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 الكهرباء انقطعت الصراع لهذا ونتيجة خارجي. عسكري  تدخل يصاحبها أهلية حرب أتون  في 0142 منذ يمنال تقبع :ملخص

   جزئي  بشكل متوفرة  كانت  والتي  –  العمومية  الشبكة  من  املقدمة
 
 لهذا كبديل   اليمنيين  املواطنين  من  العظمى  الغالبية  عن  -  سابقا

  لها مثيل  ال سابقة في املواطنون  اتجه
 
 الطاقة توفير في ساهمت والتي الشمسية،  ةالالمركزي  الطاقة مصادر استخدام ىإل عامليا

 .الحرب رغم املعيشة مستوى  لرفع مصادر وتقديم

 عميق بحث وبعد جديدة، استبيانات وباستخدام الخاصة حساباتنا طريق عن اليمن في الشمسية الثورة التقرير هذه يوثق

 املتمثلة الشمس ي الكهربائي اإلمداد طريق في املاثلة العوائق كذلك ويحدد الوقائع التقرير هذا يسرد املتوفرة. املصادر في وموسع

 في الشمسية الطاقة انتشار توسع تمنع والتي الشمسية، الطاقة قطاع في القسام من العديد في زجاجة( )عنق مضائق وجود في

  ليين، واملح الدوليين للفاعلين متعددة بتوصيات املقال ينتهي البالد.
 
 الفقر، كمحاربة مجاالت عدة في تقدم تحقيق كيفية شارحا

 واملناسبة. املصاحبة واملشاريع املوجه الدعم خالل من البيئة ايةوحم للطاقة، الوصول 
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 مقدمة  .1

   العربية  الجزيرة  من  الجنوبي  الطرف  في  الواقعة  اليمنية  الجمهورية  تمر
 
 .),UN 2018(  العالم  مستوى   على  إنسانية  أزمة  بأكبر  حاليا

 العالم. مستوى  على له تفش ى أكبر في بالكوليرا اليمن في إصابة حالة مليون  عن يربو ما هناك املتحدة، المم تقديرات بحسب

  الجئ ماليين ثالثة نزوح من كذلك البالد تعاني
 
 ، 2019 العام نهاية حتى باملجاعة. مهددون  يمني يينمال  عشرة من وأكثر داخليا

. 233 إلى صراعال ضحايا عدد يصل  أن املتحدة المم تتوقع
 
 ألفا

 توفير  في  الشح  أثر  وكذلك  التحتية  البنى  على  الهجمات  أثرت  فقد  الصراع:  هذا  ضحايا  أول   أحد  العمومية  الكهربائية  الشبكة  كانت

 اء الكهرب   انقطاع  إلى  أدى  مما  اليمن  في  الصل   في  الشحيحة الكهرباء  توليد على النزاع  نشوب قبل   من  الكهرباء  لتوليد  الالزم  الوقود

 الكهرباء مولدات استخدام صار ن، البنزي  رأسها علىو  النفطية املشتقات توفير لنقص  ونتيجة السكان. غالبية عن العمومية

   بالديزل 
 
   القل   على  أو  متاح،  غير  أمرا

 
   خيارا

 
 غضون   في  الالمركزية  الشمسية  الطاقة  نحو  االتجاه  إلى  بالسكان  أدى  مما  ة،للغاي   مكلفا

 الكهرباء الشمسية الطاقة توفر حيث ضعفا،  50 بحوالي اليمن في الشمسية للطاقة التوليدية القدرة تفتضاعف سنوات،  ثالث

 اليمن. في البيوت من %50 الـ عن يزيد ملا – جزئيا ولو –

 الرقابة غياب التأهيل،  غياب مثل  2017 العام منذ الشمسية الطاقة تشاران  )تباطؤ( إلى متعددة قعوائ أدت هذا،  من بالرغم

 بين الثقة عدم شعور  تنامي وكذلك املوردين،  بين التنافس ضعف إلى باإلضافة والتوزيع،  الصناعة معايير غيابو  الجودة على

   الشمسية.  اقةالط  انتشار  وتوقف  تباطؤ  إلى  أدى  ما  املجتمعيين(  )الفاعلين
 
 الكبيرة  التجارية  الديزل   مولدات  عادت  ذلك،   عن  وبدال

 تقبليمس  اقتصادي  تخطيط  أي  طريق  في  يقف  املدى  طويل   عائقا  وإنما  فحسب،  مادية  كلفة  أكثر  ليس  اتطور   صانعة  الضواء،  إلى

  التقرير هذا في نعرض السباب، لهذه اليمن. في النظيفة الطاقة لتمكين
 
 مستخدمين اليمن. في الشمسية لطاقةا لتطور  توثيقا

 وتوسيعها  بتأكيدها  قمنا  التي  املتاحة  املصادر  في  معمقا  وبحثا  اليمنية،  للبيوت  حديثة  واستبيانات  خاصة،  ناحسابات   الغرض  لهذا

 عوائقال  ويحدد الشمسية الطاقة منظومات وانتشار دور  املقال هذا يحلل  الرض. على الفاعلين مع اراتوحو  لقاءات خالل من

  املستغلة  غير  والواسعة الكبيرة  لإلمكانيات التطرق   سيتم  لهذاو   .التوسع  هذا من  مزيد  طريق  في  تقف  التي
 
 املحلية.   للشبكات حاليا

 بشكل  اليمن في وللفاعلين والفنية الصناعية والجهات وللشركات الدولي معللمجت  توصيات التقرير سيقدم الساس،  هذا وعلى

 عام.

 الصراع  وأثناء  قبل اليمن  في  الكهرباء  إمدادات  بخصوص  وأرقام حقائق  التقرير  يقدم  اليمن، في  للصراع  موجز  عرض  تقديم  بعد

  الشمسية، الطاقة طريق في العوائق املقال ُيعرف بعدها الحالي.
 
 الطاقة قطاع في املختلفة القسام بحسب إياها مقسما

، املحلية. الشبكات استخدام ريقط عن الناتجة اإلمكانيات تحليل إلى يصل ثم الشمسية،
 
 أال يجب كيف املقال يبين وختاما

 نم الفاعلون  يستطيع وكيف ومستقرة، نظيفة كهربائية شبكة بناء وإكمال بتطوير بالفعل  نبدأ كي الحرب نهاية حتى ننتظر

 الوضع. تحسين في املساهمة القطاعات مختلف

 الصراع اليمني  .2

. 33 استمرت فترة بعد الحكم عن صالح هللا عبد علي السابق بالرئيس اإلزاحة في 2011 عام اليمن في العربي الربيع تسبب
 
 عاما

 بعد لعامين. تستمر انتقالية فترة في االستقرار إلى البالد يقود أن هادي منصور  عبدربه السابق بنائبه املفترض من كان هذا بعد

 النفطية املشتقات دعم على تعديالت أدت القديم،  النظام نع كاف بشكل بنفسها تنأى أن االنتقالية الحكومة عجزت أن

   )املعروفة
 
  خاضت  التي  املسلحة  املجموعة  الحوثيون،  تبناها انتفاضة إلى  الجرعة(  باسم شعبيا

 
 2004  العام  منذ  الشمال  في  تمردا

سمي  والتي
ُ
 العام  في  صنعاء  العاصمة  على  طرتهمسي   إلى  نتفاضةاال   أدت  إيران.  من  محدود  دعم  على  والحاصلة  هللا(  )أنصار  نفسها  ت

 البالد. غرب شمال في املناطق لباقي واقع أمر حكومة وإقامتهم 2014

 الرئيس  من بطلب ورسميا املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية اململكة تقوده دول  عشر يضم تحالف قام لذلك،  نتيجة

 ينشط  السطور. هذه كتابة لحظة حتى مستمرة الزالت والتي حوثيين، ال سيطرة مناطق ضد واسعة عسكرية عمليات ببدء هادي

   التحالف
 
   له أن  إال  الجوي،  والدعم  طلعاتال  خالل  من  الشمال  في  عسكريا

 
  تواجدا

 
 في  قواته  انتشار  خالل  من  الرض  على  عسكريا

  اليمن. من الجنوبية املناطق

https://news.un.org/en/story/2018/09/1020232


 فقر الطاقة في اليمن   الطاقة الشمسية في الحرب اليمنية

 

3 

 

 2019 ختلفة في منتصفاليمن مع توضيح أماكن سيطرة األطراف امل : خريطة1ل الشك 
 وكالة الناضول لألنباء  املصدر:  

 

 أهلية يتخللها تدخل عسكري أجنبي. تحت وطأة حرب   2014ترزح اليمن منذ 

 

   التحالف  يفرض  ذلك  إلى  باإلضافة
 
 الرض.  على  له  موالية  وأحزاب  جماعات  لديه  أن  كما  والبحرية  الجوية  اليمن  موانئ  على  حصارا

 اتها بذ املناطق هذه الجنوبية. املناطق في قوي  حضور  له والذي باالنفصال املنادي الجنوبي الحراك اتالجماع هذه ضمن ومن

 تنظيم  يزال  ال  هذا،   كل  وفوق   دائمين.  وتوتر  تنافر  حالة  في  اليمن  جنوب  يجعل  الذي  االمر  االنتقالية،   للحكومة  الرسمي  املعقل  هي

 خالل سيطرته تحت واقعة -حضرموت محافظة منها- مناطق عدة كانت حيث الجنوب،  في واسعة مناطق في ينشط القاعدة

 أي يمتلك ال التي التحالفات،  في املتعددة والتقلبات العوامل  من كبير عدد لتأثير خاضعا ضعالو  يظل املجمل في متفرقة. أوقات

 .الصراع هذا لنهاء الدافع منها

 فقر الطاقة في اليمن   .3

 التي  الرئيسية  التنموية  املعضالت  إحدى كانت  لكنها  الصراع،   بداية  مع  بالفعل   اليمن  في  قةالطا  إمدادات  نقص   مشكلة  تصاعدت

 دول ال  بقية مع قتصادياال التطور  مواكبة من اليمن تتمكن لم املاض ي، القرن  من الثاني النصف في عقود. منذ اليمن رافقت

  ذلك ويعزى  ،ةالعربي 
 
 في االنقسام عوامل  تتنوع (.,Dresch 2000 )انظر وفاعلة قرةمست  يمنية دولة إقامة في الصعوبة إلى جزئيا

 كانت .املذهبيو  واالجتماعي السياس ي املستوى  على نقساماتاال  بين ، عدن خليج على الواقعةو  الجبلية الطبيعة ذات اليمن،

- العاملين للمغتربين ستقرةامل  غير املالية الحواالت على قائمة املاض ي القرن  سبعينيات منذ لليمن الساسية التمويل مصادر

 على  فسادال   تفش ي  في  املؤسسية  القدرات  نقص   تسبب  (.016Ansari,2)  النفط  من  اليمن  وصادرات  -السعودية  في  أساسية  بدرجة

 على العالي اإلنفاق الى باإلضافة القرابة بحسب واملناصب الثروة توزيع في املتمثل  املال رأس تبديد الى أدى والذي الدولة مستوى 

 واإلضرار  – ثراء   الكثر الخليج دول  بمستوى  يقارن  ال الذي – املال رأس تضييع إلى أّدت السباب هذه كل والجيش. المن قطاع

  نفسه(. املرجع )انظر التحتية بالبنية الشديد

،  بطيئة الكهربائي( بالتيار )إمدادها اليمن كهربة عملية كانت لذلك،  نتيجة
 
 املناطق على س يأسا بشكل  تركزت حيث نسبيا

ا إليها الوصول  يسهل  التي ريةالحض ا. جغرافي   نوعية  حسب مرتبة ، 2003 لعام اليمن كهربة معدالت (2 )الشكل  يبين وسياسي 

