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 یدر حوزه انرژ یو امارات متحده عرب یونیستیصه یمرژ ینروابط ب یبررس

 خالصۀ مدیریتی 1
ردد. گبندی میذیر و آب، نفت و گاز تقسیمپهای تجدیددر حوزه انرژی به دو حوزه اصلی انرژی امارات و اسرائیلاحتمالی روابط 

وری بهرهو  های پاک و تجدیدپذیرانرژی هایی همچون شیرین سازی آب دریا، تصفیه آب،های اسرائیلی در زمینه فناوریشرکت

ای ای برهای گستردهدارای دانش و توان فنی باالیی بوده و از مزیت نسبی برخوردار هستند. در مقابل امارات نیز پروژهانرژی 

 استفاده های فوقهای اسرائیلی در زمینهتواند از شرکتهای تجدیدپذیر و شیرین سازی آب دریا دارد و میرشد بخش انرژی

های زیادی در زمینه کشاورزی، کشاورزی در شرایط بیابانی، کشاورزی هیدروپونیک و تولید استارت آپهمچنین اسرائیل  نماید.

  .غذای بیشتر از آب کمتر دارد

لیل دباشد. به در حال حاضر بهترین منبع خرید نفت برای اسرائیل، نفت کردستان عراق از طریق ترکیه میدر حوزه نفت، 

 بل اطمینانقا در طوالنی مدت برای اسرائیل به مواضع ضد اسرائیلی، این منبع تمایالت سیاسی حاکمین دو کشور عراق و ترکیه

یر، های اخکنندگان نفت در سالتواند جایگزین مناسبی باشد. با وجود فراوانی عرضهنخواهد بود و از این لحاظ نفت امارات می

 های انتقال برای اسرائیل جذاب خواهد بود. یکی و کاهش هزینهنفت امارات به دلیل نزد

ت در دریای سر  را به بندر اشکلون اینچ بوده و بندر ایال 24قطر  مایل و 851ای با طول لوله داخلی نفت اسرائیل خط لوله خط

 ند که در آینده، نفتدر این رؤیا هست هازند. اسرائیلیکند و کانال سوئز را دور میدر غرب و در ساحل دریای مدیترانه وصل می

ت وارد شده و از طریق خط لوله به ساحل مدیترانه منتقل شود و سهمی در بازار جهانی نفت و انتقال نفت پیدا کنند. به بندر ایال

ال نسبت خط انتق ارزانتر از کانال سوئز خواهد بود. مزیت این برای نفت کشورهای عربی ها معتقدند انتقال از این مسیراسرائیلی

 باشد.می در مدیترانه اشکلون در بندر VLCCبه کانال سوئز،  امکان پهلو گرفتن سوپرتانکرها 

های عمیق، اسرائیل به یک در آب 4080در سال  Leviathan و 4002در سال Tamar با کشف میادین گازیدر حوزه گاز، 

میلیارد متر مکعب در  80کیلومتر و با ظرفیت  8200به طول  ایلولهشده است. خط تبدیل وزه تولید گاز طبیعی بازیگر در ح

به یونان و در نهایت  4045تا سال سال )با قابلیت دو برابر شدن ظرفیت( از زیر دریا، گاز را از میادین ساحلی اسرائیل و قبرس 

اند اشت. برخی منابع خبری اعالم کردهد دو نقش مهمی در تنوع بخشی به منابع انرژی اروپا خواه به ایتالیا منتقل خواهد کرد

 باشد.گذاری در این خط لوله گازی میکشور امارات عالقه مند به سرمایه

دریای مدیترانه به مناقشه جدی بین کشورهای منطقه مانند ترکیه، یونان، مصر، اردن، فلسطین، قبرس، لیبی، شرق منابع گازی 

های عمیق معترض های جدید در آبی منطقه به اقدامات ترکیه برای کشف میدانشده است. کشورهاتبدیل  اسرائیل و لبنان

