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   :1المالمح العمرانية لمدينة غزة في العصور المختلفة  1-1
وابة آسيا ومدخل   فأضحت معه ب  ،  تمتاز مدينة غزة بخصوصية استراتيجية بالغة األهمية      

 على  االستيالءكان    و ،التاريخي كميدان للمعارك الفاصلة   ، وعليه فقد حدد معالمها المسار       أفريقيا
ت المختلفة التي كان لها التـأثير المباشـر علـى            وتوالت الحضارا  ، جميعا غزة هدف الجيوش  

  :، هذه الحضارات آما يليالتطور العمراني لمدينة غزه
  
  :"م. ق1200-م. قCanaanite Period "3000العصر الكنعاني   1-1-1

ترجع جذور الكنعانيين في فلسطين التي كانت في عصور ما قبل الميالد آهلة بالـسكان                
الرابـع وأوائـل    ر األلـف    إلى تلك الموجة العربية السامية الكبيرة التي تعرضت لها فـي أواخ          

  .قبل الميالداأللف الثالث 
وعليه فان الكنعانيين دخلوا وهـم      ،   وجنوبها الغربي  احل فلسطين استوطن الكنعانيون س  

متقدمون في المدنية فاخذوا يتابعون نشاطهم ويمارسون حضارتهم على نطاق أوسع في وطـنهم              
 تزيدكنعان وقد بقيت السيادة والسلطة مدة       الجديد ونسبة إلى هؤالء الكنعانيين دعيت البالد ارض         

  ".م. ق2500 سنة وذلك من نحو 2ائةخمسموعن ألف 
  ..باسم فلسطين  تعود إلى ذاك الزمن وهناك أربعة أقوال في ذلك وتسمية البالد كلها

 .سطين بن سام بن إرم بن سام بن نوحلفل) 1

  .لفلسطين بن كلثوم من ولد فالن بن نوح) 2
  .كسلوخيم بن صدقيا بن كنعان بن حام بن نوحلفلسطين بن ) 3
  0لفلسطين بن كيسوحين بن لقطين بن يونان بن يافث بن نوح) 4
  
 وكـان يـسمى طريـق       خاصـة، وفي العصر الكنعاني احتل الطريق الساحلـي أهمية          
ومـن  ،  )1/3(حيث كان يخدم كطريق تجاري رئيسي يربط بين مصر وسوريا، شكل               حورس،

دينة غزة راس جسر لمصر     هنا أصبحت م  
أرض كنعان فـي الـسلم      في   .الفرعونية

،  وكانت بدايـة العمـران       "والحرب معا   
على بعد كيلو مترات قليلة من الـشاطئ        
وموازية له، كما كـان هنـاك اسـتغالل         

اصة لمنطقة الوادي   للمظاهر الطبيعية وخ  
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  .الذي كان محصوراً بين التالل الشرقية والغربية للمدينة
  

لمنطقة كان قائمـاً علـى الزراعـة        و قد دلت آثار الكنعانيين في غزة أن اقتصاد هذه ا          
الصناعة باعتبار غزة مدينة حدودية استراتيجية و يضيف المؤرخ العارف إن مدينة غزة فـي               و

 ضخم و اشتهرت بتجارتهـا البريـة        ا كانت زاهرة و يحيط بها سور       نجد أنه  "مراحلها األولى   
 العثـور   ويؤكد ذلك أيـضا     آسيا و مع شبه الجزيرة العربية،      مع دول أوروبا و شرق    البحرية  و

على حفر حول المدينة يقال أنها حفرت ألجل تخزين الحبوب و شحنها إلـى جزيرة كريـت و                 
   ".البالد الواقعة فـي حوض البحر المتوسط 

وفرت المدينة بشكل طبيعي عنصر األمان، حيث لم يكن باإلمكان رؤية المسافرين مـن              
أصبحت مدينة غزة في العصر الكنعاني واحدة من أكبر خمسة مدن فلسطينية في ذلـك               ، و البحر

 كانوا مـاهرين    وحيث كان الكنعانيون بناة مدن      . "أكرون، جات، إسدود، أشكلون، غزة    "الوقت  
  .قطع األحجار الضخمة في فن البناء و

 ما زال فأما مكان المدينة األصلية     
من المعتقد  محل شكوك وفرضيات، ولكن     

أغلـب  قد نشأت علـى     المدينة القديمة   أن  
   )1/4(شكل :  المواقعأحد هذهالظن في 
  

 لكـن   غـزة،   تل العجول شمال وادي    -
سكانها هجروها إلى موقع غزة الحالــي       
نتيجة التدمير وانتشار األوبئة واألمراض     

 العجـول بعـد هزيمـة       التي أصابت تل  
  .يد الفراعنة الهكسوس علـى 

  .البلدة القديمة حالياًموقع  -
  .بجوار الشاطئ بجانب منطقة األنثيدون شمال غرب المدينة -
 .شمال البلدة القديمة حالياً -

  
   :2المالمح العمرانية لمدينة غزة الكنعانية 1-1-2

من الجدير بالذكر انه نظراً لصعوبة التنقيب في المناطق المكتظة بالمبـاني القديمـة و               
حيث انه لم تتوافر دراسات أثرية دقيقة و ال مخططات مـساحية تـصف و توضـح االمتـداد                   

                                                           
 .72، ص1995خطط الهيكلي لمدينة غزة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، الم 1
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  2

 
موقع مدينة غزة القديم والذي يعتقد أنه كان في منطقة تل : 1/4شكل
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الرحالة الـذين زاروا المدينـة فـي        العمراني لذا تم االعتماد على المصادر التاريخية و كتابات          
فكانت األزقة ضيقة معرجة حتى يسهل الدفاع       . لى المكتشفات األثرية لذلك العصر    الماضي و ع  

 و كان أصحاب المهنة الواحدة يقيمـون فـي          ،عنها و كان بعض هذه األزقة مسقوفاً أو معقوداً        
لحي ينتهي ببوابة تغلق    حـي خاص يسمى باسم مهنتهم كحي النحاسين و حي الفواخير و كان ا            

ليالً كما تغلق بوابة المدينة و كان للمدينة ساحة واسعة يلتقي فيها الـسكان لبيـع بـضائعهم و                   
للتداول في شئونهم المختلفة كما كانت المدينة محاطة بسور مـن الحجارة الصخرية ذو أبـراج               

بينما بيوت السكان كانت ترتفع نحو عشرة أمتار و يتوسط المدينة قصر ملكها و يبنى من الحجر            
و في أحد أركان السور قلعة أو حصن يلجأ إليــه سـكان القـرى               ،  من الطين و اللبن و القش     

  .1ا مخازن للحبوب و حظائر للدوابالمجاورة في وقت الخطر وفيه
 و تدل بقايا البيوت التي عثر عليها المنقبون بان منازل الكنعانيين كانت مربعـة صـغيرة                

ضا وهي غير منتظمة وغير متينة وتتألف من طابق واحد ، فمنـازل الفقـراء               يلحق بعضها بع  
كانت بسيطة  وتقام خارج سور البلدة وتبنـى عادة من حجارة غير منحوتة و أما منازل الملك                 
واألغنياء فقد كانت تبنى داخل السـور من حجارة منحوتة وبها باحة فـي وسـطها، وحولهـا                 

