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 مقدمة

 للطاقة لتصبح وآسيا أوروبا ب9ن موقعها من االستفادة +ي تركيا تأمل
ً
 والغاز  نفطال نقل +ي وتساهم املنطقة +ي ممرا

. أوروبا ي+ األكhi  االسfgالكي السوق  إaى األوسط والشرق  الوسطى وآسيا قزوين بحر  وحوض روسيا مناطق من الطبيTي

 منطقة إطار  +ي املهيمن دورها استعادة بغية لhsكيا الخارجية السياسية الرؤية كبh9  حد إaى تعكس الرؤية هذه ولعل

 .التاريvي نفوذها

 +ي تسبب الطاقة عwى امل�sايد املحwي الطلب إaى باإلضافة الhsكية الجغرافية أن إال  الكبh9ة الطموحات من الرغم وعwى

. يتوجب للطاقة كممر  دورها جعل ما الطلبات من يدبمز  تركيا إثقال
ً
 منافس�fا عwى االعتماد تركيا عwى مه�sا

 املحيط طول  عwى االضطرابات تجنب تحاول  أنقرة وأن للطاقة، خاصة مستقرة إمدادات لتوفh9  الجيوسياسي9ن

 .تلك يةالسياس بحاجfgا الوفاء وتداعيات للطاقة مستقرة إمدادات لتوفh9  حاجfgا ب9ن محاصرة ف�� ولذلك اإلسالمي

 فسكان. يعالسر  املحwي الطلب ارتفاع ظل +ي ح�� الطبيTي الغاز  أو  للنفط حقيقي استخراج عملية أي تركيا تشهد لم

 الوقت و+ي. %2 حدود إaى السنوية الزيادة نسبة نسمة، وتصل مليون  76 حدود 2014 تقديرات وفق تجاوزوا البالد

 جلةع اآلخر  الطرف عwى األوروبي، ستستمر  الطلب +ي االنخفاض مع االقتصادي نموها مواءمة أنقرة فيھ تحاول  الذي

 .الطاقة من طل fا لزيادة تركيا تدفع ال�� الداخلية االقتصادية التنمية
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 ا12غرا.- تركيا تحدي

 التنمية حسابات +ي عجز  وبالتاaي واسعة استh9اد مشاريع عwى البلد بإجبار  تركيا +ي الطاقة موارد محدودية تتسبب

 كل تستورد فhsكيا. املضطرب االستh9اد تأثh9  تحت
ً
 الحجري  حموالف السائل الوقود أنواع جميع من اسfgالكها تقريبا

 بال  وسيظل الطاقة من تركيا تسfgلكھ ما مجموع من %26 إaى يصل ما يشكل وحده الحجري  الفحم. الطبيTي والغاز 

 من شك
ً
 نم املحلية احتياطاfªا من املزيد الستغالل تركيا محاوالت ظل +ي خاصة الhsكية الطاقة مزيج جزًء مهما

  امل¬�aي، فhsكيا الفحم انتاج لتعزيز  الالزمة االستثمارات جذب من اآلن ح�� تركيا تتمكن ذلك، لم ومع. الفحم
ً
حاليا

 من الصلب الفحم من مhsي  مليون  16 إaى  يصل ما تستورد
ً
 ياوروس املتحدة والواليات وكولومبيا اسhsاليا دول  سنويا

 .أفريقيا وجنوب

 تركيا fالكاسg نصف فقرابة. الطاقة من الhsكي االستh9اد فاتورة +ي األكhi  النصيب صاحب جهتھ من الطبيTي الغاز 

 الوقت ي+ النسبة هذه تزيد أن املتوقع الطبيTي، ومن بالغاز  تعمل ال�� الكهرباء توليد محطات من يأتي الكهرباء من

 مع وأكh²  أرخص مصادر  إaى للوصول  تركيا سTي رغم القريب
ً
 من تركيا كاسfgال ارتفاع إaى األرقام وتشh9 . البيئة توافقا

