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 ملخص:
داث وؤلاعالهاث الذولُت باعخباسها ماظعاث  ؤـبدذ ؿهي ، "للعمل الذًملشاوي"اإلاىخباث العمىمُت مىلعا مهما في الخفٍش

 ،  ،حعمل على جضوٍذ ألاؿشاد والجماعاث باإلاعلىماث والثلاؿت وجممً خلهم في رلًحؽيل حضء مً البىاء الىوني ليل الذٌو
هزا الخفىس ال ًمىً حعمُمه في ول الحاالث، مما ًخىلب بذٌ  ؤنػحر  وهى ما ًجعل جىاحذها في الـماء العمىمي مهم.

 حهىد لخـعُله، وهى ما هداٌو الىكىؾ عىذه في هزه الذساظت التي جشهض على:
 ؤبعاده؛، ظشوؾ اظخخذامه و جدذًذ مـهىم الىظاوت في اإلاىخباث -
 عالكت هزا اإلاـهىم بالـماء العمىمي؛ -
لجضاثش ؤمام الخدىالث التي حعشؿها هزه اإلااظعاث في العالم، والخدذًاث التي واكع مؽشوع اإلاىخباث العمىمُت في ا -

ؿشؿ جىظُف مـهىم الىظاوت داخل هزه  زم البدث في .جىاحهها على الفعُذ الاحخماعي، الثلافي، اإلانهي، والخىىىلىجي
 .الـماءاث

 الكلمات املفتاحية:
 الىظاوت، الىظُي، الجضاثش.اإلاىالعت العمىمُت، الثلاؿت، دملشوت الثلاؿت، الـماء العمىمي، اإلاىخباث العمىمُت، 

 
Résumé : 
Les bibliothèques publiques prennent de plus en plus de l’importance dans les déclarations internationales en tant qu’institutions pour 
l'action démocratique. Elles font partie du processus de développement de la société, en concrétisant le droit des citoyens à l’accès à 
l’information et la culture dans toutes ses formes, ce qui rend leur présence indispensable dans l'espace public. Toutefois, cette 
perception ne peut pas être généralisée, ce qui nécessite des efforts pour la rendre effective.  
C’est que nous allons essayer de présenter dans cette étude, qui porte sur : 
- La définition de la notion de  médiation dans les bibliothèques, les conditions d'utilisation et ses dimensions; 
- Le lien possible de la médiation avec la notion d'espace public; 
- La réalité du projet des bibliothèques publiques en Algérie dans un contexte de mutations que connaissent ce type de bibliothèques 
dans le monde et les difficultés rencontrées au niveau social, culturel, professionnel et technologique ; 
Enfin, l’analyse des possibilités d'application des dispositifs de médiation au sein de ces espaces dans un contexte socio-culturel 
particulier. 
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 :مقدمة

الىلعُت التي  الحاحت ؤو  ، والتي جـشلهاألاخشي اإلافىلحاث اإلاعخخذمت في اإلاجاالث  ًإخز علم اإلاىخباث هؼحره مً العلىم

ولبىها وجىُُـها لخفبذ لمً اإلاـاهُم بخىظُف اإلافىلحاث هزا  له عمذؿيىهه علما ٌجمش بها هزه اإلااظعاث، 

 والبدث عً الجىدة في الخذماث. الخجذًذ ؤومعالجت ظاهشة،  ؤو حل جـعحر ؤمً  اللاعذًت لهزا العلم

ً مىز مجمىعت مً اإلاـاسكاث اإلاىخباث العمىمُت جىاحه العذًذ مً اإلافىلحاث هـ " بةكدام ، اسجبىذ مىلع اللشن العؽٍش

داث الذولُت ) الُىوعيى، ؤلاؿال (،  خلىق ؤلاوعان "، " الذًملشاوُت "، " الخيؽئت الاحخماعُت " جدذدها ؤلاعالهاث والخفٍش

باعخباسها ؤماهً إلاماسظت الذًملشاوُت ما ًخىلها مً ؤن جيىن " ؿماء عمىمي  اإلاهام اإلاىىوت بهاجاهذ على جفاعذ في والتي 

ؤما ، [ 2014هزه اإلااظعاث ؤمام خخمُت بجاخت اإلاعلىماث والثلاؿت هدم ليل ألاؿشاد داخل اإلاجخمع ] بعالن لُىن.  جمع، "

الـجىة  –وماظعاتها  ؤلاهماٌ الاحخماعي للثلاؿت خللذع الثلاؿُت والاحخماعُت والتي جذوي ألاولاعلى الفعُذ آلاخش ؿةن 

إلاىالعت واهدعاب الثلاؿت خاـت مع اهدؽاس للشاءة وامً ؤهماه حذًذة ل الخىىىلىحُا، باإللاؿت بلى ما خللخه -الثلاؿُت 

ب  .ًفعب مً مهمتها في اإلاجخمع ( 2.0)   الاهترهذ والٍى

 الىظاوت مـهىموعالجىا  الزًً وشخىا ت اهخمام العذًذ مً الباخثحن،الىلعُت التي جمش بها اإلاىخباث العمىمُلذ هزه ؼؼ

ض دوسها هألُت 90 ظىىاث ىزمفي مهىت اإلاىخباث  ب الثلاؿت في الـماء العمىمي، معخمذة لخعٍض مً  وماظعاتها وجلٍش

بالترهحز على ولعُت اإلاىخباث العمىمُت  ه مً خالٌ هزه الذساظتالجمهىس وحصجُع اإلاىالعت العمىمُت، وهزا ما هداٌو جىاول

داث الذولُت،ًمىخباث عمىمُت مع مىلع ألالـُت الثاهُت  شوعمؽ جبيذ اهجاص في الجضاثش، التي  واهذ  شاعي اإلاعاًحر والخفٍش

 جللى ؤنهاػحر  العمىمُت "؛جدذ حعمُت " اإلاىخباث الشثِعُت للمىالعت  2012الاهىالكت الـعلُت لهزه اإلااظعاث مىز ظىت 

والزي ًجعلها جخإخش في جدلُم ألاهذاؾ  الثلافي في اإلاجخمع الجضاثشي  –مجمىعت مً الخدذًاث جشجبي بالعُاق الاحخماعي 

لهزه اإلااظعاث، وما مذي بمياهُت بظلاه باليعبت " وؤهمُخه اإلاجاٌ لذساظت مـهىم " الىظاوت  لىا هزا ، ًـخذاإلاعىشة لها

 .؟م على ولعُت اإلاىخباث العمىمُت في الجضاثش وؿاعلُخههزا اإلاـهى 

 وألابعاد: املفاهيم في املكتبات الىساطة -1

 مفهىم الىساطة: -1-1

ولزلً  ،ُادًًفي العذًذ مً اإلا إلاعخعملتا ـاهُمٌعخبر مً اإلابن مداولت جدذًذ مالمذ مـهىم الىظاوت ـعب، خُث 

ً  إلاعلىماث والاجفاٌاعلىم  فيخُث هجذ  ،مخخلف العلىم في ًخعشك لالخخالؾ الىظُـي مجمىعت مً اإلالاسباث إلاىظٍش

لدعخعمل ، Bernard Lamizet ،Jean le Marec، Yves Jeanneret ؤمثاٌعً الىظاوت باإلاـهىم العام  ىاجدذز ممً ؤظاظُحن

، والىظاوت Vincent Liquèteمماسظاث هزا اإلاـهىم مً وشؾ  ذفي اإلاجاٌ الخاؿ مثل مُذان التربُت والخعلُم الزي عشؿ

خخز مفىلح الىظاوت ًخمحز باإلاشوهت ؿ، Jean Davallonالثلاؿُت التي اظخعملذ في اإلاخاخف مً وشؾ  ومماسظاث  ؤؼياال ٍو

