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  ملخص
تحظى�مخت��ات�التص�يع�الرق����شعبية�ورواج�كب��ين����املجتمعات�املتقدمة،�حيث�تمكنت�

�الثقافة� �قطاع �ذلك �ل�شمل �قطاعا��ا �جميع �داخل �الرق�� ��بداع �لثقافة �ال��و�ج �من ��خ��ة �ذه

�ذه�الدول��ش�ل�املعتمدة���الثقافية�واملؤسسات�الثقافية،�والذي�ترا�ن�من�خاللھ�جميع�السياسات

���ذه� ���تمام ��ذا ��عود �الرق��. �و�بداع �التص�يع ����يع ��� �العمومية �املكتبات �ع�� �وأسا��� قوي

�منطق� �ب�ن �والتقارب �التداخل �إ�� �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �حركة �لتدعيم �العمومية الفضاءات

�التوجھ�وفلسفة�املكتبات�العمومية�ومخت��ات�التص�يع�الرق���من�ج�ة،� ومن�ج�ة�أخرى���دف��ذا

إ���دعم�م�انة�املكتبات�العمومية��جتماعية�و�قتصادية�ال���باتت�مر�ونة���ا.�بناء�ع����ذا�جاءت�

�ذه�الورقة�العلمية�لتعا���موضوع�مخت��ات�التص�يع�الرق���داخل�املكتبات�العمومية،�حيث�تقدم�

�ا��ديدة، �العالقة �ل�ذه �ممن��ا �طرحا �الورقة �تجعل���ذه �ال�� �والقرائن �املؤشرات �أ�م �ت��ز كما

�فضاءا��ا،� �داخل �الرق�� �إ�شاء�مخت��ات�التص�يع �فكرة �تب�� �إ�� �حاجة ��� �العر�ية املكتبات�العمومية

كما�تمكنا�من�تقديم�أحد�املقار�ات�ا��ديثة�املقدمة����عالم�املناجمنت�وال���يصط���عل��ا�بـ�"�التفك���

�تق �جاء �والذي ،"� �داخل�التصمي�� �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �لتفعيل �كمن�� �الورقة ��ذه ��� ديمھ

  املكتبات�العمومية.�

�مفتاحیة كلمات �الرقمية؛�: �الفجوة �الرقمية؛ �الثقافة �العمومية؛ �املكتبات �الرق��؛ �التص�يع مخت��ات

  التفك���التصمي��.

Abstract  
Digital Fabrication laboratories are very popular and high prevalence in 

developed societies, as they have been able to promote a culture of digital creativity 
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within all sectors to include the cultural sector and cultural institutions, through 
which all the cultural policies adopted by these countries are strongly and 
fundamentally bet on public libraries in encouraging digital fabrication and 
innovation. This interest in these public spaces to strengthen the movement of digital 
FabLab is due to the overlap and convergence between the logic and philosophy of 
public libraries and digital FabLab, on the one hand, and on the other hand, this 
trend aims to strengthen the social and economic position of public libraries that 
have become dependent on them. 
Accordingly, this scientific paper came to address the topic of digital fabrication 
laboratories within public libraries, where this paper provides a systematic 
presentation to this new relationship, as well as highlighting the most important 
indicators and evidence that make Arab public libraries need to adopt the idea of 
establishing digital FabLab within their spaces, and we were able to present one of 
the modern approaches presented in the world of management, which is called 
“design thinking”, which is presented in this paper as a method for activating digital 
FabLab within public libraries. 

Keywords : Digital FabLab ; Public Labraries ; Digital culture; Digital divide; 
design thinking. 

  
 مقدمة

���لة�التقدم�والتطور� �الرق���لدفع �التص�يع ترا�ن�جميع�الدول�ع���مخت��ات

�ا��فيفة� �الرقمية �التكنولوجية �بالصناعات �ترتبط �ال�� �تلك �خاصة �والتق�� العل��

�الصناعية،� �سواء �القطاعات �مختلف ��عتبار ��ع�ن �الر�انات ��ذه �وتأخذ والثقيلة،

  ية�تحت�غطاء�"�واجب��بداع�الرق���".و�قتصادية،�والبحثية،�وكذلك�الثقاف

�السياسات��تندرج �توج��ا �ال�� ���تمامات ��ذه �ضمن �العمومية املكتبات

ا���ومية�للتكنولوجيا�الرقمية،�وال���تؤكد�عل��ا�السياسات�الثقافية�املعتمدة����الكث���

يات�امل�نية�من�الدول�الغر�ية،�كما�تدعو�إل��ا�التقار�ر�و�عالنات�ال���تصدر�عن�ا��مع

�تحت� ��فال) �(اليو�س�و، �املعلومات �ومؤسسات �باملكتبات ��ع�� �ال�� �الدولية واملنظمات

��جتما��� �البعد ��خ���ع�� ��ذا �خالل �من �تؤكد �وال�� �املستدامة"، �"التنمية غطاء

�الدعوة� �كب���مع ��ش�ل �يتوافق ���عاد ��ذه �وتحقيق �املعاصرة؛ �للمكتبات و�قتصادي

  .��FabLabات�التص�يع�الرق���إ���إ�شاء�مخت

���البداية�غموضا�بال�سبة��FabLabقد�يحمل�مصط���مخت��ات�التص�يع�الرق���

للمشتغل�ن����املكتبات،�و����عض��حيان�يفسر�ع���أنھ�انحراف�وخروج�عن�امل�نة�أو�

العمل�املكت���والوثائقي،�بحكم�أن�استخداماتھ�ان�شرت�وتوسعت��ش�ل�كب������املجال�
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�مجاالت�الص �مختلف ��� �السر�ع �وتوغل�ا �ان�شار�التكنولوجيا �غ���أن �و�قتصادي، نا��

�و�ما:� �طرف�ن ��� �تمثيل�ا �يمكن �وثقافية، �واقتصادية، �صناعية، �فجوة �خلق ا��ياة،

��ذه� ��� �واملتحكمة �واملروجة، �املصنعة، �الدول �مجموع �و�شمل ��ول الطرف

�لذل �ف�و�نقيض �الثا�ي �الطرف �أما �ال���التكنولوجيات، �الدول �مجموع �و�شمل �تماما، ك

���ذه� �ومتحكمة �وغ���متأقلمة �(سوق)، �للم��انيات �واملست��ف �املس��لك، �وضع ��� ت�ون

التكنولوجيات.�وع����ذا��ساس�يتم�إشراك�املكتبات�ملحار�ة��ذا��ختالل����التوازن�

�تت ��و��ا �خاصة �العمومية �املكتبات �ع�� �الدول �الكث���من �وترا�ن �ع���وتبعاتھ، أسس

  فلسفة�ومنطق�يتوافق��ش�ل�كب���مع�فلسفة�ومنطق�مخت��ات�التص�يع�الرق��.

�أسا���� ��ش�ل �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �خالل �من �العمومية �املكتبات �سا�م

وقوي����خلق،�و�عز�ز،�وتطو�ر�الثقافة�الرقمية�لدى�للم�ني�ن،�وكذا�ل��م�ور�املتفاعل�ن�

فس�الوقت��ش���إ���أن�املنطق�الذي�تب���عليھ��ذه�مع��ذا��بداع�الرق��،�ولكن����ن

�التكنولوجية� �الصناعات �مضا�اة �بھ �يراد �ال �الرق�� �التص�يع �مجال ��� الفضاءات

�خدمة� �شأ��ا �من �ال�� �ال�سيطة �الرقمية �و�بداعات �تأط����بت�ارات �وإنما ال��مة،

  املكتبة�واملجتمعات.

�ال �الورقة ��ذه �خالل �من �نحاول ��ذا �ع�� �مف�وم�بناءا �ع�� �الوقوف علمية

مخت��ات�التص�يع�الرق��،�وامليثاق�الذي�تقوم�عليھ،�و�دوات�ال���توظف�ا،�ثم�التوسع�

�إبراز��ذه� �بذلك �ونحاول �الثقا��، �القطاع �ل�شمل �املصط�� ��ذا �توظيف �عرفھ الذي

�باملكتبات� �املعتمدة �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �ال��ك���ع�� �خالل �من �خاصة العالقة

�تجعل�العمو  �ال�� �والقرائن �املؤشرات �جميع �است�باط �تم �ومن �الغر�ية، �النماذج ��� مية

�تدعم� �ال�� ��ندماج�مع��ذه�العالقة�ا��ديدة �إ�� �حاجة �العر�ية��� املكتبات�العمومية

��ذه� �ع�� �مرا�ن��ا �أثناء �قمنا �كما �للمكتبات. �و�قتصادي ��جتما�� �البعد وتفعل

�التفك� "� �ع�� �بال��ك�� �داخل�العالقة �املخت��ات ��ذه �لتفعيل �كمن�� "� �التصمي�� �

  املكتبات.

