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Research Article

دموش أوسامة1*

الوثائق األرشيفية السمعية البصرية 
الرقمية للمؤسسة العمومية 

للتلفزيون الجزائري: نحو تعزيز 
الذاكرة الجمعية والتراث الثقافي 

الرقمي »مشروع ماد – مام«

ملخص
تعتبر الوثائق األرشيفية السمعية البصرية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري مصدًرا مهًما للتراث 

والذاكرة الجمعية للمجتمع الجزائري، حيث مكنها تفردها في الساحة اإلعالمية كمؤسسة لإلنتاج السمعي 
البصري خالل الحقبة االستعمارية، ثم خالل مرحلة االستقالل، من أن تكون الشاهد واألثر لمختلف المحطات 
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتاريخية، والثقافية للبالد. تواجه هذه الوثائق األرشيفية السمعية 

البصرية مجموعة من اإلشكاليات التي ترتبط بقدرتها على االستدامة، وشروط حفظها ومعالجتها، وإتاحتها، 
خاصة مع إثارة موضوع الذاكرة والتراث في الجزائر، والذي يجعل هذه المؤسسة مهددة بفقدان كم كبير من 
ذاكرتها وتراثها السمعي البصري. يعتبر التحول نحو الرقمية من المشاريع االستراتيجية لحفظ هذه الذاكرة 

السمعية البصرية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وهو ما نركز عليه من خالل هذه الدراسة التي 
تعرض تجربة الجزائر ضمن البرنامج األوروبي المتوسطي 4، والذي أفرز عن مشروع الذاكرة السمعية البصرية 
للبحر األبيض المتوسط »ماد-مام«. كما نحاول في هذا السياق تثمين هذه التجربة التي خاضتها المؤسسة 

العمومية للتلفزيون الجزائري، واالستثمار في المهارات الفنية والتقنية التي اكتسبها األرشيفيون والمهنيون 
من خالل هذا المشروع الدولي لخلق مشروع وطني للذاكرة السمعية البصرية.

الكلمات المفتاحية:
الوثائق األرشيفية - السمعي البصري - الذاكرة الجمعية - التراث الثقافي - الرقمية - الجزائر.

Title: The digital and audio-visual archival documents of the Algerian Public 
Establishment of Television: towards enhancing collective memory and digital cultural 
heritage “Med-Mem Project”

Abstract
The audio-visual archive of the Algerian Public Establishment of Television has important resources 
of the heritage and collective memory of the Algerian society. Its existence as an audio-visual 
production institution in the media arena during the colonial period then during the independence 
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years afterwards has positioned it as an irreplaceable witness and a documentary source of all the 
various changes the country has experienced (political, social, economic, historical, and cultural). 
However, these audio-visual archival resources face several issues related to their preservation and 
existence threatening losing a large amount of documents related to the nation’s history and 
heritage. The shift towards digitization is a strategic project to preserve this audio-visual memory of 
the Algerian Public Establishment of Television. Hence, this study has emerged, and it presents the 
experience of Algeria in producing the audio-visual Mediterranean Memories Project “Med-Mem” 
which is part of the EUROMED Heritage Programme 4. This study also capitalizes on the experience 
of the Algerian Public Establishment of Television and developing the technological and technical 
skills of the archivists and professionals to fulfil this national project.

Keywords:
Archival documents, audio-visual, collective memory, cultural heritage, digitization, Algeria.

1- مقدمة

يحظى موضوع األرشيف وعالقته بقضايا الذاكرة والتراث باهتمام الباحثين والمفكرين في مختلف ميادين 
البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ويبرز هذا جلًيا من خالل المنشورات العلمية وأعمال المؤتمرات 

والملتقيات الوطنية والدولية التي تعقد داخل األوساط األكاديمية، كما يأخذ هذا التوجه بعًدا مهنًيا على 
المستوى المحلي والدولي من خالل إعالنات وتصريحات الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية التي ُتعَنى 

باألرشيف والمؤسسات األرشيفية، والتي تؤكد وبقوة على ضرورة التركيز على مثل هذه القضايا المهمة 
للمجتمعات، خاصة وأن األخيرة تعيش تحوالت جديدة في عمليات وممارسات إنتاج وتداول المعلومات والوثائق، 

وفي مادية هذه الوثائق التي ترتكز بشكل أساسي على العالم الرقمي والوسائط الرقمية، وهو ما يقودنا 
للحديث عن الشكل الجديد لتصور التراث والذاكرة في البيئة الرقمية.

استطاعت وسائل االتصال المكتوب على مر التاريخ من أن تكون بإجماع الخبراء والمختصين »آثاًرا ثقافية 
حقيقية«، فرغم التحوالت المستمرة في ماديتها والتطورات المتقدمة في أشكالها إال أنها حافظت على 

جوهرها باعتبارها وسيط حامل وناقل لذاكرة الشعوب وتراثهم.
كشفت التطورات العلمية والتقنية عن وسائل لالتصال جديدة مقارنة بتاريخ وسائل االتصال المكتوب 

)المخطوطات، والكتب وغيرها(، ترتكز هذه الوسائل الجديدة بشكل أساسي على السمعي البصري 
)التلفزيون، والراديو( وغيرها من وسائل اإلعالم، وقد انتشرت بسرعة في األوساط االجتماعية كوسائل ترفيهية 

شعبية دون أي قيمة ثقافية حقيقية.
تطرح المؤشرات المرتبطة بهذه الوسائل السمعية البصرية أو كما يطلق عليها »الوثائق السمعية 

البصرية« خالل العقود األخيرة إشكاليات عديدة، بداية بتوظيف كلمة »الوثائق« لوصف هذا النوع من الوسائط 
الجديدة، ثم التأطير المحكم والمنظم لها من خالل استحداث مؤسسات البث التلفزيوني واإلذاعي، كما كان 

لبروز اإلنترنت أثر في انتشارها الواسع وتزايد عدد المنصات اإللكترونية التي تختص في نشر وتوزيع هذه 
الوثائق، مروًرا إلى االعتراف الصريح من طرف الباحثين والمنظمات الدولية )اليونسكو( بهذا النوع من الوثائق 

كمكون أساسي للتراث الثقافي للمجتمعات.
تعمل جميع الدول على إنتاج الوثائق السمعية البصرية خاصة من خالل عمل المؤسسات العمومية 

السمعية البصرية، والجزائر من بين الدول التي تعمل من خالل المؤسسة العمومية للتلفزيون على إنتاج عدد 
ضخم من الوثائق السمعية البصرية التي تنقل مختلف مجاالت الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية للمجتمع الجزائري، ما يجعلها مرساة ضرورية لحفظ خصائص ذاكرتهم وتراثهم. تطرح الوثائق 
السمعية البصرية التي تنتجها المؤسسة العمومية للتلفزيون في الجزائر عند ارتباطها بموضوع األرشيف 

والتراث والذاكرة إشكاليات متشعبة ترتبط بالغموض الذي يطال القضايا األرشيفية في الجزائر على مستوى 
تصور المفاهيم والمصطلحات، وتحديد الممارسات والوظائف التي ال تزال مرهونة بالمقاربات الكالسيكية 

والقاصرة في بعض األحيان لألرشيف، كما تعيش هذه المؤسسات اليوم تحديات جديدة ترتبط بقدرة تطوير 
خدماتها في البيئة الرقمية وتعزيز التراث الرقمي الجزائري، وقد انضمت الجزائر في هذا السياق إلى مشروع 

»الذاكرة السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط« )ماد-مام( )Mediterranean Memory )MED-MEM الذي 
يهدف إلى دعم هذه الصناعة وهذا التصور الجديد.

1-1 مشكلة الدراسة
تطرح الوثائق األرشيفية السمعية البصرية منذ االعتراف الصريح بها كمكون أساسي للذاكرة والتراث الثقافي 

إشكاليات جديدة على المهنيين في حقل األرشيف، ترتبط من جهة بعدم القدرة على فهم خصائص 
هذا النوع من الوثائق الذي يعتبر جديًدا على األرشيفيين، والذي يطرح كذلك صعوبات على مستوى طرق 

معالجتها، وحفظها، وإتاحتها، ومن جهة أخرى التحذيرات التي ترد باستمرار من طرف الباحثين والجمعيات 
والتنظيمات المهنية الدولية حول ضعف وهشاشة هذه الوثائق على االستدامة، ودعوة جميع المؤسسات 

المنتجة للوثائق السمعية البصرية وال سيما مؤسسات البث اإلذاعي والتلفزيوني على مستوى كل الدول إلى 
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ضرورة رقمنة مجموعاتها السمعية البصرية خاصة تلك التي تمثل تراث وذاكرة الشعوب. بناًء على هذا قمنا 
بهيكلة مشكلة دراستنا لتتالءم مع االهتمامات النظرية الجديدة لألرشيف السمعي البصري، والتي تستجيب 
في نفس الوقت لالحتياجات والمخاوف الحالية لمديرية أرشيف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وعليه 

تركز هذه الورقة العلمية على التساؤالت التالية:
ماهي األطر المفاهيمية والنظرية التي تحدد مفهوم الوثائق األرشيفية السمعية البصرية وخصائصها؟ 	•

كيف يمكن تفسير عالقة الوثائق االرشيفية السمعية البصرية بموضوع الذاكرة الجمعية والتراث الثقافي؟ 	•
ماهي الطرق واآلليات التي تعتمدها الجزائر لرقمنة الوثائق األرشيفية السمعية البصرية بالمؤسسة  	•

العمومية للتلفزيون؟ 
ماذا يقدم مشروع ماد-مام لذاكرة وتراث الجزائريين السمعية البصرية؟ 	•

1-2 أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في تقديم نموذج مفاهيمي ونظري للوثائق األرشيفية السمعية البصرية يبنى 

على مقاربات ونظريات تم استنباطها من العديد من التخصصات، والتي من شأنها خلق تصورات جديدة 
حول كيفيات تنظيم هذه الوثائق داخل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وطرق نشرها، وتوسيع 

استخداماتها والتي تضعها في قلب التوجهات الحالية للعمل في البيئة الرقمية.

