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ملخ�ص:         
بني  بالت�افق  وذلك  وعيا،  اأكرث  ب�سكل  االيك�ل�جي   ونظامها  البيئة  مع  للتعامل  يدع�  حي�ية،  عملية  ه�  امل�ستدام  البناء  اإن 
االأداء االقت�سادي وامل�س�ؤولية االجتماعية واحلفاظ على البيئة، خللق م�ست�طنات م�ستدامة و�سحية. اإن م�س�ؤولية قطاع ال�سكن 
والعمران يف اختيار م�اد البناء يعترب عملية اأ�سا�سية، لك�ن تاأثري م�اد البناء ميتد ابعد من فرتة ا�ستخدامها بدءا من البحث 
اأو باإعادة ا�ستخدامها(. الأننا جند  اإما بالتخل�ض منها  اإىل انتهاء �سالحيتها )  عنها، ت�سنيعها، نقلها وا�ستعمالها، و�س�ال 
مبالغة يف ا�ستخدام املنتجات اخلر�سانية يف مبانينا على ح�ساب ما منلكه من م�اد حملية غري مكلفة واقت�سادية وم�ساملة 
بيئيا، فاإننا نرى اأن يك�ن االعتماد بقدر االإمكان على امل�اد الطبيعية املحلية بدل امل�سنعة اأو املنق�لة من بيئات اأخرى. من هذا 
املنطلق جاء اهتمامنا كباحثني،  با�ستخدام مادة االأجر ال�سيلك�كل�سي يف البناء ك�نها ت�ساهم يف خف�ض التكلفة الكلية للمبنى 
نظرا النخفا�ض )تكلفة م�اد اخلام، خف�ض تكاليف ت�سغيل املبنى، ال�فر الناجت عن نظم االإن�ساء( كما ي�ساهم يف ت�فري ال�سكن 
املت�افق مع القدرات االقت�سادية للكثري من فئات املجتمع. ويهدف البحث اإىل حماولة ت�جيه عمليات البناء لت�ساغ يف اإطار 
ايك�ل�جي مت�افق مع املتطلبات االقت�سادية واالجتماعية وي�ستجيب ملتطلبات اال�ستدامة ويهدف ب�س�رة مبا�سرة اإىل التعرف 
على مادة االأجر ال�سيلك�كل�سي واهم التجارب التي قدمت يف هذا املجال. واعتمد البحث على املنهج التحليلي ال��سفي ملعرفة 
مميزات هذه املادة وا�ستخداماتها وكذلك التجارب اجلزائرية يف هذا املجال من خالل حتليل م�سروعني : 200 م�سكن ترقية 
عقارية مّم�ل جزئيا من ال�سندوق ال�طني لل�سكن وم�سروع 56 م�سكن اجتماعي اإيجاري مّم�ل كليا من طرف الدولة. ويخل�ض 
البحث اإىل اأهم مميزات هذه املادة وما ت�فره من معايري اال�ستدامة واعتبارها من احلل�ل امل�ستدامة مل�سكلة ال�سكن يف اجلزائر.



مادة االأجر ال�سيلك�كل�سي مدخل للبناء امل�ستدام التجربة اجلزائرية من�ذجا

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
386

مقدمة:
اإن امل����اد الطبيعي���ة كاحلجر و الط�ب واخل�س���ب، ا�س���تعملت منذ القدم كم�اد اأ�سا�س���ية يف البن���اء، واأمام التط�ر 
ال�سناعي والتكن�ل�جي ال�سريع، ظهرت يف االأ�س�اق العاملية م�اد جديدة. هدا ال�اقع اجلديد �ساهم يف تر�سيم عالقة 
ثالثية االأبعاد بني خ�س���ائ�ض امل�اد اجلديدة، وما ت�فره هذه االأخرية من اإمكانية ت�س���ميم اأ�س���كال جديدة يف املباين؛ 
ميزت الهند�س���ة املعمارية والعمران يف الع�س���ر احلديث، وبالتايل الحظنا ا�ستحداث طرق وتقنيات جديدة لالإن�ساء.

اأمام هذا التط�ر ال�ّسريع والّتن�ع الهائل يف م�اد البناء املت�فرة يف ال�س�ق، اأ�سبح عمل املهند�ض دقيق وخطري، حيث 
���ل وظيفة كل جزء وكل وحدة وكل مادة من م�اد  ال يقت�س���ر على عملية ت�س���ميم وظيفة املبنى، بل عليه اأن يدقق ويف�سّ

البناء، وعليه اأن يتعرف على املطالب وال�ظائف التي ت�ؤديها كل مادة.
اإ�س���افة اإىل االن�س���غاالت ال�س���ابقة، الحظنا انطالقا من ثمانينات القرن املا�س���ي بروز ان�س���غال جديد متمثل يف » 
التنمية امل�ستدامة«. حيث ن�سرت يف �سنة 1987 اللجنة العاملية ح�ل البيئة والتنمية، التابعة لالأمم املتحدة التي تراأ�سها 
ال�س���يدة Harlem Brundtland Gro  تقريرا حتت عن�ان » م�س���تقبلنا امل�سرتك« )Our Common Future(، ومّت 

.)Geneviève Férone, 2005(    .الأول مرة ا�ستعمال مفه�م التنمية امل�ستدامة
ث���م بع���د ذال���ك ويف �س���نة  1992، يف قمة ني�ديجانريو مّت �س���ياغة خط���ة القرن للتنمي���ة امل�س���تدامة »اأجندة 21«، 
فت��سعت بذالك ان�سغاالت ال�سيا�سيني، الباحثني واملهند�سني...الخ. وظهرت اجتاهات متعددة يف هذا املجال كالعمارة 
البي�مناخية، العمارة البيئية، العمارة امل�ستدمية، م�اد البناء امل�ستدمية والعمران امل�ستدمي...الخ. بالتايل ن�ساأت فكرة 
الت�فيق بني البناء باأقل التكاليف ومبراعاة اال�ستدامة. و هي من اأهم االأهداف ال�سيا�سية يف العامل الثالث، وعلى وجه 

اخل�س��ض على م�ست�ى العامل العربي.   