ن أربع وست غرف والمدخل في صدر الباحة التي كثيـرا مـا             الغرف التـي يتراوح عددها بي    
كانت تكون مبلطة وأحيانا فـي وسطها بئر وبعض البيوت مزودة بمخزن للقمح ،وأما النوافـذ               
فعلى الغالب تطل علـى الباحة وبعضها كان يفتح علـى الطريق وكان السطح محاطا بحـائط               

  ."لمنـع سقوط الذين يمشون عليه
  .بسور دفاعي قوي كما هو الحال في المدن الكنعانيةالمدينة محاطة  -
  .  وجود سراديب مؤدية إلى البحر لتوفير حركة آمنة من المدينة إلى الميناء  -
  . وجود ميناء تل العجول التجاري على الضفة الشمالية لوادي غزة -
  .  وجود عدد من المباني و خمسة قصور -
إضافة إلـى   , حلية و عالمية و حصن و ملجأ         أخيراً اعتبرت مدينـة غزة الكنعانية سوق م       -

 .دورها الهام كطريق بين مصر و سوريا

  

                                                           
 .1980، غزة عبر التاريخ، الجزء األول، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة إبراهيم خليل سكيك 1
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  :1"م.ق65-م.قGreek period "332غريقي القديم العصر اإل 1-1-3
حصار طويل، بسبب الـسور المرتفـع        سقطت مدينة غزة في يد اإلسكندر األكبر بعد             
 المحصن الذي لم تؤثر فيه المنجنيقات و اآلالت القتالية عدا الجزء الجنوبي الـضعيف منـه،               و
  .سة الطريق الساحلي، ثم أسس اإلسكندر مركزاً كبيراً لحراالذي أسقط المدينةو

 ومن المعروف أنه خالل     ، غزة وقتلوا جميع سكانها    2م غزا المكابيون  . ق 96و في عام    
تلك الفترة انتقل موقع المدينة إلى الموقع الحالي إلـى تلة مرتفعة مكان البلدة القديمـة حاليـاً،                 

نها يسمى بالموقع   وأحيطت المدينة بأسوار دفاعية، حيث كان للسور ثمانية بوابات رئيسية كل م           
  .أو المدينة التي يتجه إليها

أنشئ في هذه الفترة شمال غرب المدينة ميناء األنثيدون، حيث دلت الحفريات بأن هناك              
شارع السدرة حالياً هو جزء مــن الطريـق         . عالمات لتجمع حضري صغير في هذه المنطقة      

  .رة يسير باتجاه شمـال جنوبالقديم بيـن مركز المدينـة والميناء، وكان اتجاه شارع السد
  : هذا وقد تم اختيار موقع البلدة القديمة بناء على عدة عوامل أهمها،)1/6(شكل  

   

حيــث تعتبــر : طبوغرافيــة األرض -
تفعة لتـوفير عنـصر     المنطقة تله مر  
  .األمان للمدينة

دة التربة الجيدة سواء للزراعة أو لمـا       -
  .البناء األساسية في ذلك العصر

حيـث وجـدت    : توفر عنصر المياه   -
  .مصادر للمياه الجوفية شمال الموقع

  ومن الجدير بالذكر هنا أن تلة المنطـار        
  . لم تختار كموقع للمدينة برغم ارتفاعها األكبر ألنها كانت بعيدة نوعاً ما عن الميناء

  
  :القديمالمالمح العمرانية للعصر اإلغريقي  1-1-4

  .الحمايةإلغريقي المنعة و لالمدينة مقامة على تلة مرتفعة لتوفر •
 الستقبال األسـاطيل    " مدينة الزهور  "وجود ميناء على شاطئ البحر هو ميناء األنثيدون          •

  .والتجاريةالحربية 
  .الميناءوجود شارع يسير باتجاه الشمال و الجنوب و يربط بين مركز المدينة و  •

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "ة ماجستير بعنوان محسن، عبدالكريم حسن، رسال 1
  " السلطة الفلسطينية –معين صادق ، مدير عام اآلثار ، وزارة السياحة واآلثار .  د"المكابيون أسرة يهودية ثارت ضد الدولة الهيلينستية  2
  .16، ص1995طينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلس 3

 
  3غزة في العصر اإلغريقي القديم: 1/6شكل
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ـ       من الحجارة ا  انتشار عدد كبير     • ن المدينـة مـن          ألمنقوشة و األعمدة الضخمة تظهـر ب
  .الفلسطينيةأغنى المدن 

  .المياهاالهتمام بالزراعة و بعنصر  •
 حيث توافر الحجر الرملـي النـاعم   محلية،االستفادة من التربة الجيدة كمادة بناء أساسية   •

، وكذلك  "الشعف"رق المدينة   األملس والحجر الرملي المنحوت الخشن من التالل الموجودة ش        
  ."أعواد القمح والشعير"إليه التبن قوالب الطوب من الطين اللبن مضافا استخدام 
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-م.قRoman and Byzantine period"65العصور الرومانية والبيزنطية  1-1-5
  :1"م637

لت بدأت مدينة غزة تستعيد مجدها القديم في القرن الثاني والثالث بعد الميالد، حيث تحو             
 وأقـام   ، وسكت نقود رومانية باسم غـزة      ،إلى مستعمرة رومانية وأصبحت مركزاً تجارياً هاماً      

إلى  وأقاموا السدود    الصحي،، وعبدوا الطرق وأنشأوا شبكة للصرف       الرومان المعابد والحصون  
م تعرضت غزة إلى زلزال شديد أدى إلى        .363وفي سنة   ،  3 2أن أصبحت غزة من أمهات المدن     

م حيث قـاموا بتـدمير المعابـد        407 ثم تعرضت غزة بعد ذلك لغزو المسيحيين سنة          تدميرها،
  .الوثنية الثمانية والتـي كان أكبرها معبد اإلله مارنا وإنشاء الكنائس على أنقاضها

في العهد الروماني نشأت بلدة بحرية غرب مدينة غزة في المنطقة التي تـدعى حاليـاً                
رية للصيادين، كما دلت الحفريات على وجود تجمع عمراني بين           حيث كانت باألغلب ق    "البالخية"

  . هذه المنطقة البحرية وبين منطقة األنثيدون القديمة
أعلن قـسطنطين األكبـر     

ثيدون كمدينة قسطنطينية سـنة     األن
كان لمدينة غزة في ذلـك      ، و م332

ع العصر مركز عبارة عـن تقـاط      
محورين رئيسيين هما ديكومـانوس     

، حيـث    كما تم ذكره سابقا    وكاردو
كان الجزء الغربي مـن الكـاردو       
يوصل إلى األنثيدون غرب المدينة     

   ،)1/7(شكل

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  1
  .1987سليم عرفات المبيض، غزة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  2
 .1943يخ غزة، مطبعة دار األيتام اإلسالمية، القدس،عارف العارف، تار 3
  .17، ص1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  4

 
  4الروماني والبيزنطيغزة في العصر : 1/7شكل
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ويعتقد أيضاً أن الكاردو كان األصـل لبداية شارع عمر المختار الحالي ، وكان المركز              
التجاري و المعبد الرئيسي يقعان في مركز المدينة، حيث كانت هناك عدة معابد خـالل الفتـرة                 

ـ       الروماني في  ن العصر البيزنطي محورين مسقوفين    ة، وقد ظهرت في أحد أرضيات الفسيفساء م
المركز وميدان رئيسي فـي الوسط، وكذلك كان هناك مدرج روماني و حمامات و مباني عامة               

