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  مقدمة 

الفكریة و التعلیمیة  ،التربویة  ، المؤسسات الثقافیة أهمتعتبر المكتبات العمومیة واحدة من 
توصف بالظاهرة العالمیة هذا نظرا للدور الكبیر الذي  أنبجدارة و فقد استحقت بالمجتمع 

المساواة في و تحقیق االستقالل الفكري  من خاللالمجتمعات معا و  األفرادلعبته في تطویر 
قد لو  ،شرائح المجتمعو كافة فئات  إلى أشكالهاو كافة مصادر المعرفة  إلىفرص الوصول 

في لما ساهمت به نظرا  األخیرة اآلونةتصاعدت وتیرة االهتمام بهذا النوع من المكتبات في 
ة المنظمات الدولی أهمتجسید ما یعرف بدمقرطة الثقافة هذا المفهوم الجوهري الذي نادت به 

المكتبات العمومیة المكان المرجح  أصبحتمن هنا  ،غیرها و مثل الیونسكو  اإلنسانلحقوق 
خاصة بعد  اإلنسانیةغیرها من هذه المبادئ و االعتراف باألخر و الحتضان التنوع الثقافي 

المقاربات التي استخدمت مفهوم هابرماس عن الفضاء العمومي لتجعل من المكتبات فضاء 
منبعا للحرارة و الحیاة و للعیش  لتصبح فضاءدورها و تعزیز وجودها على  دعمومي مما ساع

 اهیم مهمة مثلبروز مف إلى أدتونظرا لما شهده العالم من تحوالت جذریة  . اإلنسانیة
وجود هذا النوع من المكتبات على  أصبح ،التطور التكنولوجي إضافة الىمجتمع المعلومات 

المعلومة  إلىمتنوعة سهلت الوصول  أنشطةنترنیت من إلقدمته اامام ما  خاصةالمحك 
 ، يدور المكتبو  المكتبات العمومیةوجود عن شرعیة أصبح التساؤل فاعلیة هنا  أكثربطرق 

ا المكتبات مع هذه التحدیات ظهر مفهوم الوساطة كوسیلة لردم تلك الفجوة التي شهدته مأما
جمهورها و  ي التصور الذي یجمع بین المكتبة الحلقة المفقودة ف اعتبارهاالمستفید من خالل 

ظلت مفهوما  أنهامن التساؤالت خاصة  العدیدظهور الوساطة  أثار أخرىمن جهة  ،
 أزمةمطلوبة من اجل تجاوز  أصبحتممارسة  أنهاهو  األهمغامضا وواسعا لكن الشيء 

  . المقروئیة و فراغ المكتبات العمومیة 

یكون  أن األهمالسیاق السوسیوثقافي ألیة دولة مطلوب و وجود المكتبات العمومیة في  إن
نجاحها في النماذج  أثبتتهي هدف الوساطة التي  األخیرةهذه الجزئیة و وجودها ذو فاعلیة 
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المكتبات فیه وسیلة  أصبحتخاصة في الدول الغربیة التي  ،العالمیة للمكتبات العمومیة 
  .التطویر و اة للتغییر دأو لمعالجة الظواهر االجتماعیة 

ستنفار في الواقع الجزائري خاصة كون تلك النماذج خلق حالة من اإل إلیهصلت و  حقیقة ما
مكتباتنا العمومیة  أن إلىالمنتظر مما یشیر  أوالوضع الثقافي لیس في المستوى المطلوب 

ال تسیر  األقلعلى  أنها أو ، أزمةترقیة الفعل الثقافي تشهد و التي تم استحداثها لدعم القراءة 
 إلىعلى النحو المطلوب مما یجعلنا نفكر في طرق جدیدة إلعادة تنشیطها من جدید بالنظر 

 اإلضافاتو العمومیة لذا تناولت دراستنا واقع هذه الممارسة بمكتباتنا  ، هو كائن وموجود ما
 من خاللتجنیها السیاسة الثقافیة ككل من وراء توظیف مثل هاته المفاهیم  أنالتي یمكن 

كانت مهیأة لالستفادة من  إنمن ناحیة التعرف على وضعیة المكتبات العمومیة الجزائریة 
  .اللحاق بركب الدول المتقدمة  و المفاهیم الحدیثة مثل هذه هذه استخدام 

مباحث  إلىثالثة فصول كل فصل  إلىللوقوف على جل هذه التساؤالت تم تقسیم الدراسة و  
  : وهي كالتالي التمهیديالفصل  إلى مطالب باإلضافة إلىو المبحث 

تقدیم و الدراسة بدءا من مشكلة الدراسة  إجراءات إلىتم التطرق فیه  أین ،الفصل التمهیدي *
تعرضنا فیه  أیضاما یسمى فرضیات الدراسة  إطارمؤقتة مجسدة في  إجاباتتساؤالت مع 

 إلىبلوغها وصوال  إلىالتي نطمح  أهدافمع تحدید  أهمیتهو دوافع اختیار الموضوع  إلى
المرتبطة التي تناولت موضوع الوساطة في المكتبات العمومیة  و الدراسات السابقة  أهمذكر 

الدراسة المیدانیة من ناحیة المنهج المتبع واألدوات مستخدمة  إجراءاتمع التفصیل في 
  .لمصطلحات الدراسة  المفاهیميحدودها مع ضبط الجانب و تحدید جوانب الدراسة و 

الفضاء العمومي في  میغبرادمباحث تحت عنوان  أربعةالذي یتضمن و  األولجاء الفصل *  
المقاربة و مفهوم الفضاء العمومي و مفهوم المكتبة العمومیة  ،ظل السیاسة الثقافیة الجزائریة 
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واقع السیاسة الثقافیة الجزائریة و المكتبات العمومیة  إلىتطرقنا  أخرىمن جهة  ،مابینه
  . التنظیمیة و القانونیة لها األطر إلىوصوال  األنواعئر من ناحیة النشأة و بالجزا

هو لب و الفصل الثاني فكان الحدیث عن المكتبات العمومیة وتحدیات تبني الوساطة  أما* 
ظهور  إلى أدتالتصورات الحدیثة للمكتبات العمومیة والتي  إلىتطرقنا فیه  ،الموضوع 

عن نماذج  أمثلةعلى ماهیة الوساطة مع ذكر  أكثرممارسات مثل الوساطة كذلك تعرفنا 
  .حیة تطبق هذه الممارسة الناجعة 

الفصل الثالث تضمن ثالثة مباحث خصصناه للدراسة المیدانیة التي تناولت مكتبتین من *
 بوالیة عین تموشنت  ة للمطالعة العمومیة مالك بن نبيالمكتبة الرئیسی"الغرب الجزائري 

بعد تقدیم لمحة تعریفیة فالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة یحي بوعزیز  بوالیة معسكر و 
غایة  إلىالدراسة المیدانیة من عرض المقابلة  إجراءاتعن كلتا المكتبتین بدأنا بعرض 

ب عن فرضیات النتائج العامة للدراسة ثم  تقدیم االستنتاجات التي تجی إلىتحلیلها وصوال 
   .الدراسة

 



  :الفصل التمهیدي

  إجراءات الدراسة
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 : موضوع الدراسة أساسیات - 1

أین تطبیق الوساطة في الفضاءات العمومیة الجزائریة واقع تتناول هذه الدراسة موضوع 
 أوساطبین مدى انتشارها و في مكتباتنا العمومیة هذه الممارسة مثل حضور  نبحث بذلك عن

في  دورها و المقاربات التي عززت مكانة المكتبات و  التحوالتالمكتبیین خاصة في خضم 
 .سامیة إنسانیة تحقیق مبادئ 

  : الدراسةمشكلة   1-1

نموذج المكتبات العمومیة یأخذ  أالنظریة الحدیثة بد األطرو في سیاق التحوالت المفاهمیة 
ممارسات جعلت من هذه المؤسسات الثقافیة و یحمل بین طیاته میكانیزمات جدیدة  أوسعبعدا 

االستقالل الفكري و فضاء عمومي بامتیاز لتجسید مبادئ سامیة كالدیمقراطیة الثقافیة 
تصورا متمیزا  أعطىمصادر المعلومات مما و  أشكالكافة  إلىوالمساواة في فرص الوصول 

في تعزیز دورها  لقد ساهمت المقاربات عن المكتبات العمومیة ،مغایر لما كانت علیه 
التي  Bertrand Anne-Marieووجودها ضمن السیاق السوسیوثقافي نذكر من بین ذلك 

 أنهاوجود المكتبات العمومیة لیس فقط ألجل تجمیع و تخزین الكتب و الوثائق بل "اعتبرت 
 Kathleen de la Peña مقاربة  أما ، 1"تقدم خدمة عمومیة لتجسید الدیمقراطیة 

McCook دورها من خالل طرح جدید و  ي تعزیز وجود المكتبات العمومیة قد ساهمت ف
 Jürgen األلمانيتصور تغذى بقیم ومبادئ سامیة معتمدة في ذلك على مقاربة الفیلسوف و 

Habermas  عن الفضاء العمومي هذا المفهوم الرمزي الذي یعكس المعنى الجوهري
من هذا المنطلق ترى كاثلین  ،المكتبات العمومیة  أهدافو  أدوارهالتي تتقاطع و للدیمقراطیة 

 : أن

                                                           
1 Bertrand, Anne –Marie. La bibliothèque dans l’espace public. In: congres de l’ABF. [En 

http://www.enssib.fr/bibliothéque numérique  :< . Disponible sur1998, Bourges ligne].
.(Consulté le 12/02/2016)>. /notice.1506-  

http://www.enssib.fr/biblioth
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  للتنمیة البشریة  أساسي أمرالمعرفة هو  إلىالوصول "*

  .للثقافةالمكتبات هي القوة الحیة *

  .IFLA("1( إلفالخدمة المكتبات هي انعكاس لبیان متعدد الثقافات * 

هذا التصور الذي یخص المكتبات العمومیة كفضاء عمومي قد واجهته عدة تحدیات لعل 
 إلىالمعرفة دون الحاجة  إلىما افرزه من طرق للوصول الحر و التطور التكنولوجي  أهمها

شرعیة المكتبات ووجودها كمؤسسات  إشكالیةمما طرح  ،االستعانة بالمكتبي  أوالمكتبة 
التي باتت تعیشها  األزمةالكثیر من الحبر عن كیفیة تخطي هذه  أسالو ثقافیة دیمقراطیة 

الممارسات و  النظر في المفاهیم السائدة  إعادةتحوالت العصر الرقمي مما تطلب  أمام
التي اعتبرت حلقة الوصل بین المكتبة و بالمكتبة لنشهد بذلك بروز ما یعرف بالوساطة 

 إلىبین المواطن العادي وٕاشكالیة الوصول  التي یمكنها تقلیص الفجوة اةداألو الجمهور و 
  .شرعیتها من جدید  إعادةتنشیط المكتبات و  إلىالمعرفة في مبادرة منها 

توظیف مفهوم الوساطة  إلىلقد اتجهت اغلب النماذج الحدیثة للمكتبات خاصة الغربیة منها 
بفضل تجاوز تكون في مستوى تطلعات مستفیدیها  أنقد استطاعت بجدارة و  هافي ممارسات

بالجوانب األخرى  أكثرمستوى ابعد یكون فیه االهتمام  إلىالكالسیكیة السائدة  األسالیب
هذا المشهد  ،لمهام المكتبي نفسا جدیدا  أعطىما  اإلنسانیةو الثقافیة ، لتربویة ا،االجتماعیة 
 أثارمكتبات الفضاء الثالث  قد و   األفكارالنتائج التي حققتها نماذج مثل متجر الذي ظهر و 

هو منتظر  ال یحقق ماو العدید من التساؤالت بخصوص الواقع الجزائري الذي ال ینذر بخیر 
عدم التردد على المكتبات العمومیة التي كانت احد المقروئیة و  أزمةخاصة مع ، منه 

 إلىاالتهام  أصابعهنا اتجهت ،  األدوات التي وضعتها السیاسة الثقافیة لترقیة الفعل الثقافي
                                                           

1 McCook, Kathleen De la Peña. Introduction to public librarianship.[en ligne]. 2ème ed. 
[S. L]: school of introduction faculty publication, 2011.p.07. Disponible sur: 

.(consultè le22/01/2016)  facpub/105>-<http://scholarcommons.usf.edu/si-   

http://scholarcommons.usf.edu/si
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السیاسة الثقافیة كونها ال تسیر على النحو المطلوب منها نتیجة لغیاب مفاهیم وممارسات 
  .مثل الوساطة

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع المكتبات الرئیسیة للمطالعة 
یقها لممارسات مثل الوساطة حتى مدى تطبو  التحوالت التي تعیشها أمامالعمومیة الجزائریة 

نعید النظر في دور  أنوجود الوساطة ال یتطلب  أنفاعلیتها مع العلم و  فظ على وجودهاتحا
  .موجودة في قلب مهامنا كمكتبیین أنهامهامهم بل  أوالمكتبیین 

  : من هنا نطرح التساؤل التالي

  هو واقع الوساطة في الفضاءات العمومیة الجزائریة ؟ ما-

 : تساؤالت الدراسة 2- 1

بحیثیات موضوع الدراسة و خدمة لإلشكالیة الموضوعة سالفا ارتأینا طرح  اإللماممن اجل 
 : جملة من التساؤالت الفرعیة و هي

  ھل الفضاءات العمومیة الجزائریة مھیأة لتبني مفھوم الوساطة ؟-

  الفضاءات العمومیة الجزائریة ؟ إلىتضیف الوساطة  أنماذا یمكن -

 ھل الفضاءات العمومیة الجزائریة قادرة على مواكبة نجاحات النماذج الحدیثة للمكتبات؟-

  : فرضیات الدراسة  1-3- 1

یعتبر تحدید و   ،لهاالحل  أو اإلجابةبحث علمي یطرح تساؤالت و یبحث عن  أودراسة  أي
هنا  إلیها منفرضیات البحث خطوة جد هامة للربط بین الجوانب النظریة والنتائج المتوصل 

  :الفرضیةتكون 
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حتى و من هنا  .1"یتضمن تحقیق امبریقي و  أكثر أوتصریح یتنبأ بعالقة بین عنصرین "
  : الفرضیات التالي الدراسة وضعنامن  األساسیة األهدافنضبط 

  :  الفرضیة العامة

  .متنوعة  أسالیبتطبیق الوساطة عن طریق  إلىتسعى الفضاءات العمومیة الجزائریة  -

  :  الفرضیات الجزئیة

ة جعلها غیر واضحة و مدروسة في الفضاءات العمومیة الجزائری إستراتیجیةغیاب  إن -
  ؛مهیأة لتبني الوساطة 

یة لها مصدر شرعو وجود الوساطة بالفضاءات العمومیة الجزائریة یعتبر قیمة مضافة  إن -
  ؛كمؤسسات دیمقراطیة ثقافیة 

للمكتبات عن العمومیة الجزائریة قادرة على محاكاة نجاحات النماذج الحدیثة  الفضاءات -
 ؛طریق تطبیق الوساطة 

  : دوافع اختیار موضوع الدراسة 1-4- 1

  : أبرزهاو عوامل  أسبابعدة  إلىیعود اختیار هذا الموضوع 

 ،اجتماعیة،ثقافیة( أصعدةالكبیرة التي اكتساها موضوع الوساطة على عدة  األهمیة -
  .للبحث العلمي  إضافةمما جعلنا نهتم بإثارته حتى یكون ) وعلمیة تربویة

المساهمة في تفعیل دور المكتبات العمومیة عن طریق التوعیة و التحسیس بضرورة تبني  -
  .مفاهیم و ممارسات مثل الوساطة 

                                                           

 .كمال ،بوشرف ،.بوزید  ،صحراوي: ترجمة. تدریبات عملیة: اإلنسانیةمنهجیة البحث في العلوم .موریس   ،أنجرس1    
   150.ص.2004 ،دار القصبة : الجزائر. سعید،سبعون ،
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فیة الجزائریة لذا بترقیة القراءة ضمن السیاسة الثقاو ظهور االهتمام بالمكتبات العمومیة -
  .إضافةطرح مثل هذه المواضیع یعتبر 

یرتبط برھانات قلة الدراسات العربیة عن موضوع الوساطة بالمكتبات العمومیة خاصة انه -
 .دور المكتبيومستقبلیة لوجود المكتبة  

 : الدراسة أھمیة 1-1-5

  : نوجزها في أساسیةمن نقاط  أهمیتهاتستمد هذه الدراسة 

دورها في ترقیة الفعل الثقافي ودمقرطة الثقافة ما یشجع ضرورة و المكتبات العمومیة  أهمیة -
  .وجود ممارسات من شانها قیادتها نحو األمام 

 تفعیل نشاط المكتبات العمومیة الجزائریة في و ذلك وساطة تجارب تطبیق الاالستفادة من -

  .تطویرها و 

  .المكتبينفس جدید لمهنة  إعطاءتغییر النظرة الكالسیكیة لوجود المكتبة و  -

بالتالي تدارك و موقعها ضمن النماذج العالمیة و معرفة واقع المكتبات العمومیة الجزائریة -
  .األحسن إلىالنهوض بها و الهفوات 

 : تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مایلي    :أهداف الدراسة 1-6- 1

 .و حدوده وأبعادهماهیة هذا المفهوم  ةجوانبها، خاصمسالة الوساطة في كثیر من فهم -

على واقع العمل المكتبي خاصة و  الوقوف على أهم التحوالت التي طرأت على المكتبات العمومیة-
 .ما فرض تطبیق الوساطة 

عین و لوالیتي معسكر وساطة في مكتبات المطالعة العمومیة ممارسة المعرفة مدى حضور -
 .تموشنت كنموذج 
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الكشف عن وضعیة المكتبات العمومیة الجزائریة عن طریق دراسة لعینة من الغرب  -
   .الجزائري

  : الدراسات السابقة 1-7- 1

منا بان  ٕایماناو  ،تعتبر الدراسات السابقة مصدر الهام ال غنى عنها بالنسبة ألي باحث 
هو إال امتداد للبحوث التي سبقته  كل بحث ما ٕانو المعرفة العلمیة هو التراكمیة  أساس

التي و به  إلحاطةاو اعتمدنا على مجموعة من الدراسات السابقة من اجل ضبط الموضوع 
  : نوجزها في

  :األولىالدراسة 

. دكتوراه  أطروحة.جودة خدمات المكتبات العمومیة في الجزائر .یمینة  ،بن حاویه -
   2014/2015.  1جامعة احمد بن بلة : وهران

في الجزائر  وع جودة خدمات المكتبات العمومیةموض إلىتطرقت الباحثة في هذه الدراسة 
دراستنا تكمن في الجوانب التي تحدثت فیها الباحثة عن التصورات  أفادتلعل الجزئیة التي و 

التعریج  أخرىكذلك من جهة  ،التي ظهرت بها مؤخرا  ألدواراو الحدیثة للمكتبات العمومیة 
القانونیة و التنظیمیة  األطر،على واقع المكتبات العمومیة بالجزائر من ناحیة النشأة والتطور 

قد مست الدراسة مكتبات الغرب و  ،لها مما ساعدنا على اكتساب معلومات نظریة مهمة 
سیدي  –مستغانم –وهران –معسكر –عین تموشنت (الجزائري العمومیة بأصنافها المعروفة 

مكتباتنا العمومیة الزالت لألسف تعاني من تراجع في  أن إلىلتصل ) تلمسان  -سبلعبا
 نونیة كذلك غیاب عناصر المتابعة قاو  المقدمة نتیجة غیاب اطر تنظیمیة الخدمات و   األداء

 . غیاب ممارسات جدیدة أخرىمن جهة  والتقییم و
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  الدراسة الثانیة 

معطیات الواقع و  الجزائر بین النظریات العلمیة ي المكتبات العامة ف. سمیة ، الزاحي-
العلمیة للمعلومات  اإلدارة،مذكرة ماجستیر .المكتبات العامة البلدیة لوالیة سكیكدة نموذجا .
   2006.جامعة منتوري : قسنطینة.

 ود في الواقع هو موج واقع المكتبات العامة بالجزائر بین ما إلىتطرقت الباحثة في دراستها 
 أسبابللكشف عن  ، متعارف علیه من خالل عینة لمكتبات البلدیة بوالیة سكیكدةهو  ماو 

ب قانون یسیر غیا أن إلىقد توصلت و   ،انسب الحلول إیجادهذا من اجل و  ركودها
الذي كان وراء وجه القصور الذي و  التنظیمي لها  اإلطاریعطي و  المكتبات العمومیة 

  .هتعانی

  الدراسة الثالثة

تخصص هندسة  ،مذكرة ماستر .الوساطة في المكتبات العمومیة . أسامة،دموش -
   2015. 1جامعة احمد بن بلة  : وهران .المعلومات و التوثیق 

 أزمةو  بات الرئیسیة للمطالعة العمومیة تسلیط الضوء على واقع المكت إلىتهدف هذه الدراسة 
اة الناجعة دقد قدم الباحث ما یمكن اعتباره االو   ،الفراغ العمومي التي باتت تطرح بكثرة 

الصلة بین الجمهور  إعادةالتي من شانها و هي ما تعرف بالوساطة و  األزمةلتجاوز هذه 
 المكتبة من خالل دراسة حالة لمكتبات الغرب الجزائري بلعباس مستغانم و تلمسان نموذجا و 
لم ترفق  وجود هذا النوع من المكتبات بالجزائر سیبقى غیر فعال ما أن إلىقد خلصت الدراسة و 

  .بممارسات حدیثة كالوساطة 
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  الدراسة الرابعة

دراسة  : المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة بالغرب الجزائري كفضاء ثالث.سمیرة  ،بلبشیر-
مالك بن نبي لوالیتي تلمسان و عین و میدانیة للمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة محمد دیب 

 1جامعة احمد بن بلة  : وهران .التوثیق و تخصص هندسة المعلومات ، مذكرة ماستر.تموشنت 
.2015  

عزوف مسألة و تطرح الباحثة في هذه الدراسة موضوع المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة 
السیاسة الثقافیة  إستراتیجیة حول إشكاالعدم التردد علیها ما طرح و الفئات االجتماعیة 

یغیر هذا التصور هوالفضاء  أنمن هذا المنطلق تبنت الباحثة مفهوم من شانه  ،الجزائریة 
الثالث الذي ارتبط وجوده بنجاح النماذج الحدیثة للمكتبات من خالل دراسة  لمكتبتي والیة 

لت بعیدة على ما یجب مكتباتنا مازا أن إلىو كانت النتائج تشیر  ،عین تموشنت و تلمسان
  .الخدمات أوتنظیم الفضاءات  أوتكون علیه سواء من ناحیة التصمیم  أن

  الدراسة الخامسة 

-David, sondoz. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque 

publique : Participation et quotidienneté. Mémoire DCB, Diplôme 
de conservateur De Bibliothèque, janvier 2010. 

هي دراسة تسلط الضوء على ضرورة التفكیر في الوساطة الثقافیة بالمكتبات العمومیة 
كمصدر للشرعیة لها و للمكتبیین خاصة في ظل تعثر مهام دمقرطة الثقافة في الوقت الذي 

ماهیة هذا باتت التكنولوجیا اكبر منافس للمكتبة و إلتاحة المعرفة  من خالل البحث في 
  .المفهوم الجوهري 
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 : الدراسة السادسة

-Wenner, Marie- Thérèse., Reymond, Corinne., et al. Quel 
bibliothèque médiateur aujourd’hui …et demain ?. Travail final de 
certificat de formation, gestion de documentation et de  bibliothèque 
(GDB). Genève : université de fribourg suisse, 2005. 

تتناول  هذه الدراسة موضوع المكتبي الوسیط بین الحاضر و المستقبل حیث ساهمت في 
التطورات الراهنة في العالم  إلى  اإلشارةتصور لمفهوم الوساطة بالمكتبات عن طریق  إعطاء

مهامه  أساسیاتمن  أصبحتي جعلنا نتساءل عن واقع مهنة المكتبي و الت المهني ما
المعنى المفهمي للوساطة مع التعریج  إلىهي الوساطة من هنا تعرض الباحث  أولویاتهاو 

مستقبل  إشكالیةظهور الوساطة  وطرح  إلىعلى الجوانب التاریخیة لمهنة المكتبي وصوال 
صت قد خلو   ،المكتبیین من خالل مقابالت مع مسؤولین بالمكتبات العمومیة بسویسرا 

لكن غیر و   التنشیط الثقافي بالمكتبات  آلیاتالوساطة موجودة من خالل  أن إلىالدراسة 
 .مي المتعارف علیه یهاواضحة بالجانب المف

 : الدراسة المیدانیة إجراءات - 2

تعتبر الدراسة المیدانیة المنعرج الحاسم الذي ینتقل فیه الباحث من البناء النظري لمشكلة 
المیدان لجمع  ىلإتسمح بالتوجه  أینالواقع المراد دراسته  أي أهمهو  ما إلىالدراسة 

المعلومات الضروریة لإلجابة عن مشكلة عن طریق مجموعة من التقنیات و التي سنتعرف 
  : علیها بالتفصیل
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  : منهج الدراسة 1- 2

یتصور بحثه بالتفكیر في الوسائل التي  أندراسة  أي إعدادباحث في  أيینبغي على 
یعتبر المنهج هو الطریق الذي یسلكه الباحث في هذا و  ،یستعملها في كل مرحلة من مراحله 

موریس  إلیه أشارالصدد عن طریق مجموعة من العملیات تسعى لبلوغ هدف حسب ما 
طبیعة الموضوع دائما تفرض نوع المنهج المتبع لذا اعتمدنا على منهج البحث و  أنجرس

تقصي مطبقة على  إجراءاتكطریقة تتناول موضوع بحث بإتباع " إلیهالمیداني الذي ینظر 
 .مجتمع بحث

  : تجمیع البیانات أسالیب 2- 2

تكون مناسبة لمشكلة  أدواتحتى نتمكن من جمع المعطیات من مكان الدراسة اعتمدنا على 
اة جمع المعطیات تمثل نقطة التالقي بین البناء دالبحث المطروحة انطالقا من كون ا

لذا اعتمدنا  أخرىالمفهومي للمشكلة المدروسة و من جهة و الواقع المراد دراسته من جهة 
   : على

  : اة المقابلةدا 2-1- 2

الذین تم  األفراد إزاءتقنیة مباشرة للتقصي العلمي تستعمل "المقابلة  أنجرسیعتبر موریس 
مجموعات من اجل  إزاءتستعمل في بعض الحاالت  أنهاسحبهم بكیفیة منعزلة غیر 

استجوابهم بطریقة نصف موجهة و القیام بسحب عینة كیفیة بهدف التعرف بعمق على 
ابلة و الذي یحتوي على ثالثة محاور دلیل المق إعدادانطالقا من هذا تم .1المستجوبین

یكون لمصطلح الوساطة حضورا نظرا ألنه غیر متعارف  أنبأسئلة مفتوحة دون  أساسیة

                                                           
  197 .ص.السابقالمرجع .عملیةتدریبات : اإلنسانیةمنهجیة البحث في العلوم  .موریس  ،أنجرس 1
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الوساطة  أنشطة إلىو نشیر  األسئلةنقرب  أنالمهنیین بالمكتبة لذا تعمدنا  أوساطعلیه في 
  : بطرق غیر مباشرة

الخدمات .رؤیة في األهداف(: القراءسیاسة المكتبة في استقطاب   األولالمحور *
  .مع مدیر المكتبة ). واإلمكانیات 

 . التنشیط الثقافي بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة مع المنشط الثقافي المحور الثاني* 

التفاعل مع  آلیاتدراسة في طرق العمل و (المكتبي و تحدیات الوساطة  المحور الثالث*
 .عن مصلحة تسییر الرصید الوثائقي و توجیه القراء  مع المسؤول). المستفیدین

  : استخدام المقابلة من اجل إلىو قد اتجهنا 

الحصول على معلومات مباشرة من المدراء عن وضعیة وحالة المكتبات الرئیسیة للمطالعة *
  .العمومیة واإلمكانیات المتوفرة بها 

بمنحنا  األجدراعتبار الكفاءات البشریة هي المكلفة بتسییر هذا النوع من المكتبات و *
 . معلومات دقیقة عنها

  :العلمیةالمالحظة  2-2- 2

تقنیة مباشرة للتقصي العلمي "التي تعتبر و حیث تم االعتماد على المالحظة في عین المكان 
ب كیفي بهدف حالقیام عادة بستسمح بمالحظة مجموعة ما بطریقة غیر موجهة من اجل 

من خالل تقمص دور طالب عادي یزاول الحضور على المكتبة 1"السلوكاتو فهم المواقف 
وضعیة  أیضامن خالل هذا قمت بمالحظة تعامالت المكتبي مع المستفید  ،للدارسة 

طریقة التعامل مع ،طریقة تنظیم الفضاءات  ،المتوفرة بها  اإلمكانیاتو المكتبات العمومیة 

                                                           
  184. ص.المرجع السابق   .اإلنسانیةمنهجیة البحث في العلوم  .موریس  ،أنجرس -1



الدراسة إجراءات                                          :  التمهیدي الفصل  
 

31 
 

الثقافیة مثل  األنشطةحضور  أخرىمن جهة  ، األطفالذوي االحتیاجات الخاصة و 
 .و تسجیل كل المالحظات  مهرجان القراءة في احتفال

 : حدود الدراسة المیدانیة 2-2- 2

 : له و التي غالبا ما تتكون من األساسیةالمجاالت  أوبحث تحدید الجوانب  أيیتطلب 

  : الحدود الموضوعیة 1- 2-2- 2

تعتبر هذه الدراسة محاولة علمیة متواضعة للوقوف على واقع المكتبات الرئیسیة للمطالعة 
العمومیة بالغرب الجزائري و مدى مواكبتها للمفاهیم التي من شانها تفعیلها و تنشیطها و 

تنا و نحن نتساءل عن مدى حضور هذه الممارسة في مكتبا إذن ،التي تتمثل في الوساطة 
 .الفائدة من وجودها مع معرفة القدرة على مواكبة التجارب العالمیة في هذا الصدد 

  : الحدود المكانیة 2-2- 2

اعتمدت الدراسة المیدانیة على جمع المعطیات الخاصة بالمكتبات الرئیسیة للمطالعة 
  .بالغرب الجزائري  العمومیة یحي بوعزیز بوالیة معسكر و مالك بن نبي لوالیة عین تموشنت

  : الحدود البشریة- 2-2- 2

 ةباعتبار دراستنا هذه تركز على معرفة واقع الوساطة في الفضاءات العمومیة الجزائری
  :الى الشاملة للموضوع انقسم مجتمع الدراسة اإلحاطةو حتى نضمن ) المكتبات العمومیة(

معسكر و عین  یةالرئیسیة للمطالعة العمومیة لوال المكتبة یرتتمثل في مد : األولىالعینة 
  .من جهة اخرى تموشنت 

   .ةالثقافی التحضیر لألنشطةعن  لؤو المس باعتباره المنشط الثقافي : العینة الثانیة
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من اجل و ذلك مسؤول مصلحة تسییر الرصید الوثائقي و توجیه القراء  : العینة الثالثة
 .و الیات اإلرشاد المستخدمة في توجیه القراء و التواصل معهم  اآللیاتالتعمق في 

   الحدود الزمنیة 4- 2-2- 2

ما اعتبرنا المجال الزمني للدراسة ككل یبدأ منذ اختیار الموضوع و جمع البیانات عن  إذا
الدراسة  في زیارات تفقدیة لیكون زمن الدراسة المیدانیة  أماكنموضوع الدراسة والتعرف علي 

تم تحلیل نتائج  أین 2016 ابریلشهر  أواخرغایة  إلى 2016بالتحدید من شهر فیفري 
  .الدراسة 

  : ضبط المصطلحات و المفاهیم 3- 2

  : الفضاء العمومي-

 أمكنةالمجال المكون من  إلىیشیر هذا التصور "كما یطلق علیه المجال العام حیث  أو
حیث یتجمع ) االجتماعات أماكن-الرادیو-محكمة-الصحافة-مقهى(حد ما  إلىتصوریة 

 أونقاشات  ماكناألفي هذه  األفرادیثیر  إذ.بالمجتمعالمواطنون لمناقشة مواضیع تتعلق 
تتعلق بالصالح العام و یمكن لها ...) تظاهرات- عرائض-إضرابات(األعمالیقومون ببعض 

 أصبحتنقترب من الواقع الذي  أنو نرید بهذا المفهوم  1."تؤثر في القرارات السیاسیة  نأ
و  األفكاریمكن لهم من تبادل  أینعلیه المكتبات العمومیة كفضاء عمومي مفتوح للجمیع 

   .مصادر المعلومات المختلفة و العیش و الحیاة إلىو المطالعة و الوصول  اآلراء

 

  

                                                           
للدراسات  جدم،مؤسسة كلمة للنشر : ظبي ابو.جورج ،كتورة  : ترجمة. اإلنسانیةمعجم العلوم .جان فرنسوا ،دورتیھ  1

  963 .ص. 2009،و النشر 
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 : العمومیةالمكتبات -

تنشاها الدولة وتمولها من  ،تثقیفیة ،فكریة  ،تعلیمیة،اجتماعیة ،ثقافیة  ،هي مؤسسة تربویة "
 الفكري لیكون في خدمة القراءو  اإلنسانيتعمل على حفظ التراث الثقافي ،المیزانیة العامة لها 

  أعمارهمعلى اختالف و  مع على اختالف مؤهالتهم العلمیة المواطنین من كافة فئات المجتو 
المعرفة و االرتقاء بمستوى الوسائل التي تعین على نشر  أهمتعتبر من و مهنهم و ثقافاتهم و 

  .1"الثقافة الفن و

  : الوساطة في المكتبات العمومیة-

  أنهاحیث نجد  ، بهذا المفهوم علینا بفهم المعنى اللغوي للوساطة اإلحاطةحتى نتمكن من 
الحوار عرض وساطة بین و  عن طریق التفاوض  أكثر أومحاولة فض نزاع قائم بین فریقین "

التوسط لبلوغ  أوتسویة لوضعیة ما  إیجادهدف الوساطة هو  أننالحظ  إذا.2"المتخاصمین 
تقریب الجمهور من  إلىهدف ما منه تكون  الوساطة في المكتبات العمومیة عملیة تهدف 

ل عام یعني الوساطة ما بین القارئ و مصادر المعرفة لذا نجد الثقافة بشكو الكتاب و 
Abdelwahed Allouche  المكتبة العمومیة فضاء مفتوح أساسي لتطبیق "  أنیرى

لتسمح باالستقالل بحیث تكفل المساواة في إتاحة مصادر المعلومات للقراء ,الدیمقراطیة 
ال یمكن تحقیقه إال من خالل الوساطة المساهمة في  تقدم المجتمع و هذا و  الفكري للفرد  

 ."التي تهدف إلى تقریب الجمهور من الكتاب والثقافة

 

                                                           

 alkafi fi mfahim=انجلیزي–عربي : الكافي في مفاهیم علوم المكتبات و المعلومات.خالد عبده ،الصرایره  -1  

a’loum almaktbat walma’loumat .238. ص. 2010 ،دار كنوز المعرفة العلمیة : األردن   

 : بیروت. .3. ط. المنجد في اللغة العربیة المعاصرة. آخرونو  أنطوان،نعمه  ،.صبحي،حموري ، .كمیل ،حشیمه 2    

  . 1525. ص. 2008،دار المشرق
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  : السیاسة الثقافیة الجزائریة-

 و السیاسة هي منظومة من الغایات مفهوم یستمد معناه من كلمة سیاسة "السیاسة الثقافیة 
لة سیاسة ثقافیة یعني جمالحدیث عن  ،الوسائل تضعها مجموعة تنفذها سلطة و   األهدافو 

  أشخاصو  ومن وسائل ذات المدى المتوسط األهدافمن من الغایات ذات المدى البعید و 
السیاسات الثقافیة سواء و   ،اعتمادات مالیة و ترتیبات قانونیة منسجمة مع بعضها البعض و 

النتائج من  لتقییم أدواتتتضمن  أنبطریقة تكنوقراطیة یجب  أوبطریقة دیمقراطیة  إعدادهاتم 
  1." األدواتو   األهدافو  النظر في الغایات  إعادةاحل 

  : النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة-

تعطي ،تحقق انجازات و نتائج مذهلة  أنهي تجارب لمكتبات عالمیة استطاعت و بجدارة 
وللحیاة بفضل الخدمات  مكتبة لتصبح فضاءا للعیش للتعلم هذه النماذج صورة مغایرة عن ال

ومكتبات  األفكارنموذج متجر  أبرزهاالممارسات المستخدمة و  والفضاءات الموجودة المقدمة 
 .غیرهم و  ة شیكاغومكتبالفضاء الثالث و 

                                                           
 15. ع. 2012.مجلة العلوم االجتماعیة .السیاسة الثقافیة بین نظریة المفهوم و الفعل المؤسساتي .سفیان  ،لوصیف -  1
 10  .ص.



