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 :متهيد
الكثري من التحديات اليت تتقاطع يف تأثرياهتا و تزيد من حالة  يواجه العامل االسالمي 

تأزم والتراجع احلضاري ، ومن بني هذه التحديات وأمهها التنصري ،هذه احلركة اليت اجتاحت ال
الدول االسالمية بأسرها حىت صارت ظاهرة تثري قلقا نظرا آلثارها اليت متثال هتديدا حقيقيا 

، األمر الذي دفع الكثري من الباحثني لدراسة هذه الظاهرة اليت متعدد األبعاد و املستويات 
تالقي على املستويات الرمسية امهاال يف كثري من الدول االسالمية ،إما حتت تأثري الضغوطات 

ما طبيعة هذه : عدة تساؤالت أمههاالدولية أو بسبب سوء تقدير خطورهتا ، وهنا تطرح لدينا 
 احلركة ؟ ما عالقتها باحلركة االستعمارية ،وما هي أهدافها وأساليبها ووسائلها؟

 وعالقته بالتبشريمفهوم التنصري : لاألو الدرس
 مفهوم التنصري:  أوال

جعله نصرانيا، ويف احلديث : يعين الدخول يف النصرانية، ونّصره: التَّنصُُّر: التنصري يف اللغة -أ
 .(2( )1)[كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه اللذان يهودانه وينصِّرانه]

 :منها للتنصري، متعددة تعريفات هناك: ًاصطالحا-ب        

 فشل إثر الظهور يف بدأت استعمارّية، سياسية دينية حركة التَّنصري»: امليسرة املوسوعة تعريف-1 
 املسلمني وبني بعاّمة، الثالث العامل دول يف املختلفة األمم بني النَّصرانيَّة نشر بغية الصليبّية؛ احلروب
 .(3)«وبالشع هذه على السيطرة إحكام هبدف خباّصة،

                                                 
، كتاب الكسوف، [...ينصِّرانه وأأبواه يهودانه فكل مولود يولد على الفطرة : ]ي يف صحيحه بلفظأخرجه البخار-(1)

  .(101 /2)، 1مج، باب ما قيل يف أبناء املشركني
 .1111، ص(د، ت)، (د،ط)دار املعارف، باب النون، ، مادة نصر، 6ابن منظور، لسان العرب، ج-(2)

 .611 ،ص (ن.د)،يف األديان  امليسرة املوسوعة ،ياإلسالمالندوة العاملية للشباب -(3)
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 النَّصرانيَّة بنشر الّنصارى من جمموعة قيام به يقصد مصطلٌح»: العاملّية العربّية املوسوعة تعريف -2
 .(1)«األصلي دينهم عن ويرغبون الكثريون يعتنقها حىت تنظيمية بطريقة العامل أحناء مجيع يف الناس بني

 يف املسلمني حتويل تستهدف فكري غزو حركة هو التَّنصري»: املالك عبد سلمان تعريف -3
 هذه بني اإلسالم انتشار وجه يف والوقوف النَّصرانيَّة، إىل واآلسيوية اإلفريقية الشعوب بعض

 .(2)«الّشعوب
 ما جانب يف وحصرًا تضييقًا فيها أّن الّسابقة التَّعريفات على حممد بن موسى اجملممي  ويالحظ

 (3) :فريى 
 من لوجود مسَّلم غري وهذا. االستعماري السياسي اجلانب يف التَّنصري هدف حيصر فبعضها -

 من وهناك. به يؤمن الذي املقدس الكتاب وصية تنفيَذ باعُثُه ويكوُن النَّصرانيَّة إىل للتحول يدعو
 .أخرى بواعث لديه تكون

 صريالتَّن بأنَّ يشهد والواقع. معينة دول يف التَّنصريي بالعمل املستهدفة الفئة حيصر وبعضها -
 داخل موجوٌد الّدعوي والعمل. استثناء بال بالنَّصرانيَّة يدين ال ممن العامل بالد كل استهدف

 .بالّتنصري نعنيه فيما داخٌل غري هذا ولكّن أخرى، إىل طائفٍة من الّنصرانّية الّديانة نطاق
 ألنَّ أيضًا مُيسلَّ ال وهذا. الصليبّية احلروب بانتهاء التَّنصريي العمل بداية يربط وبعضها -

 من التَّنصريي؛ العمل شكل هو تغّير الذي وإّنما نفسها، الديانة قدم قدمية للّنصرانّية الّدعوة
 إّن مّث.   اإلنسانّية اخلدمات على التأكيد إىل الشخصي االتصال على رئيسي بشكل االعتماد

 .نظر فيه الصليبّية احلروب بانتهاء القول
 التَّنصري ُيخرج وهذا له، خمططًا مؤسسيًّا عماًل يكون أن بد ال تَّنصريال أن منه ُيفهم وبعضها -

 .مجاعّية غري بصورة أكثر أو شخص به يقوم الذي الفردي

                                                 
   .242 ،ص7ج ،أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،مؤسسة العاملّية العربّية املوسوعة-(1)

  .22ص ،،(م1224-هـ1411)، 1مطبعة األمانة،مصر،ط  واملبشرين، التَّبشري على أضواء،املالك  عبد سالمة سلمان-(2)

كلية  ،(رسالة ماجستري)دراسة عقدّية  -الّتنصري عرب اخِلدمات التفاعلّية لشبكة املعلومات العاملّية ،ي حممد بن موسى اجملمم-(3)
 .16،ص هـ 1433،التربية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية
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 ُيبذل ُجْهٍد كل هو التَّنصري »:أن اىل تعريف أكثر عمومية وهو حممد بن موسى اجملممي خيلص
 «.النَّصرانيَّة يف النصراين غري إلدخال

هاية نقول أن ما جاء يف التعريفات السابقة هي توصيف للحركة التنصريية لكن يف الن 
املنتشرة يف العامل االسالمي وبيان ألهم مميزاهتا وهي الوقوف يف وجه انتشار االسالم وتسهيل 

 .استعماره 
 عالقة التنصري بالتبشري:ثانيًا
ري أو مصطلح التبشري ، اختلف الباحثون  املسلمون بني من يفضل استخدام مصطلح التنصلقد 

 .وقبل الفصل يف ذلك يلزم التعريف بالتبشري 
   *التَّبشري تعريف -1

 عند تنبسط اإلنسان بشرة أنَّ من مأخوذة السار، باألمر اإلخبار: البشارة: لغًة-أ
 .لغات ثالث والتَّبشري واإلبشار والبشرى. السُّرور

: تعاىل قوله يف كما مقيدة كانت إذا بالشَّر تكون وإمنا باخلري، إال تكون ال املطلقة والبشارة
 .(3) التبكيت من هنا ولعلها ،(2()1){ َأِليٍم ِبَعَذاٍب َفَبشِّْرُهْم}

 :أصطالحا -ب      
 :لقد اختلفت املصادر املسيحية يف حتديد معىن التبشري نوجزها فيما يأيت

  (4) «.يهمأعلن بشرى اخلالص للذين مل تصل إل» تعين  évangéliserبشر أو  -1

                                                 
: Evangelismيعين لفظ .Evangelicalismو  Evangelismغالبا ما يقع خلط بني أنه  جتدر االشارة أوال اىل *

 ptwكولن داي ،الوصول اىل التائهني ، :أنظر .املذهب االجنيلي :  Evangelicalismنشر بشارة االجنيل السارة ،أما لفظ 
 .2، ص2212،(ط.د)للترمجة والنشر،مصر،

 .21 اآلية من عمران، آل سورة-(1)

 .121 - 122 ،ص2 جصحاح،ال،اجلوهري و ،211 - 217 ،ص1ج ،،مرجع سابقالعرب لسان ،منظور ابن: انظر-(2)
 .211 ،ص1 جاللغة، مقاييس معجم ،فارس ابن: انظر-(3)

 .127،ص  1221، 1ط، ،دار الشروق،بريوت،لبنانمعجم االميان املسيحيصبحي محوي اليسوعي ،-(4)
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 اخلالص، ببشارة يعظ من»: بأنه املبشر تعريف املقدس الكتاب قاموس يف جاء -2
 ويؤسس باإلجنيل يعظ التجّول؛ مهه إمنا خمصوص، مكان يف يستقر ال آخر، إىل مكان من متنقاًل

 .(1) «املسيح باسم الكنائس
طنيسة  تعريف جلنة رؤساء األساقفة لالستفسارات املختصة يالعمل التبشريي يف -3
 قوة الروح القدس حىت يضعبالتبشري يعين أن نقدم شخص يسوع املسيح » (:م1211)اجنلترا 
يف اهلل من خالله ويقبلونه كمخلص هلم و خيدمونه كملكهم و ذلك من خالل ثقتهم  الناس

  (2)« .شركة كنيسته 
الميان  ينتقد بعض املسيحيني هذا التعريف على اعتبار أن اهلل وحده هو الذي يعطي ا

إعالن شخص يسوع املسيح للخطاة » وخيلق احلياة اجلديدة وعلى هذا يعرفون التبشري على أنه 
 (3)« .حىت يثقون يف اهلل من خالله بقوة الروح القدس

، ،فهذه األخرية هي جزء منه( عالناال)* لكن كولن داي يرى أن التبشري غري الكرازة
كل مدينة " يكرز ويبشر" رمجة االجنليزية عن يسوع وهو و الدليل أنه جاء يف اجنيل لوقا يف الت

وقرية يف املنطقة، و الفعالن يدالن عن ممارستني خمتلفتني، والفرق بينهما يكمن يف أن الكرازة 
وهذا عن طريق «.حيمل أو حيضر أو ينشر األخبار السارة» هي جمرد االعالن  أما التبشري فيعين 

التعليم  -: أن تبشري يسوع يف أحد أيام السبوت تضمن (  34-1:21لوقا ) املعجزات ، ففي
وهنا خيلص كولن داي  .يف اجملمع ، حترير أحد املأسورين، شفاء املرضى ، إخراج الشياطني

أن التبشري ال يقتصر فقط على الكرازة ؛حيث يتضمن التبشري الكتايب احلقيقي اإلعالن » اىل
ضمن أيضا إثباتا  مرئيا يتمثل يف اآليات و العجائب لكنه جيب أن يت. الشفهي لألخبار السارة 
 (4) «.إن التبشري هو الوصول للتائهني وليس فقط الكرازة للتائهني،و السالم و أعمال اخلري 

                                                 

 .، كتاب الكترويناملبشر: مفردة املقدس، الكتاب قاموس: انظر-(1)

 .12-2، صسابق  مرجعكولن داي ،الوصول اىل التائهني ،-(2)
 .12املرجع نفسه،ص-(3)
 اهلل بعمل العلين التَّبشري" وبأهنا". املسيحي غري العامَل باإلجنيل علنًا املناداة»  بأهنا املقدس الكتاب قاموس يف الكرازة عرفت *

 .« يسوع باملسيح الفدائي
 .11، صمرجع سابقكولن داي ،الوصول اىل التائهني ،-(4)
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 :وعليه فالتبشري الكتايب يتضمن 
 .و السؤال اخل واإلجابةالوعظ و الشهادة و التكلم والنقاش و االعالن : الذاعة ا-1
اء املرضى و منكسري القلوب ،حترير املأسورين، إخراج الشياطني ،اآليات و شف:الربهان-2

 .العجائب و املعجزات اخل
ممارسة حياة اهلل بني احلزاىن و اجملروحني ،الشعور برمحة اهلل ،حتمل املشقات ، :التجسيد-3

 (1) .االستعداد خلسارة حياتنا اخل
  : التنصري و التبشريالعالقة بني -2

 قبل من الّدعوي النشاط عن املسلم يتحدث عندما أّنه كره خنلص اىلمما سبق ذ
 اللغوي املعىن جهة من واألصح واألنسب األدق هو( التَّنصري) ملصطلح استخدامه فإّن املنصِّرين

 تعريف يف ذكره الّسابق احلديث يف كما الّشرع جهة من ذلك وقبل الواقع، مطابقة جهة ومن
 مبا يكون -بإطالق-هألن املسلم؛ يفهمه الذي املعىن على يدل فال تبشريمصطلح ال وأّما،الّتنصري

 الكرازة أو بالتَّبشري النصراين عبَّر إن وأّما...له خرٌي دينه عن حتوله يف وليس للمبشَّر؛ خري فيه
 مصطلحني يستخدم أّنه ويرى دينه، اتباع يف واخلالص اخلري يرى ألّنه ذلك؛ يف مشاحة فال

 (3) .التبشري هو التعبري النصراين حلمالت التنصريإذا  (2) .املقدس هكتاب يف وردا
وهو ما يرجحه أيضا ممدوح حسنني باعتبار خصوصية البشارة بالدين الصحيح غري احملرف، 

ألن تعبري التبشري ،على حركة نشر املسيحية قبل ( حركة التنصري ) واألصح منه هو» فيقول
ملسيحية كانوا حيملون للشعوب الوثنية بشارة االجنيل ، وقد على اعتبار أن دعاة ا االسالم 

صلى اهلل عليه –انتهى دور هذه البشارة الدالة على الدعوة للديانة املسيحية مببعث رسول اهلل 
وظهور االسالم ،فأصبحت الرسالة احملمدية منذئذ هي البشرى للناس أمجعني يؤكد  -وسلم

                                                 
 .24،ص مرجع سابقول اىل التائهني ،كولن داي ،الوص-(1)
 .11،مرجع سابق،صالّتنصري عرب اخِلدمات التفاعلّية لشبكة املعلومات العاملّية ،حممد بن موسى اجملممي -(2)
-هـ1431)،1،بيسان للنشر و التوزيع،بريوت ،لبنان،طالتنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهتهبراهيم النملة،ا-(3)

 42ص  ،(م2212
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{ َيْعَلُموَن َلا النَّاِس َأْكَثَر َوَلِكنَّ َوَنِذيًرا َبِشرًيا ِللنَّاِس َكافًَّة ِإلَّا َكَأْرَسْلَنا َوَما}ذلك قوله تعاىل 
هو املبشر و املنذر للعاملني ،وبالتايل  -صلى اهلل عليه وسلم–و هبذا فإن رسول اهلل [21: سبأ]

يف شىت أقطار فإن املسلمني الذين آمنوا هبذه الرسالة وخلفوا نبيهم يف مهمة إبالغها للناس 
 (1) «.األرض هم الذين أصبحوا املبشرين ، وال يصح أن يوصف بذلك سواهم

إذا لفظة التبشري تصدق على تبليغ العقيدة الصحيحة غري احملرفة ،أما التنصري فيخص 
السالف  -صلى اهلل عليه وسلم–الدعوة اىل الدين النصراين كما استخدم يف حديث الرسول 

َوَقاَلِت النََّصاَرى }  وصفا للنصارى الذين خرجوا عن التوحيد وله تعاىلوكما جاء يف ق الذكر
ُه َأنَّى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َقاَتَلُهُم اللَّ

بأن ما يقوم به  باإلحياءمشبع » شري ألنه ، ويفضل املنصرون استخدام لفظ التب (2){ُيْؤَفُكوَن
املنصر يف دعوته امنا يعتمد على بث البشارة بأخبار سارة فحواها اخلالص بواسطة قبول يسوع 

إذا  (3) «.لفداء البشرية على الصليب فمن قبل هذه العقيدة بشر باخلالصاالبن املتجسد 
التشويش على أفكار املستهدف مسلما فاستعمال اللفظ يف حد ذاته وسيلة تنصريية يقصد منها 

 .كان أوغري مسلم 
 
 
 
 
 

                                                 
 6،ص  (م1221-هـ1416)، 1دار عمار ،عمان،األردن،طمدخل اىل تاريخ حركة التنصري ،ممدوح حسنني، -(1)
 32آية :سورة التوبة-(2)

-هـ1110)،  1حممد عثمان صاحل ، النصرانية والتنصري أم املسيحية و التبشري ،مكتبة ابن القيم ،املدينة املنورة،ط-(3)
 55،ص ( م1181
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 حلديثوعالقته باالستعمار القدمي وانشأة التنصري : الدرس الثاين 
 :وعالقته باالستشراق التنصري نشأة: أوال

من أهم خصائص االسالم أنه الديانة الوحيدة اليت أرادها اهلل أن تكون عاملية وهو ما يتضح 
أعطيت مخسا ] يذكر فيه ما خصه اهلل تعاىل به ،فيقولصلى اهلل عليه وسلم الذي حديث الرسول يف 

مل يعطهن أحد قبلي، كان كل  نيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل كل أمحر وأسود، وأحلت يل 
الغنائم ومل حتل ألحد قبلي، وجعلت يل األرض طيبة طهورا ومسجدا، فأميا رجل أدركته الصالة 

 .  (1)[ونصرت بالرعب بني يدي مسرية شهر، وأعطيت الشفاعةصلى حيث كان، 
اليهودي املتنصر  بعامليتهاأول من قال إذا مما سبق نعلم أن املسيحية ليست ديانة عاملية ف

املسيحية استخدمها " قسطنطني"وعندما اعتنق قيصر روما . بولس الذي سافر من أجل نشر املسيحية
، ولكن  (2)ومن هنا نشأت حركة التنصري الواسعة االستعمارية كوسيلة لتربير طموحاته التوسعية

بدء حركة التنصري يف العامل  موضوعنا ال خيص التبشري باملسيحية يف ذلك الوقت و احلديث عن
 اإلسالمي

املمتدة بني   إن أول احتكاك للمسلمني بالعامل املسيحي كان من خالل احلروب الصليبية
 .(م1270-م1015هـ، 610-هـ181)

قرها البابا، وأن املشاركني فيها والذين يتولون قيادهتا محلة عسكرية أ»حلركة الصليبية هي وا
قد أقسموا على املشاركة، ونتيجة لذلك فلهم أن ينعموا باملزايا اخلاصة حبماية ممتلكاهتم يف أوطاهنم، 

 .Indiligence »(3)واحلصول على الغفران ملا تقدم وتأخر من ذنوهبم، مع دخول اجلنة بغري حساب
ريمون إىل حرب دينية الغرض للقد كانت هذه احلروب بعد دعوة البابا أوربان الثاين يف ك

ومل يكن الغرض  (4)ختليص بيت املقدس أو استرجاع بيت املقدس من املسلمني-كما يدعون-منها

                                                 
 [.521]، (3/65)يف صحيحه، كتاب املساجد، ومواضع الصالة، باب كتاب املساجد، ومواضع الصالة، رواه ومسلم -(1)
، (م1118-هـ1101)س، دار اجليل، بريوت، جامعة الدول العربية، تون، 11ويل ديورانت، قصة احلضارة، ج-(2)

 .387-381ص
 .16م، ص1111، 1اعر، دار األمني، القاهرة، طجوناتان ديلي مسيث، ما احلروب الصليبية، ترمجة حممد فتحي الش-(3) 
 .13قاسم عبده قاسم، ماهية احلروب الصليبية، مرجع سابق، ص: أنظر-(4) 
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األوروبيني  استخدم أيضا يف احلرب ضد الوثنيني( croisade)نشر املسيحية بينهم، ولكن اللفظ 
 .القتلأو التنصر وهنا استخدموا القوة واإلكراه إما 

فقد شنت فيها  -جزء من أوروباوباعتبارها –وبالنسبة إلسبانيا اليت وصلها الفتح اإلسالمي 
تنصريية اهلدف منها القضاء على اإلسالم يف أوروبا، وهلذا فر الكثري من املسلمني إىل مشال  حرب

ربوا على التنصر وترك األمساء العربية، ولذلك أنشئت حماكم التفتيش اليت إفريقيا، والباقون أج
 .(1)ارتكبت اجملازر يف حق املسلمني الذين حاولوا كتمان إسالمهم

ي  اإلسالمي إال يف منطقة حمدودة همل تستهدف التبشري يف العامل ةاحلروب الصليبي إن
 . إسبانيا

وبعد فشلهم الذريع  .املسلموناسترده إذ  ،ت املقدسمل يتمكن الصليبيون من احملافظة على بي
وأيضا خوف كبري من  ،تولد لدى األوروبيني حقد دفني على اإلسالم واملسلمني ،وهزميتهم النكراء

وكان احلل  ،ففكروا يف طريقة أخرى سلمية متكنهم من اختراق العامل اإلسالمي وإضعافه .انتشاره
 .(2)ذه احلروب حركة تنصريية منظمة مشلت بالد اإلسالموبالتايل فقد أفرزت ه .هو التنصري

ولكنها بدأت أوال كمجهود فردي فأول من رأى التوجه بالدعوة إىل النصرانية بني املسلمني 
م مث 1212فقد سافر هلذا الغرض إىل املغرب عام  (Francis of Assisi)"فرنسيس األسيزي"

