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 مقدمه 
غذایی پایدار و امنیتتت آبتتی در    تی رو در سده بیست و یکم امن   پیش   ی ها ترین چالش از مهم 

برابر جمعیت روبه افزایش، رشد و گسترش صنعت، تغییتترات آب و هتتوایی و رشتتد تقاضتتا  

سیاستتی، زیستتت م،یطتتی، اجتمتتاعی و    ی منابع کمیاب آب است. این چتتالش پیامتتدها   ی برا 

دو    ان، ی م   ن ی . در ا شود شامل می فروملی تا جهانی را    مقیاس قابل توجهی دارد که از    ی اقتصاد 

انتتد. در بختتش  جهت و معنتتا داده   ی ست ی ون ی صه   م ی رژ   ی ا منطقه   استی و آب به س   تی عنصر امن 

  ی همتتاهنگ   ی رامتتون ی پ   دار یتت پا   ی با منتتابع آبتت   م ی رژ   ن ی ا   ی اس ی س   ی مرزها   ک، ی ت ی دروپل ی مناسبات ه 

در    شتترفته ی و پ   د یتت جد   ی هتتا ی به فناور   ی اب ی با دست   ز ی ن   ر ی اخ   ی ها است. در سال   داشته   ی معنادار 

و کاربرد مجدد آن توانسته رتبه نخست جهان را به    ی آب مصرف   ی آب، بازچرخان   ن ی تأم   نه ی زم 

بتته    ی دهتت در جهتتت  ی که نقش جد   ی رخداد   ؛ ( 119:  1398  زاده، ی قل ی خود اختصاص دهد )ول 

و    م ی اقلتت   ر ییتت به تغ   نگرش معنا که با    ن ی آن داشته است. بد   د ی جد   ی ا منطقه   استی راهبردها و س 

در    ی ستتت ی ون ی صه   م یتت رژ   ک ی ت ی دروپل ی ه   کرد ی رو   ، ا ی کاهش بارش و کمبود منابع آب در غرب آس 

  ی هتتا ی تصتترف بلنتتد   ی حتتت   که ی ا گونه به   ؛ افته ی   ی نمود پُررنگ   ی ا به مناسبات منطقه   ی ده جهت

 . تاس   شده   ی و واکاو   ی آن بررس   ی آب   ی ها استی با س   وند ی روزه و در پ   33  ی ها جوالن و جنگ 

را    ی ست ی ون ی صه   م ی است که رژ   ی ا عمده   ل ی از جمله دال   م ی رژ   ن ی ا   ی دولت و بقا   تی موجود 

  بتتاز   ، شتتود ی م   ن ی آن از آنجتتا تتتأم   ی از آب مصرف   ی م ی که ن   ی اشغال   ی ها ن ی از بازگرداندن سرزم 

  ی کشتتورها   شتتتر ی در ب   ی به منتتابع آبتت   نده ی فزا   ی ازها ی و ن   منابع آب   تی . امروزه م،دود دارد ی م 

  ن ی آورده که با نگرش به داشتتتن بتتاالتر   د ی پد   ی ا سابقه ی و فرصت ب   نه ی زم   ل ی ئ اسرا   ی منطقه برا 

مقالتته    ، ن ی . بنتتابرا انتتد ی متفاوت از گذشتتته از ختتود بنما   ی ا آب بتواند چهره   ن ی تأم   ی ها ی فناور 

بتتر مالحظتتات    ی مبتنتت   ی ا منطقتته   ی استتتوار استتت کتته سیاستتت ختتارج   ه ی فرضتت   ن ی حاضر بر ا 

  ؛ استتت  ده یتت در منطقتته انجام   م یتت رژ   ن یتت نقتتش ا   ف ی عر به بتتازت   ی ست ی ون ی صه   م ی رژ   ک ی ت ی دروپل ی ه 

 کند.   ف ی آن تعر   اد ی بر بن   ی د ی جد   ی قلمروگستر   تواند ی که م   ی ا گونه به 
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 روش تحقیق  الف.
ت،لیلی است. ماهیت   –ت،قیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش توصیفی 

دادهداده  گردآوری  روش  و  کیفی  به ها  میدانیکتابخانهصورت  ها  تأثیرات )   ای،  پرسشنامه 

منابع  به  مراجعه  با  ابتدا  حاضر  ت،قیق  برای  است.  مرحله(  چند  )در  پیمایشی  و  متقابل( 

مهمکتابخانه  بر  ای  مؤثر  کلیدی  عوامل  ی ست ی ون ی صه   می رژ   ک ی ت ی دروپل ی ه   ی قلمروگستر ترین 

برای  سپس  شدند،  داده   شناسایی  ت،لیل  و  نرم تجزیه  از  شد.   MICMACافزار  ها  استفاده 

ابعاد ویژه در سیستم روش ساختاری در این نرم افزار روابط میان متغیرها به های گسترده با 

های کمی این روش را به یکی از  های کیفی در کنار داده کاربرد داده   کند. متعدد را ت،لیل می

ها  برای گردآوری داده  ، روش پژوهی تبدیل کرده است. در این  های آینده پرکاربردترین روش

طیف   در  امر  کارشناسان  و  خبرگان  نظر  به  نگرش  با  یکدیگر  بر  متغیرها  تأثیر   3تا 1ابتدا 

افزار  ارزش  نرم  در  شد.  قرار MICMAC گذاری  بررسی  مورد  متغیرها  بین  ارتباط  میزان 

توسط  بدین صورت که عدد صفر عدم تأثیر، عدد یک تأثیر ضعیف، عدد دو تأثیر م   ؛ گیرد می 

 و عدد سه به منزله تأثیر زیاد است.  

سپس قدرت نفوذ    ،افزار فراخوانی شدهها در نرم داده  ،های مورد نظرپس از گردآوری داده 

حالت    50گیرد. در ادامه ت،قیق، در مجموع  و میزان وابستگی هر متغیر مورد بررسی قرار می

شد  10برای گرفته  نظر  در  کلیدی  کل  .عامل  عوامل  پایه  حالت بر  و  آن یدی  مختلف  های 

تن    18صورت متقاطع طراحی شد و در اختیار جامعه آماری پژوهش که شامل    ای بهپرسشنامه

الملل تا اشباع اطالعات قرار  از کارشناسان رشته جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین

برای  )  پویش م،یطی  پژوهی در چند بخش شاملها با استفاده از فنون آیندهگرفت. ت،لیل داده

افزار سناریو ویزارد برای  استفاده از نرم)  های مربوطه( و تکنیک آثار متقابلآوری شاخصگرد

ای زوجی و میزان ارتباط  صورت مقایسهنامه بهدهی به پرسشتدوین سناریو( انجام شد. وزن

بین   اعداد  با  متغیرها  پرسش  3تا    -3بین  این  روایی  توسط  بود.  تائید شد.  نامه  آماری  جامعه 

.  وارد شدند Ensemble افزار سناریو ویزارد و از طریق دستورشده در نرم های تکمیلنامهپرسش

 در پایان سناریوهای سازگار و ضعیف شناسایی و ت،لیل شدند.
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 STEEPهای تحقیق براساس روش . شاخص1جدول 

 متغیرها  کد  هامؤلفه

 فناوری 

A1  فناوری گیری از بهره 

A2  هاکناستفاده از آب شیرین 

A3 هاسیسات آبی بر روی رودخانه أت 

 اقتصادی 

A4  مدیریت بخش تقاضا 

A5 سیاست ایجاد شبکه گسترده انتقال و توزیع آب ملی 

A6  افزایش جمعیت 

A7   نبود آشکار مدیریت جامع و کارآمد آب 

A8  توزیع نامتعادل منابع آب 

 محیطی زیست

A9  آلودگی منابع آب 

A10  تغییر اقلیم 

A11   تغییرات طبیعی جهت رودخانه ها و آبهای زیرزمینی 

A12  شور شدن منابع آب 

 سیاسی

A13 ل ی در اسرائ ی ملت قوم ایجاد 

A14  کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه 

A15  کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 

A16  کرانه باختری و نوار غزه  هیدروپلیتیککشمکش 

A17  روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه 

A18  حق حاکمیت 

 

 چارچوب نظری تحقیق  ب.

 هیدروپلیتیک  .1

اند. این فضایی روندی کاهنده یافته  -ها، منابع م،دود آب شیرین واحدهای سیاسیبر بنیاد داده

شدن، کوشش برای تتتأمین امنیتتت غتتذایی، افتتزایش صنعتیدر حالی است که برخاسته از روند  

گسترش شهرنشینی بر میزان مصرف آب افزوده است. روندهای یادشده بستتیاری از   و  جمعیت 

کشورها به ویژه کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را به بازنگری در متتدیریت منتتابع آب در 

 ،لی استتت کتته طتتی چنتتد دهتته گذشتتتهای واداشته است. ایتتن در حتتامقیاس فروملی تا منطقه

زمینتته را  ،های یادشدههای اقلیمی به تنگناهای موجود دامن زده است. شاخصه و شناسهدگرش

شناستتی آن را فتتراهم شناستتی و معرفت برای طرح مفهوم هیدروپلیتیک و گسترش ابعتتاد روش
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گونتتاگون از کرد. بر این اساس، طی این مدت اندیشمندان و پژوهشگران این حتتوزه تعتتاریف  

سیاست آب یتتا هیتتدروپلیتیک، سیاستتتی استتت کتته  ،اند. برای نمونههیدروپلیتیک به دست داده

گیری از آن برای همه اشتتکال زنتتدگی و توستتعه متأثر از دسترسی به منابع آبی و ضرورت بهره

  (.Rai et al, 2016)انسانی قرار دارد 

و منابع آبتتی فراتتتر  هادولت مند همکاری و درگیری بین این دانش به بررسی و مطالعه نظام

ار بتتا داز ایتتن رو، مناستتبات قتتدرت پیونتتد(. Elhance, 1999) پردازداز مرزهای بین المللی می

گیتترد. های هیدروپلیتیک قتترار میهای فروملی تا فراملی در کانون پژوهشمنابع آب در مقیاس

هیدروپلیتیک در پیوند بتتا سیاستتت ختتارجی کشتتورها قتترار دارد. بتتر بنیتتاد   ،اس فراملیدر مقی

در مقاله حاضر تعریتتف زیتتر مبنتتا قتترار گرفتتته استتت:  ،هایی که برشمرده شدتعاریف و شناسه

مناستتبات قتتدرت بتتا  یدگ یتت تناستتت کتته درهم یاستت یس یایتت از جغراف یشتت یگرا کیتیدروپلیتت ه

تتتا  یم،لتت  اسیاز مق نیریبر سر منابع آب ش ییفضا  -یاسیس  یجوامع و واحدها  هایاندرکنش

 .(40: 1398کاویانی راد، ) کندیرا مطالعه م  یجهان

 

 قلمروگستری  .2

م،دودشده فضای  به  ناظر  قلمرو  گروهواژه  و  افراد  که  است  م،دوده  ای  عنوان  به  آن  از  ها 

مادی، قلمروهای مختلفی وجود  کنند. به فراخور وسعت و توان  اختصاصی استفاده و دفاع می

دهنده  های متنوعی از همکاری تا جنگ ساکنان هستند. قلمروها نشاندارد که زمینه بروز کنش

در عالی که  بر فضا هستند  قالب کشو اعمال قدرت  در  برآوردهملت   -رترین سطح  اند.  ها سر 

قلمرو تأمین  ،امروزه  مادی  منابع  با  گستره فضایی قدرت یک کشور و  است.  آن قدرت  کننده 

دیدگاه اختالف  قلمرووجود  یا  سرزمین  واژه،  این  مفهومی  ت،والت  درباره  بخش    ،ها 

المللی است. از این رو، قلمرو کشور عبارت است  ناپذیر ساختار کشورها در قوانین بینجدایی

های داخلی و هم مرز، فضای هوایی و برخی منابع دریایی  از سرزمینی )اعم از زیرزمین، آب

نزدیک سواحل این سرزمین( که حکومت مدعی مالکیت آن است و کشورهای دیگر نیز این  

ای  مینهو ز  کوشش هیاخو وقلمر  چون(.  Brownlie. 1998:124) شناسند  ادعا را به رسمیت می
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 طی   که  ست ا  دیمتعد  یهاار بزو ا  هاروش  ممستلز  ،ست ی اگستر وقلمرو    وقلمر  ساخت   ایبر

 ند. دار اریفزامنر ماهیتی هااز آن رییافتهاند و امروزه بسیا  تکامل نماز

 کامل   پایش   مند ز نیا   ما  ا لز ا   هیا خوو قلمر    ایبر   سیاسی   ان یگرز با و    ان گر شکن   ل، حا   ین ا   با 

  ل کنتر و    سیاسی   ان گر ش کن و    عمومی   ن ها اذ بر    ذ نفو  بلکه   ، نیستند  مین ز سر آوردن    ستد به و  

به   تبدیل   ن شا و قلمر   به را    مین ز سر آن    نیز   ها آن   معتقدند   دانشمندان   ، لیل د   همین  میکند. 

