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حقول الغاز قبالة غزة :نعمةٌ أم نقمة؟
فيكتور قطان
نيسان \ أبريل

۲۰۱۲

لة عامة
ةثلةثة عشر عامًا مضت على اكتشاف حقول الغاز قبالة شواطئ غزة ول تزال الوهود البذولة لتطويرها متعثرةً إلى اليوم رغم الدعم الدولي الذي يحظى به
الشروع  .وفي الوقت نفسه ،يعاني قطاع غزة الاصر من انقطاع التيار الكوهربائي لفتراتٍ طويلة بينما يتحمل القتصاد الفلسطيني  -ودافعو الضرائب
الغربيون الذين يَحولُون دون انوهياره  -تكلفةً ماليةً ضخمةً .يتطرق مدير برامج الشبكة فكتور قطان في هذه القالة إلى الوهات الفاعلة في الشروع
والبالغ التي ينطوي عليوها وأسباب تعثره ،ويقدم بعض التوصيات بشأن اليارات التاحة لكسر المود واستئناف العمل.

موردٌ خارج متناول اليد
أبرمت شركة الكوهرباء الفلسطينية والشركة الصرية العامة للبترول اتفاقيةً في الونة الخيرة لستيراد الغاز الصري عبر معبر رفح الدودي .ويكن لوهذه
التفاقية بعد حي أن تُغيث الغزيّي الذين ما انفكوا يعانون من نقصٍ مزمنٍ في الوقود وانقطاع التيار الكوهربائي لفترات تصل إلى  18ساعة في اليوم،
وهو ما تسبب في وقوع وفيات وخسائر في القطاع الزراعي .ويكن أن يعود الغاز بالنفع أيضًا على الفلسطينيي في الضفة الغربية التي تستورد الطاقة
الكوهربائية من إسرائيل بأسعار مرتفعة .ولكن لاذا تتاج السلطة الفلسطينية أصلً لشراء الغاز واستيراده من إسرائيل ومصر بكلفة كبيرة في حي أن
هناك حقلي للغاز قبالة ساحل غزة ل يزالن بل تطوير؟
تكمن أهمية السؤال في وجود اتفاقيةٍ مبرمةٍ منذ  13سنة بي شركة اتاد القاولي )  (Consolidated Contractors Companyوشركة الغاز
البريطانية ) ( BG Groupوصندوق الستثمار الفلسطيني من أجل تطوير حقلي غزة واستغللوهما تاريًا .وفي العامي  2000و  ،2002خلصت
الدراسات التطويرية التي أجرتوها شركة الغاز البريطانية إلى أن القلي مجديان اقتصاديًا .وبعبارة أخرى ،بوسع غزة أن تصبح من أغنى بقاع الرض بعد
أن كانت من أفقرها لو أُعطي الضوء الخضر للبدء في استخراج هذا الورد الطبيعي الثمي القابع قبالة سواحلوها واستغلله تاريًا.
وعلوة على ذلك ،فإن الغاز سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني بأسره  .فيمكن مثلً لفلسطينيي الضفة الغربية أن يستفيدوا من الغاز التدفق من
حقلي غزة في تشغيل محطة توليد الطاقة الكوهربائية في الضفة الغربية ،وصولً إلى الكتفاء الذاتي من الطاقة الكوهربائية ،مّا سيحقق وفورات كبيرة
للقتصاد .ولوهذا ،أشاد الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام  1999باكتشاف حقلي الغاز قائلً إنوهما "هبة من الله لشعبنا ".غير أنه ومنذ اكتشافوهما
قبل  13سنة ،لم يُستخرج منوهما ول حتى قدم مكعب واحد من الغاز .فلماذا ل يزال الغاز حبيس الرض إذن؟ تقتضي الجابة على هذا السؤال
استعراض التفاقية واستعراض الفاعلي الرئيسيي العنيي فيوها ،ومن ةثم اقتراح خيارات على صعيد السياسات بشأن كيفية تطوير القلي.
