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التاريخ2002/3/96 :

تقـريـر حـول االستجابات السريعة
علـى مشـروع

صنـدوق العـون القانونـي للفلسـطينيين
بعد أف تـ إرساؿ مشروع الصندوؽ يوـ -6يونيو ،2002-إلى عدد مف األخواف واألخوات إلبداء النصح

والتوجيو ،تمقينا عدد مف االستجابات نورد ممخصاً لما ورد فييا مف نقاط رئيسية.

-9أكدت أغمب االستجابات عمى أف "الفكرة تستحؽ االىتماـ والسرعة في التنفيذ" (األستاذ جميؿ مطر -90يونيو/
مصر) ،وأنيا "ممتازة والمشروع حيوي"" .وبيروت يمكف أف تكوف مق اًر لمصندوؽ" (الدكتور سميـ الحص /لبناف

 -90يونيو) .وأشار إبراىيـ الدقاؽ (القدس -90 /يونيو) إلى أف "الفكرة ىامة ولكف تنفيذىا معقد ...ولكف مقدو اًر
عميو إذا أٌخرجت بشكؿ مناسب" .كما أكد األستاذ محسف العيني (مصر /اليمف  -90يونيو) عمى أف "الفكرة جيده

واليدؼ نبيؿ" ولكنو حذر مف أف الوقت يسبقنا وربما ندخؿ في دوامة إنشاء منظمة جديدة بدالً مف أف نستفيد مف
اتحاد المحاميف العرب واتحاد الحقوقييف العرب ومؤسسة الدراسات الفمسطينية ،وتكويف لجنة مف ىؤالء وحث

القادريف عمى التبرع ليا .وأكد الدكتور عبد العزيز النويضي (المغرب -90يونيو)"معاناتو الشخصية الدائمة لما

يعانيو الفمسطينيوف ورحب"بفكرة إنشاء الجمعية العربية لمقانوف الدولي اإلنساني ،وكذلؾ بفكرة صندوؽ العوف

القانوني لمفمسطينييف" ووعد بالقياـ باتصاالت مع محاميف في الداخؿ وأشخاص وىيئات دولية ذات عالقة .وكذلؾ
قاؿ الدكتور بشير نافع (بريطانيا /فمسطيف  -92يونيو) "إف الفكرة عظيمة وفي وقتيا" وأكد أف "التحرؾ المدروس

افضؿ مف التحرؾ المتسرع" .كما أكد الدكتور وليد خدوري (قبرص/العراؽ  -92يونيو) عمى بذلو أقصى الدعـ
والمساندة لمفكرة واستعداده لمتبرع ليا حاؿ قياميا وكذلؾ أقترح اسـ الدكتور أنيس فوزي قاسـ في األردف .وقاؿ

الدكتور حساـ عيسى (دبي /مصر  -94يونيو) "المشروع رائع وأنا مستعد أف أشارؾ فيو بكؿ السبؿ" واقترح
تسجيمو في إحدى الدوؿ األوروبية .وقاؿ األستاذ عبد المحسف القطاف (بريطانيا/فمسطيف  -94يونيو) "إف الفكرة

جيده ومفيدة غير أف لي مالحظات عمييا .وذكر أف ىناؾ صعوبات في جمع التبرعات واف ميمة الدفاع القانوني
تعتمد بالدرجة األولى عمى تحرؾ نقابات المحاميف وحقوؽ اإلنساف خارج البالد العربية" .واقترح االتصاؿ

بالدكتور أنيس القاسـ في لندف باعتباره مف القانونييف والمحاميف الفمسطينييف الميتميف بالموضوع .وذكػر األستاذ

إبراىيـ العبػد اهلل ( لبناف  -94يونيو) "إف فكرة الصندوؽ" صائبة وجاءت في موقعيا وتمبي حاجة قائمة وممحة
"وختـ بالقوؿ" أضع نفسي في خدمة الفكرة" .وجاءت استجابت الدكتور أنيس فوزي قاسـ ( األردف/فمسطيف -95
يونيو) .وكانت تأكيداً لما سبؽ تداولو بيننا مف خالؿ الدكتور أنيس القاسـ ( بريطانيا/فمسطيف) في العاـ الماضي

مف تصور إلنشاء جمعية عربية لمقانوف الدولي اإلنساني ،معدالً ليستوعب فكرة الصندوؽ الممحة .قاؿ الدكتور
أنيس فوزي قاسـ أف الصندوؽ "فكرة ثمينة وجديرة بالمتابعة وقد سبؽ أف شكمنا صندوؽ الدفاع عف األراضي
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المحتمة (لـ يأخذ شكالً قانونياً) قبؿ االنتفاضة األولى وحقؽ نجاحات ألبأس بيا" .وذكر "أف ىناؾ عدة مؤسسات

