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ملخ�ص:         
ال تكاد تخل� مدينة من املدن امل�سرية والعربية من االأحياء القدمية،التي ترجع اإيل اأوائل القرن املا�سي ، وتت�سم  بطراز معماري 
مميز  ميثل �سجال حيا ، ومرجعا ب�سريا يج�سد ت�جهات وفكر وثقافة املجتمع ،  ويعك�ض روؤية كل من  املخطط وامل�سمم يف 
تلك الفرتة ، ومع  الزيادة ال�سكانية وما ا�ستتبعها من ازدياد الطلب علي ال�سكن واخلدمات ، باتت تلك االأحياء وملناطق مهددة 
بالزوال،حيث بداأ زحف املباين ذات الطرز احلديث واالأبراج العالية ، اإيل تلك املناطق وخا�سة اأن تلك االأحياء  متثل اأف�سل 
امل�اقع يف املدن، و الأنها ال تتمتع بحماية لقان�ن 117  ل�سنة 1983، والذي ال يعترب تلك املن�ساآت  اآثارا اإال بعد مرور100 عام 
عليها، ومن ثم  تطلب االأمر وج�د اآليات للحماية واحلفاظ علي تلك املناطق وعدم هدمها ، متهيدا ل��سع  خطط  للحماية 
واملحافظة واالرتقاء بها، وذلك ل�سمان عدم طغيان املباين احلديثة عليها وتدمري القيم الثقافية والرتاث االإن�ساين للمجتمع. 
وقد تفاوتت درجات االهتمام وتنفيذ خطط احلماية واحلفاظ لتلك املباين من مدينة الآخري ومن م�قع الأخر، فقد عانت 
بع�ض املناطق من االإهمال ال�سديد، وتعر�ست مل�سكالت عديدة ،�ساهم فيها الإهمال اأحيانا ونق�ض امل�ارد ، بل و �ساهم فيه 

مالك تلك العقارات اأحيانا اأخري . 
املدن  يف  املميز  املعماري  الطراز   ذات  االأحياء  علي  للحفاظ  املتبعة  ال�سيا�سات  علي  ال�س�ء  اإلقاء  اإيل  البحث  هذا  ويهدف 
امل�سرية،واأهم امل�سكالت املتعلقة ب�سيا�سات احلفاظ احل�سري، مع اإلقاء ال�س�ء علي دور عمليات احلفاظ علي تلك االحياء يف 

حتقيق اال�ستدامة ، ول�سمان بقاء تلك االأحياء كرتاث معماري واإن�ساين ، مع دجمها يف منظ�مة التنمية ال�ساملة.
ويعتمد البحث علي املنهج اال�ستقرائي ، حيث يتم مالحظة ودرا�سة �سيا�سات احلفاظ احل�سري املطبقة علي حالة الدرا�سة 
مدينة �س�هاج ور�سد اأهم امل�سكالت بها من خالل البيانات امليدانية املتاحة لل��س�ل اإيل نتائج  لتحقيق اال�ستدامة يف تنمية 
تلك االأحياء ، ويتك�ن البحث يف ثالثة اأجزاء ، ي�سمل اجلزء االأول  التعرف علي املناطق ذات الطابع املعماري واهم  القيم 
الكامنة بها  يف املدن امل�سرية، من خالل درا�سة �سيا�سات احلفاظ احل�سري للمناطق ذات الطراز املعماري املميز، واجلزء 
الثاين ويتم درا�سة احدي م�سروعات احلفاظ علي املباين واالأحياء ذات الطابع املعماري املميز مبدينة �س�هاج واهم امل�سكالت 

التي تع�ق عملية احلفاظ  احل�سري باملدينة  ، واجلزء الثالث الذي ي�سمل نتائج وت��سيات البحث .
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امل�سكلة البحثية  
�سهدت م�سر خالل الفرتة االأخرية هجمة علي الرتاث املعماري ،الذي ميز الرثوة العقارية يف م�سر ،  وكان �ساهدا علي 
ثقافة معمارية اأ�سيلة ،  وازدادت اأعمال الهدم ال�اقعة علي هذا الرتاث املعمارى  ؛  من اأجل حتقيق بع�ض املكا�سب املادية 
ال�سخ�سية،با�ستغالل اأرا�سي هذه املباين ،  واإن�ساء عمارات كبرية عليها ،  االأمر الذي �سكل خط�رة علي تراثنا وح�سارتنا 
احلديثة يف جمال البناء ،وهدد باندثار حتف معمارية ل� وجدت يف اأي دولة يف العامل جلعلت منها مزارا �سياحيا . )15( 
وبعد مناق�سات وجدل وا�سع   �سدر م�ؤخرا  القان�ن رقم 144 ل�سنة 2006  يف �ساأن تنظيم هدم املباين واملن�ساآت ذات الطراز 
املعماري املميز  غري االآيلة لل�سق�ط واحلفاظ على الرتاث  ، وذلك من اأجل احلفاظ علي هذا الرتاث املعماري املتميز .  )16(

وقد ظهرت حماوالت عديدة للحماية واحلفاظ علي هذه املباين ذات القيمة املعمارية ، اإال اأن ال�سيا�سات و  املراحل 
قد تفاوتت اإيل حد كبري من مدينة الأخرى، ففي مدينة �س�هاج كان اجلهد مق�س�ر فقط يف مرحلة  احل�سر والت�سجيل 
، دون ظه����ر خط���ط للحماي���ة واحلفاظ ، غ���ري بع�ض حماوالت من بع����ض املالك ورجال االأعمال ، مم���ا يظهر حتمية 
التح���رك ال�س���ريع نح� ترجمة االأفكار واملحاوالت اإيل اجنازات حقيقة للحف���اظ والتط�ير لتلك املباين القيمة ، وعدم 

تركها يف حالة من اجلم�د احل�سري  . 

هدف البحث 
يهدف البحث اإيل اإلقاء ال�س�ء علي ال�سيا�سات املطروحة ، للحفاظ علي االأحياء ذات الطراز  املعماري املميز يف املدن 
امل�سرية  ، واأهم امل�سكالت املتعلقة ب�سيا�سات احلفاظ احل�سري لها  ، وذلك ل�سمان حتقيق اال�ستدامة ، ول�سمان بقاء 
تلك االأحياء كرتاث معماري واإن�ساين ، مع دجمها يف منظ�مة التنمية ال�ساملة و�سمان اال�ستفادة منها وت�ظيفها ، وخا�سة 
اأن تلك املناطق تتمتع بجماليات عمرانية ، وذلك باالإ�سافة اإيل متتعها مب�اقع متميزة باملدينة �س�اء ب�سريا اأو وظيفيا . 

منهج البحث  
ويعتمد البحث علي املنهج اال�س���تقرائي ، حيث يتم درا�س���ة �سيا�سات احلفاظ احل�سري وعالقتها باال�ستدامة ، من 
خالل حالة الدرا�س���ة مدينة �س����هاج ، وذلك بعد تق�سيمها اإيل اربعة  مناطق لدرا�ستها ، وقد مت تق�سيمها طبقا للم�قع 
اجلغرايف ، والنمط العمراين حيث متثل املنطقة االأويل منط �س���بكي �س���به منتظم ، ومنطقة اإ�س���كان ف�ق مت��س���ط ، 
بينما املنطقة الثانية فتقع يف منطقة مركز املدينة ، حيث كل املباين م��س�ع الدرا�سة ا�ستخداماتها خدمية ، واملنطقة 
الثالث���ة تتمث���ل يف  املنطقة ال�س���ريطية املحاذي���ة لنهر النيل حيث النمط ميي���ل اإيل االجتاه ال�س���ريطي ، بينما املنطقة 
الرابعة مييل النمط العمراين بها اإيل النمط الع�س����ي ، ثم درا�س���ة  احدي م�س���روعات احلفاظ علي املباين واالأحياء 
ذات الطابع املعماري املميز مبدينة �س����هاج ، ال�س���تنباط اهم امل�سكالت احلفاظ علي االحياء ذات الطراز املعماري ، 

لل��س�ل ايل نتائج وت��سيات البحث  .

1- املناطق  و االحياء  ذات الطراز املعماري املميز 
املناطق ذات الطراز املعماري املميز ، هي املناطق التي تتمتع بحماية القان�ن رقم 144 ل�سنة 2006 الذي  يحظر الرتخي�ض 
بالهدم اأو االإ�سافة لتلك املباين واملن�ساآت،  حيث مت تعريفها بالفقرة االأويل من القان�ن ،  اأنها املباين واملن�ساآت  املرتبطة 
بالتاريخ الق�مي للدولة  اأو ب�سخ�سية تاريخية ، اأو التي متثل حقبة تاريخية ، اأو التي تعترب مزاًرا �سياحًيا ، كما حدد القان�ن 
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اأن  رئي�ض جمل�ض ال�زراء ي�سدر قراًرا مبعايري وم�ا�سفات تلك املباين ،  واملن�ساآت امل�سار اإليها يف الفقرة االأوىل من القان�ن، 
وذلك بناء على اقرتاح ال�زير املخت�ض ب�سئ�ن الثقافة ، باالتفاق مع ال�زراء املخت�سني ،  وبعد م�افقة جمل�ض ال�زراء  . )16( 
واملن�س���اآت  املب���اين  حتدي���د  عن���د  اإتباعه���ا  ال�اج���ب  وامل�ا�س���فات،  املعاي���ري  باعتم���اد  ق���رارا  �س���در  وق���د 
املب���اين  املتمي���ز-    الط���راز  ذات  واملن�س���اآت  املب���اين   - �س���بق  مل���ا  باالإ�س���افة  وت�س���مل   ، هدمه���ا  املحظ����ر 
بنائه���ا.  م����اد  اأو  الفني���ة  بقيمته���ا  تتمي���ز  الت���ي  احلدائ���ق  اأو  املنف���ردة  اأو  املجمع���ة  املن�س���اآت   اأو 
كما ت�سمل املن�ساآت املرتبطة ب�سخ�سية تاريخية ، وت�سمل املباين التي ارتبطت ب�سخ�سية م�سرية اأو غري م�سرية ، كان 
لها تاأثريها ال�ا�س���ح اأيا كان جماله يف م�س���رية املجتمع ، ويك�ن ارتباط ال�سخ�س���ية باملبني اأو املن�س���اأ ، نتيجة امل�لد اأو 

