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 مدتخمص البحث

اجو أمغ التحجيات التي واجيت وتػ و  مفيػم أمغ الصاقة يتشاول البحث
ودور تخكيا في تاميغ امجادات  بذكل اساسالصاقة بالشدبة لالتحاد األوروبي 

بي مغ مشاشق انتاج الصاقة في القػقاز واسيا الػسصى و الصاقة لالتحاد االور 
سة باوروبا ومسخا والذخق االوسط باعتبارىا جدخا يخبط ىحه السشاشق السي

االسػاق  إلى شق انتاج الصاقةيب نقل الشفط والغاز مغ مشاميسا لخصػط اناب
معقػلة، مسا يقمل مغ اعتساد الجول االوروبية عمى  وبأسعار، ةاالوروبي

امجادات الغاز الصبيعي مغ روسيا االتحادية تقميل وبالتالي تقميل الزغػط 
الدياسية الخوسية عمى الدياسات االوروبية تجاه القزايا ذات االىتسام 

 .ي وروسيا االتحاديةالسذتخك بيغ االتحاد االوروب
 الكمسات السفتاحية: تخكيا وأمغ الصاقة، تخكيا واالتحاد االوروبي، أمغ الصاقة.
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Abstract 
       

 The research addresses the concept of "Energy 

Security" and the challenges that face energy security for 

the EU, and Turkey’s role in securing the energy supplies 

for the EU from energy production areas in the Caucasus, 

Central Asia and the Middle East as a bridge connecting 

these important areas with Europe and as an important 

corridor for oil and gas pipelines transport from energy 

production areas to European markets, with good prices, 

which reduces the adoption of European countries on 

natural gas supplies from Russian Federation, and thus 

reducing the Russian political pressure on European 

policies toward issues of common interest between the 

EU and the Russian Federation. 
Key words: Turkey and energy security, Turkey and EU, 

Energy security. 
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 مقدمة:
تتدايج اىسية تخكيا في ضػء تراعج أىسية دورىا الدياسي 
واالقترادؼ واألمشي إقميسيا ودوليا، نطخا لسػقعيا الجغخافي الستسيد كجدخ 
بيغ الذخق والغخب، وامكانياتيا البذخية واالقترادية الكبيخة، واستقخارىا 

 لة والتشسيةحدب العجا مشح تدمعالدياسي الحؼ تخسخ خالل الدشػات الساضية 
مسا جعميا تحطى باحتخام إقميسي  2002لمحكع في تذخيغ الثاني/ نػفسبخ 

ودولي كبيخ. ومغ االدوار السيسة التي باتت تخكيا تزصمع بيا بذكل متدايج 
ومخكد ميع يخبط  لمصاقة اله ىػ دورىا كسػزعىحه السجة السحكػرة أعخالل 

الػسصى والذخق االوسط  مػردؼ الشفط والغاز في مشصقة بحخ قدويغ واسيا
باالسػاق االوروبية، وىػ ما جعل تخكيا تحطى بأىسية بالغة ألمغ الصاقة 
االوروبي بػصفيا بجيال استخاتيجيا لشقل الصاقة مغ مرادرىا االصمية 

 ا لمصاقة االوروبية.ميسوشخيانا 
يسكغ لتخكيا أن تداعج االتحاد األوروبي لتحقيق االستقخار في الذخق 

بحخ قدويغ والقػقاز، ويسكغ أن تزيف ألمغ الصاقة في االتحاد األوسط و 
األوروبي أىسية كبيخة مغ خالل العسل عمى ربط السشاشق الغشية بالسػارد في 
جػارىا بأسػاق الصاقة االوروبية. إن تصػر تخكيا كسخكد لمصاقة األوروبية 

 دخخ بشحػي تخاتيجي الحؼ يخبط البمجان التيبجو شبيعيًا، نطخا لسػقعيا االست
مغ احتياشي الشفط والغاز في العالع في الذخق والذسال والجشػب،  %(70)

 أكبخ أسػاق الصاقة في الغخب.و  أىع بأحج
مغ العسل معا في  ان فعالً د األوروبي يسكغ أن يدتفيجتخكيا واالتحا

شخيق مػثػق لإلمجادات البجيمة فيسا  ضسانل الصاقة؛ فاألخيخ يػد مجا
مى رسػم أميغ احتياجاتيا الستدايجة مغ الصاقة، والحرػل عتحاول تخكيا ت
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ذات الرمة بالصاقة، وربسا األىع مغ ذلظ، فخصة  دوارالعبػر وغيخىا مغ األ
لتثبت لالتحاد االوروبي أنيا شخيظ ال غشى عشو في مجال نقل الصاقة عبخ 

 في ًا ال غشى عشوجدء يسكشيا أن تربح اراضييا، وفي نياية السصاف
 اد األوروبي. ولكغ حقيقة أن تخكيا مخشحة لالنزسام إلى االتحاداالتح

االتحاد األوروبي بجال مغ التعاون معو  ياألوروبي يبجو أنيا تعخقل مداع
في ىحا السجال. وحتى ال يربح التعاون الفشي بيغ الصخفيغ في مجال 
الصاقة مديدا يشبغي فرل السدألتيغ عغ بعزيسا، وبالتالي فإن االتحاد 

ألوروبي وتخكيا بحاجة إلى العسل عمى وضع خصة أكثخ استخاتيجية لمتعاون ا
مخكدا ميسًا لعبػر لمصاقة في مجال الصاقة، وإال فإن احتسالية أن تكػن تخكيا 

 .تعخض لمزياع والدعدعةقج ي
خاتسة  ثع واربعة محاور تسييجالبحث مغ مقجمة و  جاءت ىيكمية

تصػر مفيػم أمغ الصاقة، فيسا  سييجالتأىع االستشتاجات. يتشاول  تدتخمز
يعالج السحػر االول االتحاد االوروبي وتحجيات أمغ إمجادات الصاقة، 

الثاني السخاشخ االمشية وسياسات االتحاد االوروبي في  السحػر ويتشاول
أمغ الصاقة  في مجال أمغ الصاقة، أما السحػر الثالث فيشاقر دور تخكيا

في أمغ الصاقة  ابع واألخيخ تأثيخ دور تخكيااألوروبي ويتشاول السحػر الخ 
 في محادثات انزساميا لالتحاد االوروبي. األوروبي

اعتسج البحث عمى مجسػعة مغ الجراسات والبحػث االجشبية بذكل 
أثخت البحث بسعمػمات و السػضػع بذكل مفرل،  ثشايا أساس التي تشاولت

شبكة السعمػمات واحراءات وتفاصيل قيسة، تع الحرػل عمى معطسيا مغ 
 الجولية )االنتخنيت( والسكتبة االفتخاضية العمسية العخاقية. 
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 مدخل: حىل مفهىم أمه الطاقة

التي شيجتيا الػاليات الستحجة وأوروبا  االقترادؼ شسػال عقػدخالل 
الحخب العالسية الثانية، كان مفيػم الكداد الكبيخ وأعقبت  الغخبية التي تمت

 –بأنو القجرة عمى تأميغ كسيات كافية مغ الصاقة  فُيعخ   "أمغ الصاقة"
مجتسع استيالكي  سج حاجاتمقابل أسعار ساعجت عمى  –شفط وبخاصة ال

مغ خالل ارتفاع متػسط دخل الفخد في بمجان  ومتدايج الثخاء متشامي الصمب
ىحا  ػسع. ومع اتجاه ىحا التحػل شخًقا في أنساط االستيالك، يتأوروبا الغخبية

 ف. أما بالشدبة لحكػمات الريغ واليشج وغيخىا مغ الجول األخخػ التعخي
، َيعدز أمغ الصاقة مغ خالل التخكيد عمى "الحرػل عمى في آسيا الشاشئة

. فالصاقة كافة مع ضسان الخجمات األساسية لمصاقة السػاششيغ –الصاقة" 
مغ مكػنات  بالشدبة ليحه الجول ىي مدألة متعمقة بالبقاء وُتعجُّ مكػًنا أساسًيا

التشسية االقترادية واالستقخار الدياسي. كسا يعكذ مفيػم "الحرػل عمى 
الصاقة" األولػية التي يػلييا مدتيمكػ الصاقة في آسيا لمػصػل الفعمي 

الشفط والغاز فقط،  مغة الدػق العالسية وفخ لمسػارد. فبجاًل مغ االعتساد عمى 
ز يغ بأن يحاولػا تأميغ حرفإنيع أكثخ احتسالية مغ السدتيمكيغ الغخبي

التػريج. ويكتسل التخكيد عمى حقػق السداىسيغ مباشخة في مخافق اإلنتاج و 
مغ خالل استخاتيجية، السيسا مغ جانب الريغ، مغ أجل تشػيع كل مغ 

 . (1)ق الحرػل عمى الصاقةائالسػرديغ وشخ 
اؼ السشتج  الدػق  مغ جانبي يسكغ تحجيج مفيػم "أمغ الصاقة"

وألن ىشاك سػقا لمصاقة وىشاك . حجدواحج م تعخيف ىشاك ليذ .ظوالسدتيم
جانبيغ لمدػق، مشتجيغ ومدتيمكيغ، فإن "أمغ الصاقة"، يسكغ أن يعخف مغ 



 
 

 

  [14] (36) 12 دراسات إقميسية                                                    مخكد الجراسات اإلقميسية     

    

 

ن الصاقة تعخف لكػ وجية نطخ كل شخف بذكل مختمف. عمى اية حال، و 
السعتسجة عمى الصاقة  بمجانبل معطع العمى اساس انيا قزية امشية مغ ق

اء خبخ صاقة" تكاد تكػن مقترخة عمى ال، فإن الجراسات عغ "أمغ الالسدتػردة
في ىحه البمجان وبالتالي فإن اعصاء تعخيفات عامة لـ"امغ الصاقة" غالبا ما 

 الجراسات. في تمظالسدتيمظ  تكػن متأثخة بقػة بسشطػر
إمجادات  يى بالشدبة لمسدتيمكيغأمغ الصاقة" لـ" األساسية الفكخة

 بأسعار معقػلة. التعخيف السدتخجمو  أميغ كسيات كافيةت مع مػثػق بيا
( عام UNDP) بخنامج األمع الستحجة اإلنسائيه تبشاىػ ما األكثخ شيػعا و 

2001:  
معقػلة". بأسعار و  وبكسيات كافية،، لمصاقة بأشكال مختمفةاإلمجادات "

. السدتػردة أو الصػيمة لإلمجادات عابخةعخاقيل اللم محجود ضعف وىحا يعشي
بسخور الػقت، لتمتقي، و  والسدتػردة السػارد السحمية تػافخ أيزا ويعشي

التحجيات مع ذلظ فإن . الستدايج عمى الصاقة، مع الصمب وبأسعار معقػلة
ليا  جسيعيا قػػ الدػق ل الستدايجة والييسشةرفع القيػد، وتحخيخ التجارة و  البيئية

 .(2)أمغ الصاقة تأثيخات عسيقة في
 (Goldwyn( و)غػلجويغ Kalickiكي دباحثان )كالياليقجم       

ترػرا مساثال ألمغ الصاقة وىػ أن "أمغ  الستخرران في أمغ الصاقة
الصاقة ىػ ضسان القجرة عمى الػصػل إلى مػارد الصاقة الالزمة لسػاصمة 

الصاقة الػششية. وفي إشار أكثخ خرػصية، ىػ ضسان  استخجامات تصػيخ
الشفط والغاز بأسعار معقػلة ومػثػقة ومتشػعة،  تػفيخ امجادات الصاقة مغ
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ة( لتقجيع ىحه اإلمجادات إلى سػردحتية كافية )بالشدبة لمجول الوكافية وبشية ت
  .(3)الدػق"

بأن السفيػم قج اكتدب بعجا أوسع.  فيسا بعج ومع ذلظ، فإنيسا يقخان 
في  كان يذسل أنػاع الصاقة كميا والبشى التحتية بأكسميا، بيشسا فيػ بات

 عمى تجفق الشفط.مقترخًا  البجاية
، يعخف كػستانتيشي وآخخون أمغ الصاقة في ضػء الزػابط وكحلظ

 International Energy)السقتخحة مغ قبل وكالة الصاقة الجولية 

Agencyالسعخوفة اخترارًا بـ )(IEA ويذيخ ) إلى أن أمغ الصاقة يعشي  ون
عقػلة وفي متشاول الجسيع". ويذيخ "تػافخ إمجاد مشتطع مغ الصاقة بأسعار م

