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إىل لك عالم مكيث صبور وعىل الحقيقة غيور، يحفظها كاملة 
فال ينقصها، ويقولها مرشقًة فال يطفؤها، وبغريها- البتة- ال 
يدين فال يبوح، مهما كانت الظروف، ألن العلم عنده سلوك 

التقوى وهو له صفحة ُمثىل.
إىل لك باحث يتابع ويتبرص، ينضجه علمه غري مسخر، مزق أثواب 
العبودية الفكرية، واستعىل عىل التبعية الثقافية، ال ينحرف مع 

األهواء وال ينجرف إلغراء.

إىل لك مؤرخ أمني يف فهمه، نزيه يف حكمه، نظيف يف قلمه
ورع يف كلمه.

إىل لك الطلبة الذين معهم تدارسنا- ونتدرس- سوية، بتقٍص
واهتمام.

إىل أهل فلسطني الذين قاوموا وعملوا محتسبني، يف أي
ميدان لبناء تاريخنا الميضء.

إىل لك من بأمر هللا- سبحانه وتعاىل- يأتمر، وبه يهتدي ويعترب.
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المقدمة
األلف  ُقرابة  الكنعانيون  الـعـرُب  أسسـهـا  العالـم،  ُمدِن  أقدِم  من  غــزة 
هـاشـم  غـزة  العـرب  عليـهـا  أطلق  غـزة،  وسمـوها  المـيالد،  قبل  الثالثـة 
عليه  هللا  "صىل  محـمـد  الرسـول  جـد  مناف  عبد  بن  هاشم  إلـى  نسـبـة 
وسـلـم" الـذي ُدِفَن بها يف المسجد الذي يحمل اسمه وقّد تبدل اسم 
المدينِة بتبدِل األمم اليت صارعـتـهـا فـقـد سـمـاهـا الكنـعـانـيـون (هـزاتـي)، 
(عزايت)  واآلشوريون  و(عاداتو)  (غاراتو)  "القدماء"  والـمـصـريـون 
يف  أُعِطيت  أنها  اليوناين،  المعجِم  يف  جاء  وقـد  (عـزة)  والـعبـرانيـون 
العصور المختلفة عدة أسماء منها (أيوين) و(مينودا) وقسطنديا، ولكن 
التـاريـخ  حتــى هـذا  تحملـه  زالْت  ما  الذي  العريب،  باسمها  احتفظت  "غزة" 
اسم  حديثاً  المرصيون  عليها  أطلَق  وقــد  وأصـالِتـها،  لعروبتـِهـا  تـأكيـداً 
الهدنة  اتفاقية  وفق  سيادتهم  تـحــت  أصبـحـت  أن  بـعـد  غــزة"  "قـطـاع 
العربية اإلرسائيلية يف العام ١٩٤٩م، وبعد تحرر غزة من االحتالِل اإلرسائييل 
يف العام ١٩٩٤م، ودخولها تـحت السـيـادة الوطنية الفلسطينية أُعـلـن عـن 
"مـحـافـظـات  أي  الـجـنـوبـيـة  فلسطـيـن  محافظـات  اسـم  غــزة  قـطـاع 
الــجــنـــوب  مــحـــافـــظـــات  أكـبـر  غــــزة وهـي  تهـم مـحـافـظـة  الـتـي  غــزة" 
ومـــركــزهــا السيايس واالقتصادي، ومحافظـة خانيونس، ومحـافظة رفح، 

ومحافظة وسط غرة، ومحافظة شمال غزة.
وغـرة هـي مـسـقـط رأس اإلمـام الشـافـعـي رضـي هللا عـنـه صـاحـب أحـد 

مذاهب اإلسالم األربعة.
تقع مدينة غزة عىل خط طول ٣٤ درجـة وخــط عــرض ٣١ درجـة، وُتـعـتـبـر 
بوابة آسيا ومدخل أفريقيا بحـكـم الموقــع الجـغـرافـي بيـن مـصـر وبــالد 
مواصالت  نقطة  التاريخ  عرب  غزة  وكانت  وأفريقيا،  آسيا  وبني  الشام، 
ومحطة قوافل، وبالتايل أصبحت مركزاً تجارياً عالمياً، وبقيت غزة القديمة 
عىل تلة ترتفع ٤٥ مرتاً عن مستوى سطح البحر، ُيحيط بها سور عظيم له 

عدة أبواب من جهاته األربع. 
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        األديــــــرة
والـكـنــــائـس



تقع الكنيسة البزينطية يف جباليا غرب شارع صالح الدين، وتعد الكنيسة من أهم الكنائس 
يف بالد الشام، الشتمالِها عىل العناِرص المعمارية المتكاملة، بحيث اشتملت عىل نظـام 
الكنيسة البازيلييك ذي األروقة الثالثة أوسعها الرواق األوسط، وتحتوي الكنيسة عىل مكان 
أما  فلسطني،  يف  الكنييس  المسار  طبيعة  وهذه  الشمال  جهة  من   (clabel) العبادة 

مساحتها فتبلغ ٥٠٠ مرت مربع.
اشتملت الكنيسة عىل ١٦ نصاً كتابياً بالكتابِة اليونانية القديمة، وذلك العدد لم نجده يف 
أي كنيسة يف بالد الشام عىل اإلطالق، حيث أن أعظم كنيسة احتوت عىل ثمانية نصوص 

أو تسعة فقط.
البزينطي  اإلمرباطور  زمن  ٤٤٤م  عام  إىل  بالكنيسة  وجد  نص  أقدم  تاريخ  يعود 
ثيودوسيوس الثاين الذي حكم ما بني عامي ٤٠٨م- ٤٥٠م، وآخر نص يعود إىل عام ٧٨٠

م عرص اإلمرباطور البزينطي ليو الثالث وقسطنطني الخامس. 

الكنيسة البزينطية - جباليا
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العرص  وحىت  م   ٦٣٧ عام  لفلسطني  اإلسالمي  الفتح  منذ  الكنيسة  وجود  استمر  كما 
 ٢٤ عارصت  الكنيسة  فإن  وبذلك  المنصور؛  جعفر  أبو  الخليفة  زمن  السيايس  اإلسالمي 
به  مين  الذي  الديين  التسامح  مدى  عىل  يدل  وهذا  إسالمي،  خليفة  و١٤  إمرباطور 
عاشتها  اليت  الطويلة  المدة  عىل  يدل  كما  لفلسطني،  المسلمني  حكم  زمن  المسيحيني 

الكنيسة والتحسينات واإلضافات اليت دخلت عليها. 
الهندسيِة والنباتيِة واآلدميِة والمناظرِ  الجوانب  الكثريِ من  الكنيسة عىل  زخارف  وتضمنت 
الريفية وأدوات الطبِخ وحيوانات أليفة ومفرتسة من فلسطني وخارجها وعدد من أصناِف 
الطعام المعروفة وغري المعروفة، كما اشتملت عىل مناظر الصيد واألنهار وأشجار النخيل، 
سياسية  أزمات  من  صاحبها  وما  األيقونات  حرب  زمن  ُدِمرَت  الزخارف  هذه  معظم  ولكن 
العنارص  هذه  ترميم  إعادة  أو  إرجاع  بواسطته  يمكن  واحداً  أثراً  ترتك  ولم  واقتصادية، 

الزخرفية كما كانت

الكنيسة البزينطية - جباليا
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يقع دير القديس هيالريون يف المغراقة وسط قطاع غزة، يف موقع خربة أم أمري يف الجزء 
العلوي من الكثبان الرملّية العالية عىل بعد خمسة عَرش  كيلو مرتًا جنوب مدينة غزة، وعىل 
األبيض  البحر  ساحل  من  مرتٍ  ثالثمئة  بعد  وعىل  النصريات  غرب  مرتات  كيلو  ثالثة  بعد 
المتوّسط. يضم� الموقع آثار كنيسة ودير (مع مصّىل، ومكان للمعمودّية، وغرفة أرضّية 
لوحات  المبىن  داخل  توجد  ككل).  المبىن  ق  يطو� وجدار  وحّمام  للرهبان  وُمُغر  للدفن، 
فسيفسائّية تضّم شخصّيات مرسومة، وتصاميم هندسّية تزّين األرضّيات. حمل الدير هذا 
القّديس هيالريون  يد  عىل  األصل  يف  بناؤه  تم  الموقع  بأّن  الّسائد  االعتقاد  من  االسم 

وُيعترب المكان المثوى األخري للقّديس.