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كمية الغاز ومَن سيستخرجوها
تضم مياه غزة القليمية حقلن رئيسيان للغاز هما حقل غزة البحري ) ( Gaza Marineوهو القل الرئيسي ويقع على عمق  603أمتار تت سطح
البحر و  36كيلومترا غرب مدينة غزة .أمّا القل الدودي ) ( Border Fieldفوهو أصغر سعةً ويتد عبر الدود الدولية الفاصلة بي الياه القليمية
لقطاع غزة والياه القليمية لسرائيل .وتقدّر شركة الغاز البريطانية بحسب موقعوها على شبكة النترنت حجم الحتياطيات في القلي بتريليون قدم
مكعب ،في حي تعتقد شركة اتاد القاولي بأن الحتياطي يبلغ  4.1تريليون قدم مكعب .ولتقريب الصورة ،يبلغ مخزون إيران من الغاز الطبيعي
 6.991تريليون قدم مكعب ،أي أن كمية الغاز في القلي ليست ضخمة ،ولكنوها أكثر من كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيي على مدى السنوات
المس عشرة القبلة وهو الوعد القدّر لنضوب مخزون القلي من الغاز وفقًا لستويات الستوهلك الالية للفلسطينيي في غزة والضفة الغربية.
تولّد الهتمام في تطوير حقلي الغاز هذين عندما تقدمت شركة اتاد القاولي لشراء الغاز الصري من شركة الغاز البريطانية لستخدامه في محطة الطاقة
التي كانت تُشيّدها مع شركة إنرون في غزة في منتصف عقد التسعينات من القرن الاضي  .وهي محطة الكوهرباء الوحيدة في غزة حيث سيُرسل الغاز
الصري بوجب التفاقية البرمة مؤخرًا مع مصر .وفي ذلك الوقت ،أخبرت شركةُ الغاز البريطانية شركةَ اتاد القاولي بأن هناك احتياطيات من الغاز تكمن
قبالة سواحل غزة ،وأنوها كانت تعلم بشأنوها بسبب عملياتوها في سيناء) .يتركز حضور شركة الغاز البريطانية في الشرق الوسط في الوقت الاضر في
مصر حيث تُشغّل حقل غاز رشيد البحري وحقل غاز غرب الدلتا البحرية العميقة(.
يُعتبر الشركاء الثلةثة الذين اجتمعوا لحقا من أجل تطوير القلي قبالة غزة من الرواد في مجالتوهم .فشركة الغاز البريطانية هي إحدى شركات الطاقة
العملقة في العالم ،إذ تعمل في  25بلدا وتُعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي الُسال للوليات التحدة .وبالنسبة لشركة اتاد القاولي ،فقد تأسست على
يد ةثلةثة رجال أعمال فلسطينيي سنة  ،1952وهي أضخم شركة إنشاءات في الشرق الوسط ويقع مقرها في اليونان .وعند إبرام اتفاقية غزة في
 ، 1999كانت شركة اتاد القاولي قد شيّدت جميع الرافق الاصة بشركة الغاز البريطانية في كازخستان .أمّا صندوق الستثمار الفلسطيني فقد تأسس
سنة  2003كشركة مساهمة عامة تتخذ من رام الله مقرًا لوها وهي تشبه في هيكلوها صناديق الثروة السيادية – إل أنوها ل تستثمر الموال الفائضة في
السواق الجنبية وإنا في الوارد الفلسطينية.
منحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية وشريكيوها في العام  1999رخصة تنقيب تغطي كامل النطقة البحرية المتدة قبالة قطاع غزة .تسري
صلحية الرخصة لدة  25عامًا وتُعطي لشركة الغاز البريطانية ،الُشغّل ،الق في التنقيب عن حقول الغاز في هذه النطقة البحرية ،وتطوير تلك القول،
وإقامة البنية الساسية لط أنابيب الغاز .وبحسب العلومات الدودة التوفرة على موقع شركة الغاز البريطانية على شبكة النترنت ،فإن الشركة
"تستحوذ على نسبة  90في الائة من حقوق الرخصة ،وستنخفض هذه النسبة إلى  60في الائة إذا مارست شركة اتاد القاولي ]شريكوها الالي في
الرخصة بنسبة  10في الائة[ وصندوق الستثمار الفلسطيني خياراتوهما عند إقرار التطوير ".وعند إقرار التطوير ،اختارت شركة اتاد القاولي أن
تستملك نسبةً تصل إلى  30في الائة من الشروع ،بحيث تتوزع عائدات بيع الغاز بي شركة الغاز البريطانية ) 60في الائة( وشركة اتاد القاولي )30
في الائة( وصندوق الستثمار الوطني ) 10في الائة(.