   : ولاأل  الفصل

براد یغم الفضاء العمومي في ظل السیاسة الثقافیة 
  . الجزائریة
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   :  تمهید -

واسعة ضمن التصور  آفاقادورها في المجتمع قد فتح و  الحدیث عن المكتبات العمومیة إن 
ظهور جملة من و في هذا الصدد  خاصة بعد نجاحات التجارب العالمیة، الجدید الذي رافقها
ساهمت في تعزیز وجود هذا النوع من المؤسسات الثقافیة ضمن السیاق المقاربات التي 

 إلىاة ناجعة لتحقیق الدیمقراطیة الثقافیة والمساواة في الوصول دما جعلها ا ،السوسیوثقافي
ضمن برادیغم یصطلح علیه بالفضاء العمومي الذي  أشكالهاجمیع مصادر المعرفة بمختلف 

وتعزیز مبادئ العیش تكوین الرأي العام و  ماعیة وللتعبیرالج اإلرادةو  عتبر فضاء للحیاةی
  .المشترك 

یعكس اهتمامات  باعتبارها فضاء عموميریادي  تلعب دورالمكتبات  أصبحتمن هنا 
 .ككلو المجتمع  األفراد
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  :تطور مفهوم الفضاء العموميو  نشأةقراءات في  : األول ثالمبح-1

  :الفضاء العموميالتكون التاریخي لمفهوم  1-1

من المفاهیم المالزمة للعقالنیة "  espace public"یعد مفهوم الفضاء العمومي    
 Jürgen"هو المفهوم الذي انشغل به الفیلسوف األلماني المعاصر و   التواصلیة

Habermas ")1929 ( ورثة مدرسة فرانكفورت النقدیة طیلة كتاباته منذ بدایة  أهماحد
بناء تصور و  الممارسة االجتماعیةو  الستینات في محاولة منه لوضع رؤیة وجودیة للواقع
تحلیل معمق لبنیات هذا و  اجتماعیةو  جدید للفضاء العمومي من خالل اركیولوجیة سیاسیة

المجتمع في المجاالت و  لعالقة بین السلطةالمجال العام الذي تم االعتماد علیه في قراءة ا
  .ثةیالسیاسیة الحد

 ٕالىو  العدل القانوني إلىاللغویة و  تمتد جذور مفهوم المجال العام من الناحیة الداللیة   
كانت  أینالتنوع و  التي تكشف عن جذور تاریخیة تتسم بالتعقیدو  النظریة السیاسیة الیونانیة

 في ظل التمییز السائد بین المجال العام لتحدید المواطن األساسيالمدینة هي الشرط 
  Hannah Arendt    هو الشرط الذي وضعته حنا أرندتوهذا  " ،أرسطوعند الخاص و 

 فعل بحیث انطلقت من السیاسات-حیاة Via Activa للتفكیر في العمومیة ضمن ما أسمته
تحوالت في الفعل السیاسي لفهم ألرسطو لرصد تحوالت البنیات االجتماعیة وما رافقها من 

 كانط  إلىیعود  األكبرالفضل  أن إال،1 " العالم الحدیث

                                                           
، 2 .ع، 2014]. على الخط[ مجلة دلتا نون .ابرماس إلى نانسي فریزرهالفضاء العمومي من  .العلوي، رشید -  1

 .> http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=418856 <:لرابط التاليامتاح على   .27-1.ص

 ).22/11/2015اطلع علیه یوم (

  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=418856
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 في نص فلسفي سیاسي بمجلة المتكاملةللفضاء العمومي هیكلته النظریة  أعطىالذي 
journal le Berlinische Monatsschrift " يه السؤال التالي ماالتي یجیب فیها عن 

لعل الطرح الذي جاء به كانط و " ،میالد الفضاء العموميعقد بذلك مسجال ؟ األنوار
لتبادل  لعقلفي استخدام ا الجرأةالخروج من وصایة الدولة عن طریق بخصوص ضرورة 

تكون واحدة تلو  األسبابتتقاطع النظریات وحیث  أینالمنتجة في ساحة عمومیة  األفكار
مراقب و  المواطن كعنصر فاعل تارةبالشكل الذي یصور فیه و  ترتفع في نفس الوقتو  األخرى

أي مدى  إلىیبین  هذا ما ،1 " اظهر العمومیة كقوة محركة للفضاء العمومي  قد "تارة أخرى
  . )العام الرأيستخدام العمومي للعقل في قضایا اال(مفهوم نخبوي ابعد عن أي كان كانط 

السیاسیة قد ساهمت في بلورة مفهوم الفضاء العمومي و  الفلسفیة نظریاتهذه ال حقیقة   
الذي عبر عنه بقوله  هابر ماستحدیدا مع و  مع الدولة الحدیثة  إالبعدا اكبر  یأخذالذي لم 

 الرأيقبل كل شيء مجال حیاتنا االجتماعیة حیث یوجد شيء عن و  أوالالعام  المجال إن"
حیث كان الهدف في  2"..متاحا من قبل الجمیع إلیهیكون الوصول و  العام یقترب من التبلور

نصل بالسلطة  أینالدولة و  بین المجتمع یطوسیعمل كخلق فضاء عمومي سیاسي "تلك الفترة 
تداخل و  الحكم بالنقد العقالني في ظل الهیمنة السائدة بالمجتمع البرجوازي إلىالسیاسیة 

                                                           
1  -  La philosophie. Com. espace public et démocratie : la philosophie d’Habermas. [en 

ligne]. Disponible sur : <http//www.laphilosophie.com/espace public et démocratie>. 

(Consulté le 29/01/2016). 
، من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هابرماس نموذجا: اإلشكالیة السیاسة للحداثة.علي عبود ،المحمداوي  -  2

  .179. ص . 2011، ،منشورات االختالف: الرباط

http://www.laphilosophie.com/espace
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هكذا ظهر و . 1"اإلقطاعیةعودة و  الخاص مع تالعب أصحاب المصالحو  المجال العام
 برز في انجلترا من خالل الصحف أینعشر  القرن السابع أواخرخالل "الفضاء العمومي 

في  أمافرنسا ظهر في الصالونات الباریسیة بعد منتصف القرن الثامن عشرة  أما المقاهيو  المجالتو 
سیاسیة التي كانت خاصة لیناقش القضایا ال أكثراحتل شكال متواضعا في نوادي القراءة ثم تطور  ألمانیا
   2."بالدولة

  :أهم المقاربات في مفهوم الفضاء العمومي 1-2- 1

بمفهوم الفضاء العمومي نظرا للدور الكبیر الذي لعبه في  وتیرة االهتماملقد تصاعدت    
النظر في الفعل السیاسي مما ساهم في ظهور العدید من المقاربات  ٕاعادةو  بناء الدیمقراطیة

  : حول هذا المفهوم الرمزي منها

  هابر ماسفلسفة  :الدیمقراطیةو  الفضاء العمومي*

ال هو قائم خارج و  لیس فضاء معطى سلفا هابر ماسالفضاء العام في نظر  إن "   
 یحتاج تكونه إلى و  شيء فضاء رمزي یتكون عبر الزمن أيالتجربة التاریخیة انه قبل 

                                                           
1 - Habermas, Jürgen. l’espace public. In: site de l’édition Payot et Rivages. [En ligne] . 

(La mise à jour 2008). Disponible sur <http://www.payet.rivage.net/livre L’espace public 

Jürgen Habermas en 13-17> .(consulté le 12/02/2016)  
على [. منتدى البدائل العربي للدراسات : في. الحالة المصریة : عن المجتمع المدني والمجال العام. العجاتي، محمد -  2

  :متاح على الرابط التالي .)2010نشر في أكتوبر ] .(الخط

 ?...option com> http:/www.afaegypt.org/index.php<). 11/02/2016تم اإلطالع یوم(  

http://www.payet.rivage.net/livre
http://www.afaegypt.org/index.php
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بعد ترجمة كتاب  بهذا المفهوم تطور االهتمامقد و  ،1"مشتركةمنظومات قیم و  بلورة مفردات
الذي و  1989سنة  "التحول البنائي للمجال العام " غة االنجلیزیةلال إلى هابر ماسیورغن 

لعالقة جدیدة بین  التأسیسمن خالل طرحه  ماسهابر حاول  أین 1962 مرة سنة  أولنشر 
هربرت -ماكس ویبر( معتمدا على منطلقات سوسیولوجیة"،الدیمقراطیة و  الفضاء العمومي

ننسى فضل مدرسة  أنكذلك علمیة طبعا دون و  2")هیغل-ماركس( فلسفیة أخرىو  )مید
إزاء التیارات الفكریة  الظاهرة المركبة التي وقفت بأنها"التي كما وصفها بوتومور و  فرانكفورت

  .3"البرجوازیة التي مارست صنوفا من السلطة الفكریة

هو تفكیر في الشرط اإلنساني الحدیث في  تفكیر في الفضاء العمومي حسب هابرماسال إن"
  :أي تفكیر في ،تحوالته التاریخیةو  السیاسیةو  أبعاده االجتماعیة

  اندماج الفرد في المجتمع -

  السیاسةو  المواطن في الحیاة العامةمشاركة الفرد  -

  4")السلطة السیاسیة(مساهمة الفرد في تعزیز الدیمقراطیة  -

     

                                                           
المركز الثقافي العربي، : المغرب. فرانكفورترماس ومدرسة بیورغن ها: النظریة النقدیة التواصلیة  .حسن،مصدق  -  1

  .8 .ص .2005

متاح . 2013 ، ]على الخط[. قراءة في المنطلقات واألبعاد: ابرماسهنظریة الفعل التواصلي عند  .نورالدین ،علوش -  2

  .)23/11/2016: تم اإلطالع یوم(hpttp://www.Momimoun.com<.  /.../>phpعلى الرابط 

  .8 .ص .2004ا، یأو  دار: لیبیا .2.ط. سعد،هجرس  : ترجمة. مدرسة فرانكفورت.بوتومور، توم  -  3

  .7 .ص . سابقالمرجع ال، انسي فریزرنابرماس إلى همن :  الفضاء العمومي .العلوي، رشید -  4

http://www.Momimoun.com
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حقیقة إن نشوء المجال العام یعتبر لحظة تاریخیة برجوازیة من اجل تجسید الدیمقراطیة 
تتمثل مهمته  "و، باعتباره المملكة التي یجتمع فیها األفراد لإلسهام في النقاشات العمومیة 

تغییرات فعالة تصب في اتجاه سیطرة الدولة على المجتمع من خالل  المحوریة في إجراء
فهو محاولة لتطویر نمط جدید من الروح ، شبكة المؤسسات المشكلة لبنیة الدولة الحدیثة 

  .عقالنيأي تأسیس جدل جماعي مشترك یسوده خطاب  1"المجتمعالتواصلیة داخل 

یتكون من خواص یجتمعون بهدف التداول في  "الفضاء العمومي أنأالن لوترنو یرى -
یكون  أنلیس بالضرورة (تقوم هذه الفضاءات بدور الوسیط و  مسائل ذات المصلحة المشتركة

الدولة فهو فضاء رمزي یعكس المعنى و  بین المجتمع ...)ي مثل البرلمانالوسیط فضاء رسم
 تطلب توفر قبلي لفكر حقوقي یضمن لمواطنین الحق في التجمعی.  الجوهري للدیمقراطیة

  .2 "التظاهرو 

مادي ركز فیها على مما هو  أكثر ا مختلفا للمجال العام بعدا رمزیابعد أعطتالمقاربة هذه  
  .فعالیتهو  خصائص هذا الفضاء

التي یمكن فیها  تلك الساحة من الحیاة العامة بأنهالمجال العام  Kemp من جهته عرف -
 معاییر تعمل كمیكانیزمات لحل المشكالت االجتماعیةو  موافقة عامة على قیم إلىالوصول 

  .اسیةیالسو 

  

                                                           
الدار العربیة للعلوم، المركز الثقافي العربي  : بیروت .فلسفة الغربیة المعاصرةالفي إشكالیة التواصل مهیبل، عمر،  -  1

  .344 .ص. 2005،
، مجلة البحوث الدراسات اإلنسانیة .منظور اتصالي: برادیغم مدرسة فرانكفورت على المحك. اي ،محمد فوزي ز كن - 2

  .122-102 .ص ، 9 .ع، 2014
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یتضمن تلك الساحات التي فیها یقوم األعضاء  "المجال العام أنیرى  ، Keaneكین أما
جماعي من یعملون بشكل و  كیف سوف یعیشون معا : یصلون لقرار فيو  بتناول ما یفعلونه
 من هنا یكون المجال العام االذاة من اجل تحقیق االندماج الجماعي.1"خالل المستقبل

  .في منظومة من االعتراف المتبادل االستقرارو 

الحداثة بعنوان المجال العام "العربیة  إلىفي كتابه الذي ترجم " "ارماند سالفاتوري "أما -
المجال العام هو المجال الذي یشهد تشكل القیم  أنیرى فیه  ،" اإلسالمو  الكاثولیكیةو  اللیبرالیة

فكرة وجود  أن "غریغ كالهون"و االرتباط مؤكدا بذلك هوو  التسامحو  الثقافیة مثل قیم االلتزام
یمكن تتبعها من خالل  األمدذات مسارات تطوریة طویلة  األساسالمجال العام هي في 

  .2"أخرىثقافات 

كذلك الممارسات و  ثمة جذور مهمة لفكرة المجال العام تكمن في النظریة السیاسیة إذن
مالزم للمجتمع البرجوازي العام جاء  اعتبار المجالبخالف ما جاء به هابرماس في  ،التراثیة 

  .ما جعل هذا المفهوم یقتصر على فترات بعینها

 

 

                                                           
 2314.ع، 2008.] على الخط[. الحوار المتمدن مجلة. نحو مقاربة المفهوم : المجال العام. ، خالد كاظم  حأبو الدو  - 1

  :متاح على الربط. 

...>http://www.ahewar.org/début/show.artasp?aid <.)25/11/2015: تم اإلطالع یوم(. 
  :  ابرماس حول جینالوجیا المجال العام الحدیثهفي نقد أطروحة  .محمد ،الربیعو  -  2

  : متاح على الرابط التالي .2015.] على الخط[. حریاتصحیفة  .عالقة العلماء بالسلطة في المدنیة اإلسالمیة نموذجا 

>tsudan.com-www.huriya <. )25/11/2016: تم اإلطالع علیه یوم (  

http://www.ahewar.org/d
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یحتاج الن یتم فهمه "حیث یرى انه كمفهوم  ،عن المجال العام  أخرىمقاربة " ElEy"قدم 
اإلیدیولوجي بین مجموعة متنوعة من و  یتضمن التنافس أو التفاوض  الثقافي كوضع بنائي

هذا یتطلب إعادة النظر في فكرة هابر ماس عن الفضاء العمومي لكي یتضمن و  الجماهیر
االجتماعي بالفضاء  جماعات اجتماعیة أكثر هذا التعدیل سوف یسمح بالتأكید على الصراع

  .النزاعو  العمومي أو ما سمي بأرض الجدل

أهم أوجه النقد التي قدمتها أفكار " المجال العامو  بعد الحداثة ما"قدم في مقالته  "villa" أما-
االعتماد على شروط التماثل  بعد الحداثة للنموذج المعیاري للمجال العام كان أهمها ما

  1".یةبمعنى تجاوز الفروق االجتماع

ظل  أین لهابر ماسمن جهتها قدمت نقدا الذعا : في مواجهة هابرماس نانسي فریزر-
لذا قدمت نموذجها حول  اللیبرالیةالمجال العام في طرحه حبیس التصور الحدیث في واجهته 

ال یخلق  الرأسمالیةالتفاوت االجتماعي الموجود في النظم  أنالجماهیر المتعددة حیث ترى 
النسویة من شانها  و تصاعد الحركات االجتماعیة الجدیدة العرقیة أنكما  مجال عام واحد

  .تقوض رؤیة هابرماس أن

  :أبعاد الفضاء العمومي 1-3

یعبر عن الدولة و  بین المجتمع المدنيإن وجود الفضاء العمومي كفضاء رمزي    
 باعتباره فضاء وساطة بین المجاالت الثالثة "ثقافي  تصور اجتماعي سیاسي اقتصادي

 حمل هذا التصور بین طیاته أبعادای .1"المجتمع المدني النظام االقتصادي ونظام الدولة للعالم المشترك
  :مختلفة منها

                                                           
  .المرجع السابق .نحو مقاربة المفهوم: المجال العام. ، خالد كاظم  حأبو الدو  -  1
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 اإلكراهتجاوز العالقات االجتماعیة القائمة على " إلىیسعى الفضاء العمومي : البعد االجتماعي -
 النقاش في محاولة لتنمیة البعد الموضوعيو  سلیمة قائمة على الحوارالهیمنة لبلورة عالقات اجتماعیة و 
  .یدمجها في مجهود جماعي مؤسس عقالنیاو  أین ینتزع فیه الفرد جانبا من ذاتیته ،اإلنساني للعقل و 

إلى تأسیس دیمقراطیة العالم المعاصر یسعى الفضاء العمومي  أزماتمن اجل تجاوز : البعد السیاسي-
على أسس جماعیة للتواصل خالیة من أي هیمنة كما انه یطرح مفهوم التشاور ألنه یعطي لآلخرین الحق 

في ظل هذه الصیرورة الخطابیة المبنیة على النقاش یتشكل الرأي العام واإلرادة السیاسیة .النقدو  في الكالم
  ".2"للمواطنین في مجتمع دیمقراطي

االختیارات للنقاش من اجل و  القناعاتو  یعتمد الفضاء العمومي على إخضاع اآلراء: األخالقيالبعد -
  .الجتناب العنف اللفظي وتعتمد على أخالقیات المناقشةو  تحقیق الموضوعیة

مبدأ المناقشة التي الفعل التواصلي اي انه یعتمد على یقوم الفضاء العمومي على : البعد التواصلي- 
درة الحجاجیة لصیاغة القو  التفاوض بطریقة عقالنیةو  أشكال من التواصل العمومي كالحوارتنطوي على 

  .عامو  لبناء ماهو مشتركو  الرأي العام

 :وظائف الفضاء العمومي -1-1-4

 ذلك بمعیار و  یقوم الفضاء العمومي على تحقیق التعایش االیجابي بین مختلف الصور الثقافیة

التعبیر عن مختلف اآلراء  بحریة بعیدا عن مساومات و  مفتوح للتجمع المتساویة فهو فضاءالحقوق 
  :ب فهو یقومأصحاب المال واعتبارات توازنات السلطة 

                                                                                                                                                                                     
1 - Dacheux, Eric. Un nouveau regard sur l’espace public et la crise démocratie. Hermès, 

2003, N.° 36 ,p. 195-204 . 
  .المرجع سابق .قراءة في المنطلقات واألبعاد: نظریة الفعل التواصلي عند هابرماس  .نور الدین ،علوش -  2
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ال معنى للفضاء العمومي مالم یكن مجاال لممارسة الفعل : إعادة النظر في الفعل السیاسي*
بحیث یجب أن یضمن التحرر من هیمنة  صیاغة الرأي العام و  السیاسي المبني على الحوار

اجتماعیة عامة مرتبطة بمبدأ و  عن طریق تكوین إرادة سیاسیة،الدولة على المجال السیاسي 
  .مناقشة عامة

السیطرة التي و  یتجلى مفهوم الرأي العام في الداللة على مهام النقد": صیاغة الرأي العام*
 جماعیةإ و  عن طریق إنتاج إرادة جماعیة یمارسها كیان عام من المواطنین بشكل غیر رسمي

  .حجاجيبواسطة نقاش 

 جمیع المواطنینللفضاء العمومي فمشاركة  األساسیةوهي الوظیفة  :بناء الدیمقراطیة*
بذلك تمثل الدیمقراطیة نتیجة ة سببا للفضاء العمومي و   ،بطریقة متساویة فیه أمر مركزيو 

  .التعبیر عن القضایاو  من خالل إعطاء فرص متساویة للمشاركة فیه

ما تفرضه من تنوع و  یسعى الفضاء العمومي أن یحتوي التعددیة الثقافیة: االعتراف باألخر*
ماس أن المجتمعات  متعددة الثقافات تتطلب سیاسة ر هنا یقول هابو  دینيو  ٕایدیولوجيو  عرقي

 .1"االعتراف باألخر

 .2"عطاه بعدا اكبرأان التحوالت الهیكلیة للفضاء العمومي تسجل ضمن تحول الدولة واالقتصاد مما "

  
                                                           

 .ابرماس نموذجاهمن فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل :  للحداثةالسیاسیة اإلشكالیة  .المحمداوي ،علي عبود - 1

 175. ص.المرجع السابق

  
2 - Habermas, Jürgen. L’espace public : 30 ans après. quaderni, 1992, 18 vol., N.°1, P. 

161-191 . 



الجزائریة الثقافیة السیاسة ظل في العمومي الفضاء برادیغم:    األول الفصل  
 

46 
 

  نحو مقاربة المفهوم: المكتبات العمومیة و الفضاء العمومي: المبحث الثاني

  :التحوالت المفاهمیة للمكتبات العمومیة 2-1

دورا فعاال في االرتقاء بالمستوى تربویة و  كمؤسسات ثقافیة تعلیمیة ةتلعب المكتبات العمومی
 .تكیفه في اإلطار الثقافي العامو  التعلیمي من اجل ضمان انسجام الفردو  االجتماعيو  الثقافي

   :فينوجزها التي و  لقد تعددت التعاریف الخاصة بهاو 

بأنها مفتاح المعرفة " ترى: عن المكتبات العمومیة 1994الیونسكو سنة و  افال تفي تظاهر -
التنمیة و  اتخاذ القرارات المستقلةو  في المستوى المحلي وهي اذاة أساسیة للتعلیم المستمر

فهي ظاهرة عالمیة تظهر في كل أنواع المجتمعات في  1."الفئات االجتماعیةو  الثقافیة للفرد
  .ثقافات مختلفة 

 فكریةمؤسسات ثقافیة تعلیمیة هي ":حسب المعیار العربي الموحد للمكتبات العمومیة -
 لها من المیزانیة العامة لها تعمل على حفظ التراث الثقافيیتمو و  تثقیفیة تنشئها الدولةو 
المهنیة و  المواطنین من كافة الطبقات االجتماعیةو  الفكري لیكون في خدمة القراءو  اإلنسانيو 

المكتبة  أنهذا التعریف نستنتج  لمن خال .2"ثقافاتهمو  مهنهمو  على اختالف أعمارها

                                                           
1- Fédération international des associations de bibliothèques (IFLA), Organisation des 

nations unies pour l’éducation, la science et la nature (UNESCO). 

Les sciences de la bibliothèque publique: principe directeurs de l’IFLA/Unesco. [S.L] : 

Unesco, IFLA, 2001. p.6. 
: جدة.  المعیار العربي الموحد للمكتبات العمومیة. نو ،وآخر .، بوخالفة، خدیجة . ي، سمیةح، الزا. ناجیة ،قموح- 2

  .-21 20 .ص .2013) علما(االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 
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 الخ....ترفیهیة علمیة تثقیفیة مجاالت متنوعةتشمل  "العمومیة تتمیز بعمومیة مقتنیاتها التي
  بالمقابل عمومیة مستفیدیها كذلك كونها مفتوحة لجمیع شرائح المجتمع و ،

 إجباریتم ارتیادها دون  1"بالمجان فهي مكتبة الشعبو  بمختلف فئاتهم العمریة  دون استثناء
  .إكراه أو

تتفق  أنهانالحظ من خالل التعاریف الكثیرة التي قدمت عن المكتبات العمومیة  أنیمكن -
 كالسیكیامما یعطي تصورا  كأنها حلقة مغلقة و   المكتبي، الكتاب،القارئ ك على نقاط معینة

عرف بظهور مفاهیم حدیثة و  لكن في خضم التحوالت التي یشهدها العالم ،جامدا عنها
معطیات العالم و  لها تصورا جدیدا یتماشى ىقفزة نوعیة أعط العمومیة  المكتباتنموذج 

 تصمیمها الجذاببهذا التصور یعتبر المكتبات فضاء عمومي تتمیز  ،الذي نعیشه 
  .خلق جو مناسب لسلوكیاتهو  باالعتماد على فلسفة جدیدة تقوم على فتح المجال للقارئو 

لها من  آخرلذا انصب اهتمامنا على المفاهیم الحدیثة للمكتبات العمومیة التي تعطي تصورا 
  :المقاربات التي طرحت في هذا المجال أهمخالل 

- " SERVET Mathilde "  فضاء للمعرفة أصبحت"المكتبات العمومیة قد  أنالتي ترى، 

مما یسمح بالقیام بممارسات جدیدة في فضاءات جدیدة ،الترفیه و  التعلمو  الحیاة ،الثقافة

                                                           
ص  .1983 ت،یدامنشورات عو : بیروت.نجیب  ،الحجار : ترجمة. العامةالمكتبات  .، سلقان، بوال.ماسون، أندریه -  1

.108 -109  
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هذا الجیل الجدید من المؤسسات الثقافیة هي .1"احتیاجات المستفیدین المتنوعةو  تتماشى
 .مكتبات الفضاء الثالث

 ) ,       فضاء للمعلومة العلمیة"المكتبات  أن "یرى "  THEVES Elise"من جهته بین -
espace d’information scientifique ) فضاء للحیاة فضاء للتكوین و)hall-

restaurant-boutique ( فضاء ثقافي و)exposition-librairie-presses 
universitaire(."2 

-" BERTRAND Anne-Marie "  لیس ألجل "وجود المكتبات العمومیة  أناعتبرت
  3."الدیمقراطیةالوثائق بل إنها تقدم خدمة عمومیة لتحقیق و  تخزین الكتبو  تجمیع

 أساسیةتركزت التحوالت الكبرى التي مست نموذج المكتبات العمومیة على نقاط هنا و من 
  : هي

 La bibliothèque n’est pas un: المكتبات العمومیة لیست مخازن للكتب*"
entrepôt de livres  

                                                           
1 - Servet, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu: une nouvelle génération 

d’établissement culturel. Bulletin des bibliothèques DE France. [en ligne] .2010, n.°04. 

Disponible sur: <http://www.bbf.ensil.fr/consulter/bbf>. (Consulté le 08/02/2016) . 
2 -THEVES, Elise. Penser la bibliothèque de demain: l’exemple de la bibliothèque de 

l’école national supérieure des techniques avancées : Rapport de stage, master 2.Paris: 

université Vincennes- saint denis, Paris 8, 2011. P. 11 

3 - Bertrand, Anne –Marie. La bibliothèque dans l’espace public.op.cit. 

http://www.bbf.ensil.fr/consulter/bbf
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مخصصة  30و الرفوفو  للكتب ةمخصص ات من الفضاء %70 نجد في المكتبات التقلیدیة
تولي اهتماما اكبر بالجمهور حیث تخصص له  أصبحتمكتبات فال" اآلن أما للجمهور
  بالمائة  30و متنوعة أنشطةمن الفضاءات لممارسة  % 70حوالي 

تخصص  أینخیر دلیل على ذلك  االسكندینافيیعتبر النموذج و  مساحات خاصة بالكتب
  ."من الفضاءات للجمهور 80المكتبات حوالي 

  La bibliothèque est un lieu de création: اإلبداعو  لإلنشاءالمكتبة فضاء *

 فضاءات للتخیل ,التكنولوجيو  الرقمي, األدبيو  الموسیقي لإلبداعتفتح المكتبات فضاءات 
تسمح بتطویر  أین: ( les fablab-makerspace-hakerspace)االختراع مثلو 

  المواهب 

  .االختراعو  لإلبداع اإلمكانیاتو  یجد المستفید المجال أینالورشات و  من خالل المخابر

  La bibliothèque est un lieu d’apprentissage: المكتبة فضاء للتعلم*

التكوین كما تتیح الوصول و  للتعلمالمجال فتح التي تمراكز التعلم هذا النموذج مستوحى من "
  ".مختلفة بأشكالالمعلومات و  المعرفة إلى

 : La bibliothèque est un lieu de socialisation للتجمعالمكتبة فضاء *

ما جعلها تسمى بالفضاء الثالث  اآلراءتبادل و  للحوار,المكتبات فضاءات للتجمع  أصبحت
   1".الشعور باالنتماءو  اإلنسانیةذلك الفضاء المحاید الذي ترتفع فیه الحرارة 

                                                           
1 - Fadaili , touria. 7 principes à considère en aménagement de bibliothèque [en ligne]. 

Disponible sur: <http//www.espaced.bibliomontreal.com/…/7- principe>. (Consulté le 

29/01/2016). 

http://www.espaced.bibliomontreal.com/
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  Une place pour chacun : المكتبات فضاءات مفتوحة للجمیع*

الفردي كذلك فضاءات  أوفتح المكتبات في العصر الحدیث المجال للعمل الجماعي ت
 الطفل إلى باإلضافةیجد المراهق  كما الریاضةو ممارسة الیوغا  ، األكل ،التجمع ،للمحادثات

 .غایتهمو  مكانهمالعائلة و 

 :األدوار الحدیثة للمكتبات العمومیة 2-2

الوظائف التي باتت تلعبها و  جملة من التحوالت في المهام عرف نموذج المكتبات العمومیة
 أنها التي تصور المكتبات علىو  ذلك نظرا للمقاربات العدیدة التي ظهرتو ، في المجتمع

قد لخصت و ، تواكب التطورات الحدیثة أنفضاءات عمومیة دینامیكیة البد لها 
BERTRAND  Anne-Marie"  1"عناصر أساسیةدور المكتبات العمومیة في خمسة 

  : هي

الذي یشمل المجموعات القدیمة  في حفظ التراث أساساالمتمثل و : الدور التراثي-1
الذي و  غیرها فالمستقبل یعتمد على القدرة على حفظ الماضي بطریقة جیدةو  كالمخطوطات

و لعل هذا الدور قد  مهمة تشكل جزءا من ذاكرة المجتمع،وثائقیة  أرصدةیكون في شكل 
كبیرة مع موجة التحوالت التي شهدتها المكتبات لیصبح بذلك تجسیدا حقیقیا  أهمیةاكتسى 
 .الثقافةو  للهویة

 

 

                                                           
1 - Bertrand, Anne- Marie. Les bibliothèques. Paris: la découverte, 2004. P. 93-

77.(collection repères). 
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  أعمالتساهم في في أنها المدرسة  أهدافتشترك المكتبة مع : الدور التربوي-2

المثل كما تعمل على تكوین و  تحمل نفس القیم أوسعوواجبات المجتمع المدرسي بمعنى 
  .العموميفي الفضاء  اآلراءتنمیة الروح النقدیة لتشكیل و  یندالمستفی

الوثائقیة باعتبار و  المجموعات الثقافیة إتاحةتعمل المكتبات على : الوثائقو  نشر الثقافة-3
 .جوهریةهذا هو الهدف من وجودها وهنا نمیز بین ثالثة عناصر  أن

 إتاحةتقدم المجتمعات لذا نجد المكتبة تلعب دورا مهما في و  المعرفة أساسوهو : البحث*
تسویق –الطرق التقلیدیة -النشر االلكتروني(المتنوعة و  مصادر المعلومات بطرقها الخاصة

  ....)المعلومة

لكافة  أساسهاالموجهة في و  تنوع مصادر المعلومات بالمكتبات العمومیة إن: المعلومة*
االستقالل الفكري مع المساواة في و  ناجعة لتحقیق الدیمقراطیة شرائح المجتمع قد جعلها اذاة

  .مصادر المعلومات إتاحة

 المهمة في تفعیل الدیمقراطیة الثقافیة األدواتالمكتبات العمومیة من  أصبحتلقد : الثقافة*
 األرصدةالمعرفة من خالل  إلىالوصول و  تمكین المواطن العادي  من امتالك الثقافة و 

 .المتنوعةالوثائقیة 

 تلعب دور الوسیط بین المعلومة فإنهامؤسسات ثقافیة  باعتبار المكتبات: الفعل الثقافي-4
 :بین القارئ من خاللو 

على  أصبحتقد " برت نار أنلماري " مسالة الوساطة بالنسبة إن : الوساطة الثقافیة*
مكتب و  األدلةو  الفهرسةو  التصنیف أعمالالمجهر بعد ظهورها في المكتبات حیث تعتبر 

 .االستعالم وساطة
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الدور الذي تقوم به  مما و  الفكري الذي تزخر اإلنتاجذلك بفضل و  المكتبات كمنتج للثقافة*
 .مواد الثقافة ٕاتاحةو  تدعو للحفاظ علیها من خالل نشرو  جعلها مؤسسة ثقافیة تنتج الثقافة

 المكتبات فضاء عمومي مفتوح  أن إلىتشیر العدید من المقاربات : فضاء عمومي -5

ذلك و  هنا یكون التركیز على البعد االجتماعيو ، لممارسة الفعل الثقافي لكافة شرائح المجتمع
  : باعتبار المكتبات

حیث  تجمع مستخدمین  ،الثقافةو  الترفیهو  المكتبات فضاء للعمل إن: )موحدة(اة مشتركةدا*
  .احتیاجاتهمو  توفر لهم فضاءات تتماشى أینیحملون اهتمامات مختلفة 

یمارسون  "الخ...الشباب,المراهقین,األطفال  فئات عمریة متنوعة نجد أین: فضاء اجتماعي*
 .نشاطات اجتماعیة مختلفة

من  ةمن جهة بها شيء من الهندسة العمومی ، عمومیةتعتبر المكتبة بنایة : شيء حضاري*
لذا وجودها مهم ضمن الفضاء  هي عنصر من السیاسة الحضریة للمدینة أخرىجهة 

  .بصورتهاو  العمراني الحضري من هنا بدا االهتمام بالطابع الجمالي لها

  :)المقاربات أهم(المكتبات العمومیة كفضاء عمومي  2-3

العلمیة المتنوعة مما  األدبیاتبین  أكثراخذ مفهوم الفضاء العمومي یشق طریقه للتوسع 
تصور لشكل هذا  إعطاءمن خالل مساهمات المنظرین في  أعمقو  أوسعبعدا  أعطاه

تصنف  أنوقد استحقت المكتبات العمومیة بجدارة .ممیزاته تبعا لطبیعة استخدامهو  الفضاء
  مع طبیعة الفضاء العمومي أدوارهاو  كفضاء عمومي نظرا لتقاطع مبادئها

هذا ما وضحه المؤتمر الثقافي حول المكتبات  "في خضم التحوالت التي مرت بها و أهدافهو 
   2013كفضاء عمومي المنعقد بالدنمارك بابریل سنة 



الجزائریة الثقافیة السیاسة ظل في العمومي الفضاء برادیغم:    األول الفصل  
 

53 
 

(Par l’association danoise des bibliothèques)  أنعلى  أكدحیث : 

« La bibliothèque peut être considérée comme un espace public… Il 
semble que les bibliothèques ont un potentiel suffisant pour jouer un 
rôle encore plus vital et actif comme espaces publics. »1  

الدور الذي و  من هنا ظهرت العدید من المقاربات بخصوص وجود المكتبات كفضاء عمومي
 ray "الجتماع الحضريعالم ا"من مهد لذلك هو  أوائللعل من و  ، تلعبه في هذا السیاق

Oldenburg "في كتابه  1980هوم الفضاء الثالث فصاحب م"the Great good 
place" ،" أماكنالتي یجتمع فیها الناس للتفاعل كالمقاهي  األماكنیصف به الذي 

التي تعتبر فضاءات مخصصة للحیاة االجتماعیة بعیدا عن العمل و  الراحةو  االستجمام
 األفكاریشجع على تبادل  انه فضاء متمیز ، 2")الفضاء الثاني( األسرةو  )األولالفضاء (

مع توفیر جتماعیة المجتمع مما یشجع على التسویة اال أفرادبطریقة غیر رسمیة بین جمیع 
فهي عدیدة باعتباره مكانا یدعو لعیش تجربة اما عن خصائص الفضاء الثالث  .بیئة مریحة

  :التي نلخصها في هذا الجدولو  المستویات فریدة من نوعها على عدد كبیر من

                                                           
1 - Berndston, Maija., Helsinki , finland. Les bibliothèques publiques et la fabrication 

d’espace. in: congrès IFLA WLIC [en ligne], August 2013 , Singapore. Disponible sur : 

<http://www.libray.ifla.org224/7/081. bertrand.fr.pdf>. (Consulté le 18/01/2016). 
2 - Martel, marie. Bibliothèque troisième lieu: les 10 essentiels in: bibliomancienne [en 

ligne], 2011. Disponible sur :<http//www.bibliocienne.com/…/>. (Consulté le 19/01/2016). 