1-3 أهداف الدراسة
يهدف هذا العمل إلى تقديم المقاربات والنظريات الحديثة للوثائق االرشيفية السمعية البصرية، وإبراز عالقتها 

بموضوع الذاكرة والتراث، والتي تعطي معاني قوية لهذه الوثائق تدعو بشدة الى اتخاذ المزيد من التدابير 
التي تضمن استدامتها، واتاحتها بشكل واسع يضمن حق الجميع في النفاذ إلى هذه الذاكرة السمعية 

البصرية، وهو ما يضعنا أمام مفهوم »إعادة السياق« في البيئة الرقمية. يمكن على هذا األساس تحديد جملة 
من األهداف الخاصة وهي:

تحديد مفهوم الوثائق األرشيفية السمعية البصرية، وخصائصها التي تسمح لها أن تكون مكوًنا رئيسًيا  	•
للتراث والذاكرة.

التعرض إلى تأثير التكنولوجيا على الوثائق السمعية البصرية في عالقتها بموضوع التراث الرقمي والذاكرة  	•
الرقمية.

الوقوف على خصائص الوثائق األرشيفية السمعية البصرية بالتلفزيون العمومي الجزائري، والحاجة إلى إجراء  	•
وتعزيز الممارسات الرقمية.

عرض مشروع »ماد-مام« لرقمنة الوثائق األرشيفية السمعية البصرية لمؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري. 	•

2- منهجية الدراسة

تأتي دراستنا في سياق البحوث الوصفية االستكشافية، ويبرز الوصف جلًيا في العمل من خالل الوقوف في 
البداية على مختلف المقاربات والنظريات التي تضبط مفهوم الوثائق األرشيفية السمعية البصرية، وتحدد 

خصائصها، وتفسر عالقتها بموضوع الذاكرة والتراث، باإلضافة إلى المقاربات الجديدة للعمل في البيئة الرقمية 
والتي تضعها أمام مفهوم جديد وهو »إعادة السياق«. أما االستكشاف فيكمن في محاولة الوقوف على واقع 
الوثائق األرشيفية السمعية البصرية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في سياق هذه التحوالت، والذي 

نركز من خالله على دراسة مشروع الذاكرة السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط »ماد-مام«.

2-1 الوثائق األرشيفية السمعية البصرية: المفهوم والخصائص
يدرك جيًدا المتابعون لتاريخ األرشيف السمعي البصري، أن تأقلم الوثائق السمعية البصرية مع فرضيات عمل 

المكتبي واألرشيفي والمتحفي لم تكن بسهولة في بداية القرن العشرين، بل تم تجاهل قيمتها الثقافية إلى 
حد كبير على الرغم من الرواج واالنتشار الواسع لها، واستمر ذلك إلى غاية النصف الثاني من القرن العشرين 
وتحديًدا مع بداية سنة 1980، حيث قامت اليونسكو باالعتراف بالقيمة التاريخية والثقافية والمعرفية للصورة 

المتحركة )UNESCO, 1980(، وقد جاء في تعريف اليونسكو على أن »تراث الصور المتحركة والصوت المسجل« 
يشمل ذلك »اإلنتاج الصوتي المسجل، واإلنتاج السينمائي، واإلنتاج التلفزيوني واإلنتاجات األخرى التي تشمل 

على الصورة و/أو الصوت المسجل ]...[ سواء كانت هذه اإلنتاجات موجهة أو غير موجهة لالتصال العام«. 
باإلضافة إلى ذلك يتم تضمين الصورة الثابتة أو الوثائق اإلنفوغرافية )الصور الفوتوغرافية، النقوش...( بشكل 

 Grillo,( »ويتم استخدام تعبير »الصورة األرشيفية ،)UNESCO, 1991( عام إلى فئة األرشيف السمعي البصري
2016(، ويستند تعريف الصورة األرشيفية على إعادة استخدام الصورة الثابتة أو المتحركة في سياق اإلنتاج 

التلفزيوني والسينمائي.
كان لهذا االعتراف انعكاسات إيجابية ساعدت في تعزيز القيم األرشيفية للوثائق السمعية البصرية )اإلثبات 

- المعلومات - الشاهد(، واالعتراف باألرشفة السمعية البصرية كمهنة وتخصص يتضمن مجاالت السينما 
والتلفزيون والصوت، وتوسيع مفهوم الثقافة ليشمل مجال اإلعالم، مما يعطي لهذا النوع من الوثائق طابع 

ازدواجي تكتسبه من طبيعتها الثقافية واإلعالمية.
تتجاوز إشكالية األرشيف السمعي البصري مسألة االعتراف به كقيمة تاريخية وثقافية ومعرفية، لتمس 

طبيعة تصور هذا األرشيف في معانيه التي قد تختلف عن تعريف األرشيف المقبول تقليدًيا، وخصائصه التي 
تحدد ماديته، ولذلك هناك غموض يطال استخدام كلمة »الوثائق« عند وصف هذا النوع من األرشيف الذي 
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يشمل الصورة والصورة المتحركة والصوت، بحيث ال يكاد يخرج استخدام اصطالح »الوثائق السمعية البصرية« 
عن دائرة المتخصصين والخبراء في مجال علم األرشيف، وهذا يؤثر على موضوع الذاكرة والتراث التي ترتبط 

في تمثالت الجمهور الواسع بكل ما هو محرر أو مكتوب على أنها وثائق ذات أثر ثقافي حقيقي، وينتقل معنا 
هذا التأثير نتيجة لهذا التصور عند الحديث عن التراث الرقمي والذاكرة الرقمية التي ترتبط بالوثائق السمعية 

البصرية الرقمية.

2-1-1 المكونات والطبقات التوثيقية التي تحدد الوثيقة
يعتمد تعريف الوثائق األرشيفية السمعية البصرية، وتحديد خصائصها ومواصفاتها وقابلية تحولها في البيئة 
الرقمية على تحديد مفهوم الوثيقة، والتي تتعرض لالختالفات المعرفية التي ترتبط بحقل الدراسة والوضعيات 

االبستيمولوجية، ولذلك يقدم )Côté-Lapointe )2019a نموذًجا يتضمن مختلف المقاربات والتصورات 
المطروحة والتي يحددها في محورين أساسيين.

المحور األول: المكونات الثالثة الرئيسية للوثيقة )المحتوى - الشكل - السياق(، هذه المكونات الثالثة 
 ،Bachimont )2017(و ،Briet )1951(و ،Buckland )1997( مستوحاة من أعمال وأبحاث الكثير من الباحثين أمثال
و)2006( Pédauque، و)Lund & Skare )2009، باإلضافة إلى التعريفات التي يقدمها اختصاصيو علم األرشيف 

.ICA )2005(و ،Gouyet & Gervan )2006(و ،Edmondson )2016(و ،Coture )1996( مثل
المحتوى: يعتبر أحد المكونات الرئيسية للوثيقة، وهو يتوافق في الشق التجريدي له مع العالمة، والجوهر، 

والدال، والعمق والهدف من الرسالة، والمعلومات والمعارف المراد نقلها. المحتوى هو ما يمكن إدراكه وتفسيره 
على أنه ينقل المعنى. يتشكل المحتوى بواسطة الحامل والسياق، وال يمكن أن يكون موجوًدا بدون شكل 

ف حدوده )Edmondson, 2016(. كما يقع المحتوى بالضرورة في سياق إنساني أوسع يعطيه قيمة  ُيعرِّ
.)Pédauque, 2006(

الشكل: يشير المكون الثاني إلى طرق التنظيم الفكري والمادي للمحتوى، إلى البنية الثابتة والُمحِددة 
للوثيقة باستخدام وسيط مادي أو غير مادي، وعليه يتوافق مفهوم الشكل مع العديد من المعاني كالنسق، 