 2012 عام الساعة، و+ي +ي كيلوواط مليار  129 قرابة إaى الكهرباء من تركيا اسfgالك وصل 2002 عام الكهرباء، ففي

 كتسfgل كإيطاليا دولة أن ذكر  من بأس فال  املقارنة وبغرض الساعة +ي كيلوواط مليون  240 قرابة إaى النسبة وصلت

 تقديرات الحد، فمعظم هذا عند االسfgالك يتوقف ولن. 2012 احصائيات وفق الساعة +ي كيلوواط 295 إaى يصل ما

 تركيا علج ما قبل، وهو امل العقد خالل الكهرباء من اسfgالكها مضاعفة وشك عwى تركيا أن إaى تشh9  الhsكية الصناعة

 بعد الثاني املركز  تحتل
ً
 .لتوليدها الالزم الطبيTي والغاز  الكهرباء عwى الطلب نمو  +ي الص9ن عاليا

  إيران تحل منھ، بينما تركيا واردات من %60 إaى يصل ما تحتكر  لhsكيا، ف�� الطبيTي للغاز  مورد أكhi  روسيا تعد
ً
ثانيا

. الطاقة نم احتياجاfªا توفh9  +ي التاريخي9ن منافس�fا عwى كبh9  بشكل تعتمد تركيا فإنوهكذا، . %20 إaى تصل بنسبة

 داداتإم التاريvي، ولتنويع محيطها ضمن نفوذها إلعادة محاوالfªا +ي لhsكيا، خاصة مثاaي غh9  األمر  شك، هذا ال بو 

 .مرونة أكh²  بشكل الخارجية سياسfgا تطوير  عwى تعمل أن تركيا عwى الطاقة
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 تركيا ع89 الروسية القبضة

 عن داع الطبيTي الغاز  من الhsكية الصادرات جل عwى روسيا روسيا، وfªم9ن مع اقتصادي عميل أكhi  ثاني تركيا تعد

 حيثب الطبيTي بالغاز  تركيا تزويد عwى األسود البحر  تحت يمتد الذي سhsيم بلو  أنابيب خط يعمل. الصلب الفحم

. ويزود الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  16 إaى يص ما نقل الخط هذا يستطيع
ً
 خط" بلوسhsيم" أنابيب خط سنويا

. حولها وما نبول اسط +ي تركيا +ي السكانية الكثافة مراكز  إaى يصل أن قبل وبلغاريا ورومانيا أوكرانيا عhi  يمر  آخر  أنابيب

وحدها،  تركيا إaى الطبيTي الغاز  من مكعب مhsم مليار  11 إaى يصل ما الخط هذا ، نقل2012عام  إحصائيات ووفق

 قامت ح9ن ، +ي2012عام  +ي الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  27.3 إaى يصل بما تركيا ب�sويد روسيا قامت وباملجموع

 .نموال زيادة مع خاصة لالرتفاع مرشحة ارقام و¹ي أملانيا إaى الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  33 إaى يصل ما بإيصال

 سعر  ، وهو 2014عام  بيانات وفق $406 إaى يصل بما لhsكيا الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  األلف سعر  روسيا حددت

 دفعت املثال سبيل عwى(  لروسيا األوروبيون  يدفعھ الذي السعر  من وأعwى بقليل إليران تركيا تدفعھ الذي من أقل

 تحقيق تركيا حاولت). العام نفس بيانات وفق الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  ألف لكل $380 أملانيا
ً
 أكh²  تسعh9  كثh9ا

 أقل وتسعh9ات شروط عwى التفاوض أجل من صغh9  خاصة شركات توظيف عhi  الطويل املدى عwى روسيا مع تنافسية

 من
ً
 للغاز  وحيدال املنتج أ½fا تعلم روسيا لكن". بوتاش" للدولة اململوكة األنابيب خط شركة عwى املباشر  االعتماد بدال

 بسبب تضاءلت الغاز  نقل تكاليف وأن خاصة روسيا عwى لالعتماد مضطرة فhsكيا تركيا، وبالتاaي من والقريب الطبيTي