 

 

http://www.libray.ifla.org224/7/081
http://www.bibliocienne.com/
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            UN ESPACE NEUTRE ET VIVANT   محایدو  فضاء حي
          

                              UN LIEU D’HABITUÉS   مكان للمتعودین
                           

                                 COMME À LA MAISON   مثل المنزل 
                                

                     L’ŒCUMÉNISME SOCIAL  المسكونیة االجتماعیة
                   

            UN CADRE PROPICE AU DÉBAT  اطار خصب للنقاش
                     

  1الفضاء الثالث حسب العالم اولدنبورغخصائص : 1جدول رقم 

لكن مایعاب على طرح اولدنبورغ انه ركز في الفضاء الثالث على المرافق العمومیة 
في حین انه قد تغافل على تصنیف المكتبات ،غیرهم  الحاناتالحدائق العمومیة و و  كالمقاهي

في  Robert Putnam األمریكيعلى خالف ذلك ساهم عالم االجتماع  .كفضاء ثالث
التي تعتبر فضاء ،على المكتبات عبر مقاربة لمكتبة شیكاغو تطبیق مصطلح الفضاء الثالث 

اكبر بعدا  أخذتهذه المقاربات قد .الفعالیة مع القدرة على التغییرو  ثالث جدید مليء بالنشاط
Mathilde Servet  مكتبات اعتبرت  أینالتي ساهمت في توسیع مفهوم الفضاء الثالث

كما تناولت في دراساتها الحدیث عن ، جیال جدیدا من المؤسسات الثقافیةالفضاء الثالث 

                                                           
المؤتمر الدولي : في .الثقافیةجیل جدید من المؤسسات : الثالث المكان مكتبات. ، مصطفىزیش ، م.رلخض فردي ، -  1

جامعة البلقاء : عمان  ، عمان،2013أكتوبر  31-29،  األول المحكم المكتبات ومراكز المعلومات في بیئة رقمیة متغیرة

  .375، ص2013التطبیقیة، جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة، 
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 األدوارو  ظروف ظهور مكتبات الفضاء الثالثو  الخلفیة النظري لمفهوم الفضاء الثالث
  .مستشهدة بعدد من المكتبات األخیرةالجدیدة التي تلعبها هذه 

 Rosalynالباحثة في علم االجتماع الحضري من جامعة كولومبیا  أعطتمن جهتها  -
Deutsche    فضاء عمومي یشجع على فتح المجال  اعتبار المكتباتمقاربة مهمة في
 l’ouverture » كاالنفتاح" ،فیما بینها تتداخل أساسیةلمفاهیم  األولویة أعطتللجمیع حیث 

 »اإلضافة« La participation »المشاركة  « l’accessibilité » الوصول«
l’inclusion »,  المسؤولیةو  «responsabilité » فالفضاء العمومي ال یعبر فقط عن

المرافق العمومیة بل انه فضاء أین یتم و  المواقع الحضریة المادیة كالطرقات والحدائق
هویة تشكیل و  تحدید السلطة انه الفضاء الذي یتم فیه إعادة النظرو  التصریح بالحقوق

یبین قوة و  أیدیولوجیة المكتبة العمومیةو  یتماشى روزا لینهذا المفهوم الذي قدمته  .1"المجتمع
المفهوم حیث بینت الدور الذي تلعبه المكتبة العمومیة في المجتمع عن طریق فتح المجال 

 .للجمیع

 الوصول الحرمقاربة مفادها الربط بین  "kaarim tai pale"في نفس السیاق قدم الباحث -
   للفضاء العمومي أساسيالمعلومة هي عنصر  أنیرى  "حیث ،الفضاء العمومي و 

والوصول الحر هو وجه من أوجه الدیمقراطیة ما یشكل الخدمة القاعدیة واألساسیة للفضاء 
  .2"العمومي

                                                           
1 - Berndston, Maija., Helsinki, finland. Les bibliothèques publiques et la fabrication 

d’espace. Op. cit.  p. 02.  
2 - IBID. p. 03. 
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 Kathleen de la Peña McCook الباحثةمن بین من خاض في هذا المجال كذلك  
الطبعة (  Introduction to Public  Librarianshipفي كتابها  األخیرةحیث ترى هذه 

هي عنصر مركزي من الفضاء العمومي  المكتبات العمومیة أن) 2004سنة األولى 
ساهمت في تطویر  حیث  )معتمدة على مقاربة الفیلسوف هابرماس عن الفضاء العمومي(

اهتماماتها عن و  توسیع نطاق خدماتهاو  المجتمعمن خالل توحید قیم عالیة داخل هذا االخیر 
  .دیمقراطيالنقاش ال اخلق فضاءات للتجمع یسودهمن خالل طریق خلق شعور باالنتماء 

التغییرات التي مرت "عن ) 2011الطبعة الثانیة(مطوال في كتابها  الحدیث الباحثةواصلت  
التي تدعمها وصوال السنوات التي مضت بخصوص القیم  بها المكتبات العمومیة على مدار

الحریة الفكریة والمساواة في الوصول الى المعرفة لجمیع ك ادئتدعم مب أصبحت أن إلى
ثالثة مجاالت  من خالل اإلنسانحقوق احترام تماشیا مع   األعراقو  األجناسو  األعمار
  :هيلخدماتها  أساسیة

  .البشریةللتنمیة  أساسي أمرهو المعرفة  إلىالوصول *

  .هي القوة الحیة للثقافةة یالمكتبات العموم*

هي انعكاس لبیان  األمریكیةالتعددیة الثقافیة فخدمة المكتبات العمومیة بالوالیات المتحدة *
  IFLA.1المعلومات و  لالتحاد الدولي لجمعیة المكتبات متعدد الثقافات

 

 

 

                                                           
1 - McCook, Kathleen De la Peña. Introduction to public librarianship. op.cit.   
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وفائدتها من خالل  العمومیةمقاربة الباحثة ماكوك في تعزیز وجود المكتبات ساهمت من هنا 
یكمن هذا التصور في تجسید مشروع مبادئ سامیة و  تصور قد تغذى بقیمو  طرح جدید لها

 كما قد وضعت الركائز األساسیة لخدمة المكتبة اإلنساناحترام حقوق  إطارمكتبة عامة في 
 .اإلعالم- التعلیم -الثقافيالتراث – العموميالفضاء  التي تكمن فيو 

  :الحضريو  المكتبات العمومیة في ظل التخطیط العمراني 2-2-4

 أثارتحتل المكتبات العمومیة موقعا مهما في التصور الحضري للنموذج العمراني هذا ما 
 danois Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik" : اهتمام

Jochumsen.Dorte skot Hansen"  الذي أصدروا كتابا تحت عنوان: 

(La Bibliothèque dans la planification urbaine expérience,  créativité 
et Innovation)                                           

  .الحضريحیث قدموا عددا من المكتبات التي كانت عنصرا مهما النطالق التطور 

 أوسعمشهد المكتبات العمومیة في ظل التخطیط العمراني الحضري قد اخذ بعدا  إنحقیقة 
منها بنایة المكتبة العمومیة  )التخطیط الحضري(اعتبارا لهذا العامل  أخذتمع ظهور نماذج 

" Seattle من تصمیم المهندس Ram Kohlaas  التي تعتبر صورة معبرة بالنسبة للمدینة و
 "مكتبة  أمستردامكذلك نجد في .ذي یتوسط المدینة بمواصفات مثیرةنظرا لموقعها المتمیز ال

Openbaare Bibliothek "  6000من  أكثرالتي تستقبل و 

والتي تركت بصمة  مدینة هاملت أحیاءفي "  Idea Store "في لندن فنجد  أما.زائر یومیا
  1.أمام موجة التحوالتو  ال مثیل لها في عالم المكتبات

                                                           
1 Berndston, Maija., Helsinki, finland. Les bibliothèques publiques et la fabrication 

d’espace. Op. cit.  p.4  
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في "  Michael Dudley "المكتبات العمومیة في التخطیط الحضري اخذ تصورا مختلفا عند  أهمیة إن- 
 المكتبات نموذج أعطىحیث "Bibliothèques publiques et résilience des ville"كتابه 

  .الصعبة األشیاءعلى  التأثیرو  كیف استخدمت في حل المشاكل االجتماعیةو  األمریكیة

ینسجم بصفة ارتیاحیة في  أنالفضاء الثقافي القاعدي البد له  أنیرى "  Jean-Paul Frankum أما 
الفعل ,الفعل التربوي ,للحیاة الثقافیة  األخرىعالقة حمیمیة مع التنظیمات  أیضایعطي و  التنظیم الحضري

  .یتضمن المتنفس العمیق للحيو  االجتماعي

  :أهم المنظرین البد منمن اجل ترسیخ هذه المبادئ التي نادى بها و  لذا

  المكتبات العمومیة تلعب دورا كفضاء مفتوح أنتشجیع المكتبیین على تقبل فكرة *

  .من المهم شرح قیمة الفضاء العمومي*

 .على دور المكتبات العمومیة كفضاء مفتوح من خالل صناعة الفضاء التأكیدو  یجب الدفاع*

ابسط تسییر الفضاءات العمومیة بمعنى و  صناعة الفضاء هي مقاربة تقترب نوعا ما من التخطیط فهم إن
تلعب في فضاء موازي من اجل اكتشاف و  تعمل.التي تعیش األشخاصمساءلة و  تستهدف مالحظات

  .احتیاجاتهم هذه المعلومة تستخدم لبناء نظرة مشتركة لهذه الفضاءات

در لصناعة الفضاء ؟حیث نجد تبا نأكون على معرفة كیف یمكن للمكتبات ولعل التركیز هنا سوف ی- 
في ) المكتبات( األخیرةذي تلعبه تلك ما یؤكد على الدور ال "خطیط الحضريالمكتبات في الت "بفي كتا

 .الخ في خلق فضاءات فعالة... المتاحف.كالمسارح األخرىصناعة الفضاء مثل المؤسسات الثقافیة 
المرح داخل و  لیست فقط إنشاء بنایة شعبیة بل أیضا إدخال األفراد في إنشاء النشاطاتصناعة الفضاء 

  . هذا الفضاء
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 :المبحث الثالث  واقع السیاسة الثقافیة الجزائریة-3

  :مبادئ السیاسة الثقافیة الجزائریةو  مفهوم 3-1

 حد بعید إلىالجزائریة بعد االستقالل نتاج نخب ثقافیة غیر متجانسة الثقافة  مأزقلقد كان "
ذلك عبر نخب ثقافیة و  ، حقیقیة بین سلطة الثقافة وثقافة السلطة أزمةهي تعبر عن وجود و 

التصحر " أو" البؤس الثقافي"من اجل تجاوز و  1".بینهامن التفاعل فیما  األدنىال تقیم الحد 
المسطرة  األولویات أهماحد مكتوبة و  لذا كانت ضرورة وجود سیاسة ثقافیة واضحة" الموروث

حقیقة مازالت جهود الفاعلین في الجزائر .ظلت لفترة طویلة تثیر العدید من التساؤالت أنها إال
من "الوعكة الصحیة "تستفهم الواقع الثقافي لمعرفة من الذي یقف وراء ما یشبه  أنتحاول 

  .اجل بلورة سیاسة ثقافیة واضحة

تظل السیاسة الثقافیة طبقا لنموذج مركزي یعتمد على هیمنة وزارة " أنالتخطیط كان  نإ -
ازداد هذا االتجاه منذ و  الفنیة بالجزائرو  الثقافیة األنشطةتقود الوزارة تقریبا كل  أینالثقافة 

 : "مع االرتفاع المذهل للمیزانیة المخصصة للثقافة كما یبینه الشكل التالي 2002بدایة سنة 

 

 

 

 

 

                                                           
االبعاد الحضاریة للثورة  .محمد ،مجاود  :في .عصر العولمة الجزائریة وتحدیات قیم الثورة .مسعود ،الظاهر - 1

  .53 .ص.2005،جامعة الجیاللي الیابس  : بلعباس. بلعباس. 2003جوان  12-11،الملتقى المغاربي  : الجزائریة
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  2012و 2003یمثل تطور میزانیة وزارة الثقافة مابین سنة  :1  الشكل رقم

 

  :كما نالحظه في الشكل التالي ئابطی االتنظیم الثقافي تطور و  بالمقابل عرف التشریع

  

  1" 2012-2002التنظیم الثقافي بالجزائر بین سنة و  تطور التشریع : 2 الشكل رقم

لكل ما یتعلق  أساسیةوثیقة مرجعیة " أنهایمكن تعریف السیاسة الثقافیة على في هذا الصدد 
 أوفهي مخطط عمل ، المتصلةالهیئات و  المؤسساتو  نشاط القطاعاتو  بالتشیید الثقافي

یعتبر و  2".من الممارسات المستخدمة إطاراالغایات التي توضح و  األهدافوثیقة نشاط تقدم 
  مجموع ) الثقافة الجزائریة(فهي تشمل بالنسبة لها مفهوم الثقافة جوهریا 

  
                                                           

  55. صالمرجع نفسه،  .عصر العولمة الجزائریة وتحدیات قیم الثورة .مسعود ،الظاهر -  1

  .74. ص. 1982مطبعة بن بولعید، : الجزائر. ملف السیاسة الثقافیة. حزب جبهة التحریر الوطني -  2
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 .للبالدتستمد قوتها من االنتماءات الجغرافیة و  المعرفیةو  التعبیرات المختلفة الفنیة واللغویة
  : انطالقا مما سبق قوله تتضح مبادئ السیاسة الثقافیة الجزائریة في

  .اإلنسانمن حقوق  یتجزأال  جزءهي و  التصرف أوالثقافة حق غیر قابل للتقادم  إن*"

  .الغیر مادي هو تعبیر عن هویة الشعب الجزائريو  التراث الثقافي المادي*

  .الملموسو  الدائمفي یضمن السالم احترام التنوع الثقا*

  هي عنصر مهم في التنمیة المستدامةو  الثقافة ملكیة مشتركة للمواطنین الجزائریین*

 .یمثلون مصدر تقدم البالد معترف به اإلبداعیةمجموع القوى و  الكتابو  الفنانون*

  :من هنا تلتزم السیاسة الثقافیة ب

  .العلميو  الفني اإلبداعالعمل على دفع *

التحركات الواجب اتخاذها في القطاع الثقافي بالتنسیق مع مختلف الفاعلین تفعیل و  تخطیط*
  .في الحقل الثقافي

  .توسیع قواعدهما الجماهیریةو  الثقافةو  دمقرطة الفنون*

   1".المخصصة للثقافة لألموالشفافة  إدارةلضمان  الالزمة اآللیات إرساء*

  

  

                                                           
 : ]د ت [ .مشروع السیاسة الثقافیة للجزائر. وآخرون  ،.، بعلوج یوسف.سامي،، عبد القرفي .ملیك ،شلوي  -  1

  .3-2.ص. 2013
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  :السیاسة الثقافیة الجزائریة أهداف 3-2

حیث  ،1962میثاق طرابلس عام  أكدهالسیاسة الثقافیة الجزائریة هي استمرار لما  أهداف إن
زمة بین الالو  تكون الصلة الحیة أنالثقافة الجزائریة المعرفة بهذا الشكل یجب "جاء فیه 

الیومیة التي یتطلبها و  الواجبات المادیةو  المهامو  للثورة الدیمقراطیة الشعبیة اإلیدیولوجيالجهد 
  :السیاسة الثقافیة في أهدافمن هنا تظهر  . 1" بناء البلد

من مكونات  أساسیانشر تراث الثقافة الجزائریة الذي یشكل مكونا و  المساهمة في حفظ*
 للمؤسسات الثقافیة یةهیكلي للقطاع الثقافي یتیح حماو  قانوني إطارتوفیر كذلك  ،الهویة

الثقافة التي تكون لها معوقات  إلىالحرص على نفاذ المواطنین بشكل متساو مع  الفنیةو 
 تشجیع التبادل بین الثقافات على المستویین الوطنيمن جهة اخرى .اجتماعیة واقتصادیة

 .الثقافیة التي یفرزها تنوع التعبیرات الثقافیة للجزائر األنشطةمن خالل ،الدولو  اإلقلیميو 

  :الجزائریة الثقافیةمشاكل السیاسة  3-3

  :الجزائریة و هي  العقبات التي تعترض السیاسة الثقافیة أهمیمكن التعرف على 

 أنبما  "و ،التنمیةمكانا هامشیا في مخططات  إالالتنمیة الثقافیة ال تحتل  إن: التخطیط*
یتم بمعزل عن المخططات العامة للتمنیة لهذا یجب دمج  أنتطور العمل الثقافي ال یمكن 

  أنطبعا ال یمكن .2"جمیع برامج التنمیة الثقافیة في المخططات یعتبر مهمة عاجلة

 

                                                           
  .56 .ص. ]ت.د [ ،مؤسسة المورد الثقافي : الجزائر. السیاسة الثقافیة في الجزائر. مخلوف ،بكروح ،.عمر،كساب  -  1

  .62 .ص .المرجع السابق .ملف السیاسة الثقافیة .حزب جبهة التحریر الوطني -  2
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 من خالل ،تطویرهاو  الثقافة إحیاءبجرة قلم المجهودات التي تسعى الدولة لبذلها في سبیل  نمحو
المكتبات العمومیة في جمیع والیات الوطن غیرهم  ٕانشاءو  السنویة للكتب المهرجاناتو  التظاهرات الثقافیة

  .التخطیط الفعال إلىتبقى مجهودات تفتقر   أنها إال

تنقل هذا المیدان من  أنبحبوحة مالیة یمكن لها  إلىیحتاج المیدان الثقافي في الجزائر :التمویل*
 .الدولةیعود بالفائدة على استثمار هائل  إلى اإلمكانیاتبرة من تمجموعة مع

حركة النشاط الثقافي في مختلف المستویات و  سیر المؤسسات الثقافیةو  دراسة مشاكل التنظیم إن:التنظیم*
عدم تالؤم المؤسسات الثقافیة مع طبیعة  أهمهاالتي و  في الكشف عن سلبیات العمل الثقافي أهمیةتكتسي 

القائمة لم تحدد وظائفها بدقة ما جعلها عرضة للجمود  مهامها المسندة لها فبعض المؤسسات الثقافیة
 الثقافیةكذلك بعض النشاطات .واضح لتنظیمها إطارت دون تحدید أنشأالتي " دور الثقافة بالجزائر"ال مث"

 لغیاب إطار تشریعيهذا راجع  التنسیق انعدامو  المعارض یغلب علیها طابع االرتجالو  كالمهرجانات
 .العملیةتنظیمي ینظم هذه و 

تشكل عقبة في تطور النشاط  أصبحتانعدام التنسیق بین قطاعات النشاطات الثقافیة  إن: التنسیق*
  .التنسیق بین هیاكلهو  الثقافي ما یستوجب دعم النشاط الثقافي

قافیة الثو  التخصصات الفنیةو  الجهود التي بذلت في تكوین العاملین في عدد من القطاعات إن: التكوین*
  " 1.دون سیاسة واضحة المعالمو  مطلوببعیدة عن المستوى المازالت 

  :لنجاح السیاسة الثقافیة الجزائریة األساسیةالمتطلبات  3-4

نوعا من ترتیب و  توافر جملة من العناصر األساسیة إلىتحتاج السیاسة الثقافیة الجزائریة 
  :المحددة منهاو  معتمدة على وضع المخططات التفصیلیة لتنفیذ السیاسات العامة األولویات
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ف برامج النشاط تستهد أنلهذا یجب و تنطلق خطط التنفیذ من واقع العمل  أنیجب :أوال*
 ٕاعدادو المشاكل  لمعالجةاالنتقالیة و  الملحة اإلجراءاتیة الحالیة باتخاذ السنوي تحسین الوضع

  .المشاریع 

توزیع و  تتسم هذه الخطط بشمول التطویر لكل القطاعات العمل الثقافي أنیجب : ثانیا*
  .المدروسة تضمن توازن التطور بین مختلف القطاعات األولویاتالوسائل حسب و  الجهود

بدراسة دقیقة لجمیع المشاكل التي تعوق تطور العمل الثقافي لتنفیذیة ااألجهزة تقوم  أن:ثالثا*
  .العام

 في تأخذ أن إلىتحتاج  أنوص المشاكل التي تعترض العمل الثقافي یمكن و بخص
   : االعتبار

 .لثقافیة في المخططات السنویة معاا التنمیةدمج جمیع برامج  أي: التخطیط-

جزئیا من طرف الدولة لمدة طویلة  أوالفكري الثقافي كلیا  اإلنتاجضمان تمویل : التمویل-"
یجب عقلنة سیاسة النفاق على  أخرىمن جهة  ،المیدانتسمح بانطالقة حقیقیة في هذا 

 اإلنتاجالثقافیة دون مركزیة التمویل مع دراسة الطرق التي تمكن من تسویق  األنشطة
 .يلثقافا

خاص بالمؤسسات الثقافیة  تشریعي إطار یجب إیجادللتغلب على مشاكل التنظیم : التنظیم-
  .كذلك إعادة هیكلة المؤسسات الثقافیة على أساس فصل وظیفة التسویق أو التوزیع
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من جهة أخرى الحد من الصبغة الفردیة لتسیر المؤسسات الثقافیة بإنشاء مجالس وظیفیة  -
 .مالئمة تعمل على وضع برامج العمل

العنایة البالغة بتنظیم  مع التظاهرات الثقافیةتنظیم و  أیضا سد الثغرات في تعمیم -
 .الجمعیات المتخصصةو  االتحادات الثقافیة

بیق السیاسة الثقافیة المقررة من طرف طلت اإلطاراتدقیقة للتكوین و  وضع سیاسة شاملة -
 .اللجنة المركزیة

تحدید و  التنظیميو  القانوني إطارهاالمبادرة بحل مشاكل مؤسسات التكوین القائمة بتحدید -
  .فیهاضمان التوظیف و  معادلتهاو  شهادات التخرج منها

تنظیم برنامج سنوي للتكوین والتدریب المستمر قصد تحسین المستوى الثقافي والفني --
  1".للعاملین في القطاع الثقافي

  

  

 

 .المكتبات العمومیة بالجزائر ضمن السیاسة الثقافیة الحالیة :الرابعالمبحث  -4

 .القراءةو  تشجیع الكتابو  السیاسة الثقافیة الجزائریة 4-1

 أم  ؟هل هي أزمة مقروئیة، التساؤالتو  القراءة بالجزائر الكثیر من الحبر أزمة أسالتلقد 
 ،المكتباتو  باتت تهدد وجود الكتاب أنهاخاصة نوعیة ؟  أزمة أمكتاب ؟ أزمة أمأزمة قارئ؟ 
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الهین نظرا لتداخل مجموعة من  باألمرر تشخیص وضعیة القراءة لیس یعتبو  كما
 أمراالقتصادیة مما یجعل التنبؤ بهذه الظاهرة و  السوسیولوجیةو  العوامل الثقافیةو  االعتبارات

خاصة بعد  أبداالدراسات بخصوص هذا ال ینذر بالخیر  إلیه أشارتلكن ما نسبي 
 أنالتي صرح بها الخبیر كمال بطوش من جامعة منتوري بقسنطینة عن  اإلحصائیات"

 نصف كتاب في السنة لكل جزائري( بالمائة  3معدل القراءة في الجزائر ال یتعدى نسبة 
  .1")دقیقتان لكل طفلو 

الفعل الثقافي الوحید الذي یجیب عن تعتبر  أنهاالمقروئیة خاصة  أزمةال یمكن التغافل عن 
هي خاصیة للتطور "و .صرحت به الیونسكو اجتماعیة ذات قیمة حسب ماضرورة 

الباحثة  رأيحسب للتطور الثقافي  أساسیةاذاة و  مفتاح المعرفةو  لكل المجتمعاتاالجتماعي 
  2".)رحمها اهللا ( حلیمة سمرة

 

 :العوامل المؤثرة على المقروئیة بالجزائر متعددة أهمها نجد-

لألسف آخر و  أین یمثل الكتاب،بسبب سلم األولویات للفرد الجزائري : تراجع القدرة الشرائیة*
  .األولویات

                                                           
نشر یوم  . ]على الخط[ مدونة الفعل الثقافي في الجزائر : في. أزمة المقرونیة في الجزائر. القالي، زینب - 1

 .)03/03/2016تم االطالع یوم (. cultur-<http://www.alger < : متاح على الرابط التالي .28/07/2012

2  -  Samra, Halima. La lecture publique à l’ère de la société de l’information .in : 

 Abdalilah, Abdelkader. Les jeunes et la lecture dans l’Algérie : Edition-Distribution et 

nouveaux support de lecture. Alger : Ibn Nadim, 2010. P. 23. 

http://www.alger
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فغالبا ما یكون الكتاب "،رفع نسبة المقروئیة و  یلعب دورا في تشجیع: الفضاء العمراني*
فئة و  متوقعینو  متوفر في فضاءات محددة بمنطق تجاري مبرر بتواجد زبائن فعلیین

في هذا السیاق السیاسات العمرانیة تكون ،ٕامكانیات مالیة و  معرفیةاجتماعیة لها قدرات ذهنیة 
 تقریب المواطن العادي من الثقافةو  المؤسسات الثقافیة إلىمطلوبة من اجل تسهیل الوصول 

 .1"القراءةو 

تشیر العدید من الدراسات ان هامشیة القراءة بالجزائر یعود ": تأثیرها على القراءةو  اللغة*
هذا المعطى مستعبد في غالب األحیان من مقاربة  األمیةتفشي ظاهرة  لىإسببها جزئیا  
باإلضافة إلى وجود لغتین في الفضاء اللغوي الجزائري  ،القراءة في الجزائرو  مسالة الكتاب

   2").الفرنسیةو  العربیة(

ال "في هذا الصدد یشیر عز الدین میهوبي انه : )التنشئة االجتماعیة ( المدرسة واألسرة *
علیه و  من المدرسة أساسالم ننطلق  المقروئیة بالجزائر ماو  موضوع الكتاب إثارةجدوى من 

  فهو یطرح االستفهام التالي هل هناك تقلید على موجود على مستوى 

  

حتى ینشا وهو  التربویة الجزائري لترسیخ فعل القراءة لدى التلمیذ الجزائري ؟المنظومة 
  .3"الكتاب كمصدر معرفي هاممحصن تحصینا یجعله یقبل على 

                                                           
نشر  :في الجزائر الشباب والقراءة.عبد اإلله ،عبد القادر  : في. قراءات في مفهوم القراءة.اإلله ،عبد القادر  عبد - 1

  .17. ص. 2010ابن الندیم، : الجزائر .وتوزیع وأوعیة جدیدة للقراءة
  .18. ص. المرجع السابق. قراءات في مفهوم القراءة. عبد اإلله، عبد القادر -  2
. وتستطلع آراء أهم الفاعلین الثقافیین" تفتح ملف الكتاب والنشر والمقروءة في الجزائر"ثقافة الیوم . بوروینة ، فتیحة - 3

   15.ص. 14381. ، ع2007، صحیفة الریاض
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تقلیص عدد النسخ الواحدة " إلى أدىغیاب شبكة توزیع الكتب بالجزائر  إن:مشكل التوزیع*
 ألف 30 إلىعدد النسخ في الدول المتقدمة تصل  أننسخة فقط في حین نجد  1500 إلى
  "1.نسخة للكتاب الواحد ألف 500بل 

ظهرت العدید من اإلجراءات من اجل إعطاء من اجل حفظ ماء وجه الثقافة بالبالد و  لذا
األولویة للقراءة عن طریق ترقیة السیاسة الوطنیة للكتاب من خالل وضع شبكة مكتبات 

النشاطات المتعلقة بالكتاب إضافة إلى وضع و  تعزیز دور المكتبات المتنقلةو  للقراءة العمومیة
 :تنظیمي مالئم من خاللو  إطار قانوني

وزارة الثقافة لتشجیع  إستراتیجیة أبعادهذا بعدا من  أصبحلقد : األدبي اإلبداعو  دعم النشر*
) ناشرینو  كتاب(بید الفاعلین في مجال صناعة الكتاب  األخذعن طریق "،القراءة و  الكتاب

 لألدببرامج مكرسة  إقامةكذلك  أدبیةاستحداث جوائز و  مادیة إعاناتعن طریق تقدیم 
الثقافة كذلك توفیر و  توطید العالقة بین قطاع التربیة إلى إضافة ،اللغاتالقراءة بكل و  الكتابةو 

ترقیة  باإلضافة إلى مناسبة تشریعاتو  إجراءاتحمایة الملكیة الفكریة عن طریق سن 
النشاطات المتصلة بالكتاب منها الصالون الدولي للكتاب، والمهرجان الدولي للشریط 

 ." ب ومهرجان القراءة في االحتفالالمرسوم، ومهرجان األدب وكتاب الشبا

 09-202بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2009ذلك سنة و : المركز الوطني للكتاب إنشاء*
مؤسسة عمومیة تتمتع  4 إلى 2یعتبر حسب المادة "الذي و  27/07/2009الصادر في 

و هو یعمل على تشجیع  االستقالل المالي تحت وصایة وزیر الثقافةو  بالشخصیة المعنویة

                                                           
  .المرجع السابق. أزمة المقروئیة في الجزائر. القالي، زینب -  1
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ترقیة و  زیعهتو و  اقتراح مبادرات من شانها تفعیل نشر الكتابو  األدبيالتعبیر  أسالیبجمیع 
   1."المطالعة العمومیة

بموجب القرار الصادر سنة " تأسیسهاتم : )قراءة في احتفال(المهرجانات الثقافیة المحلیة *
-09مدیریة الثقافة التابعة للوالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  إشرافتنظم تحت  2010

یتم من خالله تفعیل نشاطات تخص المطالعة من خالل خلق فضاءات مطالعة  أین "14
تنظیم خرجات للمكتبة المتنقلة إلى و  ورشات تنظیم  أیضا دور الثقافةو  عمومیة في المكتبات

  .األماكن النائیة

بالجزائر كل سنة من  107-64بموجب مرسوم رقم  تأسیسهاتم : تابالمعارض الدولیة للك*
جمادى الثانیة عام  12القرار المؤرخ في  العاصمة بموجبالدخول االجتماعي بالجزائر 

 والذي من خالله یتم تزوید المكتبات عبر الوطن أما عن 2009یونیو  6الموافق ل 1430
الخاص بكیفیة تنظیم  14-09المرسوم رقم شروط تنظیم هذا المهرجان فهي محددة في 

  2.المهرجانات الثقافیة

  

  :ظهور المكتبات العمومیة بالجزائر 4-2

                                                           
 مؤسسة المورد الثقافي ،: الجزائر. )2012-2002( : جزائرالتشریع والتنظیم الثقافي في ال. كساب ، عمر -  1

  .07 .ص.] ت.د [ 
. جامعة احمد بن بلة  : وهران. دكتوراه  أطروحة .في الجزائر جودة خدمات المكتبات العمومیة .بن حاویة، یمینة -  2

  149.ص. 2014/2015

  



الجزائریة الثقافیة السیاسة ظل في العمومي الفضاء برادیغم:    األول الفصل  
 

70 
 

الحقبات التاریخیة التي مرت بها  إلىظهور المكتبات العمومیة بالجزائر یعود جذورها  إن
عرفت فیها كل فترة و ، غایة االستقالل إلىاالستعمار الفرنسي و  الجزائر منذ الحكم العثماني

  .المكتبات العمومیة تطورا من نواحي مختلفة

عامة  إلىیمكن تقسیم المكتبات خالل العهد العثماني بالجزائر   خالل العهد العثماني*
 ال على جمع الكتبو  التألیفالوالة لم یشجعوا على  أن" إلى اإلشارةیجب و ، خاصة وأخرى

التي و  المدارسو  الزوایاو  الملحقة بالمساجد المقصود بالمكتبات العامة هنا هو تلك المكتباتو 
ال نتوقع في ذلك العهد وجود مكتبة عمومیة بالشكل المتعارف و  كانت مفتوحة لجمیع القراء

لما كانت السیادة في و  لیس مم السهل حصرهاو  المكتبات الخاصة فكثیرة أما،علیه الیوم 
اغلبه ال یخرج عن هذه العلوم من العهد العثماني للعلوم الدینیة فان محتوى لمكتبات كان 

  .1"كتب الفقهو  النبویة  األحادیثو  كتب التفاسیر

تعمیم األفكار الخاصة و  فسعیا وراء نشر الثقافة الغربیة": خالل االحتالل الفرنسي*
بالمجتمعات االروبیة البعیدة كل البعد عن الحضارة العربیة اإلسالمیة عملت فرنسا على 

 المكتبات ألجل تعمیم الثقافة االروبیةو  الثقافیة على رأسها المدارسإقامة مختلف الهیاكل 
 :كما جاء في مقالة فرنسیة ."اإلسالمیةالقضاء على الثقافة العربیة و 

 

 

 

                                                           
-296. ص. 1998دار الغرب اإلسالمي، : بیروت. 1830-1500: تاریخ الجزائر الثقافي. سعد اهللا، أبو القاسم - 1

  .1.ج.297
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« Les bibliothèques et les écoles…moyen unique non seulement de 
propager l’instruction. Mais aussi d’affermir et de développer dans la 
population une mentalité française». 1       

 أساسیةدعامة  أوكوسیلة  الخ..المكتبات الحرةو  مكتبات المدارسو  فظهرت مكتبات البلدیات
نمیز في هذه الفترة وجود مكتبات خاصة و  تطویر الثقافة الفرنسیةو  من دعائم نشر التعلیم

بحي  1872سنة  إلى نشأتهاو التي تعود .مكتبة بلدیة مركزیة بالجزائر أخرىو  باالروبیین
  .القصبة العتیق

ن مهمتی إلىعن واقع المكتبات العمومیة في تلك الفترة نتطرق  أكثرو لمعرفة تفاصیل -
قام بمهمة تفتیش  أرشیفي أوبصفته مكتبي    Gabriel esquer 1908سنة  أوال": تفتیش
للمكتبات العمومیة بالجزائر كما قد تحدث عن وضعیة  1919فیفري  16ذلك في و  رسمیة

 1925غایة  إلى 1912المكتبات العمومیة في مقال نشر بالحولیات الجامعیة بالجزائر سنة 
 :التاریخ الذي سجل فیه میزانیة القتناء الكتب للمكتبات كما ذكر

تتطور جزئیا خاصة في  أنیمكن  اإلرادةتنظیم هذه المكتبات لم تشهد تحسنا لكن بوجود " 
عن طریق الدعم المالي یمكن تطویرها ."المالیة لكن حالتها لیست محطمة اإلمكاناتنقص 

التجلید مما زاد وضعیة المكتبات الجزائریة و  لثانیة زاد سعر الكتبالن بعد الحرب العالمیة ا
  .سوءا

 

                                                           
 . 3000العربیة . 1962- 1830: المكتبات العامة بالجزائر خالل االحتالل الفرنسي .ناجیة قموح ، -  1

[En ligne] ،2005التالي متاح على الرابط .109- 91 .، ص1 .، ع :  

.>http://arabein.net/arabiaal/2005/html<) 18/03/2016تم االطالع یوم.( 

http://arabein.net/arabiaal/2005/html
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قام بمهمة من  أینهو المفتش العام للمكتبات و   pierre Lelievreثانیا مهمة تفتیش ل
هذه المهمة التفتیشیة غیر محددة فقط بالمكتبات التابعة لوزارة و  1940دیسمبر  19-20

تحقیقات واسعة حول الحاالت  إقامة إلىالمسؤول المحلیین بل هدفت و  التربیة الوطنیة
 1.الكتاب بالجزائرو  القراءة العمومیةو  المختلفة لمشكل المكتبات

كانت البنى التحتیة  1962بعد االستقالل سنة  : االستقاللالمكتبات العمومیة بعد *
خاصة الهیاكل  إلدارةناجعة  إستراتیجیةوجود  إلىالموروثة من االستعمار الفرنسي تحتاج 

بناء  أولویاتلم یكن ضمن  لألسفو  الجانب الثقافي أن إال.منها آنذاكالثقافیة الموجودة 
دورها راحت و  المكتبات العمومیة بأهمیةوشعورا منها  ، 1963سنة  إالالدولة الجزائریة 

غیرهم حیث ألقت على و  دور الثقافةو  تؤسس لمثل هذه المؤسسات المعرفیة داخل البلدیات
  .عامةو  المطالعة لسواد الشعبكذا فضاءات و  الفكریة األوعیةعاتقها مسؤولیة توفیر 

  :)1980-1963(المرحلة األولى -

 121-63كانت المكتبات العمومیة تحت وصایة وزارة التربیة الوطنیة بموجب المرسوم رقم  
 163-64هو علیه بموجب المرسوم الذي تاله  ظلت على ماو  الصادر باللغة الفرنسیة

التابعة لمدیریة  األرشیفو  فكانت المكتبات العمومیة تسیر من طرف مصلحة المكتبات
بالمدیریة الفرعیة  208-65یطلق علیها بموجب المرسوم  أصبحالتي و  الشؤون الثقافیة