 Côté-Lapointe,( والبنية، والدالالت، والحامل، والمادية، والتسجيل، واألثر والنطاق الزمني والمكاني للوثيقة
.)2019a

السياق: يشير السياق إلى الجوانب واألدوات التشغيلية االجتماعية والتقنية وكذلك البيانات الوصفية للوثيقة، 
والمعلومات خارج الوثيقة. السياق هو الصلة البشرية، والزمنية، والمكانية، والتقنية بين المحتوى ومكونات 

له مجموعة  الشكل. من خالل خاصية الوساطة، فإن »الوثيقة تمنح وصًفا للمعلومات، وعالمة مادية ُتحمِّ
.)Pédauque, 2006( »اجتماعية تقوم بإنتاجه، ونشره، وحفظه، واستخدامه

المحور الثاني: يشمل الطبقات التوثيقية )التعبير - التسجيل - اإلرسال والتنظيم - القراءة(، والتي 
،Broudoux )2015(و ،Melot )2006(و ،Otlet )1934( نستلهمها كذلك من أعمال الكثير من الباحثين أمثال 

 .Tricot, Sahut, & Lemarié )2016(و ،ISO )2017(و ،IFLA )2012(و ،Pédauque )2006(و
التعبير: يعتبر الطبقة التوثيقية األولى، والذي يجمع بين المضمون وشكله السيمائي المعبر عنه 

Côté-( مما يسمح للمرسل بترجمة وتفسير هذا المحتوى ،)...باستخدام شكل معين )وسيط سمعي، بصري
.)Lapointe,2019a

التسجيل: يمثل الطبقة التوثيقية الثانية التي تنتج عن تثبيت المحتوى المعبر عنه )اإلشارات( على حامل من 
طرف منتج الوثيقة، فالتسجيل هو األثر عن األفعال والنشاطات )Bachimont, 2017(، ويضيف Paul Otlet في 

.)Otlet, 1934( »هذا السياق »الوثيقة األصغر حجًما هي عبارة عن تسجيل
اإلرسال وتنظيم الوثيقة: تمثل هذه الطبقة التوثيقية الثالثة المرتبطة بإرسال وتنظيم الوثيقة من طرف 

مالكها، باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات والموارد الممتدة التي تسمح بالحفظ والوساطة لمحتواها 
وحاوياتها عبر الزمن )يبدأ منذ لحظة إنشائها( لغرض إعادة استخدامها في المستقبل. فالوثيقة كما يرى 

Pédauque » تسمح بانتقال المحتوى من إطار إلى آخر » )Côté-Lapointe, 2019b(، فهي جزء مهم في العالقة 
.)Tricot et al., 2016( بين المرسل والمستقبل

القراءة: تشكل الطبقة التوثيقية الرابعة، وهي عبارة عن إعادة تخصيص المحتوى الشكل والسياق بناًء على 
األدوات. وعليه في حالة الوثائق السمعية البصرية والوثائق الرقمية، فإن الحامل الذي يدعم شكلها األولي ال 

يماثل الشكل الذي تسترجع به، كما قد يتغير عند النقل والحفظ، وفي هذا السياق تعتبر عملية القراءة مكوًنا 
.)Côté-Lapointe, 2019a( أساسًيا للوثيقة

2-1-2 خصائص ومواصفات الوثائق السمعية البصرية
تحمل كلمة السمعي البصري في مضمونها معاني مختلفة قد تشير إلى أشياء عديدة تكتسبها حسب 

السياقات والتخصصات الذي تستخدم فيه الكلمة ومنها ما هو رائج وشائع مثل: المحتوى، والحامل، والميديا، 
ووسائل اإلنتاج، ووسائل اإلعالم، ووسائل االتصال وغيرها، ويؤكد في هذا السياق Françoise Hiraux على 

أن »فئة السمعي البصري واسعة جًدا وغير دقيقة تماًما« )Côté-Lapointe, 2019b(، وهذا ما يشكل مصدر 
غموض وارتباك في تعريف الوثيقة السمعية البصرية، وبالتالي في فهم وتصور األرشيف السمعي البصري. 

على الرغم من هذا الغموض والتوسع الذي تحمله كلمة السمعي البصري إال أن هناك تقارًبا واتفاًقا كبيرين بين 
االختصاصيين في علوم اإلعالم واالتصال، ومهنيي التلفزيون واإلذاعة والسينما على توظيف كلمة »الوسائل« 

أو »الوسائط« لوصف هذه الفئة، وهي تلقى كذلك رواًجا في األوساط االجتماعية بالمقارنة مع استخدام كلمة 
»الوثائق«.
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تشير كلمة السمعي البصري في علوم األرشيف إلى »جميع األعمال التي تجمع بين الصوت والصورة مثل 
الصورة المتحركة، والتسجيل الصوتي، والبرامج التلفزيونية، وشرائح العرض الذي يرافقه تسجيل صوتي« 

)Reitz, 2013(، وتعني أيًضا »العمليات والوسائط المستخدمة اللتقاط الصور واألصوات، أو التسجيل، أو بثها، أو 
 إعادة إنتاجها ]...[. وبمعنى آخر عام، تعمل على تمييز المحتويات غير النصية للوثائق المكتوبة«

.)Pearce-Moses, 2005(
وجاء أيًضا في معناها حسب منظمة التقييس الدولية على أنها جميع التقنيات ومختلف الوسائط 

ووسائل اإلرسال التي تسمح بنقل أو اتصال هذا المحتوى )ISO, 2017(، سواء ألغراض االتصال المعلوماتي أو 
.)Côté-Lapointe,2019b( ألغراض فنية - فالوثائق السمعية البصرية تقع في تقاطع مجال الثقافة والمعلومات

لتوضيح هذه الفئة من »الوثائق السمعية البصرية«، ورفع الغموض وتبسيط التعقيد الذي يصاحب 
استخدامات الكلمة، ال بد لنا من الرجوع إلى مواصفات وخصائص الوثائق السمعية البصرية وفًقا للمحورين 

السابقين اللذين يحددان المكونات الثالثة الرئيسية للوثيقة )المحتوى - الشكل - السياق( في عالقتها 
بالطبقات التوثيقية )التعبير - التسجيل - إرسال وتنظيم الوثيقة - القراءة(.

المحتوى السمعي البصري: وهو عبارة عن »معلومات سمعية، أو بصرية، أو نصية في شكل تناظري أو  	•
رقمي، ]المحتوى[ مثبت على حامل يكون قابًلا لترحيله عادة على وسيط آخر« )Edmondson, 2016(. يوجد 
على سبيل المثال بالصورة التي يتم التقاطها رسائل مباشرة مع شكل الصورة والمحتوى المدلول، وهذا 

 .)Bachimont, 1998( »يعني أن »الداللة التي تحملها الصورة هي داللة مفهومة وليست داللة منطوقة
مما يجعل استخدامها ال يقتصر فقط على استخراج المعلومات من الوثيقة، ولكن أيًضا استخدام محتوى 

الوسائط )الصورة، الصوت، الفيديو(، أي االستخدام الصريح للوثيقة.
وينظر كذلك للسمعي البصري على أنها الوسائط المتعددة: أي الكلمات، والتشويش، والموسيقى 

)Stockinger, Lalande, & Beloued, 2015(، والرموز، والمؤشرات التي تتوافق مع مختلف أنماط التعبير، 
.)2010-Michel, 2009( والتمثيل، والتفسير التي يمكن أن تكون في وقت واحد مما يساهم في ثرائها

كما أن التركيبة السمعية البصرية هي أكثر من مجرد إضافة للسمع والبصر، بل ينتقل إلى مضاعفة 
الحواس الممكنة، ألنها تؤثر على بعضها البعض سواء في تصور المحتوى، وفي تفسير الرسالة من قبل 

المشاهد، وتتطلب الطريقتين الذهنيتين للصورة المتحركة والصوت مقاربات مختلفة في تنظيم وتوزيع 
.)Côté-Lapointe, 2019b( الوثائق

للتعبير السمعي البصري مسار زمني، حيث ال يمكن أن يصل المشاهد إلى المحتوى إال من خالل اعتبارات 
زمنية أو قيود زمنية )Bachimont, 2017(، والتي ال يتحكم فيها، ولكن يتزامن تدفق الوعي للمشاهد مع تدفق 

الصورة والصوت » )Pédauque, 2005(. عند مشاهدة فيلم مثًلا ال بد من ترك الصورة تمر من البداية إلى النهاية 
)Treleani, 2014(، لذلك ال بد أن تؤخذ هذه الطريقة في القراءة بعين االعتبار عند التنظيم والنشر، كالسماح 

بالوصول إلى أجزاء مختلفة من الوثيقة، والتكشيف بمستوى مناسب من الدقة.
كما يمكن للمحتوى السمعي البصري أن يؤدي العديد من الوظائف، منها الوظائف التقليدية المرتبطة 

 بالوثيقة )الشاهد، اإلثبات، المعلومات، االتصال...(، ووظائف أخرى ذات أبعاد فنية، وجمالية، وعاطفية
)Côté-Lapointe,2019b(، وهذا ما يضعها في تقاطع المعلومات والثقافة.