الن�ساأة اأو االإقامة امل�ستمرة اأو العمل اأو الت�سميم املعماري للمبني اأو املن�ساأة.  )17(
كم���ا مت حتديد تلك  املباين واملن�س���اآت ، باأنها املن�س���اآت  ذات الطابع املعماري املتميز الت���ي تتمتع بقيمة تاريخية اأو 

علمية اأو دينية اأو فنية اأو اأدبية ، والتي م�سي علي اإن�سائها  60  عاما علي االأقل . )16(

1،1 .القيم الكامنة للمناطق ذات الطراز املعماري املميز 
م���ن اأهم مالمح االأحياء واملباين واملن�س���اآت ، ذات الط���راز املعماري املتميز ،  اأنها  حت�ي قيم���ا هامة كامنة ينبغي 
التعرف عليها قبل البدء باحلفاظ واإدارة تلك املناطق فلي�ض من املنطقي اأن ن�س���عي للحفاظ علي �س���يء جنهله وجنهل 
القي���م املختلفة التي تدفعنا للحفاظ علي���ه واالهتمام به . كما اأن هذه القيم ميكننا من خاللها حتديد القيمة الرتاثية 

للمبني ، لتحديد وت�سنيف املباين تبعا الهميتها واول�يات احلفاظ . )2(  
1،1،1.القيم الثقافية 

وت�سمل جمم�عة من القيم الهامة كما يلي:-
1،1،1،1.القيمـــة التاريخيـــة : وتعت���رب قيم���ة مطلقة ال حتددها اأراء االأ�س���خا�ض ، فهي تفر�ض نف�س���ها الن احلدث 

التاريخي ال مثيل له الأنه ميثل متغريات الزمان يف املكان ومن تراكم االأحداث )7(
وال ترتبط قيمة املبني هنا بحالة املبني احلالية �س����اء كانت جيدة اأو رديئة ولكن ترتبط مبا يعك�س���ه من م�ؤ�س���رات 
زمنية لفرتة تاريخية معينة او رمزية ، )10(  كاأن تك�ن تلك  املباين �سهدت اأحداث تاريخية هامة او ارتبط ب�سخ�سيات 

تاريخية م�ؤثرة مثل مقر احلزب ال�طني مبدينة �س�هاج ومنزل ال�سيخ املراغي وغريها .  
 2،1،1،1 .القيمة اجلمالية : وتعترب قيمة ن�سبية يختلف يف تقديرها االأفراد الأنها تعتمد علي تربية وثقافة االأ�سخا�ض، 
لذا فهي نحتاج اإيل متخ�س�سني يف النقد الفني لتقديرها وال�سع�ر بها حيث حت�ي عديد من الق�س�ر قيما جمالية نادرة، 
جتعل من ال�سهل متييزها داخل البيئة العمرانية املتجان�سة ومن خاللها ميكن تك�ين �س�رة ب�سرية للمنطقة وللمدينة 
باأكملها )10(مثل ق�سر املزالوي مبدينة �س�هاج . وتعترب املباين الرتاثية والقطع الفنية نبعا غزيرا لكل من يعمل مبجال الفن)2( 
3،1،1،1 .القيمة املعمارية :  وتتمثل القيمة املعمارية للمبني يف اأهميته كعمل معماري، يج�سد اأ�ساليب الت�سميم والبناء، 
واأ�ساليب ت�سغيل م�د البناء يف فرتة زمنية معينة ،وكلما كان املبني متميزا يف ت�سميمه،اأو يحمل طابع او طراز معماري 
معني ،يعك�ض فرتة زمنية معينة كلما زادت قيمته و ق�ة تاأثريه ، وكذلك القيمة الب�سرية للمبني يف عمران املدينة ،)10(  مثل 
مبني جمل�ض املدينة مبدينة �س�هاج  الذي يعد عالمة ب�سرية نظرا مل�قعه املميز ،وق�ة وترابط الكتلة وثرائه الب�سري. 
كما تنمي املناطق ذات القيمة االدراك احل�سي املعماري لدي االن�سان، الحت�ائها علي اخل�سائ�ض احل�سية لال�سكال 
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والفراغات ، باال�سافة ايل  احلياة التي يبعثها املجتمع من ان�سطة  )6(  
4،1،1،1 .القيمـــة الفنيـــة او التقنيـــة :- وتعتمد علي درا�س���ة التقنيات االإن�س���ائية والفنية ودوره���ا يف تط�ير تاريخ 

التقنيات يف املا�سي واحلا�سر لي�ض فقط علي م�ست�ى القطر بل وعلي م�ست�ى االإقليم  )7(
5،1،1،1  . قيمة الندرة :- وتعتمد علي االإح�س���اء اأي علي كم امل�س���ادر واملعامل التي ت�س���ابه امل�س���در يف منطه او 

اإن�سائه او وقت اإن�سائه . 
وايل جانب تلك القيم الثقافية ال�س���الفة الذكر ، قد ي�س���اف اإليها  القيمة الرمزي���ة والدينية واملعل�ماتية والعلمية 

والتي تختلف من م�سدر الأخر .

2،1،1 . القيم املعا�سرة الجتماعية القت�سادية  
1،2،1،1 .القيمة القت�سادية : و تتمثل القيمة االقت�س���ادية يف اأهمية م�قع املن�س���اأ واجلدوى االقت�سادية لل�ظيفة 
التي يق�م بها حاليا ، او ال�ظيفة املقرتح قيامه بها ، وهي حتتاج اإيل معماري متخ�س�ض يف االقت�ساد، لعمل الدرا�سات 

الالزمة ، لرفع القيمة ال�ظيفية للمبني لت�ساعد يف رفع القيمة االقت�سادية للمبني وللمنطقة ككل. )7( 
 2،2،1،1 . القيمـــة الوظيفيـــة : وتتمث���ل القيم���ة ال�ظيفية -وه���ي جزء من القيمة املعمارية للمبن���ي - فيما ي�ؤديه 
املبني من فعاليات وظيفية معا�س���رة ، ت�س���اعد يف رقي املجتمع وتقل تلك القيمة يف املباين غري امل�س���تعملة ، اأو التي ال 
ت�س���لح الإعادة اال�س���تخدام ، فجميع تلك االأبنية ذات القيمة ، �سيدت لغر�ض وظيفي معني ،ناجت عن ظروف اجتماعية 
اأو اقت�س���ادية اأو �سيا�س���ية مميزة لكل ع�سر، وا�ستمرار حياة املبني تت�قف علي احتياج املجتمع واملجتمعات الالحقة ، 

لال�ستفادة بال�ظيفة االأ�سلية اأو املعا�سرة مبا يت�سمن اال�ستدامة .)10(   
 3،2،1،1 .القيمة االجتماعية : وج�د الن�ساطات واملهن التقليدية املرب�طة با�ستخدامات املجتمع املحلي  يف حياته 

الي�مية ، يعزز اله�ية الثقافية واالجتماعية لدي اأفراد املجتمع .
 4،2،1،1 .القيمـــة ال�سيا�سيـــة : م���دي ارتب���اط املبني باأحداث تاريخية �سيا�س���ية ،ومدي تراب���ط تلك االأحداث مع 

ال�سيا�سة احلالية لقطر من االأقطار . 
5،2،1،1 . قيمـــة احلداثـــة : البد من اأن نقدم لالإن�س���ان احلايل ال�س���ع�ر بالفن احلدي���ث ، وهذا ممكن من خالل 
�سرورة التمييز بني احلديث والقدمي ،والتي هي من ق�اعد احلفاظ ، ولكن �سمن �سروط بحيث تك�ن الهيمنة الب�سرية 
يف احلل�ل املعمارية والفنية ،للعنا�سر القدمية مع الرتكيبة ال�ساملة للقدمي االأ�سلي واحلديث امل�ساف اأي البد ان يك�ن 

هناك جتان�ض بني القدمي واحلديث .

