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املقــــدمة
تعــد الطاقــة الكهربائ ّيــة بمثابــة شــريان حيــاة يف املنــزل واملحــرك الرئيســي للتنميــة االقتصادية
والصناعيــة وتفعيــل دور املؤسســات الخدمية.
ويتســبب غيــاب هــذه الخدمــة الحيويــة يف وقــف عجلــة اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي واعاقــة ســير
الحيــاة بطريقة سلســة.
ومنــذ انــدالع الحــرب يف اليمــن كانــت الكهربــاء العموميــة الضحايــا مــا أثــر ســلبا ىلع البنــى
التحتيــة.
كمــا تســبب نقــص الوقــود وارتفــاع األســعار يف خفــض منســوب الطاقــة الكهربائيــة املتاحــة
يف عمــوم البلــد.
حيــث شــهدت الفتــرة  2015-2014انخفاضــا يف توليــد الكهربــاء بنســبة  ،%77ومعــه تأثــرت مرافــق
البنيــة التحتيــة الحيويــة بمــا يف ذلــك املستشــفيات وآبــار امليــاه ومحطــات معالجــة ميــاه الصرف
الصحــي واألنظمــة املصرفيــة وشــبكات الهاتــف وفقــد الكثيــر مــن النــاس أعمالهــم ومــوارد رزقهــم،
ومــن بيــن هــؤالء العاملــون يف مجــاالت الزراعــة الــذي يشــكل نحــو  %80مــن االقتصــاد اليمنــي [[[.

عدن والطاقة الشحيحة
كغيرهــا مــن مــدن واريــاف الجمهوريــة اليمنيــة ،عانــت مدينــة عــدن ومــا زالــت مــن االنقطاعــات
املســتمرة يف خدمــة الكهربــاء .وتعــرض قطــاع الكهربــاء ألضــرار بالغــة يف بنيتــه التحتيــة,
وبالرغــم مــن مــرور ســبعة أعــوام ىلع تحريــر مدينــة عــدن إال أن الحــال ازداد ســوءًا عامــا بعــد
عــام ،حيــث ينقطــع التيــار الكهربائــي ملــدة ســتة عشــر ســاعة يوميــا بشــكل متفــرق وىلع وجــه
الخصــوص خــال فتــرة الصيــف ،وتعتمــد املؤسســة العامــة للكهربــاء بعــدن يف توليــد الطاقــة
الكهربائيــة حاليــا ىلع عــدد مــن محطــات الكهربــاء الحكوميــة والخاصــة والتــي تنتــج مجتمعــة
مــا يقــرب مــن ( )269ميجــا وات تقريبــا ويمثــل ذلــك  49%مــن مســتوى االحتيــاج العــام للمدينــة
 )1سارة بديع,لمحة عن الكهرباء في اليمن :المساعدة في تعزيز الطاقة الشمسية من خلال ريادة الأعمال والابتكار,2018 ,
https://blogs.worldbank.org/ar/node/17829
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واملقــدر بـــ ( )561ميجــا وات ،كمــا تحتــاج املنظومــة الكهربائيــة يف مختلــف مراحلهــا الرئيســية
للكثيــر مــن اإلصالحــات والصيانــة ورفــع القــدرة والكفــاءة وتقليــص الفاقــد ،وســنتحدث عــن ذلــك
مــن خــال هــذه الورقــة.

واقع قطاع الكهرباء يف محافظة عدن:
تقــع محافظــة عــدن ىلع ســاحل خليــج عــدن ،بيــن دائرتــي عــرض ( )12 47-شــمال خــط االســتواء
وتبعــد عــن مدينــة صنعــاء مســافة تصــل إلــى ( )363كيلــو متــرًا تقريبــا ،وتبلــغ مســاحة املحافظــة
حوالــي ( )750كيلومتــر مربــع تتــوزع ىلع ثمــان مديريــات حســب التقســيم اإلداري لعــام 2004م [[[.
يبلــغ عــدد ســكان محافظــة عــدن وفقــا لنتائــج التعــداد الســكاني لعــام 2004م ( )589419نســمة،
وتنقســم املدينــة إلــى ثمــان مديريــات والجــدول التالــي يوضــح عــدد الســكان يف كل مديريــة:
جدول مديريات مدينة عـــدن
اسم
املديرية