م أثناء احلملة الصليبية اخلامسة على مصر أن 1211م وبلغت به اجلرأة سنة 1211إىل األندلس عام 
 . (3)يتوجه للسلطان الكامل ليدعوه إىل النصرانية

 .مع احلملة الصليبية -يف بداياته–وهنا نالحظ تزامن التنصري 
مر من العمل الفردي إىل العمل اجلماعي املنظم وهذا بتكوين اإلرساليات مث تطور األ

هي البعثات اليت توفد من اهليئات املسيحية »ب الصليبية وهذه اإلرساليات بعد انتهاء احلرو رييةنصالت
 (4) «.لتبشري الناس باإلجنيل

                                                 

 .573-561، ص(م1117-هـ1118)، 5عبد الرمحن علي احلجي، التاريخ األندلسي، دار العلم، دمشق، ط: أنظر-(1)
جامعة األزهر، كلية أصول راه، ورسالة دكت اإلسالمي وأهدافه وآثاره،  العامل التبشري يفحممد زين العابدين حممد الطشو، -(2)

 (.غري مطبوعة) .71ص، (م1187-هـ1107)الدين، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، 

-هـ1182)، 17ألمة، عتعريب نبيل صبحي، جملة ا مقتطفات من تاريخ البعثات التبشريية النصرانية،ستيفن نيل، : أنظر-(3)
 .25ص، (م1182

 .111، ص(ط.د)، (ت.د)عبد اجلليل شليب، اإلرساليات التبشريية،دار املعارف، االسكندرية، : أنظر-(4)
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حركة دراسة العلوم واآلداب واحلضارة » الذي يعين االستشراقب ط التنصري وقد ارتب
 .(1)«موالثقافة اإلسالمية هبدف معرفة عقلية املسلمني وأفكارهم واجتاههم، وأسباب تفوقهم وقوهت

 (2)عمد رجال الكنيسة إىل الدراسات الشرقية وتعلم اللغة العربية وترمجة القرآن الكرميلقد 
وهذه اإلرساليات نشأت ومنت بعد احلروب الصليبية، وكان الرهبان » (*)ليتمكنوا من نشر املسيحية

ناك بوصفهم ن إليها وإىل درس الفكر الشرقي مبدارسهم وأديرهتم هؤساء األديرة هم السابقوور
الطبقة املثقفة املستنرية، وبسبب تقديرهم رسالة املبشر وحاجته إىل هذه الدراسة، وقامت لذلك يف 
اجلامعات األوروبية مدارس استشراق وكراسي للدراسات الشرقية، وكان ذلك بفضل جمهود الرهبان 

لعرب يف إسبانيا إىل ومحاسهم الديين ويتبع ذلك فضل هلم آخر وهو نقلهم جزًءا كبريا من علوم ا
  (3)«.بالدهم

                                                 
 .81، صمرجع سابق سعد الدين السيد صاحل، األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم،-(1) 
، (م1116-هـ1117)، 1دمشق، ط بوهان فوك، تاريخ حركة االستشراق، تعريب عمر لطفي العامل، دار قتيبة،-(2)

  .11ص
 :عديدةإال أن التبشري ليس هو اهلدف الوحيد لالستشراق فأهدافه ودوافعه -(*)

لقد اجتهت الدول االستعمارية إىل دراسة الشرق عقيدة، وأخالقا وعادات وثروات ولغات، وتاريخ، : الدافع االستعماري-1
داين، أجنحة املكر حبنكة املي: أنظر. قوهتا ويغتنموا مواطن الضعف وغري ذلك مما يتعلق جبغرافيتها وسكاهنا ليضعفوا مواطن

 .121م، ص200، 8الثالث، دار القلم، دمشق، ط
 : له جوانب عديدة: الدافع االقتصادي-2
 .هو مقارن لالستعمار حيث يستفيد من الثروات الطبيعية للبالد املستعمرة واليت تزخر هبا البالد اإلسالمية-أ

 .ملواد وفتح أسواق هلم يف البالد املستعمرة بغية زيادة الربح ومن جانب وأد الصناعات احملليةتصنيع هذه ا-ب
ومستشاريهم خارج نطاق االستعمار استفادت املؤسسات االقتصادية من املستشرقني يف جعلهم وسطاءهم ورسلهم -ج

 ومترمجني هلم
 .130املرجع السابق، ص حبنكة امليداين، :رأنظ. ترمجة التراث اإلسالمي واالستفادة من عملية النشر -د
، جنيب العقيقي: أنظر. للدول الغربيةويظهر عند غياب الدافع االستعماري فقد استخدموا كسفراء : الدافع السياسي-3

 .=121، ص1م، ج1180، دار املعارف، القاهرة، 1املستشرقون، ط
 :ويلخص امليداين دورهم يف الوقت احلايل يف النقاط اآلتية=
 .معهم ومعرفة آرائهم واجتاهاهتم االتصال بالسياسيني والتفاوض-أ

 .االتصال برجال الفكر والصحافة للتعرف على ؟أفكارهم وواقع بالدهم-ب
 .بث االجتاهات السياسية اليت تريدها دوهلم فيمن يريدون بثها فيهم-ج
اين، املرجع السابق، حبكة امليد.شعوب األمة اإلسالميةاالتصال بعمالئهم وأجرائهم الذين خيدمون أغراضهم السياسية داخل -د

 .131ص
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بطرس "أسلوب التشكيك يف القرآن والدين اإلسالمي إذ رأى املستشرقون  وقد سلك
بعنف السالح ( هرطقة حممد)ال سبيل إىل مكافحة »بأنه ( Pierre le venerable) "املبجل

كن حتقيق هذا املطلب األعمى، وإمنا بقوة الكلمة، ودحضها بروح املنطق احلكيم للمحبة املسيحية، ل
وهكذا وضع خطة للعمل على ترمجة القرآن إىل . كان يشترط املعرفة املتعمقة برأي اخلصم أوال

 .(1)«الالتينية
وتعد هذه أول ترمجة للقرآن الكرمي ولكن يذكر أن الترمجة  1113ومت له ذلك فعال سنة 

كما أوكل للراهب " كينينيسيسروبرتوس "أوكلها بطرس املبجل لراهب ملم باللغة العربية وهو 
ترمجة النبذ املختصرة كما ترجم تاريخ إسالم بعض ( Hermann Alemanus" )هريمان الداملايل"

 .(2)الشخصيات
، على ما (3)أول معجم عريب التيين وإن كان مل يكتمل يف القرن الثاين عشر امليالدي ظهرو

 .يتسم به من نقص وعدم دقة
ستشراق إىل بداية ظهور اإلسالم وانتشاره حيث قام العامل ولكن البعض يرجع نشأة اال

إرشادات )وكتاب ( حماورة مسلم)بتأليف مصنفي ( م711-م676)املسيحي يوحنا الدمشقي 
 .(4)(النصارى يف جدل املسلمني

جربروي يالدي مع الراهب الفرنسي ويرى البعض اآلخر أنه ظهر يف القرن العاشر امل
الذي قصد األندلس وتتلمذ على أساتذهتا يف »( مJerbert de Arliac( )138-1003) لياكإدرا

                                                                                                                                               

األمر    وبلغ لقد كان املسلمون ميثلون قوة علمية أهبرت الغرب فاجته البعض ينهل من معارفهم وتعلم لغتهم: الدافع العلمي-1
حبنكة امليداين، أجنحة املكر : أنظر. ببعضهم إىل كتابة الالتينية باحلروف العربية وهكذا نشطت حركة الترمجة والتأليف

سعد الدين السيد صاحل، األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، مكتبة رحاب، مصر، . 133-132الثالث، مرجع سابق، ص
، دار الوفاء، املنصورة، (االستشراق، التبشري واالستعمار)حممد حممد الدهان، قوى الشر املتحالف . 12، ص(ت.د)، (ط.د)

 .81وجنيب العقيقي، املستشرقون، مرجع سابق، ص. 55-15، ص(م1188-هـ1108)، 2ط
 .111، ص(د،ط)، (د،ت)اإلسكندرية، عبد اجلليل شليب، اإلرساليات التبشريية، املعارف، -(3) 
 .15بوهان فوك، املرجع السابق، ص: أنظر-(1) 
 .15، صاملرجع نفسه :أنظر-(2)
 .11، صاملرجع نفسه-(3)
 .18ص، (ت.د)، (ط.د)دار املعارف، القاهرة، زقزوق، االستشراق، محدي  حممود: أنظر-(4) 
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إشبيلية، وقرطبة حىت أصبح أوسع علماء عصره يف أوروبا ثقافة بالعربية والرياضيات والفلك، مث تقلد 
 .(1) «(1002-م111)فيما بعد منصب البابوية يف روما باسم سلفستر الثاين 

 .ترة الزمنية لظهور االستشراقنالحظ من جانب عدم اتفاق على الف إذن
 .ومن جانب آخر نلحظ أن نشأته ترتبط باملواجهة بني اإلسالم والتنصري

وقد اهتم الفاتيكان بتعليم رجال الدين اللغة العربية مث اليونانية واللغات 
الشرقية ليتمكنوا من جمادلة العلماء املسلمني وهذا يف مدارس إسبانيا، مث أنشأوا 

م، مونبلييه 1217، تولوز م1076جامعة بولونيا : معات لتعليمها؛ منهااملدارس واجلا
 م،1321فلورنسا  م،1303م، رمة 1218م، نياشنزا 1227م، صلمنكة 1220

 .  (2)م، وغريها1361وباروي 
-م R.Lulio( )1235) "رميوند لول"ومن أوائل وأهم املستشرقني 

رسه، وكان قد تعلم اللغة مدا ومنشئأبو التبشري وواضع مناهجه »فهو ( م1315
ذلك، وصرف جهودا العربية وقرأ القرآن الكرمي ويقال أنه حفظه، وإن كنا نستبعد 

 كبرية عملية وفكرية، لتنصري املسلمني بصحة املسيحية من غري حرب، وليس هو
  .(3)«من اجته إىل هذا التفكري ولكنه أبرز وأول من خطط هلذا املنهج أول

عد العمل اإلستشراقي التنصريي ألوروبا فظهرت مجاعات وخالل مخسة قرون تصا
يف  (Neil) تنصريية منظمة تقوم أعماهلا على الدراسات اإلستشراقية إذ يقول نيل

ريي وكان العنصر الثابت يف عامل ل مخسة قرون كان قلب النشاط التبشوخال»ك ذل
 ان ـمتغري باستمرار ومن هذه الفترة ولقرنني كاملني، احتل نظام

يف   وحىت قيام اليسوعيني  كبريان من اإلرساليات الرهبانية مركز الصدارة ومها الفرانسيسكان والدومنيكان
  .(4)«أواسط القرن السادس عشر والسابع عشر، تسمع عن هذين النظامني أكثر من أي فئة أخرى

                                                 
حبنكة امليداين، أجنحة املكر الثالث، مرجع : وانظر. 110، ص1جنيب العقيقي، املستشرقون، مرجع سابق، ج: أنظر-(1)

 .122سابق، ص
 .105ص مرجع سابق، ،1عقيقي، املستشرقون، جالجنيب -(2)
 . 115التبشري، مرجع سابق، ص عبد اجلليل شليب، إرساليات-(3)

 :وانظر. 25سابق، ص مرجعمقتطفات من تاريخ البعثة التبشريية، ستيفن نيل، -(4) 
Armond olichon, Les Missions, p144. 
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رئيسي ال فرع هلم فيما وراء البحار يكون مقرهمقرر الفرنسيسكان إنشاء  1217ففي سنة 
م اجتهت أعمال الفرنسيسكان إىل مصر 1111، ويف سنة (Elie) "إيلي"ر يف فلسطني ومديرها املنص

 .(1)وتونس واملغرب

فقد اجتهت دفعة جديدة من املنصرين إىل مراكش عاصمة املغرب  1221إىل  1222أما مابني سنة 
 .ن من اجملموعة الثانية داخل الكنيسةمخسة مبشريم ورغم ذلك فقد مت قتل 1220بعضهم عام وهذا بعد أن قتل 

ر عني املنص 1226رين الدومنيكان إىل املغرب ويف سنة اجته أحد املنص 1225ويف سنة 
 .(2)على مراكش وكل مشال إفريقياأسقفا ( Frère lope) "لوب"الفرنسيسكاين 

 . (3)تونس  يفورايتكما أنشأ الدومنيكان مدرسة لتدريس اللغة العربية والعربية واألدب الت
ويرجع . فعاالالقرن الثالث عشر مل يثمر تأثريا دائما أو يف العمل التنصريي إاّل أن  واالستماتةرغم هذه الكثافة 

عينوا بشكل سرين يف هذه الفترة مل يالسبب إىل أن املنص( Armond olichon) "أرموند أولشون"
 )، ورميوند لول (Raymand de pennafort) "رميون دوبنافور"فعلي بدراسات وطرق كل من 

Raymand lulle)(4). 
أما مابني القرن الرابع عشر واخلامس عشر فقد خف وهج احلملة التنصريية النشغال أوروبا 

ما صاحب أيضا ، ك(1153-1337)مبشاكلها الداخلية كحرب املائة سنة بني فرنسا وبريطانيا 
 .(5)ومانية من ثورة على الكنيسة الريتظهور املذهب الربوتستان

ولكن يف احلقيقة عدم استجابة املسلمني ألعمال املنصرين ال يعود إىل عدم جناعة الطرق وإمنا 
الذين انتشرت بينهم النصرانية بسهولة، فاملقارنة  ينييعود إىل طبيعة اإلسالم واملسلمني عكس الوثن

إمنا من ( املرتد)املؤمن  مستحيلة ألن اإلسالم حيمي نفسه ليس فقط من خالل حكم اإلعدام على غري
 . (6)خالل منظومته الفكرية والتشريعية والدينية للقرآن

                                                 
(1)-Voir Armond olichon, Les Missions: Histoire de L'expantion du catholicisme 

dans le monde, librairie Blond et Gay, paris, p144. 
)2

 -(  Ibid, p146-147. 
)3 - (   Ibid, p149. 
)4 -(  Ibid, p168. 
 ) 5  - ( Ibid, p166 

)6 -(  Armond olichon, Les Missions, p148.  
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وبظهور حركة االكتشافات اجلغرافية اليت قادهتا الربتغال عاد النشاط التنصريي لالنبعاث 
حيث استخدم املنصرون الربتغال يف اهلند أسلوب اإلبادة اجتاه  ،حتت لواء االستعمار العسكري

مث أعطوا أراضيهم للمتنصرين من اهلندوس حيث  .(1)م1510سنة    Goaقوا يف منطقةاملسلمني 
ومن مثة بعث  (2)شجعت حكومتهم زواج الربتغاليني من النساء اهلنديات وأعطتهم مساعدات مالية

 .العهد االستعماري

 تنصري باالستعمار عالقة ال:ثانيا
كان االستيطاين  حيث  كان االستعمارلتنصري سواء توجد عالقة وثيقة بني االستعمار و ا

استعمار للدول اإلسالمية فبسقوط اخلالفة العثمانية تداعى األكلة  عهد القرن الثامن عشر
على قصعة اخلالفة اإلسالمية فأخذت كل دولة ما اقتطعته من نصيب يف جزء من ( املستعمرون)

رحلة هذه املحركة التنصري يف العامل اإلسالمي وأهم هذه الدول بريطانيا وفرنسا وقد نشطت 
 .واستفاد كل طرف من اآلخر

رين واملستشرقني كانوا هم من مهدوا الطريق أمام نصري جند أن املنصوباستقرائنا لتاريخ الت
  .(3)االستعمار األورويب

الباب أمام ولكن يف القرن التاسع عشر انعكس الوضع فأصبح االستعمار هو من يفتح 
يعترب القرن التاسع عشر، عصر التنافس االستعماري األورويب على القارة »إذ  ةاإلرساليات التنصريي

 .(4)«اإلفريقية، فاستخدم املبشرون أداة لتحقيق األغراض السياسية األوروبية
لقد كان التنافس االستعماري كبريا بني بريطانيا وفرنسا ولكن األوىل كان هلا احلظ األوفر، 

يات التنصريية لتأكيد وتسهيل سيطرهتا على الدول املستعمرة، ويف هذا وقد استخدم كل منهما اجلمع
ظهر أعظم نشاط  -عهد االستعمار–ويف القرن الثامن عشر وما بعده »:قال عبد اجلليل شليب

تبشريي، وال يزال تياره مستمرا، مث توىل إنشاء اجلمعيات احمللية يف أوروبا، وما لبثت أن امتدت إىل 
مستعمرات واسعة يف الشرق، اجملال كان لربيطانيا نشاط أوسع نظرا ملا كان هلا من الشرق، ويف هذا 

 .(5)«وكان وليم كاري أبا التبشري اإلجنليزي، كما كان لول أبا التبشري عامة
                                                 

 ) 1  - ( Ibid, p510. 
)2 - ( Ibid, 203. 

 .13، ص(ت.د)، (ط.د)ئر، مطبعة دحلب، اجلزا ،1871-1830التبشريية الفرنسية يف اجلزائر خدجية بقطاش، احلركة : أنظر-(3)
املكتبة العصرية، صيدا، يف البالد العربية، و االستعمار  مر فروخ، التبشريعمصطفى خالدي، : وانظر. 13املرجع نفسه، ص-(4)

 .111صم، 1186، (ط.د)بريوت، 
 .152عبد اجلليل شليب، اإلرساليات التبشريية، مرجع سابق، ص-(5)
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 نابليون الثالث مل يشجع بشكل صريح التنصري إذ طلب منأن ما بالنسبة لفرنسا فنجد أ
(L'archevêque ) وما كان يهم نابليون  .أن يهتم فقط بالنصارى األوروبيني دون املسلمنياجلزائر  مطران

اجلزائريني هو أن يتعود ويتقبل اجلزائريون االحتالل الفرنسي وحىت يتسىن له ذلك مل يكن يريد إثارة حفيظة 
 .(1)رين إن كانت يف مصلحة االستعمارعن أعمال املنص املتمسكني باإلسالم وهلذا جنده كان يتغاضى

ولكن الفيجري مل يتقبل هذا الوضع وسافر إىل فرنسا لاللتقاء باإلمرباطور نابليون، 
 .(2)واستطاع إقناعه بأن يسمح له بالعمل اخلريي

إىل الفيجري رسالة يسمح له فيها ( Niel) نيلوهلذا أرسل املارشال 
وهنا نالحظ تغري . اليتامى والنساء األرامل واملسنني بإنشاء دور لألطفال

 وأمام. سلوب إىل الطريقة غري املباشرة يف التأثري على املسلمنياأل
هذا التحديد يف العمل ركز املنصرون يف اجلزائر على األعمال اخلريية كالطب ودور اليتامى وتعليم 

أنشأ الفيجريي يف روما بعثة تنصريية خاصة مبنطقة الصحراء سنة  ولذاوغريها،  النساء أعمال احلياكة
 .(3)رئاستهم حتت 1868

 أن واضح من خالل الدراسة التارخيية حىت (*)بني االستعمار والتنصري إن العمل التكاملي
يقر وبشكل صريح هبذا االرتباط بل يؤكد أن ( Paul lesourd)"بول لوسور"أحد مؤرخيهم وهو 

قي وإن كان يدعي أن غرض االستعمار هو االرتقاء الروحي واألخال ،منهما ال يلغي اآلخر كال
 . (4)للمستعمرين

 George)ريقيا وهذا ما أقر به جورج قويو لقد كان استعمار اجلزائر بوابة للتنصري يف كل إف

gayau )(5)ن األوروبيني ال ينفون هذا االرتباط الوطيد بني االستعمار والتنصريأ. 

                                                 
)1 -(  Armond olichon, Les Missions,Op. cit,  p328. 
)2 -( George gayau, La France missionnaire, société de l'histoire nationale, librairie 

plon, paris 1948, p308.  
)3 -(  George gayau, La France missionnaire société de l'histoire nationale,Op. cit,  

p308. 
 ( Les péres blanc)سمون باألباء البيض هناك منصرين محلوا السالح وهم ما ي-(*) 

)4  -( Paul lesourd, l'œuvre civilisatrice et scientifique des missionnaires catholiques 

dans les colonies françaises, désclée de brouwer et cie, paris, 1931, p15.
 

