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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 3/7/2002: التاريخ
 الثالثةالوثيقة 

 تقريـر ثانـي حـول االستجـابات
 علـى مشـروع

 صنـدوق العـون القانونـي للـفسطينين
 

استكمااًل لما ورد من استجابات سريعة عمى المشروع سبق ذكر ممخصاتيا في التقرير       
بيروت، يسرني أن أرفق لإلحاطة والتعميق ما ورد ، قبل سفري الى 91/6/2002الصادر بتاريخ 

 .3/7/2002من استجابات عمى مشروع الصندوق حتى تاريخ 
، كتب الميندس إبراىيم الدقاق من القدس مستكماًل مالحظاتو الواردة 20/6/2002بتاريخ       

ربي يعطييا تسجيل المؤسسة خارج العالم الع"أكد عمى أىمية الموضوع وقال . في التقرير األول
وتشكل سويسرا احد الخيارات الجيدة غير ان التسجيل فييا يتسم بتعقيدات ". حماية ىي بحاجة ليا

من . …اتفق مع ما ورد "وقال ( بريطانيا عمى سبيل المثال )  ةاكثر من غيرىا من الدول األوروبي
رتيا عمى أسس وبرامج تنفيذية يضع مسي توفي ظني ان ترجمة الرؤية الى إستراتيجيا. رؤية
كما يمكن تسجيميا . وذكر ان المؤسسة يمكن ان تعمل في األراضى المحتمة من مركزىا". سميمة
والى إخضاع اآلراء " ان الموضوع بحاجة لمزيد من البحث والتحميل والتفسير"وختم بقولو . طرفيم

" ق األنسبالى عصف فكري يستخرج منيا ومن غيرىا افضل الوسائل لمسير بالمشروع في الطري
 ".ويشرفني ان أكون في خدمة المشروع وتقديم الرأي حول السير فيو"

إلى الدكتور عبد  Human Watch Middle Eastوكتب األستاذ ىاني مجمي مدير       
وال اعرف إذا كان قد تم االتصال " إنيا فكرة ممتعة"، قائاًل 20/6/2002العزيز النويضي بتاريخ 
يوجد فرق بين مساعدة المعتقمين ومحاكمة إسرائيل . اليم عن ماذا يريدونبأسر المعتقمين وتم سؤ 
الفمسطينيين . وىناك منظمات تساعد في تقديم المعونة القانونية في المجالين. ويجب التميز بينيما 

يحتاجون إلى الكثير من المساعدة، ولكنني أود أن أرى مناقشة اكثر مع األسر تنعكس عمى 
 .المقترح

الفكرة "ان : ، لتؤكد عمى( 22/6/2002/اإلمارات) وجاءت رسالة الدكتور يوسف الحسن        
يستحسن ان  -9:ومالحظاتي االوليو ىي ". صائبة وممكنة، تستحق الدعم والرعاية والتطوير

 -2. يسجل الصندوق في سويسرا وان يفتح لو مكتب في فمسطين والمكان األخر المقترح ىو لندن
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يخيون يفضل أن يكونوا ىم الممولون يضاف إلييم أسماء معروفة وأخرى المؤسسون التار 
 نادارة قميمة العدد ومعيا متخصص في تنمية الموارد وأخر في القانون الدولي وتتعاو  -3.نشطة

 -5. بذور التمويل، من اثريا فمسطينيون ومن الخميج -4. مع مكتب قانوني فمسطيني في الداخل
ت والنظام االساسي بعيدًا عن الصبغة السياسية، تركز عمى القانون اختيار األىداف واآلليا

 .وختم رسالتو بأسماء رشحيا لالتصال سبق االتصال ببعضيا. اإلنسانى الدولي
وكتب الدكتور محمد الركن رئيس جمعية محامي اإلمارات، بناء عمى تحويل األوراق اليو       

، انو قد اتصل بمؤسسة التضامن من (22/6/2002/اإلمارات) من الدكتور أحمد سيف بالحصا 
أجل حقوق اإلنسان ومقرىا نابمس التي تعتبر ذات خبرة مينية عاليو، وطمب من محامييم السيد 

وفي حديث تمفوني مع الدكتور محمد . فارس أبو حسن ان يعمق عمى المشروع وان يتصل معنا
عمى  ءطبيق وان يكون من بين األوصياالركن أبدى استعداده لمتعاون في وضع الفكرة موضع الت

