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ملخ�ص
اإن تاأمني امل�سكن ه� حاجة اإن�سانية عامة. ولكن النق�ض يف اأعداد امل�ساكن املت�فرة يكاد يك�ن ظاهرة م�سرتكة بني معظم بالد 
العامل. فمع تزايد اأعداد ال�س���كان ومع الزيادة يف تكلفة امل�س���كن، فان متلك امل�سكن يبقى خارج قدرات العديد من العائالت يف 
الكثري من املجتمعات. ولقد �س���اعدت تقنيات البناء احلديثة يف اإعطاء االأ�س���رة و�سركات البناء اخليار يف الت��سع يف م�ساحات 
البناء ويف ت�س���ميم وبناء عنا�س���ر للم�س���كن متن�عة ح�س���ب الطلب، مما ي�ؤدي اإىل ح�س����ل هدر واىل الرفع من تكلفة امل�سكن 
ب�س���فة عامة. ومن هنا احلاجة اإىل تبني مفه�م امل�س���كن املي�س���ر من جهة واىل تبني تقنيات واأ�ساليب بناء ت�ساعد على ت�سييد 
امل�س���اكن بتكلف���ة مقب�لة ولكنها تعمل يف ال�قت عينه على ت�فري امل�س���ادر وتعزيز مبداأ اال�س���تدامة باأوجه���ه املتعددة. ولقد مت 
تط�ير تقنيات بناء عديدة تعتمد على اأدوات ب�س���يطة )يدوية واآلية الت�س���غيل( وفاعلة وقليلة اال�س���تهالك للم�س���ادر تعمل على 
اإنتاج وحدات معيارية ومقي�س���ة، كما تتيح العمل باأ�س���ل�ب بناء يق�م على حت�سري مك�نات �سابقة التجهيز لال�ستعمال يف عملية 

الت�سييد ومبا ي�ؤدي اىل تقليل التكلفة ومبا ي�ساهم اىل املحافظة على امل�سادر املت�فرة وتعزيز مفاهيم اال�ستدامة ال�ساملة.

ويهدف هذا البحث اىل التعريف بتقنيات البناء امل�ستندة اإىل املاكينات الب�سيطة اليدوية واالآلية الت�سغيل واإىل اإثبات فعاليتها 
واىل اإبراز دورها يف تي�سري االإ�سكان امل�ساعدة ويف تعزيز تر�سيد ا�ستهالك امل�سادر وتعزيز مبادئ اال�ستدامة يف جميع ج�ابها. 
كما �س���يتناول البحث اإمكانية ا�س���تخدام مثل هذه التقنيات يف املجتمع ال�سع�دي يف �س�ء احلاجة املرتفعة اإىل امل�ساكن املي�سرة 
ويف �س����ء املق�مات واالأ�سباب امل�ؤاتية. و�س���يخل�ض البحث اإىل تقدمي مقرتحات وت��سيات لزيادة فعالية هذه التقنيات وتعميم 

ا�ستخدامها يف خمتلف البيئات واملجتمعات.
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1- مقدمة
مع تنامي اأعداد ال�سكان يف كل اأنحاء العامل ي�ما بعد ي�م، تزداد احلاجة اإىل امل�ساكن ويتعاظم الطلب عليها الإي�اء 
العائالت �س���من االإمكانيات املادية املت�فرة. ويعترب االإ�سكان املي�سر، مبا ميثله من خف�ض يف تكاليف البناء و�سرعة يف 
االإجناز، اأحد اأبرز ال��سائل املنا�سبة مل�اجهة الطلب املتزايد على امل�ساكن )UN-HABITAT 2008(. وعلى الرغم 
من ت�فر طرق بناء متعددة وجمم�عة من ال��سائل التقنية لتنفيذ امل�ساكن املي�سرة، فاإن تقنيات البناء الب�سيطة والقائمة 
على ا�ستخدام ماكينات يدوية اأو اآالت ميكانيكية ب�سيطة متثل خيارا م�ستداما مميزا ي�سمح باإجناز البناء بكفاءة عالية 
وذلك �سمن ا�ستهالك حمدود للم�سادر الطبيعية. وت�ستعمل املاكينات اليدوية اأو االآلية الب�سيطة الإنتاج م�اد وعنا�سر 
بناء مب�ا�سفات جيدة ومنا�سبة لبناء امل�ساكن ولتن�سيق حميطها ولتنفيذ عملية البناء باأ�ساليب ت�سييد م�ستدامة. ترتكز 
املاكينات اليدوية واالآلية الب�سيطة على ا�ستعمال ق�الب حمددة الإنتاج بل�كات وعنا�سر متن�عة مقي�سة تتالءم -بالنظر 
اإىل طبيعتها واأبعادها وخ�سائ�س���ها وطريقة العمل اخلا�س���ة بها التي ت�س���اعد يف ت�س���ييد امل�س���كن باأ�سل�ب اقت�سادي 
منخف�ض التكلفة- ومقت�س���يات االإ�س���كان املي�س���ر من حيث االعتماد على م�ساحات �س���كنية مدرو�سة االأبعاد واملقايي�ض 
باالإ�س���افة اإىل ا�ستعمال وحدات مقي�سة اقت�سادية لت�سييد امل�سكن. واجلدير ذكره يف هذا االإطار اأن املاكينات اليدوية 
واالآلية الب�سيطة هي ماكينات �سهلة الت�سغيل وال يتطلب االإنتاج بها خربات تخ�س�سية كبرية، كما تتميز هذه املاكينات 
ب�سه�لة نقلها من م�قع بناء اإىل اآخر با�ستعمال و�سائل نقل ب�سيطة كال�ساحنات اخلفيفة، مما ي�سمح بت�فري م�اد بناء 
يف خمتلف املناطق وخ�س��سا يف االأماكن النائية والتي ال ت�ستطيع –ب�سبب عدم ت�فر �سبكة امل�ا�سالت املنا�سبة فيها- 
ال�س���احنات الكبرية من اإي�س���ال م�اد البناء اإليها. ي�ساهم اإنتاج امل�اد ذاتيا اأو ب�ا�سطة العمالة غري املتخ�س�سة، وقلة 
اال�ستهالك للم�اد والطاقة، وا�ستبعاد تكلفة نقل م�اد البناء اإىل امل�قع يف تخفي�ض تكلفة بناء ومتلك االأ�سر للم�ساكن.  
�س���يتم يف هذا البحث مناق�س���ة مفه�م االإ�سكان املي�سر ب�سكل عام، ومن ثم �سيتم ت�سليط ال�س�ء على تقنيات البناء 
الب�س���يطة والتي ترتكز على ماكينات يدوية الت�س���غيل وماكينات اآلية ب�س���يطة واإبراز واإثبات دورها كتقنيات م�س���تدامة 
ومالئمة لالإ�س���كان املي�س���ر ولت�فريه يف املناطق املختلفة. كما �سيتناول هذا البحث الظروف املحلية يف اململكة العربية 
ال�س���ع�دية و�سي��س���ح ف�ائد تبني خيار االإ�س���كان املي�س���ر وا�س���تغالل التقنيات الب�سيطة مما �سي�س���مح بت�فري امل�ساكن 

املطل�بة يف اإطار م�ستدام يعمل على احرتام البيئة واال�ستهالك املدرو�ض للم�سادر املت�فرة. 

2- اال�ستدامة والتط�ير امل�ستدام 
تتعر�ض امل�سادر الطبيعية املت�فرة يف بيئتنا ال�ستنزاف كبري. ويتعاظم هذا اال�ستهالك الكبري لتلك امل�اد مع تزايد 
اأعداد ال�سكان يف العامل من جهة، ومع تط�ر اإمكانيات االإن�سان التقنية من جهة اأخرى. وقد اأثار تراكم االآثار ال�سلبية 
الناجتة عن اال�ستهالك اجلائر للم�سادر عالمات ا�ستفهام و�سك�كا كثرية ح�ل قدرة هذه امل�سادر على ال�سم�د وعلى 
تلبية متطلبات االأجيال امل�ستقبلية. ومن هنا كانت احلاجة اإىل تبني مفه�م اال�ستدامة واىل �سرورة ممار�سة االأ�ساليب 
امل�س���تدامة يف ج�ان���ب حياتنا كافة. واال�س���تدامة الت���ي تدع� اىل العمل با�س���ل�ب تط�ير قادر على االيف���اء باملتطلبات 
 Brundtland commission( احلالية ولكن من غري اأن ينتق�ض من قدرة االجيال القادمة على تلبية متطلباتها اأي�سا
1987( هي مفه�م يتما�سى مع الفطرة االإن�سانية ومع التعاليم ال�سماوية التي تدع� اإىل عدم الهدر االإ�سراف والتبذير.  
وباالإ�س���افة اإىل احلفاظ على امل�س���ادر مراعاة مل�س���الح االأجيال القادمة، فان لال�س���تدامة ف�ائد كثرية تطال احلياة 
االإن�س���انية يف االأزمنة الراهنة. ومن هذه الف�ائد، تخفي�ض م�س���ت�يات التل�ث مما يع�د بالنفع على �سحة البيئة و�سحة 
االإن�س���ان، احلفاظ على النظام االيك�ل�جي و�س���يانة احلياة الربية مبك�ناتها املتعددة، تك�ين فائ�ض اقت�س���ادي ناجت 
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عن تقنني اال�س���تهالك مما ي�س���اعد يف معاجلة حاجات اإن�س���انية متعددة وحماربة الفقر وغريها. فمفه�م اال�ستدامة 
اأذن ه� غري حم�س����ر بالبعد البيئي واملحافظة على امل�س���ادر البيئية ل�س���الح االأجيال امل�ستقبلية فقط. فهذا املفه�م 
ي�سمل اجل�انب االقت�سادية، االجتماعية، الثقافية وال�سحية وغريها )UN-HABITAT 1996(. ويتطلب التط�ير 
امل�س���تدام االأخذ باأ�س���ل�ب حياة وتط�ير م�ستدام على ال�س���عد االجتماعية والبيئية واالقت�سادية وال�سيا�سية وال�سحية 
كافة. ومن هنا احلاجة اإىل االأخذ باالأ�ساليب امل�ستدامة يف االإ�سكان ملا لهذا االأمر من اأثر يف حتقيق ملفاهيم اال�ستدامة 
على ن�اح خمتلفة يف املجتمع. فاالإ�سكان -مبا ميثل من بيئة ذات اأبعاد اجتماعية و�سحية وك�سناعة م�ستهلكة للم�سادر 
املتن�عة وكن�س���اط بارز �سمن النظام االقت�س���ادي يف معظم الدول- ه� املجال الذي اأن تطبق فيه مفاهيم اال�ستدامة 

وعربه يح�سل املجتمع على ف�ائد تطبيق اال�ستدامة.

