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اإلينا تريفانوفا
Elena Triffonova

جمعية ال�رصاكة البلغارية االأوروبية
Bulgarian European Partnership Association

عام  ففي  للطاقة.  �صخًما  م�صتهلًكا  االأوروبي  االحتاد  يعترب 
مليون   1.722.8 االحتاد  يف  االأع�صاء)1(  الدول  ا�صتهلكت   2006
من  تقريًبا  القدر  هذا  ثلثا  جاء   .)mtoe( النفط  معادل  من  طن 
مليون   14.9( النفط  من  طن  ماليني   706.3 الهيدروكربونات: 
النفط )476.4  اليوم( و420.6 مليون طن من معادل  برميل يف 
الباقية،  الن�صبة  وجاءت  الطبيعي.  الغاز  من  مكعب(  مرت  بليون 
وهي %34.6 من الفحم وامل�صادر النووية واملتجددة)2(. وت�صري 
بع�س التنبوؤات اإىل اأن معدل ا�صتهالك الطاقة يف االحتاد االأوروبي 

�صيزداد بن�صبة بن�صبة %15 بحلول 2030)3(.
ولكن االحتاد االأوروبي ال ميتلك �صوًقا متكاملة للطاقة. فانق�صام 
هذا القطاع يعود اإىل �صبعينيات القرن املا�صي، عندما ا�صتجاب 
بنى  فقد  النفط.  اأزمة  اإىل  فردي،  نحو  وعلى  الدول،  من  عدد 
وا�صتثمروا  للغاز،  ا�صرتاتيجية  احتياطات  اأملانيا،  مثل  بع�صهم، 
اململكة  مثل  اأخرى  دول  عملت  بينما  التحتية،  البنية  تطوير  يف 

املتحدة على ا�صتك�صاف احتياطاتها اخلا�صة. 
نحو  حالًيا  توفر  وهي  العامل،  يف  للغاز  منتج  اأكرب  رو�صيا  وتعترب 
الغاز)4(.وميكن  من  االأوروبي  االحتاد  احتياجات  اإجمايل  من   30%
مب�صتويات  جمموعات،  ثالث  اإىل  االأوروبي  االحتاد  بلدان  تق�صيم 

اعتماد خمتلفة على واردات الغاز الرو�صية)5(:
بلجيكا،   :15% نحو  يبلغ  جًدا،  منخف�ًصا  اعتماًدا  تعتمد  بلدان   .1
واإيرلندا، ولوك�صمبورغ، وهولندا، والربتغال، واإ�صبانيا، وال�صويد، 

و�صوي�رصا، واململكة املتحدة. 
2. بلدان متو�صطة االعتماد، بن�صب ترتاوح بني 20 %40: فرن�صا، 

واإيطاليا، واأملانيا.
وجمهورية  النم�صا،   :50% من  اأكرث  االعتماد:  �صديدة  بلدان   .3
الت�صيك، واليونان، واملجر، وبولندا، ورومانيا، و�صلوفينيا. وبع�س 
بلغاريا،  هي:  الرو�صي،  الغاز  على  كلًيا  اعتماًدا  تعتمد  الدول 

وكرواتيا، وفنلندا، والتفيا، وليتوانيا، و�رصبيا، و�صلوفاكيا. 
ومن هنا، فقد اأثر النزاع على الغاز بني رو�صيا واأوكرانيا يف اأوائل 
اأوروبية.  17 دولة  مبا�رصًا على  تاأثرًيا   2009 الثاين/يناير  كانون 
ويف خطاب األقاه يف منت�صف 2009، اأ�صار رئي�س االحتاد االأوروبي 
"جو�صي مانويل بارو�صو" اإىل ه�صا�صة و�صعف عدة دول)6( يف هذا 

ال�صياق، من بينها بلغاريا و�صلوفاكيا.
االأخري  العقد  للطاقة. فعلى مدار  الوحيد  بلغاريا امل�صرتي  متثل 
وقعت بلغاريا عدة عقود ح�رصية مع جمموعة "غازبروم" الرو�صية. 
ونتيجة لذلك ازداد اعتمادها على الغاز الرو�صي اإىل ن�صبة 90%. 
ومن ناحية اأخرى، فقد ظلت احلكومة البلغارية، ومنذ عام 1956 
تف�صل ا�صتخدام الطاقة النووية. فقد مت بناء مفاعل اأويل لالأبحاث 
االحتاد  مع   1966 عام  يف  اتفاقية  وقعت  ثم   ،IRT 2000 هو 
لربنامج  االأ�صا�س  لتوفري  جتارية  وحدات  اأجل  من  ال�صوفييتي 