الشكل في السمعي البصري: يعتبر عنصر مهم بالنسبة لهذا النوع من الوثائق التي يحكمها البعد  	•
الزمني، فهو متأصل في أي شكل من أشكال السمعي أو السمعي البصري، أي أن الصورة والصورة 

المتحركة تجري في الزمن، ولذلك يصبح من الضروري إنشاء مرجع زمني متواصل لتسجيله واستعادته من 
خالل عملية تكنولوجية.

تحدد التقنية في مجال السمعي البصري المحتويات )Giannattasio Mazeaud, 1994(، فبحكم أن الوثائق   
السمعية البصرية هي وسائط تكنولوجية، فإنها تتطلب تقنية اللتقاطها وتسجيلها على الحامل، وكذلك 

.)Bachimont, 2017( لقراءتها
تؤثر مختلف الوسائط واألجهزة المستخدمة اللتقاط، وتسجيل، وقراءة الوثائق السمعية البصرية على   

جوهر المحتوى، ويقول Albera في هذا السياق »المادة التي تشير إلى السينما ليست غير مبالية 
بالوسيط - على عكس الشيء المكتوب يبنى كما هو وفًقا للتغييرات في الورق وطرق الطباعة ]...[، 

بينما الفيلم حساس لهذه التحوالت التقليدية المادية )حمض لفافة الفيلم، الشريط المغناطيسي، بيانات 
.)Albera, 2012( »)الكمبيوتر

تسمح إًذا الحوامل واألشكال بتحديد هيكلة الوثائق السمعية البصرية، ومظهرها، وأشكال التعبير، كما   
تحدد أيًضا إمكانيات التالعب فيها، وبناًء على هذا تكتسب الخصائص الرسمية المرتبطة بوسائل االلتقاط، 

التسجيل، والقراءة أهمية كبيرة ال بد من أخذها بعين االعتبار في طرق النقل التوثيقي.
السياق في السمعي البصري: يعتبر السياق في الصورة والصوت أساسًيا لفهمها، وتقديرها أو تقييمها،  	•

واستخدامها، ويمكن تحليل السياق في الوثائق السمعية البصرية وفًقا للطبقات التوثيقية كاآلتي:
سياق التعبير: وهو ما يتم التعبير عنه عن قصد أو عن غير قصد عن طريق المرسل أو مصدر البث   .1

)السمعي أو البصري(، والتي يتم التقاطها. يجيب هذا السياق على مجموعة من األسئلة: ما هو 
الموضوع؟، ما هو المقترح أو الغرض؟، من أو ما تعبر عنه هذه الرسالة؟، ما هو سياق محتوى هذه 

Côté-( ؟)...الرسالة )أين، متى، كيف، ولماذا( ؟، ما هي طريقة التعبير )كلمات، موسيقى، نصوص
.)Lapointe, 2019b

سياق التسجيل: هو سياق منتج الوثيقة، والتسجيل يرتبط بشكل أساسي بنية تسجيل المحتوى   .2
والتقاطه. يبحث هذا السياق ويجيب على مجموعة من األسئلة: من الذي التقط هذه الوثيقة وقام 
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بتسجيلها؟، ومتى؟، وأين؟، ولماذا؟، ما هو سياق االلتقاط )المكان، التاريخ، الظروف...( ؟، ما هو الغرض 
من الوثيقة؟، ما هو نوعها أو جنسها؟، هل تم تسجيل الوثيقة أكثر من مرة )االسترجاع، تحويل 

.).Ibid( ؟)...الوسائط
سياق اإلرسال: يجب أن يأخذ سياق اإلرسال في االعتبار سياقات الطبقات التوثيقية األخرى للوثيقة   .3
)التعبير، التسجيل، القراءة( من أجل الحفاظ على وضوحها ومرئيتها، ويساعدنا هذا السياق في 

اإلجابة على مجموعة من األسئلة منها: كيف يتم االحتفاظ بها؟ ولماذا )ألي غرض( ؟، وإلى متى؟ لمن 
يتم تخزينها؟، وكيف؟، ما هي المراحل المختلفة إلرسالها )على سبيل المثال تم حفظها من طرف 

منتجها، ثم من طرف األرشيفي، ثم في مستودع رقمي( ؟، ما هي األجهزة التي يتم توفيرها من أجل 
.).Ibid( تخزينها ونشرها الحقا؟

سياق القراءة: هو سياق المستخدم، حيث يحكم هذا السياق التقنية والبنية اللذان يكيفان التعبير   .4
عن المحتوى عند القراءة )Edmondson, 2016(، ويجيب هذا السياق بالضرورة على مجموعة من 

التساؤالت: من يقرأ الوثيقة؟، كيف؟، وألي غرض؟
يقع مفهوم الوثائق السمعية البصرية في سياق التوسعات المعرفية التي تحكم مفهوم »الوثيقة«، 
كما تخضع للشروط العلمية التي تحدد مكوناتها وخصائصها التوثيقية والتي ترد في أعمال الكثير من 

الباحثين والمفكرين في العلوم الوثائقية، وعلوم األرشيف كما ورد ذكرهم، وتؤكد عليها الجمعيات المهنية 
والمنظمات الدولية التي ُتعَنى بالذاكرة والتراث واألرشيف، حيث تعكس هذه المكونات األبعاد األنثروبولوجية 

) معادلة الوثيقة = الحامل + التسجيل (، والفكرية ) الوثيقة = الرمز + التمثيل (، واالجتماعية ) الوثيقة = الذاكرة 
+ المعامالت (، كما تضع الوثائقيين واألرشيفيين أمام حتمية تحديد أساليب ووسائل التنظيم والنشر التي 

تتواءم مع هذه الفئة من الوثائق.

2-2 الوثائق األرشيفية السمعية البصرية والتراث ثقافي: نحو تعزيز الذاكرة الجمعية
ترد كلمة »التراث« عند العرب، وهي من مصدر الفعل »ورث« وهو »ما يخلفه الرجل لورثته«، ويقول ابن األعرابي: 

»الورث« و»اإلرث« و»الوراث« و»اإلراث« و»التراث« واحد، ويستخدم اإلرث في الحسب، والورث في المال؛ وقد استبدلت 
الواو بحرف التاء، فنقول بأن األصل الصرفي في لفظ »تراث« هو »وراث« )ابن المنظور، 1997(.

يقابله في اللغات األجنبية كلمة »tradition« وهي كلمة التينية تعني »النقل والتوصيل«، كذلك يستخدم 
كلمة »héritage« فيما معناه الميراث أو التراث في لغتنا )الجابري، 1991(.

وعليه فإن استخدام الكلمة في لغتنا أو اللغات األجنبية يحمل معنى التوارث والنقل؛ وهي الصفات التي 
تمتاز بها الثقافة، األمر الذي يجعل الكلمة تستعار للداللة على »ما يرثه جيل عن األجيال السابقة من تقاليد 

ومؤسسات ومعتقدات وقيم وفنون وآداب« )الشامي، حسب اهلل 2001(، ويتم تعريف التراث في هذا السياق 
على أنه »شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية عميقة الجذور، ويتناقل من جيل إلى آخر، ويصمد 

عبر فترة زمنية متفاوتة نوعًيا ومتميزة بيئًيا، تظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية والعادية ولكنه يحتفظ 
دائًما بوحدة أساسية« )عبد اهلل«(. ويؤكد هارتفز Hartogfz على أنه »ُيمكن ربط التراث بالحاضر بشكٍل أكبر، 

وهو حاضر يتشكل عبر الماضي والمستقبل في آن مًعا، والمستقبل هو استباق لنظرة تنصب على الحاضر« 
.)Zimmermann, 2004(

يلقى موضوع التراث منذ الثمانينات قبوَل واهتماَم سياسات الكثير من الدول في العالم، أدى إلى توسع 
فكرة الملكية التراثية بشكل كبير سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث تعريفها، مما يسمح لها بإدراج 

الممتلكات المادية والممتلكات الالمادية، كما يتم تجاوز التعامل مع التراث من منظور قيمته الثقافية، ويظهر 
حالًيا كمورد يجب تعزيزه بهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

تمس الدراسات الحديثة حول التراث جوانب مهمة له ترتبط بالمقاربة االجتماعية للذاكرة، والتي تحاول إرساء 
ظواهر التاريخ في سوسيولوجيا الذاكرة، حيث يرى )Eviatar Zerubavel )2003 أن تفسير سلوك الفرد يكون 