كمـا  . وبعض المنشآت الرومانية األخرى   
تظهر على أرضية الفسيفساء التـي تـم        

عتبـر  اكتشافها في مأدبا باألردن، و التي ت      
 حيـث   ،)1/8(اقدم خارطة للمدينة شـكل      

تظهر األبراج لحماية المدينة و سـورها       
 والشارع الرئيسي المحـاط باألعمـدة و      

المسرح الروماني البيزنطـي و الكنيـسة       
الرئيسية و الميدان الرئيـسي و البيـوت        

  .بأكثر من ارتفاع
   
  
  
  

رق بريـة امتـدت باتجـاه       كما كان الهيكل الرئيسي لشوارع المدينة يتكون من ثالثة ط         
 حيث كان الطريق الشمالي يوصل إلــى بئـر الـسبع            ،للمدينةالشرق و خلقت نظام مركزي      

والخليل والطريق الجنوبي يوصل إلى مصر و الطريق األوسط  يوصل إلى العـريش و يمـر                 
  )1/8(نظرالشكل السابق ، ارتفعات النقب و يستمر حتى العقبةبم

  

  :2للمدينة في العصور الرومانية و البيزنطيةالمالمح العمرانية  1-1-6
  .لعام للمدينة يقرب إلى االستطالةالشكل ا -
و أحيطـت    " Dawney "فاقت المدينة البيزنطية بمساحتها مدينة القدس كما وصفها دواني           -

  .3بسور دفاعي ذو أربع قالع واحدة على كل باب من أبواب المدينة الرئيسية
 داخل السور و بارتفاعات مختلفة و يتوسطـها فناء بـه بئـر             البيوت السكنية واسعة و تقع     -

  .لتخزين المياه

                                                           
 .88،ص1997رائد أحمد صالحة، مدينة غزة دراسة في جغرافية المدن،مطبعة الرنتيسي غزة،  1
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  2
  .1987سليم عرفات المبيض، غزة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 3

    
أرضية الفسيفساء البيزنطية التي اكتشفت في مأدبا باألردن،        : 1/8شكل

حيث تصور مدينة غزة وتعتبر أقدم خارطة للمدينـة، وتظهـر فيهـا             
أسوار المدينة وأبراج الحماية والمسرح الروماني والكنيسة الرئيـسية         

  .1والميدان الرئيسي
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وجود محورين رئيسيين يقسمان المدينة أحدهما شمال جنوب و سمي كاردو واألخر شـرق               -
غرب سمي ديكومانوس حيث يتفرع منهما شوارع ضيقة تتقاطع مع بعضها البعض بزوايـا              

  .قائمة
 حيث يقع عنـد هـذا       "الفورم"قاطع المحورين الرئيسيين    وجود مركز المدينة الرئيسي عند ت      -

  .التقاطع المركز التجاري و المعبد الرئيسي
  .المباني كانت مسقوفة بالقرميد األحمر و لها برجين على اليمين و اليسار -
االهتمام بالطرق و ظهور شبكة للصرف الصحي و التي كانت عبارة عن قنوات تمتد فـي                 -

  .الحصونم بالسدود و الشوارع و كذلك االهتما
  . مبنى بلدية غزة حالياً"تل السكن"وجود مقبرة رومانية شرق المدينة عرفت باسم -
انتشار بعض القرى حول المدينة كظهير زراعي لها مثل بيت الهيا و جباليا في الـشمال و                  -

  .1الجنوبدير البلح في 
لعـصور  من السابق يالحظ أن هناك مالمح مشتركة في تخطيط مدينـة غـزة فـي ا               

الرومانية والبيزنطية ومالمح تخطيط المدن في الحضارة الرومانية دليل تـأثر مدينـة غـزة               

  :لحضارة الرومانية التي مرت عليها، وتتمثل تلك المالمح فيالقديمة با

  .شكل مدينة غزة كما في المدن الرومانية  يقرب إلى االستطالة  -
   الجنوب مركـز المدينة القديمـة شارع يمتد من الشمال حيث  ميناء األنثيدون إلى -
   فيمتد" ديكومانوس " أما المحور اآلخر ، وهو محور تجاري ذو بواكي" كاردو " -

  . من الشرق إلى الغرب ناحية البحر 
  .الرومانيعند تقاطع المحورين يوجد ساحة وسط المدينة مثل الفورم  -
  .بالمدينةسور ذو بوابات ثمانية يحيط  -
  .السكنيةالوحدات  بينها شوارع ضيقة تحصر فيما -
  

  :2" مEarly islamic period"638 –1100الفترة اإلسالمية المبكرة  1-1-7

                                                           
  .1997رائد أحمد صالحة، مدينة غزة دراسة في جغرافية المدن، مطبعة الرنتيسي، غزة  1
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  " ماجستير بعنوان محسن، عبدالكريم حسن، رسالة 2
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 أقـدم مدينة غزة عربية منذ     
العصور وعنـدما فتحـت بأيـدي       
المسلمين العرب لم يكن أولئك سوى      
العرب الذين ترددوا عليها من جميع      

اء الجزيرة العربية قبـل الفـتح       أنح
حيث كانت هدفاً إلحـدى رحلتـي       

اليمن و الصيف إلى غزة      الشتاء إلى 
 )1/9(ويبين شكل   ،  و مشارف الشام  

غزة في الفتـرة اإلسـالمية      مدينة  
  .المبكرة

واجه الجيش المسلم البيزنطيين في داتين بالقرب من المغازي، وتم فتح المدينـة سـنة               
 مفهوم تخطيط المدينة إلى القصبة      نوغير المسلم  م وقد    637ا سلمياً عام     عليه م واالستيالء 637

 اإلسالمية والنموذج اإلسالمي، وقد بقيت العديد من الشوارع التي ترجع إلى هذه الفتـرة إلـى               
  .ينديومنا هذا مثل شارع صالح ال

وقعت  تم   "م1258-م749"في القرون التالية حكمت غزة من قبل األمويين ثم العباسيين           و
 وأصبحت غزة مدينة هامة امتدت حتـى حـواف          "م1171-م901"غزة تحت سيطرة الفاطميين     

البادية واقتربت من حدود البحر حتى مسافة ميل واحد، وأصبحت تمتلك مسجداً كبيراً وقـصراً               
 ومن التطورات العمرانية الهامة لهذه الفترة تأسيس المسلمون خارج المدينـة وباتجـاه              ،للحاكم

 وأسسوا كـذلك    "وهو شارع صالح الدين   "ارع جديد يعد اليوم من أهم شوارع المدينة         الشرق ش 
  .سوقاً ومسجداً على طول هذا الشارع

 كما أنه من التغيرات الهامة في هيكل المدينة في هذا العصر اختفاء الميناء من المدينة               
 النقل آنـذاك القوافـل      بين القرن التاسع والحادي عشر للميالد حيث كانت الوسيلة المتبعة فـي          

  .وليس السفن
  :المالمح العمرانية في الفترة اإلسالمية المبكرة 1-1-8
 شـرق المدينـة ،      " صالح الدين حاليـاً    "ظهور مفهوم القصبة اإلسالمية حيث أسس شارع         -

  .ووجد به سوق و مسجد على طول الشارع
  .اختفاء الميناء و االعتماد على القوافل و االستغناء عن السفن -
  
صليبي     1-1-9 وآي وال د الممل -Crusader and Mameluk period )1100العه

  :2"م1517
                                                           

  .17، ص1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  1
  .2000جامعة األزهر بالقاهرة، ، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  2