صيرة

خور
مكسر

املعال

التواهي

الشيخ
عثمان

املنصورة

دار سعد

البريقة

اإلجمالي

عدد
السكان

76723

47044

49891

52984

105248

114931

79712

62405

589419

ومــن املتوقــع أن عــدد ســكانها يف العــام 2015م بلــغ حوالــي  865,000نســمة حســب اإلســقاطات
الســكانية[[[  ،إال أنــه وبســبب النــزوح الســكاني خــال فتــرة الحــرب يتوقــع بــأن عدد ســكان املدينة
قــد يصــل مليــون ونصــف نســمة حاليًا.
وتتكون املؤسسة العامة لكهرباء عدن إداريًا من ثالث مناطق:
املنطقة األولى :تغطي مديريات كريتر ،خور مكسر ،املعال ،القلوعه ،التواهي.
املنطقة الثانية :تغطي مديريات الشيخ عثمان ،دار سعد ،املنصورة (القاهرة).
املنطقة الثالثة :املنصورة ،الشعب ،البريقة.

https://ar.wikipedia.org )2
86%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9 )3
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 - 1قطاع التوليد:

تعانــي مدينــة عــدن مــن عجــز كبيــر يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة كغيرهــا مــن املــدن اليمنيــة
رغــم وقوعهــا تحــت إشــراف دول التحالــف العربــي ،ويوجــد بهــا العديــد مــن محطــات توليــد
الكهربــاء الحكوميــة إال أنهــا مجتمعــة ال تغطــي ســوى  %26مــن حجــم االحتيــاج الكلــي للمدينــة
تقريبــا ,ولذلــك قامــت الســلطات الحكوميــة بعقــد اتفاقيــات شــراء طاقــة كهربائيــة مــن بعــض
الجهــات الخاصــة لتصــل بذلــك الطاقــة التوليديــة اإلجماليــة للمحطــات الحكوميــة والخاصــة مــا
يقــدر بـــ  %49مــن حجــم االحتيــاج الكلــي للمدينــة ،األمــر الــذي يتســبب بانقطــاع التيــار الكهربائــي
ملــدة ســتة عشــر ســاعة يوميــا بشــكل متفــرق وىلع وجــه الخصــوص خــال فتــرة الصيــف ،ويبلــغ
عــدد املشــتركين لــدى املؤسســة العامــة للكهربــاء – عــدن  190الــف مشــترك تقريبــا ,ويحــدث
أن تنطفــئ خدمــة الكهربــاء عــن مدينــة عــدن بالكامــل أو بنســبة كبيــرة نظــرًا العتمادهــا ىلع
املنــح الخارجيــة يف توفيــر الوقــود النعــدام املــوارد الحكوميــة خــال ســنوات الحــرب.
وكانــت الســعودية قــد أعلنــت يف مــارس 2021م عــن تقديــم منحــة مشــتقات نفطيــة لليمــن
تبلــغ  351ألــف و 304أطنــان مــن املــازوت ،و 909آالف و 591طنــا مــن الديــزل بقيمــة  422مليــون
دوالر لدعــم وتشــغيل كهربــاء مدينــة عــدن»[[[  .والجــدول أدنــاه يوضــح عــدد محطــات توليــد
الكهربــاء يف املدينــة والجهــة املالكــة لهــا ونــوع الوقــود املســتخدم ومقــدار الطاقــة اإلنتاجيــة
لــكل محطــة بامليجــا وات.
الجدول التالي يمثل ساعة الذروة يف يوم 2021/06/26م
م

اسم املحطة

نوع امللكية

نوع الوقود

مقدار التوليد

1

الحسوة 1

حكومي

مازوت

 45ميجا وات

2

الحسوة 2

حكومي

ديزل

0

3

املنصورة 1

حكومي

ديزل

0

4

املنصورة 2

حكومي

مازوت

 33ميجا وات

5

خورمكسر

حكومي

ديزل

0

6

حجيف

حكومي

ديزل

 0.75ميجا وات

7

انترسوالرحجيف

حكومي

ديزل

 6ميجا وات

8

انترسوالر حسوة

حكومي

ديزل

 15ميجا وات

مالحظات

تخص هذه األرقام
ساعة ذروة معينة يف
اليوم وال توضح اليوم
كام ً
ال حيث قد يحدث
خروج متكرر للتوليد أو
أعطاب يف الشبكة

