
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بســــم اهلل الرمحان الرحيم                  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل تعالي وبركاته 

احلمد هلل والصالة والسالم علي حممد رسول اهلل 

أشرف خلق اهلل وخامت أنبيائه ورسله ادي الرسالة وبلغ 

فمن يهديه اهلل احلق األمانة وهدي امته الي طريق 

فال مظل له ومن يظلل فلن جتد له هاديا وال مرشدا ، 

فمنا من اختار طريق احلق وسبيل النجاة فأطاع ربه 

وصلي علي رسوله وأدي واجباته ففاز الفوز واألعظم 

ودخل جنة عرضها السموات واألرض خالدا فيها أبدا ، 

ومنا من ضل وكفر فكفر بأمر ربه ومل يؤمن 

له فكان تعيس احلظ فأدخلناه نار جهنم خالدا برسو

فاحلياة طريقان ....فيها أبدا ال ميوت فيها وال حيي 

والسري علي طريق النجاة حيتاج ثباتا واميانا فاللهم 

نسألك الثبات وتثبيت القلوب علي اميانك كما نعوذ 

بك من األثام والذنوب ونسألك اجلنة وما قرب اليها من 

 النار وما قرب اليها من عمل عمل ونعوذ بك من 

 

أحبائنا واخواننا أو باألحري اعضاء اللمة اجلزائرية 

الكرام احييكم بتحية االسالم وحتية االسالم هي 

السالم عليكم كما أدعو ربي وأمتين لكم الدرب 

املنري ، نرحب بكم يف عاملنا ذلك العامل الواسع الذي 

الي متيز حياول ان يستدعي فضائل الدنيا ويرتمجها 

 نرحب بكم معنا يف مشروع من... وابداع ظاهر 

شاريع اللمة املميزة اال وهو مشروع االرتقاء م

وبالتحديد نرسل صدانا من اجملموعة احلرة الطليقة 

اليت تغزو اللمة النها حرة وتبدع وتتميز النها حرة و 

تعمل علي املشاريع املتنوعة الكبرية النها حرة أيضا 

تكم ألول عدد من األعمال املهمة ونتشرف مبشاهد

 اليت قمنا بها وبعون اهلل أمتمناها
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هـــي جملة من جمالت اللمة املتنوعة صممت من طرف اجملموعة احلرة ، جملة املشرف املميز جملة تتحدث عن 

املعـــين احلقيقي ملصطلحي االشراف واملشرف كما أكدت علي أهمية املسؤولية واجباريتها يف احليـاة الدنيوية 

ــاصة االشراف كما قدمت كل النقاط األساسية الجياد املشرف املطلوب واملميز ، و أبدعت اجمللة عندما جسدت خ

كل ما تتحدث عنه بأمثلة حية من الواقع ، باالضافة الي ذلك ظهرت براعة أعضاء الطاقم يف البحث داخل منتدي 

دارة العــامة كي نضمن جوا يسوده التفاهم اللمة عن أراء الشعب اللماوي وحماولة ايصال أفكارهم الي اال

 . والتنسيق والكثري الكثري من األعمال املميزة املهمة اليت تسر كل قارئيها

قصيدة االفتتاحية اخرتتها للفاروق عمر ذلك الصاحيب الذي حرص بيت مال وكأنه بيته وهو أعظم الناس بعد 

  :رسول اهلل تطبيقا للمسؤولية فيقول الشاعر 

 افعا راية الشوري و حارسها يا ر

 

 جزاك ربك خريا عن حمبيها

 

 رأي اجلماعة التشقي البالد به

 

 رغم اخلالف ورأي الفرد يشقيها

 

 ان جاع يف شدة قوم شركتهم 

 

 يف اجلوع او تنجلي عنهم غواشيها

 

 جوع اخلليفة والدنيا يف قبضته 

 

 منزلة يف الزهد سبحان موليها

 اومن يباري ابا حفص 

 

 من حياول للفاروق تفسريااو 

 

 يوم اشتهت زوجه احللوي فقال هلا

 

 من اين لي مثن احللوي فاشريها

 

 مازاد عن قوتنا فاملسلمون به اولي 

 

 فقومي الي بيت املال رديها

 

 كدلك كانت اخالقه كانت ما 

 

 هاعهدت بعد النبوة اخالق حتاكي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه الكلمة تغريه فيطمح اإلشراف كثريا منا إذا ما شاهد هذ

خاصة األعضاء اجلدد وأول ما يتبادر إىل ، لكسب هذا املنصب 

التكرب إىل غري ذلك من األشياء ، ذهنه هو فرض السيطرة 

 ويتناسى جوهرها احلقيقي 

هذه الكلمة رغم بساطتها وبساطة حروفها إال انها حتمٌل بني 

 هي حبذ ذاته ِحمٌل ثقيل ، طياتها معنى سامي 

كلمة بسيطة احلروف عظيمة املضمون واملفهوم ولو حاولنا حقا 

حتليل هذه املفرده البسيطة و التعمق فيها لتبني لنا شيء آخر 

عكس ما كنا نتصوره ففيها تتسم األلف باأللفة واإلحرتام 

 فرتتسم الشني بشرف األخالق 

و شهامة تتبعها الراء اليت حتمل بني طياتها روح األخوة ورحابة 

 رمز العطاء الالحمدود ، الصدر 

بعدها تأتي األلف اتقان حمكم وإرشادات عالية و أخريا تليها 

 الفاء فخر اإلنتماء 

من خالل هذا اإلستخالص يتبني لنا أن هذه املسؤولية عبئ ثقيل 

 على عاتق املشرف املختار من قبل اإلدارة 

هي أمانة ، فهي تكليف تام بالدرجة األوىل و ليس تشريف 

   ها املشرف ٌتجاه من أحسنوا الظن بهيتحمل

و هلذا جيب على من ٌيكلف بهذه املسؤولية أن يكون صاحب 

 ضمري صاحي و أخالق عالية وعليه التعامل جتاه بعض القضايا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما جيب ، املطروحة مبوضوعية ومهنية إعالمية أخالقية 

 عليه أن يكون حمايدا قدر اإلمكان 

األعضاء يف املنتدى وكسب حمبتهم فتكون وهذا إلرضاء مجيع 

  . هذه الرتبة دافعا له للعطاء وليست لتباهي و التفاخر

 مهنة اإلشراف قد تكون ذو قيود غري مرئية 

فاملشرف يف املنتدى كاملعلم يف املدرسة يعمل على توجيه و 

 إعطاء النصائح بإحكام ودراية تامة 

ن العقول هنا ليست كذلك التعامل مع خمتلف العقول برزانة أل

  . كلها مثل بعضها

 و هلذا بعض هفوات املشرف ال تغتفر له من قبل األعضاء 

، ايها األحبة اإلشراف ليست كلمة ٌترجتف هلا كوامن الصدور 

 ولكن املشرف هنا مبثابة اجلندي ٌمجند له 

فالعمل اإلشرايف ليس باألمر ، واجبات رمبا هي أكثر من احلقوق 

 نه البعض منا السهل كما يظ

تصوروا اخوتي أن املشرف يقوم بقراءة كل املواضيع و تنقيتها من 

 بعض الشوائب و البحث عن املكرر 

عليه كذلك التواجد يف ، منها و كذا النقل ان لزم األمر ذلك 

 املنتدى بشكل مستمر و هذا من أجل السري احلسن 

لك و كم و التنظيم و يف حالة غيابه عليه أن يعلم اإلدارة بذ

 املعمول بها ستستغرق مدة غيابه و كل هذا إتباعا لقوانني املنتدى

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

اإلتسام باألدب يف احلوار من أجل إيصال حجته لآلخرين 

 بطريقة لبقة و عدم التلفظ بلفظ سيء 

 عدم اخلوض يف املواضيع احلساسة 

رة جيدة ٌجل هذه القوانني يقوم بها من أجل أن تظهر املواضيع بصو

  . بعيدا عن املشاكل

إخوتي األعزاء عليكم اآلن أن تتصوروا كم من الوقت يستغرقه 

 املشرف لعمل كل هذا ؟ 

 و ما الفائدة اليت ستعود عليه من وراء ذلك ؟ 

من املعروف لذى اجلميع أن املشرف جيب أن يتحلى برحابة الصدر 

 و حسن األخالق و أن يعمل دائما على 

باإلضافة إىل ، ذلك بزرع روح التنافس فيه للتفاعل تطوير قسمه و 

 ذلك عليه ان يقدم كل ماهو جديد و مفيد 

بالردجة األوىل لقسمه و أن يكون ذو تواجد دائم و متابعة 

  . مستمرة إلثراء املنتدى بالفائدة

 

 

 

وقفة  أحبيت أبعد كل هذا اليستحق منا مشرفينا الكرام

   سبيل ترقية منتدانا الغاليشكرا وعرفان على كل مايبذلوه يف

و كذا ادارتنا املوقرة اليت مزجت بني حسن االخالق والتعامل 

 لقيادة سفينتنا اىل بر األمان بسالم 

 فشكرًا لكم على مابذلتموه من جهدكم

 وشكرًا لكم على مابذلتموه من وقتكم 

 نودوا ان نقدم لكم عبارات الشكر اليت تليق بشخصكم

 للسان احيانا وجتف األقالم عن وصف ذلكولكن هيهات يعجز ا

 فشكرآ لكم كل الشكر أسأل اهلل العلي القدير جل يف عاله

 وأن جيعل ذلك يف ميزان حسناتكم أن ٌيجزيكم عنا خري اجلزاء

 أن يثيبكم عنا يف الدنيا واآلخرة

إنه مسيع جميب الدعاء 

 

 

 

   ةـــــــــــــــــــــــنصيح                                                                             

 اخي املشرف / أخيت املشرفة 

 نصب اعينيك أن اهلل ( ي)أن اإلشراف مسؤولية و أمانة ٌتحاسب عليها فقم بها على أكمل وجه و ضع ( ي)اعلم 

أن تكون ٌكف  فالتعمل جاهدا على، يف كل صغرية وكبرية تقوم بها ، جال وعال يراقبك يف كل شيء 

 للمسؤولية 

 اليت ٌكلفت بالقيام بها وأن حترص كذلك على ان تكون الصورة احلسنة أمام األعضاء عن اإلدارة 

 فالقسم املشرف عليه هو مبثابة بيتك و أنت ٌملزم على باحلفاظ عليه و جعله بني عينيك

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام ، هلو اهال وسهال اخواني وأعضاء اللمة الكر  ملسالم عليكا

شرف عظيم لنا ان نستقبل أحد ممثلي اللمة يف االشراف سابقا ، 

مارس هذه املهنة اليت حتتاج الي عقل راجح وثبات مستمر ، 

وبتوفيق اهلل أستطعنا ان نأخذ منه بعضا من مما تعلمه يف ذلك 

الفضاء العجيب ، اخواني واحبابي نقدم لكم مشرف اللمة السابق 

 sharp1989وقائدها احلالي 

   املهنة، العمر . اإلسم بالكامل ) عرفنا بنفسك 

 