2،1 عالقة احلفاظ احل�سري وال�ستدامة 
م���ن امله���م قبل البحث يف ال�سيا�س���ات املختلفة للحفاظ احل�س���ري لالأحي���اء ، التي حتمل طابع���ا معماريا مميزا ، 
اأن  نت�س���اءل عن كنه العالقة بني احلفاظ احل�س���ري ، كاجتاه معا�س���ر اجتاح العامل كله ، للحفاظ علي القيم الرتاثية  

واال�ستدامة كمفه�م معا�سر الإدارة امل�ارد يف احلا�سر وامل�ستقبل .
1،2،1  ال�ستدامة يف املوارد التاريخية واحل�سارية 

التنمي���ة امل�س���تدامة ه���ي التنمية التي حتقق احتياجات جمتمع احلا�س���ر بدون اإ�س���عاف قدرة االأجي���ال القادمة ، 
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علي حتقيق احتياجاتهم ،وذلك با�س���تغالل اأكرث كفاءة للم�ارد الطبيعية ،وا�س���تخدام التقنيات والتكن�ل�جيا احلديثة 
والتح�ل اإيل اقت�ساد مر�سد.)4(

واال�ستدامة يف جمال امل�ارد التاريخية واحل�سارية تعني �سمان ا�ستمرارية امل�ساهمة، التي ميكن اأن يقدمها الرتاث 
احل�ساري ، من خالل االإدارة املدرو�سة للتغيري ، والتي تت�سم باحل�سا�سية التاريخية . )14(

فاملباين التاريخية اأو ذات القيمة ، او التي حتمل طابعا مميزا، وان انتهي يف بع�ض االأحيان عمرها ال�ظيفي العملي 
ومل تعد �ساحلة لالإ�سغال ، اإال اأن ق�سرتها البنائية ال تزال قائمة ترمز لع�سرها ، فهل تعترب يف حكم املن�ساآت اخلالدة 

اأم اأن اخلل�د واال�ستدامة يف العطاء  ي�سمل �سالمتها االإن�سائية واأداءها ال�ظيفي وقيمتها الرمزية واجلمالية .)11( 
اإذن اال�س���تدامة يف املناطق واالأحياء ذات الطراز املميز ت�س���بح اأكرث ح�سا�س���ية وتتطلب عناية بالغة واهتمام من 

جميع اأطراف املنظ�مة يف احلفاظ لل��س�ل لالأهداف املن�س�دة .

3،2،1 اأهداف التنمية امل�ستدامة للمناطق ذات الطابع املعماري  :- 
م���ن هن���ا يجب التعرف علي االأه���داف املطل�ب حتقيقها للتنمية امل�س���تدامة يف املناطق التاريخي���ة اأو ذات الطراز 

املعماري املميز التي ميكن اإيجازها كما يلي :- 
1-  اإح���داث تطاب���ق وت�ازن بني متطلبات التنمية امل�س���تدامة م���ن جهة والقدرة اال�س���تيعابية للمباين ذات الطراز 

املعماري من جهة اأخري ، واحلماية واحلفاظ علي امل�اقع كما هي من جهة ثالثة. )13( 
2- تر�سيد ا�ستغالل كافة امل�ارد وو�سع اأول�ية لال�ستخدام املحافظ علي �سالمة تلك امل�ارد التي يعتمد عليها االإن�سان . )13( 
3- ا�س���تخدام و�س���ائل تنمية م�س���تدامة ذات تاأثريات حمددة ،علي  املناطق واملباين املطل�ب احلفاظ عليها وذات 

القيمة ، مع �سيانة امل�ارد امل�روثة امل�ج�دة فيها �س�اء كانت من�ساآت  اأو حدائق اأو معدات .
4- حتقيق امل�ساركة ال�سعبية ال�ا�سعة يف امل�سروعات التنمية امل�ستدامة لتلك املناطق . 

5- اإحياء دور هذه املناطق ال�ظيفي ودجمه يف منظ�مة التنمية ال�ساملة  باملدينة  .
6- التعاون الق�مي واالإقليمي مل�اجهة امل�سكالت ،  والتدخل من م�ست�يات اعلي الإحداث الت�ازن املطل�ب. 

1 ،3 �سيا�سات احلفاظ علي الأحياء ذات الطراز املعماري املميز 
تع���ددت �سيا�س���ات احلفاظ علي االحي���اء ذات الطراز املعم���اري املميز واختلف���ت طبقا لن�عية وم�س���ت�ي التعامل 
فال�سيا�س���ات تختل���ف يف حال���ة التعامل مع مبني ذو قيمة فني���ة عالية او مبني مرتبط ب�سخ�س���ية تاريخية بارزة ، ومع 
التعامل مع املناطق ذات الطراز املعماري املميز ككل وي��سح ال�سكل )1( دياجرام ي��سح م�ست�يات التعامل مع املناطق 

واالحياء ذات الطراز املعماري املميز .
1 ، 3 ،1 �سيا�سات التعامل مع املبني املميز

      RESTORATION 1، 3، 1،1 . الرتميم
ويت���م فيه���ا التعامل مع املباين ذات الط���راز املميز، املتهدمة واملهددة باالنهيار، حيث يتم تدعيم املبني ان�س���ائيا ، 
وتع�ي�ض اال�س���كال املهدمة والتك�ينات ، وت�س���مل هذا ال�سيا�س���ة املباين ذات القيمة الفنية العالية ، او جمم�عة املباين 
التي تعتربيف جمم�عها  ذات قيمة واهمية تاريخية او عمرانية او ب�س���رية ، وكذلك ال�س����ارع واملمرات واال�س����اق ذات 
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القيمة الفنية والتاريخية املعمارية والعمرانية .

      CONSERVATION  1،3،1، 2 . احلفاظ
 ويق�س���د به���ا االجراءات التي تتخ���ذ ملنع التلف والت���اأكل،  واطالة حياة املبني واحلفاظ علي���ه ويرتواح جمال هذا 
اال�س���ل�ب من االهتمام ، بقيمة عمل معماري تاريخي �س���غري، ايل احلفاظ علي م�اقع ومعامل معمارية كبرية مميزة، 

لها قيمتها التاريخية املرتبطة بالرتاث الق�مي . 

�سكل ) 1 (  �سيا�سات وم�ست�يات التعامل مع االحياء ذات الطراز املعماري املميز

       PRESERVATION 1،3،1، 3 .  ال�سيانة
ويق�س���د به ا�س���تمرارية احلفاظ علي املبني  التاريخي وذي القيمة ،  وذلك بعد ترميمه وعمل ال�سيانة الدورية له 
، والتي تعترب �س���رورية جدا ، خا�س���ة بعد عملية احلفاظ علي املبني،  ميكن حتقيقها باعادة ا�ستعمال املبني ، وا�سغال 

املبني بافراد قادرين علي املحافظة عليه ، و�سيانته ب�س�رة دورية م�ستمرة .)3(
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       RE USE  1، 1،3، 4  . اإعادة ال�ستعمال
ويق�سد به تهيئة املبني القدمي ، الإعادة اال�ستعمال  بنف�ض اال�ستعمال االأ�سلى ، اأو ب�ظيفة م�ستحدثة ، واال�ستخدام 
االمث���ل للمبني املميز  يعتمد علي قيمة املبني التاريخي���ة والفنية وال يتعار�ض معها ، و يتالئم مع احتياجات ومتطلبات 

املجتمع ليتكامل مع ما ح�له، وي�سهم يف التنمية ال�ساملة ، والذي يحقق اهداف التنمية امل�ستدامة .
1 ، 3 ،2  .�سيا�سات التعامل مع املحيط العمراين لالحياء ذات الطراز املعماري املميز 

  PRESERVATION    1 ، 3 ،2 ،1 . احلماية 
 تك�ن احلماية للمباين والن�س���يج العمراين ، كما يت�س���ع املفه�م لي�س���مل الهيكل االجتماعي واالقت�سادي، باملنطقة 

بجانب الهيكل العمراين ، وي�سمل ان�سطة ا�سل�ب احلماية ما يلي :- 
1- حماية الهيكل املادي للمن�ساأت من التده�ر .

2- حماية البيئة العمرانية .
3- حماية ال�س�رة الب�سرية علي م�ست�ي املباين واملناطق العمرانية .
4- حماية البيئة االجتماعية واالقت�سادية واالن�سطة املميزة لل�سكان .

   CONSERVATION    1 ، 3 ،2 ،2.  احلفاظ
وميتد مفه�م احلفاظ لي�س���مل املحيط العمراين للمباين ،  واملجم�عات التاريخية واملن�س���اأت ذات الطابع املعماري 
املميز ، ب�س���رف النظر عن قيمتها التاريخية ، وميتد باال�س���افة ايل ذلك لي�سمل اال�ستعماالت واحلرف ، التي متار�ض 

باملحيط العمراين او املنطقة او احلي.
  REVITALIZATION    1 ، 3 ،2 ،3 . الإحياء

 وه� احياء انتفاع معني مل يكن م�ج�دا ،وذلك باإحياء القيم الرتاثية �س����اء املعمارية والتخطيطية يف اإن�س���اء هذه 
املناطق ، وه� حماولة لال�س���تمرار احل�س���اري بني املا�س���ي واحلا�سر وامل�س���تقبل ، مع ا�س���رتداد ال�سخ�سية املعمارية 
املفق����دة ، وتتعدد ا�س���كال االحي���اء من احياء ال�س���كل ، ايل احياء الطاب���ع املعماري والعمراين،  ايل احياء االن�س���طة 

واال�ستعماالت التقليدية،  واحياء ال�ظيفة للمباين التاريخية واملميزة . )1(
1 ، 3 ،3 �سيا�سات التعامل مع الجز اء املتدهورة بالحياء ذات الطراز املعماري 

وتنق�سم ايل �سيا�سات للتط�ير واخري للتغيري :-
1 ، 3 ،3 ،1 �سيا�سات التطوير لالجز اء املتدهورة بالحياء ذات الطراز املعماري 

  RENEWAL اأ – التجديد
 ويق�سد بها املجه�دات او املحاوالت التي تهدف ايل تط�ير البيئة العمرانية ، لت�فري املتطلبات احلالية ، وامل�ستقبلية 
للحياة احل�سرية ، وه� عبارة عن اعادة ا�سالح االجزاء املتده�رة، لتاأهيلها الداء وظيفتها التي فقدتها لعدم مالئمتها 

