
يوم دراسّي
األرشفة الرقمية لوثائق الثورة

نتائج وآفاق

السبت 11 مارس 2017 - املكتبة الوطنية التونسية

ــة بــن 17 ديســمرب 2010 و14  مل تحــظ االنتفاضــات الشــعبية التــي اجتاحــت البــاد التونســية يف الفــرة الفاصل

جانفــي 2011 بــأّي  تغطيــة إعاميــة رســميّة. عــى أّن املدّونــن والجمعيــات والناشــطن عــى الشــبكة العنكبوتيــة 

ــه عــى املواقــع االجتامعيــة وعــى  ورّواد االنرنــت واملتظاهريــن أنتجــوا أرشطــة فيديــو وصــورا ونــروا ذلــك كلّ

شاشــات قنــوات أجنبيــة عديــدة )فرانــس 24، الجزيــرة، العربيــة، إلــخ..(.

وهــذه املــوارد الرقميــة للثــورة ليســت دامئــة بحكــم أنّهــا عرضــة إىل التّلــف وإىل القرصنــة والتّزييــف، كــام أنّهــا 

عرضــة إىل  انطفــاء حامســة منتجيهــا مــع مــرور الزّمــن.  

وســعيا إىل الحفــاظ عــى ذاكــرة هــذه الفــرة الحاســمة واإلعــداد لظــروف البحــث العلمــي حولهــا، نشــأ ائتــاف 

يف مــاي 2016 يضــّم كفــاءات متنّوعــة )أرشــيفين، موثّقــن، مؤرّخــن، محلّلــن...( إىل جانــب باحثــن أفــراد، وطلبــة، 

ومتربّعــن ومؤسســات وطنيــة، هــي األرشــيف الوطنــي التونــي، واملعهــد األعــى  للتوثيــق، واملعهــد العــايل لتاريــخ 

ــة األورو-  ــن املؤسس ــة م ــاندة مالي ــتورنا«.  ومبس ــبكة »دس ــية، وش ــة التونس ــة الوطني ــارص، واملكتب ــس املع تون

متوّســطية لدعــم مناضــي حقــوق اإلنســان، أعــّد هــذا االئتــاف مروعــا لتجميــع املــوارد الرقميــة للثــورة وعهــد 

بأرشــفتها  إىل مؤسســة األرشــيف الوطنــي التونــي. 

وقــد انتهــت املرحلــة األوىل مــن املــروع املتمثلــة يف تجميــع املــوارد الرقميــة. ولــن كان مجــال تجميــع األرصــدة 

ــه  ــي مفتوحــا، فإنّ ــا مبؤسســة األرشــيف الوطن ــي يرغــب الخــواّص املتعاطفــون مــع هــذا املــروع يف إيداعه الت

ــات،  ــل البيان ــورة، مث ــن الث ــة والشــفوية ع ــوارد املكتوب ــع امل ــه مســتقبا إىل تجمي ــرورّي أن نتوّج ــن ال ــات م ب

ــي للشــغل  ــام التون ــي صــدرت عــن االتحــاد الع ــات الت ــر، واإلحصائي ــات، والتقاري ومحــارض جلســات االجتامع

وعــامدة املحامــن التونســين، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، ومنتــدى الحقــوق االقتصاديــة 

ــة واملنشــورات  ــاالت الصــادرة يف الصحــف االلكروني ــع املق ــة بجم ــة الوطنيّ ــت املكتب ــد تكّفل ــة... وق واالجتامعي

الّصــادرة يف شــبكات التّواصــل االجتامعــّي، والرســوم،  واألغــاين، وصــور الكاريكاتــور، والرســوم الجداريــة... ويقــرح 

ــس 24 أو  ــاة فران ــا قن ــي بثّته ــو الت ــاء أرشطــة الفيدي ــة مــن أجــل اقتن ــام باملســاعي الّروريّ ــاف القي هــذا االئت

