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مواجه  یاقلیم اتتغییرت که با پیامدهای ترین مناطق خشک جهان اسخاورمیانه یکی از بزرگ
نامطلوب حوزه کشاورزی جزو  و وضعیت منابع محدود آب شیریناست. این شرایط باعث شده تا 

. هرچند این منطقه دارای سابقه طوالنی در همکاری جمعی میان این منطقه باشد بزرگ یهاچالش
تهدیدات تغییرات اقلیمی را تواند محیطی میی زیستهابحرانکشورها نیست اما فشارهای ناشی از 

در « پیمان ابراهیم»ای جدید، . در این فضتبدیل کند بین کشورهابیشتر همکاری  به فرصتی برای
ای از ورود منطقه خاورمیانه به مرحله جدیدی است. در این مقاله، به این پرسش ، نشانه2020سال 

سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم اسرائیل، چه نقشی دهیم که عادیپاسخ می
در دو حوزه آب و کشاورزی  محیطی این کشورها به خصوصی زیستهابحرانتواند در کاهش می

گیری پیمان محیطی کشورهای عضو در زمان شکلداشته باشد. مقاله، ضمن بررسی شرایط زیست
دهد که های مقاله نشان میپردازد. یافتههای این پیمان برای آنها میها و مزیتابراهیم، به فرصت

محیطی های زیستر در حوزههای بیشتاسرائیل جهت جذب سرمایهرژیم فرصتی برای این پیمان 
چون آب و کشاورزی و رفتن به مدارهای باالتر نوآوری است و برای کشورهای امارات و بحرین 

 ی آب و امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار است.هابحراننیز فرصتی برای کاهش دامنه 
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 مقدمه
خاورمیانه اقلیمی عمدتاً خشک با میانگین بارشی که یک سوم میانگین جهانی است. شواهد 

 مطالعه»رو بوده است. محیطی روبهی زیستهابحرانهای اخیر با تشدید دهند منطقه در دههنشان می
تاییدکننده دو روند کلی افزایش ، 200۳تا  1۹۵0های در خاورمیانه در فاصله سال 1تغییرات اقلیمی

محیطی در منطقه را ی زیستهابحراندهنده به های شتابمؤلفه. دما و کاهش میزان بارش است
بندی کرد: افزایش مصرف، کاهش بارش، افزایش تبخیر در توان در قالب سه روند مخرب دستهمی

  .(Kazemi and Nezami, 2020: 116)(؛116: 1۳۹8)کاظمی و نظامی،  »اثر گرمایش منطقه
السرطان از و بحرین در کمربند خشک و عبور مدار راس به دلیل قرارگرفتن دو کشور امارات

هوایی مانند پایداری رطوبت وهای مربوط به این نوع منطقه آبمرکز این دو کشور، تمامی ویژگی
های زمستان رخ اغلب در ماهشود. بارندگی در این دو کشور نادر و باال و خشکی در آنها دیده می

درجه سانتیگراد است و رطوبت نسبی در  ۵0تا  ۴0متوسط درجه حرارت در تابستان بین »دهد. می
آورد. به همین رسد که شرایط غیرقابل تحملی را به وجود میدرصد نیز می 100این موقع از سال به 

و آنها برای تامین نیاز داخلی خود  علت، کشاورزی در این دو کشور از رشد زیادی برخوردار نبوده
درصد نیاز  ۷0به شدت نیازمند واردات مواد غذایی از دیگر کشورها هستند به طوری که بیش از 

 .(Nami, 2010: 51)(؛۵1: 1۳8۹)نامی، « کنندداخلی خود را از خارج تأمین می
و برو بوده که رژیم اسرائیل نیز در گذشته و در حال حاضر، با همین معضالت و مشکالت ر

-ها و تأسیسات آب شیرینکننده دستگاههای بزرگ تولید و تأمینموجب شده تا این کشور شرکت

های (. در طول دو دهه گذشته، توسعه سریع بخشDarling, 2019کن جهان را در خود جای دهد )
کشاورزان »فناوری پیشرفته، باعث مدیریت بهتر منابع آب و کشاورزی اسرائیل شده است. مثالً 

برابر  2اند تولید محصوالت کشاورزی به دست آمده از هر متر مکعب آب را اسرائیلی موفق شده
آنها میزان  افزایش دهند. اسرائیل همچنین به صادرکننده عمده محصوالتی تبدیل شده که برای رشد

و  2پیمان ابراهیم(. با امضاء  ,2021Israeli Ministry of Foreign Affairs)«باالیی آب الزم است
سازی روابط میان اسرائیل، بحرین و امارات، دو کشور اخیر تالش دارند تا با استفاده از عادی

 زیستی خود را به شکل بهتری مدیریت کنند. ی محیطهابحرانهای پیشرفته اسرائیلی، ظرفیت
سیاسی و امنیتی شکل ای در خاورمیانه، عمدتاً حول مسائل های درون منطقهبا وجود اینکه پیمان

سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب پس از طور که برخی، آغاز روند عادیگرفتند)همانمی
و  (Abbasi and Hamidfar, 2021)؛(1۳۹۹)عباسی و حمیدفر،  2006روزه در سال  ۳۳وقایع جنگ 

( 1۳۹۹ابراهیمی، های امنیتی مشترک اسرائیل و اعراب در مورد ایران )ملکی و محمدزاده نگرانی
                                                           

1. Climate Change 
2. Abraham Accords 
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محیطی رو به افزایش کشورهای ی زیستهابحراندانند(، سازی روابط میرا نقطه ثقل روند عادی
زیستی شود. این به منطقه باعث شده تا بیش از گذشته، تعامالت سیاسی میان آنها دارای ابعاد محیط

به کمک گسترش ی آب و غذا هابحرانمعنای حرکت آرام کشورهای منطقه به سمت مدیریت 
ای است. به همین دلیل، با اینکه پیمان ابراهیم به عنوان پیمانی سیاسی تعامالت سیاسی درون منطقه

های مهمی برای تحول شود اما این پیمان دارای ظرفیتمناسبات سیاسی( فهمیده می سازیعادی)
به دنبال این است تا با افزایش نیز اسرائیل آب وکشاورزی این دو کشور عربی است. رژیم در حوزه

و  سازی روابط سوق دهداین پیمان، سایر کشورهای عربی منطقه را به عادی محیطیزیستمنافع 
 های عربی را جذب کند.سرمایه

به این  گیری از منابع نوشتاریتحلیلی و با بهره -نوشتار با استفاده از روش توصیفی در این 
تواند اسرائیل، چه نقشی میرژیم سازی روابط امارات و بحرین با عادی دهیم کهپرسش پاسخ می

