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ماهیت غیرطبیعی و نامشروع رژیم صهیونیستی در تأسیس، دولت سازی و 
ملت سازی موجب شده است امنیت و مشروعیت در نقطه کانونی سیاست های خارجی 
این رژیم قرار گیرد به گونه ای که به سختی می توان مرزی بین سیاست های امنیتی این 
رژیم با تعامالت اقتصادی، فرهنگی، تجاری و سیاسی این رژیم با کشورهای شرق آسیا 
و شمال اروپا ترسیم کرد. به عبارتی سیاست هایی که »پیوست امنیتی« نداشته باشند از 

دستور کار مقامات تل آویو کنار گذاشته می شوند.

گازی دریای مدیترانه موجب شده است، این  گاز در میادین  کشف و استخراج 
ماده حیاتی به ابزاری برای احقاق سیاست های امنیتی و برنامه های مشروعیت بخش 
برای تل آویو تبدیل شود. صهیونیست ها تالش دارند خود را از یک رژیم وابسته به انرژی، 
به قطب تولید گازی در منطقه ی مدیترانه تبدیل نماید. مقامات تل آویو به دنبال آن اند 
که عالوه بر کاستن از تنگناهای امنیتی و نجات خود از تحریم های احتمالی منطقه ای-

بین المللی، از »سالح گاز« در تقویت روابط و مشروعیت زایی در منطقه استفاده نمایند.

1- بررسی راهبرد و سیاست رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی
دیپلماسی انرژی تالشی است برای عبور از محدودیت های تکنولوژیک، بازاریابی، 
اکتشاف، استخراج و سرمایه گذاری خارجی]۱[ این مسئله برای رژیم صهیونیستی عالوه 
بر موارد بیان شده، ماهیتی حیات بخش نیز دارد به عبارتی آنچه در ورای دیپلماسی 
کاهش دغدغه های امنیتی و  انرژی و تعامالت اقتصادی برای این رژیـم اهمیـت دارد 

کسب مشروعیت سیاسی از طریق دیپلماسـی انـرژی و ایجـاد وابستگی متقابل است]۲[.

رژیم صهیونیستی از لحاظ مصرف نفت در منطقه ی شرق مدیترانه در مقام اول و 
در مصرف گاز رتبه دوم را در اختیار دارد، با وجود این مصرف انبوه، این رژیم کماکان وارد 
کننده انرژی محسوب می شود و تالش های آن برای کشف و استخراج نفت در دو دهه 
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اخیر در سرتاسر سرزمین های اشغالی از بلندی های جوالن و سواحل بحر المیت گرفته تا 
تمامی سواحل مدیترانه و بیابان های نقب تقریبًا بی نتیجه بوده است، در ژانویه ۲۰۱۶ 
تخمین زده شده است که تنها حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت در میادین نفتی شناسایی 
شده ی این رژیم موجود است]۳[، آخرین حفاری و کشف نفت از سوی رژیم صهیونیستی 
مربوط به ماه می ۲۰۱۶ در میدان نفتی هاتروریم]۴[ واقع در منطقه ای بیابانی نقب در 
حد فاصل شهر دیمونا )مرکز تأسیسات هسته ای رژیم( و دریای مرده است. برآورد می شود 
کمتر از  بین ۷ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت در این میدان موجود است]۵[، یعنی چیزی 

صادرات ۳ روز نفت ایران.

وارد  را  خود  مصرفی  نفت  از  از %۹۵  بیش  حاضر  حال  در  صهیونیستی  رژیم 
می کند، این رژیم تا سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت وارد می کرده است، مقامات 
صهیونیستی تالش دارند برای قطع وابستگی، مصرف خود را از حوزه نفت به گاز تغییر 
دهند. در واقع فقدان منابع نفتی و هزینه بر بودن انتقال نفت به این رژیم موجب شده 

است مقامات تل آویو به فکر راه حل دیگری برای تأمین 
انرژی مورد نیاز خود باشند، بهترین گزینه برای آنان گاز 

است.

برخالف ناکامی رژیم صهیونیستی در دست یابی 
سال   ۱۵ طی  رژیم  این  تالش های  نفت،  ذخایر  به 
گاز با موفقیت هایی  اخیر برای اکتشاف و بهره برداری 
گاز در  همراه بوده است. تا پیش از کشف و بهره برداری 
سرزمین های اشغالی، این رژیم عمده احتیاجات خود را از 
طریق خط لوله العریش- اشکلون تأمین می کرده است، 
بندرالعریش در استان سینای شمالی مصر و بندر اشکلون 