إلى أن اليجف مغ أمغ الصاقة لمسدتيمكيغ ىػ "ضسان  آخخون  خبخاء
إمجادات كافية مغ الصاقة يسكغ االعتساد عمييا بأسعار معقػلة"، لكشيع 

ػششية الىجاف األقيع و اليؤكجون عمى أنو يشبغي أن يتحقق بصخيقة "ال تيجد 
      . (4)كبخػ"ال

ة إلى أن أمغ الصاقة يسكغ أن يحمل أيزا مغ مشطػر وتججر اإلشار 
الجول السشتجة؛ فسغ وجية نطخىا االساسية، أن أمغ الصاقة لمسشتج متعمق 

ت الصاقة الخاصة بيع ىػ بأمغ الصمب، فتأميغ استسخارية الصمب عمى تػريجا
. ومغ ناحية أخخػ ، كسا ىػ الحال بالشدبة (5)بالشدبة ليع ىجف أساس
فإن السشتجيغ يدعػن أيزا إلى أسعار معقػلة، ولكغ "معقػلة"  لمسدتيمكيغ،

في ىحا السجال تتعمق بسا يدسح ليع القيام باستثسارات ججيجة، جشبا إلى جشب 
  .(6)مع أسػاق مزسػنة
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 يحطى "أمغ الصاقةتعخيفا لـ"فإن  ،قميل قبل ، وكسا ذكخوبالتالي
، بعامة مغدبة لألالحال بالش كسا ىػ. رعب الحرػل عميوي واسع إجساعب

الدياسية وفقًا لمتصػرات ومتغيخ أيزًا،  ىػ مفيػم متصػرأمغ الصاقة" "إن 
 سبيل السثال، عمىاالجتساعية في البيئة الجولية. و واالمشية واالقترادية 

أمغ الصاقة" يعشي ليا "سشطسة أوبظ، ىػ الحال بالشدبة ل، كسا بالشدبة لخوسيا
، فإن الصمب استسخارية الحفاظ عمىتع شالسا يو ، الصمب لرادراتيا أمغ

كسػرد لمصاقة سيتع الحفاظ عميو ايزا. عالوة عمى ذلظ،  األساسيمػقفيا 
سيصخة الجولة عمى "السػارد  ضسانفإن روسيا، خرػصا، تيجف إلى 

االستخاتيجية" وكدب الرجارة عمى خصػط األنابيب وقشػات الدػق مغ خالل 
 .(7)جوليةإلى الدػق ال إمجادات الصاقةشحغ 

مغ ناحية أخخػ، بالشدبة لالتحاد األوروبي والػاليات الستحجة فإن 
"أمغ الصاقة" يعشي أمغ إمجادات شاقة مػثػقة وبأسعار معقػلة. ولكغ حتى 
ىاتيغ القػتيغ الكبخييغ ليسا اعتبارات أمشية مختمفة؛ ففي حيغ يجور ججل 

ات الغاز الصبيعي، فإن حػل كيفية إدارة االعتساد عمى تػريج في أوروبا كبيخ
ىي مذكمة ميسة بالشدبة لمػاليات الستحجة،  بعامةالصاقة السدتػردة السعتسجة 

 .(8)يتخكد ججل كبيخ عمى كيفية تحقيق االكتفاء الحاتي مغ الصاقة إذ
ويخػ بعس خبخاء الصاقة أن ىشاك ثالثة مخاحل تاريخية لتصػر 

مة األولى الحج مغ التعخض وفقا لحلظ، تتزسغ السخح. مفيػم "أمغ الصاقة"
وسط األذخق اللالضصخابات السختفعة باالعتساد عمى الشفط السدتػرد مغ 

عمى السجػ الصػيل، تتزسغ السخحمة الثانية، تػفيخ عخض  سدتقخ.الغيخ 
 عمى نحػ سمذ شامل تفزيل مغ ثع، و معقػلة بأسعاررتفاع الصمب الكافي 
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، تقميل الصاقة ثالثة مغ مفيػم أمغالالسخحمة و  الجولية. الصاقة داء نطامأل
ىػ اجبار  ىحه السخحمة في اليجفأن و  ذات الرمة بالصاقة التحجيات البيئية

 .(9)""التشسية السدتجامة ضسغ قيػد ليعسل الجولية نطام الصاقة
إمجادات "أن  استقخ عمىمفيػم امغ الصاقة  أنخالصة القػل  

 جػىخ الذائع لػصفتعخيف " ىػ الومدتسخة وبأسعار معقػلةمػثػق بيا، 
تججر ، ومع ذلظ مغ وجية نطخ السدتيمظ. األندب ػى حؼ، والأمغ الصاقة

 البيئية. تحجياتفي الحدبان اللع تاخح  تعخيفاتال ىحه أن اإلشارة أيزا إلى
 عصىأ  السيع الحؼ قج الفاعل ىػ االتحاد األوروبي ، فإنالسيجان في ىحا
كسا ، أمغ الصاقة تعخيفات في البيئية السخاوف الشطخ في أكبخ ندبيابذكل 

 .سيتزح الحقاً 
 اوال: االحتاد االوروبي و حتديات امه امدادات الطاقة

تػاجو أمغ الصاقة ما زالت ثسة العجيج مغ التحجيات التي واجيت و 
لالتحاد االوروبي تأتي في مقجميا ضخورة انذاء سػق داخمية متكاممة لمغاز 

وضع القػانيغ والزػابط الخاصة بيا، فزال الصبيعي بيغ دول االتحاد، و 
عغ السخاشخ التي تػاجو أمغ تجييدات الصاقة كالسخاشخ الدياسية واالزمات 

مغ السخاشخ االقترادية والعػامل الجغخافية والعسميات )اإلرىابية( وغيخىا 
لحا ألمغ امجادات الصاقة بالشدبة لالتحاد االوروبي.  ادةالتي تسثل تحجيات ج

لكالم في ىحا السبحث عغ أمخيغ رئيديغ ىسا: الدػق الجاخمية لمغاز يتخكد ا
 .الصبيعي؛ والثاني التحجيات والسخاشخ األمشية في مجال الصاقة
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 انذاء سهق داخمية متكاممة لمغاز الطبيعي.1
نياية عقج التدعيشات  سػق الغاز األوروبي بعسمية تحخيخ شامل مخ  

. وقج تع تختيب وتقشيغ السشافدة 1998ام ع تحجيجاً  بجأت مغ القخن الساضي
عبخ الدػق واإلشخاف التشطيسي والػصػل إلى شخف ثالث لذبكة الغاز مغ 

، تع  2004نياية عام  مع .(10)قبل االتحاد األوروبي مع افتتاح الدػق 
عمى األقل مغ الغاز السدتيمظ في أوروبا إلى السدتخجميغ  (%78)تدويج 

الشاحية القانػنية الختيار مدودييع عبخ شخكات  الشيائييغ الحيغ تسكشػا مغ
بيع الغاز داخل دول االتحاد. ومع ذلظ، فإن السشافدة الحقيقية قج وصمت 
إلى مدتػيات مختمفة في جسيع أنحاء الجول األعزاء في االتحاد، وإن 
إنذاء سػق واحجة ما تدال واحجة مغ الخكائد الثالث لدياسة الصاقة في 

 .(11)إلى جانب أمغ اإلمجادات وكفاءة استخجام الصاقة االتحاد األوروبي
عمى الخغع مغ حقيقة أن قصاع الغاز األوروبي تصػر في الخسديشات 
والدتيشات مغ القخن العذخيغ مع تصػيخ حقػل الشفط والغاز في إيصاليا، 
وبحخ الذسال وىػلشجا، إال أن أول تػجيو لمغاز في الدػق الجاخمية عمى 

التسييد، والذفافية، والسشافدة دخل حيد التشفيح في آب/  أساس مبادغ عجم
 . (12)1998أغدصذ 

مثل فتح األسػاق، والػصػل مغ تغييخات  الدػق  تحخيخأنتجت عسمية 
الجاخمية األصمية  إلى شبكات الغاز، والتشطيع. وقج تع استبجال سػق الغاز

 يتدع بي. ولكغ سػق الغاز األورو (13)2003ججيجة في عام  أخخػ السػجية ب
لجول  ( السختمفة27متشافخة نطخا إلدراج أسػاق الغاز الصبيعية الـ) خرائزب

مسا يجعل مغ الرعب خمق  تبايشةم اقترادية مع مدتػيات تشسية األعزاء
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فخص متكافئة. استشج سػق الغاز األوروبي عمى نطام خصػط األنابيب داخل 
التخابط بكثيخ  وعبخ الجول األعزاء. لكغ أوروبا تحتاج أكثخ مغ ذلظ

 االتحادل األعزاء. ىحا الشقز جعل دول لتدييل تجارة الغاز بيغ الجو 
. ولحلظ فإن إنذاء يتزامشية التحتية لمغاز وقيجت العسل المعدولة في البش

أىسية قرػػ  ؼكاممة لالتحاد األوروبي سيكػن ذسػق غاز داخمية مت
 .(14)لزسان أمغ إمجادات الغاز داخل االتحاد األوروبي

تحخيخ الدػق عمى إنذاء سياسة أمشية ججيجة لسخصط  يشصػؼ  
 سػف يمعب دورا أكبخ وىػ مغ السجيديغ الخئيديغ في الدػق  جييدالت

. لكغ حافد ىؤالء السجيديغ في الدػق لالستثسار في التأميغ مغ لمدػق 
ن الحػافد شحيحة كػ الستػقع أن يكػن مشخفزا في السدتقبل، وذلظ بدبب 

. تبقى الحكػمات األوروبية بحاجة إلى إصجار أحكام (15)خرةضسغ بيئة متح
التكمفة والسخاشخ وإنذاء مشطػمة إشار أمشي شفاف تتزسغ مجسػعة مغ 
السعاييخ وااللتدامات بسا في ذلظ االلتدامات التي يشبغي أن تػضع عمى 

 .(16)ق السختمفةاسػ الالعبيغ في األ
ابة ليحا السصمب مع وفي الحقيقة حاول االتحاد األوروبي االستج 

التػجيو بذأن اتخاذ التجابيخ الخامية إلى حساية أمغ إمجادات الغاز الصبيعي 
( دخل حيد التشفيح في عام 67/ 2004. تػجيو عام )2004السعتسجة في 

االمجادات: أوال ،  تتعصم قج أقخ انتياج ثالث خصػات في حال. ف2006
جابيخ الالزمة، وإذا لع تكف ىحه تتخح الرشاعة الجاخمية في دول االتحاد الت

الخصػة لمتخفيف مغ حجة األزمة، فديتع اتخاذ تجابيخ عمى الرعيج الػششي. 
وإذا لع تكف ىحه الخصػة ووصل التعصيل إلى مدتػػ كبيخ في االمجادات 
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% عمى األقل مغ إمجادات الغاز( فديتع تشذيط آلية الجساعة.  20)فقجان 
بعقج اجتساع شارغ لسشاقذة  (17)ديق الغازفي تمظ الحالة، يقػم فخيق تش

الخصػات اإلضافية التي يشبغي اتخاذىا، ومداعجة الجول األعزاء. الفخيق 
 . (18)يسكغ، إذا لدم األمخ، أن يقتخح تجابيخ أخخػ لمسجمذ

تعديد القجرة القانػنية لالتحاد األوروبي  إذثسة تصػر آخخ ميع )مغ 
معاىجة )إضافة فرل ججيج لمصاقة في  لمتعامل مع أمغ اإلمجادات( تسثل في

دول االتحاد ، وىي السعاىجة التي وقعيا قادة ( Treaty of Lisbonلذبػنة
إلصالح مؤسدات  2007كانػن األول/ ديدسبخ  13( في 27األوروبي الـ)

( XX. ويبخز الفرل الججيج الخاص بالصاقة )العشػان(19)االتحاد األوروبي
ؤكج عمى "روح التزامغ بيغ الجول األعزاء"، أىسية وجػد سياسة اتحادية، ت

التي تيجف إلى تأميغ اإلمجادات، واألداء الدميع لدػق الصاقة، وكفاءة 
. ومع ذلظ، ال تدال ىشاك حالة مغ عجم (20)الصاقة وربط شبكات الصاقة

اليقيغ حػل كيف يسكغ لمتزامغ أن يفيج سياسة الصاقة في االتحاد االوروبي 
السسارسة. وثسة مغ يقػل أن السفػضية األوروبية ستعسل في مجال التصبيق و 

