بسم اهلل الرحمن الرحيم
التاريخ2002/7/3 :

خطوات عممية تحضيرية

الوثيقة :الرابعة

لمشروع صندوق العون القانوني لمفمسطينيين
تحت إلحاح الحاجة الى تقديم عون مالي وقانوني عاجل لتعزيز جيود الدفاع عن اسرى ومعتقمي

االنتفاضة الذين يتزايد عددىم في األراضى الفمسطينية المحتمة منذ مطمع أبريل  2002بشكل غير

مسبوق ،كان البد من التوجو إلى اتخاذ خطوات عممية لوضع فكرة صندوق العون القانوني لمفمسطينيين
موضع التطبيق ،في نفس الوقت الذي يتم فيو تكوين الييئة التأسيسية لمصندوق والقيام بالترتيب لعقد

اجتماع تأسيسي في موعد ال يتعدى شير أكتوبر القادم  .2002و قد اتضحت الحاجة الماسة إلى تقديم
ىذا العون العاجل ،من خالل المعمومات التي وردت من بيت الشرق في القدس ومن ىيئة األسرى

والمحررين ونادى األسير الفمسطيني في رام اهلل ومن الدكتور عزمي بشارة ،والتي أشارت جميعيا إلى

ضرورة اإلسراع بالتحرك حتى ال تبقى الفكرة في طور التداول النظري لفترة طويمة تفقدىا األىمية.

وسوف يتم اتخاذ تمك الخطوات العممية في ضوء ما تم من مشاورات من خالل المقاءات المباشرة

واالتصاالت الياتفية والمراسالت ،وفي إطار الوثائق التي تم تداوليا حول صندوق العون القانوني

لمفمسطينيين وىي أولا :مشروع العون القانوني لمفمسطينيين (  .) 2002/5/28ثاني ا :محاولة بناء تصور
أولى لوضع فكرة صندوق العون القانوني لمفمسطينيين موضع التطبيق (  .) 2002/6/99ثالث ا :تقرير

االستجابات السريعة عمى المشروع (  .) 2002/6/99رابع ا :التقرير الثاني حول االستجابات حتى

(.)2002/7/2

و فيما يمي الخطوات التنفيذية التي سيتم السعي إلى اتخاذىا ،وذلك من أجل الحصول عمى
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توجيياتكم وابداء مالحظاتكم وتعديالتكم عمييا:

غرض التحرك :اقتصار ىدف التحرك مرحمياً عمى "تقديم العون المالي العاجل لحساب الدفاع القانوني

عن أسرى ومعتقمي االنتفاضة" ،عمى أن يتم – حيث كان ذلك في اإلمكان – تنمية نواة وقف لتعزيز

جيود الدفاع القانوني عن الحقوق الفمسطينية المشروعة من التبرعات المرسومة لموقف ،وذلك تمييداً
لتحقيق األغراض األخرى لمتحرك وىي األغراض الموضحة في ورقة "محاولة بناء تصور أولي"
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المشار إلييا سابقاً.

التسجيل واإلشهار :السعي إلى تسجيل وشير الصندوق في بمد عربي وبمد أوربي إضافة إلى تسجيمو

لدى السمطة الفمسطينية .وقد تم إقتراح المسميات والمقرات التالية:

1

المسمى

الصفة

المقر

صندوق العون القانوني لفمسطين

ىيئة دولية غير ىادفة لمربح

بيروت

صندوق العون القانوني العاجل

جمعية  /فرع  /حساب

رام اهلل  /غزه

Fund for Palestinian Legal Aid
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Trust / Limited Company by Guarantee

UK/ offshore

صندوق العون القانوني :تعتبر المؤسسات الثالث المذكورة أعاله -في حالة التمكن من تسجيميا-

إضافة لما يماثميا من مؤسسات أو فروع أو حسابات مصرفية تتطمبيا الحاجة أو يقتضييا الوضع

القانوني لوجود امتداد لمتحرك في بمد عربي أو أجنبي ،تعتبر كميا أجزاء من "صندوق العون القانوني"،

المؤسسة القابضة لكل نشاطات التحرك والتي تخضع إلى مجمس أمناء موحد .وىذه المؤسسة القابضة

يمكن أن تكون إحدى المؤسسات األم القائمة .كما يمكن أن يتم إنشاء مؤسسة قابضة جديدة تسمى

"صندوق العون القانوني" أو أية تسمية أخرى تقرىا الييئة التأسيسية ،وعندىا يتم تعديل الوضع القانوني
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والصالت التنظيمية وفقاً لذلك.

الهيئة التأسيسية :ستتكون الييئة التأسيسية لمتحرك ( مجمس األمناء الموحد ) من األوصياء عمى

الصناديق والحسابات المصرفية إضافة إلى المؤسسين اآلخرين الذين يجدون في التحرك ( مشروع

صندوق العون القانوني لمفمسطينيين ) أولوية ىم مستعدون لمعمل وبذل الجيد من اجميا .وسوف تنمو

ىذه الييئة التأسيسية تدريجياً من خالل المشاركة الفعمية في اتخاذ الخطوات العممية العاجمة المطموب
القيام بيا أثناء تكوين الييئة التأسيسية وترتيب اجتماعيا التأسيسي الذي ينتظر انعقاده في موعد ال

يتعدى شير أكتوبر  ،2002في بمد عربي يسيل وصول اغمب المؤسسين إليو .ولممؤسسين قبل

اجتماعيم وبعده أن يضموا إلييم من يعتقدون بأىمية انضمامو إلى مجمس األمناء.