 
  .1غزة في الفترة اإلسالمية المبكرة: 1/9شكل
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م وأعادوا بناء القلعة التي دمـرت سـابقاً ثــم     1100احتل الصليبيون مدينة غزة سنة        
ث ترميم سور غزة القديـم كما      أعاد بلدوين الثال  ) 1149-1147(الحملة الصليبية الثانية    خالل  

 هزم  الفاتـح صالح الـدين       1187 وفي سنة    ،بنى الملك تيمبريس كنيسة القديس يوحنا بابيست      
الصليبيين في معركة حطين الحاسمة و استسلمت حصون الصليبيين الواحـدة بعد األخـرى و              

 فترات مضطربة    فـي وقت كانت المدينة المأهولة بالسكان تعيش       ،2من بينها حصن مدينة غزة    
ولكن المدينة اسـتردت مـن قبـل        
الصليبيين على يد ريتـشارد قلـب       
األسد، ثم هزم الـصليبيون نهائيـاً       

لذا فان مدينة غـزة     . م1240سنة  
تعرضت لالعتداءات و التدمير من     

األمر الـذي حـذا     ،  قبل الصليبيين 
بالمسلمين إلى االسـتقرار داخـل      

 )1/10(شكل  ويبين  أسوار المدينة،   
وبعضاً من مالمحها في تلـك      غزة  
  . الفترة

دون إعطاء صورة حقيقية عن المدينة و مساحتها        ،  ووصف كثير من الرحالة مدينة غزة     
امتدادها العمراني فربما البعض منهم زارها ليقيم فيها يوماً أو ليلة فكان الوصف لجانب معين               و

ما يلي مصـر مدينة يقـال       آخر مدن فلسطين م    " يقول اإلصطخري واصفا المدينة      ،من المدينة 
 بينها  ، بان المدينة بلدة متوسطة العظم     "و يقول بن حوقل     ،  3"ا غزة بها قبر هاشم بن عبد مناف       له

   ".4 تلي بساتينها و لها قلعة صغيرة،و بين البحر أكوام رمال
 أصبحت المدينة غنية جداً وأنشئت فيهـا        ) م   1517 – م   1250(وفي العصر المملوكي    

وأصبحت غزة مقـصد    ،  إلسالمية والمستشفيات والخانات  امة من المساجد والمدارس ا    المباني الع 
م بأن غزة أصبحت أهم مدينة فـي  1483 سنة _5فيليكس فابري_الرحالة والمسافرين، وقد كتب   

  .فلسطين وأكبر مرتين من القدس، وكانت المدينة محاطة ببساتين من النخيل
دم من أغنى مدن فلـسطين بالمـساجد و معظـم            من الجدير بالمالحظة أن غزة منذ الق      

مساجدها أنشئت في عصر المماليك الذين كان لهم دور كبير في أحياء الكثيـر مـن المنـشئات        
العمرانية سواء كانت هذه المنشئات دينية كالمساجد و المقامات و المزارات و الزوايا أو غيـر                

                                                           
 .17، ص1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  1
  .1979محمود عطا اهللا، نيابة غزة في العهد المملوآي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت  2
 .40، ص1960د القومي، القاهرة إبراهيم بن أحمد اإلصطخري، المسالك والممالك، وزارة الثقافة واإلرشا 3
  .239، ص1840عماد الدين اسماعيل أبو الفداء، تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية، باريس 4
 .فيليكس شميت فابري ، باحث دومينيكي سويسري في القرن الخامس عشر الميالدي 5

 
  .1غزة في العهد المملوكي والصليبي: 1/10شكل
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انات و القياسر و تركز اهتمام المماليـك        دينية كالمستشفيات و البيمارستانات و الحمامات و الخ       
 عـن ازدهـار     على غزة بالذات ألنها كانت تشكل مركز النيابة و أهم مراكز البريد التي تـنم              

  .1العمارة في ذلك العهد
وهي  ،2 بن لؤي على طرف المدينة الشرقي      قبيلة بني عامر  , ومن القبائل التي سكنت مدينة غزة       

وبقيت المدينة مسورة تغلق أبوابها ليالً بعد غروب الـشمس و            , حارة بني عامر الموجودة حالياً    
بواب المدينة الثمانيـة      أ  )1/11( حيث يوضح الشكل       ،1887مازالت بقايا هذا السور حتى عام       

  .م1999 بالنسبة للنسيج العمراني حتى عام و مواقعها

 
  .م2000مراني حتى عام  بالنسبة للنسيج العأبواب المدينة الثمانية و مواقعها: 1/11شكل

  
 حيث أصبح بعد امتداد المدينـة ال        ، في القرن الخامس عشر الميالدي      سور غزة   ذكر لقد اختفى 

 أما مساحة المدينة لم تكـن معروفـة و ربمـا زادت عـن               ،يؤدي الغرض الذي أقيم من أجله     
  ."34خمسمائة دونم

                                                           
 .1996بلدية غزة، المخطط التفصيلي للبلدة القديمة، غزة  1
  .1997 صالحة، مدينة غزة دراسة في جغرافية المدن، مطبعة الرنتيسي، غزة رائد أحمد 2
 .102، ص1997رائد أحمد صالحة، مدينة غزة دراسة في جغرافية المدن، مطبعة الرنتيسي، غزة  3
 2م1000= الدونم  4
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ثاني عشـر المـيالدي بـسكن      و قد اتسم  العمران في الفترة األيوبية منذ بداية القرن ال           
،  ليظهر حـي الـشجاعية    ،المسلمين خارج سور المدينة فظهر أول امتداد عمراني ناحية الشرق         

  .1أحد اكبر أحياء مدينة غزة الحالية
قرب من السور و عنـد      و امتد العمران أيضا ناحية الغرب عند السفح الغربي للمدينة بال          

 و يالحـظ ارتبـاط االمتـداد        ،د جامع الشيخ زكريا   حيث يستدل على ذلك بوجو     ،باب البالخية 
العمراني بأبواب المدينة الرئيسية لسهولة ارتباط السكان داخل و خارج المدينة و في تلك الفترة               
امتد العمران أيضا بعيداً عن السور حيث ظهر جنوباً جورة الشمس و شماالً قبيلة المـشاهرة و                 

 ومن هنا اتسعت مساحة المدينة شـماالُ      ،   من حي التفاح   المعروفة حالياً بمنطقة المشاهرة كجزء    
القوافـل  اتجاه  ".وجنوباً و شرقاً و اتخذ االمتداد العمراني النظام المركزي باتجاه مناطق الجذب           

 أما ناحية الغرب فلم يهتم المماليك بذلك وال بميناء غزة           " جنوباً أو القدس و صفد شرقاً      التجاربة
  .ضرحة قرب البحروأقيمت فقط المزارات و األ

هذا و قد كانت النهضة العمرانية التي عمت أرجاء المدينة تعكس الرخاء االقتصادي في              
 797" فبنيت العديد من المساجد مثل جامـع ابن عثمـان           "و كذلك التزايد السكاني،    ذلك الوقت، 

 ، و جـامع ابـن     )1/30(، صورة   "هـ859"، و جامع المحكمة البردبكية      )1/29(، صورة   "هـ
ـ 735"مروان   ـ 646"ع اإليبكي   ، و جام  )1/31(، صورة    في حي الشجاعية   " ه  فـي حـي     " ه
ـ  749"و في حي الدرج مسـجد الشيخ خالد المتوفي          ،التفاح ، و فـي    )1/32(، صـورة    " هـ

