
 خالصه مدیریتی

تالش برای  وبوده خود امنیت عرضه منابع انرژی  ارتقاءهمواره در تالش  خود، ابتدای ظهوراز صهیونیستی  رژیم 

گذاران این رژیم  سیاست .باشدمیراهبردی  ایمسئله از نظر سران این رژیم  ،وابستگی به واردات انرژی رهایی از 

 اولویتدر ، تامین امنیت انرژی را 2011و توقف صادرات گاز از سوی مصر در سال تحریم کشورهای عربی از پس 

ای به صورت قابل مالحظه های ساحلی این رژیمدر آب لویاتانبا کشف دو میدان عظیم گازی تمار و  .ددنداقرار اول 

 یداراان صهیونیستی این دو مید. از نظر سران رژیم است افزایش یافته ،امید رژیم صهیونیستی به استقالل انرژی ،

سیاست خارجی و برای  رژیم و ابزاری اینباعث استقالل انرژی  زیادیکه تا حد  هستندارزشمندی ژئوپلتیک 

 .د شدنخواهمتحدین این رژیم  بااستحکام روابط 

 

از منابع گاز در بین مردم، دولت و سیاست گذاران  اقعی غیر وارزش مواردی و در انتظارات زیاد  ،کشف این میادین

توسعه  تاخیرنهایت باعث های متفاوت و سازش ناپذیری گردیده، که در این رژیم پدید آورد و سبب ایجاد دیدگاه

ه را به خود مشغول نمود این رژیم سران ذهنانرژی شدن چنان منابع کننده  یک صادرتبدیل به شد. میادین این 

 رژیمرهبران این و جنبه سیاسی یافته  صرفا در بازارهای جهانی و منطقه،  تحوالت رخ دادفارغ از  است، که 

 .اثبات اقتصادی بودن صادرات گاز به همسایگان دارند ایهمچنان در تالش بر

 

. استه و ثبات  این رژیم در منطق عاملی توانا برای استحکام موقعیت صادرات گاز ، صهیونیستی نظر سران رژیماز 

پس از  این کشوربه چهارمین صادرکننده گاز رژیم صهیونیستی  ترکیه ،به صادرات گاز بویژه در صورت تحقق 

برآورد  .پیدا خواهد کردرای صادرات  گاز به اروپا نیز ب فرصتیاز طرف دیگر  وجان خواهد شد بایایران و آذر ،روسیه

 از ،رژیم این سیاسی محافل برخی در که است رفته پیش بدانجا تا از کشفیات گاز، ژئوپلتیکی بسیار زیاد  منافع 

  میشود.  یاد سالح یک عنوان به گاز

 

از واردات  یبخشدر بلند مدت جایگزین  ودر بخش نیروگاهی  واردات زغال سنگتواند جایگزین گاز طبیعی می

افزایش زیربنائی و  هائیطرح از صادرات گاز درهمچنین درآمدهای حاصله  شود. نفت در بخش حمل و نقل 

 .مورد استفاده قرارگیردمد آاشتغال و در

 

این  تاکید نموده است. گاز ای و منطقه ی ژئوپلتیکیمزایا اهمیت بطور مکرر بر ، صهیونیستی رژیم دولتتاکنون 

عدم  در صورتدولت  ،اما با شروع صادرات حجم قابل مالحظه گاز ،باشدراه گشا کوتاه مدت ممکن است در گزینه 

 گرفت.د تحت فشار قرار خواهحاصله بهره برداری مناسب از درآمدهای 

 

 
 



 مقدمه

درگیری های  .امنیت عرضه منابع انرژی بوده است ارتقاءهمواره در تالش  ،خود ابتدای ظهوراز صهیونیستی  رژیم 

برای دستیابی به منابع  رژیماین افزایش تالش  سبب 1۹۴۸دائمی به ویژه تحریم های کشورهای عربی در سال 

در سالیان گذشته این رژیم  .گذاران این رژیم شد سیاست گرفتن امنیت انرژی از سویقرار  اولویتانرژی و در 

راهبردی بوده  ایمسئلهبه ویژه واردات نفت به عنوان  ،وابستگی به واردات انرژی ه در تالش برای رهایی از هموار