للتغيريات املتالحقة .)5(
وت�سمل امل�ست�ي العمراين  الذي يهدف ايل اعادة االن�سطة ، التي كانت متار�ض باملنطقة وما يتطلبه ذلك من تغيري 

يف اال�ستعماالت ، و�سبكة احلركة كما يلزم تزويد املنطقة باملرافق واخلدمات املالئمة .
اما امل�ست�ي الثاين في�سمل م�ست�ي املباين، وما يتطلبة من ا�سالحات وتعديالت �س�اء باملعاجلات الداخلية لت�فري م�ست�ي 
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الراحة واالمان يف اال�ستعماالت واالحتياجات االن�سانية او املعاجلات اخلارجية مبا ال ي�ؤثر علي الطابع املميز لتلك املباين.
 REHABILITATION  ب – اإعادة التاأهيل 

 ويق�س���د به رفع م�س���ت�ي املنطقة واخلدمات  ايل املعايري املطل�بة ، لكي ت�ؤدي املباين واملنطقة �س�اء كانت منطقة 
تاريخية او حديثة ، وظائفها بكفاءة باعادة ا�س���تعمالها مرة اخري ، ب�س����رة تت�افق مع احتياجات املجتمع احلالية ، 

بهدف ت�فري احلماية واال�ستدامة  لالجيال القادمة. 
 IMPROVEMENT ج- التح�سني

 وه���� احد ا�س���اليب التجديد العمراين للمناط���ق املتده�رة بهدف ازالة امل�ؤثرات وال�س����ائب التي ت�ؤدي ايل تده�ر 
املنطقة ، مع رفع م�س���ت�ي اخلدمات ، وا�س���افة مل�سات جمالية تعتمد علي ا�س���تغالل االمكانات املت�فرة باملنطقة �س�اء 

كان بجه�د فردية او ر�سمية ويك�ن للجه�د الذاتية دور ا�سا�سي يف ذلك .
1 ، 3 ،3 ،2 �سيا�سات التغيري لالجز اء املتدهورة بالحياء ذات الطراز املعماري 

ويق�سد بها ال�سيا�سات واال�ساليب التي ت�ؤدي ايل تغيريات جزرية باالجزاء املتده�رة وت�سمل:
 CLEARANCE اأ – الإزالة

وي�س���تخدم هذا اال�س���ل�ب يف املناطق التي ثبت عدم جدوي ا�ستمراريتها ، فيتم ازالتها لتحقيق ا�سالح  عمراين او 
بيئي او ا�س���تثماري او اجتماعي ، وال تتم االزالة ب�س���كل كلي للمناطق التاريخية ولكن يتم ب�سكل جزئي  ، لالجزاء التي 
لي�ض لها اهمية تاريخية او معمارية واعادة تعمريها ، وقد ي�ستتبع ذلك تغيري يف بع�ض اال�ستعماالت ، وتغيريات طفيفة 

يف الن�سيج العمراين والذي  يجب ان يك�ن متما�سيا مع الن�سيج العمراين باملنطقة .
 وقد ي�اجه هذا اال�س���ل�ب �س���ع�بات كثرية ، يف التم�يل ف�سال عن ال�س���لبيات االجتماعية املرتتبة علي نقل ال�سكان 

من منطقة الخري ، وي�ستلزم اجهزة ادارية ذات كفاءة عالية وق�انني ملزمة تعمل علي تطبيقها .)5(
 GRADUAL  REPLACEMENT    ب- الإحالل التدريجي

وه� ال�س�رة املعتدلة لعملية االزالة لتجنب �سلبياتها االجتماعية واالقت�سادية والعمرانية  ، وفيه يتم اقامة املباين 
احلديثة بطابع مت�افق مع املباين القدمية للحفاظ علي الطابع العمراين للمنطقة ، كما ي�س���مح هذا اال�س���ل�ب بت�فري 
اخلدمات التي تفتقر اليها املنطقة  ويجب ت�فري اخلدمات باملعايري واملعدالت املنا�سبة يف اي م�سروع تخطيطي يهدف 

ايل جتديد االحياء ذات القيمة . 
 REDEVELOPMENT ج – اإعادة التعمري

 وي�ستخدم يف املناطق التي و�سلت ايل حد كبري من التده�ر، وال يفيد معها ا�سالح ، من خالل اقامة م�سروعات ا�ستثمارية 
وانتاجية ،  ذات مردود اقت�سادي واجتماعي وعمراين ، ويجب و�سع االحتياطات الالزمة،  التي ت�سمن تنفيذ املخطط 
املقرتحة العادة التعمري وت�فري التم�يل الالزم ل�سمان تنفيذ هذه املخططات ودفع التع�ي�سات يف حاالت نزع امللكية . 

1 ، 3 ، 4  ال�سيا�سات ال�ساملة للتعامل مع الأحياء ذات الطراز املعماري 
وهي ال�سيا�سات التي ميكن التعامل بها مع امل�ست�يات املختلفة �س�اء مبنى اأو حيز عمراين او منطقة تاريخية وهي 

التي حت�ي يف م�سم�نها كل او بع�ض اال�ساليب ال�سابقة .
 INCLUSIVE CONSERVATION    1 ، 3 ،4 ،1 احلفاظ مبفهومه ال�سامل

لق���د تط����ر مفه����م احلفاظ بعد ان كان ي�س���مل املب���اين التاريخية وذات القيم���ة فقط . لي�س���مل املناطق واالحياء 
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التاريخية ككل  ، مببانيها وان�س���طتها و�س���ناعاتها احلرفيه وطابعها ون�سيجها ،وتط�رت املفاهيم التخطيطية للحفاظ 
لتهتم بالبيئة العمرانية ككل تبعا خل�سائ�ض ون�عية جمتمع احلفاظ 

ومن اال�س���اليب املف�س���لة يف املب���اين ذات الطراز املعماري ، اع���ادة املباين او جمم�عات املباين بعد �س���يانتها ايل 
ا�س���تعماالتها اال�س���لية او با�ستعماالت جديدة وت�ستخدم يف هذه احلالة ا�سل�ب اعادة التاأهيل ثم اعادة اال�ستعمال ، مع 

احلفاظ علي املناطق املحيطة بان�سطتها ون�سيجها واحلياة االجتماعية .)1(
 INCLUSIVE REVITALIZATION    1 ، 3 ،4 ، 2 الأحياء  مبفهومه ال�سامل

تعترب �سيا�س���ة االحياء من ال�سيا�س���ات ال�ساملة ، النها ت�س���لح للمناطق التاريخية واحلديثة او املقرتحة  للت��سع او 
االمتداد العمراين ، باحياء القيم الرتاثية العريقة ، بهدف اال�س���تمرارية احل�سارية بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، 
وتتن�ع ا�ساليب االحياء من الطابع املعماري والعمراين ايل اال�ستعماالت واالن�سطة احلرفية ، وت�سمل عدة ا�ساليب منها 
 احياء ال�سكل  وي�سمل احياء الطراز والطابع التاريخي بالزخارف والن�سب وال�اجهات وهذا اال�سل�ب غري م�ستحب 

النه ا�سل�ب �سطحي ومظهري وبعيد عن م�سم�ن االحياء 
اما اال�سل�ب االخر فه� احياء ال�ظيفية وه� احياء ا�ستعمال العنا�سر املعمارية والتخطيطية مثل املباين التاريخية 
، واملناط���ق املحيطة به���ا وهذا يعمل علي ا�س���تمراريتها يف خدمة املنطقة، حيث ان احياء االن�س���طة احلرفية الرتاثية 
باملناطق املحيطة ، لها اهمية اكرب من اهميتها التاريخية ، فهي م�سدر للدخل الق�مي والن�ساط ال�سياحي ، باال�سافة 

ايل ا�ستمراريتها يف خدمة �سكان املنطقة .    
 UPGRADING 1 ، 3 ،4 ، 3 الرتقاء

 ويق�سد به حت�سني ال��سع باملنطقة لالف�سل ، وه�عملية ن�سبية  لذا تختلف من منطقة الخري ومن جمتمع الأخر، 
ويتعر�ض االرتقاء للج�انب االجتماعية واالقت�س���ادية والعمرانية علي حد �س�اء ، ومتتاز هذه ال�سيا�سة باملحافظة علي 
الكتلة العمرانية ، باعتبارها ثروة ق�مية ذات قيمة اقت�سادية ، ويعمل علي تنميتها وزيادة قيمتها العقارية ، ويعتربهذا 
اال�س���ل�ب منا�س���ب للدول ذات امل�ارد االقت�سادية املحدودة ، ويعترب من ال�سيا�سات ال�ساملة ، حيث يح�ي اعمال ازالة 

وترميم واحالل تدريجي باال�سافة ايل احلماية واحلفاظ والتجديد .
1 ، 3 ،4 ، 4 ادماج ال�سيا�سات ال�ساملة 

 ميكن ادماج اال�س���اليب ال�س���املة ) االحياء ، التجديد ، االرتقاء ، احلفاظ ( معا ،  للتعامل مع املناطق التاريخية 
املختلفة ، وذلك لال�س���تفادة من مميزات كل ا�س���ل�ب علي حدة ، وجتنب �س���لبياته وذلك بادماج ا�س���ل�بي احلفاظ او 
االحياء مع التجديد او االرتقاء،  لتط�ير املنطقة التاريخية ب�س����رة حترتم القدمي ، وتت�افق مع متطلبات واحتياجات 
ال�سكان ، ويف اطار املتطلبات التكن�ل�جية والعلمية ، وقد اكدت امل�اثيق الدولية مثل ميثاق البندقية  ،علي ادماج هذه 

ال�سيا�سات لتحقيق اهداف تط�ير وتنمية تلك املناطق .

