
 

 
 42/01/0991: التاريخ          

ىالمحترمى،،ىاألخىالطزوزىالدكتورىفوكتورىقذػوشى
ىالمدورىالطامى،

ىمؤددظىتطاون،
ى.جنوف

 وبعد ،،،...تحية طيبة    
عممت من خالل االعالم بأن ىناك ميرجانًا حول القدس تنظمو مؤسسة تعاون باألشتراك مع  

ترح عميكم دعوة موسيقارعربي متميز احتمت القدس حيزًا ىامًا في المجَمْع الثقافي في ابوظبي ، ورأيت ان أق
فمثل ىذا المبدع الممتزم قواًل وعماًل بالقضايا العربية جدير بأن يدعى . اعمالو ىواألستاذ عبد العزيز ناصر

ولمعمم اذكر لكم فيما يمي عدد من ألحان األستاذ . وان تكون ىناك فرصة لعرض ابداعاتو عمى الجميور
- :د العزيز ناصر الخاصة بالقدس الشريف عب
 لمشاعر ىارون ىاشم رشيد    ُأحبك ياقدس- ٔ
 نزار قباني ،،    ياقدس ياحبيبتي- ٕ
 محمود درويش ،،    أين اىمي- ٖ
 محمود درويش ،،     تكّبر  -ٗ
 سميح القاسم ،،   في مغيب الشمس - ٘
 نزار قباني ،،    مدينة األحزان- ٗ
 سميح القاسم ،،    قوس قزح- ٘
 ىارون ىاشم الرشيد ،،   محمد رسول اهلل- ٛ
 ىارون ىاشم الرشيد ،،    عربية ياقدس- ٜ
وجدير بالذكر ان األستاذ عبد العزيز ناصر احد مؤسسي لجنة قطراألىمية لمساندة األنتفاضة  

نيا عمى          الفمسطينية وىو كذلك رئيس مراقبة الموسيقى في إذاعة قطر ويمكن األتصال بو تميفو 
 .او فكسنا ( ٜٗٚٓ) ٜٓٓٗٗٛ/ رقم
 .وفي الختام ارجوا ان يوفقكم اهلل في سعيكم المبارك لمحفاظ عمى مدينة القدس حرة عربية  

 وتفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير  
ىواريكرلىىخلوغظىال.ىدىىىىىىىىى

 
 
 



 مٖٜٜٔ/ٓٔ/ٕ٘ 
 
 

 المحتــــرم   لبـــــــناألخ الفاضــــل الدكتــــور أيمن أبو 
دارة البرامــــــــــــــــج  مديـــر العمميــــات وا 

 .جنيــــــــــــف -مؤسســــــــــة التعــــــاون 
 
 تحية طيبة وبعد،،، 

 صندوق مساندة الصمود الفمسطيني: الموضوع
 

ندة الصمود الفمسطيني في صندوق مسا"يسرنا إفادتكم بأن المجنة قررت رصد مبمغ ستين ألف دوالر الى  
 :الرجاء تخصيص المبمغ المذكور وفقا لما يمي". األراضي المحتمة

 الناصرة    -المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان ٓٔرٓٓٓ 
 الناصرة     -جمعية أنصار السجيين  ٘رٓٓٓ 
 قمقيمية     -جمعية المرابطات الخيرية  ٙرٓٓٓ 
 غزة     -مركز الحق والقانون  ٙرٓٓٓ 
 غزة      -جمعية المحامين  ٙرٓٓٓ 
 مركز المعمومات الفمسطيني لحقوق اإلنسان  ٙرٓٓٓ 

 القدس     -جمعية الدراسات العربية   
 الطيبة    -مركز أحياء التراث العربي  ٚرٓٓٓ 
 الناصرة     -جمعية التنمية والتطوير  ٚرٓٓٓ 
 عبمين    -الجمعية الشعبية لمثقافة والفنون  ٚرٓٓٓ 
 01ر111 
 .نرجو التكرم بإتخاذ الآلزم وفقا لما جرت عميو العادة  
 

 وتفضموا بقبول فائق التقدير واإلحترام،،،
 

 لجنة قطر األهميـــة         
 لمساندة اإلنتفاضة الفمسطينية           

 
 
 



 
 

 

 22/5/2003: التارٌخ

 

 األخ العزٌز الدكتور إسماعٌل الزبري             حفظه هللا،،

 المدٌر العام مؤسسة تعاون،

 .0662-6-5555050: فاكس-عمان

 

 األخ الفاضل الدكتور عدنان الصغٌر      الموقر: لعناٌة

 

 وبعد،،..تحٌة طٌبة

 

 26/2/2002لجنة قطر األهلٌة بتارٌخ –إشارة إلى رسالتكم إلى الدكتور علً خلٌفة الكواري  