وأنشئ في حي الزيتون مسجد الشيخ قشقار ومـسجد          العصر المملوكي تم توسيع الجامع الكبير،     
  . "2مسجد الشيخ عطية السدرة و جامع الوزيري و 

وكية المعروفة مثل حمام الـسمرة فـي        لآت التي ظهرت أيضا الحمامات المم     من المنش و
  )1/33(، صورة 3حتـى اآلنقائما  و ال يزال "ـي الزيتونح

أنظر الصورة  ،  حيث هدم وأقيم فوقه عمارة أبو رحمة حالياً       , و من الخانات خان الزيت    
ن القياسر قيسارية غزة المالصقة للحائط الجنوبي من مسجد         وم  لذلك الخان قبل هدمه،    )1/34(

ـ 852"العمري الكبير    دبكية ومن المدارس التـي أنشئت المدرسة الشافعية و المدرسة البر        ،   " ه
  . و مدرسة قايتيباي" هـ859"

  

                                                           
  .185، ص1987سليم عرفات المبيض، غزة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  1
  .240-228، ص1979محمود عطا اهللا، نيابة غزة في العهد المملوآي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت  2
 .241، ص1979محمود عطا اهللا، نيابة غزة في العهد المملوآي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت  3
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  جامع المحكمة البردبكية: 1/30صورة  عثمانجامع ابن  : 1/29صورة

    

  
  مسـجد الشيخ خالد: 1/32صورة  ع ابن مروانجام: 1/31صورة

    

  

  

  خان الزيت قديما: 1/34صورة   حمام السمرة: 1/33صورة
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   :11 المالمح العمرانية في العصر المملوآي 1-1-10
 ية حتى تم تحريرها منهم ثـم اختفـى        االهتمام بسور المدينة لتحصينها ضد الهجمات الصليب       -

  .في أوائل القرن الخامس عشرذكر السور في أقوال المؤرخين 
 ظهور أول امتداد عمراني خارج السور و يتصل بالمدينة مباشرة مثل حي الشجاعية -

   .والتجمع السكني في الغرب عند مسجد الشيخ زكريا و في حي الزيتون جنوباً
 القوافـل التجاربـة     اتجـاه    "اتخاذ االمتداد العمراني النظام المركزي باتجاه مناطق الجذب          -

  "وباً أو القدس و صفد شرقاًجن
الرخاء االقتصادي و التزايد السكاني اثر على النهضة العمرانية فظهـرت منـشآت مثـل                -

  الحمامات العامة و القياسر و الخانات و القصور و المباني اإلدارية و المدارس و الزوايا 
  .و البيمارستانات

  .الشوارع ضيقة و منحنية و متعرجة -
  

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، "  الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  1
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   )1/12(شكل : 1 مOttoman period)1517-1916   ماني العهد العث1-1-11
لعبــت مدينــة غــزة دوراً 
استراتيجياً في حروب مـصر مـع       

  جاراتها في ما بين القرنين 
الثالــث عــشر والخــامس 

 باعتبارهـا مـدخالً آلسـيا       ،عشر
وإفريقيا وسقطت في أيدي العثمانيين     

العثمـاني سـليم    يد الـسلطان    على  
ــاني ــن الث ــزء م ، وأصــبحت ج

 حيـث   العثمانيــة، اإلمبراطورية  
م 1660جعلها حسين باشـا سـنة       

 وكانـت   ،فلـسطين عاصمة إلقليم   
سرايا الباشا تقـع فــي الجـزء        
الشرقي حيث كان للمدينة آنذاك سبع      
حارات هي حكر التفاح والزيتـون      
والبرجلية والتركمـان والـشجاعية     
ــة أو   ــضر والدباغـ ودار الحـ

  )1/13(شكل  .2الصباغة
  

غزة عاصمة  وكانت مدينة   
، ويحـافظ   فلسطين وليس لها أسوار   
ــن ــسلة م ــا بسل ــاريس  عليه المت

واإلستحكامات الترابية ويتوسـطها    
القلعة ببرجها المركزي وأربعة أبراج في الزوايا ودار الحكومة ربما بقايا قلعة رومانية قديمـة،               

  .4قتين رومية وأرمنية وحمامات وأسوا وكنيسكما احتوت المدينة علـى عدد من الجوامع
 منزل جميعهـا    1300 أن في المدينة ستة أحياء تضم        " 1   ويذكر المؤرخ أوليا تشلبي   

 مسجداً وبهـا حمامـات      70 وأسطحتها مستورة بالطين والكلس وأن بالمدينة        ،من الحجارة مبنية  
   ." دكان600و

                                                           
 .17، ص1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  1
  .1993عبداللطيف زآي أبو هاشم، المساجد األثرية في مدينة غزة، مطابع المنصور، طبعة أولى  2
 .250، ص1987، القاهرةسليم عرفات المبيض، غزة وقطاعها، الهيئة المصرية للكتاب 3
 .المرجع السابق 4

  
  .1العثمانيغزة في العهد : 1/12شكل

  
  .3غزة وأحياؤها في العهد العثماني: 1/13شكل

  .دود السور القديمةحيث لم يكن لها أسوار، وبدأت بالتوسع حلف ح
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 وهي سوق الشجاعية وسوق الغـزل واللبـان   أن بالمدينة عشرة أسواق  2ويقول المؤرخ المبيض  
دادين والقيسرية وخان   وسوق الح , وخان الغزل , وسوق العطارين ، وخان الدباغة وخان الطباعة      

  .3حكر التفاح
 هزم نابليون عبد اهللا باشـا  1799وقد تنبه نابليون إلى موقع غزة االستراتيجي ففي عام    

  . بجيشه من مصرحاكم أشكلون بالقرب من غزة حينما كان عائداً
وحكمت غزة بعض الوقت من قبل محمد علي الذي تمرد على الحكم العثمـاني وهـزم                

م حيث احتلت المدينـة     1917حتى   بالقرب من عزة حيث بقيت تحت الحكم العثماني          1840سنة  
  . بل بريطانيا بقيادة اللينبي قمن 

مدنيـة خـالل الحـرب      ومما يجدر ذكره أن العديد من المباني التاريخية دمرت فـي ال          
كيـا   أول خط سكة حديد فـي المنطقة يـربط بـين تر           األولى لكن العثمانيين قاموا بمد    العالمية  
 كما تم   ختار أهم شوارع مدينة غزة حالياً     أسس خالل تلك الفترة شارع عمر الم      تكما   ،4والقاهره

  .ذكره سابقا
لوكية وكان أقـصاها ناحيـة      ولقد امتد العمران في تلك الفترة بنفس اتجاهات الفترة المم         

 غرباً فكانت   "الحالي"أما حي الرمال      وأحيطـت المدنية باألراضي الزراعية والبساتين،     ،الشرق
 وكـان   ،بعيدة نسبياً تسبقها أراضي خصبة وزادت مساحة المدنية عما كانت عليـه قبل اإلسالم            

ان عن الدولة اإلسالمية وزاد     العمراني للمدنية بسبب حروب الدولة العثمانية لصد العدو        التدهور
التدهور سوءا حينما توقف النشاط التجاري الداخلـي والخـارجي بتحويـل طريـق الحجـاج               