وفي ضوء االتصاالت الجارية حتى اآلن أكد عدد من االخوة واألخوات عمى التزاميم بوضع فكرة

الصندوق موضع التطبيق وبدءوا يساىمون في تنفيذ الخطوات التحضيرية .وعمى رأس جماعة العمل
ىذه دولة الرئيس الدكتور سميم الحص واإلخوان التالية أسماؤىم :الدكتور إبراىيم الدقاق

(القدس) ،األستاذ إبراىيم العبد اهلل (لبنان)  ،الدكتور أمين مكي مدني (لبنان/السودان) ،الدكتور
أنيس القاسم (بريطانيا/فمسطين) ،الدكتور أنيس فوزي قاسم (األردن/فمسطين) ،األستاذ جميل

مطر(مصر) ،األستاذة جياد أبو زنيد (القدس) ،الدكتور حسام عيسى(اإلمارات/مصر) ،األستاذ
خالد السفياني (المغرب) ،الدكتور خير الدين حسيب (لبنان/العراق) ،األستاذ رفعت النمر
2

(لبنان/فمسطين)  ،الدكتور عزمي بشارة ،الدكتور عمي خميفة الكواري (قطر) ،الدكتور عمى
فخرو (البحرين) ،الدكتور محمد الركن (اإلمارات) ،الدكتور محمد المجذوب (لبنان)  ،الدكتور
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وليد خدوري (قبرص/العراق).

حممة تبرعات :تصميم حممة تبرعات أىمية واسعة لتمبية احتياجات الدفاع المباشر عن األسرى

والمعتقمين ودعم المؤسسات الفمسطينية التي تتولى التوثيق والتدريب والبحث والتكييف القانوني المتعمق

بيم .وتقدر االحتياجات الراىنة بحوالي عشر ماليين دوالر .ويمكن ان تصمم الحممة عمى أساس التكافل
مع األسير والمعتقل الفرد من خالل توفير ألف دوالر لنفقات الدفاع المباشر وغير المباشر عنو .ويمكن

أن يشارك أكثر من متبرع ف ي كفالة أسير أو معتقل ،كما يمكن ان يتكفل المتبرع القادر بأكثر من أسير

ومعتقل .وتعتمد ىذه الحممة في تسويقيا عمى نبل الفكرة والحاجة الماسة إلييا وعمى صدقية أعضاء
مجمس األمناء وشفافية عمميم والثقة في إيصاليم العون الى مستحقيو دون تمييز .كما تعتمد عمى ذكر

أرق ام حسابات تفتحيا باسم الحممة حيث أمكن في الدول العربية وفي الخارج يتم التبرع فييا مباشرة .ومن
ثم دعوة المتبرعين من خالل الصحف ومواقع االنترنت وسائر وسائل اإلعالم المتعاطفة مع الحممة إلى

التبرع المباشر في تمك الحسابات .ىذا فضالً عن تكثيف االتصال الشخصي وتكوين لجان لمساندة
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الحممة حيث أمكن تشكيميا.

المستفيدون من الحممة :المستفيدون ىم أسرى االنتفاضة ومعتقمييا والمؤسسات التي تقوم بالدفاع

القانوني عنيم ولذلك سوف يتم حصر المؤسسات الفمسطينية العاممة عمى تقديم العون القانوني واإلنساني

لألسرى والمعتقمين والتعاون معيا في وضع ونشر قائمة وتجديدىا بأسماء أسرى االنتفاضة ومعتقمييا.
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وسائل اإلعالم المتعاطفة :التعرف عمى وسائل اإلعالم المتعاطفة واالتصال بيا من اجل التمييد لنشر
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تكوين الوقف :السعي المباشر من قبل أعضاء الييئة التأسيسية لدى الجيات العربية والدولية حيث

اإلعالنات حول الحممة مجانا أو بأسعار مخفضة.

أمكن ،ولدى لجان وجمعيات مناصرة القضية الفمسطينية ،ولدى أصحاب الحمية والخير من أىل القدرة

المالية لمحصول عمى تبرعات لتكوين صندوق وقف لتعزيز الدفاع عن الحقوق الفمسطينية المشروعة،
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الذي يجب أن يفتح حساب خاص بو وتتكون لو لجنة استثمار وتعبئة.

المصاريف المباشرة :ىناك حاجة لمبمغ متواضع لموافاة مصاريف التسجيل واإلشيار وأي مصاريف

مقابل أخذ استشارات حول تصميم الحممة وانتاج المواد اإلعالمية ،وكذلك أي مصاريف لمحصول عمى
المعمومات من األراضي مثل حصر المنظمات ذات العالقة وحصر األسرى والمعتقمين .ويمكن تغطية
ىذه المصاريف مباشرة من مبمغ عشرة آالف دوالر متوفر ،في الوقت الحاضر ،كما يمكن اإلضافة إلى

ىذا المبمغ إذا كانت ىناك اقتراحات باالتصال بمصادر مستعدة لتغطية المصروفات المباشرة out of
 pocketلمتأسيس .أما العمل وما يتعمق بو من حركة فيو تبرع من القائمين بو.
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اجتماع الهيئة التأسيسية :أخي ًار وليس أخ ار ..العمل في نفس الوقت وبأسرع وقت ممكن عمى التشاور

حول االتصال بشخصيات وفعاليات من السياسيين والقانونيين واالقتصاديين والنشطاء ودعوتيم لالنضمام

إلى الييئة التـأسيسية ،وكذلك ترتيب اجتماعيا ،واعداد الوثائق المطموبة وتداوليا قبل المقاء ،واختيار البمد
الذي يسيل وصول أعضاء الييئة التأسيسية إليو.

إعداد  :عمي خميفة الكواري
الدوحة 2002/7/3

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