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  لوجیا المعلوماتوالفكر اإلسالمي وتكن
  
  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة االساسیة                       نبیل محمود شاكر السعدي              . د.م.أ

  
  

  :  المقدمة
  

س��اھمت تكنولوجی��ا المعلوم��ات ف��ي تغیی��ر س��مة الحی��اة بش��كل س��ریع إذ اص��بح  لق��د  
المعلوم�ة ونقلھ�ا م�ن الرك�ائز الت�ي تمكنن�ا م�ن مواكب�ة  استخدام التكنولوجیا في الحصول عل�ى

التط�ور العلم�ي وت�وفیر الفرص�ة للمجتمع�ات واالنظم�ة التخ�اذ الق�رارات المناس�بة ف�ي الوق�ت 
  . الكمبیوتر  المناسب وذلك باستخدام اآلالت التكنولوجیة الحدیثة ومنھا

ومس�توى ع�ال م��ن ان المعطی�ات الناتج�ة ع�ن معالج�ة البیان�ات وف�ق س�یاقات مح�ددة   
 –الموثوقیة تسمى بالمعلوم�ات وھ�ي ب�ذلك تك�ون اإلط�ار ال�ذي یح�وي تكنولوجی�ا المعلوم�ات 

ونظم المعلومات وشبكات االتصال وتطبیقاتھا في مختلف مجاالت العم�ل  –وعلوم الكمبیوتر 
  . اإلنساني 
س�الم ان األحداث التاریخیة كانت قد أوضحت عمق التجربة النھضویة التي قادھ�ا اإل  

على مر العصور والیوم نعیش في عصر العولمة واالنفتاح عل�ى الع�الم والتط�ور الس�ریع ف�ي 
الثورة المعلوماتیة والمعرفیة تتعمق الھوة والفاص�ل االجتم�اعي ب�ین فئ�ات متطلع�ة نح�و تقلی�د 
ومحاكاة الثقافة الغربیة بكل شغف وفئة اخرى تتطلع الى استیعاب مفھوم التكنولوجی�ا وتحدی�د 
طرق االستفادة من ھذا الجدی�د المتط�ور وتحدی�د ال�روابط المعرفی�ة والكش�ف عنھ�ا م�ن خ�الل 
منظار علمي إس�المي واض�ح بم�ا یحق�ق التنمی�ة ف�ي المجتم�ع اإلس�المي فلك�ل جدی�د ومتط�ور 
سلبیاتھ وإیجابیاتھ على الفرد والمجتمع وال یمكننا اخذ ك�ل م�ا تتقاذف�ھ الحض�ارة الغربی�ة علین�ا 

من ذلك فان المسلمین في الع�الم العرب�ي تھ�افتوا عل�ى اقتن�اء ثقاف�ة الغ�رب بش�كل  وعلى الرغم
مسرف ومبالغ فیھ فھل یمك�ن ھ�ذا التطل�ع نح�و اس�تیراد الثقاف�ة دون اس�تیعاب مكنوناتھ�ا أم إن 

  األمر یتعلق باالستھالك والتلقي وتجاھل العالقة بین الفكر اإلسالمي والثقافة الغربیة ؟ 
الع��رب وتح��دي (  م ال��ذي یطرح��ھ إس��ماعیل ن��وري الربیع��ي بمقال��ھوالس��ؤال األھ��  

ح��ول التط��ور المط��رد ال��ذي ترف��ل فی��ھ البل��دان المتقدم��ة إزاء الھ��وة والفج��وة  )١() المعلوماتی��ة 
التي تعاني منھا االقطار العربیة على الرغم من االستیراد الواسع بل والمبالغ فی�ھ لھ�ذه التقان�ة 

  فأین الخلل ؟ 
أن ننظر بتمعن الى ھذه التقانة قبل أن نأخ�ذ م�ا ینفعن�ا منھ�ا عل�ى اال یخ�الف إن علینا   