  مشكلة الدراسة:

�مخاطر� �ملواج�ة �الدول �تتخذ�ا �ال�� �املبادرات �قلب ��� �العمومية �املكتبات تقع

التعليم،�وا���ل،�و�مية،�حيث��ش�ل��ذه�الفضاءات�ب�ئة��شاركية�و�عاونية�لتقاسم�

�القراء �ممارسات �خالل �من �النظر�ة �املعرفة�املعرفة ��شارك �إ�� ��س�� �كما �واملطالعة، ة
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العملية�من�خالل�مخرجات�ال�شاطات�والورشات،�و���ز��ذا�الدور�املحوري�الذي�تقوم�

�ان�شار�التكنولوجي �مع �قوي ��ش�ل �العمومية �املكتبات �بال�سبة��اعليھ �خاصة الرقمية،

خاطر�الوطنية�للدول�ال���ال�تتحكم���ا�أو�تصنع�ا،�حيث�تضع�ا�أمام�ش�ل�جديد�من�امل

�و�ضعف� �وصناع��ا �يضر�باقتصاد�ا �مما �التكنولوجيا، �ل�ذه �امل��ايد �الطلب �عن امل��تبة

� �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �مشروع �السياق ��ذا ��� �يقدم داخل��FabLabم��انيا��ا.

�للمسا�م �ع����ةاملكتبات ��خ��ة ��ذه �قدرة �خالل �من �وذلك �الرقمية، ��عز�ز�الثقافة ��

�ديمقراطية �وامل�ني�ن��ضمان �للمكت�ي�ن، ��سمح �ال�� �والتج���ات �و�دوات الفضاء،

�والتصميم،� �والثقافة، ��جتماع، �علم ��� �املشتغل�ن �إ�� �باإلضافة �التقنيات، وأ��اب

  و�بداع�بتجسيد�أف�ار�م�ومشار�ع�م�املتعلقة�بالصناعات�الرقمية�ا��فيفة.�

�ا �املكتبات �داخل �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �فكرة �وان�شار�تحظى �برواج لغر�ية

كب��ين،����ح�ن�تبقى�فكرة�إدراج�ا�بال�سبة�للمكتبات�العر�ية�مغيبة،�وع����ذا��ساس�

جاءت�مش�لة�دراس�نا�ل�سليط�الضوء�ع���فرص�املكتبات�العر�ية����اعتماد�مخت��ات�

�ال�ساؤالت� �بتحديد �قمنا �الدراسة �مش�لة �دراسة �علينا ��س�ل �وح�� �الرق��، التص�يع

  ية:التال

 كيف�يمكن�بناء��ذه�العالقة�ب�ن�مخت��ات�التص�يع�الرق���واملكتبات�العمومية؟ -

�مخت��ات� - �إ�شاء �إ�� �حاجة ��� �العر�ية �املكتبات �تجعل �ال�� �والقرائن �املؤشرات ��� ما

 التص�يع�الرق��؟

  كيف�يمكن�تفعيل�مخت��ات�التص�يع�الرق���باملكتبات�العر�ية؟� -

  الدراسة أھمیة

�التص�يع�تكمن�أ�مية�الد راسة����تقديم�فكرة�مشروع�إ�شاء�واعتماد�مخت��ات

���ا،� �املر�ونة �و�قتصادية ��دوار��جتماعية �لتجسيد �العر�ية �املكتبات �داخل الرق��

�مجتمعات� �مشروع �سياق ��� �ل���ومات �الثقافية �السياسات �من �اس�ياق�ا �يتم وال��

واملنظمات�الدولية�ال����ع���باملكتبات�املعلومات�واملعرفة،�وتدعو�إل��ا�ا��معيات�امل�نية�

  ).ODDومؤسسات�املعلومات����سياق�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�(

  الدراسة أھداف

  تأ�ي��ذه�الدراسة����سياق�تحقيق�مجموعة�من���داف�ال���ترتبط�بـ:
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 تحديد�مف�وم�مخت��ات�التص�يع�الرق���وال��و�ج�ل�ا؛ -

 �ات�التص�يع�الرق������سياق�التحوالت�العاملية؛الوقوف�ع���أ�مية�اعتماد�مخت� -

 تحديد�و�ناء�العالقة�ب�ن�املكتبات�العمومية�ومخت��ات�التص�يع�الرق��؛ -

�مخت��ات� - �خالل �من �و�قتصادية ��جتماعية �العمومية �املكتبات �م�انة �ع�� الر�ان

 التص�يع�الرق��؛

�ا - �داخل �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �تفعيل �آلليات �تصور �العمومية�تقديم ملكتبات

  العر�ية.
  الدراسة منھج

�باعتماد� �قمنا �جوان��ا، �وتأط���جميع �الدراسة �مش�لة �معا��ة �علينا ��س�ل ح��

�تنوع�أسئلة�الدراسة،�و�ظ�ر�تجسيد� �ب�ن �لنوازن املن���الوثائقي�واملن���التحلي���وذلك

  �ذه�املنا�������ذه�الورقة�العلمية�من�خالل:

�الوثائقي: - �ال���تمكن املن�� �والوثائق �املعلومات �جمع �من �املن�� ��ذا �خالل �من ا

�النظر�ة� �الدراسات �البداية ��� �نتجا�ل �أن �يمكن �ال �حيث �الدراسة، �ملش�لة تتعرض

والنتائج�التجر��ية�ال���تتعرض�لفلسفة�مخت��ات�التص�يع�الرق��،�وتحدد�خصائص�ا،�

�باملكتب �الوظيفية �عالق��ا �وتو�� �ل��وز�ا، �التار��� �قمنا�والسياق �كما �العمومية. ات

  بتوظيف�املالحظة�الوثائقية�لتجميع��ذه��دبيات�حول�املوضوع.

�التحلي��: - �املكتبات� املن�� �لعالقة �والضعف �القوة �نقاط �تحديد �من �مكننا والذي

�خاصة� �املنجزة، �والدراسات �البحوث ��� �ترد �ال�� �الرق�� �التص�يع �ومخت��ات العمومية

�ال ��ذه �من �تقر�نا �ال�� �املن���تلك �نفس �خالل �من �قمنا �كما �العر�ي، �الوطن ��� عالقة

�إثر� �ع�� �لنقدم �وتقو��ا، �العالقة ��ذه �تدعم �ال�� �والقرائن �للمؤشرات �جز�ي باست�باط

�ا��ديثة� �ال�سي��ية �املقار�ات �أحد �استخدام �خالل �من �تفعيل�ا �لطر�قة �تصورا ذلك

  املقدمة����عالم�املناجمت�و�و�"�التفك���التصمي���".

 : FabLab الرقمي التصنیع مختبرات فھومم .1
�أصل ���اديمية� FabLab �لمة��عود ��وساط ��� �وان�شارا �رواجا ��ك�� و��

���اللغة��نجل��ية،�وال���يقابل�ا���� Fabrication Laboratory وامل�نية��اختصار�لل�لمت�ن
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� ���� ،)Laboratoire de Fabrication )Anne-Sophie C., 2018 الفر�سيةاللغة أما

معني�ن�اك�سب��ما�ع��� FabLab اللغة�العر�ية�فنطلق�عل��ا�"�مخت���التص�يع�"،�ول�لمة

مراحل�تطور�ممارسا��ا�وأش�ال�تأط���ا،�حيث�ارتبط�املع����ول�لل�لمة�بجميع�ورشات�

�ف�و� �الثا�ي �املع�� �أما �وواسع، ��و�عام �املع�� �و�ذا �املؤسسات، �داخل �تقام �ال�� العمل

�ميثاقأك���تخص �تح��م �ال�� �الفضاءات �جميع �و�ش���إ��  FabLab )The Fab يصا

Charter, 2012(.  
ووضع�ميثاق�يحدد�ش�لھ،�وصيغتھ،� FabLab �عود�فكرة��سمية�مخت���التص�يع

