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سلسلة رواق في تاريخ العمارة في فلسطين

غزة  ...غزة ...
يسعدنا ان يقدم رواق الى كل المهتمين بالعمارة التاريخية وبالتاريخ الحضاري
لفلسطين هذا الكتاب الذي يعد اإلصدار العاشر لرواق ،والذي يوثق ويحلل ما
تبقى من عمارة تاريخية وتقليدية في مدينة غزة.
لم تأت فكرة تأليف كتاب حول العمارة التقليدية والتاريخية في غزة مجرد صدفة،
فقد سعى رواق خالل العشر سنوات الماضية الى تطوير مكتبة معمارية حول
العمارة التاريخية والتقليدية في فلسطين تهدف الى توثيق هذه العمارة التي
تختفي من بين أيدينا بشكل متواصل ،وبالتالي ستتحول الوثائق ومن ضمنها
هذا الكتب ،الى ذكريات لماض مضيء مليء بالعمارة الجميلة ،وبهذا يشكل
هذا اإلصدار خطوة هامة على طريق البحث في العمارة التقليدية والتاريخية
ومحركا باتجاه حمايتها.
كانت غزة عبر العصور من أهم المدن الفلسطينية على ساحل المتوسط
وبوابة إفريقيا ،وطأها الغزاة من أسيا ،وخاصة سوريا والعراق ،في طريقهم
الى وادي النيل ،كما وطأها وادي النيل في غزواته في القارة األسيوية ،وترك كل
منهم ما يخلد ذكراه فيها .وكما تعرضت غزة للدمار والخراب والنهب ،تعرضت
الى االزدهار وإعادة البناء ووقفت شامخة ،محافظة على دور فعال ومركزي عبر
تاريخها المديد .وتعرضت غزة في القرن العشرين الى تغييرات جوهرية ،مثلها
مثل باقي مدن فلسطين ،أدت الى اختفاء أعداد كبيرة من مبانيها التاريخية
والتقليدية ،خاصة البيت الطيني الذي لم يعد هناك أي نموذج منه .كما تقزم ما
تبقى من البلدة القديمة الى حد يهدد وجودها بسبب الزحف الحضري الحديث
على نواتها التاريخية من جهة ،وعدم ترميم وصيانة هذه المباني من جهة
ثانية.
ومن المبشر بخير ،أن مجموعة من المهندسين وكليات الهندسة في غزة ،عدا
عن البلدية ،قد بدأت تظهر اهتماما بمستقبل هذه العمائر ،متمنين أن يتكلل
نشاطهم بمبادرة أهلية ورسمية لحماية وإعادة تأهيل المركز التاريخي لمدينة
غزة ،خاصة وأن ما تبقى في مدينة غزة ،هو تقريبا كل ما تبقى في قطاع غزة من
مبان تاريخية وتقليدية.