)5 -(  George gayau, Mission et missionnaires, p142. 
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 مناطق لقد مسحت فرنسا بالتنصري سواء يف املناطق اليت استعمرهتا عسكريا كاجلزائر أو يف
الفرنسية حيث وجد املنصرون حرية تامة يف العمل، وإن كانت السياسة  ،االنتداب كسوريا ولبنان

 .ثري ضجةال ت تمادام ات ال تعلن مناصرهتا للحركات التنصريية ولكنها تسمح هبوجدحيث ما 
 بذلك املدارسإن هذه السياسة انتهجتها يف البلدان اإلسالمية دون الوثنية؛ فازدهرت 

 .(1)واملستشفيات واهليئات االجتماعية
عبد اجلليل وإن كان هناك من الكتاب املسلمني من يؤكد مساعدة املستعمر للمنصرين فهذا 

وجد املستعمرون يف إرساليات التبشري عونا هلم أيضا فأمدوهم باملعونات فكانت كلها » :شليب يقول
 .(2)«قوى مساندة يشد بعضها بعضا

موقف االستعمار الربيطاين الذي مل يكتف باملساعدة بل حرص على  فيما يبدو كان هذا
حرصت بريطانيا على أن حتمي اإلرساليات » ن ورفع كل عائق أو مانع ألعماهلم وقدمحاية املنصري
 .(3)«خاصة، سواء كانت هذه اإلرساليات إجنليزية أم أمريكية أم أملانية ةالربوتستانتي

خطرهم الدولة العثمانية منع املنصرين من التنصري إلدراكها  وعندما حاولت على سبيل املثال
أراد األتراك مرة إغالق بعض مدارس املبشرين ولكنهم تراجعوا »واجهت ضغوطا جعلتها تتراجع إذ 

 .(4)«أمام ضغط سياسي ال عالقة له بالتبشري
، أسبق يف الظهور ا وفرنسالقد كان التنصري الكاثوليكي الذي قادته إسبانيا والربتغال وإيطالي

وإن كان هناك –الذي قادته إجنلترا، مث الواليات املتحدة األمريكية  ري الربوتستانيتمن التنص
ويعود السبب إىل تأخر نشأة املذهب الربوتستانيت؛ فكان بدء العمل  -بروتستانت أملان، وفرنسيني

وفتر »رت اإلرساليات الكاثوليكية يف القرن الثامن عشر، ويف مقابل ذلك فتلإلرساليات الربوتستانتية 
يف القرن الثامن عشر، وأثار الربوتستانت خماوف  الربوتستانيتالنشاط التبشريي الكاثوليكي حلساب 

                                                 
 .125عمر فروخ، التبشري واالستعمار، ص-(1)
 .151عبد اجلليل شليب، اإلرساليات التبشريية،مرجع سابق، ص-(2)
 .118عمر فروخ، التبشري واالستعمار، مرجع سابق، ص-(3)
 .118املرجع نفسه، ص-(4)
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ريي فهذه الزيادة يف النشاط التنص( J.Dedieu)، وهذا ما أكده ج ديديو (1)«املرسلني الكاثوليك
 .(2)ة إقناع الوثنيني وغريهم باملذهب الكاثوليكيحول إمكاني الربوتستانيت أثارت خماوف الكاثوليك

مما حققته الكنائس غري أن تأثريها كان أكرب  الربوتستانتيةرغم حداثة اإلرساليات و
  .(3)الكاثوليكية بالنسبة للوثنيني

ومن بني األسباب اليت تفسر هذا التوسع وهذا النشاط أن كل الكنائس الربوتستانتية تنشط 
 . (4)سةيأعمال الكنألهنا تعتربه من أهم  ل التنصرييف جما

حيث ركزت  اإفريقيم اجتهت اجلمعية الكنسية الربوتستانتية إىل غرب 1801لذا ففي سنة 
   .(5)على الكونغو ملواجهة املد اإلسالمي يف النيجر الغربية

 م1878م بالتعاون مع األقباط عملت على التنصري يف شرق إفريقيا ويف سنة 1811ويف سنة 
 .(6)اجته املنصرون إىل أواسط إفريقيا

 .مواجهة املد اإلسالمي وحماصرتههو وهنا نالحظ أن هدفهم األول 
وهو ( بعد استسالم حممد علي)م أرسل أول أسقف إنكليكاين إىل القدس 1811ويف سنة 

 . (7)حاخام اعتنق املسيحية
م 1865بالصني ويف سنة م أنشأت بريطانيا اجملمع التبشريي ملدينة كاننت 1838ويف سنة 

La china inliend missionأنشأت 
(8). 

م قصدت جلنة التبشري األمريكية قبائل النصريية يف سوريا، ويف سنة 1811ويف سنة »
 (1) «.منا للتبشرياألستانة مما جعلها مركزا آيف ية م تأسست الكنيسة الربوتستانت1816

                                                 
عشر، منشورات مركز بلقاسم احلناشي، احلركات التبشريية يف املغرب األقصى يف النصف الثاين من القرن التاسع -(1)

 .31م، ص1181الدراسات والبحوث العثمانية، واملوريسكية والتوثيق واملعلومات، زغوان، 
)2  -(  Voir Dedieu, instabilité du protestantisme, librairie bland et gay, paris, 1928  p167. 
)3  -(  Voir Ibid, p163. 
)4 -(  Voir Ibid, p159. 

خلصها ونقلها إىل العربية حمب الدين اخلطيب ومساعد الباقي، دار مدين، اجلزائر، رة على العامل اإلسالمي، ل شاتليه، الغا.أ-(5)
 .27-26ص، (ت.د)، (ط.د)
 .27املرجع نفسه، ص -(6)
 .115م، ص1113االستشراق رسالة االستعمار، دار الفكر العريب، القاهرة،  الفيوم،حممد إبراهيم -(7)

)8 -(  Voir J. Dedieu, instabilité du protestantisme, op.cit,  p164.  
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ر، وتكونت مجعية لتنصري اجلزائر وتونس م مت إنشاء جممع إجنيلي يف مدغشق1861ويف سنة 
 .(2)م يف املغرب1102م ويف 1888سنة 

م بعثة إىل اجلنوب الشرقي 1860مع اإلرساليات اإلجنيلية الباريسي الفرنسي عام جمأرسل  و
  .(3)إلفريقيا، مث أصبح لديها فيما بعد ست مجعيات منتشرة يف إفريقيا

ليات التنصريية الربوتستانتية األوروبية اجتهت إىل كر بصفة جمملة دون تفصيل أن اإلرساونذ
 .(4)اهلند والصني واليابان وإفريقيا

كانت تطمح إىل أن تكون أكرب قوة بروتستانتية ولذا فقد كونت ( أ.م.و)إاّل أن أمريكا 
فيما يقابل التعداد السكاين  7177157226م 1121عددا كبريا من املنصرين وقد بلغ عددهم سنة 

ويعد العامل البشري الكبري مركز قوة وتفوق يف هذا التنافس على كسب  (5)ليون نسمةم 107لـ
 .األتباع عن طريق التنصري

م 1125ففي سنة . والعامل الثاين هو تسخريها لألموال الطائلة اليت جتمع عن طريق التربعات
 .(6)فرنك فرنسيمليون  360ومليار  1دوالر ما يعادل  1572727713مجعوا 

م تأسست يف لبنان أول إرسالية 1823يف عام »أمثلة املد الربوتستانيت األمريكي أنهومن 
بروتستانتية أمريكية، وأبدت هذه اإلرساليات اهتماما كبريا باالتصاالت مع السكان احملليني، وبطبع 
الكتاب املقدس باللغة العربية، وفتح شبكة من املدارس وعلى أساس هذه املدارس بالذات تأسست 
فيما بعد الكلية الربوتستانتية السورية، اليت استبدلت امسها الحقا باجلامعة األمريكية يف بريوت وهي 

 .(7)«معقل التوسع األيديولوجي األمريكي يف العامل اليت تضطلع طوال قرن من السنني بدور
ليها ولكنها وسائل سنعود إ–لقد انتشرت اجلامعات األمريكية يف بقية األقطار اإلسالمية 

ملا  وما يهمنا اآلن هو ذكر شعارهم اخلطري والذي حيتاج إىل أن نأخذه على حممل اجلد نظرا -الحقا

                                                                                                                                               
 .21-28ل شاتليه، املرجع السابق، ص.أ-(1)

)2  -(  Voir J. Dedieu, Ibid, p166. 
)3 -(  Voir George gayau, Ibid, p579. 
)4 -(   Voir J. Dedieu, Ibid, p168. 
)5 -(  Voir J. Dedieu, Ibid, p161. 
)6 -(  Voir Ibid, p163. 

 .121االستشراق رسالة االستعمار، مرجع سابق، ص، إبراهيم الفيومحممد -(7)
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رين املنص أعماهلا التنصريية، فقد رفع جملس من تكالب اجلمعيات األمريكية يفاملعيش يثبته الواقع 
 .(1)العهد العثماينوهذا الشعار رفع يف « تنصري العامل يف غضون حياة جيلنا»األمريكان شعار 

إذا خنلص مما سبق ذكره اىل االرتباط الوثيق بني التنصري و االستعمار عند ظهوره يف العامل 
االسالمي ، أما يف الوقت احلديث و املعاصر فمع استمرار ترافق التنصري باالستعمار كما حدث أثناء 

 اهليمنةو ةاالقتصادياهليمنة السياسية غزو أمريكا للعراق ، فإنه ارتبط أيضا بوجه آخر لالستعمار وهو 
 . أو النظام العاملي اجلديد أو ما نسميه بالعوملة ةالثقافي

 :عالقة التنصري بالعوملة : ثالثا
ف يف حتديد مفهومها إىل عدة تعاريف العوملة من املصطلحات احلديثة النشأة لذا اخُتِلإن 

درجة االرتباط املتبادل بني اجملتمعات  زيادة» :يضبط مظهرا من مظاهرها منهاواحد منها كل 
اإلنسانية، من خالل عمليات انتقال السلع، ورؤوس األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاص 

 .(2)«واملعلومات
إن العوملة مبظاهرها املختلفة االقتصادية، والسياسية والثقافية هي أهم مرتكز يستند عليه 

 .طوة تصعب مقاومتها خاصة من قبل الدول املتخلفةالتنصري يف وقتنا احلاضر ملا متثله من س
وسواء كانت العوملة استخدمت بشكل مقصود وخمطط يف العمليات التنصريية أو أفادهتا 

 .على العامل اإلسالمي واضح اتأثريهف ،بشكل غري مباشر وال مقصود
قر الدول املتخلفة للعوملة يكمن يف العوملة االقتصادية اليت زادت من ف التأثري غري املباشرإن 

استفاد النظام االقتصادي » وغىن الدول الرأمسالية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية إذ 
وعلى رة املعلوماتية، والرأمسايل هيمنته وانتشاره يف صور جديدة مبنية على اقتصاد السوق، وعلى الث

ف مؤسسات العوملة االقتصادية الثالث اليت الوطنية بالسوق الرأمسالية العاملية بإشرا دمج االقتصاديات
وتعين العوملة ]...[ واملنظمة العاملية للتجارة ]...[ والبنك الدويل ]...[ صندوق النقد الدويل : هي

: كما تعين إثارة املشكالت االقتصادية وتدويلها مثل]...[ تعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات 
 .(3) «...بيئةالفقر واألمية، والتلوث ومحاية ال

                                                 
 .122، صاالستشراق رسالة االستعمار، مرجع سابق ، إبراهيم الفيومحممد -(1)
 .12املرجع نفسه، ص-(2)
بريل هـ، أ1126، 338العدد الفرقان، ليلى بيومي، آليات اهليمنة األمريكية على مقدراتنا السياسية واالقتصادية، -(3)

 .11م، ص2005



 - 21 - 

واليت من أهم وسائلها استغالل الفقر واجلهل،  ،فهذا التفقري هو يف خدمة احلركات التنصريية
، إذ أن وثيقة املؤمتر العاملي (1)واجملاعات لتقدمي مساعدات مالية وخدمات صحية يف مقابل التنصري

م يؤكد أن الوضع التنافسي 2005ماي  11-12املنعقد بأثينا باليونان بتاريخ  لإلرساليات والتنصري
  .(2)للسوق احلرة يعزز العمل التنصريي لعدة كنائس، باستقطاب وتوظيف أشخاص جدد

فإذا كانت  ،من طرف املنصرين بشكل قصديأما العوملة الثقافية فهي األداة املستخدمة 
لرموز والتغريات ذلك الكل املركب املتجانس من العقائد والقيم واألفكار واملعايري وا» الثقافة هي

فإن ذلك يعين أن الدين  .(3)«واإلبداعات وأمناط العيش اليت تشكل قوام احلياة جملتمع من اجملتمعات
مقوم أساسي أو عامل أساسي حيدد املنظومة العقائدية والقيمية جملتمع معني، ولذا جند أن املنصرين 

التمهيد  ومن مثةحملها فة األوروبية يعملون جاهدين لتقويض هذه الثقافة اإلسالمية إلحالل الثقا
الدور الذي تعتمد عليه العوملة للهيمنة على الثقافة العربية ميكن اعتباره »لقبول املسيحية، إذ أن 

 االستعمارية يف السابق فقد اعتمدت-األوروبيةتطبيقا عصريا للمنهج والوسائل اليت اعتمدهتا الدول 
وكانت البعثات طريق أمام العملية االستعمارية وترسيخها ال الثقافة كوسيلة لشق هذه الدول على

التبشريية والرحالت االستكشافية من أهم اآلليات الثقافية اليت اعتمدت عليها الدول األوروبية 
 .(4)«للتعرف على الدول املراد استعمارها واستعمار ثقافتها

فكذلك -ما سبق بيانهك–فكما استفاد االستعمار من املنصرين استفاد هؤالء أيضا منه 
 .استفاد التنصري من العوملة واستفادت هذه األخرية منه

إىل قولبة العامل بقالب  -يف ظل القطب الواحد–تطمح ( أو األمركة)إن العوملة األمريكية 
 .االقتصادية واإلعالمية اهلائلةواحد هو الثقافة الواحدة األمريكية املهيمنة بسبب قدراهتا 

ميع للسيطرة األمريكية فيجب أن ينظم اجلميع يف إطار مظلة واحدة متثل وحىت يستكني اجل
خاصة وحنن نلمس العودة إىل  ،إال أن جذورها مسيحية واليت وإن كانت علمانية ،الثقافة األمريكية

وخاصة الدول اإلسالمية منها  ،ومحل الرئيس األمريكي للواء التنصري يف كل األرض ،الدين والتدّين
                                                 

. 67م، ص2003هـ،مارس 1121، 185حممد بن عبد اهلل السلومي ، السائحون على الكوارث، البيان، العدد : أنظر-(1)
 .وغريها 11م، ص2005هـ، يناير 1125، 1631واجملتمع، نشاط تنصريي حتت ستار إغاثة منكويب زلزال آسيا، العدد 

)2 -( See conferenci on world mission and evangelisme, alheis, greece 12-19 May 

2005, www. Oikoumene. Org/pr/documentation. 
 .83عبد الكرمي بكار، العوملة،مرجع سابق، ص-(3)
 .121م، ص2003، 7جيهان سليم، عوملة الثقافة واستراتيجيات التعامل معها يف ظل العوملة، املستقبل العريب، عدد -(4)
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ر عليها عسكريا كالعراق وأفغانستان حيث مت توزيع اآلالف من األناجيل وغري ذلك من اليت يسيط
 .األعمال التنصريية

ومن جانب آخر مساعدة إسرائيل على إقامة دولتها العربانية متهيدا لنزول عيسى عليه السالم 
 .(1) (الديانة املسيحية العربانية)

قافية هي وسيلة متهيدية للتنصري فمىت هبر اإلنسان كل ذلك يؤدي إىل االعتقاد بأن العوملة الث
قال ابن ق بركب احلضارة كما لثقافية والدينية ليتمكن من اللحاترك عنه قيمه ا ،بالثقافة الغالبة

والقوى املهيمنة أن  فيكفي املنصرين يتنصر املسلم وحىت وإن مل. املغلوب مولع بتقليد الغالب خلدون
ففي الوثيقة اإلستراتيجية  .قافته فيكون ورقة يف مهب الريح ال خوف منهيتخلى اإلنسان عن دينه وث

م جاء فيها أن املطلوب 2000لالحتاد األورويب يف املتوسط الصادرة عن مؤمتر االحتاد األورويب عام 
تغيري بعض القيم الدينية يف الدول العربية املطلة على البحر املتوسط حبيث تتوافق مع القيم »

   .(2)«األوروبية
إلحكام السيطرة على املنصرين  تعد هذه القوانني من وسائل طبعا اهلدف سياسي ولكن

يهدفون إىل  فما عاد املنصرون. وهنا نالحظ تقاطع مصاحل السياسيني واملنصرين. العامل اإلسالمي
جند أن  من هنا .نقل املسلم إىل النصرانية بل يكفيهم خلخلة االعتقاد الديين اإلسالمي أو تغريبه

من حماوالهتم أوال  ؛أهداف املنصرين عرب سريورهتم التارخيية تغريت بسبب ما واجهوه من صعوبة
إدخال املسلمني إىل النصرانية مث التشكيك يف اإلسالم وخلخلة االعتقاد الديين إىل التغريب والتغيري 

 .(3)االجتماعي
هيمنة األمريكية واألوروبية رائدة إذا العوملة أفادت املنصرين كما استفادت منهم الدول امل

 .النظام العاملي اجلديد
 

                                                 
)1 -(   Voir: Article l'aliance des civilisations sécurité internationale et 

démocratique cosmopolite, htm georges corn. Com. 

 
 .127مرجع سابق، ص عوملة الثقافة،جيهان سليم، -(2)
من خالل القرنني  مسري السيد حممد السيد، إرساليات التنصري األجنبية يف مصر وموقف املسلمني منها، دراسة وثائقية: أنظر-(3)

التاسع عشر والعشرين، رسالة دكتوراه حتت إشراف عبد اهلل عبد احلي حممد، كلية أصول الدين، القاهرة، قسم الدعوة والثقافة 
 .12-8، ص(م1117-هـ1117)اإلسالمية، سنة 
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 بواعث التنصري وأهدافه: لثالثا الدرس             
  بواعث التنصري يف البالد اإلسالمية: أوال

نقصد بالبواعث العوامل احملركة للحركة التنصريية ،وهنا يطرح السؤال هل كان الباعث 
 الدنيوية؟دينيا حبتا أم شابته األغراض 

من البديهي أن يكون الباعث على نشر رسالة مساوية ما، هو األمر اإلهلي بأن يتوجه  
املؤمنون إىل نشر عقيدهتم، مث حمبتهم عموم اخلري لكل البشر، وهذا ما ينطبق أساسا على رسالة 

 .اإلسالم
فكما . سالميبالعامل اإلسيحية فاألمر خمتلف خصوصا فيما يرتبط ولكن فيما يتعلق بنشر امل

رأينا عند احلديث عن نشأة التنصري أن النصارى مل يرسلوا البعوث لنشر املسيحية يف العامل اإلسالمي 
هذه احلروب اليت انتهت بانتصار املسلمني وهزمية العامل  -بشكل واضح-إال بعد احلروب الصليبية

من هذه القوة العاملية اليت املسيحي هزمية نكراء أنتجت شعورا مزدوجا من الكراهية واخلوف معا 
إذ  شعورا مجاعيا عندهمهذا الشعور توارثته أجياهلم حىت صار ( أواسط أوروبا)وصلت إىل عقر داره 

فهي تتذكر بأن انتصاراته قد اإلسالم يوحي منذ زمن طويل لألمم املسيحية، شعور اخلوف واحلقد »
 .(1)«اإن هذا الشعور طبيعي وشعيب يف كل أوروب...هددت وجودهم

هذا الشعور اجلمعي ترجم إىل عمل مستميت من أجل دحر اإلسالم عن أوروبا ومالحقته 
الدول الوثنية تتلقى اإلسالم بكل سهولة ويسر فاجتهدوا يف إيقاف املد كانت إفريقيا حيث  إىل حىت

تنا نستطيع اإلسالم بطبيعته العميقة قوة تناقض إرادتنا، وآمالنا، واجتاها»فـ ترافهماإلسالمي وباع
 -بقدر املستطاع–جتنب ختفيف وهتدئة انتشاره دون التفكري أبدا يف تقليصه، ومنطقي بأن مصلحتنا 

 .(2)«انتشاره
  ولكن هل بقي هذا الشعور إىل يومنا هذا؟

                                                 
)1 -(  M.C.Darest, histoire de France T2, 3 

eme
 Edition, paris, librairie plon, paris 

1884, p01. 
)2   -( M Mannuel de politique musulmane pare un Afriquain, édition Bassard 

1925/ d'après  Jules Sicard, Le monde Musulman dans les possessions françaises 

2 eme édition, librairie coloniale et orientaliste larose, paris 1931, p218.   
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طماع االقتصادية والسياسية اجتاه العامل أجل بقي هذا الشعور ورمبا أذكته أكثر األ
، فاملعاصرون يهدفون إىل اقتالع اإلسالم مون وقف انتشار اإلسالموير اإلسالمي، وإذا كان األولون

