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چکیده
این مقاله در پی پاسب به این پرسش اس که کشاف گاای چاه تااثیری بار
تغییر معادالت قدرت در منموماه امنیتای مادیترانی شارقی و غارا آسایا
داشته اس

با عنای به اهمی انرژی در امنی اسرائیل و شا،لدهای باه

منمومه امنیتی مناطق یادشده ،کشف گای در مدیترانه شرقی باعث ارتقاای
جایراه رژیو هیونیستی در منمومه امینی من قه شده و این رژیو ساعی
دارد تا ای گای به عنوان اباداری بارای دساتیابی باه اهادا من قاهای خاود
استفاده نماید به طور کلی کشف گاای ساومین منباع تانش را در کناار دو
منبع دیرر یعنی یمین و آا ،به منابع تنش من قهای اضاافه نماوده اسا
کشف گای در سریمینهای اشغالی باعث شده تا رژیو هیونیستی به منمور
حفظ وابستری فلس ینیها نه تنها مانع ای دساتیابی باه مناابع گاایی آنهاا
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شود ،بل،ه با عقد قرارداد فروش گای ،وابستری فلس ینیها را به خود شادت
بخشد ای طر دیرر ،این امر تشدید تنش بین اسارائیل و لبناان را در پای
داشته اس و هویمان باعث تش،یل ائتال های جدید من قهای شده اس
با عنای به ظرفیا بااالی ایاران در تاامین انارژی ماورد نیاای کشاورهای
پیرامون این رژیو ،اسرائیل سعی دارد تا با استفاده ای ابدار جدید خود یعنای
گای ،جلو وابستری احتمالی کشورهای پیراماون خاود و همنناین شارکای
غربی اش به منابع گایی ایران را بریرد ،اما با توجه به ذخاایر عمایو گاایی
ایران ،در ورت توجه جدی جمهوری اسالمی ایران به این موضوو ،بهویاژه
در شرایط پساتحریو ،ا سرائیل قادر نخواهد شد تا ای گاای باه عناوان اباداری
برای اهدا من قهای خود بهویژه در برابر ایران استفاده نماید

واژههای کلیدی :گای ،مدذیترانه شرقی ،معادالت قدرت ،منموماه امنیتای،
غرا آسیا
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مقدمه
این مقاله
ا شال

یی آ ،است تا نحوه تاثیر کشف ساز

و تغییر معا الت تد ت

به ویژه چگونگی اثرسذا

مدیشرانه شرتی بر ایجا تدنش

وابط کشو دا مدیشرانه شدرتی و غدرب آسدیا

ترتیبات جدید امنیشی بر امنیت و مندافع ملدی جاهدو

اسالمی ایرا ،ا مو بر سی ترا دد .این موضوعی است که علی غم تداثیر آ ،بدر
منافع جاهو

اسالمی ایرا ،و داینین تغییر فشا دا کشو دا منطقده مدیشرانده

مقاالت علای مربوت به بحرا ،خاو میانه بر تاثیر و منبع سنشی تنش یعنی زمدین و
آب بر تشدید و یا کادش بحرا ،موجو اسشوا بو ه است .سئوال اصلی کده تحقیدق
ییش و

صد یاسخگویی به آ ،خوادد بو این است که چگونه کشدف سداز

مدیشرانه شرتی ترتیبات امنیشی حاکم بر منطقه مدیشرانه شرتی و غرب آسدیا ا مشداثر
از خو ساخشه است و اینره چگونه تغییر
منافع و امنیت ملی جاهو
با

ترتیبات امنیشی موجدو مدیتواندد بدر

اسالمی ایرا ،تاثیر اششه باشد

بوزا ،تا یخ آغاز شر سیر مجاوعه امنیشی خاو میانه ا یا از اسشقالل

کشو دا منطقه بین سالدا  1945و  1948می اند .یدا از اسدشقالل کشدو دا
منطقه و اعالم موجو یت اسرا ی

اولین جنگ بین ولشدی چندجانبده آغداز شدد و

ترتیبات امنیشی منطقده ا بنیدا ،نهدا (بدوزا .)102 :1388 ،بده طدو سدنشی یشده
جنگ دا چندجانبه و بین ولشی

این منطقه مناتشه اعراب و اسرا ی بر سدر و

منبع «زمین» و «آب» بو ه است .شروع بحرا،

این منطقه به سدالددا نیاده وم
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شرتی و غرب آسیا به اندازه کافی مو واکاو ترا نگرفشه اسدت و بیشدشر تارکدز

تر ،نوز دم برمیسر که یهو یا ،ا ویا بدا تشدری سدازما ،جهدانی صهیونیتدم و
براسا

ت اسیر که از کشاب مقد

ا ا ه ا ند سعی ناو ند تا زمینددا اعدراب
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ا

ولدت یهدو تاداحب ناایندد (

منطقه فلتدطین بده منردو تشدری

 .)Hajjar&2008:1اما بعددا یا از اسشقرا صهیونیتتدا
آب این منبع خدا ا
شد به طو

Beinin,

این منطقه به لی کابو

نیز به عنوا ،منبع جدید تنش بده بحدرا ،خاو میانده افدزو ه
سدالددا یدا از

که با بر سی نشایج جنگدا اعراب و اسرا ی

اعالم موجو یت این یم میتوا ،به این نشیجه ست یافت کده ا امده تدنشددا
منطقه به شدت مشاثر از «آب» بو ه است

(2008: 1

امنیشی منطقه ا از جنگ جهانی وم به بعد شر

 )Cooly,و داین و عام منرومده
ا ه است.

عالوه بر آب و زمین آنیه بر ترتیبات امنیشی این منرومه تاثیر سذاشدشه اسدت
انر

ادایت ادبر

اسشراتژ امنیت ملی اسرا ی است.

منرو ح ظ امنیت خو از داا ،ابشدا و اولویت مهدم ا
ترا ا ه است :یری امنیت سرزمینی و یگر
برا تحقق ومین اولویت ادبر
شانا ،این

یم صهیونیتشی بده

سدر لوحده کدا خدو

سشیابی به فاه و توسعه یایددا  .امدا
بدو ه کده

خو نیازمند منابع اندر

اخشیدا

یم یعنی کشدو دا عدرب منطقده ترا اشدشه اسدت و دادین نرشده

آسیب یذیر این یم ا به شدت مشاثر از خو ساخشه و بر ترتیبات امنیت منطقها
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اثرسذا بو ه است .این وابتشگی باعث شد تا از داا ،ابشدا امنیت اندر
اولویت دا اسرا ی ترا سیدر و اندر

یدم جنبده امنیشدی ییددا کندد

( .)Condulescu, 2009: 30بنابراین سه عام «زمین» «آب» و «انر

» نقدش مهادی

ترتیبات امنیشی منطقه تداکنو ،ای دا نادو ه اسدت .و عامد اول یشدهددا سدنشی
اخشالفات منطقه ا است و عام سوم به عنوا ،عنار مهم

تامین امنیت اسدرا ی

داوا ه سبب شده تا این یم به لحاظ امنیشی از وضعیت شرنندسی

این منرومده

برخو ا باشد.
اما کشف ساز
تد ت

مدیشرانه شرتی بهویدژه

وابط اعراب و اسرا ی اضدافه نادو ه و از طدر

ا شال دا جدید منطقها
تبر

سدرزمینددا اشدغالی معدا الت

منطقه ا تغییر ا ه است .کشف ساز از یدک طدر

منابع تنش
تبر
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بدرا ایدن

صدد

یگدر زمیندهددا

منرومه امنیشی مدیشرانه شرتی بدهویدژه بدین اسدرا ی

و یونا ،ا فرادم آو ه است .از سو
و یونا ،ا

منبدع جدیدد

ا بده

یگر ایدن تحدول تدنش بدین ترکیده

منرومه امنیشی یا شده تشدید ناو ه

است(2013: 2

.)Antreasyan,

یم صهیونیتشی نه تنها یری از غدغهددا امنیشدی خدو ا بدا اسدشخرا سداز
یا مدیشرانه مرت ع ناو ه بلرده سدعی بدر آ ،ا تدا از سداز بده عندوا،

آب دا

متشاتری برا وابتشه شد ،کشو دا ییرامو ،خو بده اتشادا اسدرا ی اسدش ا ه
ترتیبدات امنیشدی و منرومده مدیشرانده شدرتی و

نااید و دم زما ،جایگاه خو ا
غرب آسیا بهبو بخشد.
آنیه

این ترتیبات امنیشی جدید بدرا ایدرا ،حدا ز ادایدت اسدت ایدن کده

اسددرا ی تدداله ا تددا بددا اسددش ا ه از ایددن ابددزا یعنددی صددا ات سدداز خددو بدده
ودلده اول بده کشدو دا منطقده بدهویدژه

داتایگانش از صا ات سداز ایدرا،

داتایگا ،بالفا خو مانندد ا  ،ماانعدت بده عاد آو تدا مدانع از وابتدشگی
احشاالی آنها به ایرا ،شو ( )Wurmser, 2013: 7و

مرحله بعدد یدا از و کدر ،

ایرا ،از داتایگا ،بالفا خو از ادرم جدید اسش ا ه نادو ه و مدانع از صدا ات
ساز ایرا ،به کشو دا غربی با دد
ماانعت از افت جایگادش

اسالمی ایرا،

برنامه یز دا خدو بده منردو

منرومه امنیشی خاو میانه باید به آ ،توجه جد

اششه

باشد.
این مقاله نختت یشهدا سنشی منازعات منطقها که باعدث شدر سیدر
ترتیبات امنیت منطقه ا شده است مو
تاثیر کشف ساز بر تغییر معا الت تد ت

