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 ملخص:

يعترب مفهوم الفضاء العمومي من املفاهيم احلديثة النشأة مقارنة بتاريخ املكتبات، والذي ارتبط هبا باعتبارها 
مؤسسات تقدم خدمة عمومية لكافة املواطنني، تضمن حصول ووصول اجلميع إىل املعلومات والثقافة ما يسمح هلم 
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سقاط مفهوم الفضاء العمومي على املكتبات يعطيها أبعادا أخرى، غريت باالندماج يف اجملتمع وجتسيد مبدأ الدميقراطية. إ
 من التصور السائد حول إمكانية االستغناء عن هذه املؤسسات.

)الفلسفية،  حاولنا من خالل هذه الدراسة إبراز القرائن من وراء إقحام مفهوم الفضاء العمومي يف أسس املكتبات
ومن وراء ذلك معرفة ما إذا كانت مشاريع املكتبات العمومية يف اجلزائر ترتكز على هذه الثقافية، االجتماعية، السياسية(، 

 اخللفية بغض النظر عن السياق الذي جاءت فيه.
 اجلزائر. ؛دمقرطة الثقافة ؛املكتبات العمومية ؛الفضاء الثالث ؛الفضاء العمومي  :الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 
The concept of public space is recent in relation to the existence of the libraries 

with which it is associated because of the services they offer to all citizens. Their role is 

to ensure equal access to information and culture that allows these citizens to integrate 

into the community and to embody the principle of democracy. 

The use of the concept of public space in libraries has given other dimensions, 

and questioned the idea of the possibility of doing without these first ones. 

We have tried in this study to highlight the argumentation that is looming behind 

the notion of public space applied to libraries on the basis of their foundations 

(philosophical, cultural, social and political), trying to understand if the projects of 

public libraries in Algeria are part of this approach. 

 
Keywords : Public space; third place; public Libraries; cultural 

démocratisation; Algeria. 
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 مقدمة:
عدة أشكال عرب مراحلها التارخيية ميكن حصرها بني املادي والالمادي، فعرفت كغرف داخل اختذت املكتبات 

القصور والكنائس، واملساجد، لتأخذ بعدها شكل مباين مستقلة تضم جمموعات من الوثائق، وصوال إىل عامل التكنولوجيا 
سب الطابع العمومي أو اخلاص، برزت معه وبروز احلوامل االلكرتونية واملكتبات االفرتاضية. هذا التحول جعلها تكت

مفاهيم، مهام، وظائف، وخدمات حديثة تعكس حقبة زمنية معينة، استطاعت من خالهلا احلفاظ على مكانتها والتكيف 
مع التحوالت احلاصلة داخل اجملتمعات، غري أن ما يطرحه هذا العصر من مفارقات، خيلق صعوبة يف حتديد طبيعة هذه 

تشكل املعلومات والثقافة أهم موارده، وعملة للتعبري عن احلداثة والدميقراطية، حمركها الرئيسي هو  اجملتمعات، إذ
املؤسسات الثقافية ذات الطابع العمومي خاصة املكتبات العمومية اليت حتمل على عاتقها مسؤولية نشر وتبادل الثقافة 

 واملعلومات.
حلياة، جعل من عملية احلصول والوصول إىل املعلومات والثقافة كما أن توظيف التكنولوجيا يف خمتلف جماالت ا

من خدمات لكل  2.0أمرا ال يستدعي الرجوع إىل املكتبات، خاصة أمام ما أصبحت تقدمه شبكة االنرتنت والويب 
فراد، وهو ما الفئات العمرية، إذ أصبح يقاس درجة حداثة اجملتمعات مبدى توظيفها للتكنولوجيا، ما حيتم تعميمها بني األ

، والذي يطرح العديد من التساؤالت حول مستقبل هذه 2005و 2003أعربت عنه القمتني العامليتني جملتمع املعلومات 
 املؤسسات يف اجملتمع، والقيمة من تواجدها.

ومية اخلدمات اليت تقدمها املكتبات العمومية موجهة أساسا للجمهور العريض، واملتمثلة يف تشجيع املطالعة العم
اليت تسمح هلم بتكوين استقالل فكري يفضي إىل احلوار والنقاش املهذب، وتبادل األفكار ما يسمح خبلق منط للعيش 
معا داخل اجملتمع الواحد، باإلضافة إىل حتقيق التكافل واالندماج وغرس القيم وروح املواطنة، مما يؤكد على دور هذه 

 فضاء عمومي ".ك " املكتبات 
الذي طرحه الفيلسوف األملاين " يورغن هابرماس "، والذي حدد العالقة بني مفهوم " الفضاء  هذا املفهوم

العمومي " والدميقراطية، موضحا اخلصائص اليت حتملها هذه الفضاءات والقيمة من تواجدها يف اجملتمع، حيث اعتربها 
االجتماعية والتارخيية، وهو ما ميكن إسقاطه على  شرط أساسي للتعبري عن اإلنسان احلديث يف أبعاده السياسية، الثقافية،

 املكتبات العمومية كوهنا متتثل خلصائص " الفضاء اهلابرماسي ".
تبنت اجلزائر مشروع اجناز مكتبات عمومية على مستوى كل واليات الوطن، عمال باملبادرات والتصرحيات اليت 

 "، من أهمها إنشاء مكتبات عمومية على مستوى رؤساء تطرحها املنظمات الدولية مثل " اليونسكو " و " اإليفال
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الواليات حتت تسمية " املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، حتمل تصور آخر يف املفهوم، واملهام والوظائف مل تكن 
 واردة سابقا، حتظى مبوقع اسرتاتيجي يسمح هلا بأن تكون وجهة لاللتقاء والتبادل بني املواطنني.

سياق الذي أجنزت فيه املكتبات العمومية يف اجلزائر جيعلها موضعا للدراسة حول إمكانية ارتكازها على هذا ال
مفهوم " الفضاء العمومي " يف أسسها وقواعدها، ما يشكل " براديغم " للتعبري عن بداية جيل جديد للمكتبات العمومية 

 يف اجلزائر يتطلب إدراكه وتوعية املواطنني به.
 لى مفهوم  " الفضاء العمومي " في المكتبات:الحاجة إ -1

، احلوامل الرقمية(، 2.0تشكل التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ) االنرتنت، الويب 
وبروز حركات تدعم جمانية املعلومات على االنرتنت، قوى موازية للمكتبات يف حتقيق عملية الوصول واحلصول على 

 لثقافة لكافة املواطنني، هبدف تشكيل جمتمع دميقراطي.املعلومات وا
طرح هذا التوجه جدال كبريا حول مصري هذه املؤسسات، خاصة املكتبات العمومية، واليت طرحت العديد من 
التساؤالت حول القيمة والغاية من تواجدها يف اجملتمع، يف حني أصبحت عملية احلصول على املعلومات أمرا ال يستدعي 

وع إليها، أو إىل القائمني عليها أمام ما تقدمه شبكة االنرتنت من خدمات، ومن العبارات املروج هلا أن " املكتبات الرج
 .(1)لألشخاص الذين ال يستطيعون اقتناء جهاز مودم "

 هذا ما جعلنا نقف عند استخدامنا ملفهوم " املكتبات العمومية " عند لفظ  " العموم " الذي يقرتن هبا، وهو
ليس من باب العشوائيات، وإمنا يستخدم لغرض حتديد هوية هذه املؤسسات واملهام املنوط هبا، حيث  يشري مفهوم " 

، وهي كلها مفردات حتمل دالالت (2)العموم " إىل:  " فتح " و " إتاحة "، " التشارك "، " اإلدراج "، " املسؤولية "
شأ ومتول من طرف السلطات العمومية وتتيح خدماهتا لكافة أفراد اجملتمع،  الدميقراطية،  ونعين هبا تلك املؤسسات اليت تن

 :" Jean Claude David" وجون كلود ديفيد "  Nabil Bayhounكما يشري إىل ذلك نبيل باحيون " 

                                           
)1) http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-

internet.html (Consulté le 04-06-2016 ). 
(2)  Berndtson,  Maija, Finland, Helsinki. Les bibliothèques publiques et la fabrication 

d’espaces. p.4. IFLA  ]en ligne  [ ,2013. URL : http://library.ifla.org/224/7/081-
berndtson-fr.pdf. (Consulté le 22-03-2015). 

http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf


  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2018أبريل   : األولعددال 19اجمللد: 

 دموش/أد. عبد القادر عبد اإللهط. أوسامة  املكتبات العمومية يف سياق تطور مفهوم الفضاء...