 الكهربائي التيار على منهم أربعة حصل اليمنية املدن في أشخاص خمسة كل بين من وحضر. ريف بين وموقعه الكهربي اإلمداد

 يكن لم أو الديزل( مولدات املثال سبيل  )على ذاتية بمصادر الباقون  اكتفى بينما الوقت. ذلك في وميةالعم الشبكة طريق عن

 السكان ثلثي حوالي يمثلون  الذين الريف سكان عند مختلفة الصورة كانت الوقت نفس في الكهرباء. على الحصول  إمكانية لديهم

 احتياجاتهم  بتوفير % 18 الـ اكتفى بينما الحاالت من % 23 في إال موميةالع الشبكة إلى وصول ال  من يتمكنوا لم حيث اليمن، في

 على الحصول  على قادرين غير السكان( مجموع نصف حوالي )وبالتالي الريف سكان غالبية جعل مما بأنفسهم، الكهرباء من

 الحين. كذل في العمومية شبكةال  من الكهرباء على السكان من % 36 إال يحصل لم كخالصة الكهرباء.
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ومع ذلك، استمر فقر الطاقة في االنتشار حتى عند أولئك الذين حصلوا على الكهرباء. ففي مسح أجراه البنك الدولي في عام 

 في الشهر الواحد. كان نصيب  52، أبلغت الشركات اليمنية أن متوسط انقطاعات التيار الكهربائي قد وصلت إلى 2010
 
انقطاعا

ا طيلة هذه السنوات ويقدر بحوالي 3)الشكل    2014حتى    1994يمن بين االعوام  باء في ال الفرد من استهالك الكهر   ثابت 
 
( يبلغ معدال

وليس معدل االستهالك الضعيف هذا أقل . الملانياالستهالك من متوسط  % 3وهو ما يعادل حوالي ، ساعة واطكيلو  200

االستهالك في العالم العربي في بداية الصراع، ونصف شر متوسط بأضعاف من املتوسط الوروبي فحسب، ولكنه كان يبلغ عُ 

( كذلك أنه لم يكن 3متوسط االستهالك لدى جميع البلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات في جميع أنحاء العالم. يوضح )الشكل 

ا التي تم النظر فيها. حيث كانت االستثمارات  ا خالل فترة العشرين عام  ي قطاع الطاقة كافية الجديدة فهناك أي تحسن تقريب 

 فحسب للحفاظ على هذا املتوسط من االستهالك للفرد دون إجراء أي تقدم أو تحسين حقيقيين.

  2003نسبة السكان اليمنيين الحاصلين على الكهرباء وفق نوعية الشبكة واملكان في العام : 2الشكل 
   Katiri & Fattouh‐El  (0112)البنك الدولي، مصدر البيانات: 

 

   لى الشبكة العمومية.إحتى قبل اندالع النزاع عانت املناطق الريفية من ضعف الوصول 

 تقادم الفقد لهذا السبب كان (.1 )الجدول  كبيرة بخسائر تسبب عالي فقد من كذلك اليمن في والتوزيع التوصيل  شبكة عانت

 جانب من القطاع لهذا املخصصة املالية يزانيةامل  نقص  ةنتيج للشبكة الدوريين واإلصالح الصيانة ضعف مع التوزيع شبكات

 قانونية  غير كهربائية توصيالت تركيب أو الفواتير دفع عدم خالل من إما الكهرباء سرقة بسبب أخرى  ناحية ومن الدولة، 

  الجانب بهذا اهتمامها وقلة االمنية السلطات قدرات محدودية بسبب متابعتها تتم لم والتي للمنشئات،

(2011 Fattouh, & Katiri-El) 

 : نسبة الفقد في الكهرباء في اليمن  1الجدول 
 Hadwan & Alkholidi (2016)مصدر البيانات: 

 العام    2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010

 الفقد في التوليد 6.8 6.5 6.0 5.6 6.8 5.9 6.2 6.8

 قل  بكات النفقد في شال 2.9 4.1 2.8 4.0 2.6 2.4 3.03 3.8

 الفقد في شبكات التوزيع  26.3 25.0 24.6 25.2 25.8 26.0 26.7 27.4

 الفقد العام   33.3 32.7 31.1 32.0 31.8 31.1 32.9 33.7

 . لم تحصل الشبكة اليمنية املتقادمة على استثمارات كافية، ما أدى الى ارتفاع نسبة الفقد فيها
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 ساعةال واطهرباء بالكيلو السنوي من الكاستهالك الفرد : 3الشكل 
 Katiri & Fattouh‐El (2011 )البنك الدولي،  البيانات: صدرم

 

 .  مداد الكهربائي للفرد في غاية الضعف حتى من قبل الحرب ولم يشهد أي تطور ملحوظكان ال 

   الطاقة الكهربائيةمداد  إانهيار   .4

ا أقل من 4)الشكل  معةفي اليمن مجت  الطاقة، كانت قدرات توليد حتى قبل اندالع الحرب . كقدرة مركبة كلية واطجيجا  2( دائم 

مزيج الطاقة . تشير تقديرات الثقيل  بالوقودالعاملة تلك الكهرباء في اليمن مقصورة على  ، كانت محطات توليد2005حتى عام 

محطات  بناء ل متزايد من خاللشكب  معدل التنوعتوسيع . في وقت الحق، تم نتجات البتروليةملل ( إلى وضع بارز 5)الشكل  الولية

 .قبل الحرب )وزارة الكهرباء والطاقة( كفاءة املركبةنحو ثلث ال مثلتالطاقة التي تعمل بالغاز، والتي 

اليمن. أثرت الهجمات املتزايدة خاصة في  انهيار الوضع فيأ بد ،2011اإلطاحة بالحكومة في عام  مع بداية االحداث التي أدت الى

خط النقل بين العاصمة وأكبر محطة ل. كان  النقل بين املحافظات  شبكة  على  بالذاتليين على البنية التحتية للكهرباء  العامين التا

من  %30حوالي  تقدمي تال و  نصيب السد من هذه الهجمات. فقد تعرضت محطة مأرب الغازية للطاقة في وسط مأرب عمومية

. 2013 حتى 2010بين  هجمة 54 وصلت لعدد جهات مختلفةلهجمات من نها وخطوط النقل الخارجة م الطاقة املولدة املتاحة

 الضعيفة ، وأصبحت ميزانية الدولة  لهذه املحطةالصيانة الروتينية    تأجيل إلى    عمليات الصيانة الطارئة نتيجة هذه الهجمات  أدت

 يانة والوقود الالزمة. غير كافية لتوفير نفقات الص

في دراسة استقصائية  .الراهن ة ولوجستية وعسكرية مع بداية الصراعشكلة لسباب مالي ، تصاعدت هذه املعالوة على ذلك

جزئيا أو حتى بشكل كبير في  إما السلع العامة قد تدهور  إمداد أنب من السر اليمنية  % 67 افادتلألسر في جميع أنحاء البالد، 

 13تبرت أن الصراع هو السبب الرئيس ي، بينما رأت سر اعهذه ال من  % 70(. Yemen Polling Center, 2017السنوات الخيرة )

 .منها أن الفساد وغياب الدولة هو السبب املهيمن )املرجع نفسه( %

حوالي   نإيمكن القول    ، في الوقت الراهنالكهرباء في خسائر فادحة.  تسببت الضرار املباشرة التي لحقت بشبكة    مع بداية الحرب، 

البنية  من %8 رتدميجزئي، بينما تم تضررت بشكل  قد )بما في ذلك محطات توليد الكهرباء( يةهربكلا من البنية التحتية % 55

 (.4توليد الكهرباء املتاحة )انظر الشكل  اتفي قدرة محط يدع شدتراج(. أدى ذلك إلى Akwaa, 2019-Alالتحتية بالكامل )

https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active-conflict-lessons-yemen
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   واطقدرة اليمن التشغيلية الفعلية ملحطات توليد الكهرباء العمومية بامليجا : 4الشكل 
 : حسابات املؤلفين بناء على بيانات البنك الدولي وبيانات املؤسسة العامة للكهرباء في اليمن. البيانات مصدر

 

 .  الحرب ت التشغيلية الفعلية ملحطات الطاقة العمومية في اليمن مع بدايةضح للقدراانهيار وا 

 بيان ملزيج الطاقة األولية في اليمن تاريخيا بالكيلوطن املكافئ من النفط: 5الشكل 
 IEA: مصدر البيانات

 

 .  لنفطية في اليمنالك املشتقات الى انخفاض استهإأدت االنقطاعات املتكررة في توفير الوقود وانهيار محطات الكهرباء 
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لسكان والحكومة كل من االزمة االقتصادية واإلنفاق المني بشكل كبير من الفسحة املالية ل  حدتمن ناحية أخرى، 

 إلى  4.50الدخل اليومي من انخفض متوسط  (.ين!)الحكومت 
 
، صاحب هذا وصول معدل البطالة 1.80دوالرا

 
 %60إلى  دوالرا

  ود في عائدات الصادرات من قطاعي النفط والغازتعد امليزانية العامة، التي أثر عليها الرك(. 2019UNDP ,)بحسب 

(Nasser, 2018) ا لغراض عسكرية م  إياها غير كافية الوقود ا أثر على ميزانية الصيانة وإمدادات ضعيفة وموجهة أساس 
 
جاعال

 .للحفاظ على إمدادات الكهرباء

مما  والبحرية، على املوانئ الجوية  العربيالتحالف ما يسمى ب  فرضه ذيال الوقود أكثر صعوبة بسبب الحصارب  التزودلقد أصبح 

النفطية،  للمشتقاتء( السوداوالسوق ) سعار السوق أالرتفاع  اهذ أدى. ةطويل  ولوقات في الوقود إلى حدوث نقص متكرر  أدى

 
 
 فعل  من محطات الطاقة الجاهزة للتوليد جاعال

 
لم تكن محطات الكهرباء هي  .غير قادرة على توفير الوقود الالزم لتشغليها يا

 (.5)انظر الشكل كذلك نخفاض في اال  قد استمر في اليمن وليةال  الطلب على الطاقةالوحيدة املتأثرة واملتضررة، ف

تم منع استيراد املعدات الكهربائية   فقد  .كسالح استراتيجي في الحربالكهرباء  تستخدم  النزاع    أن أطراف  كذلكخرى  أمثلة  أتوضح  

الشمسية  ال تزال املنظومات فوق ذلك،  .زمنية محدودة اتلفتر  الحصار)بما في ذلك اللواح الشمسية والبطاريات( كجزء من 

ا على طرق يتم فرضها  لطراف النزاع املختلفة عرضة لضرائب )رسمية وغير رسمية( والتي تمر عبر مناطق تابعة تى اآلنح اعتماد 

ال  نهاأإال  ،ال تزال قادرة على مواصلة اإلنتاجلسيطرة حكومة هادي والخاضعة  ذكرها،بق اإن محطة مأرب للكهرباء، الس. النقل 

ا( الكهرباء كانت تحصل على التي    صنعاءالعاصمة    من ضمن هذه املناطقن.  سيطرة الحوثييتحت    للمناطق الخاضعة  توفر )تقريب 

الضربات الجوية السعودية ووضوحا يتمثل في  أكثر مباشرةآخر محطة مأرب. مثال جزء كبير من احتياجها الكهربي من خالل 

 .الحوثيينواقعة تحت حكم محافظات ها وكل  2016وعمران في عام  صعدة ، ضد محطات توليد الكهرباء في حجة

 فعدن الواقعة في جنوب البالد تحتاج الى: والطاقة اليمنية صورة كارثية إلمدادات الطاقة الناتجةبيانات وزارة الكهرباء  تظهر