بر سی ترا خوادد سرفت و سدرا نحدوه
منرومه امنیشی مدیشرانه شدرتی و غدرب

آسیا به ویژه تاثیر این تغییرات بر امنیت و منافع ملی جاهو

اسالمی ایدرا ،مدو

بر سی ترا خوادد سرفت.
 .١زمینه مفهومی و عملی
براسا

نرریه منرومهدا امنیشی که توسط با

است وابتشگی امنیشی

نرام بینالال

بوزا ،و داردا ا ،و ا ا ده شدده

به ویژه یا از جنگ سر به یرتدا ،بدین

واحددددا توزیددع نشددده اسددت .از آنجددا کدده بیشددشر تهدیدددات سیاسددی و نرددامی
متافتدا کوتاه احتتر منشق میشوند غالبدا نداامنی توسدط داتدایگا ،ایجدا
می شدو  .بدوزا ،و داردا انش منرومده و یدا مجاوعده امنیشدی ا اینگونده تعریدف
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این موضوعی است که جاهو

جلوسیر از اتحا ادبدر

ایدن و شدو و
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ناو هاند« :مجاوعه امنیشدی عبا تتدت از سدشها از ولدتددا کده بر اشدتددا و
نگرانی دا امنیشی عاده آنها چنا ،به دم جوه خو ه است که متا

امنیت ملدی

آنها ا نای توا ،جدا از دم به شر معقولی به تحلی سذاشت یا حد وفاد کدر »
(بوزا ،ویو
از نرر با

وویلد .)30 :1386
بوزا ،معیا ا زیابی تغییرات مهم

بردم خو  ،معا الت تد ت

در منرومه امنیشی و

نشیجه

آ ،منرومه سداخشا سدودر آ ،اسدت کده از سده
وسدشی و

مول ه تشری شده است .1 :آ ایش واحددا و ت داوت آنهدا  .2الگوددا

شانی و  . 3توزیع تد ت میا ،واحددا اصلی .از نرر بدوزا ،تغییدر چشداگیر
دریک از این مول ه دا موجب تعریف مجد منرومده امنیشدی خواددد شدد (بدوزا،
وویلد .)33 :1386

ویو

بوزا،

کشاب «مناطق و تد تدا» منرومده ددا مخشلدف امنیشدی موجدو ا

تشریح می کند که یری از آنها خاو میانه است .براسا

یدساه بوزا ،این منرومه از

چند زیرمجاوعه تشری شده است که مهم ترین آ ،اسرا ی و داتایگا ،عدرب آ،
است که تا حد ناشی از شانی میا ،اسرا ی و جها ،اسالم
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به طو اخص ایرا ،بدو ه اسدت .دادین ویژسدی باعدث شدده تدا علدی غدم اینرده
کشو دا این منطقه

متافت طوالنی ستشر ه شدهاند تشری یک منرومه امنیشی

واحد ا بددند (بدوزا .)103 -104 :1388 ،بدوزا ،مجاوعده امنیشدی خاو میانده ا
زا یده جنگ اعراب و اسدرا ی مدی اندد (بدوزا )102 :1388 ،کده خدو یشده
اخشال

بر سر سرزمین ا  .اما بعددا مشر

یریدا آب ددم بده متدا

نردامی

سیاسی منطقه اضافه شد و وابط اسرا ی با داتایگا ،بالفادلش ا مشداثر از خدو
ساخت (بوزا.)123 :1388 ،
ایددن منرومدده امنیشددی از وز نختددت بددرا اسددرا ی

و چیددز

اولویددت

ترا اشت :امنیت سرزمینی و تضاین ابزا دا الزم برا توسدعه یایددا بده منردو
جذب درچه بیششر یهو یا ،از سراسر نیا .سشیابی به دد

اول از طریق تاداحب

سرزمین فلتطین تب از جنگ  1948محقق شد .امدا یدم صهیونیتدشی بده منردو
تحقق دد

76

مقیا

ستدشر ه و

وم سعی ناو تا بر منابع آبی منطقه بده منردو توسدعه کشداو ز و

امنیت غذایی شهروندانش تتلط یابد .لیرن ییشنیاز تحقق این ددد

سدشیابی بده

الزم برا توسعه اتشاا

منابع انر

است که عادتا

اخشیا کشدو دا جهدا،

اسالم و شانا ،آ ،ترا ا (.)Condulescu, 2009: 30
بر این اسا

از داا ،ابشدا انر

کنا سرزمین بدرا ایدن یدم جنبده

نیز

کامال امنیشی ییدا ناو  .به داین علت سرچده تنردیم سیاسدتددا اندر
برعهده وزا ت زیرساخت دا

یم صهیونیتشی است ولی وزا ت فداع شدو ا

عالی امنیت ملی و وزا ت امو خا جه نیز

تنریم این سیاسدتددا نقدش بتدزایی

ا ند ( .)Shaffer, 2011: 5381بنابراین سلطه شانا ،اسرا ی
خاو میانه بر منابع انر

اسدرا ی

نیا تواناند دا ما

و ،منرومده امنیشدی

ا به عندوا ،یردی از مول دهددا

ساخشا سودر منرومه بهسونها بین واحدددا موجدو توزیدع نادو ه اسدت کده
ا به لحاظ امنیشی مشوجه اسرا ی ساخشه است.

شرنندسی زیا

مدیشرانه شرتی بهویژه

اما کشف ساز

سرزمیندا اشغالی زمینهدا

فع

یری از و غدغه مهم بنیا ،سذا صهیونیتم ا فرادم نادو و تغییدرات دویلشیری
منطقه تم ز  .این تغییرات نه تنها زمینهدا توسعه اتشاا

ا فرادم آو ه بلره
تواناند دا ما

کنا امن ز  ،به تنشدا و ایجا ا شال دا جدید توزیدع
بین واحددا ا با تغییدر مواجده سداخت بدهسوندها کده یدم

صهیونیتشی ا تا ساخشه است تا از اندر
منطقه ا خو و تغییر جایگادش

اددا
بنابراین

بده عندوا ،ابدزا

بدرا

سدشیابی بده

منرومده امنیشدی خاو میانده بهدره ببدر .

این مقاله با اسش ا ه از نرریه منرومهدا امنیشی سعی خدوادیم نادو تدا

تاثیر کشف ساز بر تغییر منرومه امنیشی مدیشرانه شرتی و غرب آسیا و بدهویدژه تداثیر
این تغییرات بر جایگاه ایرا،

این منرومه ا مو بر سی ترا دیم.

زمین :عوا فلتطین و اسرا ی به طو اساسی بر سر زمین است .یشده ایدن
مناتشه از تاله یهو یا ،ا ویا
واحد

تر ،نوز دم جهت تشدری یدک ملدت و ولدت

سرزمینی معین نشأت سرفشه است .تحوالت اواخر تدر ،ندوز دم از جالده

تضعیف امرراتو

علاانی سبب شد تا شخایتددا یهدو

ایدده بازسشدت بده

ا ض موعو که داا ،فلتطین کندونی اسدت ا مطدرح ناایندد .درتدزل بده عندوا،
بنیانگذا صهیونیتم تاله دا خو ا جهت تحقق این دد
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عریای ا

اسدرا ی

نیاه وم تر19 ،

شروع ناو و داین تالهدا سبب شد تدا اولدین سدروه از یهو یدا ،ا ویدا

سدال
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کن رانا بال

 1882به فلتطین مهاجرت کنند .درتزل

سدال  1897بازسشدت

به فلتطین ا مطرح و تالهدا برا کتدب کادکددا مدالی و سیاسدی از سدو
تد تدا ا ویایی ا آغاز ناو  .او
عاده خو ا تشری

دد

این سال سازما ،جهدانی یهدو ا تاسدیا و

ولت یهو اعالم ناو  .درتزل تاله کدر تدا ضدایت

سلطا ،عبدالحاید علاانی ا جهت اعطا سرزمین فلتطین به یهو یا ،کتب نااید
(2008:1

 .)Hajjar&Beinin,اما یا از مخال دت سدلطا ،عبدالحایدد بدا ایدن ییشدنها

یهو یا ،از طریق شوه به مقامات علاانی توانتشند به سرزمین فلتدطین وا شدوند
.)46 :1388

و دردهدایی به صو ت متشعارهدا اولیه بنا کنند (احاد

علی غم و و اولیه برخی از یهو یا ،به فلتطین بده علدت مخال دت سدلطا،
علاانی با واسذا
یهو یا،

این سرزمین بده یهو یدا ،طدرحددا جدیدد جهدت اسدرا،

سایر نقات نیا مانند اوساندا کنگو لیبی و موزامبیک مطرح شدد امدا

داین اثنا سروه جدید از صهیونیتتدا ایده ن وج تد یجی به فلتطین ا علی غم
مخال ت سلطا ،علاانی مطدرح کر ندد و
سازمانددی ساکنا ،آ ،تشری

ا ند .دم زما ،با ییروز این سروه
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صهیونیتشی انقالب تریدا جوا ،نیز

و ،سدازما،

تغییر سیاست سازما ،جهانی صهیونیتدم

موثر واتع شد .یا از اینره تری دا جوا،

علاانی تد ت ا به سدت سرفشندد

سیاست عدم فروه زمین به یهو یا ،بازنگر صو ت سرفدت کده دادین امدر
وند مهاجرات تد یجی یهو یا ،به فلتطین ا تشددید نادو  .نشیجده ایدن سیاسدت
سبب شد که تا جنگ جهانی اول

سال  1914تعدا یهو یدا،

فلتدطین از 30

دزا ن ر به  60دزا ن ر افزایش یابد (.)Hajjar, 2008: 3&Beinin
دارادی تد ت دا بز
وند تشری
دارا