4.1 �سيا�سات احلفاظ احل�سري للمباين ذات الطراز املعماري املميز مبدينة �سوهاج 
لقد ظهرت  عدة اجتاهات للحفا ظ يف م�س���ر من خالل  كثري من الدرا�س���ات وامل�س���روعات للحفاظ خالل القرن 
املا�س���ي معظمها  للمباين االأثرية التي تخ�س���ع لقان�ن االآثار رقم 117 ل�س���نة 83 وقليل منها  للمباين التي مت ح�سرها 
كطراز معماري مميز طبقا للقان�ن 144 ل�سنة 2006 ، وخا�سة اأن عدد ال با�ض به من تلك املباين الزالت بحالة جيدة 

اإن�سائيا ومعماريا .
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�سكل )2( م�قع مدينة �س�هاج بالن�سبة لعمران جمه�رية م�سر العربية )9(

1،4،1 الأحياء ذات الطراز املعماري املميز مبدينة �سوهاج 
تقع مدينة �س����هاج علي م�س���افة ح�ايل 470 كم  جن�ب مدينة القاهرة  �س���كل )2(  وتعد من املدن امل�سرية ، التي 
حتمل عديد من مالمح القرن املا�س���ي ،يف كثري من من�س���اأتها وق�س����رها ومبانيها القدمية ، حيث حتت�ي العديد من 
املن�س���اآت ذات الطراز املعماري املميز التي تفتقر اإيل العناية واحلفاظ ، وترتكز االأحياء ذات الطراز املميز ح�ل نهر 
النيل الذي  تقع املدينة علي �سفتيه ، حيث ترتكز تلك االأحياء يف اجلزء االأقدم بالطبع علي ال�سفة الغربية لنهر النيل 
كما اأن عدد من تلك املباين تطل ب�س���كل مبا�س���ر علي نهر النيل  ، حيث حتت�ي املدينة علي ح�ايل ثالث�ن مبني م�سجل 

�سمن املباين ذات الطراز املعماري م�زعة يف اأربعة  مناطق كما باخلريطة رقم )3(  

�سكل )3( املناطق ذات الطراز املعماري مبدينة �س�هاج)9(
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1 ،4 ،2 .املنطقة الأويل 
املوقع وو�سف املنطقة 

تقع املنطقة االأويل �سمال مدينة �س�هاج علي �سارع اجلمه�رية ، يف املنطقة املح�س�ر بني نهر النيل و�سارع التحرير 
،مطلة علي نهر النيل ،  وتت�س���ف املنطقة ب�س���كل عام بطابع ح�سري متميز ، حيث التخطيط العام �سبكي غري منتظم 
وحت�ي املنطقة كثافة �س���كنية ف�ق مت��س���طة واإ�س���كان ف�ق مت��س���ط ، كما تتميز بال�س����ارع املت�س���عة املن�سقة واملناطق 

املفت�حة واخل�سراء  .
املباين امل�سجلة باملنطقة  

 حت�ي هذه املنطقة علي احدي اأهم املباين ذات الطراز املتميز وه� ق�سر املزالوي الذي بني يف العقد اخلام�ض من 
القرن الع�سرين ، كما ت�جد به حمطة املياه القدمية حيث حت�ي جمم�عة من املن�ساآت القدمية التي تع�د اإيل العقد الثالث 
من القرن الع�سرين وت�سمل جمم�عة من�ساآت مائية وحمطة تنقية مياه قدمية وا�سرتاحة كلها حتمل الطراز االجنليزي .

GOOGLE EARTH سكل )4( �س�رة ج�ية للمنطقة 1 برنامج�

�سكل )5( واجهة ق�سر املزالوي اخللفية ) ت�س�ير الباحثة(
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اهم املباين باملنطقة 
ق�س���ر امل���زالوي ، حي���ث يح�ي طراز معماري متميز ، ي�س���به اإيل حد كبري الطراز االأندل�س���ي ،كما يح�ي الق�س���ر 
جمم�ع���ة من احلدائ���ق التي حت�ي نباتات نادرة كما يح�ي اأح�ا�ض �س���باحة قدمية وجمم�عة من الب�اكي لالأن�س���طة 
اخلارجية كما يتميز من الداخل بالتغطيات نادرة من الط�ب الزجاجي لبع�ض الفتحات واالأ�س���قف وزخارف غنية يف 

االأ�سقف واحل�ائط ، كما ال يزال الق�سر يح�ي االأثاث القدمي الذي مت تاأثيثه بداخله  
�سيا�سات احلفاظ باملنطقة   

 �سيا�س���ة احلفاظ مع ال�سيانة امل�س���تمرة والدورية لق�سر املزالوي التي يق�م بها مالكه الذين يتمتع�ن ب�عي كامل 
عن اأهمية ما ميلك�ن و لذلك وبالرغم من اأنهم ال يقيم�ن بالق�سر اإال اأنهم يحر�س�ن علي �سيانته والعناية به واالهتمام 
باحلدائق املحيطة به وب�سالمة واجهاته وال�سيانة امل�ستمرة له بجه�دهم اخلا�سة ، مما جعل من الق�سر، �س�رة رائعة 
مير بها زائر املدينة اأثناء مروره ب�س���ارع اجلمه�رية حيث يقع الق�س���ر بينما تعاين من�س���اآت حمطة املياه واال�س���رتاحة 

القدمية  لالإهمال والتقادم حيث مل متتد اإليه يد لل�سيانة والتجديد .

�سكل )6(  ال�سقف الداخلي للبه� الرئي�سي بالق�سر حيث يت�سح ا�ستخدام الط�ب الزجاجي لال�ساء ، والزخارف الغنية  ) ت�س�ير الباحثة(

1،4 ، 3 املنطقة الثانية 
املوقع وو�سف املنطقة 

تق���ع املنطق���ة الثانية يف قلب املدينة حيث املنطقة التجارية واالإدارية باملدينة حيث يقرتب امل�قع من ميدان االأوبرا 
اأهم ميادين املدينة كما يقع علي الطرق العم�مية امل�ؤدية اإيل ك�بري اخميم الذي يربط جانبي املدينة 

املباين امل�سجلة باملنطقة  
 حت����ي املنطق���ة عل���ي جمم�عة من اأهم املباين امل�س���جلة باملدينة ومن اأهمها مدر�س���ة الثان�ية الع�س���كرية ،  مبني 
جمل�ض املدينة كما حت�ي مبني املحكمة االبتدائية ب�س�هاج وحت�ي مكتبة رفاعة الطهطاوي – كما حت�ي املعهد الديني 

االأزهري  - ومبني احلزب ال�طني . 
املباين باملنطقة 

جمي���ع املب���اين باملنطقة اإدارية وخدمية ولي�س���ت �س���كنية لطبيع���ة م�قعها بقلب املدين���ة ، ومنها مدر�س���ة الثان�ية 
الع�س���كرية التي اأن�ساأت يف العقد الثاين من القرن الع�س���رين علي الطراز االجنليزي  املميز لتلك الفرتة وجاري حاليا 

اأعمال احلفاظ والتط�ير بتم�يل من احد رجال االأعمال .
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 GOOGLE EARTH سكل )6( �س�رة ج�ية للمنطقة 2 برنامج�

�سكل )7( واجهة  مبني جمل�ض املدينة ) ت�س�ير الباحث(

�سكل )8( مدخل مبني املعهد الديني  ) ت�س�ير الباحث(

�سيا�سات احلفاظ باملنطقة  
تنق�سم اجله�د بتلك املنطقة اإيل جه�د ر�سمية متثلت يف �سيانة وتط�ير مبنى جمل�ض املدينة الذي كان يف االأ�سل مبني 
حمافظة �س�هاج قبل نقلها �سرق النيل حيث يتمتع املبني بالرثاء الت�سكيلي والغني بالزخارف التي تعك�ض الطراز الروماين .

اأما اجله�د الغري ر�س���مية فتمثلت يف تربع احد رجال االأعمال من اأبناء املحافظة بتط�ير و�س���يانة مبني املدر�س���ة 
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الثان�ي���ة الع�س���كرية بتكلفة تقديرية 2 ملي�ن جنيه حيث ب���داأت عمليات التط�ير يف اأوائل الع���ام احلايل 2009 ، حتت 
اإ�سراف الهيئة العامة لالأبنية التعليمية .

�سكل )9( واجهة  مبني املدر�سة الثان�ية الع�سكرية ) ت�س�ير الباحث(

�سكل )10( واجهة مبني املحكمة  ) ت�س�ير الباحث(

1، 4، 4 املنطقة الثالثة  
املوقع

 تق���ع املنطقة الثالثة مال�س���قة لنه���ر النيل يف اجلزء اجلن�بي للمدينة حيث متت���د جمم�عة كبرية من املباين ذات 
الطراز املتميز باملنطقة ويطل معظمها علي نهر النيل ، والباقي حم�س�ر بني �سارع الك�رني�ض وخط ال�سكك احلديدية، 

حيث متيل املنطقة للنمط ال�سريطي . 