 .من نفوس أصحابه
 األورويب فأخذ يبحث لنفسه عن عدو يف الفكرا جتذر فكرة الصراع وما زاد األمر سوًء

لقد كنا نتوجس اخلوف من »: يقول "لورانس براون" املستشرق جديد كلما هزم واحدا وهذا 
خوفونا باخلطر اليهودي، وباخلطر ...جند ما يربر قلقنا بعد طول اختبار مل شعوب خمتلفة لكننا

ود أصدقاءنا، لقد وجدنا اليه. الشيوعي، وباخلطر األصفر إال أن هذه املخاوف مل تستند إىل أساس
كفل أما اخلطر األصفر فهناك دول أخرى تت -الثانيةيف احلرب العاملية يعين –اءنا فورأينا البالشفة حل

قي يكمن يف نظام اإلسالم ويف قدرة هذا الدين على التوسع واإلخضاع إن اخلطر احلقي. لقضاء عليهبا
  .(1)«إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األورويب"وحيويته، 

إذا فاخلطر اآلن مل يعد اخلوف من املد اإلسالمي يف أوروبا وإمنا أيضا اخلوف من قدرة 
والتاريخ احلديث شاهد على ارتباط االستعمار . أطماعهم التوسعيةاإلسالم على الوقوف يف وجه 

 .بالتنصري

أما يف أيامنا هذه فقد ورثت أمريكا الدول األوروبية يف مرياثها االستعماري وخماوفها 
تعمد بكل وسائلها الكنسية والسياسية  "الشرق األوسط الكبري"فصاحبة مشروع . التارخيية

سلمني والسيطرة على كل العامل اإلسالمي، وينص مشروعهم السالف واالقتصادية على إضعاف امل
ميثل الشرق األوسط الكبري حتديا وفرصة فريدة للمجتمع الدويل، وسامهت » :الذكر على ما يلي

العربية النواقص الثالث اليت حددها الكتاب العرب لتقريري األمم املتحدة حول التنمية البشرية 
صاحل خلق الظروف اليت هتدد امل يف( احلرية، املعرفة، متكني النساء)م يف 2003-2002ني للعام

وطاملا تزايد عدد األفراد احملرومني من حقوقهم السياسية، ( الثمانية)الوطنية لكل أعضاء جمموعة 
واالقتصادية يف املنطقة سنشهد زيادة يف التطرف واإلرهاب واجلرمية الدولية واهلجرة غري 

 .(2)«املشروعة

                                                 
-هـ1121)، 1طريي، ماذا تريد الصليبية احلديثة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر، القاهرة، مصطفى الشق-(1) 

 .15، ص(م2003
 .58، ص(م2001-هـ1125 ) ، ربيع األول، هذا الشرق األوسط الكبري، اهلاللرفعت سيد أمحد-(2) 
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ا يضاإلسالم كخطر خميف جتاوز جزئية قابليته لالمتداد على حساب املسيحية بل أفإذا 
 .تراءرهاب وللجرائم كلها وهذا كذب وافأصبح مصدرا لإل

بل أكثر من ذلك فأمريكا هي من زرعت اإلرهاب يف البالد اإلسالمية ليكون أداهتا يف 
 .خدمة مصاحلها

كة التنصريية أهدافا مرحلية تتحقق حبصوهلا وعلى كل حال لتحقيق هذا الباعث سطرت احلر
 :لتنصري، ميكننا أن جنملها فيما يأيتبواعث ا

 أهداف التنصري: ثانيا
 :اهلدف الديين: 1

واملتتبع لنشرات مؤمتراهتم يلمس اهلدف الديين وهو نشر املسيحية يف  القارئ لكتب املنصرين
ولكن » ما جاء يف إجنيلهموهذا نزوال عند  ،ن األقطار األخرىكل العامل سواء اإلسالمي أو غريه م

روح القدس حيل عليكم ويهبكم القوة تكونون يل شهودا يف أورشليم واليهودية كلها والسامرة، 
 .(1)«حىت أقاصي األرض

ففي معاهدة  ،فمنذ جممع نيقية إىل اآلن وهم يصرحون بضرورة نشر املسيحية ؛أما مؤمتراهتم
أكثر من أي وقت مضى وصلنا إىل ضرورة التعريف »قوهلم ثال م على سبيل امل2003أمستردام 

  .(2) «يف كل مكان من العامل عيسىب

ال ميكننا أن ننفي هذا الباعث واهلدف كلية على مستوى بعض األفراد ال على مستوى 
املؤسسات ألن املوضوعية تستدعي عدم نفي اإلخالص الديين ألي شخص يعتقد يف صحة عقيدته، 

 .(3)تبليغها يففيستميت 
إال مربر  ذلكولكن على مستوى املؤسسات فالباعث هو احلقد وليس نشر املسيحية فما 

رين صموئيل زومير يف أحد مل ألجله وهذا ما فضحه عمدة املنصيرفعونه دون إخالص النية للع
حملمدية، ليست ن مهمة التبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام هبا يف البالد الكو» :مؤمتراهتم بقوله

                                                 
 8-1 :الرسلأعمال -(1) 

Déclaration D'Amsterdam: une charte pour l'évangélisation au 21
 eme

 siècle. – (2) 

Publier le 27Mai 2003, www. FORUM d'évangélistes .org. 
 .31، صمرجع سابقعمر فروخ، مصطفى اخلالدي، التبشري واالستعمار يف البالد العربية، : أنظر-(3)
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مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم،  افإن هذا هداية هلم وتكرميا وإمن إدخال املسلمني يف املسيحية
هتا ق اليت تعتمد عليها األمم يف حياليصبح خملوقا ال صلة له باهلل وبالتايل ال صلة تربطه باألخال
لقد هيأمت العقول يف  املمالك اإلسالمية وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف
وهذا ما  وهو إخراج املسلم من اإلسالم املمالك اإلسالمية لقبول السري يف الطريق الذي سعيتم له أال

 .(1)«قمتم به يف خالل األعوام املائة السالفة خري قيام
 :نستفيد من هذه املقولة عدة معلومات

ما يعرف بتوحيد )على التنصري يف العامل اإلسالمي إحتاد الدول األوروبية واجتماعها -1°
 (.عمل الكنائس

فيه إحياء بأهنا ليست رسالة  -عليه الصالة والسالم-نسبة العامل اإلسالمي إىل حممد -2°
 .-صلى اهلل عليه وسلم–مساوية بل جاء هبا رجل هو حممد 

 .التصريح بأن املسيحية هي هداية وتكرمي ال يستحقها املسلم-3°
التصريح باهلدف احلقيقي للمسيحية وهو إخراج املسلم من اإلسالم، ولقطع صلته باهلل -1°

 .من جانب، وإفساد أخالقه من جانب آخر
 .اهلدف إىل هتدمي األسس اليت تقوم عليها األمم-5°
 .فعل ذلك للتمهيد لالستعمار االستيطاين-6°
 .تصرحيهم بأهنم وصلوا إىل أهدافهم-7°
عليه السالم أفضل إله ( عيسى)وإهلهم  ،إلخالص لدين يقولون أنه رباينمن اكل هذا أين -

 ألنه يدعو إىل احملبة، فأين احملبة يف كل هذا؟
هذه حقيقة يلمسها كل من اقترب منهم ألن ما يعلنونه غري ما يبطنونه، فأحد التائبني عن 

ردة البتطع أن تقنع املسلم إذا مل تس"موقف النصارى من اإلسالم يتلخص يف أنه  إّن»: الردة يقول
   .(2)«"عن اإلسالم فشوش عليه عقيدته

إّن هذين القولني يفضحان األسباب احلقيقية للتنصري، ومها القضاء على وحدة العامل 
اإلسالمي وإضعافه، وزعزعة العقيدة والقيم اخللقية لألفراد، فإذا اجتمع اهلدفان وحتققا لن يبقى من 

  .-باعد اهلل بينهم وبني هذه األهداف– اإلسالم إاّل االسم فقط
                                                 

 .71، ص(م1182-هـ1102)، (ط.د)مان، جالل العامل، قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، دار األرقم، ع-(1) 
 .63، ص(م1115أبريل -هـ1115ذو القعدة )، 87، البيان، عدد من جتربيت مع النصرانيةمسعود الزواحو أديوجو، -(2) 
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 :انتشار اإلسالموقف : 2
لقد هال العامل الغريب وصول اإلسالم إىل أواسط أوروبا وامتداده السريع يف كل بقاع 

األمر الذي مل يكن ينطبق على انتشار املسيحية رغم اجلهود الوفرية يف ذلك فكان رد الفعل  ،األرض
 املسلمون رينصتعرفنا خالل حديثنا عن النشأة بعد سقوط األندلس وكما  ،املعاكس هو التنصري

 . والذين يرفضون قتلوا أو فروا إىل مشال إفريقيا ،بالقوة
البد من جتنيد »وهي نصيحة لويس التاسع الذي وقع يف أسر املسلمني فنصحهم بقوله 

 .(1)«املبشرين حملاربة اإلسالم ووقف انتشاره
أيضا التنافس على وقف املد اإلسالمي يف إفريقيا السوداء ودول ليس فقط يف أوروبا إمنا 

 .الشرق األدىن واهلند
مع أنه ال ما يواجهه اإلسالم من افتراءات إاّل أنه يعد أسرع دين ينتشر يف أوروبا  ورغم كل

وهذا ألن اإلسالم دين حيوي يف  ،اليت يستخدمها املنصرون اإلمكانات البشرية واملادية على توفري
ن أل (2)الشيء الذي يقنع العقول املنفتحة على احلقيقة ،حيمل من القيم األخالقية والفكرية الكثريذاته 

 .(3)﴾ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ﴿: اهلل يقول

 :اهلدف االقتصادي: 3
 (4)لتنصريأغرى بعض التجار للعمل با ي مبا يزخر به من ثروات طبيعية قدإن العامل اإلسالم

خاصة وأن الدولة العثمانية قد أعفت اإلرساليات التنصريية من الضرائب اجلمركية خاصة منهم 
رين األمريكيني وكانت الدول األجنبية حتمي منصريها وعيني الذين أعفوا منها قبل املنصالرهبان اليوس

 .(5)ألهنا تعدهم محلة جتارهتا

                                                 
 .51، األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، مرجع سابق، صسعد الدين السيد صاحل-(1) 
، (م1117يونيو -هـ1118صفر )، 378اجلديدة، الوعي اإلسالمي، العدد  ممدوح طنطاوي، احلروب الصليبية: أنظر-(2) 

 . 15ص
 .08: سورة الصف-(3) 
 .35عمر فروخ، مصطفى خالدي، التبشري واالستعمار يف البالد اإلسالمية، مرجع سابق، ص-(4) 
 .56املرجع نفسه، ص-(5) 
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 ،شأت شركة اهلند الشرقية اهلولندية مدرسة الهوتيةاال لالستثمار حيث أنوقد عّد التنصري جم
كون فيها اثين عشر قسيسا للخدمة يف إندونيسيا وسيالن، وكان كل مبشر منهم جيازى بعمولة 

 .عن كل شخص يتمكن من تنصريهنقدية 
إن هذا املوقف جيعل العمل ليس خالصا للدين بل هو وسيلة لكسب القوت ويف هذا 

وأما يف . ويف اهلند كان للبعثة السويسرية التبشريية مصانع بالط ونسيج وغريمها فليتنافس املتنافسون،
ويف مصر كانت . ري للعمل يف مزارع اإلرسالياتنصإفريقيا فكان األطفال يؤخذون إىل مدارس الت

 .(1)إرادات اإلرساليات من األراضي اليت امتلكتها أربعة ماليني جنيه سنويا

ح احلدود على التجارة الدولية وسهولة االستثمار عملت الدول أيامنا هذه مع انفتايف و
األوروبية وأمريكا على استغالل هذا الوضع إلنشاء البنوك والشركات اليت تتعامل بالربا وتستغل فقر 

من أكرب املؤسسات التنصريية يف " براك"مؤسسة »الناس لالستحواذ على أمواهلم وعلى سبيل املثال 
م بدأت هذه املؤسسة نشاطها 1172عام " فضل حسن عابد احملاسب"يسها بنجالديش قام بتأس

بتقدمي املساعدات املالية للمزارعني والفقراء لكي تثبت أهنا مؤسسة خريية واجتماعية لكنها حتولت 
إىل مؤسسة اقتصادية ربوية متنح القروض للمزارعني الفقراء واملساكني على أساس الربا وتأخذ الربا 

  .(2)«والعجيب يف أمر هذه املؤسسة أهنا تسمي هذا الظلم خدمة إنسانيةا مضاعفة، منهم أضعاف
، البنك الربوي الذي ميتص أموال الفقراء وإذا عجزوا "غرمن بنك"ومثل هذه املؤسسة أيضا 

 .(3) ى األدوات املنزلية كما حدث إلحدى النساء الفقرياتعن الدفع يستحوذ عل

 :اإلسالميالقضاء على وحدة العامل : 4
إن العامل اإلسالمي بكل امتداده اجلغرايف الواسع واملتباين واختالف أجناسه ولغاته انصهروا 

ۈ   ﴿: امتثاال ألمره تعاىلر واحد هو شعور األخوة يف الدين وكونوا أمة واحدة جيمعها شعو

 .(4)﴾....       ٴۇ  ۋ

                                                 
 .51-58م، مرجع سابق، صسعد الدين السيد صاحل، األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسال-(1) 
ماجد عبد السالم إبراهيم، النشاط التنصريي يف بنجالديش أساليب ومواجهة، حولية كلية الدعوة اإلسالمية، القاهرة، -(2) 

 .51-53، ص(م2001-هـ1122)، 2، ج15جامعة األزهر، العدد 
 .56املرجع نفسه، ص: أنظر-(3) 
 .10: سورة احلجرات-(4) 



 - 21 - 

وى العقيدة والعمل كسلوك وعامل وحدة املسلمني هو التمسك بكالم اهلل تعاىل على مست
ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿:فردي ومجاعي أيضا فقد قال تعاىل

 .(1)﴾...چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

إن امتثال املسلمني ألوامر اهلل تعاىل أنشأ حضارة راقية أساسها الدين ويف هذا قال عالء 
ي هو تلك الرابطة الدينية احلضارية املشتركة اليت تقفز فوق فاملفهوم احلضاري للعامل اإلسالم»: طاهر

 . (2)«االختالفات والتباينات اجلزئية لتربطها يف رباط واحد أكثر مشوال هو اإلسالم
 ولكن ملا اخلوف من هذه الوحدة؟

مثل : ]إن وحدة الشعور تولد وحدة الفعل والعمل ولذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  املؤمنني

فاالستجابة تلقائية للمؤازرة عند الشدائد مهما تباعدت األقطار هي  .(3) [اجلسد بالسهر واحلمى
 .عامل قوة

الشعور ينجم عنها الرد الصارم والعنيف على كل ما ميس مقدسات اإلسالم سواء  ووحدة
ان هذا الرد سياسيا أو شعبيا أو جيمع بينهما، ومثال ذلك ردة فعل املسلمني يف كل أحناء العامل اليت ك

وكذلك " آيات شيطانية"ناصرت فتوى اخلميين بقتل املرتد سلمان رشدي بسبب ما قاله يف كتابه 
املكي ملدة م عندما احتل ملحدون ومرتدون املسجد 1171نوفمرب  20اهلزة الشعبية والسياسية يف 

 .(4)من املرتدين 75شخص من بينهم  135يومني والذي أدى حتريره إىل مقتل 
على أطراف  هافاالحتاد يكسب األمة هيبة وشوكة فال يطمع العدو يف إثارة بعض أطراف

ٻ  ٻ  پ  پ   ...﴿ :ولذا قال تعاىل. (5)أخرى كما حدث مللوك الطوائف يف األندلس

  .(1) ﴾...پ
                                                 

 .103 :سورةآل عمران-(1) 
، 1عالء ظاهر، العامل اإلسالمي يف االستراتيجيات العاملية، مركز الدراسات العريب األورويب، دار بالل، بريوت، ط-(2) 

 .183م، ص1118
 [.2586]، (8/381)رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، -(3) 
 .182-181مل اإلسالمي يف االستراتيجيات العاملية، مرجع سابق، صعالء ظاهر، العا-(4) 
، (ط.د)حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الدار العربية للكتاب، الشركة التونسية للتوزيع، -(5) 

 .135م، ص1171
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إذا احتد »: "لورانس براون"رون وعملوا على القضاء عليه؛ يقول املنصوهذا ما ملسه 
املسلمون يف إمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العامل وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا نعمة 

ويقول وكيل إدارة البعثات . (2)«له، أما إذا بقوا متفرقني فإهنم يظلون حينئذ بال وزن وال تأثري
التماسك اجلبارة اليت قوة إن اهلدف الذي يتعني على املبشر حتقيقه، هو حتطيم » :روماالتبشريية ب

 .(3)«يتميز هبا اإلسالم
إن تفرقة العامل اإلسالمي ليست هدفا للمنصرين فحسب بل هو عامل مشترك بينهم وبني 
 السياسيني والعسكريني إذ يرى القس سيمون أن الوحدة تساعد على التملص من السيطرة

  .(4)األوروبية
لتفتيت وحدة العامل اإلسالمي يعمد املنصرون إىل إجياد أو تكثري األقلية املسيحية يف 

لتكون شوكة يف خاصرة العامل اإلسالمي حتركها عند احلاجة وعندما تقتضيها  ،اجملتمعات اإلسالمية
وارنة املسحيني رون بني امل؛ الفتنة اليت أثارها املنصم1860ومن ذلك ما حدث عام  ،املصلحة

والدروز، وإعانتهم للموارنة بالسالح بل وقد شارك فيها حىت بعض القسس والرهبان كالراهب 
، ويف مصر قام األقباط مبظاهرات صاخبة مبقر كاثيدرائية هتفوا فيها ضد الدولة وتدخل (5)بوناشيتا

 .(6)فيها شارون وبوش
مث تربير التدخل األجنيب يف الشؤون الداخلية إذا فخطتهم إجياد األقلية مث حتريكها ضد الدولة 

 .والترتيب لتفتيت األمة وإقامة دويالت متنافرة

                                                                                                                                               
 .16: سورة األنفال-(1) 
 .37ر يف البالد اإلسالمية، مرجع سابق، صمصطفى خالدي، عمر فروخ، التبشري واالستعما-(2) 
-هـ1112)، 535اوي، التنصري اخلطة النحكمة الحتواء العامل اإلسالمي ، املنهل، العدد فوزي عبد القادر الفيش-(3) 

 .21ص، (م1116
 .37مصطفى خالدي، عمر فروخ، املرجع السابق، ص: أنظر-(4) 
  .113-138االستعمار، مرجع سابق، صعمر فروخ، التبشري ومصطفى اخلالدي، : أنظر-(5)
ـ 1125ذو القعـدة   20)، 1633عصام العريان، الكنيسة املصرية والبابا شنودة يف مواجهة الدولة، اجملتمع العدد -(6) -هـ

  .11، ص(م11-2005
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حتما ال يقوم بكل هذه الدراسات إاّل مراكز خاصة من أصحاب النفوذ الديين من املسيحيني 
 واليهود وإن كان هدف األولني إشعال نار الفتنة بني املسلمني لكن هدف اليهود هو رسم منهجية

  .(1)م املسلمني وعقلياهتمفه خالل ية للتنصري منملع
ولتربير التدخل وضعوا قوانني دولية حلقوق اإلنسان تكفل لألقليات حرية العقيدة وممارسة 

ت أمريكا نفسها الراعي لشؤون األقليات املسيحية حيث أقر الكونغرس بفرض بالعبادة وقد نص
 .(2)ال حتترم حقوق األقليات خاصة املسيحينيعقوبات سياسية واقتصادية على الدول اليت 

وما يؤكد عالقة السياسة اخلارجية األمريكية بالبعد الديين هو استدعاء ممثلي الكنيسة يف كل 
اجتماع يدرس أمور الشرق األوسط وذلك الختاذ قرارات تتوافق مع النبوءات الدينية الواردة يف 

 .(3)زقيال ويوحناحالعهد القدمي بسفر 
فبسقوط  ،القة واضحة بني العدوين األمريكي واليهودي يف خدمة املسيحية املتصهينةوالع
وكل املناطق العراقية األخرى وإن معظم هبا م، نشطت اإلرساليات التنصريية 2003بغداد عام 

املنصرين ينتمون إىل املسيحية املتصهينة اليت تدعم إقامة الدولة اليهودية وقد اهتمهم بعض األشخاص 
احلركة اآلشورية العراقية وبعض اآلباء أهنم عيون إسرائيل يعملون على زرع الفتنة بني املسيحيني  من

 .(4)واملسلمني
إن خمطط التقسيم هذا ال خيص العراق وحده بل كل العامل اإلسالمي حيث تتواجد فيه 

