 2012
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عل ��ى تكري�س اخلط ��ب ودرو�س الوعظ بهذا ال�ش�أن كما �أن ال ��وزارة – الأوقاف  -حري�صة على تقدمي
كام ��ل الدع ��م لل�شركة كونها ع�صب� � ًا رئي�سي ًا يف بناء الوط ��ن” ،77وتنزع ال�ش ��ركات وال�سلطة وذراعها
الدين ��ي امل�ؤ�س�سي حماوالت الفل�سطينيني للح�صول على التيار الكهربائي من �سياقه الأعم املك ّون من
قط ��اع خا�ص يتعامل مع احلاج ��ات الأ�سا�سية ك�سلع يبتغى من وراء املتاج ��رة بها احل�صول على �أكرب
مقدار من الربح وفق منطق ال�سوق الذي ال يقيم اعتبارا للحاجات الإن�سانية ملن يقومون «بال�سرقة»،
ويف هذا الإطار يبدو ا�ستجداء الن�صو�ص الدينة �أقرب �إىل ا�ستغالل الدين يف منطق ر�أ�سمايل خال�ص
خ ��ال من القيمة ناهيك عن الدي ��ن كمنظومة قيم و�أخالقيات ،و»ي�سقط م ��ن اعتبار �شركة الكهرباء
احلدي ��ث النب ��وي القائ ��ل :النا�س �شركاء يف ثالث امل ��اء والنار والكلأ» وفق تعلي ��ق مبحوث من مدينة
طولك ��رم �أك ��د عدم تردده يف «�سرق ��ة» البلدية لو مت ّكن م ��ن ذلك وا�صفا �سلوك البلدي ��ة ب�أنه «�سلوك
�شركة خا�صة ال يراقب عليها �أحد» ،78ويربر مبحوث من خميم جنني ح�صول من ال يقدرون على دفع
�أثم ��ان الكهرب ��اء عليها بطرق خمتلفة ت�سميه ��ا ال�شركات «�سرقة للتيار الكهربائ ��ي» ويرى �أن املحتاج
ميكن �أن يفعل �أي �شيء وهذا لي�س ذنبه ،ومل ي�ستبعد الأمر عن نف�سه حتديدا ،79وتروي م�ستفيدة من
قري ��ة اجلارو�شية يف طولكرم كيف اعرتف رب �أ�سرة يف القرية �أمام املحكمة ب�سرقته التيار الكهرباء
لأنه ال ميلك ثمنها و�أكدت �أنها يف حالة كهذه تعترب ال�سلطة الفل�سطينية هي امل�س�ؤولة وال جتوز مالحقة
املحتاجني الذين ال يقدرون على توفري �أثمان الكهرباء واملاء.
ثامن ًا :املخيمات كهدف للنظام اجلديد
تك�ش ��ف املقاب�ل�ات املعمقة التبا�سا يف التعام ��ل مع املخيمات وامل�س�ؤولية ع ��ن اخلدمات فيها وحتديدا
قطاعي املياه والكهرباء ،وترى غالبية من متت مقابلتهم �أن ال�سلطة الفل�سطينية ممثلة بوزارة احلكم
املحلي هي امل�س�ؤولة عن تنظيم قطاع املياه والكهرباء للمخيمات ،ويرى البع�ض �أن امل�س�ؤولية تقع على
عات ��ق وكالة غ ��وث وت�شغيل الالجئني ،وميكن تل ّم�س هذا االرتباك يف �أ�ش ��كال االحتجاج �أو االعرتا�ض
عل ��ى �سوء الأحوال املعي�شية ،ويف مرحلة تركيب ع ��دادات الدفع امل�سبق يظهر كيف �أن واقع املخيمات
�ش� � ّكل �أزمة لدى ال�شركات وال�سلط ��ة الفل�سطينية ،ويف غالب الأحيان رف� ��ض �أهايل املخيمات تركيب
الع ��دادات ،وت�ش� � ّكل املخيمات ب�ؤر توت ��ر يف العالقة �شركة كهرب ��اء القد�س و�سلط ��ة الطاقة وال�سلطة