خص مانند تمش   هدفی   به   نیل   ای بر   ای سیله و   باید آن،    از بر ا   مختلف   ی گونهها و    ی گستر و قلمر 

  با   قلمروگستری گاه (.  Muir. 2001: 17) ستیزی شناخته شود  ادامه بقا، سلطه سیاسی یا بیگانه

 نسانیا   ی یتها د موجو  یگر د   یک ژ کولوا   ق حقو  به   نسبت  یانه وا بیپر و    کشانه ه بهر   دی یکر رو 

راه   ند ا ده بو  د صددر   اره همو  لتها دو   برخی   که   معنا   ین ا   به   ؛ ستا   اه همر   مختلف  ی ها از 

 نتیجه  ین ا   به   حاکم   ن نخبگا   که   هد د می رخ    مانی ز   ه پدید   ین ا   . هند د   ش گستر را    ن شا و قلمر 

آ   کنونی   یها ز نیا   نسته ا نتو  یافته   ص ختصاا   یفضا   که  یابند   ستد  و دم )مر   ن ساکنا   ةیندو   )

 توسعهطلبانه  ماهیت  هی ا خوو ضعی، قلمر و   چنیندر  کند.    تأمین را    ها آن  وری ضر   ی فعالیتها 

کوشش تب و    مییابد  میانجامد   بیشتر   ی فضا   ش گستر   ای بر   هایی ار بز ا   به   ستیابی د   ای بر   ه 

 (Blacksell. 2005:38 .)  

.  ت ت س ا   و ر ت قلم   ش تر ت گس   ای بر   لتها دو   ی ها ر کا ز سا   مهمترین از    ، مینها ز سر   یگر د   به   تاختن 

  ه خاستگا   ل، هرحا   به   .د بو   توجیهاتی   چنین از    برخاسته   ل تز را   یستی ز   ی فضا   نظریة   یش ا پید 

در   نسانی ا   ی ها وه گر و  ن نسا ا   هی ا خو ون فز   ه گا  و  جویی رت قد   ، طلبی ر ن،صا در ا   باید را   ی گستر و قلمر 

ة  سد از    که   مینی ز سر   یی ا گر ر ستعما دوران ا   . ت ت گرف   پی   ان یگر د   ای بر   یستن ز   ق ت ح   گرفتن ه ید د نا   قالب 

کشورهای    در   ی گستر و قلمر   هنیت ذ   عملیاتی   برآیند   ، شد   ز غا آ   دی میال   هم د شانز  فراملی  بعد 

تر است. این بعد از کنش سرزمینی انسان  از منابع واحدهای سیاسی ضعیف  کشی استعمارگر در بهره 

، نظریه راهبرد ژئوپلیتیک هوفر در آلمان  1مند جغرافیایی در آثار راتزل در قالب نظریه کشور زیست 

 (. 50:  1398کاویانی،  )   بررسی شده است   های ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد و نظریه 

 

 
1  . Organic State 
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 خارجیسیاست  .3

ت،والت و پیامدهای ژئوپلیتیک پیونددار با جنگ جهانی اول و دوم به افزایش کشورها و رشد 

تعامالت آنها در قالب سیاست خارجی همراه بود. سیاست خارجی با هدف تعیین و شناستتایی 

 ,Ozkececi-Taner) یابتتدمعنتتا میدیگر جهت و ها با همها، راهبردها و تعامالت دولت تصمیم

بتتا شتتتاب بتتاالیی رو بتته گستتترش  ،شدنافزون بر این، جهان مدرن در پی جهانی(. 58 :2017

تعامالت فزاینده بین کشورهای مختلف دارد. سیاست خارجی در جایگاه راهنمای یک دولتتت 

المللتتی عمتتل در ت،قق اهداف و منافع ملی خود در دستیابی به جایگاه مناسب در روابتتط بتتین

در تعریتتف سیاستتت ختتارجی بتته عنتتوان نتتوعی رفتتتار  1هارمان(. Bojang, 2017: 15)کند می

ای استتت کتته بتتر مندانتتهها بر این باور است که این نوع سیاست بتته معنتتای اقتتدام هدفدولت 

نیتتز سیاستتت   2گیری در سطح فردی و گروهی تأثیرگذار خواهد بود. جتتورم مدلستتکیتصمیم

کند کتته ایتتن کشتتورها یافته از سوی کشورها تعریف میهای ت،ولامی از فعالیت خارجی را نظ

که   کردهکنند. وی تاکید  المللی تنظیم میکردهای خود را متناسب با م،یط بینها و عملفعالیت 

ها به عنوان اهداف اصلی هایی هدف است که سبب تغییر رفتار دولت فقط آن بخش از سیاست 

هتتای خارجی شوند. با این حال، سیاست خارجی سرشتی مت،تتول دارد و در زمتتاندر سیاست  

 (. AS, 2018: 2) یابدمختلف، به صورت متفاوتی نمود می

برای هر کشوری در سیاست خارجی، نوع کشوری که در مقابل برای ایجاد ارتبتتاط برگزیتتده  

هفتتت  این  تواند در یکی از  ی م   مقابل بندی کلی، کشور  رسد در تقسیم . به نظر می است است، مهم  

وابسته بتته کشتتور  ،  مت،د وابسته به دشمن ما ،  طلب ه سلط ،  طرف بی ،  مت،د ما ، دشمن ما  گروه باشد: 

گیرندگان در سیاستتت  تصتتمیم   ، بیشتر متتوارد در    (. Cottam. 1986: 50)   ما   نشانده کشور دست و    ما 

گیتتری و  جای دادنتتد، نتتوع تصتتمیم یادشده  خارجی پس از آنکه کشوری را در یکی از دستجات  

هتتای  یکتتی از حتتوزه  . ستتت تعامل با آن کشور پیرو هنجارهتتای حتتاکم بتتر ایتتن دستتته از کشورها 

ای و  رای مرزهتتای ختتود، سیاستتت منطقتته و هتتا در گتتری سیاستتی دولتتت خارجی و کنش سیاست 

 ای بازیگران است. نطقه رفتارهای م 

 
1. Hermann 
2. George Modelski 
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 شناسی مسئلهمحیط ج.

و    ت یتت استتت کتته امن   ی مناطق جهان است. کمبود آب مسئله مشتتترک  ن ی تر آب از کم  ی ک ی  انه ی خاورم 

دارد   ی اد یتت و تعرق ز  ر ی اندک و تبخ  ی منطقه بارش . کشد ی منطقه را به چالش م   ن ی ا   ی ثبات کشورها 

  متتتر ی ل ی م   2000از   ش ی و تعرق بالقوه بتت   ر ی و تبخ   متر ی ل ی م   200کمتر از   ی آن بارش کشورهای    شتر ی و ب 

  تواننتتد ی نمتت و    هستتتند   ی آبتت کم   ر یتت منطقتته درگ   ی کشتتورها   . خشک استتت   رو، ن ی د. از ا ن در سال دار 

هستتتند و  آب  کامتتل    ب،تتران درگیتتر    ی از ایتتن کشتتورها ار ی را برآورده کنند. بستت   خود   ی آبی ازها ی ن 

  ستتت کا خواهد به نصف فرو  ب به آ  ی سرانه دسترس  2050تا سال احتماال  اوضاع بدتر خواهد شد.  

  ی در پتت   ک ی درولوژ یتت ه   ی عتت ی طب   ی هتتا منطقه و ستتامانه  ی ن ی رزم ی ز  ی ها سفره  ی برا  ی جد  ی امدها ی که پ 

آب و ختتدمات    ن ی تأم   ی تقاضا برا   نده، ی چند دهه آ   ی ط   ی ت ی جمع  ی اقتصاد و ساختارها  ر یی . با تغ دارد 

  ی که الگتتو  شود ی م  ی ن ی ب ش ی خواهد کرد. پ   ر یی تغ   ی و شهر   ی صنعت   ی ها ی به رفع آلودگ   از ی و ن   ی ار ی آب 

دربتتاره    در این میتتان، (.  The World Bank, 2018: 1)  کند   ر یی آب و هوا تغ   ر یی تغ   جه ی در نت   ی بارندگ 

  22/ 145 اریف یکتتی از تعتت بتتر پایتته    امتتا   ، نظر وجود استتت در غرب آسیا اختالف وسعت اسرائیل  

 . ( Samuelson, 2016)  در جهان( است  دومین  و  )صد و پنجاه  کیلومتر مربع 

و در شتتمال بتتا لبنتتان، در شتتمال    استتتواقتتع   دریای مدیترانه   کرانه خاوری اسرائیل در   

در   ، مرز زمینی دارد. همچنین  با مصر   باختری و در جنوب   با اردن   خاور با سوریه، در   خاوری 

های  سرزمین .  همسایه است با نوار غزه   باختری و در جنوب   با کرانه باختری رود اردن   خاور 

–Skolnik, 2007: 132)  د دار   ی های جغرافیایی متنوع ویژگی   ، ه کوچک گستر با وجود  اشغالی  

و در جنتتوب    متر ی ل ی م   1120  ای که در شمال اقلیم کوهستانی معتدل با بارش تا گونه به   ( 232

  ن ی ر ی منبتتع مهتتم آب شتت   ، در شتتمال   ( ل یتت جل   ی ا یتت )در   طبریتته   اچتته ی در بیابانی خشتتک استتت.  

میلیمتتتر بتتارش در ستتال در جنتتوب بتتا    25های اشغالی است. بیابان نقب با میانگین  سرزمین 

گرفته است. به همین  های اشغالی را در بر  جمعیتی اندک و پراکنده بیش از نیمی از سرزمین 

در غتترب    ترانتته ی مد   ی ا یتت در   ک یتت نزد   ک ی بار   ای کرانه در دشت    تی از جمع   ی م ی ن   از   ش ی ب   ، دلیل 

  1.78اسرائیل    ر ی دپذ ی مجموع منابع آب تجد   2017. بر بنیاد برآوردها در سال  کنند ی م   ی زندگ

درصد این سرزمین قابل کشت ارزیتتابی شتتد    24نیز    2018است. در سال    متر مکعب  ارد ی ل ی م 

 (. CIA Factbook, 2021شود) درصد آن کشت می   14که در این میان،  
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روزمینتتی    ی هتتا ، آب ی ساحل   ی آبی ها ها و سفره کوه   گرفته از ی سرچشمه ن ی رزم ی ز   ی ها آب 

  ل ی منابع آب اسرائ   ، مخازن آب ر  ض و در حال حا ها  الب ی ها، س اچه ی ، رودها ، در یه ر طب   اچه ی در 

نزدیتتک    است.   اسرئیل   آب   ره ی ذخ   ن ی تر بزرگ   ی ن ی رزم ی آب ز   روند که در این میان، به شمار می 

  ر یتت در ز   ی عتت ی که بتته طتتور طب   د شوی م   فراهم   ی ن ی رزم ی ز   ی ها از آب   ل ی دو سوم آب در اسرائ به  

روند فزاینده مصرف آب  با این حال،    د. ن شوی م برداشت  ها  چشمه   ا ی ها  و از چاه   ره ی ذخ   ن ی زم 

ستتازی نیازهتتای آبتتی  ای بوده است که منابع یادشده نتتاتوان از فراهم گونه در این سرزمین به 

آب    ه ی تصتتف در قالب    ن ی گز ی استفاده از منابع آب جا گرفتن  اند. از این رو، ناگزیر از پیش بوده 

دریتتا افتتزون بتتر  آب  ستتازی  شیرین سدها و    پشت  ی الب ی س   ی ها ب کشاورزی، آ   ی برا   فاضالب 

لل  سازمان م   2021  سال   آمار بر پایه  (.  KKL, 2021)   ی شده استو سط،   ی ن ی رزم ی منابع آب ز 

  رد که از ایتتن میتتان نفر جمعیت دا هزار    650  میلیون اسرائیل هشت    worldometersو سایت  

اسرائیل عضو رسمی سازمان ملل    (. Worldometers, 2021) شهرنشین هستند  آنان  درصد    93

  ند ا خته را بتته رستتمیت نشتتنا   رژیتتم ایتتن    ، سازمان همین  کشور عضو    32  هر چند   ؛ است مت،د 

 (Ragnar, 2016 .)   

