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بــا کشــف میادیــن عظیــم گازی در شــرق مدیترانــه، اســراییل امیــدوار اســت عــاوه بــر 
تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز خــود، بتوانــد در بــازار گاز منطقــه ای نیــز نقــش آفرینــی کنــد. 
ــو می کوشــد  ــل آوی ــم در حــال افزایــش اســت و ت ــن رژی ــرژی ای ســهم گاز در ســبد ان
ــل برســاند.  ــه حداق ــرژی را ب ــه ســایر حامــل هــای ان ــاز خــود ب ــی نی ــا در ســال های آت ت
ــا مــازاد  ــه دلیــل حجــم بــاالی ذخایــر، ایــن رژیــم در ســال های آتــی ب ــا ایــن وجــود ب ب
عرضــه روبــه رو خواهــد بــود و بــه همیــن دلیــل چشــم بــه صــادارت انــرژی بــه کشــورهای 
پیرامونــی دوختــه اســت. اروپــا، اردن و ترکیــه بــه عنــوان گزینــه هــای اصلــی صــادارت 
ــون صــادرات گاز  ــه موجــود، تاکن ــان ســه گزین ــد. از می ــه شــمار می رون گاز اســراییل ب
بــه اردن عملیاتــی شــده و دو گزینــه ترکیــه و اروپــا همچنــان درگیــر و دار چالش هــای 

منطقــه ای و فرامنطقــه ای قــرار دارنــد. 

ــراییل  ــت. اس ــوار اس ــیار دش ــه بس ــا و ترکی ــه اروپ ــادرات گاز ب ــرای ص ــراییل ب کار اس
ــه هــای بســیار  ــد هزین ــد، بای ــرم می کن ــی دســت و پنجــه ن ــا فقــدان امنیــت پیرامون کــه ب
ــا اطمینــان بیشــتری  باالیــی بــرای احــداث خــط لولــه از بســتر دریــا بپــردازد تــا بتوانــد ب
ــده از  ــه آکن ــرق مدیتران ــه ش ــد. منطق ــل کن ــر منتق ــورهای موردنظ ــه کش ــود را ب گاز خ
اختافــات حقوقــی و تاریخــی اســت کــه هــر یــک مانعــی بــزرگ پیــش روی صــادرات 
گاز اســراییل قــرار مــی دهنــد. اختــاف اســراییل بــا دولــت لبنــان در مــورد تقســیم بنــدی 
حــوزه هــای گاز خیــز در شــرق مدیترانــه از جملــه تهدیدهــای جــدی پیرامــون تــل آویــو 
اســت.  در ســال هــای گذشــته بــا اضافــه شــدن مصــر بــه جمــع مدعیــان صــادرات گاز بــه 
اروپــا و ترکیــه، امیدهــای اســراییل کــم رنــگ تــر نیــز شــد. مصــر بــه دلیــل قابلیــت هــای 
بــه مراتــب بیشــتر، گزینــه جذاب تــری بــرای کشــورهای واردکننــده گاز در ایــن مناطــق 
اســت و همیــن امــر ســبب شــده تــا اســراییل بــرای نقــش آفرینــی در بــازار گاز، نیازمنــد 

همــکاری مصــر باشــد. 

ــاخت های  ــک، زیرس ــت ژئواکونومی ــتفاده از موقعی ــا اس ــا ب ــد ت ــی کن ــاش م ــراییل ت اس
ــی، اقتصــادی  ــن کشــور در جهــان اســام، چالش هــای امنیت ــن نفــوذ ای ــع و همچنی گاز مای
ــا اســتفاده از  ــه اینکــه اســراییل ب ــد. از جمل ــرای صــادرات گاز دور بزن و سیاســی خــود را ب
ــا عربســتان ســعودی در طرح هــا و  ــط نزدیــک مصــر ب ــن رواب ــی و همچنی ــت ترانزیت موقعی
برنامه هــای بلندمــدت توســعه اقتصــادی ریــاض ســهم قابــل توجهــی بیابــد. بــه نظــر می رســد 

خالصه مدیریتی
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از جملــه اهــداف اصلــی ایــن رژیــم، کامــل کــردن طــرح هــای منطقــه ای واشــنگتن بــرای 
ــران اســت.  ــزوای جمهــوری اســامی ای ان

ــا  ــه ب ــود دارد ک ــران وج ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ــت ب ــن فرص ــر ای ــال حاض در ح
ــراییل  ــذاری اس ــع از تأثیرگ ــه مان ــا چندجانب ــای دو ی ــه ای و همکاری ه ــای منطق تاش ه
بــر معــادالت منطقــه ای بــازار گاز شــود. همــکاری جمهــوری اســامی ایــران بــا  روســیه، 
ترکیــه، قطــر و مصــر  بــا هــدف محدودســازی حداکثــری نقــش اســراییل در بــازار گاز، 
تقویــت تــوان دفاعــی و نظامــی متحــدان منطقــه ای از جمله حــزب اهلل و حماس بــه منظور 
پــر هزینــه کــردن احــداث خــط لولــه و توســعه ادراک ناامنــی، اســتفاده از ظرفیــت هــای 
مجمــع کشــورهای صادرکننــده، کمــک بــه دولــت لبنــان بــرای بهــره بــرداری از میادیــن 
گازی و... می توانــد بخشــی از اقدامــات تهــران در راســتای مهــار نقــش روبــه گســترش 
ــازار منطقــه ای گاز باشــد. حضــور و نقــش آفرینــی گازپــروم در صنعــت  اســراییل در ب
نفــت و گاز اســراییل اگرچــه مــی توانــد در تحکیــم و تقویــت مناســبات دوجانبــه مســکو  
ــت و  ــه صنع ــوذ ب ــیر نف ــوان مس ــه عن ــد ب ــان می توان ــا همزم ــد، ام ــذار باش ــو اثرگ تل آوی

نفــت گاز اســراییل نیــز محســوب شــود.

ــران در  ــش روی ته ــه پی ــن گزین ــد مهم تری ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ایــن زمینــه اجــرای پــروژه خــط لولــه اســامی اســت. ایــن طــرح اگرچــه در حــال حاضــر 
ــه  ــه رو اســت، امــا بهتریــن و اثرگذارتریــن اقــدام ب ــا چالش هــای امنیتــی متعــددی روب ب
ــه ای  ــارت منطق ــه تج ــو در عرص ــترش تل آوی ــه گس ــوذ روب ــد نف ــار و تحدی ــور مه منظ
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــای گازی جمه ــر و قابلیت ه ــه ذخای ــه ب ــا توج ــت. ب ــرژی اس ان
ــامی،  ــه اس ــط لول ــدن خ ــی ش ــورت عملیات ــد در ص ــی رس ــر م ــه نظ ــه ای، ب ــازار منطق ب

ــد.  ــل برس ــه حداق ــراییل ب ــادرات گاز اس ــای ص فرصت ه

 عــاوه بــر ایــن جمهــوری اســامی ایــران بایــد گزینه هــای دیگــری را نیــز بــرای اتصــال 
ــد  ــان بای ــرار دهــد. در پای ــز ق ــر روی می ــه ب ــای مدیتران ــه دری ــه ب ــرژی خاورمیان ــع ان مناب
ــردی  ــک ضــرورت راهب ــه ای گاز ی ــازار منطق ــی اســراییل در ب ــار نقش آفرین ــزود مه اف
ــای  ــه مرزه ــرژی خــود را ب ــزار ان ــا اب ــا ب ــد ت ــاش می کن ــی رود. اســراییل ت ــه شــمار م ب
جغرافیایــی جمهــوری اســامی ایــران نزدیــک کنــد تــا ضمــن تشــدید ناامنــی در محیــط 
پیرامونــی ایــن کشــور، مانــع از پیشــرفت نفــوذ و دسترســی منطقــه ای تهــران شــود. لــذا  در 
ــوری  ــرژی جمه ــی ان ــای دیپلماس ــا و توانمندی ه ــازی ظرفیت ه ــی فعال س ــرایط کنون ش
ــه منظــور توســعه پروژه هــای مشــترک  ــازار منطقــه ای گاز طبیعــی ب ــران در ب اســامی ای
ــا اهــداف و منافــع ملــی راهبــردی تهــران در عرصــه  ــه همســو ب و گســترش خطــوط لول