1. البناء واال�ستدامة:
اإن ا�ستعمال البناء يدوم لع�سرات ال�سنني، يق�سي االإن�سان فيه ح�ايل 80%  من وقته )�سكن، عمل، درا�سة، ت�س�ق(، 
وبالتايل ميكن اعتباره منت�جا م�جها لال�س���تهالك ب�س����رة كاملة، حتى ول� كان ت�س���ميمه واإجنازه نتج عن منظ�مة 

جّد معقدة.
هذا البناء )عمارة، حي اأو مدينة(، ال يغري ب�س����رة دائمة ونهائية احليز الفيزيائي الذي ن�س���تغله فقط، بل يتعداه 
اإىل الن�س���يج االجتماعي � االقت�س���ادي. من هذا املنطلق، وابتداء من اأواخر القرن املا�سي، بداأت تنت�سر فكرة التنمية 

امل�ستدامة، واأخذت العالقة بني البناء واال�ستدامة  تتحدد وتاأخذ اأبعادا عديدة ومتن�عة.
يف هذا االإطار، حّدد املهتم�ن بهذا املجال ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية، يجب مراعاتها لتحقيق مبداأ اال�ستدامة، وهي:

• املحيط الطبيعي للبناء؛
• االن�سجام احل�سري واالجتماعي للبناء؛ 

• االن�سجام االقت�سادي للبناء.
بالت���ايل ميكنن���ا اإنت���اج بناء يراعي املحي���ط، ويتفادى كل االآثار ال�س���لبية عل���ى البيئة اخلارجية، م���ن جهة، وي�فر 

الرفاهية بكل متطلباتها، للم�ستعملني، من جهة اأخرى.
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1،1.  مفهوم البناء. 
ه���� ذلك الن�س���اط االإن�س���اين الفاعل الذي تق����م به املجتمعات عل���ى اختالف ح�س���اراتها، ثقافاته���ا واإمكانياتها 
االقت�س���ادية، من اأجل اإيجاد اإطار معي�سي ي�سلح الحت�اء كافة االأن�سطة احلياتية )عمل، تنقل، راحة ولعب(، ب�س�رة 

تدفع اإىل تط�ير حت�سر هذه املجتمعات وتقدمها وبالتايل فه� يلبي ب�س�رة �ساملة كل تطلعات اأفراد املجتمع. 

2،1. مفهوم التنمية امل�ستدامة:
 Geneviève( »اأ�س���ل�ب تنمية، ي�ستجيب حلاجيات احلا�س���ر، دون اأن يعر�ض للخطر اإمكانيات االأجيال القادمة«
Férone, 2005(. وتعت���رب جلن���ة االأمم املتحدة يف تقريرها ال�س���ادر �س���نة 1987، اأن التنمية امل�س���تدامة على املدى 

الط�يل ال ميكن لها اأن تنجح اإال اإذا وّفقت بني البيئة، العدالة االجتماعية واملردودية االقت�سادية. 
من هنا ميكننا الق�ل اأن البناء امل�س���تدمي ه� ذلك االإن�س���اء الذي ي�افق بني �س���روريات البيئة امل�س���يدة واإمكانيات 
البيئة الطبيعية، وال يعر�ض حاجيات االأجيال القادمة للخطر، ويخلق جماالت حي�ية �س���حية، حتفظ كرامة االإن�س���ان 

ومتكنه من اال�ستمرار والتط�ر.

2. املتطلبات ال�ساملة للبناء يف اإطار التنمية امل�ستدامة:
مهما كان ن�ع البناية، فاإنه يجب اأن تهدف اإىل اال�ستجابة لثالثة مطالب اأ�سا�سية:

• اأن تتما�سى مع امل�ا�سفات الناجتة عن احتياجات �ساحب امل�سروع؛
• اأن يك�ن يف ا�ستطاعتها احلفاظ على قدرتها يف اال�ستعمال لفرتة كافية )اأكرث من 50 �سنة(؛

• اال�ستجابة للظروف املناخية والق�ى الطبيعية املحلية للم�قع، وجتنب ا�ستخدام امل�اد ذات التاأثري ال�سلبي على البيئة.
لبل�غ هذه االأهداف، يجب حتقيق املتطلبات اخلم�سة التالية، التي مت�ّض ميادين:

1،2. الأمن: ويهدف اإىل حماية م�ستعملي هذه البنايات من كل االأخطار املمكنة وتتعلق باخل�س��ض:  
- باملقاومة امليكانيكية للبناء �سد التاأثريات العادية واملفاجئة مثل الرياح اأو الزالزل اأو احلم�الت.

- باالأمن �سد احلريق مهما كان م�سدره.
- باحلماية من االإ�سابة باالأمرا�ض املزمنة جراء االإ�سعاعات التي ميكن اأن ت�سدرها امل�اد امل�ستعملة يف البناء.

2،2. الرفاهيـــة: وتتمث���ل يف التدابري التي ت�س���تجيب لالحتياجات احلالية وامل�س���تقبلية للم�س���تعملني وت�فر رفاهية 
كافية على �سعيد:

- التدفئة، الته�ية، العزل احلراري وال�س�تي.
- ا�ستعمال الطاقة، حيث يجب العمل على خف�ض وتر�سيد الكميات امل�ستعملة.