"  من�"�مركز�أبحاث�البتات�والذرات Neil Gershenfeld وشروطھ�إ���ج�ود�ال��وف�سور 

Center for Bits and Atoms )CBA( د�ماسا�شوس�س�للتكنولوجيابمع� Massachusetts 

Institute of Technology والذي��دف�من�خاللھ�إ���إ�شاء�شبكة�واسعة�من�الورشات�

"� ����ء �أي �تصنع �كيف "� �شعار  ( "How To Make (Almost) Anything" تحت

Francisco J. L.-A., María E. G.-R, 2019.(  

يتوفر��ل��م�ور �مفتوحمخت���التص�يع�ع���أ��ا�"�فضاء� Neil Gershenfeld �عرف

� �مختلف ��و�دوات��التع�� ��� ��ساعد�م �ال�� �و�غراض��تصميمالالزمة �شياء

�الواقع �أرض �ع�� �وتجسيد�ا �املتنوعة، �ا�. ��ذا �ل��م�ور و�ت�ون ��ش�ل FabLab ـاملنت��

� �واملتوسطة،��عمال�رواد�منأسا��� �والصغرى، �الناشئة، �املؤسسات �وأ��اب ،

��بداعية،� ��ف�ار �وأ��اب �املصمم�ن �وجميع �با��امعات، �التدر�س ��يئة وأعضاء

�من��نتقال�خالل�منتحقيق�مشار�ع�م����والشباب،�والطلبة�وغ���م�ممن�ل�م�الرغبة�

أن�جو�ر�مخت��ات� Neil Gershenfeld ولذلك��عت��.�"�و��� �جنموذال�إ��الفكرة�املجردة�

  ).Fabfoundations, 2021( ء�شياتص�يع��فكرةالتص�يع��و�

فكرة�مخت��ات�التص�يع�فيصل�ا�بالتحوالت�التكنولوجية� Neil Gershenfeld �عزز 

�القرن  �خالل �ا��اصلة �بمخت��ات� ،)Gilles B., 2014( 21 الرقمية �عل��ا و�صط��

� FabLab تص�يع�الرق��ال �تحرص�ع���توف�� مفتوحة�و�عاونيةو���"�فضاءات�ت�ون ،�

�الرقمي �التص�يع ��ةأدوات �(للمستخدم�ن �وتكييف�ا �القطع �آالت �أالل��ربمثل �الطباعة�و،

�خرى�للعمل���دوات�باإلضافة�إ��،�أو�آالت�الطباعة�ثالثية���عاد)،�ا��ر�ر�ةالشاشة�ب

�ا �أدوات �(املثقب، ��ذه�اليومي �داخل ��فراد �استدعاء �يتم .[...]� �وغ���ا) ��ياطة
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�ل �إما ��بداعيةالفضاءات �مشار�ع�م �يختارو��ا��و�عديل�أو�إلصالح�،تنفيذ �ال�� �شياء

��الت ��ذه -Fabrique d'Objets Libres, ( http://www.fablab( باستخدام

lyon.fr/decouvrir-le-fablab/.  

���العالم��FabLabيقدم�املشتغل�ن�وامل�تم�ن�بموضوع�مخت��ات�التص�يع�الرق���

�وال��� �تحكم�ا، �ال�� �العامة �و�سس �القواعد ��ش�ل �ال�� �ا��صائص �من مجموعة

  �عت��و��ا�بمثابة�القوة�الدافعة�الن�شار��ذه�ا��ركة�و��:

،��ساسالفضاءات��و��ل�ذه��جتما���العنصرأي�أن��كقوة�دافعة:�مش��كفضاء��-أ

�املصا��� �نفس �و��بادلون �العاطفة، �نفس �يتقاسمون �الذين ��فراد ���ا �يجتمع حيث

��عت���توفر� �ولذلك �بي��م. �امليدانية �التجارب �أفضل �و�عرضون �،أسا����امل�اناملش��كة،

  .FabLab ���مخت��ي ��عد�يوجدو�دونھ�ال�

���ما�يجمع��فراد��الرق���التص�يع�حول ال���تدور��العاطفةإن��:كعاطفة�التص�يع�-ب

�الفضاء ��ذا �داخل ��،وا��ماعات ��تص�يعأي �و�غراض �الت��باستخدام�شياء

��شياء�من�واسعة�مجموعة�����نتاج��ذاتمثيل��و�مكن،�ختلفةامل�رقميةال�ساليب� و

  .ةمختلف�و�غراض�ال���تحقق�أ�دافا�محددة،�أو�تل���احتياجات

إن��ساس�بال�سبة�ملخت��ات�التص�يع��و�التقاسم�مع��خر�ن،� :كوسيلة�التقاسم�-ج

�ب�ن� �ب�ية�املشار�ع�وتوز�ع�ا ��سمح�تبادل�ا��طط،�و�شر�املعلومات�وامللفات�حول حيث

املجموعة،�والدراية�بالتقنيات�املستخدمة�ب�س�يل�عمليات�التص�يع،�و�ذا�أصبح�ممكنا�

  .Open Source Hardware تكنولوجيا�الرقمية�وحركةمن�خالل�منطق�ال

�كخطاف:�-د � التج���ات �من �مت�املة �توفر�مجموعة داخل��الالزمة�و�دوات�املوادإن

�الذين� �ألولئك �الفرصة �و�عطي �مصنعة، �الفضاءات ��ذه ���عل �ضروري �املخت��ات �ذه

� �واملعدات ��دوات ��ذه �توفر �إن �ملموسة. �أف�ار�م ���عل �عل��ا وضمان�ي��ددون

�املش��ك�و  ����ع�ع���ظ�ور�وان�شار��ذه�الفضاءات،�كما��املفتوح�ستخدام ل�ا��و�ما

�اقتصادي. �مع��  FabLab, Hackerspace, les lieux de fabrication( �عط��ا

numérique collaboratif (Fablab, Hackerspace, les lieux de fabrication 
numérique collaboratif (myhumankit.org)  
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  الثقافیة السیاسات في FabLab الرقمي التصنیع مختبرات ثقافة .2

� �املجتمعات �داخل ���� ��عالم ��� �ا��اصلة �التطورات �واسعة،�أحدثت جدليات

���� �بالتحكم �ترتبط �ال�� �واملصط��ات �املفا�يم �بإن�شار�الكث���من �ت��يره �يمكن و�و�ما

�من� �ولعل �عدم�ا �من �وتوفر�ا ،"� �الرقمية �الثقافة "� �كـ �ا�عدامھ �من �التكنولوجيات �ذه

�نوظف�ا، �ال�� �املصط��ات ��ذه �خالل أبرز ��مر��ي �املجتمع �من �استعارتھ �تم  والذي

�الرقمية��و  90 سنوات �الفجوة "�  ,.Digital divide )KIYINDOU A " مصط��

��جتماعية�والثقافية،� .)2007 �عن�ش�ل�من�أش�ال�عدم�املساواة �ع����ذا�املصط��

�وإ��� �املعرفة، �ع�� �وا��صول �الوصول ��� �املساواة �عدم �أنھ �ع�� �أحيانا �تفس��ه و�تم

  فضاءات�املعرفة.

مية�"����س�ب�لعدم�املساواة،�و�ذه�من�قد�يتصور�الكث��ون�أن�"�الفجوة�الرق

�الدراسات� ��� �جيدا �تمعننا �فإذا �العر�ية، �املجتمعات ��� �والرائجة �ا��اطئة التمثالت

�ا���ومات� �عن �تصدر �ال�� �العاملية �والتقار�ر �الظا�رة، �ل�ذه �تتعرض �ال�� والبحوث

�منھ �ينطلق �الذي �و�و�ال���ء �أ) Alain Kiyindou )2007 واملنظمات، �ع�� ن"�ليؤكد

  الفجوة�الرقمية�"����ن�يجة�ول�ست�س�ب،�ولذلك��عمل�جا�دا�و�استمرار�ع���محار���ا.