 

Islamic Culture Review Number : ONE Volume : 19April  2018 

 
491 

«  Ce qu’est commun a tous et ce qui appartient et contrôlé par 

l’état
(1)

 » 

ما هو منجز ومسري من طرف السلطة، ومشرتك بني اجلميع، فهو يقتضي هبذا وجود نظام دميقراطي تكون فيه  أي
 السلطات مكلفة مبمارسة السلطة باسم اجلميع، وملصلحة اجلميع.

وهي الفلسفة اليت تبىن عليها املكتبات العمومية يف اجملتمعات، كوهنا مؤسسات تنشئها السلطات العمومية، هبدف 
تقدمي خدمات لكل شرائح اجملتمع، كما جاء ذلك يف بيان لليونسكو حول املكتبات العمومية باعتبارها: " منظمة ينتجها 
اجملتمع احمللي ويدعمها وميوهلا إما من خالل احلكومة احمللية أو اإلقليمية أو الوطنية، أو من خالل شكل أخر من أشكال 

 املعارف واملعلومات واألعمال اإلبداعية من خالل جمموعة من املوارد واخلدمات التنظيم اجملتمعي، وهي تتيح الوصول إىل
اليت تؤدى إىل مجيع األعضاء، بغض النظر عن العنصر أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو العجز أو املكانة االقتصادية أو 

 (2)الوظيفية أو املستوى التعليمي. "
مع، وأحد العوامل اليت يسعى إىل حتقيقها أي نظام من خالل إنشاء " تعترب الدميقراطية قيمة أساسية لكل جمت

الفضاءات العمومية " ومتكني املواطنني منها، األمر الذي يزيد من حظوظ  املكتبات العمومية يف البقاء واالستمرارية، 
 ويعطيها الشرعية يف التموقع داخل اجملتمعات كوهنا " فضاء عمومي " خيدم الدميقراطية.

ن هذا التصور مهم بالنسبة للمكتبات اليوم رغم حداثته، ميس أسسها وقواعدها واليت ارتبطت بالتحوالت إ 
السياسية، االقتصادية، االجتماعية، والثقافية اليت عرفتها اجملتمعات، جتعل من مفهوم الفضاء العمومي " براديغم " للتعبري 

ئفها، يستدعي الوقوف عنده واإلشارة إليه حبيث ميكن من خالله عن جيل جديد للمكتبات يف مفهومها، ومهامها، ووظا
 بناء قاعدة للعمل من طرف املكتبيني. 

للحديث عن هذا التصور البد من الرجوع إىل املؤسس احلقيقي هلذا املفهوم وعالقته بالدميقراطية وهو الفيلسوف 
 ". Jürgen Habermasاألملاين  يورغن هابرماس  " 

 

                                           
عمروش يف  دريس، نوري. استعمال اجملال العام يف املدينة اجلزائرية: دراسة ميدانية على حديقة التسلية يف مدينة سطيف، وساحة طاوس  (1)

 .36. ص. 2006/2007ورقة. مذكرة ماجيستري، علم االجتماع احلضري، جامعة قسنطينة،  224. 2007مدينة جباية. 
(2)  www.unesdoc.unesco.org. (Consulté le 15-03-2015). 

http://www.unesdoc.unesco.org/
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 الفضاء العمومي: مفهوم -2
" براديغم   60لقد شكل مفهوم الفضاء العمومي الذي طرحه للفيلسوف األملاين " يورغن هابرماس " يف سنوات 

، واليت تعين العقالنية والشفافية واالنفتاح، هذا Offentlichkeit "(1)" اجملتمع احلديث، وهو ترمجة للكلمة األملانية " 
املفهوم الذي محل كل مقاييس اجملتمع احلديث ومثل التنوير التارخيي، حيث استطاع هابرماس من خالله حتديد اجلوانب 

حلرية والتضافر التقدمية العقالنية هلذا اجملتمع ، والتمييز بينها وبني اجلوانب الرجعية غري العقالنية، من خالل الضفر با
 واملساواة.

كان هذا املفهوم وليد لظروف اقتصادية واجتماعية، وسياسية، حيث ساعدت مسألة توطيد احلقوق املدنية اليت 
املقاهي، صالونات  (تضمن حرية التنظيم وحرية التعبري، ونشأة الصحافة احلرة، يف ظهور مساحات مادية متثلت يف 

 ، يستطيع من خالهلا املواطنون االخنراط يف نقاشات عامة حرة.(2))انات احلالقة، الدوريات األدبية، احل
هذه الفضاءات اليت كانت تتشكل من جتمعات طوعية ملواطنني مستقلني جيمع بينهم هدف مشرتك؛ أال وهو 
استغالل منطقهم يف نقاش غري مقيد يدور بني أنداد، ساهمت هذه العملية يف تطور ثقافة مشرتكة، تكشف عن 

يورغن ل " احتياجات واهتمامات هؤالء املشاركني، وتسمح بالتعبري عنها وصياغة تصور للمصلحة العامة، ما مسح 
هابرماس " بتحديد مفهوم الفضاء العمومي كونه  " فضاء يتجمع فيه األفراد لتشكيل ما يقرتب من الرأي العام حول 

 .(3)امة بشكل منطقي وعقالين "احتياجات اجملتمع من الدولة، وللنقاش حول املسائل الع
إن فلسفة هذا املفهوم مستنبطة من أعمال " كانط " الذي دافع بقوة عن " اجلرأة يف استخدام العقل "، تلك 
اجلرأة اليت تفرتض الشجاعة واالستقاللية واملسؤولية واإلرادة، ولكن أي استعمال ممكن للعقل، وعليه فقد ميز " كانط " 

                                           
. 2015: مقدمة قصرية. تر.: الرويب، حممد امحد. مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، جيمس جوردن، فينليسون. يورجن هابرماس (1)

 .26ص.
 .27جيمس جوردن، فينليسون. املرجع نفسه. ص. (2)
 The Frankfurt School paradigme atحممد فوزي، كنزاي. براديغم مدرسة فرانكفورت على احملك: منظور اتصايل=  (3)

ask : communicative perspective ،111. ص.9،ع.2014. جملة البحوث والدراسات اإلنسانية. 
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بني " االستعمال اخلاص للعقل واالستعمال العمومي للعقل"، وهو التمييز الذي ساهم بشكل كبري حتت ما مساه " يورغن 
 l’espace public .(1)هابرماس" بالفضاء العمومي 

ن التفكري يف الفضاء العمومي هو تفكري يف الشرط اإلنساين احلديث، يف أبعاده االجتماعية يرى هابرماس بأ
اسية، والثقافية، وحتوالته التارخيية، والذي البد من تعميمه، وهو ما جعله يركز على خصائصه، دون حصره أو وقفه والسي

 :(2)بعلى فضاء معني، إذ أن العديد من اجلهات ساهمت يف تطوير هذا املفهوم، من خالل وظائفها اليت تسمح 
 .اندماج الفرد يف اجملتمع 
 اة العامة والسياسية.مشاركة الفرد املواطن يف احلي 
 .مساهمة الفرد يف تعزيز الدميقراطية 
 تطور مفهوم الفضاء العمومي: -3