به ویژه انگلتشا ،با صهیونیتتدا نیز باعدث تتدریع

ولت یهو شد .انگلتشا ،تب از جنگ جهانی اول سعی نادو تدا

مخال ین ولت علاانی ا

و ،این امرراتو

جلب نااید و به داین منرو با شریف حتین که

جهت سدرنگونی ولدت

سال  1908به عندوا ،شدریف

مردده انشخدداب شددد وا مددذاکره شدددند .شددریف حتددین ضددان مشددو ت بددا
ناسیونالیتت دا عرب
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سدال « 1908ا ا ه فلتدطین» ا بدرا

کشو

مذاکرات با انگلیتیدا یری از شروت داراددی بدا ایدن

سیر با علاانی ا به سایت شناخشن یا سرخ و مدیشرانه به عندوا،

مرزدا سرزمیندا اعدراب اعدالم نادو (احادد
شریف حتین به مذاکرات آتی و طر
براسا

 )143 :1388کده ایدن شدرت
یگر انگلیتیدا -که

موکول شد .از سو

ترا ا سایرا -ییرو سرزمیندا اعراب ا با فرانتده بدین خدو تقتدیم

کر ه بو ند-

ابشدا با ییشنها صهیونیتتدا جهت کاک به آنها جهت سشیابی بده

سرزمین فلتطین مخال ت می کنند اما یا از و و علاانی به جنگ بده ن دع آلادا،
اعالمیه بدال و

سیاست خو مبنی بر ح ظ تاامیت ا ضی ا علاانی تغییر ا ه و
نرر متاعد خو ا مبنی بر اعطا موطن ملی یهو

فلتطین اعالم ناو ند .آنها بدا

این تاایم شرت شریف حتین و اعراب ا برا

نررسدرفشن آبددا مدیشرانده
مبا زه بدا علادانی

به عنوا ،مرزدا سرزمیندا عربی جهت حاایت از انگلیا

ا نا یده سرفشند و سدت از دادین تدا یخ کشدارش اعدراب و اسدرا ی بدر سدر
سرزمین فلتطین آغاز شد .این مناتشه
اعالم موجو یت اسرا ی

نهایت یا از خرو انگلتشا ،از منطقه و

سال  1948به جنگی تاام عیا با اعراب تبدی شد کده
یدم صهیونیتدشی

اعراب و اسرا ی بر سر زمین بو ه است اما یا از اسدشقرا

سرزمین دا فلتطین آب نیز به عنوا ،منبع تنش یگر به ایدن اخشالفدات اضدافه
شد به نحو که تشدید این اخشالفات طی ده ددا بعدد بده طدو متدشقیم و یدا
وطر

غیرمتشقیم به عوا

بر سر آب برمیسر .

زد :این عام

مهم ترین مول ه تاثیرسذا بر ا امه حیات شهر است .با عنایت

به شد جاعیدت

خاو میانده و نیداز بده مدوا غدذایی و کشداو ز و دایندین

تاسیتات صنعشی و انر
حیدداتی

برق که بخشی از آ ،از آب به ست مدیآیدد آب نقدش

امنیددت کشددو دا منطقددهای ددا مددیکنددد بدده طددو

یا جاهو مقشول مار

کدده انددو سددا ات

سال  1979و یا از امضاء صلح با یم صهیونیتدشی

س ددت« :تنهددا موضددوعی کدده مددیتوانددد ماددر ا وبددا ه بدده جنددگ برشدداند آب
است»( . )Shamir, 1997: 275از سال  1947تالهدا زیا
ولددی دربددا مشددر آب بدده عنددوا ،مددانعی

برا صدلح انجدام شدد

متددیر صددلح عا د کددر ه اسددت.

سرچشاه دا منابع آب سرزمین فلتطین و مناطق عربی اطرا
و سو یه عادتا
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دنوز خاتاه ییدا نرر ه است (احاد

 .)200 :1388سرچه اخشال

اصدلی و اولیده

آ ،یعنی ا  ،لبنا،

سو یه و لبنا ،واتع شده است .مهمترین و خانها کده سداکنا،
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منطقه از آ ،بهویژه برا کشاو ز اسش ا ه میکنند و ا  ،است کده سده کشدو
میکنند.

عربی مو اشا ه و یم صهیونیتشی از آ ،بهرهبر ا

آب و ا  ،از سه منبدع تدامین مدیشدو  :سرچشداهددا
دیتبانی

لبنا ،و مهمتر از داه منابع آب بانیا

که

ا،

اسدرا ی

بلند دا جدوال ،واتدع شدده

است .تتات شاالی و ا  ،که سرچشاهاه از این سه منبع است به طر
سرزمیندا اشغالی مو ا عا

طبریا می و که

و
یاچده

یم صهیونیتشی ترا سرفشه اسدت.

تتات جنوبی و ا  ،نیز از این یاچه به سات بحرالایت سرازیر میشو و سداح
غربی و شرتی این و ا از دم جدا میکند که به عنوا ،مرز بدین یدم صهیونیتدشی و
ا  ،تعیین شده است .مهمترین شاخه و ا  ،نیز یرموی است که به عنوا ،مدرز بدین
سو یه و ا  ،تعیین شده است (.)Trottier&Brooks, 2010: 104
و و خانه مهم یگر لیشانی و او ونشا است که در و از سرزمیندا لبندا،
سرچشاه می سیرند ولی دیچکدام وا اسدرا ی نادیشدوند .و او وندشا از ه
حاص خیز بقا سرچشاه میسیر و بخشدا زیا
و لیشانی نیز

جنوب لبنا ،زمیندا کشاو ز ایدن منطقده ا آبیدا

مدیکندد
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(.)Cooley, 1984: 3
از زما ،اعالم موجو یت اسرا ی

سال  1948این یم سعی اشدت تدا بده

توصیه درتزل بنیا ،سذا صهیونیتم به منرو تامین برق مدو نیداز و کشداو ز
و ا  ،ا به سات سرزمیندا اشغالی منحر
ا

کند که این امر اعشدراض اعدراب

یی اشت ( .)Cooley, 1984: 4با توجه به تشدید اخشالفات اعراب و اسرا ی بدر

سر منابع آب

ده  1950کا شناسا ،ایاالت مشحده به سریرسشی جانتشو ،طرحی

ا ا ه ا ند تا آب دا منطقه بین این کشو دا تقتیم شدو  .براسدا
منابع آب منطقه به سو یه  1/6میلیدا فدوت مرعدب

ایدن طدرح از

سدال ا  27/3 ،میلیدا

فوت مرعب و به اسرا ی نیز  13/9میلیا فوت مرعب تعلدق مدیسرفدت کده ایدن
طرح دم مو اعشراض سو یه و دم اسرا ی ترا سرفت زیرا در و کشو بده نبدال
اخشااخ آبی بیششر از این مقدا بو ند .تشدید اخشالفات و طر
زمانی بیششر شد که اسرا ی طرح انحرا
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از غدرب سدو یه ا سدیراب و

سات اسرا ی

و لیشدانی -کده

بر سر منابع آب

لبندا ،تدرا ا  -بده

ا به واشینگشن ا ا ه ناو  .این طرح واکنش اعدراب ا برانگیخدت و

مقاب اعراب

ناایند تا اسرا ی نشواند

صد برآمدند تا و دیتبانی ا منحر

از منابع آبی آ ،اسش ا ه نااید (.)Cooley, 1984: 11
داین اخشالفات به وشنی چرایدی عالردر
جندگ اعدراب و اسدرا ی

یدم صهیونیتدشی ا

سددال  1967وشدن مدیسدداز .

ومدین

ایدن جندگ یددم

صهیونیتشی بلند دا جوال ،ساح غربی و ا  ،صحرا سینا و نوا غدزه ا
به اشغال خو

آو  .حدات یری از الی اشغال سداح غربدی و ا  ،کده تدا

سال  1967مشعلق به ا  ،بو ه است سشیابی یم صهیونیتشی به آب این و خانه
است .بلند دا جوال ،نیز به لی اینره سرچشاه بیششر منابع آب منطقه و خانده
یم صهیونیتشی ادایت حیاتی و ادبر

یا شده است برا

لذا اسرا ی

ا

این جنگ بلند دا جوال ،ا نیز به عنوا ،سرچشاهدا این و به تار

خو

آو .
یم صهیونیتشی

نحوه عالرر

ایدن

صلح با اعدراب نیدز ددد

یدم

شرتت کشو دا عربی برا بازیا سیر منداطق اشدغالی
اسرا ی

سال  1979ترا ا صلح کاپ یوید ا با سا ات

به امضا ساند .براسا

یاجاهدو مادر

این ترا ا اسرا ی حاضر شد صحرا سینا کده سدرزمینی

بی آب است ا به مار برسر اند اما
واسذا

جندگ سدال 1973

تدرا ا صدلح بدا ا  ،نده تنهدا حاضدر بده

سرزمیندا اشغالی به ایدن کشدو نشدد بلرده یردی از مهدمتدرین م دا

ترا ا صلح با ا ،

سال  1994به نحوه بهرهبدر ا

وطدر

از آب و ا ،

و یرموی تعلق ا  .بند  6این ترا ا اجع به این موضدوع اسدت و
ترا ا به ت ای

اجع به نحوه بهرهبر ا

ضدایاه 2

از این و و خانه بحدث شدده اسدت

(.)Shamir, 1997: 284-185
ترا ا صلح فلتطین و اسرا ی موسوم به ترا ا صلح اوسلو نیز به مندابع
آبی یر اخشه شده است .بند  40ضایاه  3ترا ا اوسلو مربوت به آب است و نحوه
تامین آب مو نیاز فلتطینیا،

اماهلل بیتلحدم ندابلو

و ندوا غدزه ا تعیدین
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اشغال سرزمین دا عربی جهت اسش ا ه از منابع آبی آنها ا برمال میسداز  .یدا از

میکند ( .)Shamir, 1997: 289-290اما یدم صهیونیتدشی بده لید ادایدت ادبدر
منطقه آبخیز جوال ،دیچساه حاضر نشد از بلند دا جوال ،که مشعلدق بده سدو یه
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است عقبنشینی کند و لذا تنشدا با سو یه بده لید ادایدت مندابع آبدی جدوال،
کااکا ،ا امه ا .
تاثیر و منبع مهم زمین و آب
تنشدا

نشا ،مدی ددد کده

مناتشه اعراب و اسرا ی

این منطقه داوا ه بر سر منابع طبیعی بو ه است و این و عام به دادراه

وابتشگی اسرا ی به انر
موجو یت

سدت اعدراب اسدت -از زمدا ،اعدالم

-کده عاددتا

یم صهیونیتشی منرومه امنیشی منطقه ا مشداثر از خدو سداخشه اسدت.