قیمنا الدینیة ومتطلب�ات مجتمعن�ا ، وعلین�ا التبص�ر ف�ي اختیارن�ا بعقلی�ة واعی�ة بم�ا یحق�ق النف�ع 
  . والفائدة وتجنب الوقوع في شرك االنحراف والتفسخ 

  
  
  
  

  : أھمیة تكنولوجیا المعلومات 
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اس����تخدام اآلالت التكنولوجی����ة الحدیث����ة ومنھ����ا " المعلوم����ات  یقص����د بتكنولوجی����ا  
، وق���د اص���بح  اس���تخدام التكنولوجی���ا ف���ي  )٢(" الكومبی���وتر ف���ي جمی���ع البیان���ات ومعالجتھ���ا 

الحصول على المعلومات من اإلجراءات المھمة لمواكبة عجلة التقدم ف�ي المج�االت المعرفی�ة 
   -:كافة وتتمثل ھذه التكنولوجیا باآلتي 

  
وھي شبكة عالمی�ة تس�تخدم ف�ي ش�تى المج�االت العلمی�ة وتش�كلھا  :بكة االنترنیت ش ·

مجموعة من الكمبیوترات المترابطة في شبكة او شبكات وف�ق نظ�ام مع�ین وتس�تخدم 
   -:لتلبیة 

  . الحصول على المعلومات من مختلف انحاء العالم  -١
 . العمل والتعلم التعاوني الجماعي  -٢
 . قت واقل كلفة االتصال بالعالم بأسرع و -٣

  
   -:اما الخدمات التي یمكن االستفادة منھا في مجال التربیة والتعلیم فیمكن إجمالھا باآلتي 

  . نظام البرید اإللكتروني  ·
 .  FTPنظام نقل الملفات  ·
 .  New Groupخدمة المجموعات اإلخباریة  ·
 .  Mailiingخدمة القوائم البریدیة  ·
 .  Internet Relay Chatخدمة المحادثة  ·
 .  Gopherخدمة البحث في القوائم  ·
 .  Waisخدمة البحث باستخدام  ·
 . خدمة الشبكة العنكبوتیة  ·
 . خدمة المراسلة اإللكترونیة  ·
 . نقل إستراتیجیات التدریس  ·
 . التعلیم المشترك  ·
جعل العالم قریة كونیة من خالل المشاركة في االحداث الیومیة عب�ر االنترنی�ت كم�ا  ·

  -:نترنیت جملة من الخدمات یمكن استخدامھا في مجال التعلیم ومنھا توفر شبكة اال
  

   -:وفرة مصادر المعلومات مثل  -١
  . الكتب اإللكترونیة  ·
 . الدوریات  ·
 . المواقع التعلیمیة  ·
 . قواعد البیانات  ·
 . الموسوعات  ·

  
  
  

  -:إذ یمكن التخاطب في اللحظة نفسھا بواسطة  :االتصال المباشر المتزامن  -٢
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  . اطب الكتابي التخ ·
 . التخاطب الصوتي عن طریق االنترنیت  ·
 .  )٢(المؤتمرات المرئیة  ·

وفي ضوء ھذه الوقائع ومما ال شك فیھ فان أھمی�ة تكنولوجی�ا المعلوم�ات تتجل�ى ف�ي   
إرساء معالم جدیدة للعالم وتحدید مسارات واتجاھات لم تكن معروفة ض�من الفك�ر اإلنس�اني ، 

ك�ن ان تتط�ور الن ك�ل اب�واب الت�راث البش�ري مفتوح�ة أمامھ�ا وھ�ذا وال نعلم الى أي م�دى یم
یؤكد حتمیة اصطدامھا بالواقع الفكري اإلسالمي الذي یرفض الخضوع لمنط�ق المس�تبد ال�ذي 

  . روج لشبكتھ الفكریة عبر نتاج التكنولوجیا 
  

  : مشكلة البحث 
العالمی��ة ف��ي  یواج��ھ الفك��ر االس��المي الكثی��ر م��ن االش��كاالت المعاص��رة للتط��ورات  