الطاقة للبالد.
باإغالق  بلغاريا  قامت  االأوروبي،  االحتاد  اإىل  لالن�صمام  وك�رصط 
مفاعلني نويني. و ينتج املفاعالن الباقيان نحو %35 من الكهرباء 
عام  منذ  الكهرباء  ا�صتهالك  ازداد  وقد  البالد)7(.  م�صتوى  على 
الرئي�صيني.  الطاقة  م�صّدري  من  اأي�ًصا  بلغاريا  وتعترب   .1980
 NEK( 46( للكهرباء  الوطنية  ال�رصكة  انتجت   ،2006 عام  ففي 
بليون كيلواط/�صاعة، و�صّدرت 7.8 منها اإىل اليونان، ومقدونيا، 

و�رصبيا، وتركيا)8(. 
اأما يف حالة �صلوفاكيا، فبالرغم من ال�صوق ال�صغرية التي متتلكها 
اأوروبية  ببلدان  مقارنة  الكهربائية،  الطاقة  وتوزيع  لتوليد 
نظام  تو�صيع  اإىل  �صتحتاج  اأنها  اإىل  ت�صري  التنبوؤات  اأن  اإال  اأخرى، 
الكهرباء  توليد  ويعتمد  املتزايد.  الطلب  لتلبية  لديها،  الطاقة 
الهيدروكهربائية  امل�صادر  على  رئي�صًيا  اعتماًدا  �صلوفاكيا  يف 
الطاقة  حمطات  خالل  من  ما  نوًعا  توازن  وجود  مع  والنووية، 

االأع�صاء  الدول  واإجمايل   ،2007 عام  يف  االحتاد  اإىل  ورومانيا  بلغاريا  ان�صمت   )1(
حالًيا 27 دولة. 

)2( Data from BP, ”BP Statistical Review of World Energy“, 
June 2007, pp. 11–12, 27–28, and 41, at: <www.bp.com/
productlanding.do? categoryId=6848&contentId=7033471
>)Accessed on 20 August 2007(. 

)3( European Commission, Directorate-General for Energy 
and Transport, European Energy and Transport: Trends to 
2030-Update 2005, 2006. Available from: <.europa.eu/dgs/
energy_transport/figures/trends_2030_update_2005/
energy_transport_trends_2030_update_2005_en.pdf>. 

)4( Gas relations date back to 1968, when the Soviet Union first 
supplied gas to Austria.

)5( The present classification is taken from ”Russia and 
Europe: Mutual Dependence in the Energy Sector“, by 
Antonio Sánchez Andrés, 2007. Available from: <www.
realinstitutoelcano .org/wps/portal/rielcano_eng/
Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_in/
Zonas_in/International+Economy/DT+252007->.

حتديات الطاقة يف اأوروبا

)6( Barroso, J.M. ”Statement of President Barroso at 
European Council Press Conference“. 19 June 2009. 
Available from: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=SPEECH/09/format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en>.

)7( Data from the National Electrical Company )NEK(. See: 
<www.nek.bg/cgi?d=1000>.

)8( World Nuclear Association. ”Nuclear Power in Bulgaria“، 
2009. Available from: <www.world-nuclear.org/info/
inf87.html>.
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الغاز  احلرارية )الفحم، والغاز الطبيعي والنفط(. ويت�صف �صوق 
الرو�صي،  التزويد  على  املرتفع  االعتماد  مب�صتوى  �صلوفاكيا  يف 

وهيمنة ال�رصكة اململوكة واملدارة من قبل الدولة.
حيث  االأوروبية،  الغاز  �صبكة  يف  مهم  بدور  �صلوفاكيا  وتقوم 
الو�صطى  الأوروبا  الطبيعي  الغاز  لنقل  مهمة  مرور  دولة  متثل 
والغربية. وعموًما، يعد نقل الغاز من خالل بلدان متثل طرًفا ثالًثا 
واالحتاد  رو�صيا  بني  الطاقة  عالقات  تواجه  التي  التحديات  اأحد 
املجال  هذا  يف  "�صعفها"  اأوروبا  عزو  من  الرغم  وعلى  االأوروبي. 
اإىل رو�صيا، اإال اأن جزًءا من هذه امل�صكلة كما كان احلال مع رو�صيا 
و2009   2006 اأوائل  يف  اأوكرانيا  ومع   2007 اأوائل  يف  البي�صاء 