يعتبر هذا الكتاب اإلصدار الثاني الذي يتعرض لمدينة بشكل شامل بعد كتاب
رام اهلل تاريخ وعمارة ،في حين عالجت إصدارات رواق األخرى مظاهر معمارية:
مثل قرى الكراسي ،والمناطير (قصور المزارع) ،وأرطاس (مشاريع تزويد القدس
بالمياه) ،وزلزال في نيسان (بالعربية واالنجليزية) الذي يوثق لتدمير المدن
الفلسطينية عبر إعادة احتاللها من قبل الجيش اإلسرائيلي عام  ،2002وكتاب
بيوت المدن الفلسطينية (باالنجليزية) ،ودليل رواق للترميم ،وعمارة القرية في
فلسطين (باإلنجليزية) ،وسجل رواق للمباني التاريخية ( 3مجلدات بالعربية
وباالنجليزية).
ورواق بصدد إكمال إصدارته عبر إصدارين هذا العام ،وهما هذا الكتاب وكتاب آخر
حول زخارف السقوف والجدران في فلسطين .وسيعمل رواق على االستمرار في
إصداراته ،ومن المتوقع ان يصدر في العام القادم  2008كتابين إضافيين على
أقل تقدير ،أولها كتاب حول الطرز المعمارية في الريف الفلسطيني ،وآخر حول
عمارة البلدة القديمة في القدس .وبهذا حقق رواق جزء من أهدافه المتمثلة في
تشجيع البحث والتوثيق حول العمارة التقليدية في فلسطين وسد فراغ كبير
في المكتبة الفلسطينية.
وأخيراً ،يود رواق ان يتقدم الى الدكتور نهاد المغني وفريقه المساعد بجزيل
الشكر واالمتنان على انجازه هذا البحث ،والذي نأمل أن يساهم في حماية ما
تبقى من العمائر التاريخية في غزة هاشم .كما أن الشكر موصوال الى الى كل
من ساهم في تصوير المباني المنشورة في هذا الكتاب والتي تعد جزء من
أرشيف صور كبير يمتلكه رواق حول غزة .وبالتأكيد لوال مساهمة فريق رواق
بالمراجعة والتدقيق والتصميم وتجهيز الخرائط واختيار الصور ،لما كتب لهذا
الكتاب أن يرى النور على هذه الهيئة.
رواق  -مركز المعمار الشعبي
تشرين الثاني 2007
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شكر وعرفان
يشكل هذا الكتاب اإلصدار العاشر من سلسلة رواق في تاريخ العمارة في
فلسطين ،وكغيره من اإلصدارات فقد بذل الكثيرون جهدا كبيرا ليرى هذا الكتاب
النور واليهم جميعا ً شكري وامتناني .إنني مدين بالشكر إلى سعاد العامري
ونظمي الجعبة لمراجعتهما النص وإبدائهما مالحظات قيمة أثرت الكتاب.
كما أتوجه بالشكر إلى أصحاب البيوت التقليدية في غزة الذين فتحوا لنا
بيوتهم وخصصوا لنا وقتا ً كافيا ً للتوثيق واإلجابة على االستفسارات وأكرمونا
بضيافتهم وجعلوا مهمتنا أسهل ،وكذلك األشخاص الذين أجرينا معهم
المقابالت ،لهم مني كل التحية والتقدير.
كما أنا مدين بالشكر إلى فريق العمل الذي ساعد في أعمال رفع المباني
والرسم وأخص بالذكر المهندسان القديران عماد محيسن الذي عمل متفانيا ً

ألداء مهامه على الوجه األكمل ،وحاتم الشيخ خليل على المتابعة منذ اللحظة
األولى ،وباقي الفريق المهندس سيد عبد الرازق والمهندسة نهاد أبو راس
والمهندسة هيفاء الشرفا والمهندسة سمية الهمص والرسام المعماري نائل
أبو حليمة ،والى روح الشهيد الرسام المعماري أيمن الشيخ خليل والذي ساهم
في رفع المباني في المرحلة األولى واستشهد بتاريخ  2003/2/11م قبل أن يتم
استكمال العمل بالكتاب.