المرحلة الراھن�ة أص�عبھا الت�ي تتق�اطع م�ع المب�ادئ والق�یم المؤسس�ة للبن�اء الفك�ري اإلس�المي 
األمر الذي جعل سلوك الفرد المسلم تحت حالة نزاع بین العقائد واالفك�ار النابع�ة م�ن تی�ارات 

و ف��رق تس��يء اس��تعمال ھ��ذه التكنولوجی��ا س��واء كان��ت ھ��ذه الف��رق تمث��ل دع��اة الفك��ر المض��اد ا
ض��الة ت��دعي إنھ��ا ال��دین الح��ق فتب��ث س��مومھا الفتاك��ة ب��ین الش��باب المس��لم تخریب��اً لعقائ��دھم 

عب�ر ش�بكة االنترنی�ت الصحیحة ففتح�ت ب�ذلك أبواب�اً لالنح�الل واإلباحی�ة وممارس�ة الموبق�ات 
  . لیصبح معھا الدفاع عن قیم اإلسالم وأفكاره أمراً في غایة الصعوبة والتعقید 

لة وما بعدھا الذي نعیشھ الیوم لن یبق�ى مكت�وف االی�دي یحص�ر منھل�ھ ان عصر الدو  
الفكري داخل أسوار مغلقة تسمى بحدود الدولة إنما ھ�و ع�المي ش�امل یس�عى ال�ى م�ا ال نھای�ة 
مسخراً لھا كل االكتشافات العلمیة الراھنة للھیمنة الرأسمالیة وإدامة الفجوة التقنیة الت�ي تس�مح 

ولوجی��ة المناقض��ة للفك��ر اإلس��المي الت��ي ال یمك��ن معالجتھ��ا بوس��ائل لتحقی��ق االغ��راض األید
الدفاع التقلیدیة االمر ال�ذي س�یؤدي ال�ى ت�دمیر اص�ول الفك�ر اإلس�المي العرب�ي ومنبع�ھ ال�ذي 

  . أعطاه السیادة في المجتمع العربي 
  

   )١( :حضارة المعلوماتیة 
مھ�ا المعلوماتی�ة حی�ث ویقصد بھ االختزال المعرفي المنضوي ف�ي ش�روط جدی�دة قوا  

الثقافة الرقمیة واالقتصاد الرمزي واالتصال المكثف ب�ین أط�راف الع�الم والص�راع والتن�افس 
ان��ھ االنحس��ار الواض��ح للص��ناعات " م��ن اج��ل تقل��یص التكلف��ة والعم��ل عل��ى احتك��ار الس��وق 

ل المعرف�ة التقلیدیة والتغیب ألھمیة الخامات الطبیعیة والبحوث الجاد عن الب�دائل نح�و اس�تعما
للس��یطرة عل���ى االس��تثمارات وھیمن���ة الش��ركات الع���ابرة للقومی��ات ذات الرس���امیل العمالق���ة 

  .  )٦(" والخرافیة 
الت��أثیر ف��ي المج��ال االقتص��ادي ب��ل ان االداء السیاس��ي ص��ار یتخ��ذ اكث��ر ول��م یتوق��ف   

االش��كال مباش��رة تح��دت دواع��ي الحف��اظ عل��ى المص��الح الخاص��ة واالرتباط��ات االقتص��ادیة 
  . الواسعة والمتعددة 

ان��ھ الث��الوث ال��ذي ب��ات ی��تحكم بمص��یر الع��الم االقتص��ادي والسیاس��ي حی��ث الثقاف��ة ،   
التحویل ، التسویق ، وعلى ھذا قضي لھذه الشركات السیطرة على النسبة األھم واألوس�ع م�ن 

اطي الع�الم حجم االنتاج العالمي فیما تحتشد األموال السائلة لدیھا بما قیمتھ ثالثة اضعاف احتی�
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من العمالت والذھب وتقدر معدالت المبیعات السنویة لبعض ھذه الشركات بما یتجاوز الن�اتج 
  . القومي لمجموعة من الدول 