سیاســت خارجــی و امنیتــی اســت.
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1. مقدمه

در گزارش ذیل به بررسی دیپلماسی انرژی اسراییل و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایران  می پردازیم. این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در بخش اول، وضعیت انرژی این 
رژیم مورد تحلیل قرار میگیرد. وضعیت انرژی اسراییل که شامل دو حامل انرژی اصلی شامل نفت و 
گاز طبیعی است، تأثیر مستقیمی بر پویشهای دیپلماسی انرژی این رژیم دارد. اسراییل در حالی که 
به منابع گازی قابل توجهی در شرق مدیترانه دست یافته، اما همچنان به واردات نفت وابسته است. 
بخش دوم این گزارش، به بررسی گزینه های صادرات و چالش های فراروی این رژیم اختصاص 
یافته است. با وجود اینکه ذخایر گازی اسراییل طی سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما 
تل آویو برای انتقال منابع گازی، مزیت های اندکی در برابر سایر رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای 
خویش مانند مصر یا روسیه دارد. بنابراین این چالش ها، دولت اسراییل، سیاست های جدیدی را برای 

نقش آفرینی در عرصه بازار گاز در پیش گرفته که در این گزارش مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

2.وضعیت انرژی در اسرائیل

اسراییل از جمله کنشگران نوظهور در عرصه انرژی منطقه است. این رژیم در حالی که تا سال های پیش، 
جزء واردکنندگان انرژی بود، اما پس از اکتشاف چندین میدان گازی در سالهای اخیر توانست، عالوه بر 
اینکه خودکفایی خود را در عرصه انرژی تضمین کند، به یک صادرکننده نوظهور به ویژه در عرصه گاز 
تبدیل شود. اگرچه حامل های انرژی تعیین کننده در این رژیم نفت و گاز هستند، اما تل آیو به شکل 
محدودتری از زغال سنگ نیز برای تأمین بخشی از نیازهای خویش استفاده می کند، اما به نظر می رسد 
نفت و به ویژه گاز بیشترین سهم را در سبد انرژی این رژیم دارند. در ذیل به بررسی منابع انرژی، صادرات 

و واردات انرژی در عرصه نفت و گاز می پردازیم.
2-1- نفت

اسرائیل از نظر منابع نفتی، برخالف گازطبیعی به شدت به وارادت وابسته است. اسرائیل تا سال 
2015 تنها توانسته 1000 بشکه نفت از میدان گیوت اوالم1 استخراج کند و لذا این رژیم بخش 
عمده نفت موردنیاز خویش را وارد می کند. در حال حاضر بیشترین نفت موردنیاز این کشور از 
1. Givot Olam
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جمهوری های سابق شوروی شامل جمهوری آذربایجان و قزاقستان تأمین می شود و خط لوله باکو-
جیحان از جمله مسیرهای صادارت نفت به این رژیم است. این در حالی است که بخش حمل و نقل 
زمینی اسرائیل به طورکامل وابسته به نفت است و بیش از 60 درصد از مصرف نفت خام این کشور 
به این بخش اختصاص دارد. اگرچه اسراییل در حال تالش برای جایگزینی گاز طبیعی به جای نفت 
است و گاز طبیعی بیشترین رشد را در مصرف سوخت در این رژیم داشته است، اما تا سال 2015 
که آخرین داده ها از وضعیت انرژی این رژیم منتشر شده، همچنان نفت خام بیشترین سهم را در 
سبد انرژی اسراییل دارد. این رژیم در سال 2015 روزانه 200 هزار بشکه نفت خام مصرف کرده 

.)Cohen, Korner 2016: 4-9(است

نمودار 1. سبد انرژی اسراییل

 

Source: European Centre for Energy and Geopolitical Analysis, 2017

گاز طبیعی

تاریخ اکتشاف ذخایر گاز طبیعی در اسرائیل، به یک دهه پیش باز می گردد. در واقع اولین ذخایر 
گازی طبیعی اسراییل در سال 1999 در میدان گازی نوأ  در خلیج اشدود کشف شد. در سال 2000 

Coal: 26%
Natural Gas : 30%

Renewables : 1%

Oil: 43%
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میدان گازی ماری ب کشف شد که از سال 2004  توانسته بخش از  نیاز نیروگاه های برق این رژیم 
را تأمین کند. در سال 2009 با کشف میدان گازی تامار که در هشت مایلی شهر حیفا قرار دارد، 
امیدها برای خودکفایی این رژیم در بخش انرژی بیش از پیش افزایش یافت که انتظار می رود این 
میدان گازی برای 14 سال آتی نیز بتواند نیازهای انرژی اسراییل را تأمین کند. با این وجود یک 
سال بعد با کشف میدان عظیم لویاتان در غرب میدان تامار، اسرائیل، گامی دیگر برای تبدیل شدن 
به صادرکننده انرژی برداشت)Henderson, 2012: 1-2(. در جدول ذیل، میادین گازی کشف شده 

در این رژیم تا سال 2010 نمایش داده شده است:

جدول 1: ذخایر گاز طبیعی اسراییل

Partnesrs2Estimate1SizeReserve

Delek Group (45%)
Noble Energy (40%)

Ratio Oil (15)
2c480 bcmLeviathan

Noble Energy (36%)
Delek Group (32%)

Isramco (29%)
Dor Gas (4%)

2p246 bcmTamar

Delek Group (53%)
Noble Energy (47%)

17bcm (2c)
14 bcm (best estimate)

31 bcmTanin

Delek Group (53%)
Noble Energy (47%)

1p30bcmMari B

Isramco (60%)
ATP Oil & Gas (40%)

2c15.6 bcmShimshon

Noble Energy (36%)
Delek Group (32%)

Isramco (29%)
Dor Gas (4%)

2c14 bcmDalit

Delek Group (45%)
Noble Energy (40%)

Ratio Oil (15%)
2c2.3 bcmDolphin

Delek Group (53%)
Noble Energy (47%)

1p1.3 bcmNoa

Delek Group (53%)
Noble Energy (47%)

1p1.3 bcmPinnacles

APCO, 2017: 2



دیپلماسی انرژی اسراییل؛ 
پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران 12

با گسترش روزافزون نقش گاز طبیعی در سبد انرژی این رژیم، سهم این حامل انرژی نیز بیش از پیش 
افزایش یافته، به گونه ای که در سال های اخیر، گاز تبدیل به سوخت اصلی بخش برق این رژیم شده است 
که بیشترین سهم را در میان سایر بخش ها در مصرف انرژی دارد. اسرائیل با در اختیارداشتن دومین ذخایر 
بزرگ گاز طبیعی در مدیترانه شرقی، تالش کرده تا  بیشتر نیازمندی های انرژی خویش را به وسیله گاز 
تأمین کند. از سال 2003 تا 2009 بود که مصرف گاز طبیعی در اسراییل شدت گرفت و در سال 2009 
دوبرابر شد. بیشترین گاز تولید شده در اسرائیل از میدان تامار بوده که به تنهایی توانسته 8,35 میلیارد 

فوت مکعب گاز در سال تولید کند.
بیشترین حجم گاز مصرفی در این رژیم به بخش برق اختصاص دارد. سهم گاز در تولید برق از 33 
درصد از زمان کشف میدان تامار در سال 2009 به 42 درصد در زمان شروع به تولید از این میدان 
در سال 2013 رسید.  در سال 2015 بیش از 50درصد برق تولیدی این رژیم سوخت موردنیاز خود 