كما أوجه شكري إلى األستاذ مازن سيسالم والدكتور عصام سيسالم والرسام
سامي نصار واألستاذ عاهد الشوا والمهندس زياد الحرازين والسيدة باسمة
سالم على دعمهم لي أثناء كتابة هذا البحث.
وإلى كل من المهندسين إياد عيسى ،شروق جابر ،زياد صبح لتحضيرهم
المخططات للنشر ،كما ال يسعني اال تقديم الشكر إلى المصورين ،جون تورديه،
شريف سرحان ،اليانا غزليت ،اسامة السلوادي .وإلى لينا صبح لتصميمها
الكتاب ،وبهاء الجعبة لتدقيق الصور.
وأنا مدين باالمتنان إلى أسرتي الكريمة ،والدي الذي أتحف الدراسة بمعلوماته
القيمة وذاكرته القوية الضاربة في جذور تاريخ المدينة ،وزوجتي وأبنائي األعزاء
الذين كان لهم الفضل الكبير في مساندتي والوقوف بجانبي كل الوقت.
وإلى كل من ساهم ولم أذكره هنا ،لكني لن أنسى فضله ،وسأبقى مدينا ً له.
د .نهاد محمود المغني
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المقدمة
رغم امتداد تاريخها وعمق انتمائها إلى الحقب التاريخية المختلفة ،تبدو مدينة
غزة ،عند النظر إليها نظرة عمومية ،وكأنها مدينة جديدة خالية من نواة قديمة
تحتفظ بالطابع العمراني القديم .ولكن عند المرور في جنباتها ،نجد أن هناك
عددا ً ال بأس به من شواهد الحضارة الصامتة .فال تزال بعض مناطق البلدة
القديمة تحتفظ بطابعها وتعبر عن أصالة انتمائها ،وال تزال كذلك تحتفظ
ببعض المباني التاريخية هنا وهناك ،شاهدة على أنماط معمارية مختلفة.
والمتتبع لواقع التطور العمراني في المدينة ،وواقع السياسات الخاصة بتلك
المباني ،وكذلك الواقع االجتماعي واالقتصادي ،يستنتج ان المباني األثرية
والتاريخية تتعرض يوميا ً إلى التخريب والهدم واالندثار .ولن يمض وقت طويل
حتى تخسر المدينة هذا اإلرث الحضاري ،ان استمر هذا الحال دون التدخل
السريع لوقف تدهوره.

الفناء الداخلي وذلك لتحقيق الخصوصية ،وتعددت غرف البيت الواحد ،وبني أكثر
من طابق أحيانا ً ليفي باحتياجات األسرة الممتدة .وتم مراعاة الظروف المناخية
في توجيه معظم المباني السكنية والعامة نحو فناء داخلي ،وسقفت األسواق
وأجزاء من الطرقات مراعاة لألجواء الحارة ،كما واستخدمت مواد البناء المحلية
مثل الحجر الرملي والطين في معظم المباني .وتمثل العامل االقتصادي في
تعدد األسواق والمرافق التجارية في المدينة وفي الفوارق الملحوظة بين األبنية
التي تعكس الفوارق الطبقية بين السكان .ويمكن القول أن العوامل المذكورة
تكاد تكون متشابهة في معظم المدن واألقطار المتشابهة ،وهذا ما جعل
العمارة التقليدية في غزة ،بالرغم من احتفاظها بطابع محلي مميز ،تتشابه
في العديد من عناصرها مع العمارة في المدن والمناطق المجاورة وخاصة في
مبادئ التصميم واإلنشاء وفي تخطيط المدينة وشكلها.

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب في التعريف بالعمارة التقليدية في مدينة
غزة ،وتوثيق بعض األبنية والعناصر التقليدية التي ما زالت قائمة ،ومحاولة إبراز
مميزاتها وخصائصها والعوامل التي أثرت فيها .كذلك فإن التعريف بخصائص
ومميزات وعناصر العمارة التقليدية ،قد يساعد أوال في حماية ما تبقى منها،
وكذلك قد يساعد في الجهود التي ستبذل مستقبالً لمحاولة إحياء هذه
العناصر ،وإعادة إحياء الثقافة المعمارية التقليدية بشكل يتناسب ويتناغم
مع روح العصر.

ويقدر عدد المباني التقليدية التي ما زالت موجودة في قطاع غزة ،حسب المسح
الذي أنجزه رواق ـ مركز المعمار الشعبي في العام  ،1998بـ  450بناية ،يتركز
معظمها ( 420بناية) في مدينة غزة القديمة ،والباقي يتوزع على أنحاء القطاع.
وكذلك يوضح المسح ذاته ،أن أبنية غزة في حالة إنشائية جيدة نسبياً ،حيث
لم تسجل سوى  24بناية بحالة سيئة ( ،)5.7%في حين أن حوالي نصف تلك
األبنية بحالة جيدة ،والربع بحالة جيدة جداً .وتتكون حوالي ثالثة أرباع المباني
التقليدية من طابق واحد ( ،)75%والخمس من طابقين ( ،)20.7%والباقي غير ذلك.
كما وجد من خالل المسح بأن غالبية المباني ما زالت مستخدمة إما بشكل
كلي ( )70%أو جزأي ( ،)12%وأن المهجور منها هو  74بناية (.)17.6%