�داخل�الدول� �الكث���من�السياسات�ا���ومية �يث���قلق ����ما إن��ذه�الوضعية

��بداع �واجب "� �أمام �الكث��� ،L'impératif créatif"  وتضع�ا �تت�ناه �الذي �التوجھ و�ذا

� �الضروري �من �يجعل �الدول ����من �الثقافية �واملؤسسات �الثقافية �السياسات إشراك

�الس�نار�و�ات� �من �تحر�ر�العديد �تم �وقد �ومح��ف�ن، ��واة �رقمي�ن �مبدع�ن �خلق عملية

 2015 ال���ترتبط�بمشروع�السياسات�الثقافية�لإلبداع�الرق���خالل�الف��ة�املمتدة�من

زائر�ال���ت�ن��ا�وزارة�الثقافة�يمكن�����ذا�السياق��شارة�إ���مبادرة�ا�� .2030 إ���غاية

والفنون�بالتعاون�مع�الوزارة�املنتدبة�امل�لفة�باقتصاد�املعرفة�واملؤسسات�الناشئة�تحت�

��بداع�. TAKAFA-UP CHALLENGE 2021شعار� ����يع �إ�� �املبادرة ��ذه ��دف

�الثقافية،�والذي�من�شأنھ�إشراك�مختلف�املبدع�ن�من�ش��� �داخل�املؤسسات الرق��

:��دب؛�املوسيقى؛�الفنون�البصر�ة�واملسرح؛�الس�نما��قول�وال���تحدد�ا�املسابقة���ا�

   ):2021(وزارة�الثقافة�والفنون،� والسم���البصري؛�ال��اث�املادي�وغ���املادي
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�واجب� "� �غطاء �تحت �الرق�� ��بداع �عملية ��� �الثقافية �السياسات �إدراج إن

ا�الدور�ا��ديد�ل�ذه�املؤسسات�الثقافية�وع���رأس�ا��بداع�"،�يجعلنا�نحاول��ملام���ذ

��ذا� ��� �و�تم �ا��ميع، �ب�ن ��بداع �ل���يع �وقوي �أسا��� ��ش�ل �املكرسة املكتبات،

  :)Julien Baudry, 2012( السياق�تقديم��عض�املق��حات�وال���ترتبط�بـ

 ؛Peer learning تطو�ر�التعليم�عن�طر�ق��قران -

�مخ - �وإ�شاء �الورشات �التص�يعاعتماد �املعرفة� FabLab ت��ات �بنقل ��سمح ال��

 �بداعية؛

دعم��ذه��ماكن�ال���يتم���ا�"�اللقاءات�الثقافية�و�بداعية�"،�وال��و�ج�للنقاشات� -

  العمومية�حول�م�انة�الثقافة.

��ش�ل� ��سا�م �الرق�� �العمومي �الفضاء ��ذا �أن �و�و �عليھ �التأكيد �يجب ما

�و  �و�عز�ز، �خلق، ��� �وقوي �ل��م�ور�أسا��� �وكذا �امل�ني�ن، �لدى �الرقمية تطو�ر�الثقافة

املتفاعل�ن�مع��ذا��بداع�الرق��،�ولكن����نفس�الوقت��ش���إ���أن�املنطق�الذي�تب���

�الصناعات� �مضا�اة �بھ �يراد �ال �الرق�� �التص�يع �مجال ��� �الفضاءات ��ذه عليھ

�الرق �و�بداعات �تأط����بت�ارات �وإنما �ال��مة، �من�التكنولوجيا �ال�� �ال�سيطة مية

  شأ��ا�خدمة�املكتبة�واملجتمعات.

 رقمي أو/و مادي فضاء: العمومیة المكتبات داخل الرقمي التصنیع مختبرات .3

إ�شاء��ذا�الفضاء�العمومي�الرق���أو�مخت��ات�التص�يع�الرق���داخل�املكتبات�

�منطق �ب�ن �القوي �للتداخل �تقودنا �املؤشرات ��ل �بل �عشوائية، �فكرة وفلسفة��ل�ست

املكتبات�املعاصرة�ومكتبات�املستقبل�وفلسفة�مخت��ات�التص�يع�الرق��،�فاملكتبات����

ب�ئة�حاضنة�تمتلك��دوات�والتج���ات،�والفضاء�الذي��سمح�بإعداد،�وإخراج�منتجات�

�يرى  �ولذلك �للمواطن�ن، �املتنوعة �با��ياة �خاصة �وأخرى ���ا، مدير� Jeff Krull خاصة

  ع���أنھ: Allen County Public Library مكتبة
" We see the library as not being in the book business, but being in the learning 
business, and the exploration business, and the expand-your-mind business. We feel 
this is really in that spirit, that we provide a resource to the community that 

individuals would not be able to have access to on their own”. (Libraries Make 
Room For High-Tech 'Hackerspaces', 2011) 
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�املكتبات� �فلسفة ��� �أساسا �متجذرة ��� �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �فكرة إن

  تالية:العمومية،�حيث�يمكن�تحديد��ذه�العالقة�القو�ة����النقاط�ال

�ال�سمية - �ل�ذه�العالقة�بال��ك���ع�� �تصورنا �حيث��ش�� "�املكتبات�العمومية�"�نبدأ ،�

�ال "� �العمومية "� � �ذلفظ ��ستخدم�يي �وإنما �العشوائيات، �باب �من �و�و�ل�س ���ا، ق��ن

���ا،�حيث���ش���مف�وم�"�العمومية�"�ةلغرض�تحديد��و�ة��ذه�املؤسسات�وامل�ام�املنوط

�"� Rosalyn Deutsche حسب ،"� ��دراج "� ،"� �ال�شارك "� ،"� �إتاحة "� ،"� �فتح "� � إ��:

و����ل�ا�مفردات�تحمل�دالالت� ،)Berndtson M., Finland H., 2013(�املسؤولية�"

�امل �املؤسسات �تلك ���ا �و�ع�� �النظر�الديمقراطية، �دون �و�جانب، �املواطن�ن ���ميع تاحة

��ج تما��،�ولذلك�تحرص��ذه�املؤسسات�إ���ا���س،�أو�العرق،�أو�السن،�أو�املستوى

 ع���توف���أدوات�التفك���و�بداع�الرق���ل��ميع.

�املكتبات،� - �داخل �للتعلم �وج��ن �ب�ن �و�م���ا����اء �للتعلم، ��ك���ديمقراطية الفضاء

�القراءة� �طر�ق �عن �النظر�ة �املعرفة �بنقل ��سمح �الذي �بالتعلم ��ول �الوجھ و�رتبط

ع���الرغم�من� �ي�للتعلم�في�ون�من�خالل�ممارسة�ال�شاطات.واملطالعة،�أما�الوجھ�الثا

�حساب� �ع�� �النظري ��ول �الوجھ �تقدم �للمكتبات �الكالسيكية �التعر�فات �الكث���من أن

�الكث���من� �أن �من �الرغم �ع�� �مع�ا �التفاعل �دون �املعلومات �اس��الك �أي �الثا�ي، الوجھ

 ال�شاطات. املكتبات�اليوم�تركز�بقوة����عمل�ا�ع��

�للعنصر�ن� - �مخرجات �ت�ون �وال�� ��بداعية، �واملصنفات ��عمال �وتثم�ن ا����ة

�املكتبة� �تقوم �حيث �املبدع�ن، �ومرافقة �والتعلم �الفضاءات، ��ذه �لعمومية السابق�ن

�مع�ا� �والتفاعل �باك�شاف�ا �ل��م�ور �و�سمح �املنجزة، ��بداعية �املنتجات ��ذه �عرض

�"�ا����ات�اليومية�".�إن��ذه�ا��اصية��عيد�وتقييم�ا�و�و�ما��سمح�بت�و�ن�ما��عرف�ب ـ

��عمال� �وحفظ �تثم�ن �و�� �للمكتبات �بال�سبة �القديم �منذ �واردة �خاصية إحياء

 واملصنفات.
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�وقدمت� - �عقود، �منذ �املكتبات ��عرف�ا �ال�� �ا��ركة �ل�ذه �الباحث�ن �من �العديد ت�بھ

�قدمھ �ما �أبرز�ا ��ان �ذلك �حول  Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik دراسات

Jochumsen et Dorte Skot-Hansen عنوان�  "Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, 

kreativitet og innovation عنوان� �تحت �الفر�سية �إ�� �ترجمتھ �تم �والذي "  "La 

Bibliothèque dans la planification urbaine – expérience, créativité et innovation"، 

� ��عرض �ا��ضر�ة،�حيث �للتنمية �محرك �ش�لت �ال�� �املكتبات �كب���من �عدد �العمل �ذا

�و�� �فئات �ثالثة �تحت �و�صنفو��ا �املكتبات ��ذه �املؤلفون �يضع �كما �املكتبات  �يقونية:

)les iconiques(��–�� �الفضاء �تصنع �ال�� �Les créatrices d’espace(املكتبات املكتبات��-)

  .).servent de catalyseurs( )L., 2011 -Jonna H( املحفزة

�قدم ���� Michael Dudley كما �العمومية �املكتبات �أ�مية �إ�� �فيھ عمال�يتعرض

��عنوان �ا��ضري  " Bibliothèques publiques et résilience des villes"  التخطيط

)Berndtson M., Finland H., 2013(، ي�ناول�من�خاللھ�نموذج�املكتبات�العمومية�

ت�داخل�املدن�من�أجل�الصمود�أمام�الظروف�الصعبة�ال���ماستخد��مر�كية،�وكيف

�ع��� ��فضل �نحو �والتأث�� �التغي�� �إحداث ��� �سا�مت �وكيف �املجتمعات، ���ا مرت

  املواطن�ن.