أوًلا من خالل التقاليد االجتماعية، والعادات والقيم المشتركة للمجتمع الذي ينتمي إليه. ويضيف في نفس 
السياق »يمكن أن يكون لدى الكثير من األشخاص نفس الروابط المختزنة المجانية، وبعض ذكرياتهم الفردية 

هي مظاهر ذاكرة جمعية واحدة مشتركة«. 
يستلهم )Eviatar Zerubavel )2003 منطقه حول مفهوم التراث والذاكرة من أعمال عالم االجتماع 

الفرنسي »)Maurice Halbwachs« )1950 حول البناء االجتماعي للذاكرة الفردية، حيث تتأثر الكثير من البحوث 
الحديثة حول الذاكرة بنظريته حول »الذاكرة الجمعية«، والتي تعتبر أن عملية التذكر الفردية ال يمكن أن تنشأ 

أو أن تتم إال ضمن إطار اجتماعي معين؛ فعلى عكس التصورات العلمية السائدة في عصره، والتي كانت 
تنظر إلى الذاكرة وعملية التذكر الفردية كوظيفة بيولوجية محضة. ربط هالبواكس في دراساته حول الذاكرة 
الجمعية الذكريات الشخصية للفرد بالمجتمع الذي ينتمي إليه، واعتبر أن اإلطار االجتماعي والذي تنشئه ثقافة 

.)Treleani, 2014( مجتمع ما، يسهر على وضع نسق جمعي يجعل الخبرات الفردية قابلة للتذكر وللتفسير
حسب المنطق الهالبواكسي القائم على »الطابع االجتماعي للتذكر الفردي«، فإن استناد األفراد في 

 تجديدهم للماضي إلى اإلطارات المرجعية االجتماعية، يجعل ذكرياتهم ذات طابع مرجعي جمعي.
لم تعد الذكريات الفردية إًذا متمركزة ومنحصرة في داخل الفرد بل أضحت تملك مكاًنا لها ضمن المنظومة 

االجتماعية كنتيجة لتفاعل هذا الفرد مع محيطه االجتماعي، سواء عن طريق الحوار مع اآلخرين )مثًلا مع أفراد 
األسرة أو األصدقاء أو غيرهم( )سوكاح، 2019(، أو عن طريق التسجيل المادي لها عبر الوسائط كالورق أو 

غيرها من وسائل التسجيل األخرى، والتي تمكن المرء من  تذكر محطات وتجارب هامة في حياته، كما يمكنه 
فك الشفرات، واألداء، والتعرف على األصوات وتمييزها، وهذا ما يفسر الذكريات المشتركة بين المجموعات 
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)Treleani, 2014(. إن الشهرة التي يلقاها مفهوم »الذاكرة الجمعية« الذي يقدمه »هالبواكس« ال ترتبط فقط 
باستخداماته في البحوث، وإنما في القدرة على تفسير العالقة الهامة والمعقدة في نفس الوقت بين المفهوم 

الفردي للذاكرة والمفهوم الجماعي للتاريخ.
وبعيًدا عن التصور المفاهيمي، فإن الهدف هنا هو أن نرى كيف أن هذه الذكريات، التي يمكن ربطها 

بما يسميه هالبواكس »الذاكرة الجمعية«، هي في اتصال مع ذكرياتنا األخرى وتؤثر على عاداتنا. وبعبارة 
أخرى، كيف يمكننا أن نربط أفعالنا باألفعال السابقة؟ أو عادات محددة اجتماعًيا؟ يحدد Zerubavel تقنيات 

للربط بين الماضي والحاضر، الجسور التقنية، أي التقنيات التي تسمح بعمل روابط ذاكرة بين األحداث الحالية 
واألحداث الماضية، وبالتالي بين التسجيل الحالي والمعنى الماضي، وتأخذ هذه التقنيات حسبه عدة أشكال 

منها: المكان نفسه، واآلثار، والتقليد والنسخ، واستخدام نفس التواريخ )وهذا هو حال المهرجانات المتكررة(، 
.)Zerubavel, 2003( واألحداث التاريخية واالستمرارية االستداللية

يقودنا هذا الطرح الذي نؤكد من خالله على النسخة التوثيقية للذاكرة في عالقتها بالكيان الرئيسي 
للسمعي البصري - الوثيقة -، والذي يجعلها تقع في قلب قضايا التراث والذاكرة باعتبارها مكون أساسي 

لألرشيف، مما يبرز القيمة األرشيفية والتراثية للوثائق السمعية البصرية إضافة إلى القيمة اإلعالمية والتجارية 
التي بنيت عليها، ويقول )Regis Debray )1994 »األرشيف هو الذي يعطي معنى للوثيقة، ]...[ فالقوانين 

األرشيفية هي التي تجعل تلك الوثائق المكتوبة المبتذلة وثائق مهمة« )Duru, 1995(، ويضيف أيًضا في نفس 
السياق »التراث ليس شيًئا ذا موضة وإنما ضرورة للعقل البشري«، فالتراث ليس سرًدا للماضي، وإنما هو مفتاح 

لثالثة تساؤالت مهمة كما يشير إلى ذلك Dominique Poulot، عن« األهداف العامة والوسائل المادية؛ تمثيل 
.)Poulot,1993( “ المجتمع؛ تفسير الماضي

تشكل الوثائق األرشيفية السمعية البصرية جذور ذاكرة، ومصدر إلهام للشعوب، ومهمة لتحليل ودراسة 
واقعنا، استكماًلا للعمل على الذاكرة المكتوبة والمصادر الشفوية، فهي تحتوي على السجالت األولية لتاريخ 

القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، إذ يحمل أرشيف التراث السمعي والبصري في طياته حكايات عن 
أشكال حياة األشخاص وثقافاتهم في جميع أنحاء العالم. كما تمّثل تراًثا ثميًنا يؤكد ذاكرتنا الجمعية، ومصدًرا 

قيًما للمعارف باعتبار أن هذا األرشيف يجسد التنوع الثقافي واالجتماعي واللغوي في مجتمعاتنا، فهو يساعدنا 
على النضوج وفهم العالم الذي نتشاركه جميًعا، وبالتالي فإّن الحفاظ على هذا التراث وضمان أن يبقى في 
متناول الجمهور واألجيال القادمة هدف هام لجميع المؤسسات المعنية بالذاكرة باإلضافة إلى عامة الجمهور.

يحظى موضوع التراث السمعي البصري باهتمام جميع الدول ضمن سياساتهم العامة، حيث تخصص 
العديد من الدول موارد كبيرة لتوفير تخزين أرشيفي مناسب لها، كما أصبح هذا التراث برنامًجا مشترًكا بين 

الدول لحفظ »ذاكرة العالم«، خاصة بعد الموافقة على تخصيص االحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي 
البصري في المؤتمر العام لليونسكو في عام 2005، والذي يتم االحتفال به في 27 أكتوبر من كل سنة، هذه 

 the Coordinating المبادرة التي تتبناها اليونسكو والمجلس التنسيقي لجمعيات األرشيف السمعي البصري
)Council of Audiovisual Archives Associations )CCAAA( )UNESCO, 2016، بالتعاون مع منظمات دولية 

 International Federation ofو ،International Council on Archives )ICA( أخرى كالمجلس الدولي لألرشيف
)Film Archives )FIAF، والذي يهدف إلى زيادة الوعي العام بالحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تضمن استدامة هذه 

الوثائق السمعية والبصرية، واالعتراف بأهميتها باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من الهوية الوطنية، وتعزيز األنشطة 
واألحداث التي ترمي إلى وساطة هذا التراث، وتكريم المتخصصين في الحفظ السمعي البصري والمؤسسات 

.)ICA, 2019( التي تحمي تراثنا لألجيال القادمة
أعربت التجارب الدولية التي تعرض من خالل أعمال اليوم العالمي للتراث السمعي البصري في دوراته 

المنعقدة بانتظام عن الكثير من اإلشكاليات التي تطال الوثائق األرشيفية السمعية البصرية سواء التقنية 
منها، أو السياسية، أو االجتماعية، أو المالية، حيث تركز مخرجات هذه الدورات بالضرورة على النقاط التالية:

الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات الصارمة في مجال حماية هذا التراث السمعي البصري  	•
وتعميمها دولًيا، حيث تؤكد معطيات التجارب الدولية المقدمة على فقدان الكثير من التراث السمعي 

البصري في العالم بشكل ال رجعة فيه، والتي تعود إلى األخطاء البشرية )نقص المعرفة(، واإلهمال، 
والتدمير، واالنحالل، ونقص الموارد، والمهارات، والهياكل، أو نتيجة للكوارث الطبيعية، وكذا االضطرابات 

السياسية والحروب مما أدى إلى إفقار ذاكرة البشرية.
تثمين خبرات األرشيفيين والمكتبيين في العالم الذي يعملون على هذه المجموعات الثمينة، والحرص  	•

على نقل معارفهم خاصة تلك التي ترتبط بأساليب الحفظ والمعالجة، واإلتاحة، والرقمنة، فبدون هذه 
المعارف سيختفي جزء كبير من التراث الثقافي. 