فمسطينية داخؿ الخط األخضر وفي األراضي المحتمة تتبنى قضايا األسرى" .كما ذكر أف الشكؿ القانوني الذي
يمكف لمصندوؽ أف يتخذه ىو شكؿ  Trustويمكف تأسيسو في جنيؼ ......وىذا يحتاج الى تسمية مجمس أمناء

مقدماً" .وبالنسبة لمتمويؿ قاؿ انو إضافة الى ما ذكر في االقتراح "يمكف الطمب أيضا مف صندوؽ األقصى" وأكد
عمى ضرورة إنشاء وقفية وقاؿ "ويبدأ إنشاء الوقفية مف أية مبالغ يقدميا صندوؽ األقصى" وختـ بضرورة إدارة

الصندوؽ مف قبؿ "شخص قانوني متفرغ ويمنح راتباً مجزياً يعادؿ دخؿ المحامي الذي في مستواه" .وأضاؼ "لكي
يتطور الصندوؽ البد اف يكوف لو جياز متفرغ ألف التطوع ال يؤدى الى التطور والنمو" .وأشار إلى أف "اختيار

المكاف مشكمو عصية عمى المناخ العربي السائد".

 -2جدير بالذكر إف فكرة إنشاء جمعية عربية لمقانوف الدولي اإلنساني ،قد سبؽ تداوليا منذ العاـ الماضي مع
الدكتور أنيس القاسـ في لندف وبدوره تداوليا مع الدكتور أنيس فوزي قاسـ في عماف .وقد أكد الدكتور أنيس

القاسـ موافقتو عمى تطوير الفكرة لنبدأ بالصندوؽ وأبدى استعداده لمتعاوف .وقد تمت استشارة األستاذ صباح

المختار (شبكة المحاميف العرب في بريطانيا  00مايو) حوؿ إمكانية تسجيؿ الصندوؽ  ،فقاؿ "باإلمكاف تأسيس

الصندوؽ في بريطانيا وفقاً ألحكاـ القانوف اإلنجميزي (مؤسسة ال تيدؼ لمربح) في شكؿ  Trustأو Company
 . Limited By-Guaranteeوقاؿ " يسرني أف أقوـ باتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا ما أردتـ كما يشرفني

المساىمة معكـ في ىذا المشروع الميـ" .وكذلؾ أتيحت الفرصة لمناقشة صندوؽ العوف القانوني لمفمسطينييف في
أواخر شير مايو الماضي في البحريف مع كؿ مف الدكتور عمى فخرو (البحريف) واألستاذ خالد السفياني

(المغرب) وقد أبديا تأييدىما لمفكرة والعمؿ مف اجؿ وضعيا موضع التطبيؽ .كما أشار كؿ مف األستاذ محمد
فائؽ األميف العاـ لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف (مصر) إف المشروع "بالغ األىمية ويناؿ اىتمامنا في المنظمة
العربية وسوؼ يتـ بحثو بكؿ عناية وسوؼ أوافيكـ بنتيجة دراستنا لممشروع في اقرب وقت ممكف" .وأجاب كذلؾ

الدكتور احمد الريسوني (حركة التوحيد واإلصالح في المغرب) بأنو يقدر المبادرة وسوؼ يجرى"بعض االستشارات
في الموضوع قبؿ أف أوافيكـ بما بدا لي وما تحصؿ عندي".

جدير بالتأكيد كذلؾ اف االتصاالت مع الفمسطينييف في الداخؿ قد تمت مع الدكتور اسعد عبد الرحمف
-0
ٌ
(فمسطيف  -90مايو) الذي وافانا بأسماء  91منظمة وىيئة وشخصية معنية بالدفاع القانوني واإلنسانى عف
األسرى .وكذلؾ كتبت األستاذة جياد أبو زنيد ( القدس -92 /يونيو) مديرة دائرة األسرى في بيت الشرؽ الى

األستاذ جميؿ مطر "اف مشروع الصندوؽ فكرة عظيمة وتعميميا يعني تعزيز صمود الفمسطينييف" وذكرت اف
الدفاع عف األسرى والمعتقميف يشمؿ ست فئات :أ -المعتقميف بشكؿ عاـ ،ب -األطفاؿ المعتقميف ،ج -األحداث،

د -المعتقميف الذيف امضوا ثمثي المدة ،ىػ -موضوع زيارة المعتقميف مف قبؿ عائالتيـ .و -الوضع القانوني لمنساء

المعتقالت .وذكرت "اف المحاميف الذيف يتطوعوف أو يتقاضوف ىـ محاميف ليسوا كميـ متمرسيف في العمؿ.
معظميـ في طور التدريب" ويقوـ المحامي الواحد بالترافع عف  20معتقؿ في اليوـ....ألف توظيؼ محاميف
مختصيف وذو خبرة يعني االؼ الدوالرات عف كؿ قضية وىذا مستحيؿ مع نقص األمكانيات .وختمت بالقوؿ "إنيا