محیطی این کشورها به خصوص در دو حوزه آب و کشاورزی داشته ی زیستهابحراندر کاهش 
کند که احتماالً با پیمان پاسخ به این پرسش، به فهم زوایای جدیدی از مسیری کمک میباشد؟ 

کشورهای عضو و احتماالً در کل منطقه شکل خواهد گرفت ابراهیم در حوزه مدیریت آب و غذای 
فرصتی برای این پیمان،  و آینده منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. فرضیه مقاله این است که

محیطی چون آب و کشاورزی و رفتن های زیستهای بیشتر در حوزهاسرائیل جهت جذب سرمایه
ورهای امارات و بحرین نیز فرصتی برای کاهش دامنه به مدارهای باالتر نوآوری است و برای کش

ی آب و امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار است. اهمیت موضوع به این دلیل است که هابحران
چنانچه پیمان ابراهیم بتواند عالوه بر گسترش تعامالت سیاسی، به بهبود وضعیت آب و غذای 

تثبیت الگویی از تعامالت گسترده رژیم  گیری وکشورهای عضو کمک کند، احتماالً به شکل
ای که پیامدهای امنیتی بسیاری برای کشور اسرائیل با سایر کشورهای منطقه منجر خواهد شد؛ مساله

 ما خواهد داشت.
 

 پیشینه -1
محیطی پیمان دهد که تا کنون پژوهشی در مورد ابعاد زیستبررسی پیشینه تحقیق نشان می

و در واقع، نوآوری مقاله حاضر پرداختن به این محور است. با این حال، ابراهیم انجام نشده است 
محیطی خاورمیانه انجام شده برخی پژوهشها در مورد نقش عوامل سیاسی در حوزه مسائل زیست

 شود.که در ذیل، به مهمترین آنها اشاره می
-Araghchi, 2014: 91(؛)116-۹1: 1۳۹۳، عراقچی«)دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری» مقاله

 عالوهافزایش سریع جمعیت و تغییرات آب و هوایی به ( این فرضیه را بررسی کرده است که 116
در منطقه آمدن و تشدید بحران آب ودمهمترین عوامل به وج ،منابع آب ناکارآمدمدیریت 

ناشی از کمبود آب  مشکالتاز آنجا که حل مسائل و خاورمیانه هستند. نویسنده بر این باور است 
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المللی در این است، لذا همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و بین جاز عهده تک تک کشورها خار
نیازمند در پیش گرفتن سیاست خارجی فعال، پویا  هادولتناپذیر است. به این منظور ه اجتنابنزمی

 هستند.و متناسب با شرایط جدید آب و هوایی و جمعیتی 
و اتابکی،  ارغوانی«)ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارهاب و امنیت منطقهبحران آ» مقاله

تأثیر دهند که ( به این پرسش پاسخ میArghavani and Atabaki, 2017: 9-34(؛)۹-۳۴: 1۳۹6
ای در جهت رفع بحران آب بر امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس چیست و چه راهکارهای منطقه

مقاله با تأکید بر سطح تحلیل ؟ در این ثباتی سیاسی اتخاذ شده استنی و بیبحران آب و دفع ناام
آب تبدیل  بزرگ به بحران بلندمدتمسأله کمبود آب در این نتیجه به دست آمده که ای، منطقه

تخاصم  تعارض و نهایتاً، منطقه خلیج فارس ایکشورهبین  احتمال زیادی وجود دارد که و شودمی
  اتفاق بیافتد.

: 1۳۹۷)عطارزاده، « انگارانهتهدید امنیت خاورمیانه در رهیافتی واقع است آبی اسرائیل؛سی» مقاله
 قطنام نتریخاورمیانه یکی از خشکبا تاکید بر اینکه  (Attarzadeh, 2019: 101-123)(؛101-12۳

ی هاالشچبه عنوان یکی از را کاهش منابع آب شیرین در این منطقه و شمال آفریقا  ،ان استهج
های مطرح در حوزه امنیت گیری از نظریهبا بهرهدانسته است. وی  های آتیعمده و منبع مهم تنش

نقش و  ،محیطیآب به عنوان یک عامل زیست ، به این نتیجه رسیده کهاز جمله مکتب نئورئالیسم
 دارد. اسرائیلامنیتی  راهبردهایدر  ایجایگاه تعیین کننده

جعفری و «)رانیو ا انهیآب در خاورم یو حقوق یاسیس یهاچالشآب در برهوت: »کتاب 
های سیاسی و حقوقی ( به بررسی ریشهAttar and Jafari, 2022: 1-149(؛)1۴۹-1: 1۴00عطار، 

های اول تا سوم این کتاب، بحث شکست اند. در فصلبحران آب در خاورمیانه و ایران پرداخته
ن عاملی برای تشدید بحران آب مطرح شده و این نتیجه به دولت در کشورهای خاورمیانه به عنوا

دست آمده که در کشورهایی که دولت تبدیل به دولتی ورشکسته شده، بحران آب نیز تشدید شده 
 است.
 

 چارچوب مفهومی: همکاری جمعی در مسائل مشترک -2
به  میان آنهاست. این همکاری جمعی همکاری به وابسته کشورها، مشترک تحقق منافع

خصوص در جهانِ به هم پیوسته امروز با مشکالتی که نیازمند تالش جمعی برای حل آنهاست، 
 کشورها اکثر منافع شدت به اخیر دهه چند در اساسی که محورهای از تر نیز شده است. یکیحیاتی

 محیط زیستی مسائل کرده، همکاری به مجاب حل آن جهت را هادولت و داده قرار تأثیر تحت را
 دولت های فراسرزمینی مسائل محیط زیستی و پیامدهای آن، تاییدی است بر اینکه یکاست. ریشه

 )حاتمی غلبه کند هابحراناین قبیل  کشورها، بر سایر از مستقل و تنهایی به تواندنمی امروز دنیای در
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با توجه به (. از طرف دیگر، HatamiNejad and Hosseini, 2013: 233)(؛2۳۳: 1۳۹2حسینی،  نژاد و
مسائل اقتصادی و رفاهی جایگزین مسائل سیاسی و امنیتی  در سالهای پس از پایان جنگ سرد،اینکه 

در  هادولتالمللی از دست داده و ، در نتیجه زور و خشونت کارایی خود را در مناسبات بینشده
بیش از پیش به یکدیگر وابسته  ی،محیطو اخیرتر، مسائل زیست راستای مسائل اقتصادی و رفاهی