سنة، طالب باجلامعة اعالم  22بسم اهلل، السيد عمار طرابلسي، 

وأعمل كمتيب يف مكتبة ( صحافة مكتوبة)واتصال ختصص 

خاصة، أحاول التوفيق بني العمل والدراسة وما أفكر يف عمله 

 .مستقبال واهلل ولي كل أمر

 
 لو ٌتحدثنا عنها وكيف تقضي معظم أوقاتك ؟ حياتك اليومية

 احلياة اليومية تعترب نوعا مليئة حلد كبري وأكاد ال أجد 

املتنفس هلا، ختيل معي الدراسة والعمل ومنتدى اللمة الذي 

أحاول التواجد فيه على األقل ألزمنة متقطعة يف اليوم، فضال عن 

وهناك والوقت ذلك االتصاالت املرتبطة باألعمال التجارية هنا 

 الذي ختصصه للجانب اآلخر حتى ترتاح نسبيا من املشاغل

 

   

 

 

 

  كيف تعرفت على منتدى اللمة ؟ -

 

يف الوقت الذي بدأت أتطرق ملواقع النت والبحث فيها كنت أشارك 

يف الغالب يف مواقع عربية وأجنبية ثم فكرت يف أن أبادر 

ية فلم أجد وال للمشاركة مع مواقع إخبارية وإعالمية جزائر

موقع تقريبا عدا مواقع اجلرائد الوطنية ثم لفت انتبهاي منتدى 

اللمة ملا كان يطلقون عليه الشبكة اإلعالمية كان ذلك 

تقريبا، ومنه دخلت اللمة وبدأت أجتول فيها بني  2002نهاية 

 أقسامها مكتشفا الكثري بني ثناياها

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

رك يف كيف كانت بداية مشوا

املنتدى ؟ و ماكان هدفك باألنتساب 

 للمة ؟

 
هدف االنتساب تقريبا كان بغرض 

التعلم األكثر واإلستفادة أعمق 

ومتابعة األخبار والتفاعل مع جديد 

النقاشات بدأت رحلة دخولي كرائد 

من رواد قسم اللغات األجنبية ملا كان 

تصنيفه مع املنتديات العامة جتولت فيه 

فيه أكثر وأوليت له كثريا وشاركت 

اهتمام عميق خاصة وأني كنت أنتمي 

للجانب األكادميي اللغوي مما ساعدني 

كثريا على استيعاب الكثري من األمور 

 .اللغوية

بعدها بدأت أتابع القسمني السياسيني 

املنتدى السياسي وشاو تايم)آنذاك  ) 

كنت أدخل لكال القسمني وأشارك 

شاو فيهما وتأثرت جيدا بفكرة قسم 

تايم الذي يعترب بداية نشاطي احلقيقي 

 .يف اللمة

بعدها تعرف علي طاقم كان يسمى يف 

السابق بفريق النخبة دخلته كأصغر 

سنة 82)عضو  والوحيد الذي كانت  (

لكن التحليل . عضويته ال تزال خضراء

السياسي وكتابة املقاالت ال يعرتف ال 

بالسن وال بلون العضوية يعرتف فقط 

وهذا ما شجعين . ع اآلخرون بهمبن يقتن

على إكمال املسار أكثر يف اللمة 

. وانطلقت يف التفاعل واملشاركة

ينتقدني أحد اإلخوة يف القسم 

السياسي وعلى فكرة هو إطار بالتعليم 

تضع مواضيع وتتفاعل فقط مع ]قائال 

مواضيعك وتتناسى أن أشخاصا آخرين 

ينتظرون منك التفاعل يف مواضيعهم 

أجبته [ تكون النخبة؟ هل هكذا

أني أتبع فكرة كتابة املقال  :حينها

وتركه للقراء يعين كنت أعترب نفسي 

يف مؤسسة إعالمية صامتة تنتج 

وتنتظر قراءك، ومن هنا تعلمت من اللمة 

أن النقاش احلقيقي والسياسة احلقيقية 

 هي أخذ وعطاء وليست إعالم صامت

أن تصبح ( حلمت ) هل طمحت  -

ما يف منتدى اللمة  مشرفا يوما

 اجلزائرية ؟

يف احلقيقة أشرفت على بعض األعمال 

قبل أن أتوىل اإلشراف يف اللمة، 

وصراحة منذ بداييت هنا كان لي 

عالقات مع املشرفني واإلداريني مما 

يسجلونه من إعجاب ومما حياولون أن 

يعملونه معي، يعين اهلدف من 

املشاركة يف اللمة كان بغرض 

أنتظر يوما املنصب، ولكن  التفاعل ومل

بكل صراحة أي عضو منتسب للمة 

يفكر يف اإلشراف ألن اإلشراف له هيبة 

خاصة ويتمنى أن يكون مديرا لقسم 

ما خاصة وإن كان رائدا من رواده، يعين 

ملا تقدموا لي بطلب اإلشراف مل أرفضه 

وقبلته رضاءا عن نفسي خاصة وأنين 

م كنت يف مرحلة لتنشيط قسم شاو تاي

من تلقاء نفسي ويف نظر اإلدارة أي عضو 

يبادر لتنشيط قسم ما يعترب مؤهل 

لإلشراف هذا يف اهلنيات األوىل إلداريي 

املنتدى، مل يكون يهم السن والكفاءة 

العلمية رغم أنه ملا توليت اإلشراف 

 .كانت متوفرة هذه الشروط نوعا ما

اذا حتقق حلمك و اصبحت مشرفا -

ك اإلشرافية ؟فالتحدثنا عن مسريت  

مسريتي اإلشرافية، آآه كم هو ماضي 

مجيل وكم هو ماضي عسري يف نفس 

الوقت، جيب أن نتحدث عن كيف عينت 

 .مشرف لنتطرق لفحوى هذا السؤال

عينت لإلشراف من طرف طلب أودعه األخ 

ومل أكن أعلم بذلك " السويف محة"

يومها كنت قدمت عدت مبادرات للقسم 

وقام اإلداري الذي كان يشرف عليه 

مبراسليت لتتم مراسيم  "فتحي"السابق 

تعييين كمشرف على القسم، ثم طلب 

مين أن أمتد للقسم السياسي فلم أشأ 

لصعوبة الوضع فيه، وألن اهلدف من ذلك 

مل يكن نبيل متاما إذ اقرتن بنزع مشرف 

آخر على فكرة هو صديق لي وهذه 

. قليل   حادثة ال يعلمها إال   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

بعد أن توليت املهام اإلشرافية مع السويف 

محة والكل يشهد أنه أحسن وقت مر على 

قسم شاو تايم ملا كنا نسهر على تنظيمه 

وإعداده حتى صار الكثريون يعتربونه 

متنفس لقضاياهم، كما أننا دافعنا عن 

فكرة اإلطاحة باملقام اجلزائري خالفا ملا 

رة هذا القسم كان يفعله السابقون يف فك

وعدم املساس بأنظمتهم اليت حتكمهم ومل 

نرضى عن أن نرى بلدنا حمل وعرضة 

للضحك يف مقابل أن ال نتكلم عن باقي 

 .األنظمة خاصة اجلارة منها

النقد "دافعنا عن أن نغري فكرة القسم من 

 :إىل قسم" الساخر على املسؤول اجلزائري

متخصص يف األخبار االقتصادية "

لدولة اجلزائر ومت " ة واالجتماعيةوالسياسي

مساهمة األخ أبو فيصل فيه وال أخيفكم 

أنه تغري بصعوبة كبرية، بعد فرتة تنازلت 

عن فكرة اإلشراف ملا بقيت النواقض حالة 

بالقسم ولكن انساحيب كان يف صمت دائم 

فريد أبو فيصل : ومل أخرب به سوى املراقب

 خاصة بعد اإلنقطاع الذي أصاب اللمة يف

، والتزمنا الصمت من ذلك احلني 2080فيفري 

حلد اآلن حتى أنه جيهل متاما سبب ختلينا 

 .عن اإلشراف

وبقيت متابعا لفحوى القسم إىل يومنا هذا 

واقرتحت أيضا إعادة تسميته من شاو تايم 

إىل قسم إخباري واحلمد هلل ورغم مرور 

 .الوقت إىل أنه مت يف أحسن حال

ت به يف ماهو أصعب موقف مرر -

مسريتك اإلشرافية ؟ وكيف خرجت 

 منه ؟

أحيانا بعض الناس ال يفهمونك ألنهم ال 

يريدون فهمك، كتبت يوما ما وأنا مشرف 

مقال بإحدى أمساء العضويات املوجودة يف 

اللمة ولكن القصد منه كان النقد 

احملمود للشخصية اجلزائرية املسؤولة يعين 

األعضاء  مل يكن يقصد العضو متاما، وانهال

واملشرفون املؤيدون على املوضوع وكأنه 

حرب سياسية غادرة وكيف انت مشرف 

تقول كالم مثل هذا وهم مل يقرؤوا منه 

حتى السطر األول يعين من العنوان تنزل 

القذائف، وبفضل اهلل مت استدراك املوقف 

بعبارة واحدة أعيدوا قراءة املوضوع من 

إمنا  فضلكم، وأوضح أنه ليس يعين العضو

يعين ما يعنيه حتى مت العزوف عنه وتقديم 

 .اإلعتذار بأنهم أخطأو حقا

تدارك املوقف هنا كنا فقط بالتحلي بالروح 

اإلشرافية مل أستعمل ما قد يؤدي للتزاحم 

أكثر مع أنه صالحيات املشرف سابقا 

كانت أحسن من اليت هي موجودة حاليا وأي 

تعدي عليه يسبب احلظر للعضو الشامت 

يه ولكين اكتفيت فقط بالتوضيح ف

 82والتوضيح وأخذ املوضوع أكثر من 

صفحة حتى مت تدارك املوقف بسالم وأمن 

 .واحلمد هلل أنه مر على كل حال

يف رأيك ماهي مواصفات املشرف  -

 ؟الناجح املميز ؟ و ماهي مهامه 

املشرف املميز يف نظري هو املشرف الذي 

قسمه  وينشط( رواد قسمه) حيتوي أعضاءه

وال يكتفي فقط باألعمال اإلدارية من 

حذف وإغالق ونقل، املشرف احلقيقي هو 

الذي يكون يد اإلدارة ووجهها امام األعضاء 

ميثلها شكال ومضمونا، التنظيم واملسابقات 

والدورات كلها من عمل املشرف وتسهر 

اإلدارة على متابعتها وإدارتها بنجاح وتوفري 

رف املناسب إن صح املتسع هلا هذا هو املش

 .التعبري

فضال عن ذلك فإن املشرف جيب أن ال يضع 

مقامه من مقام األعضاء بل جيب عليه أن 

ينزل حتتهم وجيعلهم امللوك وهو اخلادم هلم 

وحيتويهم لكي ال يكون املنتدى عرضة 

للعراك وتبادل الشتائم، املشرف ال يكون 

أبدا مائل لكفة على حساب األخرى فهو يف 

حملايد واملنشط فقط بتعبري أكثر حمل ا

 شعرة امليزان هو: دقة املشرف

 

