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لــورا الكثيــري هــي استشــارية مقيمــة فــي أبــو ظبــي تتخصــص فــي قضايــا الطاقــة والتنميــة المســتدامة فــي الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، ولهــا العديــد مــن المقــاالت المنشــورة عــن تطويــر ســوق النفــط والغــاز الطبيعــي، واســتخدام 
الطاقــة للتنميــة، وتســعير الطاقــة، وإصــاح نظــم الدعــم لمؤسســات منهــا لجنــة األمم المتحدة االقتصاديــة واالجتماعية 
لغــرب آســيا )االســكوا(، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وصنــدوق مارشــال األلمانــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة. وعملــت ســابقًا كباحــث فــي معهــد أكســفورد لدراســات الطاقــة التابــع لجامعــة 

أكســفورد، وزميــل تدريــس فــي كليــة الدراســات الشــرقية واألفريقيــة بجامعــة لنــدن.

◊ شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي نموًا هائًا في الطلب المحلي 
على الطاقة، ومنها الكهرباء، على مدار العقود الماضية. ولذلك ضخت 
لزيادة قدراتها في  استثمارات ضخمة  الخليج  الدول في منطقة  كافة 
نطاق  على  بذلك  تقوم  تزال  وال  األخيرة  العقود  في  الكهرباء  توليد 

واسع، وذلك لتأمين إمدادات الطاقة الازمة لها.

◊ قد ينهض زيادة التعاون العابر للحدود حول الكهرباء من خال إنشاء 
بدور  الخليجي  التعاون  عبر دول مجلس  الكهرباء  لتجارة  إقليمي  سوق 
توليد  في  قدراتها  وإدارة  بناء  في  المجلس  أعضاء  هام في مساعدة 
الكهرباء، حتى يمكن أن تضمن تلبية نمو الطلب في المستقبل بطريقة 

كافية واقتصادية.

تربط  التي  التحتية  البنية  فعًا  لديها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول   ◊
الخليجي،  الكهربائي  الربط  شبكة  وهي  للكهرباء،  الوطنية  شبكاتاتها 
والتي بدأ تشغيلها في 2009. و قد يحقق توسيع الربط الكهربائي لتكوين 
شبكة كهرباء إقليمية أكثر تكامًا والتبادل التجاري للكهرباء فوائد عديدة 

لجميع الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومنها:

ǎ .زيادة استقرار شبكة الكهرباء

ǎ .التنويع المحتمل لمصادر الطاقة في الدول المستوردة

ǎ .تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في قطاع الكهرباء

ǎ  االستقرار لتحقيق  سعيًا  اإلقليميين  والتعاون  التكامل  تعزيز 
التعاون  مجلس  دول  مختلف  في  المدى  بعيد  االقتصادي 

الخليجي.

التعاون  مجلس  دول  يتجاوز  بما  الكهربائي  الربط  توسيع  يحقق   ◊
والذي  الكهرباء  من  واسع  نطاق  إتاحة  ومنها  إضافية  مزايا  الخليجي 
الدول  في  التنموية  األهداف  من  العديد  دعم  في  المساعدة  يمكنه 

المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي، وال سيما مصر واليمن.

ملخص تنفيذي
◊ يقتضي إنشاء سوق مشترك للكهرباء أو سوق تجاري، بخاف تبادالت 
وتضافرًا  دؤوبًا  عمًا  المنطقة،  في  متقطعة  فترات  على  الكهرباء 
الخارجية  والسياسة  الطاقة  سياسة  بين  التكامل  لتحقيق  الجهود  في 
إنشاء سوق  التي تدعم فكرة  العوامل  المحلي. وتشمل  الصعيد  على 
يلي: ما  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الكهرباء  لتجارة  تدريجي 

ǎ  التنويع في مصادر الطاقة على المستوى اإلقليمي، وخصوصًا
نحو الطاقة المتجددة.

ǎ  الوطنية المؤسسية  والهياكل  التشريعات  بين  التناغم  تحقيق 
لدعم إنشاء سوق للكهرباء.

ǎ .توسيع قدرة شبكات الكهرباء بحسب ما تقتضيه التجارة

ǎ  الكهرباء قطاعات  لمكونات  المستقبل  في  المحتمل  الفصل 
الوطنية بمعنى فصل التوليد عن النقل والتوزيع بهدف زيادة 
المنافسة، بما في ذلك من خال الموردين الخاصين، ومن ثم 

تحقيق حرية االختيار أمام المستهلك.

ǎ  ،توسيع شبكة الكهرباء بما يتجاوز دول مجلس التعاون الخليجي
كأحد اإلجراءات لزيادة طاقة الكهرباء المتاحة وتحقيق أهداف 

تنموية أكثر اتساعًا في دول الجوار في الجنوب.

ǎ .الدعم السياسي

وهو  سياسيًة،  إرادًة  الخطة  هذه  في  التقدم  تحقيق  يتطلب   ◊
التعاون  مجلس  دول  بين  الخافات  ضوء  في  اآلن  يتوفر  ال  ما 
هو  الدراسة  تستحق  التي  الخيارات  أحد  فإن  ذلك  ومع  الخليجي. 
أكثر  أو  دولتين  بين  تنفيذه  خال  من  تدريجيًا  الكهرباء  تبادل  توسيع 
إليه. أخرى  دول  انضمام  بمجرد  الناتجة  الكهرباء  سوق  وتوسيع 

لورا الكثيري
محلل مستقل لسياسات الطاقة
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تفاصيل الموضوع
شــهدت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي نمــوًا هائــًا فــي الطلب المحلي 

علــى الطاقــة، ومنهــا الكهربــاء، علــى مدار العقــود الماضية. 

أدى النمــو االقتصــادي والســكاني الســريع وزيــادة المناطــق الصناعيــة 
مســتويات  أعلــى  مــن  وبعــض  للغايــة،  عاليــة  معيشــة  مســتويات  إلــى 
الدخــل للفــرد فــي العالــم. وارتفــع اســتهاك الكهربــاء فــي دول مجلــس 
وقطــر  وُعمــان  والكويــت  البحريــن  وهــي  الســت،  الخليجــي  التعــاون 
والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمعــدل 
ثاثــة أضعــاف تقريبــًا منــذ بدايــة األلفيــة الثانيــة فقــط.1 ومــن المحتمــل أن 
يواصــل النمــو االقتصــادي والســكاني علــى مــدار العشــرة إلــى العشــرين 
ســنة القادمــة دفــع الطلــب علــى الكهربــاء نحــو الزيــادة كأســاس للحيــاة 

اليوميــة المعاصــرة.

ضخــت جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتثمارات ضخمــة لزيــادة 
قدراتهــا فــي توليــد الكهربــاء فــي العقــود األخيــرة وال تــزال تقــوم بذلــك 
علــى نطــاق واســع، مــن أجــل تأميــن إمــدادات الطاقــة الازمــة لهــا. ولهــذا 
فــإن محــور التركيــز الــذي تتزايــد أهميتــه فــي الخطــط الحاليــة والمســتقبلية 
للطاقــة وقطــاع المرافــق هــي ضمــان أن طاقــة توليــد الكهربــاء المتاحــة 
ليســت كافيــًة وحســب وإنمــا ذات جــدوى اقتصاديــة أيضــًا. ويــزداد التركيــز 
فــي الفتــرات األخيــرة علــى حلــول الطاقــة المســتدامة التــي تســهم فــي 

اســتخدام مســتدام للمــوارد الطبيعيــة.

تؤكــد هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية أن 
إنشــاء ســوق  الكهربــاء مــن خــال  العابــر للحــدود حــول  التعــاون  زيــادة 
إقليمــي لتجــارة الكهربــاء بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي يمكنــه أن 
يســهم مســاهمًة ملموســًة فــي جهــود دول الخليــج إلحــراز تقــدم نحــو 
احتياطــات  مــن  األفضــل  االســتفادة  بجانــب  األهــداف.  هــذه  تحقيــق 
الكهربــاء المشــتركة، فــإن وجــود ســوق أكثــر اتســاعًا للكهربــاء بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي يتيــح لشــركات المرافــق شــراء الكهربــاء مــن أقــل 

األماكــن تكلفــًة فــي وقــت مــا.