3- االإ�سكان املي�سر واأهميته لال�ستدامة والتط�ير امل�ستدام
تعترب �س���ناعة البناء من ال�سناعات امل�ستهلكة للم�سادر ب�سكل كثيف )Venkatarama Reddy 2004(. فامل�اد 
واخلام���ات الطبيعي���ة مثل االأحجار واالأخ�س���اب والرمال وغريها والتي يتم ا�س���تهالكها بكميات كب���رية هي م�اد اأولية 
تق�م عليها هذه ال�س���ناعة. كما ت�س���تهلك �س���ناعة البناء اأي�س���ا كميات كبرية من امل�اد امل�س���نعة كاملع���ادن باأن�اعها 
واال�س���منت والزجاج والبال�س���تيك وغريها. وحتتاج هذه ال�سناعة -وال�سناعات االأخرى املرتبطة بها- م�سادر طاقة 
كبرية لت�س���نيع وجتهيز كل هذه املنتجات املتن�عة امل�س���تخدمة.  وباالإ�س���افة اإىل امل�س���ادر امل�س���تهلكة يف ت�سنيع م�اد 
البناء نف�س���ها، فان املنتجات النهائية –اأي املباين نف�س���ها- هي اأي�س���ا منتجات م�س���تهلكة للم�س���ادر اأي�س���ا. فكميات 
املياه والطاقة امل�س���تخدمة يف املباين هي كميات �س���خمة وت�سكل ن�س���بة كبرية من جممل الكميات امل�ستهلكة ب�سكل عام 
)UNCHS 1991(. وتنعك�ض تكاليف ت�س���نيع م�اد البناء ونقلها وعملية الت�س���ييد ارتفاعا يف تكلفة امل�ساكن وبالتايل 
عدم اإمكانية العديد من العائالت –يف العامل النامي حتديدا- على ت�فري امل�س���كن املنا�س���ب لل�سكن ولت�فري بيئة �سكن 
 UN-HABITAT( منا�سبة للعائلة. ونتيجة لذلك، ت�ستمر الع�س�ائيات واملناطق ال�سكنية املتده�رة بالظه�ر واالنت�سار
2008(.  ومن هنا كان الت�س���ديد على اعتماد االإ�س���كان املي�س���ر كاأحد ابرز ال��س���ائل الفعالة لت�فري امل�ساكن ومعاجلة 
م�س���اكل عدم ت�فر االأعداد املنا�س���بة من امل�س���اكن لالأ�س���ر املحتاجة. فاالإ�س���كان املي�سر ه� و�سيلة م�س���تدامة فعالة يف 
جمال البناء عامة واالإ�س���كان حتديدا. فبخالف م�س���اريع االإ�س���كان التجارية املعتادة، فان االإ�سكان املي�سر ياأخذ بعني 
االعتبار احلاجات الفعلية لل�س���اكن وي�س���تبعد اال�س���راف والهدر يف امل�س���احات وامل�اد واملك�نات )الهيئة العليا لتط�ير 

مدينة الريا�ض 1424-ب(. ومن اأهم اجل�انب التي يتم الرتكيز عليها لتحقيق مفه�م امل�سكن املي�سر هي:
· ب�ساطة الت�سميم على كافة امل�ست�يات 

· ت�فري م�ساحات مدرو�سة ت�ستخدم بكفاءة وبدون هدر
· ا�ستخدام تقنيات العزل املالئمة لتقليل ا�ستهالك الطاقة

· ا�ستخدام اأ�ساليب خدمية )متديدات مياه و�سرف( اقت�سادية
· ا�ستخدام عنا�سر ذكية لتقليل ا�ستهالك امل�سادر )م�سابيح انارة، خمارج مياه، الخ(

· ا�ستخدام م�اد البناء االقت�سادية واملدورة والطبيعية املت�فرة 
· ا�ستخدام املك�نات املعيارية يف البناء ويف عملية االنهاء الالحقة اأي�سا 

· االإعتماد على تقنيات البناء املالئمة والتي ت�س���مل تقنيات ب�س���يطة م�س���تدامة )وفاعلة يف ال�قت عينه( تتيح بناء 
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امل�سكن �سمن تكلفة منخف�سة ن�سبيا 
وبتطبيق اجل�انب ال�سابقة �سيرتتب عدة نتائج اأهمها:

1- تخفي�ض ملمو�ض يف م�ساحات الأرا�سي التي تخ�س�ض لبناء امل�ساكن. 
اإن ال��س�ل اإىل حتديد م�ساحة بناء مدرو�سة تبعا لالحتياجات احلقيقية لالأ�سرة ي�ؤدي اإىل ا�ستخدام قطع اأرا�سي 

�سغرية ن�سبيا وتك�ن، بالن�سبة اإىل انخفا�ض ثمنها، مبتناول معظم النا�ض.
2- تقلي�ض يف كميات املواد الأولية وامل�سنعة التي ت�ستهلك يف �سناعة البناء.

ينعك�ض تخفي�ض م�س���احة امل�س���كن اإىل امل�س���ت�ى املطل�ب فعليا انخفا�س���ا يف كمي���ات امل�اد الالزمة لبناء امل�س���كن 
بكاف���ة اأجزاءه وذلك بدءا باالأ�سا�س���ات ومرورا باحل�ائط واالأ�س���قف وبالتمديدات املتن�عة والتبلي���ط والتليي�ض وم�اد 
العزل واأعداد الن�افذ واالأب�اب وغريها من العنا�س���ر الالزمة لبناء امل�س���اكن. وي�ؤدي هذا التخفي�ض اإىل تقليل امل�اد 

امل�ستخدمة يف البناء مثل الرمل واالأحجار واالأخ�ساب واال�سمنت واحلديد واملياه وغريها من امل�اد امل�ستعملة.
3- توفري كبري يف كميات الطاقة امل�ستهلكة يف �سناعة البناء.

اإن تخفي�ض كميات امل�اد الالزمة لبناء م�س���كن االأ�س���رة ينتج عنه تخفي�س���ا ملم��س���ا يف كميات الطاقة امل�س���تهلكة 
–بغ�ض النظر عن التقنيات امل�س���تخدمة- الإنتاج تلك امل�اد. وهذا وباالإ�س���افة اإىل ف�ائده االقت�سادية ي�ؤدي اإىل ف�ائد 

بيئية بالنظر اإىل حجم قطاع البناء ون�سبة امل�ساكن املي�سرة الكبرية �سمنه.
4- التقليل من الآثار اجلانبية الناجتة عن �سناعة البناء كتلوث اجلو واملياه اجلوفية.

اإن تخفي�ض كميات امل�اد الالزمة للبناء امل�ساكن املي�سرة �سيقلل من الطلب عليها وي�ؤدي بالتايل اإىل تخفي�ض ن�سبي 
يف الت�سنيع مما يعمل على تقليل االآثار اجلانبية لعملية الت�سنيع املتمثلة يف تل�ث اجل� بالغازات واالغربة وتل�ث املياه 
اجل�فية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فان تقليل ا�ستخدام م�اد البناء يف ت�سييد امل�ساكن يعمل على تقليل االنبعاثات من م�اد 

البناء امل�سنعة ومن امل�ساكن املبنية ككل مما ي�ساهم اأي�سا يف تقليل ن�سب التل�ث اجل�ي وحماية البيئة. 
5- حت�سيل وفر اقت�سادي لالأ�سر والهيئات الر�سمية.

ي�س���اعد اأ�سل�ب االإ�سكان املي�س���ر -والذي ي�ؤدي اإىل خف�ض التكلفة املادية لبناء امل�ساكن- االأ�سر يف تغطية جماالت 
اإنف���اق اأخ���رى كالتعليم وغريها وبالتايل حتقيق اأهداف اال�س���تدامة يف جماالت مهمة كال�س���حة والتعليم على �س���بيل 
املثال. وعلى �س���عيد الهيئات الر�سمية، فان تقليل م�س���احات االأرا�سي امل�ستهلكة يف االإ�سكان املي�سر ي�ؤدي اإىل تخفي�ض 
تكاليف ت�فري البنية التحتية –اأو تكاليف البناء نف�سها التي تنفق عرب منح وم�ساريف دعم م�ساريع البناء التي تتبناها 

بع�ض الدول-  مما ي�سمح بت�فر ف�ائ�ض مادية ميكن اأن ت�ستغل يف الكثري من املجاالت التنم�ية االأخرى. 
وبالنظر اإىل جميع ما �س���بق، يت�سح بان االإ�سكان املي�س���ر يدعم مفه�م االإ�ستدامة بق�ة وي�ساهم يف حتقيق اأهداف 

التنمية والتط�يرات امل�ستدامة يف كافة ج�انبها.

4- تقنيات البناء الب�سيطة
تلع���ب التقني���ات امل�س���تخدمة يف البن���اء دورا مهما يف درجة حتقي���ق اال�س���تدامة.  فبع�ض تقنيات البن���اء وبنتيجة 
ا�ستهالكها املكثف للم�سادر وطريقة العمل بها وتكلفتها املرتفعة هي بعيدة عن حتقيق اأهداف اال�ستدامة. ويف مقابل 
ذلك، مت تط�ير عدة تقنيات بناء اأخرى تتبنى وتتما�س���ى مع مفه�م اال�س���تدامة.  فتقنيات البناء الب�سيطة والتي تعتمد 
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على املاكينات اليدوية الت�سغيل واملاكينات االآلية الب�سيطة الإنتاج مك�نات وعنا�سر للبناء ومبا تتيحه من اأ�ساليب ت�سييد 
ت�س���اعد يف ت�س���ريع عملية البناء وتخفي�ض تكلفتها هي تقنيات م�ستدامة اإىل حد كبري. فهذه التقنيات تعمل على تقليل 
ا�س���تهالك امل�س���ادر الالزمة للبناء، حتافظ على البيئة وت�س���اعد يف تعزيز اال�س���تدامة االجتماعية اأي�سا.  وتبعا لهذه 
التقنيات، يتم ا�س���تخدام هذه املاكينات النتاج م�اد وعنا�س���ر بناء متن�عة معيارية ومقيي�سة بطريقة اقت�سادية بعيدة 
عن الهدر، كما اأنها ت�س���مح بالعمل تبعا الأ�س���اليب بناء وت�س���ييد مت�افقة ومفه�م اال�س���تدامة بحيث يتم �س���ب وجتهيز 
عنا�س���ر البناء ومن ثم جتميعها وتركيبها بطريقة �سريعة وغري مكلفة من �سمن عملية البناء. ت�ساعد عملية التقيي�ض 
يف البناء على الرفع من ج�دة امل�س���اكن املنتجة )احل�س���ني 1424 ه�( كما ت�س���اعد عملية اإنتاج املك�نات املعيارية يف 
تي�سري احل�س�ل على امل�ساكن وت�سهيل تنفيذ )باهمام واآخرون 1429 ؛ اإدري�ض 1425(. وتلقي الفقرات التالية ال�س�ء 

هذه التقنيات وت��سح اأهميتها واإمكانية تبنيها لالإ�سكان املي�سر امل�ستدام.

4،1- ماكينات اإنتاج البلوك اليدوية الت�سغيل
ت�ستعمل ماكينات اإنتاج البل�ك اليدوية الت�سغيل الإنتاج بل�ك مب�ا�سفات ق�ية ومتما�سكة مما يجعلها �ساحلة لبناء 
ح�ائط متينة ت�س���تطيع حتم���ل االأوزان واالأثقال الناجتة عن عملية البناء باالإ�س���افة اإىل تاأم���ني احلماية من الظروف 
اجل�ية ال�سائدة. ولت�سنيع مثل هذه املاكينات تاريخ ط�يل بحيث ي�جد مناذج من هذه املاكينات �سنعت يف �سنة 1789 
يف فرن�س���ا كما مت ت�س���نيع مثل هذه املاكينات يف بلجيكا منذ بدايات القرن الع�سرين )GATE-GTZ 1988(.  ولقد 
ط����ر Paul Ramirez يف ك�ل�مبيا ماكينة CINVA-Ram يف اأوا�س���ط القرن املا�س���ي )VITA ( والتي مت ت�س���نيع 
مناذج عديدة مط�رة منها يف خمتلف اأنحاء العامل. ويعتمد ت�س���غيل هذه املاكينات اليدوية على ق�ة االإن�س���ان الع�سلية. 
وي�س���تعمل الرتاب اأو الطني –بعد تنقيته وبعد اإ�س���افة قليال من مادة مثبتة مثل اال�سمنت لزيادة متا�سك البل�ك- ملالأ 
ق�ال���ب يف املاكينة ليتم بعد ذلك �س���غطها وكب�س���ها لت�س���كيل وحدات البل�ك ال�س���تخدامها يف البن���اء. ومبرور الزمن، 
تط�رت �س���ناعة ه���ذه املاكينات تتمتع بكفاءة عالية بحيث اأ�س���بحت تنتج بل�كات متن�عة االأ�س���كال واملقا�س���ات وذات 
م�ا�س���فات رفيعة وذلك بطاقة اإنتاج مرتفعة ن�س���بيا. ومتثل ماكينة Auram Press 3000  والتي تنتجها �س���ركة 
Auroville Earth Institute اإحدى النماذج احلديثة ملاكينات اإنتاج البل�ك بالكب�ض اليدوي )ال�سكل 1-ال�سكل 2(. 

 
www.aureka.com :3000 الإنتاج الط�ب بال�سغط اليدوي.امل�سدر Auram Press سكل 1- �سكل 2: ماكينة�

:)Press 3000، 2009( وت��سح النقاط التالية بع�ض مزايا واإمكانيات هذه املاكينات ومثيالتها
15 طن الق�ة املت�فرة:   

20 و 50 ملم وميكن زيادته مبعدل 5 ملم لي�سل اإىل 100 ملم ارتفاع البل�ك:   
1000 وحدة �سادة يف الي�م طاقة االإنتاج:  

فتح غطاء �سندوق امل�اد:    اآليا
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3 اأفراد لالآلة و4 اأفراد خللط امل�اد واملناولة عدد امل�سغلني:  
ال�زن املاكينة:   365-415 كلغ

4،1،1- طريقة الإ�ستعمال
ت�سكل تقنيات االإنتاج املرتكزة على املاكينات اليدوية الت�سغيل نقلة ن�عية على �سعيد ت�فري م�اد بناء متن�عة ومتينة 
تنتج بطريقة م�س���تدامة وت�سمح بت�سييد مبان متينة وذات خ�س���ائ�ض جمالية عالية وذلك بطريقة اقت�سادية. فامل�اد 
االأولي���ة امل�س���تخدمة -الرتاب اأ�سا�س���ا )Maini 2005(- مت�ف���رة بكرثة يف معظم االأماكن، كما اأن ت�س���غيل املاكينات 
اليدوية ال يحتاج اإىل خربات اأو مهارات تخ�س�سية. وباملقارنة مع االأ�ساليب التقليدية يف ت�سنيع البل�كات والتي ت�ؤدي 
اإىل اإنتاج بل�كات �س���عيفة ن�س���بيا ومتفاوتة فيما بينها من ناحية ال�س���كل واخل�سائ�ض، فان منتجات املاكينات اليدوية 
تتمتع مبزايا عديدة اأف�س���ل.  فباالإ�س���افة اإىل ك�ن تلك املاكينات متحركة مما ي�س���مح بنقلها اىل م�قع العمل مبا�سرة 
الإنتاج البل�ك يف م�قع العمل نف�س���ه، ت�س���م النماذج احلديثة من هذه املاكينات ق�الب خمتلفة االحجام واال�سكال مما 
ي�س���مح بانتاج بل�كات خمتلفة ومبقا�سات حمددة ت�س���تخدم لتلبية كافة متطلبات بناء احل�ائط واالأ�سقف والتك�سيات. 
كم���ا تتميز البل�كات املنتجة باملتانة وبق�ة حتمل كبرية. فعلى �س���بيل املثال، ميكن ت�س���ييد اأبنية من اأربع طبقات ببناء 
ح�ائط حاملة ب�سماكة 24 �سم فقط  )Press 3000, 2009( با�ستعمال البل�كات املنتجة باملاكينات اليدوية الت�سغيل. 
وباالإ�س���افة اىل ذلك، فان التن�ع يف اال�سكال واملقا�سات ي�س���مح بالتنفيذ الدقيق واالأنيق واملالئم للمتطلبات اجلمالية 

بدون احلاجة اىل تك�سري البل�كات وبا�ستعمال كميات قليلة من امل�نة الالزمة للت�سييد. 
ومن اأبرز اأن�اع البل�كات املنتجة هي )�سكل 3-�سكل 9(:

· بل�كات للح�ائط احلاملة )م�سمطة اأو مفرغة(
· بل�كات للق�اطع

· بل�كات لبناء اأعمدة
· بل�كات لالأ�سقف )اأ�سقف م�ست�ية، قبب واأقبية(

· بل�كات ل�سب اجل�س�ر )الرابطة، املحيطية، العتب(
· بل�كات مع�سقة للح�ائط 

· بل�كات مفرزة لتنفيذ التمديدات
· بل�كات م�سط�فة للح�ائط )الطبان والق�اعد الربدورية(

· بالط
ويتيح التن�ع الكبري يف املنتجات )من ناحية ال�سكل واالأبعاد والل�ن( ت�سميم مباين ذات خ�سائ�ض جمالية رفيعة. 
فبا�ستعمال بل�كات متن�عة الل�ن وال�سكل، ميكن للم�سمم تنفيذ عنا�سر معمارية متن�عة )كاحل�ائط واالأق�ا�ض واالأفاريز( 
باالإ�سافة اإىل اإحداث ت�سكيالت ب�سرية متن�عة عدا عن اإمكانية تنفيذ اأ�سكال هند�سية خمتلفة )�سكل 10–�سكل 11(

�سكل3: بل�كات م�سمطة لبناء احل�ائط )حاملة وق�اطع(
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�سكل 4: بل�كات مفرغة للح�ائط )ق�اطع عامة وحاملة دور اأو دورين(

�سكل 5: بل�كات مفرزة لعمل التمديدات

�سكل 6: بل�كات لالأ�سقف: الكبرية لالأ�سقف امل�ست�ية وال�سغرية لالأقبية والقباب

�سكل 7: بل�كات متن�عة للح�ائط )نهايات وزوايا(

�سكل 8: بل�كات لالعمدة

�سكل 9: بل�كات مع�سقة ميكن ت�سليحها اأفقيا وعام�ديا

www.aureka.com :سكل 3- �سكل 9 . امل�سدر�

واجلدير ذكره اأن املاكينات اليدوية الت�سغيل متتاز بعدم احلاجة اإىل مهارات ت�سغيل تخ�س�سية. فعملية جمع امل�اد 
الالزمة ل�سناعة البل�ك وجتهيزها وعملية ت�سغيل املاكينة هي عملية ب�سيطة وال حتتاج الأكرث من تدريب ب�سيط الإتقانها.
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4،2- ماكينات اإنتاج البلوك الآلية الب�سيطة
باالإ�سافة اىل املاكينات اليدوية الت�سغيل، تعتمد تقنيات البناء الب�سيطة على ماكينات اآلية ت�ستعمل ل�سناعة عنا�سر 
ومك�نات بنائية مقي�سة خمتلفة. ت�سم هذه املاكينات االآلية خالطات خر�سانة �سغرية وماكينات الإنتاج البل�ك باأن�اعه 
باالإ�سافة اإىل ماكينات ب�سيطة اأخرى ت�ستعمل لت�سنيع عنا�سر لالأ�سقف. وبخالف املاكينات الكبرية املثبتة يف م�سانع 
م�اد البناء، فان هذه املاكينات -التي تعمل اإما ب�ا�سطة الكهرباء اأو ب�ا�سطة املحروقات- هي ماكينات متحركة ميكن

www.aureka.com :سكل 10-�سكل 11: اأبنية م�سيدة من البل�ك املنتج باملاكينات اليدوية الت�سغيل امل�سدر�

نقلها اأو جّرها اىل م�اقع البناء نف�سها ب�ا�سطة عربات نقل  �سغرية )�سكل 12-�سكل 14( مما يجعلها مفيدة جدا يف 
االأماكن التي ي�سعب و�س�ل ال�ساحنات الكبرية لنقل م�اد البناء اإليها. وت�ستعمل ماكينات اإنتاج البل�ك االآلية يف ت�سنيع 
بل�كات خر�س���انية عامة. وتتن�ع ت�س���اميم هذه البل�كات بحيث يتم اإنتاج بل�كات للق�اطع، للح�ائط احلاملة، وحدات 
ل�سب اجل�س�ر واالأعمدة باالإ�سافة اإىل بل�كات لالأ�سقف. وتع�د اإمكانية ت�سنيع هذه االأن�اع املختلفة اإىل تعدد الق�الب 
التي ميكن ا�ستخدامها مع مثل هذه املاكينات االآلية. وتتميز املنتجات اخلر�سانية بالق�ة وب�سالحيتها للبناء يف البيئات 
املختلفة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فان هذه املاكينات االآلية تتمتع بطاقة اإنتاجية مالئمة للم�ساريع ال�سغرية احلجم. وعلى 
الرغم من اأن هذه املاكينات االآلية هي م�ستهلكة للم�سادر والطاقة، اإال اأن االأ�ساليب املبتكرة يف ت�سنيع وا�ستعمال وحدات 
البل�ك -كما �سريد الحقا- ت�ؤدي اإىل خف�ض التكلفة وتقليل ا�ستهالك م�سادر وم�ارد اأخرى مما يجعلها ركيزة لتقنية 
بناء م�ستدامة ومالئمة لالإ�سكان املي�سر. كما يجدر ذكره اأن حجم البل�ك اخلر�ساين ه� اأكرب من حجم البل�ك املنتج 
ب�ا�سطة مكائن الكب�ض اليدوي ب�سكل عام. وهذا يعني اأن عدد البل�كات اخلر�سانية لبناء م�ساحة ما �سيك�ن اأقل من عدد 
البل�كات املنتجة باملاكينات اليدوية وبالتايل اإخت�س���ار ال�قت الالزم لتجهيز البل�ك الالزم لبناء امل�س���احات املطل�بة. 

     
�سكل 12-�سكل 14: ماكينات الإنتاج عنا�سر للبناء ميكن نقلها اإىل امل�قع امل�سدر: )باهمام، 1429(
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4،2،1- طريقة ال�ستعمال
ت�س���تخدم املاكينات االآلية الب�س���يطة اخللطات اخلر�س���انية الإنتاج البل�ك. ويتم جتهيز اخلر�سانة ب�ا�سطة اخللط 
الي���دوي غالب���ا بحيث يجري خلط امل�اد بالن�س���ب املطل�بة ومن دون اإ�س���افة امل���اء. ومن ثم تاأخذ كميات ب�س���يطة من 
اخللطة وي�س���اف اإليها املاء وتخلط جيدا لت�س���تخدم بعد ذلك يف تعبئة الق�الب امل�ج�دة يف املاكينة. وباالعتماد على 
الطاق���ة الكهربائية، يتم رج الق�الب ملدة زمنية ب�س���يطة )ح�ايل دقيقة واح���دة يف بع�ض النماذج( الأجل اإنتاج بل�كات 
متما�س���كة )�س���كل 15-�سكل 17(. ت��س���ع البل�كات امل�س���نعة حل�ايل ع�س���رة اأيام مع تغطيتها ومنع ت�سرب املاء منها 

فت�سل اإىل ق�تها املطل�بة وت�سبح �ساحلة للبناء.

                
البل�كات املنتجةتعبئة املاكينة باخلر�سانةاملاكينة وق�الب البل�ك

�سكل 15-�سكل 17: ماكينات اإنتاج البل�ك وطريقة العمل بها

Ethiopian Ministry of Federal Affairs and GTZ، 2003 :امل�سدر 

وميكن اإنتاج عدة اأن�اع من البل�ك تختلف باأبعادها مما ي�س���هل عملية البناء ويقلل من احلاجة اإىل تك�س���ري البل�ك 
اأثناء عملية الت�سييد. والبل�كات امل�سنعة هي:

1- بل�كات لبناء احل�ائط )�س���كل 18( وت�س���نع مبقايي�ض متعددة )40*20*�س���ماكة، وتك�ن ال�سماكة 10، 12، 15 
اأو20 �سم يف بع�ض مناذج املاكينات( مما ي�سمح ببناء الق�اطع واحل�ائط احلاملة يف حال كانت املباين قليلة االأدوار. 

وت�ستعمل امل�نة لربط البل�كات ببع�سها وت�سييد ح�ائط متينة.
2- بل�كات مفرغة لالأ�سقف )�سكل 19(.

3- بل�كات للعتب )lintels( واجل�س����ر الرابطة )ringbeams( والتي ت�س���تعمل كق�الب الإحت�اء الت�س���ليح وتلغي 
احلاجة اإىل الق�الب اخل�سبية اأو احلديدية التقليدية )�سكل 20(. 

4- بل�كات مفرغة لالأعمدة عند ا�ستخدام نظام االأعمدة واجل�س�ر حلمل اأوزان اال�سقف )�سكل 21(. وهنا ميكن 
بناء احل�ائط واالأعمدة دفعة واحدة بحيث يتم ا�س���تخدام البل�ك املفرغ يف املكان املنا�س���ب مما ي�فر فراغات راأ�س���ية 
لالأعم���دة بدون احلاجة اإىل عمل ق�الب خا�س���ة بذلك. يتم ت�س���ليح االأعم���دة وربطها باملداميك الإيج���اد متانة بنائية 
عالية. ونتيجة ال�ستبعاد ال�سدات والق�الب اخلا�سة لالأعمدة، يتم ت�فري كميات من االأخ�ساب، كما تقليل طاقم العمال 

املخت�سني العاملني يف امل�سروع اأي�سا. 