ها با طرح خط لوله پیشنهادی از مبدأ قبرس و اسرائیل به مقصد یونان و هستند و از سوی دیگر تعارض جدی بین این فعالیت
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نطقه برای مقابله با نفوذ ترکیه در لیبی و ایتالیا وجود دارد. همچنین امارات متحده عربی در حال ایفای نقش کلیدی در این م

 مدت اسرائیل باشد.تواند در راستای منافع طوالنیباشد که میگسترش حضور نظامی، سیاسی و امنیتی خود می
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 یدر حوزه انرژ یو امارات متحده عرب یونیستیصه یمرژ ینروابط ب یبررس

 مقدمه  2
ای اعالم کردند سال روابط غیر رسمی و محرمانه در بیانیه 40اوت بعد از  83رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی در روز 

های صلح با اسرائیل از سوی سازی روابط خود پیش خواهند رفت. این توافق شروعی برای سلسله توافقکه به سمت عادی

 عربستان سعودی خواهد بود.  زیادکشورهای منطقه مانند عمان، بحرین، قطر و به احتمال 

امارات بعد از مصر و اردن سومین کشور عرب خواهد بود که با اسرائیل وارد رابطه رسمی خواهد شد و البته برخالف دو کشور 

ر سال گیری کشور امارات دعیت بومی یهودی نیز قبالً نداشته است. بعد از شکلقبلی جنگ مستقیم با اسرائیل نداشته و جم

برقراری  اما برای قانونی تصویب شد که شناسایی کشور اسرائیل منوط به تشکیل کشور مستقل فلسطین خواهد بود؛ 8274

 .امارات این قانون را لغو و بایکوت اسرائیل را برطرف نمود 4040آگوست مجدد روابط در 

هدف اصلی امارات قرار گرفتن در دایره متحدان آمریکا در منطقه و به دست آوردن حمایت بیشتر از سوی آن کشور در مقابل 

فارس ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج ایران و تحکیم امنیت خود است. این توافق برای مقابله با قدرت روزافزون و در حال رشد

های گذشته، همکاری اطالعاتی و های همکاری شکل گرفته بین امارات و اسرائیل در سالنهشکل گرفته است و یکی از زمی

 امنیتی برای مقابله با ایران بوده است. 

بی شک انرژی یکی از حوزه های اصلی در روابط بین امارات و اسرائیل خواهد بود زیرا از سویی امارات کشوری صادر کننده نفت 

پی دست یافتن به یک فروشنده پایدار در نزدیکی خود است و از سوی دیگر هر دو کشور در حوزه نفت و بوده و اسرائیل نیز در 

گاز در پی گسترش حضور خود در بازارهای جهانی هستند. امارات کاتالیزوری برای ایجاد هاب انرژی و نفت و گاز در اسرائیل 

 منطقه خاورمیانه را وارد دوران پرتنشی خواهد نمود.  خواهد بود. امری که اقتصاد اسرائیل را متحول و احتماالً

هایی و این دو کشور چه همکاری  که آثار این توافق بر کشورهای منطقه مانند ایران چیست در این گزارش بررسی خواهد شد

 توانند داشته باشند.وزه انرژی میدر ح
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 یدر حوزه انرژ یو امارات متحده عرب یونیستیصه یمرژ ینروابط ب یبررس

 شرح ابعاد موضوع 3

 

 انرژی و آب در روابط امارات و اسرائیل 3-1

های پاک و تجدیدپذیر )مانند سازی آب دریا، تصفیه آب، انرژیایی همچون شیرینههای اسرائیلی در زمینه فناوریشرکت

های نسل جدید لیتیومی، استفاده از باتری های خورشیدی شناور،های خورشیدی فوتوولتائیک و حرارتی، نیروگاهنیروگاه

های تهویه و تبرید بهینه وری انرژی، سیستمهای برق هوشمند، بهرهشبکه های زیستی، خودروهای برقی(،هیدروژن، سوخت

 دارای دانش و توان فنی باالیی بوده و از مزیت نسبی برخوردار هستند. 