دوالر ٌضاف لها الفائدة البنكٌة اعتباراً  206600دٌكم والتً تفٌد بأن الرصٌد المتبقً بحساب اللجنة ل

 :، نرجو  التكرم بتحوٌل إجمالً رصٌد هذا الحساب عند وصول رسالتنا هذه إلٌكم إلى 1/0/1666من 

 

 صندوق العون القانونً للفلسطٌنٌٌن

 510/4544-5: رقم الحساب

 بٌروت -الفرع الرئٌسً –البنك العربً

P.O.Box: 11-1015 Riad El Solh Beirut 1107 2070 – Lebanon 

 

 . لعناٌة الدكتور علً خلٌفة الكواري( 00604)4505605: وإشعارنا على الفاكس التالً

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدٌر واالحترام،،

 

 

 محمد هالل الخلٌفً  علً عبد هللا المناعً   علً خلٌفة الكواري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ريداألصل سوف يصلكم بالب: مالحظة* 
 



 

 00/01/0991: التاريخ                 
 حفظه الله،،    األخ الفاضل المدير العام

 مؤسسة تعاون
 جنيف 

 وبعد،،..تحية طيبة

الف دوالر الى حساب مؤسسة تعاون رقم  ٜٖنفيدكم بأننا قد حولنا بالتمكس مبمغ  
 .جنيف -لدي البنك العربي ٕٕ٘-ٕٓٓ

لصالح لجنة قطر ( وديعة شيرية ) حساب خاص  الرجاء التكرم بوضع المبمغ في 
ان ىذا . األىمية لمساندة األنتفاضة الفمسطينية الى حين اشعارنا لكم بكيفية التصرف فيو 

المبمغ المحول لكم ليس تبرعًا وانما ىو حساب امانة لمواجيو إلتزمات سوف تستحق عمي 
 .نا ولكم منا جزيل الشــــكر واألمتنان ولذلك نرجوا اتخاذ الالزم واشعار . المجنة في المستقبل 

 
 وتفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير ،، 
 
 
ىىىلجنظىقطرىاألهلوظىى
ىلمداندةىاألنتغاضظىالغلدطونوظىى
ى
ى

 .صورة تمكس التحويل : مرفق 
 .األصل سوف يرسل بالبريد * 
 

 00/01/0991: التاريخ         
ىالمحترم   السيد المدير العام 

ىفلدطونىللتنموظىواألدتثمار،ذركظى
ىاألردنى-رمانى



 
 وبعد ،،،..تحية طيبة 

نفيدكم بأننا قد حولنا لكم بالتمكس مبمغ خمسة عشر الف دوالر امريكي لمواجيو الدفعة  
 . ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/٘ٔالثانية من القسط الثاني المستحق في 

 .الرجاء اشعارنا باألستالم  

 وتفضلوا بقبول ف ائق األحترام والنقدير ،،
 
 

         
ىلحنظىقطرىاألهلوظىىىىىىىى
ىلمداندةىاألتغاضظىالغلدطونوظىىىىىىى
ى
ى

 .مرفق صورة من تمكس التحويل * 
 .االصل سوف يرسل بالبريد *  

 
 
 
 
 

 الموقــــــــــــــر    األخ الفاضـــل األستاذ صالح البرنســــــي 
 الطيبـــــة-التراث العربي  مدير عام مركز

 بواسطة األخ األستاذ الدكتور أحمد صدقي الدجاني حفظه اهلل
 

 السآلم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو،،،
 
م حول طلب دعم جلنة قطر للمشروع الثقايف 41/6/4991إشارة اىل رسالة مركز إحياء الًتاث العريب ادلؤرخة يف  

بأن ادلوضوع مت عرضو على اللجنة وبعد اإلطآلع على ادلشروعات ادلقًتح متويلها  العريب الفلسطيين ، يسرنا أن نفيدكم



وجدت اللجنة أن ىناك من حيث ادلبدأ رلالني يقعان ضمن اجملاآلت اليت تسمح سياسة اللجنة بتمويلها يف ضوء 
لذلك قررت اللجنة . حقوق اإلنسانومها رلال األقراض التنموي ورلال . اإلمكانيات ادلتواضعة ادلتاحة ذلا يف الوقت احلاضر

 :أن تكتب وفقا لإلجراءات ادلتبعة من قبلها ، اىل مؤسسة تعاون مستفسرة حول ادلشروعات التالية
 .ادلؤسسة العربية حلقوق اإلنسان اليت تقرر التربع ذلا مببلغ مخسة آآلف دوالر .4
دوالر يتم تدويره لصاحل تنمية فكرة  مشروع الدكان الزراعي الذي تقرر توفري قرض مببلغ عشرة آآلف .2
 .وتوسيعها ادلشروع  