GOOGLE EARTH سكل )11( �س�رة ج�ية للمنطقة 2 برنامج�
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املباين امل�سجلة باملنطقة  
 حت�ي املنطقة ح�ايل 20 مبني م�س���جل �س���من املباين ذات الطراز املعماري املميز ، حيث ترتاوح عدد االأدوار من 

ثالثة اإيل 5 ادوار  ومعظمها ا�ستخدام �سكني مع اإداري بالدور االأر�سي اأو �سكني مع جتاري
فيما عدا مبني هند�سة ال�سكة احلديد فه� مبني اإداري ومدر�سة النيل االبتدائية   .

�سكل )12 ( مبني هند�سة ال�سكك احلديدية  ) ت�س�ير الباحث(

�سكل )13( واجهة  منزل جنيب �ساو ير�ض   ) ت�س�ير الباحث (

املباين باملنطقة 
حتمل املباين باملنطقة مالمح م�س���رتكة وخا�س���ة ال�س���كنية منها  من حيث امل�اد امل�س���تخدمة كاالأخ�ساب املحف�رة 
واملفرغة ، يف البلك�نات وال�سخ�سيخة اعلي ال�سلم  ، مما ي�سري اإيل بنائها يف اأوقات متقاربة علي منط واحد كان �سائدا 

يف تلك الفرتة ، وعدد من تلك املباين خملي من ال�سكان وغري م�ستغل 

�سكل )14( واجهة  مدر�سة النيل االبتدائية  ) ت�س�ير الباحث(

�سيا�سات احلفاظ باملنطقة 
  املنطق���ة مهمل���ة متاما حيث مل متتد اإليها جه�د التنمية واحلف���اظ ، فاملباين املخالة يطمح مالكها لهدمها وبناء 
وا�س���تغالل اأرا�س���يها مرتفعة الثمن ، واملباين امل�س���غ�لة بال�س���كان وامل�س���تاأجرين بها يرف�س����ن اأي تعاون يف ترميمها 
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و�س���يانتها ، وكذلك املالك ال يرغب�ن يف �س���يانتها ب�س���بب االإيجارات الزهيدة التي يح�سل�ن عليها من امل�ستاأجرين ، 
ويف بع�ض احلاالت اأدت ال�سيانة غري ال�اعية ايل طم�ض اأجزاء كبرية من ال�اجهات وت�س�يهها 

   
�سكل )15( تهالك املباين ال�سكنية ذات الطابع املميز ومدي احتياجها لل�سيانة  ) ت�س�ير الباحث(

1 ،4، 5 املنطقة الرابعة
املوقع 

وت�سمل املنطقة ال�اقعة غرب خط�ط ال�سكك احلديدية واملح�س�ر ما بني �سارع املحطة و�سارع الرتعة اجلرجاوية 
، حي���ث تع���د املنطقة من املناطق القدمية ذات التخطيط الع�س����ي ، وتتميز بال�س����ارع املتعرجة والنهايات امل�س���دودة 

واملنازل املتال�سقة ونق�ض امل�سطحات املفت�حة 
املباين امل�سجلة باملنطقة  

 حت����ي املنطق���ة 5 مب���اين م�س���جلة منها اربعة مباين �س���كنية يف املنطقة واحدة وتت�س���ابه ايل حد كبري يف ال�س���كل 
اخلارجي ، واملبني اخلام�ض ه� مبني فندق  اخلدي�ية بج�ار حمطة ال�سكك احلديدية . 

GOOGLE EARTH سكل )16( �س�رة ج�ية للمنطقة 4 برنامج�

اهم املباين باملنطقة 
املب���اين باملنطقة حتم���ل طرازا مميزا للفرتة الزمنية الت���ي بني فيها حيث نالحظ الت�س���ابه يف م�اد البناء وطرق 
االإن�ساء والبناء ، ومبني الفندق مك�ن من اأربعة ادوار حتتل الدور االأر�سي منه باجتاه ال�سارع الرئي�سي م�سروع جتاري 

وتعاين املنطقة من الزحام ال�سديد والت�س�ي�ض الب�سري 
�سيا�سات احلفاظ باملنطقة   

املنطقة  مل متتد اإليها جه�د التنمية واحلفاظ بعد واقت�سر االأمر علي ح�سر وت�سجيل املباين فقط ، وقد اأدي عدم 
وعي املالك باهمية تلك املباين ايل احداث ت�س�يه يف ال�اجهات با�ستحداث م�اد جديدة مما اف�سد ال�سكل املميز لها 
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�سكل )17( جزء من واجهة فندق اخلدي�ية   ) ت�س�ير الباحث(

�سكل )18 (  مبني الفندق باملنطقة الرابعة   والت�س�يه احلادث به نتيجة اإ�سافات حديثة بال�اجهات ) ت�س�ير الباحث(

2- م�سروع ترميم و�سيانة مدر�سة الثان�ية الع�سكرية 

2-1 خلفية تاريخية 
تاأ�س�ست مدر�سة الثان�ية الع�سكرية مبدينة �س�هاج  عام 1928  ميالدي، بهدف  ن�سر التعليم يف �سعيد  م�سر ، وقد 
ا�س���تغرق بناء املدر�س���ة اأكرث من عامني )12( ، وقد و�سع الت�س���ميمات  مهند�ض اجنليزي يدعي ادوارد �سميث ،ت�سميم 
املدر�س���ة علي الطراز االجنليزي الذي كان �س���ائدا يف هذه الفرتة ، وكان لهذه املدر�س���ة تاثريا كبريا يف ن�س���ر التعليم 

مبدينة �س�هاج وما ح�لها من املدن و�ساهمت يف نه�سة علمية باالقليم كما �ساهمت يف النه�سة العمرانية باملدينة.

2،2. مكونات امل�سروع 
2 ،2 ،1. امل�ساقط الأفقية 

تتالف املدر�س���ة من مبني مك�ن من دور ار�س���ي و ودورين عل�ييني ، ويتخذ امل�س���قط االفقي  �س���كل حرف E  باللغة 
االجنليزية  ، حيث يح�ي جمم�عة من الف�س�ل اتخذت اجلناحني املتعامدين يف الدورين االول عل�ي والثاين ، وم�ساحة 
الف�س���ل ح�ايل 50 مرت مربع اما ال�اجهه الط�يلة   املطلة علي ال�س���ارع ،فقد ا�س���تخدمت كان�س���طة تعليمية وادارية . 
ومت و�سع املعامل  و�سالة االلعاب الريا�سية وغرف االن�سطة واملجاالت بالدور االر�سي ، اما ال�سلع االو�سط العم�دي ، فقد 
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املميز ملدينة �س�هاج كاأحدى املدن امل�سرية لتحقيق اال�ستدامة 

ا�ستخدم ك�سالة اجتماعات ف�سيحة لالن�سطة املختلفة تعل�ها �سخ�سيخة لت�فري اال�ساءة والته�ية اجليدة ، بينما ينخف�ض 
الدور االر�سي عن من�س�ب ال�سارع ويتم الدخ�ل اليه من اخللف من جهه الفناء . وي��سح ال�سكل 20 امل�ساقط االفقية للمدر�سة 

      �سكل )20-1( امل�سقط االفقي للدور االول عل�ي وبه املدخل الرئي�سي للمدر�سة  )من اعداد الباحث (

      �سكل )20-2( امل�سقط االفقي للدور االر�سي للمدر�سة الثان�ية الع�سكرية  

     �سكل )20-3( امل�سقط االفقي للدور الثاين عل�ي للمدر�سة الثان�ية الع�سكرية   )من اعداد الباحثة (
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2،2،2 املداخل  وعنا�سر احلركة 
ي�ج���د مدخل رئي�س���ي مطل علي ال�س���ارع ، وه� خم�س����ض للزوار وادارة املدر�س���ة ، وي�ؤدي ايل ال���دور االول عل�ي  
مبا�س���رة ، حي���ث ان الدور االر�س���ي منخف�ض عن ال�س���ارع ويتم الدخ�ل الي���ه من الفناء بال�اجه���ه اخللفية كما ي�جد  
مدخالن للجناحني املتعامدين  من جهة الفناء  لدخ�ل الطالب ، ي�ؤديان عن طريق �سلم مفت�ح ايل  الدور االول العل�ي 
مبا�س���رة ،  ومدخالن اخران باجلناح االو�س���ط ي�ؤديان ايل ال�سلم الرئي�سي ، ومدخالن م�ؤديان ايل �سالة االجتماعات 
، ومت و�س���ع الف�س����ل علي مفردة باجلناح الرئي�سي   ، بينما اجلناحيني االخرين ت�جد بهما  طرقات مزدوجة ، ي�جد 
�س���لم رئي�س���ي ووحيد م�ؤدي للدور الثاين عل�ي يف املدخل الرئي�س���ي ، اما ال��س�ل ايل الدور االول العل�ي يتم من خالل 

�سالمل خارجية مفت�حة  امل�ؤدية للفناء .�سكل )21(

         
�سكل )21-1( املدخل اخللفي امل�ؤدي للدور االول العل�ي                       �سكل 21-2    الكتلة البارزة للمدخل الرئي�سي )ت�س�ير الباحثة(  

 2، 2، 3 الواجهات 
بالرغم من ان املعماري ا�س���تخدم الطراز االجنليزي يف واجهات املدر�س���ة الذي متيز بالط�ب االحمر الظاهر يف 
ال�اجه���ات  اال  انه تاأثر كثريا  بالعمارة اال�س���المية فقام بتط�ي���ع ذلك الطراز ليالئم املنطقة  كما يبدو من العق�د يف 
ال�اجه���ات اخلارجي���ة والطرقات كما ا�س���تخدم الربام���ق يف الطرقات والقباب التي حملي بها �س���قف املبني ، وكذلك 