عمى تصػيخ "نطام التزامغ"، وسيذسل ىحا الشطام إنذاء خصة عسل مشاسبة 
في حالة تعصل االمجادات بذكل ججؼ واستعخاض عسمية أمغ الصاقة لمجول 

 . (21)األعزاء
ويبجو أن ىشاك نقز في اإلرادة الدياسية بيغ الجول األعزاء لتقػية 
سػق الصاقة في أوروبا؛ فقج تدببت األزمة بيغ روسيا وأوكخانيا في بجاية عام 

في انقصاع تجفق الغاز الخوسي إلى أوروبا وىػ ما وضع أداء نطام  2009
في اختبار  2004( لعام 67التزامغ ومػثػقية اآلليات السعيشة في التػجيو )
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ديق التجابيخ الستخحة حقيقي. وقج حاول فخيق تشديق الغاز تحقيق التػازن وتش
األعزاء  الجول مغ قبل الجول األعزاء. ومع ذلظ، فإن ردود الفعل مغ

تخكدت في تأميغ اإلمجادات الخاصة بيع بجال مغ الشطخ في التزامغ مع 
 .(22)الجول األعزاء األخخػ 

تذخيغ  13لتػاصل تػريج الغاز الصبيعي في  يفي اجتساعيا األمش 
السفػضية األوروبية أن آلية الجساعة،  أوضحت 2008الثاني/نػفسبخ 

الستػقعة في ضخوف محجدة، ليدت كافية لتػفيخ االستجابة في الػقت 
السشاسب ألزمة امجادات الغاز التي تتجاوز مدتػػ التجابيخ الػششية التي 

( يشبغي أن يخكد عمى 67/ 2004يسكغ تخفيفيا. وتقػل الػثيقة أن تػجيو )
 :(23)اآلتي

 ميسية ألزمة اإلمجادات.وضع استجابة إق . أ
 إنذاء خصة شػارغ لالتحاد األوروبي. . ب
تحديغ الذفافية مغ خالل تقاريخ وافية عغ حالة الجول األعزاء بذأن  . ت

أمغ اإلمجادات. وأوضحت الػثيقة بذكل خاص أن التزامغ ليذ جسعية 
خيخية. ليحا الدبب، فإن آليات التعػيس السشاسب يجب أن تكػن متقجمة. 

ة تخكت مدألة كيف يشبغي تعػيس تجابيخ التزامغ في ولكغ الػثيق
السشاقذات في وقت الحق. يبجو مغ السسكغ ججا أنو بعج معاىجة لذبػنة، 

 2004فإن بشج التزامغ أرسى األساس لتغييخات أكثخ حدما في تػجيو )
/67. ) 

كان مغ الستػقع أن تفخز الدػق السحمية لمغاز السدال، سػقًا أعسق 
ت نقجية كبيخة لذخكات بيع الغاز الكبخػ في دول االتحاد، واوسع مع صفقا
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جشبا إلى جشب مع الخجمات السقابمة التي سيتع إنذاء مع كل مشيا بشية مخنة 
أمغ  إذوقػية تتكيف بدخعة مع ضخوف الدػق الزيقة. ومع ذلظ، مغ 

اإلمجادات، فإن الفػائج السحتسمة لدػق الغاز الجاخمية يتع الػصػل إلييا مغ 
الل بشية تحتية لمغاز أكثخ تخابصا. ويسكغ أيزا أن يستج ىحا التكامل إلى خ

بمجان ومشاشق مثل روسيا وآسيا الػسصى، ودول الذخق األوسط السجاورة. 
، وضع االتحاد األوروبي سياسة تدسى بالذبكات العابخة السيجانفي ىحا 

غ الثاني/ ؛ ففي تذخي1992ألوروبا التي أدخمت في معاىجة ماستخيخت لعام 
، تع اعتساد مبادغ تػجييية لذبكات الصاقة العابخة ألوروبا 2003نػفسبخ 

سسيت بـ)محاور السذاريع ذات األولػية( التي تعج مذاريع ميسة ججا لتذغيل 
سػق الصاقة الجاخمية وأمغ إمجادات الصاقة. ىحه السذاريع، في السقابل، 

 .(24)مغ االتحاد األوروبيسيكػن ليا األولػية لتمقي السداعجات السالية 

تدعى المجشة األوروبية إلى الحفاظ عمى سػق الصاقة الجاخمية بػصفو 
حاول أيزا تي شبكات الصاقة. وفي الػقت ذاتو السحخك الخئيذ لالستثسار ف

 Transشبكات ]نقل[ الصاقة عبخ أوروبا )استخاتيجية  جعل مغتأن 

Energy Networks) السعخوفة اخترارًا بـ(TEN-E آلية يسكغ مغ )
أىسية واضحة ألمغ الصاقة  ؼأن تمعب دورا فاعال في مذاريع ذخالليا 

األوروبي. ومع ذلظ، تحتاج الذبكات العابخة ألوروبا إلى االعتساد عمى 
، فإن اقتراديات خصػط األنابيب مغ الستػقع مغ ثعضخوف الدػق أيزا. و 

لدػق الغاز الجاخمية.  أن تدتسخ في لعب دور ميع في مدتقبل البشية التحتية
، يسكغ القػل إن األمغ الشدبي في الذؤون الجولية ومريخ السيجانوفي ىحا 

أمغ الصاقة في أوروبا سيعتسج بذجة عمى التحالفات وعالقات القػة القائسة 
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بيغ "الذخكات الكبيخة العابخة لمحجود األوروبية" ونطخائيع في أجداء أخخػ مغ 
 . (25)وسياالعالع في شسال أمخيكا ور 

وفي الػاقع، يشطخ إلى الػجػد القػؼ لمذخكات األوروبية العابخة لمحجود 
الػششية في إشار إنذاء مذاريع خصػط األنابيب عبخ الحجود بأنو ال غشى 
عغ ذلظ لشجاح أؼ مذخوع. ومع ذلظ، ثسة مغ يقػل أيزا أن التغيخات التي 

أنحاء العالع يسكغ أن حجثت في الدشػات األخيخة في نطام الصاقة في جسيع 
تجعل مغ السدتحدغ أن ُيعتسَج نيٌج أكثَخ إقميسيًة، تقػده الحكػمة في قزايا 
الصاقة، بجال مغ مجخد تخك ذلظ لطخوف الدػق وشخوط الذخكات 

 .(26)الكبخػ 
عمى التػازن بيغ العخض والصمب إن التػقعات السدتقبمية السدتشجة  

سب لجحب االستثسارات الالزمة عمى أن تكػن دقيقة وفي الػقت السشا شبغيي
. إن نقز (27)إلى أدنى حج السجػ الصػيل، وتقميل اضصخاب وتقمبات الدػق 

االستثسار يسكغ أن يخمق االحتقان وحتى االضصخاب في البشية التحتية 
األساسية لشطام الغاز الصبيعي. لكغ بعس الذكػك حػل سياسات 

ؤثخ في مدتقبل الصمب عمى يسكغ أن ت بعامةالحكػمات في مجال الصاقة 
الغاز وتخمق مخاشخ كبيخة لالستثسار في أوروبا. وفي ىحا الدياق اقتخحت 
المجشة األوروبية عجدا مغ السذاريع االستخاتيجية الكبخػ التي يسكغ لالتحاد 
األوروبي تعديد نطام التزامغ مغ خالليا، وتخسيخ أمغ اإلمجادات في 

كل األدوات الستاحة لو، جشبا إلى جشب مع  شبكة الصاقة األوروبية باستخجام
TEN -E (28). 
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 في مجال الطاقة والتحجيات الجيهسياسية . السخاطخ االمشية2
إن السخاشخ التي يػاجييا االتحاد األوروبي تتجاوز حجود الدػق 

أن  إذتحجيا كبيخا بالشدبة لالتحاد األوروبي،  ىحا الػاقع يخمقو الجاخمية. 
مشاشق أخخػ بعيجا عغ تمظ التي تختبط بالدػق  السخاشخ تشتذخ إلى

الجاخمية. ويسكششا تقديع أنػاع السخاشخ السترمة حػل أمغ إمجادات الصاقة 
 .(29)في أوروبا إلى مخاشخ جيػلػجية وتقشية واقترادية وجيػسياسية وبيئية

ومع ذلظ، يطيخ الخصخ الجيػسياسي الحؼ يػاجيو االتحاد األوروبي  
، 2009التيجيجات عمى السرالح األوروبية. في عام بػصفو أحج أبخز 

( مميار متخ مكعب مغ الغاز الصبيعي، 484) نحػاستيمظ االتحاد األوروبي 
. (30)مغ الصمب عمى الغاز مغ قبل اإلنتاج السحمي (%36تغصية زىاء )وتع 

، بسعشى أن أن ثمثي احتياجات االستيخاداتوالباقي قج تع الػفاء بو عغ شخيق 
الغاز نخػ  استيخادات. عشجما نشطخ في أصل تتع تغصيتيا مغ الخارجالغاز 

 (%19و) (%22)أن روسيا والشخويج والجدائخ تستمظ أسيسًا قجرىا 
في إجسالي استيالك االتحاد األوروبي مغ الغاز.  ختيبعمى الت (%10)و

لو أنساط مختمفة في جسيع أنحاء الجول  االستيخاداتولكغ، االعتساد عمى 
اء، ويتعخض البعس مشيع لمسخاشخ األمشية السختمفة. عمى سبيل األعز

بذكل كامل عمى امجادات الغاز الخوسي،  انالسثال، بمغاريا وسمػفاكيا تعتسج
وىحه الجول ىي التي تتأثخ بذجة مغ جخاء أؼ تعصل في امجادات الغاز 

 .(31)الخوسي
غاز وفقا لمتػقعات السدتقبمية، فإن تغييخًا ممحػضًا في حرة ال

الصبيعي ضسغ مديج الصاقة في االتحاد األوروبي لغ يحجث في السجػ 
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 سقجارسػ الصمب عمى الغاز الصبيعي بالسشطػر، حتى اآلن مغ الستػقع أن يش
 (%16) بشحػ، مسا يعشي زيادة 2030مميار متخ مكعب حتى عام  (79)

قعة . والعػامل السؤدية وراء ىحه الديادة الستػ (32)2030و 2005بيغ عامي 
غاز ثاني أوكديج  في الصمب عمى الغاز الصبيعي ىي: القيػد عمى انبعاثات

، والسخحمة الشػوية التي أعمشت مغ قبل بعس الجول CO2 الكاربػن 
الفحع، والحػاجد التي تحػل دون  شاجعاألعزاء، وانبعاثات عالية مغ تػلج م

جو االتحاد التصػر الدخيع في تػليج الصاقة الستججدة مسا اضصخ عمى ما يب
. عمى جانب العخض، (33)األوروبي إلى االعتساد الكبيخ عمى الغاز الصبيعي

 232مع  2001فإن إنتاج الغاز آخح في االنخفاض بعج ذروتو في عام 
انتاج الغاز بيغ  مغ (%59)مميار متخ مكعب ويتػقع انخفاض ما مجسػعو 

اد . كل ىحه التػقعات تذيخ إلى أن االتح(34)2030و 2010عامي 
في الػقت الحاضخ وفي  االستيخاداتاألوروبي سيعتسج بذكل كبيخ عمى 

السدتقبل السشطػر. الى جانب ذلظ، فإن التدامات انبعاث الغازات الجفيئة في 
االتحاد األوروبي سػف يحجد مدتقبل ممف الصاقة لالتحاد األوروبي 

 .(35)كحلظ
با احتياجاتيا أورو  اتتدايج استيخاد ضخورة ويتسثل التحجؼ األبخز في

، مغ الستػقع أن 2020البمجان غيخ السدتقخة سياسيا. بعج عام  مغ الغاز مغ
. ولكغ (36)يغ لمغاز إلى جانب روسياقصخ وإيخان وكأنيسا مػرديغ رئيد تطيخ

الخوسية مغ الغاز  االستيخاداتاعتساد أوروبا الكبيخ في الػقت الحاضخ عمى 
وروبي وبعس الجول األعزاء. الصبيعي، يثيخ القمق داخل االتحاد األ

بالتأكيج ىشاك أسباب أخخػ تثيخ القمق مغ روسيا مثل شسػحاتيا التػسعية 
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با الذخقية مثل أوكخانيا بحجة حساية االقميات الخوسية و والتجخل في دول اور 
عمى خمفية  2014كسا حرل في سيصختيا عمى شبو جديخة القخم عام 