را از گاز طبیعی تأمین کرده اند و 79درصد حجم گاز تولیدی صرف تولید برق  شده است. 
 اسراییل در سالهای آتی نیازمند وارد کردن حجم بسیار بیشتری از منابع گاز به شبکه تولید برق خویش 
است. با روند  صعودی کنونی، این رژیم ناچار خواهد بود عالوه بر اینکه یک یا دو میدان دیگر را به شبکه 
برق متصل کند، باید زیرساخت های انرژی خویش در این حوزه را نیز گسترش داده و جایگزین زغال 
سنگ کند. از سوی دیگر تل آویو درصدد واردات ال ان جی از بندر هادرا2 است؛ این تأسیسات به تنهایی 
 Cohen,(قادرخواهد بود که 590 هزار میلیون  متر مکعب گاز در ساعت را وارد شبکه گاز این کشور کند
Korner, 2016: 9(. در اواخر سال 2016، شرکت های فعال در میدان گاز لویاتان با امضای قراردادی به 

ارزش 3 میلیارد دالر، توافق کردند که 459 میلیارد فوت مکعب گاز را طی 18 سال  به یکی از نیروگاه 
های خصوصی برق در مرکز اسراییل منتقل کنند. همچنین شرکت ایدلتیک3 که بزرگ ترین تولیدکننده 
خصوصی برق در اسراییل است، قراردادی به مدت 18 سال برای تحویل 212 میلیارد فوت مکعب گاز را با 
میدان لویاتان امضا کرده است. به نظر می رسد تالش تل آویو برای افزایش نقش گاز در سبد انرژی خویش، 
با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی انجام می شود. درحال حاضر این رژیم تمامی زغال سنگ و 

.)Ratner,2016: 10-11(بیشتر نفت موردنیاز خویش را از سایر کشورها وارد می کند
2. Hadera
3. Edeltech
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گاز عالوه بر اینکه از نظر اقتصادی و محیط زیستی نیز برای اسراییل به صرفه تر است، در شرایط 
بحرانی منطقه نیز، امنیت انرژی این رژیم را تأمین کند. به عنوان نمونه در حالی که اسراییل در 
سال 2005 برای واردات 1,7 میلیارد فوت معکب گاز در سال با مصر قرارداد امضا کرد، اما در 
جریان تحوالت بیداری اسالمی و بروز ناآرامی ها در این کشور، خط لوله  ای ام جی که گاز مصر را 
به اسراییل منتقل می کند، بارها دچار آسیب شد. در سال 2012 دولت جدید مصر، قرارداد صادارت 
گاز به اسراییل را یک طرف لغو کرد و همین امر دولت اسراییل را در یک بحران انرژی جدی قرار 
داد. اسراییل در نتیجه قطع واردات گاز از مصر، با کمبود 40درصدی تولید برق مواجه شد و نیروگاه 
های برق این رژیم مجبور بودند تا با 2 الی 3 درصد ظرفیت خویش کار کنند که به قطع متناوب برق 
در سرتاسر این رژیم منجر شد. نمودار ذیل نشان می دهد که در سال 2012 علی رغم نرخ صعودی 
مصرف گاز در این رژیم چگونه وابستگی به منابع خارجی، سبب شد تا تل آویو با یک بحران جدی 

در تأمین گاز موردنیاز نیروگاه های خویش مواجه شود. 

نمودار 2. تقاضای گاز طبیعی در اسراییل از 2005-2016
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Source: Natural Gas Authority and BDO analysis
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در این میان تل آویو تالش کرد تا با فعال سازی میدان های کوچک، آماده سازی ترتیبات برای 
واردات ال ان جی، ساخت نیروگاه های جدید، تخصیص یارانه های بیشتر به انرژی های تجدیدپذیر 
این بحران را جبران کند. با وجود این تالش ها، اسراییل به گونه روزافزونی برای تولید برق خویش 
به منابع گاز احتیاج دارد و همانطور که نمودار ذیل نشان می دهد، دولت اسراییل تالش می کند تا 

 .)APCO, 2017: 3(سهم گاز طبیعی را در تولید برق بیش از پیش افزایش دهد
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نمودار 3.  پیش بینی تقاضای گاز طبیعی در اسراییل از 2005-2016

APCO, 2017: 3

این در شرایطی است که از میان تمامی میادین گازی کشف شده در این رژیم، تنها میدان تامار 
در حال تولید گاز است و میدان گازی لویاتان که در سال 2010 به اکتشاف رسیده، در اواخر سال 
2019 به مدار تولید وارد می شود و پس از آن نیز دو میدان کوچک تر کاریش4 و تانین به بهره 
برداری می رسند که در چنین شرایطی، اسرائیل با مازاد گاز تولیدی مواجه شده و احتماالً صادارت 
4. karish



15 اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران

گاز را در دستورکار خویش قرار خواهد داد. از سوی دیگر برخی این عقیده را دارند که اسرائیل 
عامدانه، بهره برداری از میدان گازی لویاتان را به تأخیر انداخته تا بتواند بازار گاز مناسبی را بیابد. 
درست به همین دلیل دو میدان کاریش و تانین نیز به بهره برداری نرسیده اند. در واقع چنانچه 
قرارداد قابل توجه صادراتی وجود نداشته باشد، توسعه لویاتان هم متوقف خواهد شد چرا که اگر 
توسعه این میادین ادامه پیدا کند، اسرائیل با مازاد عرضه مواجه خواهد شد، به گونه ای که در سال 
2022 ، این رژیم 1,14 میلیارد فوت مکعب گاز مازاد عرضه گاز خواهد  داشت. باید گفت، با 40 
تریلیون فوت معکب گازی که اسراییل به دست آورده و از سوی دیگر با توجه به میزان مصرف داخلی 
که نزدیک به 800 میلیون فوت معکب است، استفاده حداکثری از تمامی این ظرفیت ها، نیازمند 
 Weekly Energy, Economic & Geopolitical Outlook,)انعقاد قراردادهای بزرگ صادراتی است

 .(2017: 2
در واقع هم اکنون ذخایر گاز اسراییل 90 برابر مصرف داخلی این رژیم در سال 2017 و 70 برابر مصرف 
پیش بینی شده در سال 2020 است. در چنین شرایطی، اسراییل نه تنها قادرخواهد بود تا تمامی نیاز 
داخلی خود به انرژی را تأمین کند، بلکه می تواند تبدیل به یک صادرکننده جدی در عرصه انرژی شود. 
از سوی دیگر، نتایج اکتشافات اخیر نشان میدهد که احتماال در سال های آتی نیز همچنان روند اکتشاف 
میادین گازی ادامه یابد. براساس یافته ها احتماال در آینده باید شاهد اکتشاف دو میدان مسوزیک و 
ترتیاری با حجم معادل 2 هزار میلیارد فوت مکعب گاز و 6,6 میلیارد بشکه نفت بود که در صورت تحقق، 
BDO Ziv Haft Con-  می تواند قدرت و توان این کشور را در معادالت انرژی منطقه ای بسیار باال ببرد)

 .)sulting & Management, 2017: 86
بنابر این یافته ها، باید گفت به نظر می رسد اسرائیل به طور کلی در سال های آتی با مازاد عرضه گاز 
طبیعی مواجه خواهد بود. این مسأله حتی سبب شده تا سران این رژیم عملیات های توسعه میدان لویاتان 
و سایر میادین تازه به اکتشاف رسیده را با کندی به پیش ببرد تا در آینده بتواند با برنامه ریزی بهتری از 
این ظرفیت ها استفاده کند. بالطبع اولین گزینه پیش روی تل آویو برای استفاده از ظرفیت های انرژی 
خویش، صادرات گاز طبیعی به محیط های منطقه ای پیرامونی است که عالوه بر اینکه می تواند درآمدهای 
سرشاری را عاید این رژیم کند به کاهش چالش های امنیتی و سیاسی این رژیم نیز کمک می کند. بنابراین 
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در سال های آتی باید شاهد ورود گاز اسراییل به بازار منطقه ای انرژی در خاورمیانه، شرق مدیترانه و 
احتماال اروپا باشیم که این موضوع می تواند پیامدهای پرشماری برای صادرکنندگان و واردکنندگان و به 
ویژه جمهوری اسالمی ایران در منطقه داشته باشد. در ادامه به بررسی دیپلماسی انرژی اسرائیل در عرصه 

منطقه ای پرداخته می شود.

