
ف سكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يو
في المحتوى الرقمّي  في بيروت، أثناء تسليم شهادات الدبلوم الجامعيّ 

العربّي، في معهد اآلداب الشرقيّة، يوم الثالثاء الواقع فيه الخامس 
  ، في ردهة َحَرم العلوم اإلنسانيّة.2021 (أكتوبر) من تشرين األّول

  كلمتي المقتضبة في فكرتين:

باسم جامعة القدّيس يوسف في  ،وقبل الفكرتين، أودّ أن أوّجه تهانيَ 
إلى الطالّب الذين تسّجلوا في هذا المقّرر وأبلوا البالء الحسن  ،بيروت

بالرغم من األوضاع الصعبة التي عشناها وال نزال نعيشها وأجادوا 
المنهجيّة والثقافة الخاّصة التي  ال بل ،في تعلّمهم واكتسابهم المعلومات
باللغة العربيّة.  المحتوى الرقميّ  مجالتتيح لهم بأن يكونوا رياديين في 

إدارة المعهد بشخص مديره األب  والتهنئة إنّما هي ذاتها أسديها إلى
مجموعة األساتذة الذين رافقوا هذا العمل و الدكتور صالح أبو جوده

السيّدة األستاذة ندى عيد اإلعالميّة  البرنامجوإلى مديرة  ،االختصاصيّ 
  المعروفة.

األهميّة التي يوليها معهد االداب الشرقيّة بهي فأّما الفكرة األولى 
، وهذه األهميّة تنبع من رسالة المعهد وتاريخه يّ العرب للمحتوى الرقميّ 

 وأساتذة ،وتاريخ الجامعة اليسوعيّة والعديد من اآلباء اليسوعيين أيًضا
في  العربيّ  الجامعة الذين شّكلوا وما زالوا رافعة قويّة لهذا المحتوى

الورقيّة في مجال الدراسات التاريخيّة والعلميّة والثقافيّة   حالته
والنصوص الشعريّة واألدبيّة والمعاجم كالمنجد في اللغة واألعالم. 

أن يهتّم  طويالً في هذا المجال، فلقد كان من المنطقيّ  باًعا للمعهدوألّن 
 واللغة العربيّة على صعيد الرقميّ  والثقافيّ  المعهد بالمحتوى العلميّ 



معلوماتيّة أصبحت المجال الواسع الستدراج الحيث إّن الشبكة 
ة هذا المحتوى تبدو عانفإّن ص ،المعلومات في حياتنا اليوميّة وهكذا

  أمًرا أساسيا في اللغة والثقافة العربيّة.

ة فإنّما ينبغي الحديث عن النوعيّة عانالثانية، عندما نتكلّم عن الصالفكرة 
 ،اإللكترونيّة التي تؤدّيها المؤّسساتخّص الخدمات على األقّل بما ي

مستوى أعمال الحكومة اإللكترونيّة  على ،أكانت حكوميّة أم خاّصة
قافيّة والمنّصات الث والتجارة اإللكترونيّة والتعليم والتعلّم اإللكترونيّ 

والعلميّة واألدبيّة وهذا ال يتطلّب فقط الكّم من المعلومات بل المنهجيّة 
تُخضع تلك المعلومات للنوعيّة و تحمص بين الغث والسمين، التي

 .والجودة التي يُمكن تأمينها على يد من قاموا بالدراسات المالئمة لذلك
إلى نوعيّة ات المناسبة التي تتيح الوصول قوهناك العديد من التطبي

في هذا المجال. وينبغي اإلضافة إلى أّن ما يقارب الستّين بالمئة  مقبولة
، إنّما يحدث العربيّ  والثقافيّ  والتاريخيّ  والقانونيّ  من اإلنتاج األدبيّ 

 ختلفة وهذا وحده يدعونامالمواقع اإللكترونيّة الو المنّصاتاليوم على 
من أجل النوعيّة الصحيحة والمنهجيّة األمينة في إصدار  للعمل

 .الرقميّ  المحتوى العربيّ 

مبروك للناجحين ومبروك للمعهد، إنّه برنامج ال بدّ من أن يستمّر ألّن 
  الحاجة كبيرة لالختصاصيين الفاعلين.