ريكها من أجل عرقية تطمع إسرائيل إىل حتأثنية  مبختلف طوائفها وأيضا اختالفاتأقليات مسيحية 
 .طبعا بالنسبة هلم -كما يزعمون–إجياد دويالت متناحرة ليتحقق هلم السالم 

جتاوزت إسرائيل مرحلة التخطيط لتقسيم املنطقة وانتقلت »: ويف هذا يقول حممد السماك
ثالث دول يف العراق إحداها إىل مرحلة التنفيذ، ومبوجب التصور اإلسرائيلي للتنفيذ ستكون هناك 

وثالث أو أربع دويالت . ة سنية يف الشمال، وسنية عربية يف الوسط، وشيعية عربية يف اجلنوبكردي
موزعة  وأربع أو مخس دويالت يف لبنان،. يف سوريا، منها واحدة درزية، وثانية علوية، وواحدة سنية

                                                 
  .103، ص(م2000-هـ1123)، 180يف الغرب، البيان، العدد اإلسالم  تشريعبحيي أبو زكريا، املؤسسات اليت تعىن -(1)
 .62، ص(م2000-هـ1120)، 1حممد السماك، االستغالل الديين يف الصراع السياسي،دار النفائس، بريوت، ط-(2)
  .61املرجع نفسه، ص-(3)
، 1633، اجملتمع، العـدد  حقيقة التغلغل الصهيوين مشال العراق؛ اإلرساليات اإلجنيلية عيون للصهاينةرست مرعي، ف: أنظر-(4)
  .17، ص(م1/1/2001-هـ1125ذو القعدة  20)
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للبدو  دامهاإح: وسيكون هناك أردنان . يعةنة واملسيحيني اآلخرين، والسنة والدروز والشبني املوار
أما العربية السعودية فسوف . واآلخر لفلسطني دون احلديث عن الضفة الغربية اليت ستضمها إسرائيل
 .(1)«م1133حيسن إعادهتا إىل الفسيفساء القبلية اليت كانت قبل إنشاء اململكة عام 

فية العرقية وهو ما يفسر الفتنة الطائ ،هذه آماهلم اليت حتما هم خيططون هلا ويعملون لبلوغها
اليت حدثت من قبل يف لبنان وكذلك جرائم القتل بني أعالم املسلمني واملسيحيني يف وقتنا املعاصر 

 .سوريا بضلوعها يف ذلكمن أجل إحداث الفنت كقتل احلريري وغريه من الشخصيات واهتام 
تكون فقط غري قادرة على أن تتحد، بل  إن مجيع هذه الكيانات لن»ويضيف السماك 

إخل ...وف تشلها خالفات ال انتهاء هلا على مسائل حدود وطرقات أو مياه ونفط وزواج ووراثةس
ونظرا ألن كل كيان من هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل، فإن هذه ستضمن تفوقها ملدة 

 .(2)«نصف قرن على األقل

 :اإلفساد العقدي واخللقي-5
قناعة  فان كل من يعتنقه عن ،على اإلكراه ال دين يعتمد على اإلقناع العقلي ألن اإلسالم

 يقينا أن املتنصر إما هم يعلموناحلقيقة و وقد ملس املنصرون هذه.هوإميان صادق ال ميكن إخراجه عن
 .(3)أن يكون شخصا مستخفا بدينه أو باحثا عن الثروة واملنصب أو طفل صغري يسهل التغرير به

فإننا جندهم يعملون جاهدين لنشر االحنالل  ،نوألن أهدافهم يف أغلبها ال تتمحض للدي
ٍن بعد عجزهم عن التنصري، أو كمنهج لإلفراغ من القيم ااخللقي بني أفراد اجملتمع املسلم كهدف ث

 .بالنصرانية والغزو الفكري إذا متكنوا من ذلك ملؤوا الفراغ حىت اإلسالمية
وهي تفكيك اجملتمعات ولكن استهداف األخالق االجتماعية يتم أيضا لغاية أخرى 

فبشيوع مكارم األخالق يف خمتلف تصاريف  ،اإلسالمية، إن احلضارة اإلسالمية أخالقية يف بنائها
 .(4)الناس زكت نفوسهم فاجتهت طاقاهتم إىل األعمال النافعة وتآلفت نفوسهم فانتظم معاشهم

                                                 
، 2حممد السماك، موقع اإلسالم يف صراع احلضارات والنظـام العـاملي اجلديـد، دار النفـائس، بـريوت، لبنـان، ط      -(1)
  .216، ص(م1111-هـ1120)
حممد السماك، موقع اإلسالم يف صراع احلضـارات والنظـام   نقال عن م 1181ديسمرب  18ريف اإلسرائيلية جريدة معا-(2)

  216، صمرجع سابقملي اجلديد، العا
  .137حممد حممد الدهان، قوى الشر املتحالفة، مرجع سابق، ص-(3)
  .125حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، مرجع سابق، ص: أنظر-(4)
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ب متثل املعاقد الثابتة إن األخالق يف أفراد األمم والشعو»: "حبنكة امليداين"ويف هذا يقول 
اليت تعقد هبا الروابط االجتماعية، ومىت انعدمت هذه املعاقد أو انكسرت يف األفراد مل جتد الروابط 
االجتماعية مكانا تنعقد به، ومىت فقدت الروابط االجتماعية صارت املاليني يف األمة املنحلة عن 

رمبا كانت قواها املبعثرة مضافة إىل قوة عدوها  بعضها مزودة بقوة األفراد فقط، ال بقوة اجلماعة، بل
 .(1)«وذلك بالتصادم الداخلي وبالبأس الذي يقوى فيما بينها. ضدها

غزو األمة فكريا بأرذل وقد أدرك املنصرون هذه احلقيقة فاستخدموا وسائل متعددة ل
 .أخالقيات احلضارة الغربية

منا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم، إ»: هبذه احلقيقة فقال "زومير" لقد اعترف املنصر
ليصبح خملوقا ال صلة له باهلل وبالتايل ال صلة تربطه باألخالق اليت تعتمد عليها األمم يف حياهتا 
وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف ممالك اإلسالمية وهذا ما قمتم به يف 

 .(2)«امخالل األعوام املائة السالف خري قي
يراعي مل إمنا هو هدف للكنيسة الشرقية اليت  ،وال يقتصر هذا اهلدف على املنصرين الغربيني

مل يراعوا استقرار البلد الذي يعيشون فيه ومصلحته فهذا  -والذين يعتربون من أهل الذمة–أفرادها 
سكندرية سنة البابا شنودة يف مصر ويف خطبة الجتماع سري مت بالكنيسة املرقصية الكربى باإل

كذلك فإنه جيب مضاعفة اجلهود التبشريية احلالية، إذ أن اخلطة التبشريية اليت ...»: م يقول1173
وضعت بنيت على أساس هدف اتفق عليه للمرحلة القادمة وهو زحزحة أكرب عدد ممكن من 

ن اهلدف هو املسلمني عن دينهم، والتمسك به، على أاّل يكون من الضروري اعتناقهم املسيحية، فإ
  .(3)«زعزعة الدين يف نفوسهم، وتشكيك اجلموع الغفرية منهم يف كتاهبم، وصدق حممد

وحتما غرضه إقامة دولة نصرانية يف مصر بدل الدولة  "زومير"أليس هذا نفسه كالم 
وإذا أفلحنا يف »انسلخ املسلمون عن عقيدهتم مل يقاوموا هذه املخططات ولذا يضيف  إذاو ،املسلمة

يذ هذا املخطط التبشريي يف املرحلة املقبلة، فإننا نكون قد جنحنا يف إزاحة هذه الفئات من طريقنا، تنف
 .(4)«وإن مل تكن هذه الفئات مستقبال معنا فلن تكون علينا

                                                 
  .315ة امليداين، أجنحة املكر الثالث،مرجع سابق، صحبنك-(1)
 .53دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، مرجع سابق، ص ب يقولونجالل العامل، قادة الغر-(2)
  .132صمرجع سابق، حممد حممد الدهان، قوى الشر املتحالفة، -(3)
  .132املرجع نفسه، ص-(4)
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ومن وسائلهم إرباك تفكري املسلمني بتشكيكهم يف العقيدة واحلضارة اإلسالمية عن طريق 
 ،رتباط باإلسالم وتقدمي احلضارة الغربية كبديل ميثل التقدم واحلقفيضعف بذلك اال ،نشر الشبهات

 .  (1)وهبذا يتم التغريب فالتبشري فالتنصري ،وهذا ما ينفثه الفكر االستشراقي
ألنه ال يعقل أن يرضى الدعاة بالتفكك األخالقي وهم  ،إن انتفاء الدافع الديين يتأكد أكثر

نشر العادات املرفوضة إسالميا، من »املنظمات التنصريية بـ بناة عقيدة، فمثال يف بنغالديش تقوم
املضطربة والسلبية، واليت ال تقوم وتفشي العالقات االجتماعية  جرائم أخالقية كاإلباحية واجلنس،

س من االحترام والتقاليد األصيلة، وإمنا تنتهك كل احملرمات الشرعية كبداية جلذب على أي أس
 .(2)«التنصريية الشباب حنو هذه املنظمات

يف أواسط  "معاوية ولد سيد أمحد الطايع"الرئيس  ما حيدث يف موريتانيا حيث مسح
مؤسسة تنصريية يف البالد تعمل على متييع  200الثمانينات بدخول املنظمات التنصريية حيث تتواجد 

قف األمر على اهلوية اإلسالمية بتوزيع أشرطة فيديو كاسيت هبا ما يصرف املسلم عن دينه ومل يتو
األشرطة بل أيضا استخدمت اإلذاعة وأغرقت املنطقة باجملالت اجلنسية والتمثيليات اهلابطة، كما 

 .(3)دعمت الربامج الترفيهية الساقطة وهذا من قبل معهد زومير للتنصري
سائل هذا التغريب وو ،ال حيدث هذا يف بنغالديش وحدها بل يف كل العامل اإلسالمي

 . ع آخرنفصلها يف موض
 
 
 
 

 
 

                                                 
 ثقـايف ندوة التحديات احلضارية والغـزو ال  ، مزالق التحدي العقدي وسبل التغلب عليها، وقائعحمي الدين األلوائي: أنظر-(1)

  .165، ص(م1187-هـ1108)مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض،  العريبليج لدول اخل
  .17، ص(م1111-هـ1111)، 1131مجعية تنصريية يف بنغالديش، العدد  75: الدعوة،-(2)
 .28صمرجع سابق، ، منظمات التنصري جتتاح موريتانيا حممود إمساعيل،: أنظر-(3)
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  هووسائل هوأساليبالتنصري منهج : رابعال الدرس
 منهج التنصري وأساليبه: أوال
 :منهج التنصري: 1

 .(1)بّين واضح وهو النهج واملنهاج: املنهج لغة مشتق من لفظ هنج، ويقال طريق هنج
ل هو األسلوب الذي يرمسه الداعية لتحقيق أهداف يسعى للوصو» واملنهاج يف االصطالح

 .(2)«ويغرسها يف املدعوين ويعني املوضوعات اليت تعطى لكل مرحلة أو لكل جمموعة من الناس ،إليه
ونالحظ من خالل هذا التعريف أن لفظيت املنهج واألسلوب حتمالن نفس املعىن وهو الطريق 

يق العام املتبع، وتأسيس هذه الدراسة يقتضي التمييز بني املصطلحني، وقد عنيت من لفظ املنهج الطر
الذي انتهجه املنصرون لبلوغ أهدافهم، وحتت هذا املنهج تندرج أساليب عديدة لتحقيقه،وبالتايل 

 .فهي طرق فرعية وهي أدىن من املنهج
بعد هذا التحديد االصطالحي نصل للحديث عن نوع املنهج الذي اتبعه املنصرون وهو 

 .  (3)اإلفراغ وامللء، أو اهلدم والتثبيت
بل هو منهج عام لكل دعوة، ومنها  ،املنهج ال يقتصر على املنصرين فقط وعموما هذا

كان يف دعوته يفرغ الناس من عقيدة الشرك  -صلى اهلل عليه وسلم-الدعوة اإلسالمية فالرسول 
تنقية النفس »ويهدم أفكار اجلاهلية مث ميأل املسلمني بعقيدة اإلسالم وأخالقياته، فهذا من قبيل 

النفوس من كل العقائد الباطلة اليت ليس هلا أرضية  حترير لشوائب، وذلك عن طريقاإلنسانية من ا
  .(4)«أساس منطقي أو عملي، وذلك بوسائل اإلقناع اهلادئ، واملناظرة اخلالية من التعصب

ولكن شتان بني األسلوب اإلسالمي املعتمد على املناظرة اخلالية من التعصب وهذا ما سيأيت 
 .ألسلوب الذي يتبعه املنصرونبيانه الحقا، وا

  ولكن ما أمهية هذا املنهج ومدى فاعليته؟

                                                 
  .1551، باب النون، ص6ع سابق، جابن منظور، لسان العرب، مرج-(1)
  .53، ص(م2000-هـ1121)حممود حممد محودة، حممد مطلق عساف، فقه الدعوة وأساليبها، مؤسسة الوراق، عمان، -(2)
  . 173ص مرجع سابق،  مزالق التحدي العقدي وسبل التغلب عليها،حمي الدين األلوائي، : أنظر-(3)
  .36اف، فقه الدعوة وأساليبها، مرجع سابق، صحممود حممد محودة، حممد مطلق عس-(4)
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النفس والفكر من  إنه ال ميكن بأي حال من األحوال تغيري املعتقدات واألفكار إاّل بإفراغ
لذا فعندما يشكك . اجلمع بني النقيضني ااملعتقدات القدمية مادامت مناقضة هلا، إذ يستحيل منطق

حينئذ يسهل جّره  تقده، أو عندما ال يكون ملتزما بدين ورثه عن والديه وبيئته،الشخص يف صحة مع
فطرة يف اإلنسان سواء  إىل أي فكرة أخرى، أو يكون هو يف ذاته مستعدا للبحث عن البديل فالتدين

وهنا يقدم البديل بناء على . توجهت هذه الفطرة حنو دين مساوي أو إيديولوجيا من وضع البشر
فكر املرفوض أو الدين املشكوك يف صحته فيتم تقبله مللء الفراغ، وهذا ما يفسر أمهية نقائص ال

 .وفاعلية هذا املنهج
إن األفكار اليت يعمد املنصرون إىل هتدميها هي عقيدة اإلسالم املبنية أساسا على التوحيد 

صلى اهلل –نبوة الرسول  مث التشكيك يف. عقيدة التثليث عندهم يف مقابل ،مبفهوم أن ال إله إاّل اهلل
فالفكرة هتدم بفقد الثقة يف صدق حاملها، مث هدم املنظومة  ،وهذا اجلزء له فاعلية كبرية -عليه وسلم

وهدم اعتزاز املسلم بدينه ليحدث . األخالقية اإلسالمية اليت متثل أحد أوجه اإلسالم العملي السلوكي
وأن البديل الوحيد »: عنه حمي الدين األلوائي يف قوله الوهن واالرتباك يف اجملتمع املسلم وهذا ما عرب

هذه اجلهود املتنوعة الضخمة هو إبعاد املسلمني أوال عن عقيدهتم، بطريق بث الوهن واالرتباك  عن
يف تفكريهم والتشكيك بفائدة ما عندهم من عقيدة وقيم وحضارة فيفقدون الثقة بأنفسهم، وينشأ يف 

عف،ويتطلعون إىل البديل من املصادر األخرى فتنشأ الثقة رويدا نفوسهم الشعور بالنقص والض
الناهض ويكرب إعظامهم بأحباث وآراء الكتاب، واملؤلفني الغرب ويف رويدا، مبا يأيت من الغرب 

 .(1)«مقدمتهم املبشرون الدهاة يف زي العلماء املستشرقني فيتم التغريب فالتبشري مث التنصري
مع  ،خاصة وأن الغرب أنشأ حضارة مادية يف شىت اجملاالت ،لءإذا بعد اإلفراغ يسهل امل

مولع بتقليد الغالب، هذا الغالب الذي مل يتقدم إاّل ( اهلزمية النفسية)العلم أن املغلوب خاصة نفسيا 
 ،بأن ينبذ عقيدته اليت ال تؤمن هبذا الفصل ،بفصل الدين عن الدولة، إذا فال خمرج للمسلم إاّل بتقليده

سالم نظام حياة متكامل، ويتقبل البديل وهو الدخول يف دين حمرف مبين على االزدواجية، إذ اإل
 (.دع ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر)شعاره 

وهي كيف يتم التحول؟ ما الذي يدفع الناس  ولكن بني اإلفراغ وامللء هناك حلقة مفقودة
 لتقبل تلك الفكرة بالذات دون غريها؟

                                                 
   .153حممود حممد محودة، حممد مطلق عساف، فقه الدعوة وأساليبها، مرجع سابق، ص-(1)
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وإن مل يكن مقتنعا حىت -فاإلنسان  ؛ه مبفهوم اإلعداد والتهيئةهنا يأيت ما يعربون عن
لذا  (1)ولكن يف العموم ال يبحث عن بديل إما خلمول أو ظروف اجتماعية مفروضة عليه -بعقيدته

يكون هناك حتول فالبد من وجود أزمات  »كيفلجيب إجياد سبب التحول، والظروف الدافعة لذلك 
هتيئة، تدفع الناس أفرادا ومجاعات خارج حالة التوازن اليت اعتادوها، معينة ومشاكل وعوامل إعداد و

وقد تأيت هذه العوامل على شكل عوامل طبيعية كالفقر واملرض، والكوارث واحلروب، وقد تكون 
معنوية مثل التفرقة العنصرية أو احلساسية بسبب تسامح اجملتمع اجتاه النفاق، أو الوضع االجتماعي 

 .(2)«ياب مثل هذه األوضاع فلن تكون هناك حتوالت كبرية إىل النصرانيةاملتدين، ويف غ
ويف  ،إذا فاإلفراغ ال يتم فقط بالغزو الفكري إمنا أيضا بإفقاد اإلنسان الثقة يف صحة عقيدته

إذا البد أن يكون جاهزا  ،فهو لن يبحث عنه( امللء)إطار عجزه عن حل مشاكله يقدم له البديل 
ال يشعر الناس قد غري مدركة وهلذا أو ة البشر للتأثر بشيء ما، هي حالة مستترة إن قابلي» :أمامه

بشكل  بأحاسيسهم العميقة أو احتياجاهتم الشديدة حىت يواجهوا دعوة ما تشعرهم هبذه األمور
 يقتنعون برغبة شديدة يف البديل املطروح عليهم، والدعوات، ال تولد عادة احلاجة إىل واضح ومن مث

إىل الوجود وتقنع صاحب احلاجة بأن الطريق اجلديد يالئم  هااحلل املطروح ولكنها تربزتناسب 
 .(3)«احلاجة مالءمة تامة

قراره خاصة إذا اكتشف  وبعد أن يتنصر املسلم قد مير بفترة من الشك والقلق حول صحة
تدعيم "أيت خطوة أمره وحاول املسلمون احمليطون به إقناعه بالعدول عن قراره، ففي هذه املرحلة ت

أو " إقامة روابط مؤثرة بني امللتزمني"أو " الدعم اجلماعي لألمناط املتغرية عقليا أو سلوكيا"أو " اإلميان
 ".حتقيق تفاعل مكثف"

إن كل هذه التعبريات حتمل مفهوما واحدا وهو تعميد الشخص وإدخاله ضمن اجملتمع 
خيرج هذا املتنصر من حميطه املسلم إىل  أن أي، (4)ما يسمونه بالنمو الروحيله املسيحي ليحصل 

  .حميط مسيحي يساعده على الثبات على قراره ويكّونون له احلصانة الروحية واملادية
 

                                                 
  .221، صحممود حممد محودة، حممد مطلق عساف، فقه الدعوة وأساليبها، مرجع سابق  :أنظر-(1)
 .230-221املرجع نفسه، -(2)
 .233، صاملرجع نفسه-(3)
  .235املرجع نفسه، ص: أنظر-(4)
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 :أساليب التنصري: 2
وهي كما أوضحنا سابقا الطرق الفرعية اليت انتهجت ليتحقق من خالهلا املنهج، فاألساليب 

 .هنا هي أدوات امللء واإلفراغ
خالل معرفة أساليب املنصرين ميكننا إصدار أحكامنا على مدى صحة الفكرة اليت ومن 

 يدعون إليها، ومدى صدق دعاهتم؟
باع منهج نالحظ أوال أن التنصري مل يترك للحرية جماال فقد اعتمد على اقتناص الفرص، واّت

