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 الحضاراتلتقى حوار م
 : الموقع

تم اختيار قطعة   من مدخل مدينة القنيطرة وجوار المدينة القديمة
 –الكنيسة المهدمة  \\األرض نتيجة للحالة العمرانية الموجودة 

  \\الجامع المهدم ايضا 

 

 

           

 دمشقالقادم من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ١٫٨: مساحة االرض

 

 

 

لقد جاء هذا المشروع ليكون الخطوة األولى 
في طريق العودة للقنيطرة واحالل السالم 

 .العالمي الشامل والمشرف

تلك المدينة التي حقد االسرائيليون على  
حجارتها وأشجارها بعد أن زعموا بأنهم أهل 

 .الحضارة

لقد جاؤوا من أصقاع األرض حاملين الدمار 
 .والخراب لشعب امتنا

والذي حل بالمدينة هو شاهد حقيقي على 
 .الهمجية الذي يتميز به عدونا

ومن هذه المشاهد الذي خلفها هذا العدو نعلم 
ه شعب الدين له يحارب كل األديان ان

 .السماوية

أعداء الحضارة اعداء البشرية أعداء  انهم
 .الحضارة العربية وأعداء الديانات السماوية

ومن هذا المنطلق تم اختيار هذا المشروع 
والذي سيكون  نبض الحياة الجديد في جسد 
 مدينتنا التي تحدت الموت فكانت المنتصرة
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 :األهداف*

 ......الديني ووحدة القضيةالتأكيد على  التأخي  -١
 ..........هذا الملتقى مركزا لعقد مؤتمرات السالم -٢
 .توجيه أنظار العالم نحو قضيتنا وكشف مدى همجية العدو -٣
اعادة احياء ذاكرة المكان في عقول ابناء المدينة وذلك بايجاد مكان يوحد شملهم من  -٤

 .جديدة يذكرهم بما حل بمدينتهم من دمار 
 .........بالمناسبات الدينيةحتفال اال -٥

 \االجتماعي -الثقافي-الديني \  نحن بحاجة الى الحوار على كل المستويات اذا

 

 :الجهة الراعية للمشروع *

 وزارة الثقافة

 

 :زوار المشروع*

 الوفود الرسمية على المستوى السياسي •
 الوفود السياحية •
 و الزوارسكان مدينة القنيطرة  •
 \زيارة القسم المتحفي  \الرحالت التعليمية  •
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 :متطلبات الوظيفية للمشروعالاألهداف وا*

 عقد مؤتمرات وندوات للمفاوضات والحوار .١
 ارشفة لالديان .٢
 مكانالذاكرة  .٣

 

 :البرنامج الوظيفي*

 :يتالف المشروع من العناصر التالية
 m² ٤٥٠----------------------------بهو دخول بمساحة  .١

 خدمات صحية-استراحة-عناصرانتقال شاقولي-استعالمات                       
 

 :مؤتمرات وندوات للمفاوضات والحوار قدع*      

 m² ١٥٠٠--------------------------------------قسم المؤتمرات .٢
 :ويتالف من             

 .................قاعات اجتماعات  – vipقاعة مؤتمرات ريئيسة  -                
 واالجتماعي-الثقافي-صاالت حوار على المستوى الديني -       

 ........صاالت عقد ندوات -       
 : حضارات ارشفة*  

حيث يتم عرض االثار الخاصة بالألديان الموجودة في  القسم المتحفي والمعارض.٣
 ١٥٠٠ ----------------------------------  .. االسالم والمسيحية  وااليهودية\المنطقة 

m² 
 :قسمين رئسيينوهو مقسم الى                             

a. معارض دائمة 
b. معارض مؤقتة 
 مستودعاتو  

 
 m² ٥٠٠-------------------------مكتبة .٤

 :وتقسم الى قسمين       
a. باحثين 
b. زائرين 
 وتتضمن غرفة امين مكتبة ومستودع                  

 :  مكانالذاكرة  *

 .....عن طريق القسم المتحفي و المكتبة والقسم التخديمي هذا الهدف يتم تحقيق
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 m² ١٠٠٠-------------------------------------------- التخديميالقسم .٥
 m² ٢٥٠......................سينما ضوئية •
 m² ٢٠٠ ..............................مسرح •
      ٢٠٠m².................    صالة انتيرنت •
 ٢٠٠m²......شخص  ١٥٠كفتريات تتسع ل  •

 :ادارة الملتقى٦
A.  ٤٠..................................غرفة المديرm² 
B.  ٣٠.................................معاون المديرm² 
C.  ٣٠...........................................ذاتيةm² 
D.  ٣٠........................................محاسبةm² 
E.  ٣٠..........................................ديوانm² 
F.   ٣٠.........................................غرفةm² 
G.   ٣٠.........................................غرفةm² 
H. ات صحيةبوفيه وخدم 
 

 :   ....................................مواقف سيارات .٧
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