- ت�سهيل وتخفي�ض تكلفة ا�ستعمال وت�ظيف الطاقات اجلديدة واملتجددة. 
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3،2. النظافة ال�سحية: ت�فري م�س���احات وف�س���اءات كافية لكل امل�ستعملني، و ت�فري التجهيزات واملرافق ال�سحية 
و�سبكات تطهري املياه ومعاجلتها. والعمل على)وزارة تهيئة االإقليم والبيئة،2001(:

- معاجلة الف�سالت ال�سلبة التي تنتج عن االأن�سطة العمرانية واإعادة ت�سنيعها.
- تقليل حجم الف�سالت، من خالل تر�سيد عمليات اال�ستهالك.   

- التقليل قدر االإمكان من املل�ثات.
- ا�ستعمال ف�سائل النباتات املحلية لتزيني املحيط.

4،2. الدميومة: وتتمثل يف قدرة البناية على احلفاظ على م�ا�س���فاتها االأ�س���لية مبرور االأزمنة، وذلك با�س���تعمال 
م�اد بناء غري مل�ثة وم�ساملة بيئيا. ولبل�غ هذا الهدف يجب مراعاة االعتبارات التالية:

- اال�ستعمال العقالين للم�اد ذات امل�سادر املحدودة.
- ت�سجيع و ت��سيع ا�ستعمال امل�اد املحلية املت�فرة يف الطبيعة.

- التاأكد من اأن امل�اد امل�ستعملة لي�ض لها تاأثري �سلبي على املجال الداخلي للبناء.

5،2. احلفاظ على املحيط: يتمثل يف اإجراءات خا�س���ة برخ�سة البناء وق�اعد التعمري ل�سمان طابع خا�ض للمدن 
يك����ن من�س���جما م���ع املحيط ومالئما لعاداتنا، مثل ا�س���تعمال م����اد بناء و األ����ان معينة ومناذج بنائي���ة حمّددة. هذه 

االإجراءات و الق�اعد يجب اأن تعمل على)وزارة تهيئة االإقليم والبيئة،2001(:
- احلّد من الت��سع الع�س�ائي للتجمعات العمرانية.

- احرتام املخططات الت�جيهية املعّدة م�سبقا.
- احلفاظ على احلياة الربية امل�ج�دة؛ ما اأمكن، والتقليل من التدخل الب�سري يف تغيري املحيط.     

The sandlime bricks 3. االآجر ال�سيلك�كل�سي
1،3. ملحة تاريخية:

اإن الدكت����ر ويله���امل ميكائيلي�ض )Dr Wilhelm Michaelis (  ، متخ�س����ض يف كيمياء امل����اد، ه� اأول من قام 
يف برلني عا�س���مة اأملانيا �س���نة 1880، ب�سنع خليط من اجلري و الرمل و املاء، والذي ي�سبح �سلبا حتت �سغط بخاري، 

ويجف ب�سرعة يف اجل�.
منذ �س���نة 1900 بداأ ت�س���نيع هذه املادة، يف اأملانيا حيث اأن�س���ئت ح�ايل 80 وحدة �سناعية ، وانت�سرت هذه التقنية 
عرب العامل يف بداية القرن املا�س���ي، خا�سة يف اأوروبا )اململكة املتحدة، �س�ي�سرا، بلجيكا، فرن�سا( ويف الن�سف الثاين 
منه بداأت تنت�سر يف الدول العربية )الك�يت، اململكة العربية ال�سع�دية وم�سر(. وهي االآن حمّل اأنظار كثري من الدول 
النامية، خا�سة الدول العربية. ذلك لك�نها متّكن من اإجناز بنايات باأقل ثمن، من جهة، وللخ�سائ�ض التي تتميز بها، 

من جهة اأخرى.

2،3. الت�سنيع:
نعا ح�سب االأن�اع التالية: )االأبعاد بامليليمرت(. يتك�ن االآجر ال�سيلك�كل�سي من خليط الرمل واجلري واملاء وي�جد م�سّ
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�سكل 1: االأن�اع امل�سنعة لالآجر ال�سيلك�كل�سي   )امل�سدر: من اإجناز الباحثني(

3،3. خ�سائ�ض مادة الأجر ال�سيلكوكل�سي:
يف �سنع االأجر ال�سيلك�كل�سي ي�ستعمل الرمل كمحبب، الذي يجب اأن يك�ن خاليا من ال�س�ائب واجلري مبثابة مالطة، 
الذي يلعب دور الت�سحيم خالل ال�سغط. من حيث الكميه يعترب كل من اجلري والرمل كمادة رئي�سية فه� مبثابة الهيكل 
العظمي ملادة البناء. يحتل املاء مكان ال��سيط، وه� يعطي املقاومة للمنتج النهائي، ولهذا علينا ا�ستعمال املياه الّنقية.