بنابراین مهمترین عواملی که یا از جنگ جهانی وم و با اعالم موجو یت اسدرا ی
بر یویش دا امنیشی خاو میانه و مدیشرانه شرتی اثرسدذا بدو ه اخدشال
اسرا ی بر سر و منبع طبیعی زمین و آب است .اعراب

اعدراب و

ابشدا بر عربی بدو  ،ایدن

مناتشه تاکید اششند اما با ییروز انقدالب اسدالمی ایدرا،

سدال  1357مناتشده

ا  .اسر سه مول ه آ ایش واحددا و ت اوت آنها الگدو

وسدشی و شدانی و

خاو میانه نگ و بو عربی – اسالمی به خو سرفت و منرومه امنیشی خاو میانه ا
شر

تواناند دا ما
امنیشی شر یافشه
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منطقه و

ا تعیین کننده ساخشا امنیشی منطقده
الگدو

این منطقه براسدا

نردر بگیدریم منرومده

شدانی بدین کشدو دا اسدالمی

یم صهیونیتشی با تاکید بدر آ دین یهدو و شدرنندسی اسدرا ی
که عادتا

وابتشگی به منابع انر

واتع وابتشگی اسرا ی به منابع انر
عنوا ،یری از اددا

ادبر

وضعیت بر تواناند ما

زمینده

اخشیا شانانش ترا اشدت تدوام یافدت.
جها ،عرب توسعه اتشاا

این یدم ا بده

اه با وضعیت شدرنندسی وبدرو سداخت و دادین
واحددا به عنوا ،یردی از مول دهددا سداخشا منرومده

امنیشی منطقه تاکنو ،تاثیر بتزایی اششه است.
 .٢گاز بعنوان منبع تنش
اولین ده دزا ه سوم کشف ساز
تغییر ا و منبع جدید به منابع تنش
کشف ساز

مدیشرانه شرتی از یک طر

آو ه است و از طر

مدیشرانه شرتی معا الت تد ت

منطقه ا

وابدط اعدراب و اسدرا ی اضدافه نادو .
اتحا اسرا ی

یگر مناتشه اعراب و اسرا ی

است .اما این یدیده دازما ،اخشالفات ترکیه تبر

تبر

و یوندا ،ا فدرادم

ا وا مرحله جدید ناو ه
و یوندا ،ا نیدز تشددید نادو ه

است.
سدرزمینددا اشدغالی از آ ،جهدت ادایدت ا کده یردی از

کشف سداز

غدغهدا امنیشی اسرا ی

ا یا از سالدا نگرانی برطر

میناایدد .سداز نده تنهدا

تا خوادد بو زمینه دا توسعه اتشاا

و فاه شدهروندا ،یدم صهیونیتدشی ا

فرادم نااید بلره خو ک ایی این یم

مو نیاز برا شدیرین

زمینه تامین انر

کر  ،آب یا و تولید برق -که یری از یشهدا مناتشده اعدراب و اسدرا ی بدو ه
یی اششه است.

است -ا نیز

واتع کشف ساز تواناندد ددا مدا

منرومده

امنیشی منطقه ا با تغییر مواجه ناو ه و بر ترتیبات امنیشی منطقه تاثیر سذاشدشه اسدت.
این تتات تاثیر کشف ساز بر وابط فلتطین لبنا ،و یم صهیونیتشی وابدط
اسرا ی با ا  ،تبر

و یونا ،و تاثیر آ ،بر وابط ترکیه با کشو دا منطقده مدو

بر سی ترا خوادد سرفدت و سدرا تداثیر تغییدر منرومده امنیشدی منطقده بدر مندافع
اسالمی ایرا ،بر سی خوادد شد.

جاهو

فلتطین بر آبدا ساح نوا غزه تا فاصدله  20مدایلی از سداح
شناخت .براسا

این توافق فلتطین حق فعالیتدا اتشاا

منابع طبیعی بتشر و زیر بتشر یا
اول ده  2010کا اکششا

ساز ا

ا بده سدایت

و از جاله اسش ا ه از

این منطقه ا ا  .شرکت بیجی 1که تا نیاده
سرزمیندا اشغالی برعهده اشت

سدال

 1998موفق شد میدا ،ساز به نام ما ین 2بدا جخدایر  1تریلیدو ،فدوت مرعدب
فاصله  17تا  21مایلی ساح نوا غزه کشف نااید که براسا
چها م آ،

آبدا فلتطین ترا اشت .به نبال اکششا

عرفات یا تشریالت خو سر ا ،فلتطین
جهت بهره بر ا

ساز

تدرا ا اسدلو سده
این منطقه یاسدر

ندوامبر  1999تدرا ا  25سدالها

از این میدا ،ساز با این شرکت منعقد ناو  .این شرکت نیدز

سال  2000و حلقه چاه اکششافی
امرا،سنجی نشایج خوبی
 27سرشامبر 2000

این میدا ،ح در نادو کده براسدا

مطالعدات

بر اشت (.)Antreasyan, 2013: 31
آسشانه انش اضده وم عرفدات بده دادراه خبرنگدا ا،
1. British Gas
2. Marine
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فلسقین و ر یم صهیونیستی :براسا

ترا ا اوسدلو اسدرا ی حدق حاکایدت

83

مشع این میدا ،ساز
خو

ا به نشانه وجو سداز وشدن نادو  .عرفدات

سدخنرانی

این مراسم کشف ساز ا ددیه خدا به مر م و فرزندا ،فلتطین انتدت کده

یایه دا اتشاا

ا برا تشری یک ولت متشق به یایشخشی تدد

تو

شدریف

فرادم میآو  .شرکت بی جی نیز اعالم کر که ساز اکششافی از کی یت بتیا خدوبی
برخو ا است به طو
خا

نیز صا شو  .لذا به نرر می سید که با صددو مجدوز اسدرا ی بدرا ح در

چاهدا اکششافی
تشری

که میتواند عالوهبر تامین نیازدا

اخلی فلتطینیدا بده

این میدا ،زمینهدا تقویت بنیده اتشادا

فلتدطین و ا عدا

ولت-ملت توسط آنها فرادم شده است (.)Antreasyan, 2013:32
با عنایت به اینره ساز کشف شده

نوا غزه مدازا بدر مادر فلتدطین اسدت

شرکت بیجی تاایم سرفت تا برا صدو ساز این میدا ،به اسرا ی بدا مقامدات یدم
زما ،شدا و ،علدی غدم اینرده ییشدرفتددایی

صهیونیتشی وا مذاکره شو  .اما

مراح اولیه برا خرید ساز از فلتطین حاص شد او ددیچسداه زیدر بدا ایدن تدرا ا
نرفت و حشی

زما ،اولارت و نشانیادو نیدز کده فضدا کادی تغییدر کدر از سدرسیر

مذاکرات منجر به ترا ا خرید ساز از فلتطین نشد .دمزما ،با انقالب مار و مخال دت
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مار دا با صدو ساز به اسرا ی نشانیادو وبا ه به فرر خرید ساز از فلتطین افشدا کده
با و کا آمد ،حاا

نواز غزه

یم صهیونیتدشی بده کلدی از عقدد ایدن تدرا ا

منار شد ( .)Ormer, 2000: 2به نبال تشدید تنش بین فلتطینیدا و یم صهیونیتشی
شرکت بیجی حوزه ساز فلتطینیدا ا تری کر و اسدرا ی نیدز بدا و کدا آمدد،
حاا

غزه به بهانه اینره اسشخرا ساز توسط فلتطین به تامین مدالی ترو یتدتددا

منجر خوادد شد اجازه بهرهبر ا

از میدا ،ساز

Marine

ا ندا  .اما بده نردر مدی سدد

واتعیت چیز یگر است (.)Mohammed El-Katiri, 2014 & Laura El-Katiri: 10
سه عام عاده باعث شد

یم صهیونیتشی از خریدد سداز فلتدطین منادر

شو و مانع توسعه میدا ،ساز ما ین شو  .عواملی که در سه از جنبه امنیشدی بدرا
این

یم حا ز ادایت است :یری اینره این ترا ا باعث تغییر مادو

بر ترا ا اوسلو می شو  .براسا

ترا ا اوسلو غزه

وح حداکم

عا به لحاظ اتشاا

کنشرل کام اسرا ی ترا می سرفت امدا خریدد سداز از فلتدطین باعدث مدیشدد تدا
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برعرا اسرا ی به لحاظ اتشاا

وابتشه به فلتطین شو  .عام

یگر اینره خرید

ساز از فلتطینیدا تقویت اتشاا
ا

ولت ملی متشق
غزه سیاست مدا ا،

آنهدا و تشددید فعالیدتدایشدا ،جهدت تشدری

یی اشت .به ویژه یا از و کا آمدد ،حادا

ندوا

یم صهیونیتشی با این اسشدالل که خرید ساز از فلتطین باعث

تامین مالی مخال ین اسرا ی خوادد شد با این ترا ا مخال ت کر ند .سومین عام
به جایگاه ادبر

تامین امنیت ملی اسرا ی برمیسر  .اسرا ی برا تدامین

ساز

امنیت ملی خو و اولویت برا خو تعریف ناو ه است :یری امنیت سدرزمینی و
و فاه اجشااعی .عاق کم سرزمیندا اشدغالی و محاصدره