الفل�سطيني ��ة ب�شكل عام ممثلة بالهيئات املحلية التي تز ّود املخيمات بالكهرباء واملياه ،وينطلق التوتر
http://www.nedco.ps/?page=details&newsID=97&cat=7 77
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م ��ن قناعة ل ��دى الالجئني يف املخيم ��ات بحقهم يف احل�صول عل ��ى اخلدمات الأ�سا�سي ��ة دون مقابل
م ��ادي ،لأنه ��م بالدرجة الأوىل الجئون ولأنه ��ا خدمات �أ�سا�سية ،ويرى مبحوث م ��ن خميم نور �شم�س
�أن الظ ��روف غ�ي�ر الطبيعية حلياة الالجئ�ي�ن يف املخيمات جتعل من حقهم احل�ص ��ول على الكهرباء
واملي ��اه جمان ��ا ويتابع قائ�ل�ا“ :نحن ال منل ��ك �أرا�ضي وال �أي �ش ��يء� ،أخرجونا من بالدن ��ا ،فليعيدونا
�إليه ��ا و�سنعمل �أي �شيء ممكن ونعي� ��ش حياة كرمية” ،80وترى �سيدة تعي�ش يف خميم بالطة لالجئني
الفل�سطين�ي�ن يف ال�ضفة الغربية �أن من حق �سكاين املخيمات احل�صول على معاملة خا�صة نظرا لدور
املخيم ��ات يف الن�ضال الوطن ��ي« ،فالالجئون هم من قدموا الأ�سرى وال�شه ��داء» ،81ويرى مبحوث من
خمي ��م الدهي�شة قرب بيت حلم �أن من حق الالجئ�ي�ن احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية دون مقابل
ك ��ون املخيم «عنوان ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني وال حل للق�ضية الفل�سطينية دون عودة الالجئني �إىل
هج ��روا منها» ،82ومتكن مالحظ ��ة االقتناع الكامل ب�أن الرمزي ��ة ال�سيا�سية والوطنية
�أرا�ضيه ��م التي ّ
للمخي ��م �سبب �إ�ضايف لدع ��م ال�سلطة الفل�سطينية لالجئني فيه� ،إال �أن ه ��ذه الرمزية تبدو ملتب�سة يف
حدي ��ث امل�ستفيدي ��ن/ات خارج املخيم عن ر�أيهم يف توفري اخلدم ��ات الأ�سا�سية جمانا لالجئني ،ويف
ظ ��ل الت�سليع الذي ا�ستقر حتى لدى املواطنني/ات �أ�ص ّر غالبية من متت مقابلتهم على �أهمية معاملة
الالجئ�ي�ن يف ال�ضف ��ة كغريهم ،مع عديد الإ�شارات �إىل حجم االمتي ��ازات التي يتل ّقاها الالجئون من
ال�سلط ��ة واجله ��ات الدولية  ،وهذا الت�ص ّور يع�ب�ر بو�ضوح عن حجم التغيرّ ال ��ذي طال املخيم كتعبري
فعل ��ي ورم ��زي عن امل�سار التحرري لل�شع ��ب الفل�سطيني ،وهذا ما ي�سقط عملي ��ا يف �سيا�سات الهيئات
املحلي ��ة للمدن التي تعت�ب�ر املخيمات مبثابة �أحياء تابعة للمدينة ي�سري عليه ��ا ما ي�سري على الأحياء
الأخ ��رى ،ويف هذا ال�سياق يربز اجلهد الد�ؤوب لتطبيق نظ ��ام الدفع امل�سبق يف املخيمات كونها نقاط
التوتر الدائم يف هذه الق�ضية و�صاحبة �أكرب حجم ديون كما تقول �شركات الكهرباء والهيئات املحلية.