4،3- جتهيز وت�سنيع ال�سقف بالتقنيات الب�سيطة
ت�س���كل تكلفة بناء اال�س���قف ن�سبة مرتفعة من تكلفة امل�سكن الب�س���يط بحيث اأنها ت�سكل 30-50% من جممل التكلفة 
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)UN-HABITAT 1996(. ولهذا فانه كان من ال�سروري تط�ير تقنيات لبناء اال�سقف بطريقة اقت�سادية مما ي�ساعد 
يف دفع مفه�م االإ�س���كان املي�س���ر قدما. ولقد مت تط�ير عدة طرق لبناء فاالأ�س���قف با�س���تعمال اأدوات ومعدات ب�سيطة. 
فبا�س���تعمال ماكينات ت�سنيع البل�ك اليدوية الت�س���غيل، ميكن اإنتاج وحدات من البل�ك ال�سغرية والق�ية )راجع �سكل 
6( ت�س���تعمل لبناء اال�سقف على �س���كل اأقبية وقباب. كما مت تط�ير طرق بناء اأ�سقف اأخرى تعتمد على ت�سنيع وحدات 
 galvanized wire- ط�لية -ق�س���رة ن�سف ا�سط�انية ال�س���كل يف الغالب- من اال�سمنت امل�سلح ب�سبكة معدنية خفيفة
mesh- ميكن ت�س���نيعها يف م�قع البناء وتركيبها )UNCHS-HABITAT(. وتبعا لهذه الطريقة الب�س���يطة التكاليف، 
يتم �س���نع ق�الب حجرية )اأو من اأية مادية رخي�س���ة مت�فرة( على �س���كل ن�س���ف ا�س���ط�انة )�س���كل 22( ومن ثم متد 
عليها طبقات من اال�س���منت ومن ال�س���بكة املعدنية لت�س���كيل ق�سرة ن�سف ا�سط�انية م�س���لحة )�سكل 23(. وبعد جفاف 
اال�س���منت ترفع الطبقة االإ�س���منتية امل�س���لحة وترتك لب�س���عة اأيام حني ت�س���بح جاهزة للحمل والرتكيب على احل�ائط 

لت�سكيل ال�سقف )�سكل 24(. 

�سكل 20: بل�كات العتب واجل�س�ر وطريقة و�سع �سكل 19: بل�كات اال�سقف�سكل 18: بل�كات احل�ائط 
الت�سليح فيها 

�سكل 21: بل�كات مفرغة لالأعمدة وطريقة الت�سليح وبناء احل�ائط امللتحمة باالأعمدة
�سكل 18-�سكل 21: اأن�اع البل�كات التي ميكن ت�سنيعها ب�ا�سطة املاكينات االآلية الب�سيطة

Ethiopian Ministry of Federal Affairs and GTZ، 2003 :امل�سدر

ت�س���تهلك هذه ال�حدات لالأ�سقف القليل من م�اد البناء وال حتت�ي على مك�نات مرتفعة الثمن ولكنها تتمتع بالق�ة 
الالزمة بحيث ميكن ا�س���تعمالها لبناء اال�س���قف )roofs( واالأر�س���يات )floors(. وبالعادة، تك�ن �س���ماكة هذه 
ال�حدات ح�ايل 4 �سم تقريبا –با�ستعمال ق�الب بقطر 1.5 م- وميكن اأن ت�ستعمل لبح�ر تزيد قليال عن 5 م يف حالة 
الأر�سيات واأكرث من 8 م يف حالة اال�سقف غري احلاملة مما يجعلها مالئمة مل�ا�سفات امل�سكن املي�سر املرتكز على ت�فري 
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م�ساحات ذات اأبعاد مدرو�سة. وباالإ�سافة اإىل �سه�لة ت�سنيعها، جتب االإ�سارة اإىل اأن هذه املك�نات ال حتتاج ال اإىل عمال 
مبهارات كبرية وال اإىل م�اد لت�س���نيع ق�الب و�س���دات. فالق�الب ت�س���نع مما ت�فر من اأحجار يف امل�قع كما اأن تركيب 
العنا�س���ر ال يحتاج اإال اإىل عمال لرفعها وو�س���عها يف املكان املنا�سب مما يعمل على تخفي�ض تكلفة امل�سكن ب�سكل كبري.

 

�سكل 23: ت�سنيع ال�حدات الق�سرية ب��سع اال�سمنت على ال�سبكة �سكل 22: عمل ق�الب من احلجارة واال�سمنت لت�سنيع ال�حدات الق�سرية
املعدنية

�سكل 24: نقل ال�حدات االإ�سمنتية امل�سلحة الق�سرية ال�سابقة التجهيز لتك�ين االأر�سيات واالأ�سقف
�سكل 22-�سكل 24: ت�سنيع وتركيب ال�حدات الق�سرية االإ�سمنتية امل�سلحة

www.unhabitat.org :امل�سدر

وباالإ�س���افة اإىل التقنية ال�س���ابقة، مت اأي�سا تط�ير تقنيات ب�سيطة وقليلة التكلفة ت�ستند اإىل ا�ستعمال ق�الب معدنية 
ب�س���يطة لت�سنيع ج�س�ر خر�سانية م�سلحة “ن�س���ف منتهية”  )�سكل 25( ميكن حملها وتركيبها على احل�ائط لت�سكل 
الهيكل االأ�سا�س���ي لالأ�س���قف. وتبعا لهذه التقنيات ولتجهيز اجل�س����ر، يتم حت�سري الت�س���ليح اأوال عرب ا�ستعمال �سفائح 
معدنية ب�س���يطة وغري مكلفة تثبت عليها قطع معدنية لت�س���هيل ت�سكيل حديد الت�س���ليح بالطريقة املطل�بة كما يف بع�ض 
النماذج )�س���كل 26(. ثم يتم بعد ذلك ا�س���تخدام الق�الب املعدنية ال�س���ابق ذكرها ل�سب طبقة نحيفة من اخلر�سانة 
-تختلف �سماكتها تبعا الختالف بحر اجل�س�ر- على حديد الت�سليح الذي مت حت�سريه �سابقا )�سكل 27(. وهنا وللتاأكد 
م���ن اإنتاج ج�س����ر ق�ية ومتما�س���كة، يتم و�س���ع الق�الب على طاوالت ه���زازة تعمل بالطاقة الكهربائية ومن ثم ت�س���ب 
اخلر�س���انة يف الق�الب وترج لفرتة زمنية ب�س���يطة لتح�س���ن مزيج اخلر�س���انة وال�س���تبعاد التجاويف واجلي�ب اله�ائية 

ال�سغرية بداخله )�سكل 28(. 
ولبناء االأ�سقف تبعا لهذه التقنية، يتم اأوال بناء ج�سر حميطي رابط اأعلى احل�ائط -وهنا ميكن ا�ستخدام بل�كات 
على �س���كل U يتم اإنتاجها ب�ا�س���طة ماكينات اإنتاج البل�ك ال�سابقة اأي�سا )راجع �سكل 20(-   بحيث يتم و�سع الت�سليح 
و�سب اخلر�سانة مع اإبقاء اأجزاء من حديد الت�سليح بارزة لعمل الت�سريك الالزم مع حديد ت�سليح ال�سقف الحقا )�سكل 
29(. ثم يتم بعد ذلك حمل اجل�س����ر ال�س���ابقة التجهيز –ب�ا�سطة العمال- ل��سعها يف مكانها ال�سحيح متباعدة عن 
بع�س���ها البع�ض وتف�سل بينها م�سافات حمددة )�سكل 30(. ويجري بعد ذلك اإقفال امل�سافات بني اجل�س�ر با�ستخدام 
بل�كات م�س���نعة خ�سي�س���ا لبناء االأ�سقف )راجع �سكل 6 و�سكل 19( ويجري بعد ذلك و�سع طبقة ت�سليح على م�ساحة 

ال�سقف وت�سب اخلر�سانة بال�سماكة املطل�بة )�سكل 31-�سكل 32(.
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�سكل 26: ت�سكيل حديد الت�سليح�سكل 25: اجل�س�ر �سابقة ال�سب »ن�سف اجلاهزة«

�سكل 28: من�ذج للطاولة الهزازة امل�ستخدمة�سكل 27: �سب طبقة اخلر�سانة يف الق�الب

�سكل 25-�سكل 28: اجل�س�ر ن�سف اجلاهزة وطريقة ت�سنيعها. 
Ethiopian Ministry of Federal Affairs and GTZ، 2003 :امل�سدر

�سكل 30: و�سع اجل�س�ر يف مكانها ال�سحيح�سكل 29: بناء ج�سر حميطي وترك حديد ت�سريك بارزا

�سكل 32: و�سع طبقة حديد و�سب طبقة من اخلر�سانة ف�قها�سكل 31: و�سع بل�كات االأ�سقف بني اجل�س�ر
�سكل  29-�سكل 32: خط�ات بناء االأ�سقف با�ستعمال اجل�س�ر ال�سابقة ال�سب

Ethiopian Ministry of Federal Affairs and GTZ، 2003 :امل�سدر

تتمتع هذه التقنية مبيزة عزل حراري و�س����تي جيدة )بخالف التقنية ال�س���ابقة على �سبيل املثال( كما يجدر ذكره 
بان بناء االأ�سقف تبعا لهذه التقنية ال ي�ستلزم بناء ق�الب و�سدات. فاجل�س�ر ال�سابقة التجهيز قادرة على حتمل االأثقال 
الذاتية واأوزان احلديد وطبقة اخلر�سانة التي ت�سب ف�قها اأثناء عملية البناء وهي ال حتتاج يف العادة اإال اإىل و�سع تدعيم 
م�ؤقت عند و�سط بحر اجل�س�ر فقط اأثناء بناء ال�سقف، ثم يزال بعد وقت ق�سري من �سب ال�سقف )3 اأيام على االأكرث(. 
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5- املالئمة والت�افق مع متطلبات االإ�سكان املي�سر
تالئم تقنيات البناء امل�س���تندة اإىل املاكينات الب�س���يطة وتت�افق مع متطلبات االإ�س���كان املي�سر على عدة م�ست�يات. 
فللح�س����ل على اأق�س���ى ف�ائد مفه�م ومنط االإ�سكان املي�سر، يجب االأخذ باأ�سل�ب عمل معني ي�ؤدي اإىل حتقيق م�ساكن 
ذات م�س���احات حمددة ال تزيد عن احلاجات الفعلية لل�س���اكنني وتبنى بطريقة ت�ساعد على تخفي�ض التكلفة وال تتطلب 
اإجراءات �س���يانة مكلفة يف ال�قت واملال. ولتحقيق ذلك، ت��س���ي الدرا�سات باعتماد ت�ساميم مبنية على م�دي�ل وعلى 
اأ�سل�ب اإن�سائي ب�سيط ووا�سح، وا�ستعمال االأ�ساليب االقت�سادية يف الت�سييد وا�ستعمال م�اد بناء قليلة التكلفة ال تتطلب 
اأعمال �سيانة كبرية الحقا يف مراحل ما بعد البناء )الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض، 1424-اأ(. وت�ساعد التقنيات 

الب�سيطة التي �سبق مراجعتها يف حتقيق ذلك من خالل التايل:

اأول: على م�ستوى الت�سميم
ميكن اأن ت�س���تخدم املاكينات يف ت�فري نظام م�دي�يل ليتم الت�س���ميم على اأ�سا�س���ه. فاملاكينات امل�س���تخدمة ت�فر 
منتجات ذات م�ا�س���فات واأبعاد هند�س���ية حمددة. ت�س���كل هذه املنتجات ال�حدة االأ�سا�س���ية التي ت�ستخدم يف ت�سميم 
امل�ساكن املي�سرة. فم�ساعفات هذه ال�حدات )مع االأخذ يف االعتبار �سماكات امل�نة امل�ستعملة( ميكن اأن ت�سكل امل�دي�ل 
الذي ي�ستخدم يف الت�سميم ويف النظام االإن�سائي اأي�سا. فاالأبعاد الهند�سية للغرف، اإرتفاعات اال�سقف وامل�سافات بني 
العنا�سر االإن�سائية كاالأعمدة ميكن اأن ت�سبط وتقر بك�نها م�ساعفات لهذه املنتجات االأ�سا�سية التي تنتجها املاكينات. 
ويتيح التن�ع يف اأن�اع ال�حدات التي تنتجها املاكينات مرونة يف النظام امل�دي�يل بحيث ميكن تك�ين نظام مب�س���عفات 
ال�حدة امل�دي�لية باالإ�سافة اإىل اأجزاء من ال�حدة نف�سها. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فيمكن اأي�سا با�ستخدام هذا امل�دي�ل 
ا�س���تعمال مك�نات معيارية للم�س���كن مرتبطة به اأي�سا. فيمكن ت�س���ميم اأبعاد الن�افذ واالأب�اب على �سبيل املثال لتك�ن 

مت�افقة مع امل�دي�ل مما ي�ؤدي اإىل ا�ستبعاد تف�سيل مثل هذه املك�نات اإفراديا والتي تزيد من تكلفة بناء امل�سكن.  