  .مدیریة الشؤون الثقافیة بإشرافالمكتبات و  المتاحفو  للفنون

  

                                                           
1 - Arab, Abdelhamid. Etat de la lecture publique en Algérie Durand la période coloniale : 

1830-1962. Revue de la bibliothéconomie, 2001, N.°1.p. 39-35  
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مهام تسییر المكتبات و  انتقلت اختصاصات أین"  :)1998-1981(المرحلة الثانیة -
حقیقة لم یتوقف  ،الثقافةوزارة  إلىالمطالعة العمومیة من وزارة التربیة الوطنیة و  العمومیة

 للمدیریات الخاصة بالمكتبات إقصاءحدث  )1989-1981(عند هذا بل سنة  األمر
كذلك  ، 390-81الثقافة و  اإلعالمالمطالعة العمومیة بموجب المرسوم التنظیمي لوزارة و 

الذي یعطي للبلدیات الصالحیات في  382-81مرسوم رقم  بإصدارتمیزت هذه الفترة 
 .المكتباتتسییر 

-94تمیزت هذه الفترة بصدور مرسوم تنفیذي رقم  : )2005-1990(المرحلة الثالثة -
الذي یتضمن إحداث مدیریات الثقافة  1994نوفمبر 23الموافق ل  1415المؤرخ في  414

بناءا على و  2003الى 2000من سنة و  ،تتولى اإلشراف الالمركزي على المكتبات العامة
ارة الثقافة ببعض األنشطة الوضعیة المتردیة التي كانت تعیشها المكتبات العمومیة قامت وز 

سنة  80-05بعد ذلك صدر مرسوم تنفیذي أخر رقم  ،غیرها و  الثقافیة كمعارض الكتب
المكتبات  أصبحتهنا و  المركزیة في وزارة الثقافة اإلدارةالذي یتضمن تنظیم  2005

تضم التي  المطالعة العمومیةو  وزارة الثقافة من خالل مدیریة الكتاب إشرافالعمومیة تحت 
 المدیریة الفرعیة للمكتباتو  المدیریة الفرعیة لدعم اإلبداع األدبي: مدیریتین فرعیتین هما

  1."ترقیة المطالعةو 

  :) 2012-2006(المرحلة الرابعة -

 األساسيالذي یحدد القانون  275-08المرسوم التنفیذي رقم  الفترة بصدورهذه تمیزت 
طریق  لمكتبات المطالعة العمومیة بعد ذلك عرف قطاع التشریع في هذا المجال انتعاشا عن

 الذي یحدد تصنیف  2010صدور قرار وزاري مشترك سنة 

                                                           
  111-112 .ص.المرجع السابق . المعلومات بالمكتبات العمومیةجودة خدمات .یمینة   ،بن حاویة -1
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-12مرسوم تنفیذي رقم "بعد ذلك صدر ، شروط االلتحاق بهاو  مكتبات المطالعة العمومیة
  .1"سیة للمطالعة العمومیةللمكتبات الرئی األساسيیحدد القانون  2012سنة  234

الخطى البطیئة التي سار بها تطور االهتمام بالمكتبات العمومیة على المستوى بعد و  
السید عبد "مع انطالق تجسید مشروع الرئیس الجمهوریة  الوطني عرف بعض االنتعاش

بالتعاون  التي بادرت بتجسیدها وزارة الثقافةو  في كل بلدیة األقلمكتبة على " العزیز بوتفلیقة
حیث تم بناء مئات  2005هذا بدایة من سنة و  الجماعات المحلیةو  مع وزارة الداخلیة

وزارة الثقافة  أعدتهالوالیات حسب دفتر شروط و  الدوائرو  المكتبات على مستوى البلدیات
مكتبة  450كذلك تم برمجة انجاز  ،صادقت علیها الیونسكوو  ر الدولیةالمعایی یطابق

بحیث تعمل على تسیرها وزارة الثقافة  2014عمومیة في كامل التراب الوطني خالل سنة 
ملیار  118من میزانیتها للمخطط الخماسي و التي تقدر ب %30بغالف مالي یصل إلى 

ألول و  أكدت على أن الجزائر 2011بحسب تصریح لوزیرة الثقافة خلیدة تومي سنة و  دینار
مرة بعد االستقالل أصبح لدیها سیاسة وطنیة تخص المكتبات العمومیة من خالل برنامج 

مكتبة على حسب عدد  1541بالتالي سوف تكون لدینا على األقل و  مكتبة في كل بلدیة
  .البلدیات عالوة على تجهیز كل والیة بمكتبات متنقلة

  

  

 

 

                                                           
یحدد القانون االساسي ، 2012مایو  24الموافق ل  1433رجب عام  3المؤرخ في 234-12مرسوم تنفیذي رقم  .1

  .34.ع. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة. للمكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة
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  :المكتبات العمومیة الجزائریة أنواع 4-3

–قطاعات وزاریة هي وزارة الثقافة  أربعة إطارتنقسم المكتبات العمومیة في الجزائر تحت "
 وزارة الشؤون الدینیة–الریاضة و  وزارة الشباب–الجماعات المحلیة و  وزارة الداخلیة

  1".األوقافو 

 :المكتبات العمومیة التابعة لوزارة الثقافة 4-3-1

الهیئة المركزیة الوحیدة التي لها  و التيهذا النوع من المكتبات تابع لوزارة الثقافة  
ذلك من خالل مدیریة و  المطالعة العمومیةو  مل في مجال المكتباتعصالحیات مقننة لل

 أیضا ،التوزیعو  النشرو  الطبعو  البحثو  اإلبداعتتكفل  بترقیة  أینالمطالعة العمومیة و  الكتاب
تضم من اجل ذلك مدیریتین و  قاعات المطالعة العمومیةو  تنظیم الشبكة الوطنیة للمكتبات

الجانب الالمركزي فیها فیتمثل في مدیریات  أماالمركزي  اإلشراففهي بذلك تتولى  ،فرعیتین
  :نجد في هذا النوعو  الثقافة على مستوى الوالیات

مكتبات الوسط –كالمكتبات الشبه الریفیة  أصنافبها خمسة (مكتبات المطالعة العمومیة -
 ).المكتبات الوالئیةو  األعلىمكتبات الوسط الحضري –مكتبات الوسط الحضري -الریفي

مكتبات المتاحف التي تكون و  التي توجد بدور الثقافةو  كذلك نجد مكتبات المراكز الثقافیة
  .العاصمةبالجزائر  متحفالأمثلتها مكتبة تابعة للمتحف من 

  

  

                                                           
المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة بالغرب الجزائري كفضاء ثالث دراسة میدانیة للمكتبة الرئیسیة .سمیرة  ،بلبشیر -1

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر . للمطالعة العمومیة محمد دیب و مالك بن نبي لوالیتي تلمسان و عین تموشنت
   67. ص.  2015- 2014ئقیة قسم علم المكتبات و العلوم الوثا : وهران. تخصص هندسة المعلومات،
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  :ة الداخلیة والجماعات المحلیةر المكتبات العمومیة التابعة لوزا 4-3-2

 علیها باإلنفاقتتكفل البلدیة و  إداریةالتي تنشا بموجب مداولة و  و المعروفة بالمكتبات البلدیة
  تام للمكتبة  بالجزائر غیابیشهد القانون الخاص للبلدیة و  علیها اإلشرافو 

غیر واضحة مع غیاب المعاییر المتفق علیها و  غیر محددةالعمومیة مما جعل المسؤولیات 
  .بخصوص المكتبات العمومیة

 :الریاضةو  المكتبات التابعة لوزارة الشباب 4-3-3

ور الشباب من اجل تقدیم خدمة عمومیة تكون بواسطة دهي فضاء عمومي تتواجد ضمن  و
 أنها إالخدمة عامة الناس  إلىكونها تهدف  متأخرة علیها لساعاتلذا یمكن التردد  ، األحیاء

  .تنظیمي لها یحدد مهامها ووظائفها بدقة إطارتشهد غیاب 

  األوقاف و  المكتبات التابعة لوزارة الشؤون الدینیة 4-3-4

تحتوي على رصید وثائقي  ،و هي مكتبات تابعة للمراكز الثقافیة اإلسالمیة المتواجدة بالوالیة
تكون تابعة للمركز الثقافي اإلسالمي بالجزائر العاصمة و  ثقافيو  متنوع بین دیني تاریخي

  .األوقافو  الشؤون الدینیة تسیره وزارة

  :التنظیمیة للمكتبات العمومیة بالجزائرو  القانونیة األطر 4-4

تقوم على تشریعات  أنفي طبیعتها البد لها  إداریةباعتبار المكتبات العمومیة مؤسسات 
 یكون لها نص تشریعي یؤسسها أنحیث یجب  ،تكفل لها االستمرار داخل البنیة الحكومیة 

 .تحدید المسؤولیات إلىباإلضافة والتنظیمیة و المالیة  اإلداریة بیحدد الجوانو 

  :القانوني للمكتبات العمومیة الجزائریة التأسیسو  التشریع 4-4-1
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المؤرخ في  275-07مرسوم تنفیذي رقم  أول"عرفت المكتبات العمومیة الجزائریة صدور 
یتكون  أینلمكتبات المطالعة العمومیة  األساسيالذي یحدد القانون و 1" 2007سبتمبر  18

  .هذا المرسوم من ثالثة فصول

یحدد التنظیم الداخلي  2009فبرایر  26قرار وزاري مشترك مؤرخ في "بعد ذلك صدر  -
جاء في سبعة مواد تتناول التنظیم الداخلي لمكتبات 2"ملحقاتها و  العمومیة المطالعةلمكتبات 

  .مصلحةكیفیة عمل كل و  ملحقاتهاو  المطالعة العمومیة

تصنیف مكتبات الذي یحدد  2010سبتمبر  23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -"
  3." شروط االلتحاق بالمناصب العلیا التابعة لهاو  المطالعة العمومیة

 األساسيیحدد القانون  2012 مایو 24المؤرخ في  234- 12المرسوم التنفیذي رقم -
  275-07هو مكمل لقوانین و  للمكتبات المطالعة الرئیسیة القانون جاء في ثالثة فصول

حدد وضع المكتبات العمومیة الرئیسیة بشكل خاص  أین 2007سبتمبر  18المؤرخ في 
تقوم به  أنالدور الذي یجب و  )تتوجه لكل فئات الجمهور.الوالیةتقع في احد مراكز (معاییرها 

كذلك ) تخصیص مساحة للقراءة تتناسب مع احتیاجات المستفیدین(اتجاه السكان المحلیین 
 :ون في خمسة فصولجاء هذا القان.الداخلیةحدد البنیة التنظیمیة 

تغییر تسمیة مكتبات  إلىتهدف  األولىالمادة .فیه مادتانو  عامة أحكامبه :  األولالفصل -
المطالعة العمومیة الموضوعة تحت وصایة وزارة الثقافة لتصبح تسمیتها المكتبات الرئیسیة 

                                                           
 األساسيیحدد القانون  ،2007سبتمبر  18الموافق ل  1428رمضان عام  6المؤرخ في 275-07مرسوم تنفیذي رقم  -1

   .58.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، لمكتبات المطالعة العمومیة
ت المطالعة یحدد التنظیم الداخلي لمكتبا، 2009فبرایر  26 الموافق ل األولربیع  01مؤرخ فيالقرار وزاري مشترك -  2

  .36.ع.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة . العمومیة  و ملحقاتها
یحدد تصنیف المكتبات المطالعة  ،2010سبتمبر  23الموافق ل 1431شوال  14مؤرخ فيالقرار وزاري مشترك -3

  .73.ع. الجریدة الرسمیة الجزائریة . التابعة لهاالعمومیة و شروط االلتحاق بالمناصب العلیا 
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تكون في المكتبات  أنتبین المعاییر التي تستوجب ف   المادة الثانیة أما.العمومیةللمطالعة 
  .العمومیةالرئیسیة للمطالعة 

الذي یكون باقتراح من الوزیر المسؤول عن و  المقر إنشاءیتناول كیفیة  : الفصل الثاني
 .مهامها الموجهة لفئة عریضة من المجتمعو  مقرها إلى إضافة الثقافة

تسییر المكتبة باعتبارها مؤسسة عمومیة و  إلدارةیهتم بالجانب التنظیمي  : الفصل الثالث-
  ".التسییرو  التنظیم"جانب  أي إداريذات طابع 

 ٕایراداتهاو  الرئیسیة للمطالعة العمومیةیتناول میزانیة المكتبات  أینمالیة  أحكامالفصل الرابع -
  .ختامیةو  انتقالیة أحكامالفصل الخامس  أخیراو  .نفقاتهاو 

  :التنظیم اإلداري للمكتبات العمومیة  4-4-2

 باعتبار المكتبات العمومیة هي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع باالستقالل المالي
محدد و  مضبوط إداريالشخصیة المعنویة فهي تتطلب بطبیعة الحال وجود مستوى تنظیمي و 

 .لمواردهاو  تشریعات ضمانا للتسییر الجید لهاو  بقوانین

الصادر  12-234للمكتبات الرئیسیة للمطالعة الجزائریة نجد المرسوم التنفیذي رقم بالنسبة و 
التسییر حیث بین في و  یحدد ذلك في الفصل الثالث الخاص بالتنظیم 2012مایو  24في 

 المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة یتوالها مجلس توجیه یقوده مدیر إدارة أنمادته السابعة 
ممثل الوالي –رئیسا  مدیر ثقافة الوالیة: المشاركین فیه من األعضاءتاسعة تحدد المادة الو 

  ممثل وزیر المالیة على –رئیس المجلس الشعبي للوالیة 

 مدیر البرید-الریاضة للوالیةو  مدیر الشباب-مدیر التعلیم الوطني للوالیة–مستوى الوالیة 
 الشعبي البلدي المقام فیها المالحق االتصاالت للوالیة رئیس المجلسو  تكنولوجیا المعلوماتو 
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یتداول مجلس و  الثقافة یختارهما الوزیر المسؤول عن الثقافةو  وشخصیتان من عالم الكتاب
 .الحسابات السنویةو  التوجیه على برامج األنشطة السنویة من جهة أخرى مشروع المیزانیة 

نه بواسطة قرار الوزیر یتم تعیی 15فحسب المادة جانب مجلس التوجیه هناك المدیر  إلى-
احترام التشریع الساري یكلف  إطارفي و  ینهى عمله طبقا للصیغ نفسهاو  المسؤول عن الثقافة

  : ب

  .تقدیمها لمجلس التوجیهو  األنشطةبرامج  إعداد*

  .العدالة أمامتمثیلها و  الرئیسیة للمطالعة العمومیةالتصرف باسم المكتبة *

یة للمطالعة عن التنظیم الداخلي فمن اجل تقسیم المهام تتوزع مصالح المكتبة الرئیس أما-
فبرایر  26الموافق ل  األولربیع  أولرار وزاري مشترك مؤرخ في بموجب القو  العمومیة
 : حیث نجد 2009

 معالجةو القیام بتحضیر سیاسة االقتناء ه ومن مهام: تنمیتهو  قسم معالجة الرصید الوثائقي*
  .لإلطالعتجهیزه و  المحافظة علیهو  الرصید الوثائقي

تنظیم مع  وجه بأحسنضمان تقدیم خدمات المكتبات یقوم ب: قسم خدمة المستعملین*
 الوثائقیة األرصدةالمطلوبة عن القراء و  اإلحصائیات إعدادو .أنشطة ثقافیةو  تظاهرات

الصیانة و تسییر  وأعمالتقییم االحتیاجات السنویة المالیة  تتولى: الوسائلو  اإلدارةمصلحة *
  .المستخدمین 
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  األولخالصة الفصل 

لقد ساهمت المقاربات التي طرحت عن المكتبات العمومیة في تغییر التصور الكالسیكي  
الفضاء العمومي الذي یعتبر مفهوم جوهري یعكس  أهمهامفاهیم جدیدة  دخالإبذلك و  لها

تحمل بین طیاتها  أینالمكتبات العمومیة في المجتمع  هتلعب أصبحتالدور الكبیر الذي 
هذا التصور یحتاج  أنغیر .في المجتمع.انشغاالته حتى تصبح اذاة لقیادة التغییرو  اهتماماته

ائر من الدول التي باتت تسعى الن مخطط لها هذا وتعتبر الجز و  سیاسة ثقافیة ناجعة إلى
  .تلتحق بركب الدول المتطورة في تطویر المكتبات العمومیة حتى تصبح فضاءات عمومیة

واسعة من شانها التعریج  أفاقاالفضاء العمومي یفتح و  الحدیث عن المكتبات العمومیة إن
للحیاة من خالل و  مراكز للتعلم أصبحت أینالتغییرات التي مست بنموذج المكتبات  أهمعلى 

سواء من ناحیة التصمیم .مجموعة من الخدمات المقدمة بطابع مغایر لما تعودنا علیه
هب تر هظ يتلاالممارسات الحدیثة  أولفضاءات تنظیم ا أوالعمراني 



   : الثاني الفصل

  . المكتبات العمومیة الحدیثة و تحدیات تبني الوساطة
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 تمهید  -

واسعة من اجل التعریج عن  أفاقاالحدیث عن الوساطة في سیاق المكتبات العمومیة یفتح  إن

تمس بالمجتمع  أبعاداجدیدة حملت بین طیاتها  أنشطةجاءت به هذه الممارسة من  ما أهم

 إعطاءالفرد في الحیاة السوسیوثقافیة عن طریق  إدماجككل حیث ساهمت وبشكل كبیر في 

 إلى األولىیعود الفضل بالدرجة  أینالثقافة  إلىفرص متساویة للجمیع من اجل الوصول 

هذا النوع من الممارسة في تجسید دیمقراطیة الثقافیة وربط الجمهور بالمكتبة من خالل 

  .تولیفة رائعة من الخدمات والتي یصطلح علیها بالوساطة
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 .التصورات الحدیثة للمكتبات العمومیة:  األول المبحث

  : المنطلقات األساسیة في تحول المكتبات العمومیة 1-1

لقد عرف نموذج المكتبات العمومیة جملة من التحوالت الجذریة ساهمت في إحداث  
القطیعة مع التصورات الكالسیكیة التي أظهرت المكتبات على أنها نظام جامد تقلیدي ال 

تقوم هذه التحوالت على فلسفة جدیدة مفادها فتح المجال للقارئ عن طریق خلق ، یتطور
فضاءات متنوعة تتناسب وسلوكیاته بتصمیم یراعى فیه توزیع المساحات بطریقة تسمح بتنوع 

، ) الخ...أماكن لممارسة الریاضة- مقاهي–غیر رسمیة /فضاءات عمل رسمیة(الممارسات 

لبیة احتیاجات المستفید والذي یعتبر العنصر األساسي كل ذلك في فضاء واحد من اجل ت
  :Gilbert Raphaële   على حد قول الباحث

"la collection la plus importante de la bibliothèque c’est le public"  

 :األساسیةخاصة في ظل المنافسة القویة التي باتت تشهدها المكتبات العمومیة في مهامها 
فمحركات البحث قد أخذت مكان البحث الببلیوغرافي باإلضافة إلى .معلوماتإتاحة الثقافة وال

الكتب بالمجان - الموسیقى-إمكانیة الوصول إلى المنتجات الثقافیة غیر المادیة كاألفالم
   1.خاصة صناعة الترفیه أنشطةقدمته االنترنیت من  وعلى الخط وما

 

 

                                                           
1  - Gilbert, Raphaële. Service innovants en bibliothèque : construire de nouvelles 

relations avec les usages. Mémoire d’étude. Ecole nationale des sciences de l’information 

et des bibliothèques, 2010 p. 14. 
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من هنا كانت االنطالقة أین نسجل ظهور نماذج حدیثة من المكتبات العمومیة استطاعت 
ومكتبات الفضاء الثالث وغیرهم سواء  األفكارأن تحقق نتائج مذهلة كمكتبة شیكاغو ومتجر 

یمكن تلخیص و  .طریقة تقدیم الخدمات أوتنظیم الفضاءات  أومن ناحیة التصمیم 
 : یرت صورة المكتبات العمومیة فیما یليالمنطلقات األساسیة التي غ

 

  .قدمته من أنشطة خاصة صناعة الترفیه المنافسة الشدیدة التي تسببت فیها االنترنیت وما
  

  .النتائج المهمة التي حققتها النماذج الحدیثة للمكتبات كمكتبة شیكاغو ومتجر األفكار
  

العدید من المقاربات على ید مجموعة من المنظرین التي غیرت من صورة المكتبة  ظهور
  العمومیة 

  
التركیز على تصمیم بنایة المكتبة والطابع الجمالي لها باعتبارها جزء من الفضاء العمراني 

  .الحضري
  

  .تنظیم فضاءات المكتبة بطریقة تتماشى واحتیاجات المستفیدین وممارساتهم
  

  .المكتبة وسیلة إلدارة التغییر مع ربط أهدافها بمبادئ عالمیة لحقوق اإلنسان اعتبار
  
   

 المنطلقات األساسیة لتحول نموذج المكتبات العمومیة 2 : جدول رقم
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  : مبادئ النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة 1-2

إن أهم ما یمیز النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة أنها تركز على البعد اإلنساني 
نظرا  لما تحمله من مبادئ سامیة من شانها أن تعزز حقوق اإلنسان وذلك  واالجتماعي

 -Unesco - ONUتماشیا مع ما نصت علیه المنظمات الدولیة لحقوق اإلنسانیة كال 
لتعزیز الدیمقراطیة الثقافیة والوصول الحر وٕاطارا مالئما  وهكذا أصبحت المكتبات فضاءات

الحتضان التنوع الثقافیة واالعتراف باألخر ومنبعا للحرارة اإلنسانیة كل ذلك في فضاء واحد 
  :نجدأیضا المبادئ ومن أهم تلك  .یسوده جو من التفاهم

لعلمیة والتكنولوجیة في فرص الوصول إلى كافة أشكال التعبیر الفني والمعارف ا المساواة"
و ذلك تجسیدا لمبدأ عام هو الدیمقراطیة ، بما في ذلك المعارف في صورتها الرقمیة

و التي تعني إتاحة جمیع مصادر المعلومات لكافة المواطنین أي تمكینهم من  1."الثقافیة
 .المعرفة فلكل فرد الحق في الحصول على مصادر المعلومات المتنوعة

فهي جزء ال یتجزأ من "وذلك بوصفها إطارا مالئما للتنوع الثقافي : الثقافیةالدفاع عن الحقوق 
و ذلك یقتضي إزالة كل العوائق .حقوق اإلنسان التي هي حقوق عالمیة ومتالزمة ومتكافلة

  .2"التي تحد من الوصول إلى الثقافة 

  :1991لعلم االجتماع عام  لقد جاء في قاموس هاربر كولینز: تعزیز التعددیة الثقافیة

  

                                                           
طریق نحو تحقیق التنمیة في منظمة األمم المتحدة : أصداء التنوع الثقافي. منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة -  1

، 2001نوفمبر  2، المؤتمر العام للیونسكو في دورته الحادیة والثالثین بشأن التنوع الثقافي : في. للتربیة والعلم والثقافة

  .05. ، ص2011المتحدة للترییة والعلم والثقافة،  منظمة األمم: باریس. باریس
 .14. ص.المرجع نفسه .  اصداء التنوع الثقافي) .الیونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  -  2



المكتبات العمومیة الحدیثة و تحدیات تبني الوساطة              :الفصل الثاني  
 

86 
 

وهي تركز في الوقت ذاته ، فالتعددیة الثقافیة تحتفي بالتنوع الثقافي وتسعى إلى تعزیزه ...…"
تشیر إلى السیاسات التي تضعها و  ،على العالقة غیر المتكافئة بین األقلیة والثقافات السائدة

ها وجود السكان المهاجرین بعد الدول المركزیة لتنظیم وٕادارة التعددیة العرقیة التي أحدث
وهنا أصبحت المكتبات العمومیة فضاء لتأسیس مبادئ قبول  1."الحرب العالمیة الثانیة 

ورد في بیان للیونسكو عن التعددیة الثقافیة  قدو  ،التنوع الثقافي الذي أوجدته التعددیة العرقیة
دالت الثقافیة القدرات حیث ال یمكن فصلها عن وجود إطار دیمقراطي كونها تسیر المبا"

 2. "اإلبداعیة التي تغذي الحیاة العامة

تفتح هذه النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة الفرصة لكل فرد للمشاركة : االعتراف باألخر
االجتماعیة العامة من خالل تبادل األفكار  ، الثقافیة ، االقتصادیة ، الحیاة السیاسیةفي 

واآلراء بین مختلف الجماعات من مختلف التوجهات والتعبیر عن أرائهم في جو یسوده 
  .اصله وأالتفاهم واالحترام وتقبل األخر مهما یكن دینه أو توجهه أو مذهبه 

ي أنها ال تعبر تعتبر المكتبات وفق هذا التصور الحدیث لها أماكن محایدة أ: فضاء محاید*
  كما وتعمل على تشجیع تبادل األفكار واآلراء بطریقة  ، عن أیة مذهب أو توجه

  .غیر رسمیة حیث یتم وضع األفراد على قدم من المساواة مما یكسر الشعور بالوحدة

 أيمصادر المعرفة  إلىفتح المجال للجمیع بالوصول  إلىوالتي تهدف : تجسید الدیمقراطیة
 .المعرفة والتمكن منها دون قیود  إلى الحر لكل شخص الحق في الوصول أن

  

                                                           
مؤسسة : القاهرة  . ،سلیمان، فتحي.لبنى  ،عماد تركي : ترجمة.مقدمة قصیرة جدا : التعددیة الثقافیة. علي،راتانسي  -  1

  .-1314. ص. 2013هنداوي للتعلیم والثقافة، 
  .11. ص. نفسه  المرجع. أصداء التنوع الثقافي) .الیونسكو(المتحدة للتربیة والعلم والثقافة منظمة األمم  -  2
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  :أهداف النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة 1-3

اجتماعیة ثقافیة دیمقراطیة ساهمت  أهدافاتحمل النماذج الحدیثة التي ظهرت بها المكتبات 
  :في األهدافعالمیة ونلخص ابرز  إنسانیةفي تجسید حقوق 

النفور من المكتبة خاصة بالنسبة لألقلیات التي ال ترى نفسها مؤهلة لدخول محاربة 
  .المكتبة

  
  .جعل المكتبات فضاء لإلدماج االجتماعي انطالقا من الفوارق الموجودة بالمجتمع

  
  .تعزیز المبادئ اإلنسانیة وتقویة العالقات االجتماعیة بین األفراد  واالعتراف باألخر

  
  .رفع مستوى التكوین للفئات االجتماعیة عن طریق خلق فضاءات متنوعة بالمكتبة

  
  .تجسید الدیمقراطیة الثقافیة والوصول الحر إلى المعرفة

  
  .أهداف النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة : 3جدول رقم 

  : معاییر النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة 1-4

تعتمد النماذج الحدیثة للمكتبات في تقدیم خدماتها وتنظیم فضاءاتها على تصمیم فرید في 
   : التالیة معاییرالغایة المرونة مما أعطاها شكال مغایرا من خالل االعتماد على 

 :   marque de L’image صورة المؤسسة"*

برنامج تصمیم بنایة مكتبة وذلك من اجل ل  إستراتیجیةتقتضي المقاربة التسویقیة وجود 
 ختم خاص بها لتمییزها عن باقي المرافق العمومیة  وإعطاء المكتبات إمضاء 
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تطویر لغة مما فرض  هو تقلیدي من ذلك هو إحداث قطیعة مع كل ما كثراألو ، األخرى
  .وٕابداعتصبح المكتبات أماكن تكوین ووساطة لالمهمة االجتماعیة عزز تهندسیة طموحة 

   zoning Le: الفضاءات تنظیم*

 الحدیثة النماذج علیها تعتمد التي المعاییر أهم من یعتبر ،"الكل اجل ومن للجمیع فضاء"
 الممارسات ومختلف، الجمهور لمختلف متنوعة فضاءات خلق في التفكیر یعني تللمكتبا

، ألطفالا روضات، المطاعم ،المقاهي( وحیاة عیش فضاءات باعتبارها بالمكتبة تتم التي

  ).جماعیة ،فردیة أماكن ،لإلبداع أماكن-سینما، مسرح،لریاضةل أماكن

  flexibilité La. :المرونة*

 وجودها على تحافظ وحتى الزمن من طویلة لفترة تمتد مشاریع عن عبارة هي المكتبات إن
 تعطي المقاربة هذه،  تطرأ التي المستجدات مع التأقلم من لها البد بها المنوط الدور وتؤدي
   المقاعد استخدام مثال المطلوب بالشكل الفضاءات الستغالل اكبر إمكانیة

 متجددة ونظرة جید انطباع إلعطاء المتحركة الرفوف كذلك ینالمستفید ترافق التي المتحركة
 1."للمكتبة

  

 

 

                                                           
1 - Martel, Marie. la N bibliothèque de demain in site de bibliothèque.[En ligne]. (Publié 

le 24/11/2010). Disponible sur :<http://www.biblioanciienne.com/../html>. (Consulté le 

09/02/2016) 

http://www.biblioanciienne.com/../html>
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  الوساطة في المكتبات العمومیة :  المبحث الثاني

  :قراءات في مفهوم الوساطة 2-1

تعتبر الوساطة من المفاهیم الثریة جدا والواسعة سواء من خالل الحقل المعرفي الكبیر الذي 
لذا فالخوض في غمار هذا  ،المقاربات العدیدة التي طرحت حولهاتضمه أو من خالل 

المفهوم یتطلب نوعا من الدقة في تتبع ظهور هذا المفهوم والتطور الذي عرفه واألوجه 
سواء التي أنتجت هذا المفهوم  ،العدیدة التي اتخذها من خالل التعمق في المیادین المعرفیة 

سوف نحاول اإللمام بأهم المفردات التي تنضم إلى أو تلك التي استعارته وطورته لذلك 
  .الحقل المعرفي للوساطة

 : اشتقاقات لمصطلح الوساطة وهي"فنجد ثالثة  la rousseأما في قاموس -

s’interposer - :mediare التوسط أي التموضع في الوسط. 

Médiation - :mèdiatio الوساطة(entremis) 

 :Situé au milieu- médius1."التموقع في الوسط أي بینهم 

 .الموقف الوسط-الطرف الثالث–یعبر مصطلح الوساطة عن مفاهیم متعددة مثل الوسیط 

وهنا یمكن التمییز  ،و ذلك في حاالت تتسم باالنقسام أو الصراعات بهدف التوفیق والصلح
 :ثالثة معان أساسیة للوساطة والتي هي

 

 
                                                           

1  - Larousse. Dictionnaire de français Larousse médiation. [En ligne] .disponible sur : 

www.larousse.fr/dictionnaire/français/médiaton) .(consulté le 15/02/2016) 

http://www.larousse.fr/dictionnaire/fran
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 .جاد اتفاق أو تسویة وضعیة معینةهي فعل التوسط بهدف إی: معنى عام"-

  ."الوسیط"هي عملیة تسویة الصراعات من خالل توسط شخص ثالث : معنى قانوني-

  . 1"هي الوصل بین شیئین موجودین أثناء مسار جدلي أو عقلي : معنى فلسفي-

وهي مفهوم یقترب  او ما یعرف بالتواسطیة  intermèdialitèمن جهة أخرى نجد مصطلح 
تركز المقاربة المفهمیة على "من الوساطة وهي أساسیة بالنسبة للمكتبي والناشر حیث 

 أوالمتصلة  اإلعالموالممارسات الوسائطیة بین وسائل  األعمالالعالقات والتفاعالت داخل 
 ".الخ ...التاریخیة، حتى المتباعدة في بیئات المؤسسات االجتماعیة

ات ظهر بقوة في التسعین أین  médiologieوهو أخرفي نفس السیاق نجد مصطلح مهم  -
 introduction a la"حیث عرفها في كتابه  Récis Debray ثخاصة في كتابات الباح

médiologie " "هدفها لیس  أنال تعني علم اجتماع الخاص بوسائل االعالم كما  أنها
 ،اإلرسالانما هي تهتم بدراسة ظواهر  ،ا هو التفكیر فیهاالتوسط كم أو اإلعالممسالة وسائل 

  يءماذا؟ طبعا الش إرسالطبعا هنا التساؤل عن 

هي مجهود لوضع عالقة مع  إذنالثقافة  ، التقالید، القادمة كالمعارف األجیال إلىالمهم نقله 
 2."كل مسابقة فعالة لعمل الثقافة

                                                           
مخبر أنظمة  : في.إرساء نظري : استخدام تكنولوجیا المعلومات في ظل مفهوم وساطة المعرفة. إبراهیم، بوداود  -  1

 تحول ووساطة: الملتقى الوطني الخامس حول المكتبات وصناعة الكتاب في الجزائر. واألرشیف في الجزائرالمعلومات 

  .وهران 1احمد بن بلة  ، جامعة 2005أبریل  22-23،
2 - Debray, régis. Introduction à la Médioliologie : compte rendu de lecture. Paris : 

P.U.F, 2000.p. 2-3. 
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لفضاء بالمكتبات یعتمد ظهر  نموذج ك Médiathèqueوهو  آخرنجد مصطلح  وأخیرا
  .مكتبة الوسائط المتعددة أي، على الوسائط السمعیة البصریة كمیزة أساسیة له

  : قاموس البحث العلمي في فرنسا فجمع كل التعاریف الخاصة بالوساطة وهي  أما-

 أین یقدم الوسیط خدمة) الجمع بین االثنین- المؤسسات-األفراد(الوساطة فعل لخدمة *" 
  .للطرفین

  ).المنطلق(المعنى الثاني للوساطة یعني االنطالق من نقطة معینة وصوال إلى نقطة*

  1."ثالثا وأخیرا الوساطة في إطارها القانوني كما ذكرنا تستخدم لتسویة النزاعات*

  :و لقد تعددت المیادین التي اهتمت بمفهوم الوساطة واستخدامها وهذا ما بینه كل من

Cécile GARDIéS وISABELLE FABRE وVINCENT LIQUETE  حیث یرى
وفي : milieu-intermédiaire –moyen إلىاشتقاق مصطلح الوساطة یعود  إن"هؤالء 
 ،سراراأل ،مجموعة الطقوس إلىتستخدم الوساطة لإلشارة  أیننجد نموذج دوركایم  األصل

كشاشة بین الموضوع والهدف  إیاهالمعتقدات فیما بعد تبنى علم االجتماع هذا المفهوم معتبرا 
 . اإلعالموكرابط في تقاریر وسائل 

 أشكالاستخدم مفهوم الوساطة في معنى الثقافة تؤخذ كمجموعة من  :في تاریخ الفن -
  1."األشیاء تعني المنطقة الوسطى بین العالمات وف  في السیمیولوجیاأما  الوساطة

                                                           
1 -Regimbeau, Gérard .Conférence pour les doctorants: Les médias et la médiation au 

niveau de la science de l’information. Université Oran 1 Ahmed ben 

Bella.02/12/2015. 
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الذي ) التوسط(للوساطة جذور وهذا مع المعنى الثاني لها أي  أنتبین  من جانب الفلسفة -
) النظامین ساهما في تطویر مفهوم الوساطة(جاء مع جدلیة هیجل والالهوت المسیحي "

 Paul Ricœur- Jürgen Habermas Theodoreكذلك مع الفالسفة المنظرین مثل 
Adorno ه یجب التفكیر في الوساطة وغیرهم ومن هذا المنطلق تؤكد المقاربة الفلسفیة ان

في كتابه " franco Crespi"من جهته قام . كوسیلة لها وظیفة رمزیة في المجتمع
médiation symbolique et société  بعرض مختلف التقاریر 

من جهته اعتبر 2".وتوجیه لألفراد  إجماع إنتاجالفلسفیة عن الوساطة التي ساهمت في 
  .الفضاء العمومي هو مجال وساطة بین المجال الخاص وبین الدولة أنهابرماس 

  :الوساطة والتراث ضمن السیاق السوسیوثقافي-2

لقد طرحت مسالة الوساطة خاصة الثقافیة منها ضمن السیاق السوسیوثقافي للتراث أو 
 .بمعنى اكبر ضمن إشكالیة حمایة الممتلكات الثقافیة

كانت البدایة الحقیقیة لظهور الوساطة الثقافیة وذلك في سیاق إن مشكلة الوصول إلى الثقافة 
حیث أخذت بعدا اكبر مع مؤسسات التراث الثقافي ، عام یهدف إلى دمقرطة الثقافة

كالمتاحف أین كانت االنطالقة الفعلیة لها في تقریب الجمهور من الثقافة عن طریق 
ي سیاق معقد في إطار ما یعرف من هنا ظهرت الوساطة ف" المعارض والمرافقة والتوجیه

                                                                                                                                                                                     
1 - LIQUETTE, Vincent., Labre, Isabelle., Cécile, gardiés . Faut-il reconsidérer la médiation 

documentaire ?. Les enjeux de l’information et de la communication, 2010, vol.2. p. 