ومن الدير بالذكر أن هذه التفاقية ل تثل سوى العائدات التي سوف يتقاسموها الستثمرون الرئيسيون ،حيث إن نسبة  50في الائة من عائدات الغاز
سوف تذهب إلى السلطة الفلسطينية كبدلٍ لق التنقيب وكضرائب حتى وإنْ لم تستثمر السلطة فلسًا واحدًا في الشروع 1.وبالضافة إلى العائدات الباشرة
التي سوف تنيوها السلطة الفلسطينية من الستغلل التجاري لقلي الغاز ،سوف يكون بقدور القتصاد الفلسطيني أن يوفّر ما يزيد على  8بليي دولر
من فاتورة الطاقة طِوال مدة الشروع إذا استُخدم الغاز في توليد الكوهرباء في غزة والضفة الغربية .وبالطبع ،سيكون من الضروري وضع تدابير للمساءلة
تضمن استخدام الموال فيما ينفع الشعب الفلسطيني .ومن السلّم به أن العائدات سوف تذهب إلى الزينة الفلسطينية حيث تذهب ضرائب الستيراد
 1تتماشى التفاقية مع التفاقيات البرمة مع شركات الطاقة في بقاع أخرى من العالم حيث جرت العادة أن تُقسَم الرباح التأتية من استغلل الوارد الطبيعية مناصفةً مع الشريك
الضيف.
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والتصدير ،وحيث تودِع إسرائيل الضرائب التي تبيوها من الفلسطينيي ،وحيث تذهب أموال الساعدات الوروبية والمريكية .ورغم أن الفلسطينيي
وضعوا ضمانات لكافحة الفساد وتلبية العايير الدولية ،فإنه ل يزال يتعي على الصحافة الفلسطينية وعامة الشعب البقاءَ متيقظي.
أنفق الستثمرون في السنوات القليلة الولى من عمر الشروع  100مليون دولر حيث حُفرت البار وأجرت شركة الغاز البريطانية دراسات تطويرية في
العامي  2000و  . 2002وخلصت تلك الدراسات إلى أن تطوير حقلي غزة سيكون "مجديًا اقتصاديًا وتقنيًا "،بل إن شركة اتاد القاولي أخبرتني أن
مشروع حقل غزة البحري "مُجدٍ للغاية".

السبب وراء توقف الشروع والثمن الذي يدفعه الفلسطينيون
ل يوجد نزاع على السيادة أو على ملكية الغاز ،فوهي دون شك تعود للشعب الفلسطيني بوجب القانون الدولي .وحتى إسرائيل ل تطعن في ذلك .ووفقًا
لديثٍ أجراه نبيل شعث ،الذي كان وزير التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطينية حي أُبرمت التفاقية سنة  1999مع شركة الغاز البريطانية،
مع إذاعة فلسطي" :يعترف السرائيليون ،بوجب اتفاق غزة  -أريحا ،بحقنا في السيادة القتصادية على رقعة تتد  20ميلً ) 32كيلومترًا( داخل
البحر ،وعلى أي موارد كامنة فيوها كالنفط والغاز ".وعندما أُبرِم العقد سنة  ، 1999كان من التصوّر أن إسرائيل ستكون من الشترين الرئيسيي لغاز غزة
– وهو ما ظنّه الكثيرون شرطًا إسرائيليًا مُسبقًا للسماح بتطوير القلي للمضي قدما في الشروع – وأن "الغاز القادم من غزة سرعان ما سيُدير محطات
2
الطاقة السرائيلية وعجلة الصناعة الفلسطينية أيضًا".
استنادًا إلى العلومات التي حصلت عليوها الشبكة بوجب قانون حرية العلومات من وزارة التنمية الدولية البريطانية فإن "شركة الغاز البريطانية حفرت
بئرين سنة  2000أةثبتا وجود حقلٍ للغاز الطبيعي .ومنذ ذلك الي ،أخذت الشركة تبحث في اليارات التلفة التوفرة لستغلل هذا الورد تاريًا ،بيد
أنوها لم تُفلح .وكان من بينوها خيارُ بيعِ الغاز لطات توليد الطاقة السرائيلية الكومية والاصة ،وتصدير الغاز إلى مصر ومن ةثم إلى السواق العالية.
وفي عام  ، 2006تدخلت الكومة السرائيلية لدى حكومة صاحبة الللة لقناع شركة الغاز البريطانية باستئناف الفاوضات مع إسرائيل .غير أن الشركة
انسحبت في كانون الول/ديسمبر  2007من تلك الفاوضات .ومنذ ذلك الي ،لم يطرأ أي تقدم على صعيد تطوير حقل غزة البحري".