دعوة جميع الدول إلى العمل على رقمنة هذا التراث السمعي البصري خالل فترة مقدرة من 10 إلى 15 عاًما،  	•
لتجاوز العقبات التي ترتبط بضعف وهشاشة هذا النوع من الوثائق التي تجعلها معرضة للضياع والتلف، 

كما يزيد ذلك من تعزيز فرص الوصول إليها.

2-3 الوثائق األرشيفية السمعية البصرية والتحوالت الجديدة: نحو إعادة السياق في البيئة الرقمية
تلقى تكنولوجيا الرقمية شيًئا فشيًئا رواًجا وانتشاًرا واسعين يجعلها جزًءا ال يتجزأ من ممارساتنا اليومية، 

وهذا يدفع بنا دائًما إلى محاولة فهم طبيعة عمل هذه البيئة الرقمية، وكيفية تأثيرها علينا، خاصة فيما 
يتعلق بكيفية إعادة تشكيل عالقاتنا بالمعرفة والذاكرة؛ فمن المؤكد أن تكنولوجيا الرقمنة تغير الطريقة 

التي نتعامل بها مع األشياء المسؤولة عن تجسيد أفكارنا وذكرياتنا وتستثمر فيها، كما يكون لهذا التغيير 
في الظروف التقنية والمادية التي نعبر بها عن أنفسنا أثًر أيًضا على مسارات المعنى والطرائق التفسيرية التي 

نحصل من خاللها على المعرفة أو الذكريات.
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ينظر إلى تكنولوجيا الرقمنة من زاويتين، يرتبط المنظور األول بالجانب النفعي لهذه التكنولوجيا 
باعتبارها أداة، أما المنظور الثاني فهو يرتبط بالجانب األنطولوجي، حيث ينظر إليها على أنها شكل منظم 

-النظام التقني- الذي يتضمن البعد االجتماعي. فالرقمية هي أكثر من مجرد بيئة تكنولوجية أو مجموعة من 
األدوات التقنية التي تهدف إلى أداء مهمة ما، بل تصبح هذه التكنولوجيا نفسها مولد للخبرات، والممارسات 

واالستخدامات الجديدة، وبالتالي فإننا ننظر إلى الرقمية من جهة كوسيط )حامل ووسيلة نقل(، ومن جهة 
.)Mondoux, 2011( )أخرى كَوَسط )سياق إعالمي

ولذلك نحن أمام مفهوم جديد يحدد هذه التساؤالت وهو »إعادة السياق« Recontextualisation، ويشمل 
ذلك »إعادة سياق الوسائط« في المقام األول، والتي تعتمد معظمها اليوم على وسيط رقمي، وهو أيًضا 
عملية »إعادة سياق زمني«، فبحكم أن األرشيف ينتمي إلى الماضي، فالمفهوم هنا يدعو إلى جهد بالغي 

يهدف إلى جعل األرشيف يحدث في الحاضر، وبالتالي ستؤثر األوصاف والعناوين والعناصر األخرى بشكل مباشر 
على التفسيرات المحتملة لألرشيف. وبتعبير آخر فإن »إعادة السياق« هو إعادة تأسيس الممارسات في الغايات 

.)Treleani, 2014( البشرية ضمن قاعدة للحفاظ على التراث ونقله

2-3-1 صعوبات المعالجة الفنية للوثائق األرشيفية السمعية البصرية التناظرية 
تفرض طبيعة هذه الوثائق قيوًدا على المعالجة منذ ظهورها، فكيف يتم التعامل مع هذه األشياء قبل وصول 

تكنولوجيا الرقمنة، من أجل إتاحتها ثم الحفاظ عليها من أجل إعادة استخدامها؟
 The missing link: Content indexing, User في مقال له عام 2007 حمل عنوان .Andreano K يقدم

Created Metadata, and Improving Scholarly Access to Moving Image Archives، يطرح من خالله سؤال 
مهم جًدا يتعلق بكيفية ضمان الوصول إلى الصور المتحركة من قبل الباحثين؟، ويؤكد من خالل هذا العمل 

على مسألة الوصف باعتبارها حلقة أساسية للوصول، وهو ما ينطبق على أي نوع من أنواع الوثائق. 
يشدد K. Andreano تركيزه من خالل هذا العمل على القيود التي تصاحب هذا النوع من الوثائق في عملية 

الوصف، والذي يعود حسبه إلى خاصية العرض التي تميزها والتي تتطلب معدات )بكرات األفالم، وأشرطة 
الكاسيت...(، وهذا ما يجعل التعرف على المحتوى بأكمله، أو على تفاصيله أكثر صعوبة من التعرف على 

.)Andreano, 2007( الوثائق المطبوعة؛ فماذا نصف؟، وكيف نفعل ذلك؟
تشير كل التجارب والطرق الدولية المعتمدة من طرف مؤسسات السمعي البصري في هذا السياق إلى 

اعتماد وصف الحدث في مجمله، أي وصف ببليوغرافي للعنوان، والمؤلف أو المؤلفون )المخرجون والمنتجون(، 
والموضوع، والملخص، والجهات الفاعلة، والموقع. لكن هناك شيء مفقود بالفعل، فما هي األداة التي تتيح 

 مشاهدة الفيلم؟، هل المعدات المتاحة في حالة جيدة؟، هل يمكن الوصول إليها، وما إلى ذلك؟
.)Michel, 2009(

2-3-2 تكاليف إجراءات المعالجة الفنية للوثائق األرشيفية السمعية البصرية التناظرية 
تتطلب عملية المعالجة للوثائق السمعية البصرية التناظرية تكلفة كبيرة نتيجة للعمل الذي تتطلبه العملية، 

وهو ما يشكل أحد القيود التي تعيق عملية الوصول إليها وإتاحتها. 
بدأت المناقشات األولى حول قضايا معالجة الوثائق السمعية البصرية بداية من الثالثينات، والتي ركزت في 
بدايتها حول ما يلزم فهرسته: الصور، واللقطات، والمشاهد وما إلى ذلك، كما سخرت الكثير من الجهود خالل 

هذه الفترة من أجل الوصول إلى معالجة تسمح بالنفاذ إلى األفالم كاملة أو لقطة بلقطة، وقد عملت الكثير من 
الجهات على هذه األهداف نذكر منها األرشيف الوطني للسينما والتلفزيون )NFTA( في لندن في عام 1935، 

غير أن العملية تتطلب توافر الموارد، والمعدات والتجهيزات، والقوى العاملة، وقد أثبتت تجربة األرشيف الوطني 
 ،)Michel, 2009( للسينما والتلفزيون بسرعة أن العملية مكلفة للغاية على المستوى المادي والجهد البشري
وهذا ما يفسر إهمال الكثير من المؤسسات إلجراءات المعالجة لهذه الوثائق في الشكل التناظري، حيث ترهق 
هذه العملية ميزانيتها، ومواردها، وطاقاتها البشرية، ويتضح هذا جلًيا معنا من خالل غياب الوسائل واألدوات 

التي تسمح بالوصف والفهرسة، والتقدم البطيء في إمكانيات التصفح والتنقل بحرية عبر محتوى هذه الوثائق.

2-3-3 إعطاء معنى للوثائق السمعية البصرية في إطار هذه التحوالت 
لم تلقى الوثائق السمعية البصرية في بدايتها قبوًلا من طرف جميع الطبقات االجتماعية خاصة بالنسبة 

لمجتمع المؤرخين، حيث يشير Peter Enser في دراسة تقييمية للتطورات التي لحقت مجال تحديد واسترجاع 
الصور الثابتة والمتحركة )استرجاع المعلومات المرئية(، يرى من خاللها أن »استرجاع الصور أو مجموعة من 
الصور ذات الصلة باستعالم نشاط راسخ، تطور بشكل ملحوظ خالل الخمسين عاًما الماضية«، ويالحظ أن 

هذا االسترجاع واالستخدام للمعلومات المرئية خالل هذه الفترة الزمنية كان يقتصر على عدد قليل نسبًيا 
من االختصاصيين والمهنيين العاملين في القطاع السمعي البصري، أو الذين يدرسون السمعي البصري، 

كما تظهر نتائج الجرد لدراسات السلوك المعلوماتي أن استخداماتها كانت مرتبطة بثالثة مجاالت وهي تاريخ 
 .)Enser, 2008( الفنون، والصحافة، والطب

يعود هذا االنطباع إلى القيود التي تفرضها إجراءات المعالجة واإلتاحة كما أشرنا إلى ذلك سابًقا، حيث أدى 
التأخر في إجراءات المعالجة، واعتماد أساليب تقليدية في تسيير عملية الوصول والحصول التي ترهق وتثقل 