تيا في الذخق االوسط، كل ذلظ يجعل مغ االزمة االوكخانية األخيخة، ونذاشا
 رجيخروسيا مرجرا لمقمق لجػ الجسيع، مسا يجعل حرتيا الكبيخة في ت

لصاقة األوروبي الغاز إلى االتحاد األوروبي أمخًا بالغ الخصػرة وييجد أمغ ا
-إذا ما حجث أؼ تػتخ سياسي في العالقات الخوسية اصةً بذكل مباشخ خ

 .(37)زمة االوكخانية األخيخةاألوروبية كسا حرل بعج اال
إن الدياسة الخارجية لخوسيا قج تع تفديخىا في أشار سياسات الصاقة 
الخارجية األمخ الحؼ أدػ إلى انعجام الثقة والقمق عمى الذخاكة السدتقبمية مع 

سػق روسيا. إن استخاتيجية الغاز في روسيا قج تحػلت مغ استخاتيجية 
السية واحجة، أضحت فييا السرالح القػمية إقميسية إلى استخاتيجية سػق ع

. تيجف ىحه االستخاتيجية (38)بجال مغ السرالح اإلقميسية مدألة مخكدية
الججيجة إلى تشػيع مشافح التدػيق عبخ الجول مع إمكانية ارتفاع الصمب مثل 
الريغ. عالوة عمى ذلظ، تذارك روسيا في تعاون وثيق مع الجول السشتجة 

الػسصى والذخق األوسط لمييسشة والديصخة عمى سػق األخخػ داخل آسيا 
الغاز الصبيعي بذكل غيخ مباشخ. عمى سبيل السثال، تحاول روسيا حبذ 
كسيات ىائمة مغ الغاز الصبيعي مغ خالل عقػد شػيمة األجل مع دول آسيا 

، بسعشى تجفع ليع سعخ (39)الػسصى مغ خالل تقجيع دفع أسعار "أوروبية" ليع
لمغاز في االسػاق االوروبية. وبالشطخ إلى أن العجيج مغ  البيع الشيائي

السذاريع تعتسج عمى إمجادات الغاز مغ مشتجيغ في آسيا الػسصى وبحخ 
قدويغ، فقج يكػن ىشاك بعس االنعكاسات عمى مدتقبل مذاريع خصػط 



 
 

  [11]   د. لقسان عسخ الشعيسي                           دور تخكيا في أمن الطاقة األوروبي    

األنابيب ىحه. فزال عغ ذلظ، تمعب روسيا دورا بارزا في إنذاء كارتل 
يغ لمغاز مغ مع السشتجيغ الخئيد غخار مشطسة اوبظ )تجسع( لمغاز عمى

 . (40)الذخق األوسط )أؼ قصخ، إيخان، الجدائخ( وشسال أفخيقيا
 ثاويا: خيارات السياسات البديلة لالحتاد االوروبي

 الجاىدةاالتحاد األوروبي والجول األعزاء لجييع البجائل السختمفة 
ويجعل الغاز السحمي السحجود أمغ إمجادات الغاز. أية خخوقات في لسعالجة 

مغ استيخاد السديج مغ الصاقة أمخا  يقمل ومػارد الشفط داخل االتحاد األوروبي
ال مفخ مشو. وعمى أية حال ىشاك أدوات لمدياسة التي يسكغ أن تدتخجم في 
العخض والصمب. ويتع تحجيج األثخ الرافي ألدوات الدياسة البجيمة ىحه مغ 

ى كفاءة استخجام الصاقة، وأسعار الشفط، واألنطسة االتجاه شػيل األجل عم
البيئية، ومدتقبل الصاقة الشػوية، والتصػرات التكشػلػجية، والتػقعات 
االقترادية في العالع. إن زيادة كفاءة استخجام الصاقة لجييا امكانات لمزغط 
عمى متصمبات االستيخاد. مغ ناحية أخخػ إن تدايج استخجام مػارد الصاقة 

مديج الصاقة في االتحاد  ييمة مثل الصاقة الستججدة مغ شأنو أن يؤثخ فالبج
( سشة القادمة ستطيخ 40( أو الـ)20األوروبي. لكغ التػقعات السدتقبمية لمـ)

أم تتخاجع تمظ  بقيان عمى  أىسيتيسايفيسا اذا كان الشفط والغاز سػف 
 .(41)األىسية

اتخاذ تجابيخ  ولحلظ، يشبغي أن يخكد االتحاد األوروبي عمى 
وسياسات لتخفيف السخاشخ الشاشئة مغ امجادات الغاز بصخيقة فعالة. في 

التػقعات السدتقبمية إلى أن روسيا سػف تدود الجدء تذيخ ىحا السعشى، 
األكبخ مغ الصمب عمى الغاز في االتحاد األوروبي في السدتقبل السشطػر. 
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التفاىع الستبادل أمخا ال  وىحا يجعل مغ إنذاء نطام مغ التعاون القائع عمى
غشى عشو. ومع ذلظ، حتى يكػن لخوسيا سػقا محخرة لمغاز، وحتى تديل 
الحكػمة سيصختيا السباشخة عمى القصاع ، فإن العسمية ستكػن مفتػحة 

ق إلجبار شخكة ائلمرخاع. يشبغي عمى االتحاد األوروبي العثػر عمى شخ 
سشافدة. ومغ السثيخ لالىتسام، أنو غازبخوم الخوسية العسالقة إلى السديج مغ ال

يسكغ تحقيق ىحا بذكل أفزل مغ خالل تشػيع إمجادات الغاز لالتحاد 
األوروبي. وفقا لبعس الحدابات، يسكغ حتى لكسيات صغيخة مغ الغاز 
القادمة مغ مرادر مختمفة أن تحجث فخقا كبيخا بدبب انخفاض مخونة 

% في تخفيس أسعار 10بة الصمب عمى الغاز وصافي القيسة الحالية بشد
مميار يػرو  30غازبخوم بدبب السشافدة التي مغ الستػقع أن ترل إلى 

 .(42)سشػياً 
أو   Liquefied Natural Gasالغاز الصبيعي السدال )إن تجارة 

LNG) كبجيل لتجارة الغاز عبخ خصػط األنابيب، يسكغ أن تقجم فخصًا ،
، مثمت (43)فقا لميػرو غازمختمفة لمتشػيع والسخونة في نطام الغاز. و 

% مغ إجسالي إمجادات 11الغاز الصبيعي السدال حرة قجرىا  استيخادات
% مغ 25االتحاد األوروبي. ومغ الستػقع أن يذكل الغاز الصبيعي السدال 

إجسالي إمجادات االتحاد األوروبي عمى السجػ الصػيل. ومع ذلظ، ليذ مغ 
حل تجارة الغاز عبخ خصػط الستػقع أن يحل الغاز الصبيعي السدال م

األنابيب. في السدتقبل السشطػر، سيتع استخجام الغاز الصبيعي السدال لتمبية 
ذلظ، فإن الغاز الصبيعي  فزاًل عغ. عمى السجػ القريخ في العخض العجد

السدال سػف يجمب السديج مغ السخونة واألمان لمجول الداحمية الػسصى 
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 ىشاك ما يكفي مغ التخابط بيغ السحصاتأن  باشتخاطوشخق أوروبا األعزاء 
اعادتو لمغاز الصبيعي السدال وبيشيع. ويشبغي أيزا أن يػضع في  لغخض

لمغاز الصبيعي السدال ، الحؼ يعشي أن احجا ال  الصمب االعتبار أن مخونة
يمتدم بأؼ سػق مغ خالل عقج شػيل األجل، بحكع شبيعتو غيخ السمدمة 

 .(44)غ سيصخة اإلجخاءات اإلداريةلألسػاق األوروبية وخخوجو ع
رساء األسذ لسدتقبل شخاكات استخاتيجية مع إلاالتحاد األوروبي يدعى 

السشتجة لمغاز الصبيعي وبمجان السخور العابخة )عمى سبيل  الخئيدةالسشاشق 
السثال، مشصقة بحخ قدويغ والذخق األوسط جشبا إلى جشب مع روسيا(. إن 

ػفخ إمجادات ميسة في أمغ الصاقة في االتحاد السسخ الجشػبي لمصاقة سػف ي
السخونة والسشافدة. وتخكيا، بػصفيا دولة  مغ األوروبي مغ خالل السديج

مخشحة لعزػية االتحاد األوروبي، سػف تكػن عمى ما يبجو العبا رئيدا 
 في ذلظ السسخ الجشػبي .

 ثالثا: دور تركيا يف أمه الطاقة االوروبي

المجادات الستعجدة مغ خالل مػقعيا إن الػصػل إلى مرادر ا
تخكيا فإن ، السيجانلدياسة الصاقة. وفي ىحا  الجغخافي الستسيد ىػ السفتاح

الشفط وخصػط إن نقل  .لجييا القجرة عمى االستفادة مغ السدايا الجغخافية
ىحه األنابيب  بعامةأنابيب الغاز عبخ تخكيا يعدز الجور الجيػسياسي لتخكيا. 

يغ الذخق والغخب ولكغ ىشاك بعس الجول االخخػ تخصط تتبع الصخيق ب
النذاء خصػط أنابيب ليا في اتجاه الذسال والجشػب كحلظ. ومع ذلظ، يشبغي 
لتخكيا أن تػازن بعشاية بيغ ىحيغ السحػريغ. بذكل خاص، فسغ الػاضح أن 
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ىشاك إفخاط في استبعاد مسخ الذسال والجشػب تساما مغ تصػيخ مسخ الصاقة 
 لتخكيا . رئيدةخق والغخب الحؼ لو أىسية استخاتيجية بيغ الذ

مشح بجاية فكخة خصػط أنابيب الشفط والغاز بيغ آسيا الػسصى وأوروبا، 
كانت تخكيا العبًا فاعال بيجف أن تربح مخكدا لمصاقة يخجم كال الجانبيغ. 
في ىحا الدياق، ىشاك مذاريع خصػط أنابيب ميسة أنجدت بالفعل بسا في 

جييان، وخط أنابيب الغاز  -تبيميدي -نابيب الشفط الخام باكػذلظ خط أ
. أرضخوم( الصبيعي وتخابط تخكيا واليػنان-تبميدي-جشػب القػقاز ) باكػ

 2007الغاز الصبيعي مغ أذربيجان قج تجفق إلى اليػنان مشح تسػز/ يػليػ 
عغ خط أنابيب جشػب القػقاز، عبخ نطام االنتقال الخئيدي التخكي الحؼ 

 خبط بيغ تخكيا واليػنان .ي
ذلظ، إن تخكيا تػاصل مفاوضات العزػية مع االتحاد فزاًل عغ  

األوروبي مسا يجعل القزية شائكة. فالتأجيالت السدتسخة في تجديج مذخوع 
نابػكػ عمى أرض الػاقع مسا يدبب لتخكيا انتقادا ألسباب مختمفة. أحج ىحه 

اإلمجاد. في المحطة الخاىشة تخكيا األسباب مختبط بأمغ تخكيا نفديا لسذكمة 
االتحاد األوروبي بحرة بمغت  ثلسي مأكثخ اعتسادا عمى استيخاد الغاز الخو 

يا استيخادات. وتعتدم تخكيا تشػيع ( مغ استيخاداتيا الخارجية مغ الغاز63%)
مغ الغاز الصبيعي مغ مرادر في آسيا الػسصى والذخق األوسط. وفي ىحا 

تأميغ أكبخ قجر مسكغ مغ الغاز مغ نابػكػ لالستيالك  الدياق، تعتدم تخكيا
السحمي وإعادة ترجيخ الباقي مشو إلى أوروبا. مغ ناحية أخخػ، تتػقع تخكيا 
بعس العػامل الخارجية اإليجابية مغ السذخوع في مفاوضات العزػية مع 
االتحاد األوروبي؛ فاالخيخ بحاجة الى مديج مغ الغاز عبخ خط أنابيب 
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ي محاولة لتخك كسيات أقل مغ الغاز إلى تخكيا. ولحلظ، ستكػن نابػكػ ف
السيسة صعبة اليجاد وسيمة تحتخم قمق تخكيا السذخوع لتأميغ الصاقة الخاصة 

 .(45)كسا جاء في الػرقة الخزخاء عمى شبكات الصاقة
 سهق الغاز التخكية .1

خزعت سػق الغاز التخكية إلصالحات رئيدة تجريجية بجءًا بـ)قانػن 
( السعخوف اخترارًا Natural Gas Market Law الغاز الصبيعي سػق 