دير القديس هيالريون - الزوايدة

10 الدليل ا�ثري لمدينة غزة



يف  استقّر  من  أّول  وكان  والّثامن.  الرّابع  القرن  إىل  تعود  الموقع  يف  اآلثار  بأّن  وُيعتقد 
الموقع القديس هيالريون، وهو غّزي األصل من قرية طاباثا، حيث اعتنق المسيحّية يف 
مرص خالل القرن الرابع ميالدي وعاش يف ُخلَوة. بعد مرور ثالثني عاماً جذب الّدير أكرث من 
الكنيسة. يف عام ٣٦٢م     تم  المباين حول  راهٍب وثّم أضيفت مجموعة من  أربعمئة 
تدمري الّدير واضطّر القديس هيالريون إىل الفرار من جوليان المرتد. يف نهاية المطاف أعيد 
بناء مجمع المباين وتم دفن رفات القديس هيالريون هناك حوايل عام ثالثمئة وواحد 

وسبعني.
يف عام ٦٣٨م، بعد الفتح اإلسالمي، توّقف الّتوافد إىل دير القّديس هيالريون، وبحلول 
تم  بأنه  يعتقد  حيث  المجمع،  يف  المباين  جميع  األمويون  حّول  ميالدي  الثامن  القرن 
إضافة الحّمام خالل هذه الفرتة. ُهجر الموقع بعد وقوع زلزال مدّمر واستخدمه سكان 
اليت  األثرّية  للحفرّيات  ا  حالي� الموقع  الحجارة. يخضع  المجاورة كمكان إلنتاج مقالع  القرى 

كشفت النقاب عن العديد من القطع األثرّية اليت تعكس تاريخ الموقع العريق.

دير القديس هيالريون - الزوايدة

الدليل ا�ثري لمدينة غزة11



تقع كنيسة القديس برفرييوس فـي أحـد أقـدم األحياء الشعبية بغزة، وهو حي الزيتون عىل 
مساحة ما يقارب ٢١٦ مرت مربع، ويعـود تـاريخ بناءها إىل بداية القرن الخامس الميالدي، أما 

األبنية الحالية تعود إىل القرن ١٢م.
والقديس برفرييوس ولـد فـي مدينـة سـالونيك باليونان سنة ٣٤٧م، ألبوين غنيني رشيفي 
الحسب، وعند بلوغه سن الثالثني ذهب إىل مرص ليتعلم حياة الرهبنة يف دير السيق، وبعد 
خمس سنوات قضاها مع رهبـان مـصـر اتجه إىل القدس، وزار األماكن المقدسة، وسكن 
يف الربية المجاورة لنهر األردن ناسكاً، ولما بلغ برفرييوس الخامسة واألربعني من عمره عينه 
بطريرك القدس قساً، ولما ُتويف أسقف غزة عني أسقفاً لمدينة غزة، فزنل إىل غزة برفقة 

تابعه الشماس مرقص الـذي كتـب تـاريخ حيـاة برفرييوس فيما بعد.

كنيسة القديس برفرييوس (الروم األرثوذكس)
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ولما كانت غزة وثنية أرسل برفرييوس برسالة إىل القسطنطينية، طالبـا المساعدة يف بناء 
اإلمرباطـورة  فقامت  ٣٩٨م،  سنة  وذلك  غزة  يف  األوثان  عبادة  أماكن  وهدم  كنيسة 
والمهندسني  المـال  أرسلت  حيـث  بمساعدته  أركـاديوس  اإلمرباطـور  زوجـة  أفذوكسيا 
والحجـارة عن طريق أنطاكيا، فوضـع حـجـر األساس للكنيسة اليت استغرق بناؤها خمس 
سنوات، وقد تم إنشاء تلك الكنيسة وفـق المخططات والمواصفات والرسومات التـي 

طلبتها أفذوكسيا حيث سميت بكنيسة أفذوكسيا نسبة إليها.
وبعد أن ُتويف القديس برفرييوس سنة ١٢٠م دفن يف الكنيسة، وما يزال رضيحه يف الزاوية 
الشمالية الرشقية، ومما يؤكد ذلك ما جاء مكتوباً عىل بالطة رخامية توجد أعلـى عقـب 

البـاب الغريب للكنيسة فـي ثمـانية سـطور بالالتينيـة وأسفلها ترجمة بالعربية.

كنيسة القديس برفرييوس (الروم األرثوذكس)
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والكنيسة الحالية ذات تخطيط مستطيل ينتهي بالهيكل المسقوف بنصف قبـة وسقفت 
الكنيسة بقبـوين متقاطعني بينهما عقد مدبب، وللكنيسة ثالثة مداخل، يتقدم المدخل 
يحمالن  مدببان  عقدان  عليها  يرتكز  رخامية  أعمدة  ثالثة  عىل  محمولة  مظلة  الغريب 
السقف عىل شكل قبو متقاطع. وتمتاز هذه الكنيسة بالجدر الضخمة المدعمة بأعمدة 
ُثبتت بوضع أفقي لدعم الجدران باإلضافة إىل األكتاف الحجرية. يشبه  رخامية وجرانيتية 
مخطط الكنيسة األصيل كثرياً مخطط الكنائس البزينطية البازيليكية األخرى يف فلسطني، 
الغريب،  المصلبة والقباب والمدخل  العقود  الحايل مثل  للمبىن  المعمارية  العنارص  لكن 
تشبه ما هو موجود يف الكنائس الصليبية، لذلك فإنه من المرجح أن يكون المبىن الحايل 

قد ُبين يف القرن الثاين عرش عىل أساسات الكنيسة البزينطية األصلية.
الحرب  ويف  بابها،  ووسع  زخارفها،  وجددت  قـصـارتها،  وتـم  ١٨٥٦م  عام  الكنيسة  رممت 
العالميـة األولـى تعرضت للخـراب، وأزيلت معظم زخارفها فقام األهايل بإصالحها، ويف عام 
بالطها  بتجديد  فقام  تجديدها،  يف  أثر  غزة  إلـى  بـك  جورج  التاجر  قـدوم  كـان  ١٩٢٣م 

وقصارتها وأعاد لها زخارفها وزينتها.

كنيسة القديس برفرييوس (الروم األرثوذكس)
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األسـبـلــة



العرص  يف  السبيل  هذا  أُنئش  وقد  الباشا،  قرص  من  أمتار  بعد  عىل  الدرج،  حي  يف  يقع 
العثماين عام ١٥٦٨م بهرام بك بن مصطفى باشا وقد جدده رفعت بك الجركيس قائم 
مقام مدينة غزة، لذا سمي سبيل الرفاعية كما جدد يف عهد السلطان عبد الحميد الثاين 
عام ١٩٠٠م، لذا أطلق عليه سبيل السلطان عبد الحميد. وهو عبارة عن دخلة يتقدمها عقد 
لسحب  بقصبات  مزودة  كانت  فتحات  ثالث  الدخلة  يتصدر  مكسلتني،  جانبيه  عىل  مدبب 

الماء من حوض السبيل لسقاية الناس.
بالماء من برئ الربج، والمسمى بذلك نسبًة إىل برج  ُيزود  الرميل، وكان  وقد ُبين من الحجر 
المراقبة والدفاع الذي كان بجواره، ويوجد عىل السبيل أبيات شعر تعود لزمن تجديده يف 

عهد السلطان عبد الحميد الثاين.

سبيل الرفاعية - سبيل السلطان عبد الحميد الثاين
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األســواق



يقع يف حي الدرج بمدينة غزة، وهو مالصق للجدارِ الجنويب للجامع العمري الكبري ويعود 
بن  محمد  السلطان  عهد  يف  إنشاؤه  تم  حيث  المملويك  العرص  إىل  السوق  بناء  زمن 
قالوون بواسطة األمري تنكز النارصي عام ١٣٢٩م. ويتكون السوق من شارع ضيق مغطى 
بقبو مدبب وطول الشارع حوايل ٦٠ مرتاً وعرضه ال يزيد عىل ٣ أمتار وعىل جانبيه حوانيت 
وهي  القيسارية  سوق  اسمان:  السوق  ولهذا  متقاطعة.  بأقبية  مغطاة  صغرية  تجارية 
كلمة يونانية تعين السوق، وظلت مستخدمة يف العصور اإلسالمية. ويطلق عليه أيضاً 

اسم سوق الذهب وذلك نسبة إىل تجارة الذهب المنترشة فيه. 
مع  يتناسب  ال  بما  التجارية  محالته  عىل  دخلت  اليت  الحديثة  الرتميمات  من  الرغم  وعىل 
من  الفريدة  األثرية  المباين  من  واحداً  يظل  السوق  هذا  أن  إال  األصيلة،  األثرية  معالمه 

نوعها يف غزة.