إن االهتمام مبفهوم الفضاء العمومي ارتبط بالدور املنوط به يف بناء جمتمع دميقراطي، حيث شكلت دراسات 
ؤسس احلقيقي للعالقة بني الفضاء الفيلسوف "يورغن هابرماس" اللبنة األساسية للتحول إىل جمتمع حديث، إذ يعترب امل

 العمومي والدميقراطية.
لقد ساهم هذا الفضاء يف معاجلة العديد من القضايا، فحسب  " نانسي فريزر" عاجل الفضاء العمومي قضية 
التمييز النوعي اليت كانت ضحيته النسوة، وكذلك قضية التهميش اليت عاىن منها فئة السود، وهو ما فتح جماال لتصور 

فهوم الفضاء العمومي ما بعد الربجوازي، خاصة بعد ترمجته إىل لغات أخرى، حيث مت استخدامه يف اجنلرتا هناية القرن م
، كما أن استخدامه يف علم االجتماع احلضري، أكسبه أبعادا أخرى، ال حتصر يف النشاط م18، وفرنسا يف القرن م17

                                           
. ] اخلط املباشر[، اإلتاحة: 2.ص.2، ع.2014رشيد، العلوي. الفضاء العمومي من هابرماس إىل نانسي فريزر. جملة دلتا نون،  (1)

www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital library )  2016-03-26تاريخ الزيارة (. 
 .5رشيد، العلوي. املرجع نفسه. ص. (2)

http://www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital%20library
http://www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital%20library
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 العالقات إىل  جمموع  Pierre Bourdieuا الفضاء حسب السياسي، أو يعىن  بفئة معينة، بل أصبح يشري هذ
 .(1)اجملتمعات املعاصرة يف حاجاته هبا لقضاء ويستعني الفرد، ميتلكها اليت الشخصية العالقات شبكة و االجتماعية

يف  Florideيف   Pensacolaجبامعة  Oldenbourg Rayلقد تطور هذا املفهوم مع عامل االجتماع 
، حيث يعترب أنه يف حياتنا اليومية البد أن نوازن بني ثالثة (2)ابتكر مفهوم " الفضاء الثالث " ، والذي80سنوات 

فضاءات، يعترب الفضاء األول املنزل أين ميكن للفرد أن جيد كل وسائل الراحة واالسرتخاء، أما الفضاء الثاين فهو مكان 
لألنس االجتماعي، بعيد عن كل العالقات الرمسية، يهدف العمل وهو مكان للربح واإلنتاج، والفضاء الثالث هو مكان 

 إىل التخفيف من التوثر، وهو جيمع بني خصائص املنزل والعمل.
أن " الفضاء الثالث " هو مكمل للحياة االجتماعية املشرتكة، يعمل على تقوية  Ray Oldenbourgيرى 

السيارات يف أمريكا بعد احلرب العاملية الثانية، واليت جعلت الروابط االجتماعية، خاصة بعد العزل الذي شكلته انتشار 
األفراد يقضون أوقاهتم يف أماكن منعزلة عن اجملتمع، والذي شكل هشاشة يف العالقات االجتماعية، وهو ما جعله حيرص 

 ددها يف: واملناقشة بطريقة غري رمسية، وقد ح على دور الفضاءات اليت جيتمع فيها األفراد للتعارف والتبادل
«  cafés, coffee shops, bookstores, bars, hairs salons and other 

hangouts at the heart of the community » 

هذا املفهوم اجلديد الذي بين على فلسفة الفيلسوف " يورغن هابرماس "، والذي حافظ على خصائص الفضاء 
 :(3)الفضاء الثالث " وهيل " ائص جمموعة من اخلص Ray Oldenbourgالعمومي، حيث حدد 

                                           
(1) Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des bibliothèques de 

France [en ligne], n° 4, 2010. Disponible sur le Web : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 (Consulté le 31-03- 2016) 

(2) Berndtson, Maya, Finland, Helsinki. Les bibliothèques publiques et la fabrication 
d’espaces. IFLA  ]en ligne  [ ,2013. url : http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-
fr.pdf. (Consulté le 22-03-2015). 

(3) Voir. Ray, Oldenburg. The great good place : cafés, coffee shops, bookstores, bars, 
hair salons, and other hangouts at the heart of a community. New York: Marlowe & 
Campany,  ]s.d.[. p.p.22-42. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
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  ،احلياد: أي أنه مكان حمايد، يسمح بتوفري كل فرص التواصل والتبادالت غري رمسية بني مجيع أفراد اجملتمع
 واحرتام اآلراء،  فهي فضاءات للمساواة االجتماعية؛

 باعتباره فضاء يرتبط فيه األفراد ويشكلون عالقات مع بعضهم البعض من منظم ومسري للحياة العامة للناس :
" مؤانسة نقية "، أي يشركون شخصياهتم خارج سياق  Georg Simmelاجل حتقيق أغراض موضوعية، كما يصفها 

 غرض الواجب أو الدور؛
 ثات ختضع جملموعة من النقاش حمركه األساسي: وهو ما جيعل منها فضاءات دميقراطية، كما أن هذه احملاد

 اإلرشادات،
 يعترب واجهة وهو متاح يف كل األوقات؛ 
 فضاء يرتدد عليه املستخدمون بشكل منتظم؛ 
 شكله اهلندسي يسمح بولوج كافة الناس إليه؛ 
 فضاء حيوي: يغلب عليه طابع النشاط واملغامرة واإلثارة والروح املرحة، ما يسمح لألفراد باالندماج بسرعة فيه؛ 
 ثابة منزل ثاين، من خالل طابع األنس، إذ يتوفر هذا الفضاء على كل وسائل الراحة النفسية، ويعمل على هو مب

 خلق الشعور باألمان واالنتماء، وهي عوامل تقوي من الروابط االجتماعية.
 المكتبات والفضاء العمومي: -4
 المكتبات في الفضاء العمومي: -4-1

مي " جيعل إعادة النظر يف األفكار املسوق هلا يف اجملتمعات كوهنا فضاء عمو ك " إن احلديث عن املكتبات 
تشكل خمازن حلفظ الكتب يقوم عليها أمني أو حارس، وأنه حان الوقت لالستغناء عنها واستبداهلا بالعامل الرقمي. ال 

ذهتا، فنجدها يف شكل خيتلف احد يف الدور الكبري الذي لعبته املكتبات عرب التاريخ، من خالل كل األشكال اليت اخت
غرف داخل القصور واملساجد، والكنائس، أو مباين مستقلة بذاهتا، مجعت ألواحا طينية وأوراق الربدي، هبدف حفظ 
هوية هذه اجملتمعات وترقيتها، إن قدرهتا على التأقلم مع كل التحوالت داخل اجملتمعات والتحديات اليت مرت هبا مؤشر 

 والتكيف مع ما وصلت إليه اجملتمعات اليوم.قوي لقدرهتا يف االستمرار 
هذه القابلية للتحول والتأقلم داخل اجملتمعات اليت متتاز هبا املكتبات جعلها موضعا للدراسة ولتبين العديد من 
املفاهيم احلديثة، من بينها مفهوم " الفضاء العمومي "، حيث مت تقدمي العديد من الدراسات حول العالقة بني املكتبات 
العمومية والفضاء العمومي الربجوازي الذي ورد عند الفيلسوف األملاين " يورغن هابرماس "، والذي مل يقتصر فقط على 
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املقاهي وصالونات احلالقة، كما أن تركيز " يورغن هابرماس " على حتديد خصائص هلذا الفضاء وجتنب حصرها يف أماكن 
إىل الدور الذي لعبته املكتبات  (1)ة التحول اهليكلي يف الفضاء العمومي"معينة، جعل " توماس ماكارثي " يشري يف "مقدم

العمومية آنذاك يف تطوير املفهوم ويف إحداث التغيري، ويؤكد بأن التحقيق مع فئة من اجملتمع الربجوازي، كان ميكن أن 
 األفراد واجلماعات.تضاف املكتبات إىل قائمة الفضاء العمومي، حيث ساهمت بشكل كبري يف نشر الوعي لدى 

، واليت ركزت من خالهلا على خصائص الفضاء اهلابرماسي، Kathleen McCookويف دراسة قدمتها 
 :(2)لتؤكد على مدى تطابقها لوظائف املكتبات العمومية، حيث حددت أربع ركائز أساسية خلدمات املكتبات وهي

  الفضاء العموميsphère publique  ؛ 
  الرتاث الثقايفL’héritage culturel ؛ 
  التعليمl’éducation ؛ 
  املعلوماتl’information. 