 .احد مؤسسات الصندوق
وقال األستاذ جاسم حمد الصقر رئيس لجنو الشئون الخارجية السابق في مجمس األمة        
خواننا الفمسطينين في أمس الحاجة لدعم ومؤازرة ( "22/6/2002.)الكويتي الفكرة جيدة وا 
ات والمؤسسات حتى يتم التأكيد من مدى نجاح الفكرة بعض الجمعي"واقترح استمزاج رأي ". أشقاءىم
إنشاء جمعية عربية لمقانون الدولي اإلنسانى فكرة عمى جانب كبير من "أكد عمى ان . وصداىا
" انو لن يكون"أكد العم أبو وائل كعادتو النبيمة  9/7/2002وفي رسالة أخرى بتاريخ ". األىمية

وذلك بعد ان اشتكى الشيخوخة التي أصبحت " ر طاقتيبعيد عن الموضوع بل أنا منكم ومعكم قد
وفي . تعيق حركتو أطال اهلل عمرة وابقاه ضميرًا حيًا يعيش معانات أمتو العربية واإلسالمية

: أوال: التي أكدت عمى التالي( لبنان ) ، وصمت رسالة الدكتور عصام نعمان 24/6/2002
بذلك أرى عدم إطالقو قبل . فير المال الالزم لوالشرط االساسي الطالق المشروع واستمراره ىو تو 

الحصول عمى التزام من منظمة التحرير أو من سمطة الحكم الذاتي الفمسطيني أو من االثنين معًا 
. تأسيس الصندوق من ىيئات وشخصيات عربية ودولية: ثانيا  ...." . بتقديم إعانة سنوية دائمة 

وذكر بعد ذلك . كومية تسجل في احد الدول العربيةان يأخذ شكل منظمو دولية غير ح: ثالثا  
كما ارفق ورقة . معمومات مفيدة حول الجمعيات ذات عالقة في لبنان نحن عمى صمة ببعضيا

 .نحو ىيئة محمفين اىمية أممية لمالحقة مرتكبي الجرائم ضد االنسانية" بعنوان 
" فكرة الصندوق: "ئالً قا(  25/6/2002/مصر)وأجاب الدكتور إسماعيل صبري عبداهلل   

وذكر ..." جيده تستجيب لما أدعو اليو من ضرورة التنوع والتعدد في أشكال التضامن مع األشقاء
ان أىم جية نشطة في مجال المساعدة القانونية ىي اتحاد المحامين العرب، وأمينة النشط األستاذ 
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ي تحتاج العون حتى يكتسب يجب التأكد المباشر من األسر الت" وأكد انو ". فاروق أبو عيسى
 ...".المشروع فعاليتو

إضافة الى اتصاالتو التمفونية ( 26/6/2002المغرب ) وجاءت رسالة األستاذ خالد السفياني      
وذكر ان اتحاد المحامين . معو محبًا لمعدل فالسابقة لتؤكد عمى ان مشروع الصندوق ال يختم

في جميع األحوال "وقال . عرب بجيد في ىذا الصددالعرب يقوم بتنسيق مع نقابات المحامين ال
ومن األفضل ان يأخذ ...". ارجوا ان تعتبرني مجندًا من اجل العمل عمى إنجاح المشروع 

شكل جمعية نفع عام أو منظمة دولية غير حكومية تسجل في احد الدول العربية حتى "الصندوق 
وارجوا . يا قابمة لمتنفيذ بعد تدقيق النقاش فيياأما بقية الجوانب فإن...". "عرضو لالبتزاز حال يصب

 .أن تستمروا في التأكيد عمى أىمية الجمعية العربية لمقانون الدولي اإلنساني
نادي األسير الفمسطيني رام اهلل ) وكانت رسالة األخوان قدوره فارس وعيسى قراقع   
ضرورية وخالقة، وجاءت في " وقد ذكرا أن الفكرة. غنية بالفكر واقتراحات العمل( 25/6/2002

كوننا المؤسسة الوحيدة "، وقاال 9113كما ذكرا أن نادي األسير أسس عام ". ظروفيا الصحيحة
التي أخذت عمى عاتقيا توكيل محامين لمدفاع عن األسرى أما المحاكم اإلسرائيمية وزيارتيم في 

