
 הים מזרח של הגז לפורום הסביבה להגנת השרה להסתייגות שטייניץ יובל ר"ד האנרגיה שר תגובת

 בניצול מתמקד שאכן םפורו הינו בקהיר שמושבו התיכון הים מזרח של הטבעי הגז פורום: התיכון

 האיחוד, ערביות ומדינות אירופאיות מדינות בו חברות. התיכון הים מדינות ידי על הטבעי הגז משאבי

 ואיחוד ב"וארה המניין מן כחברה להצטרף צרפת ביקשה ולאחרונה, כמשקיף בו משמש האירופי

 גמליאל השרה של הטענה. כמשקיפות להצטרף ביקשו( התיכון לים קרובות שאינן) האמירויות

 מכך נבוך מרגיש שאני, מגוחכת כך כל מתחדשות באנרגיות להתמקד צריך האזורי הגז פורום שלפיה

 ובוודאי, הפורום ממדינות אחת בכל קיימים הסביבה להגנת שרים. אליה להתייחס בכלל נאלץ שאני

 אחת אף, זאת ובכל, מעייניו בראש אקלים בשינויי המאבק את שמעמיד האירופי באיחוד שגם

 . מוזרה כך-כל בדרישה בפורום חברותה את להתנות בדעתה העלתה לא הללו מהמדינות

 

 כדאי, כך כל חשוב בינלאומי בארגון ישראל של מחברותה הסתייגות מגישה גמליאל שהשרה לפני

, IRENA שנקרא, דאבי באבו שמרכזו, בהרבה רחב, נוסף בינלאומי פורום של לקיומו מודעת שתהיה

 ושיתוף לדיון שמיועד פורום אכן והוא, בקהיר הגז פורום חברות מרבית לצד ישראל חברה בו שגם

, IRENA ארגון את להחליף בא אינו בקהיר הטבעי הגז פורום. מתחדשות אנרגיות של בפיתוחן פעולה

 . הטבעי הגז משאבי של הספציפית בסוגיה להתמקד אלא

 

 מישראל הגז ייצוא להסכמי גם מסייעת מטריה מהווה הטבעי הגז פורום של שקיומו, לציין מיותר

-כ מתוכם, דולרים מיליארדי 60-כ של עתק סכום ישראל לכלכלת להכניס צפויים אשר, וירדן למצרים

 גם, נוספות מדינות ועשרות ואוסטרליה נורבגיה כמו, ובריטניה ב"ארה כמו, אכן. מסים הכנסות 60%

 לרווחת שקלים מיליארדי עשרות של הכנסות ולהשיג שלה הגז עודפי את לייצא מעוניינת ישראל

 הגז ממשאבי ליהנות הזכות את ישראל מאזרחי למנוע הגיונית סיבה רואה אינני. המדינה אזרחי

 .בעולם רבות מדינות אזרחי שנהנים כפי הטבעי

 

 כשנתיים הפורום על גמליאל השרה לכפות שמנסה המופרכים התנאים של האמיתית המשמעות

 מדינות לצד בו חברה ישראל שמדינת מסוגו הראשון, מהפורום ישראל יציאת היא  היווסדו לאחר

 עלול עוד, הכוונה לא זו שבוודאי למרות, לצערי. מצרים עם ביחד יזמה ושישראל, ואירופיות ערביות

 הפעולה שיתוף ואת ישראל של הבינלאומי מעמדה את לסכן מוכנה גמליאל שהשרה הרושם להיווצר

 באהדת לזכות או, בתקשורת חיוביות כותרות כמה לקבל כדי רק, למצרים הגז ייצוא בנושא המבורך

 . ירוקה מגמה או הבית שומרי של מסוגם הקיצוניים הירוקים הארגונים

 

. בפורום הפלסטינית הרשות של הפסולה לחברות ביחס, גמליאל השרה של השנייה טענתה לגבי

 הגוף של התקנון בניסוח גם במילה מילה שהועתק, כשנתיים לפני הפורום אמנת של הניסוח כי אציין

 ראש ובמשרד המשפטים משרד, החוץ משרד עם מלא באופן בזמנו תואם, לארגון הפיכתו עם

 בעשרות שקורה כמו - בפורום הפלסטינית הרשות של שהחברות לוודא מנת על(, ל"המל) הממשלה

 הנוסח. ישראל מבחינת כמדינה ברשות הכרה או אישור מהווה אינה - נוספים בינלאומיים ארגונים

 שאושרה הפורום חוקת על החתימה לפני אישורם את ועבר הרלוונטיים הגורמים לכל בזמנו הועבר

 בארגון לחברותה דומה הגז בפורום הפלסטינית הרשות של חברותה כי אציין. שנתיים לפני כבר

. כך בשל זה בארגון חברותה על תוותר שישראל הדעת על יעלה לא והרי, א"פיפ העולמי הכדורגל

 הגישה טרם הרלוונטיים המשרדים עם או איתי הנושא את לבדוק טרחה לא גמליאל השרה, לצערי

 .הנושא על הבסיס חסרת ההסתייגות את