اإن ا�ستعمال هذه املادة، التي تعترب م�ستدمية بامتياز، ميّكننا من اإن�ساء بنايات تتميز بخ�سائ�ض تقنية وفيزيائية 
جّيدة، اإ�سافة اإىل تخفي�ض كلفة االإجناز. من اأهم هذه اخل�سائ�ض نذكر ما يلي:

• هي مادة بيئية بامتياز، حتافظ على البيئة، اأثناء اأو بعد ت�سنيعها، ومتّكننا من اإجناز بنايات م�ستدمية؛    
• انتظام �سكل ال�اجهات النتظام مقا�ض االآجر نف�سه؛

• �سه�لة نقل االآجر مل�قع العمل ل�سغر حجمه ووزنه، مّما يقلل تكلفة النقل؛
• �سه�لة ا�ستعمال االآجر وو�سعه يف مكانه يف اأعمال البناء، مّما يقلل مدة االإجناز؛ 

• ح�سن الت�ساق االآجر بامل�نة، مّما ي�ساهم يف �سالبة البناء وتفادي كل اأن�اع الت�ّسرب؛
• مقاومة االآجر للحريق والت�سّ�ه، مّما ي�فر �سالمة عالية للبناء من احلرائق والت�س�هات؛

• االآجر، عازل جّيد للحرارة وال�س�ت، مّما ي�فر رفاهية ملم��سة داخل البيئة الداخلية للبناء؛
• مقاومة االآجر للم�ؤثرات اجل�ّية، مّما يتيح انخفا�ض يف كلفة ال�سيانة، واإطالة عمر البناية.

• مقاومة االآجر لل�سغط 120-250 كج/�سم2؛
• امت�سا�ض االآجر للماء يقل عن 18 %؛

• مقاومة االآجر لالنحناء تقل عن 30/�سم2؛
• يعترب االآجر ثقيل ال�زن مبقارنته لبقية اأن�اع الط�ب االأخرى، فقد ي�سل وزنه 2 طن/م2.
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4. االآجر ال�سيلك�كل�سي والتجربة اجلزائرية:

4،1. ملاذا الّلجوء لهذه املادة:
طبقت اجلزائر منذ اال�ستقالل، خطة وا�سعة للتنمية يف كافة القطاعات االقت�سادية واالجتماعية، اإال اأنه �سرعان 
ما واجهتها م�س���كلة التح�س���ر يف املدن، والتي يدعمها النم� ال�س���كاين الهائل، والهجرة املكثفة من الريف اإىل املدينة. 
حيث الحظنا اأن معدل �سغل ال�سكن )العالقة بني عدد ال�سكان وعدد ال�سكنات املت�فرة(، انتقل من 5،6 يف عام 1962 

اإىل8،17 يف عام 1977 )�سكل 2(. 

�سكل 2: معدل �سغل ال�سكن من 1962 اإىل 2009   )امل�سدر: من اإجناز الباحثني(

االرتفاع الهائل للمعدل، الناجت عن تزايد عدد ال�سكان يف هذه الفرتة والذي مل ي�سطحبه اإجناز �سكنات كافية، ت�سبب 
يف حدوث اأزمة �سكن حادة يف البالد. هذه ال��سعية ا�ست�جبت بناء �سكنات ب�ترية �سريعة ويف اأجال ق�سرية، كانت �سببا 
 يف التذبذب اخلطري يف تزويد ال�س�ق مب�اد البناء االأ�سا�سية، مثل االإ�سمنت ) ن�سبة ت�فره يف ال�س�ق كانت 6%6(، احلديد 
) ن�سبة ت�فره 41%(، اخل�سب ) ن�سبة ت�فره 31%(، مما ا�سطر امل�سئ�لني عن قطاع ال�سكن باال�ستعانة بتقنيات جديدة 

للبناء. 
خالل الت�س���عينات من القرن املا�س���ي واجهت اجلزائر اأزم���ة مالية خانقة جعلتها تفكر يف ا�س���ترياد تقنيات بناء، 
متكنه���ا م���ن تخفي�ض كلف���ة االإجناز. ف�قع االختيار عل���ى مادة االأجر ال�سيلك�كل�س���ي. وكانت مدينة امل�س���يلة من املدن 

ال�سباقة بتطبيق هذه ال�سيا�سة.

4،2. مدينة امل�سيلة:
تق���ع املدينة يف والية امل�س���يلة، وهي عا�س���متها. اأن�س���اأت ال�الية اإثر التق�س���يم االإداري ل�س���نة 1974، مب�جب االأمر 
69/74 امل�ؤرخ يف 1974/07/20. ترتبع على م�ساحة قدرها 18175كم  مربع ، وهي ت�سم حاليا 15 دائرة و47 بلدية ) 
�س���كل3(، يحّدها، من ال�سمال: واليات �سطيف، برج ب�عريريج، ب�يرة، من ال�سرق: والية باتنة، من اجلن�ب ال�سرقي: 

والية ب�سكرة، من الغرب: والية املدية، من اجلن�ب: والية اجللفة. 
يحّد مدينة امل�س���يلة �س���ماال ب�خمي�سة، �س���رقا املطارفة، غربا اأوالد من�س����ر، جن�با اأوالد ما�سي )�سكل 4(. ترتبع 
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على م�ساحة قدرها 232 كم مربع، ي�سكنها ح�ايل 121 األف ن�سمة )اإح�سائيات 1998(. وهي تقع يف اجلن�ب ال�سرقي 
للعا�س���مة وتبعد عنها ب� 250 كم. ترتفع على م�س���ت�ى البحر ب� 460 م. مت��س���ط درجة احلرارة ال�س���ن�ي 25°. االأ�سهر 

الباردة متتد من �سهر دي�سمرب اإىل مار�ض، واحلارة،  تك�ن �سهري ج�يلية واأوت.

�سكل 3: والية امل�سيلة وحدودها
امل�سدر: من اإجناز الباحثني )دون �سلم(.

    
�سكل 4: هيكلة مدينة امل�سيلة

امل�سدر: من اإجناز الباحثني )دون �سلم(.