 حيث ترتب على ذلك توقـف رحلـة الحجـاج           م1885المصريين من العقبة إلى السويس عام       
  من حجاج    الشاميين التي كانت تتجه إلى غزة ومنها العقبة لاللتقاء بالحجاج المصريين وغيرهم           
المـصريين   شمال إفريقيا  وهكذا خسرت مدينة غزة وحجاج الشام ثمار اإلحتكاك الفعلـي مـع        

  . 5دينة ومن ثم على التطور العمراني األمر الذي أثر أيضا على اقتصاد الم،خالل رحالت الحج
  
   :6المالمح العمرانية في العهد العثماني 1-1-12
   .الترابية من المتاريس واالستحكامات اختفاء سور المدينة وحل محله سلسلة -
  .للحكومةالمكان المركزي للقلعة ببرجها مع وجود دار  -
  .واألسواقاالهتمام بإقامة المباني العامة مثل الخانات والجوامع  -

                                                                                                                                                                          
 .  رحالة ترآي عاش في القرن السابع عشرEuliya  Tshelbiأوليا تشلبي  1
  .1997رائد أحمد صالحة، مدينة غزة دراسة في جغرافية المدن، مطبعة الرنتيسي، غزة  2
  .1987سليم عرفات المبيض، غزة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  3
  .محاضرات لألستاذ الدآتور زآريا الدرس 4
 .1996مصطفى مراد الدباغ، بالدنا فلسطين، دار الطليعة، بيروت  5
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  6
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 ة قمر شماال في حي التفاح ومقبرةاالمتداد العمراني لحدود المدينة لتصبح حتى برك -
ع الشمعة في حي الزيتون جنوبا ومقبرة أبو الكاس الدردرية في الشمال الشرقي وجام

  . دونما 377وزيادة  مساحة المدينة عما قبل االسالم بمساحة ,بالشجاعية شرقا
  . المحيطة الزراعية الخصبة والبساتين األراضي بعضالعمران الجديد تخلل -
  .القديمإقامة رصيف بحري لتطوير حركة المواصالت البحرية في موضع الميناء  -
  .إفريقياهور أول خط سكة حديد في المنطقة شرق المدينة يربط بين تركيا وجنوب ظ -
  .الحاليةتأسيس شارع عمر المختار والذي يعتبر أهم شوارع مدينة غزه  -
  .مصغرالشوارع الضيقة والمنحنية والمتعرجة لتالئم الظروف البيئية وخلق مناخ  -
  
  :مملوآية والعثمانية المالمح المعمارية للمباني في الفترة ال 1-1-13
  .عمدة الرخامية كمواد بناء محليةاستخدام الحجر والطين والكلس إضافة إلى األ -
توجيه المباني إلى الداخل فكانت الفلسفة في التصميم تعتمد على وجود الفناء الداخلي وتوجيه  -

 وتحقيقا قاليدالفتحات نحو الفناء تحقيقا للخصوصية االجتماعية المرتبطة بالدين والعادات والت
  .لمفهوم التوازن الحراري

ومغطـاة  تكاد تنعدم فتحات الشبابيك الخارجية فـي الدور األرضي وتكون ضيقة ومرتفعة             -
، أما الفتحات الداخلية المطلة علــى الفنـاء فكانـت واسـعة             بالمشربيات في الدور األول   

  .التهويةلالعتماد الكلي عليها في 
  .لخصوصيةوجود المدخل المنكسر لتحقيق ا -
  .وجود اإليوانات الصيفية الموجهة ناحية الشمال والشتوية ناحية الجنوب والشرق -
  .عدم وجود بلكونات وفرندات موجهة إلى الخارج -
  .البيوت متالصقة وتطل على شوارع ضيقة منحنية -
  .وجود مكان مخصص للضيوف بخدماته وآخر مخصص لألسرة -
  .  وكذلك استخدام العقوداستخدام القباب لتغطية بعض فراغات المبنى -
  .غالباً ما كانت األسطح مستوية مغطاة بالطين والخشب -
  .استخدام الزخارف الهندسية والنباتية بصناعات حرفية يدوية رائعة -
  .استخدام نظام الطابقين لسلم داخلي موجهين ناحية الفناء الداخلي -
  .االستفادة من سماكة الحوائط الحاملة بعمل دواليب داخلية -
 وجود غرفة طعام وكذلك عدم تخصيص الغرف بل كان األثاث سهل الحمل حيث عدم -

  .حركة السكان الرأسية البندولية لتالئم ظروف البيئة ليالً ونهاراً صيفاً وشتاءاً
بنيت الفتحات من الحجر المنتظم الشكل وعلى هيئة أقواس جميلة تأخذ ألوان مختلفة من  -

  .الرخام
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ـ   معظم المباني المتبقية حتى الفتـرة الحاليـة تعـود للعهـد             ق أن ن الساب          نستنتج م

العثماني والمملوكي بشكل أخص، هذا وأن سبب اإلندثار السريع لمعظم هذه المباني يعود إلى              

  . والتحللالحجر الرملي المستخدم في انشاء معظم المباني وأنه أسرع من غيره في التلف

 للمباني لم يتأثر بالغنى والفقر فكادت أن تتشابه         والجدير ذكره هنا أن الطابع المعماري     

  .لبيوت في طابعها المعماري العاممعظم ا

كذلك فإن مدينة غزة وباألخص البلدة القديمة هي المنطقة األكثـر غنـى بالمنـشآت               

  . التاريخية
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  :11"م1948-مBritish Mandate Period)1918   االنتداب البريطاني   1-1-14
بعد الحرب العالمية األولى    
وقعت غزة تحت حكـم االنتـداب       

وتهـدم   البريطاني بعـد أن دمـر     
ب من ثلـث المدنيـة بـسبب        مايقر

قصف القـوات البريـة والبحريـة       
ــوم   ــة ي  ،1917/ 19/4البريطاني

 جانباً مـن    )1/35(وتظهر الصورة   
الدمار الذي حل بالمدينة حيث تحول      
المسجد العمري الكبير إلـى مقـر       

 ورغم ذلك   ،وثكنة للجيش البريطاني  
شهدت المدنية في الثالثينات نهضة     

لجهات عمرانية امتدت فـي جميع ا    
شماالً وشرقاً وغرباً ويظهـر ذلـك       

بلغـت  حيـث   ،  )1/14(فـي الشكل   
م نحو  1932مساحة المنطقة السكنية    

 1083بزيادة نحـو    *  دونما 2010
م وقامـت   1887دونماً عن حـدود     

بريطانيا بإنشاء حي الرمال الـذي      
عرف بغزة الجديدة وقسمت األرض     
إلى دونمـات منهـا مـاعمر فـي         

لتخطيط السليم والشوارع الواسعة أما باقي أجزاء المدنية األخـرى فكـان            الثمانينات وتميزت با  
  . عشوائياً وعلـى حساب األرض الزراعية كما وضمت منطقة الميناء مساكن للصيادين

 وهنا يقول عارف العارف أن المدنية قسمت إلـى غزة القديمـة وشملت أحياء الدرج                
ة وهي عباره عن حـي الرمـال وسـميت بالحـارة            والتفاح والزيتون والشجاعية وغزة الجديد    

  .3الغربية
  

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "ير بعنوان محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجست 1
 .1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  2
  .1988 القاهرةجهاد محمد موسى، استخدام األراضي في قطاع غزة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 3