ويف �ض ��وء اخلط ��اب املعتمد لدى �ش ��ركات الكهرباء والذي يربز املخيمات كنق ��اط توتر ورف�ض للدفع
وم�سب ��ب رئي� ��س للمديونية العالية على ح�س ��اب ال�شركات ل�صالح «�إ�سرائي ��ل» ،ويعرب املدير التنفيذي
ل�شركة كهرباء القد�س بو�ضوح عن هذا احلال بقوله �إن يف حميط امتياز ال�شركة التي تغذي حمافظة
رام اهلل والقد�س وبيت حلم و�أريحا بالكهرباء  12خميما ،ون�سبة التح�صيل منها فقط  %15من قيمة
ا�ستهالكه ��ا ال�شه ��ري مو�ضح ��ا �أن العدادات ت�سجل ا�سته�ل�اكا بقيمة  10مليون �شيق ��ل و 7مليون تتم
 80مقابلة �سابقة
 81مقابلة يف مكان عمل املبحوثة من خميم بالطة بتاريخ  22ني�سان 2012
 82مقابلة �سابقة

الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء | 41

�سرقته ��ا خارج ال�ساعة ،وي�ص ��ل جمموع الديون على هذه املخيمات حلوايل  180مليون �شيقل ،وي�صل
ع ��دد امل�شرتكني فيها �إىل � 12ألف مواط ��ن ،وت�شكل  %40من ديون امل�شرتكني البالغ عددهم � 230ألف
م�ش�ت�رك ،وي�ش ��دد العمري على �أهمية تفعي ��ل الق�ضاء وتفعيل دور الأجه ��زة الأمنية «ل�ضمان حماربة
ظاه ��رة ال�سرق ��ة ،م�شريا �إىل �أن املناطق الواقعة �ضمن ت�صنيف ‹ج› م ��ا زالت ت�شكل م�شكلة حقيقية
يف اجلباية ويف التطوير» ،ومن هنا يت�ضح �أن وراء ال�سعي الد�ؤوب احلا�صل نحو الدفع امل�سبق �إمنا هو
ل�ضب ��ط املخيمات وتنظيمها وتكبيل حالة التمرد الدائمة ،وميك ��ن باحلد الأدنى من اجلهد مالحظة
�أن الأم ��ر ال يقت�ص ��ر على حت�صيل ديون م�ستحقة ل�شركة الكهرباء وبرعاي ��ة ال�سلطة الفل�سطينية ،بل
ميت ��د لي�ش ّكل مرحل ��ة جديدة من ال�ضبط «الناع ��م» – يف ظاهره  -للفل�سطيني�ي�ن يقوم على تر�سيخ
مف ��ردات النظ ��ام واالن�ضباط والرتتي ��ب وااللتزام ،ونق ��ل �أدوات ال�ضبط وال�سيط ��رة من كونها فعال
خارجي ��ا ميار�س عل ��ى الفل�سطيني ،لت�صبح فعال داخلي ��ا ميار�سه الفل�سطيني ،وكي ��ف احلال �إن كان
مرتبط ��ا مبواد احلياة الأ�سا�سية كاملياه والكهرباء ،وبب�ساطة ميك ��ن اخللو�ص �إىل �أن املخيمات كونها
رم ��زا للتم ��رد واالحتج ��اج يف ال�سياق الوطني هي بال�ض ��رورة اليوم خط املواجه ��ة الأخري مع النظام
اجلديد الذي ال ي�ألوا القائمون عليه جهدا يف فر�ضه بكل الو�سائل املمكنة وبتقنني وتنفيذ من ال�سلطة
الفل�سطينية.