مر حوال. ال في أحسن ال   واطاجمي   190ال على  إتوفير احتياجاتها من الكهرباء، ومع ذلك فهي ال تحصل  ل  على القل  واطاجمي   390

أكبر املدن في اليمن حد أقص ى. ك واطميجا 40ال على إ، لكنها ال تحصل واطاجمي 500 التي تحتاج العاصمة صنعاءسوء في  أكثر

لكنها ال تحصل على الكهرباء   ملجموع املدينتين الخيرتين،   واطميجا  280ولألولى    واطميجا  110  إلى  تحتاجإب والحديدة    ز اوتعمثل  

( جعل االنبعاثات الضوئية الليليةهذا تسبب في بتاتا. كل 
 
ة وزار  قدرتوقد  (، Badiei, 2018) تنخفض بمقدار الثلثين )اإلنارة ليال

 .2015و 2014عامي  بين %77بالكهرباء وحده انخفض بنسبة  العموميخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن اإلمداد الت 

  2016: تعريفات الكهرباء العمومية للمستهلكين قبل وبعد يونيو 2الجدول 
 : وزارة الكهرباء والطاقة  مصدر البيانات

 ريال يمني  2.5 ≙الواحد  القيم بالسنت )من الدوالر المريكي( حيث السنت
 تم حذف تقسيمات التعرفة للمستهلكين التجاريين  

 القطاع   )حتى(  kWhاالستهالك بالـ   100  200 350 700 700<

 مستهلك خاص   قبل  2.5 3.6 4.8 7.6
 بعد 3.6 6.0 10 32 )حضر(

 مستهلك خاص  قبل  3.6 7.6
 بعد 8.0 12 )ريفي( 

 قبل  11
 مستهلك تجاري 

 بعد 32

 مداداتها الكهربية من الشبكة العامة القبول بزيادات هائلة في التعريفة الكهربية.إزالت تحصل على  املناطق التي ال كان على 

من زيادات هائلة   موميةالشبكة الع  تحصل على الكهرباء منعانت املناطق التي   مداد،االنقطاعات املتكررة وضعف اإل إلى    إضافة

والذي نص على  ، 2016( في يونيو Meran & von Hirschhausen, 2009) الفئات فةادة تعر زيظام الح ن تم إصفقد في السعار. 

 والتجاري ، وبين االستخدام الخاص الريفاالستهالك في الحضر و  تتعريفا مفرقا بيناالستهالك  ارتفاع معدل زيادة السعار مع

 44االستهالك املنخفض في املدن قد ارتفعت بالفعل بنسبة كبيرة بلغت    اتذ  التعرفة املنزلية(. في حين أن أسعار  2)انظر الجدول  

ا ا واعان  نالذي املستخدمون التجاريون كذلك . % 122إلى  ارتفاعا هائال وصل  املستخدمين الريفيين تعرفات شهدت فقد ، % يض 

في املناطق الحضرية بزيادة في السعار  ذوي االستهالك العاليتمت معاقبة املستخدمين  بينما ،% 110 لىإتصل من زيادة كبيرة 

 .% 321تصل إلى 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/09/Rethinking_Yemens_Economy_policy_brief_7.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
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 الثورة الشمسية      .5

خيارا غير أصبحت    نهاأ(، إال  2)انظر الشكل    شبكة الكهرباء العمومية  انهيار  لى مولدات الديزل ملواجهةإلجأ اليمنيون  ،  البدايةفي  

   الوقتمقبول مع  
 
 في السوق السوداء(.  عال  أسعار املتوفر منه بشكل  ي ارتفاع  بسبب نقص الوقود املتزايد )وبالتال  أو حتى مستحيال

  دراسات  ةعد تفقد أكدفقد وضع هذا التطور الساس الرتفاع غير مسبوق في الطاقة الشمسية.  ذلك، ومع 

(;6Hadwan & Alkholidi, 201; Aziz et al., 1993-Abdul; Motawakel et al., 1983-Al; Khogali & Ramadan, 1982 

Ajlan & Abdilahi 2017   )شمال   في املناطق الجبلية فيالستخدام الطاقة الشمسية، خاصة    امتالك اليمن لعوامل بيئية ممتازة

بالرغم من ذلك، فقد كانت الطاقة الشمسية  .بإشعاع شمس ي ثابت وموسميوتتمتع التي تتميز بدرجات حرارة معتدلة و لبالد، ا

شهدت البيوت اليمنية  2013و 2012مواطنين اليمنيين. بين عامي للى حد كبير بالنسبة ل إحتى بدء النزاع الحالي غير معروفة 

نها كانت قليلة أ، كما شهدت اتجاه أولى البيوت اليمنية لالعتماد على الطاقة الشمسية، إال انقطاعات طويلة متكررة في الكهرباء

 جدا في ذلك الحين، حيث اعُتِبرت الطاقة الشمسية مصدر 
 
 غريب  ا

 
عدم شبكة الكهرباء و الكلي ل غياب ال  معو لكن غير معروف.  ا

إلمدادات  املصدر الول وأصبحت خالل سنوات قليلة  بيرةكالوقود )بأسعار معقولة(، اكتسبت الطاقة الشمسية شعبية  توفر

 .في اليمنالكهرباء 

 صورة ملتاجر وأسواق الطاقة الشمسية في صنعاء: 6الشكل 
 املؤلفون   ©
 

 

 .  سية بشكل هائل في اليمنانتشرت مبيعات املنظومات الشم

مهمة  تصعبتوفر الرقام الدقيقة التي تعكس تطور قطاع الطاقة الشمسية في اليمن أمرا صعبا بسبب ظروف الحرب التي يعد 

 ألول مرة عامليا  املؤلفون  استطاعذلك، رغم . و جمع البيانات
 
يمكن استخدامها لعرض  ن يجمعوا من عدد من املصادر أرقاما

على عدد مقصورا  الشمسية    االلواح  استخدام  ، كان2012(. حتى عام 7)الشكل  ليمن  زمني لقدرة الطاقة الشمسية في االتطور ال 

عامي  بينوبعض مضخات املياه.  في املناطق النائيةالتصاالت لبراج االبنية التحتية لى استخدامها في إباإلضافة قليل من السر 

أصبح من الواضح   2015عام    بحلول .  تم تركيبها آنذاك  لتيلواح الجديدة اال  كان نتيجةلوحظ نمو طفيف لول مرة    2014و  2013

  ةالشمسي  تجاه نحو الطاقةاال كسبأ، مما بشكل متزايد أن الصراع في اليمن لن ينتهي بسرعة
 
، قبل أن يحدث نمو كبيرازخما

 (.4ء في اليمن )راجع الشكل الشمسية املصدر الرئيس ي للكهرباتصبح الطاقة ل 2016 سنةغير مسبوق في 

املناطق  البيوت فيمن  % 75الشمسية: الطاقة  لتوليدمنظومة بشكل ما  حصلت غالبية السر اليمنية على ،2016عام ال منذ 

(. .Mahmoud et al ,2017)  واط  150اليمني صار لديهم منظومة شمسية بمتوسط قدرة    الريف  البيوت فيمن    %  50والحضرية  

ما يقودنا (.  Badiei, 2018محافظة يمنية )  22محافظة من أصل    13ملصدر الرئيس ي للكهرباء في  الطاقة الشمسية اكل هذا يجعل  

https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.125
https://doi.org/10.1016/0960-1481(93)90071-N
https://doi.org/10.1016/0306-2619(83)90040-5
https://doi.org/10.1016/0379-6787(82)90025-4
https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.024
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/284461511876486207/pdf/121707-WP-PUBLIC-P158449-WB-RCREEE-Solar-PV-in-Yemen-Report-002.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
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يها ن تبدأ في الحصول عل أفي أوقات الحروب، يمكن للمناطق التي لم يسبق لها الحصول على الكهرباء نه حتى ألى إدراك مفاده إ

إال من استهالك الكهرباء للفرد،  خفض أن الصراع قد  تبقى مفارقة أخرى هنا، فبالرغم من .الحرب املعوقات التي تصنعها رغم

 قد زاد. كمجموع الكهرباء حصول املواطنين في اليمن علىمعدل  نأ

ا لوزارة الكهرباء 
ا باستبدال واسع النطاق للمص اليمنية،وفق  ابيح الكهربائية: فقد استبدلت السر كان هذا التطور مصحوب 

ا إلى حد كبير إلمدادات الطاقة  املصابيح الكهر  ا وضروري   املحلية،بائية السابقة بمصابيح موفرة للطاقة. يعتبر هذا التطور نموذجي 

الضغط على سيضع الكثير من كان مما  الكهرباء، حيث إن املصابيح الكهربائية القديمة لديها حوالي عشرة أضعاف استهالك 

 .املنزلية املعزولةالنظمة الكهربية في قدرة ال 

  واطالقدرات املركبة ملنظومات الطاقة الشمسية في اليمن بالـميجا: 7الشكل 
 IEA, world bank, Percent for Polling Research, UNSD من بنية على بيانات: حسابات خاصة ممصدر البيانات 

 

 هو الوحيد من نوعه عامليشهد قطاع الطاقة الشمسية صعو 
ً
 بالذات في الفترة بين دا

ً
 . 2016و 2015ا

استقراء قراءة توزيع الطاقة الشمسية في محافظات اليمن، والذي يمكن من خالله  (8)الشكل من خالل الخريطة في  يمكن

ا( إمكانية ق ملناطتلك ا املتبقي من الشبكة العمومية. الطاقة الكهربيةمداد إل  غير املتكافئ جغرافيا التوزيع التي ال تملك )تقريب 

 لواحأالتي تمتلك  املنازل  نسبة فيها جاوز تت  –في شمال اليمن  التي تتركزو  – شبكة العموميةالوصول إلى ال 
 
بل ، % 50 الـ شمسية ا

مية، والتي تحصل و مالتي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الشبكة الع املحافظاتمحافظة البيضاء. بينما نجد في في  % 84إلى  وتصل 

أنظمة الطاقة  استخداملديها نسبة منخفضة من  أن -معظمها في جنوب اليمن  - املشتقات النفطيةمنتجات  علىأفضل بشكل 

لى مولدات الديزل إيتركز االعتماد على القدرة املتبقية من محطات الكهرباء العمومية، باإلضافة  ،ففي تلك املناطقالشمسية. 