  
ورة من الدمار الذي لحق بمدينة غزة في فترة االنتداب ص:1/35صورة 

، حيث تحول أكبر مساجد المدينة إلى ثكنة عسكرية للجيش يالبريطان
  .البريطاني

  

  
  .2غزة في فترة االنتداب البريطاني: 1/14شكل
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  :1"م1967مEgyption Period)1948  فترة الحكم المصري   1-1-15
بعد الحرب التي دارت بين     
إسرائيل من جهة والدول العربيـة      

   1948من جهة أخرى سنة 
فلـسطين ـ مـصرـ األردن ـ     " 

 أصـبحت غـزة   "سوريا ـ العراق 
تحت سيادة الحكم المصري بقوانين     

جة الحـتالل   وتشريعات جديدة، ونتي  
اليهود لفلـسطين وهجـرة اآلالف      
مـن النازحين إلى غزة أدى ذلـك       
إلى نمو مطرد لهيكل المدينة حيـث       
امتدت إلى أحياء جديدة، ويبين شكل      

 ذلك االمتـداد العمرانـي      )1/15(
 ببناء مخيم الشاطئ فــي      UNARWA 3وكالة  بظهور شارع النصر ومخيم الشاطـئ  فقد قامت         

عاليـة  حـد العالمات المميزة لمدينة غزة والذي يحتوى على كثافة سـكانية            أوائل الخمسينات أ  
 ،  إضافة إلى الخيام التي انتشرت في شتى أنحاء قطاع غزة           ،علـى مساحة صغيرة من األرض    

وساد المنطقة عدم االستقرار وكان الهدف التحرير ولـيس البنـاء واالعمـار فـي الظـروف                 
 مدينة غـزة بعـد      يع شارع الوحدة ثاني شارع رئيسي في      تم شق وتوس  ،  متدهورةالاالقتصادية  

البيـوت  ،  وكان مروره في غزة القديمة سبباً في تدمير عـدد كبيـر مـن               شارع عمر المختار  
وفي هذه الفترة أنشئت العديد من المبـاني والمؤسـسات الحكوميـة             ،والمنشآت االثرية القديمة  
أي قوانين جديدة لحماية المنشآت     م يكن هناك    ، ول دارس وبعض المعاهد  واإلدارية الهامة مثل الم   

  . أو حتى تسجيلها وتوثيقهااألثرية

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  1
 .1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  2
وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين فـي الـشرق     ت وكالة األمم المتحدة إلغاثة، تأسس1948أعقاب الصراع العربي اإلسرائيلي عام   في3

 بموجب قرار الجمعيـة  UNARWA (international community to provide the Palestinian people -األونروا(األدنى 
المباشرة وبرامج التشغيل لالجئـين    لغرض تقديم اإلغاثة1949كانون أول عام / ديسمبر8في ) خامسا (302لألمم المتحدة رقم  العامة

   الفلسطينيين

 
  .2غزة في فترة الحكم المصري: 1/15شكل

تم إنشاء العديد من المباني التي ال زالت تستخدم حتى اآلن، ويظهر االمتـداد              
، وتـم شـق      شبكة متعامدة منتظمة   العمراني في حي الرمال الشمالي في شكل      

  .شارع الوحدة الذي دمر العديد من المنشآت األثرية
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رائيلي  1-1-16 تالل اإلس رة االح -مIsraeli Occupation Period )1967  فت
  :1"1 م1994

م 1967بعــد نكــسة عــام 
احتلت إسرائيل مرة أخرى قطـاع      

  غزة وخضع لقوانين
 وتشريعات جديـدة، وتـم     
إنشاء حي جديد شمال غرب المدينة      
وهو حي الشيخ رضوان ممـا أدى       
إلى نشوء محور تجاري هام وجديد      

ي المدينة هو شارع النصر وهـو       ف
ي يربط الحـي    الشارع الرئيسي الذ  
 ، ومن   )1/16(بمركز المدينة شكل    

المالحظ في هـذه الفتـرة تقلـص        
مساحة المدينة، حيث كان الحصول     

غايـة  على تراخيص للبناء أمر في      
  .التعقيد وباهظ التكاليف

ــلطات   ــت س ــا حاول كم
االحتالل خلق عقبات جديـدة فـي       

مثـل سـد بعـض      وجه العمـران    
الشوارع وتحويل مسارات الـبعض     
اآلخر وتـدمير البيـوت وتطويـق       

،  اء السكنية بشوارع التفافيـة    األحي
كما لـم يكـن     " 1/36 صورة انظر

هناك أي استثمارات فـي مـشاريع       
 عامة أو مشاريع للبنيـة التحتيـة،      

ناك تلوث وخراب   كان تطور المدينة متوقفاً، وكان ه      )1994-1987( وخالل االنتفاضة الفلسطينية  
عام في البنية الفيزيائية للبيئة العمرانية بجميع مكوناتها وذلك للـنقص الحـاد فــي مجـاالت                 

 خـالل   ". الصيانة على المستوى العام والخاص، وللنقص الحاد في االستثمارات بكافة أنواعهـا           
ـ        1994إلى  1967الفترة الممتدة ما بين      دمير البنيـة    كنت هناك سياسات إسرائيلية هادفة إلى ت

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "محسن، عبدالكريم حسن، رسالة ماجستير بعنوان  1
 .1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  2

  
  .2غزة في فترة اإلحتالل: 1/16شكل

  .ظهور حي الشيخ رضوان كبديل عن معسكر الشاطئ
  

  
منتية وضعتها سلطات اإلحتالل لسد منافذ األحياء غير براميل اس: 1/36صورة

  .عابئة بالدمار الحاصل جراء ذلك
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التحتية  االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني فلم يقم االحتالل اإلسـرائيلي بـأي تطـوير               
   ".مل على تدمير ما هو موجود سابقاًلألراضي الفلسطينية يذكر ، بل ع

  
  Period Palestinian )1994- 2004(1 السلطة الفلسطينية فترة 1-1-17

ل اإلسـرائيلي       بعد زوال االحتال  
ومجيء السلطة الوطنية الفلسطينية،    
زالت الكثير مـن العقبات التي كان      
االحتالل يضعها في وجه العمـران      

ـ    ى ظهـور   الفلسطيني، مما أدى إل
 ،)1/17(شكل  .طفرة عمرانية شاملة  

ولكن لم يكن هناك مخططات جاهزة      
للعمل وفقها وخاصة في بداية هـذه       

إلـى  الثورة العمرانيـة، ممـا أدى       
عشوائية في البناء والتخطيط، كذلك     
فإن التعارض بين القوانين التنظيمية     
وملكيات األراضي أدى في أحيـان      
كثيرة إلـى خلـل فـي اسـتعمال         

  .األراضي وعدم التمكن من االستفادة منها بالطريقة المثلى
ن تـراخيص  كما أن عدم مراعاة المواطنين لبعض القوانين التنظيمية وانتشار مباني عديدة بـدو     

وبدون التقيد بالشروط والقوانين التنظيمية أدى إلى مشاكل عمرانيـة متنوعـة، ولكـن بعـض               
وتسجيل لـبعض المنـشآت األثريـة،       التحسينات بدأت تظهر على بعض مظاهر البنية التحتية         

وترميم بعضها، وإصدار القوانين بمنع هدم أي منشآت أثريـة وذات قيمـة، وتـسلمت وزارة                
آلثار على عاتقها هذه المهمة، وظهر بعض األفراد والجمعيـات التـي تعنـى بهـذا                السياحة وا 