 Peter كاهل هذه المؤسسات من جهة في ظل االفتقار إلى األدوات الالزمة، والباحثين من جهة أخرى، حيث يذكر
Enser في مقاله أن مستودعات الصور المتحركة كانت تتلقى الطلبات عبر المكالمات الهاتفية، أو الطلبات 

المكتوبة، أو عن طريق التنقل شخصًيا إلى هذه المستودعات وذلك لما تفرضه طبيعة هذه الوثائق من قيود 
لقراءتها )اإليقاع الزمني، أدوات القراءة(، ليقوم الوثائقي، أو األرشيفي، أو المكتبي، وقد استخدم راديو كندا 
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Radio-Canada في هذا السياق ألول مرة مصطلح »)le médiathécaire« )Michel, 2009، ليتوافق مع الدور 
الجديد الختصاصي المعلومات الذي يحفظ، ويعالج، ويتيح خدمات البحث عن المعلومات في الوثائق السمعية 

البصرية.
سرعان ما بدأت هذه التمثالت في التغير مع بروز وانتشار تكنولوجيا الرقمنة، والتي أعطت معنى 

ومصداقية للوثائق السمعية البصرية باعتبارها جزًءا من الوثائق التي تشهد على وجود حقائق وأفعال معينة، 
وشهادة على المجتمع وتأثيراته، وعلى العكس من ذلك، على كيفية تأثير الصور المتحركة على المجتمع 

)عقلًيا ومجتمعًيا(.

2-3-4 ظهور جمهور هاوي لبث المحتوى السمعي البصري الرقمي بشكل موازي للمؤسسات 
التقليدية

لم يعد اإلنتاج السمعي البصري يقتصر فقط على المحترفين، خاصة بالنسبة لصناعة الفيديو الذي أصبح 
يشكل وسيلة غنية جًدا لدعم المعلومات، تفوق تلك التي نلقطها من النص، والصورة، أو الصوت، ويربط 

Alan Smeaton االنتشار المتزايد لهذه الظاهرة منذ سنة 2005 بالتسهيالت التي باتت توفرها التكنولوجيا 
اللتقاط مقاطع الفيديو، وضغطها، وتخزينها، وتحريرها، وبثها، والتي أدت إلى ظهور سوق موازي جديد يتبناه 

مجموعة من الهواة الذين يتشاركون مقاطع الفيديو على Youtube، MySpace، Flickr، وغيرها من المنصات 
 ،)Ibid( الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي، حيث مكن ذلك من بناء محتوى سمعي بصري رقمي ال بأس به

يجعل ذلك بالضرورة المؤسسات السمعية البصرية المحترفة ال تهمل هذه السوق الجديدة، فالمسألة بقدر 
ما ترتبط بالتراث والذاكرة، فإن لها جوانب أخرى اقتصادية وتجارية مهمة الستدامة واستمرارية الشبكات 

 Institut national التلفزيونية، ويمكن أن نذكر في هذا السياق ما يقدمه المعهد الوطني السمعي البصري
.de l’audiovisuel )INA(

إن نمو هذه الظاهرة وانتشارها يضع المؤسسات السمعية البصرية الرسمية والمحترفة أمام حتمية إعادة 
التعريف بالعرض التلفزيوني، واالنتقال للعمل في البيئة الرقمية، إذ أن استمرار هذه المؤسسات في اعتماد 
البث الخطي، وفكرة الجدولة الزمنية يتعارض مع متطلبات الجمهور المعاصر الذي أصبح يبحث عن المحتوى 

الفردي والتفاعلي، وهو ما يعرف اليوم بـ »الفيديو عند الطلب« )VSD باللغة الفرنسية أو VOD باللغة اإلنجليزية( 
)Auffret & Bachimont, 1999(، والذي يصبح ممكًنا ومتاًحا بالنسبة لهذه المؤسسات من خالل تحسين قنوات 

التوزيع واعتماد البث الرقمي، ورقمنة الوثائق األرشيفية السمعية البصرية المتواجدة في الشكل التناظري، 
وذلك لتعزيز التراث السمعي البصري الرقمي، وحفظه من الضياع والتلف، وإتاحته للجمهور العريض.

2-4 رقمنة الوثائق األرشيفية السمعية البصرية بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري: 
مشروع التراث المتوسطي »ماد-مام«

تؤدي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري دوًرا ريادًيا كونها الجهاز األول المسؤول على البث التلفزيوني 
عبر كامل التراب الوطني، تحمل في طياتها مهام سامية ومحورية يحددها دفتر شروط بموجبه تتابع 

النشاطات الرسمية لمؤسسات الدولة بالتبليغ، والبث وفق ما يقتضيه الصالح العام للبالد، كما تتكفل بمهمة 
التوجيه واإلعالم، باإلضافة إلى الترفيه والتثقيف، وهذا من أجل بلوغ أهداف اجتماعية وثقافية تمس جميع 

شرائح الجزائر العميقة. )وزارة االتصال، 2020(.
تجعل هذه الريادة والتفرد اللذان تتميز بهما المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الناتجة عن سياق 

تاريخي معين، من أن تكون ذاكرة للجزائريين للقرنين العشرين والواحد والعشرين، حيث مكنها التنوع في 
البرامج والمحتويات منذ 1956 التي تمس التطورات السياسة واالقتصادية للبالد، والتحوالت البنيوية االجتماعية، 
والتنوع الثقافي، والمكتسبات الدينية للمجتمع الجزائري، من أن يكون لها تراًثا أرشيفًيا ضخًما، وغنًيا، ومتنوًعا 

يتطلب ذلك حمايته من الضياع والفقدان الذي قد ينتج عن أحد العوامل التالية: 
نتيجة لهشاشة وضعف هذه الوثائق على االستدامة ماديا.  	•

نقص المعرفة المهنية بأساليب الحفاظ على هذا النوع من الوثائق وطرق صيانتها. 	•
إهمال السلطات الوصية للمكانة الحقيقية التي تتميز بها هذه الوثائق السمعية البصرية.  	•

وهو ما ينعكس على تخصيص التمويل، والفضاء، والتكوين والتأطير للكوادر البشرية، أو في سرعة 
اعتماد التحوالت التكنولوجية الجديدة التي من شأنها تحقيق الهدف األسمى المتمثل في ربط الجزائريين بهذا 

التراث السمعي البصري الذي يعكس ماضيهم، وتاريخهم، ووطنيتهم.
تعمل الجزائر منذ مطلع األلفية الثالثة على رقمنة جميع القطاعات العمومية والخاصة وفًقا لمشروع 

الجزائر االلكترونية E-commission, 2008( 2013( الذي يضمن للجزائر الدخول السلس والمنطقي في مجتمع 
المعلومات، ويعتبر قطاع السمعي البصري من أهم القطاعات التي تم تخصيص مشاريع من شأنها عصرنة 

هذا القطاع، والعمل بالمعايير الدولية المعتمدة حالًيا والتي تعتمد كلها على الرقمنة، وهو فعًلا ما جاء في 
قرار االتحاد الدولي لالتصاالت في 17 يونيو 2015، يدعو إلى إلزامية وقف البث التماثلي وفق التردد العالي جًدا 

)VHF( 230-174 ميغاهيرتز، والشروع في عملية البث الرقمي فوق العالي )UHF( 862-740 ميغاهيرتز، وقد تم 
تحديد تاريخ 17 يونيو 2020 كتاريخ فعلي لتجسيد هذا القرار في الجزائر )اإلذاعة الجزائرية، 2020(.

تماشًيا مع توسيع حركة الرقمنة في اإلنتاج السمعي البصري وحفاًظا على تراث هذه المؤسسات عملت 
الجزائر على مشاريع أخرى بالتوازي مع اعتماد مشروع البث الرقمي، حيث قامت المؤسسة العمومية للتلفزيون 

الجزائري من خالل مديرية األرشيف والتوثيق كمرحلة أولية على المشاركة في المشاريع الدولية التي من 
شأنها رقمنة األرشيف السمعي البصري، ومن أبرز هذه المشاريع التي تشترك فيها الجزائر هو مشروع الذاكرة 

السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط »ماد-مام«.
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2-4-1 تعريف مشروع الذاكرة السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط »ماد-مام«
يعود مشروع »الذاكرة السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط« إلى مجموعة من الجهود والمبادرات التي 
تقع ضمن برنامج التراث األوروبي المتوسطي 4، الذي اعتمد في 2008 حامًلا معه أهداًفا تتمثل في تسهيل 

تبّني الشعوب إلرثهم الثقافي الوطني واإلقليمي، من خالل توفير سهولة الحصول على العلم والمعرفة فيما 
يتعّلق بالتراث الحضاري. 