وتمتاز المدن الفلسطينية بصفة عامة ،ومدينة غزة على وجه الخصوص،
بعراقة وتنوع تاريخها المديد .وعلى مدار هذا التاريخ ،بنيت أبنية تتالءم والواقع
السياسي والمادي واالجتماعي واالقتصادي للسكان ،الذين عب ّروا من خاللها عن
آمالهم وتطلعاتهم وانتماءاتهم ،واستخدموا مواد البناء المتوفرة لديهم لبناء
ما يعرف بـ «العمارة التقليدية» .وكما هو معروف في تاريخ العمارة ،فإن طرز
العمارة والبناء تتشابه في مراحل تطورها من حيث تأثرها بعدد من العوامل التي
تساعد على تكوين شخصية وطابع ومالمح البناء .وقد ساهم في تطور العمارة
التقليدية في غزة عدة عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية ،فعلى سبيل
المثال أثرت الظروف االجتماعية على شكل المنزل وتصميمه وتوجيهه ناحية
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ويتسبب غياب الوعي باألهمية الثقافية والتاريخية واالقتصادية والفنية لهذا
الرصيد الحضاري ،باإلضافة إلى الحروب ،في فقدان العديد من األبنية أو سوء
العناية بها وتغيير معالمها ،هذا باإلضافة إلى تأثر المجتمع بالثقافة الغربية
ومواد البناء الحديثة ،والتي تسببت في العزوف عن نظم البناء التقليدية،
واقتباس نظم جديدة وغريبة ،إال من محاوالت خجولة وبسيطة القتباس بعض
العناصر التقليدية هنا وهناك.

لقد قمنا في هذا الكتاب بدراسة التطور العمراني لمدينة غزة وبلدتها القديمة،
وكذلك شرح ألنماط مختلفة من المباني التقليدية ،وتوثيق لبعض األبنية،
وذلك بجمع البيانات عنها ،ورسم مخططات لها بعد قياسها كما هي مبنية
وتصويرها.
وبرز من خالل الدراسة أن مدينة غزة تحتوي على بعض األبنية التقليدية العامة
مثل الجوامع المتعددة والزوايا والمزارات والحمامات واألسواق والمدارس والمباني
العامة ،وكذلك على مجموعة من المباني التقليدية السكنية المبنية من
الحجر وقليل من األبنية المبنية من الطين.

مبنية من الحجر بسمك 120-80سم ،ومسقوفة بعقود متقاطعة أيضا ً من
الحجر الرملي ،وبينما يترك الحجر في جهات الجدران التي تطل على الخارج
أو الفناء الداخلي مكشوفاً ،يتم قصارته في داخل الغرف وفي األسقف بقصارة
جيرية .أما المباني التي بنيت في عهد االنتداب البريطاني ،فمعظمها من
الحجر الرملي ،وبعضها اآلخر بالحجر الجيري ،مثل بيت رشدي الشوا ،ولكن
بسمك أقل للجدران ( 60-40سم) ،كما بني بعضها من الطوب الرملي الصغير
مثل مبنى البلدية القديم ،وسقفت تلك المباني بالباطون المحمل على جسور
من الحديد أو بالباطون المسلح أو بالخشب المثبت بالمونة فوقه طبقة قطع
الحجارة الصغيرة “الصرار” .أما البيوت الطينية ،والتي لم يبق منها إال القليل
جدا ً بسبب عدم قدرتها على تحمل العوامل الجوية واستبدالها بمباني حديثة،
فكانت تبنى جدرانها من الطوب الطيني النيئ وتغطى بأسقف من طبقات من
القش والطين.