 االقتصاد تقدر  روسيا. الجغرا+ي القرب
ً
 الhsكي اداالقتص أن قطTي بشكل تعلم فيھ، لك¾fا األعمال ومجال الhsكي جيدا

 ال�sويد شروط و أ بالتسعh9ة املتعلقة املفاوضات +ي العليا باليد تحتفظ زالت ما وبالتاaي الروسية الطاقة بدون  يعمل لن

 .والنقل

. لفةمخت ومشروعات طرق  تنفيذ عhi  الطاقة مجال +ي عل�fا تركيا اعتماد تعزيز  جاهدة روسيا ذلك، تحاول  عwى عالوة

 أجل من 2023 العام بحلول  نووية طاقة محطة 23 لبناء تركيا الواقعية، تخطط بعض من يخلو  قد كبh9  وبطموح

 عقد +ي الفوز  من تمكنت إذ املشاريع هذه بناء +ي للمساهمة تقدم من أول  روسيا وكانت. الطاقة من إمداداfªا تنويع

 املتوقع ومن 2019 العام بحلول  تنت�� أن لها املخطط من مرس9ن، وال�� قرب تركيا +ي النووية للطاقة محطة أول  بناء

 إذ وعاملشر  هذا عwى األخh9  العالقات توتر  يؤثر  لم - املصنع لهذا النووي للوقود الرئي�ÂÃ املزود ¹ي روسيا تكون  ان

 جزائية الروسية الشركات وقعت
ً
 fÆا دفعت ال�� املحادثات عن عدا هذا. التأخر أو  التعطيل حال +ي ضخمة عقودا

 اقحام عwى روسيا اسhsاتيجية تعتمد عام تركيا، وبشكل +ي الطبيTي الغاز  مخازن  وبناء إنجاز  احتكار  أجل من روسيا

 متناهية ال  وبدائل خيارات توفh9  عhi  الروسية الهيمنة إطار  من الخروج تركيا fÆا تحاول  طريقة أو  حيلة كل +ي نفسها

 .تركيا امام السانحة كالفرص وتقديمها

 الروسو  األتراك ب9ن التاريخية املعركة ساحة وقاز، و¹يالق مناطق +ي االسhsاتيجية نفس استخدمت أن لروسيا سبق

 عhi  هناك املواجهة الطاقة، وتجسدت مجال +ي خاصة ف�fا الروسية القبضة لتخفيف أوروبا تسTى ال�� واملنطقة

 31 إaى 10 ب9ن يhsاوح ما ينقل أن شأنھ من والذي نابوك اسم يحمل لألنابيب املقhsح األول  الخط: رئيسي9ن مشروع9ن

 كان ساملناف الثاني والخط. أوروبا إaى روسيا باستثناء هناك املناطق مختلف من الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار 

 63 غwى يصل ما وينقل األسود البحر  يعhi  الذي الخط وهو " سhsيم ساوث" اسم يحمل والذي الرو�ÂÊ األنابيب خط

 .أوروبا إaى الرو�ÂÊ الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار 
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 الطبيJ- الغاز  ألنابEب ا12نوAي ال@?<ي املمر 

 جسر  تشكل أن ممكن أ½fا االقhsاح9ن، مدعية كال  دعمت - الطموحة القوقازية املشاريع لهذه عبور  كدولة - تركيا
ً
ا

 ب9ن
ً
. . دوى ج اكh²  يكون  أو  سينجح املشروع9ن أي لhsى  محايد بشكل تقف نفسھ الوقت والغرب، و+ي الشرق  محايدا

 واجھ "نابوكو" والتطورات، فمشروع املضاعفات من كثh9  حدوث شهدت ال¬�اهة عwى للحفاظ الhsكية املحاولة لكن

. 2009 امع العاملية االقتصادية األزمة مع الصعوبات هذه وتفاقمت والسياسية واللوجستية املالية العقبات من العديد

 يقطع أن شأنھ من املقلص، والذي الغربي نابوكو  الطاولة، مشروع عwى آخرين مشروع9ن ، وضع2013العام  وبحلول 