در منطقه  2010و  200۹های ساحلی این رژیم در سال در آب لویاتانم گازی تمار و با کشف دو میدان عظی .است

از نظر  .به صورت قابل مالحظه ای در حال تغییر استامید رژیم صهیونیستی به استقالل انرژی  ،ویژه اقتصادی

باعث استقالل انرژی  زیادیکه تا حد  هستندارزشمندی ژئوپلتیک  یداراان دو میداین سران رژیم صهیونیستی 

سیاست برای  ابزاری و ،کشورهای همسایه بهتواند فرصتی برای صادرات گاز این کشفیات می .د شدنخواهآن رژیم 

 از اهمیت ،های نفت و گازدر سالهای اخیر کاهش قیمت فراهم آورد.متحدین این رژیم  باخارجی و استحکام روابط 

 این رژیم از تاثیر ژئوپلیتکی آن در منطقه نشده است.تغییر نگرش  سبباما است،  این منابعاقتصادی 

از درگیری ها و تنش  ایمجموعه ،ینمیاد کشف این در دوره هفت ساله پس از طی  ،خوش بینی اولیه علیرغم

و دستیابی به اهداف تعیین  لویاتانبرداری از میدان بزرگ توسعه و بهرهع از مان ،گذاریقانونهای مداوم سیاسی و 

کش های کشم شد.های سیاسی گروه میانمشکالت اجتماعی و درگیری  تشدیدموجب مسئله این  گردید.شده 

های اقتصادی در گیریدرباره نحوه تصمیم مسئله ساز یمنجر به فرآیند ،شده کشفمنابع  موردبه وجود آمده در 

شده در بین مردم به وجود  کشفمنابع  ی کهظار بیش از حدانت .و افزایش نارضایتی در بین مردم شد نظام سیاسی

بسیار  ،ایجاد مناقشات اجتماعی گردید که توسعه میادین گاز و تبدیل شرق مدیترانه را به منطقه گازی سبب ،آورد

  .دشوار نمود

 

 پیش زمینه

 ،2000و  1۹۹۹های میلیارد مترمکعب در سال 5/33مری با مجموعه ذخایر گاز  ی نوا و گازدو میدان با کشف 

گاز با توجه به حجم اندک  .شروع گردید 200۴از سال  رژیم صهیونیستی استفاده از گاز در بخش نیروگاهی

مورد نیاز گاز درصد تقاضای  ۴0که  دمون مصراز واردات گاز اقدام به رژیم این  200۸از سال  میادین کشف شده،

میلیارد مترمکعب در سال رسید  3/5به  رژیم صهیونیستی مصرف گاز 2010در سال  .نمودتأمین می را آن رژیم 

گاز در بخش  سهم 2010تا پایان سال  .درصد آن در بخش نیروگاهی و تولید برق مصرف شده است ۹0که 

 گاز تولید کاهش ،2011 سال در .درصد افزایش یافت 1۷به درصد و سهم گاز در سبد انرژی  ۴0نیروگاهی به 

کشف شرایطی  در چنینشد. رژیم صهیونیستی در بخش نیروگاهی  اضطرایوضعیت باعث قطع واردات گاز و مصر 



و  200۹در سال های  ساحلیعمیق در آب های و  درمنطقه ویژه اقتصادی تمار و لویاتان میدان عظیم گازی دو 

 .بودخوشایند بسیار  برای سران این رژیم   2010

 

در دسامبر  لویاتانمیلیارد مترمکعب و میدان عظیم گازی  2۸3با حجم ذخایر  200۹در ژانویه سال  رمیدان تما

طنین  قابل ذکر است که رژیم صهیونیستی میدان .کشف شدندمیلیارد مترمکعب  620حجم ذخایر  اب 2010سال 

در  .کشف کردمیلیارد مترمکعب  55ذخایر گاز  با مجموع 2013در سال را و میدان کاریش  2012در سال را 

 .این رژیم بوده است( میلیارد متر مکعب 5/۷)نیاز مصرف داخلی  پاسخگوی رتولید گاز میدان تما 201۴سال 

 تولید درصد  ۴5 تولید  بعمن تمار ومنبع اصلی مصرف گاز تولید شده میدان   درصد سهم، ۸5  با بخش نیروگاهی