م��ن الس��یطرة عل��ى مقالی��د التط��ور العلم��ي حت��ى فرض��ت لق��د تمكن��ت ھ��ذه الش��ركات   
ة وھك�ذا ص�ار لھ�ا ھیمنتھا على واقع الصناعات اإللكترونی�ة والعس�كریة والكیمیاوی�ة والنووی�

القدرة لفرض شروطھا على مجمل أنواع بلدان الش�مال المتقدم�ة ال�ى بل�دان الجن�وب النامی�ة ، 
ولم یتوقف الحال على نمط معین او محدد من العالق�ات ب�ل اتخ�ذ تجلی�ات متع�ددة ، فھ�و یتخ�ذ 

ف�روع لھ�ذه  شكل التطور للمعدات المستعملة في البلدان النامیة او منح حقوق االمتی�از وانش�اء
الشركات ، أذ یتم في اطار ذلك توسیع العمل في مجال نطاق الص�ناعات التجمیعی�ة الخاض�عة 

وق�د تعم�دت ھ�ذه الش�ركات " وبشكل مباشر لألش�راف الفن�ي واالداري م�ن قب�ل الش�ركة االم  
العمالق��ة ال��ى اقام��ة مش��اریع مش��تركة م��ع بع��ض البل��دان تك��ون لھ��ا ح��ق الرعای��ة والحص��انة 

الجائزة والمتعسفة بل وتتخذ العالقة حداً من االھدار للحقوق والسیادة الوطنی�ة لتل�ك والشروط 
، أما النموذج االكثر حضوراً فیتجلى في مج�ال االس�تثمار المباش�ر والعم�ل عل�ى  )٤(" البلدان 

اقام��ة الف��روع او تق��دیم المس��اعدات والمش��ورة الفنی��ة تح��ت دع��وى النم��و االقتص��ادي لیك��ون 
مج��االت ومراف��ق مختلف��ة وبالت��الي إحك��ام الھیمن��ة وإطب��اق ط��وق التبعی��ة الفكری��ة التغلغ��ل ف��ي 

  . واالقتصادیة حول الدول النامیة 
  

   )٣( :أسقاطات المعلوماتیة على الفكر اإلسالمي 
كأنعكاس للتطورات العالمی�ة یواجھ الفكر االسالمي الكثیر من االشكاالت المعاصرة   

الى االستقاللیة الفكریة وتعزیز الشخصیة اإلس�المیة المس�تقلة  المعاشة وإذا كانت النسب تمیل
ضمن مراحل الصراع الفكري بین العقائد واألفك�ار ف�أن انحس�ار الص�راع وس�یادة ق�یم فكری�ة 
نابعة من تیار واحد قد فرض شروطاً جدیدة على ھؤالء اصبح معھا الدفاع ع�ن الق�یم الفكری�ة 

صوص��اً عن��دما تتق��اطع ھ��ذه الق��یم م��ع المب��ادئ والق��یم اإلس��المیة أم��رأً ف��ي غای��ة التعقی��د وخ
األساس��یة للبن��اء الفك��ري اإلس��المي وس��یكون س��لوك المس��لم ف��ي حال��ة ص��راع ال یمك��ن التنب��ؤ 
بنتائج��ھ وربم��ا م��ع ھ��ذه الق��یم ، وھ��ذا م��ا یمك��ن أن یك��ون اكث��ر احتمالی��ة مت��ى م��ا تعل��ق ب��القیم 

رھا وع�دم اقت�راف م�ا یمك�ن ان یتق�اطع الروحیة التي تفرض على الم�ؤمن بھ�ا االلت�زام بش�عائ
  . معھا 

ان س���رعة انتق���ال االم���وال والی���د العامل���ة والثقاف���ات والتكنولوجی���ا بفض���ل ث���ورة   
المعلوماتیة واالتصاالت االمر الذي یزید من فعالیة قوى الس�وق العالمی�ة عل�ى مس�توى الع�الم 