 .الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  23 إaى يصل ما ويحمل أوروبا وسط دول  إaى تركيا من كم 1300 إaى يصل ما

 كانت األدرياتيكي للبحر  عابر  أنابيب خط عن عبارة كان" الرو�ÂÊ"  الثاني املشروع
ً
 من كhi أ االقتصادية جدواه وفعال

 ما األدرياتيكي عhi  األنابيب خط ويوفر . إيطاليا إaى البلقان عhi  تركيا من كم 500 ملسافة األنابيب خط يمتد.  املشروع

 اتشرك اعتمدت ورد أخذ أذربيجان، وبعد +ي الثاني دن�9  شاه حقل من الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  10 إaى يصل

 للدولة وكةاململ بي وبي وسوكار  توتال شركات بي¾fا من - قزوين بحر  حوض +ي الثاني دن�9  شاه حقل تطوير  عwى الطاقة

 عن وتخلت - أذربيجان +ي
ً
 .راآلخ الغربي املشروع حساب عwى الرو�ÂÊ املشروع انتصر  وfÆذا. نابوكو مشروع تماما

 

 " نابوكو" األوروبي الغاز  خط
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 لشركاتا عwى التأثh9  +ي يد لها كان موسكو  القرار، لكن هذا تحديد +ي االقتصادي الحسابات ساهمت الحال وبطبيعة

 لهم يمكن ال  الذين املسfgلك9ن من عدد إaى يصل األدرياتيكي للبحر  العابر  األنابيب فخط. النتيجة هذه إaى والوصول 

.  يابروس سيضر  كان ما وهو  أوروبا وسط +ي نابوكو  أنابيب خط لهم يصل الذين أولئك من لروسيا fªديد تشكيل
ً
كثh9ا

 تنازلت حيث األدرياتيكي، للبحر  العابر  األنابيب خط +ي العمل العتماد الالحقة الفhsة شهدتھ ما املصادفة قبل من وليس

 كذلك تلك الفhsة اليونانية، وشهدت الغاز  حقول  عwى االستحواذ +ي سوكار  لشركة منافسfgا عن الروسية الشركات

 
ً
 لنقل البلدان وقع الطاقة، حيث مجاالت مختلف +ي والروس األذري9ن ب9ن للتعاون تعزيزا

ً
 عhi  �الروÂÊ النفط اتفاقا

 االتمج +ي روسيا عwى االلتفاف تحقيق أجل ابتداًء من أنÐÂÑ الذي الخط وهو ) ج�fان - تبلي�ÂÃ - باكو ( أنابيب خط

 .سيارو  عwى الطاقة +ي الhsكي االعتماد عزز  بما القوقاز  +ي الرو�ÂÊ الوجود لتعزيز  ذلك أدى بآخر  أو  زبشكل. الطاقة

 فالقوقاز  زوينق بحر  عhi  تركمانستان من الطبيTي الغاز  بنقل - الحال بطبيعة واألوروبية - الhsكية باآلمال يتعلق وفيما

 مماثلة تواجھ أوروبا، فإ½fا ثم تركيا إaى وم¾fا
ً
 مباشرة ارضتتع هذه خطةفال. بأذربيجان املتعلقة السابقة للخطة قيودا

 تملك ال   ةالhsكماني أوروبا، والحكومة إaى الغاز  بنقل يتعلق فيما الروسية السيطرة عwى الحفاظ +ي الرو�ÂÊ الطموح مع

 قانونيةوال والسياسية الفنية العقبات حل تم لو  مشروع، وح�� هكذا بمثل التورط عhi  موسكو  الستفزاز  استعداد أي

 +ي امل�sايد االهتمام من الكثh9  تركمانستان عليھ، تبدي املطلة الدول  ب9ن قزوين بحر  +ي أنابيب خط ببناء املرتبطة

 من أكh²  تعد مختلفة وسائل خالل من الطبيTي الغاز  تصدير  مجال +ي الص9ن مع التعامل
ً
 اديةاالقتص الناحية أمانا