گیگاوات  2/8 نصب ،4082و تا سال  استهای تجدیدپذیر اسرائیل به دلیل کمبود منابع نفت و گاز مشتاق به استفاده از انرژی

در دستور  میلیارد دالر را 44با هزینه حدود  4030گیگاوات تا سال  85وگاه خورشیدی و گسترش برق خورشیدی تا ظرفیت نیر

های اماراتی مانند مصدر نیز توانایی خود های خورشیدی نیز در منازل به وفور مورد استفاده است. شرکتکنگرمدارد. آب کار

ب ها در صحرای نقتوانند در ایجاد این نیروگاهاند و میپایین را به اثبات رساندههای بسیار در تولید برق خورشیدی با هزینه

سازی آب شیرینهای تجدیدپذیر و ای برای رشد بخش انرژیهای گستردهاسرائیل نقش داشته باشند. در مقابل امارات نیز پروژه

های تواند از شرکتگیگاوات را دارد و می 4به ظرفیت  Dhafraترین نیروگاه خورشیدی دنیا در دریا همچون برنامه ایجاد بزرگ

 .کندهای فوق استفاده اسرائیلی در زمینه

باشد، انرژی اولین نقطه اتصال دو کشور بوده و اسرائیل در های تجدیدپذیر میالمللی انرژیاز آنجا که امارات مرکز آژانس بین

 است. دفتری در این آژانس در ابوظبی تأسیس کرده 4085سال 

های زیادی در زمینه کشاورزی، کشاورزی در شرایط بیابانی، کشاورزی هیدروپونیک و تولید مواد غذایی و اسرائیل استارت آپ

تواند برای امارات نیز مفید باشند. دو کشور بسیار متکی بر شیرین سازی آب دریا تولید غذای بیشتر از آب کمتر دارد که می

ها از سال اسرائیلی ،شود و به دلیل کمبود آبآب آشامیدنی مردم اسرائیل از این راه تأمین می %10هستند به طوری که حدود 

در  8221سالی ایجادشده از سال به دلیل بحران خشک ای پیشگام هستند.کارگیری و ایجاد سیستم آبیاری قطرهدر به 8265

مصرف آب را کاهش داده و به صورت گسترده با تصفیه  %81اند تا ها با برنامه گسترده توانستهمنطقه مدیترانه شرقی اسرائیلی

 .خواهد بودبسیار ارزشمند و مفید برای امارات تمام این تجربیات،  فاضالب، از آن در کشاورزی استفاده نمایند.
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 نفت در روابط امارات و اسرائیل 3-2

. امارات دارای ظرفیت استدر روز را دارد و چهارمین تولیدکننده نفت در اوپک  نفت میلیون بشکه 3امارات توان تولید 

ر های نفتی دمیلیون بشکه در روز است و همچنین تأسیسات بندری مناسب برای صادرات نفت و فرآورده 8پاالیشگاهی بالغ بر 

 .داردبندر فجیره 

هزار بشکه در روز است و از نظر تولید فراورده تقریباً خودکفا است و مقدار اندکی  300اسرائیل دارای ظرفیت پاالیشگاهی 

 .شوداختصاص دارد و داخل این کشور مصرف نمی به ترانزیتاز آن کند که بخشی گازوئیل و بنزین وارد می

اکمین . به دلیل تمایالت سیاسی حاستت کردستان عراق از طریق ترکیه در حال حاضر بهترین منبع خرید نفت برای اسرائیل، نف

 نخواهد بود و از اینقابل اطمینان دو کشور عراق و ترکیه به مواضع ضد اسرائیلی، این منبع، در طوالنی مدت برای اسرائیل 

ای نفت خود داشته باشد. قابل ذکر تواند مشتری جدیدی برتواند جایگزین مناسبی باشد. امارات نیز میلحاظ نفت امارات می

 نمایند.است بسیاری از کشورهای عربی مانند عربستان از فروش نفت به اسرائیل به صورت رسمی خودداری می