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الفصل الثالث
خامتة
انطالقا من وعي غالبية من متت مقابلتهم/هن �أن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إمنا وجدت لتعزيز
�صموده ��م عل ��ى �أر�ضهم بعد تع�ث�ر امل�سار ال�سيا�سي الرام ��ي �إىل �إن�شاء دولة فل�سطيني ��ة ،بدا وا�ضحا
�أن ه ��ذه الغاي ��ة من وجود ال�سلطة تتزعزع يوم ��ا بعد يوم ،وذلك ناجت عن جمل ��ة �سيا�سات اقت�صادية
واجتماعي ��ة تنتهجه ��ا ال�سلطة �أو تقب ��ل بها كا�شرتاط ��ات “�إ�سرائيلية” �أو دولي ��ة وبالتحديد ويف ظل
�س�ي�ر ال�سلط ��ة يف م�سار خ�صخ�صة القطاع ��ات العامة وت�سليع احلاجات الأ�سا�سي ��ة تنتفي عنها غاية
دع ��م الفل�سطيني وتعزي ��ز �صموده ،وتتزايد القناعة وتتعمق ب�أن ال�سلط ��ة قبلت بدور املنظم ال�ضابط
للفل�سطينيني يف ال�ضفة دون جعل حاجاتهم ومقومات حياتهم الكرمية �ضمن اولوياتها الأ�سا�سية
فمن خالل البحث يف نظام الدفع امل�سبق يف قطاعي املياه والكهرباء �أن تلقي ال�ضوء على جزء �أ�سا�سي
م ��ن م�سار اقت�صادي اجتماعي �أمن ��ي يفر�ض على الفل�سطينيني ويغيرّ ب�شكل بنيوي واقعهم يف ال�ضفة
الغربي ��ة ل�صالح اعتبارات غري مرتبطة مب�صاحلهم وم�شروعه ��م الوطني ،ويف ظل واقع مت�سارع من
املخطط ��ات التي بات ��ت وقائع ت�ؤثر يف حياة الفل�سطينيني وعالقته ��م بال�سلطة ومواردهم وحاجاتهم،
كان ال ب ��د م ��ن التوقف عند حجم ال�ض ��رر االقت�صادي والإن�ساين الذي يط ��ال الفقراء بداية ومن ثم
جمم ��ل الفل�سطين�ي�ن يف ال�ضف ��ة نتيجة تطبيق نظ ��ام الدفع امل�سب ��ق يف القطاع ��ات الأ�سا�سية كاملياه
والكهرب ��اء ،والتنوي ��ه بالتداعي ��ات الفعلية للتوجه غري امل�ضب ��وط نحو اخل�صخ�ص ��ة وتبني �سيا�سات
نيوليربالي ��ة يف واق ��ع يفتق ��ر �إىل �أب�سط مقاومات ه ��ذه النظ ��م االقت�صادية كحرية حرك ��ة الب�ضائع
والأف ��راد ناهي ��ك عن كل امل�ب�ررات الواقعية لرف�ض ه ��ذه ال�سيا�سات ملا فيها من ظل ��م و�إجحاف ملن
يقعون يف �أدنى ال�شرائح االجتماعية تبعا لرتدي حالتهم االقت�صادية ،وملا فيها من �ضرر على جمتمع
يقبع حتت �شرط ا�ستعماري مر ّكب ويخو�ض م�سارا نحو التحرر.
وحمل ��ت الدرا�س ��ة �إىل جانب حتليل ال�سيا�س ��ات الواقعة ت�صورا عن م�س ��ار اخل�صخ�صة والت�سليع يف
املراح ��ل املقبلة من خ�ل�ال املقدمات ال�ضرورية ملتابع ��ة هذا امل�سار اخلطري يف احلال ��ة الفل�سطينية،
وميك ��ن الق ��ول �إن فر�ض هذا امل�س ��ار با�شرتاطات دولية وكجزء من ر�ؤية ل�ضب ��ط الفل�سطينيني ما�ض
بق ��وة وكل ذلك يرافق ب�صمت الف�صائل الفل�سطينية وغياب فاع ��ل للأو�ساط النقابية والأهلية �إال ما
ن ��در ،وال يكاد ي�سمع �إال �صوت الفقراء واملهم�شون ي�شتكون �أو ميار�سون احتجاجا ب�أ�ساليبهم الب�سيطة
بدفع من �شعور بحقوقهم اال�سا�سية و�شعور �أق�سى بالظلم والإجحاف.