وقد رأت اللجنة أنو يف حالة تأخر قيام مشروع الدكان الزراعي فأن ادلبلغ ميكن أقراضو مبدئيا دلشروع توسعو وتطوير  
 .عدمنجرة الشعب على أن تقوم ادلنجرة بتسديد القرض وفق أقساط مرحية اىل مشروع الدكان الزراعي فيما ب

وحيث أن اللجنة تقوم بتوصيل ادلبالغ ادلتربع هبا والقروض عن طريق مؤسسة تعاون يف حنيف بعد رصدىا  
لصندوق دعم العمود الفلسطيين يف األراضي احملتلة الذي تديره تعاون مشكورة حلساب اللجنة فأننا سوف  نقوم بتحيول 

 .ادلبالغ حال وصول إجابتهم يف القريب العاجل إنشاء اهلل
 ويف اخلتام وفقكم اهلل وسدد خطاكم وجعل النجاح حليف جهودكم اخلرية ادلعطاءة  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحًتام،،،
 

 لجنة قطر األهلية        
 لمساندة اإلنتفاضة الفلسطينيـــة       

 
 
 
 
 
 

          
 المحـــــــــــترم  األخ الفاضل الدكتور جور العبد

 جنيف -العام ، مؤسسة تعاون المدير 
 

 السآلم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو،،،
 
الطيبة  -نفيدكم بأنو مت اإلتصال بنا من قبل األستاذ صاحل الربنسي مدير عام مركز إحياء الًتاث العريب  

ناك رلالني وبعد عرض ادلوضوع على اللجنة رأت أن ى. وإقًتاح علينا متويل عدد من ادلشروعات اليت يرعاىا ادلركز
ومها رلايل . من اجملاآلت ادلقًتحة يقعان ضمن اجملاآلت اليت تسمح سياسة اللجنة بتمويلها يف ضوء مواردىا احملدودة



لذلك قررت اللجنة اإلستفسار حول ادلشروعات التالية اليت تقرر . األقراض التنموي والتربع جلهود حقوق اإلنسان 
 .امن حيث ادلبدأ رصد مبالغ متواضعة ذل

 . وقد تقرر من حيث ادلبدأ رصد مبلغ مخسة آآلف دوآلر -ادلؤسسة العربية حلقوق اإلنسان  .4
تطوير  تقرر من حيث ادلبدأ رصيد عشرة آآلف دوالر قرض دوار يستفاد منو يف  -مشروع الدكان الزراعي  .2

 .ادلشروع وتوسيعو
ن الزراعي فأن القرض ميكن أن يتاح دلشروع توسيع وقد رأت اللجنة أنو يف حالة تأخر تنفيذ فكرة مشروع الدكا

وتطوير منجرة الشعب الذي يرعاه كل من مركز الًتاث العريب واجلمعية العربية للثقافة والفنون على أن يتم تسديد 
 .القرض بأقساط مرحية اىل مشروع الدكان الزراعي

ل أولويتها حىت يتم لنا إرسال ادلبالغ اليهم نرجو التكرم بإفادتنا حول ادلشروعات ادلذكورة أعآله ورأيكم حو  
 .من خآلل مؤسستكم ادلوقرة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحًتام،،، 
 لجنة قطر األهلية        
 لمساندة اإلنتفاضة الفلسطينيـــــة       

 
 
 

ىالمحترمى،،،ىىردنانىصعورى/ىاألخىالغاضلىالدكتورى
 

 اته ،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبرك  
ان لجنة قطر األىمية اذ تشكرك عمى رسالتك الرقيقة ، وتقدر ما تبذلوه من  

جيد في سبيل دعم صمود أىمنا في األرض المحتمة ، فإننا نود أن نوضح نقطة 
ىامة وىي ان لجنة قطر األىمية ومنذ ان بدأت تعاونيا المثمر إن شاء اهلل مع 

موجية الى جيات معروفة و  تحرص عمى أن تكون مواردىا -مؤسسة تعاون 
أغراض محددة ، أواًل لكي تكون األمور واضحة أمام األعضاء المساىمين في 

وثانيًا الن وجود مشاريع محددة يتيح لمجنة القيام بحممة تبرع أوسع . موارد المجنة 
وبعد فإن المجنة حريصة عمى توجيو مواردىا الى داخل األرض المحتمة منذ عام . 

ظة عمى الوجو العربي األسالمي لفمسطين ، كما نرى ان انسب لممحاف ٜٛٗٔ



مجال متاح في الوقت الحاضر ىو اعادة ترميم المساجد المعروفة في مدن وقري 
 .فمسطين المختمفة 

 . ان المجنة في انتظار أن تقوم بتنمية أحد المساجد وبيان متطمبات ترميمة  
يًا لشخصكم الكريم وافر شاكرين لكم مرة اخري تعاونكم الصادق ومتمن 

 . الصحة ولمؤسسة تعاون كل تقدم 
 لجنة قطر األىمية              
 لمساندة األنتفاضة الفمسطينية        

 
 