�العامة،�فيجب�ع��� William J. Mitchell يرى  �ا��ياة �نر�د�ا��فاظ�ع�� �كنا �إذا "� أننا

�تضم �ال�� �الوسائل �ع�� �العثور �التجمع�املجتمعات �أماكن �ع�� �وتحافظ �تدعم ن،

سواء��انت��ذه��ماكن�مادية�أو�اف��اضية،�و����عض�املجتمعات��–والتفاعل�ألعضا��ا�

�ب�ن��ثن�ن� �إ���أ�داف�ا،�فيجب�أن��–مز�ج�معقد �تصل��ذه��ماكن �نر�د�أن وإذا�كنا

  .).Ibid(تتمتع�بحر�ة��ستعمال�وحر�ة�التعب���"

بات����املجتمعات�الغر�ية�فكرة�مخت��ات�التص�يع�الرق���ت�ب���العديد�من�املكت

�وال��� �أبرز�ا �ومن ��نمائية، �املشار�ع ��� �خالل�ا �من ��سا�م �ال�� ��ليات �أحد باعتبار�ا

 Fayetteville Free Library �انت�سباقة����اعتماد�"�فاب�الب�"�داخل�جدرا��ا����مكتبة
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�ب ��حدةاملت�الوالياتب�نيو�ورك�واليةاملتواجدة �أمين�من�بمبادرة�،�2011عام��  املكتبةة

Lauren Britton Smedley، بي��ا�� �من �املشار�ع �من �تطو�ر�العديد �فعال�من �تمكنت وال��

�ج�از�قياس� Instructables مشروع �للممرات، �الشمسية �الطاقة �ألواح )� �مخرجاتھ ومن

بة�املائة�ألف�عمل�ا���د�ال�شري)،�وقد�تجاوز�انتاج�مخت���التص�يع�الرق���داخل�املكت

   .Using the Fab Lab (Using the Fab Lab – FFL (fflib.org)( إبدا��

�بمكتبة �الرق�� �مخت���التص�يع �فكرة �نجاح �الكث���من� FFL ش�ل �إلل�ام نموذج

فاب�الب�"�موضوعيا�وجغرافيا��املكتبات����العالم،�كما�توسعت�مع��ذه�التجر�ة�فكرة�"

خاصة�داخل�الدول�الفران�وفونية�ومن�النماذج�الناشئة�حاليا�نجد�فر�سا.�إن��ساس�

�التموقع� �عن ��و�البحث �املكتبات �داخل �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �فكرة الن�شار�ورواج

  ا��يد�ل�ا�داخل�املجتمعات�واس��جاع�م�ان��ا�كفضاءات�للمعرفة.

  FabLab الرقمي التصنیع مختبرات إلى العربیة العمومیة المكتبات حاجة. 4

إن�املتأمل�لوضع�املكتبات�العمومية����الوطن�العر�ي،�و�و�ما�نجده�مدونا�كذلك�

���أعمال�وم�شورات��ساتذة�والباحث�ن�املشتغل�ن����حقل�املكتبات�واملعلومات،�أو�من�

�تجم �ال�� �تلك �خاصة �وامللتقيات �املؤتمرات �أشغال �املؤسسات�خالل ��ذه �مدراء ع

�ال��� �والقرائن �املؤشرات �من �مجموعة �است�باط �من �خالل�ا �من �تمكننا �وال�� وامل�ني�ن،

�صور��ا،� �لتحس�ن �حتمية �املكتبات ���ذه �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �مشروع �من تجعل

وترسيخ�م�ان��ا،�وتفعيل�أدوار�ا�ا��قيقية����املجتمع،�ومن�أبرز��ذه�املؤشرات�والقرائن�

  :�كر�ما�ي�نذ

إن�املتأمل�جيدا�لواقع�املكتبات� تموقع�املكتبات�العر�ية�أمام�التكنولوجيا�الرقمية: -

�ال�تزال��عمل� �مكتبات �عن�ثالثة�فئات�و��: العر�ية����الوطن�العر�ي�يجد�أ��ا�ال�تخرج

��سيط ��ش�ل �ولكن �الرقمية �التكنولوجيا ��عتمد �ومكتبات �تقليدي، ومتواضع،���ش�ل

و���كث��ة�����ا�تصور�أن��ذه�املكتبات�ال�تتحكم�����ذه�التكنولوجياتوالذي�قد��عطين

�ومتقدم،� �اح��ا��، ��ش�ل �الرقمية �التكنولوجيا ��عتمد �مكتبات �و�ناك �العر�ي، الوطن

  ومدروس�و���قليلة����الوطن�العر�ي؛
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�الرقمية: - �بالتكنولوجيا ���تمام �املحددة� درجة �الثالثة �الفئات ��ذه �من انطالقا

� �أن ����يمكن �املكتبات ��ذه �داخل �الرقمية �بالتكنولوجيا ���تمام �لدرجة �تصورنا نب��

  الوطن�العر�ي،�وال���يمكن�تفس���ا�ع���مستو��ن�و�ما:

بال�سبة�للم�ني�ن�الذين�ت�ونوا�منذ�أك���من�عقدين�ع���أقل�تقدير،�فال��امج� أوال: -

�ا��ال �املمارسات �مع �تتكيف �ال �امل�ني�ن ��ؤالء �ت�ون ��انت ��ؤالء�ال�� �يجد �ولذلك ية،

امل�ني�ن�أنفس�م�بحاجة�إ���تطو�ر�م�ارا��م�الفردية�وا��ماعية�من�خالل�التعليم�الذا�ي،�

�الكث��� �ال�تل����� �يخضع��ؤالء�امل�ني�ن�لدورات�ت�و��ية�قص��ة �قد ��حيان أو�����عض

  من��حيان�احتياجا��م.

�لعرض��:ثانيا - �وطرق �تقنية �كأدوات �التكنولوجيا ��ذه �إ�� �العادة ��� ينظر�امل�نيون

�ومحيط�ن� �ملم�ن �ألننا �ل�س �التكنولوجيا ��ذه �اقتناء �يتم ��حيان ��عض �و�� ا��دمات،

�أحد� �التصور ��ذا �أصبح �بل �السوق، ��� �متوفرة �أل��ا �فقط �اقتناء�ا �يتم �وإنما ��ا،

�و  �املكتبات، �للكث���من �بال�سبة �الرقمية�املسلمات �آخر�و�و �جانب ���مل �نحن لذلك

�للدراسة�من�منظور�اجتما���والذي�يمكننا�من�ف�م�ا��م�ور�املستخدم�ل�ا،� كموضوع

��ذه� �مسا�مة �يقدم �والذي �اقتصادية، �وكظا�رة �التطو�ر. �ي�ون ��ساس ��ذا وع��

املكتبات����مشار�ع�التحول�الرق��،�وتجن�ب�مخاطر��ذا�التحول�والذي�يتعلق�من�ج�ة�

�سوق� �العر�ية �املجتمعات �أصبحت �حيث �الوطنية، �الصناعة �أو �الوطنية باملخاطر

للشر�ات�الغر�ية�و�مر�كية�خاصة����مجال�التكنولوجيا،�أما�املخاطر�الثانية�فتتمثل����

��ذه� ��يمنة �أمام �الفردية �وا��ر�ات �ا��اصة �وا��ياة �املواطن�ن �حقوق مخاطر�حماية

  التكنولوجيات.

و�و�ما�ي��ر�غياب�مشار�ع�حقيقة�العتماد� لتكنولوجيا�الرقمية:غياب�التحكم����ا -

التكنولوجيا�الرقمية�إال����السياق�الذي��عمل�فيھ��ذه�املكتبات�أو�القطاع�الذي�ت�ت���

�إش�الية� �أمام �أنفسنا �نجد �ولذلك �املجتمع، �إطار�رقمنة ��� �الغالب ��� �يأ�ي �والذي إليھ،

امل�نة.�إن�مخت��ات��بداع�الرق���من�شأ��ا��عز�ز�التوسطية،�أو��عتماد�التكنولو������
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 دموش أوسامة
 

�ل�ا� �التطو�ر�ة �ا���ومات �وسياسات �خطط �ضمن �املعلومات �ومؤسسات �املكتبات م�انة

ضمن�مجال�تكنولوجيا�املعلومات،�ألنھ����الكث���من��حيان�نلتمس����خطابات�ا���ات�

  الوصية�أنھ�لم�يتم�تقديم�مشروع�إبدا���حقيقي�لتمو�لھ.