4،3. حتديد امل�سروعني:
يقع امل�س���روعان يف املخرج الغربي ملدينة امل�س���يلة، باجتاه مدينة حمام ال�س���لعة، وقد �س���رع يف اإجنازهما يف نف�ض 

الفرتة، �سنة 1992، حيث جند:
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اأول: حي 200 م�سكن:
الذي يتك�ن من �س���كنات فردية، مب�ساحة م�س���ك�نة تقدر ب�60 مرت مربع لل�سكن ال�احد، الذي يح�ي غرفتني للن�م 
وغرفة ا�س���تقبال و فناء مب�س���احة 10 مرت مربع، اإ�س���افة للمطبخ واحلمام. مت مت�يل امل�س���روع من طرف امل�ستفيدين، 
الذين حت�سل�ا على اإعانات من طرف الدولة، اأما اأر�سية امل�سروع فمنحت لهم جمانا لك�نها ملكا للدولة )اأ�سكال 8-5 
امل�س���در: ت�س����ير الباحثني(. وقد كلف دي�ان الرتقية والت�س���يري العقاري بامل�سيلة، وه� م�ؤ�س�س���ة عم�مية اقت�سادية، 

باالإ�سراف على عملية اإجنازه. 

ثانيا: حي 56 م�سكن:
يف نف�ض االجتاه؛ نح� مدينة حمام ال�س���لعة، وعلى بعد ح�ايل اأربعة كيل�مرتات عن 200م�س���كن، جند احلي الثاين 
56 م�سكن ) �سكل 9-10 امل�سدر: ت�س�ير الباحثني(، الذي اأجنز بنف�ض م�ا�سفات امل�سروع االأول، ولكن مت�يل اإجنازه 
كان على عاتق الدولة وحدها، وقد كلف دي�ان الرتقية والت�س���يري، باالإ�س���راف على عملية اإجناز امل�س���روع، وه� �س���كن 

اجتماعي م�جه للفئات ذات الدخل املحدود، الذين ي�ستفيدون منه جمانا، ويدفع�ن مقابل ذلك اإيجارا �سهريا.  

             
                                      �سكل )5( اجناز االأ�سا�سات                                                         �سكل )6( بناء اجلدران احلاملة اخلارجية   

                                                                 

              
                                  �سكل )7( بناء اجلدران الداخلية                                                                �سكل )8( املظهر اخلارجي

                                       
                                    �سكل )9( املظهر اخلارجي                                                                  �سكل )10( �سكن ذو طابق اأر�سي     
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4،4. التغيريات التي ا�ستحدثها ال�سكان:
لالإط���الع بدق���ة على هذه التغريات، قمنا باملالحظة امليدانية، على م�س���ت�ى احليني املعنيني )56 و200 م�س���كن(، 

ف�سجلنا املالحظات ح�سب احلاالت التالية:
1. ال ي�جد تغيري: مل يقم امل�ستفيدون باإحداث اأي تغيري، وا�ستغل�ا م�ساكنهم كما حت�سل�ا عليها )�سكل 9(.

2. هدم كامل للبناية: قام امل�ستفيدون بهدم م�ساكنهم واإعادة بنائها با�ستعمال اخلر�سانة امل�سلحة و االآجر االأحمر لثقتهم 
ومعرفتهم الكبرية بهذه التقنية، ولك�نها ح�سب راأيهم، متكنهم من اإجناز م�ساكن مغايرة ملا ه� م�ج�د )�سكل 15-14(    
3. التدخل على اجلدران احلاملة و اإ�س���افة اأعمدة: اكتفى امل�س���تفيدون من اإ�س���افة اأعمدة من اخلر�سانة امل�سلحة 

على م�ست�ى اأركان ال�سكنات  العتقادهم اأن هذا التدخل يجعل البناء اأكرث اأمنا )�سكل 18(.  
4. تغيري يف ال�اجهات: ذلك من اأجل حت�سني ال�اجهة واإ�سافة فتحات جديدة )�سكل 16-10 (.

فكانت النتائج، ح�سب ما ه� م�سجل يف اجلداول و ال�سكل ) 11-13 ( ، للحيني معا.

جدول 1: التغيريات امل�ستحدثة يف احليني. 

املجم�ع حي 200 م�سكن  حي 56 م�سكن التغيريات
20 20 0  ال ي�جد تغيري 
50 50 0 هدم كامل

150 100 50 التدخل على اجلدران
36 30 6 تغيري ال�اجهات

256 200 56 املجم�ع
 امل�سدر: بحث ميداين قام به الباحثان.

�سكل 11: عدد التغيريات امل�ستحدثة يف احليني معا )256 م�سكن(.     امل�سدر: بحث ميداين قام به الباحثان.
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�سكل )12( : التغيريات امل�ستحدثة يف حي 56 م�سكن 
 امل�سدر: بحث ميداين قام به الباحثان.

�سكل )13( : التغيريات امل�ستحدثة يف حي 200 م�سكن 
  امل�سدر: بحث ميداين قام به الباحثان.

من خالل ما �س���بق، ميكننا مالحظة اأن ن�س���ب التغريات يف احليني عالية و متقاربة، حيث كانت 100 % يف حي 56 
م�سكن و 90%   يف حي 200 م�سكن. ذلك الأنه مت بناوؤهما وا�ستغاللهما يف نف�ض الفرتة، مما �سهل انت�سار فكرة الرف�ض، 

خا�سة واأن هذه العملية مل تكن م�سح�بة بحمالت حت�سي�سية من طرف الدولة.
 وميكننا ترتيب حاالت التغيري، كما يلي:

150•  حالة م�ست التدخل على اجلدران احلاملة من اأجل اإ�سافة اأعمدة من اخلر�سانة امل�سلحة على م�ست�ى اأركان 
البيت. منها 50 حالة بن�سبة 90 % يف حي 56 م�سكن، و 100 حالة بن�سبة 50 % يف حي 200 م�سكن. االختالف يف 
الن�سب راجع لك�ن 50 حالة بن�سبة 25 % يف حي 200 م�سكن ف�سل�ا هدم بي�تهم واإعادة بنائها من جديد، ال�سيء 