 2001ودخل حيد التشفيح في أيار/ مايػ ( 4646( ذؼ الخقع )NGMLبـ)
. (46)لتػجييات االتحاد األوروبي لمغاز 2003.ويفي القانػن بستصمبات عام 

يدتشج اإلشار التشطيسي ألمغ الصاقة في تخكيا عمى تقاسع السدؤوليات بيغ 
وىيئة تشطيع سػق الصاقة (  MENR)ميشخرة الصاقة والسػارد الصبيعية وزا

(. تذسل مدؤوليات وزارة الصاقة والسػارد الصبيعية ميشخ تحجيج EMRA)إمخا 
وتشفيح أىجاف سياسة الصاقة العامة في إشار التخصيط والبخمجة وتحميل 

حيات احتياجات تخكيا لسػارد الصاقة. وقج مشحت الييئة التشطيسية صال
 .(47)لسخاقبة وقيادة دور الالعبيغ في الدػق في مجال أمغ الصاقة

ويحجد القانػن أيزا التخديغ كأداة رئيدة ألمغ امجادات الغاز في   
تخكيا. وتتصمب تخاخيز االستيخاد الحرػل عمى التدامات مغ مذغمي تخديغ 

الغاز  مغ يا الدشػيةاستيخادات%( مغ 10بذأن قجرتيا عمى تخديغ ما يعادل )
في غزػن خسذ سشػات . ويتصمب أيزا مغ تجار الجسمة اتخاذ تجابيخ 

خسدة محجدة فيسا يتعمق بتشطيع االستيخاد وتخديغ الغاز. ومع ذلظ، وبعج 
فإن سعة  ،2015أؼ في العام  مغ دخػل القانػن حيد الشفاذ، عذخ عاما

إجسالي لسئة مغ %( في ا5التخديغ تحت االرض في تخكيا ما تدال أقل مغ )
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%(. حتى مع مذخوع 10، بعيجة كل البعج عغ التدام )االستيالك الدشػؼ 
عمى الحج  حرػلض السخصط لو، يبجو مغ الرعب لمالتخديغ تحت األر 

األدنى مغ االلتدام بالتخديغ عشج اخح تدايج الصمب عمى الغاز في 
 .(48)الحدبان

ندبيا، عمى الخغع مغ حقيقة أن الغاز الصبيعي يتستع بحرة مختفعة 
%، في مقجار الصاقة الكمية، إال أن تخكيا ما تدال قجراتيا محجودة ججا 52

فخ بعس أدوات السخونة الزخورية لتفادؼ تعصل االمجادات. اتػ  حيثمغ 
ومغ السحتسل أن يدتسخ اإلنتاج السحمي في تذكيل جدء صغيخ مغ 

قبل %( في السدت10االستيالك الكمي ويبجو أن التخديغ سيبقى أقل مغ )
السشطػر. ىحا يجعل مغ تشػيع إمجادات الصاقة الذيء األكثخ أىسية بالشدبة 
لدياسة تخكيا األمشية. وقج دعست حكػمة حدب العجالة والتشسية تشػيع مػارد 
الصاقة عمى حج سػاء ومػارد الغاز مغ خالل االعتساد عمى مرادر الصاقة 

 .(49)ػوؼ والسحميالبجيمة مثل الصاقة الستججدة، واستخجام الفحع الش
وتخػ تخكيا أن تصػيخ مديج مغ خصػط أنابيب نقل الشفط والغاز  

السار عبخ أراضييا واحجة مغ الخكائد األساسية لدياسة الصاقة. وتتػقع 
الحكػمة التخكية الحرػل عمى فائجتيغ مغ ذلظ: تتسثل األولى في القجرة 

غ الغاز تتحخك عمى تعديد أمغ إمجادات الغاز بحكع وجػد كسيات أكبخ م
عبخ التخاب الػششي، والثاني في إمكانية إنذاء مخكد سػق الغاز التخكي، 

. ومع ذلظ، ليذ بالزخورة ان (50)والسداىسة أكثخ في سػق الغاز السدال
تكػن كل خصػط األنابيب التي تسخ عبخ البخ الخئيذ لتخكيا أن تديع في 

 Blu Streamػ ستخيع بم خط أنابيب)أمغ اإلمجادات بالصخيقة نفديا. إن 
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pipeline)  الخابط بيغ روسيا وتخكيا )والحؼ يعبخ مباشخة  (التيار األزرق )او
البخؼ لمصاقة عبخ تحت البحخ األسػد( ساعج في تخفيف اعتساد العبػر 

. مغ ناحية أخخػ، تع انتقاد خط أنابيب بمػ ستخيع بذكل األراضي التخكية
اد مغ اعتساد تخكيا عمى الغاز الخوسي كبيخ مغ الشاحية االستخاتيجية. وقج ز 

 . (51)إلى حج كبيخ مشح بشاء خط االنابيب
ويعتقج البعس أن التيار األزرق يسشع تخكيا مغ اتباع سياسات الصاقة 
السدتقمة، ويسكغ أن تدسح لخوسيا بإحباط استخاتيجيات التشػيع لالتحاد 

 .(52)األوروبي التي تشخخط فييا تخكيا
ب نابػكػ ومذخوع خط أنابيب الغاز الصبيعي إن مذخوع خط أنابي

 Italy-Turkey-Greece) تخكيا واليػنان وإيصاليا الخابط بيغ بيغ

Interconnection) السعخوف اخترارًا بـ(ITGI ىي الخكائد السيسة )
لخبط تخكيا  (ITGI)مخكد لمصاقة في تخكيا. ييجف انذاء الستخاتيجية 

، وقعت حكػمتا تخكيا واليػنان اتفاقية 2003باليػنان ثع إيصاليا. في عام 
بيغ اليػنان  2005دولية لمسخحمة األولى مغ السذخوع ، تبعيا اتفاق في عام 

بيغ تخكيا واليػنان  (IGA)وإيصاليا. وتع التػقيع عمى االتفاق الثالثي 
الحؼ حجد اإلشار التجارؼ والقانػني العام  2007وإيصاليا في تسػز/ يػليػ 

حجع الغاز السدود مغ خالل وصل وقج . (ITGI)الغاز لمـلتجارة وعبػر 
(ITGI إلى )مميار  (8)، 3124مليار متر مكعب سنوياً في عام  (23) نحو

السخحمة األولى مغ انتيت . الى ايصاليا والباقي الى اليػنانمتخ مكعب مػردة 
في ( Karacabey)اراجابي خط أنابيب، السػصل بيغ تخكيا واليػنان، ربط 

. 2007نػفسبخ  /بالسشصقة اليػنانية ) كػمػتيشي( في تذخيغ الثاني اتخكي
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. ولكغ في ىحه (53)مميار متخ مكعب سشػيا (3)قجرة الشقل األولي بمغت 
ونابػكػ مختبصان ارتباشا وثيقا بعزيسا  (ITGI)السخحمة، يسكغ التعبيخ بأن 

ببعس وتجديج كل واحج مشيسا سيكػن لو تجاعيات عمى اآلخخ نطخا 
 .(54)سحجودية تػافخ الغاز لمشقل عمى األقل في السجػ الستػسطل

فزال عغ ىحيغ السذخوعيغ مغ خصػط األنابيب الستػجييغ إلى 
ىا خصػط أنابيب عجصػط أنابيب أخخػ التي يسكغ أوروبا، ىشاك مذاريع خ

متغحية. إن التػسع في خط أنابيب جشػب القػقاز )الحؼ يجمب الغاز مغ ل
بحخؼ في أذربيجان عمى بحخ قدويغ إلى تخكيا( زاد مغ حقل غاز الذاه ال

مميار  25مميار متخ مكعب/ سشػيا( إلى  7.8القجرات في بجاية انذائو مغ )
. وتع ربط ىحا الخط بتصػيخ السخحمة الثانية مغ شاه 2016متخ مكعب عام 

. إن خط أنابيب جشػب 2017و 2014بيغ عامي  تنجد أدنيد، التي 
األرجح القشاة الخئيدة لغاز بحخ قدويغ لتدميسو إلى  القػقاز سيكػن عمى

 فزاًل عغ. (55)جػرجيا وتخكيا، ومغ خالل تخكيا إلى األسػاق في أوروبا
ذلظ، إذا تع بشاء الخابط العابخ لبحخ قدويغ بيغ تخكساندتان وأذربيجان، فإن 
مسخ الغاز بيغ أذربيجان وجػرجيا وتخكيا سػف يكػن أكثخ قػة. ويسكغ أن 

د محػر الصاقة ىحا مغ قبل مشتجي الغاز السحتسمة اآلخخيغ مثل إيخان يدو 
 .(56)والعخاق ومرخ

إن دور تخكيا الشاقل لمصاقة بيغ السػرديغ في بحخ قدويغ والذخق 
األوسط والسدتػرديغ في أوروبا يقجم أيزا فخصا لتخكيا مغ خالل زيادة 

مميار  (10)تخجم تخكيا تشػيع اإلمجادات. باستثشاء الغاز الصبيعي السدال، تد
متخ مكعب في خط أنابيب الغاز بيغ تبخيد في ايخان وأرضخوم في تخكيا 
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 بتجاءاً بي القػقاز الستيخاد الغاز ا، وخط أنابيب جشػ 2001مغ عام  بتجاءاً ا
%( مغ إجسالي 30ىحان األنبػبان يدودان ما يقخب مغ ). 2007مغ عام 

. إيخان ىي السػرد السحتسل الخائج التي تستمظ  2009في عام  االستيخادات
بذأن قجرتيا عمى  اً احتياشيات ضخسة مغ الغاز الصبيعي. ولكغ ىشاك شكػك

 .(57)رفع شاقتيا اإلنتاجية لمترجيخ في السجػ القريخ والستػسط
شيجت تخكيا اضصخابات دورية في تجفق الغاز مغ إيخان وتبيغ ضيق 

ض والصمب االيخاني خاصة في فرل الذتاء البارد .تخكيا التػازن بيغ العخ 
في  1996في عام  معيا ىي أيزا نذصة في العخاق الحؼ وقع اتفاقية إشار

مميار متخ مكعب سشػيا مغ الغاز إلى تخكيا. ويذار إلى أن  10أنقخة لتدميع 
التكمفة، مقارنة بالغاز مغ  إذتشافدية، مغ  الغاز العخاقي سيكػن أكثخ

. ولكغ (58)أذربيجان، وتخكساندتان، وإيخان، وروسيا عبيغ التقميجييغ مثلالال
عجم االستقخار الدياسي في ىحه السشصقة، الشاجع عغ الحخب في العخاق 
والسػاجية الدياسية بيغ الػاليات الستحجة وإيخان جعل مغ االعتساد عمى 

ان عمى الػسصى، وأذربيجىحيغ البمجيغ ىر ججا. وفي السقابل تذكل آسيا 
مع بشيتيا التحتية الحالية، مػقعا مػاتيا لمغاية لتخكيا لتشػيع  تحجيجوجو ال

 امجادات الغاز.
تخكيا لجييا عالقات وثيقة وإشار تعاون مع أذربيجان والصاقة ليدت  

 2001في  بخماز شػيل األمج مع أذربيجان السخارجة مغ ذلظ. عقج الغ
بمجان ثالثة. وقج استشج ترجيخ جعل مغ السسكغ إعادة ترجيخ الغاز إلى 

الغاز مغ تخكيا إلى اليػنان عمى ذلظ العقج. ولكغ، نطخا لحقيقة أن غاز شاه 
دنيد األذربيجاني في السخحمة الثانية تع الشطخ عميو كسغحؼ لشابػكػ وحتى لـ 
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ITGI لحلظ فإن إيجاد التػازن بيغ مرالح جسيع االشخاف يذكل تحجيا ،
. تختمف االفتخاضات حػل األحجام (59)في تخكياحقيقيا لدياسة الصاقة 

الستػقعة لمترجيخ مغ شاه دنيد الثاني، ولكغ أفزل تقجيخ يسكغ أن يرل 
مميار متخ مكعب  (12-9) نحػفي نياية السصاف إلى حجع إضافي يبمغ 

مميار متخ مكعب مغ  (6)تخكيا ستكػن مصالبة بتأميغ ما ال يقل عغ سشػيا. 
 . (60)ػياالغاز األذربيجاني سش