 

قبول العضو كمشرف من طرف اإلدارة وتعينه 

على قسم ما يتطلب منه كتابة مواضيع 

 حصرية و كذلك 

فهل هذا صحيح ؟ وماذا قدمت . تقديم تفصيالت 

 انت كمشرف للمنتدى ؟ 

 

ايا املشرف للمنتدى خيتلف النظر إليه من عدة زو

أحيانا يعني ألن سنه راشد أو لكفاءته العلمية 

أو لتحليه بالروح احلماسية للعمل يف املنتدى، 

وأي عضو كي يكون مشرف جيب أن يكون 

بارز أوال وقبل كل شيء يعين ملا تعينه ال جتد من 

يعرتض على تعيينه فهو مؤهل مسبقا لذلك 

واألمثلة كثرية، أحيانا تتوقع بأن هذا العضو 

ن مشرف فتجده يف األيام القادمة أصبح سيكو

 .كذلك وكأنها مسة مرمسوة على وجهه

قد سبق ووضحت أنه مت ترشيحي لإلشراف نظرا ملا 

كنت أقدمه للقسم من مبادرات ودورات ومواضيع 

تنظيمية ومسابقات، يف قسم سياسي إمسه 

دزيري شاو تايم مل يكن الناس يفهمون حتى 

ن للمواضيع فكرته، حنن كنا نعمل فيه رك

املميزة وركن للكتاب املميزين وضوابط 

املشاركة فيه بطريقة ديبلوماسية وأومسة 

وكان كله مبساعدة املشرف على القسم ثم 

    سهلت علي املهمة ملا دخلت ركن اإلشراف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

جيب على املشرف ان يكون حمايدا حتى يرضي 

  . فهل عملت انت على هذا ؟ .مجيع األعضاء 

ملا كنت عضو كان لي رأيي أطرحه وأدافع عنه 

بكل قوة أما ملا مسكت بزمام أمور اإلشراف، 

اعتدلت متاما وأصبحت يف وضع املنشط يف حصة 

تلفزية متثل نقاش ما وعملت حتى برامج 

( بني مؤيد ومعارض)تلفزية مشابهة مثل حصة 

اليت كانت فضاء لتبادل النقاش واليت توسعت 

سام أخرى، وكذا نشرة األخبار الحقا لتطول أق

اليت كانت تقدم أخبار مبسطة من الصحف 

العاملية واملواقع اإلخبارية، وحتى يف املواضيع مل 

أكن أدلي برأيي اخلاص بل أترك اجملال لألعضاء 

وأحاول داخل املوضوع أن أطرح أسئلة للذين 

يردون على املوضوع ألعطيه قيمته احلقيقية 

يمة كبرية وليس تهميش وليحس كاتبه أن له ق

واضح وكذا كسب رضا األعضاء وآداء عملي 

 .بأخالقيات هذه املهنة

خالل توليك مهمة اإلشراف ماذا اكتسبت من  -

 مهنة اإلشراف ؟

مهنة اإلشراف تعلمك الكثري خاصة ملا تكون 

معتدل الرأي تعرفت بها على معظم األطياف 

ر السياسية ومنطلقاتها واستفدت من البعض اآلخ

يف التجربة السياسية يف اجلزائري جعلتين أتابع 

وأطالع أكثر من أجل أن أكون قدوة حقيقية 

لألعضاء من رواد القسم حتى أنه يظن الكثري 

أنين ال أقول سين احلقيقي وأنين لست ابن العشرين 

سنة، وهذا منطقي ملا تتعامل مع كل الناس 

ا مبختلف مستوياتها وتعطيها العقلية املناسبة هل

وتتكلم بكالمها وتتحدث حبديثها فهذا 

 جيعلك تكرب يف أعينهم أكثر وأكثر

مهنة ) كيف كانت أساليبك المتبعة إلنجاح مهمتك 

 ؟ ( اإلشراف 

األساليب املهمة هي حماولة اإلقناع واإلقناع حتى 

ولو علمت انه لن يقتنع فأبقى أحاول والبساطة 

فية يف التعامل وعدم التعسف باألحكام اإلشرا

واإلدارية، كما ال خيفى عليك أني مل اضع يوما 

تبليغا باحد أعضائي ومل أحذف موضوعا حتى 

ولو كان منقوال أو فيه سب وشتم على العكس 

أعدل ما جيب تعديله وأخرج اإلنتاج الفكري 

مهما كان حمتواه ومستواه وأحيانا أرسال 

األعضاء لعمل مقاالت مشرتكة وهذا ما حفزهم 

لكتابة اكثر، فكرتي بقلم عضو على فكرة ا

ما او فكرته بقلمي او أعطيه مقاال ينشره 

بعضويته أو أعينه على كتابت املقال بتنظيمه 

العمودي، ألن املقال السياسي ليس مثل األدبي 

، وأيضا نسبة املناقشني اليت كانت ..والعلمي وو

تتضمن صغار السن الذين كان جيب حتفيزهم 

ت من كتابيت ويضعونها حتى ولو بإهدائهم مقاال

 بأمسائهم

 ؟( مشرف ) ماذا تعين لك كلمة إشراف 

تكليف قوي ومسؤولية عظيمة وليس سهل أن 

نقول كلمة مشرف ألن معناها كبري جدا 

خاصة وأنه يعود للشرف الذي هو أحد أقوى 

املوقومات اإلجتماعية والدينية، أما عن فحوى 

املشرف كمنصب إداري فهو تكليف إلمتام 

ألعمال اإلدارية هذا إن علمنا أن اإلدارة تتكلف ا

 .باألمور التقنية واملشرف باألعمال داخل املنتدى

 

 

 

 ماذا تعين لك املسؤولية ؟ و هل هي حقا ثقيلة ؟ -

خيتلف تفكري الناس هلذا األمر وأراه من جانيب 

أنه أمانة فوق ظهر صاحبها املسؤولية تعين الوقت 

سن لتقدمه يف أفضل واجلهد والتفكري يف األح

األشياء، املسؤولية هي أن تنافس من أجل أن 

تكون أكثر ثقة وأكثر عمال وتكليفا، 

وفضال عن أنها تكليف إال أنها تعطي أيضا ذلك 

املذاق احللو يف التسيري خاصة ملا ترى النجاح 

مرسوم على املراسيم اليت تسهر عليها هنا فقط 

قدر ما يفيق صاحب املسؤولية على أنه كان ب

 .كلف به

ثقيلة من ناحية وزنها واختاذ مقوماتها وثقيلة 

أيضا ملا تكون مسؤول ناجح، وبني الثقلني جيب 

أن جياهد اإلنسان من وصل اخلط بني األخريين 

 بكل جهد وعمل وأمانة وأناقة ولباقة

 

 أيهما أفضل لديك عضو عادي أم مشرف ؟  -

التفضيل قد يفضي ملعنى آخر، ريادة العضو 

طبعا هي اليت تؤدي به لإلشراف، يعين أن املشرف 

هو درجة أعلى للعضو تكون األفضلية للعضو 

من ناحية بث الرأي والتعامل حبرية داخل 

املنتدى مثلما يراه مناسبا لشخصيته، هذا إن 

اعتربنا أن املشرف مقيد بأعماله، ويفضل املشرف 

كونه املسري هليئة األعضاء واألقسام، واإلشراف 

حد ذاته فن مثلما هي الفنون األخرى وأن  يف

تنجح مشرفا فذلك مجل جدا، وبني العضو 

واملشرف فروقات وصوالت وجوالت هناك من 

يقدرها مبستوى التفضيل بينهما ولكن بالنسبة 

 لي أن أكون عضوا أحسن من كل شيء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