و  انرژی ملی، یوزارت زیر ساخت ها بینیپیش بر اساس   بوده است.  2015در سال  نیروگاهیدر بخش برق 

افزایش خواهد یافت و مصرف گاز از درصد 60به در بخش نیروگاهی سهم گاز  2020تا سال  این رژیم، منابع آب

  .رسیدخواهد  2030میلیارد متر مکعب در سال  1۸به  2020میلیارد متر مکعب درسال  12
 

 

 

 یژئوپلتیک تاثیرات 

منابع عظیم گاز کشف شده می تواند فرصتی برای صادرات  است و یکوچک رژیم صهیونیستی بازار داخلیگاز بازار 

این رژیم  نقش، به کشورهای همسایه آنصادرات و این رژیم، منابع گاز  گذاران سیاست  نظر ازفراهم سازد. گاز 

به معنای ورود  یونان و ترکیه  ،صادرات گاز به کشورهایی نظیر قبرس .خواهد نمودمتحول  به تدریج را در منطقه 

سران این رژیم اقدام  ،این شرایط در .شرق مدیترانه و نقطه عطفی برای روابط خارجی این رژیم است زار گازبابه 

و صادرات گاز را عاملی توانا برای  اندنمودهاقتصادی خود با کشورهای شرق مدیترانه و به بهبود روابط سیاسی 

یونان و قبرس از این رژیم در سال  ی مکرر سراندارها. دیمحسوب می نماینداستحکام موقعیت خود در منطقه 

پیمان از نظر سران این رژیم،  .است هقدرت بخشید ،د جدیدی در حال آغاز استاین دیدگاه که اتحابه  2016

 .باشدمی ترکیه با گازی معاملهقرارداد  الوقوعقریبعقد  برای اینشانهرسمی برای بهبود روابط با ترکیه 

 این سیاسی محافل برخی در که است رفته پیش بدانجا تا از کشفیات گاز، ژئوپلتیکی منافع  بسیار زیاد برآورد 

 رژیم این سران از برخی بطوریکه ،است افراطی حدی تا انتظارات این میشود.  یاد سالح یک عنوان به گاز از ،رژیم

این اظهارات  نمایند. می اروپا به گاز صدور قطعصحبت از اقدام متقابل و   اروپا، سوی از تحریم اعمال برابر در

 بیش از اندازه  این رژیم خواهد نموداز گاز در آینده اقدام به واردات که  یئکشورها تاثیر رژیم صهیونیستی را بر 

  .بزرگ جلوه می دهد وبرآورد 

 اردن تمایل، اروپا به گاز عرضه برای رقابت افزایش جی،انال بازار در عرضه مازاد افزایش ،نفت قیمت شدید کاهش

رژیم  سیاسی محافل توجه مورد تنها نه مصر در "زهر" گازی عظیم میدان کشف و  جیانال واردات برای

 آن نیز نگردید.و بازنگری رژیم صهیونیستی گاز  ژئوپلیتکی د نقشمجد ارزیابی باعث بلکه ،نگرفت صهیونیستی قرار



 که  ه است،را به خود مشغول نمود این رژیم سران ذهنانرژی شدن چنان منابع کننده  یک صادرتبدیل به  تصور

همچنان در تالش بر اثبات اقتصادی بودن  رژیمرهبران این و جنبه سیاسی یافته  صرفا ، تحوالت رخ دادهفارغ از 

 .صادرات گاز به همسایگان دارند
 

که سران این  کشوری ،باشدمیسوی ترکیه از  آناولین خطر  که دارد همراهبه  خاطراتی م ژئوپلتیکی فرصتهای

 ،ای در زیر بستر دریاساخت خط لوله توجیهبرای  قابل توجه است که .هستند به آنصدور گاز  رژیم بسیار مشتاق 

درصد  10. این میزان واردات گاز، میلیارد متر مکعب در سال باشد 10 الی ۸در حدود باید حجم گاز تجارت شده 

 این حجم  با  نمود.خواهد تبدیل  رژیمگترین خریدار گاز از این ترکیه را تامین، و این کشور را به بزرگاز مصرفی 