للمفىلح مـهىم عام  ؤنعلى Olivier Chourrot 1 ؤهذ، وكذ اإلاماسط ؿُه هزا اإلاـهىمالعام  والعُاقجاٌ اإلا خعب

على معإلت " الاظخخذام العؽىاجي إلاـهىم الىظاوت  Jean Cauneهما ًيبه ، والعشؾًدىمه اللاهىن وؼامل، ومـهىم خاؿ 

 . ، زم هُف اظخعمل خعب اإلاجاٌؤوالهما حاء في اللىامِغ  ًلضم لبي اإلافىلح لزلًو "، 

 لغة: - أ

 ِوظاوت  /َوظاوت ، حعخخذم )اظم(وظاوت 

                                                             
1
-Chourrot Olivier, 2007. Le bibliothécaire est-il un médiateur ? [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, 

n° 6.URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001  (Consulté le 16 octobre 2014). 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001
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م الّخـاوك "  لحن ؤو ؤهثر عً وٍش وهى هـغ ما ، 2عشك وظاوخه بحن مخخاـمحن" ،والحىاسمداولت ؿّن هضاع كاثم بحن ؿٍش

 على ؤن مـهىم الىظاوت ًشاد به حمُع الخذخالث التي حعمل على جدلُم الخىاؿم وخل الجزاعاث Larousseوسد في كامىط 

«  Entremise, intervention destinée à amener un accord : Offrir sa médiation pour résoudre un conflit » 3 

 ؤواإلافالحت والخىؿُم بحن الىاط،  احلمً  خخزةالىظاوت هي حمُع اإلابادساث اإلا ؤنهعـىسد على هما حاء في كامىط ؤ

 .واإلاىالُع وألاؿياس  ألاشخاؿبحن  ؤو  ؤشخاؿالعالكاث بحن عذة  جإظِغاإلاخىاصعت، ؿالىظاوت مـهىم ٌعمل على  ألاوشاؾ

"، وهي معخمذة مً ححراسدفي الـىش الؼشبي، خاـت مع الىاكذ واإلاـىش " سووي  ؤدبيللذ عشؿذ الىظاوت همفىلح ؿلعـي 

غ بلُه ؤؼاسالذًاهاث اإلاعُدُت، ومعىاها هما  جدلُم ػشك  بلىمداواة لىمىرج ما، ٌععى  ؤو جللُذ  بنهاهلىسي: "  بدَس

 .")الزاث، والىظُي، واإلاىلىع  (  ؤظاظُت، ؿهي حعخمذ على زالزت مذسواث بؼباعها بلىاإلاللذ  ذي سػبت ملحت ًىموهمعحن، 

 اصطالحا: - ب

، 4 »صمىتمجمىعت مً اليؽاواث والـاعلحن، وألاماهً وألا « الىظاوت على ؤنها  Hélène Veyrac  و  Isabelle Fabre عشؾ ح

بحن ؤي ؤن اإلاـهىم العام للىظاوت ًخمثل في مماسظاث ألاؿشاد باظخخذام مجمىعت مً الىظاثل وألادواث لخـعُل العالكت 

 وشؿحن بما شخق وشخق ؤخش، ؤو شخق ومعلىمت...الخ، وبالخالي ؿةن الىظاوت حعمل على جىظُم العالكاث ؤلاوعاهُت.

والتي جخمثل في الذعم والخىظُم والخـاوك  ألاظاظُتمـهىما للىظاوت مً خالٌ الىظاثف  Michelle Gallereau 5لذم ج

الخفذع في  بلى ؤديعلحهما حؼُحر  وسبي العالكاث بحن وشؿحن وشؤجىاث لعذ الـ )وظُي( باالعخماد على وشؾ زالث

 .وفي عملُت الاجفاٌ العالكاث

حعبر  وبهما، ألاوشاؾ ؿليوظاثف الىظاوت ال جخمثل في جدُم الترابي بحن  ؤنعلى  Jean Davallon وهى هـغ ما ًاهذ علُه

جلىم بدصخُق ووـف وؼشح هزا  ، ؿالىظاوتجىشؤعً وحىد جمضق في العملُت الاجفالُت مً خالٌ الخؼحراث التي 

 .ٌ الخدى 

الىظاوت ( ؤصماثوحىد  بدسانعىذ  6ن الىظاوت هي في كلب العذًذ مً اإلابادساث التي جلىم بها العلىاث العمىمُتوعلُه ؿة

تالىظاوت  الىظاوت اللماثُت، الجىاثُت، ؿالىظاوت بمـهىمها العام تهذؾ لخدلُم الخىاصن وخل الجزاع  ،)الخ...ألاظٍش

 ة مجها:ًذبالىشق العلمُت مً خالٌ وشؾ زالث ًيىن مداًذا، وكذ اظخخذمذ في مجاالث عذ

  ًوىظُلت بذًلت لحل الجزاعاث بالىشق العلمُت، والتي  0992الىظاوت اللماثُت والتي ظىتها اللىاهحن الـشوعُت بذاًت م

 جم اظخىخائها مً اإلاماسظاث في الذٌو ألاهجلىظاهعىهُت.

 هزلً في علم الاحخماع، وكذ حاء في  ـهىماظخخذم هزا اإلاL’ouvrage pédagogie:  هى ول اإلاعاعذاث والذعم الزي

... بحشاءاثمهاساث،  (مً احل حعهُل الحفٌى على اإلاعشؿت  آخش ًلذمه شخق لصخق  ًاهذ هزا خُث  .)مهىُت، الحلٌى

ش اإلاعاسؾ، وبهزا ؿان الىظاوت جمثل عامل  ل وجمٍش  لؤلؿشادفي الخىىس اإلاعشفي  ؤظاس يالخعٍشف على عملُت الاجفاٌ في جدٍى

                                                             
2

- http://www.almaany.com/ar/dict/ar8   .  ( consulté le 03-04-2015). 
3
-http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation#50001.(Consulté 

le 25-03-2015). 
4
-Fabre Isabelle, 2013. L'espace documentaire comme lieu de médiations [en ligne]. Revue : Esquisse, 10 p. URL : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00837950 (Consulté le 18-11-2014 ). 
5
 - Fabre Isabelle. Op.cit. p.3. 

6
-Garden Annie, 1996. Bibliothèques et médiation. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], N° 6.URL : 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0075-003 (Consulté le 27 novembre 2014). 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar8
http://www.almaany.com/ar/dict/ar8
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00837950
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0075-003
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عاسؾ " للخعبحر عً ؿىشة " هلل اإلا La médiation، وكذ اظخخذم الـشوعُىن مفىلح خُث جدخل مياهت هامت في الخعلُم

 .Information Literacyؤما اإلاجخمعاث ألاهجلىظاهعىهُت ؿلذ اظخخذمىا مفىلح 

خىاس مع الجمهىس، ؤي خلم وعُج مً الشوابي، وهي عملُت ججشي في حمُع  بكامتالىظاوت هى  في مـهىم ألاظاطهما ؤن 

ذكاءالحاالث ظىاء بحن  الثلاؿت والجمهىس هى الزي خلم  ؤو والبعذ بحن الثلاؿت والـاعلحن،  الجحران...الخ، ؤو والضمالء،  ألـا

ٌى ؤ، جشجىض على وشؾ زالث جيىن مهألاوشاؾفلت لخلم الحىاس بحن هزه الالحاحت للبدث عً  هبر عذد مخه لمان ـو

ت والاحخماعُت.  للثلاؿت اإلاادًت والـىٍش

اللزان اعخمذا في  "Jean Caune  "و " Bernard Lamizet " بلىإلاـهىم الىظاوت الثلاؿُت البذ مً الشحىع  وللخإـُل