تطلع من هو العضو او املشرف او اإلداري املقرب لك ت

 ؟دائما جلديده 

هناك العديد من هؤالء، نبدأ باملشرفني طبعا 

هناك مشرفني أسهر على متابعتهم ومتابعة 

أعماهلم حتى أقتين منهم الطريقة الصحيحة 

للتسيري، أذكر بعض املشرفني الذين رمبا يعترب 

عملهم أكثر جدية وقوة املشرف عالي احلمدي، 

يونس الصديق ، املشرف 00املشرفة فاطمة الزهراء

، املشرف له مجهور بطبيعة احلال ...سابقا وآخرون

يستطيع لفت انتباههم له بغري قصد منه هو يؤدي 

عمله ولكننا كجمهور نلتفت هلم ونقدرهم 

 .ونشجعهم على ما يقمون به

من ناحية اإلداريني هي كلمة فصل أتابع 

أبو فيصل والوجه اجلديد : كثريا أعمال اإلداري

يمان فهما نعم القائمان على حذيفة بن ال

أعماهلما وحيق لنا متابعتهم لالستفادة منهم 

 .وأخذ التجربة الكفيلة منهم

هل حيق للمشرف إذا ما شاهد موضوع ما ومل -

يتوافق مع رأيه الشخصي اختاذ قرار ضد املوضوع 

 ام ال؟

ال حيق له أبدا عمل ذلك حتى ولو استفزه املوضوع 

ا أعضاء كان لنا داخليا، لو تالحظ ملا كن

صدامات مجة يف آراء خمتلفة مع بعض األعضاء 

هناك من ينتهي لنتائج كارثية وهناك من ينتهي 

بنتائج تعرفك على أشخاص جتدهم أصدقاء 

الحقا، املهم هو أن املشرف ليس معين بالوقوف مع 

رأيه وتهميش اآلراء األخرى مهما كان وهذا 

مة نشجع نركز عليه جيدا كإدارة ملنتديات الل

على فتح املنرب أمام مجيع األطياف الفكرية 

والسياسية، وعلى عكس هذا نرفض أي تدخل 

ديين إعتقادي حنن كإدارة ال نسمح أبدا بالتحاور 

الديين أو مبا يسمى حوار األديان هنا املشرف له 

الصالحية الكاملة يف إلغاء املوضوع ألننا نعتقد 

نقطة رغم ونؤمن بدين واحد وأركز على هذه ال

أنه ليس حملها إال أنها ستنتهج كمادة تنظيمية 

 .يف منتديات اللمة اجلزائرية

. من املؤكد انك إكتسبت خربة من اإلشراف -

 فما هي نصيحتك للمشرفني اجلدد ؟ 

املشرف اجلديد عليه مبراجعت كل ما دار يف 

قسمه سابقا ثم مراجعة القاونني اإلداري ملعرفة 

ضي قسمه فتخص عالقات عمله أما مراجعة ما

املشرفني الذين سبقوه باألعضاء ليتجنب نفس 

األخطاء اليت حدثت مع سابقيه، واملشرف اجلديد 

عليه أن يستفسر يف كل أمر ال يفقهه أو يعيقه 

أو مل جيد له حل هنا تكمن نقطة التعلم إلدارة 

جيدة الحقا، مل نأتي كلنا متعلمني لإلشراف بل 

جييا زمان كنا نسأل على العكس نتعلمه تدر

هل نغلق هذا املوضوع أم نتكه مفتوح ملا نرتبك 

من اختاذ القرار، هلذا فالسؤال واإلستفسار أمر مهم 

للغاية يف عمل املشرف، وكنصيحة شخصية 

التحلي بروح اجلماعة ومتثيل وجه اإلدارة 

وتطهري العالقات مع األعضاء وبسطها هي كلها 

 .لهامور تصب يف صاحل املشرف وعم

عمل املشرف يف رايك هل يتم بتدخل عواطفه ام -

 يكون صارم نوعا ما ؟ 

بني هذا وذاك متيل اإلجابة للصرامة واحلزم هناك 

امور ال جيب على املشرف أن يبدو فيها على أنه 

بسيط وال يؤذي أحد بل يتخذ القرارات يف حملها 

وبعيدا عن عاطفة اإلنتماء، والصداقة والعالقات 

 .الشخصية

العواطف هلا حملها ولكن مقارنة بعمل املشرف 

قد يتخلى عليها يف الكثري من األحيان ألن 

مسؤوليته اجتماعية مجاعية ال متثله وحده بل 

متثلنا مجيعا واإلقتداء للحل الذي يناسب اجلميع 

وال تفضيل . هو القرار الصائب بالنسبة للمشرف

إال مبا يكب يف مصلحة اخلدمة اإلجتماعية 

 . ة األخالق النبيلةوخدم

يف عمل اليومي للمشرف هناك احتكاك دائم 

بينه وبني االعضاء فماطبيعة عالقة املشرف 

بالعضو ؟

 

هذا من أهم األسئلة عالقة املشرف بالعضو هي 

عالقة مسري وموجه مبشارك ومبتفاعل يعين 

املساحة مفتوحة للعضو قبل املشرف واملشرف هو 

توجيهه وإعطائه الساهر على تسيري العضو و

كل ما حيتاج من ثقة وراحة يف التعبري عن رأيه 

أو اإلجابة عن أمور اإلستفسارات اليت يقدمها 

 .األعضاء يف حال كان املشرف أدرى باجملال

وعامة ال جيب على املشرف إبراز نربة التهديد 

والوعيد للعضو أو استغالل منصبه حلصر العضو 

ما ربط سلوك يف املكان الضيق على العكس متا

حضاري واجتماعي ومؤثر يف األعضاء هو سبيل 

املشرف للنجاح، إن اعتربنا ان املشرف واحد من 

 .أقطاب اإلدارة

ومنهجيا ال جيب أن يكون املشرف دائما نازال عند 

رغبات أعضائه حتى ولو كانت سلبية على 

العكس من هذا اختاذ القرار الالزم يف الوقت 

وال عالقة إال عالقة توجيه الالزم يعترب أهم أمر 

وتسيري ومشاركة وتفاعل أم عالقته اخلاصة 

بعيدا عن املنتدى فهو مسؤول عليها وحده، وال 

جيب أن تعرب بني األعضاء داخل املنتدى أو 

االستجابة لطلبات األعضاء األصدقاء على حساب 

آخرين، هذا غري ممكن بأي شكل من 

د األشكال وهنا نثمن جدا صفة العدل عن

 املشرف املشرف العادل مشرف ناجح

 كيف يسكب املشرف حمبة األعضاء ؟-

 بطيب الكالم وبزينة العقل يف التصرف

خالل اشرافك على القسم اكيد انه يوجد اعضاء 

مميزين فكيف كان تقييمك هلؤالء األعضاء 

 البارزين ؟ 

 

أتذكرهم دائما باخلري وأقول ربي حيفظهم وإن 

  أقرب وقت ممكنشاء اهلل يعودوا لنا يف

بعض االعضاء يرون ان املشرف مبثابة شرطي  -

فهل هذا . يعطي االوامر ويصدر القوانني فقط 

 صحيح ؟

 

هذا غري صحيح فاملشرف يقوم بأصعب عمل يف 

املنتدى ومسؤوليته تقتضي عليه إجراء تلك 

القرارات مهما كانت حدتها، فقط ينفذها بإدراك 

ام اهلل وأمام فيكون قد أدى واجبه أم. ووعي

 .الناس آمجعني

يف األخري أشكركم جزيل الشكر على 

اإلستضافة الطيبة وأشكركم للمبادرات اليت 

 تقدمونها للمنتدى دمتم ذخرا وفخرا له

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 روز هي إنسانة عادية بسيطة جزائرية األصل طبعا 

 ومغرتبة يف دولة قطر حاليا

ابعات ومناقشة األحوال السياسية واالجتماعية يف أمارس عدة هوايات أهمها مت

 العامل

 التدوين والتصوير 

قصد التعلم  اهتماماتيبالشخصيات املهمة يف جمال  لالحتكاكأسعى 

أكثر واالستفادة

  
 تاريخ التسجيل يف املنتدى االسم احلقيقي املستوى  الوظيفة

 حاليا بالعمل

 

 ليسانس حقوق وعلوم إدارية

 

مأو كما ينادونين يف املنتدى  .هبة اهلل 

 هنا وهيبة
 

09 - 11 – 2008 

 

 
رايك حول القسم املشرفة عليه 

 ورايك يف االشراف

القسم املشرفة عليه أراه من أكثر 

األقسام أهمية ونفعا فهو يطرح 

أفكار األعضاء ويرتمجها يف 

 مواضيع 

أضافة اىل أنه أكتسب يف اآلونة 

وجلب هلل ا شاء ما ءاألخرية أعضا

 أنظار العديد من الزوار 

أما اإلشراف بالنسبة لي وخصوصا 

يف القسم املشرفة عليه أراه 

مسؤولية صعبة جدا وتأخذ من 

 الوقت الكثري 

ذلك للزومية متابعة كل الردود 

كي ال خترج عن إطار املناقشة 

كما جيب التوفيق بني كل 

متعارضني واحلرص على عدم 

ظلم أحد على حساب أحد وهي 

 حد ذاتها مسؤولية ينبغي هلا يف

 الرتوي وعدم االندفاع والتسرع

 هل االشراف رغبة منك وال ال

 يف احلقيقة هي رغبة من اإلدارة 

هل تريدين املواصلة يف هذا 

 املشوار وماهي الصعوبات

يف بعض األحيان أشعر بالتعب 

فعال وأقررالتوقف ولكن أعود 

وأفكر يف مصلحة اللمة 

قراري هذا قد اجلزائرية فرمبا 

يضر املنتدى املشرفة عليه أو 

األعضاء اللذين احلمدهلل 

اكتسبت ثقتهم وحبهم قبل 

 اإلشراف وبعده 

لذا أحرص على مصلحة اللمة 

 كمنتدى جزائري قبل كل شيء

خبصوص الصعوبات كثرية جدا 

خصوصا يف منتدى كالنقاش 

كل حياول فرض فكرته بأية 

 وسيلة 

اليت وهنا علي مراقبة الوسيلة 

يتخذها املناقش كي يبقى كل 

عضو مرتاح يف النقاش وحيتفظ 

باحرتامه ومركزه وقيمته يف 

املنتدى أمام معارضة أو رمبا تهجم 

 العضو اآلخر

 شكرا مرة أخرى على اإلستضافة 

وموفقني ان شاءهلل يف اجمللة 

 امتنى هلا النجاح واالستمرارية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حملة صغرية عنك 

                                         

حممد انسان بسيط أجتماعي حمب للخري وساعي دائما للخري يعين بصراحة هدف حمبة الناس ورضائهم                                                         

تاريخ التسجيل يف  االسم احلقيقي املستوى الوظيفة

 املنتدى

قنا الدورحـــــــــــابس حتى يلح  2009 - 09 - 02 حممد ليسانــس قانون وعلوم أدارية 

 

رايك حول القسم املشرفة عليه 

 ورايك يف االشراف

 

األشراف أصعب مهمة قمت بها 

 على الرغم انها يف عامل أفرتاضي ن

ولكن وجدت صعوبة فيها 

خاصة انه اليوجد فيها املواجهة 

يعين كل انسان يقول ماحيلو له 

مة ولكن بفضل وحبرية تا

االدارة واالعضاء كنا يف املستوى 

 املطلوب بفضل دعمهم لنا 

 هل االشراف رغبة منك وال ال

 

أكيد من زمان وقت كنت عضو 

كنت امتنى ان اصبح مشرف 

لكن يوم وطأت يداي األشراف 

وجدت شيئا أخر يعين صعوبة 

 ....كبرية

املشوار  هل تريد املواصلة يف هذا

 وماهي الصعوبات

 

دام بدأنا املشوار وكونت فيه ما

عائلة فمن املستحيل ان اختلى عن 

عائليت كيف أسري دونها حتى 

أصبحت مدمن وأحتدث عنها يف 

اماكن العمل ومع االصدقاء حتى 

 لقبت باللمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ االنظمام اىل  االسم احلقيقي املستوى الدراسي الوظيفة احلالية

 االشراف

خ التسجيل يف تاري

 املنتدى

 ملتوسطا أستاذة علوم يف

سنوات 7خربة   

+ دراسات تطبيقية اعالم الي 

 ليسانس يف التسيري

 2008 - 5 - 30 2010 سلمي

 

 

 

ما رايك يف القسم املسؤولة عليه بصفة اوىل 

  وعلى االشراف بصفة عامة

 

رأي يف القسم املسؤولة عليه اني هديف هو توجيه 

اعدتهم حنو النجاح بأعتباري التالميذ ومس

خريكم من تعلم  ) مسؤولة عليهم لقوله تعالي

و األشراف يف رأي هو توجيه و أرشاد (العلم وعلمه 

 األعضاء حنو الصواب 

 

 

 

 

 هل كان االشراف رغبة منك او من االدارة

ان كنت أقدم مساعدتي لتالميذ من وجه اهلل 

شراف و فقط فأتصلت بي األدارة و أقرتحت علي األ

 أمتين ان أكون قد وفقت فيه ألني أعتربه أمانة 

 

 وهل تريدين ان تواصلي يف مهنة االشراف 

 

أذا كنت مناسبة ملا ال و أذا كنت غري مناسبة 

 سوف أختلي بكل روح رياضية 

 

  وما هي الصعوبات اليت جتدينها

 

انقطاع األنرتنت يف بعض املرات و عدم القدرة على 

 ات األعضاء األطالع على طلب

 

  وهل من اقرتاحات

 

أرسال الرسائل الطلبات اىل األشخاص املناسنب 

مباشرة لكسب الوقت و السرعة يف تقديم 

املساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

من هو 8002حملة على املخلص 

املخلص انسان عاد بسيط عايش يف وسط عايلة 

متوسطة فاجملتمع يف حي شعيب من احياء 

مدينيت فرجيوة الواقعة بوالية ميلة االسم 

سنة اعزب  87احلقيقي نتاعي هو سعيد العمر 

ت احلالي قريت وكملت قراييت حتى يف الوق

نهتم باملطالعة والسياسة . نلحقت للجامعة 

ومتابعة اخر االخبار املشاركة يف املنتديات 

.وصفحات التواصل االجتماعي

ما رايك يف القسم املسؤول عليه بصفة اوىل وعلى 

 االشراف بصفة عامة

االشراف مهمة صعبة ومسؤولية قبل كل شيء 

ن يقوم بها صراحة وليست ملقاة على عاتق م

بالسهلة وال ميكن التهاون بها وخبصوص القسم 

املسؤول عليه هو بالنسبة لي من اهم االقسام 

باملنتدى حيث يشتد يف النقاش والصراع 

الفكري والراي وهذا شيء مجيل جدا ان نرى 

االختالف بني االشخاص ارى ان لو كانت احلياة 

لكانت بها اشخاص يتفقون على فرة معينة 

لذلك اقول ان هذا القسم من . مللنا منها وسئمناها 

اهم االقسام باملنتدى خصوصا انه جيدب اعضاء 

عرفناهم دو الثقافة وابداع يف هذا اجملال اقالم 

 تعرب عن نفسها

من    :  هل كان االشراف رغبة منك او من االدارة . 