3.صادارت گاز 

در ذیل به بررسی گزینه های صادارت گاز این رژیم می پردازیم.
3-1. اردن

قرابت معنادار جغرافیایی در کنار مواضع سیاسی همسو و نیاز روزافزون اردن به واردات گاز سبب 
شده تا اردن، یکی از گزینه های جدی و اصلی اسراییل برای صادرات گاز باشد. صادرات گاز به اردن 
از طریق میدان گازی نوآ در آب های منطقه ای اسراییل در نزدیکی سواحل شهرک اشکلون در جنوب 
فلسطین و شمال نوار غزه انجام می شود. توافق میان اسراییل و اردن در سال 2014 بین شرکت 
دیلیک اسراییل و بوتاس عرب و برومین اردن منعقد شد که به موجب آن قرار گردید در طول 15 
سال در مجموع حدود 70 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صادر شود. این توافق ارزشی بالغ بر 771 
میلیارد دالر دارد. اسراییل گاز تولیدی خود را به کارخانه های اردن در بحر المیت به وسیله دو 

شرکت بوتاس عرب و برومین اردن منتقل می کند.
با این وجود، انتقال گاز به اردن نیز برای اسراییل همراه با چالش های سیاسی و اجتماعی است. این قرارداد، 
سبب نارضایتی مردم اردن شده است. احداث این خط لوله سبب می شود تا بسیاری از مالکان زمین های 
زراعی، مایملک خود را از دست بدهند. این خط لوله قرار است  گاز اسراییل را  از مرز اردن  به نقطه اتصال 
خط لوله عرب در این کشور برساند. این خط لوله، نزدیک به 55 کیلومتر طول داشته و دولت اردن بیش 
از 2,1 میلیون دالر برای احداث آن در بودجه سال 2018 در نظر گرفته است. برای احداث این خط لوله، 
باید چندین هکتار زمین های زراعی در  شهرک ایربید و مرفق اردن خریداری شود.  این خط لوله دارای 
سه نقطه تماس با خط لوله عرب در شهر مرفق است که تاکنون مشکالت عدیده ای را برای کشاوزان این 
منطقه ایجاد کرده است.5 بنابراین به نظر می رسد، در سال های آتی باید شاهد گسترش نارضایتی های 
5. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/03/jordan-israel-gas-deal-import-pipeline-expro-
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عمومی از همکاری های اردن-اسراییل در حوزه انرژی بود. 
3-2. ترکیه

ترکیه یکی دیگر از مقاصد احتمالی صادارت گاز اسراییل خواهد بود. مقامات سیاسی دو طرف در 
سال 2016 پس از حدود 6 سال به چارچوبی برای عادی سازی روابط دیپلماتیک دست یافته و 
توافق آشتی میان دو طرف امضا شد. اما پس از حمله اسراییل به غزه، روابط آنکارا-تل آویو روی به 
تیرگی نهاد. تا جایی که با حمله به کاروان کمک های امدادی ترکیه به غره از سوی اسراییل، این 
روابط بیش از پیش تیره شد. با این وجود و پس از سال ها، سردی در روابط دو طرف و به ویژه با 
نزدیکی منافع در بحران سوریه و رویارویی با چالش های منطقه ای، دو طرف به عادی سازی روابط 
روی آورند. در این میان، به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل در بهبود روابط میان ترکیه و 
اسراییل، مسأله انرژی است. از یک سو، اسراییل به فکر صادرات و از سوی دیگر ترکیه در اندیشه 

متنوع سازی منابع انرژی است. 
همکاری اسراییل و ترکیه در زمینه انرژی در کوتاه مدت، چندان محتمل به نظر نمی رسد. از یک سو، 
تالش اردوغان برای به دست گرفتن زعامت در جهان اسالم، سبب می شود تا همکاری با اسراییل 
در زمینه انرژی برای ترکیه، به وجه این کشور لطمه وارد کند. از سوی دیگر رویکرد آنکارا در قبال 
بیداری اسالمی و همچنین مخاصمت این کشور با قبرس، سبب شده تا ترکیه در آینده نزدیک نتواند 
به هاب ترانزیت انرژی اسراییل در منطقه تبدیل شود. در این میان به نظر می رسد اسراییل در انتقال 
گاز به ترکیه، با مشکالت و چالش های مواجه خواهد بود که از آن جمله می توان به هزینه های بسیار 
باالی احداث و انتقال گاز به ترکیه اشاره کرد. با این وجود مشکل اصلی و جدی تر در این زمینه، 
تنش های ژئوپلیتیک ترکیه و قبرس است. در این رابطه باید گفت، اسراییل به طور کلی می تواند از 
دو مسیر گاز صادارتی خود را به ترکیه صادر کند. یک مسیر، از خاک لبنان و سوریه به ترکیه است 
که به وضوح نمی تواند گزینه مطلوبی برای تل آویو باشد. مسیر دیگری که برای انتقال گاز اسراییل 
به ترکیه در نظر گرفته شده، احداث خط لوله زیردریایی است. این خط لوله که در مقایسه با مسیر 
لبنان-سوریه، مزیت های بیشتری برای دو طرف به همراه دارد، به دلیل اینکه از آب های سرزمینی 

priation-lands.html
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قبرس عبور می کند، با چالش های سیاسی و تاریخی مواجه است. در ذیل تصویر این طرح نشان 
داده شده است:

6

تصویر شماره 1.خط لوله پیشنهادی زیردریایی ترکیه- اسراییل
Source: Stratfor, 2014

احداث این خط لوله، نیازمند مجوز دولت قبرس است که به نظر نمی رسد تا حل و فصل اختالفات 
فی مابین آنکارا-نیکوزیا، نمی توان دورنمای مشخصی برای آن متصور بود. اما چنانچه اسراییل بتواند 
برای حل و فصل اختالفات بین دو طرف، چارچوب مشخصی طراحی کند و این طرح عملیاتی شود، 
 .)Görgülü, Gündoğar, 2016: 6(می توان شاهد تغییرات قابل توجهی در عرصه منطقه ای بود
این در حالی است که  به نظر می رسد اتصال شبکه صادراتی گاز اسراییل به ترکیه )تاپ و تاناپ(، 
می تواند به انحصار گاز پروم در بازار اروپا و همچنین روابط گازی ایران و ترکیه صدمه وارد کند، اما  
با توجه به این مالحظات، بعید به نظر می رسد که ترکیه بتواند با خط لوله مستقیم از اسراییل گاز 
وارد کند یا حتی تبدیل به مسیری برای انتقال گاز اسراییل به اروپا شود. از این رو به نظر می رسد 
محتمل ترین نتیجه در روابط ترکیه و اسراییل، تداوم گفتگوها و مذاکرات برای حل و فصل مسأله 
6. https://worldview.stratfor.com/article/potential-turkey-israel-pipeline-project 
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قبرس است که در حال حاضر نیز به نظر نمی رسد امکان دستیابی به چارجوبی مشخص برای حل 
و فصل اختالفات میان ترکیه و قبرس وجود داشته باشد.