اجماع  این (. در نتیجه،Soltani, and Sadeghi, 2016: 2-3(؛)۳-2: 1۳۹۵ ،یصادقی و سلطان) اندشده
 و هم برای تامین منافع کشورها و هم برای حفظ کره زمین کنونی، جهان در که نسبی وجود دارد

 دامات بیشتری انجام دهند.جمعی اقهمکاری باید نسبت به  هادولتآن،  زیستمحیط
و ر خاورمیانه کوچک بسیاری از کشورها د اندازه نسبتاً و هاچالشبودن  ه به مشترکبا توج

یان رهبران به تدریج این درک در م، زیستیی محیطهاچالشماهیت فراملی  همچنین، با توجه به
زیستی حیطمحوزه مسائل  بیشتر درهمکاری ی منطقه نیز به وجود آمده که باید به سمت هادولت

ها را ها و نوآوریدهد تا اطالعات، بهترین شیوه. اقدامات جمعی به کشورها اجازه میحرکت کنند
های ی، همکارسالهای اخیردر طول  ات مشترک کار کنند.سبه اشتراک بگذارند و از طریق موس

ر دستور کار دهای کاری مشترک ای از برنامهو مجموعهیافته افزایشای در خاورمیانه علمی منطقه
های ونهالمللی در حوزه کشاورزی یکی از نمبین های. پژوهشقرار گرفته است هادولتجدی 

. میانه بگذاردداری بر معیشت در خاوراهای موفق بوده و توانسته تاثیر معندرخشان از این همکاری
ی، های روابط اقتصادر بخشدر خصوص منابع آب و خاک از جمله د ایهای منطقههمکاریاین 

 ,Jafari and Attar)شوندمدیریت می های مشترک،با کمک برنامه اقلیمیو تغییرات  منابع مشترک
برای ای منطقه بیشتر های زیادی برای همکاریهایزمینهها باعث شده تا (. این همکاری51 :2020

 ایجاد شود.بهبود مدیریت منابع کمیاب آب ی زیست محیطی به خصوص هاچالشحل 
 

 مبود آب: تهدیدی برای جهان و بحرانی بزرگ برای خاورمیانهک -3
در حال حاضر منابع آبی در سطح جهانی در وضعیتی بحرانی است. پراکندگی نابرابر منابع آب 

روزافزونی به منابع ای، فشار های توسعهشیرین در کره زمین و نیاز فزاینده به آب جهت اجرای طرح
درصد کل منابع آب کره زمین شیرین است و  1تنها کمتر از »زیست واردکرده است. آب و محیط

های قطبی و کوهستانی، خارج درصد از کل منابع آب شیرین به صورت یخ در یخچال 6۳حدود 
اوت است. با این حال وخامت این وضعیت در مناطق مختلف، متفند. از دسترس مستقیم قرار دار

های طوالنی و کمبود آب هستند. افزایش مناطقی مانند خاورمیانه بیشتر در معرض خطر خشکسالی
سریع جمعیت و تغییرات اقلیمی به عالوه مدیریت ناکارآمد منابع آب مهمترین عوامل به وجود 

مطالعه (. Araghchi, 2014: 108)(؛108: 1۳۹۳)عراقچی، «روندمی آمدن و تشدید بحران آب به شمار
ست کل مناطق ممکن ا»دهد که نشان می 2016در سال  1در مورد تصویر جهانی آب بانک جهانی

                                                           
1. Global Image of Water 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&u=https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23665/K8517%2520Executive%2520Summary.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&u=https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23665/K8517%2520Executive%2520Summary.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&u=https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23665/K8517%2520Executive%2520Summary.pdf
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های مربوط به آب درصدی تولید ناخالص داخلی خود به دلیل زیان 6شاهد کاهش  20۵0تا سال 
 (.Darling, 2019)«، بهداشت، درآمد و دارایی باشندهای کشاورزیدر حوزه

های بحران آب است. از نظر تغییرات ترین کانوندر میان مناطق، خاورمیانه یکی از اصلی
( تغییرات وسیعی است که هم شامل کشورهای بسیار ثروتمند)مانند امارات اقلیمی، خاورمیانه درگیر

رود به دلیل افزایش خشکسالی، گرمای شدید، نفوذ آب شود و انتظار میو هم فقیر)مانند یمن( می
زایی، تغییرات دادن سواحل در نتیجه باالآمدن سطح آب دریاها و همچنین بیابانشور، از دست
(. قرارگرفتن این منطقه در Fugl Eskjær, 2018: 3ل توجهی بر خاورمیانه بگذارد )اقلیمی تأثیر قاب

درصد آب  1درصد جمعیت جهان تنها  ۵کمربند خشک جهان موجب شده تا علیرغم دارابودن 
)که سال نرمال 201۴در سال  یبارندگ زانیبا توجه به م شیرین قابل دسترس را در اختیار داشته باشد.

 زانیم نیکه کمتر یکشور 1۵ انیفارس در م جیخل یهمکار یشورا یکشورها یمام، تبارش بود(
(. بانک جهانی در Ben Hassen, 2019:161قرار دارند )، کرده افتیرا در سطح جهان در یبارندگ

برای هر نفر  1، سطح ذخایر آب تجدیدپذیر202۵تا  1۹60های گزارشی اعالم کرده که طی سال
متر مکعب کاهش خواهد یافت که علت  66۷متر مکعب در سال به  ۳۴۳0در منطقه خاورمیانه از 

شود بینی میگردد. پیشها و افزایش جمعیت برمیآن به استفاده نادرست از منابه آب، وسعت بیابان
ن آب خواهد بود برابر شود و این، به معنای تشدید بحرا 2سال آینده  20جمعیت خاورمیانه طی 

(Attarzadeh, 2019: 103-108« .) متر  ۵00در حالی که بانک جهانی کمبود مطلق آب را کمتر از
کند، میانگین سرانه آب شیرین تجدیدپذیر در میان کشورهای شورای همکاری مکعب تعریف می
خمین زده سازمان ملل ت(. »Oxford Business Group, 2020)«متر مکعب است 8۹خلیج فارس تنها 

زایی آواره خواهند شد میلیون نفر در یک دهه آینده به دلیل اثرات خشکسالی و بیابان ۵0که حدود 
 (. Malek, 2018)«از منطقه خاورمیانه خواهند بود و بخش قابل توجهی از این جمعیت

 سال         

  کشور
2017 2012 2007 

 سال         

 کشور
2017 2012 2007 

 48.74 27.49 21.98 قطر 112 89.23 77.7 بحرین
 95.04 82.51 72.86 عربستان 7.99 5.889 4.83 کویت
 24.82 16.85 15.96 امارات 525.7 404 302 عمان