 .كذلك والسياسية
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 والعقبات اR2يارات: األوسط والشرق  تركيا

 لهم يوفر  األمر  هذا أن األتراك يرى  قرون، حيث 4 ملدة األوسط الشرق  +ي التاريvي تواجدها الستغالل تركيا تسTى

 تأم9ن ي+ هدفها تحقيق عن بعيدة اآلن ح�� تبدو  أنقرة لكن. املنطقة +ي الوفh9ة الطاقة موارد الستغالل جيدة فرصة

 مع اتفاق وجود واحتماالت القطري  الجانب مع االتفاق األوسط، وباستثناء الشرق  من للطاقة مستقرة إمدادات

 الشرق  ةمنطق من الغاز  أو  النفط بنقل يتعلق فيما ثابت بشكل قدمها تضع لم اآلن ح�� تركيا فإن السعودي الجانب

 عن تركيا، هذا إaى األوسط
ً
 بعيدا

ً
 +ي ةموضعي مشاكل مع التعامل تركيا عwى يحتم الذي الجغرا+ي النقل تحدي طبعا

 ابتداًء. ذلك تم إن - وسوريا والعراق إيران خاصة اإلمداد خطوط fÆا تمر  أن ممكن دولة كل

 العراق كردستان إقليم حكومة مع الطاقة مشاريع -

 اإلقليم حكومة وافقت العراق، حيث كردستان مناطق صوب األوسط الشرق  +ي ترك�9ها من الكثh9  تركيا وجهت

 وامل�ÂÓ خالفاfªم وضع عwى الhsكية والحكومة
ً
  جانبا

ً
 إقليم فحكومة .الطرف9ن ب9ن مستقبلية شراكة من لالستفادةقدما

 ، وال��بغداد +ي املركزية الحكومة رغبة يعاكس شكل بأي الطبيTي والغاز  النفط تصدير  من يائسة العراق كردستان

 تركيا عادة، كانت. الخصوص وجھ عwى السياسية الطموحات - الكردية الطاقة طموحات حد بضرورة قناعة تملك

 هدتش الhsكية االسhsاتيجية لكن -العراق كردستان إقليم لحكومة السيا�ÂÊ الحد - الهدف هذا +ي بغداد مع متسقة

 من. والتنمية العدالة حزب ظل +ي التحول  بعض
ً
 ركيات فقط، حرصت بالقوة الكردية االنفصالية ال¬�عة احتواء وبدال

 عالقة ظل +ي االحتواء سياسة ضمن للطاقة كسوق  تركيا عwى لإلقليم املتنامي االقتصادي االعتماد استخدام عwى

 لتسهيل مهد وهو  الكردي اإلقليم حكومة مع جيدة
ً
 قبل تركيا +ي األكراد مع السالم مفاوضات كثh9ا

ً
 إaى ول الوص مرارا

 .والحكومة تركيا أكراد ب9ن العالقة +ي والتدهور  األخh9ة األحداث

 عwى عانت لك¾fا النظرية الناحية من جيد بhsويج االسhsاتيجية هذه حظيت
ً
 فاوضاتم فتعh² . التطبيق صعيد كثh9ا

 املكون  اهميس حيث سوريا مع حدودها عwى كبh9ة مشاكل تركيا تركيا، وواجهت +ي الhsكية والحكومة األكراد ب9ن السالم

 ليس سةاملشاك من حالة العراق كردستان إقليم +ي سيا�ÂÊال املشهد يعيش نفسھ الوقت +ي. باالقتتال هناك الكردي

 ".البانيط وجالل بارازاني مسعود" املختلفة بقياداتھ نفسھ الكردي الداخwي املكون  أطراف ب9ن بل فحسب بغداد مع

 العراق كردستان إقليم عhi  املار  الhsكي األنابيب خط عwى بغداد اعhsاض -

 كردستان وإقليم تركيا ب9ن الواصل األنابيب خط بناء استكمال +ي الhsكي الطموح fªدد ال�� العوامل من العديد هناك