الذي مل نالحظه يف حي 56 م�سكن. 
50 حالة هدم كامل للبناية، كلها كانت على م�ست�ى حي 200•  م�سكن، ذلك لك�ن املعنيني اأ�سحاب ملك لل�سكنات املعنية. 
اأما �سكان حي 56 م�سكن فهم م�ستاأجرين لدى دي�ان الرتقية والت�سيري العقاري، ال ميكنهم القيام بهذه العملية.  
36•  حالة تغيري يف ال�اجهات، من اأجل اإ�سافة ن�افذ، القيام بت��سعة الن�افذ امل�ج�دة اأو فتح اأب�اب جديدة. كانت 
ن�سب التغيريات متقاربة، حيث جند 6 حاالت بن�سبة 10% يف حي 56 م�سكن و30 حالة بن�سبة 15% يف حي 200 م�سكن.
20 حالة ال ي�جد فيها تغيري على م�ست�ى البنايات، كلها كانت على م�ست�ى حي 200•  م�سكن. ذلك لك�ن فئة قليلة 
من هذا احلي )13 حالة من اأ�س���ل 20( را�س����ن عن �س���كناتهم كما اأجنزت وال ين�ون تغيريها، عك�ض �سكان حي 

56 م�سكن. و تبقى هذه الن�سبة �سعيفة اإذا ما ق�رنت باحلاالت االأخرى.    
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه االآن ه�: 

ما هي االأ�س���باب التي دفعت �س���اغلي هذه ال�سكنات، ال�ستحداث هذه التغيريات، على الرغم من املزايا التي عرفت 
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بها مادة االآجر ال�سيلك�كل�سي، والنجاح الذي عرفته  يف دول اأخرى.
لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال، وجهنا ا�ستمارة للمعنيني، فتح�سلنا عل ما يلي:  

1. التدخل على اجلدران احلاملة و اإ�سافة اأعمدة، 150 حالة.
· املعني�ن ال يثق�ن يف هذه التقنية؛

· املعني�ن ي�سكك�ن يف اخل�سائ�ض التقنية لهذه املادة؛
· عدم اقتناع املعنيني بالت��سيحات املقدمة من طرف مكتب الدرا�سات و�ساحب امل�سروع.

2. هدم كامل للبناية، 50 حالة.
· املعني�ن ا�سرتوا هذه ال�سكنات من عند امل�ستفيدين االأ�سليني؛

· املعني�ن فظل�ا ا�ستبدال هذه التقنية، لعدم اقتناعهم بها،
· املعني�ن فظل�ا هدم البناية وتع�ي�سها باأخرى تالئم احتياجاتهم،

· املعني�ن يعتقدون اأن هذه التقنية م�جهة للطبقة الفقرية.
3. تغيري يف الواجهات، 36 حالة.

· املعني�ن ف�سل�ا االكتفاء بتغيري ال�اجهة فقط، لتتالءم مع احتياجاتهم؛
· املعني�ن اكتف�ا بهذا التغيري، ملحدودية اإمكانياتهم املادية.

4. ل يوجد تغيري، 20 حالة.
· 13 معنيا من اأ�سل 20، را�س�ن عن �سكناتهم وال ين�ون القيام باأي تغيري؛
· 3 معنيني من اأ�سل 20، ال ين�ون القيام باأي تغيري، لعدم قدرتهم املادية؛

· 4 معنيني من اأ�سل 20،  ين�ون القيام بتغيريات م�ستقبلية. 

التغيريات امل�ستحدثة، من ت�س�ير الباحثني   

                

�سكل )14( هدم البناية واإعادة بنائها                                             �سكل )15(  هدم البناية واإعادة بنائها                                 
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4،5. اأ�سباب الف�سل: 
اأثن���اء تناولن���ا لهذا امل��س����ع، يف اإطار هذا البحث مت الرتكيز على فكرتني اأ�سا�س���يتني، هما االآجر ال�سيلك�كل�س���ي 

وخ�سائ�سه، واأ�سباب ف�سل جتربة ا�ستعماله.
التغيريات امل�ستحدثة، من ت�س�ير الباحثني 

                         
�سكل )16(  اإ�سافة اأب�اب و حذف ن�افذ                                                                 �سكل )17(  اإ�سافة اأعمدة من اخلر�سانة امل�سلحة

�سكل )18(  اإ�سافة اأعمدة من اخلر�سانة امل�سلحة

ففي املرحلة االأوىل تناولنا االآجر ال�سيلك�كل�سي، وقدمنا خ�سائ�سه التي يتميز بها، والتي جتعله مادة جيدة للبناء 
امل�س���تدام. ذلك ما كان من املفرو�ض اأن ي�س���اعد على جناح التجربة اجلزائرية يف ا�س���تخدام هذه التقنية. لكن وعند 
خروجنا للميدان، وقيامنا بالدرا�س���ة التحليلية، الحظنا ب��س����ح عدم القب�ل من طرف امل�ستفيدين. ال�سيء الذي اأثار 
اهتمامنا، وجعلنا نبحث عن االأ�س���باب. فت��س���لنا اإىل اأن حقيقة الف�سل لي�س���ت راجعة الأ�سباب لها عالقة مبادة االآجر 
ال�سيلك�كل�س���ي يف حد ذاته، اأو بخ�سائ�س���ه، واإمنا كانت الأ�سباب �سيا�س���ية، تقنية واجتماعية. �سنق�م بت��سيحها فيما 

ياأتي:   
4،5،1. اأ�سباب �سيا�سة:

