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لم يحَظ بأىمية  من المالحظ أن جانب الدفاع القانوني عن القضية الفمسطينية بشكل عام ، 

ىذا بالرغم من أىمية جانب الدفاع القانوني عن ضحايا القضية الفمسطينية في إظيار الحق . تذكر
 .وتعزيز الصمود الفمسطيني وتنوير الرأي العام 

وكذلك يالحظ اليوم أن المؤسسات األىمية والجيات الفمسطينية المدافعة عن األسرى والمعتقمين 
ليا ما تحتاجو من عون مالي لمقيام بواجب الدفاع القانوني عن المعتقمين واألسرى  رال يتوف نالفمسطينيي
ستة آالف فمسطيني، بينيم (  2002إبريل ) الذين بمغ عددىم أخيرًا خالل شير واحد  نالفمسطينيي

قيادات سياسية ومقاومون ميدانيون ومواطنون عاديون من زىرة شباب وشابات فمسطين وكوادرىا 
معتقل خالل انتفاضة األقصى وثالثة آالف أسير ومعتقل فمسطيني  0000ىذا باإلضافة إلى . ةالمناضم

 .يرزحون في السجون قبل ذلك اوعربي ومسمم وغيرىم من البشر المدافعين عن القضية الفمسطينية، مازالو 
ونحن اليوم عمينا واجب ومطالبون بتقديم عون مالي عاجل لتوفير الدفاع عن األسرى   
من المساعدات  لإن ىذا الجانب اليام من جوانب القضية الفمسطينية ال ينا. نالمعتقمين الفمسطينييو 

الحكومية والتبرعات األىمية التي توجييا الحكومة ، ما يستحقو من نصيب مقارنة بجانب العون الطبي 
في  نوني الالزم لمفمسطينييوجانب اإلغاثة ، وعمى الجيد األىمي أن يأخذ زمام المبادرة ويقدم العون القان

 .مجال العون القانوني 
ويمكن ليذا الصندوق في حال نجاحو في تقديم العون العاجل المطموب لمدفاع عن   

جمعية "تنبثق عنو " صندوق وقف"، أن يتحول إلى  –إن شاء اهلل  – ناألسرى والمعتقمين الفمسطينيي
ودراسة ومالحقة االنتياكات اإلسرائيمية لقوانين الحرب تقوم بتوثيق " عربية لمقانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي اإلنساني ومتابعة ذلك قانونيًا وقضائيًا ومعالجة الكثير من قضايا الصراع التي تنتظر 
 .عالجيا القانوني 

 :وفيما يمي اقتراح أولى بالجوانب التنظيمية لممشروع  
 : يمكن أن يتخذ الصندوق أحد الشكمين التاليين : شكل وطبيعة الصندوق: أولا 

 . منظمة غير ىادفة لمربح تسجل في إحدى الدول األوربية وفقًا لمقوانين السارية فييا 
عمى غرار المؤسسة العربية لمترجمة ومؤسسة الفكر )جمعية نفع عام أو منظمة دولية غير حكومية    -2

 .تسجل في إحدى الدول العربية إن أمكن ( العربي في لبنان 

                                      
 أنظر وثيقة تأسيس الصندوق الملحقة 



كما عميو أن يسعى لمحصول . ويمكن لمصندوق أن ينشئ لو فروعًا عربية ودولية عند الضرورة       
عمى تصريح فتح حسابات مصرفية محمية تتمقى التبرعات والمساىمات وفقًا لمقوانين المحمية، متى أمكن 

ى الصندوق أن يسعى لمحصول عمى صفة لدى الجامعة العربية وعم. ذلك في البالد العربية وخارجيا 
عن كل منيا من ىيئات نوعية ، وان يتعاون معيا فيما يحقق  قواألمم المتحدة ومجمس التعاون وما ينبث

 .أغراضو وفقًا لمقانون الدولي 
 . نصندوق العون القانوني لمفمسطينيي: اسم الصندوق :  ثانياا 
، وتكوين وقف  نتقديم العون القانوني العاجل لألسرى والمعتقمين الفمسطينيي :غرض الصندوق :  ثالثاا 

يصرف ريعو عمى ميمات توثيق ومالحقة االنتياكات اإلسرائيمية لقوانين الحرب والقانون اإلنساني الدولي 
 .ومتابعتيا قانونيًا وقضائيًا 