 .كل هذااملحدود بالرغم من  باءمداد الكهر إل حديثا كركيزة أساسية التي تم شرائها 

 الشمسية اليمنية كانت في السالثورة أن مفاده  استنتاجيؤكد هذا االنقسام من ناحية على 
 
على فالضرورة. ناتجا عن  اس تطورا

استثمرت في أنظمة الطاقة لتي  نها اهي عي لم تتمكن من الحصول على الكهرباء من مصادر أخرى  سر التي كانت ال وجه الخصوص  

ا إلى حد كبير يعزى الطاقة الشمسية  استخدامالشمسية. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن توزيع  العوامل البيئية: فهو  لىإأيض 

 س ي عاليشعاع شمإمن  مناسبة حيث توجد عوامل مناخية ،لبلداملركز الغربي ل في  يةالجبلاملناطق  يتركز في البيوت املوجودة في

 .الطاقة الشمسيةالستخدام تكنولوجيا  درجة حرارة معتدلة، ما يجعل تلك املناطق مثاليةو 
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 2014  منالفترة  اليمني. تظهر الحسابات أن    قتصادالل في اليمن تطورا ذا صلة كذلك    الطاقة الشمسية  يعد الصعود الذي شهدته

  ةمريكي ال  اتدوالر ال  ن منلياري امل ىإلاملليار بين يتراوح ع قد شهدت إنفاقا من االسر اليمنية في هذا القطا 2016 حتى

(Alwly, 2016; Mahmoud et al., 2017 تبلغ تقديرات إجمالي إمكانات السوق .) مليار  23منها حوالي  دوالر، مليار  58بما يقارب

 (.Mahmoud et al., 2017مليار دوالر للمزارع الصغيرة ) 16ودوالر لألسر متوسطة الدخل 

 نسبة البيوت اليمنية التي تمتلك منظومات شمسية في كل محافظة: 8الشكل 
، مادة الخريطة الخام: ng Research (2019)for Polli Percent: مصدر البيانات ن  d‐maps.com، تصميم المؤلفي 

 

 .  انتشرت الطاقة الشمسية بشكل رئيس ي في املناطق التي ال تصلها إمدادات الكهرباء العمومية املتبقية

 نسبة املنازل اليمنية الحاصلة على منظومات طاقة شمسية: 9الشكل 
 Percent for Polling Research (2019): مصدر البيانات

 

 .تحصل الغالبية من املنازل اليمنية في الوقت الراهن على الكهرباء من مصادر المركزية

© DIW Berlin / EADP 2019 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/yemen-war-power-cuts-solar-energy.html
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/284461511876486207/pdf/121707-WP-PUBLIC-P158449-WB-RCREEE-Solar-PV-in-Yemen-Report-002.pdf
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/284461511876486207/pdf/121707-WP-PUBLIC-P158449-WB-RCREEE-Solar-PV-in-Yemen-Report-002.pdf
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 تحديات الثورة الشمسية اليمنية  .6

غياب بيانات كافية  منالرغم على . 2017عام ال  منذبدأت في االستقرار قد فإن ثورة الطاقة الشمسية  7كما يتضح من الشكل 

طاقة الشمسية معدل االزدياد في استيراد واستخدام مصادر اليمكن افتراض أن  نهأإال تقدير كمي،  يعوق إجراءما  2018لعام ل 

  السرفاغلب . سيتوقف
 
 ةالسر الغني  بينما تعتمد از.أجهزة التلف لإلضاءة ولتشغيل  فقطالشمسية  ما تستخدم الواحهاعادة

ارتفاع   وهذا بالرغم منخرى،  الكهربية ال ستخدامات  ال ل   التجاريةشبكات الديزل    وأمولدات الديزل الخاصة بها    ىعلبشكل خاص  

 أسعار الديزل بشكل مطرد في السوق السوداء اليمنية.

لطاقة ا  منظوماتوانخفاض عمر    قدرة التزويد،إلى حقيقة أن املستخدمين يشكون على نحو متزايد من ضعف    هذا التراجع  يعود

فقط   %10قالت    ، 2017. في دراسة استقصائية أجريت في عام  ملنظوماتعالية لهذه اتكاليف ال ال و  (البطارياتخاصة  الشمسية )

إن االنتشاء بالطاقة (. Badiei, 2018) كافيةالشمسية الطاقة  هم منمن السر التي لديها مصدر للطاقة الشمسية إن إمدادات

 على نحو متزايد يتراجع الشمسية 
 
التي  شكالياتاإل لى أسبابها في العديد من الطريق لخيبة المل، والتي يمكن العثور عمفسحا

 (.10قطاع الطاقة الشمسية اليمني )الشكل  منهاعاني ي 

 شمسية في اليمنشكل توضيحي للفاعلين املحليين في قطاع الطاقة ال: 10الشكل 

 

 .  تتسبب عدة إشكاليات في مجاالت مختلفة في قطاع الطاقة الشمسية بإعاقة الثورة الشمسية في اليمن

 لتأهيل، الجودة، واملعاييرا .6.1

 الجودة انظر راقبةمو ، هناك نقص في املؤهالت والكفاءات وفي املبيعات على الجانب الفني

 (Mahmoud et al., 2017; Mahdi, 2018; Badiei, 2018.)  باستثناء  في مجال الطاقة املتجددةليس لليمن أي مؤهالت رسمية

الناتجة عن ضرورة ال بسبب قد نشأ قطاع الطاقة الشمسية  بما أنطالب الجامعة.  بعض املواد الجامعية القليلة التي يدرسها

 حاليا  إلعداد الفنيين واملهندسين من خالل تدابير التدريب املناسبة. يتم  ضئيلة ال تذكرلم يكن لدى البالد سوى فرصة    الحرب،

الفاقدين أو حتى العمال  ذوي الخبرة العامة غير املتخصصة التقنيينمن قبل  الشمسية إما نة النظمتخطيط وتركيب وصيا

  للمهارة
 
من الخبرة الشخصية. حتى لو تم تدريب املهندسين والفنيين  وأ املعتمدين على التعلم الضمني من خالل التجربةو  كليا

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/284461511876486207/pdf/121707-WP-PUBLIC-P158449-WB-RCREEE-Solar-PV-in-Yemen-Report-002.pdf
https://the-beam.com/uncategorized/solar-energy-in-yemen-light-shines-through-the-darkness-of-war/
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
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أو هيئات أي اتحادات الشمسية  الطاقة قطاع لدى ليمن: ال يوجدا املنظمة في الكفاءة فيفسيظل هناك غياب  حين آلخر، 

 لجودة وتطبيقها.لضوابط  وتقييم ملزمة مناسبةمعايير  فرضإشرافية حكومية يمكنها 

ولى أ ناحية من يشمل للمستخدم الفردي. وهذا  وتثبيتها ة الشمسيةومنظملاملناسبة ل بعاد ال يتم تحديديجب أن  بدء، بادئ ذي 

ا   املنظومةإذا كان حجم    فمثال،  .املتناسقة مع بعضها  ومن ناحية أخرى اختيار املكونات  املنظومة،االختيار الصحيح لحجم   صغير 

ا    ةكبير   اختيار منظومة  بينما سيكون   تغطية استهالك املستخدم.ن تتمكن من  ول   يةغير كاف  املنظومة، فإن  مقارنة باالستهالكجد 

 مر أ للغاية
 
إضافة . احتياج املستخدم رلتوفي ةالصغر كافي  املنظومةحيث يتم تكبد تكاليف أعلى، على الرغم من أن  فعال،غير  ا

اختيار حجم فيما بينها.  التي ستربط ملكوناتحجام اصحيح ل راختيار غينتيجة  ةعدم الكفاءالى ذلك، قد تعاني املنظومة من 

 
 
بينما من إمداد الطاقة(   تضعفالنظام بأكمله )وبالتالي كفاءة  تحد من   م صغير(نظختيار م)مثل ا  لمكونات الفرديةل  صغير جدا

، في كلتا الحالتين و بطارية( يرفع من تكلفة املنظومة دون أي داعي لذلك.أاختيار حجم كبير إلحدى مكونات النظام )مثال منظم 

توليد إلى    لفةنسبة التك  يجعلاليف توليد الكهرباء، مما  تك  رفع  فيلى عدم تناسق يتسبب  إاملكونات  االختيار الخاطئ لحجام    يؤدي

 .(ةالشمسي  في املنظومة" االستخدام)أي "نسبة التكلفة إلى مرتفعة الكهرباء 

 تطلب معرفة متخصصة يالبعاد الصحيحة اختيار إن 
 
، بما في ذلك استخدام طالقعلى اإل  في اليمن ال تكاد تتواجد حاليا

 الذي يتطلب  تثبيت املنظومة، . المر نفسه ينطبق على بعاد الصحيحة للمنظومةالختيار ال سبةتر املناالكمبيو  برمجيات
 
 تركيبا

 لهار مستق
 
لشمس. ا باتجاه يل المثل، وأيضا تحديد الزاوية وامل املستخدمينو حتياطات السالمة لحماية املكونات ال  كما االنتباه ، ا

 من ا عن هذه الصورةبدو مختلفي اليمن  في التطبيق الواقعيغير أن 
 
تحديد حجم املنظومة بشكل منهي واحترافي، يكتفي : فبدال

وبدال من تركيب ، وحتى التقنيين غير املؤهلين بشكل كاف   التجربة الشخصية للمستخدمين والتجاراملستخدم باالعتماد على 

 الكثير متسبب في لقطع املنظومة مما ييتم اختيار التجميع السريع منظم منهي، 
 
 .ن املشاكل الحقا

 تطلب معرفة متخصصة يالبعاد الصحيحة اختيار إن 
 
، بما في ذلك استخدام طالقعلى اإل  في اليمن ال تكاد تتواجد حاليا

 الذي يتطلب  تثبيت املنظومة، . المر نفسه ينطبق على بعاد الصحيحة للمنظومةالختيار ال الكمبيوتر املناسبة برمجيات
 
 تركيبا

 لهار مستق
 
لشمس. ا باتجاه يل المثل، وأيضا تحديد الزاوية وامل املستخدمينو حتياطات السالمة لحماية املكونات ال  كما االنتباه ، ا

 من ا عن هذه الصورةبدو مختلفي في اليمن  التطبيق الواقعيغير أن 
 
تحديد حجم املنظومة بشكل منهي واحترافي، يكتفي : فبدال

وبدال من تركيب ، وحتى التقنيين غير املؤهلين بشكل كاف   ة الشخصية للمستخدمين والتجارجرب الت ملستخدم باالعتماد على ا

 يتم اختيار التجميع السريع منظم منهي، 
 
 .لقطع املنظومة مما يتسبب في الكثير من املشاكل الحقا

 تطلب معرفة متخصصة يالبعاد الصحيحة اختيار إن 
 
، بما في ذلك استخدام طالقإل على ا في اليمن ال تكاد تتواجد حاليا

 الذي يتطلب  تثبيت املنظومة، . المر نفسه ينطبق على بعاد الصحيحة للمنظومةالختيار ال الكمبيوتر املناسبة برمجيات
 
 تركيبا

 لهار مستق
 
لشمس. ا هباتجا يل المثل، وأيضا تحديد الزاوية وامل املستخدمينو حتياطات السالمة لحماية املكونات ال  كما االنتباه ، ا

 من ا عن هذه الصورةبدو مختلفي اليمن  في التطبيق الواقعيغير أن 
 
تحديد حجم املنظومة بشكل منهي واحترافي، يكتفي : فبدال

وبدال من تركيب ، وحتى التقنيين غير املؤهلين بشكل كاف   التجربة الشخصية للمستخدمين والتجاراملستخدم باالعتماد على 

 ريع التجميع السيتم اختيار منظم منهي، 
 
 .لقطع املنظومة مما يتسبب في الكثير من املشاكل الحقا

 أواستبدال التالف  تعتبر خدمات العمالء مثل الصيانة  
 
 ضروري   مرا

 
الوضع الشائع ليس    ن هذاأإال  ،  نظومة عاملة يمكن الثقة بهامل   ا

 
 
املستخدمون مسئولون إلى حد ف الشمس ي، ب النظام راء أو تركي ال يتم تضمين خدمة العمالء في ش عام،في اليمن. بشكل  حاليا

غير السليمة للمعدات الشمسية )كما هو الحال مع الفنيين والصيانة  فإن املعالجة    ذلك،أنفسهم. ومع  املنظومة ب كبير عن صيانة  

 .ةالشمسي  املنظومةغير املؤهلين بشكل كاف( يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمر 

حدى املسببات إعلى وجه الخصوص تعد البطاريات احترافي مستمر، التي تحتاج إلى تنظيف  مسيةلواح الشالباإلضافة إلى 

 تتم عملية الشحن والتفريغ للبطارية بحذر يعتمد على خصائص البطارية التقنية.يجب أن فمثال . الكبرى للمشاكل في املنظومة

 )عادة الحماض( بانتظام أو صيانتها بطرق أخرى   داخلها  لسوائل استبدال ا  صيانة يتم فيهاجراء  إ  -بحسب نوع البطارية-كما يجب  

 البطارية ) خصائص تخزين مناسب يراعي موقع اختياريجب في حالة بطاريات الجل، كما 
 
درجة  الرطوبة وتجنب مكان ذو مثال

ويقلل من عمرها  كبير بشكل فيها سيؤدي إلى فقد سعة التخزينعدم مراعاة كل هذه العوامل مع البطاريات  مرتفعة(. حرارة

ا لوزارة االفتراض ي بشكل هائل 
ا  16اليمن املنظومات املنزلية في يات في البطار  عمريبلغ متوسط  الكهرباء، . وفق   بينما فقط،شهر 

 .  قل خمس سنوات على اال ينبغي أن يكون املعيار
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،
 
تعد لذلك،  بسرعة بعد ستة أشهر.ء تها على الداتبدأ بفقد قدر  في اليمنالطاقة الشمسية  منظوماتفإن الكثير من  إجماال

للمنظم ( وكذلك البرمجة املناسبة لى التوجيهإحتاج ي  ذي)وال مع املنظومات لمستخدمينل الصيانة االحترافية والتعامل السليم 

  رى خووحدات التحكم ال 
 
 بضاعةل ا سية إلىفي املنظومات الشمخسائر الداء يمكن عزو إشكالية  كذلك. هميةفي غاية ال  أمرا

 الرديئة.