 نصرانية يف أحسن األحوالالغاية تربر الوسيلة، ألنه كما أسلفنا الذكر هدفهم إدخال املسلمني إىل ال
وهذا ما سيتم . لتفكيك العامل اإلسالمي وإيقاف توسعه مدينهمن أو االقتصار على إخراج املسلمني 

 :بيانه

 :األسلوب الوعظي املباشر-أ
 .لقد اعتمدت الكنيسة الكاثوليكية هذا األسلوب منذ بداية اتصاهلا بالعامل اإلسالمي

وار والنقاش املباشر مع املسلمني بإثارة القضايا اخلالفية وأساس هذا األسلوب املناظرة واحل
بني املسيحية واإلسالم معتمدين التشكيك يف اإلسالم والقدح للرسول صلى اهلل عليه وسلم، ومن 

 .والدفاع عنهاجانب آخر الدعوة إىل عقيدهتم 
اإلسالمية من  ويتميز هؤالء الوعاظ بشخصية قوية مقتحمة ومثابرة، فرغم ما القوه يف الدول

إاّل أهنم ثابروا وحتملوا كل ذلك،  -صلى اهلل عليه وسلم–قتل وإيذاء نتيجة سبهم وقدحهم للرسول 
منوا بالفشل الذريع ونفر الناس ولكنهم أدركوا أن أسلوهبم هذا مل يسفر عن نتائج ذات أمهية، وأهنم 

نظرا »: م قرر املنصرون1135سنة باهلند  "الهور"، لذا ففي مؤمتر (1)من الكنيسة وقد أقروا بذلك
إىل أن املطبوعات املتداولة واليت تتضمن اهلجوم على النيب املسلم حممد غري مرغوب فيها فقد مت 

لوقف مثل هذه املطبوعات،كما قررت اللجنة كمبدأ أساسي للمستقبل بأن يوصي مبنع ...التصويت
 .(2)«نشر أي كتاب أو نشرة دينية تقع يف هذا التصنيف

                                                 
دار جورج بيترز، نظرة شاملة عن إرساليات التنصري العاملة وسط املسلمني، التنصري خطة لغزو العـامل اإلسـالمي،   : أنظر-(1)

  .551ص، (ت.د)، (ط.د)، كاليفورنيا، (Marc)مارك 
  .551املرجع نفسه، ص-(2)
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يف خطبهم الوعظية ويف نشراهتم  -صلى اهلل عليه وسلم–بتعدوا عن سب الرسول فا
وال احتراما  -صلى اهلل عليه وسلم–، وهذا القرار مل يكن طبعا ناجتا عن احترام الرسول املكتوبة

للمسلمني، وإمنا ألهنم أدركوا عدم فاعلية أسلوهبم لنفور املسلمني من االستماع إليهم، لذا اختذوا 
وحماولة إقناع الناس بصحتها،  ،وهي االقتصار على تقدمي العقيدة النصرانية ،ة خمتلفة للمجادلةصور

 .وأهنا األفضل للبشرية
 . والنقطة الفارقة األخرى هي حتديد املخاطب، وطريقة احلوار

فطريقة احلوار أصبحت أكثر لينا ودبلوماسية هتدف إىل التسرب إىل قلوب الناس وحتريك 
أما يف حتديد املخاطب، فاحملاور يكون شخصا . بة املسيح الذي افتدى البشرية بنفسهنفوسهم حمل

إذا فاملنصر يعمد أّوال إىل تكوين عالقات ودية مع أشخاص . ارتبط مع املنصر بعالقة صداقة شخصية
 اعيرى فيهم إمكانية التأثر مث بعد ذلك تأيت اخلطوة الثانية وهي الوعظ والنصيحة، فيتم االستم

  .(1)مث التقبل آلرائه ألنه هدم لديه االستعداد للرفض( للصديق)
إمنا يف بعض  ،ولكن فاعلية هذا األسلوب ضعيفة التأثري إذ ال يؤثر يف اجملموعات الكبرية

مث اقتدت هبا الكنيسة الكاثوليكية، اعتمدت ما  ،األفراد فقط، لذا جند أن الكنائس الربوتستانتية أّوال
اعتمد أسلوب  ،فبدال من تكوين الصدقات إلجياد من يستمع لدعواهم (2)الشامل تسميه باألسلوب

اخلدمات الصحية والتعليم املهين األكادميي، واالعتماد على أوسع يف التأثري وهو استغالل جمال 
  .(3)األيتام وبناء املنازل للمعدمني املؤسسات اخلريية كمؤسسة

وكان يسوع يسري يف أحناء »: ا جاء يف إجنيل مىتوما يربر استغالل حاجات الناس لديهم م
 .(4)«اجلليل يعلم يف اجملامع ويعلن بشارة امللكوت، ويشفي الناس من كل مرض وداء

  .وهو ما سأبّينه الحقا مع أدوات ووسائل التنصري
 
 

                                                 
ت التنصري العاملة وسط املسلمني، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع جورج بيترز، نظرة شاملة عن إرساليا: أنظر-(1)

   .555سابق، ص
  .557املرجع نفسه، ص-(2)
  .557، املرجع السابق-(3)
  .21: مىت-(4)
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 :أسلوب اإلكراه-ب
املرجوة من  إن االعتماد على اإلكراه يؤكد إفالس الفكرة، وعدم صحتها، ودناءة األهداف

نشرها، وهذا ما ينطبق متاما على عمليات التنصري اجلارية اآلن يف كل العامل وخصوصا العامل 
 .اإلسالمي

ومن خالل تتبع تاريخ الكنيسة والتنصري يف العامل ماضيا وحاضرا نستشف نوعني من 
 :اإلكراه اتبعهما املنصرون ومها اإلكراه املادي واملعنوي

 : اإلكراه املادي-
 :علمنا عند احلديث عن نشأة التنصري أنه اعتمد على التنصري القهري من جانبني

ما فعله النصارى يف إسبانيا بعد سقوط األندلس حماولة منهم للقضاء هنائيا على اإلسالم يف -1°
 .إسبانيا

 .االستعمار الربتغايل الذي استخدم القوة، والتعذيب يف مناطق من اهلند-2°
من إقامة دور لأليتام أو املختطفني " الفيجري"األطفال مثل ما فعله الكاردينال تنصري القصر و-3°

وتربيتهم على العقيدة النصرانية يف اجلزائر، وحتما هذا عني اإلكراه عندما يستخدم هذا األسلوب 
ال يعرفون احلق من الباطل، ويفتقرون للنضج الفكري الذي ميكنهم من التمييز أو ضد أطفال 

 .املعارضة
واألمثلة  ،ليس من التاريخ القدمي بل هو حاضر وواقع تعيشه شعوب متعددة إن هذا األمر

ر وإاّل تعرضوا أجرب املسلمون على التنص" أوغندا"ففي . املؤكدة كثرية تطالعنا هبا الصحف واجملالت
ولتعزيز قوته . للمقاومة الذي كونه ويتزعمه القس جوزيف كوين" جيش الرب"للقتل من قبل 

العسكرية خيتطف األطفال مث يعمدهم ويضمهم إىل جيشه، وليثبتوا إخالصهم يأمرهم بقتل ذويهم، 
، ولكن (1)منهم أطفال %80وحسب منظمة اليونيسيف إن جيشه الذي يبلغ أربعة آالف شخص 

اب ذلك توقف اإلمدادات  إعالن وقف إطالق النار، ومن أسبإىل" كوين"م اضطر 2003سنة 
 .(2)توجيهها إىل املنظمات التنصريية السلميةاألمريكية له و

                                                 
  .31-33، ص(م2005-هـ1125)، 1635، العدد جيش الرب يف أوغندا، اجملتمعبدر حسن الشافعي، : أنظر-(1)
  .36، صنفسهع رجامل: أنظر-(2)
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نشر » م يف االنتخابات الرئاسية عمل على1117سنة  "تشارلز تايلر"بعد فوز  "ليبرييا"ويف 
يف البالد من أجل إحداث توازن نسيب بني تركيبة السكان اليت متيل إىل صاحل القبائل الوثنية التنصري 

 .(1)«واملسلمني
كبريا من جملس الكنائس العاملي، واتسمت أعماله بالتطهري العرقي  ولقد تلقى دعما ماليا

وشرد قرابة النصف مليون شخص، وهدم مئات املساجد،  ألف مسلم، 35حيث قتل ما ال يقل عن 
  .(2)وقرابة املائة مدرسة إسالمية

مسلم واعتناق النصرانية األرثوذوكسية  5000ومثل ذلك ما حدث يف البوسنة من ارتداد 
إن تغيرينا ألمسائنا كان »شرق البوسنة  "بلينا"سلموا من بطش الصرب، فقد قال أحد سكان لي

 .(3)«احللقة األخرية يف حالة اليأس اليت عشناها وليس بالضرورة أن يكون هذا حتت التهديد املباشر
، وهو استغالل عجز األطفال والنساء، ري أيضا أسلوب غاية يف الدناءةومن التنصري القس

ومثال هذا القهر ما حدث يف الفلبني من : الكوارث الطبيعية أو احلروب اليت حتدث ضد املسلمني يف
إجبار النساء املسلمات على الزواج من النصارى بدعوى الوحدة الوطنية، وفوق ذلك يؤخذ منهن 

باب تعهد بتربية أبنائهن تربية مسيحية، وقد مت إجبار مخسة آالف فتاة مسلمة على الزواج من ش
   .(4)مسيحيني

ومنه أيضا خطف األطفال ونقلهم إىل مناطق أخرى لتنصريهم أو تبنيهم من قبل أسر 
جيش "مسيحية أو مؤسسات نصرانية، وتقوم هبذه العملية بعض املنظمات النصرانية املتطرفة وأبرزها 

ندي، طفل أوغ 800حيث أنه يف عملية واحدة خطف  -والذي سبق احلديث عنه–" الرب املقام
ُرحِّلوا إىل مناطق خمتلفة من أوروبا إلدماجهم يف نشاطات تنصريية تؤديها تلك املنظمات،وخاصة 

 .(5)للقيام بأعمال إرهابية متطرفة

                                                 
 .37سالح منظمات التنصري ضد سكان البالد األصليني، ص: بدر حسن الشافعي، اجلبهة الوطنية الليبريية-(1)
  .37املرجع نفسه، ص: أنظر-(2)
  .11، ص(م1111-هـ1111)، 1125الدعوة ، مأساة املسلمني يف مدينة بيلينا، العدد -(3)
  .15ص ،(ت.د)، (ط.د)جدة،  ساليب يف الدعوة إىل التبشري،مصطفى فوزي غزال، احليل واأل: أنظر-(4)
  .12، ص(م1116-هـ1116)، 1510الدعوة، ظاهرة التطرف النصراين يف إفريقيا، العدد : أنظر-(5)
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طفل موريتاين وأرسلتهم إىل  2000الربيطانية التنصريية فتبنت  "أوكسفام"أما منظمة 
 .(1)أوروبا ليتعلموا طبعا حتت إشرافها

السويسرية إىل تبين وتنصري " رمجعية أرض البش"لية يف لبنان عمدت هوخالل احلرب األ
حيث نقلت مئات األطفال من بريوت " األم ترييزا"مئات األطفال املسلمني وهو نفس ما فعلته 

طفل مسلم من بريوت  600بريوت الشرقية لتنصريهم، وكذلك تبين الكنيسة اإلجنيلية لـ الغربية إىل
  .(2)م1181وصيدا عام 

، والقائمة حتما طويلة كل هذه املأساة (3)طفل صومايل 30102وتبين منصر بلجيكي لـ
 . العامل اإلسالميضمري يف غفلة من 

إن استهداف األطفال ليس فقط لسهولة التأثري عليهم وتنصريهم إمنا ألن املنصرين أدركوا 
يقيا بأنه املستعمر املستبد فلجأوا إىل عجز األورويب الغريب عن التنصري الفّعال، ملا ميثله يف تاريخ إفر

أسلوب آخر أكثر فاعلية وهو تكوين منصرين إفريقيني من البالد ذاهتا، يتكلمون اللغة نفسها وهم 
من جنس واحد، فيكسر بذلك احلاجز النفسي الذي يعد عامال مهما جدا يف مدى استجابة الناس 

 .لدعواهم
 ، يتم تكوين خمزون بشريا تعليما كنسيالذا ففي خطف األطفال وتعليمهم يف أوروب

يف احلكومة الصومالية املؤقتة،  "زكريا حممد حاجب"للمنصرين لغزو إفريقيا، ويف تقرير أعده الوزير 
م مث توسع نشاط 1111إن محالت التنصري بدأت يف خميم تيكا القريب من نريويب مطلع عام » :قال

من العام نفسه إذ بدأت عمليات هتجري جمموعات من  اإلرساليات التنصريية والصهيونية يف أبريل
الالجئني الصوماليني بواسطة الكنائس إىل أوروبا الغربية وأمريكا يف إطار مشروع أطلق عليه 

 .(4)«مشروع متويل الكنائس األمريكية لالجئني يف الواليات املتحدة"
 .(5)سنة 15ألف شخص غالبيتهم أقل من  18وأأسرة  1800لت رحوقد 

                                                 
  .28صمرجع سابق، ، منظمات التنصري جتتاح موريتانياحممود إمساعيل، -(1)
  .28ص مرجع سابق، كمة الحتواء العامل اإلسالمي،فوزي عبد القادر الفيشاوي، التنصري اخلطة احمل-(2)
  .28، ص(م1113-هـ1111)، 1317ع ، جذور احلركة التنصريية يف العامل اإلسالميالدعوة، -(3)
  .1، ص(م1113-هـ1111)، 1113ع ، يف إطار محلة مكثفة للتنصريالدعوة، -(4)
  .01املرجع نفسه، ص: أنظر-(5)
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علي "وقد أكد الرئيس البوسين  (1)ألف طفل إىل أوروبا 35وخالل احلرب البوسنة مت نقل 
على أن منظمات دخلت حتت مسمى العمل اإلنساين الدويل ليست مسجلة يف  "عزت بيقوفيتش

 .(2)األمم املتحدة
ومن أحط أساليبهم تعاوهنم مع ما يسمى مبافيا األطفال اليت تعمل على خطف األطفال 

كرقيق لألسر الغنية ( األطفال)أو لبيعهم  ،اهبم أو لذحبهم وبيع أعضائهم لبنوك األعضاء البشريةحلس
 .(3)يف العامل

 ويف نيجرييا كونت عصابات من األطفال ترتكب اجلرائم وتبيع أبناء املسلمني يف أوروبا
  .(4)هناك وأمريكا ليتم تنصريهم

ية إسهام احلركة الصهيونية فيها؛ إذ قامت وما يؤكد الشبهات اجتاه هذه احلركة التنصري
باإلشراف على زرع مستوطنات يهودية  "فرديناند ماركوس"زوجة الديكتاتور  "إمييلدا ماركوس"

يف جنوب الفلبني ومن مثة أخذت األطفال إىل املستوطنات الصهيونية لتنصريهم، ونقل البعض منهم 
 .(5)إىل خارج البالد للتجارة به

صهاينة يف هذه العملية إاّل لضرب الوجود اإلسالمي يف هذا البلد وليس طبعا وما مسامهة ال
 .حبا يف املسيحية

 "بيلينيا"وهناك نوع آخر من اإلكراه املادي وهو اإلرهاب السياسي، ففي قلب أوروبا ويف 
رب يف حتمل نفقات احل» أيضا على املسامهة املالية ،فقط بل بالذات مل يكره املسلمون على التنصر

ونفقات إقامة حكومات حملية هناك وذلك يف مقابل منح احلماية هلم ولعائالهتم وممتلكاهتم 
 .(6)«وحمالهتم

ويتجلى اإلرهاب السياسي أكثر يف قيام الواليات املتحدة األمريكية بفرض عقوبات، أو منع 
. لعامل اإلسالميمساعدات عمن يعرقل العمليات التنصريية اليت تعمل على توسيعها يف كل أحناء ا

                                                 
 .57، ص(م1113-هـ1113)، 1371، العدد للتنصرية جديدة الدعوة، خط: أنظر-(1)
 .28، ص(م1116-هـ1117)، 1551، العدد برامج متقدمة لرعاية املنصرين وإنتاج املواد التنصرييةالدعوة، : أنظر-(2)
  .28املرجع نفسه، ص: أنظر-(3)
  .28، ،مرجع سابق، صجذور احلركة التنصريية يف العامل ،الدعوة: أنظر-(4)
  .17، ص(م1113-هـ1113)، 1310، العدد أطفال املسلمني للبيعلدعوة، ا :أنظر-(5)
  .15، مرجع سابق، صمأساة املسلمني يف بلينيا الدعوة،-(6)
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بانتهاك احلقوق الدينية للنصارى »م الذين يتهم فيه مصر 2000ومثال ذلك التقرير األمريكي لسنة 
والبهائيني، وبالقبض على أربعة مصريني مسلمني ارتدوا عن اإلسالم وحتولوا إىل النصرانية ومنعهم 

لسفر بعد اجتماع ملسؤولني ومن خالل الضغوط أذعن الرئيس املصري ومسح هلم با. (1)«من السفر
 .(2)مصريني مع مسؤولني من السفارة األمريكية

التقى شيخ  فقد ويف نفس إطار اإلمالء السياسي لفتح الباب أما اجلمعيات التنصريية العاملية
" سفراء السالم األمريكي"م بوفد أمريكي حتت عنوان 2005سنة  "حممد سيد طنطاوي"األزهر 

إييل حداد، هادي منديل، أديب غربيال، ومعهم حممد : قساوسة منهمالذي يضم جمموعة من ال
وثيقة من سبعة عشر بندا  وهو رجل دين يروج لإلسالم األمريكي يف املنطقة وعرضوا عليهم النصران

، (3)باعتبار احلوار هو السبيل الوحيد إلهناء اخلالفات الدينية تلزم هبا املسؤولني الدينيني والسياسيني
   .ستخدام السلطة السياسية يف وجه التنصري أو معاقبة املرتدين كما ذكرنا سابقاأي عدم ا

أن اللجوء للعنف لتأكيد وجهة نظر » :واملفارقة الكربى أن البند الثاين من الوثيقة ينص على
، أليست الوثيقة يف ذاهتا إجبار لدولة مسلمة (4)«دينية أو إلجبار آخرين على اعتناقها هو أمر مرفوض

ال تسمح بالتنصري أن تفتح أبواهبا لذلك أليس هذا من قبيل العنف السياسي؟ وخلطورة هذه مسلمة 
 :(5)بنودها الوثيقة ننقل بعض

أن جلميع األفراد واجلماعات من خمتلف الديانات احلق يف أن يعرضوا بشكل سلمي على » :5البند 
 .«اة اآلخرةاآلخرين نظرهتم اخلاصة باألمور الاّلهوتية واإلنسانية أو احلي

أن جلميع الناس من كل املؤسسات الدينية احلق يف اإلعالن عن معتقداهتم ويف مناقشتها يف » :6البند 
 .«أي مكان عام وبعيدا عن العنف

 .«أننا نؤمن حبق كل فرد يف اإلميان بأي دين يشاء» :7البند 

                                                 
ـ 1122)، 1111، العـدد  القوى السياسية والشعبية املصرية تلقن اللجنة درسـا يف الوحـدة الوطنيـة   اجملتمع، -(1)  -هـ

  . 26،ص(م2001
 .27، صنفسه املرجع: أنظر -(2)
، 311عبد الرمحن أبو عوف، وثيقة تسمح بالتنصري بصورة جديـدة يف العـامل اإلسـالمي، الفرقـان، العـدد      : أنظر-(3)
  .28-27، ص(م2005-هـ1126)
  .28املرجع نفسه، ص-(4)
  .28املرجع نفسه، ص-(5)
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رفض اعتناق دين من األديان أن لكل إنسان رجال كان أو امرأة حقا مقدسا يف اعتناق أو » :8البند 
دون التعرض ألذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية، أن تتدخل يف اخلدمات الروحية ألتباع دين 

 .«آخر
طبعا هنا تقصد الكنائس الشرقية املصرية اليت نشطتها الكنائس األمريكية التنصريية -

 .وأصبحت تنسق معها العمل التنصريي
 .«مناظرة حقائق دينية دون اخلوف من انتقاملكل فرد احلق يف » :9البند 
 .«أن لكل فرد احلق يف أن يستمع إىل غريه أو أن يسمع اآلخرين صوته»:11البند

ة التنصريية ومحاية املرتدين، رغم أن املسيحيني باب للحركإن الوثيقة ببنودها جاءت لتفتح ال
ما حدث لتلك املرأة املسيحية  ومن يفعل يلقى يف مصر ال يسمحون بدخول النصارى إىل اإلسالم