43-57. 
2  - Davallon, jean. La médiation : la communication en procès ?. MEI, médiation et 

information, 2002, N°. 19, p 46-50. 



المكتبات العمومیة الحدیثة و تحدیات تبني الوساطة              :الفصل الثاني  
 

93 
 

لتراث لبدمقرطة الثقافة في ظل اختالف المرجعیات الثقافیة لذا بدا التفكیر في الوساطة 
 : Nada Guzin Lukicالثقافي باعتبارها على حد قول 

"C’est une transmition، une transformation، une communication, une 
appropriation au savoir. "1  

حقیقة باعتبار المتحف مؤسسة یتطلب رؤیة وظیفته كوسیط لجعل التراث مشتركا إذن  -
فعملیة التحصل على التراث أصبحت جزء ال یتجزأ من الوساطة التي تعتبر عملیة ال نتیجة 

فهذه المقاربة تنم عن ظهور ممیز للوساطة الثقافیة في المتاحف وفي سیاق حمایة  أو غرض
 .ثقافیة مما أعطاها قیمة مضافةالتراث والممتلكات ال

  ):الوساطة القضائیة(الوساطة من منظور القانون -

كممارسة  أنها إالالعصور القدیمة  إلىتعود "تنم هذه المقاربة عن جذور للوساطة والتي 
محاكمها سنة  معترف بها في القانون ففي فرنسا لقیت تشجیعا من قبل السلطة الملكیة في

 استخدمها رجال الدین والنبالء من اجل التوسط في النزاعات  أین 1671

من هنا كانت .ثم استخدمت بشكل موسع في المسائل المدنیة والتجاریة ،والدعاوى القضائیة
   2".وجود بدائل لتسویة النزاعات عن طریق تطویر الوساطة إلىالحاجة كبیرة 

  

  

                                                           
1 - Guzin Lukic, nada.  Patrimoine, musée et médiation. Laval: érudit, 2003.p.140. 
2 - Ezratty Bader, Myriam. Droit et médiation. In : colloque de la médiation, 10 octobre 

1996, Genève : centre d’étude de technique et d’évaluation législative 1997, p. 03. 
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 : ظهور الوساطة بالمكتبات العمومیة 2-2

تعیشها المكتبات العمومیة من منافسة االنترنیت وسیادة  أصبحتموجة التحوالت التي  أمام
طرحت مسالة  ،المعلومات إلىوالوصول الحر  الثانيالویب  أدواتالعمالق جوجل وسیطرة 

 أنالوساطة والوسیط بشكل متكرر وارتبطت بشكل وثیق بشرعیة المكتبات والمكتبي خاصة 
كانت الحاجة كبیرة لذا وجود المكتبي  إلىمصادر المعلومات قد بات ال یحتاج  إلىالوصول 

شكل جدید للتدخل في المكتبة وبناء عالقة جدیدة مع المستخدمین بصورة مغایرة  إیجاد إلى
  .عن ما كانت علیه وهنا ظهرت الوساطة كاذاة لتنشیط المكتبات العمومیة

طبعا في خضم جملة من  1990ي سنة الوساطة في المكتبات مفهوم ظهر ف إذن-
كانت البدایة على شكل تكشیف وترتیب الوثائق والبحث عن مصادر " أینالتحوالت 

ظهر نموذج المكتبات  1960وفي سنة  ،المعلومات غیر المتوفرة للجمهور القارئ المتعلم
 العمومیة الحدیث المستوحى من النموذج األنجلوساكسوني والموجه للجمیع بغرض نشر

لكن في تلك الفترة .المعرفة هنا برز الدور الحقیقي للمكتبات العمومیة في نشر القراءة والثقافة
 كان هناك عزوف عن  القراءة خاصة في فرنسا لذلك 

لوساطة  l’association ATD Quart-Mondeجاءت أول تجربة للوساطة مع جمعیة 
  لقراءة للجمیع و التي كانت تهدف إلى نشر الكتاب وا 1991الكتاب سنة 

في محاولة لربط عالقة متینة مع المستخدمین  خاصة الشباب وأولئك الذین یقطنون بعیدا
ُتجّسد الوساطة السیاسة الثقافیة التي تهدف إلى دمج األفراد  حیث الحالیین والمحتملین



المكتبات العمومیة الحدیثة و تحدیات تبني الوساطة              :الفصل الثاني  
 

95 
 

والجماعات البعیدة من القراء ، من أجل تشجیع وتنمیة القراءة وحّب المطالعة، وُمرافقة 
  1". الثقافة إلىالجمهور الذي ُیعاني من صعوبات في الوصول 

  مفهوم الوساطة بالمكتبات العمومیة * 

یمكن اعتباره كقیمة مهنیة أساسیة ومصدر للشرعیة المهنیة خاصة مع "إن مفهوم الوساطة 
تضخم المعلوماتي الوثائقي والتطور التكنولوجي الذي أفقدنا الكثیر من تقنیات المهنة لذا ال

جاءت الوساطة كحلقة تربط بین القارئ وبین المعلومة خاصة في المكتبات العمومیة التي 
تعتبر فضاء مفتوح للجمیع تسمح بالمساواة في إتاحة المصادر ولن یتحقق ذلك إال بالوساطة 

كل الجهود التي یبذلها الوسیط في سبیل تقریب المواطن  اذن" 2."اعیة أو ثقافیةسواء اجتم
حیث یعمل الوسیط على تجاوز الوظائف التقلیدیة المتعارف  ،العادي من الثقافة والقراءة

أي .علیها في مهنة المكتبات وصوال إلى مستوى إیصال المادة المقروءة إلى من ال تصلهم
 .المكتبةالعمل خارج جدران 

Allouche Abdelwahed   " یعتبر المكتبة العمومیة فضاء مفتوح أساسي لتطبیق
بحیث تكفل المساواة في إتاحة مصادر المعلومات للقراء لتسمح باالستقالل ،الدیمقراطیة 

الوساطة التي الفكري للفرد  والمساهمة في  تقدم المجتمع وهذا ال یمكن تحقیقه إال من خالل 

                                                           
1 - Allouche , Abdelwahed. Les médiations dans les bibliothèques publiques. Bulletin des 

bibliothèques de France. [en ligne] .2007, N°.6 .Disponible 

sur :<http://www.bbf.ensil.fr/consulter/bbf >.(consulté le 20-03-2016). 
2  - Sondoz, David. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque publique : 

participation et quotidienneté. Mémoire.DCB. école nationale supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques, 2010, p.09. 

http://www.bbf.ensil.fr/consulter/bbf
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یعني الوساطة مابین القارئ ومصادر  ".1قریب الجمهور من الكتاب والثقافةتهدف إلى ت
  :المعرفة حیث عبر عنها بقوله

"La médiation n’est pas une tache mais une mission, un tout, une 
conception transcendantale, Un postulat de départ et arrivée". 

Luc de Bernard " أصناف كبرى 4ترى انه یمكن تعریف الوساطة ضمن:   

ó اإلرادة األساسیة للمكتبات لتعزیز القراءة لجماهیر محددة. 

ó  كل االجتماعیة احل المشعلى تستهدف الجمهور المستبعد من الثقافة فالمكتبة تعمل
 .االقتصادیة

ó الوساطة تتم عن طریق شخص یدعى الوسیط.le mèdiateur  

ó 2."اخل المكتبة وخارجهاتمارس الوساطة د 

یمكن تعریفها كرابط بین المرسل والمتلقي "  isabelle Fabre وCecil gardiasحسب 
سمح بإنشاء رابط ی  ،الذي یعمل كواجهة ترافق المستخدموتتحقق بوجود طرف ثالث وسیط 

 .3"المعلومات وٕاتاحةوالتوفیق بین شیئین غیر مجتمعین لتحقیق اتصال 

 

                                                           
1 - Allouche ,Abdelwahed .op.cit. 
2  De Bernarde, Luc. Quelle place pour les médiateurs en bibliothèque public ? la 

bibliothèque du merlan à Marseille. Mémoire d’étude, Enssibe, 2002, p.07. 
3 - Liquette Vincent ., Labre, Isabelle., Cécile, gardiés : Faut-il reconsidérer la médiation 

documentaire .op.cit. 
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  :الوساطة بالمكتبات العمومیة أبعاد 2-3

تحتل الوساطة كممارسة ضروریة للمكتبات العمومیة مكانة مهمة في السیاق السوسیوثقافي 
 أعطتوقد تصاعدت وتیرة االهتمام بهذا المفهوم نظرا لألبعاد التي تنطوي علیها والتي 

  :نجد دعااألبللمكتبة وجودها الحقیقي ومن هذه 

  :البعد الثقافي 2-3-1

في تطویر الحیاة الثقافیة وتعزیز الفعل  األهمیةتلعب الوساطة بالمكتبات العمومیة دورا بالغ 
المعرفة  وٕاتاحةمع الدفاع عن الحریة الفكریة للمواطن  أساسيالثقافي ودمقرطة الثقافة كحق 

وفي بیان الیونسكو بین .وضمان الوصول الحر لها مما یتیح فرص لتبادل المعارف والخبرات
 الذوق الفني ،هو تنمیة الشعور بالتراث الثقافي"مهام الوساطة بالمكتبات العمومیة  أن
مختلفة من التعبیر الثقافي  أشكالضمان الحصول على لاالبتكارات العلمیة باإلضافة و 

الثقافة والفنون تسمح  نأباعتبار "،جانب التنوع الثقافي إلىللفنون تعزیز الحوار بین الثقافات 
المكتبة قضیة : أن في بیان لهاكما بینت جمعیة المكتبیین الفرنسیین   الجتماعيبالتطور ا

تامین  ،الترفیه و المعلوماتو  الثقافة إلىعمومیة تساهم في تحقیق المساواة في الوصول 
تنظیم المعرفة المناقشات  ،المسرحو  السینماو نشر الموسیقى ،حول الكتاب اإلقلیمیةشبكات 

كل هذا لن یتحقق إال . 1"حاالتهم االجتماعیةو  أعمارهممهما كانت  للجمیعالتظاهرات الثقافیة 
المكتبة وما بین المستفیدین  أنشطةحلقة وصل مابین كتعمل  أنبوجود ممارسة من شانها 

  .الوساطة أنها

                                                           
1 - Université de M-M -E Fofana semestre romatoulaye . Action culturelle et médiation 

numérique .in : Site de mediadisc .[en ligne]. Disponible sur : 

<http://www.mediadisc.u.paris10.fr/../action-culturelle>. (Consulté le 12/03/2016 

http://www.mediadisc.u.paris10.fr/../action-culturelle
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البعد الثقافي للوساطة یعمل كوسیلة للحفاظ وتعزیز جاذبیة للمكتبة وتجدید االهتمام بها  أن
تقدمها المكتبة وعلى هذا  إضافیةلوساطة كخدمة ا فتظهرصورة مغایرة  إعطائهاعن طریق 

  .في دعم وظیفة المكتبة باعتبارها فضاء عمومي  إضافیةالنحو له میزة 

  :الثقافیة للوساطة منها األبعاد أهممن هنا یمكن تلخیص 

  .المكتبة  أنشطةتعمل الوساطة على جعل العمل الثقافي جزءا ال یتجزأ من "*

المكتبات لیست فقط المكان الذي تتراكم فیه المعرفة بل هي  أنتؤكد الوساطة على *
  .من ناحیة نشاطات  الوساطة إنمامؤسسات ثقافیة لیس فقط من ناحیة المحتوى 

  .منهاالمحتوى الثقافي للجمیع خاصة المحرومین  إلىالوصول  إمكانیةتعزیز *

  .فني علمي  أدبيیدین مع كل جدید تقدیم عروض بسیطة لربط المستف*

 .جمهورالتنظیم مائدة مستدیرة مع مؤلفین وكتاب ومثقفین معروفین مع *

فضاءات لتدریس الموسیقى وغیرها من  تجهیز المكتبة بقاعات عروض ومسارح و*
  1."الفنون

 :البعد االجتماعي 2-3-2

 أینالمكتبات العمومیة فضاء اجتماعي بامتیاز فهي مفتوحة لكافة شرائح المجتمع  نإ
مستوى تقدیم خدمة اجتماعیة  إلىتستخدم خارج الوظائف الوثائقیة المتعارف علیها  أصبحت
للبعد  أهمیةعن طریق إعطاء  ،تجیب عن حاجة اجتماعیة التي"عن طریق الوساطة  إنسانیة

مختلفة لتبادل  وأصولمن خلفیات  أناسیلتقي فیه  الذيالمناسب   خلق الفضاءباالجتماعي 
شیئا فشیئا احتلت و .دون قیود  اآلخروتقبل  اإلنسانیةدرجة عالیة من الحرارة ب األفكار

                                                           
1 - université de M M E Fofona – semestre romatoulaye. Op cit. 
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الوسیط  في الحیاة االجتماعیة كمیسر ظهر  بعدماكتبة خاصة مالوساطة مكانا مهما في ال
تبادل النقاشات والمعارف والخبرات على یساعد أین  ،یةبط االجتماعي وللتنشئة االجتماعار تلل
استطاع  أین األفكارو خیر دلیل النتائج التي حققها نموذج متجر ،"یعزز الشعور باالنتماء و
  .واألمیةوالبطالة  األقلیاتیجد حال لمشاكل  أن

  :االجتماعیة للوساطة في األبعاد أهمنلخص  أنیمكن هكذا و  *

الوساطة على تطویر الخدمات خاصة االجتماعیة للجمهور الغیر قادر على زیارة  تعمل*"
لنقص  أو تخوفهم منها أولعدم تمكنهم منها  أواجتماعیة  أو ألسباب اقتصادیةالمكتبة 

 .الخبرة

الوسیط حیث یلعب دورا مهما في  إلىتعتبر وظیفة التنشئة االجتماعیة اكبر مهمة تنسب *"
المكتبة  إذن.والفئات االجتماعیة على االختالط بشكل غیر رسمي األعمارتشجیع مختلف 

 الخ ...عبارة عن بنایة تتقاسم وظائف اجتماعیة ثقافیة ترفیهیة تسویقیة

  .دمقرطة الثقافة من خاللالفعل الثقافي  یعززالمكتبة فضاء اجتماعي  إن*

مهام التكوین والتعلیم تلعب الوساطة دورا في تحقیق االندماج االجتماعي عن طریق *
  . 1بالنسبة للفئات التي ال ترى نفسها مؤهلة لدخول المكتبة

عن طریق تشجیع التنوع القافي واختالط  األقلیاتتعمل الوساطة على احتضان مشكل *
  .بشكل غیر رسمي األفراد

                                                           
1  - Galoup, Xavier. L’usage co-créateur des sciences en bibliothèque publique : 

l’exemple des services non – documentaires. Mémoire d’étude. Enssibe, 2007, p. 15-

16.  
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تشجیع عمل مكتبات الشوارع مع  تنظیم الخرجاتو القیام بنشاطات اجتماعیة كالورشات *
 .واألحیاء

  :البعد التربوي التعلیمي 2-3-3

كیفیات استخدام المكتبة  تلعب الوساطة دورا في تكوین المستخدمین وتدریبهم على طرق و
تكوین الذاتي حتى خارجها وتشجیع ما یعرف بال أووالبحث عن مصادر المعلومات بها 

فوظیفة الوساطة ال تعني فقط التدریب على استخدام مصادر المعلومات والبحث عن الوثائق 
السمعیة  األدواتمختلفة كذلك استخدام  أجنبیةمثل تعلیم لغات  أخرى أشیاءعلى  إنما

في  اإلبحار أیضاالكومبیوتر  أنشطةالبصریة والبرمجیات المختلفة والتدریب في مجال 
 : االبعاد التربویة للوساطة في أهمنلخص و من هنا .االنترنیت

 .مساعدة المستخدمین في حل الوظائف والفروض المدرسیة وتحضیر االمتحانات *

  .مرافقةالتعریف المستفیدین بالمكتبة وفضاءاتها وخدماتها من خالل تنظیم جوالت و *

  .من اجل خلق جیل قارئ  األطفالغرس عادات القراءة عند *

  . "تتمثل جهود الوساطة في تدریب المستخدمین على استخدام مصادر المعلومات المتنوعة*

و ذلك باعتبار المكتبة العمومیة تعمل على "غیرها و  نشاطات الرسم ٕاقامةو  المدارس إلىتنظیم خرجات *
 ر المراجعالبحث العلمي عن طریق توفیو  تقف مساندة لخدمة التعلیم أینتهیئة جیل مثقف یتسلح بالعلم 

  1.التحلیلو  كیفیات الفهمو  تحضیر الدروسو  تدریب المستفیدین على طرق البحثو 

                                                           
خدماتها  - تنظیمها : المكتبات العامة. زین الدین،عبد الهادي  ، .، عبد الحمید زكي، محمد.طارق،محمود عباس  -  1

سلسلة المكتبات النوعیة ، ع ( 25. ص. 2002 ،إیبس كوم للنشر : القاهرة. تقنیاتها الحدیثة في ضوء اإلنترنیت  –

.4.(  
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  :البعد السیاسي 2-3-4

السیاسیة  اإلرادةیشجع على تبادل النقاشات في مناخ دیمقراطي یعبر عن  إذتعتبر المكتبة فضاء محاید 

المشاركة في و  صیاغة الرأي العام و  اآلراءتلعب الوساطة دورا مهما في تنظیم التعبیر عن و ، للشعب
  :ب  أیضا تسمح كماالحیاة السیاسیة 

  .الثقافة بین مختلف المواطنین من خلفیات متنوعةو  تقاسم المعرفة* 

  .بناء الرأي العامو  تسمح للمواطنین بتشكیل شخصیتهم*

  .المناسبة من اجل فهم العالم األدواتتعطي الوساطة للمواطنین *

  .قضایا الدولة خاصة السیاسیة وٕابداء الرأي فیها بكل دیمقراطیة تسمح بالنقاش حول*

  .االجتماعیة لتجنب العصیانو  تستخدم الوساطة كاذاة إلدماج المواطنین في الحیاة السیاسیة*

 :الوساطة بالمكتبات العمومیة أنواع 2-4

                          : وساطة الكتاب 2-4-2

إن ظهور مفهوم وساطة الكتاب قد فتح أفاقا واسعة في مجال تعمیم القراءة العمومیة مما قد 
أضاف عاتقا جدیدا لدور أمناء المكتبات لتوسیع مجال القراءة إلى الجمهور كافة والعمل 

قد بدأت تجارب وساطة " و ،على تقریب المواطن من المكتبة لتعزیز فكرة دیمقراطیة الثقافة 
 .بكثرة 2002-1997ثم بدا العمل بها بین  1992رسمیا سنة  الكتاب 

تقوم وساطة الكتاب على التركیز عل احتیاجات الفرد وتقاسم المعرفة عن طریق خلق و 
  .مساحة للجمهور لتقریبهم من القراءة وجعل المكتبات العمومیة فضاء مفتوح

وساطة الكتاب تركز على احتیاجات الفرد وهي بذلك تعطي نفسا جدیدا لمهنة المكتبي في 
 : مایلي  بعث حركة القراءة المتعثرة وقد برزت لمناقشة
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  " Des publics potentiels, des faibles lecteurs des lecteurs éloignés, 
empêchés, non-lecteurs ".1  

أمام هذه الوضعیة تصبح مكتبات المطالعة العمومیة فضاء للیقظة الوثائقیة وللترفیه وبث 
  .المعلومة والتكوین المفتوح للجمیع

  :الوساطة الثقافیة 2-4-3

الوساطة الثقافیة هي مشروع اجتماعي یسمح بالوصول إلى التراث للجمیع من خالل  إن
وقد ظهرت الوساطة الثقافیة في .راث معین التواصل ونشر المعرفة المتصلة بت،التنشیط 

المتاحف وذلك من اجل تسهیل التواصل بین األشیاء والجمهور كذلك لخلق ذاكرة مشتركة 
فلم یعد الهدف فقط حمایة التراث بل . و للربط بین الماضي والحاضر والمستقبل وموحدة

  :وتتمیز الوساطة الثقافیة ،إیصاله من جیل إلى أخر

  .فالوساطة الثقافیة تتطلب مشاركة فعالة لألشخاص في عملیة جماعیة :المشاركة"* 

  .األشكالفالوساطة الثقافیة تثیر التعبیر تحت كل : التعبیر*

تحسین ظروف المعیشة فهذه الممارسات  أوفالوساطة الثقافیة هدفها تغییر الوضع  :التغییر*
  2.تخلق روابط بین المؤسسات والمهنیین والمواطنین البعیدین عن الثقافة

                                                           
1  - Allouche, Abdelwahed. La médiation du livre : une obsession du social ?. Esprit 
critique. [En ligne],2004, vol. 06, N.03. P. 175-186 .Disponible sur :  
<http://www.espritcritique.org>. (consultée le 28/03/2016). 
2  - Jacob, louis., Bélanger, Anouk., Sinard ,Julie., et al. Les effets de la médiation 

culturelle : participation, expression, changement : Rapport final, étude partenariale. 

Montréal : UQAM, 2014. p.56. 

http://www.espritcritique.org>
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ترتبط الوساطة الثقافیة بالممارسات الفنیة كالرسم والنحت والموسیقى والمسرح، حیث  إذن
  .تمثل الرسومات والمنحوتات والقطع الموسیقیة  واسطة بین الفنان وجمهوره

  : الوساطة الوثائقیة ووساطة المعرفة 2-4-3

الرابط بین  أيمعنى الوساطة " إلىمفهوم الوساطة الوثائقیة في علم المعلومات یعود  إن
طرف ثالث واجهات توافق المستخدمین مع تسهیل  إنشاءالفرد والمجموعة والتي تعني 

المعلومات  وٕاتاحةتواصل  إنشاء أياالستخدام تسمح بالتوفیق بین شیئین غیر مجتمعین 
تحمل هدفا  أینبشریة في مجهود للربط واالتصال  أومادیة  وأشیاءقدرات  إلىهي تستند و 

مادیا فكري لوصف المحتوى وتشكل بذلك نموذجا یقدم كافة العملیات لمعالجة الوثائق 
الموجود بالوثائق عن طریق التحلیل  األساسيوتحلیل المعلومات من اجل تقدیم المحتوى 

ثم  كما تستند الوساطة الوثائقیة على تقنیات تعزز الوصول الحر المستقل للجمهور ،ثائقيالو 
عن طریق  أنهابالوثائقیین  أوظهر شكل جدید لوساطة المعلومات نمیزها لیس فقط بالوثائق 

  1."المعالجة الوثائقیة وتجهیز الوثائق

  :الوساطة الرقمیة 2-4-4

في ظل التطور التكنولوجي واتساع استخدام مصادر المعلومات الرقمیة اتجهت المكتبات 
استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في تقدیم خدماتها كتصمیم موقع  إلىالعمومیة 

یتم من خالله التعریف بالمكتبة وفضاءاتها وتقدیم خدماتها والتواصل  أینالكتروني للمكتبة 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تسویق منتوجها الفكري  ضاأیمع مستفیدیها 

 .وتدریب المستفیدین على استخدام مصادر المعلومات الرقمیة

                                                           
1 - liquette, Vincent., Fabre, isabelle ., Cécile, gardiés. Faut il reconsidérer la méditions 

documentaire ? op. cit..   
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 واألجهزةتعتمد الوساطة الرقمیة بشكل محوري على الوسائل التقنیة من خالل المعدات  إذن
  .والبرامج المعلوماتیة

  تطبیق الوساطة بالمكتبات العمومیة  إستراتیجیة: المبحث الثالث-

 :تطبیق الوساطة بالمكتبات العمومیة أهمیة 3-1

كتابات المنظرین  أهمكثیرا ما یطرح هذا السؤال في ..... لماذا التفكیر في الوساطة ؟
تبني الوساطة  إلىبالمكتبات  أدتوالباحثین خاصة في علم المكتبات لمعرفة الدوافع التي 

یتضح لنا . لمهامها ومصدرا لشرعیتها ووجودها كمؤسسات ثقافیة دیمقراطیة أساسیةكركیزة 
من خالل ذلك طبعا المكانة الكبیرة التي باتت تتربع علیها الوساطة في حقل المكتبات والتي 

  :جاءت من خالل فوائد حققتها نذكر منها

  .مختلفةباب تقریب المواطن العادي من الثقافة والقراءة خاصة البعیدین عنها ألس""*

  .مواكبة التطورات التكنولوجیة وٕایصال المعلومة إلى القارئ بشتى الوسائل*

  .تفعیل فضاءات المكتبة والذهاب إلى القارئ أینما كان حتى تكون في مستوى تطلعاته*

  .وصوال إلى مستوى تحمیل الكتب إلى المنازل التقلیدیةالمكتبیة  تجاوز الممارسات*

  .اكتشاف وفهم الكتاب والتطبیع على عادة القراءة تعزیز األنشطة حول *

  .وغیر القراء) المادة المقروءة(خلق روابط بین عالم المكتوب*

  .تشجیع اختیاراتهمو  بناء شخصیتهمو  التغلب على مخاوفهم فيمساعدة القراء *

  .الجمهور البعید عن الهیاكل الثقافیةو  الوساطة بالمكتبات العمومیة جسر بین الثقافة*

  .غیر القراء ومحاربة الفشل الدراسي و  تقلیص المسافة بین القراء*
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  :الوساطة بالمكتبات العمومیة أشكال 3-2

تقریب القراء من المكتبة عن طریق  إلىمتعددة تهدف  إشكاالتأخذ الوساطة بالمكتبات - 
  :حیث نجد .إنسانیةممارسات یومیة مختلفة في ظل نشاطات ثقافیة اجتماعیة 

مع التوجیه  ،ویتضمن ذلك الترحیب بالمستخدمین بشكل ودي:  accueil)   ( االستقبال"
المستمر لهم ومرافقتهم وتعریفهم بأهم الفضاءات الموجودة بالمكتبة والخدمات المقدمة مع 

  .االستماع المتواصل لهم لتجسید مبدأ الحرارة اإلنسانیة

مع التقدم المستمر أصبحت المكتبات مكان ):Orientation, décryptage (التوجیه -
غامض نوعا ما غریب لذا تلعب الوساطة دورها لتقریب المستخدم من المعرفة عن طریق 

ما  إیجادتنظیم األوعیة بشكل جید یجذب الجمهور ویكون واضح كذلك تقدیم المساعدة في 
  .یبحث عنه المستخدمون وذلك من شانه توفیر الوقت والجهد

یأتي مختلف األفراد إلى المكتبة ولكل منهم هدف : ) Accompagnement(قةالمراف3-
لذا یجب أن یكون الوسیط خطوة بخطوة معه في البحث عن المعلومة  ،یرید الحصول علیه
بأدوات البحث  اإللمامبحوث ویتعذر علیهم  أودرسیة ملدیهم واجبات  منالتي یریدها خاصة 

  . أكثركانت االستفادة ان الوسیط برفقة المستفیدین وطرقه فكلما ك

الفكرة الناجحة بالنسبة للمكتبیین انه بدل من إعطاء اإلجابة لكافة ):Formation(لتدریبا
عن طریق تدریب وتكوین المستخدمین ،التساؤالت من األحسن شرح الطریقة المثلى للبحث 

لم  إذن.التعلم الذاتي أدواتوتمكینهم من  لياآلعلى تقنیات وطرق البحث التقلیدي وخاصة 
هدف الوساطة في تكوین المستخدمین على استخدام المصادر الوثائقیة  أویعد دور الوسیط 

  .تقدما و حداثة  أكثر أخرى أهداففقط  بل 
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هذه الفكرة ):la création des conseil pour la lecture (إقامة مجالس للمطالعة-5
اختیار الوثائق المهمة من :لكن أهمیتها كبیرة وتتم عن طریق المكتبیینلیس لها شعبیة عند 

دعوة  ،إقامة نوادي للمطالعة والقراءة ،المجموعات مع تسلیط الضوء على األهم منها
تنظیم المناقشات والموائد المستدیرة بحضور مثقفین لتبادل ،الناشرین أوالكتاب  أوالمؤلفین 
  .رافیة ألهم المؤلفاتاقتراح قوائم ببلیوغ،المعارف

في عصر التكنولوجیا والثورة  أننابما ):Médiation numérique(الوساطة الرقمیة6-
الوساطة  تعتمدلذا "الرقمیة كان والبد على المكتبات من االستفادة منها في تقدیم خدماتها 

من المكتبة فمثال  المستفیدینالرقمیة على استخدام التكنولوجیا الحدیثة للمعلومات في تقریب 
و  و استشارة المستفیدین  یلعب دورا في تطویر اإلقتناءات أنموقع إلكتروني لمكتبة یمكن 

   1."أخرىخدمات  إلىباإلضافة ....التواصل معهم 

 : )نحو ترجیح فكرة الوسیط (التحوالت الجدیدة في مهنة المكتبي  3-3

والتي أثرت بشكل كبیر فیها قد ساهمت في إن التحوالت التي شهدتها المكتبات العمومیة 
إعادة النظر في دور المكتبیین وحتى تسمیتهم التي تغیرت بتغیر المعطیات لیصبح وسیط 

مهنة  المعرفة كان والبد من تطویر إلىهذا التطور في الوصول  فأمام ،بدل مكتبي أو وثائقي
 : DAVID SONDOZالمكتبیین   كما یقول 

                                                           
1 - Bertrand, marie- Anne. Médiation, formation, réflexions et interrogation. In : congrès de 

l’écrit et ses médiations. [En ligne] .14 novembre 2009, BPI. disponible sur : 

<http://www.sensil.fr/bibliotheque-numérique/notice48210> .(consulte le 15/03/2016). 

http://www.sensil.fr/bibliotheque-num
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 "Le modèle de bibliothèque est en pleine mutation, Il devient donc 
nécessaire de repenser le métier ".1  

  : في موقع لشبكة الكندیین للمعلومة حول التراث بكندا عرفت الوسیط الثقافي على انه-

الموضوعیة والعلمیة  ،من یقوم بإنشاء الرابط بین الشركاء وینسجم مع المتطلبات التقنیة"
انه یقوم بإنشاء شعور بالثقة المتبادلة المفضلة للعمل ،للمؤلفین والكتاب اإلرادةامة مع الع

   2."واالعتراف بالكفاءات المختلفة

تبنته الجمعیة العامة  في نص لمیثاق أخالقیات المهنة (Médiation)مصطلح  أنكما 
   المكتبي":حیث نص على ما یلي 1998سنة  (BBS)للمكتبات والمكتبیین السویسریین 

وعلیه  .» بین المعلومة والمستفیدط یؤدي دور الوسیهو الشخص الذي یعمل في مكتبة و 
بإمكانه تقدیم المساعدة بطریقة تسمح ) واسطة(حلقة وصل « فوساطة المكتبي هي باعتباره 

حیث تسمح هذه المعلومة  ،بتقلیص التوتر المعرفي لدى المستفید الذي یبحث عن المعلومة 
 3."شكلة أو صراع معرفي ذاتيبحّل م

 

                                                           
1 - sondez, David. Repenser la méditation culturelle en bibliothèque : participation et 

quotidienneté. op. cit .p. 9.  
2 - Guzin lukix , nada .patrimoine ,musée et médiation. Op. cit. p. 142. 
3  - wenner, Marie- Thérèse., Reymond, Corinne. Quel bibliothèque médiateur 

aujourd’hui …et demain ?. Travail final de certificat de formation, gestion de 

documentation et de  bibliothèque (GDB). Genève : université de fribourg suisse, 2005, p. 

22. 
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 إلىنحن نتوجه تدریجیا  إذنانه تغییر عمیق في طریقة عمل المكتبیین وحتى تفكیرهم فیها 
   David Sandoz   و كما یقول كان متجاوزین جدران المكتبة أینماالقارئ 

"Comme le journaliste, le médiateur  sélectionne des information, 
Choisit des œuvres à mettre en avant, Joue un rôle de guide, de 
critique ." 

 David Sandoz أعطى  في نفس السیاق.إذن دور جدید وكفاءات أكبر تتطلبها الوساطة-
تحضیر المحتوى للقراء وعرضه علیهم عن  : كاآلتيوهي " أهم وظائف الوسیط في المكتبات

  .غیر مباشرة أوطریق الوساطة مباشرة 

عمل الوسیط یصبح بالخوض في المحتوى الفكري للوعاء لتقدیم نتاج فكري منظم ومنتقى *
  .الملتقیات والمحاضرات كذلك تنظیم .باتهمغلتسهیل اإلتاحة وفق ر 

  :وظائف الوسیط بالمكتبات -

ó دعم القراء في بحوثهم الجید مع  االستقبال أیضا مساعدة القراء وتلبیة احتیاجاتهم
 .مساعدتهم في استخدام األجهزة كالحواسیبو  الوثائقیة

ó لقاءات مع المؤلفین. المحاضرات.تنظیم ورشات عمل حول الكتاب. 

 

 

 

 

 



المكتبات العمومیة الحدیثة و تحدیات تبني الوساطة              :الفصل الثاني  
 

109 
 

ó  كذلك یعمل الوسیط خارج المكتبة عن طریق تقدیم الكتب للجمهور الذین یصعب 

ó المراكز االجتماعیة والمنازل .علیهم الوصول إلى المكتبة كالذهاب إلى المستشفیات 

 1."وحتى التعلیم في الهواء الطلق. إقامة عالقات مع األسر الریفیة

ó االتصال بمختلف الجمعیات والهیاكل لبناء شراكات ثقافیة. 

ó الذهاب إلى المدارس لتنفیذ ورشات عمل حول القراءة والكتاب والمطالعة. 

  :و من بین خصائص الوسیط بالمكتبات-

   
  یبین خصائص الوسیط3 الشكل رقم 

 

 

                                                           
1  - Sondoz, David. Repensez la médiation culturelle en bibliothèque publique : 

participation et quotidienneté. Op. cit. p. 48. 

 استخدام
التكنولوجیة 

الحدیثة

یعشق القراءة ولھ 
ثقافة واسعة

  وحب تقاسم  
نشرالمعرفة

مھارات في  لھ
التواصل االجتماعي

مساعد/ مدرب
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  :الوسیط بالمكتبات أصناف

ó  إن دخول مفهوم الوساطة إلى المكتبات قد أدى إلى تغییر كبیر في دور المكتبیین
-Jean وحتى تسمیتهم ویمكن إیجاز أهم التغییرات في الوظائف والتسمیة حسب 

François six فیما یلي:  

ó " مكتبي وسیطle bibliothécaire -médiateur:و هو الذي یمثل المفهوم الشامل 
 .للوساطة في المكتبة وهو الرابط والوسیط بین المكتبة والقارئ

ó الوسیط الحارس:médiateur-surveillant یشرف على مراقبة تسیر المكتبة وضبط
 .التجاوزات التي تحدث بها

ó الوسیط في المكتبةmédiateur en bibliothèque: یقوم بتفعیل الدور االجتماعي
 ).التنشئة االجتماعیة(للمكتبة

ó یط الكتابوسmédiation du livre  یشرف على تنظیم اجتماعات حول الكتابة
 .والكتاب والتنشیط داخل وخارج المكتبة

ó L’animateur en nouvelles technologies de l’information  وهو الذي
في ) االنترنیت(یلعب دورا في حل مشكل الفجوة الرقمیة باالعتماد على التكنولوجیا 

 "1.العمل

 

 

  
                                                           

1 - Allouche, Abdelwahed. Les médiations dans la bibliothèque publiques. Op. cit. 
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  :نحو تطبیق الوساطة بالمكتبات العمومیة 2-2-4

المكتبات وضمن مهامها  أنشطةتعتبر فكرة الوساطة من الممارسات الموجودة في قلب 
-مراهقین(تستهدف فئات حساسة في المجتمع  أنهالها  األساسیةلعل المیزة " الرئیسیة و

االهتمام مركز على  أن أي......)  الذین لیس لدیهم مأوى أولئك-المهاجرة األقلیات-شباب
تلك الفئة البعیدة عن المكتبة والثقافة في محاولة لها إلدماجهم ضمن الحیاة السوسیوثقافیة 

 إلىحیث یعطي تطبیق الوساطة نتائج مرضیة إلعطاء فرص متساویة للجمیع في الوصول 
  .الثقافة والمكتبة

عاتقا اكبر یتمثل في  لیهمإ أضافبعمق على مهنة المكتبیین مما  أثرتهذه التحوالت قد 
 أشكال إعطاءالتقنیات المكتبیة .ضرورة وجود نوع خاص من التكوین حول المعارف المختلفة

والثقافي والجامعي للمكتبة كذلك المعرفة  اإلداريمعرفة المحیط .جدیدة إلتاحة المعرفة
تطبیق الوساطة  إذن .1"السوسیولوجیة للجمهور والتكوین المنهجي بخصوص تقنیات البحث

 :  في ABDELWAHED ALLOUCHEلخصها  إستراتیجیةوضمان نجاحها یتطلب 

ó "خلق جسور بین األحیاء والمدن والمؤسسات الثقافیة على رأسها المكتبة العمومیة. 