01۷2-200۷فارس  جیخل یهمکار یشورا یدر کشورها ریدپذیسرانه کل منابع آب تجد -1جدول   

Table 1- Total Renewable Water Resources Per Capita in the Gulf Cooperation Council 2007-2017 
Source: https://www.fao.org, 2018 

                                                           
1. Renewable Water Reserves 

https://www.fao.org/
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و بحرین صادق هستند.  ای برای رژیم اسرائیل و دو کشور اماراتهای منطقههمه این ویژگی
عی از رژیم اسرائیل در نواری خشک و در یک پهنه جغرافیای کوچک قرار دارد و با حجم وسی

کرده است.  جمعیت مهاجر رو به روست. تمامی این موارد، بحران آب را به همزاد اسرائیل تبدیل
کمبود آب در فلسطین (، 1۹1۷ -1۹۴8های قیمومیت بریتانیا )در دوران باستان و حتی در طول سال

تنها بر توسعه اقتصادی این منطقه بلکه ای نه کنندهو نیز میان همسایگانش در خاورمیانه، تأثیر تعیین
، نزاع بر سر آب منجر به تنشهای 1۹۵0ها داشت. در دهه بر منازعه سیاسی بین یهودیان و عرب

های فرعی رود هغییر مسیر اجباری شاخ، تصمیم به ت1۹6۵بار بین اسرائیل و سوریه شد. در سال خون
روزه در کمتر از اردن گرفته شد که گرچه اجرا نشد اما منازعه بر سر آب، علت اصلی جنگ شش 

 (.Amin Javaheri, 2020؛)(1۳۹8، جواهریامین) دو سال بعد بود
 هایطح شوری باال در آب، سکمبود ذخایر آبی متعدد مانند آب یهاچالشبا امارات نیز 

آوری و تصفیه محدود از آب جمع استفاده مجددِ  ،هزینه باالی تولید آب آشامیدنی ،زیرزمینی
متر مکعب در روز یکی از باالترین میزان مصرف  ۴۷۷با  امارات. محدود فاضالب مواجه است

گذاری در ای به سرمایهنیاز فزاینده این کشور با رشد تقاضای آب، .سرانه آب در جهان را دارد
. همین (International Trade Administration, 2020) وری آب داردو فناوری بهره زیرساختها

، سرانه منابع آب تجدیدپذیر بحرین کاهش 2018تا  1۹۷۷بین  مشکالت در بحرین نیز وجود دارد. 
 (.Knoema, 2018رسیده است ) 2018در سال  ۷۳.۹به  2018در سال متر مکعب  ۳82.6و از  هیافت

 
 زیستهای آب، کشاورزی و محیطهمکاری در زمینه زانداچشمو  وافق ابراهیمت -4

 علیرغم تنوعاسرائیل ». است مواجه بودههمواره با تنش آبی  ، این کشوراسرائیل تاسیساز زمان 
میلی لیتر  100و دارای بارندگی کمتر از  خشک آن هایزمین درصد از ۹۳آب و هوایی، حدود 

حال  دراقلیمی دلیل تغییرات  به نیز رسد منابع آب تجدیدپذیر در اسرائیلبه نظر می باشد.سالیانه می
، اسرائیل در بدترین خشکسالی تاریخ خود گرفتار 1۹۹0تا دهه (. Tal, 2018: 197)«هستندکاهش 

کرده (، این کشور این بحران را مدیریت 2022بود و منابع آبی آن رو به اتمام بودند اما اکنون )
 دوره جنگهای اسرائیل و همسایگان عربش بود، احتماالً  که 1۹60و  1۹۵0 هایدر دهه است.

اسرائیل » .شدتوهمِ پنداشته می به برخی از کشورهای عرب لیاسرائ یاز سو آبصادرات  ینیبشیپ
با ایجاد نخستین تأسیسات  1۹60وهوای خشک، از دهه های محدود و آبدر مواجهه با بارندگی

تا دهه  1۹60توجهی بر آب دریا متکی بود. از دهه طور قابلبه 1جنوبی ایالتشهر کن در شیرینآب
کرد اما از های زیرزمینی تأمین میو سفره 2اسرائیل آب مورد نیاز را از طریق دریای جلیله 1۹۹0

                                                           
1. Eilat 
2. Sea of Galilee 
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منابع آبی، های حفظ ای، بازیابی آب و سیاستسازی آب به همراه آبیاری قطره، شیرین1۹۹0دهه 
عرضه آب در اسرائیل را افزایش و کمبود آب را تبدیل به مازاد کرد. در واقع، اسرائیل تنها کشوری 

« های آن در حال کاهش هستندواسطه فراوانی آب برای کشاورزی، بیاباندر منطقه است که به
 (.Amin Javaheri, 2020؛)(1۳۹8، جواهریامین)

نامه به منظور این بر .کرد اجراسازی آب دریا را درازمدت شیرین، اسرائیل برنامه 1۹۹۹ر سال د
ریزی ی طرحگوئی به نیاز رو به رشد جامعه اسرائیل به آب سالم و نیز کاهش عواقب خشکسالپاسخ
 بخش خصوصیتوسط  200۳سازی آب در سال ساخت نخستین تاسیسات عظیم شیرین .بودشده 
 سید.ر عمومیشده در اسرائیل به مصرف ار آب شیرینبرای نخستین ب 200۵. در سال شدآغاز 

یل مهم برای حفظ منابع آب آشامیدنی در اسرائکه سازی آب دریا زدائی و شیرینتاسیسات نمک
 (.Tal, 2018: 197) شوندمحسوب میدر جهان  هاکارآمدترین نیروگاههستند، 

رخانه بزرگ جهان قرار دارند. کا 12سازی آب دریا در اسرائیل در فهرست شیرینپنج کارخانه 
سازی آب در جهان است. بزرگترین تاسیسات شیریناسرائیل،  1«سورک»سازی تاسیسات شیرین

های آب زیرزمینی نیز در زدائی از چاهکارخانه کوچک دیگر برای نمک ۳0حدود  ،عالوه بر این
 (. Israeli Ministry of Foreign Affairs, 2021) اسرائیل فعالیت دارند

عنوان  ۳تموسسه فناوری ماساچوس ی، بر اساس بررس2یلآب اسرائ یسازنیریش موسسه
 ۴00سال،  ۴۵شرکت در طول  نیشناخته شد. ا 2016شرکت هوشمند برتر جهان در سال  نینوزدهم

متر مکعب آب  ونیلیم ۳روزانه  وکرده  جادیکشور ا ۴0 بیش از در کننیریشآب ساتیسات
 (. Amin Javaheri, 2020؛)(1۳۹8، جواهریامین) کندیم نیرا در سراسر جهان تأم یدنیآشام