على املسلمني وادعوا أهنا أرغمت على اإلسالم ومل هتدأ الزوبعة  اليت أسلمت فقامت الدنيا( وفاء)
 .حىت سلمت إليهم وأجربوها على العودة إىل النصرانية

للعزل والسجن ...يتعرض» وهذا الوضع ليس فقط يف مصر بل يف كل مكان، فمن يسلم
 .(1)«رة النائية وال يعرف عنه أحد شيئاداخل أحد األدي

 .حق إنساين  إذا القضية تكمن يف من ميلك القوة فيفرض شروطه وليست قضية

 :اإلكراه املعنوي-
وهو ما يعربون عنه باألسلوب الشامل، واملقصود هنا تعرض الشخص لضغوط نفسية 

حاالت الضعف البشري كاملرض، وغالبا ما يتم باستغالل وعقلية متنعه عن التفكري السليم والسوي 
 .والفقر، فالشخص هنا خيري بني املوت جوعا أو مرضا أو أن يتنصر ويعيش يف رخاء وصحة

 أي موازنة هذه يستطيع أن ينتصر فيها احلق، أو يطلب فيها من املسلم أن يثبت؟
التهجري ومنه أيضا اقتناص املنصرين حلاالت االضطراب اليت متر هبا اجملتمعات كاالستعمار و

، واالستبداد السياسي (وهذا ما نراه يف كثري من الدول اإلفريقية بسبب الفقر واحلروب الداخلية)
. (2)والظلم، وثورات الشعوب، وحىت التطلع حنو التغيري والتحديث الصناعي، أو التقليد الثقايف الغريب

                                                 
  .28مرجع سابق، صعبد الرمحن أبو عوف، وثيقة تسمح بالتنصري بصورة جديدة يف العامل اإلسالمي، -(1)
ماكري، حتليل املقاومة واالستجابة لدى الشعوب املسلمة، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، . دون م: أنظر-(2)

  .257ص
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وتيسر  ضعف وهتيئ األجواءكل هذه هي عوامل لفقدان التوازن جتعل الدول املستهدفة يف مرحلة ال
أينما مير الناس بتحول اجتماعي واقتصادي »العمل التنصريي، فقد جاء يف مؤمتر كلورادو ما نصه 

سريع، أو جذري، فإن الكنائس ميكن أن تزداد، إن أولئك القوم الذين يقتلعون من بيئاهتم 
 حالة حبث عن قبلة جديدة االجتماعية املألوفة ويوضعون يف بيئات أخرى جديدة جيدون أنفسهم يف

إىل دعوة الكتاب املقدس وسوف يدرك العديد منهم أن  لإلصغاءحلياهتم، ويكونون على استعداد 
بإمكان املسيح أن يكون ذلك العامل الذي حيتاجونه يف كل جزء من حياهتم الشخصية 

  .(1)«واالجتماعية
تتجه إىل مناطق الكوارث ( رييةاخل)وهي اجلمعيات اإلنقاذية " السائحني على الكوارث"إن 

الطبيعية كالفيضانات واألعاصري والزالزل، أو إىل املناطق اليت تشيع فيها اجملاعات، تذهب إىل هذه 
املناطق لتقدم مساعداهتا، ولكن إن مل جتد جتاوبا بارتداد أصحاب تلك البالد، تتخلى عن العمل 

مت بئرا حفروه، وهدمت مستوصفا بنوه بعد واألكثر من ذلك إن إحدى هذه املنظمات رد ،اخلريي
م تركوا الناس 1183أن يئسوا من تنصر الناس وهذا كان يف شرق السودان، ويف أثيوبيا أثناء جماعة 

   .(2)ميوتون جوعا لذات السبب
املنصر ال حتركه الدوافع اإلنسانية ملساعدة فقراء العامل ولوال  الطبيب وهنا نالحظ أن

بول "ملا اكترث هلؤالء املعوزين املرضى وهذا ما يؤكده أحد املنصرين وهو  األطماع التنصريية
ال يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منفعته » أنه" الطبيب يف بالد العرب"يف كتابه " هاريسون

  .(3)«أمة بأسرها، لقد وجدنا حنن يف بالد العرب لنجعل رجاهلا ونساءها نصارى
وم املمرضون تارة بعرض قصص من اإلجنيل على املرضى وتارة ويف مستشفياهتم التنصريية يق

 .(4)جيربوهنم على الذهاب إىل مكان خمصص للصالة املسيحية وعلى مساع مواعظ عن املسيح
إن املنظمات التنصريية ال هتدف إىل جمرد اعتناق املسلمني النصرانية بل هتدف إىل جعلهم 

من مرضى أجلأوا  ، أية حياة تبتغيها الكنيسة(1)"ية احليةالكنيسة املسيح"أعضاء نشطاء فيما يسمونه 
                                                 

،  ماكري، حتليل املقاومة واالستجابة لدى الشعوب املسلمة، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجـع سـابق  . دون م-(1)
  .257ص

، (م1117-هـ1118)، 1517سليمان الصاحل، مقال حول دراسة للدكتور عبد الرمحن السميط، الدعوة، العدد : أنظر-(2)
  .16ص

  .72، ص،مرجع سابقمصطفى فوزي، احليل واألساليب يف الدعوة والتبشري-(3)
  .65أنظر املرجع نفسه، ص-(4)
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 فاإلكراه على الشيء ال يبين قناعة، وحىت إن زلت قدم الشخص ىل الصالة املسيحية بدافع احلاجة؟إ
واخندع بربيق ما يقدم له فسرعان ما يعود إىل دينه الصحيح بعد أن يكتشف زيف هذا الدين 

ظهرون احملبة يف أقواهلم وأفعاهلم وقلوهبم تضمر احلقد والكره، احملرف، وخداع املنصرين الذين ي
ففرق بني إظهار احملبة واحملبة يف ذاهتا اليت يتداعى هبا أفراد اجملتمع املسلم، قال الرسول صلى اهلل عليه 

لننظر إىل ذلك ف ويف مقابل هذا. (2) [ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه:]وسلم
بدال أن يواسي أما مات ابنها بني يديه، أخذ يدعوها إىل االعتراف باملسيح ابنا  ر الذيالطبيب املنص
  .(3)وحيدا لألب

ويف مصر جيوب املنصرون الشوارع القتناص الفقراء املشردين الذين ال مأوى هلم لتنصريهم 
  .(4)مقابل املساعدات املالية
للجمعيات  -يت يفترض فيها احليادوال–هذا مناصرة املنظمات العاملية كل واألخطر من 

إذا أردت العالج واحلصول على "التنصريية؛ فمنظمة الصحة العاملية حتالفت مع املنصرين حتت شعار 
 .(5)"املعونة الدوائية فاترك دينك أيها املسلم

م بعد أن قامت اللجنة الطبية 1167واحنراف منظمة الصحة العاملية عن مسارها بدأ سنة 
التصال مبنظمة الصحة العاملية لتنسيق أعماهلا فيما يسمى بالشرق األوسط الكبري، واللجنة املسيحية با

مشتركة  م أنشأت جلنة1171ريية يف املنطقة،ويف سنة ملسيحية متثل مجيع املؤسسات التنصالطبية ا
س العاملي، رين ومنظمة الصحة العاملية،وهذه اللجنة هلا عالقة مبجلس الكنائللتعاون الدائم بني املنص

رغم التنافس الشديد -وبالتايل فهي تظم مجيع املذاهب الربوتستانتية والكاثوليكية، واألرثوذوكسية
 . (6)-بينها

وال يقتصر اإلكراه املعنوي على جمال الطب بل يتعدى إىل جمال التعليم أيضا فاجلامعات 
م، نشر طالب 1132ونيه عام ففي ي» إلجبارهم على التنصرواملدارس التنصريية تضيق على طالهبا 

                                                                                                                                               
  .72، ص مرجع سابق،مصطفى فوزي، احليل واألساليب يف الدعوة والتبشري-(1)
  .1،ص1جأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، -(2)
  .72مصطفى فوزي، املرجع السابق، ص: أنظر-(3)
  .57ص ،املرجع نفسه: أنظر-(4)
  .57املرجع نفسه، ص-(5)
  .70املرجع نفسه، ص: أنظر-(6)
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مسلم آخر من طلبة اجلامعة األمريكية بالقاهرة، يف إحدى الصحف، بالغا تقدم به للبوليس عن 
 .(1)«ضغوط اإلرسالية داخل هذا املعهد إلجباره على التحول عن اإلسالم

هذا مثال بسيط لشخص رفض التنصر واشتكاهم ولكن من املؤكد أنه ليس الوحيد بل و
من اجنر لتهديداهتم دون أن خيرب مبا  كثري من الطلبة الذين تعرضوا لنفس الوضع، ورمبا هناكال هناك

حدث له حرصا على مواصلة الدراسة، أو لسبب من األسباب األخرى، ويكفينا هنا اعتراف عميد 
حضور الكنيسة »على الطلبة املسلمني  م بأنه كان يشترط1120اجلامعة األمريكية بالقاهرة سنة 

مصر بل أيضا يف  وهذا األمر ال ينحصر يف ،(2)«وميا، وفصول دراسة الكتاب املقدس ملدة أسبوعنيي
 .(3)سوريا

كل هذه أمثلة عن استغالل حاالت الضعف البشري ومسيتها إكراها معنويا ال إغراًء ألن 
أو ليخلص األشخاص ليتخلص من مأساته  املعدم ال ميلك إاّل أن يرمتي يف أحضان هذه اجلمعيات أو

أما اإلغراء فهو لغري احملتاج والباحث عن حتقيق الطموحات الدنيوية . عائلته من آالم اجلوع والربد
 .وهذا ما سيأيت بيانه

 :أسلوب اإلغراء املادي-ج
 .ضمن األسلوب الشامل لديهموهذا أيضا يصنف 

ظروف احمليطة اإلسالمية الفقر وسوء األحوال يف مجيع اجلوانب فالتعاين غالبية الشعوب 
من حتقيق طموحاته، فحيثما وىل وجهه جيد األبواب مغلقة يف حني أن شباب  باإلنسان جتعله ييأس

السفر أو الدراسة، وقد وعى  وأأو قل بعضهم متسرع يف إرادة حتقيق طموحاته يف الثراء  ،هذا العصر
ه الشرحية من الشباب املنصرون جيدا هذه احلاجة فقاموا باستغالهلا أحسن استغالل فأغروا هذ

مبختلف اإلغراءات فكل واحد منهم له املدخل املناسب له، فمن جيدونه حمبا للمال حيرص على مجعه 
 .(4)بسرعة يعرضونه عليه مقابل التنصري أو يعطونه تأشريات للعمل يف أي بلد أورويب

                                                 
  .21واألساليب يف الدعوة والتبشري، مرجع سابق، صمصطفى فوزي، احليل -(1)
  .21املرجع نفسه، ص-(2)
  .10املرجع نفسه، ص: أنظر-(3)
 ، ص(م2003-هـ1111)، 236العدد ، األيدي اخلفية وراء تفاقم ظاهرة التنصري يف اجلزائر الفرقان، :أنظر-(4) 
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ا إىل دخلوكما يستهدف املنصرون مناطق العبور يف أوروبا حيث جيمع الشباب الذين 
فمثال يف  (1)ويعرضون عليهم صراحة التنصر مقابل تسوية وضعيتهم القانونية أوروبا دون تأشرية

م 1118تقوم الكنيسة خبداع واستغالل حاجة طاليب اللجوء السياسي إذ  زار الكنيسة عام  النرويج
 80صري استطاعت الكنيسة تن %70ألف الجئ أغلبهم من املسلمني حيث تبلغ نسبتهم  16قرابة 
 .(2)منهم

]...[ ات اجلمال الساحر فيعرضون عليهم من فتياهتم ذو»أما من يعجز عن الزواج لفقره 
  .(3)«ات فيعرض عليهن أرباب الفتوة واجلمال من شباهبموأما الشاب

أما من يطمع للتدرج يف املقامات العلمية وخاصة املتفوقون منهم فُيْغُروهنم مبنح دراسية، 
 .(4)ّونون ليعودوا إىل أوطاهنم دعاة للنصرانية أو للتغريب يف أحسن األحوالوطبعا هؤالء يك

 فأي صدق وإخالص للعقيدة ميكن أن تستخدم هذه األساليب الوضيعة؟
كيف جيتمع عندهم الدين وما يدعو إليه من حسن خلق مع أساليب االحنالل اخللقي، هذا 

 .سالم وإضعافه من داخله وليست هداية اخللقيؤكد أن الباعث هو حقد دفني غرضه االنتقام من اإل

 :أسلوب السياقية-د
هذا األسلوب هو من أخطر األساليب اليت اعتمدهتا احلركة التنصريية ملا فيه من تلبيس 

أن يضع املنصر نفسه يف سياق اجملتمع الذي خياطبه، فيجب »من خالل معرفة مفهومه فهو يتوضح
فقد يظهرون مظهرهم حىت يصلوا إىل مفاتيح قلوب املسلمني،  عليهم أن يتحولوا إىل املسلمني يف

بأمساء مسلمة ويطلقون حلاهم، ويرتدون اجلالبيب، والنساء يرتدين احلجاب، وليس هناك ما مينع أن 
، وأن يصوموا خالل شهر رمضان، وما أسهل أن يشاركوا يؤدي املتنصرون الصلوات مع املسلمني

  .(5)«طراملسلمني يف عيدي األضحى والف

                                                 
: 2007متـوز   3، 1766، ع"للجوء بالنرويج دور للتبشريمعسكرات ا" مسلمون تنصروا من أجل اإلقامةاللواء، : أنظر-(1)

www.Al-liwa.com. 
  .23، العدد 2001سبتمرب  1إىل 3رجب املوافق لـ 25إىل 11أسبوعية السفري تنصري طاليب اللجوء يف النرويج، من : أنظر-(2)
   .11، احليل واألساليب يف الدعوة والتبشري، مرجع سابق، صغزال مصطفى فوزي-(3)
 .68، مرجع سابق، صالسائحون على الكوارثحممد عبد اهلل السلومي، : أنظر-(4)
  .70صمرجع سابق، ، السائحون على الكوارثحممد بن عبد اهلل السلومي، -(5)
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ويف احلقيقة أن هذا األسلوب قدمي استخدم من قبل اآلباء البيض الذين كانوا يرتدون لباسا 
 .(1) أبيض فضفاضا يشبه اللباس احمللي، ويضعون طاقيات على رؤوسهم
املسلم تلقائيا اجتاه املنصر الغريب  كل هذا ليميتوا االستعداد للرفض والنفور الذي يستشعره

 -يف زعمهم–أخطاء بعض املنصرين الذين أهنم يريدون جتنب  "كلورادو"يات مؤمتر وقد جاء يف جمر
يقدمون املسيحية يف قالب الثقافة األوروبية، بتقدمي العقيدة املسيحية أما أشكال العبادة فتترك 
ملمارسات ختتلف باختالف ثقافة البلد كأن تكون الصالة يوم اجلمعة ويف املسجد على السجاد دون 

دام الكراسي، وأن يصوم املتنصرون مع املسلمني حىت ال يعرضوا أنفسهم ألي أذى ومن هنا استخ
سوف نسعى إىل تطوير كنائس مستقلة للمتنصرين، وسوف يشجع هؤالء الرعايا اجلدد » :جاء قوهلم

عبادهتم املتحولني عن دينهم على تطوير أمناط ثقافية مالئمة للعبادة تنبع من التعابري الطبيعية ألشكال 
األصلية واليت ميكن أن تطابق تعاليم اإلجنيلية حبيث ال يؤثر يف الوقت نفسه على احلرية النصرانية وال 

 .(2)«تشغل املؤمنني باعتقاد أو سلوك توفيقي بني الديانتني
فأشكال العبادة اليت  واملقصود بالتعاليم اإلجنيلية الوالء لعقيدة املسيح املخلص وبالتايل

لعامل املسيحي الغريب ما هي إاّل أطر ثقافية تتغري بتغري األمة اليت تدعى، فكل ما ال يتناقض يعتمدها ا
ولقد »: إذ قالوا -عليه السالم–مع الفكرة العقائدية، فهو مقبول ومرجعيتهم يف ذلك النيب موسى 

الثقافات اليت قام إبراهيم وموسى والرسول بولس من قبله بعمليات توحيد متشاهبة بني ذلك الوالء، و
 .(3)«كانوا يعملون فيها

 :إذا هدفهم إجياد جمموعات بني املسلمني تتصف بصفتني
 .ملتزمة بوالء اإلميان للرب وفقا للوحي اإلجنيلي-1
الثقايف وبطرق متكافئة يف فاعليها مع األمثلة اليت نصح –تؤدي وظيفتها ضمن قالبها االجتماعي -2

 .(4)هبا الكتاب املقدس

                                                 
  .121م، مطبعة دحلب، اجلزائر، ص1871-1830ة بقطاش، احلركة التبشريية يف اجلزائر خدجي: أنظر-(1)
 .61ر، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، صآرثر كالسر، تقرير املؤمت-(2)
تشارليس كرافن،كنائس مالئمة للمتنصرين اجلدد يف اجملتمع اإلسالمي، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سـابق،  -(3)

  .162ص
  .165املرجع نفسه، ص-(4)
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ذا التناقض كيف يريدون أاّل ينتج عن هذه املمارسة سلوكا توفيقيا بني الديانتني لكن ما ه
بل هي دين منزل، فأي دين  ،وما تقبلوه من أشكال عبادة املسلمني هي ليست من الثقافة العربية

 مسخ يريدونه؟
نشاد ومن تلبيساهتم أيضا ما يشاهده املتتبع لقنواهتم التلفزيونية من إنشاد ديين يشبه اإل

نوه كاجتاه معاصر يف الشرق األوسط كما قالوا ومث" كلورادو"هذا ما ذكروه يف مؤمتر اإلسالمي و
تلحني الكلمات النصرانية بأحلان عربية مصرية، أردنية وسورية ولبنانية، وهي تالقي جناحا يف »هو 

 .(1)«عملية تبليغ الكتاب املقدس
ة للمتنصرين حىت يبقوا متغلغلني يف اجملتمع ومن ذلك أيضا اإلبقاء على األمساء اإلسالمي

 .فيحدث منهم ضرر كبري
ومن أشكال السياقية عندهم أو ما يسمونه بالظرفية اختاذ بعض املواقف السياسية املناهضة 

ابدأ العمل وفق شروطهم وليس وفق شروطنا، ومبعىن آخر فإن املوقف يتطلب »ألوطاهنم وهذا قوهلم 
ألممنا وجمتمعاتنا، علينا أن نتخلى عن الروح " اخليانة"واعا من أعمال منا أن نرتكب عن عمد أن

نكون أكثر احتراما وحساسية للمسلمني ولعقيدهتم، وطريقة حياهتم، فالتنصري الذي أن االنتصارية أو 
 .(2)«يتسم بأي موقف مغاير إمنا يشوه الكتاب املقدس ويسيء إليه

 .؟ حتما ليس املنزل من اهلل تعاىلفهل اإلجنيل يدعو إىل املداهنة واخلداع

 : أسلوب التسلل-هـ
إن أسلوب التسلل ال حيقق نتائج فورية بل على املدى البعيد بغرس البذور اليت تؤيت أكلها 

 .بعد فترة
وأدواته كثرية ومتنوعة، منها غرس الكنائس يف كل أحناء العامل اإلسالمي ليألفها املسلمون 

ئس مراكز تنصريية ملا تتوفر هلا األجواء املناسبة سواء للدعوة املباشرة أو وشيئا فشيئا تصبح هذه الكنا
إن » :توزيع املطبوعات التنصريية واألناجيل املترمجة واليت يعدها املنصرون أفضل وسيلة للتسلل

إن الصفحات املطبوعة تدخل ]...[ الصفحة املطبوعة هي فعال منصر متواجد يف كل مكان وزمان 

                                                 
لمة، التنصري خطة لغزو العامل اإلسـالمي، مرجـع سـابق،    دون م، اكري، حتليل املقاومة واالستجابة لدى الشعوب املس-(1)

 .261ص
  .205التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، ص  التأخري،وتيرب، الظرفية والتحول . ر. شاريل-(2) 
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إنه فوق هذا ينفذ إىل العقل والقلب والضمري، ]...[ غلقة وخاصة يف البالد اإلسالمية األبواب امل
 .(1)«ويأيت بنتائج يف كل مكان

ويتم التسلل أيضا بوسائل أخرى أكثر تأثريا يف وقتنا وهي اإلذاعة، ودورات املراسلة،  
وهم املتنصرون "  اهلويةاملؤمنني جمهويل"والتلفزيون، واإلنترنت، دون أن ننسى أمهية ما يسمى بـ