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التو�صيات
– –يج ��ب �أن يت�س ��اوى جميع الفل�سطيني ��ون يف احل�ص�ص املائي ��ة وعلى قدم امل�س ��اواة بني الأغنياء
والفق ��راء ،بني املدين ��ة والقرية ،فهناك بع�ض التجمعات الغنية مثل رام اهلل حت�صل على 10-5
�أ�ضع ��اف ح�ص� ��ص املياه (لال�ستخدام ��ات املنزلية) ع ��ن التجمعات املحلية النائي ��ة وال�ضعيفة
والفقرية (جنوب اخلليل ،ووادي الأردن).
– –�إعادة االعتب ��ار خلدمات املاء والكهرباء كحق ��وق �أ�سا�سية (اقت�صادي ��ة واجتماعية و�سيا�سية)
ل ��كل مواطن ،و�إفراغها من امل�ضمون ال�سلعي ال ��ذي �صبغتها بها �سيا�سات احلكومة الفل�سطينية
و�شركات القطاع اخلا�ص.
– –�ضمان هذا احلق من املحتل �أوال ،والذي يتمتع بال�سيطرة على املوارد املائية والطاقة ،وال ي�سمح
للفل�سطين ��ي باحل�صول عل ��ى حقوقه غري القابلة للتفاو�ض يف هذا املج ��ال ،بهذا يظهر الن�ضال
يف ه ��ذا اجلان ��ب مزدوجا �ضد �سيا�سات االحتالل م ��ن جهة ،و�ضد �سيا�س ��ات ال�سلطة والقطاع
اخلا� ��ص م ��ن جهة �أخ ��رى والتي حتد م ��ن �إمكانية ح�صول املواط ��ن على حقوق ��ه الأ�سا�سية يف
ه ��ذه املجاالت ،وبالتحديد �سيا�سات الدف ��ع امل�سبق ،بذلك يقع العاتق عل ��ى امل�ؤ�س�سات النقابية
والعمالي ��ة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع امل ��دين ،وجمعيات حماية امل�ستهلك ،لتك� � ّون جبهة م�ضادة لهذه
ال�سيا�س ��ات التي حتد من و�ص ��ول املواطنني/ات �إىل حقوقهم اال�سا�سي ��ة يف هذه املجاالت ،و�أن
تعمل على ت�أطري الأفراد يف خطوات احتجاجية �ضد هذه ال�سيا�سات.
– –تنظي ��م حملة توعية للمواطنني يف جم ��ال حقوقهم الأ�سا�سية يف قطاعي املاء والكهرباء ،وف�ضح
�سيا�س ��ات “الت�سليع” واخل�ص�صة التي تقوم به ��ا ال�سلطة الفل�سطينية والقطاع اخلا�ص يف هذا
املجال.
– –�ضمان حق املناطق الفقرية واملهم�شة وبالتحديد يف املخيمات ،من احل�صول على خدمات املياه
والكهرب ��اء ،على الأقل كمقابل ب�سيط لل�ضرائ ��ب املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تدفعها املخيمات
دون �أن حت�صل على خدمات باملقابل من ال�سلطة الفل�سطينية.
– –�إع ��ادة خدمات قطاع ��ي الكهرباء واملاء اىل القطاع الع ��ام وم�س�ؤوليته عنها ،م ��ع �ضمان �إعادة
النظر يف الت�شريعات التي �صدرت يف هذا املجال والتي تعطي امتيازات مطلقة ل�شركات القطاع
اخلا�ص.
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– –عل ��ى املجال� ��س املحلية كمزودة خلدم ��ات املياه والكهرب ��اء ان ال تقوم بقطع التي ��ار او املياه عن
امل�ستفيدين بحجة عدم ال�سداد ،نظرا لكونها امل�س�ؤول عن تقدمي مثل هذه اخلدمات لهم ،وهذا
جزء من واجباتها.