تصویر شماره 2.کریدور انرژی اسراییل- ترکیه7
Source: Geopolitical Analysis and Monitoring 

3-3. اروپا

 با یافتن ذخایر بزرگ نفت و گاز در مناطق ویژه اقتصادی شرق مدیترانه احتمال تشکیل مثلث انرژی
)اسراییل- قبرس -یونان( بر پایه منافع ژئواستراتژیک قوت گرفته است. تشکیل این مثلث می تواند 
بر بازار جهانی گاز طبیعی اثرگذار باشد. در این میان بازیگر جدیدی همچون اسراییل ، توازن را 
میان سه کشور قبرس، ترکیه و یونان بر هم زده است. در عین حال این مثلث انرژی نمی تواند بدون 
نظارت و دستور ایاالت متحده تشکیل شود.  این اتحاد و ائتالف به لحاظ تأثیر و منافع، جهانی است 
ولی برای هر سه  طرف  زمان بسیاری می طلبد تا به  مرحله عمل برسد.)Stavris, 2012: 88( تل 
آویو که سودای تبدیل شدن به صادرکننده بزرگ انرژی را در سر می پروراند، در تالش است که از 

7. http://geopoliticsrst.blogspot.com/2013/06/israeli-azerbaijani-alliance-and-iran_23.html 
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شرایط موجود نهایت بهره را ببرد و از طریق مشارکت در مثلث استراتژیک انرژی میان خود، قبرس 
و یونان جای پای خود را در بازار انرژی اروپا باز کند.

و جهان  عرب  دنیای  با  آن  روابط  نوع  از  متأثر  رژیم  این  در  انرژی  گذاری  دانست سیاست  باید 
اسالم است. لذا اولویت این رژیم در سیاست گذاری انرژی اتکا به منابع داخلی و یا وابستگی به 
واردات انرژی از کشورهای است که استقالل این رژیم را در برابر همسایگان عرب خویش حفظ 

.)Darbouche,El-Katiri,Fattouh, 2012:10(کند
در حال حاضر یکی از محتمل ترین گزینه های صادارت گاز برای اسرائیل، بازار اروپا است. بازار گاز 
اروپا از چند جهت برای اسراییل جذابیت دارد. از یک سو کشورهای اروپایی سیاست های همسویی با 
اسراییل در غالب مسائل منطقه ای دارند و از تمامیت ارضی این رژیم نیز حمایت می کنند و از سوی 
دیگر  طرح انتقال گاز اسراییل به اروپا با پشتیبانی های همه جانبه ایاالت متحده آمریکا همراه خواهد 
بود و همین موضوع می تواند به تقویت نقش حمایتی آمریکا از اسراییل در منطقه بی انجامد. صادرات 
گاز اسراییل به اروپا می تواند در راستای سیاست کاهش وابستگی اروپا به روسیه باشد که واشنگتن 
نیز به قوت از آن حمایت  می کند. مضاف بر اینکه اسراییل در صادرات گاز به اروپا به نسبت دارای 

حاشیه امنی است و در این منطقه، تهدیدهای جدی امنیتی این رژیم را تهدید می کند. 
در این راستا، طرح احداث خط لوله شرق مدیترانه8 در سال 2014 از مسیر یونان، اسراییل، قبرس، 
بلغارستان و ایتالیا به تصویب رسید. این خط لوله، منابع گاز اسراییل را از قبرس به یونان و سپس به 
ایتالیا می رساند. به نظر می رسد در عین حال، چالش هایی  برای احداث این خط لوله وجود خواهد داشت 
که از مهم ترین آن ها می توان به مخالفت های ترکیه اشاره کرد. چنانچه این طرح به اجرا برسد، راهبرد 
ترکیه برای تبدیل شدن به هاب منطقه ای انرژی برای صادرات گاز به اروپا با چالش مواجه خواهد شد. 
اگرچه هزینه های احداث این خط لوله در مقایسه با مسیر صادراتی ترکیه به مراتب بیشتر است، اما به 
نظر نمی رسد با توجه به حمایت های سیاسی از این طرح، در نهایت مشکل حادی برای تأمین مالی این 
پروژه وجود داشته باشد. ظرفیت این خط لوله به طول 1700 کیلومتر، بالغ بر 15 میلیارد فوت مکعب 
در سال - تقریبا معادل گاز صادراتی آذربایجان به اروپا- است که اسراییل، قبرس، یونان و ایتالیا را  به هم 

8. East Med Pipeline 
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متصل می کند. یکی از حامیان اصلی این پروژه ایاالت متحده آمریکا است. وابستگی اقتصادی و در عین 
حال سیاسی و امنیتی اروپا به ایاالت متحده آمریکا، نقش این کشور را در فرایندهای سیاستگذاری اتحادیه 
بیش از پیش مهم ساخته است و به نظر می رسد حمایت های سیاسی آمریکا از این طرح، بتواند اتحادیه 
را برای تأمین مالی و فنی از این خط لوله جلب کند. اراده سیاسی هر دو طرف-ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا- بر محور متنوع سازی منابع انرژی اروپا و کاهش وابستگی به روسیه است و به نظر نمی رسد در 
این میان گزینه ای بهتر از اسراییل برای تبدیل شدن به یک بدیل برای روسیه در اروپا وجود داشته باشد. 
البته باید خاطرنشان کرد که حتی با وجود عملیاتی شدن این طرح و صادرات گاز از اسراییل به ایتالیا، 
 ,Cropsey (هنوز روسیه دست برتر و نقش مسلط را در تأمین گاز این رژیم اروپا  بر عهده خواهد داشت
2015: 27-30(. ضمن اینکه با توجه به هزینه های باالی صادرات گاز از زیردریا به اروپا، گاز اسراییل برای 
کشورهای اروپایی، گران تر از متوسط قیمت گاز روسیه خواهد بود. برآوردها حاکی است که گاز اسراییل به 
ازای هر فوت مکعب 6 تا 8 دالر به مشتریان اروپایی فروخته خواهد شد، در حالی که متوسط قیمت گاز 
روسیه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 4,50 دالر است. این مهم می تواند همچنان مزیت های گاز 

روسیه برای اروپا را حفظ کند9. 

9. http://cyprus-mail.com/2017/07/02/challenges-east-med-pipeline/
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تصویر شماره 3. خط لوله شرق مدیترانه10
Source: : Interfax Global Energy

4.چالشهای اسراییل برای  صادارت گاز به اروپا 

اسراییل برای صادرات گاز به اروپا، دارای چالش های عدیده ای است. هزینه های بسیار باالی خط لوله، 
چالش های حقوقی منابع گازی، بی ثباتی و تهدیدات امنیتی و رقابت با کشورهای بزرگ صادرکننده گاز 

را می توان در زمره مهم ترین چالش های این رژیم برای صادارت گاز به اسراییل دانست. 
4-1. چالش با لبنان

لبنان نیز که در چند سال اخیر  روابط خود را با قبرس تحکیم بخشیده است مدعی است اکتشافات 
صورت گرفته در سواحل رژیم صهیونیستی به میادین نفت و گاز لبنان رسیده و تل آویو به منابع 
زیر زمینی این کشور دست اندازی می کند)Lakes, 2012: 2(. طی ده سال گذشته چندین میدان 
بزرگ گازی در آبهای لبنان کشف شده است که دو مورد از آن ها میدان های "لویاتان" و "تامار" در 
نزدیک ترن منطقه به خطوط مرزی لبنان و اسرائیل قراردارد و دو طرف بر سر حاکمیت بر این ذخایر 
اختالف نظر دارند.آمریکا تالش کرده است در مورد اختالفات دو کشور نقش میانجی ایفاء نماید. 
"فردریک هاف" دیپلمات برجسته آمریکایی درسال 2012 طرحی را برای حل اختالفات ارائه کرده 
10. http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/12092/east-mediterranean-gas-could-be-piped-to-eu-
rope-by-2018
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بود که براساس آن در منطقۀ آبی میان دو کشور به مساحتی حدود 860 کیلومترمربع بین دو طرف 
تقسیم می شود به طوری که حدوداً دو سوم منطقه به لبنان و یک سوم آن به اسرائیل واگذار گردد. 