 :"Gérard Regimbeau"ملاسبتهما على العملُت الاجفالُت، ًلٌى 

« La culture est communication et la communication est culture7 »   

مىً  ؤماهًالتي ًخم ؿحها الاجفاٌ، وهي  ألاماهًمماسظاث الىظاوت في  " Bernard Lamizet "ًدذد  ت ٍو جخمحز بالحٍُى

 Bernard "، ؿالىظاوت عىذ مً خاللها باظخخذام وظاثل الاجفاٌ مثل الـماءاث العمىمُت ؤهـعهمالخعبحر عً  لؤلؿشاد

Lamizet  "ت التي بىِذ على  اجخزث ت  ؤكىابمىحى ظُاس ي، هزه الىظٍش اللؼت والعُاظت، حعخبر ؿحها الىظاوت عملُت سمٍض

ؿالىظاوت الثلاؿُت هي هظام دالالث   «،لالظتراجُجُاث الاحخماعُت ًاظغولؼت الخىاـل ؿحها هي الـماء العمىمي الزي 

ً ٌعىغ معنى الحمىس الاحخماعي للزاث  هي خخمُت لجذلُت الـشد والجماعت والتي ًخم جمثُلها مً خالٌ و  )...(ولآلخٍش

ت ؤؼياٌ  8  »سمٍض

زهب عشؾ الىظاوت الثلاؿُت على ؤنها  داهُاٌ حاوىبي"  ٍو الثلاؿُت واإلاهاساث التي ججعذ  ألاؼياٌ «" في هزا العُاق َو

مع اإلاىالُع التي جيىن الثلاؿت  الخإكلمالاهخماءاث الاحخماعُت مً خالٌ اللؼت والشمىص واإلاماسظاث التي حعاعذ الـاعلحن مً 

 9 » اظعاث العلذ الاحخماعيموحعمذ بالخعمم في الهُاول العُاظُت و 

مـهىم ٌعبر  هى  وبهما، ؤلاعالمعلم وظاثل  ال ًلفذ به بإههٍلٌى " و مُذًىلىجي" مفىلح  " Régis Debray"ٌعخخذم  هما

ً الثلاؿت عً ، وال ًلخفش رلً على ألادواث الخلىُت وبهما هزا اإلااظعاث مداولت لىلع عالكاث بحن ول ما ٌعاهم في جيٍى

ٍـعش رلً مً خالٌ و البث،  ؤحهضةالاهخمام والذكت دون اظدبعاد  بعىائها مً خالٌ )اإلاىخباث، الجامعاث...(الاحخماعُت 

 :10ماًلي

 ت)..براعتهخاب، (الخلىُت  ألاحهضةلـفل بحن حعذ وسوح الثلاؿت، ؤي بحن سؿمه ل  .، والخُاساث الـىٍش

  مجمىعت الخلىُاث واللشاساث الاحخماعُت، ووظاثل هلل وجذاٌو الشمىص 

 ؤظاظُتلبىاء مـهىم الىظاوت مً خالٌ عىامل  "Bernard Lamizet"اهىلم مىه  يالز اإلابذؤهـغ "  Jean Caune" اعخمذ 

ت للمفىلح، واإلاماسظاث الاحخماعُت التي ٌؽحر « جخمثل في  بلحهاالاظخخذاماث الاحخماعُت والعُاظُت، واإلالاسبت الىظٍش

رلً مً خالٌ العُاظت الثلاؿُت الـشوعُت مع بشوص الجمهىسٍت الخامعت في العخِىُاث والتي  ؤوضحاإلافىلح، وكذ 

                                                             
7
-Regimbeau Gérard, 2007. Médiations iconographiques et médiations informationnelles: réflexions d'approche ]en 

ligne[. Communication, Nota Bene, 26 (1), pp.164-177. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00747282. 

(Consulté le 25-03-2015). 
8
 - Lamizet Bernard, 1999. La médiation culturelle. Paris : l’harmattan, P.9. 

9
-Contenot Félicie, 2001. La médiation au service de la confluence du musée et de la bibliothèque [en ligne]. Bulletin 

des bibliothèques de France, n° 4.(Consulté le 27- 11-2014). 
10

-Jeanneret  Yves, 1995. La médiologie de Régis Debray [en ligne],. Communication et langages, 

N°104.p.4.URL :http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_03361500_1995_num_104_1_2583 

(Consulte le 26-12-2014). 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00747282
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_03361500_1995_num_104_1_2583
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ذث على ؿىش الىظاوت مً خالٌ الخىاـل اإلاباؼش باظخخذام الخعبحر، زم في ظىىاث العبعُيُاث التي جمحزث اعخم

ت ؤعىُذفي ظىىاث الثماهِىاث والتي الكاها هزا اإلاجاٌ،  ؤلاعالمُتباإلاماسظاث الـىُت مً خالٌ الخؼىُت  للعالكاث  ألاولٍى

 11 »  العامت

حل ؤن جخىؿش الىظاثل للجمُع مً ؤهه ًىـي ؤوبُعت مىحىدة ؿُىا، و  وبهماالثلاؿت لِعذ امخُاص  « Pierre Bourdieuًلٌى 

  » باالهخماء ؤلاخعاط

تجفاخب حمُع اإلاىاوىحن،  ؤنؿالىظاوت الثلاؿُت ًلضم  مدشومحن ) الـلشاء، اإلاعاححن، روي الاخخُاحاث لل وألاولٍى

ت للجمُع ، لمً ظُاظت مً ؼإالخاـت...الخ ( اإلاؽاسهت في الحُاة الثلاؿُت واإلاذهُت، ختى ًيىن  مً احلنها مىذ الــش

ًجعل الـشد ًدغ بىوىِخه،  مىاوىاحيفي اإلاجخمع، ؿالبعذ الحلُلي للىظاوت الثلاؿُت هى حعلُم  ؤظاظُااإلاىاوً ؿاعال 

لىٌ »باإلالل الـىشي حمُعا همش  ؤهىا « على   " جىسًٍ آالن ًفـه علماء الاحخماع مً بُجهم " خاـت في صمً هدً ال  «، ٍو

 .12 »وعشؾ حُذا ما ًجب اللُام به ظُاظُا وماظعُا

 تلحل الالىشاب الاحخماعي واإلااظعاث الثلاؿُ ؤظاظُت احخماعُتفي حىهشها عملُت جىـُزًت هي الىظاوت الثلاؿُت بن 

في الىكذ  " الحُاة الاحخماعُت بشادٌؼم "جمثل  ؤـبدذ ؤنها، بدُث حععى إلالء الـشاغ، هما )ؤي وحىد جمضق احخماعي زلافي(

ىٌ والحفٌى علحها، ؿهي بزلً  الشاهً، ؿهي جمثل مـخاح ووظُلت لبلىغ الثلاؿت للعيان الزًً ٌعاهىن مً مؽيلت الـى

لاؿت على حاهب هخبىي، فاس عالم الثظاهشة اكخ ؤو ، وجلغي ؿىشة العٌض الاحخماعي في العُاظت الذًملشاوُت ؤصمتحعالج 

ت )الـلش(، والاحخماعُت والاكخفادًت )ؿشوكاث الخعلم(الىاحمت عً ألاولاع الثلاؿُت  ، والىـعُت والجؼشاؿُت واللؼٍى

 13.)العجض(والعشكُت والـعُىلىحُت 

مً  على مجمىعتواهذ ولُذة للـجىة اإلاىحىدة في الثلاؿت، والتي اسجىضث  Jean Davallonهما ؤن الىظاوت الثلاؿُت عىذ 