 رغبة االدارة

 باذن اهلل   : وهل تريد ان تواصل يف مهنة االشراف

 وما هي الصعوبات اليت جتدها

الصعوبات هي خصوصا يف القسم السياسي الن 

يف بعض االمور تذهب نقاشات بعض االعضاء اىل 

حد منتهي من النقاش وخيرج عن سكته ويصبح 

وكما قال احد . سب وشتم وبعيد عن تقبل االخر 

االعضاء بالقسم جيب دوما ان يكون القارئ 

للمواضييع قارئ رشيد حتى نتفادى هته 

 ث بالقسم االنزالقات اليت حتد

االقرتاحات يف الوقتا لراهن ال : وهل من اقرتاحات

يوجد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االسم  املستوى الدراسي الوظيفة احلالية

 احلقيقي

تاريخ االنظمام اىل 

 االشراف

تاريخ التسجيل يف 

 املنتدى

ن عامل حر وبعيد ع

 ختصصي

جامعي متحصل على 

شهادةا لليسانس يف احلقوق 

كفاءة مهنية يف احملاماة+   

كنت مشرف ومن  سعيد

بعد اعزلت واالن راني 

مشرف القديم 

مانتفكرش مي 

اجلديد شهر ديسمرب 

 اجلاري

02-10-2008 
وبالصدفة سجلت 

ولقيت منتدى اللمة 

عرب حمبوب اجلماهري 

قوقل"   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة صغرية عنكحمل

 
 طفلة بافكار امراة و امراة مبشاعر طفلة

منذ تفتحت عليا الفلقة و انا اسبق عمري، اشفق احيانا على طفوليت اليت مل اكن 

هوسي اكرب من  -ادمان ابي-، اذ كانت نشرة االخبار متصاحلة معها كثريا

 الرسوم املتحركة

 

 

 
 انثى جلد تربت وسط اخوة ذكور فاثر ذلك على شخصييت كثريا 

اجتماعية الطبع، حمبة ، صبورة، كتومة، عنيدة، عصبية

 

 

 
 الوظيفة

االسم احلقيقي ولكن يف اجمللة سوف  املستوى

 نقوم بطرحه مرمز

املنتدى تاريخ التسجيل يف  

 مهندس دولة يف الزراعة موظفة يف تعاونية فالحية

 تقين سامي يف االعالم االلي

االكثر يعرفو امسي ال حرج)هاجر  30/04/2009 

 

 رايك حول القسم املشرفة

 قسم االدب و الثقافة

امجل قسم على االطالق بالنسبة لي الني مدمنة 

 قراءة و كتابة

حة اال حني اكون بني احب البوح و ال اجدني مرتا

 ثنايا كتاب او حتى قصاصة جريدة

 ورايك يف االشراف

 االشراف ، هه و ما ادراك ما االشراف

منصب طاملا ختوفت منه و منذ زاولته تاكدت 

 !!كل خماويف

انا صراحة من االشخاص الذين يكرهون 

 املسؤولية و ال اتقرب منها اال ان اضطرتين الظروف

ريف، عمل حيتاج اىل هو تكليف اكثر منه تش

بعض التفرغ و ان يكون الشخص ذو بعد 

تنظيمي منضبط، متجدد يف افكاره و اهم شيء 

 ذو سعة صدر 

 هل االشراف رغبة منك وال ال

مع حتية الطاقم االداري و على راسهم االخ فريد 

الذي اختارني للمنصب مرات و مرات و خصين بهذا 

الذي  الشرف ان اعمل ضمن هذا الطاقم املشرف

يعمل ليل نهار خدمة لرفع مستوى املنتدى اال ان 

االشراف ابدا مل يكن رغبة مين، و كما ذكرت 

من قبل اني اكره املسؤولية مما اضطرني اىل 

 رفض طلب االشراف مرات و مل اقبل اال على مضض

هل تريدين املواصلة يف هذا املشوار وماهي 

 الصعوبات

من ناحية  ال خيلو اي عمل من الصعوبات خاصة

اقناع البعض بالتقيد بضوابط و قوانني املشاركة 

يف الركن اىل جانب ضرورة التواجد بصورة 

مستمرة لتفادي التاخر يف اعتماد املواضيع حتى 

 ال يرتاكم العمل

اما فيما خيص ان كنت اريد املواصلة فصراحة ال 

 اعلم رمبا اىل حني فقط

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انسانة بسيطة حتب  :حملة على ام منصف من هي

 احلياة

 
صفة اوىل عليه ب ةاملسؤوليما رايك يف القسم 

 وعلى االشراف بصفة عامة

 احاول جهدي لتقديم كل ما هو جديد ومفيد 

بالتعاون بني اجلميع  إال يتأتى وهذا اكيد ال 

 اعضاء و مشرفني

 هل كان االشراف رغبة منك او من االدارة

 بل من االدارة

  وهل تريدين ان تواصلي يف مهنة االشراف

 ربي يقدرني ان شاء اهلل

 ات اليت جتدينهاوما هي الصعوب

احلمد هلل ما كانش صعوبات واذا ما وجدت 

 االدارة قائمة بدورها على اكمل وجه

 وهل من اقرتاحات

جيب دوما تقديم اجلديد وعدم ترك  رأيييف 

الروتني يتسلل اىل اقسام املنتدى عن طريق اجراء 

 لألعضاء مسابقات ودورات وتقديم حتفيزات 

  لتشجيعهم على تقديم االفضل

  

 

 

 

 حملة على ابو ليث من هو

عبد من عباد العلي اجلليل حمب 

للعلم و العلماء مع تقصري يف 

الطلب و قصور يف اهلمة و تشعب 

  يف هموم الدنيا

 
ما رايك يف القسم املسؤول عليه 

بصفة اوىل وعلى االشراف بصفة 

 عامة

هو أهم قسم باملنتدى بال شك، و 

حيتاج اىل رعاية معززة من 

فأمر  أألعضاءني و االخوة املشرف

الدين ليس باألمر اهلني، بل عليه 

مرتكز كل شؤون املرء، أما عن 

االشراف فهو حقيقة من أصعب 

األمور و أعسرها خاصتا يف هذا 

القسم، لكثرة الواردات و شيوع 

الشبهات و تفرق كثري من 

اجلماعات و بعدهم عما كان 

عليه النيب الرسول حممد عليه 

سالم و الصحب الكرام الصالة و ال

  .رضوان اهلل عليهم اال من رحم ربي

هل كان االشراف رغبة منك او من 

 االدارة

  بل من االدارة

وهل تريد ان تواصل يف مهنة 

  االشراف

ان وجد الكفؤ الذي يوثق يف 

دينه و خلقه تركت مهنة 

االشراف، فهي على احلقيقة و عند 

التحقيق و بعد التجربة الصعبة 

ي على حقيقتها جالء جتلت ل

الشمس يف ضحاها، أنها تكليف 

  .ال تشريف

 وما هي الصعوبات اليت جتدها

من أهم الصعوبات اليت أجدها، و 

أخشى من اهلل ان لقيته بها، هو 

توفية كل ذي حق حقه تعامال 

و تفاعال و تعاونا، ارشادا و نصحا و 

توجيها، سواء يف أرجاء املنتدى أو 

  .على أرض الواقع

 هل من اقرتاحاتو

هو تعاون األعضاء مع املشرفني يف 

الرقي باملنتدى اىل غاية أن يصري 

على وجه رائق يف خدمة دين اهلل 

و دعوة عباد اهلل و اعانة من كان 

يف حاجة اىل اعانة و تعليم 

اجلاهل و كفاية الظامل عن 

ظلمه و نصرة املظلوم و كسب 

املعدوم و حماربة الفواحش و 

، فديننا هو مصدر كف املنكرات

عزنا و أساس رفعتنا، و كما قال 

عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه، 

حنن قوم أعزهم اهلل باالسالم، فمن 

 ابتغى العزة يف غريه أذله اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوظيفة 

 الحالية

المستوى 

 الدراسي

تاريخ االنظمام  االسم الحقيقي

 الى االشراف

تاريخ 

التسجيل في 

 المنتدى

حاليا ماكثة 

 بالبيت

ليسانس علم 

النفس 

 االكلينيكي

 - 09 - 11 حوالي عام شريفة

2009 
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 حملة على اميان من هي

 
سنة متحصلة على  88ز من والية خنشلة .اميان

شهادة الليسانس ادب ولغة عربية وحبول اهلل هذا 

العام سأحتصل على شهادة ماسرت ادب عربي 

اللغة،أهوى املطالعة وان أمتع ختصص تعليمية 

ال ...الطبيعية خاصة منها اجلبلية ناظري باملناظر

: أحب األسئلة النها كما تقول احالم مستغامني 

كذبة نستدرج بها اآلخرين إىل كذبة 

ومتساحمة إىل أبعد احلدود اجتماعية...أكثر  

املعروفة ب:إميان اللمة Iman89  اللمة بييت

 وأحبابلي فيها اهل وغالية على قليب كثريا 

كثر 

 

 

 
 الوظيفة احلالية

شغلت وظيفة أستاذة لغة عربية طور ثانوي،إال 

 أني اآلن بطالة بصدد اكمال دراسيت

عليه بصفة اوىل  ةاملسؤوليما رايك يف القسم 

املنتدى اجلامعي :وعلى االشراف بصفة عامة

اعشقه بكل ماحتمله الكلمة من معنى،اول 

الدخول وآخر قسم امر  قسم ادخله عند تسجيل

عليه قبل تسجيل اخلروج،أحاول قدر اإلمكان 

اإلملام بكل جديد مفيد يف املنتدى عرب 

ختصصاته املختلفة خاصة النظام اجلديد 

ومستجداته،حبيث أنين حاولت خلق نوع من 

النشاط بني أعضاء التخصص وذلك بفتح مواضيع 

شاملة للتخصصات كل يف قسمه بعنوان 

ة البيلوجيا مثال أوطلبة العلوم ملتقيات طلب

االنسانية،اال ان االقسام تفتقر اىل التفاعل بني 

 ...األعضاء

 