ب درصد از آ ۷0در حال حاضر حدود  های جدید،ها و تکنولوژیبه واسطه همین شرکت
صد از در 8۵ بیش ازست و سازی آب دریا انیریش هایناشی از اجرای پروژه لیاسرائ یدنیآشام

. این دشویاستفاده م یکشاورز یاز آن برا یمیحدود نو افتیو باز هیتصف این کشور، فاضالب
، اسرائیل ساالنه زایمترمکعب آب مورد ن اردیلیم 2. از را داردرتبه نخست جهانی در این زمینه کشور، 

 (.Vohra, 2021) شودیم نیتام افتیو باز ییزدانمک قیراز آن از ط یمین

                                                           
1. Sorek 
2. Israeli Water Desalination Company 
3. Massachusetts Institute of Technology 
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 201۵-1۹6۳ در اسرائیل و استفاده شده هیتصف ،یآورفاضالب جمع: میزان 1نمودار 
Figure 1: Amount of collected, treated and used Wastewater in Israel 1963-2015 

Source: https://www.gov.il/, 2016      
 یحوزه باور دارند که تکنولوژ نیو پژوهشگران ا لیاسرائ رژیم رهبران صنعت آب

بسیاری از  باشد. عرب این کشور گانیهمسا یبرا یتونیشاخه ز تواندیآب م یسازنیریش
بوده و در  انهیخاورم یآشفتگ جادیعوامل مهم در ا زا یکی یکه تنش آبتحلیلگران بر این نظرند 

کمک کند و  گانشیبه همسا تواندیم لیاسرائ یهاحلاحتماالً منبع منازعه خواهد بود اما راه ندهیآ
 یسازنیریآن ش یاز ابزارها یکیمشترک گردهم آورد که  یرا حول محور آرمان یمیدشمنان قد
  (.Amin Javaheri, 2020؛)(1۳۹8، جواهریامین) آب است

یی مواجه اند که هابحرانهستند که با  و امارات نیبحردیگر پیمان ابراهیم، کشورهای  هایطرف
در گذشته با آنها درگیر بود و اکنون توانسته است آن را تا حد زیادی مدیریت کند. این  اسرائیل

شرب و مصرف  یبرا نیریبه آب ش یفور ازیاند، نشده لیکه عمدتاً از صحرا تشک دو کشور
 اش،یمحل یهااغلب چاه ی باالینمک و آلودگ لیبه دل ژهیبه و نیدارند. بحر یو کشاورزبهداشت 

 یدنیآب آشام نهیواردات پرهز به کاملبه طور  باًیتقر مواجه و شرب آبپائین  تیفیکمساله با 
 All Israel) . امارات نیز چنین وضعی دارداست یمتک و محصوالت کشاورزی شده یبندبسته

News, 2021آید، تک کشورها بر نمی(. از آنجا که حل مشکالت ناشی از کمبود آب از عهده تک
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ناپذیراست. به این منظور المللی در این زمینه اجتنابهای دوجانبه و چندجانبه و بینهمکاریلذا 
: 1۳۹۳)عراقچی، نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هستند  هادولت

ین و میان امارات، بحر 2020(. در همین راستا، پیمان ابراهیم که در سال Araghchi, 2014: 92)(؛۹2
 ست،یزطیمح ،یبریسا تیامن ،یسالمت، علم، فناوردر ابعاد  یهمکار نهیزم اسرائیل امضاء شد،

کند میان آنها فراهم می ی راو انرژ یگردشگر ،یرنظامیغ یهوانورد ،آب و غذا تیمنا ،یکشاورز
(Schatz, 2020.) 

 آب -1-4
و های مربوط به امنیت آب همکاری کنند اند که در پروژهمتعهد شدهپیمان  طرفسه کشور 

های همکاری مشترک در این حوزه کار بر روی زمینه های دولتی،و وزارتخانه مقاماتمقرر شد تا 
است که کشورهای عربی و اسرائیل از  ایاین یکی از چندین حوزه (. البتهSarmad, 2020کنند )

محیطی مشابه اسرائیل و های زیستیژگی. وردندکسر و صدا با هم کار میبی 1۹۹0اوایل دهه 
توانند از می طرفیندهد که نشان می( های بیابانی و افزایش دمازمین)فارسمنطقه خلیجکشورهای 

زدایی آب و کشاورزی پیشرفته بهره ، نمکاقلیمیهمکاری بیشتر در مورد مسائل مربوط به تغییرات 
 (.Schatz, 2020) ببرند

 باعث شده تا مقامات است. پیشروبودن این کشورآب  یهایدر فناور کشوری پیشرفته لیاسرائ
 ؛(1۳۹8، جواهریامین)بدانند  هیهمسا یهادولتصلح با  شبردیپ یبرا عاملیمسئله آب را  یلیاسرائ

(Amin Javaheri, 2020 .) در  ایی نوآورانههادر حل بحران آب، منجر به راهکار اسرائیلتجارب
 یسازنیریها، شآبهرزه افتیو باز یورآب، مقابله با نشت آب، بهره عرضه ی مانندحل مسائل

ا توسعه خود در هاست. آن شدهبحران آب  تیو آموزش آب و کل یگذارمتیق یهااستیس ،آب
بلکه در  ستین یبه سطح فناور لیکه به زعم آنان قابل تقل یانقالب نامند؛می یرا انقالب آب نهیزم نیا

 یهااز قطب یکیبه  لییاسرارژیم قرن تالش،  می. اکنون پس از نریشه دارد و فرهنگ  استیس تفکر،
شده  تبدیلدالر  اردیلیم 2/2مربوط به آن به ارزش  یهایآب با صادرات فناور در حوزه یجهان
 (.Mohsenzadeh, 2019؛)(1۳۹۷، زادهمحسن) است

مناطق  به لکهب یجنوب یکایو آمر ایآس انه،یخاورم قا،یآفر به تنهانه  لیآب اسرائ یهایآورفن
ت امارات و های مقامااز تحلیل محتوای سخنرانی نیز صادر شده است. ایفرنیو کال ایخشک استرال

ای، پیمانی در طقهتوان به روشنی دید که آنها پیمان ابراهیم را عالوه بر مسائل امنیت منبحرین می
 ،جددم استفاده و پساب تیریآب، مد تیریمد یهاستمیدر س لیاسرائ دانش راستای استفاده از