التكلفــة وحســب  ولــن يســهم ذلــك فــي إمــدادات الطاقــة منخفضــة 
وإنمــا قــد يصبــح محــركًا هامــًا لمشــاريع توليــد الكهربــاء الجديــدة التــي 
إمــدادات  مصــادر  تنويــع  فــي  وتســهم  الحجــم  وفــورات  مــن  تســتفيد 
الطاقــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وينطبــق ذلــك تمامــًا علــى 

المتجــددة. الطاقــة 

إذا تــم توســيع ســوق الربــط الكهربائــي بمــا يتجــاوز دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، فــإن الــدول المجــاورة األخــرى يمكنهــا اإلضافة إلى حجم شــبكة 
الكهربــاء وتنوعهــا واســتقرارها. وقــد تســاعد شــبكة الربــط الكهربائــي التــي 
يتزايــد اتســاعها وتنوعهــا بمــرور الوقــت فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة 
فــي الــدول الفقيــرة فــي المنطقــة، ومــن بيــن هــذه األهــداف الحصــول 

علــى الطاقــة النظيفــة والتخلــص مــن الكربــون.

تكثيــف  عــن  الناتجــة  الفــرص  البدايــة  فــي  البحثيــة  الورقــة  تســتعرض 
التعــاون العابــر للحــدود فــي مجــال الكهربــاء بيــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وذلــك مــن منظــور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وبعدهــا 
تحــدد العوامــل الضروريــة لجنــي فوائــد التعــاون الوثيــق بيــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي مجــال الكهربــاء، مــع التركيــز تحديــدًا علــى السياســة 

الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

نبــذة موجــزة عــن التعــاون العابــر للحــدود فــي 
التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  الكهربــاء  مجــال 

الخليجــي
التعــاون العابــر للحــدود فــي مجــال الكهربــاء ليــس فكــرًة جديــدًة فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. حيــث يرجــع ظهــور فكــرة شــبكة الربــط 
الكهربائــي إلــى وقــت مبكــر فــي 1981 منــذ تأســيس مجلــس التعــاون 
نفســه. وتضمــن أحــد أهــداف مجلــس التعــاون الخليجــي المتمثــل فــي 
تعزيــز األمــن االقتصــادي لجميــع الــدول األعضــاء الســت عبــر التعــاون 
المتبــادل إمكانيــة التعــاون فــي مجــال الطاقــة ومنشــآت البنيــة التحتيــة 
المشــتركة. وبجانــب المحادثــات الخاصــة بتحســين خطــوط النقــل ومنهــا 
خطــوط ســكك حديديــة تربــط المنطقــة بكاملهــا وخــط أنابيــب إقليمــي 
للغــاز، شــملت المناقشــات كذلــك دراســة إنشــاء شــبكة ربــط كهربائــي 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق أمــن الطاقــة. وتمــت كذلــك 

دراســة الخيــار الاحــق الخــاص بالتبــادل التجــاري للكهربــاء.2

الفنيــة  الجــدوى  و1986   1982 فــي  ُأجريــت  التــي  الدراســات  أكــدت 
التعــاون  مجلــس  دول  تغطــي  كهربــاء  شــبكة  إلنشــاء  واالقتصاديــة 
بكاملهــا، وتــم وضــع مســودة تصميــم شــبكة ربــط كهربائــي إقليميــة، 
  3.   2009 مشــابهة للتصميــم الفنــي الحالــي لهــا، وبــدأ تشــغيلها فــي 
ولكــن تحــول االهتمــام واألولويــات السياســية واالقتصاديــة بعيــدًا عــن 
فكــرة  عــادت  ثــم  والتســعينات،  الثمانينــات  فتــرة  فــي  الكهربــاء  تجــارة 
التعــاون المنهجــي حــول الكهربــاء للظهــور مــرًة أخــرى فــي األلفينــات.

فــي ذلــك الوقــت كانــت إحــدى أهــم نقــاط الجــذب السياســية إلنشــاء 
الكهربــاء  إمــدادات  أمــن  هــي  بكاملهــا  للمنطقــة  كهربــاء  ربــط  شــبكة 
واســتقرار الشــبكات علــى المــدى القريــب، ولذلــك كان الهــدف الرئيــس 
لشــبكة الربــط والــذي انعكــس فــي تصميمهــا هــو أن يكــون بمثابــة آليــة 
لمنــع انقطــاع الكهربــاء مــع تقليــل تكاليــف طاقــة الكهربــاء الــدوارة وهــي 

احتياطــي التشــغيل المتــاح لمشــغلي الشــبكة.4

الكهربــاء فــي دول  الكهربائــي لشــبكات  الربــط  وشــهد تحقيــق هــدف 
مجلــس التعــاون الخليجــي نقلــًة نوعيــًة فــي منتصــف العقــد األول مــن 
األلفيــة عندمــا تــم توفيــر التمويــل والدعــم السياســي رفيــع المســتوى 
حربــي  نهايــة  وأعــادت  دوالر.   مليــار   3 وقيمتــه  المشــروع  النطــاق 
الخليــج وتعافــي أســعار النفــط بعــد انخفــاض األســعار الــذي حــدث فــي 
فتــرة الثمانيــات والتســعينات محــور التركيــز واالنتبــاه مجــددًا إلــى القضايــا 
فــي  الكهربــاء  علــى  المحلــي  الطلــب  الوقــت، كان  فــي ذات  المحليــة. 
جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي يرتفــع ارتفاعــًا ســريعًا. وتقــرر أن 
يتــم توزيــع تكاليــف الشــبكة علــى مراحــل وبيــن الــدول المشــاركة بحســب 

الحصــة الوطنيــة المتوقعــة مــن قــدرة الشــبكة.

الوطنيــة  الشــبكات  الخليجــي  الكهربائــي  الربــط  شــبكة  تربــط  واآلن، 
للــدول الســت األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي بإجمالــي طاقــة 
ــدأ تشــغيل الشــبكة  فــي الوقــت الحالــي مقــداره 2,400 ميجــاو واط. وب
فــي 2009 عندمــا بــدأ أربعــة أعضــاء مــن دول مجلــس التعــاون فــي ربــط 
األخريــان  الدولتــان  وانضمــت  المشــتركة.  بالشــبكة  الوطنيــة  شــبكاتهم 

المتبقيتــان إلــى الشــبكة فــي 2011 و2013. )انظــر الشــكل 1(.
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بجانــب الهــدف الرئيــس المحــدد للشــبكة وهــو أن تكــون بمثابــة آليــة أمــن 
لتبــادل الطاقــة الــدوارة والنقــل غيــر المنتظــم للكهرباء في ظروف معينة، 
التجــاري ســواء  للتبــادل  الشــبكة  باســتخدام  كبيــر   اهتمــام  هنــاك  كان 
المخطــط أو للطاقــة األساســية أو فــي ســياق ســوق إقليمــي للكهربــاء أو 
ســوق للتبــادل الفــوري. وبــرزت هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي باعتبارهــا 

أشــد الداعميــن لتجــارة الكهربــاء علــى الصعيــد اإلقليمــي.5

بالشــبكة  اإلمــارات  دولــة  كهربــاء  شــبكة  ربــط  مشــروع  تدشــين  وفــي 
المنطقــة  دول  ورؤســاء  الــوزراء  وصــف   ،2011 أبريــل  فــي  الخليجيــة 
ركيــزة  وأنــه  الطــوارئ،  لمواجهــة  أداة  بأنــه  المشــروع  هــذا  الحاضــرون 
أساســية لتجــارة الكهربــاء فــي المســتقبل.6 وفــي أحــدث التطــورات بــدأت 
فــي نوفمبــر 2017 فتــرة تجريبيــة مدتهــا ســتة أشــهر للتبــادل الفــوري 

للكهربــاء، بهــدف إنشــاء منصــة تجاريــة بنــاء علــى هــذه التجربــة.7

فوائــد تعزيــز التعــاون حــول الكهربــاء فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي

ــا والفــرص الناتجــة عــن التعــاون اإلقليمــي فــي  هنــاك العديــد مــن المزاي
مجــال الكهربــاء لجميــع الــدول المشــاركة فيــه وهــي تحديــدًا: زيــادة أمــن 
وتقليــل  الكفــاءة  وتحســين  الطاقــة،  مصــادر  وتنويــع  الكهربــاء،  شــبكة 
التكامــل  زيــادة  عبــر  اإلقليمــي  واالســتقرار  الســام  ودعــم  التكلفــة، 