 هذا عhi  تركيا إaى العراق كردستان إقليم من نفط برميل ألف 250 إaى يصل ما تصدير  يتم أن املقرر  العراق، فمن

 عملوي بغداد تديره الذي) انج�f - كركوك(  اآلخر  األنابيب خط هذا الhsكي األنابيب خط يعوض أن املقرر  الخط، ومن

 ما الرسمية كفاءتھ بخمس
ً
 تحت برميل مليون  1.6 إaى يصل ضاخا

ً
 ذاه بغداد تعتhi . املتكررة التفجh9ات تأثh9  يوميا

 لسيادة الخط
ً
 صارخا

ً
 والقيادة تركيا عwى للضغط الجهد من الكثh9  العراقية الحكومة العراقية، وبذلت األرا×�Â انfgاكا

 عwى هناك أن وبيان الكردية
ً
 مhsتبا

ً
 عاليا

ً
 .بغداد موافقة أخذ دون  الخط هذا استكمال محاولة ثمنا

 الطائفية العالقات تحميل تركيا من تريد ال  املتحدة األمريكي، فالواليات بالضغط الhsكي القرار  تأثر  ذلك إaى يضاف

 أكhi  - بالفعل الهشة و¹ي - العراق +ي والعرقية
ً
 التاريvي امنافسه - تركيا من تريد ال  وإيران. تحتمل أن يمك¾fا مما ضغطا

 موقفها بتخفيف وأخذت أكhi  بشكل الواقع هذا توقن بدأت تركيا أن بغداد، ويبدو  +ي الشيعة حلفاfØا نفوذ تقويض -

 الثارة
ً
 .أخرى  جهة من وطهران بغداد وب9ن بي¾fا العداء من مزيد تجنبا
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 +ي تثمر تس أن لhsكيا يمكن الغرب، بحيث مع اإليراني النووي االتفاق من االستفادة عwى تركيا قدرة ذلك إaى يضاف

  لكتم تركيا كانت األخh9  النووي االتفاق قبل وح��. بالفعل حدث ما وهو  إيران من للطاقة تدفقات تأم9ن سبيل
ً
عقدا

 طويل
ً
 - hيز تi أنابيب خط عhi  لhsكيا اإليراني الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  10 ب�sويد يق�ÂÓ إيران مع األمد سنويا

 ار االستثم تعزيز  امكانية مع خاصة عhiه املار  الغاز  حجم زيادة وبالتاaي الخط هذا كفاءة تزداد أن املرجح ومن. أنقرة

 .إيران مع األخh9  النووي االتفاق بعد فيھ الhsكي

 +ي بيTيالط الغاز  احتياطات تطوير  محاولة +ي ملبادرة زمام التخاذ وقhiص إسرائيل من كل تركيا، بادرت من الغرب و+ي

 هذا ي+ تركيا تحتاج شك وبال . لfgميشها واضحة ومحاولة لhsكيا تحد +ي واستخراجها املتوسط البحر  شرق  مناطق

 حاملةال األنابيب مرور  عملية تسهيل بغية واسرائيل واليونان قhiص من كل مع سيا�ÂÊ اتفاق صيغة ايجاد الجانب

 وناتمخز   +ي حصصها عwى الدول  ب9ن ال¬�اع م¾fا العقبات من بالعديد يصطدم املشروع هذا ولكن. تركيا عhi  للغاز 

 املتعلقة االستثمارات وضعف الحالية الغاز  اسعار  بانخفاض املتعلقة واالقتصادية التقنية الصعوبات و  الطبيTي الغاز 

. الحقل fÆذا
ً
 حاليا
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 الطاقة عن الداخل +ي والبحث تركيا

 لغاز ا استخراج إمكانات عن البحث +ي واالستثمار  األسود البحر  منطقة +ي الطاقة عن للتنقيب جاهدة تركيا تسTى

 لحكما املبكر  من. تركيا غرب شمال +ي تراقيا حوضو  شرقية الجنوب املناطق +ي األناضول  حوض مناطق +ي الصخري 