وما ل تكشفه العلومات القدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية هو أن السبب الرئيس وراء فشل الفاوضات يرجع إلى إصرار إسرائيل على شراء الغاز
من غزة بأسعار تقل عن قيمته السوقية .فقد أرادت إسرائيل أن تتفاوض على عقدٍ تدفع بوجبه دولرين فقط لكل قدم مكعب وليس  5إلى  7دولرات
كما هو سعره في السوق .وبحسب ما أعلمني به مصدر مُطلّع في شركة اتاد القاولي فإن "أضخم مورد في فلسطي متعثر بسبب السرائيليي .وإذا
حصل انفراج على هذا الصعيد ،فإن من شأنه أن يقلل العونة التي تصل عليوها السلطة الفلسطينية من التاد الوروبي والوليات التحدة".
ووفقًا لرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي في صندوق الستثمار الفلسطيني ،الدكتور محمد مصطفى ،فإن كلفة فاتورة الطاقة الستوهلكة في
الراضي الفلسطينية التلة هي كلفة باهظة ،حيث تعتبر تكاليف الشتقات النفطية والكوهرباء من أكبر نفقات السلطة الفلسطينية لن  98في الائة من
كوهرباء الضفة الغربية تأتي من إسرائيل .وكان الوضع مشابوهًا في غزة قبل أن تشيّد شركة اتاد القاولي محطة توليد الكوهرباء )استحوذت شركة اتاد
القاولي على حصة شركة إنرون في الشروع والبالغة  50في الائة عند إفل س إنرون( .وتشير شركة اتاد القاولي إلى أن الميع يَذكر بأن "نصف غزة كان
يعيش بل كوهرباء قبل بناء محطة توليد الطاقة الكوهربائية في العام ".1999
يُكلّف تطوير حقل غزة البحري  800مليون دولر كما وضّح الدكتور محمد .وليس هناك أي شركة طاقة ترضى أن تلتزم بوهذا البلغ ما لم تعثر على مشترٍ
 2أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة ذي تايز )" Arafat lights flame for BG gas find" 28أيلول/سبتمبر ،2000 ،صفحة  (32بأن شركة الغاز البريطانية قد أبرمت اتفاقات مع
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
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يوافق على إبرام عقدٍ طويل الجل يتحدد سعر الغاز فيه بوجب قيمته السوقية ،لنه ل بد من بيع الغاز ونقله لوجوهاته النوهائية حال استخراجه .أمّا كمية
الغاز الصصة للسوق الفلسطيني فتُنقل عبر النابيب إلى محطة توليد الكوهرباء القائمة في قطاع وغزة وإلى محطة توليد الكوهرباء الزمع إنشاؤها في
الضفة الغربية .وأمّا الغاز الفائض الصص للتصدير ،فيُنقل عبر خط أنابيب إلى محطة معالة برية حيث يخضع للضغط والتبريد إلى أن يتكثف
ويصبح غازًا طبيعيًا مُسالً .وعندما يتحول إلى غازٍ طبيعي مُسال فإنه يُشحن على مت الناقلت إلى السواق الجنبية .ويسترد الستثمرون الموال التي
استثمروها بالسا س بُغية تقيق الرباح.
وبحسب شركة اتاد القاولي ،فإن التدبير النسب هو نقل الغاز بالنابيب إلى العريش في مصر حيث توجد بالفعل محطتان للغاز الطبيعي السال
تلكوهما شركة الغاز البريطانية وشركة أجيب اليطالية وشركة يونيون فينوسا السبانية .وهناك يُصار تبريده حتى السالة ليُصدّر بعدها إلى اليابان وكوريا
بوجب عقودٍ طويلة الجل .ولقد أخبرني مصدرٌ في شركة اتاد القاولي عن توقعاته بأن عقدًا من هذا القبيل يكن أن يحقق ريعًا يصل إلى  13دولرًا
للقدم الكعب ،وهو ةثمنٌ يفوق بكثير ما سيُبدي السرائيليون والوروبيون استعدادًا لدفعه.