مــن  بشــيء  العناصــر  هــذه  ونبحــث  الطاقــة.  ســوق  فــي  واالســتقرار 
أدنــاه. التفصيــل 

زيادة أمن شبكة الكهرباء

أكثــر  بأنهــا  الكبيــرة والمرتبطــة ببعضهــا بعــض  الكهربــاء  تتميــز شــبكات 
أمانــًا؛ ألنهــا تشــترك معــًا فــي طاقــة توليــد الكهربــاء وطاقــة االحتياطــي/
فــإن  المســتويات،  أبســط  علــى  الحديــث  وعنــد  الــدوارة.  االحتياطــات 
شــبكات الربــط الكهربائــي العابــرة للحــدود تســاعد فــي تخفيــف أزمــات 
الكهربــاء. وقــد تســاعد الشــبكات الكبيــرة والمرتبطــة ببعضهــا بعــض أيضــًا 
فــي تقليــل تكاليــف االســتثمارات التــي تضخهــا شــركات المرافــق الوطنيــة 

فــي طاقــة االحتياطــي اإلضافيــة )انظــر أيضــًا المربــع 1(.

فــي  تشــغيلها  بــدء  منــذ  الخليجــي  الكهربائــي  الربــط  شــبكة  ســاعدت 
تجنــب انقطــاع الكهربــاء، وحقــق االشــتراك فــي طاقــة توليــد احتياطــي 
الكهربــاء، نتيجــة لربــط الشــبكة، توفيــرًا ملحوظــًا فــي تكاليــف التشــغيل 
لجميــع األعضــاء.8 وتشــير تقديــرات هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي إلــى 
أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي حققــت توفيــرًا اقتصاديــًا إجماليــًا مــن 
الشــبكة فــي الفتــرة بيــن 2011 إلــى 2016 فقــط يقتــرب مــن 2.2 مليــار 
دوالر أمريكــي، وهــو مــا يتجــاوز فعــًا تكاليــف رأس المــال والتكاليــف 
التشــغيلية.9 وقــد يصــل التوفيــر الــذي تحققــه الشــبكة علــى مــدار الثاثــة 

وعشــرين عامــًا المقبلــة إلــى نحــو 30 مليــار دوالر أمريكــي.10

الشكل 1: التسلسل الزمني لتطور شبكة الربط الكهربائي الخليجي
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تتميــز شــبكة الكهربــاء الكبيــرة والمرتبطــة ببعضهــا أيضــًا بأنهــا أكثــر مرونــًة 
وقــدرًة علــى اســتيعاب مصــادر طاقــة أكثــر تنوعــًا، وال ســيما المصــادر 
المتجــددة ذات الطبيعــة المتقلبــة، ومنهــا الطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح.11 وتؤكــد النتائــج المبدئيــة لبحــث ســوق الكهربــاء األوروبيــة أهميــة 
التجــارة العابــرة للحــدود للكهربــاء مــن حيــث زيــادة عامــل القــدرة الفعالــة 
- أو تحســين الكفــاءة - للمحطــات ذات المصــادر المتقطعــة فــي ضــوء 
الحصــة المتناميــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة ذات الطبيعــة المتقلبــة فــي 
ــه أهميــة خاصــة فــي ضــوء السياســات  ــاء .12 وهــذا األمــر ل قطــاع الكهرب
التــي وضعتهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الســنوات األخيــرة 
بخصــوص الطاقــة المتجــددة، والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة ملحوظــة 
علــى  الوطنيــة  بالشــبكات  المرتبطــة  المتقلبــة  الطاقــة  مصــادر  فــي 
مــدار الســنوات المقبلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وُعمــان 

والمملكــة العربيــة الســعودية.13

تنويع مصادر الطاقة

قــد تصبــح شــبكة الربــط الكهربائــي، وال ســيما تلــك التــي تتضمــن تجــارًة 
كبيــرًة فــي الكهربــاء عبــر الحــدود فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
أداًة هامــًة للــدول لتنويــع مصــادر الطاقــة األساســية لهــا. وهــذه النقطــة 
لهــا أهميــة خاصــة للــدول األصغــر مســاحًة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، 
حيث ال يكفي ســوقها المحلي أو مســاحتها الجغرافية للتنفيذ المنهجي 
لمشــاريع مصــادر الطاقــة البديلــة، وخصوصــًا الطاقــة المتجــددة. ويشــير 
حجــم ســوق الكهربــاء والمشــاريع المخططــة الحاليــة للطاقــة المتجــددة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن معظــم كميــة الكهربــاء اإلضافيــة 
مــن مصــادر الطاقــة البديلــة علــى مــدار العقــد المقبــل قــد يكــون مصدرهــا 

المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

المملكــة العربيــة الســعودية هــي أكبــر ســوق للكهربــاء فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، حيــث يوجــد فيهــا مــا يزيــد عــن %50 مــن كل طاقــة 
التوليــد فــي دول الخليــج .14 وفــي حيــن أن مصــادر الطاقــة فــي المملكــة 
ال يوجــد فيهــا حاليــًا إال نســبة ضئيلــة مــن مشــاريع الطاقــة البديلــة إال 
أن المملكــة تســتهدف توليــد 3.45 جيجــا واط مــن المصــادر المتجــددة 
بحلــول 2020 و9.5 جيجــا واط بحلــول 2023 )%10 مــن طاقــة توليــد 
الســعودية  رؤيــة  فــي  يــرد  مــا  الوقــت( بحســب  ذلــك  بحلــول  الكهربــاء 

2030 التــي تــم نشــرها فــي 2016. 15

 2018 تــم اإلعــان عنهــا فــي مــارس  التــي  الخطــط  وال يشــمل ذلــك 
إلنتــاج مــا يصــل إلــى 200 جيجــا واط مــن الطاقــة الشمســية فــي المملكــة 
بحلــول 2030. 16 وفــي المجمــل تخطــط المملكــة العربيــة الســعودية 
بحلــول 2030 إلنتــاج %70 مــن احتياجاتهــا الكهربائيــة مــن الغــاز الطبيعــي 
و%30 مــن المصــادر المتجــددة وغيرهــا مــن المصــادر )الطاقــة النوويــة 

بصفــة رئيســية(.

تأتــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المركــز الثانــي مــن حيــث حجــم 
ســوق الكهربــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ووضعــت الدولــة 
أهدافــًا طموحــًة لنفســها لتوليــد المزيــد مــن الكهربــاء، ومعظــم هــذه 
إســتراتيجية  تهــدف  النظيفــة.  الطاقــة  مصــادر  مــن  الجديــدة  الطاقــة 
الطاقــة 2050 لدولــة اإلمــارات إلــى زيــادة حصــة الطاقــة النظيفــة فــي 
مصــادر الطاقــة بنســبة %50 بحلــول 2050 وتقليــل انبعاثــات الكربــون 
الناتجــة مــن توليــد الكهربــاء بنســبة %70 مقارنــة بنهــج الزيــادة المعتــاد.17 
إمــارة أبــو ظبــي لديهــا أيضــًا هــدف منفصــل نســبته %7 مــن طاقــة توليــد 
الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلــول 2020 18 فــي حيــن أن 
دبــي تهــدف إلــى مســاهمة مصــادر الطاقــة المتجــددة بنســبة %7 فــي 
طاقــة توليــد الكهربــاء لديهــا بحلــول 2020، ونســبة %25 بحلــول 2030، 

و%75 بحلــول 2050 19. 

ومثلمــا هــو الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يمكــن تصديــر فائــض 
ــاء الــذي يتــم توليــده فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى  الكهرب
ســبيل المثــال مــن الطاقــة الشمســية خــال النهــار، إلــى الــدول المجــاورة 
بتكلفــة  نظيفــة  طاقــة  علــى  الحصــول  مــن  بدورهــا  تســتفيد  والتــي 

منخفضــة.

تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف

يتيــح التعــاون العابــر للحــدود فــي الكهربــاء إمكانــات ملموســة لتحقيــق 
مكاســب فــي الكفــاءة، وبالتبعيــة توفيــر كبيــر فــي التكاليــف. وقــد تتحقــق 
تلــك المكاســب فــي الكفــاءة مــن: تقليــل المتطلبــات الوطنيــة لاســتثمار 
فــي طاقــة احتياطــي الكهربــاء والطاقــة الــدوارة، وتوفيــر فــي تكاليــف 
التشــغيل نتيجــة لاختافــات الهيكليــة فــي أنمــاط األحمــال، وتوفيــر فــي 

تكاليــف االســتثمار والتشــغيل.20

عندمــا يتــم إنشــاء ســوق إقليمــي منفتــح ومتكامــل وتنافســي بالكامــل، 
فــإن ذلــك يعنــي فــي النهايــة الحصــول علــى الكهربــاء مــن أرخــص األماكــن 
إنتاجــًا فــي وقــت مــا، بصــرف النظــر عــن الدولــة التــي يتــم إنتاجــه فيهــا.  
ويمكــن أن يســاعد مثــل هــذا الســوق فــي زيــادة المشــاريع التــي تســتفيد 
مــن وفــورات الحجــم؛ حيــث إن خدمــة ســوق إقليمــي كبيــر بــداًل مــن مجــرد 
ســوق لدولــة بمفردهــا يمكــن أن يخفــض تكاليــف االســتثمار والتوليــد 

ويــؤدي إلــى تقليــل تكاليــف الكهربــاء علــى المســتهلك النهائــي.

األعضــاء بيــن  الكهربــاء  لتبــادل  الرئيســية  األنــواع   :1  المربــع 
المشاركين في الربط الكهربائي

لطاقــة 	  المســتمر  التبــادل  األساســية،  الطاقــة  مبيعــات 
األحمــال األساســية، وفــي بعــض الحــاالت اإلمــداد المتقطــع 

بالكهربــاء فــي أوقــات الــذورة المحــددة مســبقًا.

تبادالت الطاقة االحتياطية للدعم في حاالت الطوارئ.	 

احتياطــي 	  أو  الــدوار  لاحتياطــي  الهامشــية  التبــادالت 
الشــبكة. لمشــغلي  المتــاح  التشــغيل 

التبــادالت الَعَرِضّيــة والتــي ال يتــم فيهــا ضمــان قــدرة معينــة. 	 
تهــدف هــذه الترتيبــات إلــى االســتفادة مــن الفائــض المتوفــر 

بتكاليــف حديــة مواتيــة.

الماليــة 	  الخســائر  لتعويــض  العينيــة  التعويــض  تبــادالت 
الناتجــة عــن التأخيــر بيــن اإلمــداد وســداد مقابــل الكهربــاء التــي 

تــم اإلمــداد بهــا.

Source: World Bank. 1995. International Power Interconnections
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وقــد يصبــح ذلــك علــى وجــه الخصــوص دافعــًا لتنفيــذ مشــاريع واســعة 
النطــاق للطاقــة البديلــة بهــدف إمــداد أكثــر مــن ســوق بالكهربــاء، وال 
الشمســية  الطاقــة  تقنيــات  تســتفيد  المتجــددة.  الطاقــة  فــي  ســيما 
فــي  الموجــودة  العوامــل  ومــن  الحجــم،  وفــورات  مــن  الريــاح  وطاقــة 
موقــع مــا ومنهــا توفــر األراضــي منخفضــة التكلفــة ورأس المــال، ممــا 
يشــير ضمنــًا إلــى أن خيــار اســتيراد تلــك الطاقــة يمكــن أن يفيــد الــدول التــي 

تواجــه تكاليــف تقنيــة أعلــى فــي الحــاالت األخــرى.21

التعــاون  خــالل  مــن  واالســتقرار  الســالم  دعــم 
الطاقــة قطــاع  فــي  اإلقليمــي 

بمــا يتوافــق مــع األهــداف األساســية وراء األفــكار األولــى للتعــاون العابــر 
للحــدود حــول الكهربــاء فــي فتــرة تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون  ــاء بي ــادة تجــارة الكهرب ــزال زي ال ت
الخليجــي أداًة قويــًة لدعــم الســام والتعــاون اإلقليمــي. فعندمــا تزيــل 
الكهربــاء،  ألســواق  الوطنيــة  الحــدود  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
وتحســن  التكاليــف  انخفــاض  مــن  االســتفادة  جميعــًا  تســتطيع  فإنهــا 

الكفــاءة فــي شــبكات الكهربــاء عبــر التعــاون وتجــارة الكهربــاء.

عنــد الحديــث مــن منظــور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يتوافــق تعزيــز 
ــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع  التكامــل بيــن أســواق الكهرب
ــز الســلم واالســتقرار  ــة ومــن بينهــا تلــك المتعلقــة بتعزي أهدافهــا الوطني
ميســورة  النظيفــة  الطاقــة  توفيــر  وتيــرة  لتســريع  والتعــاون  اإلقليمــي 
الربــط  شــبكة  توســيع  ويســاعد  المنطقــة.  أرجــاء  كافــة  فــي  التكلفــة 
الكهربائــي الخليجــي بمــا يتجــاوز الــدول األعضــاء الســتة فــي المجلــس 
فــي تحقيــق هــذه األهــداف، مــن خــال تحســين إمكانيــة حصــول الــدول 
المجــاورة األخــرى علــى كهربــاء آمنــة وطاقــة نظيفــة )انظــر المربــع 3(.

توصيات السياسات
إن اغتنــام الفــرص المتبادلــة الناتجــة عــن زيــادة التجــارة العابــرة للحــدود في 
ــاء يقتضــي مــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي  مجــال الكهرب
أن ُتدخــل بعــض التعديــات علــى أســواق الكهربــاء فيهــا، مــن أجــل إيجــاد 
الحوافــز لتجــارة الكهربــاء العابــرة للحدود؛ أي إنشــاء ســوق للكهرباء كمنتج 
قابــل للتــداول عبــر الحــدود.  وفــي حيــن أن وظيفــة الشــبكة باعتبارهــا آليــة 
لتأميــن اإلمــدادات علــى المــدى القريــب لتبــادل الطاقــة الــدوارة والتبــادل 
المتقطــع للكهربــاء ال تتطلــب مثــل هــذا اإلصــاح ويكفــي وجــود اتفــاق 
للكهربــاء  للحــدود  عابــر  فعــال  ســوق  وجــود  فــإن  لتنفيذهــا،  سياســي 

يتوقــف علــى توفــر شــروط معينــة إلنشــاء هــذا الســوق.

وينطــوي ذلــك علــى تحــٍد كبيــر؛ ألســباب عديــدة ومنهــا أن السياســات 
المتوازيــة البــد مــن تنفيذهــا مــن خــال عــدة أطــراف ألنــه ال وجــود لمثــل 
األول واألهــم  المطلــب  واحــدة فقــط.  بمشــاركة دولــة  الســوق  هــذا 
إلنشــاء ســوق ناجــح لتجــارة الكهربــاء بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
هــو االتفــاق السياســي علــى السياســات الضروريــة إلنشــاء هــذا الســوق 

وتنفيذهــا.

العوامــل  مــن  عــدد  فــي  التقــدم  فــإن  األولــى،  الركيــزة  هــذه  وبعــد 
المســاعدة األخــرى سيســاعد دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي إنشــاء 
ســوق متنامــي المرونــة بوســائل منهــا: تنويــع مصــادر الطاقــة اإلقليميــة، 
وتحقيــق التناغــم بيــن التشــريعات والهيــاكل التنظيميــة الوطنيــة، وتجزئــة 
قطــاع الكهربــاء علــى المســتوى الوطنــي، وتوســيع قــدرات الشــبكات 
الكهربائيــة. يضيــف توســيع الشــبكة بمــا يتجــاوز دول مجلــس التعــاون 
الكهربــاء  شــبكة  فــي  الطاقــة  مصــادر  إلــى  إضافيــًا  تنوعــًا  الخليجــي 
اإلقليميــة، ويزيــد فتــرات وجــود قــدرة فائضــة متاحــة للتجــارة. ونبحــث كل 

نقطــة مــن هــذه النقــاط بشــيء مــن التفصيــل أدنــاه.