میات على حس�اب س�یادة الدول�ة بأكملھ كما یعزز دور الشركات الرأسمالیة الدولیة متعددة القو
، علماً أن للغرب وال سیما الوالیات المتحدة ودولھ الكبرى وش�ركاتھ الكونی�ة دوراً كبی�راً م�ن 

ف��ي الس��عي إلع��ادة ) حرك��ة ان��دماج اس��واق الع��الم التجاری��ة واالس��تثماریة ( خ��الل العولم��ة 
ة وقیمھ���ا العقیدی���ة تخط���یط الع���الم وف���ق معاییرھ���ا الحض���اریة ومفاھیمھ���ا الفكری���ة والسیاس���ی

وتجاھلھ���ا مواری���ث الش���عوب الحض���اریة وھویتھ���ا القومی���ة وتجاربھ���ا اإلنس���انیة وحقھ���ا ف���ي 
تش�كیل المنطق�ة العربی�ة اع�ادة  الى المغایرة الثقافیة بعد احتاللھا العراق واالعالن عن سعیھا 

الت مختلف�ة سیاسیاً وثقلفیاً وبغض النظر عن اھمیة التكنولوجیا وما تقدم�ھ م�ن خدم�ة ف�ي مج�ا
فھي سالح ذو حدین حیث نعیش في عالم بال حدود وال قیود وان احتواء االنترنیت م�ثالً عل�ى 
الخبی��ث والطی��ب والض��ار والن��افع یجعل��ھ یتمث��ل ف��ي بعدی��ھ االیج��ابي والس��لبي وھن��ا تكم��ن 
الخطورة القص�وى ف�ي غی�اب ال�دور الرق�ابي ع�ن االض�رار الناجم�ة ع�ن االس�تعمال الخ�اطئ 

نولوجیا وما یرافقھا من تش�ویھ للفك�ر اإلس�المي فترس�م ل�ھ ص�ورة مش�وھة بعی�دة ك�ل لھذه التك
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البع��د ع��ن حقیقت��ھ الس��اطعة فتص��وره بأن��ھ دی��ن منتش��ر بق��وة الس��الح ال بق��وة الحج��ة والمنط��ق 
  . الخ ......وتاریخھ تاریخ دموي 

س��مومھا ب��ین الش��باب المس��لم س��عیاً لتخری��ب لق��د ظھ��رت مواق��ع لف��رق ض��الة تب��ث   
دتھم الص���حیحة وابع���ادھم ع���ن مس���ار ال���دین الق���ویم ، ففتح���ت ابواب���اً لالنح���الل بإباح���ة عقی���

المحرم��ات والموبق���ات وتقلی���د الغ���رب ف���ي اخالقھ��م وعالق���اتھم فتتس���ع ھ���وة االنح���راف ف���ي 
مجتمعاتن��ا نح��و الحض��یض ، وان ادم��ان الش��باب المس��لم عل��ى االنترنی��ت بقض��اء الس��اعات 

غایة سوى التسكع بین مواقعھا اث�اراً جانبی�ة فھ�ي تس�بب ل�ھ الطویلة امام الشبكة دون ھدف او 
عق��داً نفس��یة ومش��اكل تربوی��ة تبع��ده ع��ن الج��و االس��ري واالجتم��اعي فیع��یش وس��ط اج��واء 
مضطربة قد تدفع بالبعض الى التھور واالن�دفاع والتن�ازل ع�ن بع�ض مبادئ�ھ وص�فاتھ فیك�ون 

  .  )٩(فریسة لالنحراف والضیاع 
  

  :عقائدي االسالم والبناء ال
البناء الفكري المعادي للعرب تیار خطیر یجب مقاومتھ بتی�ار فك�ري اخ�ر یق�دم " ان   

  .  )٨(" االمة العربیة بصورتھا اإلنسانیة 
تتحقق الصورة اإلنسانیة لالم�ة العربی�ة ف�ي الماض�ي باإلس�الم وعلین�ا االن ان نقدم�ھ   