ومن الزايا الخرى لضخ الغاز بالنابيب إلى العريش هو إمكانية نقله من هناك بكل سوهولةٍ ويسر عبر خطٍ قصير من النابيب إلى غزة وعبر خط النابيب
العربي إلى الضفة الغربية .فخط النابيب العربي قائمٌ بالفعل وهو ينقل الغاز الصري إلى الردن .ويكن استخدامه لنقل الغاز إلى الضفة الغربية ،حيث
لن يتطلب ذلك سوى إنشاء خط أنابيبٍ قصيرٍ من الردن إلى الضفة الغربية.
لكن حتى وإنْ وافق مشترٍ مستحقُ الئتمان على توقيع عقد ،فسيظل يتعي على الطورين الصولُ على موافقةٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ من إسرائيل من أجل
تصدير الغاز ،وهو ما رفضته الكومات السرائيلية التعاقبة منذ العام  . 2000وبذلك تفرض إسرائيل على الطورين خيارين ل ةثالث لوهما يرقيان إلى
درجة البتزاز :فوهم إمّا يوافقون على بيع الغاز لسرائيل بأقل من سعر السوق أو ل يبيعونه أبدًا .وفي هذا الصدد ،صرّح نبيل شعث في حديثه لصحيفة
اليام ) 7حزيران/يونيو  ( 2000بأن "هناك رغبةً لدى الانب السرائيلي في مصادرة غاز الفلسطينيي الكامن في جوف النطقة الاضعة للسيطرة
الفلسطينية ،ولكننا سنتصدى لتلك الاولت .فنحن لدينا الدليل القانوني الذي يُثبت حقنا ونحظى بدعم الكومة البريطانية التي هي شريكنا في
مشروع الغاز ".وبالرغم من هذا الدعم الزعوم ،فإن الشروع ل يزال متوقفًا.
ظلت إسرائيل لغاية العام  2009تعتبر حقلي الغاز قبالة غزة أساسيي لضمان أمن الطاقة فيوها رغم أنوها اكتشفت حقول غاز يام تيثيس بالتزامن تقريبًا
مع اكتشاف حقلي غزة ،وذلك لن حقول يام تيثيس كانت تقترب من النضوب .ومنذ العام  ، 2009اكتشفت إسرائيل وجود كميات ضخمة من الغاز في
حقلي تار وليفياةثان ،حيث يضم حقل تار نحو  9تريليون قدم مكعب من الغاز ،وهو حاليًا قيد التطوير ومن التوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول .2013
وسوف يوفر هذا القل ما يكفي من الغاز لسد احتياجات إسرائيل على مدى العوام المسة والعشرين القبلة .أمّا حقل ليفياةثان فيحوي كميات أكبر من
الغاز )حوالي  17تريليون قدم مكعب( ولكنه أكثر بُعدًا من الساحل السرائيلي وتكلفة تطويره أكبرُ بكثير مقارنةً بحقل تار .لذا ،ليست هناك خطة
واضحة العالم لتطوير حقل ليفياةثان ،ولكنه في حال تطويره سوف يحوّل إسرئيل إلى مُصدّرٍ صافٍ للغاز .وهكذا ،فإن إسرائيل تلك ما يكفيوها من الغاز
وليست بحاجة لنْ تطمع في حقلي غزة .فالتفسير الوحيد إذن هو أن إسرائيل ماضيةٌ في اليلولة دون تطوير حقلي الغاز كجزءٍ من الصار الذي تفرضه
على قطاع غزة.

تدابير مضادة في جعبة منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية
يقول مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية إن السلطة طلبت مرارًا وتكرارًا من رئيس الوزارء البريطاني السابق توني بلير بصفته المثل الاص للجنة
الرباعية أن يحصل على التزامٍ من إسرائيل يُكّن ائتلف الشركات من تطوير حقلي الغاز في غزة 3.وفي شباط/فبراير ،اقترحت الرباعية سلسلةً من
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التدابير لتخفيف القيود السرائيلية على الفلسطينيي من أجل استئناف محادةثات السلم التوقفة .وعلى ما يبدو أن التدابير تضمنت إعطاء الضوء
الخضر للسلطة الفلسطينية لستغلل احتياطيات الغاز )تقرير لوكالة معًا الخبارية 3 ،شباط/فبراير .(2012
ومع ذلك ،ظلت محادةثات السلم متوقفة لتاريخه – مثلما ظل مشروع تطوير حقلي الغاز  .وإذا استمرت إسرائيل في إحباط الوهود البذولة لتطوير حقلي
الغاز ،فثمة خيارات عديدة قد ترغب منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية في دراستوها .فيمكنوها مثلً إةثارة قضية الصار السرائيلي الفروض
على غزة في إطار المم التحدة وبيان الةثر الذي يخلفه الصار على مياه القطاع القليمية وعلى الفلسطينيي في غزة ،وذلك إذا عادت السلطة
الفلسطينية إلى المم التحدة في سياق استراتيجيتوها الساعية للنضمام إلى المم التحدة كدولةٍ عضو .وسيكون الطرح قائمًا على البدأ الساسي
التمثل في أحقية كل دولةٍ بمارسة سيادتوها على أراضيوها ومياهوها القليمية .وبا أن حقلي الغاز يقعان ضمن الياه القليمية الفلسطينية ،وهو أمرٌ ل
تنازعه إسرائيل ،فإن للفلسطينيي الق في تطويرهما والستفادة منوهما تاريًا.