محترفون منتجات ذات  تقدم فيه شركات وموزعون هناك سوق عالي الجودة  ناحية، السوق الحالي مزدوج إلى حد كبير: من 

 أخرى، . من ناحية يكون رواد هذا السوق غالبا من القطاع التجاري و  عمالء )مثل الصيانة(للخدمة تقديم عالمات تجارية مع 

 متدنيةذات جودة  رخيصة بضائعويحصلون فيه على  ،ملستخدمين العاديينا غلبأليه إيتجه حيث  الناس،هناك سوق لعامة 

 ال تزال مات الشمسيةغير املناسبة للمنظو  بطاريات السيارات والبطاريات القديمة ، وهناك حتىمن التجار غير املتخصصين

 
 
  خيارا

 
ال نتيجة لغياب الوعي باآلثار املترتبة من ضعف شديد في أداء إنتجات وليس اتخاذ هذا القرار بشراء هذه امل . هناك منتشرا

على االكتفاء بدفع مستقر بشكل الكهرباء  الحصول على يفضل عامة السكاناملنظومة، وانخفاض عالي في عمرها االفتراض ي. 

فمن املرجح أن سوق املنتجات منخفضة الجودة سوف يضعف مع  لذلك، (. oon et al., 2016Bahar) منخفضة فقطمبالغ 

 الجودة.بأهمية  وعيازدياد ال 

 املنخفضة، يمثل االفتقار إلى مراقبة الجودة مشكلة في هذا القطاع. بصرف النظر عن املنتجات ذات الجودة  أخرى، من ناحية 

ا عن طريق التجار املحتالين(، والتي  في السوق اليمني واملغشوشة املنتجات املقلدة فقد انتشرت استبدال  وصلت لدرجة)غالب 

 بدو ذلك فبالرغم من أهمية ل (. 11)انظر الشكل مقوى الخاليا الشمسية بورق 
 
وأثره جودة املنتج  ر جعل املستخدمين أكثر وعيا

ة( ي الصناع  النقاباتى املنتجات )على سبيل املثال من خالل  الرقابة الحكومية أو غير الحكومية عل  نأإال    ، على املنظومة من ناحية

 .ضرورية من ناحية أخرى 

التعامل الخاطئ مع املنتجات الرديئة و ف لسباب تتعلق بالمن والسالمة العامة،  اأيض   والرقابةزيد من االهتمام البد كذلك من امل 

 على  قد منتجات الطاقة الشمية
 
مخاطر ثناء معالجتها أجة الولى، تحمل البطاريات خاصة لدر با .حياة املستخدمينتشكل خطرا

. ال يتوفر و انسكاب الحمض أو حتى تسرب  أارها  و من خالل انفجأالتماس الكهربائي  املوت من خالل    قد تصل حد خطرجسدية  

في حوادث  ادباضطر زداد د الحاالت الفردية املوثقة ي اعدأ نأإال  الشمسية، ضحايا حوادث النظمة  إحصاء رسمي يبين عدد

 .الصحف والتقارير الصحية

 مثلة ملعدات مغشوشة ومعيوبة في السوق اليمنيأ صور : 11لشكل ا
 ومروان ذمرين املؤلفون  ©

 

 .  غياب التأهيل وضمانات الجودة أدت الى أعطال كثيرة في املنظومات الشمسية

 املجتمع املدني واملنافسة في السوق  .6.2

التي يمكنها توفير املعرفة  الحكومية، فإن الجامعات واملنظمات غير  التقني، والتدريب  املالئمة ناهجاالفتقار إلى امل لىإإضافة 

الحكومية، لم يزانية امل  العجز الشديد في. بسبب البشرية إمكانياتهامحدودة في قدراتها املالية و  القطاع، دعم والتي ست املناسبة

 وبشكل متقطع، بل وفي عدد هائل من الحاالت كانت املرتبات دخل ضئيل علىإال جميع مستويات التعليم  فياملعلمون  يحصل

  منقطعة
 
املساعدات  يتلق مستمر في في اليمن ناشئاالذي ال يزال و  القطاع غير الربحيمنذ بداية الحرب. على الرغم من أن  كليا

https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.110
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 عالوة على ذلك، أدناه(.    سيتم توضيحهة )كما  ي ففاش   تخضع ليإلى البالد ال  املتدفقة  ورؤوس الموال  وسائل الدعمفإن    الدولية،

لى من يستحقها ويستخدمها بشكل أكثر فعالية. ازدادت إات كافية بوصول هذه املساعدات  ضمان   الحاالت تقديمغلب  أفي    ال يمكن

  نه الزال غير فعال وقادر على التأثير الكافي فيأإال  العربي،املجتمع املدني اليمني منذ الربيع  اهمية
 
فخالل . الظروف الكثر تعقيدا

فتلك الحقبة كانت مسرحا للتالعبات  ، ةر ثانوي ادو أسوى  تلعب جهات املجتمع املدنيلم ، حكم علي عبد هللا صالح االستبدادي

يعمل ف الحرب،  وقت في أما .هذه الجهات املدنية ء قدراتمن بنا مما حد (، Ansari, 2016)السياسية والصراعات الطبقية 

 غالبا ما  وبين قطاع خاص  عسكرية، وفي ظروف تقلبات مجتمعية عاصفة  حكومات طوارئ ل  فيه  سيطرةال وقت    جتمع املدني فيامل

 .شبه املافيا في تعامالته التجاريةي 

الحكومة أعضاء  تضم والتي صالح عبدهللا علي فترة ذواسعة من  حمصالانعكس في شبكة  الذي من الفساد، البالد  لطاملا عانت

  االموال سكبار أصحاب رؤو وقبل كل ش يء  ورجال الدينالقبائل  ومشايخ والقادة العسكريين

(Hill et al., 2013; Nasser, 2018; The Sana’a Center for Strategic Studies, 2018; Ansari, 2016 .) ،ا ما تكون لهذا غالب 

 حلية.السعار املب  على جهة معينة او لشخص واحد قادر بسهولة على التالعبقطاعات كاملة من االقتصاد اليمني محتكرة 

ي شبه احتكار في هذا القطاع  فيعد السوق الشمسية:  معدات الطاقةاستيراد تلقي مشكلة الفساد واالحتكار بظاللها كذلك على 

   السعار بين املستوردين.  لتوحيدمباشرة  اتفاقات  على    تدل  لوضع عن عالماتل  ن مراقبو غ  بل أ  ، وقدومحدود
 
ما تكون أسعار   فغالبا

ا بتكاليف االستيراد املتغيرة الثلث بمقدار الدولية السعار الجملة أعلى من متوسط  ، والتي تتأثر أيض 
 
ا.  زمانيا يمكن عزو ومكاني 

لى إأخرى  جهةمن  إرجاعهالكن يمكن ، حقيقية في السوق وجود منافسة لى ضعف إر من ناحية نتظمة في السعاامل رتفاعات اال 

وصلت  الحاالت،(. في بعض Mahdi, 2018)انظر  2015بداية الحرب عام  بعد الذي حدث الواردات، مثل  التضييق املباشر على

 على  مما شكل ( Daqimi, 2018-Al) %300هوامش الربح إلى 
 

ا ثقيال فإن تراخيص االستيراد  ذلك، وعالوة على  املستهلكين.عبئ 

 باإلضافة إلى املمارسات  كبير، تعسفية إلى حد  من الجانبينتضعها السلطات الجمركية التي  والتعريفات
 
من  التي صارت جزءا

 الجمارك. بعض مسئوليل  رشاوي  لى تقديمإار االضطر  مثل مر الواقع ال 

لخرى التي نود أن نشير هنا إلى العديد من التقارير ا الصغر،التمويل واملعضالت التي تواجه قطاع  باإلشكالياتفيما يتعلق 

 .LFS Financial Systems (2014, Mahmoud et al. (2017), Badiei (2018)(: مثالومنهم  املوضوع باستفاضة، هذا  تناولت

 صورة ملبيعات الطاقة الشمسية في صنعاء : 12الشكل 
 املؤلفون  ©

 

 ى ارتفاع أسعار املنظومات الشمسية.إلاالتفاقات على أسعار موحدة بين التجار، ارتفاع هامش الربح، والجمارك غير الرسمية، كلها أسباب أدت 

 

https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.08.001
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/09/Rethinking_Yemens_Economy_policy_brief_7.pdf
file:///C:/Users/Dawood/Dropbox/DIW/WB_Jemen_082019/Roundup/Drafts/ter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_En.pdf
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.08.001
https://the-beam.com/uncategorized/solar-energy-in-yemen-light-shines-through-the-darkness-of-war/
https://www.irfaasawtak.com/a/416964.html
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publication_files/20140921_a1_12_final_report_demand_for_microfinance_in_yemen.pdf
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/284461511876486207/pdf/121707-WP-PUBLIC-P158449-WB-RCREEE-Solar-PV-in-Yemen-Report-002.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
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قدمت   مليار دوالر كمساعدات  23تم إعالن ما مجموعه    فقد  ية:و والتنم  غاثيةاإل   يدعم املجتمع الدولي اليمن بمشاريع املساعدات

 هناك عددفإن  ذلك،. ومع 2018-2014الفترة بين في  لليمن
 
 متزايد ا

 
املنظمات غير الحكومية املحلية من فضائح الفساد من  ا

من وكاالت المم  منظمات كثيرة ومنها العديداملحسوبية. لى إهذه الفضائح بين اختالسات مباشرة  تتراوحو الدولية،  واملنظمات

 واإلغاثة، مركز امللك سلمان للمساعدات اإلنسانية  -( WHO, 2019بما في ذلك منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ) -املتحدة 

واملساعدات  أموال املتبرعين وصول  استطاعتها اثبات بعدمقد وجدت مذنبة  اليمن، وبرنامج الهالل الحمر اإلماراتي للتنمية في 

علن أفقد ، الحوثيين الواقعة تحت سيطرة في املناطقنجد هذا بشكل أوضح (. Aljazeera, 2019)حقة لى الجهات املست إاملقدمة 

كما تم االتفاق عليه، بل وفي كثير من الحاالت فشل املشاريع  يصالإدم قدرتهم عكثير من منفذي املشاريع في وقت الحق عن 