یگر توسعه اتشاا

این سرزمیندا توسط اعراب این یم ا از لحاظ امنیت سرزمینی با چدالش جدد
مواجه ساخشه است .چالشی که اسرا ی سعی کر ه تا از طریق باال بر  ،کی ی نیرودا
و ا وات نرامی

برابر کایت نیرودا اعراب و داینین حاله ییشدگیرانه -مانندد

حاله ییشدسشانه به اعراب

سدال  1976و نیروسداه اتادی عدراق -جبدرا ،ناایدد

(.)Condulescu, 2009: 30
یم صهیونیتشی توسعه اتشاا

که به امید زندسی بهشر به سرزمیندا اشدغالی مهداجرت کدر هاندد .تحقدق توسدعه
اتشاا

آیندده یهو یدا ،بیشدشر

سبب خوادد شد تا

اغدب بده مهداجرت بده

اسرا ی شوند و این -افزایش جاعیت یهو یا -،موضوعی است که به لحاظ امنیشدی
برا اسرا ی از ادایت ویژه ا برخو ا است .اما

صو تی که فلتطینیدا تدا

به سشیابی به منابع ساز آبدا آنتو ساح نوا غدزه شدوند ددر و اولویدت
امنیت ملی اسرا ی از نرر صهیونیتتدا به خطر خوادد افشا  .زیرا بداال فدشن تدوا،
فلتطینیدا به ویژه سروه حاا

اتشاا

و امنیت سرزمینی

بالشبع توا ،نرامی آنها ا باال خواددد بدر

یم صهیونیتشی ا با خطر مواجه خوادد سداخت .یگدر اینرده

عاملی که تا خوادد بو

خدمت اددا

اتشاا

یم صهیونیتدشی ترا سیدر

به احشی به فلتطینیدا واسذا میشو ات اتی که سبب خوادد شد سیاست تدیای
این یم مبنیبر وابتشگی اتشاا

فلتطینیدا به اسرا ی

بدا چدالش مواجده شدو

(.)Condulescu, 2009: 31
بر این اسا
تد ت

یم صهیونیتدشی بده منردو جلدوسیر از تغییدر
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ومین اولویت

و فاه برا یهو یانی اسدت

معدا الت

وابط با فلتطین علی غم به سایت شناخشن حق حاکایت فلتطین بدر
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آب دا ساح نوا غزه به اشغال وبا ه غزه ست ز .
عقبنشینی از غزه

یم صهیونیتدشی یدا از

سال  2005به نبال به تد ت سید ،حاا

این سروه شان اسرا ی است غزه ا به محاصره کام
سشرسی به یا با دد
ناو  .برا تحقق این دد

به این بهانه که

آو و محددو یتددا

ماانعت از سشیابی فلتطین به منابع ساز خو ا تشددید
یم صهیونیتشی که حاکایت فلتطین ا بدر آبددا

غزه تا  20مای

ترا ا اوسلو به سایت شناخشه بو این محدو ه ا ابشدا به 12

مای و سرا

و مرحله یگر این محدو ه ا به  9و  3مای کادش ا تا به طو

کام مالریت فلتطین بر میدا ،ساز خو ا ملغی نااید (.)Antreasyan, 2013: 33
با عنایت به اینره حوزه ساز کشف شده

 17مایلی سداح غدزه تدرا ا

صو تی که اسرا ی محدو ه یا سرزمینی فلتطین ا به  15تدا  16ماید نیدز
کادش می ا می توانتت مالریت فلتطین ا بر این میدا ،ساز سدلب ناایدد .لدذا
سئوال اینجاست که چرا این محدو ه طی و مرحله یگر تا  3مای کدادش یافدت
این سئوالی است که جواب آ ،ا بایدد
مشحده

منطقه جتت وجو کر  .براسا

نشیجده تحقیقدات زمدینشناسدا ،ایداالت
برآو کا شناسا ،امریردایی
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منطقه شرق مدیشرانه بیش از  125میلیا مشر مرعب ساز و تریب به  2میلیا بشدره
ن ت وجو ا

()Chazan&Levinson, 2010: 2

ن ت و ساز یگر نیز
با ییش سشی

لذا

آیندده احشادال کشدف میدا ین

آب دا ساح غزه وجو خوادد اشدت و لدذا اسدرا ی

صد است تا ضان سلب مالریت غزه بر کلیده آبددا مدیشرانده

جلو سشیابی فلتطینی دا به منابع طبیعی احشاالی

آینده ا بگیر  .با این اوصدا

اسرا ی نه تنها حاضر نخوادد شد به محاصره نوا غزه یایا ،دد بلره به بهانهددا
مخشلف به نبال تنگتر کر  ،حلقه محاصره و ماانعت فلتطینیددا از سدشیابی بده
آب دا ساح غزه از طریق محاصره یایی این با یره است ددفی که به وشدنی
حاله این یم به نوا غزه طی سالدا اخیر خو ا نشا ،ا ه است.
بنان و ر یم صهیونیساتی :بیشدشر کشدو دا حاشدیه یدا مدیشرانده براسدا
کنوانتیو 1982 ،حقوق یادا  12مای

یدایی ا بده عندوا ،یدا سدرزمینی خدو

یذیرفشهاند و تنها یونا ،و ترکیه به لی یراکندسی جزایر
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آبددا

سرزمینی خو ا

یا ا ه  6مای

مرزدا خو عرض یدا

یدایی تعیدین نادو هاندد .امدا ایدن کشدو دا

خاوخ منطقه اتشاا
مای

انحاا

کنوانتدیو 1982 ،حقدوق یاددا 200

که براسدا

یایی است به لی مشرالت جغرافیایی موجو تاکنو ،تاایمسیر نردر هاندد.

عالوهبر این ترکیه و یم صهیونیتشی نیز به علت مغایرت اصدول کنوانتدیو 1982 ،بدا
ملی خو این سند ا تاویب نرر هاند (.)Chvalier, 2009: 8

اددا

کشف ساز

مدیشرانه شرتی باعث شد تا کشو دا

اولین ده دزا ه سوم

این منطقه به منرو اسش ا ه از این منابع

صد تعیین مناطق اتشادا

خو بی شند .داا ،طو که س شه شد براسا

بدرآو زمدینشناسدا ،ایداالت مشحدده

مدیشرانه شرتی شام آبدا لبنا ،تبر

امریرا

انحادا

سدو یه و یدم صهیونیتدشی

بیش از  125تریلیو ،فوت مرعب ساز و  1/7میلیا بشره جخایر ن دت وجدو ا
( .)Chazan, 2010: 2&Levinsonیا از کشف میدا ،ساز
سال  1999و  2000و میدا ،ساز نوا و ما
کشف شد که

آبدا ساح غدزه
آبدا سرزمیندا اشغالی

ب

مجاوع بیش از یک تریلیو ،فوت مرعدب جخیدره سداز ایدن و
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 .)Eran&2014:مو

به میدا ،تاما

وم اکششا

سرزمیندا اشدغالی مربدوت

نز یری حی ا است کده جخدایر آ ،نز یدک بده  10تریلیدو ،فدوت

مرعب ساز است که با توجه به وند و به شد مار
و ده مار
ما
اسرا ی

اخلی این یم ا می دد .بهرهبر ا

 2013شدروع شدده اسدت

(2013:3

ساز که

از ایدن میددا ،از تدا یخ 30

 .)Wurmser,مدو سدوم اکششدا

مربوت به حوزه لویاتا ،است کده
مرز لبندا ،تبدر

یم صهیونیتدشی ک دا
سداز

سدال  2010کشدف شدد .ایدن حدوزه

و یدم صهیونیتدشی واتدع شدده اسدت ا ا 18

تریلیو ،فوت مرعب ساز است .این کشف بز

نه تنها اسرا ی

ا بده یدک کشدو

صا کننده سداز تبددی مدیکندد بلرده مدیتواندد تدواز ،دویلشیری منطقده ا نیدز

تحتالشعاع خو ترا دد (.)Chazan, 2010: 4&levinson
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میدا ،بو  .بر اشت ساز از این میا ین توسط اسرا ی
میا ین ساز

سال  2004آغاز شد (

Even,
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منبع)Chazan&levinson, 2010:4( :

یا از کشف میا ین ساز مو اشا ه کشو دا ساحلی مدیشرانه شرتی
برآمدند تا به منرو بهره بر ا
خو ا

یا براسا
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برآمد تا منطقه اتشاا

از جخایر انر

توافقات وجانبه تعیین ناایند .اولین کشو
انحاا

انحاا

سال  2007طی موافقشنامها

مناطق اتشادا

جدید ا ا ه و اصالحاتی

سال  2009دیدات وزیدرا ،لبندا ،طدرح

خطوت ترسدیم شدده جهدت تعیدین منطقده مدو نرر

طرح جدید نقطه شروع مدرز یدایی تبدر

لبندا ،و

صهیونیتشی حدو  17کیلومشر به سدات جندوب یعندی بده سدات آبددا
صهیونیتشی تغییر جهت می ا  .براسا

این طرح

یدم
یدم

اکشبر  2010نقشه جدید تهیده

و به سازما ،مل مشحد فرسشا ه شد (.)Meir, 2013: 3
یا از این اتدام اسر ی و تبر
 2010مناطق اتشاا

انحاا

نیز طدی موافقشنامدها

خو ا تعیین ناو ند .اما براسا

و کشو نقطه تالتی مرز یایی خو با لبنا ،ا براسا
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کده