 )4اليمن تواجه ظلام دامس بعد  48ساعة 2021 .08.29مhttps://arabic.rt.com/middle_east ,
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م

اسم املحطة

نوع امللكية

نوع الوقود

مقدار التوليد

9

التوهي

حكومي

ديزل

 2.8ميجا وات

10

امللعب

حكومي

ديزل

 8.8ميجا وات

11

الشيباني (شهناز)

حكومي

ديزل

 21ميجا وات

إجمالي الطاقة الحكومية

مالحظات

 132.4ميجا وات

12

باجرش

خاص

ديزل

 41.1ميجا وات

13

السعدي

خاص

ديزل

 28ميجا وات

14

األهرام

خاص

ديزل

 31.2ميجا وات

15

العليان (الصعدة)

خاص

ديزل

 17.7ميجا وات

16

العليان (امللعب)

خاص

ديزل

 10ميجا وات

17

العليان (حجيف)

خاص

ديزل

 9.6ميجا وات

إجمالي الطاقة املشتراة

 137.6ميجا وات

إجمالي التوليد الحكومي والخاص

 270ميجا وات

إجمالي أحمال مدينة عدن

 561.3ميجا وات

إجمالي العجز

 296.8ميجا وات

تخص هذه األرقام
ساعة ذروة معينة يف
اليوم وال توضح اليوم
كام ً
ال حيث قد يحدث
خروج متكرر للتوليد أو
أعطاب يف الشبكة

تم إعداد الجدول باالعتماد ىلع بيانات النشرة الصادرة من مركز التحكم بكهرباء عدن

ولتوليــد طاقــة كهربائيــة بمقــدار  10ميجــاوات تســتهلك املولــدات العاملــة بوقود الديــزل ()57000
لتــر ،وبإجــراء عمليــة حســابية بســيطة يمكــن معرفــة املبلــغ الــذي تدفعــه الحكومــة ســنويًا
إلنتــاج هــذا القــدر مــن الطاقــة وهــو  436.299مليــون دوالر ,وهــذا فيمــا يتعلــق بتكلفــة وقــود
الديــزل فقــط ،وقــد تصــل تكلفــة الصيانــة واملصروفــات الســنوية بمختلــف أنواعهــا ملســتوى
تكلفــة الديــزل ،األمــر الــذي يشــير لوجــود فرصــة متاحــة يمكــن مــن خاللهــا اســتثمار هــذا املبلــغ
واملســاهمة يف إيجــاد حــل جــذري ملشــكلة الكهربــاء يف مدينــة عــدن مــن خــال توليــد الطاقــة
الكهربائيــة عبــر مصــدر مختلــف كالطاقــة الشمســية ىلع ســبيل املثــال التــي أثبتــت أنهــا أفضــل
الحلــول الفوريــة للعجــز الشــديد يف الطاقــة باليمــن .حيــث اســتطاع القطــاع الخــاص تنميــة هــذا
القطــاع مــن الطاقــة[[[.
 )5البنك الدولي -مشروع جديد للطاقة الشمسية لإعادة الكهرباء لأكثر من مليون مواطن باليمن https://www.-

new-solar-project-to-restore-electricity-to-over-one-/12/04/albankaldawli.org/ar/news/press-release/2018
million-yemenis
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ويضيــف لـ«اندبندنــت عربيــة» ،إذا اســتمر الوضــع كمــا هــو عليــه مــن الفوضــى فالســيناريو األقــرب
هــو االســتعانة بمولــدات كهربــاء خاصــة يف أحيــاء العاصمــة عــدن لبيــع التيــار الكهربائــي بأســعار
تجاريــة ىلع املواطنيــن لصالــح متنفذيــن كمــا يحــدث يف صنعــاء [[[.
منــذ ســنوات تنتظــر مدينــة عــدن دخــول محطــة الرئيــس هــادي للخدمــة ،والتــي تعمــل بالخــام
الثقيــل وطاقتهــا اإلنتاجيــة الكليــة  500ميجــا وات تقريبــا تنفذهــا شــركة جنــرال إلكتريــك العاملية
وبتــرو مســيلة لتغطيــة احتياجــات مدينتــي عــدن ولحــج مــن الطاقــة الكهربائيــة ،وســتعمل
املحطــة ىلع مراحــل حيــث ال يمكــن نقــل الطاقــة الكليــة منهــا عبــر الشــبكة الحاليــة منخفضــة
القــدرة يف النقــل ،إضافــة الــى التهالــك الحاصــل فيهــا.