در حال حاضر عالوه بر منطقه کردستان عراق، اسرائیل مجبور بوده است نفت خود را از مناطق دورتری خریداری نماید. عمده 

سرائیل، نفت روسیه بیشتر از گرید اورال از طریق دریای سیاه، نفت آذربایجان، غرب آفریقا و آمریکا بوده شده انفت خریداری

ئیل های انتقال برای اسراهای اخیر، نفت امارات به دلیل نزدیکی و کاهش هزینهکنندگان نفت در سالاست. با وجود فراوانی عرضه

هزار  20هزار بشکه در روز برای پاالیشگاه بازان در حیفا و  400خرید نفت به میزان  جذاب خواهد بود. در گام اول توافقاتی برای

 بشکه در روز برای پاالیشگاه اشدود در جنوب اسرائیل از امارات صورت گرفته است. 

است که  (مترسانتی 806461) اینچی 24 قطر و کیلومتر( 42842) مایل 851طول  داخلی نفت اسرائیل خط لوله ای به خط لوله

 زند.کند و کانال سوئز را دور میت در دریای سر  را به بندر اشکلون در غرب و در ساحل دریای مدیترانه وصل میبندر ایال

به تصویر کشیده شده است.  4خط لوله در شکل این و موقعیت  8موقعیت ساحل دریای سر  و مدیترانه در اسرائیل در شکل 

برای انتقال فراورده های نفتی نیز کشیده شده است. اسرائیل در بندر  متر(سانتی 20462) نچیای 86به موازات این خط، خطی 

با  8261باشد. این خط لوله در سال های نفتی نیز میسازی نفت و فرآوردهاشکلون دارای مخازن مناسب برای ذخیره

 هایور در رابطه با سهم ایران پروندهز انقالب دو کشهای بعد اایران و اسرائیل ایجاد شده بود. در سالمشترک گذاری سرمایه

میلیارد دالر بابت سهم ایران شده  8/8محکوم به پرداخت  4085قضایی ایجاد کرده بودند که در نهایت طرف اسرائیلی در سال 

 است. 
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 ت، دریای سر،، کانا  سوزز و دریای مدیترانه: موقعیت بندر ایال9شکل 

ت وارد شده و از طریق خط لوله به ساحل مدیترانه منتقل شود و ند که در آینده، نفت به بندر ایالرؤیا هستها در این اسرائیلی

رزانتر از ااز این مسیر برای کشورهای عربی نفت ها معتقدند انتقال سهمی در بازار جهانی نفت و انتقال نفت پیدا کنند. اسرائیلی

 خواهد بود. کانال سوئز 

 در این سال جمال مین نفت اروپا و اسرائیل با خطر جدی روبرو شده بود.سوئز، امنیت تأ جریان بحران کانالدر  8256در سال 

 سویفران و انگلیسی اسرائیلی، نیروهای حمله باعث و کرده محدود را کانال طریق از نقل و حمل مصر، جمهور رئیس عبدالناصر

هم دچار اختالل شده بود. تا قبل از  8273و  8267اعراب و اسرائیل در سال انتقال از این کانال در جریان جنگ  .بود شده

نفت ایران بوده است و نفت ایران از طریق این خط وارد تانکرهایی در  ،انقالب اسالمی ایران، عمده نفت انتقالی از این خط لوله

ایی در جریان جنگ اعراب و اسرائیل را حفظ بندر اشکلون در ساحل مدیترانه شده و تا حدودی جریان نفت به کشورهای اروپ

 کرده بود. 
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باشد در حالی که اشکلون می در بندر VLCCsمزیت این خط انتقال نسبت به کانال سوئز،  امکان پهلو گرفتن سوپرتانکرها 

این کانال قابلیت از   VLCCsاین تانکرها امکان عبور از کانال سوئز را ندارند. در حال حاضر فقط سوئزماکس با ظرفیت نصف 

 عبور دارد.

