
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما يؤكد ىويتو و أصالتو و حضارتو فاإلنسان ببل ماضي ىو إنسان ببل حاضر و  يمتمك اإلنسان العربي من الماضي
المعماري المتميز و التي تؤكد أن اإلنسان العربي كان مصنعًا لمتفاعل  ثمستقبل , و المدن العربية مميئة بالحضارة و بالترا

يا و ليس من المعقول أن يستعمل اآلخرون تاريخيم المزور المكتوب لتثبيت باطميم و أن ال نستفيد بين الحضارات و تبلقي
 نحن من تاريخنا الموثق بالجغرافيا و الشواىد الكثيرة إلثبات حقنا و أصالتنا و مدى مساىمتنا في إغناء الفكر العالمي .

يمو و الحفاظ عميو من خبلل خطط واضحة و برامج تنمية مستدامة و من ىنا يتوجب عمينا االىتمام بتراثنا و حمايتو و تأى 
. 

إن مجمس مدينة طرطوس لو تجربة كبيرة في ذلك من خبلل ما أنجز في مدينتو القديمة من أعمال ترميم عمرانية و تأىيل 
طوير المدينة القديمة أثريًا لمبنى التحتية و توعية لممواطن , و ىو مستمر بذلك من خبلل خطة استراتيجية المدينة لتأىيل و ت

التفاعل مع  ربالتنسيق مع الفعاليات المعنية و التي نرجو منيا استمرا 2006و سياحيًا و بيئيًا التي أطمقت في بداية عام 
 ىذه الخطة إيجابًا إلنجاحيا النجاح الكامل .

 و شكراً 
 س مجمس مدينة طرطوس رئي                                                            

 
 
 
 
 



 
 :الواقع التاريخي لممدينة القديمة

 تعتبر مدينة طرطوس القديمة من أعرق و أىم المدن القديمة في الحوض الشرقي لمبحر المتوسط 
 ت ميناًء ىامًا لمسفن .بنيت في عيد الفينيقيين و شكم 

 . سميت انترادوس في عيد االسكندر المقدوني أي األرض المقابمة ألرواد 

 . عاشت ازدىارًا عظيمًا في العيد الروماني 

 . فتحيا العرب المسممون في عيد الخميفة عمر بن الخطاب 

  م ثم أعادىا العرب . 869احتميا البيزنطيون عام 

  جعموا منيا قاعدة حربية ىامة و مرفأ رئيسي لمتموين . م و 9988دخميا الصميبيون عام 

  م حررىا صالح الدين األيوبي ثم احتميا الصميبيون ثانيًة . 9999في عام 

  االنحدارم و ىنا بدأت مرحمة  9669فتحيا الظاىر بيبرس عام . 

  ًلمحج . عندما أصبحت تابعة لنائب طرابمس فقدت أىميتيا التجارية و الصناعية و لم تعد موقعا 

  م عاشت مرحمة كبيرة من البؤس و الفقر . 9451عندما احتميا العثمانيون عام 

  م احتميا الفرنسيون و بدؤوا بتنظيميا و تحسينيا . 9894عام 

 . بعد االستقالل بدأت عيدًا جديدًا من االىتمام و االزدىار و ظيرت أىميتيا 

 لمدينة بتقديم كل ما من شأنو الحفاظ عمييا و تطويرىا .تعتبر حاليًا معممًا أثريًا يؤمو السواح و تقوم ا 

 



 
 :وصف عام لممدينة القديمة 

 بما فييا الساحات و الممرات و الخندق . 6م18499تشغل المدينة القديمة مساحة  •
 تشغل المدينة مساحة طابقية صافية •

 . 6م 91991مقدارىا   •
 . م شخص9186م يعيش في المدينة 6995م حسب اإلحصاء األخير عا  •

بسبب موقعيا المميز عمى شاطئ البحر األبيض المتوسط و غناىا بالمعالم األثرية اليامة و الواضحة فقد 
 اعتبرت طرطوس القديمة من أىم و أعرق المدن التاريخية القديمة عمى اإلطالق .