مت ا�س���ترياد هذه التقنية للجزائر، دون اإعداد اأر�س���ية م�س���بقة مّتكن من اإيجاد مكانة لها بني تقنيات البناء التي 
كانت م�ج�دة، حيث الحظنا ما يلي:

•مّت اّللج�ء لهذه املادة، ال لك�نها مدخال للبناء امل�ستدام، بل الأنها مّتكن من اإجناز بنايات باأقل ثمن؛
•عدم اإ�سراك النخبة اجلامعية يف هذا املجال، 

•الت�ّسرع يف ا�ستعمال املادة يف جمال البناء دون ترك ال�قت للدعم التقني،
•ظهرت هذه املادة خالل حقبة زمنية عانت فيها اجلزائر من ا�سطرابات �سيا�سية، اجتماعية و اقت�سادية كبرية؛

•ا�س���تعملت هذه املادة اإال يف البنايات امل�جهة للفئات ذات الدخل املحدود، ف�س���نفت بذلك من امل�اد املخ�س�س���ة 
للطبقة الفقرية وبالتايل اكت�سب داللة �سلبية ر�سخت يف ذهنية امل�ستعملني.
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4،5،2. اأ�سباب تقنية:
الت�سرع يف ا�ستخدام هذه املادة، دون االإعداد لذلك، نتج عنه ما يلي:

•اليد عاملة غري م�ؤهلة، مل تتح�سل على اأي تك�ين؛ 
•عدم التحكم يف املعايري التقنية من قبل �سركات االجناز؛ 

•االكتفاء بت�سنيع ن�عني فقط من اأن�اع االأجر ال�سيلك�كل�سي. 
 (113/115/240 :2DF.    52/115/240: DF(

•ال�س���ل�ك ال�ّس���لبي للعامل نح� هذه املادة، اأثناء النقل والتخزين والبناء، بحيث ال يراعي عند قيامه بهذه االأعمال 
اأدنى ال�سروط ال�اجب ت�فرها للمحافظة على خ�سائ�سها.

4،5،3. اأ�سباب اجتماعية:

ب�س���بب نق�ض االإعالم والت�عية، على جميع االأ�س���عدة اللذان مل ي�ساحبا عملية ا�ستخدام هذه املادة اجلديدة، من 
�ست لبناء املن�ساآت امل�جهة للفئات ذات الدخل املحدود، من جهة اأخرى. فاإننا ن�سجل ما يلي: جهة، ولك�نها خ�سّ

•الف�سل الذريع يف اإقناع املجتمع، بالتخلي عن تقنيات البناء امل�ج�دة؛
•الرف�ض املطلق لهذه املادة، لعدم معرفتها، من جهة، ولربطها بالطبقة الفقرية، من جهة اأخرى. 

•تخّلي مكاتب الدرا�سات عن اقرتاح ا�ستعمال هذه املادة، لعلمهم امل�سبق بالرف�ض من طرف امل�ستعمل. 

5. اخلال�سة:
رغ���م جناح ا�س���تعمال االآج���ر ال�سيلك�كل�س���ي يف العامل، من���ذ تاريخ اخرتاع���ه، اإىل ي�منا هذا. ورغم خ�سائ�س���ه 
الفيزيائية، املتمّيزة، التي ت�فر الكثري من معايري ا�ستدامة البناء. اإاّل اأن اجلزائر ف�سلت يف ا�ستخدام هذه املادة، الأنها 
مل تتعام���ل معه���ا كتقنية بديل���ة للتقنيات التي كانت م�ج�دة، من جهة، ومل تتعامل معها كمادة م�س���تدمية، متّكنها من 
اإجناز البناء امل�ستدام، من جهة اأخرى. ومل تعمل على حت�سري املجتمع لقب�لها. وتخلت عنها ب�سرعة. يظهر ذلك جليا 

يف النم�ذجني املدرو�سني والذين من خاللهما الحظنا امل�سري الذي اآلت اإليه البنايات املنجزة.

6. الت��سيات: 
اإن حاجة اجلزائر للحاق بباقي دول العامل، وما و�س���لت اإليه فيما يخ�ض اإدراك مفه�م ا�س���تدامة البناء، �س���رورة 
ملحة بالن�سبة جلميع املتدخلني يف ميدان البناء، من �سيا�سيني، اأكادمييني، تقنيني واقت�ساديني..الخ، وكذلك بالن�سبة 

جلميع امل�ستفيدين وامل�ستعملني.
مما �س���بق، ميكننا اأن ن��س���ي، من خالل هذا البحث، باأن تق�م ال�سلطات العم�مية بت�فري الدعم الالزم )مت�يل، 
ت�عية، اإ�س���هار(، بغر�ض تنفيذ خطة لن�س���ر تقنيات البناء امل�ستدام، خا�سة التي ت�ستخدم االآجر ال�سيلك�كل�سي. نقرتح 

تنفيذ هذه اخلطة عرب ثالثة مراحل، هي:
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1،6. مرحلة التجريب والإ�سهار:
مب�ساركة كل املعنيني مبيدان البناء، خا�سة اجلامعيني، وبدعم م�ؤ�س�ساتي، تق�م الدولة باإن�ساء م�ساريع من�ذجية، 
ت�س���تخدم فيها مادة االآجر ال�سيلك�كل�س���ي. م�ازاة مع ذلك تق�م الدولة بعملية ت�عية، ت�جه لكل اأفراد املجتمع واإ�سهار 

للمادة اجلديدة وخ�سائ�سها، وذلك بغر�ض:   
• اإقناع امل�ستعمل بخ�سائ�ض االآجر ال�سيلك�كل�سي؛ خا�سة البيئية؛