حزب اهلل لبنان می گوید آمریکا نمی تواند نقش میانجی را ایفاء نماید.
لبنان با نقشه اسرائیل از مرزهای آبی مخالف است و نقشه خود را در سال 2010 به سازمان ملل 
متحد ارائه داده است. در همین راستا مقامات لبنانی اعتقاد دارند اعماق آب های جنوب لبنان حاوی 
12 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است و حوزه گازی »کاریش« در 4 کیلومتری آب های منطقه 
ای لبنان قراردارد و میدان گازی تامار مد نظر اسرائیل فاصله چندانی از مرزهای دریایی لبنان ندارد 
و تداخل بین این چاه و آب  های منطقه  ای لبنان قطعی است. در این میان از آنجایی که دوطرف 
در وضعیت جنگی هستند از یک سو توافق طرف های لبنانی مبتنی بر اختالفات مرزی نمی  تواند 
مانعی در برابر حق لبنان در استفاده از ثروت  های گازی این کشور شود و پیام  های لبنان مبنی  بر 

عدم تجاوز به حقوق دریایی و نفتی لبنان به اسرائیل رسیده است.11 

  
تصویر شماره 4. بلوکهای گازی لبنان  و منطقه مورد مناقشه این کشور با اسراییل12

Source :Interfax Global Energy

11. http://howd.org/index.php/2014-05-06-22-20-55/976-2016-04-11-09-11-23
12.  http://interfaxenergy.com/uploads/media/ngd/1425375436.jpg 
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در طرف مقابل اسراییل نیز حزب اهلل لبنان را متهم به تحریک دولت این کشور کرده است و تالش 
میکند تا روابط میان حزب اهلل و دولت مرکزی لبنان را به بهانه انرژی تخریب کند. لبنان نیز در 
دسامبر 2017 پییشنهاد تشکیل کنسرسیوم متشکل از نواتک، انی و توتال در این منطقه مرزی را 

ارایه کرده است.
4-2.چالش با فلسطین

جدا از نوع نگاه های مبتنی بر اشغال گری اسرائیل از منظر بسیاری از دولت ها تنها بخشی از ثروت 
گازی در دریای مدیترانه متعلق به اسرائیل است. در این میان اگر به منابع گازی ساحلی فلسطین 
بنگریم در سال 1999 بیش از 1,1 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در آبهای منطقه ای فلسطین در 
نزدیکی سواحل غزه کشف شد و دولت فلسطین در سال 2014 اعالم کرد که میدان گازی جدیدی 
در سواحل دریای مدیترانه در النصیرات واقع در وسط نوار غزه کشف شده است. در این میان هر 
چند اسرائیل به طور رسمی و در قالب کمپ دیوید حقوق حاکمیتی مقامات فلسطینی را در دریا به 
رسمیت می شناخت اما در گذر سال ها مانع بهره برداری ازآن می شود و بدون هیچ گونه توجهی 
به حقوق فلسطینیان به گونه مستقیم و غیر مستقیم عمال بر روی این منابع چنبره زده است. در 
همین راستا وزیر دفاع اسرائیل در سال 2007 به صراحت بیان کرد باید با عملیات نظامی، حماس را 
وادار کرد از ادعای مالکیت خویش بر دریای مدیترانه دست بکشد و تنها به سواحل آن بسنده کند. 
در این میان هر چند اسرائیل تالش می کند مرزها و مناطق دریایی فلسطینیان را کاسته و عمال 
میدان های گازی را تصرف خود داشته باشد اما باقی ماندن اختالف با فلسطینیان بر سر منابع گازی 
نیز می تواند چالش مهمی بر سر صادرات گاز اسرائیل باشد.13 البته نباید فراموش کرد که فلسطین 
با چالش های بسیار پیچیده ای روبه رو است که  اجازه نقش آفرینی جدی به دولت فلسطین را در 
برابر کنش های دیپلماسی انرژی اسراییل نمی دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اسراییل، از 

این حیث فضای بازتری برای اقدام دارد.
4-3. ضعف امنیت دریایی

مشکل دیگر اسراییل، تأمین امنیت تأسیسات گاز در این منطقه است. ساخت تأسیسات گاز در مدیترانه 

13. http://howd.org/index.php/2014-05-06-22-20-55/976-2016-04-11-09-11-23
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باوجود اینکه برای اسراییل دارای مزیت های اقتصادی قابل توجهی است، اما در عین حال، مسأله تأمین 
این تأسیسات چه در شرق مدیترانه و چه در ساحل اسراییل برای این رژیم یک چالش اساسی است. این 
در حالی است که کوچک ترین و ضعیف ترین بخش از ارتش اسرائیل نیروی دریایی این رژیم است. با توجه 
به ضرورت نگهداری و تأمین امنیت زیرساخت های انرژی، تل آویو در سال های پیش تالش کرده تا با 
روزآمد کردن زیردریایی ها و سایر اداوت جنگی در حوزه دریا، امنیت انرژی خویش را بیش از پیش ارتقا 
بخشد. این در حالی است که تأسیسات ساحلی و غیرساحلی انرژی این رژیم از شمال به وسیله حزب اهلل 

لبنان و از جنوب توسط حماس که در نوارغزه و شبه جزیره سینا قرار دارد، در معرض تهدید قرار دارد. 

5. مصر: دروازه صادراتی اسراییل

مصر بزرگ ترین تولید کننده نفت در آفریقا است که عضو اوپک نیست. همچنین این کشور دومین 
از مهم ترین مسیرهای  این کشور یکی  قاره است.  این  بزرگ گاز طبیعی خشک در  تولیدکننده 
انتقال انرژی از خلیج فارس به اروپا و ایاالت متحده است. یکی از مقاصد صادارت انرژی مصر در 
سال های گذشته، اسراییل بوده است. اما در سال 2011 و 2012 به دلیل حمالتی که به خط لوله 
عرب صورت گرفت، صادرات گاز به اسراییل چندین بار متوقف شد تا در نهایت دولت مصر قرارداد 
بلندمدت صادارت گاز به اسراییل را به دلیل مناقشه ای که بر قیمت فروش وجود داشت، به حال 
تعلیق در آورد. خط لوله عرب که اردن، سوریه و لبنان را از گاز مصر متنفع می کند، سالیانه 23 
میلیارد فوت معکب گاز را به اردن و اسراییل منتقل می کرد که بیشتر این حجم به اردن و حجم 
کمتر وارد اسراییل می شد. خط لوله عرب دارای یک طرح تکمیلی است که منطقه االریش مصر را 

به بندر اشکلون اسراییل وصل می کند. در ذیل مسیر این خط لوله نمایش داده شده است:
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تصویر شماره 5. مسیر خط لوله گاز عرب14
source: Interfax Global Energy 

قطع صادرات گاز مصر به اسراییل، سبب شد تا تل آویو درصدد منابع جایگزین برای تأمین گاز خود 
باشد. یک سال پس از مناقشه مصر-اسراییل، تولید گاز از میدان تامار شروع شد و توانست جایگزین 
واردات گاز از مصر شود. روابط مصر و اسراییل با کشف میادین جدید در این منطقه، وارد مرحله 
جدیدی شد. در حالی که میدان تامار توانست اسراییل را از گاز مصر خودکفا کند، اکتشاف لویاتان 
این امید را برای اسراییل به وجود آورد که بتواند به عنوان یک صادرکننده حتی گاز خود را به مصر 
بفروشد. لویاتان به مثابه یک تغییر دهنده می توانست اسراییل را از یک واردکننده به یک صادرکننده 
انرژی تبدیل کند. اما در سال 2015 با کشف میدان زهر توسط شرکت انی ایتالیا، امید اسراییل 
برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت بزرگ انرژی تبدیل به یأس شد.  میدان گازی زهر که دارای 30 
تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است، از میدان های گازی قبرس و اسراییل بزرگ تر است. کشف این 
میدان گازی، روابط انرژی اسراییل و مصر را وارد عرصه جدیدی کرد و رقابت بر سر بازارهای گازی 