 هل كان االشراف رغبة منك او من االدارة

 .من اإلدارة

 وهل تريدين ان تواصلي يف مهنة االشراف

 إن شاء اهلل 

 وما هي الصعوبات اليت جتدينها

ي الصعوبات كما قلت سابقا املنتدى اجلامع

يفتقر كثريا إىل التفاعل بني األعضاء،واملواضيع 

كلها تصب يف مصب واحد وهي طلبات املساعدة 

 غري ال

 

 تاريخ التسجيل يف املنتدى االسم احلقيقي املستوى لوظيفة

خامسة جامعي فرع  مهندس دولة

هندسة مدنية 

ختصص طرق و 

 منشآت فنية

امسي سامي معروف 

باسم مسسوم بني 

بيتعائليت و اح  

تسجيلي يف منتدى اللمة اجلزائرية كان 

بعضوية مسسوم احلزين و  8002 - 02 - 87بتاريخ

اللي تغريت إلسم مسسوم اما عن عضوية املافيا 

  2009 - 28 - 82فكانت بتاريخ 

 

 

  رايك حول القسم املشرفة عليه ورايك يف االشراف

فيما خيص أقسام التجارة و العمل اظن انها من 

األقسام تصفحا خاصة انها وجهة غالبية اكثر 

 72فئات اجملتمع خاصة فئة الشباب اليت تفوق 

باملنتديات للبحث عن  االستعانةحيث يتم  200/

فرص عمل كما هو احلال بالنسبة ألقسام سوق 

فهي  االتصاالتالسيارات و سوق العقار اما سوق 

وجهة العديد ممن يرغبون يف اإلطالع على 

ات اهلاتف احملمول يف جديد عروض شبك

اجلزائر و كذا اجياد حلول لبعض املشاكل اليت 

 قد تصادف اي شخص منا يف هذا اجملال 

 هل االشراف رغبة منك وال ال 

كما يعلم اجلميع ان اإلشراف يف منتديات اللمة 

ال يكون عن طريق طلب منح اإلشراف و امنا هو 

 من صالحيات اإلدارة هي اليت تقرر اي شخص قادر

 و مؤهل لتولي منصب اإلشراف 

هي  هل تريد املواصلة يف هذا املشوار وما

  الصعوبات

يف الوقت احلالي انا ال اجد اي عقبات لكن احيانا 

يقع املشرف يف حاالت مثال جيد موضوع خمالف 

او مكرر ملا يتخذ اإلجراءات الالزمة كحذف 

املوضوع او نقله او غلقه جتد ان العضو ترجم 

لى اساس انها حسابات فردية او كره او احلادثة ع

  شيء من هذا القبيل

 

 

 تاريخ التسجيل في المنتدى تاريخ االنظمام الى االشراف االسم الحقيقي المستوى الدراسي

 -سنة ثانية ماستر اادب عربي

 تخصص تعليمية اللغة

أحب اسمي كثيرا–إيمان  - 06/2010 03/09/2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

قيمة يف املنتديات ؟ كيف ذلك  لإلشرافهل تري 

 واملشرفني دورا مهما يف املنتدى لإلشرافاكيد ان 

 فالطاقم االشرايف

 واإلدارةهمسة الوصل بني عامة االعضاء 

 طروحة يف قسمه وعن تنظيمهوهو املسؤول عن نوعية املواضيع امل

 ولوال وجود املشرفني يف اي منتدى 

 لغدى بيتا خربا

 ما رأيك يف مشريف اللمة

 حتتكم اللمه على طاقم اشرايف من اعلى مستوى

 لكن االكيد ان هناك تفاوتا بني عمل كل منهم

 وقيامه بواجبه ومفهومه ملنصبه

 لكن على العموم الباس

 مها لكل مشرفهي النصيحة اليت تقد مـــا

 ليست نصيحة بالضبط

 كلمة لكل مشرف ومشرفة وإمنا

 االشراف تكليف وليس تشريفا

 ويوم نصبت مشرفا محلت مسؤولية 

 فاالحرى ان تكون بقدر املشؤولية املرمية على عاتقك

 ستقبل ام ترفض ؟ اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هل

  يستحقون وأساتذةيف اللمة اعضاء 

 لقيادةاستالم دفة ا

                                                                                                                                                            اكثر مين ومن غريهم

 لذا امنتى ان ياخذ كل ذي حق حقه

 

 

 

 

 

 

و ،، لكل منتدى اجتاهه اخلاص ،، اكييد 

 املشرفني هم االساس يف احلفاظ على هذا االجتاه

او ،، فيحذفون املواضيع اليت ال تعرب عن اجتاهاته 

 عاداته وقيمه 

  وتغطية البؤر،، وحياولون تصليح هته االخطاء 

 

 ما رأيك يف مشريف اللمة ؟

وال ارى اي خلل ،، فني لي عالقة بكثيري من املشر

 يف اعماهلم 

بالعكس فهم يقومون باعماهلم على امت وجه 

فقط هناك بعض املنتديات اليت فقد فيهم احلماس 

 امتنى لو يعيدو النظر يف االمر،، 

 

 مـــاهي النصيحة اليت تقدمها لكل مشرف

ما  وإذا،، ان يهتم اكثر باملنتدى املسؤول عليه 

 بأفكار،، احياءه مات التواجد فيه حياول 

 جديدة وفريدة من نوعها 

 

اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هلستقبل ام 

 ترفض ؟

،، فهم لن خيتاروني اال بعد راو كفاءتي ،، اكيد 

لكن كذلك قد ارتاب من املسؤولية اليت 

 ستكون على عاتقي بعدها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة يف املنتديات ؟ كيف ذلك  لإلشرافهل تري 

لكنه ،، فخر وعزة لتبارزنا عليه بالسيوف لنصل اليه  لو كان لإلشراف

 هذا ما ..واهلل أمانه يف يوم القيامة وستسأل عنها ماذا قدمت وماذا فعلت 

  فهمته

 ما رأيك يف مشريف اللمة  -

للمشرفيني ميكن البعض يؤديه بشكل جيد والبعض لون  بالنسبة

 فقط ولكن اإلدارة اكيد مراعيه لذلك 

  نصيحة اليت تقدمها لكل مشرفهي ال مـــا -

  ..سعة صدرك وحتملك النقد أمر مطلوب

  ...فال متتعض فور رؤيتك نقد ال يعجبك

 ..بل على العكس

 املع بأخالقك وأرقى بأهدافك فوق 

  ..كل تصرفات طائشة

 اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هل ستقبل ام ترفض ؟ -

 يلزم بآموور ان اديها بشكل مكتمل لتعيينى

 ان يكون نشاطي ملحوظ يف املنتدى ،املتابعة اليومية للمنتدى ،

أن اإلشراف هي أمانة توكل إليك فقم بها على أكمل وجه  أعلم وأخريًا

فهي رتبة تكليف و ليست تشريف و لتكن هذه الرتبه دافعًا لك للعطاء و 

ولتكون الصوره احلسنه ، بذل كل ما لديك و ليست للتفاخر او التكرب 

 اإلعضاء  أمام

 هذه وجهة نظري لعيينى مشرفة

 

 

 

ملآ يصـل العــضو اآل  فلوالهم  املنتدياتف يف اأجـل هنآآكـ قيمة لاٍلشر

 يدهما املهآمهم وأن حآفظني  ضاالنقطة اليت يرديهآ وهم أي

 

 
 ما رأيك يف مشريف اللمة ؟

 أكمل وجه على مهامهموِيؤدون  رائعونكـل مــشرفني اللمة اجلزائرية 

 

 

 مـــاهي النصيحة اليت تقدمها لكل مشرف؟

 انتم عـند حـسن ظـن اجلمـيع ولكم جزيل الشكر علىآ كل مآقدمتموه لنا

  وبالتوفيق لكل واحد

 

  ستقبل ام ترفض ؟ اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هل

 ارفض وشكرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تري لالشراف قيمة يف املنتديات ؟ هل

 أكيد عندو قيمة

 

  كيف ذلك ؟

كاين اعضاء .. يعين لوال االشراف رح يكونو بزاف جتاوزات من االعضاء و خاصة االعضاء املتطفلني 

 هلنا يظهر دور االشراف.. وال يدخلو يكتبو نامبورت كوا .. ماعندهمش ضمري يدخلو يديروجنيو االعضاء 

 ايضا اختاذ اجراءات مع االعضاء لي يتجاوزو.. وال يف نقلهم للقسم املناسب .. يف حذف املواضيع 

 

 ما رأيك يف مشريف اللمة؟

و كاين لي ختلعو املسؤولية .. يعين كاين لي يأدي دورو على أكمل وجه ربي يبارك فيهم .. فيهم و عليهم 

 و يولي ما يعرفش كيفاه يتعامل.. كيما نقولو 

 

 مـــاهي النصيحة اليت تقدمها لكل مشرف

و حافظ ع املسؤولية و كون على قد الثقة لي مدتهالك ادارة املنتدى .. تهال يف االمانة لي متنحتلك بزاااف بزااف 

 و اعطي نظرة مليحة على االشراف

 
 ؟ اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هل ستقبل ام ترفض

 مانقدرش نقبل.. حاليا 

 ني مشغولة مع الدراسةالنو انا را

 مانقدرش نتواجد بشكل دائم يف املنتدى

 و هذا يعين اني مانقدرش نتحمالملسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم االشراف ذا قيمة بالغة يف اي منتدى الن 

ين الرقابة ويعين التحكيم ويعين االشراف يع

االنظباط واحملافظة فال شك ان هناك من يرتبص من 

اجل االفساد فدور االشراف هنا املراقبة والفصل بني 

 النزاعات واشياء اخرى

ال استطيع ان احكم عليهم مجيعا ولكن اعتقد 

 ان فيهم اخلري و روح املسؤولية واهلل حسيبهم 

والتمحيص ان  نصيحة لكل مشرف هو الرتيث

ختطاء يف حسن الضن خري من ان ختطاء يف 

احلكم كما ان لي نصيحة لكل االعضاء هو 

مش مسؤول يعين بشر خيطاء   اعتبار املشرف عضوء

كما حنطاء وهو ماجور على اجتهادة ان اصاب او 

 اخطاء

لقد عرضت عليا االشراف من قبل ورفضتها ليس 

ة قد لشيء امنا النها مسوؤلية ومشاغلي كثري

اغيب عن املنتدى عدة ايام ورمبا شهور ثم احب ان 

واخشى ان اوضف بالظلم ولو  اكون عضوء

باالشتباه ثم اني ضعيف اجتاه كل 

استعطاف فال اصلح يف مناصب اجلزر 

 والتاديب



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              

 