مع الغاز االذربيجاني أو بجونو، فإن استيخاد تخكيا لمغاز الصبيعي مغ 
. وبعج ذلظ سػف 2018حتى عام  (%40)روسيا لغ يشخفس أقل مغ 

تعتسج عمى عقػد الغاز الججيجة، وأىجاف التشػيع والصمب السحمي. ومغ ىحا 
الصاقة  السشصمق، فإن تخكيد الدياسة عمى تقميز حرة الغاز في  استيالك

األولية ستكػن بحاجة إلى أن تكػن معتسجة جشبا إلى جشب مع سياسات 
 .(61)التشػيع

 دور تركيا كمىزع للطاقة .2
تخكيا لجييا شسػحات لتربح مخكدا رئيدا لمصاقة األوراسية. إن 

غ تديج مكانة اتراالت أفزل مع البمجان السػردة ومدتيمكي الصاقة سػف ل
نيا ستجمب معيا أيزا تجارة مخبحة، في حدب، بل إتخكيا الجيػسياسية 

شكل رسػم العبػر أو مغ خالل مراف ججيجة، ومحصات لمغاز الصبيعي 
وأنيا يسكغ أن تجعل مغ الديل بالشدبة لتخكيا تشػيع . السدال ومخافق تجارية

مغاز قج يكػن لجييا. للخاصة بيا وإعادة ترجيخ أؼ فائس إمجادات الصاقة ا
تؤدؼ دورا فاعال كسخكد لمصاقة ومػزع ليا. وىي تفعل في نػاح كثيخة، تخكيا 



 
 

  [11]   د. لقسان عسخ الشعيسي                           دور تخكيا في أمن الطاقة األوروبي    

ذلظ مغ خالل مزيق البدفػر وخالل عجة خصػط أنابيب ججيجة التي ترل 
 .(62)الى روسيا وبحخ قدويغ

ناقمة عبخ مزيق البػسفػر، الحؼ  10،000كل عام ، تسخ حػالي  
دخعة يخبط البحخ األسػد مع البحخ األبيس الستػسط. وحاليا يشسػ السخور ب

. وعمى (63)دقيقة شػال اليػم 20وتذغل السجارؼ السائية عبخ السزيق كل 
الخغع مغ أن تخكيا أنفقت السميارات عمى تشطيع السالحة بالتكشػلػجيا العالية 
ومدايا الدالمة األخخػ، إال أن خبخاء البحخية يقػلػن أنو ليدت سػػ مدألة 

ة مسا قج يدبب كارثة وقت قبل أن تدكب إحجػ الشاقالت البزائع الدام
بيئية وبذخية كبيخة لسالييغ الدكان في اسصشبػل، وقمق كبيخ لذخكات الشقل 
التي قج تشفق عذخات اآلالف مغ الجوالرات لكل يػم ألحج معابخ ناقالتيع اذا 

 .(64)تأخخ
وتبحث تخكيا ودول البحخ األسػد األخخػ في عجد مغ الخيارات 

بيب ججيجة، واحج مشيا فقط قيج الجراسة االلتفافية تتزسغ انذاء خصػط انا
خط أنابيب مجعػم مغ روسيا مغ ميشاء بمغاريا عمى البحخ -بذكل ججؼ وىػ

األسػد إلى ميشاء بػرغاس اليػنانية الكدشجروبػلي. تخكيا تفخض فقط رسػمًا 
محجودة ججا عمى الشاقالت العابخة لسزيق البدفػر حتى ال يكػن ىشاك حافد 

ط عمى االستثسار في خصػط األنابيب االلتفافية. ومع ذلظ كبيخ لذخكات الشف
، تخكيا لجييا القجرة عمى أن تربح محػرا ىاما لشقل الشفط والغاز مغ خالل 

 : (65)خصػط األنابيب السػجػدة وىي
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 : لمغاز الخوسي (Blue Stream بمه ستخيم)خط أنابيب التيار األزرق  أ. 
ق" أو "بمػ ستخيع" يستج مغ روسيا إن خط أنابيب الغاز "التيار األزر 

عمى شػل الجدء الدفمي مغ البحخ األسػد ويرل إلى ميشاء سامدػن التخكي 
 10، وصمت سعة بمػ ستخيع إلى  2003كع. افتتح في عام  1213بصػل 

، وإلى قجرتو الكاممة بدعة  2007مميارات متخ مكعب مغ الغاز في عام 
. كانت (66) 2013عام  26,62 والى 2010مميار متخ مكعب في عام  16

مميار متخ  32روسيا قج استكذفت خيار مزاعفة قجرة التيار األزرق إلى 
وربسا إحباط خط أنابيب  -مكعب في الدشة، بيجف بيع الغاز إلى أوروبا 

مغ خاللو األوروبيػن استيخاد غاز بحخ قدويغ وآسيا يخيج نابػكػ الحؼ 
 ز االيخاني األراضي الخوسية.الػسصى وربسا يػم واحج دون عبػر الغا

 خط أنابيب التيار االزرق "بمه ستخيم" (1خارطة )

-  “ Blue Stream gas pipeline suspended till July 6 ,”Caspian 

Barrel, 4/07/2014: 
caspianbarrel.org/az/2014/07/blue-stream-gas-pipeline-

suspended-till-july-6  / 
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 ( :BTC) دي جيهانباكه تبميخط أنابيب  ب.
ارتفعت مكانة تخكيا كسخكد لمصاقة بذكل كبيخ مع افتتاح خط  

بمغ شػلو ي. 2006ييان لمشفط في أيار/ مايػ أنابيب باكػ تبميدي ج
( قخب باكػ في Sangachal( كع ابتجاءا مغ ميشاء )سانكاجال 1,768)

ضغصت  .(67)أذربيجان عمى بحخ قدويغ وحتى ميشاء جييان التخكي
يات الستحجة بذكل كبيخ مغ أجل اقامة ىحا الخط بػصفو أول خط الػال

أنابيب صسع خريرا لترجيخ نفط بحخ قدويغ دون السخور عبخ روسيا. 
باكػ تبميدي جييان يسكشو أن  يشقل مميػن بخميل مغ الشفط خط أنابيب 

يػميا مغ أذربيجان عبخ جػرجيا إلى ميشاء جييان التخكي. جشبا إلى جشب 
باكػ تبميدي جييان يعسل خط أنابيب باكػ تبميدي أرضخوم بيب خط أنامع 

   تدتػرد الغاز مغ أذربيجان. )أو جشػب القػقاز( لمغاز عبخ تخكيا التي
 جيهان لمغاز الطبيعي-تبميدي-خط أنابيب باكه (2خارطة )

- “Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline”, Adnantuncel: 

http://adnantuncel.com/pipeline.html  

http://adnantuncel.com/pipeline.html
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: أنجد مؤخخا بيغ تخكيا واليػنان  خط االنابيب الهاصل إلى اليهنان ج.
ألول مخة يدسح بإيرال غاز بحخ قدويغ إلى أوروبا دون عبػر األراضي 

. ولكغ مغ الغازيشقل كسيات محجودة  ،الخوسية. ىحا الخط في شكمو الحالي
ىشاك خصط شسػحة لخبصو بخط تحت سصح البحخ اليػناني اإليصالي 

 شخحت لتعديد قجراتيا.
: تخكيا لجييا أيزا خصػط أنابيب أصغخ الستيخاد  ربط إيخان والعخاقد. 

الشفط مغ العخاق والغاز مغ إيخان، رغع أن كمييسا قج استخجم بذكل متقصع 
أتي مغ الجدائخ ونيجيخيا في الدشػات األخيخة. وكسيات محجودة مغ الغاز ت

مغ خالل محصة لمغاز الصبيعي السدال في ساحل تخكيا عمى البحخ 
الستػسط. وتخيج تخكيا أن تزيف مرخ إلى قائسة مػردؼ الغاز، عمى الخغع 

. مغ الشاحية التجارية ذا ججوػ مغ أنو ليذ مغ الػاضح بعج ما إذا كان ىحا 
التي ىي حاليا تحت قيج إذا كانت جسيع خصػط أنابيب الشفط والغاز 

مغ صادرات الشفط العالسية وما  %(10بشحػ) تديعاالنذاء، فأن تخكيا 
مغ الػالدات العالسية خط أنابيب الغاز السار عبخ  %(15)يرل الى 

 .(68)يااراضي
 مذاريع أخخى لشقل الغاز الطبيعي

 Baku-Tbilisi-Erzurum) أرضخوم-تبميدي-خط أنابيب باكه .1
(BTE) Natural Gas Pipeline) 

الخط الثاني لشقل الغاز الصبيعي مغ مشصقة القػقاز وبحخ قدويغ 
أرضخوم السعخوف اخترارًا -تبميدي-شخق تخكيا ىػ خط أنابيب باكػ

تسػز/ يػليػ  3مغ  اً ابتجاء دخل حيد التذغيل الفعمي( الحؼ BTEبـ)
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. وقج صسع ىحا الخط لشقل الغاز الصبيعي مغ حقل شاه دنيد في 2007
ع أذربيجان عمى بحخ قدويغ، عبخ جػرجيا إلى تخكيا، وترل قجرة ىحا قصا

( مميار متخ مكعب مغ الغاز الصبيعي سشػيًا شبقا 6,6الخط عمى ترجيخ )
لالتفاقية بيغ تخكيا وأذربيجان في السخحمة األولى مغ حقل شاه دنيد. أما 

 7 السخحمة الثانية فقج تع التػصل إلى تفاىع مذتخك بيغ األشخاف في
 بيجانيفي اسصشبػل حػل الغاز الصبيعي األذر  2010حديخان/ يػنيػ 

السرجر إلى أوروبا عبخ  بيجانيالسرجر إلى تخكيا والغاز الصبيعي األذر 
 .(69)تخكيا، وأيزا فيسا يتعمق بتعخيفات العبػر والدعخ

ذلظ، فإن نقل مرادر الغاز الصبيعي مغ بحخ قدويغ  فزاًل عغ
ة إلى أوروبا مغ خالل ىكحا مذاريع كذبكة عبخ خصػط أنابيب متعجد

متخابصة مغ خصػط أنابيب الغاز عبخ تخكيا واليػنان وإيصاليا ضسغ مسخ 
الغاز الجشػبي سػف يذكل مكػنًا أساسيًا لتشػيع شاقة أوروبا، وبالتالي 
محاولة تقميل االعتساد عمى الغاز الخوسي. وتخكيا بصبيعة الحال تجعع 

ز الصبيعي مغ بحخ قدويغ عبخ مسخ الغاز الجشػبي جسيع مذاريع نقل الغا
 داخل أراضييا.

إن انجماج شبكة تخكيا لشقل الصاقة مع تمظ السػجػدة في االتحاد 
األوروبي قج تع إدراجو في خاتسة االتفاقية السػقعة بيغ حكػمتي تخكيا 

، واتفاقية البيع والذخاء بيغ شخكة )بػتاش 2003واليػنان في شباط/ فبخايخ 
BOTAS ( التخكية وشخكة )ديباDEPA اليػنانية في كانػن األول/ديدسبخ )

. أما االتفاقية الثالثية بيغ حكػمات تخكيا واليػنان وإيصاليا فقج تع 2003
. االتفاقية الثشائية مع 2007تسػز/ يػليػ  26التػقيع عمييا في روما في 
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، بعج 2007تذخيغ الثاني/ نػفسبخ  18اليػنان دخمت حيد التشفيح في 
( اليػنانية بسذاركة Ipsalaمخاسع التشريب التي أقيست في مجيشة )إبداال 

رئيدا وزراء البمجيغ. فزاًل عغ ذلظ، تع التػقيع عمى محكخة تفاىع بيغ 
شخكة بػتاش التخكية وديبا اليػنانية وأديدػن االيصالية فيسا يتعمق بسذخوع 

حديخان/  17في  (ITGIًا بـ)إيصاليا السعخوف اخترار -اليػنان-تخابط تخكيا
في اسصشبػل، الحؼ سيخبط دول االتحاد األوروبي اليػنان  2010يػنيػ 

 وإيصاليا عبخ تخكيا بسرادر الغاز في بحخ قدويغ وشخق الستػسط.
أن مذاريع مسخ الغاز الجشػبي ىي السفتاح الخئيذ لمتدميع 

ػصمت تخكيا السدتقبمي لمغاز الصبيعي مغ أذربيجان وتخكساندتان. وقج ت
( مميار متخ مكعب سشػيا 6وأذربيجان إلى اتفاق فيسا يخز شخاء وبيع )