باعتبار أن  Kathleen McCookما يهمنا يف هذه الدراسة هو الفضاء العمومي، والذي انطلقت منه 
معظم وظائفها ترتبط بشكل وثيق باجملتمع املدين، حيث تعمل على تطوير احلياة العامة، فهي موجهة جلميع فئات وشرائح 
اجملتمع، من أجل تشجيع القراءة وحتصيل املعرفة، وحتقيق االندماج يف التمثالت االجتماعية، كما تعمل على توحيد قيم 

على هويته وعلى الطابع املميز له، وختلق الشعور باالنتماء وهو عامل مهم يف الفضاء  عالية داخل اجملتمع حتافظ به
 اهلابرماسي.

واحلرب العلمية  1876كما تؤكد أن تطور املكتبات العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة املمتدة بني 
مع دخول فئة النساء هلذه الفضاءات،  اليت حفظت هلا  األوىل راجع إىل الدور االجتماعي والثقايف اليت لعبته، خاصة

                                           
(1) Maried, MARTEL. Le futur de bibliothèque publique au 21eme siècle. Créer des 

capabilites humain pour les droits humains ]en ligne  [ ,2013.URL :   
http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-
21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/.  (Consulté 
le 05-03-2015). 

(2) Ibid. 

http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/
http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/
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، واليت )املنظمات النسائية، إنشاء مكتبات متنقلة تديرها النسوة، العمل اخلريي، التأهيل املهين  (حقوقها من خالل 
اعرتف هبذه املؤسسات كجزء من تيار الفكر التقدمي، واليت تقدم خدمات جتسد حقوق اإلنسان من خالل ثالثة 

 جماالت هي:
 [Objectifs du Millénaire, Article 19] الوصول إىل املعرفة هو أمر أساسي للتنمية البشرية.  -1
 Manifeste de l’UNESCO sur les املكتبة العمومية هي القوة احلية للثقافة  -2

bibliothèques] [publiques, Article 27. 

 .[ IFLA]التعددية الثقافية، من خدمات املكتبات العمومية.  -3
خدمة عمومية ضرورية يف عملية الدميقراطية، حيث تعمل على حتقيق التساوي يف الوصول " فاملكتبة العمومية هي 

 Charte]واحلصول على املعلومات، واألرصدة الوثائقية، وحتقيق االستقاللية الذاتية لألفراد وتساعد يف تقدم اجملتمع ". 

des bibliothèques, 1991     .] 

هبذا أهم أدوات العمل الدميقراطي اليت تساهم يف تشكيل الرأي العام، وبناء اجملتمع من خالل إتاحة  فهي
املعلومات اليت تشكل عمق مفهوم الفضاء العمومي، وعنصر القوة ملشروع الدميقراطية، كما تعمل على تعزيز النقاشات 

التفكري النقدي،  (على تعميم القراءة واملطالعة اليت تصنع واحلوارات املهذبة واملبنية على أسس عقلية ومنطقية، ترتكز 
 .)واالستقالل الفكري

 بروز مكتبات الفضاء الثالث: -4-2
،  Ray Oldenbourgل إن التطور الذي شهده الفضاء العمومي من خالل طرح مفهوم " الفضاء الثالث " 

الفضاء الثالث "، إال أن التحول يف تصميمها اهلندسي مس املكتبات، على الرغم من انه مل يذكر املكتبات يف قائمة " 
فضاء ثالث "، كان من بينهم عامل ك " ووظائفها الذي ارتبطت باجملتمع، جعلت العديد من املفكرين يشريون إليها 

 Better together: restoring the)الذي حتدث يف مؤلفه  Robert Putnamاالجتماع 
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community American )  لعبته مكتبة شيكاغو يف تطوير هذا املفهوم، ويف إحداث التغيري ، عن الدور الذي
 .Near North Branch   "(1) "من خالل خدماهتا ونشاطاهتا، وخاصة مكتبة 

Kate Meyrickكما تشري 
إىل أن املكتبات العمومية حتمل كل خصائص " الفضاء الثالث "، فهي  (2)

هية يف احلياة، والتنشئة االجتماعية، خاصة بعد التغيري يف خدماهتا واليت أصبحت هلا أبعاد تسمح بالتبادل وحتقيق الرفا
 اجتماعية، خولتها من أن تكون فضاء ثالث ذو قيمة كبرية.

 Towerيف مدينة  idea storesمثل  اململكة املتحدة "ب " هذا النوع من املكتبات موجود 
Hamlets

إفريقيني، يابانيني،  (وع سكاين نتيجة للهجرات من خمتلف مناطق العامل ، هذه املدينة اليت تعرف تن(3)
جعل هذه ، ، وهو ما يولد اختالف يف الثقافات، والعادات والتقاليد، وخيلق األمية والبطالة)صينيني، مسلمني...اخل.

 .حتقيق التوازن االجتماعيالفضاءات بتصميمها اهلندسي امللفت، وخدماهتا املقدمة لكل فئات اجملتمع، تعمل على 
إن هذا التحول يف مناذج املكتبات، وتطور اخلدمات اليت مل تعد متثل فيه املكتبة فقط مكان حلفظ املعارف، بل 
أصبحت تشكل أهم فضاءات اإلبداع الثقايف والفين، هذا التغيري الذي أصبح ضروريا، خاصة مع التطورات التكنولوجية 

واليت شكلت حتدي هلذه املؤسسات قد  )، الشبكات االجتماعية 2.0الويب  (ت وتطبيقاهتا احلاصلة، وانتشار االنرتن
تفقدها مكانتها يف اجملتمع، هذا إضافة إىل التنوع يف اجلمهور املستفيد، وهو ما جعل العديد من الدول تتخذ من هذه 

احملافظة عليها يف الفضاء العمومي، واليت النماذج كقوة هلا تعرب عن جيل جديد للمكتبات، تأكد من خالله على حتمية 

                                           
(1) Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. 2009. P.83. Diplôme de 

conservateur des bibliothèques, Ecole nationale des sciences de L’information et des 
bibliothèques, janvier 2009. P.27. 

 (2) Ibid. p.28. 
(3) Sergio, Dogliani. Les idea Stores. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 1, 

2008 Disponible sur le Web : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013.  
(Consulté le 25-4- 2015). 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013
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 de  DOK، ومكتبة OBA مكتبة  أصبحت ضمن اسرتاتيجيات العديد من الدول من بينهم هولندا واليت جند هبا 
Delft وكذلك فرنسا منوذج ،Thionville  (1)2014سنة الذي أجنز يف. 

يطرح فكرة إعادة النظر يف منشأتنا بطريقة إنسانية،  Mathilde Servetإن مفهوم الفضاء الثالث حسب 
هذا العامل الذي يعتمد على إعادة توثيق الروابط االجتماعية وأمناط احلياة الفردية، حيث أصبح من الضروري تثمني رأس 

 املال االجتماعي من خالل خلق روح املواطنة والشعور باالنتماء، وتعزيز االنفتاح.
 