ســوق الـقـيـســـاريـــة
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البيـــوت
األثـــــــــريـــــة



يقع بيت حتحت األثري يف حي الشجاعية بالبلدة القديمة بمدينة غزة، وتحديداً يف داخل 
ابن  و(جامع  رقية)  الست  (مسجد  ويجـاوره  بغداد،  جنوباً من شارع  المتفرعة  األزقة  أحد 
إىل  ملكيته  وتعود  األثـريـة،  السكنية  المباين  من  مجموعة  إىل  إضافة  األثريان،  عثمان) 
عرش  الثـانـي  القـرن  فـي  بنـاه  وقد  األصـل،  كردي  وهو  حتحت)  آل  جليب  (إبراهيم 

الهجري/الثامن عرش الميالدي.
ودرجني  ومطبخني،  وإيوان،  كبرية  غرف   ٧ عىل  يحتوي  أريض  طابق  من  البيت  يتكون 

(سل�مني) يؤديان إىل سطح البيت.
الحاالت  أصحاب  األطفال  لتأهيل  كمركز  يستخدم  اليوم  فأصبح  صاحبه  به  تربع  وقد 

الخاصة.

بيت حتحت األثري
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يف  المتبقية  التاريخية  األسبطة  ألحد  مالصقاً  غزة،  مدينة  يف  الدرج  بحي  الحتو  بيت  يقع 
العمري  المسجد  من  أيضاً  قريب  العلمي وكساب، وهو  باسم سباط  والمعروف  المدينة 

الكبري.
ويعود بناء البيت إىل عام ١٩٠٨م، وظل يستخدم كمبىن سكين حىت عام ٢٠٠٠م، ثم استخدم 
منذ  هو  كما  قائماً  البيت  زال  وال  لإلسكان،  أخرى  مرة  تأجريه  تم  وبعدها  لألطفال  كروضة 

إنشائه ولم يتعرض ألي إضافات أو تعبريات معمارية.
الفناء  إىل  يوصل  دهلزي  يتبعه  كساب  سباط  عىل  يطل  رئيس  مدخل  من  البيت  ويتكون 
السماوي (مكشوف)، وهو بدوره يطل عىل جميع غرف البيت، واإليوان الكبري، ودرج يقود إىل 

السطح العلوي للبيت، وتبلغ مساحته ١٢٠ مرتاً مربعاً.

بــيــت الـحــتـــــو
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يقع بيت الجعفراوي يف أحد التفرعات من شارع العلمي بيك بحي الدرج، وتبلغ مساحته 
٣٧٥ مرتاً مربعاً، ويعود بناؤه للحقبة العثمانية، ويتمزي المبىن األثري بمدخلني، مدخل يف 
الواجهة الغربية الشمالية للطابق األريض، ومدخل يف الواجهة الغربية الشمالية للطابق 
وفناء  المدخل  دهلزي  من  مكون  األريض  الطابق  طابقني،  من  المبين  ويتكون  األول، 
سماوي يطل عليه إيوان آخر الجهة الرشقية منه، وخمس غرف ومطبخ ودرج يؤدي إىل 
الطابق األول، أما الطابق األول فيتكون من أربع غرف وانهارت ثالثة منها ولم يبَق سوى 
غرفة واحدة وقد تأثر البيت أثناء الحرب من عمليات القصف المختلفة حيث ظهرت العديد 
من المشالك كتساقط بعض الحجارة من الواجهة الغربية للفناء الداخيل وتخلخل حجارة 
القوس يف اإليوان الرشيق كذلك العديد من الرشوخ يف األسقف وأعتاب بعض الشبابيك، 

وانهارت بعض األجزاء من الدرج فضًال عن الغرفتني العلويتني. 

بيت الجيفراوي
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يقع يف حي الزيتون بمدينة غزة، وتعود ملكية البيت لصاحبه ديب عودة الغالييين، ويعترب 
بنائه  تاريخياً عىل فن العمارة اإلسالمي يف تصميمه وأسلوب  بيت الغالييين هذا نموذجاً 
للبيت عىل شارع الغالييين،  الرئيس  وسماته، وتبلغ مساحته ٢٥٠ مرتاً مربعاً، ويطل المدخل 
البيت  أما  منه،  أجزاء  بعض  تحديث  تم  مكشوف  فناء  إىل  يؤدي  مبارش،  مدخل  وهو 
فمستطيل الشكل يتكون من طابقني اثنني، يحتوي الطابق األريض منه عىل فناء سماوي، 
وهو يعد العنرص الرئيس يف البيت حيث تطل عليه الغرف واإليوان الرئيس، أما الطابق األول 
فيتكون من غرفة واحدة وحمام ورشفة واسعة، وتتمزي الواجهات الداخلية للبيت المطلة 
عىل الفناء بتوزيع الفتحات واألبواب الداخلية للفراغات المختلفة، إضافة إىل واجهة اإليوان 
اليت تعد الواجهة الرئيسة واألجمل فيه، وذلك ألنها تطل عىل فناء بواجهة عىل شكل عقدين 
مخموسني من الحجارة الرخامية الملونة، ويرتكز هذان العقدان عىل أعمدة رخامية كورنثية 

الطراز . 

بيت الغالييين
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الدرج بمدينة غزة وتحديداً يف شارع فهمي بيك غرب  األثـري يف حي  يقع بيت الغصني 
بناه شهاب  العثمانية، حيث  الحقبة  أواخر  إىل  تأسيسه  تـاريـخ  ويعـود  الباشا،  متحف قرص 

الدين الغصني، وتقدر مساحته بحوايل ٢٧٠ مرت مربع .
العام،  الشارع  عن  منسوبه  وينخفض  الشكل.  مستطيل  فناء  إىل  يؤدي  البيت  مدخل 
والمدخل من الجهة الرشقية يؤدي إىل درج وسطح علوي، ويتكون البيت من إيوان واسع 
وكبري عىل شكل صليب. وسقفه عبارة عن أقبية متقاطعة، وتطل عىل اإلیوان ٤ غرف نوم 
بها العديد من البيوك والفتحات، والمبىن يمتاز بعدد كبري من العقود المدببة والدائرية. 
وتم ترميم البيت وصيانته من قبل مركز إيوان وبالرشاكة مع مركز رواق وذلك عام ٢٠٢١م 

ليكون معلماً ثقافياً ومركزاً حضارياً للمهتمني بالرتاث.

بيت الغصني
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يقع بيت العيش يف حي الدرج وسط مدينة غزة القديمة، وتحديداً إىل الغرب من المسجد 
العمري الكبري، ويعود تاريخ تأسيسه لفرتة الحكم العثماين لفلسطني.

وغرفتني  وإيـوان  فنـاء  من  األرضـي  الطابق  يتكون  حيث  اثنني،  طابقني  من  البيت  ويتكون 
العمارة  روعة  تدلل عىل  وزخارف هندسية  وأقواس  قباب  يعلوهما  بعقدين،  مسقوفتني 
اإلسالمية، ويصل الدرج الطابق األريض بالطابق العلوي من البيت، كما توجد به (مزيرة ماء)، 

كانت تستخدم خزاناً صغرياً للمياه، وتطل ساحـة الفنـاء عىل اإليـــــــوان.

بيت العيش
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ويعد  العمري،  الجامع  شمال  القديمة  البلدة  يف  الدرج  حي  يف  األثري  الباشا  بيت  يقع 
رائعاً من الناحية المعمارية والفنية يف العمارة اإلسالمية، ويرجع تاريخ تأسيسه  نموذجاً 
إىل العرص المملويك، أما ملكيته فتعود لعائلة الخرضي، وتبلغ مساحته أكرث من ٨٠٠ مرت، 

وقد خضع إىل عملية ترميم من قبل مالكه.
يتكون البيت من طابقني اثنني، مكون من ثماين غرف ومطبخني وثالث بيوت راحة وإيوانني 

وأربع باحات إضافة إىل رسداب مغلق يطل عىل الجامع العمري الكبري .
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الــتـــالل
األثـــــــــريـــــة



أول ميناء يف غزة، وكلمة  الشاطئ غرب مدينة غزة، وكان  الشمال من مخيم  يقع إىل 
األنثيدون كلمة يونانية تعين "مدينة الزهور"، وُيعتقد بأّنه موقع ُسِكن منذ عام ثمانمائة  
ميوماس  ميناء  باتجاه  جنوًبا  الميناء  نقل  تم  عندما  ومئة  ألف  عام  حىت  الميالد  قبل 
الروماين ألسباب غري معروفة، ويتمّزي الموقع بتاريخ عريٍق حيث ُيعتقد بأّنه المكان الّذي 
قام فيه ألكساندر العظيم بجلب معّداته العسكرّية إىل الّشاطئ خالل القرن الرّابع ميالدي 
تمهيداً لحصاره غّزة، وكما وهب مارك أنتوين جزءاً كبرياً من المنطقة الّساحلّية إىل كليوباترا 

كهدّية.
وأحياء  ومنازل  روماني�ا  معبًدا  لتشمل  الموقع  يف  األثرّية  البقايا  من  العديد  عىل  ُعِرثَ 
صناعّية وسكنّية. وهناك أيًضا بناء دفاعي مصنوع من الّطوب اللنب ويضّم كذلك الربج 
األنثيدون وميوماس تشري جميعها إىل  أدلّة يف مواقع  المدينة، وكذلك يوجد  وجدران 
الّتاريخ المسيحي الغين الذي يعود إىل العرص الّروماين. يف عام ٣٣٥م قام قسطنطني 
بتعيني ميوماس مدينة  مسؤول عنها أسقف خاص بها حىت مات آخرهم  خالل القرن 
يف  مسيحّية  آثاراً  المرصيني  اآلثار  علماء  اكتشف  ١٩٦٥م  عام  يف  ميالدي.  عرش  الثامن 
تصّور  كبرية  فسيفسائّية  لوحة  ذلك  يف  بما  ميالدي  الّسادس  القرن  إىل  تعود  الموقع 

الّطبيعة بما يف ذلك الحيوانات والّنباتات.
ا إجراء الحفرّيات والّرتميمات بشكل  إّن اآلثار يف مواقع األنثيدون و ميوماس تنتظران حالي�
مالئم للكشف عما ُدفن منها تحت الكثبان الرملّية. كما تم إدراج المدينة القديمة بشكل 

مبديئ عىل قائمة الّرتاث العالمي يف فلسطني.