ثانيا: على م�ستوى التنفيذ
اإن ا�س���تخدام تقنيات البناء املرتكزة على املاكينات الب�س���يطة لتنفيذ البناء يتما�س���ى مع مفه�م واأهداف االإ�سكان 
املي�سر. فا�ستخدام املاكينات لتجهيز بل�كات احل�ائط واالأعمدة واجل�س�ر الرابطة والتح�سري امل�سبق جل�س�ر اال�سقف 

ي�ساعد على تنفيذ امل�سكن املي�سر من خالل التايل:
1-اإدارة التنفيذ بحيث ميكن حتديد االأوقات املنا�س���بة لت�س���نيع البل�كات واجل�س�ر لت�سريع العمل وتقليل التكلفة. 
فاملاكين���ات ميك���ن اأن ت�س���تخدم الإنتاج املك�نات املطل�بة بالتزام���ن مع اإجناز اأعمال اأخرى مث���ل جتهيز امل�قع واحلفر 
لالأ�سا�سات وغريها، اأو يف فرتات ت�فر اليد العاملة يف فرتات االنتظار والتح�سري الأعمال الحقة. فبهذه الطريقة ميكن 
حتقيق اأن�س���ب ا�س���تغالل للعمالة املت�فرة ومبا ي�ؤدي اإىل ا�س���تبعاد دفع اأج�ر بدون مقابل اإنتاجي فاعل. وترجع اإمكانية 

حتقيق ذلك اإىل ك�ن عملية ت�سغيل املاكينات ال حتتاج اإال اإىل معرفة وتدريب ب�سيط الإنتاج املك�نات. 
2-تب�س���يط عملية الت�س���ييد نف�س���ها وتخفي�ض تكلفة تنفيذها وذلك باالعتماد على بل�كات متن�عة لبناء احل�ائط 
والعنا�س���ر االإن�س���ائية مثل االأعمدة واجل�س����ر الرابطة اإذا لزم االأمر، وباالعتماد على ج�س�ر اال�سقف ال�سابقة ال�سب 
والتجهيز. اإن عملية البناء، وبا�س���تبعاد احلاجة اإىل عمل الق�الب وال�س���دات للعنا�س���ر االإن�سائية واالأ�سقف، هي عملية 
�سهلة ن�سبيا وال حتتاج اإىل عمالة خبرية. بل اإن بناء البل�كات وتركيب عنا�سر اال�سقف ال يتطلب اإال اىل عمالة مت��سطة 
التدريب مما ي�سمح حتى الأفراد العائلة واملجتمع بامل�ساهمة يف عملية البناء. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن تن�ع البل�كات من 
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حيث ال�سكل واالأبعاد يعمل على ا�ستبعاد تك�سري ال�حدات -والذي يكرث حدوثه اأثناء عمليات البناء باالأ�ساليب التقليدية- 
وذلك لك�ن البناء يتم باعتماد ال�حدات وامل�دي�ل املبني عليها كاأ�س���ا�ض حل�ساب م�ساحات غرف امل�سكن. وهذا بدوره 
ي�ساعد على تقليل الهدر وت�سريع عملية الت�سييد. كما اإن جتهيز اجل�س�ر -وكما متت االإ�سارة اإليه �سابقا- يلغي احلاجة 
اإىل ال�سدات اخل�سبية وي�ؤدي اإىل ت�فري مادي كبري وي�سمح بت�سريع العمل ك�ن اال�سقف املجهزة بهذه الطريقة ال حتتاج 
اإال اإىل ب�س���عة اأيام لت�س���ل اإىل ق�تها مما ي�ؤدي اإىل ت�س���ريع عملي���ة تنفيذ البناء. ولتحقيق الفائ���دة املرج�ة يجب هنا 
الت�سديد على �سرورة ت�سميم املنزل بطريقة منا�سبة ت�سمح بتحقيق الفراغات املطل�بة بامل�ساحات الالزمة مع مراعاة 
ا�س���تخدام عنا�س���ر بناء مكررة )كج�س�ر اال�س���قف( وتقليل االختالف فيما بينها وذلك من اأجل تفادي ت�سنيع ق�الب 
متع���ددة والذي ي�ؤدي اإىل حتميل االأ�س���رة تكاليف بناء ق�الب عديدة وهدر م�اد بناء ويبطئ من �س���رعة تنفيذ البناء.

ثالثا: على م�ستوى ال�سيانة والتو�سع امل�ستقبلي
تتمت���ع املنتج���ات التي ميكن ت�س���نيعها باملاكينات الب�س���يطة مب�ا�س���فات متاثل تقريبا م�ا�س���فات امل����اد املنتجة 
بامل�س���انع الكبرية املنتجة مل�اد البناء. وعليه فان احلاجة اإىل ال�س���يانة الدورية تك�ن قليلة ب�س���كل عام. وباالإ�س���افة 
اإىل ذلك، فان تقنيات البناء باالرتكاز اىل املاكينات الب�س���يطة هي تقنيات م�س���تدامة واحلاجة اإىل مثل تلك املاكينات 
�س���تبقى قائمة مهما تقدمت التكن�ل�جيا. ف�سه�لة ت�س���نيع تلك املاكينات و�سيانتها وت�سغيلها يجعل من ت�فر مثل هذه 
املاكين���ات اأم���را مرغ�با فيه ومفي���دا بغ�ض النظر اإىل الق���درات التكن�ل�جية املت�فرة. وهذا ي����ؤدي اإىل ت�فري وحدات 
للبناء بنف�ض امل�ا�سفات احلالية لت�ستخدم اإما لل�سيانة واإما لت��سيع امل�سكن واإ�سافة اأجزاء اأخرى اإليه -تبنى باأ�سل�ب 

البناء ومبك�نات مماثلة- يف حال دعت احلاجة اإىل ذلك. 

6- تقييم تقنيات البناء امل�ستندة اإىل املاكينات الب�سيطة
تتمت���ع تقنيات البناء امل�س���تندة اإىل املاكينات الب�س���يطة باإيجابي���ات ومميزات مهمة وحتق���ق الت�افق مع متطلبات 
اال�س���تدامة على عدة �س���عد. ت�ساهم هذه التقنيات بتخفي�ض تكلفة البناء وت�سرع تنفيذه، حتافظ على امل�ارد الطبيعية 
وال ت�س���تهلك اإال ال�س���روري منها كما اأنها تدعم االأوا�سر والروابط بني اأفراد املجتمع. وعدا عن هذه اجل�انب املتعلقة 
باأوجه اال�س���تدامة، فان هذه التقنيات ت�فر اخل�س���ائ�ض واملتطلبات الالزمة الإنتاج امل�س���اكن املي�س���رة. تلقي الفقرات 
التالي���ة ال�س����ء عل���ى ج�انب حتقيق اال�س���تدامة ال�س���تخدام التقنية امل�س���تندة اإىل املاكينات الب�س���يطة وهي تت�س���من 

اال�ستدامة االقت�سادية، اال�ستدامة البيئية، اال�ستدامة الثقافية واالجتماعية، واأخريا اال�ستدامة التقنية.

6،1- ال�ستدامة القت�سادية
يرتتب على بناء امل�ساكن تكلفة مادية كبرية تعجز الكثري من االأ�سر على تاأمينها. اإن ا�ستنزاف امل�ارد املادية لالأ�سر 
يف بناء امل�ساكن املطل�بة يحرم تلك االأ�سر، يف كثري من االأحيان، من االإنفاق على ج�انب مهمة اأخرى كالتعليم وال�سحة 
وغريها. ولهذا، فان خف�ض تكلفة البناء املادية �سي�س���اهم يف دعم اال�س���تدامة االقت�سادية لتلك االأ�سر وللمجتمع ككل 

حيث �سيت�فر فائ�ض مادي ي�سمح بدفع العجلة االقت�سادية ككل قدما. 
وبخ���الف ثم���ن االأر�ض، فان تكلفة البناء املرتفعة تع�د اإىل ارتفاع ثمن م����اد البناء )تكلفة االإنتاج والنقل( وتكلفة 
التنفيذ والتي تت�سمن بالعادة )�س�اء مت البناء عن طريق مقاول اأم ال( تكاليف العمالة املاهرة وتكاليف االأدوات واملاكينات 
امل�س���تعملة وامل�س���تهلكات التي ي�فرها طاقم العمل مثل ال�سدات اخل�س���بية وغريها باالإ�سافة اإىل تكاليف االإ�سراف. اإن 
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ا�ستخدام التقنيات الب�سيطة التي �سبقت االإ�سارة اإليها ت�ؤدي اإىل حتقيق ا�ستدامة اقت�سادية تنتج من خالل قن�ات متعددة 
تت�س���من تخفي�ض تكلفة اإنتاج م�اد البناء، الت�فري يف ا�ستهالك بع�ض امل�س���تلزمات وتخفي�ض تكاليف العمالة املاهرة. 

6،1،1- تخفي�ض تكلفة اإنتاج مواد البناء
تتيح املاكينات الب�س���يطة اإنتاج مك�نات وعنا�سر للبناء بتكلفة قليلة ن�سبيا باملقارنة مع املنتجات املنتجة بامل�سانع. 
فاملاكينات اليدوية ت�س���تعمل الرتاب املت�فر يف معظم االأماكن جمانا كمادة اأ�سا�س���ية الإنتاج البل�ك. كما اأن ت�سغيل تلك 
املاكينات يعتمد على القدرة الع�سلية لالإن�سان والتي ميكن تاأمينها ب�ا�سطة عمالة منخف�سة التكاليف )اأو مالك امل�سكن 
نف�سه( مما ي�ؤدي اإىل تخفي�ض تكلفة الطاقة الالزمة لالإنتاج اأي�سا. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فان اإمكانية ت�فري املاكينات يف 
م�قع البناء نف�سه تعمل على ا�ستبعاد تكلفة نقل م�اد البناء مما ي��سل اىل تخفي�ض اإ�سايف يف التكلفة االإجمالية مل�اد البناء.