يكمن دائًما يف بلدان املرور. 
نق�س  الطاقة  اأزمة  اأبرزت   ،2009 الثاين/يناير  كانون  يف 
على  وهذا  الطاقة.  يف  االأوروبي  لالحتاد  املتكاملة  ال�صيا�صات 
هذا  تخ�س  �صيا�صات  اإىل  احلاجة  على  االحتاد  ت�صديق  من  الرغم 
تقدميها.  مت  التي  املختلفة  املقرتحات  اإىل  باالإ�صافة  اجلانب، 
وينعك�س االفتقاد اإىل مثل هذه ال�صيا�صات يف حقيقة اأن الطاقة 
الواردة من رو�صيا، ال تتدفق بكميات مت�صاوية اإىل املنطقة ككل. 
ف�صالً عن ذلك، فاإن م�صكلة االعتماد املتبادل متثل عقدة خا�صة. 
فلي�س من ال�صعب اأن نفهم ملاذا كان االحتاد االأوروبي عاجًزا عن 
فرن�صا  منها  الدول،  بع�س  حاولت  وملاذا  م�صرتكة،  روؤية  تن�صيق 
على  االعتماد  من  اخلا�صة  عالقاتها  تطوير  واإيطاليا،  واأملانيا 
الطاقة. فعلى احلكومات الوطنية اأن تقرر موقفها حيال التوازن 

بني االعتماد والتنويع، واأي�ًصا ب�صدد بدائل للم�صتقبل. 
دفعة  املتجددة  الطاقة  منا�رصة �صناعة  نالت  االأخري،  العقد  اأثناء 
الطاقة  �صيا�صات  يف  املقرتحات  اأحد  وكان  االأوروبي.  االحتاد  يف 
 10% قوامه  اأدنى،  حد  دمج  يف  يتمثل   2007 عام  يف  االأوروبية 
من الوقود احليوي، يف اإجمايل وقود النقل بحلول 2020، ليكون 

وحتدد  احليوي.  للوقود  م�صتدامة  منظومة  باإدخال  م�صحوًبا 
اللوائح املوجودة هدفها مبقدار %5.75 يف عام 2010)9(. كما مت 
الطاقة  من  االإجمايل  للن�صيب   20% لتحقيق  ملزم  هدف  اقرتاح 
بني  �صحيحة  بطريقة  اجلهود  تقا�صم  يتم  اأن  على  املتجددة، 

الدول االأع�صاء. 
تطبيق  عرب  اإجنازها  يجب  التي  الرئي�صية  االأهداف  وتتمثل 
ا�صرتاتيجية اأوروبية م�صرتكة؛ لرتويج الوقود احليوي، يف هدفني 
هما: 1( زيادة تاأمني الطاقة. حيث توؤثر زيادة اأ�صعار النفط تاأثرًيا 
للمواطن  ال�رصائية  القدرة  من  وتقلل  الطاقة،  تكلفة  يف  �رصيًعا 
االأوروبي؛ 2( تخفي�س انبعاث الغازات الدفيئة )GHG( املحدد 
الرئي�صي للتغري املناخي. واالرتفاع يف درجة احلرارة والتغريات يف 
اأ�صباب �صقوط االأمطار التي قد توؤثر يف املوارد املائية واالإنتاج 

الزراعي. 
ويطرح م�صتقبل م�صادر الطاقة البديلة م�صاألة التغذية، وم�صتقبل 
ال�صيا�صات الزراعية وامل�صرتكة لالحتاد االأوروبي. فتنويع م�صادر 
البديلة، تعد االأكرث حتمالً  الطاقة، واال�صتثمار يف م�صادر الطاقة 
اإمكانية  وثمة  االأوروبي.  االحتاد  يف  االأع�صاء  القدامى  الدول  لدي 
حمدودة للطاقة املتجددة لدي االأع�صاء اجلدد يف االحتاد االأوروبي، 
و�صط َمطاِلب بتقليل حقول طاقة الفحم الأ�صباب بيئية، ومقاومة 

تطوير الطاقة النووية. 
االأوروبي  االحتاد  بني  العالقات  يف  ال�صيا�صي  اخلالف  والإدارة 
ورو�صيا يف ما يتعلق بالغاز، واملخاطر اخلا�صة املرتبطة بتاأمني 
تزود دول و�صط و�رصق اأوروبا بالغاز، ينبغي على االحتاد االأوروبي 
اال�صرتاتيجية  �صيا�صاته  يف  كاأولوية  الغاز  �صوق  دمج  يجعل  اأن 
للطاقة)10(. وثمة خطوات اأخرى اأي�ًصا يجب اتخاذها نحو تعزيز تطوير 
املتجددة،  وم�صادرها  الطاقة  يف  الكفاية  ت�صمل  الطاقة،  اأمن 

واإدارة الطلب عليها.

)9( European Parliament and the Council of the EU. ”Directive 
200330//EC on the Promotion of the Use of Biofuels or 
Other Renewable Fuels for Transport“. Official Journal of 
the European Union، 17 May 2003. Available from: <ec.
europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/en_final.
pdf>. 

)10( Noël، P. ”Beyond Dependence: How to Deal with Russian 
Gas“. Policy Briefs، European Council on Foreign Relations 
)ECFR(، November 2008. Available from: <ecfr.3cdn.net/
c2ab0bed62962b5479_ggm6banc4.pdf>.
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