ات والييئات األخرى التي وفي سبيل تحقيق غرضو يتعاون الصندوق مع سائر المجان والجمعي 
. تيدف إلى تحقيق نفس األغراض في دولة المقر وفي الدول العربية واإلسالمية وسائر أنحاء العالم 

ولمصندوق أن يؤسس الجمعيات والفروع ويشارك مع الغير في تأسيسيا من اجل تحقيق أغراضو في ظل 
 .القوانين المرعية محميًا ودولياَ 

دار :  رابعااُ    :ة الصندوق تنظيم وا 
 :يمكن تنظيم الصندوق وفقا ألحد االختيارين التاليين

عمى أساس العضوية حيث يشكل األعضاء العاممون الجمعية العمومية التي تنتخب مجمس األمناء  
ويمكن في ىذه الحالة أن تكون العضوية ألفراد وأيضا لييئات ، يمتزمون بدفع حد أدنى من االشتراك 

و تبرعًا لموقفية ويكونون عاممين فعاًل من خالل التزام كل منيم ببذل النشاط الالزم الشيري أو السنوي أ
والى جانب األعضاء العاممين يمكن إن يكون ىناك أعضاء . لتحقيق غرض الصندوق وتفعيل دوره 

 .مشاركون أو مؤازرون من األفراد يمتزمون باشتراك شيري أو سنوي أو يتبرعون لموقف 
. ناء من قبل األفراد والييئات المؤسسة عمى أن يكون مجمس األمناء سيد نفسو بعد ذلك اختيار مجمس أم

أن يكون األمين من : أوليما . وفي ىذه الحالة يحسن أن يراعى في اختيار أعضاء مجمس األمناء أمران
لمكانة والصدقية القانونيين البارزين أو من والمتبرعين الرئيسيين أو من الشخصيات العربية والدولية ذات ا

التكاليف المترتبة عمى أداء واجباتو  -في العادة  –أن يتحمل عضو مجمس األمناء : ثانييما . العالية 
 . باعتباره عضوًا في مجمس األمناء 

وفي كل األحوال ينتخب مجمس األمناء مجمس إدارة ويكون لمصندوق إدارة مينية عالية الكفاءة، قميمة 
تعتمد عمى التقنيات الحديثة في التواصل واالتصال بكافة األطراف ذات العالقة العدد، صغيرة الحجم 

 .من خارجيا حسب الحاجة  المختصينوتتعاون مع 
 :التمويل :  خامساا 

 :تتكون مصادر تمويل الصندوق من المصادر التالية :  مصادر التمويل



 .حمالت التبرعات العامة أو ذات الغرض المحدد 
االشتراكات الشيرية والسنوية  ساىمات المنتظمة من خالل أسموب طمب الدفع الدائمالم -ب        

 ألنواع العضوية العاممة والمشاركة أو المؤازرة
 الزكاة والصدقة الجارية والوصية مع التأكيد عمى صرفيا في مصارفيا الشرعية  -ع        
 .الدول والييئات الرسمية واألىمية غير المشروطة  مساعدة  -ىـ         
 .الموارد الذاتية لمنشاطات الفنية واالجتماعية واالستثمارية   -و        
 .غير ذلك من الموارد العمنية المشروعة   -ز        

 :أنواع التمويل 

توجو جميع إيرادات  يجب التمييز بين مصادر تمويل الوقف وسائر أوجو التمويل األخرى عمى أن  -أ 
ويبدأ الصندوق بعد .  نالصندوق في المرحمة األولى لتقديم العون العاجل لألسرى والمعتقمين الفمسطينيي

 .تغطيتو ىذه االحتياجات الطارئة في تكوين الوقفية 

الدفاع  يتبنى الصندوق تمويل مشروعات محددة مثل توثيق االنتياكات بشكل عام أو انتياكات محددة ، 
. الخ....عن المعتقمين أو الدفاع عن معتقمين محددين ، رفع قضايا ذات تطبيق عام أو قضايا محددة 

وفي كل من ىذه الحاالت يوفر الصندوق التمويل من موارده الذاتية إضافة إلى القيام بحممة تبرعات 
 .محدده الغرض وكذلك الحصول عمى المساعدات 

الصندوق إدارة مينية لتعبئة الموارد واستثمارىا وفقا لمقوانين المحمية والدولية يوفر : اإلدارة المالية -3
 .المرعية
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