ترس مقامات صهیونیست از بیداری 
تکرار حوادثی مثل سقوط  و  اسالمی 
دیکتاتور تونس و مصر موجب شد این 
خودکفایی  راستای  در  حرکت  رژیم 
کرده  که از اواخر دهه ۹۰ شروع  انرژی 
بود را با سرعت فوق العاده ای افزایش 
کشف  که عمده ی  دهد، به گونه ای 
سرزمین های  گازی  میدان های 
به  آنان  از  بهره برداری  و  اشغالی 
اسالمی  بیداری  از  بعد  سال های 

مربوط می شود.
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در ۵ کیلومتری شمال نوار غزه قرار دارد و ساالنه ۲ میلیارد مترمکعب گاز از طریق این خط 
لوله از مصر به رژیم صهیونیستی صادر می شد]۶[. پس از آغاز بیداری اسالمی و سقوط 
حسنی مبارک، لوله های انتقال گاز به رژیم صهیونیستی بارها مورد حمله و انفجار قرار 
گرفت، ترس مقامات صهیونیست از بیداری اسالمی و تکرار حوادثی مثل سقوط دیکتاتور 
تونس و مصر موجب شد این رژیم حرکت در راستای خودکفایی انرژی که از اواخر دهه 
۹۰ شروع کرده بود را با سرعت فوق العاده ای افزایش دهد، به گونه ای که عمده ی کشف 
میدان های گازی سرزمین های اشغالی و بهره برداری از آنان به سال های بعد از بیداری 

اسالمی مربوط می شود.

2- ذخایر گازی رژیم صهیونیستی
از سال ۲۰۰۰ که میدان گازی ماری- ب در دریای مدیترانه در حد فاصل مرز آبی 
که ذخایر این میدان به پایان  کشف شد تا سال ۲۰۱۳  نوار غزه و سرزمین های اشغالی 

رسید، رژیم صهیونیستی ۴۰% از نیازهای داخلی خود را از این میدان تأمین می کرد.

گازی تامار در آب های مدیترانه و در نزدیکی حیفا، یکی از اصلی ترین  میدان 
میادین بزرگ گازی رژیم صهیونیستی است که در سال ۲۰۰۹ کشف و از سال ۲۰۱۳ مورد 
بهره برداری قرار گرفت، این میدان هم اکنون تمام نیاز سوخت صنعتی و نیمی از برق 
رژیم را تأمین می کند، در سال ۲۰۱۳ میدان کوچک تری در ۸ کیلومتری جنوب غربی تامار 

کشف شد که تخمین زده می شود ۷۰۰ میلیارد مترمکعب گاز را در خود جای داده است.

اما مهم ترین میدان گازی کشف شده توسط رژیم صهیونیستی که به نوعی مکمل 
میدان گازی تامار بوده و با بهره برداری از آن، این رژیم به بازیگری تأثیرگذار در حوزه انرژِی 
کشورهای ساحلی مدیترانه تبدیل خواهد شد، میدان گازی لویاتان نام دارد که در فاصله 
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۱۳۰ کیلومتری حیفا و در عمق ۱۵۰۰ متری آب های مدیترانه واقع شده است]۷[. کشف 
این میدان گازی که یکی از بزرگ ترین اکتشافات حوزه انرژی هیدروکربن در ۱۰ سال اخیر 
محسوب می شود می تواند تأثیر به سزایی در خودکفایی رژیم صهیونیستی در این حوزه و 

عالوه بر آن ایجاد تغییرات بنیادین در روابط خارجی تل آویو با قاهره و آنکارا گردد.

در کنار این میادین گازی، کشف و بهره برداری از میادینی چون کاریش، تانین، 
ُری و افرودایت]۸[ در شمال و نوآ]۹[ در جنوب مرزهای آبی رژیم صهیونیستی با مدیترانه، 
۴۵ تریلیون مترمکعب گاز را در اختیار این رژیم قرار می دهد و پیش بینی می شود دو برابر 

این میزان نیز در سال های بعد مورد کشف و استخراج قرار گیرند.

یکی از جدیدترین میادین گازی کشف شده میدان های دانیل شرقی و غربی]۱۰[ 
است که در ژانویه ۲۰۱۶ کشف شد، برآورد می شود این میدان ها که در آب های بخش 
میانی مرز رژیم صهیونیستی با مدیترانه قرار دارند در مجموع ۹ تریلیون مترمکعب گاز در 

اختیار این رژیم قرار دهند]۱۱[.