 املرجع نفسه(.) املشروع بشكل كلي

  جتمع املدنياملاستطاع 
 
ا على  أن يمارس مؤخرا ا متزايد 

 
وذلك عبر  املدعومة في اليمن، واملنظمات غير الحكومية  الداعمينضغط

 #وين_ الفلوس حملة دشنوها بوسم االجتماعي بشكل خاص. يدعو النشطاء إلى مزيد من الشفافية في إطارالتواصل شبكات 

الحملة فإن هذه  ذلك، . ومع املنتشرة فرض حظر على ممارسات االختالسمطالبين ب  (YemenNGOBLackHole#)باإلنجليزية: 

ا للطبيعة العميقة ن تصل لهدافها، وهذاألى جهود كبيرة قبل إال تزال بحاجة  انتشار  املتمثلة فيللفساد في هذا القطاع و  نظر 

وكذلك  املدني، املجتمع لتي ال زالت مفروضة على لى القيود الكبيرة اإباإلضافة  اليمن، في هور من داختالس الموال العامة  ثقافة

بل  فحسب، ليمن ل في الحد من املساعدات يساهم ال إن تفش ي هذا الفساد . لهذه الحمالت من جانب املؤيديندعم بسبب قلة ال 

ا عالقة الثقة بين السكان ومنظمات اإلغاثة   يمكن أن يلحق ضرر  وضعو وه -إنه يدمر أيض 
 
ا بمشاريع الس ا التي الم والتنمية دائم 

 .واملنظمات الدولية تقدمها الجهات

 لى بعض من التكاتف  إ  من الفردية     .7

الكهرباء في محطات حيث يتم توليد    .وكبيرة  مركزية  عموميةمن شبكة    ئهاشرا  فيالكهرباء    للحصول علىالنموذج الكالسيكي  يتمثل  

ا تعمل كبيرة )  املقابل،  الوجه ( ثم يتم نقلها عبر شبكة نقل وتوزيع للمستخدمين. فيإحدى املشتقات البترولية الفحم أوعلى غالب 

مولدات هذا  مل  املستهلك. يشلى  إأقرب    منظومات أصغر بحيث يكون التوليدتوليد الكهرباء في    وفي أنظمة الطاقة الالمركزية، يتم

ا لالنخفاض الكبير في صارت الواجهة واملثال لهذا النوع من التوليدقد  هي التي ، ولكن الطاقة الشمسيةالصغيرة الديزل  . نظر 

 أسعار االلواح الشمسية 
 
 . ة في توليد الكهرباءالالمركزي   اتالشمسية مناسبة بشكل خاص لالستخدام  االلواح  قد صارت، فعامليا

مثل محطات  الخرى،  توليد الكهرباء ي حين أن تكنولوجيات، فم النظمة الشمسية بكفاءة حتى على نطاق أصغريمكن استخدا

و اقتصاديات أ النطاق )ما يسمى وفورات الحجم واسعطبيقها بشكل عند تتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم، ال تصبح فعالة إال 

 .الحجم(

 أي 
 
عن  و بالنظمة املعزولةأ الشبكة نطاق خارجباملنظومة عتمد على الشبكة العمومية للتوليد ال ي  كهربي مصدريسمى عادة

 تمثل بالضرورة الحل المثل لنظمة املعزولة ال. أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه ا(off-grid system)باللغة اإلنجليزية:    الشبكة

مداد بالكهرباء للكثير من املناطق )خاصة الريفية( في جميع أنحاء خيار ممكن لإل تمثل أفضل  إال انها ملشاكل الكهرباء، دائما

 (.IEA, 2017, Bhattacharyya & Palit, 2014العالم )

 لمنظومات املنعزلة عن الشبكةل الوحد الشكل ليست  إال انهاهي الكثر شعبية  ةالفردي  الشمسية املنظوماتعلى الرغم من أن 

وحدة لى  إباإلضافة    الشمسية،   لواحاال  تتألف املنظومة الشمسية من(.  Hoffmann & Ansari, 2019،  13)انظر الشكل    العمومية

ا  املنظومات ال تحتاجوالبطارية.  نظم()امل لتحكمل    ، ولكنهالرأس مال كبيرالصغيرة حجم 
 
من منخفضة ال كمية إ توفر ال أيضا

ة الكلية للمنظومة مقارنة زيادة القدر نه من الواجب إالكهرباء. عند اقتصار استخدام املنظومة الشمسية على بيت واحد، ف

الطاقة الشمسية على ب   كي يتم ضمان استمرار التزويدلوالعالية في وقت قصير و   ئةاجحمال املفتلبية اال   باالحتياج حتى تتمكن من

(. 3تكاليف توليد الكهرباء )أي نسبة التكاليف إلى الكهرباء املستخدمة( مرتفعة للغاية )انظر الجدول  ما يجعل  ، مدار اليوم

 غير فعال بطبيعته. املنعزلةالشمسية املنظومات  باستخدام فإن االكتفاء الذاتي وبالتالي،

التآزر و أ (Synergyما يسمى بالـ ) تحقيق فسيتم، ةمنعزلة واحد توليد كهربية جمع العديد من املستخدمين في شبكةإذا ما تم 

يمكن استخدام فساملستخدمين، ستهالك وتوليد الكهرباء لدى ال املختلفة  والوقات عدالتاملمزج من خالل ف. من خالل ذلك

 وبالتالي كلفة كهرباء أقل.أكثر حالية بكفاءة السعات النفس 

https://www.who.int/news-room/detail/07-08-2019-who-statement-on-yemen
https://aja.me/wynx7
https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.042


 من الفردية إلى بعض من التكاتف   الطاقة الشمسية في الحرب اليمنية

 

16 

 

ملنطقة  الكهرباءتوليد  فيها يتم التي، (mini-grids)باإلنجليزية:  العمومية الشبكةللمنظومة املعزولة عن التقليدي  النظامإن 

هل إضافة وحدات توليد من خاللها يس الكثر فعالية. كما أن الطريقة، هي تبواسطة الكابال فيها  الكهرباء ويتم توزيع واحدة

)مثل الغساالت(. على الرغم منظومات الكهرباء املترددة  استهالكيسهل الديزل( و ات مولد وا)مثل طاقة الرياح  للكهرباء املترددة

 مقارنة بأي مقاربة لشبكة منعزلة أخرى تحقق أقل تكلفة لتوليد الكهرباء ( mini-grids)التقليدية  املنعزلة من أن الشبكة

(off-grid ) لالستثمارى مبالغ عالية إلتحتاج إال أنها  (، 3)انظر الجدول. 

 شكل توضيحي لإلمكانيات والطرق املختلفة لإلمداد الكهربائي: 13الشكل 

 

 . نها تعاني من ضعف الكفاءة باملقارنة بالمكانيات األخرى للمنظومات املنعزلةأاملنظومات الشمسية بسيطة وسهلة، إال 

 

 عماس الجبل أ مؤشرات نتجت عن محاكاة ملختلف أنواع االمدادات الكهربية في دراسة حالة لقرية بيحان : 3الجدول 
 Hoffmann & Ansari   (2019):مصدر البيانات

 شبكة السرب شبكة منعزلة تقليدية
 إمداد ذاتي  

 املؤشر    )منظومة شمسية(

97.6% 81.7% 12.4% 
 نسبة الطلب من الكهرباء الذي  

 فيره بنجاحيتم تو 

23.1 29.4 52 
 تكاليف توليد الكهرباء

 EUR‐ct. / kWhبالـ 

 .  خالل الربط بينها  اضعاف منبالفعل بأربعة  الشمسية املوجودةيمكن مضاعفة المداد الكهربائي من املنظومات 

 سرب نهجال شبكات تعد 
 
  ا

 
 جديد وشكال

 
 املنظوماتيتم ربط الشبكات  في هذه. الكهرباء املنعزلة عن الشبكة العموميةشبكات ل  ا

يستطيع فيها الجيران  ما ينتج عنه تكون شبكة جديدة وحدات تحكم ذكية ببعضها البعض عن طريقاملوجودة خارج الشبكة 

  قل أتبادل الكهرباء التي ينتجونها مع بعضهم البعض. على الرغم من أن النظام ال يزال 
 
 مقارنة من حيث الداء والكفاءة  نضجا

وجودة امل  ستخدام املنظوماتيعتمد على انه أكما  أقل،إال أنه يتطلب رأس مال  (، 3املعزولة التقليدية )انظر الجدول  الشبكةب 

ستخدم شبكات  (.  Schill et al., 2017جتمعية )انظر  في تعزيز التنمية امليساهم  و بالفعل دون إضافات كبيرة،  
ُ
بالفعل في  السربت

 (، Groh et al.,; h, 2016Koepke & Gro 2015)  االستخدامات القائمة على التيار املستمرعلى    تقتصرلكن حتى اآلن    بنغالديش،

 .من إمكانية استخدام التطبيقات القائمة على التيار املترددمما يحد بشكل كبير 

ا  يمكن      أنظمة فردية  منتتكون   نهاأب   املوجودة في اليمن  الشمسيةاعتبار كامل القدرة  تقريب 
 
بإنتاجها واستهالكها   ملنازل مكتفية ذاتيا

كمصدر الديزل   يعتمدون على ينوصي في شكل موردين خص (mini-gridsليدية )التق  عزلةن امل شبكات  ال   تتمثل  املقابل،. في  الخاص

https://doi.org/10.5547/2160-5890.6.1.wsch.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-15964-5_1
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.300
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املقتدرة السر  من  كثير  ع الكهرباء للمستخدمين القريبين. لجأت  من ثم يقوم ببي ر و يكب ديزل  ، حيث يستثمر املالك في مولد  للتوليد

 
 
 السعاالرغم من ب في العامين املاضيين  الخيارإلى هذا  متزايدبشكل  ماليا

 
من أجل الحصول على لهذه املنظومات،  ر العالية جدا

مع شبكة الديزل  املوجودة في وقت واحدو الطاقة الشمسية  بمنظومات فقطدون االكتفاء  ثباتا وشموالإمدادات كهرباء أكثر 

 .التجارية

ستخدام املنظومات الشمسية على إذا ما اقُتِصر اات كبيرة ي مكان ضياع إ على( 3اليمن )انظر الجدول  منعمليات املحاكاة  تظهر

يستطيعون على امتداد   . على الرغم من أن املستخدمين التجاريين الذينبيت واحد فقط يكتفي ذاتيا بمنظومة شمسية خاصه به

 الإ  بكفاءة، الشمسية   املنظوماتاستخدام  استهالك الكهرباء ومزامنتها مع التوليد ما يمكنهم من    بأوقاتحد ما   إلىاليوم التحكم  

والجهزة اإلضاءة  فباستثناء. ةالشمسي  ومةنظفي املتوليد وقات الأنمط و مع  غالبا ال يتوافق وقات االستهالك لألسرأن نمط و أ

ا ما تحتاج السر إلى قدر كبير من الكهرباء في  (،والهاتف املحمول  ازالتلفمثل ) لكترونية ذات االستهالك الثابت والبسيطاإل غالب 

استخدام هذه أو الغساالت. لجعل  وسخانات املاءخاصة بالنسبة لألجهزة املنزلية مثل املكانس الكهربائية  رة، قصيفترات زمنية 

ا، يجالجهزة  بقدرة أكبر من نمط االستهالك املعتاد مما ينعكس على سعرها اإلجمالي الشمسية املنظومة  يتم تركيبب أن ممكن 

حيث غالبا ما يبدأ االستهالك الحقيقي الكهرباء من الظهر املشمس إلى املساء    تخزينتكلفة  لى  إمما يضاف  باهظة الثمن،  ويجعلها  