 في الجزائر:المكتبات العمومية  -5
 تطور شبكة المكتبات العمومية في الجزائر: -5-1

مل تعرف اجلزائر هذا النوع من املؤسسات حتت مفهوم " املكتبات العمومية " إال يف فرتة االستعمار الفرنسي، 
، كما واليت مجعت جمموعات غنية من الكتب واملخطوطات (2) 1835حيث كانت البداية مع إنشاء املكتبة الوطنية سنة 

 اعتربت مركزا لتطوير شبكة املكتبات العمومية.
اختذت فرنسا من هذه املكتبات فضاءات خلدمة أغراضها السياسة والثقافية والتعليمية، حيث مت ختصيص 

ة:  اليت يكثر هبا املواطنون واجلاليات األوروبية، وقد مشل ذلك املناطق التالي ميزانيات لتشييدها على مستوى املدن الرئيسية
 .(3)اجلزائر، وهران، قسنطينة،  سطيف، بون ) عنابة حاليا (

فتحت هذه املكتبات أبواهبا لعموم الناس بغية تعميم اللغة الفرنسية، والتعريف بأصوهلم الثقافية، حيث اعتربهتا 
دور هذه  على " أن Jean Lombartفرنسا الوسيلة الوحيدة بالنسبة للمواطنني لبلوغ احلداثة واحلضارة، ويؤكد 

                                           
(1) Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des bibliothèques de 

France. Op.cit. 
(2) Mahmoud, Bouayed. Le livre et la lecture en Algérie. Unesco, 1985. P.41. 
(3) wahiba, Hartani. la lecture publique en Algérie : une manifestation culturelle, "la 

semaine du livre et des bibliothèques".1980.51 pages. École nationale supérieure de 
bibliothécaires. p.7. 

http://bm.mairie-thionville.fr/opacwebaloes/index.aspx
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املكتبات يف منطقة مشال إفريقيا هو غرس الروح الفرنسية يف الشعوب املختلفة األصول ونقل حضارتنا واندماجهم 
")...((1). 

افريل  16، و15، 14إن األهمية اليت تشكلها هذه املؤسسات برزت أكثر مع احتضان اجلزائر ملؤمتر دويل يومي 
، وذلك من اجل ABFومجعية املكتبيني الفرنسيني   Mario Roustanرتبية ، والذي مت بالتعاون بني وزير ال1931

التوعية بدورها وأهميتها داخل اجملتمع،  وهذا ما يفسر وجود مكتبات لكل الطبقات االجتماعية حيث مت إحصاءها يف 
 :(2)مكتبة مقسمة إىل  327ب  1956سنة 

 املكتبات اخلاصة باألوروبيني؛ -
 مكتبات العرب. -

، بل مجدت كل املشاريع 1954وثرية النمو هلذه املكتبات سرعان ما تراجعت عقب اندالع الثورة سنة غري أن 
املسطرة لرتقية املطالعة العمومية وبدأت هذه املكتبات يف التقلص اثر اهلجمات العسكرية، وعليه فإن مصري هذه 

، وهي السنة اليت نالت فيها اجلزائر استقالهلا 1962املؤسسات وهذا اإلرث الذي خلفته فرنسا بات مرهون بفرتة ما بعد 
 ب:واستقالليتها يف تسيري مؤسساهتا، مبا يف ذلك املكتبات العمومية، واليت كانت تواجه العديد من التحديات ارتبطت 

 كوهنا دولة حديثة االستقالل، فالبد من تأميم وبناء جل قطاعاهتا السياسية واالقتصادية والثقافية؛ 
  ادر البشرية املؤهلة لذلك؛غياب الكو 
  80انتشار األمية واليت بلغت آنذاك % . 

شكلت هذه املرحلة القوة لدفع عجلة املكتبات يف اجلزائر، باعتبارها املكون للمواطنني ولغرس الروح والقيم الوطنية 
نعاش قطاعها االقتصادي غري أننا جند أن السلطة آنذاك كانت خمرية بني إوتنشئتهم اجتماعيا، والقضاء على األمية، 

                                           
(1) Abdelhamid, Arab. Contribution à l'étude des institutions culturelles de l'Algérie. 

Évolution des bibliothèques durant la période coloniale 1830-1962. 2 Tom. 2000. 
Université d'Alger. P.272. 

، 1منتدى االحياء العريب ] اخلط املباشر [، ع.. 1962-1830جنية، قموح. املكتبات العامة باجلزائر خالل فرتة االستعمار الفرنسي   (2)
 (.2016-01-04)تاريخ الزيارة  http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=260. اإلتاحة: 2005

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=260
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والصناعي من اجل التموقع واللحاق بالركب، أو تطوير مؤسساهتا الثقافية وتنمية األفراد بغرس روح املواطنة فيهم والقضاء 
هذا  على األمية وحتقيق االندماج يف اجملتمع، والذي يتطلب الرتكيز على إنشاء املدارس واملكتبات العمومية بشكل موازي.

 التفريق جعل هذه املؤسسات تعرف العديد من التحوالت يف مراحل منوها ميكن تقسيمها كاآليت: التفضيل و 
 (: 1988 -1962مرحلة التأميم )   - أ

تعترب املرحلة الصعبة يف تاريخ املؤسسات اجلزائرية عموما ليس املكتبات فقط، حيث أدى غياب الكفاءات الكافية 
بعض منها والذي يعترب مهما، حيث كان العمل على تطوير وتشييد املؤسسات لتغطية كل قطاعات الدولة إىل هتميش ال

الصناعية واالقتصادية ضمن األولويات، أما باقي اجملاالت فجاءت يف الدرجة الثانية يف تصنيف اهتمامات السلطة، مبا 
دم القدرة على حتقيق التوازن فيها القطاع الثقايف والذي يعتربه " سيد امحد بغلي " هروب من احلقيقة نتيجة للضعف وع

"(1). 
لكن هذا مل مينع من اختاذ السلطة لبعض اإلجراءات فيما خيص القطاع الثقايف، عرفت من خالله املكتبات 

شكلت اخلطوط العريضة  1978-1965العمومية حركة طفيفة ومنو بطيء، حيث مت رسم خطة يف الفرتة املمتدة بني 
 جاء يف البند الثاين من هذه اخلطة:للسياسة الثقافية آنذاك، وقد 

إعادة تنظيم اهلياكل اإلدارية والثقافية، وتطوير التشريعات الوطنية من اجل التكيف مع املهام الثقافية وفق  -
 .(2)التوجهات األساسية للبلد

وزارة املتعلق بإنشاء  53-70أوىل التحوالت اليت عرفتها هذه اهلياكل واليت متس املكتبات، صدور املرسوم 
، (3)اإلعالم والثقافة واليت ضمت جمموعة من املديريات الفرعية من بينها " املديرية الفرعية للمطالعة العمومية واملكتبات " 

، واليت تعترب األساس لتطوير شبكة املكتبات (4)الذي ينص على إعادة تنظيم املكتبة الوطنية 34-70وكذلك األمر رقم 
 العمومية اجلزائرية. 