المربع 2: لماذا تتناسب الطاقة الشمسية مع التجارة العابرة للحدود للكهرباء

الطاقــة المتجــددة ذات الطبيعــة المتقلبــة، وال ســيما الطاقــة الشمســية وكذلــك طاقــة الريــاح، هــي تقنيــات طاقــة جذابــة مــن حيــث إمكانيــة 
تســريع وتيــرة تجــارة الكهربــاء عبــر الحــدود فــي المســتقبل. ويعنــي تقلــب الطاقــة الشمســية دون تخزينهــا أنــه ال يمكــن إنتــاج الكهربــاء إال أثنــاء 
ســطوع الشــمس، وهــذا اإلنتــاج يصــل إلــى ذروتــه فــي منتصــف النهــار. قــد يســاعد ذلــك فــي تغطيــة ذروة الطلــب علــى الكهربــاء فــي منتصــف 
النهــار فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فضــًا عمــا ســبق تســتفيد الطاقــة الشمســية مــن وفــورات الحجــم بمعنــى أنــه كلمــا زاد 

حجــم المشــروع تتجــه التكاليــف إلــى االنخفــاض.

فــي فتــرات ذروة اإلنتــاج، ربمــا يتــم اســتخدام الطاقــة الشمســية لتوليــد كميــات كبيــرة مــن الكهربــاء اإلضافيــة بتكاليــف حديــة. وأظهــرت العطــاءات 
منخفضــة التكلفــة  فــي المنطقــة، والتــي ســجلت رقمــًا قياســيًا علــى مســتوى العالــم، للوحــات الطاقــة الشمســية ولوحــات الطاقــة الشمســية 
المركــزة الجديــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية أن هنــاك مجــااًل لتوفيــر كبيــر فــي التكاليــف جــراء اســتخدام 
تقنيــة الطاقــة الشمســية فــي المنطقــة. ولهــذا فــإن دول الجــوار يمكنهــا االســتفادة مــن الطاقــة الشمســية منخفضــة التكلفــة التــي يتــم توليدهــا 

فــي دولــة أخــرى.

ويمكــن أن يزيــد توســيع شــبكة الربــط الكهربائــي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى الــدول المجــاورة، وتســريع مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
بالتــوازي مــع ذلــك فــي هــذه الــدول، مــن عــدد المصــادر منخفضــة التكلفــة للكهربــاء. وقــد يتــم إضافــة المناطــق التــي يوجــد فيهــا إمكانــات كبيــرة 
للمصــادر المتجــددة ومنحنيــات أحمــال ومناطــق زمنيــة مختلفــة ومنهــا األردن واليمــن ومصــر إلــى الشــبكة، ممــا يــؤدي إلــى تنويــع فــي التوزيــع 

الجغرافــي وأنمــاط االســتهاك المحليــة للطاقــة المتجــددة ذات الطبيعــة المتقلبــة.

Source: author; IRENA. 2019. Regional Market Analysis: The GCC 2019, forthcoming.
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تنويع مصادر الطاقة على الصعيد  اإلقليمي

مجــال  فــي  التعــاون  لتعزيــز  المنشــودة  المنافــع  إحــدى  أن  حيــن  فــي 
الكهربــاء بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــو تنويــع مصــادر الطاقــة 
يــزال فــي بداياتــه.  فــي المنطقــة إال أن نشــر نظــم الطاقــة البديلــة ال 
تســهم الطاقــة المتجــددة فــي الوقــت الحالــي بنســبة تقــل عــن %1 مــن 
إمــدادات الطاقــة األساســية فــي المنطقــة.22 يعتمــد وجــود ســوق فعــال 
ومــرن، أو تجمــع للكهربــاء بمــا يتجــاوز إمــدادات الطاقــة التــي تســد الثغــرة 
فــي قــدرات التوليــد الوطنيــة، اعتمــادًا شــديدًا علــى توفــر فائــض الكهربــاء 
الــذي يتــم إنتاجــه بتكلفــة حديــة أقــل مــن تلــك التــي يتــم بهــا اإلنتــاج فــي 

ــة المســتوردة. الدول

وعــادًة يتــم توليــد تلــك الطاقــة الفائضــة بتكلفــة أقــل ســواء باالســتفادة 
مــن وفــورات الحجــم لمشــاريع الطاقــة األكبــر حجمــًا والتــي تهــدف إلــى 
إنتــاج الكهربــاء لســوق أوســع مــن الســوق المحليــة أو باســتخدام مصــادر 
الطاقــة البديلــة ومنهــا مثــًا الطاقــة المتجــددة ذات الطبيعــة المتقلبــة. 
ويعتبــر المــزج بيــن هذيــن العامليــن، وهمــا المشــاريع واســعة النطــاق التــي 
تســتفيد مــن وفــورات الحجــم لســوق إقليمــي واســع يعتمــد علــى مصــادر 

ــاء علــى الصعيــد اإلقليمــي.  ــًا لتجــارة الكهرب الطاقــة البديلــة، وضعــًا مثالي
تنويــع  وتيــرة  بتســريع  تنــادي  التــي  اآلراء  أيضــًا  العوامــل  هــذه  وتدعــم 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  منهــا  دول  فــي  الطاقــة  مصــادر 
ــة المتحــدة، والتــي لديهــا القــدرة لتنفيــذ تلــك المشــاريع  اإلمــارات العربي

واســعة النطــاق للطاقــة البديلــة.

وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  وتحديــدًا   - المتجــددة  الطاقــة  وتتناســب 
الريــاح - تمامــًا مــع هــذا الــدور فــي ضــوء طبيعتهــا كأحــد مصــادر الطاقــة 
ذات الطبيعــة المتقلبــة والتــي تصــل إلــى ذروة إنتاجهــا فــي أوقــات معينــة 
23؛ حيــث تهبــط التكلفــة الحديــة للكهربــاء اإلضافيــة التــي يتــم توليدهــا، 

ممــا يحقــق جــدوى اقتصاديــة لتصديــر الفائــض بتكلفــة منخفضــة إلــى 
الــدول المجــاورة، والتــي تســتفيد بدورهــا مــن اســتيراد الكهربــاء بــداًل مــن 

إحــراق المــوارد األعلــى تكلفــًة ومنهــا الغــاز الطبيعــي.

فــي المجمــل، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لديهــا مصــادر 
تقنيــة أكثــر تنوعــًا فــي توليــد الكهربــاء مــن المتوقــع أن يتزايــد وضعهــا 
لتصبــح ضمــن الُمصّدريــن الصافييــن، فــي حيــن أن الــدول التــي يوجــد فيهــا 
مصــادر تقنيــة أقــل تنوعــًا مــن المتوقــع أن تصبــح مــن الــدول المســتوردة 

األساســية للكهربــاء فــي ســوق عابــر للحــدود للكهربــاء.

 المربع 3: التجارب الدولية في تجارة الكهرباء عبر الحدود

ُتعتبــر التجــارب الدوليــة بمثابــة حافــز إلنشــاء شــبكات الربــط الكهربائــي بيــن عــدد مــن الــدول والتجمعــات اإلقليميــة بهــدف تحســين كفــاءة الشــبكات. 
حقــق التطــور التدريجــي لهــذه النظــم عــددًا مــن النتائــج المختلفــة والتــي تعكــس التفضيــات اإلقليميــة ألنــواع مختلفــة مــن تبــادالت الكهربــاء )انظــر 

المربــع 1 أعــاه(. تشــمل بعــض األمثلــة علــى نظــم الربــط الكهربائــي اإلقليميــة، والتــي تتبايــن فيهــا درجــات تجــارة الكهربــاء، مــا يلــي:

الشــبكة األوروبيــة لمشــغلي شــبكات النقــل )ENTSOE( وتضــم 43 شــركة تعمــل فــي مجــال نقــل الكهربــاء مــن 36 دولــة أوروبيــة. وُمنحت   	
ــة بموجــب الحزمــة الثالثــة لســوق الطاقــة الداخلــي لاتحــاد األوروبــي فــي 2009 للمســاعدة فــي إنشــاء  هــذه الشــبكة اختصاصــات قانوني

شــبكة لنقــل الكهربــاء تغطــي أوروبــا بالكامــل، وذلــك بمــا يتوافــق مــع أهــداف سياســات الطاقــة لاتحــاد األوروبــي.