 

 ت به اشکوون: موقعیت خط لوله نفتی ایال۶شکل 

ه شود. عمده این مسئله بها منتشر نمینکته جالب آنکه در حال حاضر مشتریان این خط لوله نفتی محرمانه بوده و اطالعات آن

دیگر است. با این توافق بین امارات کشورهای از طرف کشورهای عربی و برخی  های همکار با اسرائیلتحریم شرکتدلیل قانون 

رنامه اند ببردار این خط اعالم کردهتر خواهد شد. مسئولین شرکت بهرهلو اسرائیل، کم کم این خط لوله از سایه خارج شده و فعا

 باشد. یر میکانال سوئز از این مسطریق از نفت عبوری فعلی از  %87ها انتقال آتی آن

ه با کند، در مقایسدر کنار کانال سوئز، خط لوله نفت واقع در مصر که بخشی از نفت را به ساحل مدیترانه در مصر منتقل می

ط لوله کند اما خهایی است. خط لوله مصر یک طرفه بوده و فقط نفت آسیا را به اروپا منتقل میخط لوله اسرائیل دارای کاستی

 بوده و امکان انتقال نفت روسیه و آذربایجان به مقاصد آسیایی را نیز دارد. اسرائیل دو طرفه
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 گاز طبیعی در روابط امارات و اسرائیل 3-3

های عمیق، اسرائیل تبدیل به یک بازیگر در آب 4080در سال  Leviathan و 4002در سال  Tamar با کشف میادین گازی

 به تصویر کشیده شده است. 3میادین در شکل موقعیت این در حوزه تولید گاز طبیعی شده است. 

برداری است و بهره شده تبدیل اسرائیل گازی حوزه در فعال اصلی شرکت به Noble Energy شرکت خرید با شورون شرکت

چنین در مخزن لویاتان را انجام خواهد داد. هم TCF 88در مخزن تامار و )تریلیون فوت مکعب(   TCF 44از ذخایری به میزان 

کند که ای به مصر صادر میاز گاز تولیدی را از طریق خط لولهمیلیون فوت مکعب در روز  200 در حال حاضر این شرکت 

 تواند افزایش یابد. می

 

 : موقعیت میادین گازی در دریای مدیترانه9شکل 

میلیارد متر مکعب در سال )با قابلیت دو برابر شدن ظرفیت( از زیر دریا،  80کیلومتر و با ظرفیت  8200به طول  ایخط لوله

منتقل خواهد کرد و در ماه ژانویه ( 2)مطابق با شکل گاز را از میادین ساحلی اسرائیل و قبرس به یونان و در نهایت به ایتالیا 

شروع  4044میلیارد یورو از سال  6خط لوله با هزینه  کار احداث این امضا رسیده است.نیز توافقی بین سه کشور فوق به  4040
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م عالبه پایان خواهد رسید و نقش مهمی در تنوع بخشی به منابع انرژی اروپا خواهد داشت. برخی منابع خبری ا 4045و در سال 

 .ند استمعالقه گذاری در این خط لوله گازیکرده اند کشور امارات به سرمایه

 

 در دریای مدیترانهاسرازیل و قبرس گازی  خط لوله: موقعیت 4شکل 

منابع گازی دریای مدیترانه به مناقشه جدی بین کشورهای منطقه مانند ترکیه، یونان، مصر، اردن، فلسطین، قبرس، لیبی، 

های عمیق معترض های جدید در آبمیدانشده است. کشورهای منطقه به اقدامات ترکیه برای کشف  تبدیل اسرائیل و لبنان

ونان و مقصد ی ها با طرح خط لوله پیشنهادی از مبدأ قبرس و اسرائیل بههستند و از سوی دیگر تعارض جدی بین این فعالیت

 ر. همچنین امارات متحده عربی داستهرچند مشکل اصلی این خط لوله هزینه باال و مشکالت اقتصادی آن  ایتالیا وجود دارد؛