جان خواهد بایایران و آذر  ،ترکیه پس از روسیهبه چهارمین صادرکننده گاز رژیم صهیونیستی  ،صادرات

  .به اروپا فراهم خواهد نموداین رژیم گاز  برای صادرات  فرصتیاز طرف دیگر  وشد 

ادین گاز رژیم های بزرگی از میتار خرید بخشخواس بارهااست. روسیه دومین مخاطره ژئوپلتیکی از سوی روسیه  

دسترسی به  اصلی آن و هدفتا اقتصادی  داردژئوپلتیکی  امر به احتمال زیاد جنبهاین  کهبوده  صهیونیستی

روسیه  حضور .روسیه در شرق مدیترانه است حضورهای ساحلی این رژیم توسط نیروی دریایی روسیه و افزایش آب

کاهش وابستگی به واردات گاز از  وسیاست های انرژی اروپا  تقابل با در د توانمی در بازار گاز رژیم صهیونیستی 

  . روسیه قرار بگیرد

 

 یداخل های سیاست بر تاثیرات 

از آنچه در که  مسئله ای  بود، میادیناین توسعه بهره برداری و  جهتشف شده گاز نیازمند چارچوبی میادین ک

که در مرور زمان بر سر نحوه  و اجتماعی سیاسی اتمنازع آمد. درگردید بسیار مشکل تر از کار می ابتدا تصور

بهره برداری منطقه ای از آنها شکل  برای طرح های جاه طلبانه دولت با همراه این میادین برداری از توسعه و بهره

سیاستهای بهره برداری از منابع گاز حول سه محور  200۹ سال از .را به تاخیر انداخت توسعه این میادین ،گرفت

های گاز)یارانه برداری از درآمدهای حاصل از صادراتمیزان درآمد های دولت، میزان صادرات و نحوه بهره اساسی

 لویاتانمیدان بزرگ و  رکشف میدان تما .داشتقرار بنائی(زیر ساخت ها و اجرای طرح های زیرتوسعه  انرژی یا 

و  صادرات گازبر سر میزان   بحثمجلس و  درها و اختالف ی از درگیریموج شروع باعث ،و احتمال صادرات گاز

 .با توجه به مسئله  استقالل انرژی شد درآمد دولت از منابع گاز

بوجود  مشکالت. یابدمصرف داخلی تخصیص  بهدرصد از گاز  60پیشنهاد نمود تا  ، دولت2011سال  اکتبردر  

 قرارصهیونیستی رژیم استقالل انرژی را در الویت اول اهداف و سیاست خارجی  اعراب،تحریم نفتی  آمده در پی

در  این رژیمبویژه هنگامی که  2011گاز در سال  صدور قطعو  مصرجانبه  ضرورتی که با اقدام یک .داده است

 .اهمیت بیشتری برخوردار شد حال تدوین سیاست های مالی نفت و گاز بود، از 

از این تولید شروع و  بسرعتبه دلیل کمبود گاز  رتوسعه میدان تما، شرکتهای گاز پیشنهاد دولت توسطبا قبول 

 ایاولیه هایتوافقبه  نیز مصر و اردن با همچنین  گازشرکت های تولید کننده  .آغاز گردید 2013سال  میدان در 



 (درآمد شرکت شلبه تملک که بعدها )جیبیتوافق شرکت بین المللی ، آنمهمترین  .دندرسی گاز صادرات برای

  بود. به اروپا گاز  و صادرات ایدکو جیانپایانه البرای صادرات گاز به  مصربا 

در نوامبر  .افتادسال به تعویق  ۴برای  منابع گاز توسعه  ،هت جلوگیری از انحصارج ،انجام شده اقداماتعلیرغم 

خصوصی که  ی منعقد شده با شرکت های داد هاقرار صار این رژیم اعالم نمود که کمیته ضد انح 2012سال 

سهم شرکت های گاز  کمیتهاین از نظر ، لذا است انحصار در بخش گاز شدهباعث اند نموده  کشفمیادین گاز را 

این امر . الزامی استدر توسعه میادین گاز دهندگان  مشارکت سایر توسعه  باید کاهش یافته و میادین در توسعه 

آن از تقاضای درصد  ۸5ست که ا کوچکی بازار رژیم این گاز بازار، زیرا نمود ایجاد دولت برای اساسی مشکالت