پایتته در قالتتب متتدیریت منتتابع آب،  های آب آب و سیاست   ، با این حال، از زمان پیدایش تا کنون 

های امنیتتت آبتتی و  دهنده بتته سیاستتت ای جهت همکاری و تنش و جنگ در مقیاس فروملی تا منطقه 

در    پایتته آب   ی هتتا استتت ی ، س ستتده بیستتتم   در ای که  گونه به   ؛ هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی بوده است 

(.  Nagheeby, 2018: 841)   شتتدت گرفتتت   1948مه    14  خ ی در تار   رژیم صهیونیستی   ه ی منطقه با اعالم 

آب    منتتابع توسعه    برای طرفه ان،راف آب در حوضه رود اردن  ک ی توسعه  طرح  ین رژیم پس از آن، ا 

،  مت،تتده   االت یتت ا   ر ی توستتط ستتف   اردن اقدامات، طرح مت،تتد دره    ن ی زمان با ا را آغاز کرد. هم   خود   ی مل 

آب همتته    ی فنتت   هتتای ارگروه و توستتط کتت   شتتد   ن ی تتتدو   1953-55 ی ها سال در میانه  ، جانستون  ک ی ار 

  ( Housam, 2021: 18)   شتتد   ب ی تصو   ه ی اردن، لبنان و سور ،  ل ی اسرائ از جمله  منطقه    ی ساحل   ی کشورها 

انجامیتتد    1960دهه    ،انه مسل   های ی ر ی درگ موضوعی که به  عرب رد شد.  ه ی توسط ات،اد اما این طرح 

معاهتتده    ک بتته یتت   1994در ستتال    ، . در نهایتتت د ی به اوم خود رس   1967در جنگ شش روزه ژوئن  و  

 (.  Cascão, 2019: 24)   منجر شد و اردن    ل ی اسرائ  ن ی ب   ی اس ی س 
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  هرچنتتد شناخت شتتد.  به رسمیت    حقوق آب هر دو طرف در منطقه   ، توافق در قالب این  

همچنتتان    ی بعتتد   های ی ستتال خشتتک وضتتعیت    ل ی ن معاهده به دل ی ا   بر سر   ک ی پلمات ی د   ی ها تنش 

  ن ی فلستتط   بتتا   ل ی اسرائ   ی ر ی درگتنش و    تی ماه   غالب  ، وجه آب   ا ب پیونددار  مسائل    برقرار است. 

 (. Conker, 2020: 106) است  

 

 بدنه اصلی تحقیق د.
شدت در پیوند با راهبردهای ایتتن رژیتتم ( تا کنون مسئله آب به1948از زمان پیدایش اسرائیل)

مسئله آب فراتر از موضوع مربتتوط   ،بوده است و ظاهرا  هم ادامه خواهد داشت. برای این رژیم

رود و از عوامتتل بنیتتادی به شمار متتی  رژیمبه توسعه است و در پیوند با مسئله موجودیت این  

آید. حیات اسرائیل بتته منتتابع آبتتی منتتاطق متترزی ماننتتد شمار میحیات و بقای آن در منطقه به

ی کرانتته بتتاختری و جنتتوب لبنتتان و مناطق اشغال  4بانیاس  3، یرموک،2، رود اردن1دریاچه طبریه

هتتای بستتیاری ها درگیر چتتالشوابسته است و این رژیم در حال حاضر بدون تسلط بر این آب

نشینی از مناطق اشغالی خواهد بود. حتی اگر زمانی اسرائیل طی روند صلح خاورمیانه، به عقب 

زمانی کتته بتته منتتابع آبتتی   واداشته شود، به تسلط بر منابع آبی این مناطق ادامه خواهد داد؛ مگر

مطمئن و ارزان خارم از م،دوده اسرائیل مانند انتقال بخشتتی از آب رود نیتتل بتته استترائیل یتتا 

نقشی راهبتتردی داشتتته  رژیمانتقال آب از ترکیه دست یابد. همواره منابع آبی و زمین برای این 

از منابع آبتتی منتتاطق   یابی به آب و زمین بیشتر است. از طرفی،و ادامه حیات آن در گرو دست 

کند و حاضر نیست منابع آبی مناطق اشغالی را از دستتت دهتتد شده به سرعت استفاده میاشغال

 .(132:  1390معموری و کاظمی، )

رژیتتم    بتته  عربتتی و کشورهای های منطقه غرب آسیا آب  کنترل و مدیریت ، پلیتیک ژئو  از منظر 

  دهد که بر منطقتته تستتلط در آینده منطقه به آن می  و راهبردی  پیشگام  و جایگاه  صهیونیستی، نقش 

جهت بدهتتد یتتا  و این امکان را داشته باشد که اختالفات و مشکالت جهان عرب و اسالمی بیابد  

 
1. Lake tiberias (sea of Galilee) 

2. Jordan River (nahr al sharieat 

3. Yarmuk 

4. Baniyas 
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، سلطه این رژیم بر منابع آبی، اجتتازه تستتلط بتتر مقتتدار آبتتی را  سطح هیدروپلیتیک دامن بزند. در 

در کرانه بتتاختری  ، ونه م برای ن گیرد. غرب آسیا قرار می هایی از بخش دهد که در اختیار ساکنان می 

 (. 2015)خلف موسی،   چاه برای شرب و زراعت ندارد  کندن کسی اجازه  

 

 ایهای کتابخانهیافته.  1

ماتریستتی در ابعتتاد .  زیر است   جدول  به شرح  ،دست آمدنامه بههای مورد نیاز که با پرسشداده

دهنده تتتأثیر عوامتتل است که نشان  %94.44تنظیم شد. درجه پرشدگی ماتریس برابر با    18*18

رابطتته متتورد ارزیتتابی در ایتتن   306مختلف انتخاب شده بر روی یکتتدیگر استتت. از مجمتتوع  

رابطتته   30رابطه عددشان صفر بود که گویای عدم تأثیرگذاری متغیرهاستتت،    18ماتریس تعداد  

رابطتته عتتدد دو نشتتان دهنتتده تأثیرگتتذاری و   135ذاری بسیار کتتم،  عدد یک که نماینده تأثیرگ 

رابطتته عتتدد ستته بتتود کتته گویتتای تأثیرگتتذاری و رابطتته بستتیار زیتتاد  141تأثیرپذیر متوسط و  

 متغیرهاست.
 های ماتریس و تأثیرات متقابل. تحلیل اولیه داده2جدول 

مقدار  شاخص 

 سایز ماتریس 

 تعداد تکرار

 تعداد صفر 

 تعداد یک 

 تعداد دو 

 تعداد سه 

P تعداد

 کل 

 پرشدگی 

 

، لیدر استترائ  یملت قتتوم  جادیامتغیرهایی مانند  شود،  مشاهده می  1گونه که در شکل  همان

کرانه  کیتیدروپلیه کشمکش، با لبنان  کیتیدروپلیه  کشمکش،  هیبا سور  کیتیدروپلیه  کشمکش

جتتزو   ،گیتتری از فنتتاوریو بهره  هیتت و ترک   لیاستترائ  کیتیدروپلیتت ه  روابتتط،  و نوار غتتزه  یباختر
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ها، متتدیریت تقاضتتا و... از کناستفاده از آب شیرینمتغیرهای دووجهی هستند. متغیرهای مانند  

نامتعتتادل   عیتت توزتأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند. متغیرهتتایی همچتتون  

 و  ینتت یرزمیز  یهتتارودهتتا و آببرای    یعیطب  راتییتغ،  میاقل  رییتغ،  منابع آب  یآلودگ ،  منابع آب

پذیرنتتد. از آنها تتتأثیر نمتتی  این متغیرها بر دیگر متغیرها تأثیرگذار نیستند و  شدن منابع آبشور

 این متغیرها در قسمت جنوبی نمودار قرار دارند.

 

 
 . نقشه پراکندگی متغیرهای مستقل، تأثیرگذار، تأثیرپذیر و دووجهی 1شکل 

 میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
ITERATION INFLUENCE DEPENDENCE 

1 98 % 92 % 

2 100 % 100 % 
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 یستیونیصه میرژ کیتیدروپلیه یقلمروگسترهای کلیدی پیشران ه.
 لیدر اسرائ  یملت قوم . ایجاد1

از استعمار به ویژه در فضاهای سرزمینی مورد اختالف، منجر بتته   گرایی آب در دوران پسملی

هتتای مختلتتف اشکال متفاوت درگیری، حاشیه نشتتینی، خشتتونت و همگتتن ستتازی در مقیاس

های مادامی هستند که هرگز یک بتتار و سازی پروسه. ملت یا دولت (Allouche, 2019) شودمی

سازی فقط در بسیج سیاستتی فراگیتتر و ملت . (Steinmetz, 1999) گیرندبرای همیشه شکل نمی

روش بسیار  )1992)2و گرامشی1انتقاد لوفر  بلکه با تکیه بر ،سازی فرهنگی منفعل نیست همگن

ها و شیوه ت،ول فضایی از جملتته فتتتح، در گسترش اقشار باال از طریق گفتمان  یپیچده و موثر

زیتترا  ؛اسرائیل یک مطالعه موردی است . (Allouche, 2019) استقرار، تعیین مرز و توسعه است 

نقتتش مهمتتی در معنتتی و هویتتت  ،هتتای آبمشروعیت دولت مرکزی آن بسیار کم بود. روایت 

خشونت   ،ی و ایجاد هویت جدید یهودی داشت. برای اسرائیلهای نهاددستگاه  دولت اسرائیل،

در مورد آب مربوط به تاریخ سنتی هیتتدروپلتیک در ت،صتتیل آب نبتتوده استتت، بلکتته مبتتارزه 

یک ایدئولوژی مرزی با سیاست جمعیتتتی . (yiftachel, 2002) هکتاری برای کنترل زمین است 

 (Morage, 2001). سیاست آب آن داشت قومی)به ویژه قانون بازگشت( که تأثیر مهمی در 

پتتروژه هویتتت قتتومی  ؛ یتتک  سازی اسرائیل مرتبط استتت خشونت آب با پروژه ملت   ، بنابراین 

(Smoha, 2002)   های اسرائیل ت،ت  درصد زمین   93در این پروژه   . که منجر به سیاست زمینی شد

  60تتتا    40بتتین    تقریبتتا های عمومی یهودی متعلق به دولتتت قتترار گرفتتت و  کنترل دولت یا ارگان 

 ,Smoha)   درصتتد تقلیتتل یافتتت   3/ 5و کل زمین اعراب بتته    شد های اعراب مصادره  درصد زمین 

  رژیم خالصه شده است. این     (shiaim, 2002) (. این ذهیت به خوبی در کتاب دیوار آهنی  2002

گتترفتن  ده در واکنش به حوادث متعدد، سیاست تهاجمی و متجاوزانه را در پیش گرفت و بتتا نادیتت 

تتتوان  اعتراضات سازمان ملل، اهداف آب این رژیم به اهداف سرزمینی تبدیل شد که از جمله متتی 

. بتته  کتترد به خرید زمین، مهاجرت، ساختن شهرها، توسعه کشاورزی، استتتقرار صتتنایع و... اشتتاره  

 
1. Lefebvre F 

2. Gramsci A 
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قتتومی  های آبی اسرائیل، مکان و قلمرو برای ایجاد یک هویتتت  در همان آغاز پروژه  ، عبارت دیگر 

    (. Allouche, 2019)  یهودی به هسته اصلی پروژه صهیونیست تبدیل شد 

 

 . کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه2

کننده سومین منبع تأمین-سازی منابع آبیاهمفرواسطه نقشی که در  به  جوالناشغالی    هایبلندی

از منظر هیدروپلیتیک برای استترئیل کتتارکرد   ،ی که داردخیزهای حاصلو زمین  این رژیم  -آب

 میلیون متتتر 600توانسته است بر بیش از از چنین منظری (. 31: 1396صادقی، ) راهبردی دارد

. کنتتددرصد نیاز ساالنه ختتود بتته آب را تتتأمین    30د وو های جوالن مسلط شمکعب آب بلندی

هتتای جتتوالن گیرد. بلنتتدیمی مهشسرچجوالن  یاهبلندیترین شاخه رود اردن از بانیاس، مهم

مین آب این رژیم استتت. ایتتن أترین منبع تمنبع تامین آب دریاچه جلیل)طبریه( است که بزرگ

جتتوالن از   هایتسلط بر بلندیشود.  های فالت استراتژیک جوالن تغذیه میآب  توسطدریاچه  

 و اردناصتتلی خانتته رود دو (.Inbar, 2011: 12)استتت  هدرکتت شدن این دریاچه جلوگیری آلوده

های مدیترانه قرار دارند که تاکنون اهمیت اقتصادی و سیاسی رودخانتته  خاوریلیتانی در کرانه  

 ,Avisse & Othersآنها مورد نظر بتتوده استتت ) طبیعیواقع در این حوزه بیش از اهمیت ابعاد 

2017: 6447.)  