 لكهرباء.ل 

 من 
 
بهذا، شبكات محلية. ببعضها لتكوين  الشمسية الحالية املنظوماتالديزل، ينبغي دمج مولدات شبكات االعتماد على بدال

 ما (،3بأقل من نصف تكاليف توليد الكهرباء )انظر الجدول و  ضعافأإمدادات الكهرباء بما يصل لكثر من أربعة  زيادةسيتم 

 أفضل بتكلفة أقل.على تحقيق نوعية حياة  اليمنية ساعد السري 

 ملستخدمي الشبكة،  االجتماعي رابطوالتاملناسب، املوقع  لشبكة منعزلة يعتمد على عدة عوامل منها ينموذج إن إقامة تطبيق

. بطبيعة الحال املوارد املاليةللجهات التي ستنظم هذه الشبكة، باإلضافة الى داف السياسية والجودة املؤسسية املحلية واله

ا، . في املجتمعات الصغيرة أسهل في إمكانية التحكم بها والتعامل معها بشكل عام (mini-grids) التقليديةعزولة الشبكات امل   جد 

. بالنسبة للمجتمعات الكبيرة وغير بسهولة إلخ( الشمسية، لطاقة الحالية )أنظمة ا املنظوماتيمكن دمج  املثال،على سبيل 

من ملستخدمين احيث يمكن  بعضها،بالشمسية نظمة يربط ال مركزي منظم شراء  ميةخذ باالعتبار أهبد من ال  ال املتجانسة، 

 .منظوماتهم وإلىمن  حوبةالطاقة الشمسية املس حساب

توفر بينما  حيث تظل ملكية اللواح الشمسية مع املستخدمين، املشكلة،لى هذه وسيلة ممتازة للتغلب ع السربشبكات  تعتبر

 املنعزلة: مقارنة بالشبكة التقليدية يبقى هناك تحديان كبيران . ولكنبيع وشراء الكهرباء فيما بينهملهم الشبكة فقط فرصة ل

(mini-grid)ا من الناحية الفنية شبكة السرب  ، فإن  ع -أكثر تعقيد 
 
 - ترددالتيار امل  في منظوماتلها ندما يتعين تشغي خاصة

ا   وتتطلب توسع 
 
طاملا تم حل املدفوعات(.  تنظيم  و   احتساب الفواتيرتنظيفها و الهياكل املحلية إلدارة الشبكة )مثل    تنظيم في  كبيرا

 ة الشمسية.الطريقة الكثر مباشرة الستغالل اإلمكانات الحالية للطاق هيسرب ال ، فإن شبكة هذه اإلشكاليات

 حتى قبل انتهاء الحرب   –غاثة للحصول على الكهرباء  است   .8

عطى    -الغذاء واملياه والصحة    -اإلنسانية الرئيسية الثالثة    اإلغاثة  على الرغم من أن مجاالت
ُ
 ما ت

 
إال انه من الواجب   الولوية،غالبا

قادر على  بشكل مستقر وآمنالطاقة  إمدادفضمان . يهاعل الحفاظ  و على القلألتوسيع اإلمداد بالطاقة إعطاء أولوية مماثلة 

 .للمواطنين االستقرار واالزدهار ما يساهم فيبشكل كبير  ةشمستوى املعي  رفع

ليها، وتصبح إمكانية مساهمتهم في النشطة إفبدونها تتدهور أوضاع أولئك الذين يفتقرون  الحديثة، الكهرباء هي أساس الحياة 

 أثير هذا ت إن ل . التجارية بالكاد ممكنة
 
 مباشر  ا

 
 أن له كذلك أاالقتصادي لألسر، إال على الرفاه  ا

 
على على النمو االقتصادي و  ثرا

املستقرة فوسائل االتصال  .تجاهلها نال يمككهرباء أهمية كبيرة في أوقات الحرب، تظل لل حتىالبطالة والتنمية )االجتماعية(. 

املساعدات  جهود ل، لتنبيههم إلى الغارات الجوية القادمة( وفي تنسيقسبيل املثا )على املواطنينفي سالمة  يمكنها املساهمة

 
 
طاقة، لذلك يمكن لنقص مدادات مستقرة من الإوجود اإلنسانية. تتطلب الرعاية الطبية وضخ املياه والصرف الصحي عادة

ا.  بحاجة  الحرب،، ال سيما في أوقات للمجتمعات -التعليم  -الضرورية صر اعن هم ال أأحد الطاقة أن يزيد الوضع اإلنساني سوء 

 مرا في غاية الهمية.ألى املدارس إلى الكهرباء، ما يجعل إيصال الكهرباء إماسة 
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 في غاية ال  عدي  الطاقة ضمان إمدادالمنية، فمن وجهة نظر السياسة حتى 
 
 ةم السياسي و عترف العل ت. همية في هذا املجالامرا

وحين تعجز الدولة عن أداء إحدى مهامها (. Brinkerhoff, 2007)تها كائز الساسية للدولة وشرعي بالسلع العامة كأحد الر 

   يخلقلى انهيارها ما  إالساسية فهذا قد يؤدي  
 
 شرعيا

 
من ناحية ولكن    ناحية، فوض ى من  خلق  ن يؤدي إلى  يمكن أهذا الفراغ  .  فراغا

اكتسبت القاعدة في شبه  املثال،الفراغ بسرعة. على سبيل  هذا ءبملي من تقو أخارج إطار الدولة أخرى، يمكن للجهات الفاعلة 

في املناطق التي  الكهرباء واملياهإعادة إعمار إمدادات ب  عندما قامتبين السكان املحليين في وقت وجيز الجزيرة العربية شرعية 

 (.Awlaqi et al., 2018-Al) سيطرت عليها

ا ليس  ذلك،عالوة على  ا مهم  ا لسباب تتعلق بحماية املناخ.  ة، اقتصادي  فقط لسبابيعد توفير إمدادات الطاقة أمر  ولكن أيض 

ا ما تحددلنظمة الطاقة القرارات املتخذة بالفعل ف في  اتقرار تغيير ال ظام على مدار عقود وتحد من نطاق لنا طبيعة غالب 

ا ما  املترابطة،  االخرى  العديد من السواق عادة ما يدخل ويأثر فيقطاع الطاقة فاملستقبل.  في االقتصادات  بعمق جذريت وغالب 

ا  يؤثرالوطنية و  ا. لذلك،  30 لها الـ تية. يمكن أن يتجاوز عمر محطات الطاقة والبنية التحاملجتمعية تتفاعال على ال دائم  عام 

 ما يكون سلوك املستخدمف
 
  تكنولوجيات التوليداالقتصادي واختيار ، واالندماج غالبا

 
 إذا تغيرتحتى  - ثابتا يصعب تغييره قرارا

 .بشكل كليوف االقتصادية والبيئية الظر 

 تدفع بشكل النزاعات العنيفة  فوقت ممكن.    ستخدام الفرصة لتحديث أنظمة الطاقة في أقربا  املهم جداب، من  اسب اال   ههذكل  ل 

على  قادرةلطاقة الشمسية الالمركزية ن اأصحيح ، بما في ذلك نظام الطاقة. لى التغيير والتفككإبلد القسري جميع النظمة في 

ا يمكن أن تصبح أساسفترة الحربأثناء  كهرباءتوفير ال  ، لكنها أيض 
 
 مركزيا

 
 بعد انتهاء الصراع.حتى  ا

ا لعدم كفاية  سيمثل لخير هذا ا توسيع الشبكة، فإن إنهاء النزاع إمكانيات توليد الكهرباء و  اتمحط قدراتتحديا رئيسيا. نظر 

 رفعها إلى مستوى كاف  دا من أب لن يتمكن ولكن بأي حال من الحوال بالفعل، تحسين إمدادات الكهرباء  سيؤدي إلى

 (Development Champions Forum, 2019, Hoffmann & Ansari, 2019  .)،سوف يحتاج نظام الطاقة في اليمن بعد   وبالتالي

كجزء خالل دمجها  شكل شبكات محلية أو    علىدمج الطاقة الشمسية الالمركزية كمكون ثابت. يمكن القيام بذلك إما  الحرب إلى  

 .العموميةمن الشبكة 

لذلك فإن التركيز على املستوى املحلي هو خطوة أساسية لبناء البنية التحتية وبناء السالم بشكل مستدام. على الرغم من 

ا ما ف رة بسبب النزاع، املتوفاملحدودة  اتالقدر  لى حد ما إمستقرة  حياة يوميةاستمرار وجود السلطات املحلية على  حافظتغالب 

 الدولة املركزيةطار إوفر أكبر الفرص لخلق االستقرار بعد الصراع وخارج ي  ما اليمن،  في

 (2018, Development Champions Forum, 2019 .) ،لتالي مبدأين با شاريع القادمة والداعمون امل  تراعييجب أن لكل هذا

 طويلة الجل. الهدافاملدى ب  في هذا السياق: االستخدام املستدام للهياكل املحلية وربط الهداف قصيرةأساسيين 
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لى إباإلضافة  اإلمدادات بالوقودنقص  تسببالطاقة الشمسية.  نحوالسكان  اتجه اليمني، النهائي لنظام الطاقة  بعد االنهيار

مولدات الديزل الخاصة غير صالحة لالستعمال  كذلكو  موميةلشبكة العمن ا ل ك في جعل  البنية التحتيةب التي لحقت ر ضراال 

لتغطية احتياجهم من  أنفسهميقومون باالعتماد على  العديد من املستخدمينمما جعل . على نحو متزايد أو غير اقتصادية

 50الطاقة الشمسية بنحو سعة اإلنتاج الكهربي من لطاقة الشمسية. زادت با الالمركزية املتمثلة نظمةال  الكهرباء من خالل

ا في غضون أربع سنوات  . اليمنيةالطاقة الشمسية املصدر الرئيس ي للكهرباء في غالبية املحافظات  مر الذي جعل ال  فقط، ضعف 

 منظومةتالك ام يةاحتمال فغير متساو: بشكل  ةن نسب انتشار الطاقة الشمسية متوزعأبالرغم من هذا التطور الكبير، إال 

 ب لسر الحضرية  ا  عند  اعلى  ةشمسي 
 
تصل   عاصمة صنعاءفي حين أن النسبة في املناطق الجبلية املحيطة بال والسر الريفية.  مقارنة

تستخدم الطاقة ال  والجنوبية، ال سيما في املناطق الساحلية  البالد، الخرى في الغرب والجنوب من  املحافظاتإال أن  ، % 85إلى 

ا.الشمسية ت   قريب 

بشكل  ن يشكو املستخدمون فبالركود.  ةدهي مهدو  تراجعبدأت في ال قد ن ثورة الطاقة الشمسية اليمنية إال أ بالرغم من كل ذلك، 

ظمة لألن  املرتفعة للغاية  التكاليفلى  إباإلضافة    ، حقيقي للمنظومةالالعمر  قصر  و   ضعف اإلمداد من الطاقة الشمسية  متزايد من

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/08/Rethinking_Yemens_Economy_policy_brief_6.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/04/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-12.pdf
https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.042
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/04/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-4.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/04/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-12.pdf
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الجودة  وضمان نقص مؤهالت الفنيين وعدم وجود تدابير ملراقبةب مصادر املشاكل الكبرى  حدد هذا التقريرالشمسية. 