وبالن�سبة اإىل البل�ك املنتج باملاكينات االآلية الب�سيطة فان تكلفة اإنتاج البل�ك هي اأقل باملقارنة مع تكلفة البل�كات 
املنتجة املنتج بامل�س���انع. فاملاكينات االآلية الب�س���يطة ميكن نقلها اإىل م�قع العمل مما ي�س���تبعد تكلفة النقل، كما اأنها 
ت�ستهلك كميات حمدودة من الطاقة وال حتتاج اإىل خربات كبرية لت�سغيلها. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فان متطلبات �سيانة 
املاكينات االآلية الب�س���يطة قليلة ن�س���بيا. ت�ؤدي ه���ذه الع�امل جميعها اإىل خف�ض تكلفة البل����ك املنتج باملاكينات االآلية. 
ومن ناحية اأخرى، فان البل�ك املنتج ه� بل�ك معمر وي�سلح لبيئات خمتلفة وال يتطلب �سيانة مبرور ال�قت وهذا مما 

يدعم ا�ستخدامه من وجهة النظر االقت�سادية. 
وتكرارا ملا �سبق ذكره، فانه وعلى رغم ارتفاع تكلفة امل�اد االأولية امل�ستعملة )اخلر�سانة( باملقارنة مع البل�ك املنتج 
باملاكين���ات اليدوي���ة، فان حجم البل�ك املنتج )والذي ي�ؤثر على عدد البل�كات الالزمة لبناء م�س���احة حمددة( ومعدل 
الطاقة االإنتاجية االأكرب ت�ؤدي اإىل تقلي�ض الفارق يف التكلفة بني البل�ك املنتج يدويا واالآخر املنتج اآليا مما يجعل خيار 

ا�ستخدام املاكينات االآلية اقت�ساديا اأي�سا. 
6،1،2- تخفي�ض تكلفة امل�ستلزمات

يتم يف طرق البناء التقليدية ا�ستهالك كميات كبرية من امل�ستلزمات يف اأثناء عملية البناء. ومن اأبرز هذه امل�ستلزمات 
االأل�اح والقطاعات اخل�سبية التي يتم ا�ستخدامها لعمل ق�الب االأعمدة واجل�س�ر واالأ�سقف امل�سلحة. اإن التقنيات املرتكزة 
على ا�ستعمال املاكينات الب�سيطة ت�سمح ب�سب االأعمدة واجل�س�ر �سمن بل�كات منتجة باملاكينات )�سكل 20-�سكل 21( 
وبدون احلاجة اإىل ق�الب خ�س���بية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سمح تلك التقنيات ببناء اال�سقف بدون عمل �سدات خ�سبية 
اأي�سا. فال�سقف يتك�ن من عنا�سر �سابقة ال�سب جتهز وحتمل ب�ا�سطة العمال وت��سع يف اأماكنها اخلا�سة مما ي�سمح 
با�ستبعاد ال�سدات اخل�سبية. اإن تكلفة جتهيز عنا�سر اال�سقف واجل�س�ر هي متت االإ�ساءة عليها �سابقا ب�سيطة حيث اأن 
الق�الب امل�ستخدمة منخف�سة الثمن وميكن تكرار ا�ستعمالها ملرات عديدة -يف حالة اجل�س�ر احلديدية �سابقة ال�سب- 
يف م�س���اريع خمتلفة. وع��سا عن �سرعة تنفيذ العمل، فان ا�ستبعاد تكلفة ال�سدات ي�سمح بتخفي�ض تكلفة امل�سكن ككل.

6،1،3- تخفي�ض تكلفة طاقم العمل
ت�سمح تقنيات البناء باملاكينات الب�سيطة بت�فري مادي ناجت عن ا�ستبعاد بع�ض االأعمال التخ�س�سية. فهذه التقنيات 
ت�ستبعد احلاجة اإىل عمل ال�سدات اخل�سبية التي ت�ستلزم خربات يف النجارة وتركيب الق�الب. كما اأن ت�سغيل املاكينات 
وت�س���نيع البل�ك -وخا�س���ة يف حالة املاكينات اليدوية- ال يحتاج اإىل خربات تخ�س�س���ية مما يخف�ض بالتايل اأعداد 
العمال املهرة وي�س���مح بت�س���غيل عمال غري متخ�س�سني )اأو اأفراد من االأ�سر التي تبنى امل�ساكن الأجلها( مما ي�ؤدي اإىل 

خف�ض يف م�ست�يات االأج�ر وبالتايل تكلفة البناء ككل. 
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6،1،4- �سرعة التنفيذ
ي�س���تلزم البناء بالطرق التقليدية اأوقاتا ط�يلة لالإجناز. فت�س���نيع الق�الب اخل�سبية لالأعمدة واجل�س�ر واالأ�سقف 
حتتاج اأوقاتا ط�يلة، هذا عدا عن الفرتات الالزمة ل�س���ب اخلر�س���انة -وخا�سة لالأ�س���قف- والذي يحتاج اىل فرتات 
ط�يلة ن�سبيا لي�سل اإىل ق�ته مما ي�سمح بالتايل من اإزالة ال�سدات. تتيح التقنيات الب�سيطة اإدارة عملية البناء بطريقة 
اأ�س���رع. فتجهيز العنا�س���ر الالزمة من بل�ك وج�س����ر لالأ�س���قف ميكن اأن يت���م مرتافقا مع عملية جتهي���ز امل�قع وبناء 
االأ�سا�س���ات. وميكن بالتايل ت�س���ريع عملية بناء احل�ائط واالأ�س���قف حيث �س���تك�ن كل العنا�س���ر قد جهزت م�سبقا. اإن 
�س���رعة اإجناز البناء تنعك�ض تخفي�س���ا للتكاليف حيث لن حتتاج العائلة لعمال لفرتات ط�يلة، كما اأن ح�س����ل االأ�سرة 

على امل�سكن ي�ؤدي اإىل ت�فري املبالغ التي تدفعها االأ�سرة كاإيجارات للم�سكن امل�ؤقت.

6،2- ال�ستدامة البيئية
ت�س���تند اال�س���تدامة البيئية اإىل ع�امل عدة منها تقليل ا�ستخدام امل�س���ادر الطبيعية غري املتجددة، ا�ستعمال امل�اد 
والعنا�س���ر املمكن تدويرها واالبتعاد عن ا�س���تخدام امل�اد املل�ثة والتي ت�س���رب وتبث املل�ثات يف اجل� ويف البيئة ككل. 
وتت�افق مبادئ االإ�سكان املي�سر مع مفاهيم اال�ستدامة حيث اأن امل�ساكن املي�سرة ت�ستبعد كل ج�انب الهدر يف امل�ساحات 
والعنا�س���ر والتمديدات كما يتم ا�س���تبعاد كل االإ�س���افات غري الالزمة وغري ال�س���رورية والتي حت�سل عادة يف االأن�اع 
االأخرى من امل�ساكن. ينتج عن ذلك تقليل يف ا�ستهالك امل�سادر مما يدعم فكرة اال�ستدامة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فان 
تقنيات البناء با�ستخدام املاكينات الب�سيطة ترفع من م�ست�ى االلتزام مببادئ اال�ستدامة البيئية ب�سكل ملم��ض وت�ساهم 
يف احلفاظ على البيئة وم�سادرها الطبيعية. فاملاكينات اليدوية تعمل بالطاقة الع�سلية وال حتتاج مل�سادر طاقة اأخرى، 
كما اإنها تنتج البل�ك امل�س���ن�ع من الرتاب اأ�سا�س���ا املت�فر بكرثة يف معظم االأماكن. ويف الغالب، يتم اأخذ الرتاب من 
م�قع البناء نف�سه مما ي�ستبعد الت�سبب باأية اأ�سرار للبيئة املحيطة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن البل�ك امل�ستخدم ال ينتج 
اأية م�اد مل�ثة للج� وه� قابل للتدوير اأي�س���ا. واال�س���تدامة البيئية لي�س���ت حكرا على املاكينات اليدوية الت�س���غيل فقط. 
فاملاكينات االآلية -وعلى الرغم من اعتمادها على طاقة غري متجددة وعلى الرغم من اعتماد البل�ك املنتج على م�اد 
م�سنعة اأو معاجلة )كاال�سمنت والبح�ض الناجت عن تك�سري اأحجار(- اإال اأن هذا اال�ستهالك يبقى حمدودا ومتنا�سب 
مع حجم العمل )بناء م�ساكن اقت�سادية(، وذلك بخالف م�سانع البناء الكبرية امل�ستهلكة للم�سادر )م�اد اأولية وطاقة 
حمركة كبرية( وامل�سببة لتل�ث البيئة. واجلدير ذكره اأن البل�ك املنتج با�ستعمال مثل هذه املاكينات ه� مالئم جلميع 
املناطق مما ي�س���اهم بحماية امل�س���ادر الطبيعة كالغابات التي ت�ستخدم اأخ�سابها يف البناء مبناطق عديدة من العامل. 
كم���ا ت�س���اهم تقنيات البن���اء املرتكزة عل���ى املاكينات الب�س���يطة يف حماية امل�س���ادر البيئية من حيث ا�س���تبعادها 
لالأخ�س���اب الالزمة لعمل ال�س���دات. فبا�ستعمال البل�ك املنتج، ميكن ت�سكيل االأوعية الالزمة ل�سب اجل�س�ر واالأعمدة. 
كما اأن ج�س�ر ال�سقف ال�سابقة ال�سب تلغي احلاجة اإىل ا�ستعمال االأل�اح والدعامات اخل�سبية لتجهيز �سدات اال�سقف. 

وهذا ي�ؤدي بدوره اإىل تقلي�ض الطلب على اخل�سب وحماية اال�سجار كعن�سر مهم يف النظام البيئي.

6،3- ال�ستدامة الجتماعية والثقافية
ت�س���تند تقنيات البناء با�س���تعمال املاكينات الب�س���يطة اإىل اإنتاج عنا�سر للت�س���ييد ال تتطلب خربات كبرية يف جمال 
البناء غالبا. ي�ؤدي هذا اإىل اال�ستعانة بالعمالة املت�فرة يف املجتمع املحلي مما ينتج مردودا اقت�ساديا للمجتمع املحلي 
م���ن جه���ة، كما انه يعمل على �س���د اأوا�س���ر اللحمة االجتماعية بني اأف���راد املجتمع املحلي من جهة اأخرى. وباالإ�س���افة 
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اإىل ذلك، فان اأ�س���ل�ب البناء امل�س���تند اإىل ا�س���تخدام تلك املاكينات ي�سجع بدوره اأي�س���ا اأفراد من االأ�سرة التي يجري 
بناء م�س���كنها واالأقارب واجلريان اإىل امل�س���اركة يف البناء مما يعمل على تر�سيخ االأوا�سر العائلية وفيما بني العائالت 
املتجاورة اأي�س���ا. واجلدير ذكره بان حاجة االأ�س���رة اإىل مثل هذه املاكينات حمددة زمنيا بفرتة البناء. وب�ج�د حاجة 
للبن���اء، ف���ان جمتمعات عديدة تعمل عل���ى ت�فري مثل هذه املاكينات عرب جتار البناء اأو جمعيات اإ�س���كان اأو غريها من 
م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين ومن ثم تتيح هذه املاكينات ملن يرغب من اأفراد املجتمع. ويعزز ا�س���رتاك املجتمع يف �س���راء 

ماكينات وت�فريها ملن يحتاج اإليها االإح�سا�ض بالتكافل والت�سامن االجتماعي وب�ج�د روابط وم�سالح م�سرتكة.
وعدا عن الف�ائد االجتماعية، فاإن الإ�س���رتاك العمالة املحلية منافع على �س���عيد اال�س���تدامة الثقافية اأي�س���ا. فمن 
املع���روف اأن ل���كل جمتم���ع تقالي���د وم�روثات ورم����زا ومفاهيم وقيم ت�س���كل يف جممله���ا ه�ية ثقافية يتم عك�س���ها يف 
عمارت���ه املحلي���ة. اإن انخراط العمالة املحلية واأفراد االأ�س���رة واجل���ريان يعمل على تطبيق وتكري����ض هذه اجل�انب يف 
البناء. فالعمالة �س���تعمل من واقع خرباتها املكت�سبة من �سمن البيئة املحلية والتقاليد املتعارف عليها وبالتايل تر�سيخ 

اال�ستدامة الثقافية امل�ستندة اىل اال�ستمرار يف اإبراز الطابع املحلي للعمارة واملحافظة عليه. 