ستتیطره و دسترستتی بتته ایتتن   ،هضتت اسرائیل با کشتتورهای ایتتن حو   کشاکشاز دالیل اصلی  

ه رود اردن و لیتانی را به سه دلیل وجود منابع آب رودهای اردن و ض. این کشور حو ست هارود

ایتتن  راهبتتردیو  اهمیت نظتتامی ،شدبخسهولت می را بر آنها دفاع از اسرائیل چیرگیلیتانی که 

 ز اهداف بلندمدت این رژیمیکی ا عنوانبهتسلط بر تمام منابع آبی از منظر    منطقه برای اسرائیل

ستتاکنان  آورد.میشمار  امنیتی خود به ، گرانیگاههای لبنان برای کشاورزیبودن زمیننامناسب  و

برداری از منتتابع مدیریت ص،یح در حفظ و بهره نبودکمبود آب،  درگیره آبی ضسراسر این حو 

 پهناوریمناطق بر . اسرائیل که هستند ایو منطقه پایان قومیهای بیآب و بدتر از همه از جنگ

هتتا و از منابع آب شیرینی کتته پتتس از جنگحساسیت  با دقت و    ،داردتسلط  ها  از این سرزمین

کند ه است، م،افظت میآوردت  دسشمار از کشورهای سوریه، اردن و لبنان به  های بیدرگیری

ه بتترای استتتفاده از اردن و سوری  توسطمشترک    طرح  سد به عنوانساخت هرگونه  و تاکنون از  
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 یسد  چنیناست که هرگز نخواهد گذاشت    کردهآب رودخانه یرموک جلوگیری کرده و اعالم  

روزه بتتا   33ای کتته در جنتتگ  گونتتهبه  کوبید؛خواهد  درهم  برداری برسد و آن را  به مرحله بهره

 همجوار این رودخانه را مورد هدف قرار داد.   هایها و زیرساخت همه سازه ،لبنان

در جنوب لبنان باعث شد که دولت یهود بر منابع   1978که عملیات لیتانی در سال  همچنان  

میلیون مترمکعب آب را از طریق   100  نه نزدیک بهآبی معروف به »وازانی« مسلط شود که ساال

چنتتین  (.Zeitoun & Others, 2012: 37) کنتتدستترازیر میطبریتته رودخانه حاسبانی به دریاچه 

بر  فزاینده منطقه، تسلط  ی اینهابه بعد یکی از اهداف جنگ  1948د که از سال  شو برداشت می

 منابع آب بوده است.  

 

 . کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 3

ستتد و تولیتتد بتترق    خت ا ستت از آن بتترای    کتته کشور لبنان استتت    رود رودخانه لیتانی تنها   ، همچنین 

امتتالح و نمتتک، بتته عنتتوان آب آشتتامیدنی نیتتز متتورد    میزان بودن  شود و به علت پایین استفاده می 

از دشتتت بقتتاع در    و   دارد درازا  کیلتتومتر    100  نزدیتتک بتته . رودخانتته لیتتتانی  گیرد استفاده قرار می 

ه ستتوی جنتتوب  ب  خاور گیرد. این رودخانه به موازات مرز سوریه در نزدیکی بعلبک سرچشمه می 

دهد و سرانجام در شمال شهر بندری صتتور  لبنان تغییر مسیر می  باختر سپس به سوی  . جریان دارد 

، به موازات مرز فلسطین اشتتغالی و در  باختر ریزد. این رود در مسیر خود به  به دریای مدیترانه می 

برای رژیم صهیونیستتتی  . این رودخانه  کیلومتر( در حرکت است   30)از پنج تا    های مختلف فاصله 

به ن،وی که طی حمالت خود به جنوب لبنتتان معمتتوال  آرایتتش نظتتامی و    ؛ اهمیت راهبردی دارد 

اش در پیوند با مرزهای این رودخانه بوده که خود گویای اهمیت این رودخانه از  ت،رکات میدانی 

یتتا کتته از لبنتتان  ای از رودخانتته اردن عل نگاه اسرائیل است. رودخانتته حاستتبانی بتته عنتتوان شتتاخه 

تتترین  باختری اسرائیل و جنوب خاوری شهر »متوال« به عنتتوان شتتمالی گیرد تا شمال سرچشمه می 

 کند. زارهای معروف شبعا را آبیاری می یابد و بخش جنوبی کشت شهر اسرائیل ادامه می 

های اشغالی فلستتطین استتت،  درصد آن در سرزمین   30زارهای شبعای کنونی که حدود  کشت 

خیتتز سراستتر بتته  هایی از خاک لبنان، این منطقتته حاصتتل های جوالن و بخش اشغال بلندی  پس از 

های جوالن در بختتش لبنتتانی آن سرچشتتمه  اشغال اسرائیل درآمد. رودخانه حاسبانی که از بلندی 
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های بانیاس و لیدان، بخشی از مسئله کشمکش اسرائیل و کشتتورهای  گیرد و به همراه رودخانه می 

اسرائیل از نظتتر آب آشتتامیدنی و نیتتاز  (.  Zeitoun & Others, 2012: 37-40) ن است  سوریه و لبنا 

کشاورزی خود به شکلی حیاتی به آب این منطقه وابسته است و هرگونه روابط و کنش ختتود بتتا  

کنتتد. روابتتط  های سرزمینی و منابع آب این مناطق بتترآورد متتی سوریه و لبنان را بر بنیاد کشمکش 

شتتده  سوریه و لبنان با رژیم صهیونیستی ریشه در اختالفات بر ستتر قلمروهتتای اشتتغال کشورهای  

هتتای اشتتغالی و  توسط این رژیم دارد؛ قلمروهایی که از منظر چیرگی نظتتامی بتته ختتاک ستترزمین 

های اشغالی ستترزمین ختتود در دامنتته بتتاختری جتتوالن در  ارزش آبی دارند. لبنان به خاطر بخش 

زارهای شبعا و نیز تهدیتتد رودخانتته لیتتتانی  مون رودخانه حاسبانی و کشت خاور خاک لبنان و پیرا 

 آلودی دارد. که در فاصله کمی از مرزهای جنوبی لبنان است، با رژیم صهیونیستی روابط تنش 

کشور سوریه نیز به دلیل اشغال منطقه راهبردی جوالن که بخشتتی از ختتاک ستتوریه استتت و  

دروپلیتیک آن در دست اسرائیل است، با ایتتن رژیتتم چتتالش  اکنون ارزش اشرافیت نظامی و هی هم 

بنیادی دارد. از این رو، تا به امروز، هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی سبب شتتده تتتا نتوانتتد روابتتط  

 عادی با لبنان و سوریه برقرار کند. 

 

 کرانه باختری و نوار غزه . کشمکش هیدروپلیتیک4

های آبی رژیم صهونیستی طی زمتتان ادامتته یافتتته و بختتش مهمتتی از اقتتدامات نظتتامی و  سیاست 

ستترانه مصتترف   2005سیاسی این رژیم مبتنی بر هیدروپلیتیک بوده است. با نگرش به آمار ستتال 

ایتتن   . ( 93: 1398ولیقلتتی زاده، ) آب در اسرائیل هفت برابر میزان مشتتابه در منتتاطق اشتتغالی بتتود 

ع آب همراه با دیوار م،اط بر کرانه باختری کتته هنتتوز استترائیل بتته ستتاخت آن  تعادلی در توزی بی 

.  د فلستتطین ستته منبتتع اصتتلی آب دار کنتتد. تری را مجسم می دهد، ایجاد وضعیت ب،رانی ادامه می 

  میلیتتون متتتر   650نزدیتتک بتته به طوری که میزان بارندگی در ستتال   ؛ نخستین منبع، آب باران است 

  تقریبتتا   کتته   های سط،ی است که به استثنای آبگیر پتتایینی رود اردن . دومین منبع، آب است مکعب 

های زیرزمینتتی استتت و ایتتن منبتتع در  اثری از آن در کرانه باختری نمانده است. سومین منبع، آب 

رود. میتتزان ایتتن آبهتتا در  ترین و در نوار غزه تنها منبع آبی موجود به شمار متتی کرانه باختری مهم 

میلیون مترمکعتتب    20تا    10و افزون بر این حدود    ت س ا میلیون مترمکعب    70تا   50نزدیک به سال 
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.  شتتود های زیرزمینتتی شتترق نتتوار غتتزه وارد ایتتن منطقتته می طور طبیعی از الیه آب نیز در سال به 

هتتا چتتاهی  خط سبز و نیز از طریتتق ده   سوی در دو    بسیار های چاه  کندن اسرائیل در حال حاضر با 

میلیون مترمکعتتب آب در ستتال بتته    45  نزدیک به   ، ده ن کرانه باختری ک در   رژیم که شرکت آب این 

   کند. های ارتش هدایت می ها و پادگان طرف شهرک 

هتتای  درصتتد آب   100مصرف آب، اسرائیل در حتتال حاضتتر از  پیونددار با اساس آمارهای  بر 

  درگیتتر  ای نزدیتتک آینتتده معناست که این کشور در بدان    ت . این وضعی کند استفاده می   تجدیدپذیر 

  ، شتتود مهاجران به استترائیل نیتتز افتتزوده می   شمار که بر    ویژه آن به   ؛ آب خواهد شد  و ب،ران  کمبود 

نباید بدون حفظ منابع آبتتی مهتتم    باور دارند شود که که موجب تقویت دیدگاه کسانی می  ضعیتی و 

کشید. بتتر پایتته    پس   پای   خاک کرانه باختری و نوار غزه   گام این منطقه و تسلط بر آن حتی از یک 

هتتای  ترین رشتتد رشد جمعیت در کرانه باختری و نوار غزه یکی از پرشتاب  ، آمارهای سازمان ملل 

جمعیت در جهان است و وضعیتی که گویای نیاز روزافزون مردم این مناطق به داشتن آب بیشتتتر  

رصد منابع آبی کرانتته  د   80است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در حال حاضر تقریبا  بر  

دسترستتی نزدیتتک بتته   2014های سال در جریان درگیری  ، باختری رود اردن کنترل دارد. همچنین 

از ایتتن رو، منتتابع آب  (.  Lazarou, 2016: 1) یک میلیون َتن از ساکنان این منطقتته از میتتان رفتتت  

ختتارجی استترائیل دارنتتد.  نقش بسیار مهمی در سیاست   ، های تاریخی فلسطین موجود در سرزمین 

آفرینی در آینده نزدیک دور از انتظار است. دلیتتل آن افتتزایش جمعیتتت و  کاهش اهمیت این نقش 

 نبود نوعی تولید جایگزین در برابر کاهش روزافزون منابع آب و افت کیفی آن است.  