( مميار متخ مكعب سشػيا 10ونقمو عبخ تخكيا إلى األسػاق األوروبية، و)
في السخحمة الثانية لمغاز الصبيعي في حقل شاه دنيد. وتع التػقيع عمى 

عجة بيغ شخكة  االتفاقية بيغ حكػمتي تخكيا وأذربيجان فزال عغ عقػد
 .(70)2011تذخيغ األول/ أكتػبخ  25بػتاش والكػندػرتيػم في 

وقج حققت أذربيجان مغ خالل التػقيع عمى ىحه االتفاقيات مكاسب 
( مميار متخ مكعب مغ الغاز الصبيعي خالل 10عجة مشيا حق عبػر )

شبكة غاز تخكيا الػششية إلى االسػاق العالسية والفخصة لبجء السفاوضات 
ل امكانية إنذاء خط أنابيب ججيج اشمق عميو )ستانج ألػن حػ 

Standalone يسخ خالل تخكيا أيزًا. وتع التػقيع عمى محكخة تفاىع بيحا )
 2011كانػن األول/ ديدسبخ  24بيغ تخكيا وأذربيجان في أنقخة في  سجالال

 Trans-Anatolianوسسي بـ)مذخوع خط أنابيب عبخ األناضػل 
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Pipeline Project(السعخوف اخترارًا بـ )TANAP أما االتفاقية حػل ىحا ،)
السذخوع بريغتيا الشيائية فقج تع التػقيع عمييا بيغ البمجيغ في حديخان/ 

 .(71)2012يػنيػ 
 (3خارطة )

 ( لشقل الغاز الطبيعيBTEارضخوم )-تبميدي-خط أنابيب باكه
 

 

 السرجر:
-Is a rising Iran an economic opportunity or risk for Turkey?”, 

Middle East Eye, (no date): 

-http://www.middleeasteye.net/news/analysis-rising-iran-

economic-opportunity-or-risk-turkey-537731035 

 
  

http://www.middleeasteye.net/news/analysis-rising-iran-economic-opportunity-or-risk-turkey-537731035
http://www.middleeasteye.net/news/analysis-rising-iran-economic-opportunity-or-risk-turkey-537731035
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 خط أنابيب نابهكه . 2
حيشسا وقع بخوتػكػل  2002بجأت فكخة السذخوع في بجاية عام 

غاز  (OMVأو إم في)لالشتخاك في السذخوع بيغ كػندػرتيػم مغ شخكة 
ذ ( السجخية و)تخانOMLالتخكية و)إم أو إل (BOTAS بػتاش)الشسداوية و
(TRANS بمغارغاز(غاز الخومانية و BULGAR GAS البمغارية، وكان )

السذخوع ييجف إلى ربط احتياشيات الغاز في آسيا الػسصى عبخ بحخ قدويغ 
بأوروبا مغ خالل خط أنابيب يعبخ بحخ قدويغ إلى أذربيجان ثع إلى الشسدا، 

كان مخصصا لو أنو بإمكانو في  ػ"نابػك"دون السخور بخوسيا، أؼ أن مذخوع 
باشخة مغ وسط آسيا إلى وسط أوروبا، نياية األمخ أن يػصل الغاز الصبيعي م

مغ دون أن يعبخ روسيا، وبحدب دراسات السذخوع في بجاياتو فيػ يعتسج 
تخكساندتان، التي تسمظ  الخئيذ أساسًا عمى ترجيخ الغاز الصبيعي مغ السدود

رابع أكبخ احتياشي غاز في العالع مغ خالل تسخيخ خط أنابيب عبخ حػض 
األراضي الخوسية، بن إلى أذربيجان دون السخور قدويغ يحسل غاز تخكساندتا

ومشيا إلى أرضخوم في تخكيا ثع سيسخ ثمثا خط األنابيب عبخ أراضي تخكيا 
ومغ ثع يعبخ بمغاريا ورومانيا ثع السجخ إلى مشتياه في محصة تجسيع ضخسة 

شػل يبمغ في الشسدا، و ( Baumgarten an der March) في مجيشة
(72)ًا كيمػ متخ  3300ميال أو  2050األنبػب 

. 
في إشار استخاتيجيتيا السذتخكة مع االتحاد األوروبي لمديصخة عمى 
تجارة الغاز العالسية، وإمجاد الحميف االوروبي بتمظ السادة التي أصبحت بجيال 
رئيدًا لمبتخول وتجاعياتو البيئية، قامت الػاليات الستحجة بالتعاون مع شخكائيا 

اتيجية جيػسياسية الستيعاب جسيػريات آسيا في حمف الشاتػ بػضع استخ 
الػسصى في الفمظ الغخبي، وشخاء الغاز مشيا عبخ خط أنابيب "نابػكػ" العابخ 
لمقارات لشقل الغاز مغ أواسط آسيا إلى أوروبا متفاديا السخور عبخ األراضي 
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الخوسية االمخ الحؼ مغ شانو تقميز االعتساد األوروبي عمى امجادات الغاز 
 .(73)يةالخوس

دعع إنذاء ىحا  جة واالتحاد األوروبيحاولت الػاليات الستحلحلظ 
لييسشة الخوسية عمى سػق الصاقة العالسية، وبالتالي اتقميل  السذخوع بيجف

تسػز/  13رسسيا في إنذاء ىحا السذخوع بجأ استغالل ذلظ الغخاض سياسية. 
اتفاقا إلجازة  بياالتحاد األورو ودول في   أبخمت تخكيابعجما  ،2009يػليػ 

الحؼ سيسج أوروبا بالغاز مغ آسيا والػسصى  (نابػكػ)خط أنابيب مذخوع 
االتفاق  ىحا ومغ شأن. نتيجة لجيج مغ ىحا القبيل والذخق األوسط عبخ تخكيا

. ييجف ىحا الخط الحؼ (74)ن يخفس االعتساد األوروبي عمى الغاز الخوسيأ
يبجأ مغ شخق األناضػل، إلى نقل الغاز الصبيعي اإليخاني مغ القػقاز إلى 
الشسدا، وذلظ مغ خالل تخكيا وبمغاريا ورومانيا والسجخ. وعمى الخغع مغ ان 

اكل بالشدبة الحطخ الحؼ يصبق عمى ايخان مغ جانب الغخب يخمق بعس السذ
لسدتقبل ىحا الخط، فال يدال خط أنابيب "نابػكػ" مذخوعًا بجياًل قيسًا لمػاليات 

 . (75)الستحجة واالتحاد االوروبي بيجف التشػيع في تمبية االحتياجات مغ الصاقة
مميار دوالر(  11مميار يػرو ) (7,9)السذخوع التقجيخية بمغت كمفة 

يغ ومشصقة الذخق األوسط عبخ خط مغ شأنو أن يشقل الغاز مغ بحخ قدو 
 .(76)2014األنابيب بجاية مغ عام 

ومع ىحه الجيػد الغخبية، فقج وججت روسيا وسائل أخخػ لمعب بذكل 
اقتخحت روسيا إنذاء خط  سجالبة الصاقة الكبخػ. وفي ىحا الأفزل في لع

أنابيب ججيج أشمقت عميو "ساوث ستخيع"، لشقل الغاز الصبيعي لتقػية مػقفيا 
في استخاتيجيات نقل الصاقة. ويفتخض أن يقػم "ساوث ستخيع" بشقل ثالثة 
وستيغ مميار متخ مكعب مغ الغاز الصبيعي الخوسي إلى أوروبا سشػيا، عبخ 
البحخ األسػد. ومغ السثيخ لالىتسام، أن روسيا اقتخحت عمى تخكيا إنذاء ىحه 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/93228BA4-F191-4901-A448-A6A9909F2DA2.htm
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، أؼ 2009أغدصذ  آب/ 6الخط الججيج أثشاء زيارة الخئيذ بػتيغ لتخكيا في 
بعج وقت قريخ مغ بجاية اإلعالن عغ إنذاء خط أنابيب "نابػكػ"، في 

مغ السقخر أن يسخ خط ع الصخيق أمام إنذاء ىحا الخط. و محاولة روسية لقص
أنابيب "ساوث ستخيع" مغ السياه اإلقميسية التخكية في البحخ األسػد، بجاًل مغ 

 .(77)الصبيعي الخوسي إلى أوروبا األوكخانية، ويزسغ بالتالي تػزيع الغاز
وعمى الخغع مغ مػافقة تخكيا السبجئية عمى إنذاء خط أنابيب "ساوث 
ستخيع"، إال أن ىحه السدألة واجيت صعػبات لع يدتصع البمجان حميا؛ فقج 
تػقعت روسيا الحرػل عمى سساح رسسي مغ تخكيا لمبجء بإنذاء ىحا 

مدح بيئي وزلدالي مدبق في  السذخوع، فيسا شالبت تخكيا روسيا إجخاء
السشصقة السخاد إنذاء السذخوع فييا قبل البجء بإنذائو. ولع يتع حل السدألة لحج 

 .(78)اآلن
وأدت زيادة استيالك الغاز الصبيعي مغ روسيا بالتدامغ مع ارتفاع 

خمل بالسيدان  بذكلأسعار الصاقة إلى وضع تخكيا في مػقف صعب، ضيخ 
أن ىحه القزية لع تثخ حتى اآلن، فإن بعس  التجارؼ. وعمى الخغع مغ

الخبخاء يّجعػن أن اعتساد تخكيا السفخط عمى الغاز الصبيعي الخوسي قج يدبب 
تأثيخًا متشاميًا عمى الدياسة التخكية مدتقباًل. يقمق ىحا األمخ الدياسييغ، 

 بالشطخ إلى السذاعخ السعادية لخوسيا في السجتسع التخكي.
اجتسع وزيخ  تخكي االوروبي في مجال الصاقة، في إشار التشديق ال

 Bağışشؤون االتحاد األوروبي وكبيخ السفاوضيغ األتخاك "أكسان باغير 

Egemen "  وزيخ الصاقة والسػارد الصبيعية  "تانخ يمجزTaner Yıldız مع "
" و"غػنتخ اوتيشجخ Stefan Füleالسفػضيغ األوروبييغ "ستيفان فػل 

Günther Oettinger" لتعديد  2012شباط/ فبخايخ  9ي اسصشبػل ف
عالقات الصاقة بيغ تخكيا واالتحاد األوروبي في إشار ججول أعسال مذتخك. 
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ونتيجة ليحا االجتساع، تع تذكيل فخيق عسل كخصػة نحػ إعجاد خارشة شخيق 
مغ شأنيا أن تديع في تعديد التعاون بيغ الصخفيغ في قصاع الصاقة. وفي 

االجتساع األول لمفخيق العامل لمصاقة في بخوكدل.  آذار/ مارس، عقج 30
نيدان/ أبخيل في اسصشبػل، وقجم كال الصخفيغ  19وعقج االجتساع الثاني في 

معمػمات متعسقة بذأن بشػد ججول األعسال التي أنذئت وأعجت نز مدػدة 
في شتػتغارت في اجتساع السدؤوليغ  2012اعمشت في حديخان/ يػنيػ 

بييغ. ومغ السؤمل أن يشجد مذخوع خط أنابيب نابػكػ خالل االتخاك واالورو 
 .(79)2020-2019عامي 

 خط أنابيب نابهكه بالمهن االحسخ قيج اإلنذاء (4خارطة )

“Russian and Eurasian gas pipelines to Europe: Nord 

and South Stream”, Ponto Aporto 6/12/2014 
- http://pontoaporto.blogspot.com/2014/10/russian-and-

eurasian-gas-pipelines-to.html  

http://pontoaporto.blogspot.com/2014/10/russian-and-eurasian-gas-pipelines-to.html
http://pontoaporto.blogspot.com/2014/10/russian-and-eurasian-gas-pipelines-to.html
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 االوضمام حمادثات أمه الطاقة األوروبي وتأثريي يف رابعا: دور تركيا يف
ات الجيشية والثقافية، إن السعارضة لعزػية تخكيا تعتسج عمى الخالف

والذكػك حػل الجيسقخاشية وسيادة القانػن، وقجرة االتحاد األوروبي عمى 
استيعاب األعزاء الججد، وصعػبات دمج دولة كبيخة مثل تخكيا في 
الييكمية الػششية لالتحاد األوروبي. ومع ذلظ، ىشاك أيزا حجج قػية 