 ففي الفشل، من كبh9ة حاالت شهد األسود البحر  +ي الطاقة عن التنقيب +ي أنقرة تاريخ الجهود، لكن هذه عwى اآلن

 ورويال يفرونوش بhsوليوم وبريتيش وبhsوبراس موبيل واكسون  شيل مثل شكرات املا×�Â، استثمرت القرن  سبعينيات

 التنقيب إن بالفشل، بل جهودها كل وباءت األسود البحر  من العميقة املياه +ي النفط عن التنقيب عمليات +ي دوتش

 تمخزونا عwى عh²  حيث الرومانية األسود البحر  سواحل نحو  للتوجھ الشركات إرشاد +ي ساعد الhsكي الساحل عwى

 .الطاقة من كبh9ة

 ملا ركيات امتالك احتمال إaى وشيل داتش رويال شركات fÆا قامت ال��" الهيدروليكي التكسh9 " جهود ذلك، تشh9  ومع

 ليةالداخ الدبلوماسية الhsكية الجهود ولعل). مؤكدة غh9  تقديرات(  الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  651 عwى يزيد

 إذا ستأخذ
ً
 مختلفا

ً
 من أن املتحاربة األطراف علمت طابعا

ً
 .ركيات جنوب األكراد مناطق +ي يرقد االحتياطي هذا كثh9ا
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 تركيا +ي املسال الغاز  مرافق

 محطت9ن تركيا تملك
ً
 بطاقة لتعم وال��" ارغلي�ÂÃ مرمرة" منطقة +ي املسال، احداهما الطبيTي الغاز  الستh9اد حاليا

 مكعب مhs  مليار  22 إaى القصوى  االستيعابية طاقfgا تصل الطبيTي، فيما الغاز  من مكعب مhs  مليار  8.2 ب تقدر  سنوية

. املحطة
ً
مكعب،  مhs  مليار  6 إaى تصل سنوية بطاقة إيجة، وتعمل بحر  ساحل منطقة +ي موجودة الثانية الhsكية سنويا

 وصل ، فقد2014عام  إحصائيات الطبيTي، ووفق الغاز  من مكعب مhs  مليون  16 إaى القصوى  طاقfgا تصل فيما

 هذا تركيا العام، تستورد ذلك +ي الطبيTي الغاز  من اسfgالكها إجماaي من %14 إaى املسال الغاز  من تركيا اسfgالك

 ومدينة رمرةم ببحر  املحيطة الصناعية املناطق +ي استخدامھ مناطق تhsكز  فيما وقطر  ونيجh9يا كالجزائر  دول  من الغاز 

 .اسطنبول 

 +ي تركيا تفكر 
ً
 مضيق من قرببال" ساروس" خليج مناطق +ي الطبيTي الغاز  الستh9اد إضافية استh9اد محطات بناء حاليا

، يمكن. املتوسط البحر  عwى املطلة سكندرونةاإل  منطقة و+ي الدردنيل
ً
 الطبيTي از بالغ مزودfÝا عدد زيادة لhsكيا نظريا

 االعتماد مختلف9ن، ويمك¾fا مصدرين مع متعددة عالقات اقامة عhi  املسال
ً
 حتياطيا توفh9  +ي املحطات هذه عwى أيضا

 fÆذا تبطةاملر  االساسية املشكلة لكن. الhiية واألنابيب التقليدية االستh9اد طرق  يمس خلل اي من تضررها دون  يحول 

 وتوسيع التحويل إعادة ومرافق االستh9اد محطات بناء عhi  املجال هذا +ي كبh9  مال رأس الستثمار  بحاجfgا تتعلق الحل

 ملختلفةا التخزين مرافق +ي لالستثمار  الشديدة حاجfgا عن عدا هذا. مرمرة منطقة وراء ما إaى الناقلة الفرعية الشبكات

 .فقط الطبيTي الغاز  من مكعب مhs  مليار  3 إaى تصل تخزينية طاقة تركيا تملك ال  حيث

 

  

 

  تركيا +ي املسال الطبيTي الغاز  مرافق
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