ای  استفاده از سامانه مدیریتی آب منطقتته   قدرت طرفین، احتمال   همچنین، به دلیل نابرابری موازنه 

منصفانه و عادالنه تقریبا  وجود ندارد و در مقابل این وضتتعیت، سیاستتت تهتتاجمی استترائیل جایگتتاه  

 . ( 509: 1381  زاده، )ولیقلی  را حفظ خواهد کرد  این رژیم دهی به روابط خارجی  خود در شکل 

 

 روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه. 5

ها و یهودیان میراثی است که ات،اد و دوستی آنهتتا را تتتا بتته آمیز ترک روابط نزدیک و مسالمت 

مخالفت خود را با تقستتیم   1947رغم آن که در سال  امروز تداوم بخشیده است. دولت ترکیه به

درست چند متتاه پتتس   1949فلسطین اعالم داشت، اما نخستین کشور مسلمانی بود که در سال  
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رابطه استترائیل و  .(42-41:  1377ملکی،از تشکیل دولت یهود، اسرائیل را به رسمیت شناخت )

کشورهای غیرعتترب منطقتته کتته منتتافع به نظریه همکاری میان    ،ترکیه که ماهیتی راهبردی دارد

هتتا و آویتتو در زمینتتههای مشترک آنکارا و تلشود. نگرانیاستراتژیک مشترک دارند، مربوط می

هتتای ای با همسایگان عربی، درگیتتری بتتا گتتروهموضوعات گوناگونی مانند قرارگیری در منطقه

توان در ات،اد و نزدیکی دو میمبارز و مسلح، م،دودیت در استفاده از منابع آبی و غیره را نیز  

(. در ایتتن میتتان، مستتئله آب بتترای دو کشتتور یعنتتی Lochery, 2005: 54کشور مؤثر دانست )

کننتتده منتتابع آب موردنیتتاز عنوان تتتأمینعنوان نیازمند و مشتری منابع آب و ترکیه بهاسرائیل به

  اسرائیل در آینده، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

های اشغالی، تهیه آب از آبی سرزمینصرفه و مطمئن برای حل مشکل کمهای بهیکی از راه

تواننتتد هتتا متتیکه اسرائیلی است  یکی از این مناطق است که منابع غنی آب ترکیه یمطمئن نقطه

است که منابع آبی زیادی دارد.  تنها کشور خاورمیانه کمبود آب خود را از آن فراهم کنند. ترکیه

و ترس از عدم دسترسی بتته  های ترکیهکمبود آب و نیاز حیاتی اسرائیل به آب رودخانهمشکل 

آن بنا به دالیل امنیتی و استراتژیک، احساس نتتاامنی و بتته مختتاطره افتتتادن موجودیتتت دولتتت 

اسرائیل هراسی دائمی برای دولتمتتردان ایتتن رژیتتم پدیتتد آورده استتت. بتته همتتین ختتاطر نیتتز 

ند تا از گستره و ژفای این خطتترات گیربهرهکوشند تا از هر راه ممکنی  کارگزاران این رژیم می

های مهم برای رستتیدن بتته ایتتن هتتدف یکی از راه که برقراری و تداوم ارتباط با ترکیه د؛بکاهن

است و در سایه این روابط اهداف مختلتتف سیاستتی، اقتصتتادی و نظتتامی را طراحتتی و دنبتتال 

نیز به میزان زیادی در راستای رسیدن به منتتافع   قبال ترکیه  کند. سیاست خارجی اسرائیل درمی

دیتتدن منتتافع آبتتی ختتود، و جلوگیری از آستتیب  آبی است. اسرائیل به خاطر جایگاه ویژه ترکیه

 تمایل بسیار به نزدیکی با ترکیه دارد. 

ا بتت و استترائیل  از این رو، اقدام به بستن قراردادهایی با آن کشور کرده است. روابتتط ترکیتته

اما آنچه که زمینه برای تداوم روابط ایتتن دو کشتتور   ،ددارکه  های تاریخی و هویتی  زمینه  وجود

( ترکیه طی سه دهتته 57:  1392علیزاده،  )  است، اهداف و منافع مشترک آنهاست   کردهرا فراهم  

های آبی متفاوتی از جمله پروژه ماناوگات داشته است. رژیم صهیونیستی حتی پتتیش اخیر طرح

مند بتتود. بتتا نگتترش بتته نزدیکتتی رودخانتته به آن عالقه  ،از اینکه این پروژه به واقعیت بپیوندد
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های اشغالی است. شیمون ماناوگات به کرانه مدیترانه، مسیر مناسبی برای انتقال آب به سرزمین

 گفت که اسرائیل به خرید گاز طبیعتتی  1993وزیرامور خارجه آن هنگام اسرائیل در نوامبر    ،پرز

در گزارشتتی بتتا  1996هتتا در ستتال اسرائیلی(. Pamukcu, 2003:6) و همچنین آب تمایل دارد

در منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه« پیشنهاد دادنتتد کتته   های توسعه همکاریعنوان »جایگزین

هتتا بتترای چیرگتتی بتتر کمبتتود آب، در کمیتتت فلستتطینیاسرائیل، مصر، اردن و مناطق ت،ت حا

گرایان پس از روی کار آمدن اسالم (.Pamukcu, 2003: 7)واردات آب از ترکیه همکاری کنند 

اسرائیل و ترکیتته   و نیز پشتیبانی آنها از مسئله فلسطین و نیز عدم توافق  2002در ترکیه از سال  

بر سر بهای آبی که قرار بود به استترائیل فروختتته شتتود، گفتگوهتتای آبتتی بتتین ایتتن دو کشتتور 

 فروکش کرد؛ هرچند همچنان این گزینه برای مذاکره دو کشور موجود است.  

 

 پایههای آب. صدور فناوری6

مختلتتف   یهتتابتتا چتتالش  لی، استترائقایو شمال آفر  انهیمنطقه خاورم  یاز کشورها  یاریمانند بس

رو است. در هروب  ییآب و هوا  یاهدگرشو    ینیروزافزون، شهرنش  یتقاضا  مانندمربوط به آب  

انجتتام داد کتته در قالتتب  یمتتدت در فنتتاوردراز یگذارهیسرما لیها، اسرائچالش نیمواجهه با ا

 یدالر اردیتت لیم ی دوبه صتتنعت  لیاسرائ  یداده است. آب برا  جهیگرا نتو صادرات  ایآب پو   بخش

در   کتته  شتتده  لیتشکنوبنیاد  شرکت    100از    شیو ب  سازمان  300شده است که حداقل از    لیتبد

(. Ramzi, 2017: 15) استتت  هداشتتت شافزای ٪200 با یبخش در مدت سه سال صادرات تقر نیا

هتتا فرصتتت  نیتتترکننتتدهدواریاز ام یکتت یبا آن را پیونددار  آب و خدمات    یاکنون فناور  لیاسرائ

توانسته است کمبتتود   لیکند که چگونه اسرائیم  دیداند و تأک یمخود  م،ور  رشد صادرات  یبرا

 متتدتطی ایتتن  لیاسرائراهبرد  کند.  لیآن تبدم،رک و پیشران  به    ،توسعه  یآب را از فشار برا

استتت. از دهتته   یسستتات متکتت ؤ ها و ماست ی، سی، فناوریعموم  ییاز دارا  دهیچیپ  یبه چارچوب

در کرد که بر کاهش مصتترف آب    یگذارهیسرما  یدولت  یهاشرکت آن دست  در    لیاسرائ  1960

 هتتارکت شتت   نیاز ا  یکی  Netafimمصرف کننده آب تمرکز داشتند.    نیتربزرگبه عنوان    یاریآب

 یدر حال ،بود ٪95 میزان به یاریآب ییبود که باعث بهبود کارا  شگامیپ  یاقطره  یاریدر آب  بود که

 .  کارایی داشت  ٪50  یسنت  یاریکه استفاده از آب

https://mepc.org/experts/konuralp-pamukcu
https://mepc.org/experts/konuralp-pamukcu
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 شده  هیته  ییبلندمدت که توسط وزارت دارا  یمال  نیتأم  باتیدولت، از جمله ترت  یگذارهیسرما

را   لیاستترائ  یو شتتهر  ختتانگی  آب  از  ٪80، که اکنون حتتدود  ییزدانمک  شگستر  یبرا  زین  بود

 یاز راه دور و مهندستت ستتامانه  شرفتهیپ یهایورامهم است. با استفاده از فن  اریکند، بسیم  نیتأم

ها در جهان هستند که آب نیاز جمله کارآمدتر  لیاسرائ  ییزدانمک  یهاروگاهی، نشرفتهیپ  ندیفرآ

دالر   0.81  با یتقر  یجهان  نیانگیکمتر از م  اریدر هر متر مکعب، بس  کایآمر  دالر  0.68  مت یرا با ق

با  تنگناهای آبیاریاست که هدف آن رفع  یلیاسرائ یشرکت TaKaDuهمچنین  دهند.یم لیت،و 

موجتتود در  یهتتاداده لیت،ل یبرا یآمار یهاو مدل  یاضیر  شرفتهیپ  یهاتمیاز الگورگیری  بهره

کنتتد کتته یشتترکت خاطرنشتتان متت   نیها در اسرع وقت است. ایناهنجار  ییشبکه آب و شناسا

مربوط به حمتتل و نقتتل   یکالن انرژ  یهانهیدر مصرف آب، هز  ییجو نظارت بر صرفه  یفناور

 .(World Bank, 2020: 1) دهدیکاهش م زیآب را ن

 

 ای اسرائیل. قلمروگستری منطقه7

دهد که این رژیم با استتتفاده از عوامتتل مختلتتف در تتتالش بتترای  اسرائیل نشان می  های اخیر فعالیت 

نامه صادرات گتتاز بتته اردن، صتتادرات و  ت. توافق های اقتصادی خود اس تقویت و توسعه زیرساخت 

همکاری با قبرس، یونان و ایتالیا در مورد اکتشاف انرژی، تولید و امنیت دریای مدیترانه، همکاری بتتا  

زدایی آب، احداث خطوط احتمالی بین استترائیل و مصتتر یتتا ترکیتته و ستترانجام  زمینه نمک  اردن در 

المللی و ستتفر  های دریایی که امکان دسترسی مستقیم به انرژی، آب و تجارت بین حل ریزی راه برنامه 

طقتته را  ای هستند که روابط استترائیل بتتا بتتازیگران من کند، اقدامات واقعی یا بالقوه به غزه را فراهم می 

اهتتداف استترائیل   ، کند. همچین بخشند و توازن قوای متفاوتی را در شرق مدیترانه ایجاد می بهبود می 

پیشرفته در منطقه، خودکفتتایی انتترژی و امنیتتت آب   ک را در زمینه رونق اقتصادی، موقعیت استراتژی 

خاورمیانه، صتتادرات  شامیدنی در  آ تر مانند کمبود آب ای گسترده های منطقه دهد. حل چالش ارتقا می 

توانتتد بتته بهبتتود وضتتعیت ژئواستتتراتژیک  آب یا گاز به کرانه باختری، غزه، اردن، مصر یا ترکیه متتی 

گیتتری سیاستتت ختتارجی  کتته  جهتتت   گفتتت توان  می   ، تر اسرائیل در منطقه کمک کند. به عبارت کلی 

سیاستتت ختتارجی    ، ایتتن چتترخش   (. Teff – seker et al, 2019: 252)   اسرائیل بتته ستتمت دریاستتت 

   ای برای این کشور به همراه داشته است. قلمروگستری منطقه 
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 . مدیریت منابع آب رژیم صهیونیستی8

(، 1917  -1048های قیمومیت بریتانیا )سال  یدر دوران باستان و حتی ط  گیری از فناوری:بهره

ای بتتر توستتعه کننتتدهکمبود آب در فلسطین و نیز میان همسایگانش در خاورمیانه، تتتأثیر تعیین

 1950. در دهتته  ه استتت هتتا داشتتتمنازعه سیاستتی بتتین یهودیتتان و عرب  واقتصادی این منطقه  

 1965در ستتپتامبر ستتال د. امیتت نجااستترائیل و ستتوریه  کشتتاکش  بر سر آب به تنش و  کشمکش

امتتا   ،نشتتد  مجتتانا  هرچنتتد  ،های فرعی رود اردن گرفته شدتصمیم به تغییر مسیر اجباری شاخه

روزه در کمتر از دو سال بعد بود. بتتا ایتتن بر سر آب، علت کلیدی فوران جنگ شش  کشمکش

منازعه آشکار بر سر آب بین اسرائیل و کشتتورهای عتترب متوقتتف شتتد و   1967از سال    ،حال

ه است. اسرائیل در معاهده صل،ی که در ستتال دگرگون کرداین مسائل را    همه  ،فناوریمروزه  ا

های میلیون متر مکعب آب به اردن از شاخه  50متعهد به انتقال ساالنه    ،کردبا اردن امضا    1994

بتته  2013در ستتال آب (. این مقدار Dodds & Sherman, 2009: 72) شد چه طبریهفرعی دریا

 .  یش یافت افزا بعد 

در این میان، مقامات اسرائیل برای تقویت روابط هیدروپلیتیک خود با اردن اعالم کردند که 

میلیتتون متتتر   50میلیون متر مکعبی که اخیرا  اردن درخواستتت کتترده یعنتتی حتتدود    10  بیش از

بتترای  رژیماین توانایی  مروزه(. اDotan, 2016)این کشور تأمین کنند  توانند برایمکعب را می

دگرگتتون را  آن زندگی متتردمسبک  چه کشاورزی،    یدنمآشاچه برای  خود  آب مورد نیاز    تولید

است. این مسئله به خاطر ایجاد مازاد آب برای صتتادرات بتته کشتتورهای همستتایه و نیتتز ده  کر

را آبتتش  ن کتتمصتتلح بتتا همستتایگا  توانتتدتوانایی صدور فناوری، وضعیتی را پدید آورده که می

میلیون متتتر مکعتتب  2346مجموع آب مورد نیاز اسرائیل  2018بر پایه آمار سال  .تر کندنزدیک

درصد بتترای مصتتارف   34درصد از این میزان آب برای مصارف کشاورزی و    55در سال بود.  