ا�ستخدم ال�سخ�سيخة يف ته�ية وا�ساءة بع�ض الفراغات كما يبدو من اال�سكال )22( 

          
�سكل )22( تاأثر املعماري بالعمارة اال�سالمية يف �سكل العق�د والربامق  )ت�س�ير الباحثة(

2،2 ، 4 حتليل املبني بعد تطويره و�سيانته 
يتم م�س���روع تط�ير و�س���يانة مبني املدر�سة،  بتم�يل من احد رجال االأعمال ، من اأبناء املحافظة ممن تخرج�ا من 

هذه  املدر�سة ، وتق�م الهيئة العامة لالأبنية التعليمية مبا لديها من خربات  باأعمال التط�ير وال�سيانة .
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وقد تركزت فل�سفة  امل�سروع يف احلفاظ علي الطابع املميز للمبني ، وابرازه ب�سكل اف�سل وذلك بهدف رفع امل�ست�ي 
اجلمايل للعمران ، ودعم قيم احلفاظ والقيم الرتاثية والفنية واجلمالية واملعمارية للمبني ،الذي يعترب مرجعا ب�سريا 
باملنطقة  لذا كان التدخل او التعديل يف ا�سيق احلدود وخا�سة ان املبني �سيبقي بنف�ض ا�ستخدامه الذي بني من اجله 

وقد ظهر فكر احلفاظ فيما يلي  :- 
1- احلفاظ علي واجهات املبني كما �سممت ، وا�ستعادة االجزاء التالفة حيث مت حماكاة القباب ال�سغرية امل�ج�د 

ب�سطح املبني واعادة انتاجها  بنف�ض �سكلها وخامتها وال�انها �سكل )32(
2- مت معاجلة الط�ب امل�ج�د بال�اجهات با�س���تخدام م�اد حديثة ودهانه لل��س����ل لل�ن اال�سلي للط�ب وكذلك مت 

تك�سري بيا�ض ال�اجهات التالف واعادته من جديد
ا�ستبدال درج ال�سلم الرئي�سي التالف بدرج من اجلرانيت بنف�ض الل�ن القدمي   -3

ازالة االر�سيات اخل�سبية التالفة وا�ستبدالها بار�سيات من بالط امل�زايك� ذو ج�دة عالية   -4

        
�سكل )23 ( حماكاة وا�ستعادة االجزاء املتهدمة من القباب املت�جة ل�اجهة املدر�سة )ت�س�ير الباحثة(

 2،2 ، 5 التعديالت املعمارية ومالئمتها ل�ستخدام املبني 
جاءت التعديالت املعمارية يف ا�س���يق احلدود ، حيث كان يعاين املبني يف ال�اجهه اخللفية ايل تلف ظاهر ب�س���بب 
دورات مياه الطالب بكل االدوار باجلناحيني لذا مت اال�س���تغناء عن الدورات ونقلها لتك�ن دورات مياه منف�س���لة خارج 
املبني ومعاجلة ال�اجهات ، والفراغات التي اتاحتها الدورات مت احل�س�ل علي �سالة مت�سعة ت�ستخدمها ادارة املدر�سة 
ك�س���االت لالن�س���طة وللمدر�سني او ت�س���تخد لال�ستعماالت امل�س���تحدثة التي مل تكن م�ج�دة بالن�س���ميم اال�سلي �سكل 
)24  (  ، كم���ا يج���ري بامل�س���روع ال���ذي ال زال قي���د العمل جتهي���ز قاعة االجتماع���ات الكربي املجهزة مبدرج خ�س���بي 
قدمي  باجلناح االو�س���ط ، لتك�ن �س���الة  ت�س���تخدم للمحا�س���رات والندوات  علي احدث التقنيات احلديثة يف اال�ساءة 

وال�س�تيات والعرو�ض �سكل )25 (.  
كما مت امداد املبني بالتجهيزات احلديثة يف اال�ساءة والتكييف والتجهيزات الفنية للمعامل .

2 ، 2، 5 .التطوير التكنولوجي ودمج التجهيزات الفنية احلديثة
كانت من  الع�امل الهامة لنجاح عمليات التط�ير واحلفاظ حيث تتيح قيام املبني ب�ظيفته بكفاءة كاملة كما تتيح 

القيام بان�سطة جديدة مل تكن متاحة من قبل لذا �سيتم ما يلي :-  
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1- مت ان�ساء انظمة لل�س�ت واال�ساءة بامل�سرح
2-  مت عمل جتهيزات حديثة وتاثيث للم�سرح 

3- مت ادخال انظمة للتكييف باملبني 
4- مت ا�ستخدام انظمة التحكم واالنذار ومكافحة احلريق

5- مت عمل جتهيزات حديثة للمعامل  

       
�سكل )24( ال�سالة التي مت احل�س�ل عليها 

بعد اإلغاء  دورات املياه )ت�س�ير الباحثة(
�سكل)25( قاعة االجتماعات الكربى اأثناء تنفيذ التجهيزات
الفنية احلديثة العدادها كم�سرح جمهز)ت�س�ير الباحثة(

2، 2، 6 املالئمة البيئية 
يعد املبني من املباين التي روعي يف ت�س���ميمها اال�س���لي املالئمة البيئية القليم جن�ب ال�س���عيد الذي يتميز باملناح 

اجلاف �سديد احلرارة وجاء ذلك يف 
1- ت�جيه الف�س�ل ايل ال�اجه ال�سمالية الغربية التي تاتي منها الرياح امل�ستحبة ف�سال عن مالئمتها لال�ساءة والته�ية 
2- مت عمل �سقف مزدوج بينه م�سافة ح�ايل 60 �سم يف ال�سقف النهائي كما ت�جد فتحات ملرور اله�اء بني جزئي ال�سقف 
3- احل�ائط احلارجية �سمكها يزيد عن  50 �سم مما يتيح عزل جيد للحرارة وتقليل احلمل احلراري داخل املبني 

4- ارتفاع الدور يزيد عن 4 امتار مما ي�فر ته�ية جيدة داخل الف�س�ل 
وي��سح ال�سكل )26 ( ا�ستخدام ال�سخ�سيخة للته�ية وال�سقف املزدوج ذو الفتحات للته�ية والعزل احلراري 

            
ال�سكل )26 ( ا�ستخدام ال�سخ�سيخة للته�ية وال�سقف املزدوج ذو الفتحات للته�ية والعزل احلراري  )ت�س�ير الباحثة(
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3  امل�سكالت التي تع�ق احلفاظ احل�سري لالأحياء ذات الطراز املعماري مبدينة �س�هاج 
        اإن عمليات احلفاظ احل�سري غالبا ما ت�سادفها كثري من امل�ساعب وامل�سكالت ،  ت�ؤدي اإيل اإعاقة اجله�د نح� 
احلفاظ احل�سري ،  اأو ظه�ر تلك امل�سروعات ب�س�رة هزيلة و�سعيفة ، وفيما يلي ميكننا ح�سر اهم هذه امل�سكالت يف 

املدن امل�سرية  من خالل هذه الدرا�سة  :- 
1- نق�ض التم�يل ؛ وه� امل�س���كلة االأكرب يف هذا ال�س���دد  ،حيث اإعطاء االأول�ية من الدولة يف احلفاظ علي املباين 
الرتاثية واالأثرية ،  وتاأجيل الرغبة يف احلفاظ االيجابي لتلك املباين ذات الطراز املعماري ،وو�سعها  يف املرتبة 

الثانية من جه�د احلفاظ .
2- عدم �سم�لية الهدف من جتارب احلفاظ وال��س�ل بها للهدف الرئي�سي وه� املجتمع، وذلك القت�سار التجارب 
للحف���اظ علي اجل�انب الت�س���كيلية الب�س���رية اأو العنا�س���ر البنائي���ة دون التعامل مع املحي���ط العمراين بهدف 

االرتقاء بالبيئة العمرانية ككل  )4(
3- ع���دم وع���ي بع�ض امل���الك وعدم رغبة كثري منهم  للحفاظ  ،  و�س���عيهم اجلاد للهدم واالإحالل لال�س���تفادة من 

الالرا�سي مرتفعة الثمن ذات امل�اقع املميزة باملدينة .
4- ترك تلك املباين ب�س�رتها احلالية  ؛ ي�ؤدي اإيل زيادة مظهر تداعي البيئة العمرانية ، مما جعل كثري منها بدال 
من اأن يك�ن م�سدرا للجمال ، وحت�سني ال�س�رة الب�سرية باملدينة ، اأ�سبح م�سدرا للتل�ث الب�سري ،كما اأدي 

اإيل �سع�ر متنامي عند امل�اطن العادي بعدم  اأهمية   تلك املباين.  
5- م�س���كلة عدم االإ�س���غال تبقي اخلطر االأكرب الذي يهدد تلك املباين �س�اء قبل ال�سيانة او بعدها حيث ت�ساهم يف 
تعر����ض املب���اين اإيل االإهمال والعب���ث ، وكذلك تعمد التخريب  املتعمد من بع�ض املالك بهدف اإ�س���عاف املبني 

اإن�سائيا وال�سعي  الإزالته  )8(
من امل�س���كالت اأثناء احل�س���ر والت�ثيق منها عدم اإمكانية زيارة بع�ض املباين من الداخل لالطالع علي طبيعة   -6

اال�ستخدام ب�سبب غلقها اأو عدم وج�د مالكها .  
7- عدم وج�د وثائق دقيقة ووا�س���حة �سابقة لالأعمال التي رافقت اإعادة التاأهيل للمباين التي مت �سيانتها وهي يف 

كثري من االأحيان غري م�ثقة  مثل مبني جمل�ض املدينة .
8- التدخالت غري امل�سئ�لة بالتغري وال�سيانة واإ�سافة اإ�سافات م�ستحدثة تدمر القيمة اجلمالية واملعمارية 

9-   بع����ض القائم���ني على التط�ي���ر فى املحافظة يفتق���رون اإىل الروؤية، وال�س���ع�ر باأهمية املناط���ق واالأماكن التي 
يق�م�ن بتط�يرها ، مما يتطلب تكثيف اجله�د نح� اإمداد تلك اجلهات بالكفاءات املالئمة ، وتدريب الكادرات 

امل�ج�دة بالفعل .