ينص القانون الدولي على أحقية كل دولة لوها خط ساحلي في امتلك منطقةٍ اقتصاديةٍ خالصةٍ تتد حتى  200ميل بحري انطلقًا من خط السا س ،بحيث
تتمتع الدولة الساحلية بحقوقٍ حصريةٍ في استخدام الوارد الطبيعية التواجدة في منطقتوها القتصادية الالصة 4.وهكذا ،فإن من الجراءات الفعالة التي
يكن لفلسطي أن تنتوهجوها ،إلى جانب النضمام إلى منظمات دولية أخرى مثل اليونسكو ،أن تنضم إلى اتفاقية المم التحدة لقانون البحار.
يكن لنظمة التحرير الفلسطينية /السلطة الفلسطينية أيضًا أن تثير القضية في المعية العامة للمم التحدة على شكل مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى
التخلي عن سيطرتوها على الياه الفلسطينية القليمية ،ويدعو الدول الخرى إلى المتناع عن مساعدة إسرائيل في تطوير حقولوها الغازية حتى تترم
إسرائيل التفاقات التي أبرمتوها مع السلطة الفلسطينية في سنوات أوسلو ومع ائتلف شركات تطوير حقلي الغاز في العام  .1999ومن شأن ذلكٍ أن
يولّد شيئًا من الزخم الدولي اللزم من أجل الضغط على إسرائيل لتتوقف عن عرقلة تطوير هذين القلي .وربا ستنظر المعية العامة في اتخاذ تدابير
مضادة إذا واصلت إسرائيل حصارها ،ول سيما إذا ما علمنا أن الغاز الطبيعي ل يكون سلعةً مفيدةً إل إذا كانت هناك دولٌ أخرى مستعدةٌ لشرائه .إن
مارسة الضغط على هذا النحو قد تكون الجراء النسب لابوهة إسرائيل في سياق السعي من أجل تقيق الصير ونيل الرية والعدالة والساواة ،إذا ما
أُريد لقلي الغاز أن يكونا نعمةً للفلسطينيي ل نقمةً عليوهم.

فيكتور قطان هو مؤلف كتاب From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-
Israeli Conflict 1891-1949 (London: Pluto Books, 2009) and The Palestine Question in International Law
 .( (London: British Institute of International and Comparative Law, 2008درَ س فيكتور في كلية الدراسات الشرقية
والفريقية في جامعة لندن ) ( 2011-2008حيث يقوم حاليا باستكمال درجة الدكتوراه .عمل في السابق في العوهد البريطاني للقانون الدولي والقانون
القارن ) ،(2008-2006ولدى منظمة  ،( Arab Media Watch (2004-2006ومركز بديل لقوق الواطنة واللجئي وأيضاً كمستشار لدى
.(UNDP TOKTEN (2003-2004
بطلبات عديدة لكتب توني بلير في لندن للستفسار عن هذه اللتزامات ولكن جاء الرد بأن السيد بلير مشغولٌ جدًا ول وقت لديه للرد.
 4أكدت محكمة العدل الدولية في قضية الرف القاري بي ليبيا ومالطا ) ( 1985أن النطقة القتصادية الاصة أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي .انظر
R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea (Manchester: Manchester University Press, 1999), pp. 160-161
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" شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،موهمتوها نشر وتعزيز ةثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي
وحقوهم في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة .يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.

لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التاليwww.al-shabaka.org :
او اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي contact@al-shabaka.org :
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