 
 

 
 



 
 األعمال المنجزة في المدينة القديمة :

بقصد الحفاظ عمى المدينة القديمة و إعادة تأىيميا و تحسين وضع القاطنين فييا فقد قام مجمس المدينة 
 نذكر منيا ما يمي :بالتعاون مع دائرة آثار طرطوس بعدة أعمال و إجراءات 

من األوساخ و تحويل الصرف الصحي لممنازل فوقيا الى  2م 2000ية الميممة و البالغة مساحتيا ـ تم تعزيل األقب 1
 المجرور العام و المباشرة باستثمارىا 

 ـ  تم إزالة األدراج اإلضافية البيتونية واألكشاك الحديدية و الجدران الدخيمة التي تحجب األسوار و المباني األثرية . 2
حمة األىم وىي مقدمة لكل المشاريع المستقبمية بتأمين المعمومات البلزمة من خبلل توثيق المدينة القديمة و ـ تم البدء بالمر  3

تأمين رفع كامل ألبنيتيا و أقبيتيا مع المخططات المعمارية و اإلنشائية لحالة ىذه األبنية  مع دراسة اجتماعية  اقتصادية 
 0ن في المدينة القديمة صحية ثقافية مع الجداول اإلحصائية لمقاطني

تم تنظيم مخططات عامة عن المدينة القديمة بقصد تحديد األمبلك العامة و الخاصة فييا و حالة الطرقات و الممرات  -4
 وطوابق األبنية و توزعيا مع توزع العائبلت فييا 

 تم تنظيم مخططات توثيقية تفصيمية لممساكن و لكل عقار عمى حدة         -5
 0واجيات ( مع الصور الموثقة  –مقاطع  –) مساقط                 

تم إعداد ممف عن المبلمح المعمارية األثرية لممدينة القديمة و تم تجميعو من المنازل مع المخططات و الصور الموثقة  -6
 0و معمومات عن ىذه المبلمح 

س حيث تم استمبلك الصالة البحرية مع األقبية بعد ذلك بدء تنظيم مشاريع استمبلك بالتنسيق مع دائرة آثار طرطو  -7
 0الممحقة بيا و الطوابق فوقيا لصالح المديرية العامة لآلثار والمتاحف 

 بعد إنجاز الدراسات التفصيمية البلزمة لمترميم تم ترميم : -8
 . 1992لعامة لآلثار في عام أ ـ الصالة البحرية و الطوابق العموية و األقبية التابعة ليا و عمى حساب المديرية ا      
 . 1997ب ـ جزء من األقبية الواقعة في السور األول و المسمى ) قبو عرفات ( عام       
ج ـ الواجية الجنوبية لقاعة الفرسان ـ مدخل الكنيسة القديمة ـ فتح و ترميم قوس السرداب ـ البرج الكبير ـ تباليط حجرية       

 . 1990حمام الشعبي عن طريق مجمس المدينة و ذلك بدءًا من عام في الواجية البحرية و خاف ال
 ـ نظم مجمس المدينة ساحة المدينة القديمة و تمت إنارتيا . 9

ـ يتم استثمار الصاالت و األقبية في المدينة القديمة إلقامة النشاطات التي تقوم بيا المدينة و الغير مثل : المعارض و  10
لحفبلت الموسيقية مع إقامة سوق مين يدوية سنويًا بقصد تنشيط الواقع الثقافي و اإلجتماعي و المحاضرات و الندوات و ا



االقتصادي لمقاطنين في المدينة القديمة و إتاحة الفرصة لمسواح العرب و األجانب لئلطبلع عمى اآلثار في المدينة القديمة و 
 في عممية استمرار التأىيل . إدراك قيمتيا الحضارية و المعمارية و التشجيع عمى المضي

بقصد تأىيل المدينة تاريخيًا و  1999ـ وقعت المدينة بروتوكول تعاون مع مدن إسبانية ) بالما و أليكانتي ( عام  11
اجتماعيًا و معماريًا و قد أنجز الجانب التاريخي و االجتماعي و يتابع العمل اآلن في الجانب المعماري ) ترميم قبو + 