شــبكة الربــط الكهربائــي ألمريــكا الوســطى )SIEPAC(، تــم إنشــاؤها فــي 2012 وهــي عبــارة عــن شــبكة للربــط الكهربائــي بيــن شــبكات   	
الكهربــاء لســت دول فــي أمريــكا الوســطى وهــي: بنمــا، وكوســتاريكا، وهنــدوراس، ونيكاراجــوا، والســلفادور، وجواتمــاال.

ســوق الكهربــاء للــدول الواقعــة فــي جنــوب أفريقيــا )SAPP( تــم تأسيســها فــي 1995 إلنشــاء ســوق تنافســي للكهربــاء بيــن الــدول   	
)ســادك(. األفريقــي  للجنــوب  اإلنمائيــة  الجماعــة  فــي  الخمــس عشــر  األعضــاء 

ســوق الكهربــاء لــدول غــرب أفريقيــا )WAPP(، تــم إنشــاؤها فــي 2000 وتشــترك فيهــا 14 مــن بيــن 15 دولــة أعضــاء فــي الجماعــة   	
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إكــواس( وهــي: بنيــن، وكــوت دي فــوار، وبوركينــا فاســو، وغانــا، وجامبيــا، وغينيــا، وغينيــا بيســاو، وليبيريــا، 

ومالــي، والنيجــر، ونيجيريــا، والســنغال، وســيراليون، وتوجــو.

فضــًا عــن شــبكة الربــط الكهربائــي الخليجــي، هنــاك مشــروعان آخــران للربــط الكهربائــي علــى المســتوى األدنــى مــن الصعيــد اإلقليمــي فــي 
المنطقــة العربيــة:

الربــط الكهربائــي اإلقليمــي لــدول المغــرب: تشــترك فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس، وتــم إنشــاؤه فــي فتــرة الخمســينات. ُربطــت المغــرب   •
بالشــبكة الكهربائيــة األســبانية فــي أواخــر التســعينات، والمغــرب والجزائــر وتونــس جميعهــا متوافقــة اآلن مــع شــبكة النقــل األوروبيــة عاليــة 

الفولــت.

فــي 1988 تــم إنشــاء الربــط الثمانــي )EIJLLPST( )مصــر، والعــراق، واألردن، وليبيــا، ولبنــان، وفلســطين، وســوريا، وتركيــا(. فــي البدايــة   •
شــملت شــبكة الربــط الشــبكات الكهربائيــة لمصــر، والعــراق، واألردن، وســوريا، وتركيــا، وانضمــت إليهــا فــي وقــت الحــق لبنــان وليبيــا والســلطة 

الفلســطينية.

Sources: EWS-WWF. Enabling the UAE’s Energy Transition. Abu Dhabi Department of Energy. ‘Laws and Regulations’. Website, accessed in 
September 2018; ADNOC. 2018. ‘Supreme Petroleum Council.’ ADNOC website. Accessed in July 2018; author.
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تحقيــق التناغــم بين التشــريعات والهياكل التنظيمية 
الوطنية

الــدول  تحقــق  أن  الربــط  شــبكات  لطاقــة  الكــفء  االســتخدام  يســتلزم 
المشــاركة فــي الربــط التناغــم واالنســجام بيــن معاييــر التشــغيل المطبقــة 
فيهــا.24 وهــذا يتضمــن إنشــاء مؤسســات وآليــات للســوق تتيــح وضــع 
أســعار عابــرة للحــدود للكهربــاء مــن خــال نطــاق للســوق. أبقــت دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أســعار المرافــق وأســعار الجملــة للكهربــاء 
والوقــود الــذي يتــم تقديمــه إلــى وحــدات توليــد الكهربــاء عنــد مســتويات 
محــددة، وفــي الغالــب مســتويات منخفضــة بصــورة مصطنعــة، لعقــود 

عديــدة.

وفــي حيــن أن إصــاح أســعار الطاقــة المحليــة يتــم فــي مختلــف دول 
واألســعار  التكلفــة  فــإن  متباينــة،  بدرجــات  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
الحاليــة ال تــزال عائقــًا أمــام التبــادل العابــر للحــدود.25 ففــي التوليد، تشــمل 
اإلصاحــات اإلضافيــة المطلوبــة إلغــاء التمييــز فــي التكلفــة بيــن مختلــف 
مصــادر الوقــود مــن خــال محاســبة شــركات المرافــق علــى أســاس أســعار 
التكلفــة للوقــود الــذي يتــم توريــده علــى مــدار الفتــرات الماضيــة بأقــل 

ــة. تكلفــة ممكن

ســوف يســاعد ذلــك فــي توفيــر حوافــز لشــركات المرافــق لاســتثمار فــي 
مشــاريع توليــد جديــدة، ومنهــا الطاقــة المتجــددة، علــى أســاس أقــل 
ــة أن  ــة. فيمــا يتصــل بإصاحــات األســعار، مــن الضــروري للغاي تكلفــة حدي
يتــم تعميــم العــدادات الحديثــة ومنشــآت البنيــة التحتية الذكية للشــبكات، 
والتــي يســتحيل بدونهــا  تنفيــذ أي تطويــر ملمــوس فــي المحاســبة علــى 

أســاس التكلفــة للكهربــاء.26

تجــارة  تكثيــف  يتضمــن  المحليــة،  الكهربــاء  قطــاع  مؤسســات  بخــاف 
العابــر  للتوزيــع  آليــات  االتفــاق علــى  الصعيــد اإلقليمــي  الكهربــاء علــى 
للحــدود، والصاحيــات التنظيميــة، وتحقيــق التناغــم بيــن نفقــات النقــل، 
والتعرفــة العابــرة للحــدود )المؤسســات وطــرق الســداد للكهربــاء التــي 
يتــم تبادلهــا علــى النطــاق التجــاري( وإدارة ضغــط األحمــال علــى الشــبكات 
)إدارة الطاقــة الزائــدة أو الطلــب فــي فتــرات ذورة التبــادل(، والتعامــل مــع 
العقــود طويلــة المــدى، وتعزيــز ربــط الشــبكات، واالختافــات فــي أوقــات 
إغــاق بوابــات الربــط الكهربائــي )علــى ســبيل المثــال نتيجــة لاختافــات 
فــي المناطــق الزمنيــة(. ربمــا تكــون هنــاك حاجــة لتدابيــر تنظيميــة علــى 
التوريــد  تكاليــف  النقــل  نفقــات  تتجــاوز  أال  لضمــان  الوطنــي  الصعيــد 
تجــاوزًا كبيــرًا، مــن أجــل تجنــب معاقبــة موزعــي الكهربــاء بســبب واردات  

الكهربــاء.27

بيــن  الفصــل  أو  الوطنيــة  المرافــق  لقطاعــات  المســتقبل  فــي  الفصــل 
التوليــد والنقــل والتوزيــع ومبيعــات التجزئــة بغــرض إنشــاء أســواق محليــة 
للكهربــاء فيهــا تحريــر لألســعار، كمــا نبينــه أدنــاه، ســوف يقتضــي المزيــد من 
التفاصيــل التنظيميــة فــي القانــون الوطنــي فيمــا يتعلــق بتكاليــف النقــل 
للــواردات. يقتضــي تحريــر الســوق المحلــي بأكثــر ممــا هــو عليــه ضــرورة 
بالتراخيــص  يتعلــق  إدخــال تغييــرات تنظيميــة إضافيــة، وال ســيما فيمــا 
التغييــرات الهيكليــة  تلــك  التوزيــع. وتقتــرن  التجاريــة فــي حالــة شــركات 
ببعــض التحديــات النابعــة منهــا، ولكنهــا تتيــح فــي النهايــة خيــارات أكثــر 
تخفيــض  فــي  المتمثــل  النهائــي  الهــدف  إلــى  وصــواًل  للمســتهلكين، 

التكاليــف وتحســين كفــاءة شــبكة الكهربــاء ككل.

توسيع طاقة شبكة الكهرباء

تجــارة  لتنفيــذ  الكهربــاء  لنقــل  مناســبة  قــدرات  وجــود  الضــروري  مــن 
الكهربــاء.28 وتكفــي القــدرة الحاليــة لشــبكة الربــط الكهربائــي الخليجــي 
لتحقيــق األهــداف الموضوعــة لهــا حاليــًا وهــي تحديــدًا االســتخدام فــي 
حــاالت الطــوارئ فــي ظــروف معينــة وتبــادل الكهربــاء. بيــد أن التبــادل 
التجــاري والمنهجــي للكهربــاء البــد لــه مــن قــدرات أكبــر بكثيــر مــن القــدرات 

الحاليــة بطــول شــبكة الربــط ليعمــل بساســة.