 و در یک سطح کالن، پیمانی و نشت عاتیآب، کاهش ضا تیفیکنترل ک ،ییزدانمک یفناور
 (. All Israel News, 2021بینند )برای مدیریت بهتر بحران آب در کشورهای خود می
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اسرائیل  1تشرکت آب دولتی مکورو تنها چند ماه بعد از انعقاد پیمان ابراهیم،» در همین راستا،
گذاشتن دانش و میلیون دالری برای به اشتراک ۳اعالم کرد که اسرائیل و بحرین قراردادی 

این توافق شامل مشاوره مکورت برای اداره برق و آب در مورد  .اندهای آب امضا کردهفناوری
های کنترل خودکار برای تأسیسات زدایی، سیستمتأسیسات نمک ایجاد وبحرین  های آب درپروژه

در ، این شرکت مکورتبه گفته مقامات شرکت » (.Xinhua, 2021 )«شودمیآب و ارتقاء فناوری 
در اینجا،  (.All Israel News, 2021)«کردو امارات امضا خواهد  نیبا بحر یشتریب یقراردادها ندهیآ

های کشورهای عرب در مقابل نیاز کشورهای عربی چون امارات نیاز شرکتهای اسرائیلی به سرمایه
 شود.و بحرین برای استفاده از دانش اسرائیلی مبادله می

 یلب براغا یبه عنوان فناور یحرارت ییزدااز نمک و دارد یمحدود یعیامارات منابع آب طب
ز حدود ادرصد(  ۴2کشور)این  یدنیآب آشام شتریب»کند. یاستفاده م ایقابل شرب کردن آب در

 شدهنیریآب ش دیدرصد از کل تول 1۴که حدود  شودیم نیتأم ییزدانمک یکارخانه اصل ۷0
راه  کیمهم است که  امارات یبرا ن،یریتوجه به کمبود منابع آب ش با .دهدیم لیجهان را تشک

 The Official Portal)«کند ییمدت آب شناسایطوالن یازهایرفع ن یبرارا  داریپا ییزداحل نمک
of the UAE Government, 2021ز است.ای است که اسرائیل در آن پیشتا( و این دقیقاً همان حوزه 

میلیارد دالری برای  10یک صندوق و اسرائیل  امارات، 2021در همین زمینه در سال 
فناوری های نوین آبی، فناوریآب، سازی شیرینهای استراتژیک از جمله گذاری در بخشسرمایه

گذاران دبیرکل شورای سرمایه، جمال سیف الجروانند. ها تأسیس کردکشاورزی و سایر زمینه
با  تماس ویدئویی ین موضوع را طی یکر، اگذاران خارج از کشوالمللی امارات برای سرمایهبین

گذاری های سرمایهگفت که صندوق همچنین وی. مورد بحث قرار داد های کنستیکی از کمیته
کنند  گذاریسرمایه در حوزه آب با شریک اسرائیلی خود توجهیبه میزان قابل امارات قصد دارند

(Mohdamir, 2021.) 
 منیت غذاییکشاورزی و ا -2-4

است. با  ایدناغلب کشورهای شد ه ررو ب تیجمع یعمده برا ینگران کیآب و غذا  تیامن
و  یهوشمند در حوزه کشاورز یهاحلراه افتنی ت،یجمع شیو افزا یعیتوجه به کاهش منابع طب

است، به ی کشور کوچک نکهیبا ا لیاست. اسرائ یاتیح یامر ییامن مواد غذا یسازرهیذخ
است. یکی از رموز  افتهیآب دست یدر مناطق خشک و ب یکشاورز نهیدر زم زیادی یهاشرفتیپ

وسسات تحقیقاتی اسرائیل در زمینه زراعت، همکاری تنگاتنگ و تعامل نزدیک بین م رژیم موفقیت
ریزی که مسئول پایه هاییبا سازمان همچنینکشاورزی و کشاورزان است. این همکاری نزدیک 

بر اساس گزارش وزارت خارجه اسرائیل، » شود.می انجامها هستند نیز آوریها و فنتکنیک
                                                           

1. Mekorot 

https://translate.google.com/website?sl=fa&tl=fa&u=https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-arab-lawmaker-rebukes-uae-visitors-in-knesset/2087142
https://translate.google.com/website?sl=fa&tl=fa&u=https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-arab-lawmaker-rebukes-uae-visitors-in-knesset/2087142
https://translate.google.com/website?sl=fa&tl=fa&u=https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/221220q.aspx
https://translate.google.com/website?sl=fa&tl=fa&u=https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/221220q.aspx
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 منابع از استفاده کنند.شاورزان اسرائیل برای آبیاری از آب بازیافت شده و آب باران استفاده میک
 از درصد ۵0 از بیش ،201۵ سال در. است رسیده درصد ۵0 از کمتر به کشاورزی در طبیعی آب
 Israeli Ministry of) «بود شده تصفیه آب و باران آب شامل کشاورزی در استفاده مورد آب

Foreign Affairs, 2021 .)باال، برای مصارف درصد از فاضالب با درجه پاکی بسیار  8۵، یلئدر اسرا
های اصالح بذر، دست به ها همچنین با استفاده از انواع روش. اسرائیلیدشوکشاورزی بازیافت می

یلی به شکل ئ. کشاورزان اسراکنندتولید میغذای بیشتری و  هایی زدند که آب کمترتولید دانه
های بر روی بهبود دانهمشغول کار  و پس از تحریم از سوی کشورهای عربی، 1۹۵0 دههتخصصی از 

 (.Mohsenzadeh, 2019؛)(1۳۹۷، زادهمحسن)هستند مقاوم در برابر خشکی 
و دارنده یک شرکت پیشرفته کشاورزی  ، یک کشاورز اسرائیلی1تر یارون دروریبه نظر دک

ا ای در سرتاسر جهان، به ویژه در شمال اروپهای بسیار پیچیدهگلخانه»در بیابانهای جنوب اسرائیل، 
زیادی در  دانشوجود دارد، اما چیزی که در مورد تجهیزات اسرائیلی خاص است این است که ما 

جویی در صرفه ...داریممقابله با گرمای بیش از حد  گیچگون زمینه کشاورزی بیابانی همچون
(. همین Kavaler, 2020« )در صنعت کشاورزی است مایکی از محورهای نوآوری  نیز مصرف آب

منجر به صادرات محصوالت بیابانی  ،های خودآمیز اسرائیل برای شکوفایی بیابانهای موفقیتتالش
 ست.شده ا این کشور

 اچهیرودخانه و در رینظ یمنابع آب سطح امارات و بحرین فاقد دو کشوراما در سویی دیگر، 
 نیرا تأم یزو کشاور یخود در بخش مصارف عموم یمصرف یازهایآن ن قیهستند که بتوانند از طر