صدد

یا مدیشرانه تعیین ناو ند اما ایدن موافقشنامده مدو تاییدد

یا لاا ،لبنا ،ترا نگرفت .بر این اسا
اعاال ناو  .براسا

انحاا

خو ا با کشدو دا داتدایه مشدخص ناایدد

لبنا ،بو  .و کشو لبنا ،و تبر
خو ا

این یا مناطق اتشاا

صدد

که

سال  2007بین لبنا ،و تبر

تدا یخ  17سدامبر
این موافقشنامده

موافقشنامها تعیین کر ندد

امضا شده و مو تاویب یا لادا ،ترا نگرفشده

موافقشنامه اسرا ی و تبر

بو  .براسا

انحاا

آبدا منطقه اتشاا

سدال  2009بده

 17کیلومشر که لبندا،

خو اضدافه نادو ه بدو جدزء منطقده اتشادا

اسرا ی محتوب میشد .با عنایت به اینره

این محدو ه میدا،ددا سداز واتدع

شده است اتدام اسرا ی به شدت مو اعشراض لبنا ،واتع شد و این کشدو سداا
شرایت خو ا به سازما ،مل مشحد تتلیم ناو (.)Meir, 2013: 4
با این اتدام یک جنگ سانها از طر
یا یا لاا ،و وزیر انر

بر

یا لاا ،و مقامات لبنا ،آغاز شد .نبیده

این کشو اسرا ی

ا مشهم بده سدتاندداز بده

آب دا حاکایشی لبنا ،ناو ند و سیدحتن ناراهلل میدا ،ساز لویاتا ،ا مشعلق بده
لبنا ،انتت و
جاهو
انر

یم صهیونیتشی ا مشهم به ز ید ،منابع طبیعی لبندا ،کدر  .سد یر

اسالمی ایرا،

اه

لبنا ،نیز

ا ها نرر بدر حدق متدلم لبندا ،بدر مندابع

یا مدیشرانه تاکید نادو .

سازما ،مل خواست تا مانع ح ا
تاویب ساند که براسا

اسرا ی

آبدا مششری وطر

شدو  .بده

 17آسوست  2010یا لاا ،این کشدو تدانونی ا بده
آ ،به شرکتدا خا جی اجازه کشف ساز

آبددا

این کشو ا می ا (.)Antreasyan, 2013: 39
مقاب

وزا ت زیرساخت دا

کر که این میا ین

یم صهیونیتشی نیز

و دن  2010اعدالم

حوزه حاکایشی اسرا ی بو ه و این کشو آمدا سی ا تدا از

طریق زو دم که شده از این میا ین ح ا ت نااید .یا از این مشداجرات ناوسدا،
اسرا ی متئول ح ا ت از میدا ،ددا تامدا و لویاتدا ،شدد.

حدال حاضدر 760

میلیو ،ال سالیانه برا ح ا ت از تاسیتات ن ت و ساز این منطقه از سدو

یدم

صهیونیتشی دزینه میشو ( .)Antreasyan, 2013:40نختتوزیر یم صهیونیتدشی
انویه 2011

یاسخ به ا عادا لبنا ،س ت« :شری نیتت که این منابع از ادددا

اسشراتژیری است که شانا ،اسرا ی تاله ا ند آ ،ا خراب کنند و مدن تادایم
سرفشهام که از منابع اسرا ی

فاع کنم» (.)Wahlish, 2011: 1

پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی  نبیاهلل ابراهیمی و قدرت رشیدی

منرو احقاق حقوق لبنا،

انویده  2011وزیدر خا جده لبندا ،از
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نقشه اختالفات لبنان و رژیم صهیونیستی راجع به منطقه اقتصادی انحصاری

منبع)Mohammed El-Katiri, 2014: 18-20 & Laura El-Katiri( :
سال  2010میدا ،ساز

اتحاد منققه ای ر یم صهیونیستی با قبرس و یونان:
بلوی  12با جخایر مشابه میدا ،تاما
فوت مرعب

آبدا تبر
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–که کا کشف ساز

نوب انر

یم صهیونیتشی یعنی تریب به  10تریلیدو،

نز یری مرزدا
آب دا

کشف شد ( .)Wurmser, 2013:3برداین اسا
مناطق اتشاا
منرو بهره بر ا
کشو دا

انحاا

یم صهیونیتدشی ا نیدز برعهدده ا -
تبدر

صدد برآمدد تدا مرزددا

خو ا با داتایگانش یعنی یم صهیونیتشی و لبنا ،بده

از منابع ساز خو مشخص نااید که نحوه تعیین حدو با ایدن

بخش تبلی به ت ای شرح ا ه شد.

یا از تعیین حدو
انر

یم صهیونیتشی توسط شرکت

یایی تبر

و اسرا ی دارا

توسعه ا ند .یم صهیونیتشی و تبر

زمینده

ددا خدو ا

برا صا ات ساز خو به بازا ددا

جهانی با مشرالتی وبرو دتشند .بهشرین متیر انشقدال سداز متدیر تبدر

ترکیدها

است که به لی تنشدا موجو فعال امرا،یذیر نیتت .انشقال ساز از متدیر یوندا،
نیز سرچه از سشو کا خا

نشده است امدا متدیر بتدیا طدوالنی اسدت و لدذا

دزینه دا آ ،بتیا سرا ،تاام میشو  .متیر یگر از طریق اسدرا ی و مادر اسدت
که باز تنش دا سیاسی مدانع از تحقدق آ ،اسدت .لدذا موتعیدت جغرافیدایی
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یدم

حجم جخایر ساز آ ،تابت با غولدا انر

صهیونیتشی و تبر

ایرا ،وسیه و ترکانتشا ،این و کشو

منطقده مانندد

ا برا صا ات ساز خدو بده بازا ددا

جهانی به ویژه بازا دا آسدیایی بدا مشدر مواجده کدر ه اسدت

(& El-Katiri Laura

.)Mohammed El-Katiri, 2014: 18-20
بندابراین مشدرالت فدوق باعدث شدده اسدت تدا اسدرا ی و تبدر
سرمایهسذا

خدای تبدر

مشدشری بدرا تولیدد الا،جدی

بده نبددال

و صدا ات آ ،بده

بازا دا جهانی باشند .انشخاب تبر

دم به جهت موتعیت جغرافیایی این کشو و

به میدا ،ددا سداز

یدم صهیونیتدشی اسدت و ددم اینرده یدم

نز یری تبر

صهیونیتشی با این کا زیرساخت دا انر

خو ا از خطر حاالت شبه نرامیدا،

اما ،نگه خوادد اشت .از طر

نیز به لحداظ

فلتطین

یرسشیژ و منافع اتشاا

یگر این امر برا تبر

آ ،حا ز ادایت فراوانی است و داین امر سدبب اتحدا و

کشو از زما ،کشدف سداز

سدال  2009و  2010شدده اسدت (.)Midkiff, 2012:49

خو جلب ناو ه است.

واتع

یم صهیونیتشی و تبر

با اتحا بدا یوندا ،تدا

خوادند بو ساز خو ا از طریق این کشو به ا ویا صا ناایند .سرچه داا،سونده
که س شه شد این متیر دزینه بر خوادد بو اما برا صا ات سداز طبیعدی تبدر
اسرا ی متیر بالقوها است که

و

حال حاضر فا غ از تنشدا سیاسی و کشدو

میتوانند ساز خو ا صا ناایند .مشقابال یونا ،نیز عالوهبر اینره بده عندوا ،کشدو
ترانزیت ای ا نقش می نااید تا خوادد بو از ساز اسرا ی و تبر

برا مار

اخلی خو اسش ا ه نااید (.)Midkiff, 2012: 52
حال حاضر چشم امید یونا ،برا تامین انر

خو به خط لولها

وخشده

شده که ترا است ساز حدوزه یدا خدز ا از طریدق خدط لولدها کده از ترکیده
می سذ به ا ویا منشق نااید .اما یونا ،به لی مشرالت سرزمینی که با ترکیه ا
نگرا ،امنیت انر

خو است .یونا،

تامین نااید دم خیالش از بابت انر
بو تا
نااید.

صو تی که بشواند انر

خو ا از اسرا ی

احت خوادد شد و دم اینره تدا خواددد

پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی  نبیاهلل ابراهیمی و قدرت رشیدی

موتعیت جغرافیایی یونا ،نیز توجه اسرا ی و تبر

ا به عنوا ،کشو ترانزیدت بده

مقاب ترکیه با اسرا ی مشحد شدده و غدغدهددا امنیشدی خدو ا مرت دع
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تشدید مناقشه ترکیه با قبرس و یونان :ترکیه کنوانتیو 1982 ،حقوق یاددا
ا امضاء نرر ه است .مهم ترین لی دم این است که
یراکنده دتشند.

یا ا ه جزایر یونانی زیا

برابر ساح این کشدو

صو تی که براسدا

حقوق یادا برا درکدام از این جزایر منداطق اتشادا

انحادا

کنوانتدیو،
تعیدین شدو

مناطق یایی ترکیه بتیا محدو خوادد شد .یونا ،بدرا تقتدیم منداطق مخشلدف
یایی با ترکیه اسش ا ه از خط میانی ا ییشنها ناو ه است اما ترکیه با اسدشنا بده
اینره ا ه یایی بتشه است بر این باو است که به جا اسشنا به توانین بینالاللی
توافق طر دا مناطق مخشلف یایی تقتیم شدو .