ا  والخدمات،للمنتجات   .، ضمن جملة من املشاكل الخرى عدم وجود منافسة بين املستوردينل وأيض 

 :مقترحين التاليلية واليمنية الدو  التوصيات للجهات الفاعلةوكخالصة لهذا التقرير، نتقدم بهذه 

رفع برنامج عاجل وشامل لضمان  لىإقنية في قطاع الطاقة الشمسية اليمني الت قسام الاملبيعات و قسام أتحتاج  •
راقبة  املؤهالت و  في   املعايير الدولية  واستخدام  للفنيين واملهندسين ة. يجب أن تحل تدابير التأهيل املؤسسي الجودةم

 واملوجودة حالي  املعرفة الضمنية والتجربة الشخصية ات القائمة علىمارساملل مح الصيانة والتركيب
 
في القطاع  ا

  فستهدد الخطاء ، إن لم يتم ذلككمعيار.  الشمس ي اليمني
 
في تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية  املنتشرة حاليا

في هذا  .املستخدمين والتقنيين حياةرث تهدد لى إمكانية تسببها بكواإهذه املنظومات، باإلضافة  داءأفقدان كبير في ب 

 تساعدن أ والتعاون الدولي مع مراكز التدريب والجامعاتوجهة، تدابير التدريب امل ، يمكن ل على سبيل املثال الجانب

ا: إنشاء مؤسسات إشرافية ذات  يبقى. ومع ذلك، في إزاحة هذه العقبة ا ضروري  ال فطبيعة حكومية أو غير حكومية أمر 

في  مراقبة جودة املنتجاتبالدرجة الولى وهذا يشمل  فرضها، إذا تم إال في السوق  الصحيحة كن أن تسود املعاييريم

منح الكثر ليونة )من أسفل إلى أعلى( مثل املختلفة، بداية من  اإلجراءاتلمناورة بين ل مساحة  تبقى هنا. السوق 

 والتجار ذوي البضاعة والخد  اتلمنتجالجودة لشهادات  
 
 (التدابير القاسية )من أعلى إلى أسفللى  إ  مة املناسبة، وصوال

فإن التعاون القائم على  املتبع، التراخيص املهنية. بغض النظر عن اإلجراء فرض مثل اختبارات املنتج اإلجبارية و 

جل الجمع بين املدني اليمني والجهات الفاعلة الحكومية مهم من أ الشراكة بين الجهات الفاعلة الدولية واملجتمع

 املعرفة الدولية والقدرات املحلية.

 

 حالي اليمنيين وكذلك مشاريع التعاون اإلنمائي القائمة  ستخدمينتركيز امل يقبع  •
 
)املنزلية(  الشمسية املنظومات على ا

الة ، إال أنها غير فعللمستخدم تعطي استقاللية املنظوماته . على الرغم من أن هذاملعزولة عن الشبكة العمومية

الكثير من  حالية، مع الثورة الشمسية اليمتلك الشعب اليمني، بطبيعتها، خاصة للمستخدمين من القطاع الخاص. 

، يمكن بالفعل في شبكات محلية ربطها وجمعهامن خالل نه أإال غير املستخدمة،  توليدية للكهرباءالقدرات ال 

 وجو القدرات امل استخدام  ب   اإلمداد الكهربائيمضاعفة جودة  
 
الجهات الفاعلة املحلية   على  ، يجبك. لذلبالفعل   دة حاليا

اإلمداد من يمكن تحسين ، فبالوضع الحالي، حليةمبناء شبكات و  استغالل هذه الفرصة (املحلية)مثل السلطات 

حالية مثل ينبغي النظر في المثلة ال السياق،. في هذا لى نفقات كبيرة من امليزانيةإودون االحتياج  بشكل كبير الكهرباء

، بحاجة ماسة إلى تجاوز ةالدولي   التي تقوم بها الجهاتبما في ذلك    الجديدة، بنغالديش ورواندا واملغرب. إن املشروعات  

الكثر فاعلية، بما  املحليةشبكات ال االعتبار  بعينوأن تأخذ  خارج الشبكةاملعزولة الفردية املنظومات  قتصار علىاال

كما يساهم هذا يسمح بتحسين إمدادات الطاقة على املدى القصير  أنواستيعاب . الجديدة السربفي ذلك شبكات 

 إنشاء بنية أساسية مستقرة وطويلة الجل لليمن بعد الحرب.في 

 

( وبناء القدرات واملبيعاتاالستيراد  مجالي )خاصة في توسيع املنافسةمهمة ينبغي أن تتناول مشاريع املجتمع الدولي  •

وتجنب ما ، فيها)عنق الزجاجة(  تالتعرض لتضييقالتجنب  ةالشمسي في قطاع الطاقة يمة على طول سلسلة الق

االضرار القتصاد و الضغوط على اارتفاع  التي تؤدي الى ارتفاع مفرط في السعار ما يقود الى    عدم كفاءة السوق يتسبب ب 

فحسب لن تؤدي على تدابير الدعم م تقدي فإن  ناحية،هذا الهدف: فمن  الوصول الىصعب يإال انه . اليمنيةالسر ب 

املصالح  تداخل من ناحية أخرى، فإن و تجار. ال ربح  هامش ، لكنها ستزيد فقط منزيادة املعروض من السوق الرجح ل 

ا و ال بسبب الرسوم الجمركية، بين التجار والحكومات، على سبيل املث  ، املتشابكة مع رجاالت السلطةعالقات ال أيض 

الكثر الذي يعد  . الخيار  ذوي العالقة بهذا السوق التدابير بعناية وبالتنسيق مع أصحاب املصلحة    يعني أنه يجب اتخاذ

ا
 
وبيعها للمواطنين   تحت رعاية دولية مباشرةنتجات الطاقة الشمسية  ملاستيراد  عملية    بتنظيم  يتمثل   ومباشرة  استهداف

اآلخرين في السوق من خالل املنافسة  فاعلينال  غموير العرض من يزيد الخيار . هذا بأسعار ال تتضمن أي هامش ربح

 تقليل هوامش الربح. هناك على 
 
لزيادة شفافية  تدابيربإنشاء  تتعلق أكثر بساطة هاولكن محدودية،أكثر  وسيلة أيضا

ع في جمي   تجارالسوق، على سبيل املثال عن طريق إنشاء منصات على اإلنترنت تسمح للمتسوقين بمقارنة السعار بين ال 

 أنحاء البالد.
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القدرات  ةتوسعل وكذلك  هذه املشاريع فاعليةفي املشاريع لتعزيز  في اليمن بالفعل املوجودة البنىجب استخدام ي  •

ا في  بالفعل  السلطات املحلية، التي تلعبدعم طويلة الجل للجهات الفاعلة املحلية. ومن المثلة املهمة هنا  ا مهم  دور 

ا في اليمن )  نهاأإال  ،  برغم الصراعة  الحفاظ على الحياة اليومي  ا مهيمن  ا دور   ال مركزي سيكون  أنه    بافتراضقد تلعب أيض 
 
( ا

ا  لى ذلك، إإضافة بعد الحرب.  الخاص: فمن ناحية، يعد تطوير القطاع  عودور القطامشاركة  وزن مدىيجب دائم 

 الخاص اليمني 
 
ا قدر لبناء اقتصاد مستقر، خاصة وأن ل في غاية الهمية  أمرا إال أفضل من القطاع العام.  اتديه حالي 

 نحو االحتكار وتحديد السعاربشكل تلقائي    قد اثبت تاريخيا انه يتجهالقطاع الخاص اليمني  فإن  ناحية أخرى،    نه منأ

. ولذلك تثبيت هياكل سلطة غير صحية وسوق ال يتمتع بالكفاءة على املدى الطويل ، مما قد يتسبب في واالتفاق عليها

ا  إشراككون ي أن  يجب  القطاع الخاص وتعزيزه جزء 
 
ن أيجب في الوقت عينه  ، ولكناملستقبلية شاريعامل  في أساسيا

 واالستعداد للتدخل في إطار الدوات املتاحة وضمان تنمية املنافسة الحرة.باستمرار تطورات السوق  تتم مراقبة

 

الفساد في املساعدات النسانية  فضائحنقاش الحالي حول ال داعمون والجهات املدعومة في اليمنال يأخذيجب أن  •

االدعم يتوفرإذا لم  ستبقى الهداف املرجوة خارج إطار التحقيق .بجدية كبيرة والنمائية نشر  قد يضعف ، أيض 

 عاملجتمفقدان ثقة  سيتسبب. منفذي املشاريعلسكان إذا لم تكن هناك منافسة عادلة بين ل تهميش يزداد الالتأثير و 

التي تتطلب وجود مجتمع  -مثل بناء السالم  -كارثية على مجاالت أخرى  بآثار واملجتمع الدولي بحيغير الر تجاه القطاع 

 مدني قوي.

 

. في غضون أربع سنوات، تم إنفاق الشركات الدولية أيًضا أن تحول انتباهها إلى إمكانات السوق اليمنيةيجب على  •

مليار دوالر. يمكن  58 ما يعادل الـبـ باقيةالسوق الإمكانية قدر ت و  اليمنية، السر منما بين مليار إلى ملياري دوالر 

 هذا في ةمحلي  جهاتشراكات مع خلق ومقدمي الخدمات في هذا املجال  ءالكهربابتوليد  املرتبطة نتجاتاململصنعي 

يمكن أن تكون  املثال، على سبيل  اليمن. فيالكهرباء  إمدادتوسيع  املساهمة في وفي نفس الوقت امي،املتن سوق ال 

 تكنولوجيا البطاريات لوالتطوير لبحث في مجال االحكومة الملانية تها املليارات التي منح
 
هذا السوق  لىإللدخول  بابا

 بقوة أكبر  
 
 ؛  مستقبال

 
 بواأالكهرباء الالمركزية أن تفتح  منتجات  لشركات الملانية في تجارة  ل  يمكن للخبرة املتراكمة أيضا

 
 با

 .لدخول السوق اليمني

 

إيالء اهتمام مماثل  من الواجبن أمر ال خالف فيه، إال ألى الرغم من أن إعطاء الولوية للغذاء والصحة واملياه ع •

ولكنه  ، لسكانل رفع مستوى املعيشةفي  حيوي بشكل فقط هذا ال يسهم ف. اليمنفي لطاقة مداد مستقر ونظيف لل 

 أ ضروري 
 
 دية وتنفيذ املساعدات اإلنسانية.للتنمية االقتصا يضا

 

 ، لتحسين قطاع الطاقة الشمسية أن يمهد في الوقت نفسه الطريق للحد من الفقر املخصص  يمكن للتمويل الدولي •

ا، فإن تحقيق Ansari & Holz (2019) بينوحماية املناخ. كما  ،قتصاديةالتنمية االجتماعية واالتطوير و   هذا  مؤخر 

فإن نظام الطاقة مهدد بالعودة الستخدام النماط  الهدف أمر ضروري لتمكين انتقال الطاقة العاملي. خالف ذلك، 

تغير في جهود مكافحة    زيد من املصاعب العامليةوالتي غالبا ما ت  ،النفطية(القديمة في توليد الطاقة )الفحم، املشتقات  

فرصة إلى اإلضرار الدائم بثقة ضياع هذه ال ؤدي ي بيل املثال، يمكن أن ماليا. على س فضل ال  تعد كما أنها الاملناخ 

ربط أهداف التنمية املستدامة طويلة األجل باألهداف الناس في الطاقة املتجددة. في هذا الصدد، يمكن بسهولة 
 قصيرة األجل.

 شكر وامتنان 

(، عدنان GIGA Institutهاجر علي )(، Philipps- Universität Marburgعلي الشيخ )دم املؤلفون شكرهم الجزيل لكل من يق

( على مراجعتهم للنسخ DIW Berlin)شيل بيتر  -(، وفولفUniversität Potsdam)سعيد (، بيناو TU Berlin / EADPالعكوري )

 .التقرير هذاتحسين مساهمتهم في السابقة و 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462961831332X
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