 اطنين ( .مساكن الق
تمت متابعة تنظيم و إكمال التوثيق السابق لمحالة االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و عدد السكان  2004ـ في عام  12

القاطنين في المدينة إضافة لموضع اإلنشائي لؤلبنية مع البدء بتنظيم مخططات توثيقية جديدة عن المدينة القديمة بالتعاون 
 حمية و البيئة لتأمين قاعدة معمومات جديدة و متطورة .مع وزارة االدارة الم

ـ يتم حاليًا تنظيم و متابعة مشاريع اإلستمبلك من خبلل المدينة و المديرية العامة لآلثار لكي نتمكن من متابعة الترميم  13
 مارىا استثمارًا مناسب .مثل ) الكنيسة القديمة ـ قبو عرفات ـ الحصن الكبير ـ الخندق المحيط بالمدينة ( و ذلك الستث

ـ تؤمن المدينة مساكن بديمة لمقاطنين في المدينة القديمة عن مساكنيم اآليمة لمسقوط و المتصدعة وفق ما تقتضيو  14
 الحاجة .

فريق ـ بقصد تأىيل و استثمار المدينة القديمة سياحيًا و أثريًا و نتيجة التفاقية البنك الدولي مع مدينة مرسيميا تم تشكيل  15
عمل من قبل السيد محافظ طرطوس ) رئيس لجنة الحماية ( يضم كافة الفعاليات ذات العبلقة بالمدينة القديمة و اآلثار و 

السياحة من قطاع عام و خاص لوضع خطة استراتيجية المدينة في تأىيل و استثمار المدينة القديمة سياحيًا و أثريًا شريطة 
 ا و ستنيي المجنة عمميا خبلل أربعة أشير من تاريخو .المحافظة عمى وضع القاطنين فيي

إن االعمال التي تم ذكرىا والتي اتخذت من قبمنا لحماية و تأىيل مدينة طرطوس القديمة تبدو متواضعة أمام أىميتيا أوال" و 
بخطوات و أعمال أكثر أىمية  قمة اإلمكانيات ثانيا" مع أممنا وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجيات المحمية و الدولية بالقيام

 0لتأىيل طرطوس القديمة لتأمين نيوضيا و التواصل بين الماضي و الحاضر مع التطمع لمستقبل أفضل 
 

 
 



زء من قبو عرفات و يستخدم – رميم ج راض سياحية  ) ت ( .سوق لممين اليدوية  و ألغ

 
 
 
 

 
 

 اية              تشكيل لجنة الحم



بقصد حماية و تطوير المدن القديمة الموجودة في بعض محافظات القطر و نظرا ألىميتيا و اىتمام الدولة بيا 
القاضي بتشكيل لجان ليذا الغرض 96/6/6995تاريخ 611فقد أصدر السيد رئيس مجمس الوزراء القرار رقم 

خبراء ( و  –مجمس مدينة   –سياحة  –ية بالموضوع )آثار برئاسة السادة المحافظين و عضوية الفعاليات المعن
                                تتمخص ميام الجنة بما يمي :

   تطبيق قانون اآلثار و القوانين األخرى المتعمقة بحماية نسيج المدينة القديمة و مبانييا االثرية القديمة .  -
 المأىولة ضمن مشروع نسيج متكامل . تطوير عممية إحياء مدينة طرطوس القديمة -
 إجراء عمميات المسح و التوثيق لكافة أجزاء المدينة القديمة .  -
 وضع مخطط تنظيمي لمدينة طرطوس القديمة و إعداد الدراسات المتعمقة بترميم و صيانة المناطق األثرية . -
 وضع خطة الستثمار المباني القديمة و األثرية . -
 الحركة المرورية و اإلنارة و النظافة و الصحة و المياه . تنظيم و دراسة -

ويحق لمجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء و خاصة الخبرات المكتسبة من المجان الخاصة بإحياء و تطوير مدينة حمب 
 القديمة .

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 