به طور جدی بر روابط دو طرف سایه افکند.15 

14. http://interfaxenergy.com/uploads/media/ngd/1432118638.jpg
15. https://egypt.liveuamap.com/en/2017/19-december-egypts-enioperated-zohr-natural-gas-field-has
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تصویر شماره 6. میدان گازی زهر- مصر16
Source: Arabweekly, 2017

مصر در مقایسه با اسراییل دارای مزیت های بیشتر در عرصه صادرات است. عالوه بر خط لوله عرب، 
این کشور دارای تأسیسات صادرات  ال ان جی بزرگی در سواحل خویش است. شرکت های انی 
ایتالیا و شل در حال حاضر بهره برداری از تأسیسات ال ان جی مصر را بر عهده دارند و از این رو به 
نظر می رسد با اکتشاف میدان بزرگ گازی از یک سو و همچنین زیرساخت های مناسب صادراتی، 
مصر بتواند باردیگر نقش خود را در بازار انرژی از سر بگیرد. این در حالی که بسیاری معتقدند مصر 
به دلیل مصرف داخلی باال، نمی تواند نقش درخور توجهی در بازار جهانی پیدا کند و بخش قابل 
توجه گاز تولیدی از میدان زهر، باید وارد شبکه داخلی شود)Baconi, 2017: 7-8(. با این وجود 
مصر راه دیگری را برای ورود به بازار انرژی در نظر گرفته و آن ایفای نقش هاب انرژی برای منابع 

گازی شرق مدیترانه است. 
مصر می کوشد تا تبدیل به هاب گازی منطقه شود. مصر می تواند از اختالف قبرس و ترکیه و اسراییل 
و لبنان استفاده کند و خود را تبدیل به هاب گازی منطقه کند. با توجه وضعیت نامساعد اسراییل 
16. https://thearabweekly.com/promises-and-challenges-egypts-zohr-gas-field-development
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و حتی قبرس برای ورود به بازار جهانی گاز مصر می تواند، گاز دریافتی از همسایه شمالی خود را 
تبدیل به ال ان جی کرده و سپس وارد شبکه جهانی گاز کند. در این راستا، دو کشور قبرس و مصر 
توافقی را برای احداث خط لوله از میدان گازی آفرودیت به مصر امضا کردند. این گزینه ضمن اینکه 
می تواند قبرس را به بازار ال ان جی جهان متصل کند، این کشور را از محدودیت های انتقال با خط 
لوله نیز رهایی می بخشد و با این ترتیب خط لوله شرق مدیترانه، جذابیت خود را از دست می دهد. 
احداث خط لوله آفرودیت-ایدکو همانطور که برای مصر، درآمدهای سرشاری از ناحیه ترانزیت به 
همراه دارد، سبب تقویت روابط دیپلماتیک، مالی و فنی دو طرف هم خواهد شد. در چنین شرایطی، 
اسراییل هم درصدد است تا چالش های امنیتی و سیاسی صادرات خط لوله خود را به کمک مصر حل 
و فصل کند. اسراییل تالش می کند تا منابع گازی خود در میدان لویاتان و تامار را به تأسیسات دامیتا 
و ایدکو متصل کند. این راهکار می تواند اسراییل را از چالش هایی که در باال ذکر شد، تا حدودی 
رهایی بخشد. این گزینه برای مصر نیاز دارای مزیت است. در حال حاضر  پایانه های ال ان جی 
دامیتا و ایدکو با کمترین میزان ظرفیت خویش در حال فعالیت هستند. در صورتی که مصر بتواند 
گاز قبرس و مصر را برای صادرات مجدد وارد این پایانه ها کند، این پایانه ها با حداکثر توان خود کار 
خواهند کرد. چنانچه این گزینه عملیاتی شود، مثلث مصر- اسراییل-قبرس عالوه بر اینکه در بازار 
گاز اروپا حضور داشته باشند، می توانند صادرات گاز به ترکیه و در مقیاس بزرگ تر شرق آسیا را نیز 
در دستورکار قرار بدهند)Baconi, 2017: 12(. در تصویر ذیل نقشه صادرات گاز اسراییل و قبرس 

به مصر نمایش داده شده است:
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تصویر شماره 7.خطوط لوله فرضی اسراییل و قبرس به مصر
Baconi, 2017

واردات گاز از اسراییل، اختالفات گسترده ای در داخل مصر ایجاد کرده است. بسیاری بر این باور 
هستند که واردات گاز از اسراییل، خودکفایی انرژی مصر را تحت الشعاع قرار داده است. با این وجود 
با پروژه شهر رباتیک نئوم عربستان سعودی، پروژه انتقال گاز از اسراییل به مصر، نه تنها توجیه 
عربستان  است.  داده  افزایش  بسیار  را  آن  پیرامون  انگیزه های سیاسی  بلکه  کرده،  پیدا  اقتصادی 
سعودی که فاقد ذخایر گازی قابل توجهی است، برای تأمین ال ان جی مورد نیاز این پروژه، وارادت 
از روسیه را در دستورکار داشت. اما با افزایش تولید ال ان جی از سوی مصر، این کشور می تواند با 
کمک اسراییل و قبرس، تأمین کننده انرژی موردنیاز این پروژه مدرن باشد. این امر می تواند مصر 
را به یک کنشگر غیرقابل جایگزین در شرق مدیترانه تبدیل کند17. نقشه ذیل، موقعیت جغرافیایی 

شهر نئوم عربستان سعودی را نشان می دهد:

17. https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-03-19/egypt-israel-natural-gas-deal-could-re-
shape-middle-east-energy
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تصویر شماره 8. موقعیت پروژه شهر نئوم عربستان سعودی18  
Source: IBTimes UK

6. پیامدهای اقتصادی- سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران

به نظر می رسد توسعه نقش روزافزون اسراییل در عرصه منطقه ای می تواند پیامدهای ذیل را برای 
ایران به همراه داشته باشد:

اسراییل با حضور و نقش آفرینی در عرصه انرژی منطقه، تالش میکند تا طرحهای منطقه ای تهران 
را ناکام بگذارد. محدودسازی بازار صادارت ایران به ترکیه، قفقاز جنوبی، جنوب و شرق آسیا و سایر 

عرصه ها به طور جدی از سوی تل آویو پی گرفته خواهد شد.
 باید خاطرنشان ساخت که یکی از مهمترین انگیزه ها و اهداف دیپلماسی انرژی اسراییل، گسترش تعامالت 
منطقه ای و فرامنطقه ای و تبدیل این رژیم به یک بازیگر عادی در معادالت منطقهای و جهانی است. 
به عنوان نمونه تشکیل ائتالف های منطقه ای بر پایه گاز طبیعی در شرق مدیترانه و احتمال حل وفصل 
چالش های سیاسی می تواند  تشکیل سازمان های منطقه ای مشترک برای تأثیرگذاری بر صادارت، قیمت 
و حمل و نقل انرژی را به همراه بیاورد. به نظر می رسد اسراییل برای اینکه بتواند منافع سیاسی خود را 

18. https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1644409/neom.gif
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در عرصه انرژی دنبال کند، باید چارچوب های حقوقی و اقتصادی جدیدی با متحدان منطقه ای خویش 
نظیر عربستان سعودی، اردن، امارات و ... ایجاد کند که در این زمینه، نیازمند تشکیل یک سازمان منطقه 
ای خواهد بود. این معادالت می تواند به انزوای ایران در جهان اسالم و تقویت رقبای منطقه ای این کشور 

نظیر عربستان سعودی بی انجامد.
به نظر می رسد با توسعه روزافزون طرحهای منطقه ای در شرق مدیترانه، منافع اقتصادی بر جهت 
گیری های سیاسی غالب خواهد شد. حل و فصل مناقشه اعراب و اسراییل در شرایطی که دو طرف 
دارای منافع اقتصادی دوجانبه ای در این منطقه هستند، می تواند نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک تهران 