این تقاضا از  ونمود ایجاد درصد باقیمانده چگونه می توان بازاری رقابتی  15اینکه در و  استبخش نیروگاهی 

  رسید.میمشکل به نظر  ،سوی چه بخشی خواهد بود

 ،چارچوب جدیدبر اساس  تعیین گردید.ارچوب جدیدی بین دولت و شرکتهای خصوصی چ 2015 سال  ژوئیهدر 

تسهیالتی برای به این شرکت ها در مقابل  کاهش یافت ودر توسعه منابع گاز دهنده بزرگ های توسعهشرکتسهم 

 این پیشنهاد سال اعطا گردید. 10بازارهای انرژی جهان به مدت  تغییرات در مقابلتوسعه میدان لویاتان و مصونیت 

میادین کاریش  .مخالفت شدید روبرو شدبا ی سیاس های گروه و مردم طرف از ،گانداری از تولید کنندبدلیل جانب

یکی از  . از طرف دیگردر بازار نمی گردیدرقابت  باعثو بودند کوچک میدان لویاتان بسیار نین در قیاس با ت و

قبل از  ،و تضمین امنیت تقاضای داخلی لساح لویاتان بهخط لوله گاز از میدان  احداثهای اساسی  شرط پیش

  .نشده بودآن لحاظ در  انرژی برای تضمین امنیتصدور مجوز صادرات گاز 

درخواست های کمپانی به دادن نمردم دولت را برای تن  ، وگرفت رقرامورد مخالفت  نیزگذاری گاز مکانیزم قیمت

رچوب پیشنهادی دولت استعفا چابه در اعتراض  2015کمیته ضد انحصار در سال  د.های گاز تحت فشار قرار دادن

د قانون ض 52اعمال اصل  وظر نگرفتن قوانین ضد انحصار مذاکرات مجدد یا در ن برابر انتخابرا دولت  و ، نمود

 .، قرار دادقوانین ضد انحصار مد نظر قرار ندهدملی امنیت داد تا به دالیل دولت اجازه میبه  که انحصار

 :اوالارائه نمود. استدالل  3 ،گازمنابع  امنیتی وژئوپلتیکی اهمیت توجیه  برایدولت 

 به همسایگان جهت ایجاد ثبات در آنهاسرعت بخشیدن به صادرات گاز  -1

 هاجلوگیری از صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه بدلیل رفع تحریم -2

 اروپا با افزایش روابط اقتصادی و صادرات گاز به اروپا به ویژه به یونان و قبرس ازبرداری سیاسی بهره  -3

 

کاهش شدید قیمت های مصر، زهر  عظیم گازیکشف میدان با  52به کار گرفته شده برای استفاده از اصل  منطق

ها)همانند آنچه و تضعیف احتمال صادارت گاز ایران و عدم ممانعت از صدور تحریم  201۴نفت و گاز در سال 

در دسامبر سال   52به اعمال اصل  دولت اقدام  موانع،با وجود این  .مواجه شد مشکلبرای روسیه رخ داد( با 

  .نمود 2015

 



 .شد لویاتانتوسعه میدان مانع از در بازارهای جهان  کاهش شدید قیمت گاز ،دجدی ارچوبچ تصویببا وجود  

 ،شودفراهم  مصرجی انصدور گاز به تاسیسات ال محلسرمایه ای که قرار بود از عدم تحقق و  "زهر"میدان  کشف

در  به وقوع پیوسته منازعات سیاسیمسیر طوالنی طی شده و . ن شدالویاتمشکالت توسعه میدان  تشدیدمنجر به 

در طی این  .آشکار نمود را فرآیند پیچیده تصمیم گیری اقتصادی در سیستم سیاسی این رژیم گاز،مورد منابع 

تسریع مالحظات امنیتی برای  مشکوک ازاستفاده  ت، وقرار گرف تردید تصمیم گیری موردشفافیت فرآیند روند، 

پارلمان و دولت و و فزاینده شکاف بین دولت  رشدو   اقتصادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت سیاست های

 . سازمانهای قانون گذاری را نشان داد

 