البالخة "األنثيدون"
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الرشقية  الجنوبية  جهتها  من  غزة  مدينة  عىل  الموقع  ويرشف  الشجاعية،  حي  رشق  يقع 
عيل  الشيخ  مزار  التل  هذا  عىل  يقع  قديمة،  معمارية  وتكوينات  آثار  الموقع  يف  ويوجد 
المنطار، وعىل األرجح أن هذا االسم "المنطار" مشتق من عملية النطرة اليت كان يقوم بها 

المجاهدين الذين يرقبون الطريق تحسباً لقدوم الغزاة.

تل المنطار
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يقع تل السكن شمال وادي غزة، والذي يبعد حوايل ٥ كم جنوب مدينة غزة، عىل تربة 
رملية كركارية، بارتفاع أكرث من ٣٠ مرتاً عن سطح البحر. وقد تمزي بالمناعة والحصانة بسبب 

التحصينات المعمارية اليت أنشئت فيه عىل مدار التاريـخ.
إىل  تاريخها  يعـود  التـي  غزة،  األثرية يف مدينة  المواقع  أهم  األثـري من  السكن  تل  يعترب 
يف  محصن  مرصي  إداري  مركز  أقدم  وهو  م،  ق،   ٣٣٠٠-٢٣٠٠ المبكر  الربونزي  العرص 
فلسطني، وهو بمثابة المكان الرئيس لألعمال التجارية بني مرص والمناطق المجاورة لها، 
وقد شهد تل السكن مرحلتني مختلفتني من االستيطان البرشي، وهما: الحضارة المرصية 

والحضارة الكنعانية اللتان تعودان إىل أوائل العرص الربونزي المبكر.
اكتشف الموقع عام ١٩٩٨م، وذلك أثنـاء بناء مجمع سكين يف مدينة الزهراء، حيث ظهرت 
الطوب  كبرية من  التل  اكتشاف  المتنوعة، وقد ساعد  األثرية  القطع  والعديد من  بقايا 
غزة، وتطور  لمدينة  القديم  التاريخ  توضيح  أخرى، يف  إىل معالم معمارية  إضافة  اللنب، 
العالقات المرصية الكنعانية، اليت مرت بمراحل متعددة، مثل: العالقات التجارية العسكرية، 

واإلدارة، وذلك خالل األلفية الثالثة والرابعة قبل الميالد .

تل السكن
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        الـجـوامـع
والـمـســاجــد



العمري أقدُم وأعرُق مسجٍد يف مدينِة غزة، ويقُع وسط  مدينة غــــزة  ُيعترب المسجُد 
القديم،  السوِق  من  بالقرِب  القــديـمـة 
مـربع،  مـتـــر   ٤١٠٠ مـســــاحــتـه  وتبلغ 
ومساحـة فنائه ١١٩٠ مرتاً مربـعـاً، يحمل ٣٨ 
الـــجــمـــيـــِل  الرخـــــــــاِم  مـــــن  عـــــامــــــوداً 
يف  يــعــكــــُس  والـــــذي  والـمـتـيـــــــن، 
المعماري  الفِن  بـداعــِة  جـمـالــِه وروعـــتِه 

القديم يف مــــــديــــنــــِة غــــــــــــــزة.
وهو بذلك أكُرب مسجٍد يف قطاِع غزة، وقد 
هـذا  العــمـري  الـمسجـِد  عىل  أُطلِق 
بن  المسلمني عمر  لخليفِة  تكريماً  االســـم 
الخطاب صاحب الفتوحات، كما ُيطلق عليه 

أيضاً اسم الكبري ألنه أكرب جامع يف غزة.
معبداً  الحايل  المسجِد  موقُع  كان 
له البزينطيون إىل  فلسطينياً قديماً، ثم حو�
كنيسة يف القرن الخامس الميالدي، وبعد 
له  حو� السابع  القرن  يف  اإلسالمي  الفتح 
المسلمـون إلـــى مسجد، ويف عام ١٠٣٣م، 

رضب زلزال المنطقة فأدى إىل سقوط مئذنة الجامع العمري الكبري.

الجـامـع العـمـري الكـبيــر
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ولـكـن  الـمـعــمــدان،  ليـوحـنـا  مكر�سة  كاتدرائية  المسجِد  مكاُن  الصليبيون  حول  ١١٤٩م،  عام  ويف 
األيـوبـيـون دمروا معظمها عام ١١٨٧م، ثم أعاد المماليك بناَء المسجِد يف وقٍت مـبـكـر مـن القرن 
استعاده  ما  رسعان  لكن  ١٢٦٠م،  عام  يف  بتدمريِه  المغول  قام  وبعدها  الميالدي،  عرش  الثالث 

ر مرة أخرى بعد وقوع زلزال رضب المنطقة يف نهاية القرن الثالث عرش. المسلمون،وُدم�
ويف القرن السادس عرش، أعاد العثمانيون بناء المسجد العمري الكبري، وذلك بعد حوايل ٣٠٠ سنة 
العالمية  الحرب  أثـنـاء  الربيـطـانـي  القـصف  بعـد  بالغة  بأضـرار  المسجد  الزلزال. وأصيب  من وقوع 

األوىل، ويف عام ١٩٢٥م، قام المجلُس اإلسالمي األعىل بتـرميِم المسجد.

الجـامـع العـمـري الكـبيــر
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ُيعد من أجمِل جوامع غزة األثرية وأكربها، ويقع بحي الدرج يف مدينِة غزَة القديمة، وهو 
عبارة عن صحن مكشوف تحيُط بِه أربع ظالل أكربها ظلة القبلة، ويف الغرفِة اليت تفتح عىل 
الظلة الغربية رضيُح السيد هاشم بن عـبـد مـنـاف جـد رســول هللا مــحــمــد "صىل هللا عليه 
وسلم" الذي ُتويف يف غزة أثناء رحلته التجارية رحلة الصيف. وقد ُسِميت مدينة غزة "بغزة 

هاشم" نسبة إليه.
وقد أُنئِش المسجد عىل يد المماليك، وجدده السلطان عبد الحميد سنة ١٨٥٠م، وُدِفَن 
يف هذا الجامع الشيخ زكريا وقد كتب عىل رضيحه "هذا قرب الفقيد لله تعاىل زكريا التدمري 

ُتويف يف شهر صفر سنة ٧٤٩هـ.

جامع السيد هاشم
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غـــزة  بمـديـنـِة  الـدرج  حـي  فـي  ويقع  غزة،  يف  القديمة  المساجد  أبسِط  من  هو 
القـــديـمـة، ويتكون المسجد من رواقني اثنني وبائكة بالوسط معمولة عىل دعامتني، 
إلـى  نـسـبـة  المغريب  بمسجد  وسمي  النخل،  جريد  من  سقفه  وكان  قباب،  أربعة  وله 
الـوايل الـصـالـح الـشـيـخ محمد المغريب الذي أقام فيه، واتخذه زاوية له فاشتهر به ولما 
ُتويف ُدِفن بمغارة كبيـرة تحت إيوان وبين بساحته قرب، إشارة له مكتوب عليه تاريخ وفاته 

عام ٨٦٤ه. ويعرف بمسجد السواد، وتجدد المسجد يف القرن الثالث عرش.