• جعل امل�ستعمل يقبل بهذه املادة، كبديل ملا ه� م�ج�د؛
• ت��سيح باأن ا�ستعمال هذه املادة ال يقت�سر على فئة معينة من فئات املجتمع؛

• التاأكيد على اأن ا�ستعمال هذه املادة ميكننا من االإجناز باأقل تكلفة.
2،6. مرحلة التح�سري:

م�ازاة مع املرحلة االأوىل، تق�م الدولة بعملية التح�سري لتعميم ا�ستعمال هذه املادة، وذلك عن طريق املحاور التالية:
1،2،6. حمور التكوين:  

يت���م ذلك بتك�ين اجلامعيني يف اجلامعات واملعاهد، واليد العامل���ة امل�ؤهلة يف معاهد التك�ين املهني. ذلك بغر�ض 
تلبية حاجيات �س�ق البناء بالك�ادر القادرة على االإ�سراف والتاأطري لعمليات االإجناز بهذه املادة.

2،2،6. املحور ال�سناعي: 
حث كل م�سانع االإنتاج، على ت�سنيع هذه املادة، وذلك عن طريق الت�سجيع بتخفي�سات �سريبية وت�سهيالت اإدارية 

للح�س�ل على القرو�ض املالية. 
 3،2،6. املحور املعماري والعمراين:  

الت�س���جيع على الت�س���ميم املعماري والعم���راين امل�ظف ملبادئ اال�س���تدامة والتقنيات امل�س���تحدثة يف هذا امليدان، 
ب�س�رة عامة، وتلك التي ت�ستعمل مادة االآجر ال�سيلك�كل�سي، ب�س�رة خا�سة.  

3،6.  مرحلة تعميم التجارب:
تاأتي هذه املرحلة مبا�سرة بعد املرحلتني ال�سابقتني، بحيث تك�ن مبثابة انطالقة فعلية لن�سر هذه     التقنية، وذلك 
عن طريق تعميم ا�ستعمال مادة االآجر ال�سيلك�كل�سي، على م�ست�ى كافة القطر اجلزائري. بحيث حتتل امل�قع املنا�سب 

يف حركة البناء، مقابل التقنيات ال�سائدة، التي ت�ستنزف قدرات البالد املالية، الطبيعية والبيئية.  

املراجع:
1- قان����ن رقم 06-06 م�ؤرخ يف 21 حمرم عام 1427 امل�افق 20 فرباير �س���نة 2006، يت�س���من القان����ن الت�جيهي للمدينة، اجلريدة 

الر�سمية رقم 15، اجلزائر، اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.

2- وزارة تهيئ���ة االإقليم والبيئة، )ماي�2001(«تقرير ح�ل حالة وم�س���تقبل البيئة يف اجلزائر«، مطبع���ة النخلة، اجلزائر، اجلمه�رية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.

 



اأ.د. دحدوح جمال                اأ.د. ميلي حممد

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
399

3- Moussa Jalel, Fawzi Hafiz (1992) »La brique silico-calcaire«, La revue construire 
n°44, Alger, Algérie.  

4- Geneviève Férone, Charles Henri d’Arcimoles, P. Bello et N. Sassenou (2001), Le 
Développement durable, Editions d’Organisation, paris, France. 

5- Geneviève Férone, Dominique Debas, Anne-Sophie Genin, et autres, (2005), ce que 
développement durable veut dire, Editions d’Organisation, paris, France.

6- Pierre Chassandre (2002), Développement durable: Pourquoi, Comment, EDISUD, 
paris, France.

7- Thierry Raes, Sylvain Lambert et Laurent Grisel (Novembre 2000), Les vrais enjeux 
du développement durable, Les Echos, paris, France.



كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
400

Substance of the sandlime bricks 
Entrance for the sustainable builder

The Algerian attempt example

Prof. Dahdoh JamalProf. Mili Mohamed
Head Dept. of City OperationInstitute of Operation of Urban Technology

Institute of Operation of Urban TechnologyAlmasyla University – Algeria
Almasyla University – Algeriae.mail: mili.mohamed@yahoo.fr
e.mail: dahdouhdj@yahoo.fr

  
Abstract
The durable building is a vital operation that requires dealing with the environment and 
its ecological system more seriously .This can be achieved through congruency with 
the economic performance, social responsibility and the environment preservation so 
as to create durable and healthy settlements. So ,the responsibility of the housing sector 
in choosing the building materials is basic ,for the materials effects extend beyond 
their use time ,starting   from looking for them ,their expiry date ( either by getting rid 
of them or by recycling them).  
We have noticed that there is an over- use of reinforced concrete in our buildings at the 
expense of the economical and the environmentally safe local raw-materials .That is why 
we think that there should be as much dependence as materials from other environments 
.possible on the local natural materials instead of the manufactured and imported 
From this point rises our concern  as researchers for using the sandlime  bricks in 
building as it contributes to the reduction in the global building cost (owing to the low 
crude materials costs, the decrease in the building undertaking costs and the abundance 
resulting from technical systems).
It also contributes to providing accommodation consistent with the economic capacities 
of many categories of the society. The research aims at trying to direct the building 
operation within the ecological frame so as to be congruent with the economic and social 
requirements and at the same time meet the durability requirements. It aims also to inform 
about the sandlime bricks and the most important experiments carried out in this field. 
The research adopted analytical descriptive methodology to find out the characteristic 
of this domain through the analysis of two projects: 200 promoted housing lodgings 
partly supplied by the Housing National Fund; and the project of 56 social lodging 
for rent fully supplied by the state. The research concludes to the most important 
characteristics of this substance and the durability standards its and its consideration 
durable solutions for the housing problem in Algeria.