 یاز طرف .شودیم نین تامکنیریشآب یهادستگاه قیتنها از طر آنها ازیآب مورد ن . در نتیجه،دنکن
شده  لیتشکزار شن یخشک و از صحراها یهاابانیاز ب این کشورهادرصد از وسعت  80از  شیب

ویژه به های قابل کشت مینهای اخیر در جهان، ز(. در سالNami, 2010: 9(؛)۹: 1۳8۹)نامی،  است
 زیستی، تنوع غذایی، امنیت بر شوندکهتبدیل میبه بیابان  ایدر خاورمیانه با سرعت نگران کننده

گذارد. این وضعیت برای کشورهایی مانند می تأثیر اقتصادی توسعه و اقتصادی-اجتماعی ثبات
انداز جهانی بر اساس چشم»است.  ترامارات و بحرین که هم اکنون نیز عمدتاً بیابانی هستند، بحرانی

آید شده در سطح جهان از مناطق خشک جهان میدرصد از مواد غذایی مصرف ۴۵، 201۷در سال 
شده وری، کمبود مواد غذایی و کمبود آب در این مناطق باعث ایجاد ناامنی و کاهش بهره

های تولیدی زمین درصد 20حدود  ،201۳تا  1۹8۳دهد که از سال هشدار می گزارش این است.
 (.Malek, 2018« )تخریب شده و آفریقا و آسیا با بزرگترین تهدید روبرو هستند

کنندگان نیبه تام یاتیو ح یاساس ییغذااز مواد یاریبس یمنطقه براهمین امر باعث شده تا 
                                                           

1 . Yaron Drori 
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گندم  یتن کسر ونیلیم 16فارس  جیخل یهمکار یمثال، بلوک شورا ی. براباشدوابسته  یخارج
منطقه  یاز کشورها یاریبس یبرا یجد یدیتهد ،یداخل یکمبود عرضه کشاورز نیرد. بنابرادا

 یهمکار یشورا ییواردات مواد غذا تراز ست،یواحد اطالعات اکونوم زارشاست. بر اساس گ
 ییدرصد از مصرف مواد غذا ۹0و واردات  هدالر فراتر رفت اردیلیم ۵۳از  2020فارس تا سال  جیخل

 مساله نیدالر بود، ا اردیلیم 2۵.8به  200۴رقم در سال  نیا نکهیدهد. با توجه به ایم لیرا تشک
 نیدهد. ایدر منطقه نشان م ییغذا یاصل یکاال و در مورد غالت ژهیبه و را ریچشمگ شیافزا

کرده است  جادیفارس ا جیخل یاقتصادها یبرا کیچالش استراتژ کیبه واردات  یوابستگ
(Oxford Business Group, 2020.) 

 )%( کل غذا )%( غالت 

 ال        س                                                         

 کشور
2018 2005 2018 2005 

 12.96 14.6 0 0 بحرین
 28.38 15.6 3.88 3.84 کویت
 45.21 32.5 1.17 2.30 عمان
 12.18 9.6 3.12 0.42 قطر

 44.52 30.1 26.75 4.48 عربستان
 21.13 21.2 0.85 2.05 امارات

 GCC 2.19 20.25 26.5 37.40میانگین در کشورهای 
 2018-200۵ فارس جیخل یهمکار یشورا یدر کشورها ییغذا یینسبت خودکفا -2 جدول

Table 2- Ratio of Food Self-sufficiency in the Countries of the Gulf Cooperation Council, 
2005-2018    Source: https://www.fao.org, 2019 

 
های متخصص در حوزه پروژهکه  2وُلکانی اسرائیلی عامل شرکتری، مد1آبراهام لیدان

 یبرا یادیز اریبس لیپتانسپیمان ابراهیم، »کند که یم دیتاککشاورزی در منطقه خاورمیانه است، 
؛ به خصوص در دارددر میان کشورهای عضو  یاورزکش یهایو توسعه و نوآور قیتحق شبردیپ

 زیچالش برانگ طیبا توجه به شرا و موارد دیگر ریپذو انعطاف داریپا ییغذا یهاستمیسحوزه ایجاد 
بر توسعه  بیشتر رکزتواند باعث تماین پیمان می .کشور با آن روبرو هستند سهکه هر  یکشاورز

شود و  فارس جیخلکشورهای حاشیه  در میانهوا ومقاوم در برابر آب یکشاورز یبرا ییهاحلراه
                                                           

1 . Danielle Abraham 
2. Volcani International Partnerships 

https://www.fao.org/
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در حوزه کشاورزی در جهان به خصوص  یمرکز نوآور کیبه عنوان  باعث شود تا منطقه خاورمیانه
 (.Garson, 2021)«مطرح شود داریپا ندهیآ یکاشت بذرها یبرا یامنطقه یکردهایروبا ایجاد 

در  یهمکار مشترک هاعالمیو  تفاهم ادداشتی منامهدر  2020اکتبر  18در همین راستا، در  
و وزارت  نیبحر یپادشاه یشهر یزیرها و برنامهیوزارت کار، امور شهردار نیب یکشاورز نهیزم

 رین میزاندر منطقه کمتکه  و بحرین اماراتشد. امضا  لیدولت اسرائ ییو توسعه روستا یکشاورز
با  های امضاء شده،نامهدر چارچوب پیمان ابراهیم و موافقت، قرار است زمین برای کشت دارند

صص اسرائیل، تخ. رژیم دنکسب کن کشاورزی خودباالیی در حوزه کمک فناوری اسرائیل رشد 
درجه  ۴۳ فصل گرم، ها درکشور بیابانی که میانگین دمای آندو خود را به کشاورزان در این 

 اسرائیل(. »Kavaler, 2020) فروشدمی ،است درجه سانتیگراد ۳0سانتیگراد و میانگین دمای ساالنه 
در  به امارات هوشمند مشترک یپروژه کشاورز در یک ،2020 سال در ژوئن بار نیاول یبرا

تی در قوبا آن آشناست کمک کرد.  زین لیکه اسرائ یطی، محیابانیقطعه ب کیبرداشت برنج در 
 ،هوا از حد شیب یبا گرما ممکن شود و این کشتکشت برنج با حداقل مصرف آب امارات، 

مواد ه بامارات  ءکاهش اتکا یبزرگتر راه را برا اسیدر مق مناسب باشد، خاک طیو شرا یشور
 لیپتانس نیا امارات اعالم کرده ستیز طیو مح اقلیم رییکند. وزارت تغیهموار م یواردات ییغذا

« دهدشکل  خاورمیانه کشور بلکه در منطقه نیرا نه تنها در ا یکشاورز ندهیرا دارد که آ
(EricCanal, 2021: 45). 