 - 2قطاع (النقل والتوزيع):

تحتــاج شــبكة خطــوط نقــل الطاقــة الكهربائيــة إلعــادة التأهيــل لتتناســب مــع مقــدار الطاقــة
املــراد نقلهــا حاليــا وكذلــك إيجــاد مصــدر يمكــن مــن خاللــه توزيــع مــا تحتاجــه املدينــة دون عجز.
وتتكون الشبكة حاليًا من:
 الشــبكة الرئيســية  33ك.ف وتحتــوي ىلع دوائــر نقــل رئيســية جهــد  33ك.ف (كابــات أرضيــة)تغــذي مناطــق دار ســعد ،البريقــة ،الشــيخ عثمــان ,املنصــورة و مناطــق شــبه جزيــرة عــدن.
 شبكة التوزيع الرئيسية  11ك.ف يف مختلف مناطق املحافظة. شبكة الجهد املنخفض وخطوط التغذية.مكونات الشبكة الكهربائية يف مدينة عدن
خـطــــــــوط

[[[

محطات التحوبل الرئيسية محطات التحوبل الفرعية

هوائية

أرضية

هوائية

أرضية

هوائية

أرضية

عدد
املحطات

عدد
املحوالت

عدد
املحطات

عدد
املحوالت

KV 33

KV 33

KV 11

KV 11

KV 0.4 KV 0.4

KV 33/11

KV 33/11

KV 0.4/11

KV 0.4/11

Km

Km

Km

Km

Km

Km

NO

NO

NO

NO

209.8

232

539.5

546.9

1367.1

1428.4

16

30

1435

1621

 )6عدن مدينة الظلام2019/09/27 ,م https://www.independentarabia.com
 )7الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء –عدن ،التقرير السنوي لنشاط المناطق المحررة.2018 ,
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 - 3قطاع التحصيــل:

كشــف تقريــر داخلــي نشــرت صحيفــة األيــام ملخصــا لــه باألرقــام حــول التحصيــل وفاقــد التحصيــل
يف املحافظــات الجنوبيــة عــن ان فاقــد الكهربــاء يف عــدن  %54ويف لحــج  %46مــن اإلنتــاج،
وباملقارنــة فــان نســبة الفاقــد يف دول العالــم الثالــث يصــل الــى .%20
وبحســب التقريــر بلــغ إجمالــي الطاقــة املنتجــة لألشــهر مايــو يونيــو ويوليــو  2021يف عــدن
 433.926ميجــاوات  /ســاعة ويف لحــج  51.253ميجــاوات  /ســاعة.
وبلغــت قيمــة الطاقــة املنتجــة يف محافظــات الجنــوب لألشــهر الثالثــة 37مليــون دوالر تــم بيــع
مــا قيمتــه  17مليــون دوالر فقــط فيمــا ســرق الباقــي عبــر ســرقة التيــار قبــل العــدادات والربــط
العشــوائي بحســب التقريــر.
وفيمــا قــدرت مبيعــات الطاقــة بنحــو  19.5مليــون دوالر بلــغ إجمالــي التحصيــل 9.4مليــون دوالر
فقــط أي أن مؤسســات الكهربــاء وهــي املعنيــة بالتحصيــل لــم تحصــل املبلــغ الباقــي البالــغ 10.16
مليــون دوالر ســواء مــن املواطنيــن واملؤسســات الحكوميــة او العســكرية.
التقريــر أوضــح نســبة املوازنــة التشــغيلية والرواتــب للموظفيــن مقابــل التحصيــل بلغــت نحــو
 %58أي نحــو  5.4مليــون دوالر خصمــت ممــا حصلتــه تلــك املؤسســات مــن املواطنيــن والبــاغ 9.4
مليــون دوالر.
وبحســب اتفــاق املنحــة الســعودية يجــب توريــد التحصيــل مــن مشــتركي الكهربــاء الــى الحســاب
املشــترك يف البنــك املركــزي لكــن مــا تــم توريــده للحســاب املشــترك لنفــس املــدة لــم يتجــاوز
 %4مــن إجمالــي املبيعــات أي مــا يعــادل 790الــف دوالر مــن أصــل  14مليــون دوالر التــي تمثــل
مــا نســبته  %72مــن مبيعــات مؤسســات الكهربــاء اليمنيــة بعــد خصــم املوازنــة التشــغيلية
والرواتــب[[[.