مسجد المغريب (السواد)

الدليل ا�ثري لمدينة غزة35



يقع يف حي الـزيـتـون فـي الـبـلـدة الـقـديـمـة، وتـبـلـُغ 
الجامُع  ويتكوُن  مربعاً،  مرتاً   ٣٧٧ حوايل  مساحتُه 
من مصىل به عمودان رخاميـان. وُسـِمـي بـجـامـِع 
بــك  أحـمـد  الــواليـة  كاتــب  إلـى  نسبـَة  والية  كـاتـب 
فـــيــه،  وأقــام  تـدمـيــره،  بـعـد  بتجديده  أمـَر  الـذي 
سليم  بن  مراد  العثماين  السلطان  زمــــن  وذلـــك 
الثاين عام ١٥٨٧م. ويشـيـُر الـنـص الـمكتوب أسفل 
زمن  ١٣٢٥م  عام  أُنئِش  أنه  إىل  الجامع  مئذنة 

السلطان المملويك محمد بن قالوون. 

جامع كاتب والية
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يعد ثاين أكرب المسـاجـد األثـريــة 
بعد الـجـامـع العمـري الكـبــيـــــر، 

ويقـع يف حي الشجـاعـيـة شــارع 
السوق، وتبلُغ مساحتُه ٢٠٠٠ مرتاً 
مـربــعــاً، وهــــو نـــمــــوذج رائــــع 
للعمارِة المملوكية بعنـاصــرِهـا 

المعمارية والزخرفية وقد أُنئش 
علـــى مــراحــل مـتــعـــددة أثـنـاء 
العرص المملويك بناُه أحمد بن 
عثـمـان الذي ُولِد يف نابلس ثم 
نـزل غــزة، حـيـث سـكـنـهـــا وبـنـــى 

الـجـامـع وكان صالحاً وتؤمن الناس بكراماته، وُتويف فيها عام ١٤٠٢م، ويوجد بالرواِق الغريب 
من المسجِد قُرب األمري سيف الدين يلخجا الذي توىل نيابة غزة عام ١٤٤٥م، وُتويفَ بها عام 

١٤٤٦م، وُدِفَن يف نفس الجامع . 

جامع ابن عثمان
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هو من جـوامـع غـزة المشهورة، 
يقــُع فـي حي التفاح خارج السور 
الشـريق لـمـدينـِة غـزة القـديـمـة، 
يمتـُد الـجـامـع علـى مساحة ٣٢٠ 
مرتاً مربعاً خارج سور غزة القديم، 
ويعوُد الجامع للعِرص المملويك، 
وقـد ُســِمـي نـسـبــة إلــى الرجـــل 
الـصـالح الـشـيـخ عـلــي بـن مروان 
صاحب الرضيح الموجود أسـفـل 
القبة الملحقة بالمسجـد، يـجـاوُر 
الجامع مقبـرة سـمـيـت باسـمــه 
تــضـم شـواهـد قـبـور حيث ُتعترب 
وثائق تاريخية من الدرجـة األولـى. 
١٣٧١م،  عام  المسجد  أُنئِش 
مـــن  الكـثـيــــر  عـلـيـــه  وجرت 

التــجــديـــدات واإلضـافــات.

جامع عيل بن مروان

12 38الدليل ا�ثري لمدينة غزة



يقع يف الطرِف الرشيق للبلدة القديمة بحي الشجاعية، تبلُغ مساحته ٦٠٠ مرت مربع، ومدخله 
ُيعد من أجمل المداخل التذكارية بشكلِه المعقود عىل هيئة حدوة الفرس، وُسِمي بهذا 
الـمـســجـد  ويــحـتــوي  دمــري،  الـظــــفـــــر  الــديــن  شهـاب  لمـؤسسِة  نـسـبـــــــة  االســـــم 

عـلـــــى لوحـٍة مـنـقـــوشــة بالحجرِ الرميل حيث تشيـر إلـى أن عـــام تـــأســيــســـه هــــي ١٣٦١م.

مسجد الظفري دمري
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يقع الجامع يف حي الشجاعية بغزة القديمة، حيث تبلغ مساحته ٥٤٦ مرتاً مربعاً، وقد بين 
أيام  الدودار  بردبك  األمري  يد  عىل  ١٤٥٥م  عام  وذلك  مدرسة،  ليكون  األصل  يف  المسجد 
الملك األرشف أبو النرص إينال. ويتكون المبىن من ساحة مكشوفة تتوسط مجموعة من 
الرشعية يف  للمحكمة  الستخدامه مقراً  نظراً  المحكمة  بجامع  والمرافق، وُسمي  الغرف 

العِرص العثماين.

جامع المحكمة(جامع المحكمة الربدبكية)

مربعاً،  مرتاً   ١٧٤ حوايل  مساحته  وتبلغ  غزة،  مدينة  يف  الجديدة  الشجاعية  حي  يف  يقع 
ويتكون المسجد من إيوان ومحراب، ويقع إيوانه الوحيد يف الجبهة الرشقية من المسجد 
بأنها  إليها، وقيل  نسب  اليت  السيدة  إىل  نسبة  المسجد  الصالة. وسمي  بيت  يشكل  وهو 
زوجة أحد الحكام الذين تولوا حكم مدينة غزة يف العهِد العثماين، وقيل بأنه منسوب لرقية 

بنت أحمد صاحبة القرب الذي ُوِجد يف اإليوان الضارب بجامع عيل بن مروان.
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مربعاً،  مرتاً   ١٧٤ حوايل  مساحته  وتبلغ  غزة،  مدينة  يف  الجديدة  الشجاعية  حي  يف  يقع 
ويتكون المسجد من إيوان ومحراب، ويقع إيوانه الوحيد يف الجبهة الرشقية من المسجد 
بأنها  إليها، وقيل  نسب  اليت  السيدة  إىل  نسبة  المسجد  الصالة. وسمي  بيت  يشكل  وهو 
زوجة أحد الحكام الذين تولوا حكم مدينة غزة يف العهِد العثماين، وقيل بأنه منسوب لرقية 

بنت أحمد صاحبة القرب الذي ُوِجد يف اإليوان الضارب بجامع عيل بن مروان.

مسجد الست رقية
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غزة  أزقة  يف  الزيتون  حي  يف  يقع  غزة،  يف  األثرية  والمباين  المساجد  أقدِم  من  ُيعترب 
المسجد  مساحة  تبلغ  الكبري،  العمري  الجامع  من  قريب  وهو  المباين  ُتزاحمه  القديمة، 

حوايل ٧٠ مرتاً مربعاً وهو عبارة عن بيت للصالة وإيوان وساحة وله أوقاف يسرية.
سمي المسجد نسبًة إىل الشيخ عثمان قشقار ويقال أنه من العجم كان له داران ودكانان 
المسجد  باب  ويوجد عىل  األصل،  ألباين  رجل  بأنه  الجرن. وقيل  بساقية  فرن وقرياط  وربع 
آب/   ٢٥ الموافق  ٦٢٠ه  رجب   ٢٧ المسجد  تأسيس  تاريخ  عليها  مكتوب  رخام  قطعة 

أغسطس ١٢٢٣م.

مسجد الشيخ عثمان قشقار
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ُيعترب الجامع العمري يف مدينِة جباليا أحد أقدم المعالم التاريخية اليت تقع يف قلب جباليا 
البلد، وُيطلِق عليه سكانه اسم (الجامع الكبري)، ألنه من أكرب جوامعها القديمة، وال توجد 
لوحة تأسيسية للبناء لكن الطراز المعماري للِمئذنة ُيؤكد العمارة المملوكية، ويؤكد ذلك 
وجود الزهرة ذات البتالت أي (زهرة السوسن)، وهي شعار مليك اتخذته أرسة آل قالوون، 

ولم يتبَق من بنائه القديم إال اإليوان والمئذنة. 
وبالقرب من الجامع رضيح للشيخ (محمد المشيش) الذي تعود أصوله إىل بالد المغرب، 
وُيعَتقد أنه َقِدَم إىل فلسطني يف القرن العارش الهجري/ السادس عرش الميالدي، من بالِد 
تعرض  الشام. وقد  بالد  وبقية  األرس يف فلسطني  العديد من  تفرعت منه  ثم  المغرب، 

الجامع للتدمري والقصف من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل عام ٢٠٠٨م وعام ٢٠١٤م.

الجامع العمري- جباليا
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القديمة  بالبلدِة  الدرج  اليت يقع يف حي  القديمة،  األثرية  المساجد  ُيعد مسجد خالد من 
عرش  الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  يف  أُسس  المساحة،  صغري  مسجد  وهو  غزة،  لمدينِة 
ميالدي) وأُطلق عليه هذا االسم نسبة إىل الشيخ خالد بن شبيب، المُتوىف يف عام ١٣٤٨م، 
١٣٥٧م،  عام  وذلك  األنصاري،  المقديس   إبراهيم  بن  أحمد  الدين  شهاب  ناظره  وجدده 
رخامية  أعمدة  عىل  المستندة  الِقباب  تغطيها  أروقة  وثالثة  إيوان  من  المسجد  ويتكون 

كورنثية الطراز. وُيقال بأَن المسجد يحوي قرب الشيخ جقماق جد عائلة األجمقية يف غزة.