ويتعيــن ضــخ االســتثمارات فــي تحديــث قــدرات الشــبكة الكهربائيــة فــي 
الوقــت المناســب وبفاعليــة مــن حيــث التحضيــر للتوســيع التدريجــي لتبادل 
الكهربــاء وبصفــة دوريــة فــي إطــار االســتجابة لتقييــم كفايــة قــدرات الربــط 
الكهربائــي مــن جانــب مشــغل نظــام النقــل )وهــو فــي هــذه الحالــة هيئــة 
الربــط الكهربائــي الخليجــي(. وهــذا يجعــل االتفــاق المبكــر علــى توســيع 
قــدرات النقــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن المســاعدة فــي إنشــاء ســوق إقليمــي 

لتجــارة الكهربــاء.

الفصل بين مكونات قطاع الكهرباء الوطني

ــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــر  تخــدم قطاعــات الكهرب
التاريــخ أهدافــًا إســتراتيجية هامــًة، وهــذه األهــداف قــادت إلــى ســيطرة 
ــاء فــي الوقــت  ــد المرافــق. ولهــذا فــإن أســواق الكهرب ــة علــى توري الدول
الراهــن فــي دول الخليــج ال تــزال تهيمــن عليهــا شــركات مرافــق فرديــة 
ومتكاملــة رأســيًا ومملوكــة للدولــة، حيــث تتولــى هــذه الشــركات التوليــد 
والنقــل والتوزيــع. شــهدت أبــو ظبــي وُعمــان بعــض التغييــرات فــي فصــل 
احتــكار النقــل والتوزيــع، فــي حيــن أن دواًل أخــرى فــي مجلــس التعــاون 
توليــد  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  درجــات  فيهــا  تتبايــن  الخليجــي 
والقطــاع  الخــاص  القطــاع  بيــن  الشــراكة  مشــاريع  خــال  مــن  الكهربــاء 
ــزال يتــم تنفيذهــا طبقــًا لنمــوذج  العــام. ولكــن حتــى هــذه المشــاريع ال ي
المشــتري الوحيــد بمعنــى أن شــركة مرافــق واحــدة مملوكــة للدولــة هــي 

التــي تشــتري الكهربــاء وتوزعهــا علــى المســتهلكين.29

وبرغــم مــا ســبق وجــدت الكثيــر مــن الــدول فــي العقــود األخيــرة أن إعــادة 
هيكلــة قطاعــات الكهربــاء يحقــق المزيــد مــن المرونــة فــي أنشــطة قطــاع 
الكهربــاء كامــًا.30 وتشــمل تلــك اإلصاحــات إتاحــة التنافــس بيــن شــركات 
التوزيــع فــي مرحلــة االســتخدام النهائــي، ممــا يتيــح للمســتهلكين اختيــار 
مــورد الخدمــة بنــاء علــى الســعر. وتشــمل أيضــًا تدابيــر أخــرى ومنهــا توليــد 
تنتجهــا مــن مصــادر  التــي  الكهربــاء  أكبــر مــن  لنســبة  المرافــق  شــركات 
الطاقــة النظيفــة. اتفــق مراقبــون فــي الماضــي علــى أن تحريــر قطاعــات 
الكهربــاء الوطنيــة والفصــل بيــن مكوناتهــا قــد يكــون خطــوًة هامــًة إلنشــاء 
ســوق ناجــح عابــر للحــدود للكهربــاء، ولكــن هــذا التحريــر والفصــل ليــس 

شــرطًا مســبقًا لنجــاح الســوق.31

التجــارة  أســواق  طبيعــة  تعكــس  الدوليــة،  الحــاالت  مــن  العديــد  فــي 
الوطنيــة.  المرافــق  المؤسســية ألســواق  الهيــاكل  للكهربــاء  اإلقليميــة 
ــر كامــل، يشــارك  ــة التــي يوجــد فيهــا تحري ففــي أســواق المرافــق الوطني
فــي ســوق الكهربــاء العابــر للحــدود عــدد كبيــر مــن المشــترين والبائعيــن؛ 
العديــد مــن شــركات توليــد الكهربــاء فــي دولــة مــا تتنافــس فــي الغالــب 
ــة بمــا يقدمــه  ــاء بأقــل ســعر مقارن ــم الكهرب ــة لتقدي مــع نظيراتهــا الوطني

البائعــون مــن دول أخــرى.
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فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث ال تــزال أســواق توريــد المرافــق 
تهيمــن عليهــا بشــدٍة شــركات المرافــق العامــة وهــي المشــتري الوحيــد 
للكهربــاء علــى الصعيــد الوطنــي، فــإن هيــاكل ســوق المرافــق الوطنيــة 
الحاليــة ال تتيــح مثــل هــذه التجــارة التنافســية للكهربــاء. ولهــذا قــد تكــون 
التجــارة المحــدودة بيــن المشــتري الوحيــد فــي كل دولــة ســيناريو أكثــر 
واقعيــًة علــى المــدى القريــب حتــى حــدوث المزيــد مــن التطــورات فــي 

أســواق المرافــق الوطنيــة علــى مــدار العقــد المقبــل.

مجلــس  دول  يتجــاوز  بمــا  الكهربــاء  شــبكة  توســيع 
الخليجــي التعــاون 

دواًل  ليشــمل  الخليجــي،  الكهربائــي  الربــط  شــبكة  توســيع  يحقــق  قــد 
مجــاورًة، العديــد مــن المزايــا لجميــع األطــراف المشــاركة فيــه، وذلــك بمــا 
يتجــاوز الفكــرة األساســية مــن وراء إنشــاء الشــبكة. ويمكــن إجــراء دراســات 
أكثــر عمقــًا حــول خيــارات توســيع الشــبكة فــي ضــوء التبــادل التجــاري فــي 

المســتقبل، مــع تحديــد الخطــوات األخــرى المطلــوب اتخاذهــا.

أبــرز خياريــن لتوســيع شــبكة الربــط الكهربائــي الخليجــي فــي المســتقبل 
همــا ربطهــا بمصــر مــن ناحيــة وباليمــن فــي الناحيــة األخــرى. فمــن جانــب 
تتيــح مصــر لجميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســوقًا محليــًا كبيــرًا 
للكهربــاء، واألكثــر أهميــة مــن زاويــة الجوانــب االقتصاديــة لتجــارة الكهربــاء 
هــي أن الســوق المصــري يوجــد فيــه مصــادر طاقــة كبيــرة وفيــه تنــوع أكثــر 
بكثيــر مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــاوة علــى االختــاف الشــديد 

فــي أنمــاط األحمــال واالســتهاك بيــن مصــر ودول الخليــج ذاتهــا.

هنــاك أيضــًا أهــداف أخــرى للسياســات علــى المــدى البعيــد والتــي يمكــن 
تحقيقهــا مــن اســتخدام وتوســيع ســوق إقليمــي للكهربــاء بمــا يتجــاوز 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. تبــدي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وال ســيما المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
اهتمامــًا قويــًا فــي سياســتها الخارجيــة بالتعــاون مــع مصــر ودعــم نموهــا 
دولــة  قدمــت  بمفــرده،   2016 عــام  فــي  وتنميتهــا.32  االقتصــادي 
أمريكــي  دوالر  مليــار   2.42 عــن  يزيــد  مــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
لتطويــر  دوالر  مليــون   20.4 نحــو  ومنهــا  لمصــر،  خارجيــة  كمســاعدات 

شــبكة نقــل وتوزيــع الكهربــاء فــي مصــر.33

الكهربــاء مــع مصــر مــع أهــداف هــذه السياســات؛ ألن  تتوافــق تجــارة 
ســوق الكهربــاء فــي مصــر كبيــر وفيــه تنويــع ويتيــح قــدرات كبيــرة لزيــادة 
نســبة الطاقــة المتجــددة وتختلــف فيــه أنمــاط األحمــال اختافــًا شــديدًا 
عــن تلــك الموجــودة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وكذلــك قــد 
تكــون تجــارة الكهربــاء مــع مصــر دافعــًا قويــًا لواضعــي السياســات فــي 
مصــر لزيــادة االســتثمارات فــي مشــاريع الطاقــة واســعة النطــاق، ومنهــا 
فــي مجــال الطاقــة النظيفــة، وهــو مــا تدعمــه دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة بشــدة.