نا عمى توفير العدد الالزم من السجون واقبية التحقيق، فإن العدد الكبير من األسرى وعدم قدرت
المحامين بسبب ما يتطمبو ذلك من نفقات مادية كبيرة بدأنا نواجو أزمة حقيقية، خاصة ان الوسيمة 
الوحيدة االتصال باألسرى ىي من خالل المحامين بسبب حرمان أىالى األسرى من زيارة أبناءىم 

رة من قبمكم لتنقذنا من الحيرة التي كنا وليس صدفة أن تأتي الفك"وختما ذلك قائالن ". المعتقمين
". فييا، حيث راودتنا أفكار مختمفة لحل ىذه المشكمة وكأنكم تعيشون معنا وفي واقعنا الذي نعيشو

وذكرا بعد ذلك معمومات مفيدة حول نادي األسير وما يقوم بو وعن المؤسسات الفمسطينية االخرى 
بناءة وضرورية ونحن عمى أتم االستعداد "الفكرة : وقاال. ذات العالقة واسماء المسئولين فييا

 ".لمتعاون معكم وتزويدكم بما ىو مطموب
 –اآلمين العام التحاد المحامين العرب )وكان األستـاذ فاروق أبو عيسى   
ميمومًا ومنشغاًل عمميًا بقضية الدفاع عن أسرى االنتفاضة ومعتقمييا وذكر ان (25/6/2002
من اشير مضت لجنو خاصة تعمل من أجل تقديم كل العون القانوني  االمانو العامة شكمت"

ومواجية االنتياك الصييوني الفاضح لحقوق المناضمين الفمسطينيين وعمى رأسيم مروان 
تشكيل ىيئة دفاع دولية عربية من كبار المحامين الدوليين والعرب ومن المقرر "وتم ...". البرغوثي

فإننى اذا أوكد "وقال ". محام 30 – 25، وتضم (أغسطس 7 – 6) أن ينعقد اجتماعيا في القاىرة
صندوق "لكم كامل دعمنا لمبادرتكم وتبنينا ليا واستعدادنا لمتنسيق فيما يتعمق بالربط بين مقترحكم 

فأنني أتعشم أن نمتقي .. وجيود اتحاد المحامين العرب ولجنتو الدائمة" العون القانوني لمفمسطينيين
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ل النقاط عمى الحروف وتستقر من خالل الحوار والتشاور فيما يتعمق بالجوانب قريبًا لنضع ك
ىذا ونعرض عميكم انتم ومن تختارون من اعضاء لجنو الصندوق ....". "التنظيمية والتنسيقية

أغسطس القادم  7 – 6وبشكل خاص المشاركة في انطالقة الحممة الدولية في ... عضوية لجنتنا
 ".في القاىرة

، مقتضبة        (25/6/2002/ العراق / بريطانيا ) ت اجابت األستاذ عامر الخياط وجاء  
رسالتي ىذه ليست اكثر من أشعاركم "، وقال 5/7/2002الى أن يتم المقاء معو في بريطانيا يوم 

وكذلك كانت رسالة الدكتور احمد سيف ". بأن ىذا الموضوع سينال اكثر من اىتمامي ومتابعتي
وذكر انو اتفق مع الدكتور " المبادرة الطيبة"التي أشادت بيذه ( 26/6/2002مارات اإل) بالحصا 

 .محمد الركن لالتصال والتشاور حوليا وحث عمى التواصل معو لبموة الفكرة
أي جيد في موضوع "، ( 21/6/2002/ ليبيا/ بريطانيا) وأجاب الدكتور محمود المغربي   

". أما انو أولوية استراتيجية فيذا أمر أخرى. يق طويلتأسيس الصندوق ىو خطوة جيدة في طر 
 ...".   والحديث في ىذا طويل: وختم قائاًل 

وسوف  4/7ىذه االستجابات الكريمة التي وصمت قبل سفري إلى أوربا غدا الخميس   
. أتواصل معكم عمى عنون البريد اإللكتروني وتميفوني النقال حتى استقر فأرسل لكم العنوان الكامل

وفي كل األحوال يمكن أن يستمر االتصال إلى مكتبي في قطر عمى العناوين المعتادة فيم عمى 
 . اتصال دائم بي
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