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الغاز بني مرص وإرسائيل جمددا 

د. صبحي عسيلة 

مرة أخرى يعود الغاز ليفتح ملف العالقات املرصية اإلرسائيلية يف جانبها االقتصادي وما يرتتب عليه من تداعيات سياسية. 
وبينام كان ملف الغاز بني مرص وإرسائيل سابقا حمدد فيام تصدره مرص إلرسائيل من غاز ثم توقف التصدير نتيجة تدمري خط 
الغاز مرات عديدة عىل خلفية االنفالت األمنية يف عام 2011، فإن ذلك امللف يعود مؤخرا من باب اتفاق رشكة مرصية عىل 
استرياد الغاز من رشكات إرسائيلية يف سياق اسرتاتيجية مرص للتحول إىل مركز إقليمى للطاقة ومن ثم تطلبه ذلك من حترير 
سوق الغاز، بإصدار القانون رقم 196 لسنة 2017 ىف األول من أغسطس 2017. وهو القانون الذى استحدث هيئة عامة 
جديدة تكون هلا الشخصية االعتبارية تعرف باسم »هيئة تنظيم أنشطة سوق الغاز«. وقد نرشت صحيفة »هاآرتس« اإلرسائيلية 
بعد أسبوع من نرش القانون تقريرا رأت فيه أن الطريق أمام تصدير الغاز اإلرسائيىل أصبح مفتوحا ملرص ومنه جلميع الدول. 
إذ إن رشكاء حقىل الغاز اإلرسائيىل »تامار« و«ليفياثان« وقعا ىف عام 2015 اتفاقا مع رشكة مرصية خاصة هى »دولفينوس« 
لتصدير الغاز. وهو االتفاق الذى ظل حبيس األدراج ىف انتظار حترير سوق الغاز واملوافقة عىل إعادة استخدام خط أنابيب 
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وبينام مل يثر القانون عند صدوره أى نوع من اللغط داخل مرص، فإن إعالن رئيس الوزراء اإلرسائيىل بنيامني نيتانياهو عن 
االتفاق املعلن عنه سابقا أثار الكثري من ردود الفعل غري املفهومة، فمنها ما جاء بتأثري اجلهل باملعلومات املتصلة باالتفاق، ومنها 
ما جاء ىف إطار حماوالت الضغط عىل الدولة املرصية وإرباكها أو باألحرى إحراجها أمام الرأى العام قبيل االنتخابات الرئاسية 
وبعد أيام من افتتاح حقل ظهر األكرب ىف البحر املتوسط إلنتاج الغاز. وىف مقابل ذلك مل يتوقف هؤالء عند األسباب التى دفعت 
نيتانياهو لذلك اإلعالن بتلك الصورة االحتفالية! فنيتانياهو أراد بذلك اإلعالن مداعبة الرأي العام اإلرسائييل لرصف األنظار 
ولو قليال عن متابعة تطورات قضايا الفساد املتورط فيها والتى قد تنهى حياته السياسية. أراد أن يذكر اإلرسائيليني واملحيط 
اإلقليمي أنه إذا كانت مرص تفاخر بحقل ظهر فإن إرسائيل موجودة وبقوة ىف سوق الغاز ولدهيا من الغاز ما تسعى لتصديره. 
أراد أن يقول لإلرسائيليني إنه توصل إىل ثانى أهم اتفاق ىف املجال االقتصادي مع الرشكات املرصية بعد اتفاقية الكويز 2004. 
ومن هنا حرص عىل تأكيد ادعائه أن االتفاق مع مرص وليس مع رشكات خاصة. إذن، إعالن نيتانياهو االتفاق مل يأت من قبيل 

إعامل قواعد الشفافية أو ألنه ال خيشى ما ختشاه مرص، بقدر ما فرضته اعتبارات داخلية تتعلق بوضعه كرئيس للوزراء.

 واحلقيقة أن اللغط الذي أثري يف مرص حول الغاز انطلق باألساس من حماولة استغالل حساسية العالقة مع إرسائيل لدى 
الشارع املرصي هبدف خلط األوراق. فهناك من ادعى أن لألمر عالقة بام يتم الرتتيب له لتسوية القضية الفلسطينية، وهناك من 
ادعى أن االتفاق اجلديد القديم يؤكد أن حقل ظهر واإلنتاج املتوقع منه غري حقيقي، وهناك من أدعى أن املوضوع كله خيدم 
املصالح اإلرسائيلية، يف حماولة للقفز عىل املصلحة املرصية يف التحول إىل مركز إقليمي للطاقة بكل ما يقتضيه ذلك من تعامل 

مع منتجي ومصدري الغاز يف املنطقة.
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