مسجد الشيخ خالد

بالبلدِة  الدرج  حي  يف  ويقع  القديمة،  األثرية  المساجِد  من  زكريا  الشيخ  مسجد  ُيعترب 
القديمة بمدينِة غزة، وتاريخ إنشاء المسجد غري معروف بالضبط إال أن المسجد يحتوي 
عىل رضيح للشيِخ المنسوب له المسجد الشيخ زكريا التدمري المتوىف عام ١٣٤٨م، وهو 
ما ُيدلل عىل أن المسجد تم بناؤه يف النصِف األول من القرِن الثامن الهجري/ الثالث عرش 
الميالدي، ويؤكد ذلك تشابه النمط المعماري للمسجد مع مئذنة مسجد بن مروان يف 

غزة المبين عام ٧١٥ه/ ١٣١٥م، وتبلغ مساحة المسجد بنحو ٦٥٦ مرتاً مربعاً.
بقبابها  الثالث  المسجد  إيوانات  أما  المئذنة  سوى  القديم  المسجد  من  يتبَق  ولم 
وأعمدتها اليت كانت تتوسط ساحة سماوية، ومنرب المسجد ومحرابه الذي كان موجوداً 
اليت  القديمة  الغرف  تلك  اندثرت جميعها حىت  المئذنة فقد  أسفِل  الرشقية  الناحيِة  يف 
كانت ُتستخدم كمدارس لتعليِم الفقه والتفسري لم تعد موجودة، فالبناء الموجود حاليا 

للمسجد حديث باستثناء المئذنة اليت ظلت شامخة يف مكانها إىل يومنا الحارض.
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بالبلدِة  الدرج  حي  يف  ويقع  القديمة،  األثرية  المساجِد  من  زكريا  الشيخ  مسجد  ُيعترب 
القديمة بمدينِة غزة، وتاريخ إنشاء المسجد غري معروف بالضبط إال أن المسجد يحتوي 
عىل رضيح للشيِخ المنسوب له المسجد الشيخ زكريا التدمري المتوىف عام ١٣٤٨م، وهو 
ما ُيدلل عىل أن المسجد تم بناؤه يف النصِف األول من القرِن الثامن الهجري/ الثالث عرش 
الميالدي، ويؤكد ذلك تشابه النمط المعماري للمسجد مع مئذنة مسجد بن مروان يف 

غزة المبين عام ٧١٥ه/ ١٣١٥م، وتبلغ مساحة المسجد بنحو ٦٥٦ مرتاً مربعاً.
بقبابها  الثالث  المسجد  إيوانات  أما  المئذنة  سوى  القديم  المسجد  من  يتبَق  ولم 
وأعمدتها اليت كانت تتوسط ساحة سماوية، ومنرب المسجد ومحرابه الذي كان موجوداً 
اليت  القديمة  الغرف  تلك  اندثرت جميعها حىت  المئذنة فقد  أسفِل  الرشقية  الناحيِة  يف 
كانت ُتستخدم كمدارس لتعليِم الفقه والتفسري لم تعد موجودة، فالبناء الموجود حاليا 

للمسجد حديث باستثناء المئذنة اليت ظلت شامخة يف مكانها إىل يومنا الحارض.

مسجد الشيخ زكريا
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يقع المسجد يف حي الزيتون بالقرب من حمام السمرة، وقد ُعرف هذا المسجد عند أهل 
الحي، باسم جامع العجمي الصيحاين، وقد سمي بجامع العجمي نسبًة إىل الشيخ محمد 
العجمي، الذي أقام به واتخذ له زاويًة بهذا المسجد، وعمره وزاد فيه بيت الصالة الرشيق، 
إىل  أضاف  كما  الصيحاين،  العمري  مسجد  باسم  ُيعرف  المسجد  ذلك  زاوية  صار  حىت 
المسجد مساحة من الساحة اليت كانت خلفه، واليت كانت وقفاً آلل رضوان، بعد أن سمَح 

له أهل الوقف بذلك من غري مقابل.
وتدل دراسة أسلوب تنفيذ كتابات أحد النصوص الكتابية الموجودة والذي يحمل اسم 
الشيح محمد العجمي عىل أنه يعود للقرن الثامن الهجري/ الرابع عرش الميالدي، وبذلك 
يفهم أن الشيخ محمد العجمي قد ُتويف قبل هذا التاريخ، وأن هذا المسجد كان قائماً 

قبل عام ١٣٦٤م، وحمل اسم الشيخ محمد عجمي، الذي ُتويف ودفن بهذا المسجد.

مسجد العجمي
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الحمامات



وهو  فلسطني  يف  العثمانية  للحمامات  الرائعة  النماذج  أحد  ويعترب  الزيتون،  بحي  يقع 
الحمام الوحيد البايق لغاية اآلن يف مدينة غزة، وقد قام بعمارته وإصالحه وايل دمشق 
اليهود  من  مجموعة  أن  تسميته  وسبب  هانم،  آمنة  البنته  العمام  آل  ثم  باشا  أويس 
طائفة السامريني عملوا به مدة من الزمن وقيل بأنهم تملكوه ثم باعوه فآل الحمام إىل 

آل رضوان الذين قاموا ترميمه.
التدريجي من الغرفة الساخنة إىل الغرفة الدافئة ومن ثم  حظي يف تخطيطه االنتقال 
الغرفة الباردة واليت سقفت بقبة ذات فتحات مستديرة معشقة بالزجاج الملون يسمح 
رونقاً  المكان  عىل  يضفي  طبيعي  بضوء  القاعة  إلضاءة  النفاذ  من  الشمس  ألشعة 
وجماًال، هذا باإلضافة إىل األرضية الجميلة اليت رُصفت بمداور رخامية ومربعات ومثلثات 
دور  إىل  الممر  ويقود هذا  إىل ممر  يؤدي  خارجي  وللحمام مدخل  متنوعة،  ألوان  ذات 
قاعة تحتوي عىل نافورة ثمانية الشكل تستخدم للماء البارد وتتصل هذه القاعة ببايق 
غرف الحمام اليت منها ما هو لخلع المالبس ومنها ما هو لالستحمام، وقد رمم الحمام 

مؤخراً وأصبح أكرث جماًال وروعة .

حـمــام الـسـمـــــرة
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الــزوايــا
والمقامات

45



تقع يف حي الدرج، وقد أنشأها أتباع السيد أحمد البدوي يف القرن الرابع عرش الميالدي، 
الذي انتقل للعيش يف غزة حىت وفاته عام ١٢٧٦م، تنفرد هذه الزاوية بغرفتها المضلعة 
ذات الستة عقود، ويوجد فيها محراباً ضخماً غاية يف الروعة، وقبة شاهقة محمولة عىل 
رقبة اسطوانية، كما أن بها خمسة إيوانات يتوسط إحداها نافورة من حجر الرخام، وقد 
مسجداً  فكان  الجنويب  أما  لالعزتال،  ومكانا  للمحارضات  قاعة  الشمايل  اإليوان  استخدم 
ويوجد يف فناء الزاوية الخارجي قرب رخامي جميل البنة المقر بهادر الجوكندار قطلو خاتون 

المتوفية يف ٣١ كانون األول/ ديسمرب ١٣٣٢م.

الـزاويــة االحـمـديـــة
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قبة  سوى  منه  يتبَق  ولم  غزة،  لمدينة  القديمة  بالمدينة  الدرج  حي  يف  المقام  يقع 
رفات  لتضم  بإنشائها  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  البناء، حيث قامت  رضيحية حديثة 
الشيخ أبو العزم؛ وهو الشيخ (شمس الدين أبو العزم)، من أتقياء المغاربة الذين هاجروا 
إىل مدينة غزة يف القرن التاسع عرش/ الخامس عرش الميالدي، وبعد وفاته، انتقلت ذريته 

إىل مدينة القدس واستقرت فيها.
يعود إنشاء المقام إىل العرص المملويك، وقد أنشأه وايل غزة (قانصوه قرا) للشيخ أبو 

العزم عندما قدم إىل غزة يف نهاية عرص المماليك، وذلك يف عام ١٥٠٢م.
يتضح مما ورد يف الوثائق الرشعية أن هذا المقام قد ظل قائماً يف العرص العثماين حيث 
هذه  وصف  وقد  األوقاف،  من  مجموعة  عليها  وأوقف  العزم)،  أبو  (زاوية  عليه  أطلق 
الرحالة  أشار  كما  العزم)،  أبو  (تكية  اسم  عليها  وأطلق  شليب)،  (أوليا  الرتيك  الرحالة  الزاوية 

النابليس إىل الرصيح قائًال: "أنه يف مكان مستقل وعليه عمارة" .
وظل هذا المقام قائماً حىت حملة نابليون بونابرت عىل بالد الشام، فهدمه عند عودته 
من مدينة عكا، ثم ُجِدد يف أواخر القرن الثالث عرش الهجري/ التاسع عرش الميالدي، واتخذ 
مكتبة لتعليم األطفال، وقد ذكر الطباع أنه قرأ به عام ١٨٩٣م. ثم ُهِجر وخرب بسبب الحرب 

العالمية األوىل، وُهِدم 
بابه  مع  إيوانه 
الملحق  والسبيل 
الشارع  لتوسيع  به 

المجاور.
وفق  المقام  سار 
اإليواين،  التخطيط 
عىل  يشتمل  وكان 
وربما  ماء،  سبيل 
السبيل  يعلو  كان 
(ُكتاب)  المذكور 
أيتام  لتعليم 
المسلمني، كما أن 
كان  المقام  هذا 

ملحقا به قبة رضيحية ضمت رفاُته.