 اجتماعی-تاثیرات اقتصادی

 عکس .بودجدید در بین مردم و اعتقاد به کاهش هزینه زندگی  انتظارات ایجاد، گاز اکتشافبیشترین اثر داخلی 

از مردم میدی ا نا  و گاز بوده است مسئلهاز  بیش یق ترعمی مشکالتوجود  ناشی از ، مردم احساساتی العمل

 سمت به احساسات این شدن سرازیر. را نشان دادم سیاسی و ساختار اقتصادی این رژی رهبری ،های گازشرکت

از تابستان این رژیم  مشکالت اقتصادی نمود. دشواررا ندگان میادین گاز ده توسعه با توافق برای تالشگاز،  مسائل

لذا ، .آغاز شدو عدم وجود رقابت  و انحصار  بازارساختار اقتصادی به مردم اعتراض و با تظاهرات  2011سال 

 ،گازصار ححصار مبنی بر انان ضدکمیته اعالم  .گرفتمورد حمایت قرار  شدت به برای رفع انحصار  خواست مردم

 شد. مربوط به گاز  مسائلبه  آنانو ورود  احساسات مردم تحریکباعث 

 .شد و داخلی اقتصادی به مسئلهامنیتی  ایاز مسئله موضوع گاز تغییر سبب ،گاز در مسئلهعمومی  نارضایتی های

 ها تهدید امنیتی از سوی این کشور ،بهار عربی بودندهای پس آمد درگیر صهیونیستیرقبای سیاسی رژیم  درحالیکه

تغییر مسئله گاز  .های اقتصادی دیگر از سوی مردم قابل قبول نبودپرداخت هزینه وقبول فداکاری تضعیف و لذا 

در محافل  مواضع یکسانی نداشتند و اره مسائل گازدربی که بین اقتصاددانان سبب اختالف ای اقتصادی،به مسئله

چارچوب پیشنهادی گاز این سردرگمی به ویژه در هنگام بررسی نتایج  .سیاسی نادیده گرفت شده بودند گردید

  .کردنداز انحصار حمایت  ری دیگگروهبازار رقابتی و  ارخواست گروهی و  شدآشکار بیشتر توسط دولت 
 

 یاقتصاد اثرات  

 .دارداز منابع انرژی انتظارات اقتصادی و کج فهمی در شه در انتظارات غیر واقع بینانه ری گاز مسئله به مردم ورود

قیمت مواد کاهش  ،های آب و برقصادی و کاهش هزینهمعضالت اقت گاز به عنوان راه حلی برای  شفک ،در ابتدا

و  بزرگآموزش و سالمت و حمایت از پروژه های امر کاهش مالیات و به عنوان منبعی برای اصالحات در  ،غذایی

 ،به کمتر از وفای به این تعهدات مردممانع از مصالحه ، هااین برداشت .می شد تصوردفاعی  بسیار زیادتامین منابع 

 این رژیم اقتصاد بر گاز  های  درآمد .معنای فساد و عدم کفایت دولت بودعدم برخورداری از منافع حاصله به و 

در مرکزی این رژیم ارزیابی مجدد بانک  براساس .به آن اندازه که مردم فکر می کنند ولی نه،  دگذار خواهدتاثیر 



سال  30برای و لویاتانمیادین تمار  های درآمددولت از سهم  ،201۴در میانه سال  نفت و گازپی کاهش قیمت 

 . است شدهبرآورد  2015در سال  این رژیم دولت بودجه از درصد  ۷/2معادل  تولید،

 و شرکت های تولید کننده به سود آوری آغاز  لویاتانمحقق خواهد شد که تولید از میدان  یهنگام این درآمد تنها

در صندوق ذخیره توسعه ملی  ومستقیم به خزانه دولت واریز نخواهد شد  این درآمدهاقابل توجه است که  برسند.