 ستاحال ایفای نقش کلیدی در این منطقه برای مقابله با نفوذ ترکیه در لیبی و گسترش حضور نظامی، سیاسی و امنیتی خود 

 مدت اسرائیل باشد.تواند در راستای منافع طوالنیکه می

شرکتی است که تابوی شرکت شورون در اسرائیل از این لحاظ مهم بوده است که در امارات نیز نقش مهمی دارد و اولین  حضور

 زمان در کشورهای عربی و اسرائیل را شکسته است. حضور هم
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 اقتصادی رابطه برای امارات و اسرائیل ابعاد سایر  3-4

راری مند به برقها به دلیل سطح نسبتاً مناسب دانش و آموزش در اسرائیل، عالقهاماراتی آموزش دانشجویان اماراتی در اسرائیل:

 برای کسب دانش فنی هستند. روابط از این دست

ی باشد که فرصت مناسببنیان میهای دانشبخشی از اقتصاد اسرائیل بر مبنای استارت آپ گذاری امارات در اسرائیل:سرمایه

مندی د بندر در سراسر جهان است، عالقهاماراتی که اداره کننده چن شرکتگذاران اماراتی است. هم چنین یک برای سرمایه

 خود برای اداره و احیای بخش قدیمی بندر حیفا در اسرائیل را اعالم نموده است. 

تواند به عنوان یکی از این مقاصد مند به سفر و توریسم هستند و امارات میمردم اسرائیل عالقه رشد گردشگری در هر دو طرف:

د توانابوظبی می های دوبیهد داشت. همچنین فرودگاهمطرح شود. این امر با شروع پروازهای مستقیم بین دو کشور رشد خوا

 مسیر واسطه مناسبی در راه انتقال مسافرین اسرائیلی به مقاصدی مانند هند و شرق آسیا باشد.

باشد و اسرائیل کشور کوچکی با سطح باالی افراد دارای تحصیالت دانشگاهی می امارات مقصدی برای متخصصان اسرائیلی:

واند تدلیل کمبود نیروی انسانی در دو دهه گذشته مشتاقانه پذیرای متخصصان خارجی بوده است و امارات میامارات نیز به 

 بازار مناسبی برای متخصصان اسرائیلی باشد.

یزر، های مرتبط با لهای اولیه برای همکاری در زمینه خرید تکنولوژیتوافق دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی توسط امارات:

های دو طرف صورت شرکتمصنوعی، سنسورهای مختلف، امنیت فضای مجازی و سایبری و مواردی مانند این نیز بین هوش 

 گرفته است.
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 بندیجمع 4
به  میزانخود داشته و اکنون این  GDPهای گذشته امارات با توسعه صادرات غیرنفتی سعی در کاستن از سهم نفت در در سال

ر اثر کاهش قیمت نفت، با کاهش درآمدها مواجه شده است و برای مقابله با اثرات جانبی آن سوم رسیده است. امارات دیک

در زمرۀ اسرائیل  های اجتماعی اقدام به برقراری رابطه با اسرائیل برای تداوم رشد اقتصادی خود نموده است.مانند ناآرامی

تواند بازار مناسبی برای محصوالت و خدمات دو و این امر میقرار دارد  اقتصادهای برتر منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریق )منا(

شورهای ک دیگر تواند مقصد جدیدی برای صادرات کاالی اسرائیلی به امارات و یا از آنجا به مقصدکشور ایجاد نماید. این رابطه می

 فارس ایجاد نماید.منطقه خلیج

نقش اساسی ایفا خواهد نمود. امارات به شدت به دنبال متنوع کردن سبد حوزه انرژی در عادی سازی روابط امارات و اسرائیل 

ی به عنوان نیروذیر پانرژیهای تجدیدامارات به دنبال استفاده از باشد. ذیر میپهای تجدیدانرژی و اقتصاد خود از طریق انرژی

های دانش که دارای شرکت وجود داردو چه شریکی بهتر از اسرائیل در این حوزه  استسانفت پمحرکه اقتصاد خود در دوران 