 

                          

 
  هل تري لالشراف قيمة يف املنتديات ؟ كيف ذلك ؟                                             

                  نعم لديه قيمة وذالك فيما خيص التعديالت اليت تطرا على املواضيع وحذف املواضيع الغري                                             

 مرغوب فيها وهكدا                                            

 يف اللمة؟ما رأيك يف مشر                                               

 ما شاء اهلل قاميني بالواجب تاعهم                                              

 
 مـــاهي النصيحة اليت تقدمها لكل مشرف                                           

 النو ما شاء اهلل عليهم يف املستوى واهلل مشرفني املنتدى ال ينتظرون منا النصيحة                                           

 اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هل ستقبل ام ترفض ؟                                          

 ارفض                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تري لالشراف قيمة يف املنتديات ؟ كيف 

 ذلك ؟

نعم لالشراف قيمة يف املنتدى و هذا ملراقبة 

 نتدى و صيانتهامل

 

 ما رأيك يف مشريف اللمة؟

مشريف اللمة جد نشيطني و ميارسون عملهم 

 بكل جد

 

 مـــاهي النصيحة اليت تقدمها لكل مشرف

اقدم لكل مشرف ان يعمل على تنفيد ما جاء 

 يف قوانني املنتدى

 

اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هلستقبل ام 

 ترفض ؟

 قبلاذا جاءني طلب يف االشراف سا

 

يف ما خيص سؤوالكي عن أهمية االشراف فهي مهمة بل :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته وبعد

 ضرورية فمن غري راعي قد تضيع الرعية 

أما ملشريف اللمة فال أعرف منهم أحد لألسف سوى االمساء احلركية هلم لكن مع ذلك أستوسم فيهم خريا 

 خت يامسني عنابة هي أهل ملا هو أمسا من االشرافوال أزكي على اهلل أحد وعلى رأسهم األ

 طبعا وذلك  فسأرفضهأما أخر جوابي لسؤوالكي عن قبولي أو رفضي لإلشراف 

 أني أراه تكليف وليس تشريف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة يف املنتديات ؟ كيف  لإلشرافهل تري 

 ذلك ؟

قيمة عليا يف منتديات لو لوجود  لإلشرافنعم ان 

ل اسطبل حيث ان عضو مشرفني لكان منتدى مث

 ... يقول ما حيلو له من كالم فاحش و غريها

 ما رأيك يف مشريف اللمة؟

اعرفهم كلهم لكن اعرف بعض  مشرف اللمة ال

منهم وهم مشرفني بكامل صفات مجال 

 يتحكمون يف منتدى و يسريونه باحسن سري 

 

 مـــاهي النصيحة اليت تقدمها لكل مشرف

 قة حسنة نصحيت ان يسريو منتدى بطري

 

ستقبل ام  اذا جائك طلب تعيني يف االشراف هل

 ترفض ؟

نا لو جائين طلب تعني يف اشراف سوف ارفض ا

 لبانها مهمة صعبة و اخاف ان افشل فيها

 

 

 

اوال اكيد االشراف لديه قيمة يف املنتديات ملن 

هو اهل له فهو قبل كل شئ تكليف قبل ان 

يكون تشريف عمال بقوله صلى اهلل عليه 

 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"وسلم 

" 

ثانيا رايي وبكل موضوعية يف مشريف اللمة لو 

 اختريوا هلا  مل يكونو على قدر من املسؤولية ملا

ثالثا بدل النصيحة اقدم دعاء كان اهلل يف 

 عونكم ومزيدا من اهلمة والنشاط لرقي املنتدى 

املوقرة  لإلدارةرابعا حاليا ارفض مع احرتامي 

 لكثرة انشغاالتي وقلة التواجد

 

قيمة يف املنتديات ؟  لإلشرافهل تري   

للحفاظ على النظام و  تأكيدبكل 

 التجاوزات

 
 ما رأيك يف مشريف اللمة؟

على  لإلجابةقة ال أعرفهم كلهم احلقي

 السؤال 

هي النصيحة اليت تقدمها لكل  مـــا

 مشرف؟

 

أن يضع مشاعره جانبا و أال يكون  ...

 متسرع يف بعض التصرفات 

 
طلب تعيني يف االشراف هل  حائكاذا 

  ستقبل ام ترفض ؟

 

 سوف أرفض 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السؤال

 او مشاركة خملة؟ عن أي موضوع سيء( بدون علمهم)هل يأثم املشرف او املشرفة يف املنتدى اذا غفلوا

 فماذا يتوجب عليهم فعله حينها؟، واذا قاموا بتطبيق قوانني املنتدى و غضب أحد األعضاء و دعا عليهم 

 

  :اجلــواب

 

 ! احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

هي يف الغالب تكون احتسابية ، وإن وجد هلا مقابل ، و من توىل أمرا فإنه يقوم به على وجهه ، سواء كان ذلك بعقد عمل أو احتسابا ، ومثل هذه اجلوانب 

  . يكون املشرف قد قام مبهمة شرعية إذا كانت أنظمة املنتدى شرعية ، ومن ثم عليه أن يتقي اهلل فيها ما استطاع

 ) : ه إذا علم به ، يف حدود قدرته ؛ لقول اهلل تعاىلوما يقع عن غري علم منه وال تفريط ، فإنه ال حرج عليه فيه لعدم علمه به مع عدم تفريطه ، وعليه أن يتالفا

 .  فاتقوا اهلل ما استطعتم

 

ووافق عليها عمليا ؛ وحينئذ  وأما قيامهم بتطبيق أنظمة املنتدى املشروعة ، فهو من مهمتهم ، ومن سّجل يف املنتدى يفرتض أنه قد قرأ بنود نظام املنتدى وقوانينه ،

ن البنود املشروعة تطبيقا عادال ، ال ظلم فيه عليه ، ال يكون حمقا يف دعائه ، وعليه أن يتفاهم مع إدارة املنتدى ، حفاظا على حق فهو عندما يطبق عليه بند م

ع عدم ظلمه له ، بل ينبغي أن يعتذر ممن أساء إليه من املشرفني ، ألن إساءته إليه م( . املسلمون على شروطهم  ) األخوة ، والتزاما مبا وافق عليه من شروط ، و

والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا : يكون نوعا من األذى للمؤمن أو املؤمنة ، فيخشى أن يدخل تصرفه هذا يف قول اهلل عز وجل 

 . واهلل تعاىل أعلم  بهتانا وإمثا مبينا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  إىل كل إدارة منتدى

  .. اتقوا اهلل يف اختياركم للمشرفني واملشرفات

ار احدها انتم قاعدة وأساس البنيان واملشرفني واملشرفات أعمدة إن أنه

  .. انهار البنيان

اليهم ان أضع يف كل قسم مشرف بقدر مايهم من هو الذي يستحق 

 هذه املكانة ؟؟ 

 من هو الشخص الذي ان غبت أستأمن الرعية عنده ؟؟ 

ذالك الذي امتالء قلبه ..من هو الشخص الذي خياف اهلل يف األعضاء 

  ..باخلوف من اهلل 

خص الذي صفة احللم وطيب اخللق ذالك الش.. ذالك الشخص القدوة 

 منهجه ؟؟ 

ذالك الشخص الذي حيمل العقيدة الصاحلة والصحيحة من غري غلو 

  ..وال إفراط وال تفريط 

  .. فاحرصوا يارعاكم اهلل األمر ليس باهلني

 
   إىل كل مشرف ومشرفة

   كلنا بشر وكلنا ذو خطأ لكن يبقى لالسم معين وهيبة

انتم قدوة لألمة احملمدية كلها ..خطاكم ليس كخطأ أي احد

اتقوا اهلل يف أبناء وبنات املسلمني..    

قسمك اجعله بني عينك ..قسمك هو بيتك الذي البد ان حتافظ عليه 

  راقب كل رد يدرج

اعدل وال ختشى يف اهلل لومة الئم اعدل يف كل من ميس الشريعة 

 اإلسالمية

ضعيفة واعدل يف كالم أي رجل تراه يؤثر يف قلب فتاه   

وأنت يا أختاه احذري أقوهلا لك احذري ان تدخلي يف نقاش حاد مع 

 األعضاء من الرجال 

وان استطعت ال ..ان كتب كالم ال يليق أرسلي الرابط لإلداريني 

  .. تعدلي يف كالم أي رجل

يبقى للرجل كيانه ورجولته وقد تكون نظرته قاصرة حبيث يقول 

 ملاذا فتاه تعدل يف كالمي 

دأ وساوس الشيطان تدخل يف قلبه بني الفينة واألخرىوتب  ..  

أختاه مشرفتنا الغالية ليكن جل اهتمامك وأغلبه وأكثره بالدرر 

  .. الغالية على اإلسالم

أختاه أنِت أم لكل عضوه أنت مربية لكل فتاه تكتب معكم أنتِ 

 مسؤوله عنها يف يوم القيامة 

عزميتها اكسيب ثقتها استفقديها وأسالي عن أخبارها شدي من 

 انصحيها 

وتعاوني أنِت وإياها على الرب والتقوى فلرمبا تكون اتقى منك وازكي 

منك واعلم منك فاجعلي هلا مقام عالي بتشجيعك هلا بالكلمة 

الطيبة احلنونة والنصيحة الصادقة فهي ان ضلت مع احد الرجال يف 

 منتداكم وانساقت فأنت مسؤليه يوم القيامة عنها

   ىل كل عضو وعضوهإ

شرفات ليسوا مالئكة وليسوا اعلموا يارعاكم اهلل ان املشرفني وامل

 معصومني من اخلطأ 

فليس كل منتدى جييد اختيار ،،فال جتعلهم نورا تستظئ منهم دوما 

  .. منهم أهل هلذه املنزلة

  .. فيا أخوتي لتجعلوا هدفكم يف الكتابة هو الدعوة اىل اهلل

  .. هو اجلهاد بالكلمة لرفع راية اإلسالم واملسلمني

  .. بالدرجات من رب السموات واألرض لتسمو أنفسكم للعال

 ولتجعل كلماتك خالصة لوجه اهلل عزوجل

 ويف اخلتـــام 

لكنه  ,, لو كان لإلشراف فخر وعزة لتبارزنا عليه بالسيوف لنصل اليه

  ..واهلل أمانه يف يوم القيامة وستسأل عنها ماذا قدمت وماذا فعلت 

افظت على أخواتك هل ح.. كيف أنكرت املنكر وهل أمرت باملعروف 

  ..من الذئاب البشرية 

  !! هل كنت حريص على نصح الشباب باحلكمة واملوعظة احلسنه

  .. هل وهل وهل

هذه كلماتي القليلة من قلب مشفق ومن قلب خائف من األمانة اليت 

  ..امحلها يف نفسي 

ولتحللونا دنيا ..فكل العذر لكل أخ وأخت أخطئنا وقصرنا حبقهم 

  .. اهلل ال يكلف نفسا إال وسعها وآخره فان

  ,, اللهم الحتملنا ماال طاقة لنا به

  .. اللهم كون عونا لنا يف كل أمورنا

  .. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبا وما تأخر وسدد خطانا واعفوا عنا

اللهم اكتب لنا أجر حراسة ثغر من ثغر اإلسالم واكتب لنا اجر عينان 

 مل تنم الليل 

 نشر بدعة ومن اتباع شهوه من ضعاف النفوس وضياع درة غالية خوفا من

..  