 .14ألاعماٌ الثلاؿُت حعُذ بىاء عالكت الـً بالجمهىس مً خالٌ ؼشخه وجلذًمه

بن اللىة الحلُلُت للذٌو في اإلاجخمع الحذًث جظهش حلُا مً خالٌ اإلاجاٌ الثلافي، وللخإهُذ على رلً ؿلذ اهخهجذ الذٌو 

ألامت جىـل اإلاعاواة في الىـىٌ  «ظُاظت جبلىسث عجها ظً دًباحت دظخىسٍت في ؤوسوبا جىق على ؤن   1946ألاوسبُت في ظىت 

مً ؼشوه الاهممام لالجداد  "Maastricht"، هما حاء في معاهذة » اإلانهي والثلاؿت لؤلوـاٌ والىباس على الخعلُم والخذٍسب

 .15"  ألاعماءزلاؿاث الذٌو اإلاعاهمت في حىدة الخعلُم والخذٍسب واصدهاس  "ألاوسوبي 

التي  -على ظبُل اإلاثاٌ ال الحفش-ولزلً حععى الذٌو ألاوسوبُت بلى بسظاء كىاعذ الذًملشاوُت الثلاؿُت، ومً بُجهم ؿشوعا 

، وهي هـغ ؤلاظتراجُجُت التي هجذها في الذٌو ألاهجلىظاهعىهُت جدذ 0921بظتراجُجُت لزلً اهىالكا مً ماي  اجخزث

 ." Pierre Bourdieuؼعاس " زلاؿت اإلاعاواة في الىـٌى "، وهى ًخىاؿم بلى خذ هبحر مع مـهىم الحم الزي هجذة في ؤعماٌ" 

 

 

                                                             
11

-Davallon  Jean , 2002. la médiation : la communication en procès ?. MEI « médiation et information », N° 19, P.45. 
12

 - Garden Annie. Op.cit. 
13

 - Joli-Cœur Sophie, 2007. Définition des termes e des concepts lexique et bibliographie ] en ligne [. Groupe de 

recherche sur la médiation culturelle, URL : http://www.culturepourtous.ca/mediation/lexique_biblio_2007.pdf 
14

 - Davallon Jean. Op. cit. p.41. 
15

 - The Maastricht treaty . : provisions amending the treaty establishing the European economic community with a 

view to establishing the European community ]en ligne  [ . 7 February 1992. URL: 

http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf. (Consulté le 05-04-2015) 
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 مفهىم الىسيط: -1-2

خ، خُث  ٌعخبر مـهىم الىظُي مً اإلافىلحاث التي بشصث على ازش عملُت الىظاوت، وهجذ له اظخخذاماث على مش الخاٍس

عشؿه  1314في ظىت  Henri de Mondevilleاظخخذمه   :بإههَو

«Ce qui sert d’intermédiaire entre deux chose16 » 

 ًمىً اعخباسه بإهه:  J.De Meunوهجذ اظخخذاما له في هق 

« celui s’entremet pour créer un accord 17 » 

، ؿهى اإلاعحر في هزه العملُت ألاشخاؿ ؤواإلاعاسؾ،  ؤو  ألاؿياسًلعب دوسا مهما في عملُت الىظاوت ظىاء بحن  الىظُيؿ 

ً العالكاث. وبعادةٍذسن حُذا هُـُت جلذًم اإلاعاعذة والذعم، و   جيٍى

 ؤوفىلح له عذة معاوي ورلً على خعب العُاق الزي جماسط ؿُه الىظاوت ظىاء على اإلاعخىي الاحخماعي، اإلا هزا

اإلاذسظحن، اإلاذسبحن، اإلاىخبُحن،  (   الثلافي...الخ، وعلُه ًمىً جمثُل الىظُي في خاالث مخخلـت مجها  ؤو اللاهىوي،  ؤو ، ألاظشي 

 .اإلادخىي  بًفاٌالىاط ولهم اللذسة في  بلىمهمتهم مىحهت  )وظىاء الىخاب...

 في هخابه "Jean Caune"ًلٌى 

 «  la démocratisation culturelle : une médiation a bout de souffle »  

الاهلعاماث الاحخماعُت مً خالٌ الترهحز على زالزت  بـالح بلىفي الىظاوت هى الترهحز على العالكت، والتي تهذؾ  ألاظاط

 :18هي ؤظاظُتوظاثف 

 الشوابي الاحخماعُت. بلعاؾمعاسلت  -1

 اإلاجخمع. بلىالؽعىس باالهخماء  بعادة -2

  معاًحر حذًذة بوؽاءحصجُع  -3

وهى ألامش الزي هجذه داخل ؿماءاث مثل اإلاىخباث العمىمُت مً خالٌ جدفُل اإلاعشؿت، وحصجُع اللشاءة، والتي جمم 

 .)الحياًاث، للاءاث مع الىخاب واإلاالـحن، وسؼاث عمل... (وؽاواث حؽمل 

برا مشث ألاظش، واإلاذاسط ومخخلف اإلااظعاث العمىمُت بإصمت،  Jean-Pierre Bonafé Schmitt 19هذ وفي هزا العُاق ًا 

دلم  ؿخفبذ الىظاوت وظُـت ؤظاظُت باالعخماد على وشؾ زالث مداًذ ومعخلل ٌعُذ العُىشة على هزه ألاصماث ٍو

 الترابي والخيؽئت الاحخماعُت.

مىاكع وهلاه عً مً احل البدث  ؤوشاؾبحن عذة  ؤو ، ؤؼُاءؿالىظُي هى مخخفق ومعاوٌ عً العالكاث بحن عذة 

ىٌ اهبر عذد  ؿهى الاجـاق،  ت والاحخماعُت، ولزلً ًلضم  للثلاؿتٌععى لممان ـو ًيىن مداًذا في جىحُه  ؤناإلاادًت والـىٍش

 :همً خفاثفو الثلاؿت والـً،  بلىالىاط 

 ؛اللذسة على الخىاـل مع الجمُع 

 ؛ًيىن مخدمغ وخُىي  ؤن 

                                                             
16

 - http://bcarette.free.fr/mediation_culturelle/wiki_mediation_culturelle. (Consulté le 15-01-2015) 
17

 - Ibid.  
18

-David Stéphanie, 2008. Médiation et /ou formation en bibliothèque: quel accompagnement pour les publics de 

l’autoformation. 2008.88p. Mémoire d’étude, Ecole nationale des sciences de L’information et des bibliothèques, 

mars 2008. P.13. 
19

 - Garden, Annie. Op. cit. 
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 6102 سنة    07 رقم عددلعلمما    ارأرشي   ي ازجاار                                        جلة علمية تصدر عن خمترب أنظمة املـم »ة إشار« 

 

 ؛دًىامُيي 

 ؛العشعت في الخىُف مع حمُع الحاالث 

 ؛آلاساءًيىن مخـخذ لجمُع  ؤن 

 ؛ًيىن رو معشؿت عامت وواظعت ؤن 

  ع، والدعىٍم في اإلاجاٌ الثلافي وبداسة، ألاحىبُتمهاساث في اللؼاث  ؛اإلاؽاَس

 الىساطة في الفضاء العمىمي: -2

ا بحن اإلاجخمع اإلاذوي وال ذولت، بل ًخعذي رلً هما وسد بن الـماء العمىمي بمـهىمه ال ًلخفش على وىهه ؿماءا سمٍض

وظاوت مىمي ؿماء الع ـماء، خُث اعخبر ال1997في ظىت  Droit et démocratie"ًىسػً هابشماط" في رلً عىذ 

ٌ  ،)اإلاجخمع اإلاذوي، الىظام الاكخفادي، هظام الذولت (بحن اإلاجاالث الثالزت للعالم اإلاؽترن  لى  :ٍو

 « l’espace public est par définition, le lieu de la médiation culturelle »
20

  

ا، خُث اهه ؿماء ٌعمذ بالخجمعاث التي جلغي  ؿىشة الخمىحن والخىظُم ؿالـماء العام ًلعب دوسا ؤظاظُا مشهٍض

اهذ على اهه ؿماء وظاوت مً خالٌ زالزت عىاـش ؤظاظُت هي  :21الزاحي مً الىظم الاحخماعُت، ٍو

، وهى ٌؽهذ وؽاواث لالظخلشاسباعخباسه ؿماء خُىي: ؤي اهه ؿماء ٌعشؾ خشهت وؤوكاث عابشة، ولِغ مياها  

 l’espaceي حعمذ لؤلؿشاد باالهذماج في اإلاجخمع زلاؿُت جمـي علُه الىابع الحُىي، والىابع الاحخماعي، والت

fonctionnalise. 