إال أن األمور بدأت تسوء مجددا بعد انطـالق         المجال، وتظافرت الجهود في سبيل تحقيق ذلك،        
  .انتفاضة األقصى

  
  

                                                           
  .2000، جامعة األزهر بالقاهرة، " الطابع المعماري والعمراني لمدينة غزة  "سن، رسالة ماجستير بعنوان محسن، عبدالكريم ح 1
 .1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  2

 
  .2طة الفلسطينيةغزة بعد قدوم السل: 1/17شكل

ويظهر جليا التطور العمراني السريع والذي أثر سلبا علـى حالـة المنـشآت              
األثرية في قطاع غزة، ومدينة غزة تحديدا رغم تشكيل الـوزارات المختـصة       
والجهود المبذولة لذلك، إال أنها لم تكن بالمستوى المطلوب وما يقتضيه وضع            

 .المباني الحالي
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  : الخالصة1-2
ن الدراسـة   لقديمة، ولذلك فإ  بمنطقة البلدة ا  -نجد أن أغلب المنشآت التاريخية المتبقية هي في مدينة غزة         

تعود المنشآت األثرية بقطاع غزة إلـى فتـرات         ستتركز في األبواب التالية على مركز مدينة غزة التاريخي، و         
مختلفة، هذه الفترات كانت تؤثر سلبا أو إيجابا في الحال التي وصلت إليها هذه المنشآت حاليا، ويمكن تلخـيص                   

   :تأثير تلك الفترات كما يلي

  

                                                           
   .1990، دمشق، "التحرير الفلسطينيةمنظمة "، دائرة الثقافة 1حمودة، أحمد عبد الرحمن وآخرون، موسوعة المدن الفلسطينية، ط 1
 .1995وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، المخطط الهيكلي لمدينة غزة  2
   .1998، دار المنارة، غزة، 1أبو الهيجاء، أحمد، منهجية وآلية الحفاظ على المناطق والمباني التاريخية الفلسطينية، ط3

  التأثيرات والتغيرات الخاصة بالمنشآت والمناطق التاريخية  رةالفت

  العصر الكنعاني والفلسطيني 

 "م.ق1200-م. ق3000"

  

 .تأسست المدينة مع نهاية األلف الرابع قبل الميالد •

 .ظهرت المدينة كنواة صغيرة على ما يسمى بطريق حورس •

في تل العجول، أو    هناك اختالف بين المؤرخين حول مكان نشوء المدينة سواء           •
  .البلدة القديمة، أو ميناء األنثيدون القديم

  

  العصر اآلشوري 

 "م. ق609-م . ق734"

  

م . ق 609لفراعنة سنة   استولى عليها ا    حتى  على أهلها الجزية    األشوريون فرض
  1.على يد نيخو الثاني

-م. ق 605" العهد البابلي والفرسي  

 2"م. ق332

  

م واتخذوها موقعاً حربياً لتحركهم نحو مـصر      . ق 525استولى الفرس عليها عام     
  .ومنحوها إدارة خاصة بها

   والبطلميالعهد اليوناني

 "م.  ق65 -م.  ق332" 

  

وقعت المدينة في مكانها الحالي بالقرب من اآلبار المائية وكانت محصنة ضـد      •
 .الهجمات من البحر والصحراء

 .تطورت المدينة وأصبح لها ثمانية أبواب •

ميناء األنثيدون في هذه الفترة، ويعتبر شارع السدرة الحالي جزء مـن            أنشيء   •
  .الطريق القديم بين المدينة والميناء

 65"العهــد الرومــاني والبيزنطــي 

  3" م634 -م.ق

 .أزدهر  العمران كما ازدهرت فيها التجارة والعلوم •

 .أنشأ الرومان فيها موقع البالخية على شاطيء البحر •

 .بر لهم في تل السكن مبنى البلدية الحاليأنشأ الرومان مقا •

م، ودمر البيزنطيون المعابـد الوثنيـة وأقـاموا         395دخل الدين المسيحي عام      •
 .الكنائس

  

 " م1100- 634"العهد اإلسالمي 

  

 قـرب   "الدميثـة "فتحت المدينة على يد عمرو بن العاص بعد معركـة داثـن              •
 .المغازي

  .ترة كما ظهرت أحياء جديدةأنشأت معظم شوارع المدينة في هذه الف •
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  1/1تابع الجدول السابق 

  .تأثير الفترات المختلفة على المنشآت والمناطق التاريخية بمدينة غزة: 1/1جدول 
 

نتيجة للتطورات التاريخية التي مرت بها مدينة غزة عبر العصور تنوع الموروث 
 األثرية مناطق والالثقافي الفلسطيني نتيجة لتنوع األمم التي مرت عليه، وتنوعت المنشآت

همية الدينية والسياسية والتجارية والتاريخية، ومن الجدير بالذكر أن فلسطين مكتسبة معها األ
 كما أنه ،مازالت تفتقر إلى إحصائيات ودراسات وبيانات ضرورية خاصة حول موروثها الثقافي

، باإلضافة إلى قصور القانون الفلسطيني لوماتية أو أرشيفية لهذا الموروثال يتوفر أي قاعدة مع
استراتيجيات وخطط واضحة للتنمية الشاملة بالمناطق والمنشآت األثرية وذات وعدم وجود 

  . في الباب الثانيستوضحه الدراسةالقيمة، وهذا ما 

  

                                                           
 .1990، دمشق، "منظمة التحرير الفلسطينية"، دائرة الثقافة 1وسوعة المدن الفلسطينية، طحمودة، أحمد عبد الرحمن وآخرون، م 1

 1"م1240-م1100(العهد الصليبي 

  

 .رمم سور المدينة القديم كما بنيت المدارس وأنشأ فيها الصليبيون كنيسة بيرفيريوس

  

-م1520(العهد المملوكي والعثماني    

   "م1917

  

 .المباني العامةازدهرت المدينة و تم بناء العديد من المساجد والمدارس و •

اتسعت رقعة البناء في حي التركمان والتفاح وحي الزيتـون وبـدأ الزحـف               •
 .العمراني بشكل أساسي حول سور المدينة متجها نحو هذه األحياء

  

غــزة فــي االحــتالل اإلســرائيلي 

  " م1967-1994(

 .إنشاء حي الشيخ رضوان وحي النصر •

 .صعوبة استصدار رخص البناء •

 .نازلإغالق وتدمير للم •

 .إهمال للبنية التحتية •

  

غزة بعد قدوم السلطة الفلـسطينية      

 " م1994(

  

 .غطى البناء معظم حدود البلدة القديمة داخل وخارج حدود السور •

 .بدأ االمتداد ينتشر في األحياء الحديثة وعلى محاور الطرق •

 .االهتمام بتطوير البنية التحتية •

 . من مدارس ومستشفيات وخالفهبناء المؤسسات الحكومية والمرافق العامة •

  

  األقصى غزة في فترة انتفاضة

 " وحتى تاريخ إعداد الدراسة2000"

  

 .تدهور كبير في البنية التحتية واالقتصادية •

وقف نشاط للمؤسسات األهلية والحكومية وتدهور حالة المنازل والمنشآت  •
 .العامة والخاصة

  .لسطينيتدهور كبير في البنية المؤسساتية للمجتمع الف •
  