                                           
 .109. ص.2010إىل السياسات الثقافية يف العامل العريب. القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع،  موعة من الباحثني. مدخلجم (1)

(2) Mahmoud, Bouayed. Op.cit. P.14. 
(3) Ibid. P.32. 
(4) Ibid. P.49. 
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، 1974أكتوبر سنة  08املوافق  1394رمضان  21جراء تعديل عرف إنشاء مديريات األخبار والثقافة يف مث إ
واليت ضمت مديريات فرعية  للوثائق واملكتبات واملطالعة العمومية على مستوى واليات اجلزائر وقسنطينة، ووهران، تعمل 

 :(1)من خالل " مكتب املكتبات واملطالعة العمومية على 
 اء املكتبات العمومية يف البلديات؛ إنش -
 املساهمة يف إغناء هذه املكتبات؛ -
 مني تكوين املستخدمني الالزمني لتسيري املكتبات؛أت -
 وضع هياكل للمطالعة العمومية وال سيما تنظيم مكتبات متنقلة؛ -
 تنظيم محالت دورية لألخبار قصد تطوير تقاليد املطالعة وإنشاء املكتبات. -

، وهو يعترب أوىل بوادر 1975السلطة مشروع " ألف مكتبة " والذي دخل حيز التنفيذ بداية من سنة كما تبنت 
بلدية كانت موجودة آنذاك تكون  704التحول يف جمال املطالعة العمومية حتت شعار " مكتبة لكل بلدية " من بني 

مكتبات خمصصة  06مكتبة عمومية، و 200، واليت سجلت خالهلا وزارة اإلعالم والثقافة إنشاء 1980جاهزة لسنة 
 .(2)مكتبة متنقلة 15لألطفال، باإلضافة إىل اقتناء 

 1978هذا املشروع حلقه إنتاج معريف كبري من طرف وزارة الثقافة واإلعالم آنذاك باللغة العربية والفرنسية يف سنة 
 عنوان من خمتلف الدول العربية واألوروبية. 600.000تضمنت 

 ( 2002-1988د والركود ) مرحلة الجمو  - ب
مل حتمل هذه املرحلة اجلديد بالنسبة للمكتبات، كما أهنا مل حتافظ على املنحى املسطر لتطوير شبكة املكتبات 
العمومية، بل عرفت ركودا نتيجة لدخول اجلزائر يف أزمات اقتصادية كانت نتيجة لرتاجع يف أسعار البرتول، باإلضافة إىل 

ة، راح ضحيتها قطاع الثقافة، والذي مت هتميشه وجتميد كل املشاريع، النعدام املخصصات املالية، الدخول يف أزمة أمني
باإلضافة إىل عدم صدور أي نصوص قانونية بشأن املكتبات  توضح وضعيتها أو حتميها يف ظل األزمة األمنية، وهو األمر 

 ات للمتاجرة.الذي أدى إىل ضياع العديد من هذه املؤسسات وحتويلها إىل فضاء

                                           
(1) http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/lirelegis.php?id=458 (Consulté le 10-06-2016) 
(2) Mahmoud, Bouayed. Op.cit. p.42. 

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/lirelegis.php?id=458


  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2018أبريل   : األولعددال 19اجمللد: 

 دموش/أد. عبد القادر عبد اإللهط. أوسامة  املكتبات العمومية يف سياق تطور مفهوم الفضاء...

 

Islamic Culture Review Number : ONE Volume : 19April  2018 

 
503 

 (1) 414-94غري أن األمر املميز بالنسبة هلذه املرحلة والذي خيدم جمال املكتبات هو صدور املرسوم التنفيذي 
والذي يتعلق بإنشاء مديريات للثقافة على مستوى الواليات، تكون مكلفة برتقية املطالعة العمومية وتطوير شبكة 

 املكتبات.
 إلى يومنا هذا ( 2002للمكتبات )  مرحلة التحول نحو عهد جديد -ج

تعرب هذه املرحلة عن عهد جديد للمؤسسات الثقافية، وذلك بعد استدراك القطاع الثقايف ألشغاله، حيث مت 
ختصيص ميزانيات معتربة لوزارة الثقافة متكنها من إعادة تنظيم هياكلها ومؤسساهتا، والعمل على اجناز املشاريع كما هو 

 موضح يف اجلدول:
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

امليزانية 
 بالدوالر

64,1 73,1 38,1 58,9 148 126,3 360 306,1 452 561,3 276,3 

 ( 2013-2003(باملليون دوالر مابني  جدول يوضح ميزانية وزارة الثقافة
 (. http://www.alger-culture.com/news.php?readmore=75  المصدر:) 
حظيت املكتبات واملطالعة العمومية باهتمام السلطات وكانت أوىل املشاريع يف هذا السياق هو مشروع "  حيث

بالتعاون بني وزارة الداخلية واجلماعات احمللة ووزارة الثقافة، والذي دخل حيز التنفيذ  2003مكتبة يف كل بلدية " سنة 
 .2005سنة 

نية اليت تشكل اطر التسيري هلذه املؤسسات بعد الغموض الذي  هذا باإلضافة إىل صدور بعض النصوص القانو 
والذي جيعل  80-05كان جيوهبا واجلدل القائم حول تبعية هذه املكتبات، حيث صدر يف نفس السنة املرسوم التنفيذي 

 ب:ليت تتكفل من املكتبات العمومية حتت وصاية وزارة الثقافة، من خالل إنشاء مديريات الكتاب واملطالعة العمومية وا
 .ترقية اإلبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب 

                                           
، يتضمن إحداث مديريات 1994نوفمرب سنة  30ه املوافق 1415مجادى الثانية عام  26مؤرخ يف  414-94مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .22. ص.79وتنظيمها.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. ع.للثقافة يف الواليات 

http://www.alger-culture.com/news.php?readmore=75
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 .إعداد املعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد املعامل الكربى لتطوير الكتاب وترقية املطالعة العمومية 
 .تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات املطالعة العمومية 
 الرتمجة وإصدار منشورات ثقافية. تطوير 

كما عملت الوزارة املكلفة على تبين مشروع خيص إنشاء ملحقات للمكتبة الوطنية على مستوى كل الرتاب 
يف كل من والية: أدرار، جباية،  2005الوطين، ومقرها على مستوى رؤساء الواليات، حيث كانت البداية يف سنة 

بسكرة، بشار، تبسة، جلفة، معسكر، عني متوشنت، ب:  2006قسنطينة، مث يف سنة  تلمسان، تيارت، تيزي وزو، عنابة،
 .(1)275-07غيليزان، واليت مت حتويلها إىل مكتبات للمطالعة العمومية وفقا للمرسوم رقم 

، والذي تضمن كذلك إنشاء مكتبات (2)236-08املتمم للمرسوم  346-09مت تاله املرسوم التنفيذي 
تيبازة، املسيلة، سيدي بلعباس، تيسيمسيلت، عني الدفلى، األغواط،  «مية يف مراكز الواليات التالية:  املطالعة العمو 

 (3)» الشلف، أم البواقي.
، جاء فيه تغيري تسمية مكتبات املطالعة العمومية املوضوعة حتت (4) 234-12مت جاء املرسوم التنفيذي رقم 
مكتبة رئيسية للمطالعة  42" باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، واليت بلغت وصاية الوزير املكلف بالثقافة واملنظمة 

                                           
، حيدد القانون األساسي ملكتبات املطالعة 2007سبتمرب  18املوافق  1428رمضان عام  6مؤرخ يف  275-07مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .37. ص.58العمومية. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. ع.
، يتضمن إنشاء مكتبات املطالعة 2008يوليو سنة   26املوافق   1429رجب عام   23مؤرخ يف   236- 08مرسوم تنفيذي رقم   (2)

 . 43.ع.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية .العمومية 
-08، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2009أكتوبر  22املوافق  1430ذي القعدة عام  3مؤرخ يف  346-09تنفيذي رقم  مرسوم (3)

، واملتضمن إنشاء مكتبات املطالعة العمومية. اجلريدة الرمسية 2008يوليو سنة  26املوافق  1429رجب عام  23املؤرخ يف  236
 .3. ص.62للجمهورية اجلزائرية. ع.