مقام الشيخ ابو العزم
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يقع يف حي التفاح بمدينة غزة، يتكون المقام من غرفة واحدة تقع إىل الجنوب الغريب من 
بارتفاع يصل إىل ٥ أمتار وتعلوها قبة الرضيح، وهي اآلن  مسجد ابن مروان األثري وهي 

مغلقة وال يدخلها أحد من الناس.
لهذا المقام أهمية تاريخية حيث يؤرخ نسبته للشيخ عيل بن مروان المتوىف عام ٧١٥ه، و 

ُبين بالقرب من رضيحه مسجداً وهو مسجد ابن مروان.

مـقـام ابـن مـــروان

أصلِه  يف  والبناء  الرشقية،  الجهة  من  العمري  للجامع  مالصقاً  الدرج  حي  قلب  يف  يقع 
مدرسة بناها الظاهر بيربس وزودها بمكتبة كبرية، وكانت هذه المدرسة َمعلماً مشهوراً 

ساهم يف إثراء الحركة العلمية.
وممن ُدفن يف المدرسة شمس الدين محمد األعرس قايض غزة، الذي ُتويف عام ١٤٤٢

م، وقد تم تجديد المدرسة يف العرص العثماين عىل يد وايل غزة حسن باشا عام ١٦٢٩م، 
ولهذا ُعرِفت يف ذلك الوقت باسم المدرسة الحسينة، وجعل وايل غزة نظارة المدرسة، 
وقد أُوِقف المكان لعائلة الغصني فصاروا يدفنون موتاهم إىل يومنا هذا يف الحديقة 

الرشقية للمدرسة إىل جوار رضيح الشيخ.
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أصلِه  يف  والبناء  الرشقية،  الجهة  من  العمري  للجامع  مالصقاً  الدرج  حي  قلب  يف  يقع 
مدرسة بناها الظاهر بيربس وزودها بمكتبة كبرية، وكانت هذه المدرسة َمعلماً مشهوراً 

ساهم يف إثراء الحركة العلمية.
وممن ُدفن يف المدرسة شمس الدين محمد األعرس قايض غزة، الذي ُتويف عام ١٤٤٢
م، وقد تم تجديد المدرسة يف العرص العثماين عىل يد وايل غزة حسن باشا عام ١٦٢٩م، 
ولهذا ُعرِفت يف ذلك الوقت باسم المدرسة الحسينة، وجعل وايل غزة نظارة المدرسة، 
وقد أُوِقف المكان لعائلة الغصني فصاروا يدفنون موتاهم إىل يومنا هذا يف الحديقة 

الرشقية للمدرسة إىل جوار رضيح الشيخ.

مقام الشيخ عبد القادر الغصني
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القصور
والـقــــــالع
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تمزيت القصور اليت ُبنيت عىل مر العصور اإلسالمية باحتوائها عىل أساليب البناء المتمزية 
مباين  أهم  من  القصور  تعد  لذا  ونقوش؛  زخارف  من  متعددة  فنون  عىل  واشتمالها 
اإلسالمية  العمارة  فن  أطوار  لجميع  الحافظ  السجل  ُتعترب  أنها  كما  اإلسالمية،  العمارة 

خاصة يف فلسطني.
وقرص آل رضوان أو قرص الباشا المملويك الطـراز يعـد النموذج الوحيـد المتبقـي للقصور، 
حيث يقع يف حي الدرج بالطرف الرشيق من البلدة القديمة لمدينة غزة، وهذا الحي من 
أغىن أحياء البلدة القديمة بالمباين التاريخية اليت تربز يف مجملها العراقة والحضارة والريق 

اليت عاشتها المدينـة فـي األزمنة السابقة.

قـصــــر الـبــاشـــــــا
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اسم  عليه  أُطلق  ولكل تسمية منها سبب ونسبة، فقد  القرص عدة مسميات  ولهذا 
قرص آل رضوان نسبة آلل رضوان الذين امتلكوه، كما أطلق عليه أيضاً اسم دار السعادة 
والدار العظيمة وقرص الباشا، وعند نهاية الحكم العثماين سموه "الدبوية" التخاذهم 
إيـاه مركزاً للحكم، كما درج بني الناس تسميته بقلعة نابليون، ألن نابليون أقام فيـه ثالث 
لياٍل عندما كان عائداً من حملته عىل بالد الشام إىل مرص يف عام ١٧٩٩م. وفـي زمـِن 

االنتداب الربيطاين استخدم مركزاً للرشطة فأطلق عليه الرسايا .
الثانوية  الزهراء  لمدرسة  إدارة  إىل  تحول  العرشين  القرن  الثاين من  النصف  بداية  ومع 
يجب  أثري  معلم  باعتباره  واآلثار  السياحة  وزارة  إىل  آل  ذلك  بعد  ثم  الزمن،  من  مدة 
لوحة  توجد  ال  أثري.  كمتحف  ووظفته  ترميمه  أعادت  بدورها  اليت  و  عليه،  المحافظة 
تأسيسية لهذا المبىن تحدد مىت تـم بنـاء هـذا القرص، ويقال أن بناء هذا القرص يعود 
للعرص المملويك بسبب وجود رنك بيربس "األسد" عىل البناء، وقد يكون سبب وجود الرنك 
العصور،  هذه  يف  المباين  بناء  يف  العادة  جرت  كما  قديم  بناء  من  الحجارة  استخدام 
عىل  المسلمني  انتصار  عىل  للداللة  استخدم  متقابلني  أسدين  عن  عبارة  هو  والشعار 

الخطرين المغويل والصلييب.

قرص الباشا



يمثل القرص يف تصميمه ومحتواه المعماري فلسفة وطابع العمارة اإلسالمية حيث 
الساحة  إىل  باإلضافة  وسطية  ساحة  بينهما  فيما  شكًال  منفصلني  مبنيني  من  يتكون 

األمامية للمبىن القديم الذي يتكون من طابقني.
وأعتاب  الواجهات  تزين  اليت  الهندسية  الزخرفة  هي  للقرص  الممزية  المعمارية  العنارص 
المداخل بأشكال مختلفة كاألطباق النجمية، والعقود المدببة اليت تحدد إطار المداخل 

واليت استخدم فيها األحجار الجريية والرخامية.
أجمل  من  وهي  الشمايل  للمبىن  الجنوبية  الواجهة  يف  يقع  للقرص  الرئييس  المدخل 
داخل  جميلة  هندسية  بزخارف  مزخرف  حجر مستطيل  يزينها  حيث  وزخرفة،  بناء  الواجهات 
غطاء حجري، وعىل الجانبني أسدين لك منها عىل شكل بسملة. أما الطابق الثاين للمبنيني 

فيمكن الوصول إليهما عرب درج خارجي خاص بكل مبىن.

قرص الباشا

58 الدليل ا�ثري لمدينة غزة



يعد قرص السقا نموذجاً رائعاً من الناحية المعمارية والفنية والتاريخية، لقصور األغنياء 
يف العمارة اإلسالمية، ويقع القرص يف الضاحية الرشقية يف مدينة غزة، بحي الشجاعية، 
السلطان  ١٦٦١م، يف عهد  بناؤه عام  تم  لفلسطني، وقد  العثماين  الحكم  لفرتة  ويعود 

محمد الرابع، حيث بناه أحمد السقا أحد كبار تجار مدينة غزة األثرياء.
إىل  يؤدي  درج  البيت  ويتوسط ساحة  ثالث غرف،  إيوان واسع حوله  القرص من  ويتكون 
غرفة  إىل  منهما  لك  يؤدي  شقني  إىل  ينقسم  والدرج  مزخرفة،  وأقواس  قباب  أنصاف 
ثريات  المقوسة  القباب  من  وتتدىل  الحجرية.  باألقواس  الداخل  من  مزينة  معيشة 
العلوي، وللقرص برئان ماء، حيث  بزخارف إسالمية، ويوجد به علية يف الطابق  منقوشة 

استخدم األول للمياه واآلخر مخزن لألعالف من حبوب القمح ومئونة أهل البيت. 