ما�يز�د� ة�و�عقيد�إملام��ؤالء�امل�ني�ن�بجميع�تطبيقات�التكنولوجيا�الرقمية:صعو� -

�تكنولوجيا� �مجال ��� ��خ��ة �السنوات �خالل �امل�شورة �البحوث �كم ��و �التعقيد �ذا

�واملفا�يم� �واملصط��ات �املفردات �من �يرافقھ �وما �وتأث���ا، �وتطبيقا��ا، املعلومات،

�امل� ��ؤالء �ع�� �يصعب �وال�� �وفو����ا��ديدة ��شو�ش �يخلق �مما ��ل�ا، �إدراك�ا ني�ن

  وغياب�تصور�حقيقي�ملشروع�الرقمية؛

�التص�يع �مخت��ات �حركة �فإن �ذكر�ا �تم �ال�� �والقرائن �املؤشرات �من  انطالقا

FabLab من�شأ��ا�أن�تدفع�بقوة�املكتبات�العر�ية�ضمن�املشار�ع�الوطنية�والدولية�ال���

ع�الرق��،�وتفعل�بذلك�ا��طابات�الشفو�ة�املتكررة����ترمي�إ����بت�ار�والتطو�ر�و�بدا

�ا��معيات� �تصدر�عن �ال�� ��عالنات ��� �كذلك �واملدونة �وامللقيات، �املؤتمرات أعمال

��نفتاح�ع���املحيط��قتصادي� �للمكتبات�واملعلومات�حول�ضرورة واملنظمات�امل�نية

إضافة�م�مة�للمجتمع�الرق��.�،�كما�تقدم�و�جتما���تحت�غطاء�"�التنمية�املستدامة�"

�ذه�املخت��ات�الباحث�ن�املشتغل�ن����حقل�املكتبات�والتوثيق،�وامل�ني�ن�وأ��اب�تجمع�

التقنيات،�باإلضافة�إ���املشتغل�ن����علم��جتماع،�والثقافة،�والتصميم،�و�بداع،�أي�

 يتم�العمل���ذه�املخابر����إطار�تداخل�ا��قول.

  العربیة بالمكتبات الرقمي التصنیع تمختبرا تفعیل منھج .5

  الرقمي التصنیع مختبرات لتفعیل منھج التصمیمي التفكیر. 1.5

��ساليب� �إيجاد �ع�� �املكتبات �داخل �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �تفعيل �عتمد

�التفك��� �من�� �و�توافق �الرق��، ��بت�ار�والتطو�ر�و�بداع �و�عزز �تدعم �ال�� واملنا��

�التص�يع��design thinking التصمي�� �ب�ئات �عليھ �تقوم �الذي �املنطق �كب���مع �حد إ��

�وغ���ا،� �وال��بو�ة �والصناعية، ��قتصادية، �املجاالت �من �العديد ��� �واملعتمدة الرق��

����ذا�السياق�ع���أن�كال�ما�يتعامالن�مع�مشكالت�غ���"� )Buchanan )1992 و�ؤكد

  محددة�"�ومعقدة�����عض��حيان.
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�استخ �لـيأ�ي �ك��جمة �التصمي�� �التفك�� �مف�وم باللغة� design thinking دام

� �الفر�سية �اللغة ��� �يقابل�ا �والذي �بالتأصيل� ،�la panse designنجل��ية، �قمنا وقد

�ذه�ال��جمة����اللغة�العر�ية،�حيث�استخدم��عض�الباحث�ن��دللمف�وم�وأسباب�اعتما

�ت �و�� ��ف�ار�" �تصميم "� �إ�� �املف�وم �إ���ترجمة �راجع �و�ذا �لغو�ا، ���يحة رجمة

��لمة �"� design استخدام �فعل �أو�" "� �اسم "� �صيغة ��� �تأ�ي �وال�� ��نجل��ية �اللغة ��

�و��عاد� �ا��قيقي �الوصف �تقدم �ال �اللغو�ة �ال��جمة ��ذه �غ���أن ،"� �صفة "� ول�ست

�القواعد �عن �يخرج �ا��الة ��ذه ��� �ال�لمة �استخدام �يجعل �ما �و�ذا �للمن��، �الضمنية

�التفك��� )� �العر�ية �اللغة ��� �وارد �و�ذا �للتفك��، �أو�طر�قة �حالة �وصف ���ا �ل��اد اللغو�ة

�التفك��� "� �بـ �العر�ية �اللغة �إ�� �املف�وم �ترجمة �فإن �وعليھ �التفك���النقدي...)، التحلي��،

 التصمي���"��و��قرب�إ���ما�يرد����تقديم�الباحث�ن�ل�ذا�املن���ع���أنھ�طر�قة�للتفك��

"design is way of thinking�،148،�ص.2017".(�دموش�أوسامة�.(  

اك�سب�مف�وم�"�التفك���التصمي���"�شعبية�كب��ة�خالل��لفية�الثالثة،�خاصة�

�يحمل� �تلفز�و�ي �برنامج �عرض �خالل �من �املف�وم �بھ �حظي �الذي ��عالمي �ال��و�ج �عد

�سنة" Deep Dive" �سمية ��ع��1999 �� ��مر�كية �عل��او  ،ABCالقناة ��شرف ��ان  ال��

David Kelley مؤسس�الشركة��مر�كية IDEO ال���تقع�بـ Palo Alto بـ�"�سيلي�ون�فا���

� والذي�يرى�بأن���سان�قادر�ع���ابت�ار��ل� ،Silicon Valley"�أو�"�وادي�السيلي�ون�"

 ,.Mathieu, F("  �شياء�و�قول�"��ل����ء�من�حولنا�باست�ناء�ما�ت�تجھ�الطبيعة��م

& Hillen, V. ,2016 (.  
�2004 تحقق��ذه�الشركة�قفزة�نوعية����مجال�"�التفك���التصمي���"�منذ�سنة

��عي�ن ��عد Tim Brown مع �جديد �أن� ،David Kelley كمدير�تنفيذي �استطاع حيث

�و�صدر�ثقافة� �واملوضو��، �ا��غرا�� �املجال �قيود �من �و�حرره �املن�� ��ذا �من يطور

�إ� �وأساليبھ �مؤسس�التصميم �برفقة ��شر�مقال �وقد �العالم، ��� �الدول �من �العديد �

 The power of design حمل�عنوان�" Business Week ���مجلة David Kelleyالشركة�

thinking،" سنة� �آخر��� �ب�شر�عمل �قام ��شكيل� 2009 كما �إعادة ��� �خاللھ �من سا�م

�عنوان �حمل �املؤسسات، ���  L'esprit design: le design thinking" التفك���التصمي��

change l'entreprise et la stratégie"، فلم��عد�بذلك�موضوعھ�مقتصرا�ع���املؤسسات�
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�املكتبات� �بي��ا �ومن �ا��دماتية �املؤسسات �ح�� �بل �والصناعية، �والتجار�ة، �قتصادية،

�شركة �خاضت �حيث �املعلومات، �املكتبات� IDEO ومؤسسات �مع �التجارب �من العديد

�بتدر�ب�وت�و�ن�العديد� ،2003واملدرسية،�والعمومية�منذ�سنة�ا��امعية،� �قامت كما

� �سنة ��� �لتقوم �املجال، ��ذا ��� �املكت�ي�ن ��عنوان 2016من  le design"  ب�شر�دليل

thinking en bibliothèque "تطبيقھ� �من �العالم ��� �املكت�ي�ن �جميع �يمكن ��� والذي

  مكتبا��م.

"�التفك���التصمي���ع���أنھ� IDEO لشركةاملدير�التنفيذي� Tim Brown �عرف

أدوات�وأساليب�املصمم�ن�ال����سمح�للفرق�متعددة�وع���نظام��عتمد�ع����حساس،�

امل�ارات�من��بت�ار�الذي�يتكيف�مع�احتياجات�املستخدم�ن،�إم�انية�تنفيذه،�والقدرة�

��ستمرار�" ��عمال�،)Tiphaine, G., 2016, p.10(ع�� ��عض �"�نجد�و�� ي�ذال(...)