، حيدد القانون األساسي للمكتبات 2012مايو سنة  24املوافق  1433رجب عام  3مؤرخ يف  234-12تنفيذي رقم  مرسوم (4)
 .10. ص.34الرئيسية للمطالعة العمومية. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. ع.



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2018أبريل   : األولعددال 19اجمللد: 

 دموش/أد. عبد القادر عبد اإللهط. أوسامة  املكتبات العمومية يف سياق تطور مفهوم الفضاء...

 

Islamic Culture Review Number : ONE Volume : 19April  2018 

 
505 

مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية يف طريق االجناز على مستوى  06 يوجد ، يف حني 2016العمومية يف فيفري 
 .(1)وهران -بومرداس -البليدة  -قاملة  -املدية -الواليات التالية: سطيف 

 الفضاء العمومي والمكتبات العمومية في الجزائر: مفهوم -5-2
 التحول في المفاهيم: - أ

يطرح مفهوم املكتبات العمومية يف اجلزائر العديد من التساؤالت حول موقعها الثقايف، والرتبوي واالجتماعي، 
ا خالل مراحل وإمكانية إسقاط مفهوم " الفضاء العمومي " على هذه الفضاءات. يعود هذا إىل الظروف اليت مرت هب

إنشائها، باإلضافة إىل افتقارها للنصوص القانونية اليت تثبت قواعدها داخل اجملتمع اجلزائري، حيث شكلت عرب مراحل 
تطورها " أماكن تضم جمموعات وثائقية متاحة للنخبة من اجملتمع "، وهو األمر الذي أملته السياسة الثقافية املسطرة ما 

فيها " تطوير إنتاج الكتب واملطالعة العمومية لسد حاجيات التكوين والبحث، وتعميم  واليت جاء 1978-1965بني 
، حيث اقتصرت خدماهتا يف البداية على النخبة، واملتمثلة يف (2)املطالعة بني الطالب والعمال باعتبارهم رجال ثقافة "

املؤسسات االقتصادية والصناعية، أما عن باقي الطلبة والعمال هبدف تكوينهم وتأطريهم من اجل زيادة اإلنتاج والنهوض ب
فئات اجملتمع فقد أوكلت املهمة إىل وسائل السمعي البصري بالدرجة األوىل من أجل خدمة التعليم والثقافة واملعلومات، 

 بدل االعتماد على املكتبات يف القضاء على األمية وتكوين األفراد وغرس القيم وروح املواطنة فيهم.
ف ِّفهوم بدأ يف التغري لدى اهليئات املعنية ويربز ذلك من خالل املشاريع املنجزة، واليت أصبحت تعرإن هذا امل

املكتبات العمومية على أهنا " فضاء عمومي ذو طابع ثقايف تعليمي مفتوح للجميع "، كما اعتربهتا " مكان للتنشئة 
أصبحت تشكل خدمة عمومية، تعمل على إتاحة االجتماعية "، فاملكتبات العمومية من منظور املشرع اجلزائري 
 املعلومات، وتكوين األفراد وتثقيفهم، وكذلك ضمان املتعة والرتفيه.

                                           
(1) http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php (Consulté le 29-03-

2016) 
(2) Sid-Ahmed, Baghli.  Aspects de la politique culturelle de  l’Algérie. Unesco, 1977. 

P.14. 

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php
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إن هذا التصور مل يكن وارد سابقا، وهو ما يفسر ثبات متثالت املواطنني اجتاه هذه املؤسسات يف كوهنا أماكن 
مشاريع ونصوص جتعل من هذه املكتبات العمومية ترتقي ملفهوم  للتعليم فقط، يتعارض مع ما جاءت به األلفية الثالثة من

الذي عرفها على أهنا: " مؤسسات عمومية ذات  234-12الفضاء العمومي، وقد ورد هذا يف املرسوم التنفيذي رقم 
واليت ختوهلا  طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل مايل "، هذا باإلضافة إىل اخلصائص اليت أصبحت تتمتع هبا

 من أن ترتقي ملفهوم الفضاء العمومي وهي:
  تواجدها على مستوى رؤساء الواليات حتت تسمية املكتبات الرئيسية، داللة على املكانة اليت أصبحت حتظى

 هبا يف متثيل السلطة أمام املواطنني؛
  والتبادل بني املواطنني؛املوقع االسرتاتيجي هلا يف الفضاء اجملتمعي، ما جيعلها مركزا لاللتقاء 
  حجم وشكل املباين ما جيعل منها معلما، واليت محلت تصميمات مجعت بني احلداثة واألصالة راعت من خالهلا

 الظروف اجلغرافية واملناخية؛
 املهام اليت أصبحت مرتبطة هبا، والتغيري احلاصل يف فضاءاهتا؛ 
 وجيا؛ثراء وتنوع املقتنيات، باإلضافة إىل توظيف التكنول 
 .ثراء ووفرة الربامج املتعلقة بالكتاب واملطالعة والثقافية 

 أهداف المكتبات العمومية في الجزائر خالل األلفية الثانية: - ب
بأن مشروع املكتبات جاء لتلبية مطلب دستوري يضمن احلق يف  2005جاء يف مشروع لوزارة الثقافة يف مارس 

البشري ما يضمن التنمية املستدامة للمجتمع اجلزائري، وقد جاءت من اجل املعلومات للجميع، ولالستثمار يف املورد 
 :(1)تكوين

 مواطن مثقف، قادر على مواجهة خمتلف التحديات؛ -
 مواطن واعي حبقوقه وواجباته، يساهم يف تشييد جمتمعه ووطنه؛ -
 مواطن حمافظ على قيم وتقاليد أجداده، ويف نفس الوقت متفتح على العوملة.   -

                                           
(1) Direction des Etudes Prospectives de la Documentation et de l’Informatique. 

Normalisation des infrastructures et équipements culturels. Février 2008. P.74. 
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 ام الجديد للمكتبات العمومية في الجزائر:المه -ج
 إتاحة المعلومات:  -1
 تلبية احتياجات املواطنني يف توفري املعلومات؛ -
 ضمان حصول املواطنني على املعلومات على تنوعها؛ -
 توفري املعلومات للمؤسسات والشركات احمللية واملصاحل واجلماعات. -
 التكوين والتثقيف: -2
 خاصة بالنسبة جلمهور املدارس؛غرس حب القراءة واملطالعة  -
 العمل على حتفيز اإلبداع واخليال لألطفال والشباب؛ -
 تدعيم التدريب الذايت، وتنمية املهارات يف استخدام املعلومات واحلوسبة؛  -
 حماربة األمية جلميع فصول العمرية؛  -
 تسيب واجلرمية (؛القضاء على العلل االجتماعية من خالل تنظيم محالت ضد ) املخدرات، العنف، ال  -
 تعزيز احلوار بني الثقافات؛  -
 تنمية الشعور بالرتاث الثقايف، وتذوق الفنون؛  -
 دعم أصحاب االجنازات واالبتكارات العلمية.  -
 الترفيه والتسلية: -3
 الرتفيه السليم الذي يشارك يف بناء الشخصية ورفع املستوى الثقايف للفرد؛ -
 تبادل األفكار؛توفري مساحة للعيش املشرتك، واحلوار و  -
 توفري لكل شخص الوسائل للتطوير واالبتكار واإلبداع؛ -
 ضمان االنفتاح والقابلية لكل أشكال التعبري الثقايف والفين. -

إن هذا التحول يف املفهوم واألهداف واملهام جيعل طبيعة املكتبات العمومية يف اجلزائر تأخذ صبغة أخرى، تعرب 
التطورات اليت تعرفها الدول املتقدمة يف هذا اجملال، واليت جتعلها ترتقي لتكون فضاء عن جيل جديد للمكتبات ميس 

 عمومي أو فضاء ثالث يف اجملتمع اجلزائري، البد من التحسيس به وتوعية املواطنني به.
 خاتمة:



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2018أبريل   : األولعددال 19اجمللد: 

 دموش/أد. عبد القادر عبد اإللهط. أوسامة  املكتبات العمومية يف سياق تطور مفهوم الفضاء...