در این منطقه را به شدت کاهش دهد.
اسراییل تالش می کند تا با نقش آفرینی در عرصه منطقه ای ، نقش روسیه را در این منطقه کم 
رنگ کند. تالش این رژیم برای تصاحب بازار ترکیه، ورود به بازار انرژی اروپا و همچنین نقش آفرینی 
در پروژه های بلندمدت عربستان سعودی، با هدف محدودسازی حضور روسیه در منطقه است که 

این امر می تواند، موازنه قدرت در منطقه را به نفع ایاالت متحده تغییر دهد.
از جمله آمال منطقه ای اسراییل، دسترسی هرچه بیشتر به محیط پیرامونی جمهوری اسالمی ایران 
بوده است. به نظر می رسد گسترش حضور و روابط این رژیم با دولت هایی همچون ترکیه، عربستان 
سعودی و برخی از کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در عرصه انرژی با هدف تسلط و کنترل هرچه 
بیشتر تحرکات سیاسی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران انجام می شود که این امر می تواند عواقب 

تهدیدآمیزی برای تهران به همراه بیاورد.

7. جمع بندی 

اکتشاف میادین گازی در منطقه شرق مدیترانه، بحث و بررسی های پرشماری پیرامون بهره برداری 
از جمله کنشگران  اسراییل  یونان و  لبنان، مصر، قبرس،  ایجاد کرده است.  را  این منابع  و صادارت 
تأثیرگذار در این منطقه هستند که هر یک با اهداف و رویکردهای متفاوتی تالش می کنند تا با کمک 
این منابع، منافع و امنیت ملی خود را تأمین کنند. در این میان تل آویو که با فقدان مشروعیت و 
به  انرژی  دیپلماسی  عرصه  در  را  مضاعفی  تالش  کند،  می  نرم  پنجه  و  دست  پیرامونی  امنیت 
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 کار گرفته است. این رژیم در دیپلماسی انرژی خویش ضمن توجه به صادرات ال ان جی از طریق 
پایانه های مصر، درصدد احداث خطوط لوله و ایجاد شبکه منطقه ای انتقال انرژی است. در این راستا، 
همکاری با اردن و ترکیه به طور مشخص در دستورکار دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است. 
عالوه بر خاورمیانه، تل آویو طرح انتقال گاز طبیعی به بازار اروپا را نیز هدف قرار داده و تالش می 
بیش  را  خود  ملی  منافع  و  امنیت  خود،  ای  منطقه  دسترسی های  به  بخشیدن  وسعت  با  تا  کند 
 از پیش تأمین کند. این در حالی است که اختالف های حقوقی با لبنان، منازعه دیرینه با فلسطین، 
هزینه های سرسام آور احداث خطوط لوله از بستر دریا و نااطمینانی های پیچیده در مورد توانایی این رژیم 
به تأمین عرضه پایدار انرژی سبب شده تا همچنان این رژیم نتواند به عنوان یک کنشگر فعال و تأثیرگذار 
در تجارت منطقه ای گاز طبیعی در خاورمیانه و جنوب اروپا مطرح شود. اسراییل با رقبای بزرگی همچون 
روسیه در بازار اروپا، جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه و قطر در بازار ال ان جی روبه رو است که به 
نظر نمی رسد در آینده نزدیک بتواند همآوردی پایاپایی با این کشورها ترتیب دهد. در عین حال باید 
خاطرنشان ساخت  هدف عمده سیاسی و امنیتی دیپلماسی انرژی تل آویو، جمهوری اسالمی ایران است 
و این چالش ها نباید سبب شود که تهران نسبت به آزادسازی ظرفیت ها و توانمندی های دیپلماسی انرژی 
منطقه ای خویش غفلت کند. در پایان باید گفت جمهوری اسالمی ایران می تواند گزینه های ذیل را برای 
صیانت از منافع ملی و تحقق راهبردهای سیاست خارجی خویش در مقابله با دیپلماسی انرژی اسراییل 

به کار بگیرد:
توسعه زیرساخت های انرژی و اقتصادی بدون امنیت سرزمینی امری غیرممکن است. از این رو، 
تهران باید تالش کند با تقویت متحدان منطقه ای خویش در لبنان و فلسطین، مانع از توسعه 

همکاری های منطقه ای سایر کشورها با این رژیم شود. 
تهران باید تالش کند تا روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با قاهره را بهبود ببخشد. مصر نقش کلیدی 
در راهبردهای منطقه ای اسراییل در حوزه انرژی دارد و دروازه ورود این رژیم به بازار گاز منطقه 
است. با وجود اینکه تهران و مصر پس از پیروزی انقالب اسالمی روابط حسنه ای نداشته اند، اما به 
نظر می رسد در شرایط کنونی،توسعه همکاریها با این کشور باید در فهرست اولویتهای همکاری های 
منطقه ای تهران قرار بگیرد. جمهوری اسالمی ایران باید تالش کند تا در نتیجه توسعه روابط خود با 
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مصر، ضمن محدود کردن صادرات اسراییل به مصر، سهم بیشتری را برای کشورهایی همچون قبرس 
و در آینده لبنان باز کند. با توجه روابط نسبتاً خوب روسیه با مصر، تهران می تواند از ظرفیتهای 
روسیه برای تأثیرگذاری بر این کشور استفاده کند. همچنین مصر یکی از اعضای مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز است. با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با رقبای غربی، از توانایی 
تواند با کمک قطر و روسیه می  باالدستی برخوردار نیست،  فناوری های  به ویژه در عرصه   باالیی 

طرح های مشترکی با مصر برای توسعه زیرساخت های این کشور و تقویت همکاری در زمینه انرژی 
انجام دهد.

با توجه به اینکه فعالیت اسراییل در عرصه انرژی می تواند بازار گاز روسیه و قطر را نیز تحت تأثیر قرار 
دهد، جمهوری اسالمی ایران می تواند با همکاری این دو کشور، طرح های جدیدی برای کنترل نفوذ 

این رژیم در بازار گاز اروپا و خاورمیانه و آسیا ترتیب دهد. 
جمهوری اسالمی ایران باید از حضور گازپروم درصنعت گاز اسراییل حمایت کند. روابط نزدیک تهران 

با روسیه می تواند عاملی در راستای تأثیرگذاری بر برنامه های انرژی اسراییل باشد. 
توسعه هرچه سریعتر خط لوله صلح می تواند از نفوذ دیپلماسی انرژی اسراییل در منطقه آسیای 

جنوبی جلوگیری کند.
توسعه خط لوله اسالمی-ایران-عراق-سوریه- ضمن اینکه به ارتقای منزلت منطقه ای تهران کمک 

شایانی خواهد کرد، بهترین ابزار برای مهار فرصت های انرژی اسراییل است.
گسترش همکاری ها در عرصه انرژی با ترکیه و تالش برای کسب سهم بیشتری از بازار گاز این کشور 

می تواند انگیزه این کشور برای واردات گاز از اسراییل را کم رنگ سازد. 
در کنار اینکه توسعه دیپلماسی انرژی اسراییل می تواند تهدیدات گوناگونی را برای جمهوری اسالمی 
ایران به همراه بیاورد، اما می توان با تنظیم دستورکار عملیاتی، دیپلماسی انرژی را ابزاری برای فشار 
هرچه بیشتر بر این رژیم تبدیل کرد. در حالی که تاکنون منازعه و تنش میان ایران و اسراییل به 
عرصه های سیاسی، امنیتی و اطالعاتی محدود بوده، گاز طبیعی می تواند فرصت های تقابلی جدیدی 
برای نابودی این رژیم به همراه بیاورد. دیپلماسی انرژی می تواند محور ایجاد ائتالف و اتحاد منطقه ای 

با دولت های بیشتری برای مقابله با اسراییل باشد
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