��قتصادية"ي �وا��دوى �التكنولوجية، �وا��دوى �املستخدم�ن، �توقعات �مع  .تكيف
)Mathieu, F., & Hillen, V. ,2016, p.17 (  

�اعتمد �بيا�ي� Tim Brown كما �تمثيل �ع�� �التفك���التصمي�� �من�� لشرح

إذ��سمح��إليھ،�الوصول املحدد�أو�املراد��ال�دفعند��تقاطعت�دوائر �ثالثأيقو�ي،�تضمن�

ة�من�مرغو�و��:��القيود�من�أنواع�ثالثةت�ون�مر�ونة��جديدة�ذا�ال�دف�بخلق�تجر�ة�

�ا �نظر �تقنيا�،/املستفيدينملستخدم�نوج�ة �للتطبيق �اقتصاديا��،وقابلة ومجدية

  .�ومستدامة

  التصمیمي التفكیر منھج خطوات .2.5

�و�سالي �املنا�� �من �كغ��ه "� �التفك���التصمي�� "� �من�� �����عتمد �املعتمدة ب

�س���وتنظيم �تضبط �ال�� �ال�سيطة �ا��طوات �من �مجموعة �ع��  املشروع، املناجمنت

�ي 7 ���البداية�ع���ذه�ا��طوات��بن�توقد� �لناقدممراحل ،����أعمالھ Rolf Faste �ا

النظر���� Tim Brown ليعيدمراحل،� 5 و�ختصر�ا��� Jeremy Gutshe ذلك��عد�ليأ�ي

 ,Inspiration, Ideation(مراحل�أساسية�و��� 3 �ختصر�ا����ذه�ا��طوات�من�جديد�و 

Implimentation ((ل�ام،�توليد��ف�ار،�التنفيذ�)ع���ع���التوا����.  
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 Tim Brown لـ التصمیمي التفكیر منھج خطوات یوضح: 1 رقم الشكل

(Source : IDEO, 2016, p.8 )  

�وال ��نجلوساكسونية �املدارس �من �العديد �التفك���تخوض �من�� ��� فران�وفونية

املؤسس�الفع���ل�ذا�املن��،�حيث�سارت�جل��ذه� IDEO التصمي���ع���خالف�شركة

 Tim الذي�ب���عليھ�مع"  i"  املدارس����تطبيق��ذا�املن���بناءا�ع���النمط�الثال�ي

Brownومن�ب�ن��ذه�املدارس�الفران�وفونية�نجد�مدرسة��،La d.school الفر�سية،�كما�

���ذا�ت �العمل �تفس���وت�سيط �شأ��ا �من �مقار�ات �تقدم �أن ��خرى �املدارس ��عض حاول

�قدمھ �املقار�ات�نجد��ق��اح�الذي �ب�ن��ذه �داخل�جميع�املؤسسات،�ومن  Le املن��

Design Council britannique� �و�و�عبار�عن ��مؤسسة، �تصميم�قضايا�تدعمعمومية

��املتحدة�اململكة����ا��دمات �تمكن �حيث �وضع�، �من �للتصميم �ال��يطا�ي �املجلس ذا

و�عرض��ذا�املخطط�ف��ات�التفك��� ،" double diamant"  مخطط�يطلق�عليھ��سمية

���س���حيث(�املتباين �الواحد �وف��ات�،)�ف�ار�من�ممكن�عدد�أك���إنتاج�إ��الفرد

�واختيار�ا��ف�ار�فرز �يتم�حيث(�املتقارب�التفك�� �ت�ون�). �أخرى �البداية�نقطةو�عبارة

�للتباعد �حيث��ونقطة، �من �النقطة �نفس �يمثالن �كال�ما �أن �كما �لاللتقاء، ال��اية

�لرؤ�ة�أشياء���� ��بتعاد�ع��م ا��قيقة،�وامليدان،�واملستخدم�ن�الذين�يجب����البداية

�نقطة� ��� �الحقا �إل��م ��عود �أن �أجل �من �فقط �بأف�ار�جديدة، �أو�ا��روج �جديد، ضوء

  ال��اية.

ـــام ـــ ــــ�ـ ـــ  �لـ

 توليد��ف�ار
 التنفيذ
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  " double diamant"  بـ التصمیمي التفكیر منھج خطوات تمثیل :2 رقم الشكل

 The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design:المصدر(
process | Design Council(  

� �استطاع ��شركة Damien Newman نيومان�داميانكما �املصمم�ن �أحد  و�و

IDEO يطلق�عليھ��سمية�للعمليةا�بصر�أن�يطور�تمثيال�  "Squiggle". يأخذ�رسم�و�و�

�و �ف��ة�تمثل(�مشوشة�خر�شة�ش�ل ��ولية�والتجر�ة�التباعد�ختالف ����وا��طأ،

�املشروع �ينمو ) ��والذي �تدر�جيا �أو�املنتج(�و��نا�وا��ا�واحدا�خطا�صبحيلو�صقل

  ).إل��ا�ي�ت���ال���ا��دمة

  
  Damien Newman حسب التصمیمي التفكیر لمنھج" Squiggle"  البصري التمثیل :3 رقم الشكل

  )Design Squiggle The:المصدر(
  خاتمة

�ال ��ذه �اختالف�ا�جاءت �ع�� �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �أ�مية �ع�� �لتؤكد دراسة

��ش�د�ا� �ال�� �الرق�� �التص�يع �مخت��ات �حركة �خاصة �املعاصرة، �للمجتمعات بال�سبة

املكتبات����العالم،�وال���تجعل�ا�تندمج�بصفة�منطقية�وأك���سالسة�مع��دوار�وامل�ام�



  بلـعـباس سیدي جامعــة – واالجتماعیة التاریخیة للـدراسات المغاربیة المجلة
ISNN : 2170-0060    EISSN : 2602-523X  

                                                                       2021 جویلیة   -- 01 العدد   -- 13 المـجلــد

  عالقات بناء نحو خطوة: العربیة العمومیة المكتبات في )FabLab( الرقمي التصنیع مختبرات
  جدیدة بالمحیط االجتماعي واالقتصادي

 

Maghreb Journal of Historical and Social Studies- Sidi Bel-Abbes University 
ISNN : 2170-0060    EISSN : 2602-523X 

Volume 13 -- Issue 01 -- July 2021 

 

 
 
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

  
340 

�بإ� �تلك�ال���ترتبط �الفضاء�الثالث�ا��ديدة�املنوطة���ا�خاصة شاء�وتصميم�"�مكتبات

  "،�وتدعيم�"��قتصاد�الالمادي�"،�وتحقيق�أ�داف�"�التنمية�املستدامة�".

��ذه� �تقدم �إذ �املكتبات، �عالم ��� �حركية �الرق�� �التص�يع �مخت��ات أحدثت

�الفضاء�العمومي�ع��� ��� �الفرصة�لتموقع��ذه�املكتبات�اجتماعيا�واقتصاديا املخت��ات

�امل �الدول�املستوى �من �الكث�� ��� �املعتمدة �التجارب �فعليا �عليھ �تؤكد �ما �و�و ح��،

�ورو�ية،�حيث��سا�م�من�خالل�املكتبات����محار�ة�املخاطر�الوطنية�امل��تبة�عن�عدم�

�إنتاج�ا،� �ع�� �الدول ��ذه �قدرة ��عدم �تفس��ه �يمكن �والذي �التكنولوجيا، ��� التحكم

الرقمية�ا��فيفة�والثقيلة،�والذي�من�شأنھ��ايو�كتفاء�باالس��الك�املكثف�للتكنولوج

�للسوق� ��صعدة �جميع �وع�� �مستمرة �بصفة �الدول ��ذه �وإخضاع �امل��انية، إضعاف

�الفجوة� �توسع �إ�� �تدفع �العوامل ��ذه �و�ل �التكنولوجيات، ��ذه �اقتناء ��� �مر�كية

�لبيا �التكنولوجيا �ل�ذه �املصنعة �الشر�ات ��ذه �أغلب �تملك �إ�� �أضف نات�الرقمية،

  املواطن�ن؛

�ت��ض� �ال�� �التصورات ��ذه �من �حاليا �السائد �العر�ي �املكت�� �الفكر يق��ب

�خالل�ا� �من �قدمنا �وال�� �املبادرات �الكث���من �خالل �من �يت�� �و�و�فعال�ما باملكتبات،

�العمل� ��� �الرق�� ��بداع ����يع �ا�� �ترمي �با��زائر�ال�� �والفنون �الثقافة �وزارة مبادرة

�ذه�املبادرة�بحاجة�ا���توط�ن�داخل�الفضاءات�الثقافية�خاصة�داخل��الثقا��،�غ���أن

  شبكة�املكتبات�العمومية�للمطالعة.