آمارهای  بررسی  و  حفاری  داده ها  استفاده  با  آمریکا،  زمین شناسی  سازمان 
زمین شناسی منطقه مدیترانه تخمین زده است حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بشکه 
نفت و ۱۲۲ تریلیون مترمکعب گاز در منطقه لوانت موجود است که کماکان مورد کشف و 
بهره برداری قرار نگرفته است، این سازمان پیش بینی کرده در صورت کشف و بهره برداری 
میادین گازی در دریای مدیترانه که بخش وسیعی از آن در اختیار رژیم صهیونیستی است 
ژئوپلیتیک منطقه دستخوش تحول و تنش خواهد شد]۱۲[، کما اینکه در حال حاضر نیز 
تنش هایی بین کشورهای هم جوار این حوزه یعنی قبرس، ترکیه، سوریه، لبنان، غزه، 
مصر و رژیم صهیونیستی بر سر دست اندازی های غیرقانونی تل آویو بر میادین و ذخایر 

این منطقه وجود دارد.
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3- بررسی مختصر برنامه صادرات گاز رژیم صهیونیستی به 
کشورهای منطقه

رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۲ برنامه صادرات گاز خود را آغاز کرده است، این رژیم 
گاز، فروش تکنولوژی پیشرفته ی مورد استفاده در کشف و استخراج  عالوه بر صادرات 
کار قرار داده است. در فوریه ۲۰۱۳ موافقت نامه ای بین رژیم  گاز را در دستور  نفت و 
صهیونیسـتی و قبـرس به امضا رسید که بر اساس آن ۳۰% از حقوق کاوش و استحصال 

منطقه ویژه اقتصادی قبرس به شرکت های گاز و نفـت صهیونیستی واگذار شده است.

ژوئن ۲۰۱۳ کابینه راست گرای رژیم صهیونیستی تصویب کرد که دولت می تواند 
گازی خود را صادر نماید، هفت ماه بعد در ژانویه ۲۰۱۴ این رژیم طی  ۴۰% از ذخایر 
قراردادی با دولت خودگردان فلسطین تأمین گاز ساکنان کرانه باختری را از میدان گازی 

امضای  با  بعد  کمی  گرفت،  عهده  بر  لویاتان 
گاز از میدان تامار به این  قراردادی با اردن برای انتقال 
کشور مبادرت کرد، این قرارداد که تل آویو را برای ۱۵ سال 
متعهد می سازد ۶۶ میلیارد مترمکعب از نیازهای گازی 

اردن را تأمین کند، از سال ۲۰۱۶ عملیاتی شده است.

در اواخر ۲۰۱۴ و در پی کشف میادین متعدد گازی 
کرات خود را برای  از سوی این رژیم، اتحادیه اروپا مذا
گاز سرزمین های  گازی برای انتقال  تأسیس خط لوله 
کرد. یک  اشغالی از طریق قبرس و یونان به اروپا آغاز 
سال بعد در نوامبر ۲۰۱۵ رژیم صهیونیستی از آمادگی خود 

برای صادرات انبوه گاز به ترکیه، اردن، یونان و سایر 

و   ۲۰۰۹ سال  از  صهیونیستی  رژیم 
صهیونیست  نوراستگرایان  حضور 
در قدرت، تالش بی وقفه ای را برای 
کاهش اتکای خود به غرب و گسترش 
آفریقا، شرق آسیا، شبه قاره  با  روابط 
است،  کرده  آغاز  اروپا  شرق  و  هند 
هند،  با  نظامی  قراردادهای  انعقاد 
چین،  با  اقتصادی  روابط  گسترش 
سفر نتانیاهو به آفریقا برای اولین بار 
در ۲۸ سال اخیر و البته پیوند با حوزه 
شرق اروپا از طریق برنامه های گازی از 

این زاویه قابل تحلیل است.
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کشورهای اروپای شرقی خبر داد.

در اواخر ژانویه ۲۰۱۶ رژیم صهیونیستی طی قراردادی ۱۸ ساله به مبلغ ۱ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر، متعهد شد ۶ میلیارد مترمکعب به ترکیه صادر نماید، روابط تل آویو 
گراییده بود، ۵ ماه پس از این قرارداد رسمًا به حالت  که از سال ۲۰۱۰ به سردی  و آنکارا 

عادی بازگشت.

رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۱۶ طی قراردادی به مبلغ ۱۰ میلیارد دالر متعهد 
شده است گاز مورد استفاده شرکت برق اردن را به مدت ۱۵ سال تأمین کند، با انعقاد این 
قرارداد رژیم صهیونیستی به بزرگ ترین تأمین کننده گاز اردن تبدیل شده است]۱۳[. در 
همین ماه مقامات صهیونیستی گفتگوهای خود را با قاهره برای صادرات گاز این رژیم به 
مصر آغاز کردند، این در حالی بود که تا پیش از سال ۲۰۱۲ رژیم صهیونیستی وارد کننده 

گاز مصر بود]۱۴[.

رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۹ و حضور نوراستگرایان صهیونیست در قدرت، 
کاهش اتکای خود به غرب و گسترش روابط با آفریقا، شرق  تالش بی وقفه ای را برای 
آسیا، شبه قاره هند و شرق اروپا آغاز کرده است، انعقاد قراردادهای نظامی با هند، گسترش 
روابط اقتصادی با چین، سفر نتانیاهو به آفریقا برای اولین بار در ۲۸ سال اخیر و البته 

پیوند با حوزه شرق اروپا از طریق برنامه های گازی از این زاویه قابل تحلیل است.
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۴- اهداف و پیامدهای تعامالت گازی و تأثیر آن بر مشروعیت 
منطقه ای رژیم صهیونیستی

بخش اعظم سیاست های خارجی رژیم صهیونیستی در غرب آسیا و شمال 
آفریقا معطوف به امنیت سازی برای این رژیم و تالش تل آویو برای بقا است، مقامات 
روابط  از  دیگری  بعد  هر  اساسًا  و  اقتصاد  جامعه،  فرهنگ،  سیاست،  صهیونیست 
از زاویه امنیت می نگرند. مهم ترین دلیل تالش های این رژیم در  را  منطقه ای خود 
گسترش دیپلماسی انرژی و روابط اقتصادی در درجه اول خروج از انزوا و عادی سازی 
روابط با کشورهای منطقه و تسری روابط از حوزه های تکنولوژیک، تجاری، صنعتی و 
انرژی به سطوح سیاسی و دیپلماتیک است. مقامات صهیونیستی در نظر دارند با ایجاد 
وابستگی متقابل و گره زدن منافع کشورهای منطقه و فرا منطقه با خود، به عادی سازی 

روابط منطقه ای خویش بپردازد.

گر مشروعیت زایی و عادی سازی روابط با کشورهای منطقه را مهم ترین هدف  ا
سیاست های رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی در منطقه شرق آسیا بدانیم، تالش این 
رژیم برای نفوذ در حوزه شمال مدیترانه یعنی ورود به بازارهای اروپای شرقی را باید در 

تمایل این رژیم برای خودکفایی و عدم تمرکز مطلق به غرب دانست.

رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۹ و حضور نوراستگرایان صهیونیست در قدرت، 
کاهش اتکای خود به غرب و گسترش روابط با آفریقا، شرق  تالش بی وقفه ای را برای 
آسیا، شبه قاره هند و شرق اروپا آغاز کرده است، انعقاد قراردادهای نظامی با هند، گسترش 
روابط اقتصادی با چین، سفر نتانیاهو به آفریقا برای اولین بار در ۲۸ سال اخیر و البته 

پیوند با حوزه شرق اروپا از طریق برنامه های گازی از این زاویه قابل تحلیل است.
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رژیم صهیونیستی در سال های اخیر درصدد است یک بلوک منطقه ای جدید با 
همکاری قبرس و یونان ایجاد نماید]۱۵[، تا ضمن استفاده از آن به عنوان اهرم فشار به 

ترکیه، پیوندهای انرژی خود را با اروپا گسترش دهد.

این رژیم همچنین تالش دارد از فضای پسابرجام و تنش های اخیر بین ایران و 
کشورهای عربی به نفع خود استفاده کند]۱۶[، تل آویو حوزه انرژی را بهترین وسیله برای 

نزدیکی به کشورهای عربی به شمار می آورد.

نتیجه
ماهیت امنیتی رژیم صهیونیستی موجب شده است مقامات این رژیم از همه 
مسائل در راستای امنیت سازی استفاده نمایند، انرژی جدیدترین ابزاری است که تل آویو 
برای عادی سازی، مشروعیت زایی منطقه ای و تغییر ژئوپلیتیک قدرت در غرب آسیا از 
که عمومًا در  گاز  کشف و استخراج و صادرات نفت و  گرفته است. این رژیم با  آن بهره 
آب های مدیترانه در مرزهای غربی سرزمین های اشغالی واقع  شده اند اهداف متعددی 
را دنبال می کند، در مرحله اول عالوه بر افزایش درآمد، خروج از تنگنای انرژی و خنثی 
نمودن تحریم های احتمالی را در برنامه های خود دارد. دوم، با گسترش تعامالت خود در 
حوزه انرژی به مرور زمان آن را به موضوعات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی تسری بخشد 

و بدین ترتیب هدف سوم یعنی کسب مشروعیت منطقه ای را محقق سازد.

رژیم صهیونیستی همچنین با برقراری تعامل گازی با ترکیه و شرق اروپا درصدد 
است خود را از اتکای مطلق به غرب خارج سازد و از سوی دیگر خود را به عنوان رقیبی در 

مقابل جمهوری اسالمی برای فروش گاز به مشتریان اروپایی معرفی کند.
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مقامات  است  شده  موجب  صهیونیستی  رژیم  امنیتی  ماهیت 
این رژیم از همه مسائل در راستای امنیت سازی استفاده نمایند. 
برای  تل آویو  که  است  ابزاری  جدیدترین  انرژی  میان،  این  در 
عادی سازی، مشروعیت زایی منطقه ای و تغییر ژئوپلیتیک قدرت 

در غرب آسیا از آن بهره گرفته است.