 ستتال پتتیش، استترائیل در بتتدتریناین در حالی بود که شش  (.Avgar, 2018: 3عمومی است )

امتتا اکنتتون   ؛بودنتتد  یتتاناپال اخیر قرار داشت و منابع آبی آن رو به  س  90سالی  خشک  وضعیت 

 .(Mekorot, 2020: 54)دارد نآب مشکل  

های این رژیم در کنترل منابع بخش مهم سیاست   ،ما مدیریت تقاضاا  مدیریت بخش تقاضا:

 ،کننتتدشده بتترای کشتتاورزی استتتفاده  کشاورزانی که از فاضالب تصفیه  ،رای نمونهآبی است. ب
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هایی مانند تخفیف ویژه آب مصرفی، خرید تضتتمینی م،صتتوالت، پرداختتت تستتهیالت مشوق

های استفاده تعرفه،  مقابلاما در    .کننددریافت می  ویژه و بدون سود و واگذاری زمین کشاورزی

. اخیرا  طرح احیای دریاچتته های جهانی است از تعرفه  ترگران  از آب تازه برای کشاورزی بسیار

شده از دریای مدیترانه توسط شرکت ملتتی آب استترائیل در ه با انتقال آب تصفیه و شیرینطبری

میلیون   250حال انجام است. این در حالی است که تا یک دهه پیش اسرائیل در سال نزدیک به

های سالی سالکرد که در پی خشکمتر مکعب آب از این دریاچه برای مصارف خود منتقل می

میلیون متر مکعب رسیده بود.   130تا    120درخور توجه میزان آب این مقدار به  اخیر و کاهش  

ستتازی آب بتته شتتبکه آب میلیون متر مکعب تنها از طریتتق شتتیرین 660ساالنه حدود    ،در برابر

  .(Mekorot, 2020: 56)  شوداسرائیل برای مصارف شهری و آشامیدنی تزریق می

های آینده بدین معناست کتته انتقال آب شیرین به دریاچه طبریه در سال  انتقال آب شیرین:

ای نزدیک میزان قابل توجهی آب نیز بتته در آینده  ،اسرائیل به جای برداشت از آب این دریاچه

های مناسب آبی در این دو با اتخاذ سیاست  ،گذشته سدهدر نیم  این دریاچه منتقل خواهد کرد.

 ،ری کشاورزی، تولید م،صوالت کشاورزی بر واحتتد آب مصتترف شتتدهومنطقه به همراه بهره

مقتتدار ایتتن شتتاخص در بتتین   2015آمار بانک جهتتانی در ستتال  ت. بر پایه  برابر شده اس  هفت 

در حتتالی   د؛دالر تولید داخلی به ازای هر مترمکعب آب بو   77.9یافته برابر با  هکشورهای توسع

 (.World Bank 2019:8) دالر بتتود 4.9که در کشورهای در حال توستتعه ایتتن شتتاخص فقتتط 

برای مدیریت مصرف آب تشکیل   پویشیاسرائیل با شعار »اساس تغییر، پذیرش عمومی است«  

 76میلیتتون دالر بتتود کتته بتته کتتاهش    7.5برابر با    2008در سال    پویشداد. هزینه تبلیغات این  

جویی در یتتک متتتر برای صرفه  ،در واقع  .انجامیدکنندگان  کعبی آب توسط مصرفمیلیون متر م

دالر بتتر  2اما با فروش این حجم آب با نرخ بیش از   ،دالر هزینه شد  0.1  نزدیک به  مکعب آب

 تتتوجهی هتتم بتته دستتت آمتتددرختتور  و ستتود متتالی    شتتد  مینأمتر مکعب، هزینتته تبلیغتتات تتت 

(Savalanpour Ardabili & Azadi, 2018: 2).  

نیتتز در ایتتن منطقتته بتته این عامتتل    :سیاست ایجاد شبکه گسترده انتقال و توزیع آب ملی

هتتا، کتتنشیرینشده توسط همه منابع مانند آبکه آب فراهما  ین معندب  ؛خوبی جواب داده است 

شتتد   ایپیوستههم  های آب زیرمینی توسط شبکه آب ملی بهها و سفرهشده فاضالبآب تصفیه
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هتتای ایتتن توزیتتع شتتد. زیرستتاخت   نتتواحی  هیدرولوژیکوضعیت  و بسته به تقاضای م،لی و  

مرکز فرماندهی   10کنترلزیر  کیلومتر خطوط انتقال    12000و    سازه  3000شاملکالن  سیسات  أت

هتتا و ایجتتاد انگیتتزه بتترای بازپرداختتت کامتتل هزینتته  یهاپگذاری بر  قیمت   سازوکارایجاد    .است 

. در مدیریت منتتابع آبتتی استتت  ژیمرین خصوصی هم از دیگر عوامل موفقیت اهمکاری بخش  

ر منتتاطق گتت یدقیمت آبیاری کشاورزی در اسرائیل بسیار بیشتر از آن چیزی است که کشاورزان  

دالر در هر متر مکعتتب   0.7دالر تا    0.22پردازند. قیمت آب تازه در این رژیم برابر با  میجهان  

دالر در هر متر مکعتتب متغیتتر   0.43تا    0.24ه به میزان شوری از  است. قیمت آب شور هم بست

دالر در متتتر مکعتتب استتت تتتا  0.34تا  0.22آب حاصل از تصفیه پساب فاضالب  بهای .است 

  ای بتتترای کشتتتاورزان بتتترای استتتتفاده کمتتتتر از آب تتتتازه در کشتتتاورزی باشتتتدانگیتتتزه

(Savalanpour Ardabili & Azadi, 2018: 3.)  

امتتا تولیتتد ، با اصالح کشاورزی، بتتا اینکتته میتتزان آب موجتتود افزایشتتی نداشتتته  ،سوییاز  

وری کشتتاورزی، آبیاری و بهره  پیشرفتههای  برابر شده است. روش  هفت   م،صوالت کشاورزی

متتتر   5000را بتته    1990سالدر  مترمکعبی کشاورزی در یک هکتار    7000آب مصرفی    یانگینم

کتتاری های این رژیم جنگتتلبخش دیگری از برنامه. رساند 2000سال در  هکتار  هر  مکعب در

درصتتد در  8بتته  1948درصتتد ستتال  دو برای بهداشت آب است. سهم جنگل در این رژیم از 

 .(Marin & Others, 2017: 11-14)  رسیده است  2014سال 

وهوای خشک،  آب های م،دود و  ش با بار   رویارویی اسرائیل در    ها: کن استفاده از آب شیرین 

آب دریتتا   ه توجهی بتت طور قابل کن در ایالت به شیرین با ایجاد نخستین تأسیسات آب  1960از دهه  

ستتازی تتتأمین  درصد از تقاضتتای داخلتتی آب از طریتتق شیرین  85بوده است.امروز حدود    وابسته 

  چتته طریق دریا اسرائیل آب مورد نیاز را از    90تا دهه    1960ز دهه ا .  ( Mekorot, 2020:58)   شود می 

چتته  کمبتتود آب و کتتاهش ستتطح دریا   90اما در دهتته    ، کرد های زیرزمینی تأمین می و سفره   طبریه 

ای، بازیتتابی آب و  ستتازی آب بتته همتتراه آبیتتاری قطتتره شدت گرفت. از آن زمان، شیرین   یادشده 

ه  کتترد   جبتتران های حفظ منابع آبی، عرضه آب در اسرائیل را افزایش داده و کمبتتود آب را  سیاست 

هتتا  واسطه فراوانی آب برای کشتتاورزی بیابان به  جا سرزمینی است که در آن  اسرائیل  ، است. در واقع 

ها و  شتتویی بود. در آن سال در سراسر اسرائیل، دست  2007نقطه ت،ول سال  کاهش هستند.  رو به 
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ای بتترای  مستتئول آب، تأسیستتات پیشتترفته  کتتارگزاران مصرف نصتتب شتتد و های حماِم کم دوش 

  از   استتتفاده   و   فاضتتالب   آب   از درصتتد    86بازیافت فاضالب کار گذاشتند که قادر به جذب دوباره  

   کرد.  خود   آن   از  را  زمینه  این  در  جهان  نخست  رتبه  و  بود   آبیاری   در   آن 

. بختتش عمتتده کندمی  بازیافت   را  آب  جهان  دیگر  کشورهای  برابر  10  زمینه  این  در  اسرائیل

در   یتتن کشتتورشود. اها تأمین میکنشیرینزدایی و آبآب مصرفی شهروندان اسرائیل از نمک

کن بزرگ در کنتتار دریتتای مدیترانتته اقتتدام شیرینآب  شش  سال به ساخت   10یک برنامه و طی

آب توانتتد روزانتته نیتتاز آویو استتت کتته میها در جنوب شهر تلکنشیرینکرد. یکی از این آب

 یتتهاپسازی آب در اسرائیل، بر سسه شیرینؤ م. شرب بیش از یک و نیم میلیون نفر را تأمین کند

شتتناخته شتتد. ایتتن  2016نوزدهمین شرکت هوشمند برتر جهان در سال  MIT فناوریبررسی 

مت،تتده، شتتیلی، کشتتور )از جملتته ایاالت 40کن در شیرینآب  زهسا  400،ی چهار دههشرکت ط

میلیون متر مکعب آب آشامیدنی در سراستتر جهتتان را   سه  که روزانه  ساخته(  چین، هند و اردن

 .(Mekorot, 2020:59) کنندتأمین می
 

 پایه اسرائیل با کشورهای جنوب غرب آسیا های آب. همکاری3جدول 

ف
ردی

 
 زمان توافق  حوزه همکاری  های درگیر شرکت کشورهای متعامل 

1 
های تصتتویه، ساخت زیرستتاخت نتافیم و آرکالمکوروت،   امارات  -اسرائیل

 سازی و بازچرخانی آب شیرین
 2020ساله از  15

2 
های تصتتویه، ساخت زیرستتاخت مکوروت، نتافیم و آرکال ب،رین -اسرائیل

 سازی و بازچرخانی آب شیرین
 2020ساله از  15

3 
تصتتویه، های  ساخت زیرستتاخت مکوروت، نتافیم و آرکال اردن -اسرائیل

بازچرختتانی آب شیرین و  سازی 
 و مدیریت آب 

 تا کنون 2000از سال 

4 
های تصتتویه، ساخت زیرستتاخت نتافیم، میا و مکوروت  ترکمنستان-اسرائیل

بازچرختتانی آب شیرین و  سازی 
 و فاضالب 

 تا کنون 2017از سال 

5 
آرکتتال، مکتتوروت، آراد  مصر - اسرائیل

 گروپ و نتافیم
های تصتتویه، زیرستتاختساخت  
بازچرختتانی آب شیرین و  سازی 

 و مدیریت آب 

 تا کنون 2000از سال 
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ف
ردی

 

 زمان توافق  حوزه همکاری  های درگیر شرکت کشورهای متعامل 

6 
های تصتتویه، ساخت زیرستتاخت مکوروت و آرکال آذربایجان -اسرائیل

بازچرختتانی آب شیرین و  سازی 
 و فاضالب 

 تا کنون 2017از سال 

5 
های تصتتویه، زیرستتاختساخت   مکوروت، نتافیم و آرکال عربستان -اسرائیل

بازچرختتانی آب شیرین و  سازی 

 و فاضالب و مدیریت آب 

تتتتا کنتتتون  2000از 
 بدون اعالم رسمی

 

Source: https://www.israel21c.org/ 
 

  ، ی بر ی ستتا   ت یتت امن   زات یتت تجه   نتته ی در زم هتتای استترائیلی  شتترکت   ، در کرانه جنوبی خلیج فارس 

  دو  ن یتت ا انتتد. ی امضا کرده گذار ه ی سرما ی با امارات و ب،رین قرارداد  دفاع   زات ی آب و تجه   ت ی ر ی مد 

  ی ها نتته ی زم   د نتت توان ی م   ، انتتد ه در پتتیش گرفته کتت  یی ها ت ی م،دود کاهش و  ن ی قوان نگرش به با  کشور 

نزدیتتک بتته  در حال حاضتتر   ، برآوردها بر پایه د. ن را فراهم کن  ی ل ی اسرائ  ی ها شرکت  ی برا  ی سودآور 

شتتعب    ق یتت هتتا از طر آن   شتتتر ی کتته ب  کننتتد ی م  ت یتت فعال  و ب،تترین  در امتتارات  ی ل ی شرکت اسرائ  300

کتته    ی ل ی اسرائ   ی ها شرکت   ن ی سنگ   ی ها نه ی هز   ، ی مناسبات ساز ی عاد  ، واقع  فعال هستند. در  ی الملل ن ی ب 

  ن، یتت بتتر ا افتتزون    .کاهد فرو می را    ، ند ن ک ی م   ت ی فعال   ها کشور   ن ی در ا   ی الملل ن ی ب   ی ها در قالب شرکت 

در   ی از جملتته آب، کشتتاورز و ب،تترین  امتتارات  ی اساستت  ی ازهتتا ی ن از  ی ار ی بس  ن ی م أ ت  ی برا  ل ی اسرائ 

  زات یتت دارد و البته فروش سالح و تجه   شرفته ی برنامه پ   یی مواد غذا  د ی تول  و  ی د ی خورش  ی انرژ  ابان، ی ب 

 (. Zaken, 2020)  است گنجانده شده   ل ی اسرائ   ی ها در برنامه  ز ی ن   ی دفاع 

 

 های میدانییافتهو. 