6،4- ال�ستدامة التقنية
 تتميز تقنيات البناء املرتكزة اىل املاكينات الب�س���يطة باأنها ت�س���تند اإىل تكن�ل�جيات ب�س���يطة ي�س���هل التعامل معها 
ومالئمة الن تك�ن م�س���تدامة. فمهما تط�رت �سناعة البناء ومهما تقدمت التقنيات امل�ستخدمة فيها، فان احلاجة اىل 
املاكينات الب�سيطة �ست�ستمر. فف�ائد مثل هذه املاكينات متعددة، وهي تت�سمن �سه�لة الت�سنيع بحيث ميكن اإنتاج مثل 
ه���ذه املاكين���ات يف جمتمع���ات متعددة وعن طريق املعام���ل وال�ر�ض املحلية كما حدث يف كينيا على �س���بيل املثال والتي 
 Sustainable Village( لكب�ض البل�كات اليدوية الت�سغيل »Actionpac« اأ�س���بحت من منتجي وم�س���دري ماكينات
2009(. وبغ�ض النظر عن اإمكانية الت�س���نيع املحلي، فان ثمن مثل هذه املاكينات منخف�ض مما يتيح ا�ستمرار الطلب 
عليه���ا وا�س���تريادها م���ن االأماكن التي ت�س���نع فيها. كما تتميز هذه املاكينات ب�س���ه�لة الت�س���غيل مم���ا يجعلها مالئمة 
للمجتمع���ات املختلف���ة وبغ�ض النظر ع���ن القدرات واخل���ربات املت�فرة فيها. فلت�س���غيل مثل هذه املاكين���ات، ال يحتاج 
امل�س���تخدم �س�ى تدريب ب�س���يط لتمكينه من فهم طريقة واأ�سل�ب عملها. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فان احلاجة اإىل �سيانة 
مثل هذه املاكينات قليلة يف العادة خلل�ها من العنا�س���ر الدقيقة واملعقدة. وعامة، ال حتتاج املاكينات اليدوية الت�سغيل 
اإال اإىل بع�ض اأعمال التزييت والت�سحيم والتنظيف الدوري من اأجل �سمان ا�ستمرار عملها. اأما املاكينات االآلية، فاإنها 
تتطلب عمليات �سيانة اأكرث الحت�ائها على حمركات كهربائية وحتتاج بالعادة اإىل تغيري هذه املحركات. غري اأن عملية 
ال�سيانة نف�سها ب�سيطة. فتغيري القطع البالية )اأو ت�سليح ما ميكن ت�سليحه( بقطع جديدة هي عملية غري معقدة ك�ن 

التقنيات امل�ستخدمة تقنيات معروفة لدى الفنيني يف كافة املجتمعات تقريبا.

7- اإمكانية التطبيق يف املجتمع املحلي
ت�س���كل التكلفة الكبرية للم�س���اكن يف اململكة العربية ال�سع�دية عقبة كبرية اأمام الكثري من االأ�سر الراغبة يف تاأمني 
امل�س���اكن املالئمة. فمعظم ال�حدات ال�س���كنية املت�فرة يف ال�س����ق هي عبارة عن م�ساكن كبرية احلجم ن�سبيا وباأ�سعار 
تف�ق االإمكانيات املادية للعديد من االأ�سر واحلديثة التك�ين منها على وجه اخل�س��ض. ففي مدينة الريا�ض على �سبيل 
املثال، ت�سكل الفلل ال�سكنية –وهي وحدات كبرية احلجم ومرتفعة الثمن- ح�ايل 57% من خمزون امل�ساكن يف املدينة 
)الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض 1428(. ومن هنا كانت الدع�ة اإىل تبني مفه�م االإ�سكان املي�سر مل�ساعدة االأ�سر 
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يف احل�س�ل على امل�ساكن )باهمام 1423(. وعلى الرغم من وج�د م�سانع بناء كبرية ميكنها اإنتاج كميات كبرية من 
م�اد البناء، فان تقنيات البناء القائمة على املاكينات الب�س���يطة ميكنها اأن تلعب دورا مهما يف تاأمني امل�س���اكن املي�سرة 
املطل�ب���ة. وتبني الفق���رات التالية اأهم اأ�س���باب ومق�مات جناح اإمكانية اإدخ���ال واعتماد تقنيات البناء امل�س���تندة اإىل 

املاكينات الب�سيطة يف اململكة العربية ال�سع�دية.

7،1- احلاجة اإىل الإ�سكان املي�سر
ت�سري الرتكيبة والت�قعات ال�سكانية يف اململكة العربية ال�سع�دية اإىل ارتفاع ن�سبة الفئات ال�سبابية و�سغار ال�سن يف 
املجتمع )وزارة التعليم العايل 1419( مما �س���ي�ؤدي بالتايل اإىل ازدياد اأعداد الع�ائل احلديثة التك�ين يف امل�س���تقبل. 
ويقاب���ل ذل���ك االرتف���اع، تراجع يف القرو�ض املمن�حة من قبل �س���ندوق التنمي���ة العقارية )باهم���ام 1423(. وبطبيعة 
احلال، �س���ت�ؤدي هذه الع�امل -باالإ�س���افة اإىل حجم البطالة املرتفع وحمدودية دخل الفئات ال�سبابية ب�سكل عام- اإىل 
عدم مقدرة الكثري من العائالت ال�س���ع�دية، وخ�س��سا طبقة العائالت املتك�نة حديثا، من امتالك امل�ساكن املطل�بة. 
ت�س���اعد التقنيات امل�ستندة اإىل املاكينات الب�س���يطة يف تخفي�ض تكلفة بناء امل�سكن ب�سكل ملم��ض مما �سريفع احتمالية 
تاأمني م�س���اكن للفئات ال�سابة وحمدودي الدخل. وبالنظر اإىل الف�ائد االجتماعية واالقت�سادية، �سي�سكل هذا التي�سري 

�سببا اأ�سا�سيا لتبني خيار التقنيات الب�سيطة يف املجتمع ال�سع�دي.  

7،2- �سعوبة الو�سول اإىل املناطق النائية
اململكة العربية ال�س���ع�دية هي بلد كبري مرتامي االأطراف. ورغم جتمع ن�س���ب كبرية من ال�س���كان يف املدن واملراكز 
احل�س���رية، اإال اأن اأع���دادا كب���رية منهم ال تزال تعي�ض يف اأماكن نائية ي�س���عب ال��س����ل اإليه���ا )وزارة التعليم العايل 
1419(. ونتيجة لذلك، ي�سعب اإي�سال م�اد البناء عرب ال�ساحنات اإىل تلك االأماكن. وب�سبب وع�رة الطرقات، تتكلف 
االأ�سر مبالغ كبرية لنقل اب�سط امل�ستلزمات ذلك اأن ناقلي الب�سائع واأ�سحاب ال�ساحنات يرفع�ن تكلفة النقل متذرعني 
بارتفاع احتمالية ح�س����ل احل�ادث واالأعطال امليكانيكية اأثناء النقل. وك�ن املاكينات الب�س���يطة �سهلة النقل ورخي�سة 
الثمن، فان املناطق النائية �ستحقق ف�ائد كربى عرب التقنيات املرتكزة اإىل تلك املاكينات الب�سيطة. فيمكن على �سبيل 
املثال اإما نقل املاكينات اإىل م�اقع العمل ب�ا�سطة و�سائل النقل ال�سغرية القادرة على ال��س�ل اإىل تلك املناطق النائية 
واإنتاج امل�اد الالزمة هناك، واإما �سراء ماكينات وت�فريها للقرى املتقاربة ملن يرغب دون احلاجة اإىل نقلها من اأمكنة 
بعيدة. وتتيح هذه التقنيات لي�ض فقط ت�س���هيل عملية البناء، بل تعمل على الرفع من م�س���ت�ى ج�دة امل�س���اكن ذلك اأن 

املنتجات التي ت�فرها هي على درجة عالية من اجل�دة والتي قد ال تت�فر يف امل�ساكن التقليدية يف املناطق النائية.

7،3- توفر املواد الأولية بكرثة
تت�فر االأتربة والرمال ال�س���احلة ل�سناعة بل�كات البناء يف معظم اأنحاء اململكة العربية ال�سع�دية. وي�سهد انت�سار 
املباين الطينية يف اأرجاء اململكة على ت�فر امل�اد االأولية واملك�نات الالزمة مما ي�سهل عملية اإنتاج بل�ك البناء. ومع تزايد 
انت�س���ار حمطات اإنتاج اال�سمنت ال�سغرية)UN-HABITAT 1996(  والتي ميكن اإقامتها يف املناطق البعيدة والتي 
تعتمد على امل�اد االأولية املحلية –بخالف معامل اال�س���منت التقليدية ال�س���خمة- فانه اأ�سبح باالمكان ت�فري اإمدادات 
من اال�سمنت للمناطق البعيدة، وبالتايل اإتاحة الفر�سة الإنتاج البل�ك اخلر�ساين واجل�س�ر اخلر�سانية وتطبيق التقنيات 
ال�س���ابق ذكرها يف املناطق البعيدة وحيث تدع� احلاجة دون حتميا االأ�س���ر م�ساريف واأعباء مالية كبرية مقابل ذلك.
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7،4- البيئة الجتماعية املوؤاتية
ال زالت الروابط القبلية واالأ�س���رية متينة وق�ية بني اأبناء اململكة العربية ال�سع�دية. وي�ؤدي هذا الرتابط الق�ي اإىل 
تق�ي���ة احل����ض االجتماعي بني اأفراد املجتمع���ات املحلية كما انه يعزز القيم التي تدع���� اإىل الرتابط ومد يد الع�ن بني 
االأ�س���ر. ت�فر هذه اخل�س���ائ�ض االأر�سية اخل�سبة لتقنيات البناء املرتكزة على املاكينات الب�سيطة والتي ت�سمح الأفراد 
االأ�سرة والأقربائهم بالعمل باأنف�سهم يف بناء امل�سكن. فهذه التقنيات الب�سيطة وكما متت االإ�سارة اإليها �سابقا، ال حتتاج 
اإىل الكثري من املهارات التخ�س�س���ية. بل اإن اإنتاج امل�اد وعملية تنفيذ البناء هي ب�س���يطة ميكن التدرب عليها واإتقانها 
ب�سرعة. وهذا ي�سمح لالأ�سرة باال�ستفادة من الدعم وامل�ساندة التي ي�فرها اأفراد املجتمع وتخفي�ض تكلفة البناء وتي�سري 
احل�س�ل على امل�سكن مما يعمل بالتايل على تكري�ض اال�ستدامة االجتماعية يف البيئات املختلفة �سمن جمتمع اململكة. 

7،5- الرتاث العمراين للمملكة
اإن للمملكة العربية ال�س���ع�دية تراثا عمرانيا عريقا ومتن�عا يربز من خالل امل�س���ت�طنات واالأبنية التي تنت�س���ر يف 
اأرج���اء اململكة )وزارة ال�س���ئ�ن البلدية والقروية 1423 ؛ الن�ي�س���ر 1419(. ويف ظل اجله���د القائم للحفاظ على هذا 
الرتاث واال�س���تفادة منه )عرب تاأ�س���ي�ض الهيئة العليا لل�سياحة على �س���بيل املثال(، فان تقنيات البناء الب�سيطة القائمة 
على ا�ستعمال املاكينات الب�سيطة �ستك�ن اإحدى اأهم االأدوات وال��سائل املتاحة للحفاظ على الرتاث العمراين وتط�يره. 
فهذه التقنيات وكما ذكر �س���ابقا، تتيح الإفراد املجتمع املحليني –كاالأ�س���رة نف�س���ها واالأقارب واجلريان- امل�س���اهمة يف 
عملي���ة البن���اء وبالتايل نقل خرباته���م ورم�زهم وطرقهم املعماري���ة املت�ارثة اإىل املباين اجلديدة. وهذا �س���ي�ؤدي اإىل 
احلفاظ على الرتاث العمراين القائم واملت�ارث اأوال، ومن ثم ال�س���ماح بتط�ير هذا الرتاث بطريقة طبيعية وان�س���يابية 
على اأيدي اأفراد املجتمع اأنف�س���هم نتيجة لتمر�سهم وم�س���اركتهم يف البناء وملحاولتهم اإيجاد حل�ال للمتطلبات احلديثة 

ثانيا. وهذا �سي�ؤدي اإىل ا�ستدامة للقيم واجل�انب الثقافية للمجتمع.