 %57 )8فاقد التيار الكهربائي في عدن – صحيفة الأيام https://www.alayyam.info/news/8R21AM6M-YX3DES-07BB-
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مشكلة الكهرباء يف عدن:
تتلخــص مشــكلة قطــاع الكهربــاء يف محافظــة عــدن بـــ «عجــز يف قطــاع التوليــد وعــدم كفــاءة
وفاعليــة يف قطــاع التوزيــع والتحصيــل».
وتتجلــى تلــك املشــكلة مــن خــال االنقطاعــات املتكــررة للكهربــاء يف املحافظــة مــع فتــرات
تشــغيل قصيــرة تصــل الــى ( )8ســاعة خــال اليــوم .وخــروج الكهربــاء يف بعــض األيــام عــن الخدمة
بشــكل كامــل نظــرًا لنفــاذ الوقــود.
ويرجــع ذلــك إلــى عجــز يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة بواقــع ( )%51مــن إجمالــي الطاقــة املنتــج
مــن القطاعيــن العــام والخــاص حيــث تعمــل  %80مــن املحطــات بوقــود الديــزل مرتفــع التكلفــة
بالتزامــن مــع العجــز يف التمويــل الحكومــي واالعتمــاد ىلع املنــح الدوليــة التــي غالبــا مــا تتعثــر،
مــع ارتفــاع فاقــد التوزيــع بســبب شــبكة االســتهالك العشــوائية واملزدوجــة (االختــاس) والــذي
يصــل إلــى  %30ويتســبب بخســائر كبيــرة ومخاطــر عاليــة كخــروج منظومــة الكهربــاء عــن الخدمــة
واحتــراق الكثيــر مــن املحــوالت .كمــا يعانــي قطــاع الكهربــاء مــن ارتفــاع الفاقــد الفنــي لنســبة
تصــل لـــ  %35نتيجــة لتهالــك شــبكة التوزيــع ،وانخفــاض معــدل تحصيــل املديونيــة لــدى العمــاء
بنســبة  %50مــن إجمالــي املدينيــن .باإلضافــة إلــى تفشــي الفســاد املالــي واإلداري ىلع حســاب
تقديــم خدمــة جيــدة ،وهنــاك الكثيــر مــن املالحظــات يف العمليــة اإلداريــة واملاليــة والفنيــة.
وينعكس كل ذلك ىلع حياة املجتمع من خالل:
 زيــادة معانــاة النــاس واملجتمــع مــع االرتفــاع يف درجــات الحــرارة يف املحافظــة والتــي تصــلإلــى ( )38درجــة مئويــة خــال فتــرة الصيــف.
 عــدم املرافــق العامــة كاملستشــفيات ومؤسســة امليــاه واملــدارس واملجمعــات الحكوميــةىلع تقديــم خدماتهــا بالشــكل الصحيــح.
 الثمــن الباهــظ الــذي يدفعــه األطفــال واملرضــى وكبــار الســن والطبقــات الضعيفــة يف املجتمعبشــكل عــام.
 تضــرر املنشــآت املتوســطة والصغيــرة والتــي تعتمــد ىلع الكهربــاء بشــكل أساســي يف تقديمخدماتهــا للمجتمــع ،عوضــا عــن ارتفــاع تكاليــف التخزيــن واإلنتــاج وانعــكاس ذلــك ىلع تكاليــف
املنتجــات االســتهالكية.
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السياسات الحالية القائمة:
أنشــأت مؤسســة كهربــاء عــدن مؤخــرا غرفــة عمليــات مركزيــة وفــرق عمــل ميدانيــة يف املناطــق
الثــاث كمــا قامــت بشــراء  5000عــداد وإحاللهــا محل العــدادات التــي تم انتهــاء عمرهــا االفتراضي
مــا تســبب يف ارتفــاع نســبة الخطــأ يف قراءاتها بحســب املؤسســة.
كمــا أوضحــت املؤسســة يف فبرايــر مــن العــام الجــاري  2022انهــا خفضــت نســبة الفاقــد يف التيار