  زیستطیمح -3-4
 جیترو ،ستیز طیو بهبود مح حفاظت تیاهمپیمان ابراهیم در معاهدات خود بر  نیطرف 

 یبراهمچنین  نی. طرفاندتاکید کرده منطقه و فراتر از آن داریتوسعه پا یبرا یطیمحستیز ینوآور
دار از جمله تیدر موضوعات اولو ستیز طیحفاظت از مح یتوسعه راهبردها در زمینه یهمکار

و در مورد اقلیمی  راتییتغ سازگاری باو  ییایدر ستیز طیحفاظت از مح ،یستیدر مورد تنوع ز
 مهیدر مناطق خشک و ن یمیقلا یهاچالش یبرا شگامیپ یهاحلمرکز توسعه راه جادیاامکان 
 یفناور نهیو امارات در زم لئیاسراهر دو کشور  (.Singer, 2021: 456اند )متعهد شده خشک

نیز در رتبه دوم قرار دارد و امارات ی نوآور یشاخص جهان نیدر آخر لیهستند. اسرائ شتازیپ، پاک
را تاسیس کرده است.  1یتیس مصدر یکی از سازگارترین شهرهای جهان با محیط زیست به نام

ی در امارات دیمرکز تول کی جادیا یدالر برا اردیلیم 1.2 بیش از اخیراً اعالم کرده که لیاسرائ
شده با  تهسبک وزن ساخ یمحصوالت خودرو بر اساس موتور خط یبرا کند کهگذاری میسرمایه
به عنوان یکی  2واترگنی لی. شرکت اسرائزیست سازگار استو با محیط کندیکار م دروژنیگاز ه

                                                           
1. Masdar City 
2. Watergen 
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با این پاک  یفناورقرارداد در مورد  کاز شرکتهای در حال ورود به امارات، در تالش برای عقد ی
 (. Garson, 2021کشور است که برای هر دو طرف سودآور باشد )

که متخصص در  یدر ابوظب مصدر یگذارهیصندوق سرما ،2020هیژانو 1۹ همین راستا در در
 لیدر اسرائ ریدپذیتجد یهایدر انرژ بزرگ امارات یگذارهیسرما نیپاک است، اول یانرژ نهیزم

 ریدپذیتجد یانرژ یهاتوسعه پروژه یدالر برا ونیلیبالغ بر صدها م یگذارهیسرما نیرا اعالم کرد. ا
ئی دی اف های تجدیدپذیر شرکت فرانسوی انرژی ،این کشورآن در  کیاست. شر لیرائدر اس
پروژه  هادارد و ده لیدر اسرائ یدیپروژه خورش 18( است که در حال حاضر لی)شعبه اسرائ1زرنوابل

 را در حال اجرا دارد. دالر اردیلیم 1.۵2به ارزش  گرید
 
 گیرینتیجه

های مختلف موضوعات آن به طور جنبه ی،طیمحستیمسائل ز افتنی تیاهم با ریهای اخدر دهه
و موضوعات مرتبط  کشورها شده است که منابع آب یالمللنیب تیحوزه مطالعات امن وارد موردی

میان، کشورهای عرب منطقه خاورمیانه به  این . دردنروی آنها به شمار م نیاز مهمتر با کشاورزی
ی رو به افزایشی مواجه بوده و همین مساله هابحراندلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و بیابانی، با 

 در تعامالت میان کشورهای منطقه تبدیل شده است. اینکه این کشورها به یکی از موضوعات اصلی
 ی بیشترررا مجاب به همکا آنهاکه  هستندمواجه  یادهیچیو پ دیجد یازهایبا ن ل،یاسرائرژیم  و
های همکاری جمعی را شکل داده که در قالب پیمان ابراهیم، صورت بندی ، یکی از پایهکندیم

و بحرین و برخی  امارات یبرا لیاسرائ رژیم روابط با یسازیدر واقع، عادحقوقی پیدا کرده است. 
بلکه موضوعی مربوط به سایر مسائل به  یاسیس یامسأله نه فقط دیگر از کشورهای خاورمیانه،

 خصوص آب و کشاورزی بوده است. 
 همین و دارند قرار خشک و گرم منطقه در که هستند از کشورهایی دو کشور بحرین و امارات

بحرین . تاس ساخته رو نامطلوب در حوزه کشاورزی روبه و وضعیت شرایط با را این کشورها عامل
 ایگونه به د،هستن وابسته واردات و کشور از به خارج داخلی غذایی مواد لحاظ تامین از و امارات

 این از رهایی ایبر این کشورها بنابراین،. شودمی راه تامین این از کشاورزی محصوالت بیشتر که
 خودکفایی نهایت در و داخلی تولیدات افزایش به منجر که کنند هایی اتخاذسیاست باید بحران

، کشوری به نسبت اسرائیلا سایر کشورها است. های مهم، همکاری بشیوه از یکی. نسبی شود
پایگاه دانش  ترکیبی از شرایط بیابانی که مشخصه اسرائیل است وپیشرفته در حوزه کشاورزی است. 

کشاورزی  هحوز المللی آن، زمینه مساعدی را برای همکاری با کشورهای متعدد درشده بینشناخته
 کرده است.فراهم 

                                                           
1. EDF Renouvelables 
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-های بیشتر در حوزهپیمان ابراهیم، فرصتی برای رژیم اسرائیل برای جذب سرمایه رسدبه نظر می

محیطی چون آب و کشاورزی و رفتن به مدارهای باالتر نوآوری است و برای تهای زیس
ی آب و امنیت غذای در این دو هابحرانکشورهای امارات و بحرین، فرصتی برای کاهش دامنه 

که در  یلیاسرائ یهارکتبه ش ابراهیم ای پایدارتر برای آنها بوده است. پیمانکشور و تضمین آینده
 شرویپ یدیخورش یو انرژ ییزدابذر، نمک هیتا تصف یاریو آب یف از کشاورزمختل یهانهیزم

 یمحل یهاآپشوند و با استارت نیامارات و بحر یتا وارد بازارها دهدیامکان را م نیهستند، ا
و از سویی دیگر به کشورهای خاورمیانه در مرتفع نمودن مشکل تامین  شوند کیشر ی آنهاکشاورز

امنیت غذایی کمک کنند. مورد دیگر از جمله همکاری در خصوص تولید فناوری های نوین و 
انداز آینده محقق های مشترک در چشممحیطی، مسیرهایی هستند که با همکاریسازگار زیست

 خواهند شد.
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