قصـــر الـســقــــا
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كغريه من قصور فلسطني يعد قرص الداية نموذجاً رائعاً من الناحية المعمارية والفنية 
القديمة شمال مسجد  البلدة  الزيتون يف  القرص يف حي  اإلسالمية، ويقع  العمارة  يف 
عائلة  إىل  فتعود  ملكيته  أما  العثماين،  العرص  إىل  القرص  تأسيس  تاريخ  ويرجع  الشمعة، 
الخرضي، وتبلغ مساحة القرص حوايل ٧٥٠ مرتاً مربعاً، وقد خضع إىل عملية ترميم من 

قبل المالك جودت الخرضي.
يتكون من ٦ غرف كبرية، وإيوانّني، وعدة  األول  الطابق  اثنني،  القرص من طابقني  يتكون 
الثاين والذي يتكون من عدة  مطابخ، إضافة إىل الدرج الداخيل الذي يقود إىل الطباق 
غرف تطل عىل الفناء الداخيل للقرص وإيوان، وأجمل ما يف هذا القرص واجهاته الداخلية 
اليت تتمزي بروعة الفتحات المطلة عىل الفناء الداخيل كفتحات الشبابيك، واألبواب ويوجد 

داخل القرص ثالثة رساديب ولكنها مغلقة. 

قصـــر الـــدايــة
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المــقـابــر



تقع مقربة اإلنجلزي يف حي التفاح عىل بعد ١٥٠٠ مرت من شمال رشق مدينة غزة، وعىل بعد 
يف  لإلنجلزي  الثانية  المقربة  وهي  المنطار،  تلة  من  بالقرب  الدين،  صالح  شارع  غرب  إىل   ٢٠٠
وقد  دونم،   ٤٠ مساحتها  تبلغ  حيث  المساحة،  حيث  من  السبع  برئ  مقربة  بعد  فلسطني 
الربيطانية  الحكومة  أسستها  (هيئة  الربيطاين"  "الكومنولث  التحالف  قوات  هيئة  أسستها 
لإلرشاف عىل مقابر الحروب) أثناء احتالل فلسطني عام ١٩١٧م، وخاصة بعد معارك االستيالء 

عىل غزة ولشدة رضاوة القتال ضد العثمانيني.
والطريان،  المظليني  سالح  وقادة  مشاة  لقادة  أسماء  تضم  قرباً،   ٣٢١٧ المقربة  تضم 
وهناك قبور ليس لها أسماء لمجهولني ضمتهم بريطانيا إىل المقربة.  وعىل لك قرب شعار 
الجنسيات: اسرتايل ونيوزلندي، وبريطاين،  الجندي جنسيتها، ومن هذه  اليت يحمل  الدولة 
للهنود  وهندي، باإلضافة إىل عمره ورتبته العسكرية وتاريخ وفاته. ويوجد رضيح جماعي 

المسلمني والهندوس.

مقبـرة األنجـلـيـز ( غزة )
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تضم المقربة من الشمال مقبور لجنود عثمانيني من دون أن يكون هناك شواهد عىل 
قبورهم تشري إىل أسمائهم، والذين كانوا يتصدون للقوات الربيطانية. وإىل الرشق منها تم 
الفرتة  يف  والهنود  الكنديني  من  الدولية  الطوارئ  قوات  وحدات  جنود  بعض  دفن 

الواقعة ما بني عامي ١٩٥٧م- ١٩٦٧م. 
باألزهار  مليئة  هي  لذلك  بالمقابر،  لالهتمام  كبرية  مزيانية  الربيطانية  الحكومة  تخصص 
واألشجار، ويخصص جزء من هذه المزيانية لرتميم شواهد القبور من حني إىل آخر. فعىل 
ويقومون  اإلنجلزيية  العائالت  للكثري من  مقصداً  المقربة  كانت  الماضية،  السنوات  مدار 

بوضع أكاليل الزهور عىل قبور أقاربهم.
أسماء  عليها  كتبت  تذكاري وضع عام ١٩٥٤م،  الرئييس نصب  المدخل  يمني  يوجد عىل 
الدول اليت شاركت يف قوات التحالف. وعىل المحور الجنويب للمقربة ينتصب نصب تذكاري 
ضخم كسيت جدرانه ببالط صخري ويرتفع حوايل ٥ أمتار يف السماء وينتصفه صليب كبري.

مقبـرة األنجـلـيـز ( غزة )
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اليت  األثرية  المواقع  أهم  غزة وتعد من  جباليا شمال قطاع  الرومانية يف  المقربة  تقع 
تعود للعرص الروماين يف المدينة، وهي عبارة عن تلة من الكركــار (صخر رميل)، ترتفع عن 
سطح البحر ١٨ مرتاً، ويحتوي الموقع عىل هرابات، وهي عبارة عن صهاريج مبنية من الحجر 
ومطلية بطبقة من المالط (الجبس)؛ الذي ال يسمح بنفاذ المياه إىل الخارج، وقد كانت 

تستخدم لتخزين الغالل أو لحفظ المياه، إضافة إىل وجود بقايا عظمية كثرية.
وقد تم اكتشاف مجموعة من القبور المنحوتة يف طبقة حجر كركار، وذلك عام ١٩٩٨م، 
ونوع آخر من القبور اليت بنيت من مداميك حجرية من الحجر الرميل الصلب، واكتشف فيها 
مجموعة من الِجرار الفخارية اليت كانت تستخدم لرفات األطفال، وقد وضعت تلك القبور 
يف أكرث من اتجاه، وأغلبها يتجه باتجاه (رشق غرب)، والبايق يتجه (شمال جنوب)، وهي إما 
أو كبرية. ووجد بداخل معظمها هيالك عظمية مختلفة األطوال،  الحجم  قبور صغرية 
عن  عبارة  ذهبية  ومشغوالت  الروماين،  للعرص  تعود  الربونز  من  وأساور  نقدية  وقطع 
أقراط  ذهبية، وقطع نقدية من الذهب تعود للعرص البزينطي، كما تم العثور عىل عدد 
من زجاجات العطور أغلبها ذات بدن منتفخ متصل برقبة طويلة تنتهي بفوهة مستديرة، 
إضافة إىل أساور زجاجية، ومجموعة من الخرز الزجاجي، كما ُعرث عىل مجموعة من األرسجة 

الفخارية اليت تعود للعرصين الروماين والبزينطي، وجرار وأواين فخارية مختلفة األحجام .

المقربة الرومانية البزينطية - جباليا
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المدارس



تقع المدرسة الكاملية يف مدينة غزة تحديداً يف حي الزيتون، وتعترب هذه المدرسة هي 
للمدرسة  التسمية  األثرية يف مدينة غزة، وجاءت هذه  المدارس  المتبقية من  الوحيدة 
نسبًة إىل الملك األيويب الكامل (أبو الفتح نارص الدين محمد بن الملك العادل سيف الدين 
األيويب)، واليت بناها عام ١٢٣٧م، وقد استخدمت منذ إنشائها إليواء الفقراء وطلبة العلم 
والتجار، وكانت ملكاً عامة للدولة األيوبية ومن ثم المملوكية، وتحولت لمدرسة للبنات عام 

٩٣٠م، يف عهد رئيس بلدية غزة فهمي بك الحسيين.

المدرسة الكاملية
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الرئيسة  والواجهة  اثنني،  طابقني  من  وتتكون  مربعاً،  مرتاً   ٥٧٣ المدرسة  مساحة  تبلغ 
الرخامي  الحجر  من  مدبب،  قوس  يعلو  بها  الرئييس  والباب  الشكل،  منتظمة  للمبىن 
الغرف  من  مجموعة  بتشكيل  يتمزي  المدرسة  ونمط  الزخارف  بعض  عليه  منقوش 
واألواِوين يف طابقني يطالن عىل فناء واسع، وتفتح بعض الغرف عىل الفناء مبارشًة يف 
لتكون  المدرسة  فراغات  وخططت  باإليوان.  شبيه  موزع  فراغ  عىل  معظمها  تفتح  حني 
الشكل منها  بفتحات مختلفة  الفناء  الغرف عىل  وتفتح  الفناء  تجاه  الداخل  إىل  موجهة 
الشكل المستطيل لشبابيك الغرف، والقوس المدبب بشكله الكبري لإليوان، وأقواس مدببة 
محمولة عىل أعمدة من الحجر يف الطابق العلوي، تفصل بني الممر المؤدي إىل الغرف 
فن  من  وهي  متقاطعة،  بعقود  ومسقوفة  الرميل،  بالحجر  مبنية  والمدرسة  والفناء، 

العمارة اإلسالمية الراقية.  

المدرسة الكاملية
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