ً الشؤي العام: اهىالكا مً الخىخالث الاحخماعُت، ظىاء على اإلاعخىي العُاس ي ؤو الثلافي، ؿهى   ؿماء لخيٍى

 ؿماء ٌعمذ بالخعبحر عً ألاؿياس وجلاظمها مع الجماعت.

ؿُت والاحخماعُت باليعبت مثالث العُاظُت والثلاؿماء للىظاوت الاحخماعُت والعُاظُت: بر ٌعىغ الخ 

 الزي وان ًمثل عمم الـماء العمىمي. Agoraللجمهىس، وكذ كذم همىرج 

خـم معه في رلً "حىن وىهان"  "هابشماط"ًىسػً ؿالـماء العمىمي عىذ  لشوسي بحن اإلاجخمع اإلاذوي والعلىت، ٍو

ً  ؤنفي «   جدلُم الذًملشاوُت ٌعخمذ على جىؿحر ؿماءاث جمىً اإلاىاوىحن مً الدؽاوس خىٌ اللماًا وجبادٌ وجيٍى

خه  mediasكام بذمج  "ًىسػً هابشماط"  ؤن، ؿعلى الشػم مً 22 »بذون كُىد  آلاساء اهه بلي مشهضا على  بال في هظٍش

في اإلاجخمع الحذًث، ؿالـماء العمىمي ٌؽيل  وآلاساء ألاؿياسوظُلت لالجفاٌ وجبادٌ  هإخعًالـماء العمىمي 

 ميان لالجفاٌ كاثم على مـهىم الىظاوت.

الـماء العمىمي هزا اإلاـهىم الزي اسجبىذ بمبي العالكاث الاحخماعُت وخل الجزاعاث مً خالٌ مماسظت 

اثق جمثل حضء مً مخخلف ؿئاث اإلاجخمع، هزه الخف بحن والاًذولىحُا وألاؿياس آلاساء الذًملشاوُت بالخعبحر عً 

 :مً خالٌالىظاوت الثلاؿُت والتي حعمل  هامم

 الاجفاٌ: ؿهي حععى لخىؿحر ول الىظاثل لىلل اإلاعلىماث وحؽاسهها بحن عامت الىاط دون بكفاء ؤي وشؾ. -1

                                                             
20 -  Lamizet Bernard. Op. cit. p.9 
21 - Lamizet Bernard. Op. cit. p.10 
22 -  Delavitoire Quentin. Retour sur les concepts de citoyenneté et d’espace public chez Hannah Arendt et Jürgen 

Habermas pour penser la continuité du politique de l’antiquité a la modernité. UQAM.  
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زلافي: والزي ًىىىي على وؽاواث الىظىاء، ؤي ول اللاثمحن على دوس الثلاؿت ومشاهض -اليؽاه العىظُى -2

ض ؤوؽىت الهىاة على خذ ظىاء في ظُاق  ،واإلاشاهض الاحخماعُت، الجمعُاث، اإلاىخباث...الؽباب،  والتي حععى بلى حعٍض

خها بلى  )وسؼاث مدى ألامُت، بعادة الذمج في اإلاجخمع... (ألاوؽىت الاحخماعُت مثل هزه اإلاماسظاث التي ًشحع جاٍس

، خُث جم 60-50ي في الخيؽُي العىظُىلىجي في ظىىاث اإلاشاهض الاحخماعُت والثلاؿُت التي اهخمذ بالعمل الثلاف

بىاء ؿماءاث هبحرة لخعاٌؾ الجماعاث الثلاؿُت ؿحها، خاـت وكذ عشؿذ جلً الـترة اخخاله في البيُاث الاحخماعُت 

ـُت، وبعن مجمىعاث العماٌ، جم ؼهذث مشخلت زاهُت جمثلذ في الهجشة  ىٌ كذامى الحشب في اإلاىاوم الٍش بعذ ـو

 ف والتي عشؿذ بكباٌ هبحر.مً الٍش

اليؽاه الثلافي: والزي ٌعمل على جدلُم الخىاصن داخل اإلاجخمع مً خُث البِئت والىاكع الثلافي والـني، بهذؾ  -3

 دملشوت الثلاؿت.

ت اإلاؽاسهت في الحُاة الثلاؿُت ؿ الىظاوت ًلضم ؤن جفاخب حمُع اإلاىاوىحن، لمً مىهج ٌعمذ لجمُع ألاؿشاد ؿـش

عذ الحلُلي للىظاوت هى حعلُم مىاوىاحي، ؤي حعل الـشد ًدغ بىوىِخه، وفي هزه العُاق ًلٌى واإلاذهُت، ؿالب

هى الـماء الزي ًخيىن مً خىاؿ ًجخمعىن بهذؾ الخذاٌو في معاثل راث  « عً الـماء العمىمي آالن لىجشهى 

لِغ بالمشوسة ؤن ًيىن الىظُي ؿماء سظمي مثل (مفلحت مؽترهت، وجلىم هزه الـماءاث بذوس الىظُي 

هه ؤالبرإلاان ؤو مجلغ الىصساء، ؤو ملشاث ألاخضاب...ؿهى ؿماء سمضي وهى بؽشي وؿلعـي كبل ؤن ًيىن مادي، ؤي 

بحن اإلاجخمع والذولت، ؿهى ؿماء سمضي  )ًخىلب جىؿش كبلي لـىش خلىقي ًممً للمىاوىحن الحم في الخجمع والخظاهش

ـترك ؤن ًخمخع ؿُه ألاؿشاد  عً آلاساء واإلافالح والادًىلىحُتلذًملشاوُت التي حعبر ٌعىغ خلُلت ا اإلاخخلـت، ٍو

، ومً بحن اإلاـاهُم التي 23»باظخلاللُت اججاه العاثلت واللبُلت والحضب ختى ًخمىىىا مً حؽىُل ظلىت اليلمت 

ي مً احل اهدعاب وظاثل البلاء مً : " هى اإلايان الزي ًذوس ؿُه الفشاع الاحخماعالعمىميوسدث عً الـماء 

حهت، ومً حهت ؤخشي جىمُت الحفىٌ علحها...اهه اإلايان اإلاـمل للعُىشة والعىف الشمضي والالمعاواة، خُث ؿُه 

 ". Capital matériel ، والشؤظماٌ اإلااديCapital socialالشؤظماٌ الاحخماعي  )ًخدذ(ًجخمع 

هزا الـماء الزي هى  " الـماء الثالث" وخاـت بعذ جىىس مـهىم الـماء العمىمي الزي ؤـبذ ٌعخخذم مـهىم 

 بلحها. إهمىرج إلاـهىم الىظاوت باعخباسها ؤماهً خلُلُت للمجخمع جلج

 املكتبات العمىمية في الجزائر: إنشاء -3

ع التي جىـل مع مىلع ألالـُت الثاهُت جدىال في اللىاع الثلافيعشؿذ الجضاثش  ، هخج عىه اهجاص العذًذ مً اإلاؽاَس