– –مراقبة عمل القطاع اخلا�ص وبالتحديد ال�شركات املزودة للكهرباء واملاء ،ل�ضمان عدم انتهاكها
حلقوق املواطنني/ات بقطع اخلدمة عنهم ال�سباب عقابية تتمثل يف عدم ال�سداد كحجة.
– –ع ��دم رب ��ط خدمات امل ��اء والكهرب ��اء بخدمات اخ ��رى تقدمها البلدي ��ات اذ يت ��م خ�صمها من
املواطنني/ات من ثمن التيار الكهربائي او املياه .باال�ضافة اىل �ضرورة عدم فر�ض ا�شرتاطات
م�سبقة كرباءة الذمة من الهيئات املحلية.
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املراجع وامل�صادر
– –اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني .2011 ،م�سح الطاقة املنزيل ( :كانون ثاين)2011 ،
النتائج الأ�سا�سية .رام اهلل – فل�سطني.
– –ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة التخطيط والتنمية االدارية .خطة اال�صالح والتنمية
.2010-2008
– –ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة التخطيط والتنمية االدارية .خطة التنمية
الوطنية(� )2013-2011إقامة الدولة وبناء امل�ستقبل.
– –ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية رئا�سة جمل�س الوزراء .التقرير الربعي الأول ال�سنة الثانية 16
حزيران 16 -ايلول .2008
– –اجلمعية العامة“ .ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان” .املجلد الأول .جتميع للتعليقات العامة
والتو�صيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإن�سان.
– –�آيات حمدان .خدمات ال�ش�ؤون االجتماعية الواقع والت�أثري .مركز بي�سان للبحوث واالمناء :رام
اهلل.2012 ،
– –�إياد ،الرياحي“ .بعد عامني من خطة اال�صالح والتنمية :الفقراء ما زالوا يدفعون الثمن”.
ملحق بدائل ،العدد الرابع.2010 ،
– –جيم�س� ،سكوت .املقاومة باحليلة :حني يهم�س املحكوم وراء ظهر احلاكم( .ترجمة ابراهيم
العري�س) .الفارابي :بريوت.1991،
– –مراد يا�سني“ .عددات الدفع امل�سبق يف ب�ؤرة اجلدل جمددا” .حياة و�سوق .العدد 21 ،50
ني�سان .2012
– –املواقع االليكرتونية:
– –�شبكة فل�سطني االخبارية“ .حماية امل�ستهلك تطالب اجلمهور برف�ض قرار كهرباء اخلليل
برتكيب عدادات الدفع امل�سبق”.
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– –http://arabic.pnn.ps/index.php/local/7901
– –كهرباء اجلنوب“ .عدادت التوفري”.
– –http://www.selco.ps/website1/selco_web/index.
php?option=com_content&view=article&id=1236&Itemid=294

– –بلدية نابل�س�“ .شركة كهرباء ال�شمال  . . .عمل م�ستمر”
– –_http://www.nablus.org/content.php?id
csub=87&id_csubsub=456&id_itemcontent=6
– –�شبكة فل�سطني االخبارية .حماية امل�ستهلك تطالب اجلمهور برف�ض قرار كهرباء اخلليل
برتكيب عدادات الدفع امل�سبق
– –http://arabic.pnn.ps/index.php/local/7901
– –جريدة القد�س“ .العمري :متديد فرتة ت�سديد الفواتري وخف�ض �أ�سعار متديدات الكهرباء
قريبا”2012/03/25.
– –http://www.alquds.com/news/article/view/id/343603
– –�شركة توزيع كهرباء ال�شمال�“ .أكدت حرمة العبث بالتيار الكهربائي� ...أوقاف جنني تبحث
�سبل التعاون مع كهرباء ال�شمال”.
– –http://www.nedco.ps/?page=details&newsID=97&c
at=7
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