 لرالح مشطػر عزػية تخكيا.
عج البعج االقترادؼ جدءًا ميسًا مغ انزسام مغ بيغ أمػر أخخػ، ي 

تخكيا إلى االتحاد األوروبي. دوائخ األعسال مقتشعة بقػة بأن انزسام تخكيا 
. مغ جيتيا تتػقع تخكيا أن (80)سيخمق وضعا مخبحًا لمجانبيغ عمى حج سػاء

عزػية االتحاد األوروبي سػف تكػن حافدا إلجخاء إصالحات ديسقخاشية 
دتفاد االتحاد األوروبي مغ نفػذ تخكيا في السشصقة عمى في البالد، وسي

نصاق أوسع مغ البمقان إلى آسيا الػسصى والذخق األوسط. في ىحا الدياق 
يبجو األمغ واحجا مغ األبعاد األساسية لعزػية تخكيا في االتحاد األوروبي. 
 في حقبة ما بعج الحخب الباردة، تعخض أمغ أوروبا لمتيجيج مغ قبل الكثيخ

مغ االمػر مثل أسمحة الجمار الذامل، و)اإلرىاب(، والعشف الجيسػغخافي 
واليجخة والجخيسة السشطسة تشبع كميا مغ السحيط الجشػبي والذخقي ألوروبا. 
عالوة عمى ذلظ إن أمغ إمجادات الصاقة مغ شأنو أن يريغ جدءا آخخ مغ 

رىا عامل يسكغ أن تمعب دورا حيػيا باعتبا ىحا الترػر األمشي. تخكيا
استقخار في مشصقتيا مغ خالل التحكع في تيار مػثػق مغ مػارد الصاقة إلى 

 .(81)أوروبا
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إن انجماج سػق الغاز التخكية باالتحاد األوروبي سيكػن بشجا آخخ 
في ججول أعسال مفاوضات االنزسام. تتػقع تخكيا أن يداعج تعاونيا في 

االنزسام. ويبجو مذخوع مجال الصاقة مع االتحاد األوروبي في مفاوضات 
 نابػكػ جدءًا رئيدًا مغ ىحه االستخاتيجية. تخكيا لع تفرح عغ ىحه

االستخاتيجية في الترخيحات الحكػمية أو حتى في السفاوضات بذأن 
مذخوع نابػكػ نفدو. ولكغ مػاقف تخكيا تذيخ بذكل واضح أن تعاونيا مع 

سػاقف بعس الجول االتحاد االوروبي في مجال الصاقة يسكغ أن يتأثخ ب
االعزاء مغ مدألة االنزسام او مدائل أخخػ ذات حداسية بالغة بالشدبة 

الفخندية في  GDFلتخكيا. عمى سبيل السثال تع حجب مذاركة شخكة 
مذخوع نابػكػ مغ قبل تخكيا عمى خمفية مػافقة فخندا عمى مذخوع قانػن 

 .(82)االعتخاف بسداعع اإلبادة الجساعية لألرمغ
اق ذاتو، وفي مػقف رسسي واضح مغ قبل الحكػمة في الدي

التخكية، أوضح رئيذ الػزراء التخكي رجب شيب أردوغان خالل زيارة 
، أن تخكيا قج تزصخ إلى 2009كانػن الثاني/ يشايخ  20لبخوكدل في 

إعادة الشطخ في دعسيا لخط أنابيب غاز نابػكػ االستخاتيجي إذا رفس 
حادثات االنزسام في فرػل التفاوض االتحاد األوروبي عجم تجسيج م

. جاء ىحا البيان في وقت الحؼ كان فيو االتحاد (83)السيسة كفرل الصاقة
األوروبي ححرا لمغاية بذأن أمغ واستقخار خصػط العبػر. ولحلظ، فإن ىحا 
السػقف قج أثار السديج مغ األسئمة حػل السداىسات السسكشة لشابػكػ في 

 بي.أمغ الصاقة لالتحاد األورو 
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ومع ذلظ، فإن االتحاد األوروبي ذاتو يخبط خط األنابيب بالسرالح  
أكثخ مغ الفػائج االقترادية. ىحا واضح بذكل خاص في مثال اعتخاض 

التحفع عمى إمجادات الغاز اإليخاني السخاد  االتحاد األوروبي أو عمى األقل
روبي يسيل تػصيمو إلى خط أنابيب نابػكػ. الى جانب ذلظ بجا االتحاد األو 

إلى ربط التعاون في مجال الصاقة وعزػية االتحاد عشجما قال رئيذ 
ما ىػ في السفػضية باروسػ بأن "تخكيا يسكغ أن تكػن في الػاقع شيئًا 

 .(84)مرمحة جسيع السػاششيغ األوروبييغ: تعاون جيج في شؤون الصاقة"
 إن ىحا الشػع مغ االستخاتيجية الحؼ يأخح شكل السداومات عمى 

نحػ متدايج  يديذ التعاون في مجال الصاقة ويمقي بطاللو عمى السشافع 
االقترادية الستبادلة السكتدبة مغ كال الجانبيغ. بجال مغ ذلظ، فإن نيج 
الدػق السػجو الحؼ تخكد عمى السشافدة وزيادة التخابط بيغ االتحاد 

ون قػؼ األوروبي وتخكيا سيذكل في الغالب األرضية التي يقػم عمييا تعا
، إن فتح فرل الصاقة في السفاوضات السيجانفي مجال الصاقة. في ىحا 

زيادة السػاءمة بيغ سػق الغاز الجاخمية  إذيسكغ أن يػفخ قػة دفع ميسة مغ 
في االتحاد األوروبي مع تخكيا. عالوة عمى ذلظ، يشبغي أال يشطخ إلى تخكيا 

تفاع نسػ الصمب عمى كسجخد شخيق عبػر يسكغ تجاوزه. مع إمكانات مثل ار 
الييكمية السحتسمة، وجغخافية اإلمجاد السؤاتية والبشية التحتية، والعسػد الفقخؼ 
لشقل واسع الشصاق، فإن سػق الغاز التخكي يسكغ أن يكػن محصة غاز 

 .(85)ىامة وجدءا ميسا مغ سػق الغاز الجاخمية في االتحاد األوروبي
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 لخاتسة ا
ت الصاقة إلى االتحاد األوروبي آخحة إن السخاوف بذأن أمغ إمجادا

في االرتفاع في جسيع أنحاء أوروبا. السشاقذات متػاصمة حػل كيفية 
التعامل مع أمغ الصاقة. ومع ذلظ، يدػد نيجان مختمفان. يدعع بعس 
السحمميغ أن االتحاد األوروبي يجب ان يمتدم بسبادغ الدػق أثشاء التعامل 

ػا عغ أن ىحا نػع مغ االستخاتيجية يشدجع مع مذاكل أمغ االمجادات. وأعخب
مع قجرات الجعع اإلدارؼ والتذغيمي والتشطيع الييكمي لالتحاد األوروبي. 
ويعتقج آخخون أن االتحاد األوروبي يجب أن يتخح مػقفا أكثخ حدما تجاه 
تأميغ إمجادات الصاقة مغ خالل جعل سياسة الصاقة واحجة مغ الجعائع التي 

 اسة الخارجية لالتحاد األوروبي. تقػم عمييا الدي
المجشة تتخح في الػاقع خصػات تذسل كل مغ االستخاتيجيتيغ. فسغ 
جية، تحاول زيادة مػثػقية سػق الصاقة الجاخمية لالتحاد األوروبي، لمتغمب 

يتزسغ  2004/67عمى أزمات اإلمجادات عمى السجػ القريخ. التػجيو 
إدخال مدؤوليات عغ كل مغ  قػاعج في حالة حرػل أزمة إمجاد الغاز

المجشة والجول األعزاء. مغ ناحية أخخػ، يبجو أن االتحاد األوروبي عمى 
استعجاد إلجخاء بعس السبادرات االستخاتيجية عمى الجغخافيا الدياسية 
لمصاقة. ومغ شأن ىحا الشيج ان يشصػؼ عمى االستخجام واسع الشصاق 

 ع خصػط األنابيب الحيػية.( لتعديد مكانتيا في بعس مذاريTEN-Eلمـ)
مغ الػاضح أن السخاشخ التي يػاجييا االتحاد األوروبي تتجاوز 
حجود سػق الصاقة الجاخمية. في ىحا الدياق تذيخ التػقعات في السدتقبل 
السشطػر إلى أن شمب االتحاد األوروبي لمغاز سيختفع واإلنتاج السحمي 
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الصبيعي السدال عمى حج  سيشخفس. وىحا يتصمب السديج مغ استيخاد الغاز
سػاء. وتقع السخاشخ الجيػسياسية في أكثخ مغ مػقع إلنتاج الغاز في 
البمجان غيخ السدتقخة سياسيا بػصفيا أكثخ التحجيات التي تػاجو امغ 
الصاقة. حقيقة أن تػزيع السخاشخ مغ امجادات الغاز في جسيع أنحاء 

األعزاء يقيج العسل  االتحاد األوروبي ليدت متجاندة فيسا بيغ الجول
السذتخك في ىيئات صشع القخار في االتحاد األوروبي. وبالتالي، فإنو ليذ 
مغ الشادر أن تتبع الجول األعزاء سياسات تتشاقس مع سياسات الجول 

 األعزاء األخخػ أو حتى مع االتحاد األوروبي. 
أوروبا لمغاز الصبيعي عمى  استيخاداتمغ جية أخخػ تعتسج معطع 

ا، مسا يثيخ مخاوف في االتحاد األوروبي؛ فخوسيا تديصخ عمى حرة روسي
 وروبي، ومغ الستػقع أن تختفع.الغاز في االتحاد األ استيخاداتكبيخة في 

يبجو مغ الػاضح أن االتحاد األوروبي يحتاج لسػازنة الشفػذ الخوسي مغ 
از خالل تشػيع تػريج مرادر الغاز، ويشبغي أن تتحقق مدارات بجيمة لمغ

 بجعل حل وسط بيغ ضخوف العسل واإلرادة الدياسية.
إن ضعف سياسة الصاقة الخارجية لالتحاد األوروبي مع اعتساد 

يا عمى روسيا يذكل تحجيا رئيدًا لرانعي الدياسة في استيخاداتأوروبا في 
االتحاد األوروبي. تحاول روسيا تعسيق ىحا الزعف مغ خالل اتفاقيات 

جول السدتيمكة األوروبية الكبخػ مثل ألسانيا، فخندا، الغاز الثشائية مع ال
إيصاليا، ىػلشجا وبمجيكا. إذا استسخ ىحا االتجاه، فيسكغ لخوسيا تعديد 
مكانتيا وفخض شخوشيا في مفاوضات الغاز مدتقبال، لحلظ فإن الحفاظ 
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عمى سياسة مذتخكة لمصاقة في االتحاد األوروبي يعج ضخورة قرػػ 
 خوسي في مجال الصاقة. لسػاجية التحجؼ ال

بارىا شخيان مغ جيتيا، يبجو أن تخكيا ماضية في تعديد مكانتيا باعت
بيغ السشاشق الغشية بالسػارد وأوروبا. وقج تع االنتياء مغ بعس  جغاز ججي

خصػط أنابيب الشفط والغاز وبالفعل تعسل بشجاح ولكغ بعزا مشيا متػقع 
كيا تديخ عمى السفاوضات مع أن تشجد الحقا. عالوة عمى ذلظ، كانت تخ 

االتحاد األوروبي لمحرػل عمى عزػية كاممة وىحا يسكغ أن يكػن حافدا 
لسديج مغ التعاون وأعسق بيغ تخكيا واالتحاد األوروبي بذأن مدائل الصاقة. 
وتذيخ عسمية اإلصالح األخيخة عمى قصاعات الكيخباء في تخكيا إلى أن 

قيق التكامل مع الدػق الجاخمية لمغاز سػق الصاقة التخكية في شخيقيا لتح
في لالتحاد األوروبي. ويسكغ ليحا التصػر أن يخمق أساسًا كبيخًا ليجف 
تخكيا في أن تربح مخكدا لمصاقة مشجمج مع أسػاق االتحاد األوروبي. 
وبالتالي فإن ىحا الشػع مغ الشيج يجب أن يكػن نقصة انصالق ألؼ إشار 

سػق الصاقة يعسل بذكل جيج في تخكيا أن تعاون شػيل األمج. ومغ شأن 
يقجم لالتحاد األوروبي ضخوف سػق مػثػق بيا وضخورية تكػن بسثابة 

 ضسانة ألمغ الصاقة.
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