7،6- اإمكانية الت�سنيع وال�سيانة املحلية
تت�فر يف اململكة العربية ال�س���ع�دية بنية اأ�سا�س���ية ق�ية للت�سنيع وال�س���يانة ميكنها تزويد ال�س�ق املحلي مباكينات 
يدوية واآلية الت�س���غيل للبناء. فامل�س���انع املت�فرة ت�سم اأحدث التكن�ل�جيا ال�سناعية وي�سرف عليها ك�ادر مدربة وذات 
كفاءة عالية. وبناء عليه، فان تقنيات البناء الب�س���يطة �س���تك�ن قادرة على اال�س���تفادة من القدرات واملقدرات املحلية 
التي ت�س���تطيع تاأمني حاجات ال�س����ق من املاكينات اليدوية واالآلية املت�افقة مع امل�اد املت�فرة واخلربات املحلية. وهذا 
ي�س���اعد على ت�فري ماكينات رخي�س���ة ن�سبيا –ك�نها منتجة حمليا وال تت�سمن تكاليف اال�سترياد- وعلى ت�سهيل اأعمال 
ال�س���يانة الالحق���ة، كما يعم���ل على تق�ية فكرة االكتفاء الذاتي يف �س����ق البناء املحلي. وبناء على ما �س���بق، فان هذا 
الت�جه ي�س���اعد على تعزيز مفه�م اال�س���تدامة التقنية يف جمال �س���ناعة البناء يف اململكة العربية ال�سع�دية من خالل 
الت�سنيع ل�سد حاجات ال�س�ق املحلي من جهة، ومن خالل تنمية ال�سادرات ال�سناعية للمملكة العربية ال�سع�دية ك�ن 

البلدان املجاورة هي بحاجة اإىل مثل هذه التقنيات لتاأمني احلاجات االإ�سكانية فيها من جهة اأخرى. 

8- اخلال�سة
تعاين جمتمعات عديدة من م�سكلة ارتفاع تكلفة امل�سكن وعدم مقدرة الكثري من االأ�سر من امتالك امل�سكن والتمتع 
باالأمن املعن�ي والنف�سي الذي يحققه امل�سكن. ويرجع ارتفاع تكلفة امل�سكن ب�سكل اأ�سا�سي اإىل ثمن م�اد البناء املرتفع 
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وتكلفة التنفيذ. فاإنتاج م�اد البناء بامل�س���انع واأ�س���اليب التنفيذ التقليدية هي طرق بناء مكلفة وال ت�س���اعد على تي�سري 
احل�س�ل على امل�سكن. وباالإ�سافة اإىل ارتفاع التكلفة املادية، ت�ساهم طرق اإنتاج امل�اد واأ�ساليب الت�سييد التقليدية على 
ا�ستهالك امل�سادر املت�فرة ب�سكل كبري كما اأنها ت�ساهم يف تل�يث البيئة. وردا على تلك امل�سكالت، مت تط�ير تقنيات بناء 
ب�سيطة للم�ساعدة يف تاأمني امل�ساكن لالأ�سر وذلك �سمن اإطار م�ستدام. وتلعب املاكينات اليدوية الت�سغيل واالآلية الب�سيطة 
دورا رئي�سيا يف هذه التقنيات امل�ستدامة. ولقد مت يف هذا البحث ا�ستعرا�ض لهذه التقنيات وابرز اجل�انب االيجابية التي 
ميكن احل�س����ل عليها من خالل تبني هذه التقنيات الب�س���يطة يف البناء. ومن ابرز النتائج التي مت الت��سل اإليها هي:

1- ت�ساهم التقنيات الب�سيطة ب�سكل ملم��ض يف تي�سري احل�س�ل على امل�سكن وذلك من خالل تخفي�ض تكلفة م�اد 
البناء وتنفيذ الت�سييد ومن خالل اإتباع اأ�سل�ب التجهيز امل�سبق ملك�نات وعنا�سر تركب اأثناء عملية التنفيذ. 

2- تتالءم التقنيات القائمة على املاكينات الب�سيطة ومتطلبات امل�سكن املي�سر. فامل�سكن املي�سر ه� م�سكن مت�ا�سع 
واقت�سادي وذكي من حيث اعتماده على م�ساحات بناء مدرو�سة ومن حيث ا�ستبعاده للهدر يف كافة مراحل ت�سميمه وتنفيذه. 
وميكن للتقنيات الب�سيطة وبقدراتها املت�ا�سعة اأن تلبي متطلبات بناء امل�ساكن املي�سرة وذلك باأ�سل�ب اقت�سادي وم�ستدام.

3- ت�ساهم تقنيات البناء امل�ستندة اإىل املاكينات الب�سيطة يف دفع مفه�م اال�ستدامة قدما وت�ساعد على حتقيقه. فلقد 
اثبت البحث اأن هذه التقنيات هي تقنيات م�س���تدامة على خمتلف ال�س���عد االقت�سادية والثقافية واالجتماعية والبيئية 
والتقنية وغريها. كما اأنها ت�سجع االأ�سر على العمل باأ�ساليب م�ستدامة ترتكز اإىل ا�ستخدام امل�اد االأولية املتاحة بكرثة واىل 
امل�ساركة مع االآخرين يف بناء امل�ساكن مما يعزز مفاهيم اال�ستدامة البيئية واالجتماعية واالقت�سادية بني اأفراد املجتمع.

4- ت�س���اعد مث���ل هذه التقنيات الب�س���يطة على تط�ير املناطق النائي���ة وذلك من خالل ت�فري اإمكاني���ة اإنتاج م�اد 
ومك�نات عالية اجل�دة ومن خالل ت�فري اأ�س���اليب تنفيذ �س���هلة يف م�اقع البناء نف�سها مما ي�ؤدي اإىل حت�سني االأو�ساع 

وتثبيت النا�ض يف اأماكنهم وجمتمعاتهم املحلية.
ولقد ابرز البحث اأهمية اإتباع اأ�س�ض االإدارة اجليدة يف عملية البناء من اأجل حتقيق اأكرب قدر من الف�ائد املمكنة. 
فف�ائد التقنيات الب�س���يطة تتعاظم مع التخطيط ال�س���ليم بدءا من ت�س���ميم امل�س���كن ومرورا باأعمال اإنتاج م�اد البناء 
واأ�س���اليب التنفي���ذ واإجناز البناء. وختام���ا، ابرز البحث اإمكانية و�س���رورة العمل بهذه التقنيات الب�س���يطة يف جمتمع 
اململكة العربية ال�سع�دية. فم�سكلة ارتفاع الطلب على ال�سكن وعدم اإمكانية العديد من االأ�سر -وعلى االأخ�ض احلديثة 
التك�ين منها- �س���راء امل�س���اكن املت�فرة يف ال�س����ق الرتفاع ثمنها ميكن اأن حتل عرب ا�ستخدام التقنيات الب�سيطة التي 
ت�ؤدي خف�ض تكلفة امل�ساكن. كما ابرز البحث ت�فر كل االأ�سباب الالزمة الإجناح تبني هذه التقنيات يف املجتمع ال�سع�دي 

ومبا ي�ؤدي اإىل ت�فري امل�ساكن املي�سرة املطل�بة وباأ�سل�ب م�ستدام.

9- الت��سيات
اأبرز البحث اأهمية تقنيات البناء القائمة على املاكينات الب�س���يطة. ولكي حت�س���ل اال�س���تفادة الق�س����ى من هذه 

التقنيات، ي��سي البحث بالتايل:
· تعريف جمتمعاتنا بف�ائد تقنيات البناء الب�سيطة والتي ت�ساعد على تي�سري احل�س�ل على امل�سكن كما ت�ساعد على 
احلفاظ على البيئة وم�س���ادرها. وميكن على �س���بيل املثال ربط ت�فري قرو�ض االإ�س���كان بتبني تقنيات البناء الب�سيطة 
وذلك من اأجل ت�سجيع ال�سكان على االإقبال على هذا اخليار مع �سمان تنفيذ امل�سكن �سمن امليزانية املحددة بالقرو�ض.
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· قيام كليات واأق�سام العمارة باإدراج هذه التقنيات كاأ�ساليب معتمدة لتنفيذ امل�ساكن مما �سيعمل على رفع ال�عي 
باأهمية هذه التقنيات كما �سيعمل على ت�سجيع الطالب على درا�سة هذه التقنيات وتط�يرها. 

· �سرورة اإدراج هذه التقنيات �سمن ك�د البناء كاأ�ساليب بناء مقب�لة وفعالة لبناء امل�ساكن املي�سرة.
· ت�س���جيع م�سانع م�اد واأدوات البناء على ت�س���نيع املاكينات الب�سيطة وت�فريها يف االأ�س�اق مما �سيعمل على رفع 

م�ست�ى اإقبال النا�ض عليها والبناء بها.
·  �س���رورة قي���ام جمعيات املجتمع االأهل���ي واجلمعيات الهند�س���ية وجمعيات احلفاظ على البيئة باحل�س����ل على 
مناذج للماكينات الب�سيطة وت�فريها للنا�ض –اإما عن طريق االإعارة اأو عن طريق التاأجري- مع تنظيم دورات تدريبية 

ب�سيطة لت�سجيع النا�ض واإعطائهم الثقة للتعامل مع هذه التقنيات والبناء تبعا لها. 
· قيام مراكز االأبحاث والهيئات احلك�مية اخلا�س���ة ب��س���ع الق�اعد االإر�سادية الالزمة املتعلقة باإنتاج م�اد البناء 
واأ�س���ل�ب تنفيذ املباين تبعا للتقنيات الب�س���يطة ومبا يعمل على �س���رح الطرق املنا�س���بة وتب�س���يطها لتمكني النا�ض من 

احل�س�ل على اأف�سل النتائج.
· قي���ام مراك���ز االأبحاث وم�س���انع اأدوات البناء بتط�ير مناذج جديدة تاأخذ بع���ني االعتبار ظروف املجتمع املحلي 

ومبا ي�ؤدي اإىل زيادة فاعلية هذه التقنيات وزيادة تقبلها من قبل النا�ض.
· �س���رورة قيام مراكز االأبحاث وم�س���انع اأدوات البناء بتط�ير مناذج جديدة لتح�سني اإمكانيات املاكينات وزيادة 
ف�ائدها. فعلى �سبيل املثال، تنتج م�سانع م�اد البناء اأن�اعا من البل�ك ميكن البناء بها من دون م�نة اأو با�ستعمال كميات 
حمدودة جدا منها مثل بل�ك “ال�سبارل�ك” وبل�ك “عازار” )AZAR Block(  وغريها. وبالنظر اإىل ف�ائد هذه 
االأن�اع من البل�ك ونظرا ل�س���ه�لة العمل بها، فانه يجب تط�ير املاكينات اليدوية واالآلية الب�س���يطة الإنتاج اأن�اع مماثلة 
مما �سي�ساعد على زيادة انت�سار تقنيات البناء الب�سيطة وزيادة فاعليتها يف ت�فري امل�سكن املي�سرة وباأ�ساليب م�ستدامة.
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Abstract
Housing attainment is a general human need, but housing shortage is almost a common 
phenomenon in most countries. As the population and the housing cost increase, attaining 
suitable houses remains beyond most families in many societies. Additionally, modern 
building technologies have enabled families and homes providers to build houses with 
large areas and to incorporate custom-made elements and components in them. This 
leads to waste and to an increase in housing cost. Consequently, the need for adopting the 
concept of affordable housing on the one hand, and for adopting building technologies 
that would enable us to construct our houses with reasonable cost and simultaneously 
comply with the requirements of sustainability on the other. New technologies, based 
on simple yet effective and low-consumption hand-operated and mechanical machines, 
have been developed. These machines allow the production of standardized buildings 
materials, and enable suitable building methods based on the production of pre-cast 
elements and components. This results in a decrease in housing costs and in a reduction 
in resources consumption and leads to the compliance with the concept of sustainability.
This research aims at introducing these simple sustainable machine-based building 
technologies and at underlining their effectiveness, and also aims at exposing the role 
they could play in achieving affordable housing and in strengthening the aspects of 
the sustainability concepts. This research will also look at the possibility of using such 
technologies in the Saudi housing market in the light of the high demand for affordable 
housing and in the light of the availability of suitable and convenient conditions. The 
research will conclude with recommendations to increase the effectiveness of such 
technologies and to widen their use.