اإلاىالعت العمىمُت، خُث جبيذ مؽشوع حذًذ  هم علىوحصجُعلياؿت اإلاىاوىحن  وبجاخت الثلاؿت وجىصَع بهخاج

للمىخباث العمىمُت جخىاحذ على معخىي سئظاء والًاث الىوً جدذ حعمُت " اإلاىخباث الشثِعُت للمىالعت 

مىخبت  48 ؤـلمً  2016ؿُـشي  ؼهش  مىخبت سثِعُت للمىالعت العمىمُت في 42العمىمُت "، والتي بلؽ عذدها 

م الاهجاص على معخىي الىالًاث مىخباث  06  لى، خُث جبملشس اهجاصهاسثِعُت  سثِعُت للمىالعت العمىمُت في وٍش

 .24وهشان -بىمشداط -البلُذة  -كاإلات  -اإلاذًت -الخالُت: ظىُف 

                                                             
مى حديقة التسمية في مدينة سطيف، وساحة طاوس عمروش نوري، دريس. استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية: دراسة ميدانية ع  -23

 .2002/2002، عمم االجتماع الحضري، جامعة قسنطينة، ماجستيرورقة. مذكرة  222. 2002في مدينة بجاية. 
24 - http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php ( consulté le 29-03-2016 ) 

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php
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بن الهذؾ مً وساء اهجاص هزه اإلاىخباث هى دملشوت الىـىٌ بلى اإلاعلىمت وحصجُع اإلاىالعت باالعخماد على هزه 

 ها.دعُحر الزًً جم بعذادهم خفُفا ل )الىظُي(اؿم مع ؿخذ مىاـب ألخفاجي اإلاىخباث البيُاث الخدخُت بما ًخى 

هزه الخىىة التي اجخزتها العلىاث العمىمُت في الاهخمام بالبيُاث الخدخُت جإهذ على ؤهمُت هزه الـماءاث التي 

وان ػاثبا في هزه ؤلاظتراجُجُت وهى  تهخم بالىخاب واللشاءة في بلذها، لىً ما ًلضم ؤخزه بعحن الاعخباس وهى ألامش الزي

الخدىالث التي معذ ؤظغ اإلاىخباث واإلاهام اإلاىىوت بها هزا مً حهت، ومً حهت ؤخشي خفاثق العُاق الجضاثشي 

 في عالكخه بالثلاؿت، والىخاب واإلاىالعت.

  التحىالت التي عرفتها املكتبات في العالم: - أ

تاحخماعُ، عذًذة زلاؿُتلها ؤدواس ع، اإلاىخباث العمىمُت ؤماهً مـخىخت للجمُحعخبر  نها ، بدىم ؤوؤخالكُت ت، جشبٍى

اخخُاحاتهم وان  لخلبُت -خذمت عمىمُت  –وجىىس مً هـعها اهىالكا مً ولباتهم ، جخذم حمُع الـئاث الاحخماعُت

  .واهذ مخماسبت في بعن ألاخُان

مفحرها، والؼاًت مً مهذدة في  العمىمُتجشكُت اللشاءة واإلاىالعت و الـماءاث التي تهخم بالىخاب  ؤـبدذ هزه

الاهترهذ،  جىىساث خاـت مع اهدؽاس  مً مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجفاٌ ما جدلله ؤمام جىاحذها في اإلاجخمع

ب  ت للمىخباث في  همىاؿزمجاهُت اإلاعلىماث على الاهترهذ،  التي جذعم حشواثوال، الحىامل الشكمُت، 2.0الٍى مىاٍص

، هزه حؽىُل مجخمع دًملشاويو جدلُم عملُت الىـىٌ والحفىٌ على اإلاعلىماث والثلاؿت لياؿت اإلاىاوىحن، 

 .التي معذ الؽباب وختى ألاوـاٌجخعلم بالعيان و  التي العذًذ مً العاداث واإلاماسظاثالخدىالث التي اهدسحذ 

 ًشجىض علىؤـبذ  الثلاؿت  بجاخت الىـىٌ بلى في دوسهاُث ؤن خ زىسة في عالم اإلاىخباث،الخىىىلىحُا ؤخذزذ 

عىامل ظاهمذ المياهتها في مجخمع اإلاعشؿت الجذًذ، هزه  جثبذ مً خالله ،ججعُذ همىرج مثالي في دملشوت الثلاؿت

 IDEAؿىشة  مً خالٌ " مىخباث الـماء الثالث" و خُث ؤـبدذ ؿماءاث هجُىت،جدىٌ همارج اإلاىخباث، في 

STORE خالءم مع اإلاجخمع ً بماخعىغ اإلاـهىم الجذًذ لخفىس اإلاىخباث وخذماتها ل 1999ؤوللذ مىز ظىت  والتي

 الحذًث.

هذ مً خالله على خخمُت ا إلاىخباث، جمً اجُل حذًذ ل ًمهذرج هلىة لها ى الىم امً الذٌو هز اجخزث العذًذ

ث العذًذ مً الذٌو مً بُجهم هىلىذا والتي اإلاداؿظت علحها في الـماء العمىمي، والتي ؤـبدذ لمً اظتراجُجُا

  .201425الزي ؤهجض في ظىت  Thionville، وهزلً ؿشوعا همىرج  DOK de Delft، ومىخبت OBA مىخبت  هجذ بها 

ت بحن الىاط واإلاىخباث جىؿحر البِئت التي حعمذ بخلم علىجشجىض هزه الىمارج في جفمُمها  مً  ، ورلًـلت كٍى

 :26خالٌ

 الترهحز على ؿىشة الخمىكع، بدُث ٌعهل الىـىٌ بلحها مً وشؾ العامت؛ 

ٍجعلهم و اإلاعخـُذًً  ثحر سػبتبما ً ألازارجىؿحر و  ألالىانالزي ًشهض على  خفمُم الهىذس ي اإلاعماسي الؤلابذاع في  

دعىن ًخمليىن اإلايا ٌ  بإنهان ٍو  ؛همل مىاص

                                                             
25 - Servet Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, n° 4, 2010. 

URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 .  (consulté le 10 avril 2015). 
26-Dogliani Sergio. 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://bm.mairie-thionville.fr/opacwebaloes/index.aspx
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013
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" ألالىاح الشكمُت ، " لعاب الـُذًىؤ" ،  " جىؿحر اإلالاهي "خذماث مبخىشة عً ما هى مخىاسر في هزه الـماءاث هـ  

  "...ؤخشي؛

في  ألاؿشاد ةذاععم هـ: ؤخشي احخماعُت واكخفادًت سادو اب ؿهي جلىم ،إلاخىىعتا اليؽاواث الثلاؿُت بلى باإللاؿت 

ع البدث عً العمل بحشاءاث ، اللُام بؽشاواث مع ) ألالـباثُت والشكمُت ( ألامُت، العمل على مدى واهجاص اإلاؽاَس

 الخ....الجمعُاث واإلاشاهض الثلاؿُت واإلاذاسط

  الثقافة، الكتاب واملطالعة في السياق الجزائري: - ب

مً العيان  معحنجإزحر معحن على حضء مً اإلاعلماث ؤن اإلاىخباث في حمُع ؤهداء العالم، وفي حمُع اإلاجخمعاث لها 

اإلاىخباث لها جإزحر كىي على اإلاجخمع والخىمُت مً  « مباؼش ؤو ػحر مباؼش، وكذ حاء في بعالن لُىن: ظىاء بؽيل 

ض ؿشؿ جياؿا الىـىٌ بلى الخعلم مذي الحُاة، والخعلُم والبدث والابخياس والثلاؿت والترؿُه، وعلُه ؿان  خالٌ حعٍض

  .27 »اإلاىخباث حعاهم في بىاء اإلاجخمعاث وجشس ي كىاعذه ألاظاظُت لخجعل مىه مجخمع كىي 

ىحىد ماظعاث للمىالعت ؿلـئاث التي ال جىالع ا وبُعت الـئاث الاحخماعُت، بر هجذ جخخلف دسحت الخإزحر خعب

جىؿش لها مفادس جذعم مً خاللها خُث  ، وهىان الـئاث اإلاثلـتبعثهابعادة هى مىكف لهزه الظاهشة حعمل على 

ت اللشاءة في ظل ؼبىت ووىُت للمىالعت، وهىان هىع آخش ًخمثل في الـئاث الاحخما عُت التي جمثل له هزه اظخمشاٍس

 اإلااظعاث وظُلت الاجفاٌ الىخُذة مً احل الىـىٌ والحفىٌ على الثلاؿت.