وتختلف المباني المذكورة في تخطيطها لتحقيق األغراض الوظيفية
والمتطلبات االجتماعية لمستخدميها ،فنجد المباني القديمة ،في العصر
المملوكي والعثماني وحتى بداية االنتداب ،جميعها تطل فراغاتها المختلفة
على فناء في الوسط أو الطرف توجه إليه الغرف ويكون مسرحا ً للحياة
االجتماعية داخل البناء ،ويحيط بالفناء في معظم المساجد رواق ،بينما يرتبط
به ارتباطا ً مباشرا ً بعض المباني العامة .ويوجد في جميع البيوت السكنية تقريبا
فراغ رئيسي داخل البناء ،يفتح بفتحة واسعة ومقوسة على الفناء ،ويسمى
اإليوان وباللهجة المحلية «ليوان» .ووجد كذلك أن معظم االيوانات تفتح باتجاه
الشمال أو الغرب ،وهي االتجاهات المفضلة للهواء والنسيم العليل .ووجدت
بعض البيوت التي بنيت ،التي تعود الى أواخر العهد التركي ،مثل بيت الغصين،
أن الفناء طرفي وأن الغرف تفتح على صالة وسطية مسقوفة بالعقود ،وأنه
قد تركت مسافة بين حد البناء وحدود قطعة األرض من بعض الجهات فتحت
عليها شبابيك .وروعي استخدام التماثل في تخطيط المسقط األفقي لألبنية.
أما المباني التقليدية التي بنيت في فترة االنتداب البريطاني ،فقد استبدل فيها
الفناء المكشوف بصالة في الوسط تفتح عليها الغرف ،بينما تركت مسافات
بين البناء وحد الشارع وحدود الجيران لفتح شبابيك عليها تجاه الخارج.

ويالحظ من خالل زيارة البيوت التقليدية وتأملها والجلوس في جنباتها ،أن
بعضها ما يزال بحالة إنشائية جيدة ،والبعض اآلخر يوجد به بعض الشقوق
اإلنشائية بمختلف درجاتها ،ولكن معظمها بحاجة إلى منع تسلل الرطوبة
والمياه داخل األسقف والجدران سواء مياه األمطار أو الرطوبة األرضية التي
تنتقل لألعلى بالخاصية الشعرية .وتعتبر مياه األمطار والرطوبة سببا ً رئيسا ً
لمشاكل التصدع التي تحدث في المباني ،وكذلك فان بعض المباني ما يزال
مسكوناً ،وبالتالي محافظ عليه نسبياً ،بينما البعض اآلخر مهجورا ويتعرض
للتآكل واالندثار نتيجة عدم االهتمام.

وبنيت غالبية المباني التقليدية في العصور المملوكية والعثمانية وحتى بداية
االنتداب البريطاني بالحجر الرملي ،باإلضافة طبعا إلى البيوت الطينية التي
يصعب تأريخها ولم يتبقى منها إال القليل من النماذج ،حيث الجدران الحاملة

ورغم وجود بعض المحاوالت لترميم بعض األبنية القديمة ،مثل ما تم في الجامع
العمري الكبير ،وقصر الباشا وحمام السمرة ،وجامع كاتب والية ،وكنيسة
بورفيريوس ،وسبيل السلطان عبد الحميد ،إال أن معظم هذه المحاوالت لم