جاءت فكرة مشروع »الذاكرة السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط« MED-MEM بناًء على طلب 
أصحاب األرشيف السمعي البصري في منطقة المتوسط خالل انعقاد المؤتمر الدائم للوسائل السمعية 

والبصرية في حوض البحر األبيض المتوسط )COPEAM, 2020(، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة االهتمام 
بالتراث المشترك، وتطوير سياسات حفظ التراث السمعي البصري، وتعزيز التعاون على مستوى التقنيات 

وتشاركها. 
بادر المعهد الوطني السمعي البصري INA لإلشراف على هذا المشروع الذي يضم 20 شريًكا بما في ذلك 
14 محطة تلفزيونية في المتوسط، و3 هيئات مهنية، ناهيك عن شركاء ثقافيين وعلميين رفيعي المستوى، 

حيث تم إنشاء موقع على االنترنت يحتوي على باقة من 4000 وثيقة سمعية بصرية من بلدان المتوسط، تحوي 
تراث متنوع موزع وفق رؤوس المواضيع التالية:

فنون، وثقافات ومعرفة. 	•
وراثات تاريخية. 	•

رهانات تاريخية عصرية للقرنين 19 و20. 	•
مشاهد طبيعية وبيئية. 	•
سياحة ومواقع سياحية. 	•

اقتصاد. 	•
مجتمع وطريقة الحياة. 	•

ترفق هذه الوثائق األرشيفية )التلفزيونية واإلذاعية( الموضوعة في سياقها التاريخي والثقافي بلمحة 
وثائقية بثالث لغات )العربية، الفرنسية، اإلنجليزية( وهي متاحة للكثير، منهم:

الجمهور العريض ال سّيما الشباب. 	•
الباحثون واألساتذة والطلبة. 	•

أصحاب المحتويات السمعية البصرية وال سّيما جهات البث اإلذاعية في المتوسط. 	•

2-4-2 التراث السمعي البصري للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على موقع ماد-مام
تعتبر المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري من الشركاء الفاعلين في مشروع ذاكرة البحر األبيض 

 المتوسط، حيث تمكنت المؤسسة من خالل مديرية األرشيف من المساهمة بمجموعة قيمة تعكس
 التراث السمعي البصري ألكثر من 50 سنة من مختلف االنتاجات، وقد فاق عدد هذه البرامج

.)MED-MEM. Collection EPTV, 2020( .400
خطوات النفاذ إلى مجموعات المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري 	•

يمكن الوصول إلى هذه المجموعة المختارة من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على موقع ماد-
مام من خالل الولوج إلى خانة المجموعات، واختيار )EPTV )DZ والتي تعتبر اختصار باللغة الفرنسية للمؤسسة 

العمومية للتلفزيون الجزائري Établissement public de télévision كما هو موضح في الصورة 1.

صورة 1. خطوات النفاذ إلى مجموعة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري 

بعد الدخول إلى مجموعة المؤسسة العمومية للتلفزيون يحيلك الموقع إلى صفحة تشعبية، صورة 2، 
تمثل واجهة لهذه المؤسسة، وتتضمن هذه الواجهة مقطع فيديو وبطاقة تعريفية للتراث السمعي البصري 

الذي تساهم به على موقع ماد-مام.
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صورة 2. واجهة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على موقع ماد-مام

كما تتضمن هذه الواجهة أيًضا على كامل المجموعة الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري 
والتي يفوق عددها 400 برنامج في مختلف اإلنتاجات والحقب الزمنية.

توزيع المجموعات وفرزها على موقع ماد-مام 	•

صورة 3. المساحة الخاصة بمجموعة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري 

توضح الصورة 3 المجموعات المخصصة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، كما يعتمد الموقع في 
توزيع هذه المجموعات وفرزها، كما هو موضح في صورة 4، وفًقا لعدد من االختيارات التي من شأنها تسهيل 

عملية البحث وهي: الفعالية - العنوان - التاريخ - مدة الشريط التقديرية - تواريخ األحداث.

صورة 4. أشكال توزيع وفرز مجموعات المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري 

وصف الوثائق األرشيفية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على موقع ماد-مام 	•
كما يقدم الموقع وصًفا فنًيا لجميع المجموعات، فبمجرد اختيار أحد هذه البرامج والنقر عليها، تظهر   

واجهة تضم شقين؛ يعتبر الشق األيمن عبارة عن بطاقة وصفية للوثيقة األرشيفية والتي تضم )عنوان 
المجموعة، رقم الهوية، المصدر، تاريخ البث األول، سنة اإلنتاج، ملخص، نوع، شركات اإلنتاج، قناة البث، نوع 

الوثيقة، الموضوع الرئيسي، شارة المشاركين، تواريخ األحداث، خريطة األماكن، اللغة األصلية، مدة الشريط 
التقديرية، ومعلومات إضافية(، أما الشق األيسر فهو يحمل البرنامج في شكل فيديو لالطالع عليه، وقد 
قمنا باالطالع على وثيقة موسومة بـ »إعادة تدوير المنتوجات« في الجزائر والتي تعود إلى تاريخ 26 فبراير 

1963، كما هو موضح في صورة 5.
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صورة 5. البطاقة الوصفية لوثيقة »إعادة تدوير المنتوجات« في الجزائر 

3- خاتمة

يعتبر مشروع الذاكرة السمعية البصرية للبحر األبيض المتوسط »ماد - مام« خطوة مهمة ألرشيف المؤسسة 
العمومية للتلفزيون الجزائري على المستوى الفني، والتقني، والمهني، ولذلك يستوجب على القائمين على 

هذا القطاع تثمين هذه التجربة وتعميمها ضمن مشروع وطني للذاكرة السمعية البصرية في البيئة الرقمية.
تعطي الجزائر أهمية كبيرة لموضوع الذاكرة الوطنية وهو ما يتأكد من خالل التصريحات واإلعالنات التي 

تقدمها السلطات العمومية والهيئات الوصية بصفة متكررة، وينطبق هذا حتى على مجتمع الباحثين 
والمهنيين في القطاع السمعي البصري واألرشيف، والذين يولون اهتماًما كبيًرا خالل السنوات األخيرة 

بإشكالية التراث والذاكرة واألرشيف في أعمال الكثير من المؤتمرات والملتقيات التي تعقد داخل المؤسسات 
البحثية أو المهنية.

ينبغي االستثمار جدًيا في هذه الجهود األكاديمية، واستغالل هذا التقاطع في وجهات النظر بين أصحاب 
القرارات ومجتمع المهنيين والباحثين حول موضوع الذاكرة الوطنية، ال سيما بالنسبة لألرشيف السمعي 

البصري والذي يتعرض للكثير من اإلهمال نتيجة للتصور التقليدي لألرشيف في المجتمع الجزائري، خاصة عند 
الحديث عن مؤسسة مثل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري التي تعتبر مصدًرا إعالمًيا لمختلف شرائح 
المجتمع، وحتى بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تعنى بالسمعي البصري، ولذلك تعتبر الوثائق األرشيفية 
السمعية البصرية لهذه المؤسسة ذاكرة حساسة ومهمة للمجتمع الجزائري والتي هي بحاجة إلى االهتمام 

بها، والتفكير في الشروط والمتطلبات التكنولوجية التي تسمح بتحسين المالئمة بين المؤسسة والجمهور، 
وخلق حلول مادية لنقل هذا األرشيف واستغالله وإتاحته على الويب، إذ تسمح التكنولوجيا الرقمية بإضفاء 

البصمة الثقافية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
إن العمل على رقمنة الوثائق األرشيفية السمعية البصرية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ليس 

شرًطا تنظيمًيا فقط، وإنما من شأنه تطوير خدمات جديدة لهذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بتعزيز ممارسات 
»دمقرطة الثقافة« في القطاع السمعي البصري، وربط المجتمع الجزائري بتراثه وذاكرته المسجلة خالل القرنين 

العشرين والواحد والعشرين، كما أن هذه الخطوة من شأنها توسيع القاعدة الجماهيرية لألرشيف السمعي 
البصري، فكلما زاد االستخدام زادت معه القيمة.

تعتمد مكانة الوثائق األرشيفية السمعية البصرية على نظرة األرشيفيين والمسيرين لقطاع السمعي 
البصري لهذا األرشيف السمعي البصري وخصوصياته والتي تختلف عما هو رائج من مقاربات كالسيكية 

وتقليدية لألرشيف، وهو ما أتاحته هذه الورقة العلمية من خالل تقديم مقاربة تقوم على المكونات والطبقات 
التوثيقية، والتي تسمح باستيعاب الجوانب المتعددة للوثائق السمعية البصرية من خالل وصف محتواها، 

وأشكالها، وسياقاتها تحت طبقات التعبير، والتسجيل، واإلرسال، والقراءة.
إن تبني هذا النموذج وتطبيقه داخل القطاع السمعي البصري يسمح بتسليط الضوء على الجوانب 

السيمائية والشكلية للوثائق السمعية البصرية، وال سيما بالنسبة لمسألة التوقيت والمادية، والتي تخلص إلى 
أشياء ذات دالالت وجماليات.
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