خباًً بحن الـئاث الاحخماعُت التي حعدثمش في اإلاعاسؾ الثلاؿُت وجازش بزلً على مدُىها في بعن ال ًـعش هزا

، ملخىعت ؤبىائهاخدشسة مً العىاثم اإلاادًت، حعدثمش في العملُاث الثلاؿُت والترؿحهُت لـاثذة اإلاالـئاث ؿ، ألاخُان

 بمشوسة اهدعاب وجىظُف الثلاؿت في همى شخفُت الىـل وهجاخه.

الىخاب واإلاىخىب لِغ لهما ميان في الخبادٌ والاجفاٌ داخل "  ٌؽحر عبذ ؤلاله عبذ اللادس على ؤن ؤخشي ومً حهت 

ختى همىها سػم  ؤو الؽعبُت التي ًفعب علحها مماسظت اللشاءة بىاظىت الىخاب  ألاوظاههي، وخاـت في مجخمع ؼـ

ت الىخاب في مخُاٌ هزه الـئاث الاحخماعُت، ًىظش للىخاب وىظُلت للمعشؿت، للحفىٌ على الؽهادة، الىـٌى  سمٍض

 .28 »مشجبت احخماعُت...الخ بلى

ال ًشجضق مجها، ولِغ وظُلت مثالُت للحفىٌ على عمل ؤو ولعُت ؿالىخاب مشهىن بظشوؾ وظُاق اهه وظُلت 

احخماعُت، ؿاألصمت الشاهىت جدىٌ دون جدلُم سػباث وومىخاث الـئاث الاحخماعُت مً خالٌ اإلاذسظت، اإلاعشؿت، 

 الذبلىم.

عملُت وعلُه ؿان وحىد هـغ الـماء، والزي ًخممً مىاد مخخلـت للمماسظاث الثلاؿُت ال ًادي بالمشوسة بلى 

ؿىحىد اإلاشاؿم الثلاؿُت ًلعب دوسا سثِعُا  ،ؤلاهخاج، ؤو بخذار جـاعالث جادي جللاثُا بلى جىظُع هزه اإلاماسظاث

ومحزة احخماعُت للـماء، والتي ًخىكف دوسها في جبعُي الخمثالث الاحخماعُت اإلاعلذة، والاهخمام باإلاعخخذمحن. 

ت ًىدعبها هزا الـماء مً اإلاعخخذمحن.  ؿالخـاعالث الاحخماعُت في الـماءاث الثلاؿُت سمٍض

                                                             
27 - http://www.lyondeclaration.org/. ( consulte le 29-01- 2015). 

 .12. ص.2010، عبد القادر. الشباب والقراءة في الجزائر. الجزائر: ابن النديم، اإلله، عبد القادر. قراءات في مفهوم القراءة. في: عبد اإللهعبد  - 28

http://www.lyondeclaration.org/
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صالذ في الخفىس العام عباسة عً ؿماءاث مخففت ؿلي للمىالعت، خُث هي ال  في الجضاثش  هزه اإلاىخباث ؤن بال

 (    ؿماءاث جماسط ؿحها اإلاشاكبت وجخمع لمىابي وبحشاءاث جخجلى مً خالٌ العذًذ مً اإلاماسظاث مثل

  (.الخ...ألاول والؽشب الىالم، ، الؿخاث حؽحر بلى خظش العمل ؤوكاثالدسجُل اإلاعبم، بىاكت الذخىٌ، 

ما ًخعلم باإلجاخت اإلاادًت للحىامل واإلاماسظاث بلذس لت لِعذ مخعللت بالحذ مً مؽيلت وؽش الثلاؿت إاإلاعؿ

الـماء و  ،الثلاؿُت للـماءاث التي جشجبي بـئاث احخماعُت جمخاص بالخعلُذ في عملُت اهدعاب اإلاعاسؾ والترؿُه

اك كُمت الىخاب واإلاىالعت في اعخباسهم ؤداة اكخفادي والثلافي ًىضح خلُلت اهخـ-الثلافي في العُاق العىظُى

 لخدلُم الخلذم الاحخماعي.

 ٌ لت أ: بن مـهىم الـماء الثالث ًىشح ؿىشة بعادة الىظش في ميؽMathilde Servet "29"  ولهزا  جلى جىا بىٍش

ؤـبذ مً  بربوعاهُت، هزا العالم الزي ٌعخمذ على بعادة جىزُم الشوابي الاحخماعُت وؤهماه الحُاة الـشدًت، 

ض الاهـخاح، هزا اإلاـهىم  المشوسي جثمحن سؤط اإلااٌ الاحخماعي مً خالٌ خلم سوح اإلاىاوىت والؽعىس باالهخماء، وحعٍض

  الزي ؤعىى جفىس حذًذ للمىخباث جخالءم والخؼحراث الاحخماعُت الحاـلت.

اهذ  لىٌ:  David Sandozٍو  على هـغ الـىشة ٍو

« Le modèle de bibliothèque est en pleine mutation, Il devient donc nécessaire de repenser le métier. 

Internet et les collections en libre accès rendent possible un accès direct au savoir et aux œuvres sans 

passer par le bibliothécaire. Paradoxalement, cette désintermédiation conduit à l’affirmation de la fonction 

de médiation comme nouvelle source de légitimité pour les bibliothèques » 30    

الخدىالث التي وشؤث في همارج اإلاىخباث حعخىحب بعادة الىظش في اإلاماسظاث خاـت مع اهدؽاس اظخعماٌ الاهترهذ ؿ

ومجمىعاث الىـىٌ الحش التي حعلذ مً الحفىٌ على اإلاعشؿت ؤمش ال ٌعخذعي  الشحىع بلى اإلاىخبي، اهىالكا مً 

ت للمىخباث مً احل بزباث ؼشعُتها. هزا ًاهذ على ؤن هزه اإلاـاسكاث ججعل مً الىظاوت مىسد حذًذ  هم وؿـش

ال وععى مً خالٌ هزا بلى حؼُحر اإلاهىت، وبهما جىىٍش وجىمُت مهاساث حذًذة جخالءم والىلع  بإهىا ي هق ؤخشفؤؼاس 

 الحالي لهزه الـماءاث في اإلاجخمع.

