
ف يف بريوت، سكلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يو 
أثناء تسليم شهادات الدبلوم اجلامعي يف احملتوى الرقمّي العريّب، يف معهد اآلداب 

، يف ردهة َحَرم 2021الشرقّية، يوم الثالاثء الواقع فيه اخلامس من تشرين األّول 
 العلوم اإلنسانّية.

 املقتضبة يف فكرتني:كلميت 

وقبل الفكرتني، أوّد أن أوّجه هتايَن ابسم جامعة القّديس يوسف يف بريوت إىل الطاّلب 
الذين تسّجلوا يف هذا املقّرر وأبلوا البالء احلسن ابلرغم من األوضاع الصعبة اليت عشناها 

ة والثقافة اخلاّصة وال نزال نعيشها وأجادوا يف تعّلمهم واكتساهبم املعلومات ال بل املنهجيّ 
احملتوى الرقمي ابللغة العربّية. والتهنئة إّّنا هي  جمالاليت تتيح هلم أبن يكونوا رايديني يف 

جمموعة و  إدارة املعهد بشخص مديره األب الدكتور صالح أبو جوده ذاهتا أسديها إىل
األستاذة السّيدة  الربانمجاألساتذة الذين رافقوا هذا العمل االختصاصي وإىل مديرة 

 ندى عيد اإلعالمّية املعروفة.

أّما الفكرة األوىل هي يف األمهّية اليت يوليها معهد االداب الشرقّية للمحتوى الرقمي 
، وهذه األمهّية تنبع من رسالة املعهد واترخيه واتريخ اجلامعة اليسوعّية والعديد من العريب

 وا وما زالوا رافعة قويّة هلذا احملتوىاآلابء اليسوعيني أيًضا وأساتذة اجلامعة الذين شّكل
الورقّية يف جمال الدراسات التارخيّية والعلمّية والثقافّية والنصوص الشعريّة   يف حالته العريب

طوياًل يف هذا اجملال،  ابًعا للمعهدواألدبّية واملعاجم كاملنجد يف اللغة واألعالم. وألّن 



فلقد كان من املنطقي أن يهتّم املعهد ابحملتوى العلمي والثقايف واللغة العربّية على صعيد 
علوماتّية أصبحت اجملال الواسع الستدراج املعلومات يف املالرقمي حيث إّن الشبكة 

 لغة والثقافة العربّية.ة هذا احملتوى تبدو أمًرا أساسيًّا يف العانحياتنا اليومّية وهكذا فإّن ص

ة فإّّنا ينبغي احلديث عن النوعّية على األقّل مبا عانالفكرة الثانية، عندما نتكّلم عن الص
 علىاإللكرتونّية اليت تؤّديها املؤّسسات أكانت حكومّية أم خاّصة ّص اخلدمات خي

م اإللكرتوين مستوى أعمال احلكومة اإللكرتونّية والتجارة اإللكرتونّية والتعليم والتعلّ 
واملنّصات الثقافّية والعلمّية واألدبّية وهذا ال يتطّلب فقط الكّم من املعلومات بل املنهجّية 

كن و  حتمص بني الغث والسمني، اليت ضع تلك املعلومات للنوعّية واجلودة اليت ُيخ ُتخ
املناسبة  اتقأتمينها على يّد من قاموا ابلدراسات املالئمة لذلك وهناك العديد من التطبي

يف هذا اجملال. وينبغي اإلضافة إىل أّن ما يقارب  اليت تتيح الوصول إىل نوعّية مقبولة
السّتني ابملئة من اإلنتاج األديب والقانوين والتارخيي والثقايف العريب، إّّنا حيدث اليوم على 

وعّية من أجل الن للعمل ختلفة وهذا وحده يدعواناملواقع اإللكرتونّية املو  املنّصات
 الصحيحة واملنهجّية األمينة يف إصدار احملتوى العريب الرقمي.

مربوك للناجحني ومربوك للمعهد، إنّه برانمج ال بّد من أن يستمّر ألّن احلاجة كبرية 
 لالختصاصيني الفاعلني.