4. النتائج  والت��سيات 

4 ،1. النتائج 
من خالل الدرا�س���ة ال�س���ابقة ح�ل ال�سيا�س���ات واالجتاهات املتبعة يف احلفاظ علي االأحياء ذات الطراز املعماري 

مبدينة �س�هاج ميكننا اأن ن�ستنتج ما يلي 
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1- تعت���رب املباين ذات الطراز املعماري مبدينة �س����هاج ، مباين ممي���زة تعك�ض تط�ر فكري وثقايف وفني يف القرن 
املا�س���ي ، وحت�ي قيما هامة تروي  اأحداث تاريخية ،وتربز  تقنيات معمارية واإن�س���ائية وتفا�سيل جمالية كانت 

�سائدة يف تلك الفرتة .  
من خالل البحث نالحظ  اأهمية دور املجتمع من اجله�د الفردية واجلماعية و رجال االأعمال من اأبناء املحافظة   -2
يف تنمية وتط�ير املباين واالأحياء يف م�سروعات احلفاظ علي ار�ض ال�اقع ، كما ظهر من خالل م�سروع تط�ير 
و�س���يانة املدر�س���ة الثان�ية الع�سكرية ويف ق�سر املزالوي ،  غري اأن تلك اجله�د ، يجب اأن تتم يف �سياق منظ�مة  

تنمية �ساملة ، للمباين ذات القيمة والنطاق احل�سري املحيط بها .
3- عدم و�س����ح ال�سيا�س���ة التي تتبناها املحافظة للحفاظ احل�سري علي املناطق ذات الطراز املعماري ، و حترك 
اجله�د يف دائرة مرحلية واحدة مل تتعدي احل�سر والت�سجيل، و�سعف التم�يل لتلك امل�سروعات ، وال�سعف يف 

منظ�مة اإدارة م�سروعات احلفاظ واعتبارها جزء من اأعمال اإدارة التخطيط واملتابعة باملحافظة .
4- �سرورة  دمج وم�ساركة تلك املباين يف منظ�مة التنمية ال�ساملة واعتبارها �سريك فاعل يف التنمية وعدم تركها 

جامدة  بال حياة . 
5- �س���رورة االهتمام بالنطاق املحيط بتلك االأحياء وخا�سة يف ظل احلركة امل�ستمرة والتجديد احل�سري امل�ستمر 
بتل���ك املناط���ق ، حت���ي ال ي�ؤثر تاأثريا �س���لبيا علي القيم املختلفة بتلك املناطق وال�س����رة الب�س���رية لها ب��س���ع 
اال�س���رتاطات امللزم���ة للمط�ري���ن بتلك املناطق من حي���ث االرتفاعات واالأل����ان، ولتحقيق الرتاب���ط والتناغم 

واال�ستمرارية الب�سرية  .

4،2 . التو�سيات 
1- يجب  اأن تتم عمليات احلفاظ طبقا خلطة �ساملة يتم من خاللها ت�سنيف املناطق ذات الطراز املعماري املميز 
اإيل مراتب ،  طبقا للقيمة التاريخية والفنية واملعمارية والفنية ،  بحيث يتم بناء علي ذلك  الت�سنيف اأول�يات 
احلف���اظ  طبق���ا للم�ارد املتاحة علي اأن يتم هذا الت�س���نيف من قبل اللجان املخت�س���ة،  بذلك بكل حمافظة ، 

وكذلك   ت�سنيفها تبعا لقيمتها التاريخية وحالتها االإن�سائية وارتفاعاتها وا�ستعماالتها .
2-  اأهمية حتديد نطاق املباين ذات الطراز املعماري  يف االإطار العام الذي تظهر فيه هذه املباين اأو حدود التاأثري 

الب�سري لها ، وذلك للعمل علي اإزالة ال�س�ائب يف النطاق الب�سري ، و حتديد خط البناء اأفقيا وراأ�سيا .
3- من املهم  تدعيم   ال�عي ال�س���عبي لدي امل�اطن باأهمية املباين ذات الطراز املميز وتغيري ال�س����ر التي تر�سبت 
يف اأذهانهم ب�س���بب تكرر روؤيتهم للحالة املرتدية التي تظهر بها تلك املباين  ، وكذلك ت�عية املالك وال�س���اغلني 

باأهمية املبني الذي يقطن�ن فيه و�سرورة املحافظة عليه و�سيانته امل�ستمرة .
4-  ت�سجيع دور امل�ساركة املجتمعية ك�سمان لنجاح عمليات احلفاظ  ،  وكذلك  تعميم ون�سر التجارب الناجحة يف 

جمال احلفاظ احل�سري لالأحياء واملباين ذات الطراز املعماري املميز والت�سجيع علي االقتداء بها .
5-  تخ�سي�ض اإدارة م�ستقلة للحفاظ احل�سري باملحافظة مع ت�فري الكادرات امل�ؤهلة واملدربة وذات الكفاءة للعمل 

بها ودعمها اأي�سا بالتقنيات  احلديثة واالإمكانات التي ت�سهم يف تفعيل دور التقنية احلديثة يف احلفاظ 
دعم دور املباين ذات الطراز املميز كم�سدر لالإبداع املعماري باملدينة وحت�يله اإيل جزء فاعل يف حركة املجتمع   -6
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�سيا�سات احلفاظ علي االأحياء ذات الطراز  املعماري 
املميز ملدينة �س�هاج كاأحدى املدن امل�سرية لتحقيق اال�ستدامة 

وتط�ره وحفاظه علي ه�يته ، وت�ظيف عمليات احلفاظ علي املباين ذات القيمة يف تغطية االحتياجات الفعلية 
للمجتمع .

7- يجب اأن تتم عمليات احلفاظ طبقا للخطة امل��س�عة خالل خط�ات مرحلية ميكن اإيجازها كما يلي :-
اأول  مرحلة امل�س���ح و الر�س���د التحليلي وتق�س���يم املناطق لتحدي���د اأول�يات التنفيذ وبل����رة اآليات الت�ازن بني 

اأهداف احلماية واحلفاظ والتنمية امل�ستدامة . 
ثانيا اإن�ساء ق�اعد بيانات ومعل�مات اأ�سا�سية ، تك�ن متاحة للجهات املعنية ، با�ستخدام التقنيات احلديثة من 
نظم املعل�مات اجلغرافية والربجميات وال��س���ائط وت�ظيفها ، لتحقيق ال�س���رعة واملرونة والتحديث امل�ستمر 

لتلك الق�اعد 
ثالثـــا التقيي���م والتحليل للح���االت واملناطق املختلفة وحتديد امل�س���كالت واملميزات علي ان يت���م هذا التقييم 
والتحلي���ل من قبل متخ�س�س���ني وميكن اال�س���تعانة باجلامع���ات االإقليمية وما بها من خ���ربات يف هذا املجال 

للم�ساركة الفاعلة يف تلك اجله�د 
رابعا  و�سع بدائل الت�سميم وبرامج امل�سروعات من قبل جهات متخ�س�سة من قبل الدولة وال�زارات املعنية 

خام�سا  تق�سيم املناطق اإيل مراحل زمنية ، للتنفيذ طبقا للم�ارد املتاحة وتذليل العقبات 

�ساد�سا و�سع اآليات التنفيذ 

�سابعا التقييم واملتابعة 
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Abstract
Almost all the cities of Egypt and the Arab have old neighborhoods, which dates back to 
early last century, characterized by distinctive architectural style, and a visual reference 
that reflects the thought and culture of the community. However, with population growth 
and consequent increased demand for housing and services, those neighborhoods and 
areas are threatened with extinction. Building of modern style and high-rise towers 
began to creep on those neighborhoods, especially because they represent the best 
locations in cities, and they did not enjoy the protection of the Law 117 of 1983, which 
does not consider these buildings as heritage unless they are 100 years old. It is then 
necessary to have mechanisms to protect and preserve these areas and prevent their 
demolition, to preserve the cultural values and heritage of the community. 
This research aims to shed light on policies to maintain the neighborhood of distinctive 
architectural style in Egyptian cities, and the most important problems related to urban 
conservation policies, while highlighting the role of preservation of those neighborhoods 
in achieving sustainability. 
The Search is based on the inductive approach, undertaking observation and study 
of urban conservation policies as applied to the case study city of Sohag, as well as 
monitoring the most important problems out there through the available field data, to 
come up with results to achieve sustainability in the development of those neighborhoods. 
The research consists of three parts. Part I: To identify areas of architectural character 
and the most important values inherent in the cities of Egypt, through the study of 
conservation policies for urban areas with a distinctive architectural style.  The second: 
Study one preservation project of buildings and neighborhoods with distinctive 
architectural character in the city of Sohag, and the most important problems that 
impede the process of urban conservation in the city. The third part constitutes findings 
and recommendations of the search.