الكهربائــي مــن  %57الــى  %38مــن خــال حمالتهــا امليدانيــة للحــد مــن التمديدات العشــوائية.
اال ان املؤسســة بينــت أن خفــض الفاقــد الــى النســب املتعــارف عليهــا يتطلــب مــا هــو أكثــر
كمعالجــة الفاقــد الفنــي مــن خالل االســتثمار يف تحســين منظومــة الشــبكة املتهالكــة والقديمة
ذات النســبة العاليــة مــن الفاقــد يف الطاقــة الكهربائيــة يف املحافظــة.
ويتطلــب تحســين مســتوى الفاقــد يف كهربــاء عــدن أيضــا تحســين العمليــة التشــغيلية وتوفيــر
اعــداد كافيــة مــن العــدادات الســتبدالها محــل العــدادات القديمــة وتركيــب عــدادات توصيــل
الطاقــة للمنتظريــن مــن املواطنيــن وإعــادة صيانــة املحطــات والعمــل ىلع توفيــر الوقــود بشــكل
دائــم ملحطــة الرئيــس هــادي التــي ســيعمل دخولهــا ىلع اســتقرار التشــغيل بحســب املؤسســة.
تعتمــد مؤسســة كهربــاء عــدن ىلع املنحــة الســعودية يف التشــغيل والتــي يمكــن أن تتوقــف
بأيــة لحظــة كمــا تغطــي العجــز مــن خــال الطاقــة املشــتراة والتــي هــي أيضــا مهــددة بالتوقــف
بســبب عــدم ســداد مســتحقاتها مــن قبــل املؤسســة.
وتعانــي كهربــاء عــدن مــن سياســات غيــر كفــؤة يف قطــاع التوليــد والتوزيــع والتحصيــل وتحتــاج
إلــى سياســات أكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن خــال البحــث عــن حلــول وخيــارات أفضــل».
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خيارات وحلول مقترحة:
الخيــار األول :تشــغيل محطــة الرئيــس هــادي وإدخالهــا للخدمــة ،بشــكل كامــل حيــث أن نوعيــة
الوقــود املســتخدم يف تشــغيلها (الخــام الثقيــل) والــذي يمكــن أن يأتــي مــن مــأرب أو شــبوة
ويعتبــر بديــل لوقــود (الديــزل) مرتفــع التكلفــة والــذي تعجــز الحكومــة عــن دفــع تكلفــة اســتيراده،
ولذلــك يعتبــر الخيــار األكثــر يســرًا ،ويمكــن للمؤسســة العامــة للكهربــاء يف املحافظــة البــدء
بالخطــوات التاليــة لتشــغيل املحطــة:
 - 1توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة الكهربائية ( 132/33ك .ف) يف مدينة عدن
 - 2توفير الوقود بشكل مستدام
 - 3فحص التوربينات
وقــد يواجــه هــذا الخيــار بعــض املعوقــات مثــل عــدم توفــر الوقــود بشــكل مســتمر وارتفــاع الفاقد
يف الشــبكة العامــة التــي ســيتم ربــط املحطــة مــن خاللهــا ،وهــي معوقــات يمكــن حلهــا مــن
خــال ضمــان توفيــر الوقــود بشــكل مســتدام الــى جانــب اصــاح الشــبكة العامــة املتهالكــة
والتخلــص مــن الربــط العشــوائي والتحصيــل والتوريــد الكفــؤ املســتمر للمبالــغ املســتحقة.
الخيــار الثانــي :العمــل ىلع إعــادة تشــغيل محطــة مــأرب الغازيــة وصيانــة شــبكة النقــل مــا بيــن
مــأرب وعــدن ،حيــث تعمــل املحطــة بالغــاز املنتــج محليــا أو الــذي يهــدر حرقــا يف الجــو بــدون
فائــدة ،وعليــه فهــو مــن الخيــارات األولــى ىلع مســتوى الجمهوريــة حيــث يمكــن االســتفادة مــن
ذلــك وإنشــاء عــدة محطــات غازيــة تكفــي لتغطيــة مــدن الجمهوريــة كاملــة ،لكــن هــذا الخيــار