ــي  ــق العامل ــة التوثي ــية)BnF( ومكتب ــة الفرنس ــة الوطني ــا املكتب ــت به ــية واحتفظ ــة الفرنس ــع االجتامعي املواق

 .Génériques ــك ــة جينريي ــارص)BDIC(  ووكال املع

وليــس تجميــع وثائــق الثــورة باألمــر البســيط الخــايل مــن التّعقيــد. فاملؤكّــد أّن صعوبــة التعــرّف إىل مؤلّفــي هــذا 

األرشــيف، وتشــتّت املــوارد الســمعية - البرصيــة عــرب البــاد وكذلــك خارجهــا، إضافــة إىل تنــّوع املحامــل، عوامــل 

تجعلنــا نعــي بأهّميــة التّعريــف بهــذا املــروع إعاميّــا، ونــر الوعــي برورتــه. وهــذا اليــوم الــّدرايّس سيســتهّل 

ــيقيّم  ــبوقة. وس ــري مس ــو غ ــة فيدي ــل يف أرشط ــه تتمثّ ــاذج من ــرض من ــه، وع ــّم تجميع ــذي ت ــد  ال ــم الرّصي بتقدي

االئتــاف مــا تــّم تجميعــه، ويدعــو املنظــامت التــي قامــت بــدور يف هــذه االنتفاضــات )اتحــاد الشــغل، الرابطــة، 

ــدة املســتديرة وإىل  ــة( إىل املشــاركة يف املائ ــة واالقتصادي عــامدة املحامــن، املنتــدى التونــي للحقــوق االجتامعي

تقديــم وثائــق األرشــيف التــي يف عهدتهــا. وســيكون هــذا اللّقــاء أيضــا مناســبة لتكريــم األشــخاص الذيــن قّدمــوا 

ــة البحــث عــن هــذا الــّراث الرّقمــّي.   املســاعدة يف عمليّ

Programme
9h : Mot de bienvenue de Mme Raja Ben Slama, directrice de la Bibliothèque nationale

9h10 : Allocution de M. Hédi Jellab, directeur des Archives nationales

9h20 : Allocution de M. Ramy Salhi, directeur du bureau Maghreb  du Réseau euro-mé-
diterranéen 

9h30 : Présentation du projet d’archivage du patrimoine numérique de la révolution par 
Mme Rabâa Abdelkéfi, coordinatrice du collectif chargé de la collecte des archives numé-
riques de la révolution

09h45-10h15 : Pause-café 

Première séance : La collecte des archives numériques de la révolution, parcours et bilan

10h15 : « La collecte des archives numériques de la révolution : cadre logistique et métho-
dologique », Mme Myriam Ben Saoud, enquêtrice

10h30 : « À la quête des archives numériques : les circonvolutions des enquêtes »,            Mme 
Dalila Zouabi, enquêtrice

10h45 : « Archives numériques collectées, inventaire et description succincte », Mme 
Maha Mhamdi, enquêtrice 

11h45 : Débat

11h45-12h30 : Images de la révolution : projection de trois vidéos-témoins

Deuxième séance : Cérémonie d’hommage aux guides volontaires des enquêtes

13h : Déjeuner 

Troisième séance : La fabrique de l’archive

14h30 à 17h : Table ronde 

Participants : Mme Emna Aouadi (UGTT), Mme Dalila Ben Msaddak, (ONAT), Mme 
Raoudha Gharbi (LTDH), M. Aberrahman Hédhili (FTDES), M. Sami Ben Gharbia 
(Nawaat), Mme Sarah Clément (Génériques), Samia Charfi Ben Kaddour (MESRS, direc-
tion générale : Valorisation de la recherche)

Modérateurs : Mme Kmar Bendana  (ISHTC), M. Jean-Marc Salmon (ETHOS, Institut 
Mines-Télécom, Paris) et M. Hechmi Ben Frej (Doustourna)

Au cours de cette journée, une exposition de livres et de documents divers, articles de 
presse, photos, graffitis et vidéos, produits pendant les 29 jours de révolution, se tiendra à 
la Bibliothèque nationale. 
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