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 يصحف بیان
 جدیدةفي ُحلّھ ثقافي التراث البیت الغصین في غزة: 

 

ماني العثفي أواخر العص��ر بیت الغص��ین ھو مبنى تاریخي یقع في قلب قطاع غزة ومثال بارز على العمارة 

علم التاریخي من رام هللا في إعادة بناء المَ بش���رع معھد جوتھ  2020األراض���ي الفلس���طینیة. في عام داخل 

ي الت الترمیمعملیة أجل الحفاظ علیھ كنموذج بارز للتراث الثقافي والمعماري لغزة. اآلن تم االنتھاء من 

 .مركز ثقافي جدیدأسفرت عن نشأة 

قبل  اھكان علیالحالة التي تتخیل  نفي مدینة غزة، فلمؤخًرا الغص�������ین الذي تم تجدیده  بیتإذا رأیت الیوم 

ل عائلة بجمالھ األصلي. تم بناء الفیال من قِ مدى تخمین إال یمكن فال  م یتبق منھ شيءسقف، ل الب حطام ؛عام

على الطراز المعتاد في ذلك الوقت بجدرانھا الحجریة الض�������خمة وأس�������قفھا تقریبًا  1800عام  "الغص�������ین"

عش���ر مدة لالمنزل فارًغا ظلَّ المبنى خالل االنتداب البریطاني المقر الرئیس���ي للقنص���ل. أص���بح المس���تدیرة. 

 رونقھ تدریجیًا. سنوات وفقدَّ 

 غزة، والتي یعود تاریخ بعض����ھا إلى الفترة المملوكیة فيبالوض����ع في العدید من المباني التاریخیة ال یختلف 

القرن الثالث عش�����ر. في منطقة تعاني من أزمات س�����یاس�����یة واقتص�����ادیة واجتماعیة ھناك نقص في الوعي 

 لفنیة للحفاظ على التراث المعماري.والتمویل والخبرة ا

سات  بیتبدأ معھد جوتھ في األراض�ي الفلس�طینیة ترمیم  2020 /یولیوفي تموز الغص�ین بالتعاون مع المؤس�

برنامج وزارة الخارجیة األلمانیة للحفاظ وذلك في إطار  ،رواق (رام هللا) وإیوان (غزة) ؛المحلیة الش�������ریكة

 على التراث الثقافي.

 

 مارة الفلسطینیة التقلیدیةإحیاء الع

والمس�����اھمة غیر عادي للجھات الفاعلة والمؤس�����س�����ات المحلیة  بحافزالغص�����ین  بیتاتس�����مت عملیة ترمیم 

ى تألق مرة أخریالغصین  جعل بیتدائًما ھو المسیطر على الجمیع . كان الھدف المشاركینجمیع ل ةالملحوظ

 المنزل.یخ تاروإبراز آثار  ،نیات والمواد القدیمة والجدیدةبین التقوالتوفیق جمالھ الخالب وتفرده المعماري، ب

دسین قیمت دورة تدریبیة للمھنأُ كورونا وباء تفشي خالل أعمال البناء التي تمت رغم الظروف الصعبة بسبب 

ث من موقع الحدع معرفة عملیة یجمتمن  - "رواق"و "إیوانمؤسستي "تحت إشراف  -المحلیین الذین تمكنوا 

 الترمیم التقلیدي.الخاصة بنظرة على التفاصیل الفنیة القاء و
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في غزة النزاعات الماضیة وكذلك  2021في مایو  ةالقصف العنیفعملیات الغصین لحسن الحظ من  بیتنجا 

ض ألي دون أن  اآلن كنقطة التقاء بدًءا من یس����تخدم المنزل س���� بأولى زواره؛ب رحِّ وھا ھو اآلن یُ  ،أذىیتعرَّ

إتاحة بیت الغص�������ین ذلك إلى ھدف یفي غزة.  يوالثقاف يمش�������ھد الفنعناص�������ر الالمحلي و للجمھور ةثقافی

 بدعین المستقلین والفاعلین الثقافیین، وإتاحة الفرصة للجمیع الستخدام المبنىللمنظمات المحلیة والفنانین والمُ 

 بطریقة متعددة الوظائف.

 

 الغصینبیت االفتتاح الرسمي ل

، وذلك بھدف 2021یولیو /تموز 12الترمیم بنجاح في االنتھاء من عملیة مي بمناسبة قیم حفل االفتتاح الرسأُ 

لحي اس���كان ملء قاعات بیت الغص���ین بالثقافة والحیاة مرة أخرى. كانت اس���تجابة المش���ھد الثقافي المحلي و

جوتھ  معھدلمجھودات وقد أعرب العدید من الزوار والمش�������اركین عن تقدیرھم  ،والجمھور إیجابیة للغایة

یة. دعم و مان  "إیوان"الش�������ریكین المحلیین وجود لم یكن ھذا اإلنجاز لیتحقق لوال لكن وزارة الخارجیة األل

 ."رواق"و

 

ین باللغت( الدولالمقالة الكاملة حول بیت الغص�������ین على بوابة قراءة  ممعرفة المزید عن المش�������روع یمكنكل

 ؟قراءتھ على اإلنترنت كذلك؟ ھل یمكن لوماتالمع وماذا عن كتیب ة.مقالالاأللمانیة والعربیة): 

 

 بیت الغصین یمكنكم زیارة صفحة البیت على الفیس بوك:معلومات حول األنشطة الحالیة للمزید من ال

 https://www.facebook.com/AlGhussein.Cultural.House/ 

 یوتیوب:مشاھدة مقطع الفیدیو الدعائي الخاص بنا على موقع  میمكنككما 

 YouTube -Ghussein house -The final shape of Al 

 .بأنفسكمالغصین الفرید  بیتفي زیارة  ونفي غزة فال تترددتقیمون  مكنت نوإ

 

https://www.facebook.com/AlGhussein.Cultural.House
https://www.youtube.com/watch?v=Wn7x-fc3Gbs