وبالرغم من األهمية الثقافية والحضارية للعمارة التقليدية كشاهد على تاريخ
الشعب واالرتباط باألرض ،وكذلك األهمية االجتماعية واالقتصادية إن أمكن
استغاللها لتشجيع السياحة وغيرها من الحوافز ،إال أ ّن االهتمام بالحفاظ على
ما تبقى من العمارة التقليدية في غزة يكاد يكون معدوماً.
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تكن ترميما ً كليا ً للتدعيم اإلنشائي ومنع الرطوبة وغيرها مما يلزم ،وإنما ترميم
جزئي (وقائي) ساعد في الحفاظ على تلك المباني ولفت النظر إليها .وبذلك
تبرز الحاجة الملحة للتدخل السريع للحفاظ على المباني التقليدية في مدينة
غزة ،ليس فقط من باب الصيانة والترميم السطحي ،وإنما عبر إتباع األسس
السليمة وحسب المواثيق الدولية المعروفة للحفاظ على األبنية والمناطق
التقليدية.
ولعل من أهم عناصر الحفاظ على المباني التقليدية في مدينة غزة هو توثيقها
بالصور ورفعها بمخططات هندسية والترميم الصحيح والذي يحافظ على
القيمة التاريخية والفنية للمباني ،ومن ثم الصيانة المستمرة لها ،حيث أن
الصيانة أوفر كثيرا ً من تركها ثم ترميمها .وال يقل أهمية عن ذلك كله ،إدراج
المباني والمناطق التقليدية ضمن خطط التخطيط العمراني للحفاظ عليها،
أي تحضير مخططات حماية وحفاظ على البلدة القديمة ودمجها في المخطط
الهيكلي الشامل ،وكذلك العناية بالتوعية على المستويات الرسمية والشعبية
باألهمية التاريخية والحضارية والثقافية واالقتصادية لتلك المباني والمناطق.
ولخصوصية موضوع الكتاب ،فإن منهجيته اعتمدت أساسا ً على قراءة مفردات
العمارة التقليدية لألبنية التي ما زالت قائمة ،وذلك من خالل الزيارات والرفع
المساحي والتصوير .فقد تم زيارة معظم أنحاء البلدة القديمة والمواقع األثرية
بغزة ،واإلطالع عليها بغرض دراستها وفهمها ،بينما تم رفع هندسي ومساحي
لحوالي عشرين مبنى ،منها تسع أبنية عامة ذات أنماط مختلفة :مسجد
وكنيسة ومزار وزاوية وسوق وحمام ومدرسة ،وأحد عشرة مبنا سكنيا ً بأنماط

مختلفة حجرية وطينية ،وبأسقف معقودة أو مستوية .وتم الرفع الهندسي
والمساحي ميدانيا ً من قبل فرق عمل مختصة ،ورسمت المخططات من قبل
تلك الفرق باستخدام برامج الحاسوب المناسبة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد جرى
استقصاء بعض المعلومات من مالكي أو شاغلي تلك األبنية أو من بعض الذين
عاصروها وعرفوا عنها ،وربط كل ذلك مع ما كتب وذكر من معلومات حول تاريخ
المدينة ،والصور القديمة التي تم الحصول عليها من البعض ومن البلدية.
وبالرغم من بعض المشاكل المتمثلة في عدم توافر المعلومات التاريخية
والتوثيق لألبنية ،وعدم االهتمام حتى من مالكيها أو شاغليها بها أحيانا،
باإلضافة إلى إهمال ترميمها أو إعادة تأهيلها ،فإنه تم استقراءها للحصول على
البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف الكتاب.
وتم تقسيم الكتاب إلى ثالثة فصول .يشمل الفصل األول ،شرحا ً تحليليا ً عن
تطور مدينة غزة والعمارة والعمران فيها خالل الحقب التاريخية التي مرت
بها ،وذلك في محاولة لتتبع أسس وجذور العمارة التقليدية وتأثرها بالعوامل
المختلفة على مر العصور .والفصل الثاني ،تمحور حول البلدة القديمة والسمات
التخطيطية والعمرانية التي سادت بها .ويتضمن الفصل الثالث شرحا ً عن
المباني التقليدية في المدينة بمختلف استعماالتها العامة والسكنية ،مع
استعراض أمثلة لبعض تلك المباني ،وقد تم توثيق هذا الشرح بمساقط أفقية
وقطاعات رأسية وصور.
وفي الختام كلي أمال أن تحقق هذه الدراسة أهدافها في التعريف على العمارة
التقليدية في غزة كجزء من التعريف على العمارة التقليدية في فلسطين.
د .نهاد محمود المغني
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