جهت تعیین حدو باید براسا

ترکیه معشقد است دم یونا ،و دم تبر

باید با داادنگی بدا ایدن کشدو اتددام بده

تعیین حدو مناطق یایی خو ناایند .بر ایدن اسدا
سال  2010طی موافقشنامها مناطق اتشاا

تبر

یدا از اینرده اسدرا ی بدا
انحاا

خدو ا مشدخص

ناو ند ترکیه به شدت به این امر اعشراض ناو (.)Zenonas, 2012: 8
ترکیه یا از آنره شرکت نوب انر
مرعب

بلوی  12واتع

میدا ،ساز با جخیدره  280میلیدا مشدر

آبدایی که تبر

مددعی آ ،اسدت کشدف کدر سده
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کششی جنگی به محدو ه یایی که میدا ،ساز
تیرانداز به سات بلوی ساز مو اشا ه کر ند.
کر که منابع ساز خو ا با تبر

آ ،تدرا ا اعدزام و اتددام بده
موافقدت

یی این اتدام تبر

شاالی که حدامی ترکیده اسدت شدریک شدو

(.)Meier, 2013: 3
استفادح ابعاری ر یم صهیونیستی از گاز بارای ساایر اهاداف منققاهای:
اسرا ی جغرافیا و سیاست

دم تنیده شدده اسدت و فردندگ اسدشراتژیک توسدط

ویلیشیک شر سرفشه است .اسرا ی خدو ا یدک کشدو کوچدک و بده صدو ت
منطقها تنها احتا

میکند که به وسیله شانا ،بالقوه محاصره شده و لدذا محدیط

اسشراتژیک اه یر از شانی است .آسدیبیدذ

دویلیشیری و تنهدایی بدرا فهدم

سیاست خا جی و امنیشی این یم مهدم اسدت .بدرا دادین ثبدات
بالفا اسرا ی برا منافع ملی این

داتدایگا،

یم بتیا حیاتی است و این یشه

غدغه

امینت مرزدایش ا ( .)Fride, 2015: 50-53 & Kauschاسرا ی بددین منردو یدا از
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شرتت اعراب

سومین جنگ

سال  1973تاایم بده آشدشی بدا داتدایگانش

سرفت .این یم بدو ،بازیا دی عاده سرزمیندا اشدغال شدده
موفق شد

سدال  1979بدا مادر  1993بدا ا  ،و

سدال 1967

سدال  1994بدا تشدریالت

خو سر ا ،فلتطین ترا ا صلح امضا کند.
اما ستشره مو
اسددرا ی

موکراسی خوادی و بها عربی

بدده شدددت نگرانددی یددم اسددرا ی

جنبشدا ضدصهیونیتشی
وجددو آو ه کدده

کشو دا عربدی ییرامدو،

ا برانگیخشدده اسددت .عاددق یشدده ا

ملتدا عرب منطقه این نگراندی ا

صددو ت برتددرا

نرددامدددا

موکراتیددک

اسدرا ی بده
ایددن کشددو دا

ترا ا دا صلح ملغی و وابط با این کشو دا به حالت تب از سال  1973برسدر
صو ت تحقق چنین وضعیشی اوضاع امنیشی یم صهیونیتدشی

(.)Inbar, 2012: 60

بتیا بدتر از سالدا تب از  1973خوادد شد .به لی اینره
به عنوا ،یک تد ت منطقها حامی این

آ ،سالددا ایدرا،

یم محتوب مدیشدد و یدا از انقدالب

 1979به شان جد اسرا ی تبدی شده است.

صو تی که انقالبدا مر مدی

بالقوه وجو ا و

این صو ت موازنه تد ت به ضر اسر ی تغییر خوادد کدر .
صد برآمده تا با اسدش ا ه از ابدزا اندر

به داین علت اسرا ی

حلقده امنیشدی

ییرامو ،خو ا متشحرم کند و از ن وج ایرا ،به کشو دا ییرامونی خو جلوسیر
نااید.
یری از اتداماتی که

این زمینه

ساز مو نیاز ا  ،است .انر
می دد به طو

که وا ات انر

یم صهیونیتشی بده نبدال آ ،اسدت تدامین

صد بتیا

از دزینهدا

ولت ا  ،ا تشدری

تاثیر من ی بر اتشاا این کشو ا  .ا  ،سدعی

ا تا از طریق ساز ا زا ،مار برق تولید کند .به طو کلی اسدشراتژ ایدن کشدو
این است که تا سال  2020به نوساز منابع انر
تدوین شده سهم ساز طبیعدی
.)Grave, 2015: 64

اندر

خو برر از که براسدا

مدو نیدازه  29صدد اسدت

برنامده
(& Eran

حال حاضر ساز ا  ،از طریق ا امه خط لولها که از مادر بده

اسرا ی کشیده شده است تامین می شو  .به لید مخال دت اعدراب بدا تدامین سداز
مو نیاز اسرا ی

پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی  نبیاهلل ابراهیمی و قدرت رشیدی

کشو دا عربی به وتوع بریوند خطر نز یک شد ،ول جدید به ایرا ،به طدو

طی سالدا اخیر این خط لوله  12بدا من جدر شدده اسدت .لدذا

ا  ،اغب است تا ساز مو نیاز خو ا به لی مالحرات امنیشی از منبدع یگدر
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تامین نااید ( .)Wurmser, 2013: 7با اجعا ،به این موضوع یا از کشف حوزه سداز
لویاتا،

سال 2010

یم صهیونیتشی به و علت به فرر صدا ات سداز بده ا ،

افشا  :یری اینره به لی عدم زیرساختدا الزم برا صا ات ساز بده ا ویدا و یدا
سایر بازا دا جهانی صا ات ساز اسرا ی به خا
لذا ا  ،به لی نز یری به منابع ساز اسرا ی

از منطقه سرا ،تاام مدیشدو

بهشرین سزینه بدرا صدا ات سداز

این کشو است (.)Wurmser, 2013: 9
ومین علدت کده بدرا اسدرا ی ادایدت ادبدر
برخو ا است :یری وابتشه ناو  ،امیندت اندر
وابتشگی این کشو به ایرا،

زمینه انر

منطقه است .دمزما ،با بها عربی

بتدزایی ا از و جنبده

ا  ،بده خدو و یگدر خطدر

بهویژه یا از انقدالبددا مر مدی

سال  1388طرح انشقدال سداز ایدرا ،از طریدق

عراق و سو یه مطرح شد و مدیر عام شرکت ملی ساز ایدرا،

بهادن مداه 1389

اعالم کر که متیر جدید انشقال ساز ایرا ،به ا ویا از طریدق خدای عدراق و سدو یه
نهایی شده است (سایت سای شرکت ملی ساز ایرا 1 ،بهادن  .)1389سرچده بده
اسدالمی ایدرا،

س شه معاو ،بین الال وزا ت ن دت جاهدو
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 1393طرح انشقال ساز از طریق خای عراق به سو یه به لی ناامنیددا حاصد از
بحرا ،این کشو تا اطالع ثانونی مشوتدف شدد (خبرسدزا
 )1393ولی طرح این متئله باعث تر

یم صهیونیتشی از این وحشت ا که بده ویدژه
مر می

تتدنیم  15ا یبهشدت

یم صهیونیتشی شد.
صدو ت وتدوع انقالبدی

ا  ،ساز ایرا ،به عاملی برا وابتشگی این کشو به ایرا ،تبددی شدو .

سرچه این متئله موضوعی است که تطعیت نخوادد اشدت ولدی
تحقق چنین سنا یویی

ددر صدو ت

آینده سبب خوادد شدد تدا ا  ،نیدز بده حلقده احشادالی

ییرامونی مخال ین سرسخت اسرا ی یا از حزباهلل لبنا ،بریوند و لدذا اسدرا ی
صد برآمد تا جلو چنین خطدرات بدالقوه و احشادالی ا بگیدر و براسدا
امنیشی خو امنیت ا
بر این اسا
نهایت

ادبدر

حلقه داتایگا ،بالفالش ح ظ نااید (.)Inbar, 2012:61

با تاله دا

یم صهیونیتشی کنترسدیوم حدوزه سداز تامدا

برا صا ات ساز به ا  ،مذاکرات محرماندها
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ا یبهشدت سدال

فو یه سدال  2014تدرا ا

ا بدا ایدن کشدو آغداز نادو .

بدین اسدرا ی و ا  ،بده امضدا سدید کده

آ ،ترا است ا  ،طی سالددا یدیش و بدیش از  500میلیدو ،ال سداز

براسا

ناایدد (.)Mohammed El-Katiri, 2014: 30 & El-Katiri Laura

طبیعی از ا  ،خریدا
براسا

طرح یم صهیونیتشی ترا است خط لولدها از میددا ،سداز مدا

کا خانجات سدوم احداث شو و

بده

ا امه نیز این خط لوله برا صدا ات سداز بده

سات ا  ،ا امه متیر دد .با این کا دم مشر صا ات بخشدی از سداز اسدرا ی
ح می شو و دم اینرده مدانع از وابتدشگی احشادالی ا  ،بده ایدرا ،خواددد شدد.
موضوعی که برا این یم به لحاظ ادبر

بتیا مهدم خواددد بدو (

Wurmser,

.)2013: 12
یا از این مرحله
ییرامو ،جاهو
تبدی شو .