فكرنا ومواقفن�ا فن�راھم یص�ورون  باإلسالم أیضاً فالنظر الى الطرف األخر من الصراع یخدم
االسالم باالرھاب ویربطون كل حركة ت�رد عل�ى انتھ�اك حرمتھ�ا باالرھ�اب وھ�ذا یعن�ي انھ�م 
یخ��افون م��ن ع��ودة االس��الم م��ن جدی��د ، وب��ذلك یق��ول الخبی��ر االمریك��ي بش��ؤون الع��الم الثال��ث 

طل�ق للمقھ�ورین في ھذا الج�زء م�ن الع�الم س�یكون االس�الم بس�بب تأیی�ده الم" روبرت كابالن 
والمظل��ومین اكث��ر جاذبی��ة فھ��ذا ال��دین المط��رد االنتش��ار عل��ى المس��توى الع��المي ھ��و الدیان��ة 

لق��د ح��دد منظ��رو العولم��ة مص��در الخط��ر عل��ى  )١٠(" الوحی��دة المس��تعدة للمنازل��ة والكف��اح 
حضارتھم المنشودة فالتمسك باإلسالم عن طریق نظریتھ االجتماعیة والتي تنطل�ق اساس�اً م�ن 

، وب�النظر ال�ى ) عقی�دة وش�ریعة ( االس�المي ینقس�م ال�ى قس�مین لبناء العقائدي ، اذ ان الفك�ر ا
طریق�ة البن��اء القرآن��ي ف��ي مرحلت��ھ االول��ى یتض��ح ان الق��رآن ن��زل عب��ر ث��الث وعش��رون س��نة 
كانت حصة العقیدة منھا ثالث عشر عاماً وحصة الشریعة منھ�ا عش�ر س�نین ، فال�درس یلح�ظ 

دي كان في مكة والبناء التشریعي كان في المدینة وعلیھ فلتكن خطواتنا االول�ى ان البناء العقائ
ف��ي بن��اء النظری��ة االجتماعی��ة الحدیث��ة مبنی��ة عل��ى االس��اس العقائ��دي لإلس��الم وال��ذي ی��تلخص 

وھي عناص�ر مش�تركة ب�ین  )الوحدانیة ، النبوة ، المعاد ( بالتركیز على الجوانب االتیة وھي 
المیة بغ�ض النظ�ر ع�ن الج�نس او اللغ�ة او المك�ان او الزم�ان ، وان ھ�ذه كل المجتمعات االس�

الوحدة العقائدیة مھمة للوقوف بوجھ كل تحدیات الفكر االسالمي الن توحی�د او تض�ییق اس�س 
الخالف بین المسلمین سوف یبطىء نشر انموذج حیاة الف�رد الغرب�ي ، وان تف�وقھم التكنل�وجي 

  .  )٥(لوحدة العقائدیة للفكر االسالمي ال یقف امامھ او یجاریھ غیر ا
  

  : موقف الفكر االسالمي 
فك�ل م�ا واف�ق الش�رع ) درء المفاسد مقدم على جل�ب المن�افع(تقول القاعدة االصولیة   

وفیھ مصلحة المسلمین اخذنا بھ ، وكل ما خ�الف الش�رع وفی�ھ مفس�دة للمس�لمین ابتع�دنا عن�ھ ، 
اس���تخدام اآلالت التكنولوجی���ة الحدیث���ة ومنھ���ا " دیث وتكنولوجی���ا المعلوماتی���ة بمفھومھ���ا الح���

الكومبی��وتر ف��ي جم��ع البیان��ات ومعالجتھ��ا وتطبیقاتھ��ا ف��ي مختل��ف مج��االت العم��ل اإلنس��اني 
تحم��ل المفس��دة والمص��لحة مع��اً فم��ن المص��لحة النافع��ة اس��تثمار التط��ور العلم��ي  )٢(" الم��نظم 
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الخ وھي امور نأخ�ذ بھ�ا ... الجھد والراحة والتقني في میادین العلوم المختلفة وتوفیر الوقت و
  . ونستفید منھا ما دامت ال تخالف الشرع 