 

 خاثمة:

مً رلً هى وبُعت العالكت  ألاهمؤن  بالمهم داخل اإلاجخمع،  ؤمش مىخباث عمىمُت هى  إلوؽاءعملُت الخخىُي  بن

 .ألحله ؤوؽئذبحن هزه اإلااظعاث والجمهىس الزي 

عمل دشؿ على المىخباث عمىمُت على معخىي سئظاء والًاث الىوً ج بوؽاءعشؿذ الجضاثش في هزا العُاق 

داث الذولُت حعلها حعشؾ "  اثفي جفمُم البىاًاث، وجدذًذ اإلابادت واإلاهام، ػحر ؤنها جىاحه ـعىب باإلاعاًحر والخفٍش

شجبي بخفىس اإلاىاوىحن لهزه الـماءاث اإلاخعللت ًالثلافي الزي  –حعىد بلى العُاق الاحخماعي  ؿجىة زلاؿُت "

، باإللاؿت بلى بالىخاب واإلاىالعت، وهزا الجاهب اإلانهي الزي ًخعلم بمماسظاث اإلاىخبُحن داخل هزه الـماءاث

                                                             
29- Servet Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, n° 4, 2010. URL 

: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 .  (consulté le 10 avril 2015). 
30-  Sandoz David. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque publique: participation et quotidienneté. 2010. 

67p. Mémoire DCB,  Diplôme de conservateur de bibliothèque, janvier 2010. P.9 

 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
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ت لخخلم ؤهماه حذًذة لللشاءة ججعل اللاست في ػنى عً اظخخذام الاهدعاح الخىىىلىجي ليل الـئاث الاحخماعُ

 .اإلاىخبت

 " همىرج" ًدمل مؽشوع اإلاىخباث الشثِعُت للمىالعت العمىمُت في الجضاثش مجمىعت مً الخفاثق ججعل مىه 

 اي وىنهخعذجؿهي ػحر واسد مً كبل في جمثالث اإلاىاوىحن، العمىمُت في الجضاثش  للخعبحر عً حُل حذًذ للمىخباث

ؿماء "   جمىجها مً ؤن جيىن مً خالٌ ؿماءاتها اإلاخىىعت والتي وهزا ، عالجت الىخب وجىظُمها وبجاختهاؤماهً إلا

 في اإلاجخمع الجضاثشي. " عمىمي

لُمت ال للخعبحر عًبن بدسان خلُلت هزه اإلااظعاث في الـماء العمىمي، البذ مً جذاسهه والتروٍج له في اإلاجخمع 

  .مماسظاث الىظاوتوالزي ًجعلها ؤمام ، الـماءاث في اإلاجخمعهزه ألاظاظُت ل

بحن  اإلاخعذدة التي حعشلذ لالخخالؿاث خعب اإلاجاالث اإلاعشؿُتو  الؼاممت، ٌعخبر مـهىم الىظاوت مً اإلاـاهُم

ً، والزي  ع في علم اإلاىخباث للخعبحر عً ؿىشة هلل وجىصَع اإلاعلىماث، اإلاعاسؾ،  وبداسة مؽ جىظُـهخم ًاإلاـىٍش اَس

 دملشوت الثلاؿت.

 –  حصخُق ولعُتها وبهمابن اظخخذام اإلاـهىم في اإلااظعاث الثلاؿُت ال ٌعبر ؿلي عً هلل اإلاعاسؾ والثلاؿت، 

ألاصماث التي جمش بها هزه اإلااظعاث في العملُت  هزه وبًجاد خلىٌ إلاعالجت -الخعبحر عً وحىد ؿجىة زلاؿُت 

 في بِئتها. عخمش الاجفالُت مع الجمهىس هدُجت الخؼحر اإلا

 

 املراجع:

عبذ ؤلاله، عبذ اللادس. كشاءاث في مـهىم اللشاءة. في: عبذ ؤلاله، عبذ اللادس. الؽباب واللشاءة في الجضاثش. الجضاثش: ابً  -1

 .16. ؿ.2010الىذًم، 

ت: دساظت مُذاهُت على خذًلت الدعلُت في مذً -2 غ. اظخعماٌ اإلاجاٌ العام في اإلاذًىت الجضاثٍش ىت ظىُف، هىسي، دَس

، علم الاحخماع الحمشي، حامعت كعىىُىت، ماحعخحروسكت. مزهشة  224. 2007وظاخت واوط عمشوػ في مذًىت بجاًت. 

2006/2007. 
3- Lamizet Bernard, 1999. La médiation culturelle. Paris, L’Harmattan, 1999. 

4- Chourrot Olivier, 2007. Le bibliothécaire est-il un médiateur ? [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de 

France, 2007, N° 6.URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001  (Consulté le 16 octobre 

2014). 

5- Contenot Félicie, 2014. La médiation au service de la confluence du musée et de la bibliothèque [en 

ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, n° 4, 2011 (Consulté le 27- 11-2014). 

6- Davallon Jean, 2002. La médiation : la communication en procès ? MEI « médiation et information », 

N° 19, 2002. P.45. 

7- David Stéphanie, 2008. Médiation et /ou formation en bibliothèque: quel accompagnement pour les 

publics de l’autoformation, 88p. Mémoire d’étude, Ecole nationale des sciences de L’information et des 

bibliothèques, mars 2008. P.13. 

8- Delavitoire Quentin. Retour sur les concepts de citoyenneté et d’espace public chez Hannah Arendt et 

Jürgen Habermas pour penser la continuité du politique de l’antiquité a la modernité. UQAM. 

9- Dogliani Sergio, 2008. 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). 

10- Fabre Isabelle, 2014. L'espace documentaire comme lieu de médiations [en ligne]. Revue : Esquisse, 

2013.10 p. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00837950 (Consulté le 18-11-2014 ). 

11- Garden Annie,0992. Bibliothèques et médiation [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, 

n° 6.URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0075-003. (Consulté le 27-11-2014). 

12- Jeanneret Yves, 1995. La médiologie de Régis Debray [en ligne],. Communication et langages  

1995,N°104.p.4.URL : 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00837950
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0075-003


 6102 سنة    07 رقم عددلعلمما    ارأرشي   ي ازجاار                                        جلة علمية تصدر عن خمترب أنظمة املـم »ة إشار« 

 

,http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_03361500_1995_num_104_1_2583 

(Consulte le 26-12-2014). 

13- Joli-Cœur Sophie, 2007. Définition des termes e des concepts lexique et bibliographie ] en ligne [. 

Groupe de recherche sur la médiation culturelle, 2007. 

 URL : http://www.culturepourtous.ca/mediation/lexique_biblio_2007.pdf 

14- Regimbeau Gérard, 2007. Médiations iconographiques et médiations informationnelles: réflexions 

d'approche ]en ligne[. Communication, Nota Bene, 2007, 26 (1), pp.164-177. URL : https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-00747282. (Consulté le 25-03-2015). 

15- Sandoz, David, 2010. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque publique: participation et 

quotidienneté. 2010. 67p. Mémoire DCB,  Diplôme de conservateur de bibliothèque, janvier 2010. P.9 

16- Servet, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, 

n° 4, 2010. URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 .  (consulté le 10 avril 2015). 

17- The Maastricht treaty . : provisions amending the treaty establishing the European economic 

community with a view to establishing the European community ]en ligne  [ . 7 February 1992. URL: 

http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf. (Consulté le 05-04-2015) 

18- http://bcarette.free.fr/mediation_culturelle/wiki_mediation_culturelle. (Consulté le 15-01-2015) 

19- http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php ( consulté le 29-03-2016 ) 

20- http://www.lyondeclaration.org/. ( consulte le 29-01- 2015). 

21- http://www.almaany.com/ar/dict/ar8   .  ( consulté le 03-04-2015). 

22- http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation#500

01.(Consulté le 25-03-2015). 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_03361500_1995_num_104_1_2583
http://www.culturepourtous.ca/mediation/lexique_biblio_2007.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00747282
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00747282
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
http://bcarette.free.fr/mediation_culturelle/wiki_mediation_culturelle
http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php
http://www.lyondeclaration.org/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar8
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation#50001