 

Islamic Culture Review Number : ONE Volume : 19April  2018 

 
508 

ا يف اجملتمع، ما ارتبط مفهوم  " الفضاء العمومي " باملكتبات العمومية يف أسسها وقواعدها، واملهام اليت تؤديه
جعلها موضعا للدراسات والبحوث حول طبيعة هذه العالقة، والبحث عن القرائن اليت جتعل إقحام املفهوم يف املكتبات 
واضح، حيث أدى بروز مناذج  " مكتبات الفضاء الثالث " إىل التأكيد على دور هذه املؤسسات يف " الفضاء العمومي 

 ." 
ومي " يف املكتبات وبروز " مكتبات الفضاء الثالث "، وان مل يتم حتديده بشكل إقحام مفهوم " الفضاء العم

قطعي إال أن الدور الذي تؤديه املكتبات يف عملية دمقرطة الثقافة، من خالل تشجيع القراءة واملطالعة، واحلق يف 
حلوارات لتكوين الرأي العام، باإلضافة املعلومات اليت تسمح باندماج األفراد يف احلياة العامة، وتوسيع دائرة النقاشات وا

إىل طابع التسلية والرتفيه واليت جيعل منها أماكن لألنس وتكوين العالقات االجتماعية، تشكل قرائن قوية تربط املكتبات 
 مبفهوم الفضاء العمومي.

يثة، ومرجعية لكل تشكل هذه القرائن معيار تداولته التصرحيات واإلعالنات الدولية للتعبري عن املكتبات احلد
الدول يف اجناز مشاريع املكتبات العمومية، وهو ما حاولت اجلزائر التقيد به من خالل مشروع املرافق العمومية الثقافية 

ما عرف باملخطط  2001)مسارح، قاعات السنما، متاحف، مكتبات( تكون على مستوى الرتاب الوطين بداية من سنة 
متتثل للمعايري العاملية يف تصميم  ، حيث مت ختصيص ميزانيات معتربة لقطاع الثقافة(SNAT)الوطين للتهيئة العمرانية 

 .433-05املرسوم التنفيذي كما يوضح ذلك   ، ويف حتديد املهام واألدوار املنوطة هباهذه املرافق
حتدد هذه اخلطة العناصر األساسية يف املمارسات الثقافية والفنية، حيث صنفت فضاءات الكتاب واملطالعة 
العمومية ضمن األولويات اليت هتدف إىل وضع إسرتاتيجية وطنية لتشجيع القراءة ومتوقع الكتاب يف الوسط االجتماعي، 

ما جيعلهم على دراية حبقوقهم وواجباهتم، وغرس القيم  وتثقيف املواطنني وجتسيد مطلب احلق يف املعلومات للجميع
 والعادات والتقاليد وتعزيز التبادالت.

إن السياق الذي أجنزت فيه املكتبات العمومية يف اجلزائر من خالل تبنيها للمعايري العاملية، جيعل هذه الفضاءات 
 ختضع لعدة اعتبارات هي:

جتسيدا ملطلب يضمن  الرمسيةالفضاءات حسب التصرحيات  هذهتعترب  الفلسفي:-على المستوى السياسي -1
احلق يف املعلومات والثقافة للجميع، يستوجب تدعيمها من طرف السلطات العمومية، حيث تبنت اجلزائر مشروع اجناز 

لوطن شبكة وطنية للمكتبات العمومية باملناطق الريفية واحلضرية لعل من أهمها اجناز مكتبات على مستوى مقر واليات ا
حتت تسمية " املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، حتظى مبوقع اسرتاتيجي يسهل الولوج والوصول إليها من طرف 
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املستخدمني، باإلضافة إىل املساحة اليت تتوفر عليها وطريقة تصميم شكل اهلندسة املعمارية. حتمل هذه الفضاءات فلسفة 
واردة من طرف منظمة " اليونسكو " و " اإليفال " باعتبارها خدمة عمومية جديدة ترتكز على التصرحيات الدولية ال

تتمثل  .عملية الدميقراطية، يراعى فيها الكثافة السكانية والتنوع يف الفئات العمرية واجلنس، واملستوى التعليميلضرورية 
بح هلا ادوار اجتماعية من خالل فتح هذه اخلدمات يف إتاحة املعلومات، التكوين، التثقيف، الرتفيه والتسلية، كما أص

 اجملال للنقاش حول قضايا العنف، التسيب واجلرم وغريها من العلل االجتماعية. 
البشري  دمقرطة الثقافة " واالستثمار يف املوردل " أماكن  الفضاءاتتعترب هذه  على المستوى الثقافي: -2

تشكل الثقافة حسب منظمة اليونسكو ركيزة رابعة لتحقيق لدعم مشروع التنمية املستدامة يف اجملتمعات، حيث أصبحت 
التنمية املستدامة، ما جيعل القائمني عليها أمام حتديات تتعلق باإلشكاليات واملسائل املطروحة يف جمال الثقافة. هذا 

القراءة  التحول الذي يتطلب تدعيم هذه الفضاءات وجعلها أكثر ديناميكية من خالل النشاطات والربامج حول تشجيع
 واملطالعة وكل األشكال الثقافية األخرى اليت تسمح بتطوير الذات وتكوين االستقالل الفكري.

تعترب هذه املكتبات مساحات للعيش املشرتك وأماكن لألنس االجتماعي،  على المستوى االجتماعي:  -3
جتماعية، وتوفري وسائل االبتكار تعمل على تشجيع احلوار والنقاش بني األفراد، وحتقيق االندماج يف التمثالت اال

 واإلبداع، باإلضافة إىل طابع الرتفيه والتسلية اهلادفة واليت تساهم يف تنمية األفراد.
إن الفلسفة اليت أجنزت عليها مشاريع املكتبات العمومية يف األلفية الثانية، واملوقع الذي حتظى به على املستوى 

متتثل ملفهوم " الفضاء العمومي "، كما أن االهتمام يف الشكل واملبىن والتنوع يف السياسي، الثقايف واالجتماعي جيعلها 
 اخلدمات واليت أضافت مهام جديدة متس اجلانب االجتماعي قد جيعل منها " فضاء ثالث " يف اجملتمع اجلزائري.

ة للقائمني عليها يف حيمل مشروع املكتبات العمومية يف اجلزائر تصور جديد مل يكن وارد سابقا سواء بالنسب
خطاباهتم وممارساهتم، أو يف متثالت املواطنني ويربز ذلك من خالل الدراسات املنجزة حول عالقة هذه املؤسسات 
باملستفيدين من خدماهتا ) حبوث أكادميية، أعمال امللتقيات واملؤمترات(، يعرب عن جيل جديد للمكتبات يشكل قطيعة 

 لرتاث املكتبات يف اجلزائر.
ذا التعبري الذي يرتكز على اخلصائص واملقومات اليت تتصف هبا هذه املكتبات باجلزائر اليوم يكفي لوصف ه

أو يعتمد ذلك على مدى إدراج هذا التصور يف سلوكات وممارسات املكتبيني دورها كفضاء عمومي يف اجملتمع اجلزائري، 
لية يف اجملتمع بعيدا عن ما هو متعارف عليه بالنسبة هلذه حىت يكونوا قادرين على ترقية دورها والنهوض مبهامها الفع
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حىت تكون قادرة على إحداث التغيري وخلق منط للعيش معا بني األفراد من خالل تنشئتهم على القيم املؤسسات، 
 واملبادئ احلديثة اليت تواكب التحوالت اليت عرفها جمال الثقافة.
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