ó   أنشطةتمكین التعایش الثقافي بین القراء وغیر القراء في المكتبات عن طریق 
 .موحدة

ó عن (ت الجمهور المستهدف سواء من في مجال اللغةاخذ بعین االعتبار احتیاجا
 .دعم وترقیة القراءة إلىباإلضافة ) طریق مكافحة األمیة

                                                           
1 - Bruillon, Michel ., Loisy, jean- François., curran, catherine., et al. Les professions du 

livre : édition- librairie – bibliothèque. Paris : Ellipses, 1999. P. 46. (Collection info 

com). 
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ó مضاعفة نقاط القراءة  عن طریق توصیل الخدمات إلى األماكن النائیة. 

ó و هذه اإلستراتیجیة من شانها إلغاء التناقضات التي ظهرت أبرزها: 

ó  الصراع والتداخل في العملیات المكتبیة لتلبیة احتیاجات المستفیدین المتعدد بین
المثقفین وغیر مثقفین لذلك یجب من اعتماد إستراتیجیة دعم الجمهور وتقدیم 
عروض بعیدة المدى والتي تركز على تعلیم الطبقة الشعبیة الغیر مثقفة لدمقرطة 

 .الثقافة وتعمیمها

ó  هو زحزحة مكانة الكتاب عن طریق الوسائل السمعیة البصرة كذلك التناقض األخر
 أو à distanceوالوسائط الرقمیة وهنا ظهرت مفاهیم جدیدة كالوساطة عن بعد

ومن هنا یجب  إعادة النظر في  . médiation indirectes"1الوساطة الغیر مباشرة 
 .طریق العمل وتوزیع المهام في المكتبة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Allouche, Abdelwahed, les médiations dans les bibliothèques publiques. Op. cit. 
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 .نماذج لتطبیق الوساطة بالمكتبات العمومیة: الرابع المبحث-2

   idea store : األفكارنموذج متجر   2-2-1

هو تصور جدید للمكتبات وإلتاحة المعرفة في صورة مغایرة عن ماكانت  متجر األفكار-
سنة " Sergio Dogliani"ظهر في انجلترا على ید منشط ثقافي یدعى . علیه من قبل

والتي بها نسبة " tower hamelets"وجود أحیاء صعبة بلندن "انتباهه شد "أین  1999
أمریكا -الفییتنام-الصین-الصومال-بنغالدش"كبیرة من المهاجرین من جنسیات مختلفة 

ماجعل هذه األقلیة العرقیة تثیر مشاكل متعلقة بالبطالة األمیة والحرمان " الخ ...الجنوبیة
م تكن مكتبات أحیاء مدینة هاملت تؤدي الدور المنوط بها ارتكاب الجرائم أمام هذا الوضع ل

بالمائة من السكان لذا بدا التفكیر جدیا في جعل هذه المكتبات  20حیث لم تجذب سوى 
وسیلة لتغییر الواقع المعاش حل المشاكل االجتماعیة وجعلها وسیلة إلدماج هذه الفئة العرقیة 

كنهم من تبادل المعارف بلغتهم األصلیة عن طریق إدراج فضاءات لمجموعات عرقیة تم
االهتمام بالمرأة -تكوینهم –تعلم اللغة االنجلیزیة –" 1"كذلك مع جماعات عرقیة أخرى

كعنصر فاعل في المجتمع مع اعتماد مبدأ الوصول الحر للمعلومات أي دمقرطة المعرفة 
لذا كانت .جیات الحدیثة تستطیع تحمل أعباء التعلیم باالعتماد على التكنولو  للفئات التي ال

مكان امن محاید یقدم سلسلة متنوعة من الخدمات بتصمیم جذاب وتسمیة  الحاجة كبیرة إلى 
وبفضاءات متنوعة تتماشى وممارسات المستخدمین . محایدة ال تعبر عن مذهب أو رأي

  .لندن أحیاءمتوزعة على  أفكارمتاجر  7یقارب  لتسجل ما.الیومیة

 

                                                           
1 - Dogliani, Sergio. Les idea stores. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne]. 2008, 

N.° 1. Disponible sur :< http://www.bbf..enssib.fr>. (Consulté le 17/03/2016). 

http://www.bbf..enssib.fr
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  :األفكارمتجر  مظاهر الوساطة في-

الیومیة للمكتبي والتي تمارس  األنشطةمن خالل  األفكارتظهر الوساطة في نموذج متجر 
  :بفضاءات المكتبة من خالل

خلق فضاءات للتعلم والتكوین في المكتبة خاصة للفئات المحرومة التي ال تستطیع تحمل * 
مما . العرقیة المتواجدة بلندن لتعلم اللغة االنجلیزیة قلیاتلألبالنسبة  أیضاالتعلم   أعباء

  .كاألمیة والبطالة واالنحرافتجنب مشاكل یساعد الدولة على 

یلعب المكتبي دور الوسیط حیث یقدم مساعدات لمستخدمي المكتبة في حل الوظائف *
 .المدرسیة التحضیر لالمتحانات التدریب على استخدام مصادر المكتبة المختلفة

  .واحتیاجاتهم في فضاء واحد المستفیدین إلىتقدیم سلسلة متنوعة من الخدمات *

فضاءات لتجمعات عرقیة مختلفة مما  إیجادجعل المكتبة مكانا للعیش والحیاة عن طریق *
  .دیانتهم أومذهبهم  أومهما كان توجههم .اآلراءیمكنهم من تقاسم المعارف وتبادل 

وورشات  إلىمن اجل نشر حب القراءة باإلضافة  حیاءواألالمدارس  إلىتنظیم خرجات  *
  .مع تقدیم التوجیه والنصح والدعم متنوعة وملتقیات ونوادي القراءة

 .عتبار المكتبة وسیلة لمواجهة الظواهر االجتماعیة مما اظهر البعد االجتماعيإ -

للتعلم والتكوین واالعتراف  فتح المجال للفئات المحرومة لالندماج عن طریق خلق فضاءات- 
  -  .باألخر
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 la bibliothèque de l’alcazarنموذج المكتبة العمومیة بفرنسا  2-2
Marseille:  

 2004بدأت سنة   Marseilleتقع المكتبة العمومیة اللكازار المركزیة في قلب مدینة  *
بواجهة زجاجیة  2م18000تتربع على مساحة   Fainsilberبتصمیم معماري للمهندس 

 .طبیعیة وأثاث مریح إضاءةوبتصمیم جذاب 

وثیقة مفتوحة لإلطالع للجمهور  375000 وثیقة منهاحوالي ملیون  المكتبة علىتحتوي 
خاص  230000وثیقة متواجدة في المخزن منها  3800 .55799الذي بلغ عدده حوالي 

 . بالتراث

في كل  1294469 حوالي اإلعارة أمااشتراك  1600بلغ عدد االشتراك في الدوریات -
  .1شبكة المكتبة

  :الوساطة وأنشطةفضاءات المكتبة *

تحتوي المكتبة على مجموعة من الفضاءات كل فضاء له ممیزاته الخاصة التي تفرض نوعا 
الوساطة في  أنشطةالتي تتناسب ورغبات المستفیدین وبالتالي سوف نمیز  األنشطةمعینا من 

حتى  إیضاحیةلكل فئة تتردد علیه  عن طریق عرض نماذج وصور كل فضاء وبالنسبة 
 :الوساطة أشكالنوضح 

 

  

                                                           
1 - Bibliothèque de l’alcazar. [En ligne]. Disponible sur <: http://www.bmour.marseille.fr>. 

(Consulté  le 21/03/2016). 

http://www.bmour.marseille.fr
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 :  مجمع االستقبال-1

یجد مجموعة من المكتبیین  أینالمكتبة  إلىما یصادف المستفید فور دخوله  أولو هو 
التي  واإلرشادالوساطة من خالل وظائف التوجیه  أعمالفي استقباله وخدمته وهنا تظهر 

یقوم بها المكتبي من اجل التعریف بفضاءات المكتبة وكیفیة استخدامها  كذلك تتم في 
 .الخارجیة اإلعارة أیضاهذا الفضاء عملیات تسجیل المستخدمین وتسییر ملفات القراء 

لتدل المستخدم على مكان باقي الفضاءات  إرشادیةواجهات  إعدادذلك  إلىباإلضافة 
  .إرشادیةوتكون اذاة 

 :فضاء للعرض-2

یقوم المكتبي بعرض مجموعة من المؤلفات الخاصة بكاتب  أین األولموجود بالطابق 
كیفیة فهم معنى هذه  أهممعروف والتعریف بها كذلك عرض ألهم اللوحات الزیتیة وشرح 

الصورة وغیرها ما یجسد لنا الوساطة  یحاءاتإ و والتنسیق بینها  األلواناللوحة واختیار 
و تبلغ المیزانیة المخصصة لمثل .تقریب المواطن العادي من الفن إلىتي تهدف الثقافیة ال

  .اورو للعرض الواحد 20000هذه العروض حوالي 

 :فضاء الشباب-3

 األشغال–به قاعة للقیام بالورشات المختلفة منها لتعلم نشاطات مختلفة كالتصویر 
 إیجادالیدویة ولكل من لدیه موهبة وال یجد المواد الالزمة لتطویرها كذلك مساعدتهم في 

  .مناصب عمل
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 وٕاضاءةمریح  بأثاثوثائقیة متنوعة للمستفیدین مجهزة  أرصدةبها : قاعة للمطالعة- 
 .مناسبة للقراءة وهنا یلعب المكتب دورا مهما في مساعدة 

الدور الجدید  أنمتنوعة من منطلق  أنشطةفي الهواء الطلق لممارسة  تنظیم خرجات-
  .یقدم دعما ونصائح للشباب  إذ للوسیط یتجاوز جدران المكتبة

  :القراءة من جهة اخرى-4

-بصریة- حركیة إعاقةالذین لدیهم (و هي جمعیة جهویة تهتم بذوي االحتیاجات الخاصة 
خصصت المكتبة فضاء خاص بها مجهز بماكینات للقراءة حاسبات  أین) ذهنیة-سمعیة 

  . وثائق سمعیة –ورق البراي – آلیة

  :األطفالفضاء  -5

 وٕاعدادفي القراءة كذلك مساعدتهم في دروسهم  ترغیبهممن اجل  لألطفالالقیام بورشات 
  .ةالوظائف المدرسیة والفروض واالمتحانات كل ذلك یعتبر مظهرا من مظاهر الوساط

  .مقعد خاصة بالمخطوطات ورصید متخصص 60هناك قاعات لالستشارة بها -

جهاز حاسب مجهز بفهرس على الخط لمحتویات  150به حوالي  : االنترنیت فضاء-6
 أيصفحة لموقع المكتبة من اجل التواصل مع المستفیدین في  إلىالمكتبة باإلضافة 

عن بعد والتوجیه بخصوص  اإلعارةت عملیاا الوساطة الرقمیة من خالل ما یمثل لن.مكان
  .البحث المتقدم في الصفحة 

  فضاء الفن والعروض المسرحیة والسینما -7

الفنیة الخاصة بالمسرح والسینما كما یمكن تعلم الموسیقى  األعمال أشهریمكن معرفة 
 .الفنیة واألعمالمعارض بخصوص اللوحات الزیتیة  وٕاقامةوتطویر المواهب 
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  والبرامج الثقافیة  األنشطة -8 

الثقافیة  األنشطةیقف وراء . یورو 150000تخصص لألنشطة الثقافیة میزانیة حوالي 
للداخلي  وأخرعامل لالتصال الخارجي  أیضاالحجز /عامل للتخطیط *مجموعة من العمال 

 .و عامل للعرض/

  :بهولندا أمستردامنموذج المكتبة العمومیة  2-3

مع مرور  أصبحتا حیث بالمكتبات في ارو  أهمتعتبر المكتبة العمومیة بأمستردام من *
الوقت مركزا للتعلم وفضاء لاللتقاء الثقافي ومنبع المعرفة بتصمیم معماري فرید من نوعه  

ملیون  88بمیزانیة بناء تقدر ب .allemand JO coenenبتوقیع من المهندس المعماري 
) oba(مكتبة تابعة لها تدعى  27م  كما ان لدیها حوالي 28500تبلغ مساحتها . اورو

 10 إلىصباحا  10من  األسبوع أیامكل  أبوابهازائر یومیا تفتح  7000یتردد علیها حوالي 
-صالة عرض-مطعم–مقهى –مسرح (تحتوي على مجموعة متنوعة من الفضاءات .لیال

 وبإنارةمجهزة بأثاث مریح  أنهاكما )قاعة خاصة برصید سمعي بصري–قاعة العاب رقمیة 
  *1.طبیعیة ونظرة على البحر خالبة

 :الوساطة وأنشطةفضاءات المكتبة 

تقام  أینصاالت العرض .*طوابق بها فضاءات متنوعة  10تحتوي المكتبة على    
 األعمالو هنا یقوم الوسیط بدور التعریف بهذه .فنیة متنوعة وأعمالمعارض للكتب 

  .متحف المكتبة  إلى باإلضافة.الثقافة والمعرفة ودمقرطة

                                                           
1  - bibliothèque publique d’Amsterdam. La plus fabuleuse bibliothèque publique – 

d’Europe : O- B Amsterdam. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.peccadille.net>. 

(Consulté le 21/03/2016). 

http://www.peccadille.net
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 :فضاء الشباب-1

فیه استعماالت متنوعة كما نجد فیه فضاءات مغلقة موجهة لفئة محددة كذلك مجموعات 
فضاء خاص  أیضاالیدویة  األشغالهناك ورشات لتعلم  أخرىمكتبیة متنوعة من جهة 

  .الدراسة أموریساعد المكتبي القراء في  أینللتحضیر للدروس واالمتحانات 

مادیة لشراء  إمكانیاتلتنمیة المواهب خاصة الذین لیس لدیهم  فضاء السینما والموسیقى-2
لتسجیل كل مساء حصة سیاسیة  وودیأستكذلك نجد في هذا الفضاء .موسیقیة آالت

  .هنا یلعب الوسیط دورا في التعریف بهذا الفضاء وخدماته.عالمیة

   .یرافق المكتبي المستخدم للتعرف على المجموعات أین خاص بالدوریاتفضاء -3

  : األمریكیةنموذج المكتبة العمومیة لسیاتل بالوالیات المتحدة  2-4

 rem                          المكتبات في العالم بتوقیع من المهندس أجملتعتبر من *
koolhas   أنمن الخارج یمكن ف.التحفة المعماریة ه هذحیث تمكن من النجاح في تصمیم 

هي صرح حضاري مرن قابل للتوسع  إذنترى واجهة زجاجیة وخطوط مستقیمة تتقاطع 
  .مستقبال وفضاء للتفاعل االجتماعي عن طریق مجموعة من الفضاءات المفتوحة

  .2م 128000بمساحة  2004ماي  23افتتحت سنة -
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–مراب –مقهى –فضاء عام " طوابق بفضاءت متنوعة  11 إلىتنقسم المكتبة من الداخل 
ما یقارب  إلىوثیقة موجهة  1450000تحتوي المكتبة على "فضاء خاص بالعمال 

  .1قارئ منذ بدایتها 23300000

 :انشطة الوساطة فضاءات المكتبة و

قاعة المطالعة یجد المستخدمون المكتبي الذي یساعدهم في بحوثهم ویجیب عن  في
  .تساؤالتهم مما یعتبر مظهرا من مظاهر الوساطة

  .أليجهز حاسب  400حوالي  بهفضاء االنترنیت -1

خاص باألطفال كما نجد  أخریمارسون مختلف النشاطات وفضاء  أین فضاء للشباب-2
بغیة نشر حب القراءة  األحیاء إلىة من اجل تنظیم خرجات المكتبة مجهزة بمكتبة متنقل

كتنظیم المباریات وعقد جلسات مع المكتبي الذي یلعب .ورشات ونشاطات متنوعة وٕاعداد
  .انشغاالت المستفیدین واهتماماتهم ومشاكلهم إلىیستمع  أیننفساني  أخصائيدور 

   

                                                           
1 - bibliothèque publique de Seattle. Bibliothèque de Seattle architecture du monde. [En 

ligne]. (Modifié le 06/02/2016). Disponible sur : 

<http//www.fr.wikiarquitectura.com/index.php>. (Consulté le 23/03/2016).  

http://www.fr.wikiarquitectura.com/index.php>
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 الفصل الثاني خالصة

  

من خالل النماذج الحدیثة التي تعرفنا علیها والتي تركت بصمة ال تنسى في تاریخ  إذن * 
المكتبات وتقدیم المعرفة  یتضح لنا التوجه الجدید الذي عرفته المكتبات العمومیة  من اجل 

 األنسبالمختلفة حتى تصبح المكان  األنشطةخلق فضاءات متنوعة تتناسب وجمیع 
مركزا للتعلم ومكانا للعیش والحیاة وذلك بفضل وجود بنایة مرنة الحتضان التنوع الثقافي و 

مریح وبذلك تصبح  وأثاثتتناسب مع جمیع استخدامات المكتبة بتصمیم عمراني جمیل 
  .صورة المكتبة جزءا من التصور الحضري العمراني للمدینة

 أنشطةمن فعال لقد كانت هذه النماذج في مستوى تطلعات مستخدمیها بفضل ما تقدمه    
لظهورها حتى تعید الصلة  األنسبوخدمات متنوعة وجدت فیها الوساطة المتنفس والمكان 

للمكتبة مع الجمهور خاصة في العصر الذي نعیشه والذي اغلب سماته التطور التكنولوجي 
هدف الوساطة لیس تغییر  نأندرك  أنیجب .وظهور االنترنیت كمنافس قوي لتقدیم المعرفة

النماذج الحدیثة  إذن.تحافظ على شرعیة المكتبات ووجودها أنبي بقدر ما ترید وظائف للمكت
  .للمكتبات هي فضاءات وساطة بامتیاز

 



   : الفصل الثالث

لمكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة بادراسة میدانیة 
" یحي بوعزیز"و " مالك بن نبي والیة عین تموشنت "

  .والیة معسكر 
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 تمهید 

  
دراسة الواقع من اجل  إلى اآلنجه و نت ،الجوانب النظریة لموضوع الدراسة  أهمبعد التعرف على 

 أدواتو ذلك باستخدام على التساؤالت المطروحة  اإلجابةالفرضیات الموضوعة و صحة التأكد من 
و طرق إلجراء الدراسة المیدانیة و التي ستكون عینة من مكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 "مكتبة یحي بوعزیز بوالیة معسكر "و "مكتبة مالك بن نبي بوالیة عین تموشنت "بالغرب الجزائري 
جل امن  أخرىمن جهة  ، أفاقهامن اجل التعرف على مدى حضور ممارسة الوساطة بالمكتبتین و 

  .الذي تعیشه المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة  فهم الواقع 
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والیة عین " مالك بن نبي"المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة  : األولالمبحث 
  ).بطاقة فنیة(تموشنت 

  : التأسیسو  النشأة 1- 1
  

و كانت  2007أبوابھا نسبیا سنة   فتحت المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة عین تموشنتا

 1427رجب عام  27طبقا للقرار الوزاري المشترك و المؤرخ في ) الحامة(ملحقة للمكتبة الجزائریة 

  .للمكتبة الوطنیة الجزائریة بوالیة عین تموشنت   یتضمن إنشاء ملحقة 2006أغسطس  02الموافق 

 2007سبتمبر  18الموافق ل 1428مضان عام ر 06المؤرخ في  275-08وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

  .لمطالعة العمومیة بمقر والیة عین تموشنتالرئیسیة لمكتبة النشأت   ) 3المادة(

باسم المفكر الجزائري  2006بر سبتم 27یوم ) مكتبة تلیطون(تم إعادة التسمیة ملحقة المكتبة الوطنیة 

 2008فبرایر عام  20نبي للمطالعة العمومیة یوم افتتاح مكتبة مالك بن لیكون   ،"مالك بن نبي" 

تم  2010نوفمبر  08عین تموشنت و ممثل وزیرة الثقافة ، و في یوم   تحت إشراف والي والیة 

  . العمومیة لوالیة عین تموشنت  كتبة المطالعة تحویل موظفي م

 2009فبرایر  26 في المؤرخ 081 رقم للقرار الوزاري المشترك طبقا للمكتبة الداخلي التنظیمیحدد 
الذي یهدف الى تحدید التنظیم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومیة و ملحقاتها و الذي یكون 

  : كالتالي
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  التنظیم الداخلي للمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة وفقا للمرسوم  : 4الشكل رقم

 .2009فبرایر  26 في المؤرخ 081 رقم الوزاري المشترك
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   : قسم معالجة الرصید الوثائقي و تثمینه*

 : و یضم هذا القسم ثالثة مصالح

  مصلحة االقتناءات-
  مصلحة معالجة الرصید و صیانته-
  و السمعي البصري اآللي اإلعالممصلحة -

  : و من مهام هذا القسم
  غایة وضعها تحت تصرف القارئ إلىضمان مسار الوثیقة منذ استالمها -
  الرصید الوثائقي و المحافظة علیه معالجة-
  تسییر عملیة االقتناء الوثائق-
  .و ضمان سیرها و صیانتها اآللي اإلعالموضع شبكة -
  : قسم خدمة المستعملین*

  : و یضم هذا القسم مصلحتین
  مصلحة تسییر الرصید و توجیه القراء-
   قافیةمصلحة التنشیط و التبادالت الث-

  : و من مهام هذا القسم
  .أنشطتهموضع تحت تصرف المستعملین الوثائق و الوسائل لتسهیل -
  .المقروءة الوثائقلتقییم عدد القراء و نسبة المقروئیة و طبیعة  إحصائیات إعداد-
  .األخرىو تبادل المعلومات العلمیة مع المؤسسات و التوجیه  اإلعالمضمان خدمة -
  .ثقافیة و علمیة خاصة حول الكتاب  أنشطةتنظیم تظاهرات و -
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  : و الوسائل اإلدارةمصلحة 
  : و تضم هذه المصلحة ثالثة فروع

  فرع المستخدمین-
  فرع المیزانیة و المحاسبة-
  فرع الوسائل العامة-

  : و من مهام هذه المصلحة
  مخطط تسییر المستخدمین و تسییره إعداد-
  و صیانتها السهر على حمایة البنایة-
  ضمان تنفیذ میزانیة تسییر مكتبات المطالعة العمومیة و ملحقاتها و تجهیزها-
  .تقییم االحتیاجات المالیة و السنویة-
بما فیهم  )تقنیین 07مشتركة و  أسالك 14(موظفا دائما  21یبلغ عدد الموظفین بالمكتبة *

  عامل متعاقد 26 إلى باإلضافة ثقافي ومنشط مستشار مكتبیین، مساعدین 03 و مكتبیین02
  .االجتماعیة والشبكة التشغیل قبل ما عقود إطار في موظف 18 و 
  : المبنى و فضاءات المكتبة 1-2

فهي  الباقي أما مبنیة ² م 5000 منها ² م 8244تتربع مكتبة مالك بن نبي على مساحة تقدر ب 
یتمیز مبنى المكتبة بتصمیمه العصري و  كماللسیارات  خضراء وحظیرة مساحة عن عبارة

  : عن فضاءاته فهي متنوعة نجد منها أما.إلیهالوصول سهولة  إلىباإلضافة  )طوابق 03(الجذاب
  
Ø السفلي الطابق:  
  مخازن للكتب §
  لإلعارةمخازن  §
   لألرشیفقاعة  §
  قاعة لفرز اقتناءات المكتبة §
  .دمكتب الجر  §
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Øاألرضي  الطابق: 
   للمعارض ھو ب §

  .الثقافیةخاصة بمختلف التظاھرات   شخص 200قدرة استیعاب  : اعة المحاضراتق §

   وحدة 30قدرة استیعاب  : قاعة االنترنت §

  . الخارجیة  قاعة اإلعارة §

  .قاعة للبحث في الفھارس التقلیدیة البطاقیة  §

الفھرس (لتألیة الرصید الوثائقي قاعة  إلىو التي تم تحویلھا   اعة المطالعة للمعاقین حركیاق §

  .)اآللي

  فضاء للمكفوفین لكن لم یتم تجھیزه  §

   كتب االنخراطم §

   مكتب الحراسة §

  مكتب االستقبال و التوجیھ  §

  قاعة معالجة الرصید الوثائقي §

  .اإلداريمخصصة للعمل  أخرىمكاتب  إلى باإلضافة

Ø األول الطابق: 
 أجھزةوفق سیاسة الرفوف المفتوحة مع توفیر  قارئ 200قدرة االستیعاب  : قاعة المطالعة للكبار§

  . )كامیرا02(الكامیرا لھذا النوع من االطالع 

ھذه الفئة عمر بتصمیم جذاب یتناسب و  قارئ 150قدرة االستیعاب  : قاعة المطالعة للصغار§

  .مجھزة بتجھیزات عصریة
   .طفل  80 قاعة الورشات قدرة االستیعاب §

 )الفرع األول (الجناح اإلداري§

Ø الثاني الطابق: 
  .بھو للمعارض§
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 .)الفرع الثاني(الجناح اإلداري § 
  : المجموعات المكتبیة 1-3

 إلىتحتوي المكتبة على رصید وثائقي غني و متنوع یشمل كافة التخصصات العلمیة باعتباره موجه 
 38842 و عنوان 13.151 اإلجماليلرصید ایبلغ مجموعه  أینمختلف الشرائح االجتماعیة 

  .نسخة

  
  عدد النسخ  عدد العناوین  الرصید الوثائقي

  30.764  10.362  فئة الكبار 
  8078  2789  فئة الصغار

  .الرصید الوثائقي بمكتبة مالك بن نبي حسب فئة الكبار و الصغار  مجموع : 4جدول رقم 
  : خدمات المكتبة4- 1

و متمدرسین و عمال  أطفالمنخرط من  754تعمل مكتبة مالك بن نبي على خدمة ما یقارب 
 . أحرارطلبة و متقاعدین و 

  عدد المنخرطین  السنة
  منخرط 25  2011سنة 
  منخرط 103  2012سنة 
  منخرط 292  2013سنة 
  منخرط  280  2014سنة 
  منخرط  525  2015سنة 

  منخرط  229  2016الثالثي االول لسنة 
بمكتبة  2016الثالثي االول لسنة -2011یبین احصائیات االنخراط من سنة  5جدول رقم 

  .مالك بن نبي 
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شخص من خدماتها  و الذي یكون  أيیستفید  أنیمكن االنخراط بالمكتبة عن طریق ملف 
  : كالتالي
  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة

  .شمسیتان صورتان
 ) بالنسبة للمتمدرسین وزارة الثقافة أقرتهمجانیة االنخراط الذي (للمتمدرسین شهادة مدرسیة بالنسبة 

  .دج  300العمال فشهادة عمل و مبلغ یقدر ب  أما
غایة  إلىالخمیس من الساعة  الثامنة و نصف  إلى األحدمن  أبوابهاالمكتبة تفتح  أنخاصة 

  .الخامسة مساءا 
  : المكتبة خدمات متنوعة للمستفیدین من بینها تقدم

نسبة كما  أعلىالخارجیة  اإلعارةو قد شهدت نسبة  ) .الداخلیة و الخارجیة اإلعارة( اإلعارةخدمة *
 : التالیینهو موضح في الجدولین 

  
االعارة لسنة   الجنس

2015  
النسبة 
  المئویة

الثالثي االول 
  2016لسنة 

النسبة 
  المئویة 

  المجموع

  15  %3.40  30 %11.57  102  ذكور
  85  %11.23  99  %73.77  650  اناث

  100  %14.63  129  %85.34  752  المجموع
  في مكتبة مالك بن نبي 2016-2015الخارجیة خالل سنة  اإلعارة إحصائیات: 6جدول رقم 
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لسنة  اإلعارة  الجنس
2015  

النسبة 
  المئویة

 األولالثالثي 
  2016لسنة 

النسبة 
  المئویة 

  المجموع

  38  %16  41  %22  57  ذكور
  62  %25  65  %37  97  إناث

  100  %41  106  %59  154  المجموع
و الثالثي االول  -2015خالل سنة الداخلیة بمكتبة مالك بن نبي  اإلعارةنسبة   : 7  جدول رقم

 . 2016لسنة 
  ) .ورشات مختلفة(الثقافیة المتنوعة  األنشطةتقدیم *
  .ذوي االحتیاجات الخاصة و االهتمام بهم  إلى أنشطةتقدیم *
  :ترددا حسب ما یبین الجدول األكثربالنسبة لرواد فضاء االنترنیت فاإلناث هم  خدمة االنترنیت*
  

  2016سنة ل اتالترددعدد   2015سنة ل اتالترددعدد   الجنس
  

  750  4286  ذكور
  654  3557  اناث

  1404  7843  المجموع
  9247  المجموع الكلي

 -2015بمكتبة مالك بن نبي خالل سنة  عدد المترددین على فضاء االنترنیت: 8جدول رقم 
2016   
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 .معسكر " یحي بوعزیز"المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة  : المبحث الثاني

  
  النشأة و التأسیس  2- 1

التاریخیة  لألعمالو تثمینا  2008جویلیة سنة  05دشنت مكتبة المطالعة العمومیة بمعسكر في 
سمیت باسمه حتى یخلد هذا الرجل ) م2007-م1929(المرحوم یحي بوعزیز  األستاذللمؤرخ و 

  .الجزائریة  لألمة إنسانيكتراث وطني 
 02ه الموافق ل  1429رجب عام  07المكتبة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ بتاریخ  نشأتأ*

و بعدها تحصلت  ،ملحقة بوالیة معسكر للمكتبة الوطنیة الحامة إنشاءم و المتضمن  2006 أوت
 1429رجب عام  23المؤرخ في  08/236على استقاللیتها بموجب المرسوم التنفیذي رقم المكتبة 

  .مكتبة المطالعة العمومیة بوالیة معسكر  إنشاءو المتضمن  2008یولیو  26ه الموافق ل 
المنطقة الثامنة و الثانیة –مطالعة واحدة ببلدیة معسكر مكتبتین لل 2011بها في سنة  ألحقت*

   . ببلدیة المحمدیة
 26المؤرخ في  81ن التنظیم الداخلي للمكتبة فهو یتماشى و القرار الوزاري المشترك رقم و ع* 

  .الذي یحدد التنظیم الداخلي للمكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة  2009فبرایر 
  : عدد الموظفین

عامل مؤقت ضمن  22و )مساعد مكتبي  02-مكتبیین وثائقیین 03(عامل دائم  25المكتبة تضم 
  .قبل التشغیل  عقود ما

  : المبنى و فضاءات المكتبة
بفضل  إلیهافي بنایة من طابقین تتمیز بسهولة الوصول تقع مكتبة یحي بوعزیز في وسط المدینة 

   المالحقتوفر المواصالت و ذلك حسب ما هو مبین في 
  .ال توافق المعاییر الدولیة المتعارف علیها لتصمیم المكتبات العمومیة  أنها إال

 : عموما تحتوي على فضاءات منها
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  : األرضيفي الطابق 
بتجهیزات تتناسب و طبیعة الفئة االجتماعیة التي تتردد على هذا الفضاء :  فضاء الصغار* 

سلسلة من الحولیات و مجموعات متكاملة من الكتب كما یحتوي هذا الجناح على ) األطفال(
  .التعلیمیة و التربویة 

  : األولالطابق 
یضم قاعة للمطالعة بمساحة غیر مناسبة مقارنة بعدد  المستفیدین و بنك  أین:  فضاء الكبار*

الخارجیة حیث یمكن للمستفید من استعارة المواد المكتبیة في ظل غیاب سیاسة الرفوف  لإلعارة
  . المفتوحة لعدم توفر القاعات و ضیق المساحة

یمكن للمستفیدین من االستفادة من خدمات  أین إليحاسب  15یحتوي على  : فضاء االنترنیت*
  .و البحث في الویب اآلليالبحث 

  .الوثائقيمخزن للرصید *
 .مكتب المدیرة *

و دوره هو توفیر الظروف المالئمة الستراحة القراء و كذلك ملتقى  أدبيكما تضم المكتبة مقهى *
  .للفنانین و المثقفین لتبادل المعارف الثقافیة و الفنیة فیما بینهم 

  : المجموعات المكتبیة*
 المعرفة العلمیة بتخصصاتها تحتوي المكتبة على رصید معرفي مهم في شتى حقول

   .نسخة  60304عنوان ب  22455حیث بلغ عدد الرصید 
  
   

 الرصید
   الوثائقي

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  18998  618  887  727  812  3845  12109  فئة الكبار
  3457  56  81  60  62  332  2866  فئة الصغار

 . 2016- 2010من سنة  یحي بوعزیز الرصید الوثائقي بمكتبة مجموع:  9جدول رقم    
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  : المقدمة خدمات المكتبة

  : كما هو موضح في الجدول ادناهالفئات االجتماعیة خدماتها لمختلف مكتبة یحي بوعزیز تقدم 
عدد 

  المنخرطین
2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  01  11  01  06  02  05  باحثین
جمیع (طلبة

  )المستویات
490  745  754  954  1132  3696  

  12  56  40  28  14  17  موظفین
  03  50  02  07  03  17  احرار
  103  61  102  94  97  141  اطفال

  3815  1310  1100  889  861  670  المجموع
 .2016 – 2011من سنة  مكتبة یحي بوعزیز عدد المنخرطین في یبین  10جدول رقم 

  
  : حیث تقوم ب

منذ سنة تطورا  اإلعارةحیث تعرف  المعلومات تحت تصرف المستعملین أوعیةوضع مختلف *
  : ین في الجدولبكما هو م 2011

  
  2016  2015  2014  2013  2012  اإلعارة
  306 10  27328  25201  18419  4879  المجموع

  
   .2016 – 2012من سنة  یحي بوعزیز الخارجیة في مكتبة اإلعارةتطور  :  11جدول رقم 
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  .المطالعة لتشجیعه على  األطفالتخصیص فضاء مالئم الحتیاجات *
  .توفیر فضاء للدراسة و المطالعة *
  توفیر فضاء للبحث عبر النت *
  .توفیر مصادر المعلومات الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة مثل كتب البراي *
  .)محاضرات خاصة –ملتقیات (حول الكتاب  أنشطةتنظیم *
  الوطنیة  األعیادو  األسبوعیةبما فیها العطل  األسبوع أیامتفتح المكتبة كل *
  .مساءا  21 : 00 غایة إلىصباحا 09  : 00الجناح بالصغار من الساعة-
  .مساءا 18 00:غایة إلىصباحا  09:00 الجناح بالكبار من الساعة-
  .مساءا 21 : 00غایة إلىصباحا 09 : 00مصلحة االنترنیت من الساعة-

  .و تخفیضات بالمصلحة هناك تسهیالت 
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  .)عرض المقابلة(الدراسة المیدانیة  إجراءات :   المبحث الثالث
 

استقطاب القراء كانت المقابلة فیه  وطرقبخصوص المحور االول الذي یبحث في سیاسة المكتبة 
حیث  معسكروالیة ب عین تموشنت و یحي بوعزیزوالیة كال من مكتبة مالك بن نبي بمدیري مع 

  .فهي إجابة مدیرة مكتبة یحي بوعزیز ) 2ج( أماإجابة مدیر مكتبة مالك بن نبي ) 1ج(تمثل 
  : عرض المقابلة -1

   1)واإلمكانیات  الخدمات ،األھداففي  رؤیة( سیاسة المكتبة في استقطاب القراء : األولالمحور 
  
هي  ما .المجتمع و شرائحهباعتبار المكتبات العمومیة فضاء عمومي مفتوح لجمیع فئات  - 1س

األولویات التي تسطرها المكتبة  لبناء سیاسة متكاملة تأخذ بعین االعتبار احتیاجات كافة 
  المستفیدین؟

الخروج من الطریقة الكالسیكیة  إلىفي سیاستها الجدیدة  "مالك بن نبي"تسعى مكتبة  -1ج
خلق فضاءات تتماشى و من خالل سایر التطورات تاالستعانة بطرق حدیثة  إلىالتقلیدیة 

 :نجد  أیضا أساسيكعنصر  ینلمستفیداستخدامات ا

 إقامة إلى و الدیكور باإلضافة األلوان، من ناحیة التجهیزات األطفالفضاء التركیز على  *
  .من اجل خلق جیل قارئ ورشات متنوعة

 باإلطالعالتي تسمح للمستفید في فضاء الكبار و سیاسة الرفوف المفتوحة على االعتماد *
  .بحریةیرید  على ما

                                                           
   27/03/2016مع السید مدیر المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة مالك بن نبي بوالیة عین تموشنت یوم  مقابلة اجریت - 1ج 

. مساءابمقر المكتبة الرئیسیة على الساعة الثالثة   
مقر ب   20/03/2016یوم  معسكربوالیة  یحي بوعزیزالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة دیرة م ةمقابلة اجریت مع السید -2ج