الت�ي تتق�اطع م�ع الش�ریعة االس�المیة وتھ�دد دینن�ا الحنی�ف وتن�ال اما جوانبھا الضارة   
من الرسالة المحمدیة بغضاً وبغیاً عل�ى الح�ق واھل�ھ علین�ا االبتع�اد عنھ�ا وتحریمھ�ا لمخالفتھ�ا 

یة النھ��ا تجل��ب المفس��دة لل��دین وال��دنیا وھ��و م��ا ینبغ��ي االنتب��اه ل��ھ وایض��اح النص��وص الش��رع
مخ�اطره وایج�اد الط�رق والوس��ائل الت�ي م�ن ش��أنھا ان تس�ھم ف�ي البن��اء الحض�اري م�ن خ��الل 
التحرر من التبعیة السیاسیة واالجتماعیة وتشكیل اساس نظري وعلمي واقتصادي مستمد م�ن 

تة الصالحة للتطبیق لكل زم�ان ومك�ان فتراثن�ا الفقھ�ي مل�ىء الشریعة االسالمیة واصولھا الثاب
بالمواضیع واالسس التي تصلح لتكون نظریات ك�ل رم�وز التن�اقض المزی�ف لمس�ألة الم�وارد 
االقتصادیة والتي تحاول دول الغرب تصویرھا بأنھا مشكلة ب�ال ح�ل اال وف�ق انموذجھ�ا ال�ذي 

   .  )٥(طرحھ مفكروھا وفقاً لعقیدتھم الغربیة 
  

  : االستنتاجات والتوصیات 
  : االستنتاجات  -١

   -:توصل الباحث من خالل بحثھ الى االستنتاجات االتیة   
ان التكنولوجیا الحدیثة والمعلومات ھي العصب الحیوي ف�ي حرك�ة االم�م وتطورھ�ا  -١

باعتبارھا منطلق الحاجة المعرفیة التي یمكن ان تساھم ف�ي ح�ل الكثی�ر م�ن المش�اكل 
  .االنسانیة 

ن الص�راع الفك�ري ب��ین االس�الم واالم��م االخ�رى یبق��ى ص�راعاً تتمی��ز فی�ھ المعرف��ة ا -٢
كسالح حاسم ینتصر فیھ من یمتلك�ھ عل�ى اعتب�ار ان الق�وة الحقیقی�ة ھ�ي الت�ي تنبع�ث 
من عقل االنس�ان ول�یس جس�ده وھك�ذا ك�ان االس�الم ف�ي زم�ن الفتوح�ات الت�ي فتح�ت 

 . ھلیة للبشریة افاقاً معرفیة قطعت خیوط ظالم الجا
ان العالم یعیش مرحلة جدیدة فرضھا التطور العلمي المعاص�ر ف�ي تقنی�ة المعلوم�ات  -٣

 . واالتصاالت التي فرضت الغلبة للفكر الذي ابدع في مجال المعلوماتیة 
تیقظ الفكر االسالمي للفجوة التقنیة الت�ي ص�نعتھا ال�دول الرأس�مالیة لتحقی�ق اغ�راض  -٤

 . ایدیولوجیة مناقضة لالسالم 
قد باتت تقانة المعلومات اداة رئیسة للفعل السیاسي الموج�ھ نح�و الس�یطرة والتوجی�ھ ل -٥

االعالم���ي والترب���وي وم���ن ھن���ا تظھ���ر خط���ورة التح���دي المعلوم���اتي اذ ان تقنی���ة 
المعلومات ال تحمل بذاتھا في باطنھا شروراً بل یمكن ان یستفاد منھا للخیر اكث�ر ل�و 

 . حسنت نوایا الجھة المحتكرة 
لمعلوماتیة القدرة على صناعة الواقع الوھمي والتحكم بتأثیرات�ھ وتظھی�ر ص�ورة ان ل -٦

 . الخیر والشر في العدید من االوضاع والمواقف 
تحت�وي الض�ار والن�افع جع�ل منھ�ا س�الحاً ذو ) االنترنی�ت(ان تكنولوجیا االتص�االت  -٧