 احتمالی عوامل کلیدیهای وضعیت. 1

ده عامتتل ایجتتاد ملتتت قتتومی در    ، م،قق با توجه به نظر خبرگان از بتتین عوامتتل یادشتتده 

اسرائیل، کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه، کشتتمکش هیتتدروپلیتیک بتتا لبنتتان، کشتتمکش  

گیتتری  هیدروپلیتیک کرانه باختری با نوار غزه، روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه، بهره 

ری، مدیریت بخش تقاضا، انتقال آب شیرین، سیاست ایجاد شبکه گسترده انتقال و  از فناو 
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افتتزار ستتناریو ویتتزارد  ها را برای انتقتتال بتته نتترم کن توزیع آب ملی، استفاده از آب شیرین 

تصور است    شده قابل عامل کلیدی انتخاب   10روی های مختلف پیش . وضعیت کرد انتخاب 

)سیاستتت ختتارجی  ک ی ت ی دروپل ی ه   ی قلمروگستتتر هتتای احتمتتالی در  کتته ایتتن وضتتعیت 

ی از اهمیت زیتتادی برختتوردار استتت. بتتا نگتترش بتته  ست ی ون ی صه   م ی رژ م،ور(  هیدروپلیتیک 

  50های احتمالی آینده، در مجمتتوع مباحثی که پیش از این برشمرده شد و بر بنیاد وضعیت 

طیفتتی از شتترایط    هتتا عامل کلیدی طراحی شد که ایتتن وضتتعیت   10وضعیت مختلف برای 

هتتا(  قطعیتتت عتتدم )   هتتای احتمتتالی وضعیت   2شود. جدول  مطلوب تا نامطلوب را شامل می 

مختلف را در ارتباط با آینده قلمرو گستری سیاست خارجی هیدوپلیتیک م،ور اسرائیل را  

 دهد.  نشان می 

متقتتاطع نامه در قالب ماتریس های احتمالی، به طراحی پرسشپس از تهیه فهرست وضعیت 

کلیدی پرداخته شد و توسط کارشناسان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پاستتخ داده شتتد. نتتتایج 

افزار سناریوویزارد فتتراهم کتترد. بتتا های الزم را برای تدوین سناریو توسط نرمداده  ،نامهپرسش

 10وضعیت احتمتتالی مربتتوط بتته    50نگرش به این مسئله که هدف تهیه سناریوهای ممکن از  

هتتزار ستتناریوی تلفیقتتی م،تمتتل از میتتان ایتتن   700رود بیش از  ل کلیدی است، انتظار میعام

 10  ستتناریو   22های احتمالی برداشت شود که دربرگیرنده همه حاالت آینده باشتتد. از  وضعیت 

سناریوی نیمتته ب،رانتتی   1سناریو ب،رانی و    7مطلوب،  سناریو نیمه  4سناریو وضعیت مطلوب،  

 دست آمد.به

 

 محور اسرائیل هیدروپلیتیک   قلمروگستری روی   های احتمالی پیش . عوامل اصلی و وضعیت 4ل  جدو 

 های احتمالی شرح حالت  حالت  عوامل کلیدی  عامل 

A 
در   یملت قوم ایجاد

 ل یاسرائ

A1 لیدر اسرائ یملت قوم کاهش کامل ارزش ایجاد 

A2 لیدر اسرائ یملت قوم کاهش نسبی ارزش ایجاد 

A3 لیدر اسرائ یملت قوم تداوم وضعیت موجود ارزش ایجاد 

A4 لیدر اسرائ یملت قوم افزایش نسبی ارزش ایجاد 

A5 لیدر اسرائ یملت قوم افزایش قابل توجه ارزش ایجاد 
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 های احتمالی شرح حالت  حالت  عوامل کلیدی  عامل 

B 

 

کشمکش  

هیدروپلیتیک با  

 سوریه

B1 کاهش قابل توجه کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه 

B2  هیدروپلیتیک با سوریهکاهش نسبی کشمکش 

B3 تداوم وضعیت موجود کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه 

B4 افزایش نسبی کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه 

B5 افزایش قابل توجه کشمکش هیدروپلیتیک با سوریه 

C 

 

کشمکش  

 هیدروپلیتیک با لبنان 

C1 کاهش قابل توجه کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 

C2 کاهش نسبی کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 

C3 تداوم وضعیت موجود کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 

C4 افزایش نسبی کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 

C5 افزایش قابل توجه کشمکش هیدروپلیتیک با لبنان 

D 

 

کشمکش  

کرانه  هیدروپلیتیک

 باختری و نوار غزه 

D1 
کرانتته بتتاختری و   کشمکش هیدروپلیتیککاهش قابل توجه  

 نوار غزه

D2 
کرانه بتتاختری و نتتوار   کاهش نسبی کشمکش هیدروپلیتیک

 غزه

D3 کرانه باختری و نوار غزه عدم تغییر کشمکش هیدروپلیتیک 

D4 
کرانه بتتاختری و نتتوار  افزایش نسبی کشمکش هیدروپلیتیک

 غزه

D5 
کرانه بتتاختری و   هیدروپلیتیکافزایش قابل توجه کشمکش  

 نوار غزه

E 

 

روابط هیدروپلیتیکی  

 اسرائیل و ترکیه 

E1 کاهش قابل توجه روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه 

E2 کاهش نسبی روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه 

E3 
عدم تغییر و تداوم وضعیت موجتتود روابتتط هیتتدروپلیتیکی 

 اسرائیل و ترکیه

E4 افزایش نسبی روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه 

E5 افزایش قابل توجه روابط هیدروپلیتیکی اسرائیل و ترکیه 

F  F1  ی از تکنولوژیگیربهرهکاهش قابل توجه 
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 های احتمالی شرح حالت  حالت  عوامل کلیدی  عامل 

ی از  گیربهره 

 تکنولوژی 
F2  ی از تکنولوژیگیربهرهکاهش نسبی 

F3  ی از تکنولوژیگیربهرهعدم تغییر و تداوم وضعیت موجود 

F4  ی از تکنولوژیگیربهرهافزایش نسبی 

F5  ی از تکنولوژیگیربهرهافزایش قابل توجه 

G مدیریت بخش تقاضا 

G1 کاهش قابل توجه مدیریت بخش تقاضا 

G2 کاهش نسبی مدیریت بخش تقاضا 

G3  وضعیت موجود مدیریت بخش تقاضاعدم تغییر و تداوم 

G4 افزایش نسبی مدیریت بخش تقاضا 

G5 افزایش قابل توجه مدیریت بخش تقاضا 

H انتقال آب شیرین 

H1 تغییر و کاهش کامل انتقال آب شیرین 

H2 تغییر و کاهش نسبی انتقال آب شیرین 

H3 عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود انتقال آب شیرین 

H4 افزایش نسبی انتقال آب شیرین 

H5 افزایش قابل توجه انتقال آب شیرین 

K 

سیاست ایجاد شبکه  

گسترده انتقال و 

 توزیع آب ملی 

K1 
سیاست ایجاد شبکه گستتترده انتقتتال و تغییر و کاهش کامل  

 توزیع آب ملی

K2 
سیاست ایجاد شبکه گستتترده انتقتتال و تغییر و کاهش نسبی  

 ملیتوزیع آب 

K3 
سیاستتت ایجتتاد شتتبکه عدم تغییر و تداوم وضعیت موجتتود  

 گسترده انتقال و توزیع آب ملی

K4 
سیاست ایجاد شبکه گسترده انتقتتال و توزیتتع افزایش نسبی  

 آب ملی

K5 
سیاست ایجتتاد شتتبکه گستتترده انتقتتال و افزایش قابل توجه  

 توزیع آب ملی

L 
استفاده از آب  

 هاکنشیرین
L1  هاکنشیرینتغییر و کاهش کامل استفاده از آب 

L2  هاکنشیرینتغییر و کاهش نسبی استفاده از آب 
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 های احتمالی شرح حالت  حالت  عوامل کلیدی  عامل 

L3 
عتتدم تغییتتر و تتتداوم وضتتعیت موجتتود استتتفاده از آب 

 هاکنشیرین

L4  هاکنشیرینافزایش نسبی استفاده از آب 

L5  هاکنشیرینافزایش قابل توجه استفاده از آب 

 

 
 محور اسرائیل . تخته سناریوهای با سازگاری قوی قلمروگستری سیاست خارجی هیدروپلیتیک 3شکل 

 

 سناریوهای پیش روی رژیم صهیونیستی .2

رژیم اشغالگر قدس در کشورهای پیرامونی و غرب آسیییا  نفوذ و روند قلمروگستری  تداوم

ه این روند ادامه بهای فناورانه و صدور آنها در حوزه صنعت آب است که  نیازمند نوآوری

رشتتته هتتا بتتا  تعرفتته  قیتت کشورهاست، از طر  ترینآباز کم  لیاسرائوجود آنکه    باخواهد داد :  

 ینتتوآور نُتته شتتاملوضعیت   نیاست. ا  دهیرسها  نهیکامل هز  یابیآب و باز  ت یبه امن  یاصالحات

 ؛آب  یهتتارستتاخت یز  همهاتصال    یبرا  یانتقال آب مل  انهماس  جادیا  که عبارتند از  است   یدیکل

 ؛(Netanyahu, 2011  Smoha, 2002) یاریتت آب یشتتده بتتراهیاستفاده مجتتدد از فاضتتالب تصتتف

 ؛(Spiritos and Lipchin, 2013:  101) یدنیاستتتقالل آب آشتتام یبتترا یی از آب دریتتازدانمک

 یهتتاآبروان یریتت رهگ؛ (Yasour, 2020; Smoha, 2002) ینتت یرزمیز یهتتااستتتفاده از ستتفره
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 ت یریمتتد ؛کارآمتتد یاریتت آب یهایورافن ؛یانتخاب م،صول و واردات آب مجاز  ءارتقا  ؛یسط،

 . (Smoha, 2002) یاز نوآور  یتیحما طیم، جادیو ا  یو ارتباطات عموم  ضاتقا

در قالتتب متتواردی کتته کمبود آب    درگیر  یکشورها  یکه برا  یاتیتجرب،  موارداین  عالوه بر  

کنتتترل ؛ از ارزش آب یعمتتوم یبرخوردار است: آگاه یاریبس ت یاز اهم  ،برشمرده خواهند شد

حمتتل   یانتقال مل  انهماس؛  کپارچهی  ت یریمد  یبرا  ت یفیک   اب  یهابه داده  یدسترس  ؛آب  صیتخص

آب   یبرا  نییپا  مت یق؛  یها به موازات اصالحات نهادرساخت یدر ز  کالن  یگذارهیسرما  ؛و نقل

بتته استتتفاده مجتتدد از فاضتتالب    ؛شتتده داردیخوب طراحتت   یهاحبه طر  یبستگ  شده کهنیریش

در  یحتتت موارد برشمرده  .(Smoha, 2002: 475) بزرگ آب یهاشرکت سیس أتو  دیمفصورت 

نیازمنتتد زمتتان و ایجتتاد تستتهیالت در تمتتام ،  یقتتو هتتای  ت یتت و ظرفآب    ادیتت با منابع ز  یکشور

های کتتالن هاست. اسرائیل با تاکید بر عوامل یادشده و تقویت آنهتتا بتتا صتترف هزینتتهزیربخش

در زمینتته های گسترده در فناوری آب بر آن است که  ای ت،صیلی و پژوهشمانند دادن بورسیه

 نوآوری در صنعت آب همچنان پیشرو باشد و این موقعیت در منطقه را تثبیت کند.