.العاشرة صباحا المكتبة الرئیسیة على الساعة   
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 األدواتتوفیر الفضاء و  إلىتسعى المكتبة  حیثالخاصة  االحتیاجاتاالهتمام بذوي *
 . المختلفة لها األنشطة إقامةالمناسبة و 

و یستطیع فیه القراء مراجعة االمتحانات و التحضیر لها  أین فضاء العمل الجماعي توفیر*
 .طابق  أخرمناقشة مواضیع متنوعة في 

  .تقوم بها المكتبة  أساسیةالثقافیة كمهام  األنشطةالتركیز على *
مكان و زمان عن  أيالرصید الوثائقي الخاص بالمكتبة في  إلىتمكین القارئ من الوصول *

  .ك بن نبي مكتبة مال إلیهاطریق مشروع المكتبة الرقمیة التي تسعى 
 تعثرت نوعا ما امة للمكتبة قدفالسیاسة الع بمعسكر" یحي بوعزیز"بالنسبة لمكتبة  -2ج

لكن  ،بسبب الفضاء الغیر مناسب حیث انه ال یتوافق مع المعاییر العالمیة و ال یساعد 
الثقافیة مثال  األنشطة إقامةنحاول جاهدا توفیر الفضاءات المناسبة و  فإننابالرغم من ذلك 

د قاعة خاصة بها بالنسبة لفئة ذوي االحتیاجات الخاصة فقد تم اقتناء كتب البراي دون وجو 
  .لكن دائما نسعى بالرغم من الصعوبات 

و  منطقة سیاحیة إلىكان  أخرها المكتبةتنظمها خرجات تشجیع دور المكتبة من خالل *
  .متنوعة حول الكتاب و القراءة  أنشطة إقامةو  "بوحنیفیة" هي
خاص ملتقى "الملتقیات حول القراءة و الكتاب و المكتبات منها  إقامةعلى  الحرص*

  ."و غیرهم ....فضاءات المكتبة العامة  أیضابالتسویق بالمكتبات  
االساسیة في المكتبة كاالقتناء و المعالجة الوثائقیة فیما یبقى  األنشطةالتركیز على *

  .ة بالتنشیط الثقافي من المهام الثانویة بالمكت
  .األخرىرجي كالمدارس و المؤسسات اربط المكتبة مع المجتمع الخ*

  .وتلبیة احتیاجاتهم  التي نسطرها من اجل خدمة القراء األولویات هي هذه  إذن
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  ؟تقدیم الخدمات و استقطاب القراءفي هي الطرق التي تعتمدون علیها  ما - 2س
 
جذب اكبر عدد من المستفیدین و بالنسبة لمكتبة مالك  إلىمكتبة تسعى  أيبطبیعة الحال  -1ج

  : بن نبي تعمل جاهدة على ذلك من خالل
الثقافیة المقامة  األنشطةإلعالن على من اجل ا )مع المدارس(التنسیق مع قطاع التربیة *

 .بالمكتبة

التعلیمیة  لألطوارط في المكتبة بالنسبة االثقافة بخصوص مجانیة االنخر ارة تنفیذ تعلیمات وز *
 ).الثانويو  المتوسط- االبتدائي (الثالثة 

 .فیهبسجل االقتراحات و ما یرد  التركیز على طلبات المستفیدین و االستعانة*

االعتماد على التكنولوجیا الحدیثة كالفایسبوك فهدفنا هو استقطاب اكبر عدد من المستفیدین *
تبیین بعرض كل كیكلف احد الم حیث نجدهم بكثرة في مواقع التواصل االجتماعي أصبحناالذین 

 .لرسمي للمكتبةاو جدید المكتبة على صفحتها في الفایسبوك و كذلك في الموقع  األنشطة

 . اإلذاعةفي  اإلعالنكالملصقات و  األخرى األسالیب إلى باإلضافةهذا و *

مع مع المدارس و هذا ضمن االتفاقیة  أكثرعتمد على التنسیق نمكتبة یحي بوعزیز في  -2ج
 توزیعقصة و  أحسن تألیفقطاع التربیة الستقطاب القراء كذلك عن طریق تنظیم مسابقات مثل 

  .من ذي قبل  أكثرالمكتبة  إلىجوائز مما یحفز القراء على التردد ال
  .من خالل نشر جدید المكتبة على صفحتها كذلك االعتماد على الفایسبوك  *

 ؟ و ما هل تعتمد المكتبة على سیاسة واضحة و علمیة القتناء المجموعات المكتبیة- 3س
  المعتمدة في ذلك ؟ اآللیاتهي 

بطبیعة الحال وفقا الحتیاجات المستفیدین بمكتبة مالك بن نبي یتم بناء سیاسة االقتناء  -1ج
و باالعتماد عدد النسخ بالنسبة للكتب التي تشهد حركیة  عن حصائیاتاإلنتائج كذلك من خالل 

  .في بین مختلف التخصصات  األرصدةالموازنة بین  على 
  .و غیرهم وزارة الثقافة  أوبخصوص الهبات فهي تأتي غالبا من وزارة المجاهدین  أما
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غایتنا و تكون عن  إرضاءهمالن تبنى سیاسة االقتناء بالمكتبة وفقا الحتیاجات القراء  -2ج
الموازنة بین مختلف التخصصات و هذا تماشیا مع مبدأ  أهمهاطریق مراعاة عدة شروط 

 ما إلى إضافة المالحقكما هو موضح في  قا لدفتر الشروط المعمول به المكتبة العمومیة وف
  .یصلنا من الهبات 

و هل هناك برنامج  ؟) المكتبیین(المتواجد بالمكتبة كیف تقیمون العنصر البشري - 4س
 تكوین خاص بهم؟

یمارسون مهامهم على الوجه  أنهم أالحظ أناو  2011استلمت منصب المدیر سنة  أنمنذ  -1ج
عن قضیة  أما ،المطلوب فال یوجد اعتراض على طریقة تقدیم الخدمات من قبل المستفیدین 

العلمي و التقني  اإلعالممركز البحث في  إلى أخرهاالتكوین فهناك دورات تكوینیة مرتین في السنة 
)cerist ( أرحب أناتنظمها الجامعات و حضور الملتقیات التي  إلىبعض العمال یبادرون  أنكما 

  . أشجعهمبالفكرة و 
یمارسون مهامهم  متخصصین في علوم المكتباتهم جامعیین بالمكتبة معظم العمال  إن -2ج

تقیمها و بخصوص التكوین هناك دورات تدریبیة  األحسن إلىبطبیعة الحال لكن نبقى  دائما نطمح 
 أساتذةبمشاركة تنظیم ملتقیات وطنیة  إلى باإلضافة ،) المكتبي الناجح و غیرهادورة مثل (المكتبة 

  .لتبادل التجارب و الخبرات   أخرىو مكتبات عمومیة  جامعیین 
  ت المستفیدین؟اهل المبنى و تنظیم فضاءات المكتبة یتناسب و استخدام - 5س

لممارسة الوظائف في الواقع  ةغیر مناسب هالكنالبنایة لها تصمیم معماري جمیل  أنصحیح  -1ج
دون الطابق الثاني كما  األرضيیكون بالطابق  أنكان یجب  األطفالفمثال فضاء الیومیة للمكتبة 

مكتب الدراسات لم یدرس تصمیم الفضاءات بشكل  أنالمساحة غیر مستغلة جیدا هذا ما یفسر  أن
  .و من الصعب جدا التغییر فیها جید 
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لم  باألصل يناسب وظائف و مهام المكتبة حیث هتال  لبنایةامكتبة یحي بوعزیز بالنسبة ل  -2ج
التي یحتاجها فضاءات النقص  مع ةضیق المساحة أنكما صمم كمكتبة بل مسرح الهواء الطلق ت

  .للمراجعة الفردیة و غیرهم  أماكنالكافیتیریا و .كقاعات المطالعة المستفید 
-األسر–الجمعیات  -المدارس(كیف هي عالقة المكتبة مع المؤسسات الخارجیة  - 6س
  ؟)الخ...

المجتمع ( بطبیعة الحال المكتبة ال تستطیع ان تعمل بمعزل عن المحیط االجتماعي الخارجي -1ج
  : ربطها به عن طریق إلىلذلك نسعى دائما  )المدني

  .الثقافیة  األنشطةعن  اإلعالنیتم  أینالتنسیق مع قطاع التربیة من خالل المدارس *
  ) .مثال  بني صافبمتحف المجاهد (المتاحف  إلىزیارات میدانیة  إقامة*
  .المؤسسات العقابیة إلىبعض الكتب  إهداء*
  .التالمیذ  أولیاءجمعیات نسویة  و جمعیة  إلىبعض الكتب  إهداء*
  .مكتبات البلدیة في ظل غیاب مالحق للمكتبة الرئیسیة  إلىالكتب  إهداء*
  .الثقافیة وتحسیسها بأهمیة المكتبة  األنشطةالترحیب بالعائالت في *
  : هناك عالقات مع بالنسبة لمكتبة یحي بوعزیز -2ج
فیه تكوین بسیط (مع المؤسسات العقابیة  كذلك, االتفاقیة مع وزارة التربیة  إطارفي  المدارسمع  *

  .لمن یرید تعلم مهنة المكتبي) فهرسة –تصنیف (للمساجین حول مختلف العملیات المكتبیة
   .و شعریة أدبیة أمسیاتلتنشیط حصص و  مع الجمعیات مثل نادي وحي القلمهناك عالقات  أیضا
  ؟ القراءة و ترقیة المناطق النائیة من اجل نشر إلىموجهة  أنشطةهل هناك  - 7س
 –الربیعفي فصل (ق ریفیة نائیة طالمكتبة المتنقلة التي تجوب مناو ذلك من خالل  طبعا -1ج

لصالح متنوعة  أنشطة إلقامةمرفقة بمكتبیین و منشطین ثقافیین  )الشتاء و الخریف -الصیف
  .و الكبار األطفال

نتحفظ على  في مكتبة یحي بوعزیزحول مهام المكتبة المتنقلة  شكالإفي هذا الصدد هناك  -2ج
تطبق على ارض الواقع كوجود جمعیات فاعلة تكون  أنهناك مبادرات نطمح  أنهذا السؤال غیر 
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لكن دور المكتبة المتنقلة غیر موجود  و عن المكتبة وسیط بین المكتبة و البعیدین عن القراءة
  .لألسف
  .العمومیةالتنشیط الثقافي بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة :  المحور الثاني 1-2
  

قابلة مع المنشط ماما عن المحور الثاني و المتعلق باألنشطة الثقافیة بكلتا المكتبتین فكانت ال
إجابة المنشط ) 2ج(إجابة المنشط الثقافي في مكتبة مالك بن نبي اما ) 1ج(الثقافي حیث تمثل 

  . الثقافي بمكتبة یحي بوعزیز
تعول علیها المكتبات من اجل استقطاب  أصبحتالتي  اآللیاتیعتبر التنشیط الثقافي من  - 1س

  .القراء 
  هو دور التنشیط الثقافي في ترقیة الفعل الثقافي؟ و حسب رأیكم ما إذن
مختلف  إعدادمن خالل  الثقافيفي ترقیة الفعل  األهمیةدورا بالغ  الثقافيیلعب التنشیط  -1ج

رسالة  یصالإ إلىو التي تهدف خاصة حول القراءة و الكتاب الثقافیة  األنشطةالتظاهرات و 
  . 1خلق جیل قارئلو نشر حب القراءة  من اجل دمقرطة الثقافةنبیلة 

یعتبر من في نظر البعض ففي الواقع الذي نعیشه ال یلعب التنشیط الدور المنوط به  -2ج
 أنكما  األساسيهذا هو النشاط و تفتح المكتبة یومیا  أن أصبحاألساس الن ثانویة المهام ال

له دور  أنال ننفي  أنناإال  منعدمایكاد یكون و فكري  إداريمیزانیة و دعم  إلىالتنشیط یحتاج 
  . 2غیر فعال أصبحمهم جدا  لكن 

 .ع الفئات التي تتردد على المكتبةمهارات للتعامل مع جمی إلىیحتاج المنشط الثقافي - 2س
  مؤهالت العمل في میدان التنشیط الثقافي ؟ هي فما
و  امتالك مهارات إلىالتي تحتاج  األموریعتبر الخوض في میدان التنشیط الثقافي من  -1ج

  : نوجزها صفات
                                                           

المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة مالك بن نبي بوالیة عین تموشنت ب مفتاحي سمیر المنشط الثقافي مقابلة اجریت مع السید  -1ج1
  .العاشرة صباحا بمقر المكتبة الرئیسیة على الساعة    28/03/2016یوم 

اجریت مع السید هواري محمد االمین  المنشط الثقافي  بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة یحي بوعزیز بوالیة مقابلة  -  -2ج  2
  بمقر المكتبة الرئیسیة على الساعة الحادیة عشرة صباحا   02/04/2016/معسكر یوم 
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بین مختلف الفئات االجتماعیة و بكل (الثقافیة  األنشطة إعدادالتوازن في *
  .الحیویة في تقدیمها بكل روح مرحة إلى باإلضافة).موضوعیة

  .إنسانيهدفه التنشیط الثقافي  أنفیه خاصة  اإلخالصحب العمل و *
 .ثقافة واسعة  إلىكما انه یحتاج امتالك مهارات التواصل *

مع معرفة و اتصاالت  یكون لدیه أنو  )لغة واحدة األقلعلى ( األجنبیةالتحكم في اللغات *
  .النشرالمؤلفین و دور 

الجدیدة  األفكارفي تقبل  أوالبرامج  إعدادسواء في و یحتاجه المنشط هو الحریة  ما أهم -2ج
 دیهیكون ل أنیجب  عن المهارات طبعا أما.مبدع و شخص و دعمها الن المنشط هو فنان 
 أیضا) المونتاج  -الریبورتاجات إعداد–التصویر و تقنیاته (معرفة بالتكنولوجیات الحدیثة 

  .األمورو غیر ذلك من الخاصة باألنشطة الثقافیة الملصقات  إعدادتصمیم و 
المستفیدین في  إشراكو هل یتم  ؟هي نوعیة النشاطات الثقافیة المقامة بالمكتبة  ما-3س 

 اختیارها؟

التي تتردد الفئات  نوعیةحسب و  األعیادحسب المناسبات الوطنیة و الثقافیة  تكون األنشطة -1ج
  : نجد حیثعلى المكتبة 

  .سنةنشاط القراءة في احتفال الذي یقام كل *

  . "جوان 16 إلىنصف شهر الطفولة من  أخر"نشاط *

 –عید االستقالل -عید النصر-المرأةعید -یوم العلم(الوطنیة و المناسبات األیامنشاطات حسب *
  : و تكون متنوعة مثل ) .عید الثورة –یوم الشهید 

  "عروض مسرحیة -الكلون–ورشة الرسم  -ورشة الحكواتي"مثل : ترفیهیة* 

  "الغاز  –ورشات تلخیص قصص  –مسابقات فكریة " : تربویة *
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 إلى باإلضافة." ملتقیات  إقامةاستقبال كتاب محلیین و  –معارض حول الكتب ": تثقیفیةنشاطات *
  .نشاطات المكتبة المتنقلة  في المناطق النائیة 

 فتأخذ إضافةفان كانت تناسب نشاطات المكتبة و فیها المستفیدین  إشراكبخصوص قضیة  إما
  .بعین االعتبار 

جل النشاطات التي تقام بالمكتبة حول الكتاب و القراءة من خالل تنظیم معارض للكتب تنظیم  -2ج
البحوث خاصة التاریخیة  دإعداو  التألیفمسابقات فكریة ورشات رسم حول الكتاب مسابقات حول 

 . حقالمالهذا كما هو مبین في و 

  عنھا ؟ اإلعالنالثقافیة و  األنشطةبرنامج  إعدادكیف یتم  -4س

الثقافیة یكون بالتنسیق مع المكتبیین و مدیر المكتبة في اجتماع یتم  األنشطةبرنامج  إعداد -1ج
 األساسیةیتم فتح مجال النقاش حول مواضیع النشاطات و تسطیر البرنامج و  أهم فیه االتفاق على

كان معرض كتاب  إندور النشر  أهماالتصاالت مع  بإجراءمن هنا یقوم المنشط للنشاطات الثقافیة 
 اإلعالنثم   تحضیر الفضاءات المناسبة لذلكو االتصال بالجمعیات كذلك بالمؤلفین المحلیین  أو

  .الخ...الفایسبوك .رس اعنھا بطرق متنوعة ذكرناھا سابقا مثل االتصال بالمد

و تسییرها بمفرده  األنشطةبرنامج  إعدادالمنشط هو المسؤول عن في مكتبة یحي بوعزیز هنا  -2ج
 إعداد-توزیع الجوائز- تصحیح المسابقات التي تقام بالمكتبة (یتحمل مسؤولیة العدید من المهام  أین

صفحة عن طریق عنها بواسطة الملصقات او  اإلعالنو یتم ) الخ....الثقافیة  األنشطةبرنامج 
  .و عن طریق االتصال بالمدارس  الفایسبوك 

 ؟مختلفةجمعیات  أومؤسسات مع  األنشطة إعدادھل ھناك تعاون في  5-س

الثقافیة و  األنشطةبطبیعة الحال هناك اتصاالت مع الجمعیات الثقافیة للمشاركة في برنامج  -1ج
ندوة  إلقامةفیه تعاون مع كتاب محلیین  أیضا ق مسرحیة معروفة و حكواتي مشهوركفر  إحیائها
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اضرات مح إلقامةمدیریة المجاهدین ,ث و مخابر البحالتعاون مع المدارس  أیضا" كتاب و مؤلف"
  . یعني هناك دائما تعاون و تنسیق مع مختلف الجمعیات الثقافیة تاریخیة 

بخصوص باقي  أما. أمسیاتنشاطات و  إقامةفي  مع نادي وحي القلمهنا فقط التعاون  -2ج
الیدویة و  األشغالبالنسبة لنشاط الحكواتي و (فنعتمد على مجھودات العمال بالمكتبة  األنشطة
  .)غیرھم 

  الثقافیة ؟ األنشطةمكتبة من خالل التي تسطرها ال األساسیة األهدافهي  ما - 6س

هذا من اجل دعم و ترقیة القراءة و تفعیل دور  حول الكتاب والثقافیة  األنشطةتدور مختلف  -1ج
استقطاب اكبر عدد من الرواد خاصة ان عدد التسجیالت  إلىنهدف  أخرىمن جهة ,المكتبة 

  . االنخراطمجانیة  إقرارو بعد  القراءة في احتفالتضاعف بعد مهرجان 

 أساسيكهدف  القراءةترقیة  أهمهاتعدد م الثقافیة األنشطةمن خالل  إلیهاالتي نسعى  األهداف -2ج
المناسبات  إحیاءالتعریف بالمكتبة و خدماتها  كذلك  أیضاجذب القراء  إلى باإلضافةنسعى لبلوغه 

  . الخ....الوطنیة 

  ؟أحسنالمتوفرة بالمكتبة و ظروف العمل مساعدة من اجل تنشیط ثقافي  اإلمكانیاتهل 7-س

الن الجمیع بالمكتبة  معنوي أوموجود سواء مادي  أیضاالدعم  نأمتوفرة كما  اإلمكانیاتنعم  -1ج
في  األنشطةنقوم بتقسیم المهام و التعاون حتى تكون  أینهذه التظاهرات الثقافیة  إحیاءیشارك في 

  .المستوى 

حتى  أوالكافیة لألنشطة الثقافیة المقامة سواء من ناحیة المالیة  اإلمكانیاتلألسف ال توجد  -2ج
مثال یطلب منا بمفرده  األعباءالن المنشط ال یستطیع تحمل فهناك عراقیل دائما و معاناة  اإلداریة

هو الحل  ما إذائز ال یكفي عدد الجوا أناكتشف  األخیرعن جوائز ثم في  اإلعالنمسابقة و  إقامة
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قصة نحن نرید التنویع في  أونوعیة الجوائز ال تستقطب القراء فغالبا ما تكون كتاب  أیضاهنا ؟ 
  .الجوائز لجذب المنخرطین بالمكتبة 

استقطاب  آلیاترق العمل و دراسة في ط(المكتبي و تحدیات الوساطة : المحور الثالث
  1. )القراء

عن المحور الثالث الذي یتناول المكتبي و تحدیات الوساطة فكان مع المسؤول عن مصلحة تسییر 
) 2ج(إجابة المسؤول من مكتبة مالك بن نبي أما ) 1ج(الرصید الوثائقي و توجیه القراء حیث تمثل 

  .إجابة المسؤول عن المصلحة من مكتبة یحي بوعزیز 
لفائدة  هو التوجی اإلعالمتعتمدون علیها فیما یخص التي  األدواتهي الطرق و  ما 1-س

   المنخرطین بالمكتبة ؟
التي تعطي  األساسیةبالمكتبة تعتبر من المهام  اإلرشادالتوجیه و  ماتبالنسبة لخد -1ج

 : إلىانطباعا حسنا لصورة المكتبة لهذا تسعى مكتبة مالك بن نبي 

  .الصغار لألطفالو حتى عائالتهم خاصة بالنسبة  االستقبال الجید للمنخرطین*
  .ات المكتبة لالستفادة منها ءفضا إلىمرافقة المستفید و توجیهه *
  .داخل المكتبة تدل على مكان الفضاءات  إرشادیة أدواتاستخدام *
الثقافیة إلعالم المستفیدین ببرامج مختلف التظاهرات  األنشطةالمطویات خاصة في  إعداد*

  .الثقافیة
  .استخدام الفایسبوك كوسیلة لإلعالم المنخرطین بالمكتبة بكل جدید *
دورا مهما في  اإلعارةلفائدة المنخرطین یلعب بنك  اإلرشادو  هبخصوص مسالة التوجی -2ج

بنك  إلىهذا الصدد خاصة في ظل غیاب سیاسة الرفوف المفتوحة ما یجعل الجمیع یتوجه 
  .الفضاءات الموجودة  أوالوثائقیة  رصدةاأللالستفسار على  اإلعارة

                                                           
المكتبة الرئیسیة ثائقي و توجیه القراء بالسیدة بلبشیر سمیرة المسؤولة عن مصلحة  تسییر الرصید الو مقابلة اجریت مع  - 1ج

.الثانیة مساءا بمقر المكتبة الرئیسیة على الساعة    14/04/2016للمطالعة العمومیة مالك بن نبي بوالیة عین تموشنت یوم   
لرئیسیة للمطالعة المكتبة اب المسؤولة عن مصلحة تسییر الرصید الوثائقي و توجیه القراء   االنسة فاطمة مقابلة اجریت مع  - -2ج

.العاشرة صباحابمقر المكتبة الرئیسیة على الساعة    12/04/2016یوم  معسكربوالیة یحي بوعزیز العمومیة   
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  .المقامة بالمكتبة  باألنشطةالمنخرطین  إلعالم اإلذاعةعلى  الشأنكذلك نعتمد في هذا *
  .یتم نشر كل الجدید فیها  أینمن خالل صفحة المكتبة على الفایسبوك  أیضا*
اذاة  أیضا أنشطتهاالتي تعرف بفضاءات المكتبة و  األدلةفي حین تعتبر المطویات و *

  .  حقالمالهو مبین في  مساعدة في هذا الصدد مثل ما
جانب القراء في جمیع فضاءات المكتبة ؟ و  إلىهل یتواجد المكتبیین و بصفة مستمرة  - 2س

  هل یقومون بتوجیههم و مرافقتهم ؟
ث ا الشأن حیهذ قصیر فيلتنظرا لنقص الید العاملة المتخصصة بالمكتبة هناك نوع من ا -1ج

االقتناء و الجرد و المعالجة الوثائقیة في حین یتولى عمال عقود  یتكفل معظم المكتبیین بمهام
الصغار و حتى  أوقبل التشغیل مسؤولیة التواجد مع المستفیدین سواء في فضاء الكبار  ما

ستعانة بهم المكتبیین و اال لىإبالرجوع  اإلرشادو یتولون مهام التوجیه و .فضاء االنترنیت 
  . أحیانا

نظرا لضیق المساحة بالمكتبة و تداخل الفضاءات في محیط واحد نجد المكتبیین بجانب  -2ج
عن طریق  أخرىالمستفیدین بالمكتبة منشغلین بمهامهم الروتینیة تارة و بتوجیه المستفیدین تارة 

  . بحوثهم اقتراح عناوین تساعد الطلبة في 
هي طبیعة العمل بكل  فما. آخر إلىتختلف المهام و الخدمات المقدمة بالمكتبة من فضاء  - 3س

  فضاء و مهارات التواصل فیه؟
على سبیل  األخرلكل فضاء بالمكتبة خصوصیة معینة وممیزات تختلف عن الفضاء  -1ج

  : نجدالمثال 
یتمیز هذا النوع بوجود ممارسات تفرض نوعا معینا من المهارات  أین:  األطفالفضاء *

 األطفاللیس مثل التعامل مع شخص بالغ راشد لذا فهو یتطلب تكوین  األطفالفالتعامل مع 
ورشات متنوعة و هذا ما نعتمده هنا مثال كوجود ورشة للرسم  إقامةلخلق جیل قارئ عن طریق 

تتطلب  األعمالكل هذه .ل الیدویة وورشة حكواتي لألشغا أخرىلتلخیص القصص و  أخرىو 
  .مهارات
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تمر بفترة  أغلبیتها أنمع هذه الفئة خاصة  املفر مهارات التعو هنا یجب تو   فضاء الكبار*
المساعدة في التحضیر لالمتحانات و  و رشاداإلمراهقة  لذا یجب نحاول القیام بدور التوجیه و 

  .التحضیر النفسي لهم 
لیتمكنوا من تدریب  اآللي اإلعالمیجب توفر مكتبیین و متخصصین في هنا   االنترنیتفضاء *

  .و البحث في االنترنیت  اآلليعلى مهارات البحث المستخدمین بالمكتبة 
و مهارات للتعامل مع هذه الفئة  إمكانیاتو الذي یتطلب  الخاصةفضاء ذوي االحتیاجات *
  ).ة خاصة الكتاب السمعي ئالخاصة بالقار  األدواتالقدرة على فهم كتب البراي و (
هنا یتطلب العمل بطبیعة الحال مهارات  أخر إلىمن فضاء  األهدافنظرا الختالف  -2ج

 : آخر إلىتختلف من مكان 

الذي نتعامل فیه مع فئة عمریة حساسة یعول علیها  األطفالفضاء و نحن ما نركز علیه هو *
  .العمل هنا امتالك لمهارات تواصلیة جیدةو یتطلب في خلق جیل قارئ 

نحرص على  اإلرشادجیه و و فیتطلب مهارات في االستقبال الجید و الت اإلعارةبنك عن  أما*
عن فضاء خاص بذوي  أماهو وجه المكتبة خاصة في ظل نقص الفضاءات  ألنهوجودها 

  .االحتیاجات الخاصة فهو غیر موجود 
  .فهو یستخدم لمراجعة االمتحانات و الدروس  فضاء المطالعةعن  أما*
یتم فیه تقدیم دورات لتعلیم و تكوین المستفیدین بالمكتبة  أنطبعا یجب  فضاء االنترنیتو عن *

  .على كیفیة التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة و مهارات البحث فیها 
  المستفیدین ؟هي الطرق التي تعتمدون علیها للتواصل مع  مابشكل عام  - 4س
 : التواصل مع المستفیدین حیث تكون عن طریق أدواتتتعدد  -1ج

  .یتم الرد على  التعلیقات بخصوص الخدمات المقدمة  أینصفحة المكتبة في الفایسبوك *
  .المستفیدین بالجدید  إعالمیتم  أین اإلذاعةعن طریق *
  .في المدارس و استخدام الملصقات في المكتبة  اإلعالنعن طریق *
 : كبخصوص مسالة التواصل مع المستفیدین هنا -2ج

  .یتم فیها نشر النشاطات المكتبة و جدیدها  أینصفحة المكتبة على الفایسبوك 
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  . األنشطةلالعن عن المسابقات الفكریة بالمكتبة و  اإلذاعةاستخدام *
  .المطویات وتوزیعها  إعداد*
  .لوجهاالعتماد على التواصل المباشر مع المستفید وجها *
  . األنشطةمناطق سیاحیة معروفة و التعریف بخدمات المكتبة وتنظیم  إلىتنظیم خرجات *
  
 باستخدام التكنولوجیات الحدیثة هل هناك نوع من التفاعل االفتراضي مع المستفید - 5س
  ؟)موقع المكتبة-االلكترونيالبرید - الفایسبوك(
هناك تفاعل جید مع المستفید لكن كان من خالل صفحة الفایسبوك الخاصة بالمكتبة  -1ج

على  أصبحه الوظیفة من المهام الثانویة الن التركیز ذتراكم المهام و نقص العمال جعل ه
  . األساسیةالوظائف المكتبیة 

م عرض هناك نوع من هذا التفاعل على صفحة المكتبة على الفایسبوك و هناك یت -2ج
لكن لیس بصفة دائمة و من یقوم بهذه و التعلیقات  اآلراءو استقبال االقتراحات و  األنشطة

 .المبادرة هو المنشط الثقافي 

  كیف یساهم المكتبي في تسویق المنتوج الفكري بالمكتبة و التعریف به ؟ - 6س
و التعریف مؤلفین و كتاب محلیین " كتاب و مؤلف"یبرز هذا الدور من خالل نشاط  -1ج

التعریف بكتابه في  تمو ) صحفي و كاتب(مرات في السنة أشهرهم مواس سعید 4بمؤلفاتهم تقریبا 
كتاب ( كلیل محمد-فرطاس نصیرة–رقیق میلود  نجد في هذا الصدد  أیضا ندوة أقیمت بالمكتبة

  .ككذلك نقوم بعرض قوائم الكتب الحدیثة التي تم اقتناؤها على صفحة الفایسبو  ).محلیین
لألسف في ظل المساحة الضیقة لم یكن بوسعنا وضع زجاجیات لعرض الكتب المهمة و  -2ج

عن طریق توجیه القراء و الجدیدة لذا نكتفي بمجهوداتنا في عرض الكتب للقراء حسب حاجتهم 
یة المهمة الوثائق أرصدتهاایضا قمنا بإعداد مطویات للتعریف بالمكتبة و اقتراح العناوین المهمة 

  .) المالحق( كما هو مبین في 
  : مشاریعكم لترقیة الفعل الثقافي و تفعیل دور المكتبة وهي تطلعاتكم  ما - 7س

   : إلیهاهناك مجموعة من المشاریع تسطرها المكتبة و تسعى  -1ج
  .األشجارخلق فضاءات مطالعة و قراءة في الهواء الطلق عند مدخل البنایة تحت ظالل *
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  .المال من اجل تغییر الطریقة التقلیدیة أماالخارج  إلىاالنشطة الثقافیة  إخراج*
  بالمائة فقط 50 إلىیصل المشروع  أینمشروع المكتبة الرقمیة لمالك بن نبي *
االرتقاء بالخدمات المقدمة و مواكبة مختلف التظاهرات الثقافیة عن طریق التنسیق مع مختلف *

  .المؤسسات
  : هيتحقیقها مكتبة یحي بوعزیز  إلىتسعى  التي األمورمن  -2ج
  .األنشطةالحصول على بنایة جدیدة وفق المعاییر الدولیة تساعد على ممارسة *
  .موقع المكتبة یعمل على التعریف بها و خدماتها و نشر كل جدیدها إنشاء*
 .تفعیل دور المكتبة المتنقلة بالشكل الذي یساهم في ترقیة القراءة*

  المقابلة  تحلیل*
  ) اإلمكانیاتالخدمات و .ي المهامرؤیة ف(استقطاب القراء في سیاسة المكتبة  : األولالمحور  -
من خالل رؤیة في و المتعلق بسیاسة المكتبة في استقطاب القراء  األولبخصوص المحور *

) مسؤولي المكتبتین( المبحوثین إجابةالمتوفرة تبین لنا من خالل  اإلمكانیاتو الخدمات و  األهداف
ال  أصبحتالسیاسة العامة لكال المكتبتین تقلیدیة ترتكز على الممارسات الكالسیكیة و التي  نأ

  : نجد األجوبةو من خالل تحلیل التطورات التي باتت تعیشها المكتبات العمومیة  أمامتكفي لوحدها 
فرضته  خاصة في ظل ما) المعالجة الوثائقیة وغیرها-االقتناء(للخدمات التقلیدیة  األولویة إعطاء*-

الثقافیة بعد  األنشطة تأتيفهنا ) عن واقع العمل دوریاشاملة  بإحصائیاتتزویدها (وزارة الثقافة 
التي یحاسب بها الموظف فمكتبة یحي بوعزیز بمعسكر تعتبر التنشیط الثقافي من  األساسیةالمهام 

في حین نالحظ نوع من االهتمام .لمهام الثانویة و ان المكتبة مادامت تفتح كل یوم هذا هو النشاط ا
  .السابق المبدأو التحضیر لها في مكتبة مالك بن نبي لكن هذا ال ینفي  الثقافیة األنشطة بإحیاء

التي تسطرها مكتبة مالك بن  األولویاتمن  يهو على سیاسة الرفوف المفتوحة االعتماد كذلك *-
الحریة للمستفید في االطالع عل ما  إعطاءنبي بعین تموشنت و تعتمدها في سیاستها من اجل 

الخارجیة هي السبیل الوحید  اإلعارةمكتبة یحي بوعزیز بمعسكر فضیق المكان جعل من  أمایرید 
عتماد االموسوعات نظرا لعدم االطالع على القوامیس و ال معتمد حیث الحظنا كذلك الصعوبة فيال

نجاح المكتبات العمومیة یتعلق بشرط جوهري وهو  أنو یمكن القول ". رفوفعلى سیاسة ال
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حیث یدخل القارئ الى تحطیم الحواجز التقلیدیة   آخربتعبیر  أورفوف الكتب  إلىالوصول الحر 
   1.یریده بحریة  المكتبة و یتناول ما

مختلف الفئات  بین االحتیاجاتكال المبحوثین نالحظ الموازنة في تلبیة  إجابةمن خالل *-
كافة  إلىالعمومیة فالمكتبة موجهة  مبدأالتي تتردد على المكتبة و هذا تماشیا مع  االجتماعیة

 االستقاللالشرائح االجتماعیة ووسیلة تسمح بالمساواة في الحصول على مصادر المعلومات و 
  .علیه اغلب المقاربات الفكري هذا ما نصت 

مكتبة یحي في مع استخدامات المستفیدین ف یتالءمفان توزیع الفضاءات ال  أخرىمن جهة -*
غیر قابلة للتوسع  أنهابوعزیز معظم الفضاءات بالمكتبة غیر ظاهرة بسبب ضیق المساحة كما 

 أنكما .عامل  أهمالفضاءات عاییر البنایة التي یكون فیها مرونة ممع  یتالءممستقبال و هذا ال 
 إلىالثقافیة  األنشطةجعلها تخرج  ماكمسرح الهواء الطلق و لیس كمكتبة  باألساسالبنایة صممت 

مكتبة مالك بن نبي من جهتها اما الخارج في حین یجب العكس التشجیع على التردد على المكتبة 
یفسر وجود فضاءات  ماعلیها  یتربعبالرغم من المساحة الكبیرة التي  غیر عمليالمبنى  أنتتمیز 

صعوبة التنقل فیها بالنسبة مع فضاء الطفل موجود في الطابق الثاني  أنغیر مستغلة جیدا كما 
 إستراتیجیةهذا یبین عدم وجود  .أخرىفضاءات و غیاب ) ذوي االحتیاجات الخاصة (للمقعدین 

 .واضحة و مدروسة لتصمیم مباني المكتبات لتكون فضاء عمومي للعیش و الحیاة 

 إلىالمكتبة و بالنسبة  إلىوجود مجموعة مكتبیة جیدة یحفز القراء على التردد  : سیاسة االقتناء-*
كلتا المكتبیتین سیاسة االقتناء هي مبنیة على احتیاجات المستفیدین و على الموازنة بین مختلف 
التخصصات و المیادین المعرفیة وفقا للحصص المعتمدة و التي حددتها وزارة الثقافة ضمن دفتر 

مكتبة مالك بن نبي استقبلت (تعتبر الهبات مصدرا مهما لتنمیة المجموعات المكتبیة  أیضا الشروط 
 أماكتب للكبار  883و  أطفالكتب  179عنوان منها  1017قافة مؤخرا قدرت ب ثهبة من وزارة ال

  ) .مكتبة یحي بوعزیز فاستقبل ما یقارب 

                                                           
   77. .ص. 2014القاھرة العلم و الیمان للنشر .المكتبة و المجتمع انواع المكتبات و اثارھا على قیام الحضارات .محمد ، ھاني  1
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في (المعلومات االلكترونیة  أوعیةنقص هو ) عملیة االقتناء(الشيء المالحظ في هذا الصدد لكن 
 إلىباإلضافة ) مكتبة یحي بوعزیز حوالي  أما حامل الكتروني 40مكتبة مالك بن نبي حوالي 