اللهم اجعلنا عملنا خالصا لوجهك واغفر لنا وسدد خطانا واجعل اجلنة 

 مثوانا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32عنــــــــــــــــابي: ريشة  االخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيل ان الضحك يريح القلوب وجيعلها تتشوق الي مستقبل أفضل 

 وأحسن ن فلنرتكم مع هذا املقــال الرتفيهي ألحد الكتاب البارعني 

 عن عامل املنتديات 

 . هل انت مشرف يافرحة امك بيك

 ة، حنن يف زمن األنرتنت، والذي ليس مشرتكا يف الفايس بوك سوف يعامل معامل الشيخة بديع

 .رتونيوإذا كنا سابقا نفتخر بانتماءاتنا إىل النوادي فإننا اليوم نفتخر بانتماءاتنا إىل اجملاميع واملنتديات اليت متأل هذا الفضاء االلك

متنى أن حتضر حاولت أن أتصل بك يف اهلاتف احملمول فوجدته مغلقا، أ لدرجة أنين استقبلت ذات مرة رسالة خاصة على أحد املنتديات ومضمونها، لقد

 معك 

 سألتين أمي عن سبب اهتمامي باجللوس أمام األنرتنت كل هذا الوقت،وقالت  .!اخلبز واحلليب وأنت عائد إىل البيت، إمضاء أمك الفرحانة بيك

 جد له جوابا سوى أن أكذب يف احلقيقة شعرت باإلحراج أمام هذا السؤال الربيئ الذي مل أ"...هل يعطونكم راتبا جيدا نظري هذا العمل؟" بكل عفوية 

 إذن نريد بوجتازا جديدا يف املطبخ، ألن القديم أصبح ال يعمل، اشرت لنا واحدا من راتبك بالعمل على : " فقالت "..حنن نقبض رواتبا هامة يا أمي.." قائال

 فتقول هلا ، لقد أصبح ...ل أمي عن الذي أفعلهتدخل خاليت إىل البيت، وهي حتملق يف منظري وأنا أجلس أمام شاشة الكمبيوتر كاألبله ، ثم تسأ

 .ابين مشرفا العاقبة البنك سعيد، أمل جيد وظيفة بعد؟

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفى بونيف: بقلم 

ياحسرتي، هو يعمل مع خاله يف ورشة البناء ثم يعود مهدودا آخر : " فتجيبها خاليت متحسرة

 "..اليوم

 ."شوف لسعيد وظيفة معك، سيكون مشرفا جيدا مثلك: " ثم صرخت 

 ."لقد مت تقليص صالحياتي..." أنظر إىل الشاشة بعصبية، ثم أضغط على الفأرة

لكن ماهو اسم اجلروب، وما ...سأكون جروبا...قل غاضبا إىل صفحة الفايس بوكثم أنت

 .أهدافه؟

أنظر إىل شاشة التلفزيون ألشاهد املطرب ثامر حسين وهو يعين ويرقص والبنات حوله يصرخن 

 ...ويرمني حتت أقدامه الذهب

  محلة كراهية لتامر حسين، وسيكون..سيكون اسم اجلروب ..تربق يف ذهين فكرة

اهلدف هو مقاطعة أغانيه وكليباته، والدعوة إىل حماكمته بعد أن سرق البنات منا حنن 

 .معشر الرجال العاديني

 تزكم أنفي رائحة الباذجنان املقلي واليت هي أقرب إىل غاز األعصاب، فأصرخ

 كل يوم باذجنان يا أمي، واهلل سوف أكون جروب مناهضة الباذجنان يف: "غاضبا 

ف أدعو إىل مقاطعته هو اآلخر ألنه بتسبب يف االمراض املزمنة ، ويتسبب يف سواد البيوت، وسو

 "..بوجوه النساء

أخرج من البيت قبيل املغرب متاما كما لو أنين موظف، ثم أجلس باملقهى حيث جيتمع 

 ...األصدقاء

 هل بإمكانك أن حتدث مدير املوقع عين بأن يرفع : " يقول لي أحد أصحابي

 "درجة مشرف، أنا عضو منذ أربع سنوات ومل أستفد من أية ترقية أو عالوة ؟ عضوييت إىل

 ال أنصحك بأن تفتح املوضوع مع املدير مباشرة، : " ثم يرد عليه اآلخر 

 ابعث برسالة إىل املشرفة لسان العصفور وهي تستطيع أن ترقيك إىل درجة مشرف 

 ."..دير قد أعطى هلا كافة الصالحياتألنين مسعت كالما يف أروقة املسنجر ومفاده بأن امل

 هناك حركة سوف حتدث هذه األيام يف سلك " فأقول هلم وأنا واثق من نفسي 

 املشرفني، إذ أن املدير سوف ينقل البعض إىل الفروع البعيدة اليت ال يدخلها 

 كثري من األعضاء، وعليه سوف يفتتح مناصب جديدة يف سلك املشرفني على حسب 

 اخلربة، هلذا أنصحكم أن تكثفوا نشاطكم خالل هذه االيام بكتابةالكفاءة و

تقارير سرية إىل السيد مدير املوقع حول األعضاء 

 املشاغبني واإلداريني 

املتهاونني، وأن جتتهدوا قدر املستطاع لنقل أخبار 

اجملموعات املسنجرية وماذا ختطط لإلطاحة 

 وقعبامل

لقد مسعت بأن العضو بوس : " فيهمس لي أحدهم

 الواوا أح، قد جهز برناجما 

خطريا للتهكري على األعضاء وكشف أرقامهم 

  السرية، وكذا اختالس إمييالتهم

أنت ال تعرف ملاذا يفعل كل هذا، : "فأجيبه هامسا

 هو يريد التقرب من 

العضوة لئيمة بنت العشرين، خاصة عندما وضعت 

 الشخصية، يا صورتها 

رغم أن مدير املوقع حريص على مناذاتها ..صاحيب

 بتفاحة املوقع، لقد شاهدت هلا

كم صورة يف الفايس بوك، و اهلوت تبارك اهلل فيما 

 ."خلق

ثم أعود إىل البيت ألقضي الليلة يف متابعة أعمالي 

 اإلشرافية، تقول 

جيب أن أزود ساعات العمل على اعتبار أن " والدتي 

 منزلي ألشرتي غرفة عملي 

 نوم جديدة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد اهلل خليلي: بقلم                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  :الرويــــــــة 

الوصول إىل أعلى املعايري املهنية يف 

جمال جودة  االداء   وإدارة تسيري 

املنتديات واملواقع  على أن يكون منتدى 

اللمة اجلزائرية  هو املرجع  وبيت اخلربة 

 . االول  يف هذا اجملال

 

  :الرسالــــــة 

تطوير مفاهيم وأساليب جودة إدارة 

املواقع واملنتديات  فيما حيقق االهداف 

كفاء وتعزيز ثقافة االشراف بفعالية و

 من الناحية النظرية والتطبيقية 

 

  :االهــــــداف 

تنمية فكرة االشراف وإعطائها  1

منوذجيا  اجيابيا  وتطوير هذه املهنة 

 وتنشيطها باستمرار

 املساهمة يف نشر وتثقيف املشرف  3

 ان يكون هو نواة القسم املشرف عليه  2

 لومات واخلربةاالستفادة ولتبادل املع 4

املساهمة يف اعداد  برامج  مستمرة  5

لوضع املعايري لألداء وكيفية  مواجهة 

وتقييم االعضاء والساهر على الرقي 

 باملواقع واملنتديات 

 حتقيق التواصل بني االعضاء  6

تأصيل الضوابط والقوانني العامة  7

 لألخالقيات وجودة االداء

 

 :النشــاطــات 

دعوة االعضاء املوهوبني اىل التسجيل واإلبداع  على االبداع واستخراج مواهبهم تشجيع االعضاء 

 اقامة املسابقات  وتنظيم الرحالة ان امكن دعوة اصحاب االختصاص  يف مجيع اجملاالت   معنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "وذِكــر فإن الذكرى تنفع المؤمنين                                   " 

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي رسوله الكريم 

 حنمده ألأنه وفقنا لوضع هذه الصحفات القليلة اليت علها قد تربز ولو بالقليل 

 معين االشراف واملشرف املميز 

 هذا العدد الذيكآن ذلك هدفنآ و غآيتنآ من ورآء 

 و موفقآ ، أبلى فيه أعضآءنآ الكرآم بآلءآ نرآه حسنآ 

 غري أنه يبقى دآئمآ هنآك الكثري

 نأمل ذلك، و الكثري من األمور اخلفية اليت مل نصل إليهآ بعد 

 حنن أسرة اجمللة مؤمنون مبواصلة ما بدأناه ، فاإلرآدة و األمل ال يفآرقآنآ أبدآآ 

 ءنا أعضاء ملتنا ذو عقول مميزةو حنن آل نشك بآن أعضآ

  , و هلآ من الفكر و األفكآر مآٌيبهر العقل

نشجع كل من سآهم فيها من قريب أو  " جملة املشرف املميز" فأعضآءنا ذو عقول ٌتفكر وتسعى إىل امٌلضي قدما دآئما حنو االبداعلذلك فنحن من نآفذة جملتنآ 

نتمنى ان يكون العدد قد نال رضاكم رغم تواضعه وقلة  صفحآتهآ مفيدآ لكل من طآلعهآ      دم بني و نأمل أن يكون ماٌق بعيدو نشكره جزيل الشكر

  اخلربة فيه اال ان الصعوبة يف بادئ األمر البد منها وهي من حتفزنا لالحرتافية دوما كما نأمل أن تلقى هذه البادرة إستحسآنكم
 و وهبكم شفآعة الرمحآن   واطمئنآن ية و زآدكـــم عآف أنــآر اهلل نهـــآركم بالقرآن 

 و ألبسكم حلل الرضآ و الغفرآن و أضآء قلوبكم بالتقوى و اإلميان و أيدكم بنصر منع على اإلنسان و اجلآن               

 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعالي وبركاته                                                                                                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعضاء المشاركين في المجلة                                                                                 تطالعون في هذا العــــــدد           
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 34...............................سالم ليف ضيافة رسالة ا

 35..........يف ضيافة الشرح املصور ألدوات املشرف 

 37....................يف ضيافة التسليــة والرتفيـــه 

 32..................جودة االداء وإدارة املواقع واملنتديات

 21.............................................. اخلــــــــــامتة

 21: ....................................ـــــــــة فهرس  اجمللـ