انر

یم صهیونیتشی

حلقهدا

صد است تا ضان ن وج

اسالمی به شریک اسشراتژیک کشو دا ییرامونی ایرا،
جریا ،برسزا

داایش ن ت و ساز

جاهدو

زمینده

آج بایجدا،

چند سال ییش یری از مقامات یم صهیونیتشی ا هدا اشدت کده ایدن یدم
به اسرا ی کشیده شو تدا از طریدق خدط لولده اشدرلو -،الدوت ن دت جاهدو
آج بایجا ،به یا سرخ منشق و از آنجا به کشدو دا دندد و چدین صدا شدو .
براسا

این ا ها ات مطالعات امرا،سنجی این طدرح جهدت انشقدال ن دت و سداز

جاهو

آج بایجا ،از طریق ترکیه به اسرا ی آغاز شده است (.)Abilow, 2010: 326

 .٣ایران و آینده انرژی مدیترانه شرقی
جاهو

اسالمی ایرا ،براسا

سبقت ا از وسیه بو و با
ساز
2014

تبه اول ا

اعالم شرکت بریشیش یشرولیوم

سال  2013سو

اخشیا اششن  1192.9تریلیو ،فوت مرعدب جخدایر

نیا از آ ،خدو نادو ه اسدت (

 .)Energy,بنابراین کشو دا مار

BP Statistical Review of World

کننده ساز مانند اتحا یه ا ویا چین و دند

بلندمدت نای توانند این حجم عریم ساز ا نا یده بگیرند و به جخایر  30تریلیو،
مشر مرعبی ساز یم صهیونیتشی ل ببندند .بهویژه اینره اتحا یه ا ویا که بده نبدال
کادش وابتشگی به ساز وسیه است یا از بحرا ،اوکراین بیش از ییش عزم خدو
ا جهت جایگزینی ساز وسیه جزم کر ه و تنها سزینه جد برا این اتحا یده نیدز

پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی  نبیاهلل ابراهیمی و قدرت رشیدی

عالتهمند است تا خط لولها

ا امه خط لوله ن ت باکو-ت لیا-جیها ،از جیهدا،
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ساز ایرا ،است.
اما

شرایطی که ایرا ،با تحریمددا بدینالاللدی وبدرو بدو ه اسدت غدرب

علی غم منابع غنی انر

ایرا ،میتواند از منابع ساز جدید چو ،حوزه یدا

خز و مدیشرانه شرتی به عنوا ،جایگزین ساز وسیه اسش ا ه نااید و به داین لید
یم صهیونیتشی

صد است تا از این ابزا برا

بینالاللی خو اسش ا ه کند و جایگاه خو ا

سشیابی به ادددا

منطقدها و

منرومه امنیشی منطقه ا تقدا بخشدد.

به داین لی شاید بشوا ،یری از الی عاده مخال ت جد صهیونیتتدا با توافق
دتشه ا جاهدو

ا نیدز

اسدالمی ایدرا ،بدا تدد ت ددا بدز

دادین نرشده

جتتوجو کر .
اسرا ی تاله ا تا از منابع انر
و دد

ادبر

کشف شده

مدیشرانه شرتی برا تحقق

خو اسش ا ه نااید .یدم صهیونیتدشی از ایدن وحشدت ا تدا

ایرا ،با اسش ا ه از منابع عریم ساز خو داتایگا ،و شرکا این یم ا با خدو
مشحد نااید لذا سعی ا تا از فرصت تحریمدا بینالاللدی علیده ایدرا ،اسدش ا ه
ناو ه و ضان تامین منابع ساز مو نیاز کشو دایی مانندد ا  ،خطدر وابتدشگی
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394
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داتایگا ،بالفا خو به ایرا ،ا از بین ببدر  .وابتدشگی داتدایگا ،اسدرا ی بده
منابع ساز ایرا ،خطر شرتت مذاکرات سازه با اعراب ا

یی خواددد اشدت

و میتواند وضعیت امنیشی یم صهیونیتشی ا به سالدا تبد از  1991کده دندوز
مذاکرات صلح با ا  ،و فلتطینی دا شروع نشده بو برسر اند .لذا این یدم تدا
خوادد بو تا با اسش ا ه از منابع ساز خو نه تنها مانع شرتت این مذاکرات شدو
بلره
منابع انر

اسشا ییشبر اددا

خو

این مذاکرات داتایگا ،عرب خدو ا بده

این یم وابتشه ساز  .لذا یری از الی مخال ت جدد ایدن یدم بدا

توافق دتشها ایرا ،و  5+1ا باید

داین نرشه جتت.

نتیجهگیری
این مقاله

یی یاسخ به این سئوال بو که کشف ساز

بر معا الت تد ت

مدیشرانه شرتی چه تاثیر

منرومه امنیشی مدیشرانه شرتی و غدرب آسدیا از خدو برجدا

سذاششه است .داا ،سونه که س شه شد شر سیر این منرومه امنیشی ناشی از اعدالم

موجو یت اسرا ی یا از جنگ جهانی وم و اخشال

با اعراب و جها ،اسدالم بدر

سر و منبع زمین و آب است .ادایت و جایگداه اندر

اسدشراتژ امنیدت ملدی

یم صهیونیتشی از یک طر

و

ست اششن جخایر انر

یم صهیونیتشی نیز سبب شد تا از داا ،ابشدا
نیز از نقش بتزایی
اما با کشف ساز

نیدا توسدط تبدا

کنا و منبع سنشی تدنش اندر

منرومه امنیشی مناطق یا شده برخو ا شو .
مدیشرانه شرتی و بهویژه

سرزمیندا اشغالی دم توزیع

تواناند دا ا بین واحددا این منرومه به ن ع یم صهیونیتدشی تغییدر ا و ددم
اینره این یم سعی ناو ه تا با توجه به ادایدت ادبدر
عنوا ،ابزا

جهت تحقق اددا

مندابع اندر

از آ ،بده

منطقها خدو بهدره جویدد تدا بشواندد معدا الت

تد ت ا به ن ع خو تغییر دد.
تغییر تواناند دا به زعم ولشار ا ،این
ساز

یم محقق شده است .یا از کشدف

نواز غزه و مشعاتب آ ،سدرزمین ددا اشدغالی نده تنهدا اسدرا ی بدا کدادش

آنها شد بلره

مراح بعد موفق شد تا

فلتطین منعقد کند که براسا

آ ،فلتطین برا مدت  20سال معا ل  4/75میلیدا
کندد (& El-Katiri Laura

مشر مرعب ساز از اسرا ی خریددا
28

انویه  2014ترا ا

با شدرکت بدرق

Mohammed El-Katiri,

 .)2014:با این حتاب نه تنها صهیونیتتدا حاضر به احقاق حقوق فلتدطینیددا

نشدند بلره با ح ظ وح ترا ا اوسلو عاال وابتشگی اتشادا
خو ا بیش از ییش تقویت ناو ند.
بین خو تبر
ادبر

نیز

فلتدطینیددا بده

مرحله بعد اسرا ی توانتشه است تا ا شالفدی

و یونا ،ایجا نااید که نه تنها به لحاظ اتشادا

بلرده بده لحداظ

شرایط جدید منطقها برا آنها حدا ز ادایدت فراواندی اسدت .امدا

اینره

یم صهیونیتشی تا چه اندازه موفق شده اسدت از ایدن موضدوع بدرا سدایر

اددا

منطقه ا خو مانند فروه ساز به ا  ،و وابتشه ناو  ،این کشو به خو و

داینین صا ات ساز به ا ویا و ماانعدت از اتحدا ادبدر

تدا ه سدبز بدا ایدرا،

اسش ا ه نااید جا تر ید وجو ا .
داا ،سونه که جکر شد انر

پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی  نبیاهلل ابراهیمی و قدرت رشیدی

آبدا سرزمینی نوا غزه و محاصره آ ،مانع از سشیابی فلتطینیدا به منابع سداز

از داا ،ابشدا برا اسرا ی به لحاظ امنیشی حدا ز

ادایت فروانی بو  .ادایدت ایدن موضدوع سدبب شدده تدا یدا از کشدف سداز
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سرزمین دا اشغالی میا ،سیاسشادا ا ،این یم بر سدر ح دظ مندابع سداز بدرا
امنیت بلندمدت

یم و صا ات ساز اخشال

موضوع تشری شد

افشد لذا کایشها که برا بر سی این

نهایت تاایم سرفت که  60صدد از جخدایر موجدو کده

معا ل  540میلیا مشر مرعب اسدت بدرا امنیدت اندر
سهایها مشخص از جخایر نیز برا صا ات

اسدرا ی ح دظ شدو و

نرر سرفشده شدو

(Sachs &Bursma

 .)2015: 13این تاایم باعث نا ضایشی سهامدا ا ،میا ین ساز اسرا ی شده است و
وجو این اخشالفات سبب شد تا تامین ساز مو نیاز ا  ،از طریق اسرا ی با ابهدام
وبرو شو  .ضان اینره

ا

اخ ا  ،نیز عدها ترا ا خرید سداز از اسدرا ی

به شدت محروم کر ند (.)Grave& Eran, 2015: 64
مجاوع میتوا ،س ت که آسیبیذیر بیش از حد اسرا ی
و حجم نتبشا یایین جخایره

برابر کشو دایی مانند ایرا ،مانع از اسش ا ه ابدزا

اسرا ی از ساز برا ماانعت از اتحا ادبر

ایرا ،با ا ویا و داتدایگا ،بالفاد

این یم شده است .اما یک نرشه ا نباید فراموه کر کده
ساز معا الت منطقه ا به ن ع
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394
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صد است تا برا
بهره بر ا

اتخاج تدابیر دوشاندانه
اددا

ددر صدو ت کشدف

یم صهیونیتشی تغییر ا ه است و کااکا ،این

سشیابی به اددا

نااید لذا جاهو

زمینه اندر

یم

منطقها و بینالاللدی خدو از ایدن ابدزا

اسالمی ایرا ،باید ضان توجه جد به این خطر و
زمینه یرلااسی انر

مانع از سشیابی ایدن یدم بده

منطقها خو با تاتک به ابزا ساز شو .
سیاسشادا ا ،یم صهیونیتشی طی سالدا سذششه داوا ه سعی ناو هاندد تدا

با اسش ا ه از تحریمدا بینالاللدی و بدا اتخداج اتدداماتی مانددسا مانندد وابتدشگی
داتایگا ،بالفالش به انر

سرزمین دا اشغالی و اتحا درچه بیششر با ا ویدا از

طریق تامین ساز مدو نیداز آنهدا موتعیدت ادبدر

ایدرا ،ا

تضعیف ناایند و لذا عابانیت آنها از توافق دتشها تد تدا بز

منطقده و جهدا،
بدا ایدرا ،از

این منرر نیز تاب ا زیابی است و این نرشه مهای است که تاایمسیرندسا ،سیاست
خا جی جاهو

اسالمی ایرا ،باید به آ ،توجه جد

اششه باشند.
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