قــد يكــون مســتبعد نظــرًا للتكلفــة الباهظــة يف إعــادة صيانــة املحطــة وأبــراج النقــل يف ظــل
اســتمرار الحــرب.
الخيــار الثالــث :االســتفادة مــن مصــادر التوليــد البديلــة املتوفــرة يف املدينــة كالريــاح والطاقــة
الشمســية ولــو بشــكل جزئــي كمرحلــة أولــى يف ســبيل إحاللهــا كبديــل أمثــل مســتقب ً
ال ،والجديــر
ذكــره أن اســتخدام الطاقــة الشمســية يف عمــوم مناطــق الجمهوريــة وصــل ملســتوى  700ميجــا
وات وهــذا حجــم لــم يكــن يف الحســبان وتســببت يف توفــره ظــروف الحــرب خاصــة يف املناطــق
الريفيــة والنائيــة عــن املــدن ،كمــا أنــه يمكــن مــن خــال الريــاح توليــد طاقــة ال يســتهان بهــا وال
تقــل عــن  200 100-ميجــا وات كمرحلــة أولــى حســب إفــادة بعــض املختصيــن.
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الـتــوصـــــيات
 - 1تشــكيل لجنــة إداريــة وماليــة وفنيــة محايــدة تحــت إشــراف محافــظ املحافظــة ووزيــري
الكهربــاء والتخطيــط للقيــام باإلشــراف ىلع إعــداد الدراســات التفصيليــة العاجلــة والالزمــة
إلعــادة تأهيــل منظومــة الكهربــاء كاملــة والبدائــل املتاحــة واألكثــر اســتدامة وأقــل كلفــة مــن
مصــادر توليــد الطاقــة املختلفــة ،ومتابعــة تنفيــذ املهــام املتعلقــة بأبعــاد املشــكلة ىلع
املســتوى العاجــل واملتوســط وطويــل األجــل.
 - 2يفــرغ جميــع أعضــاء اللجنــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة إلنجــاز املهمــة العاجلــة ،وتمنــح
اللجنــة صالحيــات تقديــم التوصيــات للجهــات املانحــة ذات العالقــة ،ويتــم اإلعــان للجمهــور
بشــكل شــفاف عــن اإلجــراءات والقــرارات والتوصيــات التــي أقرتهــا اللجنــة.
 - 3العمل ىلع تشغيل محطة الرئيس للخدمة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.
 - 4ىلع الحكومــة العمــل ىلع تشــغيل محطــة مــأرب الغازيــة وإعــادة تأهيــل وصيانــة شــبكة
النقــل بيــن مــأرب وعــدن بغــرض توفــر البدائــل ومواجهــة الطلــب يف احتيــاج املواطنيــن
ومســتلزمات االســتثمار.
 - 5تقديــم رؤيــة واضحــة للجهــات املانحــة للتمكــن مــن توجيــه األمــوال املقدمــة نحــو الخيــارات
األكثــر اســتدامة واألوفــر مــن حيــث التكلفــة.
 - 6ضــرورة تهيئــة املنــاخ املناســب إلشــراك القطــاع الخــاص وتذليــل كافــة الصعوبــات القانونيــة
واإلداريــة والفنيــة ذات العالقــة ملــا لذلــك مــن انعكاســات إيجابيــة ومتعــددة.
 - 7العمــل ىلع مكافحــة الفســاد املالــي واإلداري الــذي يعتبــر ســببًا رئيســيًا يف اســتمرار وتعقيــد
مشــكلة كهربــاء عــدن.
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مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي أحد أهم منظمات
املجتمع املدني اليمنية التي تعمل يف الشأن
االقتصادي والتوعية بالقضايا االقتصادية وتعزيز
الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة املواطنين يف
صنع القرار ،والعمل ىلع إيجاد إعالم مهني ومحترف.