 .خواهد شداستفاده مد آافزایش اشتغال و در زیربنائی، هائیطرحبرای  داری ونگه

 

تواند جایگزین گاز طبیعی می. باشدمیاستفاده ارزانتر از منبع انرژی با آلودگی کمتر  ،گازر اقتصادی اثمهمترین 

 شود از واردات نفت در بخش حمل و نقل  یبخشدر بلند مدت جایگزین  ودر بخش نیروگاهی  واردات زغال سنگ

درصد  60 ،عالوه بر این. گرفتخواهد قرار  قیمت های انرژی نوساناتکمتر در معرض  این رژیم  که در این صورت

از گاز و  داشتهانرژی باالیی  مصرفشود که سازی تامین میشیرین مجتمع ۴آشامیدنی این رژیم توسط آب 

 .شوداستفاده  است، همیانرتعارض و منازعه در خاو شاءدر آینده من احتمااله برای تولید آب شیرین ک توانمی

در را  گازبرداری از  بهره  نمایدمیتالش  دولتو  مقصد اصلی کشفیات جدید گاز خواهد بوداین رژیم بازار داخلی 

بیشتر به کشاورزی  وتجاری  ،خانگی ،مصرف گاز در بخش های صنعتافزایش  .افزایش دهدهای مختلف بخش

 های مربوط به گاز اول فناوری صفرا دارد تا در  فرصت این  رژیم و این خواهد بود سود اقتصاد و محیط زیست

ی بسیار فراتر از انتظار نقشهای تجدیدپذیر برای انرژی ،هابسیاری از ارزیابی دردر بخش نیروگاهی قرا گیرد. 

 بعنواناز گاز  ،توسعه یابند ،تر تجدیدپذیرتا زمانی که فن آوری های مقرون به صرفه و انتظار میرودینی شده بپیش

 و استفادهوابسته به مصرف  اکه این رژیم نبایستی صرف معتقدند ،این رژیم نخبگان .نام برده شود مناسبسوختی 

استفاده از گاز برای سایر  جهتهای جدید و مبتکرانه سرمایه گذاری برای فناوریبرای تولید برق باشد و  گازاز 

 وابسته های فناوری توسعه برایمناقصات  انتشار به اقدام رژیم این دولت راستا . در ایننمایدمیرا تشویق مصارف 

تحصیالت  مقاطع درمهندسی انرژی در  آموزشی جدیدهای برنامه و گنجاندن تحصیلی هایبورس و ارائهو  گاز

 .است نمودهتکمیلی 

 

 نتیجه گیری

را صهیونیستی سیاسی و اجتماعی رژیم  نظام ،یپولتیکژئوو  یاقتصاد اتر تاثیرب عالوهگاز  کشف میادین عظیم 

عالوه بر مزایای مهم اقتصادی باعث تحکیم موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه  ،شده کشفبع منا .دگرگون کرده است

 عمیقمشکالت  تشدیدسربرآوردن و  کشف این منابع، باعثاز سوی دیگر  .و خروج این رژیم از انزوا خواهد شد

های م و گروهبین مرد کافشنارضایتی از وضعیت اقتصادی و سیاسی در بین اقشار مردم و افزایش  ،اجتماعی

 .در رژیم صهیونیستی شدطرز تفکر مخالف  منجر به ظهور دو و مختلف سیاسی

در مقایسه با سایر کشورهای دارای ذخایر غنی خود این رژیم برای بهره برداری از منابع طبیعی طی شده  مسیر 

گاز نشان داد که  شفک.استنباط نمود چندان متفاوت نیست تواناما نتایجی که از آن می .متفاوت است ،طبیعی

منطقه ای یا تأثیرات ژئوپلتیکی آنها  تمرکز صرف بر روی نقش ربتالش  وجداسازی منابع انرژی از مسائلی داخلی 



شاهد  این رژیمانرژی، در بخش  اعمال یارانهعدم با وجود  .آنها بسیار مشکل است و یا نقش مکملبه دلیل تضاد 

عقیده دیرینه ای  .در منطقه از سوی مردم بوده است ذخایر انرژینتظاراتی مشابه با سایر کشورهای دارای بروز ا

محسوب  اصلی قلمداد  مقصردولت  ،در صورت عدم برخورداری از منافع آنکه منابع انرژی متعلق به مردم است و 

برداری از منابع طبیعی ایجاد تعادل در مسئولیت دولت برای بهره ،امراین  .خواهند شددولت و خواستار تغییر آن 

 .سازدمی مشکل بسیار رااست  مردم تنعم و کامیابی افزایش تالش برایو متقاعد نمودن مردم در این که دولت در 