جاىزة لممساعدة في أي مجاؿ يذكر".
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وقاؿ ىشاـ عبد الرازؽ (رئيس ىيئة شئوف األسرى والمحرريف) "نعتبر ىذا االقتراح مبادرة رائدة في االتجاه

الصحيح" " وكؿ ما نرجوه اف تأخذ ىذه المقترحات طريقيا الى ارض الواقع ،وأال تظؿ مقترحات يتـ تداوليا لفترة

طويمة وتصبح غير ذات جدوى" .وافاد اف عدد المعتقميف يبمغ  ،4200يكمؼ الدفاع عف الواحد منيـ 9000

دوالر" ،وبذلؾ يقدر المبمغ اإلجمالى المطموب لمدفاع عنيـ بمبمغ  4.2مميوف دوالر يمكف توفيرىا عمى دفعات.
وذكر اف األستاذ فاروؽ أبو عيسى األميف العاـ التحاد المحاميف العرب وقدوره فارس رئيس نادي األسير وخميؿ

الراعي رئيس جمعية األسرى والمحرريف مف األشخاص الذي يبذلوف جيداً في الدفاع عف المعتقميف .وختـ بقولو

"سنستمر باالتصاؿ معكـ مف اجؿ إنجاح ىذا المشروع".

وجاءت رسالة وزير العدؿ الفمسطيني المستشار إبراىيـ الدغمو ،تؤكد "اف ىذه الفكرة مف أىـ األفكار

التي نحف بحاجة إلييا"" .وأمؿ االستمرار في ىذه الفكرة والنظر في إمكانية دعـ إنشاء دائرة مختصة (تالحؽ
وتيتـ بيذه الموضوعات في و ازرة العدؿ ودعميا أما بالخبراء أو الدعـ المالي".

بناء عمى اتصاؿ الدكتور عبد العزيز النويضي بو وطمبو التعميؽ عمى
وتفضؿ الدكتور مضر قسيسً ،
المشروع ،بتأييد فكرة المشروع وابداء مالحظات عميو .وقاؿ "أف المشروع مطموب بشكؿ ممح والفكرة تبدو جيدة

جداً (بما في ذلؾ جانب البناء)"" .اشعر باإليجابية تجاىيا ولكف أود اف أورد بعض التعقيبات" -9 .الدفاع عف

المعتقميف السياسييف إجراء معتاد في فمسطيف ويتوفر لو نسبياً تمويؿ جيد .ويعتبر أولوية مثؿ اإلغاثة .وما ىو
مطموب اكثر ىو التأكيد عمى نوعية العوف القانوني -2 .ىناؾ حاجة لشريؾ فمسطيني لمصندوؽ لتحديد

األولويات -0 .ىناؾ حاجة منذ البداية لمتركيز عمى توثيؽ االنتياكات ،ىناؾ حاجة لمتدريب ،وحاجة لمتعرؼ
عمى االنتياكات واعدادىا لمقضاء .وختـ بقولو إف مركز القانوف في جامعة بير زيت وكذلؾ عدد مف المنظمات

الفمسطينية سوؼ يكونوف مستعديف لمتعاوف في ىذه المسائؿ التي أتطمع الى تداوؿ الرأى حوليا والعمؿ مف اجميا.

وكانت رسالة الدكتور عزمي بشارة ىي خاتمة الرسائؿ حتى مساء  .3/96قاؿ الدكتور عزمي "االقتراح ممتاز

وأفضؿ ما فيو انو يجمع بيف متطمبات الدفاع القانوني ومتطمبات القضايا الكبرى ذات األبعاد الدولية القانونية "

"ىناؾ فوضى عارمة ...ويجب توخي الحذر وأنا جاىز لممساعدة واالستشارة ومعي طاقـ كبير مف المختصيف،

مؤسسة عدالة وجمعية أنصار المعتقؿ والسجيف  /في الداخؿ ...مف المفيد أف يضاؼ إلى مياـ الصندوؽ
االىتماـ بظروؼ السجف واالعتقاؿ".

-

ىذا ما توفر لدي حتى المحظة قبؿ أف أغادر غداً صباحاً إلى بيروت وأعود إلى الدوحة بعد أسبوع يمكف

االتصاؿ بي عمى النقاؿ أثناء فترة السفر فقط . 0641 2220319

وتفضموا بقبوؿ فائؽ التقدير واالحتراـ،،

عمي خميفة الكواري
2002/3/96

E.Mail: dr_alkuwari@hotmail.com Fax: (0974) 4875975
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