اليمــن، مــن ناحيــة أخــرى، بلــد يعانــي مــن فوضــى سياســية عميقــة. فهــو 
مــن بيــن أقــل دول العالــم نمــوًا، حيــث يقــل نصيــب الفــرد مــن إجمالــي 
الناتــج القومــي فيــه بنســبة 45 مقارنــة بنصيــب الفــرد فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة.34 وكان اليمــن يعانــي مــن تحديــات اجتماعية واقتصادية 

حــادة حتــى قبــل األزمــة الحاليــة، والتــي تراوحــت بيــن نقــص الخدمــات 
الفــرص  وغيــاب  والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  الغــذاء  ومنهــا  األساســية 
االجتماعيــة واالقتصاديــة لقطاعــات عريضــة مــن الســكان .35 ويضيــف 
نقــص الطاقــة والميــاه إلــى هــذه الضغــوط التــي يواجههــا ســكان اليمــن؛ 
حيــث تغطــي شــبكة الكهربــاء الوطنيــة نحــو %50 فقــط مــن الدولــة. 
ويتســبب الصــراع السياســي الحالــي فــي ضغــوط إضافيــة علــى إمــدادات 

الوقــود والكهربــاء والغــذاء.36
 

ربــط اليمــن بشــبكة الكهربــاء الخليجيــة قــد يكــون أداة قويــة لدعــم جهــود 
بنــاء مؤسســات الدولــة بعــد انتهــاء الصــراع، ممــا يضمــن إمــدادات كهربــاء 
آمنــة لســكان اليمــن فــي فتــرة بنــاء الســام، وفــي الوقــت نفســه يدعــم 
جهــود الحكومــة اليمنيــة لتوســيع شــبكة الكهربــاء لتغطــي عــددًا متناميــًا 
مــن الســكان. دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي إحــدى كبــار المانحيــن 
تجــاوز  حيــث  عديــدة،  ســنوات  منــذ  اليمــن  إلــى  التنمويــة  للمعونــات 
مجمــوع المعونــات مبلــغ 1 مليــار دوالر أمريكــي كمســاعدات خارجيــة 
فــي 2016 فقــط، وينــدرج اليمــن ضمــن الــدول الثــاث األولــى األقــل 
تنميــة التــي تدعمهــا دولــة اإلمــارات.37 ُتوّجــه غالبيــة المســاعدات الحاليــة 
إلــى اعتمــادات الميزانيــة بصفــة عامــة، ولكنهــا تتضمــن كذلــك مخصصــات 
ملموســة لإلغاثــة اإلنســانية ومنهــا الميــاه، والصــرف الصحــي، وتوليــد 

الطاقــة واإلمــداد بهــا.38

فــي مرحلــة اإلعمــار بعــد انتهــاء الصــراع، قــد يتبيــن أن االســتثمار فــي الربــط 
الكهربائــي هــو اســتثمار لــه جــدواه فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
بعيــدة المــدى فــي البــاد مــن خــال مســاعدة الحكومــة فــي تقديــم 

إمــدادات الكهربــاء اآلمنــة والمســتقرة لمواطنيهــا.

الدعم السياسي

الدعــم السياســي هــو أحــد العوامــل الضروريــة إلنشــاء هيــاكل الســوق 
واإلطــارات المؤسســية والقانونيــة لتجــارة الكهربــاء عبــر الحــدود، ومــن ثــم 
التعــاون اإلقليمــي فــي مجــال الكهربــاء. ويقــول البعــض إنــه بالرغــم مــن 
تنامــي اآلراء المؤيــدة لتجــارة الكهربــاء عبــر شــبكة الربــط الخليجــي إال أنــه 
“ال يبــدو أن هنــاك دعمــًا سياســيًا كافيــًا للمضــي قدمــًا فــي تنفيــذ هــذه 

الفكــرة فــي جميــع األحــوال”.39

ــاء علــى إرادة واضعــي  يعتمــد إنشــاء ســوق إقليمــي ناجــح لتجــارة الكهرب
الكهربــاء  ســوق  فــي  اإلقليمــي  التكامــل  إلــى  النظــر  فــي  السياســات 
باعتبــاره أحــد األولويــات السياســية. يقتضــي ذلــك نقاشــًا واتخــاذ قــرارات 
إســتراتيجية حــول األولويــات الوطنيــة والدوليــة فــي مجــاالت أمــن الطاقة 
والجوانــب  البيئيــة،  واالســتدامة  االقتصاديــة،  والسياســات  الوطنــي، 

اإلقليمــي. للتكامــل  الجيوسياســية 

فــي ذات الوقــت، يتضمــن تكثيــف وتيــرة تجــارة الكهربــاء تقديــم تنــازالت 
فيمــا يتعلــق باالكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة علــى المســتوى الوطنــي، 
ويثيــر هــذا الموضــوع القلــق علــى مــدار التاريــخ ألن الكهربــاء - بخــاف 
ــواع الطاقــة األخــرى - ال يمكــن تخزينهــا وتكديســها الســتعمالها فــي  أن

فتــرات انقطــاع اإلمــدادات المفاجئــة.
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المســتوى  علــى  وااللتــزام  السياســية  اإلرادة  إلــى  حاجــة  أيضــًا  هنــاك 
الوطنــي لتنفيــذ السياســات التــي تســاعد فــي إعــداد قطاعــات الكهربــاء 
المحليــة التــي لديهــا القــدرة - والحوافــز المناســبة - لاشــتراك فــي تجــارة 
الكهربــاء مــع دول الجــوار. تقتضــي تجــارة الكهربــاء التــي تتســم بالفعاليــة 
والساســة عبــر الحــدود إجــراء تعديــات مؤسســية وال ســيما إنشــاء الحــد 
األدنــى مــن حوافــز الســوق للمشــترين والبائعيــن عبــر الــدول للتجــارة فيمــا 

بينهــم.

بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، يثيــر ذلــك عــددًا مــن المســائل 
الســوق  نطــاق  فــي  الموازيــة  الهيكليــة  السياســات  تعديــات  حــول 
المحلــي، علــى ســبيل المثــال فــي ضــوء تســعير أنــواع الوقــود المختلفــة 
التــي يتــم تقديمهــا إلــى وحــدات توليــد الكهربــاء، والفصــل بيــن مكونــات 
التنافــس فــي توفيــر الكهربــاء فــي األســواق  قطــاع الكهربــاء وإدخــال 

المحليــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ومــن المفهــوم أنــه مــن الصعوبــة إحــراز تقــدم فــي هــذه الخطــة فــي 
الخليجــي.  التعــاون  بيــن دول مجلــس  للخافــات  الحالــي  الوضــع  ضــوء 
فــي الحــاالت التــي تعــوق الحواجــز السياســية إحــراز التقــدم فــي الخطــة 
المذكــورة، فــإن أحــد الخيــارات هــو إحــراز التقــدم فــي البدايــة بيــن عــدد 
ــة، يمكــن أن تتــم تجــارة  ــة الفني أقــل مــن الــدول. عنــد الحديــث مــن الزاوي
الكهربــاء بيــن أي دولتيــن مرتبطتيــن بالشــبكة باســتثناء ُعمــان التــي ترتبــط 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ــر شــبكة دول ــاء الخليجيــة عب بشــبكة الكهرب

تشــمل لجنــة التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن اإلمــارات والســعودية 
التــي تــم تدشــينها فــي بدايــة 2018 علــى ســبيل المثــال خططــًا ثنائيــة 
ــادة التعــاون فــي اســتخدام شــبكة الربــط الكهربائــي بيــن الدولتيــن.40 لزي

يحقــق إنشــاء ســوق إقليمــي متكامــل للربــط الكهربائــي علــى المــدى 
دعــم  وفــي  االقتصاديــة  الجوانــب  مــن  كل  فــي  هائلــة  فوائــد  البعيــد 
التعــاون الدولــي.  وســتثبت الســنوات المقبلــة مــدى االســتفادة من هذه 
اإلمكانــات وكيفيــة االســتفادة منهــا بهــدف دعــم االســتقرار السياســي 
واالقتصــادي اإلقليمــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخارجهــا.
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