ل ح��دین ، تكم��ن خطورت��ھ ف��ي غی��اب ال��دور الرق��ابي مم��ا یش��كل خط��راً عل��ى مس��تقب
 االسالم واھلھ 

نفس��یة وبدنی��ة اذا ادم��ن الم��رء عل��ى اس��تخدامھ لفت��رات ق��د یس��بب االنترنی��ت اض��راراً  -٨
طویلة دون ھدف او غایة وك�ذلك یس�بب اض�راراً اقتص�ادیة كح�دوث الس�رقات عب�ر 

 . معرفة ارقام حسابات البنوك وظھور الفیروسات المدمرة 
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اھر التغری�ب الم��اجن ذو البری��ق غی�اب ال��وازع ال�دیني ب��ین الش��باب بع�د ت��أثرھم بمظ�� -٩
الزائف وامنیاتھم خلف الحضارة الغربیة والحریة المفرطة التي تتع�ارض م�ع الفك�ر 

 . االسالمي 
التداخل الثقافي ال�ذي افرزت�ھ وف�رة وس�ائل االتص�ال وس�رعتھا اذ اس�تطاعات ال�دول  -١٠

ة الثقاف�ة الكبرى بخبرتھا ومنسوجھا الثقافي ان تغز الشعوب الضعیفة الت�ي تفتق�ر لق�و
 . واصالة التفكیر 

  
  :التوصیات 

   -:في ضوء االستنتاجات التي توصل الیھا الباحث یوصي بما یأتي   
علینا كمسلمین ان نس�تفید م�ن خ�دمات التكنواوجی�ا بم�ا یخ�دم االس�الم ویش�بع الحاج�ة  -١

المعرفی��ة ویقل��ل م��ن الفج��وة الحاص��لة وب��ین دول الع��الم المتق��دم حی��ث تش��یر مص��ادر 
متحدة الى ان ال�دول النامی�ة س�تحتاج ال�ى م�ا یزی�د ع�ن ملی�اري دوالر بحل�ول االمم ال

  . لتتمكن من اجتیاز او تضییق الفجوة الرقمیة  ٢٠٠٤عام 
االس��تفادة م��ن المؤسس��ات الدولی��ة الت��ي ت��دعم جھ��ود اقام��ة البنی��ة االساس��یة لمجتم��ع  -٢

برنامجاً عالمی�اً ف�ي  المعلوماتیة في الدول االسالمیة كمبادرة البنك الدولي الذي اطلق
كوس�یط الكترون�ي مباش�ر یق�وم البن�ك م�ن خالل�ھ ت�وفیر  (Info Dev)االنترنیت ھو 

 . خبرات ودراسات من مصادر عالمیة بما یعزز القدر المؤسسیة للدول النامیة 
تخفبض كلفة استخدام االنترنیت لطلبة المدارس والجامعات والش�باب وتوس�یع دائ�رة  -٣

 . استخدامھا 
قنیة الجدیدة ولدت وتولد مفاھیم جدیدة نتیج�ة تفاع�ل وت�داخل االفك�ار والثقاف�ات ان الت -٤

مم��ا س��یفرز تح��والت نفس��یة وثقافی��ة واجتماعی��ة وس��لوكیة وھ��ذا یح��تم علین��ا دراس��ة 
ظاھرة المعلوماتیة ومعرفة مالمحھا واشكالھا لكي نصل الى تحلیل ابعادھ�ا واثارھ�ا 

 . على المجتمع االسالمي 
االس��الم والس��الم والحری��ة واالخ��وة والتع��اون ایجابی��اً لص��الحنا وتقوی��ة  اس��تخدام ق��یم -٥

معرفیتن���ا ونش���ر المعلوم���ات االنس���انیة النبیل���ة وذل���ك ع���ن طری���ق تبن���ي الحكوم���ات 
االس���المیة تأس���یس ش���ركات كبی���رة وف���تح مواق���ع عل���ى االنترنی���ت لتش���جیع الح���وار 

 . االلكتروني ونشر الفكر االسالمي 
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