ی مزایا اهمیت بطور مکرر بر ،هایارانه اعمال  و اقتصادی اصالحات شعار انتخاب به جای صهیونیستی رژیم دولت

اما با شروع  ،باشدراه گشا کوتاه مدت ممکن است در این گزینه  تاکید نموده است. گاز ای و منطقه ژئوپلتیکی

تحت حاصله عدم بهره برداری مناسب از درآمدهای  واز سوی افکار عمومی دولت  ،صادرات حجم قابل مالحظه گاز

 .در قرار خواهفشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمیمه

 2025چشم انداز تولید گاز رژیم صهیونیستی تا سال 

 
 )میلیارد متر مکعب(2025پیش بینی تولید گاز رژیم صهیونیستی تا سال 

 
 ا و وزارت نفت رژیم صهیونیستیآیآی، ئیاممنبع: بی

 سایر سالها پیش بینی تولیدآی و امتخمین تولید موسسه بی 2015*: ارقام سال 

 توضیح: اعداد سمت راست درصد تغییر تولید گاز است.

 

 

 میدان تمار

آغاز خواهد شد، با این حال تاکنون برای  201۸ها تولید صادرات گاز از میدان تمار از سال بر اساس پیش بینی

، توسعه 201۴در ماه می سال  است.میلیارد گاز تولید شده از این میدان تاکنون قراردادی منعقد نشده  ۹5

میلیارد مترمکعب گاز به پایانه  ۷5ز  و صادرات ساله با شرکت یونیون فسونا گا 15دهندگان این میدان قراردادی 

امضاء نمودند. این قرارداد عاملی کلیدی برای توسعه میدان از این مجتمع به بازار جی اندمیتای مصر و صادرات ال

میلیارد دالر سرمایه گذاری و احداث خط لوله و توسعه  2جی است. تحقق این امر مستلزم انتمار و صادرات ال

  است. 201۸این میدان و احتمال صادرات از میانه سال 
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تولید گاز  در صد تغیییر سال به سال



 های فروش گاز میدان تمارنامهموافقت

 صنعت و سایر بخش ها پی و نیروگاهیپیآی شرکت برق رژیم صهیونیستی 

 5/8 70-72 م.م(.م 12)امکان  افزایش 87 )میلیارد متر مکعب(قراردادمیزان گاز در 

 8-5 19-15 15-17 مدت قرارداد)سال(

 6/6 7/6 75/5 یو(تیمتوسط قیمت)دالر در میلیون بی

 منبع: شرکت دلک

 

 میدان لویاتان

فاز اول این میدان به  ،  تولید از201۷با تصویب تصمیم نهائی توسط توسعه دهندگان میدان لویاتان در سال 

 میلیارد متر مکعب شروع خواهد شد. 12ظرفیت 

 قرارداهای فاز اول توسعه میدان لویاتان

 مدت قرارداد)سال( میزان قرارداد)میلیون دالر( میزان گاز در قرارداد)میلیارد متر مکعب( 

 15 10000 ۴5 شرکت برق اردن

 1۸ 3000 13 ام بیرپیآی

 20 2000 ۸/۸ انرژی)دالیا(ار پاور 

 15 1300 6 ادل تک

 15 ۷00 12/3 پاالیشگاه پاز

 آیامبیمنبع: 

 

میلیارد متر مکعب در گرو تحقق صادرات به مصر، ترکیه  10توسعه فاز دوم این میدان و افزایش تولید به میزان 

 یا اروپا خواهد بود.

 قرارداهای فاز دوم  توسعه میدان لویاتان

 قرار دارد)سال(مدت پی و نیروگاهیپیآی کشور 

 15 ۴5 اردن شرکت برق اردن

 15 10۷ مصر جی گروپ)اکنون بخشی از شل است(بی

 15-10 ۴0-60 مصر *دولفینوس

 منبع: شرکت دلک

 *: در حال مذاکره

احداث خط لوله به ترکیه و صادرات گاز به اروپا، در ارزیابی توضیح: با توجه به امکان اندک صادرات به مصر پس از کشف میدان زهر و چالشهای سیاسی برای 

 آی پیش بینی صادرات به این مقاصد لحاظ نشده است.امموسسه بی

 

 