 است. زمینهفراوان در این  بنیاد

ت به ی مانند احیای خط انتقال نفت ایالکند که رویاهایدر حوزه نفت، اسرائیل به امارات به عنوان یک شریک پایدار نگاه می

ل در منطقه منیتی اسرائیسیاسی و ا پایداریعمیق در ژئوپلتیک و  یکانال سوئز( را محقق و تغییراتاشکلون )به عنوان جایگزین 

 ۀآغازکنندای جدید با روابط سیاسی جدید روبرو خواهیم بود. امارات با خاورمیانه این دومینو احتماالًپایان  در .ایجاد خواهد کرد

ازی سرعت عادی س که و قابل پیش بینی است بودقراری رابطه با اسرائیل منطقه خاورمیانه برای برکشورهای رقابت حاکمین 

 روابط با اسرائیل در منطقه افزایش یابد.

در حوزه گاز، با اکتشافات جدید در حوزه شرق مدیترانه، اسرائیل برنامه های گسترده برای تبدیل به تامین کننده بخشی از گاز 

دنبال جای پای سیاسی  به منطقه مانند مصر را دارد. امارات در این منطقه به شدتمورد نیاز کشورهای اروپایی و کشورهای 

گذاری ری اعالم کرده اند که آماده سرمایهگذاری گسترده در لیبی است و برخی منابع خبدر رقابت با ترکیه در حال سرمایهاست و 

ته است که اسرائیل را به هاب نفتی و صادر کننده گازی در خط انتقال گاز اسرائیل به اروپا است. امارات قدم در مسیری گذاش

 منطقه خاورمیانه و خود حاکمین امارات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ،تبعات چنین تحول بزرگی و احتماالً کردتبدیل خواهد 
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 منابع 5
 https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2020/08/13/7-reasons-the-israeluae-peace-is-

a-great-business-move/#407340115938 

 https://www.thenational.ae/business/how-the-uae-israel-peace-accord-can-lead-to-

greater-co-operation-in-the-energy-sector-1.1064387 

 http://www.energyintel.com/pages/eig_article.aspx?DocID=1081445 

 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/videos/market-movers-

americas/083120-market-movers-oil-gas-hurricane-laura 

 https://www.greenprophet.com/2020/09/new-energy-future-uae-israel/ 

 Ihttps://time.com/5884735/uae-ends-israel-boycott/ 

 https://www.timesofisrael.com/oil-tech-travel-israel-uae-eye-economic-benefits-of-

normalization-deal/ 

 https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-post-oil-era-and-climate-change-

drive-persian-gulf-peace-with-israel-1.9080475 

 https://oilprice.com/Geopolitics/Middle-East/What-The-UAE-Israel-Deal-Really-

Means-For-The-Middle-East.html 

 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=aec4a167-68b4-4ded-b15c-

88b659105998 

 https://en.globes.co.il/en/article-pact-with-uae-opens-entire-arab-world-to-israeli-

business-1001339347 

 https://www.independent.co.uk/voices/trump-israel-uae-palestinians-middle-east-oil-

gulf-a9670926.html 

 https://foreignpolicy.com/2020/09/04/uae-israel-iran-oil/ 

 https://www.reuters.com/article/us-israel-europe-natgas/israel-approves-pipeline-deal-

to-sell-gas-to-europe-idUSKCN24K0FN 

 https://southfront.org/turkey-and-israel-consider-offshore-gas-pipeline-through-east-

mediterranean/ 
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کانون تفکر  یکبه عنوان  یرانو منابع ا یانرژ یحکمران یشکدهاند

 سازییمتصم یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا ،و منابع یانرژتخصصی در حوزه 

 ینرژبخش ا هاییاستس ینتدو ینهدر زم گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار

 ضمن یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع

 در را هاآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصتشخ

 یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار

  .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

 عو مناب گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده حکمرانی 

« های رصدیگزارش»انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

 الت این حوزهطراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحو

 .بپردازد

 