�منا� �تتطلب �جديدة، �إش�اليات �املكتبات �داخل �الرق�� �التص�يع �مخت��ات تجلب

إعادة�التفك������العديد�من�اللوائح�والتقاليد�املعتمدة�داخل�ا،�خاصة�تلك�ال���ترتبط�

   العمومية�العر�ية�وال���يمكن�تحديد�ا���:باملكتبات�

�وذلك� - �وال�دوء �الصمت �الل��ام �فضاء �أ��ا �ع�� �الغالب ��� �املكتبات �مع �التعامل يتم

��ذا� ��� �املكتبات �ل�ذه �بال�سبة �وصارمة �وا��ة �والتعليمات �ترك���تام، ��� �القراء إلبقاء

�امل ��ذه �تضع�ا �ال�� �والالفتات �ا��دار�ات �خالل �من �وتدعم �تمنع�الشأن، �وال�� كتبات

الكالم�أو�ال�شو�ش،�بل�و�حرص�املكت�يون�ع���تطبيق�ا�من�خالل�الت�ب��ات�املتكررة�ال���

��ذه� �عن �القراء �ف��ا �يخرج �ال�� �القليلة �ا��االت �و�� �ال�دوء، �الل��ام �للقراء يقدمو��ا

�ومثل� �جدا؛ �قص��ة �ولف��ة �جدا �منخفض �بصوت �ا��ديث �إ�� �يضطرون �فإ��م القواعد
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تقاليد�قد�تم�تجاوز�ا����عمل��ذه�املكتبات�بال�سبة�ألداء��عض�ال�شاطات�داخل��ذه�ال

�مخت��ات� �مشروع �مع �����ام �التجاوز ��ذا �يرخص �أن �يمكن ��ل �ولكن فضاءا��ا،

�املستخدم�ن،� �ب�ن �والنقاشات �التبادالت �ع�� �أساسا ��عتمد �الذي �الرق�� التص�يع

�ل ��حيان ��عض ��� �الصاخب �الصوت �إ�� �املعتمدة�باإلضافة �و�الت ��ج�زة طبيعة

  للتص�يع.

�تدعو� - �ال�� ��شياء �من �الفضاءات ��ذه �داخل �والتنظيم �النظافة �ع�� �عت���ا��فاظ

�كتغي��� �داخل�ا �بھ �املعمول ��غي���ال��ت�ب �املستخدم�ن �ع�� �يمنع �حيث �املكتبات، إل��ا

�ا�����املخص ��ذا �تحديد �أن �من �الرغم �ع�� �أو�الكرا���، �الطاوالت �قارئ�أماكن �ل�ل ص

�يحظر�ع��� �كما �للبناية. �املعماري �الش�ل �املكت�يون ��ؤالء �ال��شعر�بھ �قد �و�ش�ل فرضھ

�تج���ات�وأثاث��ذه� �إ���إتالف �ال���تؤدي ��شياء جميع�املستخدم�ن�جلب�أو�استعمال

�ماكن،�وع����ذا��ساس�جاءت����الغالب�التعليمات�ال���تمنع���ل�والشرب�داخل�

ذه�التصورات�الكالسيكية�تتعارض�مع�مخت��ات�التص�يع�الرق���ال���تدعو�املكتبات،�و�

إ���أن�ي�ون�املستخدم�ن�قادر�ن�ع���التحرك�بأر�حية�داخل�الفضاء�الستخدام��الت،�

  أنھ�نوع�من�"�الفو����املنظمة�".�والتعاون�فيما�بي��م�و�و�ما�يوصف�ع��

 �� �ضرورة �ع�� �لتؤكد �كذلك �الدراسة ��ذه �جاءت �التجارب�كما �من ستفادة

الدولية�العتماد�مخت��ات�التص�يع�الرق���داخل�املكتبات،�حيث�تتقاطع�جميع�املكتبات�

�والتج���ات� �الفضاءات، ��ذه �استخدام �ديمقراطية �مسألة ��� �و�مر�كية �ورو�ية

و�الت�بنفس�ديمقراطية�استخدام�املجموعات�الوثائقية،�غ���أنھ�البد�من��خذ��ع�ن�

  ر��ختالفات�ما�ب�ن�النموذج�ن�وال���يمكن�تمثيل�ا����النقاط�التالية:�عتبا

�سمح�املكتبات��ورو�ية�(فر�سا�ع���س�يل�املثال)�ل�ل�من�يحمل�بطاقة�قارئ�ا��ق� -

����ستخدام�املباشر�ل�ذه�املخت��ات،����ح�ن�تخضع�املكتبات��مر�كية�املستخدم�ن�إ���

  ملنخرط�ن���ذه�املخت��ات،�والتقنيات�املستخدمة���ا.جلسات�ودورات�ت�و��ية�لتعر�ف�ا
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��ش��ط� - �ب�نما �املخت��ات، ��ذه �الستخدام �معينا �سنا ��ورو�ية �املكتبات ��ش��ط ال

�بضرورة� �تلزم�القاصر�ن �كما �ال���يل، �بطاقة املكتبات��مر�كية�ع���املستخدم�ن�م��

��ات�التص�يع�الرق��،�تقديم�ترخيص�مم����من�طرف��ولياء�يأذن�ل�م�باستخدام�مخت

سنة�فال��سمح�ل�م�باستخدام��ذا�الفضاء،�و�ذا��13أما�بال�سبة�ملن�يقل�أعمار�م�عن�

 راجع�حسب�سياسة�املكتبات��مر�كية�إ���إجراءات�تتعلق�باألمن�والسالمة.�

�أك��� �بروتو�وال ��عتمد ��مر�كية �املكتبات �أن �الفروقات ��ذه �خالل �من يت��

ملجتمعات��ورو�ية،�و�عود��ذا�ر�ما�إ���دراي��ا�أك���من�غ���ا���ذا�صرامة�عن�غ���ا����ا

  النوع�من�املخت��ات.

�فقط�باملكتبات� كما�تحمل�مخت��ات�التص�يع�الرق���إش�اليات�أخرى�ال�ترتبط

واملكت�ي�ن،�وإنما�بتصورات�وتمثالت�جم�ور�املستخدم�ن�ل�ذه�املكتبات،�حيث�تمثل�ل�م�

الزمن�أماكن�إلعارة�الكتب،�والقراءة�واملطالعة،�ولذلك�قد���ذه�الفضاءات�ولعقود�من

�املعرفة� �مع �باملقارنة �املنتجة �أو�املعرفة �ال�شاطات ��ذه �مخرجات ��� �ا��م�ور �شكك

  النظر�ة�ال���تحمل�ا�مصادر�املعلومات،�وال����عت���بال�سبة�ل�م�موثقة�ومع��ف���ا.

تفعيل��ذه�املخت��ات،�والذي�ما�يجب�التأكيد�عليھ�����خ���و�و�يتعلق�بفرص�

�نجاح� �يبقى �حيث �وامل��انية، �بالتج���ات �ترتبط �إش�اليات �للكث��ين �بال�سبة �يطرح قد

�ذه�املخت��ات�مر�ون�بالقدرة�ع���توف���التمو�ل�والتج���،�ومثل��ذه��ش�اليات�تطرح�

� �وال�� �املناجمنت، �عالم ��� �املقدمة �ا��ديثة �ال�سي��ية �املقار�ات ��غي�ب يتقدم�ا�عند

�املن��� ��ذا �نجاعة �ع�� �الدولية �التجارب ��ل �تؤكد �حيث ،"� �التفك���التصمي�� "� من��

لالنطالق����حل�املشكالت�العميقة�ال���تواج��ا�املكتبات��ش�ل�متواضع�ح���ترتقي�إ���

مستوى�أك������تصميم�الفضاءات،�وا��دمات،�والعالقات،�و�رامج�ال�شاطات�وغ���ا،�

�التف �من�� �يمنح �وتفعيل�إذ �تجسيد ��� �ل��وض �املكت�ي�ن ���ميع �الفرصة ك���التصمي��

 .مشار�ع��شرك�جميع�املواطن�ن�والفاعل�ن�����ذه�العملية
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