رژیم صهیونیستی برای توجیییه کشییورهای پیرامییونی و منطقییه نییاگزیر از پییردازش و 

مختلف   یهاحوزه  خواهد بود:  آب  یازهایحقوق آب و ن  ربر س  یرقابت  یهاگفتمانگسترش  

و   یقدرت سخت، از نظر نظام  ها،و ظرفیت   هاییتوانا  عیتوز  ،دهستن  یقدرت که سازنده هژمون

 فیتت در تعر یشتتتریب ییتوانتتا نیهمچن این رژیم .است  سود رژیم اشغالگر، قاطعانه به  یاقتصاد

 ژهیوبتته ، قدرت نرمگرید یاز سو . داردها یا دیوار جداسازی مانند ساخت شهرک   روابط متقابل

 ،لیتت دل نیبتته همتت  .شده است  عیدو طرف توز نیب یتریقدرت گفتگو به طور مساو  ای  یزنچانه

و   ت یری، مدعیر توزسر  ب  یرقابت  یهات یها و رواتوجه خاص است. گفتمان  ستهیشا  ،نرمقدرت  

در  یدتیتت و عق یگفتمتتان یهتتاچتتالشوجود دارد.  اشغالی  نیفلسط  اسرائیل واداره منابع آب در  

و   یواقعتت   اریبستت   جیاما نتا  ،در حال انجام است   یریتفس  ت یبه حاکم  یابیدست  یعرصه انتزاع برا

قابتتل توجتته آن قرار دارند،    یهااست یکه ت،ت تأثیر گفتمان حاکم و س  یهمه کسان  یبرا  یماد

آنهتتا و   نیاحزاب، بلکه در داخل احزاب و بتت   نیها نه تنها بگفتمان  نیاست که ا  این  . مهماست 

 افتد. یاتفاق م  یالمللنیب هایقدرتو    یخارج یهامانند دولت   سومی  گرانیباز
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 یهتتاگفتمان  یابیو رد  ییشناسا  یهایاز آن، دشوار  برخاسته  یو تنوع گفتگو   یتعدد گفتار

در حتتال حاضتتر  Israelalon  سایت خبری و پتتر مخاطتتب   خاص است. در  طیم،  کیفعال در  

و   یکشتتاورز  کارشتتنانغالتتب آنهتتا  نمونه  است که دو  مطرح    یمختلف  یهابرداشت   ها وگفتمان

کمتتک   لیاستترائ  یکنتتون  یاستت یو عمل اقتصاد س  یدئولوژیکه به انشعاب ا  هستند  ست یز  طیم،

از ، آب بتتارهگفتمان و ضتتدگفتمان در نیچند زین نی. در طرف فلسط(Stephens, 2015)کندیم

آب را   ت یتت ناکارآمتتد حاکم  میتت رژ  یبتترا  نیفلسط  ت یمسئول  یکه قصد رد ادعاها  یمواردجمله  

بتتا  یکتته ضتترورت همکتتار یکستتان و دانندیآب م یکمبودها شتریرا مسئول ب  لیدارند و اسرائ

 نی، رقابت بیداخل  یهاگفتمان  نیبر اافزون    ، وجود دارد.کنندیم  دیتأک   یمتیرا به هر ق  لیاسرائ

 نیاز چنتت  ینمونتته مناستتب دیگتتر کشتتورهاو    لیاسرائ  نیآب ب  یازهایحقوق آب و ن  یهاگفتمان

برجستتته   را  کیتیدروپلیتت ههای  لیمفهوم در ت،ل  نیا  قیاست و ضرورت تلف  یریتفس  کشمکش

هتتای رقتتابتی های هدفمند گفتمانریزیکوشید در آینده در قالب برنامهکند. اسرائیل خواهد  یم

ورهای خود در زمینه حقوق آب را دامن بزنتتد تتتا بتوانتتد نفتتوذ و قلمروگستتتری ختتود در کشتت 

 پیرامونی و منطقه را توجیه کند.

جامعییه  گرانی بییازتوسییط   صییل گفتمییان    جی تییروبه    ،آبچالش  استفاده از  اسرائیل با  

 یهتتااست یس  یریگ در شکل  هاسمن  ،جنگ سرد  انیپس از پای)وابسته( خواهد پرداخت:  مدن

در عرصه   ایشدهشناخته  گریباز  یاند. اکنون جامعه مدنافتهی  یاندهیفزا  ت یاهم  یالمللنیو ب  یمل

 یبتترا ختتودبتتالقوه    ییبتته توانتتا  نگتترششده و با    یاهرسان  ریاخهای  طی سالاست که    یاسیس

دارد  یسلطه، ارزش بررستت  نهیزم کی یمدع ای یحام به عنوان ای یتیامن گریبه عنوان باز ت یفعال

برجستتته جامعتته   یهتتاستتازمان.  نام برد  نیو فلسط  لینقش آن در تعامل آب اسرائتوان از  و می

 نی، فاضالب و بهداشتتت در ستترزم B'Tselem  ،Bustan Qaraaqaبا تمرکز بر آب شامل یمدن

و اطتتالع   قیتت و مرکز ت،ق  نیفلسط  شناسیآب، گروه  ست یز  طی، خانه آب و م،نیفلسط  یالاشغ

مشتتهور   اریبرجستتته و بستت   یفرامتترز  یردولتتت یستتازمان غ  نیو همچن  لیاسرائ  -نیفلسط  یرسان

، یلیبانان و فعاالن صلح اسرائطی(، که م،FoEME) انهیخاورم Friends of the Earth یالمللنیب

 .تواند در آینده آنها را بیشتر به هم نزدیک کندو میهم آورده  را گرد یردنو ا  ینیفلسط
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 یبتترا  یشتت کوشکتته    GWN  یآب  گانیابتکار عمل همسا  لیبه دل  ریاخ  یردولتیغهای  سازمان

بتتر   طتترح  نیکرد. ا  جادیرا ا  برقراری ارتباطبه    یاست، عالقه خاص  یطیم،  ست یصلح ز  جادیا

در متتدنی  جامعتته    کیکننده با  شرکت   یاسیاز سه نهاد س  یکیجامعه در    کیمشارکت    دهیا  یهاپ

در متتورد مستتائل مربتتوط بتته آب   گریکتتدیبتتا    یهمکتتار  یبرا  یاسیشکاف س  ایآن طرف مرز  

مشکالت مشترک آب در روند بهبود آنهتتا در ستتطح   یبرا  یآگاه  جادیا  ،نیبنابرا  .مشترک است 

بتتا   ؛فعتتال استتت   یادر سطح منطقه  نیهمچن  یردولتیغ  هایسازمان  نی. ای قابل توجه است م،ل

 یبتترا ییهتتایاستتتراتژ یو اجتترا داریتت توسعه پا ی، ارتقایمل رندگانیگ  میتصم  بر سر  یگریالب

بتتر  دییتت مثبتتت قابتتل تأ اتتأثیر  GWN  طرح  ی،ستیهمز  زیآمو صلح  یمرز  یهایهمکار  شبردیپ

جوانتتان داشتتت و  انیتت در م ژهیوبه یاسیو س یطیم، ست یبرداشت شرکت کنندگان از مسائل ز

 کند.   ایجاد( خود را در مورد مسائل آب FoEME 2012مشترک آب )  تهیتوانست کم

 ریتت درگ  یکشتتورها دیگتترمنطقتته و  یهاسازمان ریقبال  توسط سا GWN، مدل نیبر اافزون  

 بنیتتادی اصتتل کی، اما ست ین حیصر شهیهم هرچندشده است.  رفتهیهند و پاکستان( پذ  ژهیو)به

 نگرشآنها در منطقه است. با  یحقوق آب و ت،قق جهان  ،انهیخاورم  نیدوستان زم  ت یدر مأمور

اسرائیل از این طریق در پی قلمروگستری خود بتتا استتتفاده از منتتابع آب استتت ،  مباحث   نیبه ا

(Politicalecology, 2021.) 

 

  گیری نتیجه
زیستتتی بتترای های طبیعتتی و م،یطامروزه رشد و توسعه اقتصادی تنها در صورت ادامه دارایی

گذاری تامین منابع و خدمات اکوسیستم پذیرفتنی است. توسعه و رشد اقتصادی نیازمند سرمایه

آورنتتد. رژیتتم های جدیتتد اقتصتتادی را پدیتتد میو نوآوری است کتته بتته نوبتته ختتود فرصتتت 

هتتای هیتتدروپلیتیک خشک با توزیع ناهمسان منتتابع آب و چالشای نیمهصهیونیستی در منطقه

هتتای آبریتتز یه این رژیم بر گسترش مرزهای خود بتته فراستتوی حوضتتهظهور کرد. سیاست اول

هتتای رود اردن و تمتتام منتتاطق پیرامتتون دریاچتته های جوالن و سرچشمهباالدستی مانند بلندی

های جتتوالن و طبریه و غیره بود. اسرائیل بر بنیاد ایتتن سیاستتت بتته اشتتغال منتتاطقی از بلنتتدی

بسیاری ستتعی در کنتتترل دو کرانتته موارد  در    ،چنینهای کوهستانی از لبنان دست زد. همبخش
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هتتای متتداوم بتتا جنتتگ دررود اردن در خاک فلستتطین اشتتغالی و کشتتور اردن را نیتتز داشتتت. 

هتتای منتتابع آبتتی بتترای اطمینتتان از جریتتان همسایگان، این رژیم به دنبال تصتتاحب سرچشتتمه

نیتتز اقتتدام بتته کنتتدن   های اشغالیهمیشگی آب به سمت اسرائیل بوده است. در درون سرزمین

های عمیق و نیمه عمیتتق در منتتاطقی کتته در دستتت فلستتطینیان استتت و ان،تتراف گسترده چاه

 های اسرائیلی، سعی در تأمین آب خود داشته است.  نهرهای آب به سمت شهرک 

های بسیاری با همسایگان خود بود. اما گام رژیم صهیونیستی درگیر چالش  ،تا دو دهه پیش

 ،یم را به همتتراه داشتتت ژسیاست هیدروپلیتیک این رژیم که به نوعی قلمروگستری این رنوین  

ستتازی آب متمرکتتز زدایی و شتتیرینبر بازنگری در مدیریت منابع آب و فناوری بازیافت، نمک

ای بتتود شد. رشد فناوری و مدیریت اسرائیل در حوزه منابع آب طی چند سال گذشته به اندازه

 ،سالی و کمبود منابع آب در جهان شناخته شد. بدین ترتیب از مبارزه با خشککه به عنوان پیشت

اسرائیل آغازگر سیاست جدید آبی در روابط ختتود بتتا همستتایگان و حتتتی کشتتورهای حتتوزه 

فارس و دیگر کشورهای آسیایی شد. تامین آب شیرین اردن و نیتتز همکتتاری نزدیتتک بتتا خلیج

آب شیرین با کاهش قابل مالحظه فشار جهان عتترب برخی کشورهای خلیج فارس برای تأمین  

بر رژیم صهیونیستی همراه شده و امروزه تنها کشورهای سوریه و لبنان چالش جدی بتتا رژیتتم 

 صهیونیستی دارند. 

سیاست بلندمدت روابط آبی ترکیه و اسرائیل و سعی این رژیم در تتتأمین بخشتتی از منتتابع 

آب ترکیه نیز نزدیکی بیشتر استترائیل و ترکیتته را در پتتی آبی مورد نیاز آینده خود از مناطق پر  

داشته است. البته باید همکاری فناوری رژیم صهیونیستی بتتا ترکیتته در منتتاطقی کتته در پتتروژه 

 را نیز مدنظر قرار داد. ،»گاپ« به زمین کشاورزی تبدیل خواهند شد

آبتتی کتته در ز تهدید کمگیری ابنابراین، رژیم صهیونیستی با مالحظات هیدروپلیتیک و بهره

رو بود، امروزه فرصتی برای خروم از انزوای ژئوپلیتیک و نزدیکتتی های گذشته با آن روبهسال

گذاری در حوزه آب به دست آورده استتت. به دشمنان دیروز خود بر اساس مدیریت و سیاست 

قلمروگستری آن در قالب تنها سبب خروم این رژیم از انزوا در منطقه بلکه سبب  این مسئله نه

 نیا  رو،امنیتی در قلمروهای جدید شده است. از این  -حضور اقتصادی و فناورانه و نیز سیاسی

رفتتت از در منطقه به دنبتتال برون  م،ورکیتیدروپلیه  یخارج  است یس  کردیبر رو  دیبا تأک   میرژ
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 نیتت که ا  یاگونهبه  ؛ست ا  هیپاآب  یهایبر همکار  یمبتن  گانیو تعامل با همسا  کیتیژئوپل  یانزوا

 نرمو    کیتیدروپلیه  یتیبلکه ماه  یسخت و نظام  کردیبا رو  نه صرفا   میرژ  نیا  یبار قلمروگستر

   .خواهد داشت 
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