   .نقص عد النسخ مقارنة مع عدد المستفیدین 
في هذا الصدد بفضل االتفاقیات  الثقافةو عن طرق استقطاب القراء نالحظ مجهودات وزارة -*

منح  أیضا )العقابیةالتنسیق مع المدارس و المؤسسات (وزارة التربیة و وزارة العدل  المبرمة مع
السیاسة الثقافیة  أنمما یوضح مجانیة االنخراط ما ساهم في زیادة عدد المنخرطین بكال المكتبتین 

  .لترقیة الفعل الثقافي باتت تولي اهتمام كبیرا  ةالجزائری
 أسالیباحتیاجات المستفیدین عن طریق تلبیة ل جاهدة تعملیة العمومالمكتبات  أن إذانالحظ -*

و استخدام شبكات  اإلرشادتقدیم خدمات التوجیه و  إلىباإلضافة مختلفة كوجود سجل لالنشغاالت 
المتخصصة  المهام و نقص الكفاءات أعباءتراكم  أنالشيء المالحظ  أن إالالتواصل االجتماعي 

 أدوات أهمهي من خاصة الشبكات االجتماعیة  أنمتناسین  األنشطةتراجع مثل هذه  إلى أدى
  . طرق قیاس نجاح المكتبات في الوقت الراهن مأهعن مرئیة المكتبة و هي و التي تعبر  02الویب 

المنشط الثقافي ومن خالل ما  إلىالثقافیة فتوكل هذه المهمة  األنشطةبرنامج  إعدادبخصوص و  -*
و تداخل المهام بشكل معقد  األعباءبوعزیز یعاني المنشط فیها من تراكم مكتبة یحي  أنالحظناه 

مكتبة مالك  أما اإلمكانیاتفي ظل غیاب الدعم و  الثقافیة األنشطةحیث یتولى بمفرده للتحضیر 
االتصال  ات وللمنشط حتى یتولى تحضیر الفضاء األكبربن نبي فیكون بالتنسیق لكن الحصة 

  .ر و بالفرق المسرحیة و غیر ذلك بالمؤلفین و بدور النش
مدراء (في المقابلة مع المبحوثین عن كفاءة العنصر البشري خاصة المكتبیین منهم الحظنا أما* 

مع ضرورة التطور الن مهنة المكتبة العاملین بالمكتبة  أداءیوجد نوع من الرضا عن  هان )المكتبین
هناك دورات تكوینیة  أنیث عن الوساطة و الوسیط كما دبصدد الح أننافي تحول مستمر خاصة 

على  االنفتاح إطارخاصة في  إمكانیاتهباستمرار ما یعكس االهتمام بترقیة الموظف و تطویر 
  .خطوة من شانها االرتقاء بدور المكتبات  بأنهاالجزم ما یمكننا من المؤسسات الخارجیة 

لخارجیة هي خطو مهمة جدا نحو تجسید عالقة المكتبة مع المؤسسات ا أخرىمن جهة -*
كتقدیم هبات للجمعیات المختلفة  و لمكتبات مكتبة مالك بن نبي  إلیههذا ما اتجهت  الوساطة 
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مكتبة یحي  أماالفراغ الموجود  كیة لمألفي ظل غیاب المالحق و هي خطوة ذخاصة  البلدیة 
  .متنوعة  أنشطةإلقامة مع نادي وحي  القلم  أنشطتهابوعزیز فابرز 

  
المكتبة المتنقلة لمالك بن نبي تلعب دورا مهما في نشر القراءة  أنفي هذا الصدد نجد  أیضا - * 

في حین تبقى المكتبة المقامة  األنشطةمن خالل المكتبة  إلىمن یصعب علیهم الوصول  إلى
  . و ال تؤدي الدور المنوط بها إشكاالالمتنقلة بمكتبة یحي بوعزیز تطرح 

  العمومیة الرئیسیة للمطالعة الثقافیة بالمكتبة  األنشطة : الثاني المحور
انه  نستنتج  على أنمن خالل المحور الثاني و الذي یتناول مسالة التنشیط الثقافي بالمكتبة یمكن 

ذا ما اتفق علیه المبحوثین في كلتا همن الممارسات التي تساهم في ترقیة الفعل الثقافي بال شك و 
من المهام الثانویة و التي لن تكون فعالة  الثقافيبة یحي بوعزیز تعتبر التنشیط تمك أن إال نكتبتیمال
المنشط ال یستطیع تحمل مسؤولیة هذه المهمة بمفرده  أنو  إداريهناك دعم مادي و یكون لم  ما
المنشط  هما ركز علی أن إال افهي كما هو متعارف علیهالمجال ن مهارات العمل في هذا ع أما

و الدعم بعیدا عن  لإلبداعبمكتبة یحي بوعزیز هو الحریة ثم الحریة یعني فتح المجال  الثقافي
  .على المنشط فقط األعباءمما یعكس نوع من الضجر من تراكم العراقیل 

ما كان واضحا في و هذا امتالك مهارات  إلىیحتاج العمل في میدان التنشیط الثقافي  -*
  .الثقافیة المقامة بكلتا المكتبتین  األنشطة أوالمهرجانات  

تحرصا على  نكلتا المكتبتی نأحسب المناسبات الوطنیة كما المقامة فهي عن نوعیة النشاطات و -*
هذه التظاهرات باعتبار المكتبة جزء من الفضاء العمومي و هي فضاء مفتوح  إحیاءالمشاركة في 

 إقباللما الحظته من  اجدید نظر  كأسلوبالترفیهیة  األنشطةتركز على  بدأتفمكتبة یحي بوعزیز ,
  .متنوعة  فأنشطتهاكبیر له اما مكتبة مالك بن نبي 

كالفرق المسرحیة و الحكواتي  ثقافیةو حتى ینجح التنشیط الثقافي البد له من تنسیق مع جمعیات *
مهرجان القراء في احتفال الذي  أخرها أنشطتهاتتبعه مكتبة مالك بن نبي في ا مؤلفین و هذا م

استقطاب (المنخرطین زیادة عدد من اجل شاركت فیه فرق مسرحیة من بلعباس و حكواتي مشهور 
بكثرة مع نادي وحي  أصبحیحي بوعزیز فالتنسیق مكتبة  أماالمسطرة  األهداف أهم كأحد) القراء
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فجل الهدایا عبارة عن كتب الكتاب  بأهمیةالتحسیس  التركیز الوحید هو نشر حب القراءة والقلم و 
  .یكون على المكتبیین و المنشط  األنشطةهذه  إحیاءاالعتماد في  أنكما و قصص 

 اإلمكانیاتحول  باآلراءوت اهناك تف أنقافیین ثمنشطین الكال ال إجاباتو نالحظ من خالل 
ال تساعد و ال تحفز على العمل فعدد  اإلمكانیات نأز یرى المنشط یالمتوفرة فمكتبة یحي بوعز 

نوع الهدایا ال یحفز القراء من جهته منشط مكتبة مالك بن نبي  أنالهدایا محدود و ال یكفي كما 
  . المتوفرة اإلمكانیاتراضي عن 

  .التنشیط الثقافي هو مشروع الوساطة المرتقب  أنمهن هنا نلتمس  إذن-*
  ) استقطاب القراء آلیاتدراسة في طرق العمل و (المحور الثالث المكتبي و تحدیات الوساطة *
عن  األجوبةلنا من خالل  ترائىعن المحور الثالث و مسالة المكتبي و تحدیات الوساطة فقد  أما

على الفعل  كون الوساطة ترتكزاستقطاب المستفیدین و التواصل معهم  آلیاتو  طرق العمل
  : اصلي التو 
كاستخدام الفایسبوك و و توجیه المنخرطین  ستخدمان طرق متنوعة إلرشادتكلتا المكتبتین  إن -

جانب  إلىبصفة مباشرة المكتبي لوجود الحظناه هذا في ظل غیاب شبه تام و الملصقات  اإلذاعة
جمهور في مواجهة وجود غیر متخصصین من خالل المخصصة لهم في الفضاءات المستفیدین 

و هذا یعیق تطبیق الوساطة بالمكتبات التي تعتمد على التواصل مع المستفید و التعامل معه  القراء
هذا .للمكتبي كان وراء هذا القصور  لكن االنشغال باألعمال الروتینیة.و مرافقته و توجیهه 

فهناك تواجد للمكتبیین مع المستفیدین في  مكتبة یحي بوعزیز أمابخصوص مكتبة مالك بن نبي 
    .فضاء واحد نظرا لضیق المساحة مما یشجع على القیام بالتوجیه واإلرشاد

الوساطة مع المستفید فهي تختلف من مكان الى اخر الن  أنواعلكل فضاء نوع معین من -
فلكل فضاء نیت تلك المتواجدة في فضاء االنتر  أولیست كما مع الكبار  األطفالالوساطة مع 

  .هذا ما الحظناه في كلتا المكتبتینممیزاته و طابع الخاص 
 األنشطةعن  اإلعالنالتواصل مع المستفیدین فهي نفسها المستخدمة في  أدواتو عن طرق و * -

  .الثقافي التي تقام بالمكتبة و التي ذكرناها علیها سابقا 
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الوساطة  إلىیشیر  ما أومع المستفیدین  يمسالة مهمة و هي قضیة التفاعل االفتراض إلىو -
مع  التعلیقاتتبادل  لمكتبة مالك بن نبي نشیطة في هذا المجال من خال أنالرقمیة نالحظ 

نادي وحي عن  أنشطةفیها ، یسبوكامكتبة یحي بوعزیز لدیها صفحة على الف أما وغیرها الجمهور 
امل و هذا النوع من التفاعل مرتبط بع أنیفسر  ما اإلنشاءموقع الرسمي للمكتبة قید  أنالقلم كما 

دور  لهالمكتبي  أننجد  آخرفي سیاق و  األعباءتراكم منها ضیق الوقت، نقص الكفاءات البشریة،
  . مشروع الوساطةالتنشیط الثقافي  أنمما یجعلنا نجزم بالمكتبة  الثقافیة األنشطةفي تفعیل 

هو التسویق للمنتوج الفكري و هو مكمل لسیاسة  أخریتولى المكتبي دورا ذلك  إلىباإلضافة  -*
تستقبل  أین" نشاط كتاب و مؤلف"منها  أنشطةاالقتناء حیث تعتمد مكتبة مالك بن نبي على 

و الى الجمهور كذلك من خالل عرض قوائم الكتب المقتناة مؤلفین یقومون بالتعریف بمؤلفاتهم 
 أما لألسفظل غیاب زجاجیات العرض بوك في یساو نشرها على صفحة الففضاءات المكتبة 

االعتماد على التوجیه و فقط من تلك الطرق  بأيمكتبة یحي بوعزیز فضیق المكان لم یسمح 
  . مطویات تعرف بالرصید ككل و بفضاءات المكتبة إعداد و اإلرشاد

ترقیة الفعل الثقافي و ترقیة دور المكتبة كفضاء عمومي نالحظ انه  أفاقو عن مشاریع و  -*
 أماكن إقامةمكتبة مالك بن نبي و هي ف في كلتا المكتبتینهناك تفكیر في تطویر الخدمات المقدمة 

ففكرتها في استحداث جمعیات  مكتبة یحي بوعزیز أماللمطالعة في الهواء الطلق بحدیقة المكتبة 
  .یستحق االهتمام فعال أمرتلعب دور الوسیط بینها و بین الفئات البعیدة عن القراءة و المكتبة هو 
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  : النتائج العامة للدراسة
مالك بن نبي بوالیة عین "ة في كلتا المكتبتین بعد تحلیل البیانات المتحصل علیها من المقابل

التي  ةو باالستعانة بالمالحظة المبنیة على اطر علمی" بوعزیز بوالیة معسكر تموشنت و یحي 
  :النتائج التالیة  إلىكانت على فترات منتظمة توصلت الدراسة 

عن طریق الموازنة في تلبیة تقدم كلتا المكتبتین خدماتها لكافة شرائح المجتمع و فئاته دون تمییز *
 مبدأتقسیم الفضاءات تماشیا مع  أوالثقافیة  األنشطة أوات االحتیاجات سواء من ناحیة االقتناء

    .العمومیة
  )لتحضیر االمتحانات و المراجعة خاصة(المتمدرسین على المكتبة هي فئة ترددا  األكثرالفئات *
  .الثقافیة مثل مهرجان القراءة في احتفال و في العطل  األنشطةفتكون بكثرة في  األطفالفئة  أما
سودها ممارسات كالسیكیة متعارف علیها و هذا ما تعلى سیاسة تقلیدیة كلتا المكتبتین تعتمد  *

  .الروتیني  األداءو  من خالل التركیز على المهام التقلیدیةالحظناه 
تقدم كلتا المكتبتین خدمات تقلیدیة كاإلعارة و توفیر فضاءات للمطالعة و خدمة البحث التقلیدي *

  .في الفهارس البطاقیة 
  مكتبة یحي بوعزیز بلكنها مغیبةالمسطرة بالمكتبتین  األولویات أهممن سیاسة الرفوف المفتوحة *
تنظیم الفضاءات ال یتناسب و استخدامات  أنبالنسبة للبنایة في المكتبتین هي غیر عملیة كما *

  .للعیش و الحیاة مكانا تجعل المكتبات  أنغیاب فضاءات من شانها مع المستفیدین 
  .الثقافیة من شانها استقطاب القراء و رفع عدد المنخرطین  األنشطةمجانیة االنخراط و *

ما و تفاعل مع المستفیدین ) خاصة الفایسبوك(هناك حضور للمكتبتین في الشبكات االجتماعیة * 
لكنه ال یسیر على الوجه  خاصة في مكتبة مالك بن نبيیفسر وجود نوع من الوساطة الرقمیة 

  .نقص الید العاملة و التركیز على المهام التقلیدیة  أمامالمطلوب خاصة 
بالتنسیق  الثقافیة و هذا ما الحظناه األنشطة إحیاءو  داإعدیلعب المنشط الثقافي دورا مهما في *

  .مع جمعیات ثقافیة 
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عالقتهم  أوالمهام  أداءالعاملین بالمكتبة سواء من ناحیة  أداءهناك نوع من الرضا على *
  .بالمستفیدین و هذا ما عبر عنه المسؤولین 

 أوجهیفسر تنشیط خارج جدران المكتبة و هي احد ما  تینكلتا المكتبلالثقافیة  باألنشطة لخروجا*
  . إمكانیاتمدروسة و  إستراتیجیة إلىتحتاج تبقى لكنها الوساطة 

   .الثقافیة متنوعة حسب المناسبات مع التركیز على الطابع الترفیهي األنشطةتكون *
لكن هناك نقص تبنى سیاسة االقتناء بكلتا المكتبتین على طرق علمیة و وفقا الحتیاجات القراء *

ال تفي بالغرض في مصادر المعلومات االلكترونیة و عدد النسخ مقارنة مع عدد المستفیدین 
  .المطلوب 

التفاعل االفتراضي للمكتبي مع المستفیدین متذبذب نظرا النشغال المكتبي بالمهام التقلیدیة على *
  .الشخصیةمبادرات الحساب 

بسبب نقص الید الحظناه  من خالل مابین المكتبي و المستفید العالقة المباشرة في نقص  هناك *
  . العاملة المتخصصة

فالوساطة في فضاء الطفل لیست مثل فضاء الوساطة  أنواعلكل فضاء بالمكتبة نوع معین من *
  . وساطة في فضاء االنترنیت الكبار و تختلف عن ال

  .بهدف تقریب القارئ من الكتاب من غیرها  أكثرسیاسة الرفوف المفتوحة تتطلب وجود الوساطة *
الحكواتي ورشة تعلیم التي تقام داخل الفضاءات مثل ورشة  األنشطةغیاب شبه تام للمكتبي في *

  .ورشات الحفظ و الكتابة و رشات التلخیص .اللغات 
فهي شيء طبیعي قد ال  مهنة  أومنها وظیفة  أكثركفاءة و مبادرة  أساسهاالوساطة تعتبر في *

   .وساطة أنهاصغیرة یقوم بها المكتبي و قد ال یعرف  فأشیاءیظهر تحت اسم واضح وهو الوساطة 
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  : اتاالستنتاج
  

لقد جاءت هذه الدراسة لتبرز جانبا من جوانب تفعیل دور المكتبات العمومیة من خالل استخدام 
وجود المكتبات و كمصدر لشرعیة ،مع المستفید العالقة لتمتین علیها عول یذاة ناجعة اكالوساطة 

  .في التصور السیوسیوثقافي
  : من الفرضیات الموضوعة تبین لنا مایلي التأكدو بعد تتبع خطوات و مراحل البحث العلمي بغیة 

   
عرفت استفاقة و لو كانت  باألصحالفضاءات العمومیة  أوالمكتبات العمومیة بالجزائر  إن •

التنشیط الثقافي الذي یعتبر مشروع الوساطة من خالل من اجل تفعیل دور المكتبات  متأخرة
الثقافیة التي تتمحور غالبیتها على  األنشطةفالتركیز على  ، لها األخرالوجه  أوالمرتقب 

كذلك دور المكتبات نحو تطبیق الوساطة و الكتاب یعتبر خطوة مهمة  القراءةتشجیع و دعم 
من هم بعیدین عن القراءة  إلىالمناطق النائیة و  إلىالمادة المكتبیة  إیصالالمتنقلة في 

حرص المكتبات على استخدام التكنولوجیا الحدیثة مثل  أخرىمن جهة  ،متنوعة ألسباب
هذا في ظل الصعوبات طبعا  مهم أمرالشبكات االجتماعیة للتواصل مع المستفید هو 

القائلة  رئیسیةالفرضیة ال أنلكنها مبادرات تؤكد على المتواجدة و التي ال یمكن التغافل عنها 
ة متنوع أسالیبطبیق الوساطة عن طریق ت لىإالفضاءات العمومیة الجزائریة تسعى  بان 

  . بها األخذهي فرضیة صحیحة یمكن 
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  : األولى الجزئیة الفرضیة*
 

واقع الفضاءات  أن إالوخدمات متنوعة  أنشطةلتقدیم  مهیأةوجود بیئة  إلىیحتاج تطبیق الوساطة 
 أوساطالتي تبحث عنها الوساطة لتجد لها مكانا بین  األرضیةفهذه ،العمومیة الجزائریة یبین العكس 

سواء من ناحیة توزیع الفضاءات و محكمة و تخطیط فعال  إستراتیجیةوجود  إلىالمكتبیین تفتقر 
 التوجیهنقص الید العاملة المتخصصة مما جعل المستفید ال یجد المرافقة التامة و  ،تنظیمها 

تقدیم خدمات تقلیدیة و المعلومات االلكترونیة  أوعیةنقص  أیضا ،الحظناه  ما لبالمكتبات من خال
كذلك الحظنا محدودیة التخطیط للمستقبل یعني ال وجود لتخطیط بعید  )فهارس تقلیدیة بطاقیة(

من علت ج أكثركل هذه العوامل و .في هذا النوع من المكتبات  أموالالمدى بالرغم من انه تصرف 
واضحة و مدروسة في الفضاءات العمومیة الجزائریة جعلها غیر  ةستراتیجیإالفرضیة القائلة بغیاب 

هي خصبة حتى تؤكد وجودها و دورها  أرضیة إلىتبني مفاهیم كالوساطة التي تحتاج  إلىمهیأة 
  . صحیحة

 
  : نیةالثا الجزئیة  فرضیةال*

و اكبر النماذج الحدیثة  أهمو التي اقترن بها نجاح تعتبر الوساطة من المفاهیم الحیویة جدا 
الذي   Sergio doglianiو تصور المنشط الثقافي  األفكارمثل نموذج متجر  العالمیةللمكتبات 

 إدراجیجعل من المكتبة كوسیلة لمعالجة الظواهر االجتماعیة عن طریق  أناستطاع و بذكاء 
نفس جدید لمهنة المكتبي من خالل الممارسات  إعطاءفضاءات وساطة هنا ساهمت الوساطة في 

و من خالل ما تعرفنا علیه في الجوانب  لذا ،تعودنا علیه الفریدة من نوعها و التي تتجاوز ما
 الثقافةمررنا بفترة حرجة في قطاع  انفنامن واقعنا المعاش خاصة  اهناستنتجالنظري للدراسة و ما 

طبعا بسبب غیاب ،و لم تستطع المكتبات العمومیة مواجهة هذا  وئیةشهدت انخفاض نسبة المقر 
 ،هذا التوافق بینهما إیجادلربط القارئ بالمكتبة و  باألساس جاءتالتي مفاهیم حدیثة مثل الوساطة 
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لذا فالفرضیة القائلة بان وجود الوساطة بالفضاءات العمومیة الجزائریة یعتبر قیمة مضافة و مصدر 
  .صحیحة  ت دیمقراطیة ثقافیةشرعیة لها كمؤسسا

  
  : ثالثةالالجزئیة فرضیة لا*

النتائج  لظظهور النماذج الحدیثة للمكتبات العمومیة الكثیر من الحبر خاصة في  أساللقد 
 ذي و ال هظهرت ب ذي الالوجه الجدید  لمن خالو االیجابیة التي حققتها في استقطاب المستفیدین 

و عن الهدف من وجود مكتباتنا العمومیة ،عن الواقع الجزائري  نتساءلكان في المستوى ما جعلنا 
 ماالقائمین على هذا النوع من المؤسسات الثقافیة   أحرجتكثیرة قد  أسئلة ....و..و  و عن دورها

  : العالمیة و هي النماذجتحاكي مكتباتنا جعلنا نؤمن انه یجب توفر جملة من العناصر حتى 
 األهدافتنظیمي و قانوني واضح یسیر المكتبات العمومیة و یهدد المهام و  إطارضرورة وجود -

بطریقة تدعم الممارسات الحدیثة كالوساطة و غیرها و بشكل یفتح المجال لإلبداع و المبادرات 
  .مثل هذه الممارسات الفعالة  إلىنفتقر  أنناخاصة 

  . و بشكل مخطط له فضاءات بالمكتبة بشكل مرن یسمح بالتوسع مستقباللتنظیم ا-
تكوین العنصر البشري بالمكتبة خاصة في ظل بروز مفاهیم جدیدة وممارسات فمهام المكتبي في -

  .تغیر مستمر و تقدم
و مهم  أمرللعیش و الحیاة  ىأخر للعمل الفردي و  أخرىوجود مساحات للعمل الجماعیة و -

  .ضروري
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  .األمورو غیرها من  االحدیثة بالمكتبة و االعتماد علیه استخدام التكنولوجیا-
الفرضیة القائلة الفضاءات العمومیة الجزائریة قادرة على محاكاة نجاحات  أنمن هنا نستنتج 

ال یتوقف االمر  صحیحة لكنهي فرضیة فقط النماذج الحدیثة للمكتبات عن طریق تطبیق الوساطة 
یجب توافرها حتى نتمكن من اللحاق بركب المكتبات  أخرى أمورفقط عل وجود الوساطة بل هناك 

  .منها الوساطة كجزء  المتقدمة بالعالم
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  خالصة الفصل الثالث

  
من عرض المقابالت و تحلیلها  ابتداءالدراسة المیدانیة  إجراءاتفي  إلیهتم التطرق  من خالل ما

ة مكتباتنا لكنها كممارس أوساطالوساطة كمفهوم هي غائبة بین  أنئج تبین لنا االنت إلىوصوال 
وساطة یعني هناك فقط غیاب الوعي بهذا المفهوم الجدید  أنهالنا  یظهرموجود بطرق متنوعة قد و 

 أنفي كلتا المكتبتین موضوع الدراسة  إلیهتوصلنا  و ما أبوابها أوسعالذي دخل المكتبات من 
سیاسة واضحة ومدروسة بهذه الفضاءات العمومیة الجزائریة لكن هذا ال  إلىمازالت تفتقر  األرضیة

نمحو بجرة قلم المجهودات التي تبذل في سبیل ترقیة مكتبات الرئیسیة للمطالعة  أنیجعل لنا الحق 
  .العمومیة و ترقیة الفعل الثقافي ككل 
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  خاتمة 

ثقافي ،وجود المكتبات العمومیة كفضاء عمومي مفتوح یعبر عن تصور اجتماعي  إن
المعرفة  إلىتصور یسمح باالستقالل الفكري و المساواة في الوصول ،سیاسي حضري ،

و رغباته ما  میوالته ،یحمل بین طیاته اهتمامات المجتمع و انشغاالته  ،المختلفة بأشكالها
ساهم في تعزیز صورة هذا النوع من المؤسسات الثقافیة ووجودها ضمن السیاق العام ألي 
دولة خاصة في ظل المقاربات النظریة التي رجحت المكتبة كفضاء لتعزیز الدیمقراطیة من 

كبیرة للمكتبات  إضافةالذي یمكن اعتباره ، هذا المفهوم فضاء عمومي  أیضا أنهامنطلق 
المكانة  إلىتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي انتبهت  و،ومیة و مصدر شرعیة لها العم

القراءة  تشجیعة لترقیة الفعل الثقافي و داأالكبیرة التي باتت تتربع علیها المكتبات العمومیة ك
هذا النوع من  إنشاء إلىلذا بادرت  ،الكتاب ضمن السیاق السوسیوثقافي دعم مكانة و 

المقروئیة و كأول خطوة نحو  أزمة تخطي تساعد على  وسیلة حتى تكونالمؤسسات الثقافیة 
المعاییر الدولیة مواكبة الحرص على  إلىتطویر السیاسة الثقافیة  الجزائریة باإلضافة 

 إحیاءمن خالل  أیضا، م بنایات المكتبات و الحرص على تمویلها بمیزانیة مناسبة یلتصم
الریاح دائما ما تسیر عكس ما تشتهي السفن فما تم  أنالثقافیة إال و األنشطة التظاهرات 

تنظیم الفضاءات  أنرسمه قد شهد نوع من االنحراف على المسار المنتظر كون الواقع یبین 
التردد نتیجة للخدمات  ضعف أخرىبها ال یتناسب و االستخدامات الیومیة من جهة 

  .التقلیدیة

ما  ،أبداالنماذج الحدیثة للمكتبات عبر العالم لم یكن مناسبا  إلیهوصلت  ما أمامشهد هذا الم
لتثمین مجهودات الدولة في تعزیز دور المكتبات  بدائلجعل التفكیر في البحث عن 

من هذا المنطلق جاءت دراستنا هذه لتسلیط الضوء على ممارسة جدیدة من و  ،العمومیة 
 إلىف دطریق الوساطة التي تكون في ابسط معانیها عملیة تهشانها تنشیط المكتبات عن 
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بشكل عام بین القراء و مصادر المعرفة عامة  أوربط و تمتین الصلة بین القراء و المكتبة 
تطبیق هذه الممارسة في  أناكتشفنا  إلیهاإال انه و من خالل نتائج الدراسة التي توصلنا 

.  مدروسة إستراتیجیةوجود هو  األهممجهودات و  إلىیزال یحتاج  فضاءاتنا العمومیة ال
  : یجب لكلذ

  
تشجیع توظیف  لالسیاسة الثقافیة الجزائریة من خال أساسیاتالنظر في  إعادة-

  .الوساطةمفاهیم و ممارسات مثل 
مهنة المكتبي تشهد  أنالحرص على تكوین العنصر البشري باستمرار خاصة -

  .متالحقةتطورات 
یساهم في  أنثقافة معلوماتیة حتى یمكن  إكسابهالمستفید و الحرص على تكوین -

  .مبادراتطویر المكتبات و یكون عنصرا فاعال 
تشهد  أنهاالنظر في المنظومة القانونیة التي تسیر المكتبات العمومیة خاصة  إعادة-

  .فراغا یفسر هذا الجمود بالمكتبات 
مفهوم الوساطة و دوره و غیرها من المفاهیم ضمن المقررات الدراسیة و  إدراج-

  .الدراسیة  األیامضمن مواضیع المتلقیات و 
  .ضرورة مواكبة العصر و االعتماد على التكنولوجیات الحدیثة في تقدیم الخدمات-
  .تشجیع فكرة وجود مكتبة بكل حي كاذاة لترقیة الثقافة -
محكمو و مخطط لها في مكتباتنا  إستراتیجیةرورة وجود هو وض األهمو  أخیراو -

  . األهدافتوضح 
وجود الوساطة بالفضاءات العمومیة الجزائریة قد یكون بأشكال مختلفة في ظل -

  .غیاب الوعي بهذا المفهوم یجب تدارك هذا 
  .الوساطة  أساسالتركیز على مهارات االتصال بین المكتبي و المستفیدین ألنها -
  

 



  بلیوغرافیاالب
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  : و القوامیس المعاجم
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 01ملحق رقم 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  جامعة مستغانم

  كلیة العلوم االجتماعیة                                       شعبة علم المكتبات و 

  المعلومات                                                   قسم العلوم االنسانیة

 استمارة المقابلة 

  الماستر في علم المكتبات و المعلومات تحضیر رسالة تخرج لنیل شهادة في اطار 

  نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة و التوثیق  : تخصص

 : ب الموسومة

  

  : الوساطة في الفضاءات العمومیة الجزائریةواقع تطبیق مفهوم 

  . عسكر نموذجامالرئیسیة للمطالعة العمومیة عین تموشنت و  ةالمكتب

  

   : تحت اشراف االستاذ                                            :  اعداد الطالبة من

  بن دحو احمد . قومري انصاف                                                  د

مذكرة التخرج نرجو من سیادتكم المحترمة االجابة على االسئلة اتمام التحضیر لفي اطار 
  و . لغرض البحث العلمي إاللن تستخدم  نحیطكم علما انهاالمقدمة في استمارة المقابلة و 

  .شكرا على تعاونكم

  2016/ 2015: الجامعیةالسنة 



  : تقدیم

في اطار دراستنا التي تتناول موضوع الوساطة في الفضاءات نشكركم على تعاونكم معنا -
و نرجو ان نساهم و ایاكم في كممارسة من شانها تفعیل المكتبات و تنشیطها العمومیة الجزائریة 

  .الوصول الى نتائج ذات فائدة

 )الخدماتو  األهدافرؤیة في (: سیاسة المكتبة في استقطاب القراء : المحور األول

هي  ما. المكتبات العمومیة فضاء عمومي مفتوح لجمیع فئات المجتمع و شرائحه باعتبار -1س
األولویات التي تسطرها المكتبة  لبناء سیاسة متكاملة تأخذ بعین االعتبار احتیاجات كافة 

  المستفیدین؟

  هي الطرق التي تعتمدون علیها في تقدیم الخدمات و استقطاب القراء؟ ما -2س

هي  بة على سیاسة واضحة و علمیة القتناء المجموعات المكتبیة؟ و ماهل تعتمد المكت  -3س
  المعتمدة في ذلك ؟ اآللیات

؟ و هل هناك برنامج ) خاصة المكتبیین(كیف تقیمون العنصر البشري المتواجد بالمكتبة -4س
 تكوین خاص بهم؟

  هل المبنى و تنظیم فضاءات المكتبة یتناسب و استخدامات المستفیدین؟ -5س

-األسر–الجمعیات  -المدارس(كیف هي عالقة المكتبة مع المؤسسات الخارجیة  -6س
  ؟) الخ....المكتبات

  ؟موجهة الى المناطق النائیة من اجل نشر و ترقیة القراءة أنشطةهل هناك -7س

  .التنشیط الثقافي بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة: المحور الثاني 1-2

  .الثقافي من االلیات التي اصبحت تعول علیها المكتبات من اجل استقطاب القراء یعتبر التنشیط  -1س

  هو دور التنشیط الثقافي في ترقیة الفعل الثقافي؟ اذن و حسب رأیكم ما



هي مؤهالت  فما .یحتاج المنشط الثقافي الى مهارات للتعامل مع جمیع الفئات التي تتردد على المكتبة  -2س
  التنشیط الثقافي ؟العمل في میدان 

  هي نوعیة النشاطات الثقافیة المقامة بالمكتبة ؟ و هل یتم اشراك المستفیدین في اختیارها؟ ما-3س

 عنها ؟ اإلعالنبرنامج االنشطة الثقافیة و  إعدادكیف یتم  -4س

  هل هناك تعاون في اعداد االنشطة مع مؤسسات او جمعیات مختلفة؟ -5س

  الثقافیة ؟ األنشطةالتي تسطرها المكتبة من خالل  األساسیة األهدافهي  ما -6س

 المتوفرة بالمكتبة و ظروف العمل مساعدة من اجل تنشیط ثقافي احسن؟ اإلمكانیاتهل 7-س

 آلیاتدراسة في طرق العمل و (المكتبي و تحدیات الوساطة  : المحور الثالث
  ) .استقطاب القراء

لفائدة  هو التوجی اإلعالمتعتمدون علیها فیما یخص التي  األدواتو  هي الطرق ما 1-س
  المنخرطین بالمكتبة ؟

هل و هل یتواجد المكتبیین و بصفة مستمرة الى جانب القراء في جمیع فضاءات المكتبة ؟  -2س
  یقومون بتوجیههم و مرافقتهم ؟

هي طبیعة العمل  فما. أخر إلىبالمكتبة من فضاء  و الخدمات المقدمةمهام التختلف  -3س
  ؟و مهارات التواصل فیهبكل فضاء 

  هي الطرق التي تعتمدون علیها للتواصل مع المستفیدین ؟ مابشكل عام  -4س

هل هناك نوع من التفاعل االفتراضي مع المستفید باستخدام التكنولوجیات الحدیثة  -5س
  ؟)موقع المكتبة-البرید االلكتروني-الفایسبوك(

   في تسویق المنتوج الفكري بالمكتبة و التعریف به ؟ تساهمون كیف  -6س

 مشاریعكم لترقیة الفعل الثقافي و تفعیل دور المكتبة ؟  هي تطلعاتكم و ما -7س

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 ملخص الدراسة
 

  :باللغة العربیة ملخص الدراسة - 1

تسلط الضوء على الوساطة في المكتبات العمومیة  علمیة الدراسة محاولة ھاتھ تناولت
التطورات الحدیثة في تسییر أنظمة المعلومات والتحوالت كمفھوم جدید برز نتیجة 

على  في علم المكتباتالساعة ومحور النقاشات موضوع و أصبحت بذلك  التكنولوجیة
و لعل القطرة التي أفاضت الكأس و أثارت جدال واسعا ھو ، الصعید النظري و التطبیقي

إلزامیة وجود الوساطة في ھذا العصر الذي یشھد منافسة قویة باتت تتعرض لھا خاصة 
على المكتبیین من أجل  جعل الوساطة منشودة و مطلوبة ھذا ما ،مكتبات المطالعة العمومیة 

التقلیدیة و الممارسات الروتینیة المتعارف علیھا لیصبحوا وسیطا بین تجاوز الوظائف 
إذا من ھذا المنطلق اھتمت .المعلومة و القارئ من أجل إعطاء فعالیة أكثر للمكتبات العمومیة

مع التعریج  أھمیتھاھذه الدراسة بواقع وجود الوساطة في الفضاءات العمومیة الجزائریة و 
 . حتى تستطیع اللحاق بالتجارب العالمیةھذه الممارسة  أفاقعلى 

  : الكلمات المفتاحیة

 .الوساطة–المكتبات العمومیة  –الفضاء العمومي  -

 : ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة  -2

Abstract: 

This scientific study centered on the concept of mediation in public 
libraries, which emerged as a result of recent developments, 
especially the digital technology that has become a competition of 
public libraries which are open space for everyone ,the thing that 
makes the mediation necessary in order to connect people to the 
library and sources of knowledge . 

From this point, this study focused on the presence of mediation in 
the Algerian public space with a focus on the future of this practice in 
order to join with international experiences. 

Keywords :  

Public Space - public librairies-Médiation.  
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Résumé 

- Cette étude est une présentation scientifique pour faire la lumière 
sur le thème de la médiation dans les bibliothèques publiques, 
comme un nouveau concept a émergé à la suite du développement 
technologique, il est devenu le centre des discussions thématiques 
actuelles dans le domaine de la science de bibliothéconomie en 
théorie et pratique. 

Peut-être la goutte qui débordé la coupe, c’est la présence 
obligatoire de la médiation a ce moment- la qui connaissait la vive 
concurrence, il est devenue aux bibliothèques un service public pour 
les grands principes qui régit la société et qui a fait la médiation 
nécessaire pour rapprocher les citoyens de la bibliothèque ou de 
source de connaissances. 

De ce point de vu, cette étude a porté sur la présence de la médiation 
dans les espaces publics algériens et de son importance avec escale  
dans les perspectives de cette pratique afin que les bibliothèques 
rejoignent  les expériences mondiales. 

 Les mots clé : 

L’espace public –les bibliothèques publiques –la médiation. 
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