عنه فيكون تأثريهم بليغا ليس الذين ال يعلنون تنصرهم حىت ال ينفصلوا عن جمتمعهم فال يعزلون 
ومزجه بالفكر النصراين كخطوة عملية فاعلة  ،بالدعوة إىل النصرانية إمنا بتحريف الفكر اإلسالمي

سلوب ينطوي على مزايا عديدة جتعله األ» فهذا . لزعزعة اإلسالم وتسهيل عملية االنتقال الحقا
مفضال على غريه ألنه ال يهدف إىل جعل املنصرين األفراد منفصلني يف جمموعات صغرية معزولة عن 

 ،اجملتمع اإلسالمي، بل يهدف إىل غرس روح املسيح وتعاليمه يف الفكر اإلسالمي واحلياة اإلسالمية
مل داخل الكيان كله لتمكن روح النصرانية، وتعاليمها وهبذا تصبح عملية التنصري مثل اخلمرية اليت تع

من إحداث التغيري الطبيعي، وهبذه الطريقة أيضا ميكننا أن نستوعب يف احلظرية النصرانية مسلما 
   .(2)«طا حمليا من أمناط اإلسالم النصراين املنظمةـحمليا ومن -نصرانيا–نصرانيا، والهوتيا إسالميا 

 ج شخصا بني اإلسالم والنصرانية؟أي تنصري هذا الذي ينت

 (:أو متييع املفاهيم اإلسالمية)أسلوب االحتيال وقلب احلقائق -و
إذا كان املنصرون عرب التاريخ يتميزون جبهل معظمهم باإلسالم والقرآن الكرمي فإن أهم ما 

ية اب والسنة بغمييز احلركة التنصريية الربوتستانتية خاصة اعتماد منصريها على الدراسة الدقيقة للكت
 .(3)املسلمني بدينهم إجياد منافذ متكنهم من زعزعة ثقة

ودراستهم ال تعتمد فقط على البحث عن نقاط تناقض يأملون إجيادها وإمنا البحث يف 
النصرانية "القرآن الكرمي عن منطلقات يرتكزون عليها يف دعوهتم وهو ما عربوا عنه بعبارة 

ومع ذلك فاملسألة النهائية بالنسبة لنا ليست يف كيفية » "كلورادو"ر ومنه قوهلم يف مؤمت (4)"الكامنة
                                                 

ي،مرجع سـابق،  جورج بيترز، نظرة شاملة عن إرساليات التنصري العاملة وسط املسلمني، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالم-(1)
   .561-560ص

 
جورج بيترز، نظرة شاملة عن إرساليات التنصري العاملة وسط املسلمني، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي،مرجع سـابق،  -(2)

  . 563ص
 . 35املرجع نفسه، ص .شانلي موينهام، اخلطاب الرئيسي، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي. د-(3)
 .272الالهوت اإلسالم احلدود واجلسور، املرجع نفسه، ص كراج،.أ.كينيت-(4)
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تقييم القرآن يف أرضه وإمنا ماهية املفاتيح واحللول اليت ميكن أن يقدمها لنا لزرع الثقة باإلجنيل يف 
 . (1)«العامل اإلسالمي

ا االنطالق خالهل فاملفاتيح يقصد هبا البحث عن نقاط التقاء بني اإلسالم واملسيحية ومن
وبذلك حيصل االنتقال باملسلم إىل مرحلة  إلثبات فاعليتها ومفهومها األوسع واألسلم يف اإلجنيل،

، وتكون املقارنة عموما يف صاحلهم بالنظر للطبقات املقارنة بني ما لديه يف اإلسالم وبني املسيحية
وجهلهم  القرآن إما لبساطتهماملستهدفة من املسلمني وهم عموما يفتقرون للفهم الصحيح لإلسالم و

وروا الصلة باهلل عز وجل املطبقني لشعائر اإلسالم فهم مبت أو لكوهنم من املثقفني ثقافة غربية وغري
  .وباإلسالم عموما

وهم املتدينون الدارسون لإلسالم، : إسالم اخلاصة: ولذا قسم املنصرون اإلسالم إىل نوعني
 .وهي الطبقة اليت سبق التعريف هبا: م العامةوإسال. الفامهون لعقيدهتم فهما صحيحا

من الطبقة الثانية خاصة البسطاء منهم الذين يؤمنون باخلرافات والتربك  واملستهدفون هم
أي أن أصحابه يؤمنون " اإلسالم األرواحي"باألضرحة، وغري هذا من أنواع الشرك وهو ما يسمونه 

 .باألرواح واجلن والشياطني
 :الطبقة يتم من وجهنيوالتأثري على هذه 

وإرسال أشخاص من املنصرين يتميزون بسيمات شخصية قوية  جماراهتم فيما يعتقدونه-1°
ومؤثرة يف غريها تسيطر على املستمعني من خالل ما يؤمنون به من خرافات وادعاء عالجهم عالجا 

 .(2)بطرد األرواحروحيا 
إىل املنصرين الباكستانيني الذين يتبعون  وجتدر اإلشارة هنا»: وعن جتربتهم يف باكستان قالوا

األساليب الفّعالة ويتمّتعون بالقدرة املؤثرة، فخالل عملهم يف القرى الريفية على عالج الناس وطرد 
األرواح الشريرة أحاط هبم املسلمون من ذوي احلاجة من كل حدب وصوب، والسبب هو أن دور 

ناس الكامنة إضافة إىل تبليغ حيوي للكتاب ال هؤالء املنصرين وتأثريهم قد حّرك أحاسيس
 .(3)«املقدس

                                                 
  .272، ص الالهوت اإلسالم احلدود واجلسور، املرجع نفسه كراج،.أ.كينيت-(1)
 . 231املرجع نفسه، ص ،الشكل يف عملية تنصري املسلمني  فريزر، تطبيق مقاييس.أ. دفيد :أنظر-(2)
  .231، صاملرجع نفسه-(3)
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واحلقيقة أن حىت القنوات التلفزيونية التنصريية تروج هلذه الفكرة وتربطها باملراكز النصرانية 
ده يف قناة سات سبعة نشاهكادعاء شفاء مريض مرضا خطريا عند زيارته إلحدى الكنائس وهذا ما 

(Sat7 )ثالالتنصريية على سبيل امل. 
يسهل االنقياد فيقدم هلم املسيح على أنه القوة اليت ( اخلارقني)إن االنبهار هبؤالء األشخاص 

 .(1)حتل كل املشاكل
يف مواضيع حمددة والتركيز  االعتماد على بعض نقاط االلتقاء بني اإلسالم واملسيحية-2°

وبصفة عامة فإن جوانب » :عليها، وإمهال ما هو خمتلف بينهما ويف بيان هذه النقطة جاء قوهلم
اإلجياب يف نظرة املسلمني إىل الصفات النصرانية إىل الرب هي اليت تشكل اجلسور اليت ميكن الوصول 

 .(2)«إليهم عربها
إن »ومن أمثلة تلبيساهتم ومغالطاهتم ما يتعلق بصفات اهلل ومقارنتها باملسيحية وهو قوهلم 

يس يف حاجة إىل احملبة، واإلشارات، االثنتان أو الثالثة إىل تعاليم القرآن تقول إن اهلل رحيم ولكنه ل
حمبة اهلل لإلنسان تفسر عادة بعظمة اهلل،ومع ذلك فإن حقيقة املعاناة والتوتر يف العامل اإلسالمي قد 

من املسلمني رغبة يف رب عظيم يهتم ويسامح، إن برهان الكتاب املقدس الذي أيقظت يف الكثري 
 .(3)«هو إجابتنا الوحيدةيتجسد يف الكنيسة 

على جاهل ال يريد البحث  مغالطات كثرية ال تنطلي إاّل على إن هذا القول حيتوي
 .واالستيضاح بقدر ما يفضل احللول اجلاهزة

وهذا  (4)إن احملبة يف القرآن الكرمي ال تفسر بعظمة اهلل إمنا تأيت مبعىن إنعامه على العبد وإثابته
وال حتمل على املعىن اللغوي الذي يعين نقيض البغض، ومبعىن الوداد . ما حيق يف جالله عّز وجل

 .(5)واحملبة

                                                 
  .231، ص السابقاملرجع  الشكل يف عملية تنصري املسلمني،  يزر، تطبيق مقاييسفر.أ. دفيد: أنظر-(1)
 . 271كراج، الالهوت اإلسالمي احلدود واجلسور، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي املرجع نفسه، ص. كينيت أ-(2)
 . 218ص املرجع نفسه،ة يف عملية تنصري املسلمني، نيكولز، منطلقات الهوتية جديد.ج.بروس-(3)
، كتـاب  (م1118-هـ1118)، 1الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن،دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: أنظر-(4)

  .113احلاء، ص
 .511صحرف احلاء،  مرجع سابق،، لسان العرب،  ابن منظور-(5)
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واملغالطة الثانية هي مفهومهم العقدي للخطيئة والتضحية ألهنا تناقض مبدأ العدالة، إذ 
 .يستوي لديهم احملسن واملسيء ما دام غفر له ذنبه، يكفي االعتراف بذنبه أمام القس

ال تناقض رمحة اهلل وإمنا هي ملن يستحقها، وال ميكن أن يستجيب هلذا  والعدالة يف اإلسالم
من ال ميلك القدرة على االلتزام والطاعة، شخص يفعل ما يشاء وجيد ربا يغفر له " املعىن املسيحي إال

 .دون أن يبذل جهدا يف حماسبة نفسه وإصالحها
انيها إمنا نادوا مبا هو أخطر مل يكتف املنصرون باستغالل املصطلحات املشتركة وتلبيس مع

إنه ملن املهم بالدرجة نفسها أن نساعد املسلم على تطوير نفس الروح التأملية، فيما يتعلق »من ذلك 
 بالقرآن، وعند ذلك فقط سيفتح آذانه ويستقبل الكتاب املقدس على أنه كلمة الرب احلقيقية

 .(1)«والنهائية
يس الغربية اليت تدرس هبا الوثائق التارخيية من نقد داخلي املقصود بالروح التأملية تطبيق املقاي

 .وخارجي على النص القرآين واعتباره نصا كغريه من النصوص قابال للنقد
كيف ميكن الوصول إىل املسلمني من أجل املسيح على أساس »ويف موضع آخر ذكروا 

 .(2)«تأويالت قرآنية
راعيه دون ضوابط وال أصول، وبالتايل هي دعوة ملخطط رهيب لفتح باب التأويل على مص

 :سوف خترج املعاين عن مقاصدها األصلية وتؤول لتخدم الفكرة املرجوة ويف هذا يقول حممد عمارة
كر وهي وإن كان هلا نظائر يف الف...لقد انفتحت هلذا اخلطر ثغرة يف داخل الصف اإلسالمي»

وتزامنها وتزاملها مع هذا املخطط الذي رمسته هذه أن اجلديد فيها هو مواكبتها،  إاّل...الباطين القدمي
 .(3)«فعلينا أن ننظر إليها يف هذا اإلطار...الربوتوكوالت لقساوسة التنصري

وسيد  ومن مجلة من يشري إليهم حممد عمارة كل من حممد أركون، ونصر حامد أبو زيد
 .(4)القمين

 اإلسالمي لتنفيذ خمططاهتم إن املستشرقني واملنصرين هم أفضل من يستغل أوضاع العامل
ولكن األدلة اليت ذكرناها من خالل " املؤامرة"التهدميية وهذا القول ليس من قبيل سيطرة فكرة 

                                                 
 220بق، صبروس،ج، نيكولز، منطلقات الهوتية جديدة يف عملية تنصري املسلمني، مرجع سا-(1)
  .555-551املرجع نفسه، ص-(2)
  .105، ص(م1118-هـ1111)، 3حممد عمارة، الغارة اجلديدة على اإلسالم، دار الرشاد، القاهرة، ط-(3)
  .105املرجع نفسه، هامش ص: أنظر-(4)
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أقواهلم هم يف ذاهتم أكرب إثبات لصحة هذه املؤامرة اليت استخدموا لتحقيقها وسائل مدروسة وشاملة 
 .يانه يف املطلب اآليتوإن مل تقرها األخالق وال األديان، وهذا ما سيأيت ب

 رينوسائل املنص: ثانيا
إذا كانت األساليب هي أدوات حتقيق املنهج فإن املقصود هنا بالوسائل األدوات اليت 

 :استخدمها املنصرون لتفعيل األساليب وحتقيقها وميكننا تقسيمها إىل ثالثة أقسام
: الثالث اإلسالمي لتقبل التنصري، ووسائل لتهيئة العامل: الثاينوسائل إعداد املنصرين، و: األّول 

 بيان وفيما يأيت. صرانيةأدوات العمل التنصريي يف ذاته وتفعيله من خالل االحتكاك والدعوة إىل الن
 :هذه النقاط

 : إعداد املنصرين: 1
لقد أدرك املنصرون أن أعماهلم لن يكتب هلا النجاح يف العامل اإلسالمي باالقتصار على 

سة الذين كانوا يبذلون جهودا فردية بوسائل خاصة وإمنا البّد من عمل منظم جهود بعض القساو
 .عداد املنصرين وتوفري العدد الكايف لذلكإلمدروس و

 :املنصرون نوعانو

 :املنصرون الالئكيون-أ
وهم املوفدون املسيحيون للعمل يف البالد اإلسالمية كاألطباء، واملهندسون، واألساتذة  

دت عليهم احلركة التنصريية خاصة يف املناطق اليت يصفوهنا بأهنا مغلقة أي اليت وقد اعتم. وغريهم
مينع دخول رجال الدين النصارى إليها كالسعودية وبعض الدول األخرى، وأيضا أن التنصري هو 

فبتكاثف ( املواطنون هم جزء من الكنيسة)واجب اجتماعي جيب أن يلتزم به كل أعضاء الكنيسة 
 .(1)بالتكوين الصحيح يتم توسيع التنصري إىل كل األقطارجهود اجلميع و

الصنف األول هم جمموعة من النصارى موفدون للعمل : واملنصرون الالئكيون صنفان أيضا 
يف البالد اإلسالمية سواء كانوا يعملون يف شركات عاملية أو وكاالت حكومية أو مؤسسات خاصة 

لتنصري، فقد وجهتهم الكنيسة وساعدهتم وساندهتم أو معاهد تعليمية ومل يكن هدفهم األول ا
 .لينصروا املسلمني يف أماكن تواجدهم
                                                 

)1 -(  Voir Mgr: leon-joseph suenens, L'église en état de Mission, desclée de 

Brouwer, 2
eme

 édition 1955, p146. 
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الذين ُكوُِّنوا وأرسلوا خصيصا وكهدف أول " بأصحاب اخليام"والصنف الثاين من يسموهنم 
 .(1)للتنصري مستغلني قدراهتم العلمية اليت يستترون خلفها

اليت تساعد " لزمالة النصرانية اجلامعيةا: "مهم مثلعوتساند هؤالء بعض اهليئات وتد
" منظمة التنصري املشترك"، و"احلملة الصليبية اجلامعية العاملية"املتخرجني العاملني يف اخلارج، ومنظمة 

بتطوير برامج لدمج املنصرين املعتمدين على ذواهتم ضمن استراتيجياهتم » ويتمثل دور هذه املنظمات
 . (2)«للمناطق اليت يعملون فيها

ونظرا ألمهية هذا العمل وحىت ال يقع تضارب بني هذه املنظمات رأى بعض املشاركني يف 
مؤمتر كلورادو ضرورة تنسيق اجلهود أكثر بني خمتلف املنظمات والعاملني يف حقل التنصري من خالل 

 .(3)"يمركز الواليات املتحدة للتنصري العامل"أو " منظمة التصور العاملي"منظمة واحدة، واقترحوا 
إن خطر هذا الصنف من املنصرين عظيم جدا ألن عددهم ضخم حيث تبلغ نسبة العمالة 

مث أن احلاجة لبعضهم ألمهية ختصصاهتم  (4)األجنبية يف دول اخلليج ما يزيد عن ثلثي عدد السكان
ث مع جتعل املسؤولني يف بعض البالد اإلسالمية يتغاضون عن أعماهلم التخريبية وهذا بالضبط ما حد

قيا ملا طرد ويف مشال إفري (5)أحد املهندسني العاملني يف دولة من دول اخلليج نظرا ألمهيته االقتصادية
 .(6)ها مرة أخرى بصفة طبيبمنصر زوجته، عاد إلي

وال يقتصر األمر على العمال واإلطارات بل يتم االختراق يف هذه اجملتمعات املغلقة من قبل 
ات اإلسالمية ويؤكدون ترحيب املسلمني هبم ألهنم هم أيضا يرسلون الطالب النصارى يف اجلامع

 . (7)أبناءهم للدراسة يف الغرب

                                                 
ج كريسيت ويلسون، مهام تنصريية يقوم هبا منصرون غري متفرغني، التنصري خطة لغزو العـامل اإلسـالمي، مرجـع    : أنظر-(1)

  .611سابق، ص
  .703املرجع نفسه، ص-(2)
 .618-617املرجع نفسه، ص: أنظر -(3)
  .170، صحممد عمارة، الغارة اجلديدة على اإلسالم، مرجع سابق: أنظر-(4)
  .617ج كريسيت ويلسون، مهام تنصريية يقوم هبا منصرون غري متفرغون، مرجع سابق، ص: أنظر-(5)
  .611املرجع نفسه، ص: أنظر-(6)
  .618-617املرجع نفسه، ص: أنظر-(7)
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ال يشك أحد يف عظم خطرهم ألن جمال نشاطهم اجلامعات اإلسالمية حيث يسهل 
احتكاكهم باملسلمني، والطالب يف هذه املرحلة يتطلعون لكل ما هو جديد لتأكيد استقالليتهم 

 .وهنا ميكن أن يتأثر هبم قليلو الزاد الديين واإلمياين. بهرون بكل ما هو غريبالشخصية، وين

 : املتخصصون رجال الدين -ب
نتشار يف كل أحناء العامل اإلسالمي ألجل خدمة الهم القساوسة والرهبان املكلفون با

جال الدين فإذا كان ر. الكنائس والتنصري، فقد اهتمت املنظمات التنصريية بتكوينهم كما وكيفا
 األن دعوهتم كانت تعتمد أساس سة اإلسالم ويكتفون بعموميات عنهقدميا ال يهتمون يف العموم بدرا

على تقدمي العقيدة النصرانية، فإن املتأخرين منهم تفطنوا إىل ضرورة دراسة اإلسالم والعامل 
 . كاجتماع بشري خاص ليعوضوا إخفاقات املاضي (1)اإلسالمي

بل يتعداه  ،ين ال ينحصر يف اجلهود الفردية والتعليمية لكل دولة أو مذهبتكوين املنصرإن 
إىل تكثيف التعاون والتبادل يف اخلربات عن طريق مراكز البحوث والتخطيط اليت تقدم خدمات 

وعلماء اللغة،  ،نثروبولوجيامن ذلك حبوث علماء األجناس، واأل .جليلة هلم تسهم يف فاعلية أعماهلم
 :(2)البحوث منها مراكز ولذا فقد أنشأت الكثري من ،اعوعلم االجتم

 .مركز البحوث التابع للفاتيكان-1
 .مركز البحوث التابع جمللس الكنائس العاملي-2
 .حركة الدراسات املسيحية كاليفورنيا-3
 مركز البحث يف كلورادو -1
 (.هـ1101كينيا وقد أنشئ سنة )املركز املسيحي يف نريويب -5
 .نيجرييالومات املسيحي يف مركز املع-6
م 1166وقد أسس سنة ( باكستان) يمركز املعلومات املسيحي الدراسي يف روا لبند -7

 .ويعترب أكرب املراكز يف آسيا
وقد عقدت مؤمترات كثرية من أجل تنسيق اجلهود وإذابة الفرقة بني الربوتستانت 

 :(3)والكاثوليك منها
                                                 

  .67كالسر، تقرير املؤمتر، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، ص.آرثر ف: أنظر-(1)
 . www.saaid.net ،التنصري ، ة العاملية للشباب اإلسالميداد الندوإع-(2)
 .وما بعدها 33صمرجع سابق، على اجملتمع اإلسالمي،  ل شاتلية، الغارة .ا-(3)
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 .منزل عرايب باشا يف باب اللوق م عقد يف1106مؤمتر القاهرة عام -/1
 .م1110مؤمتر أدنربج عام -/2
 .م1111مؤمتر لكنو عام -/3
 .م1178مؤمتر كلورادو عام -/1

( 3000)م ثالثة آالف 2002أما بالنسبة للعامل اإلسالمي فقط فقد بلغ عدد املنصرين سنة 
 .(1)دولة إسالمية 50منصر يتوزعون على 

 800عن التنصري يف املغرب بلغ عدد املنصرين  م2005ويف إحصائية لشهر مارس 
 . (2)شخص

ويف مؤمتر كلورادو جاء ذكر لبعض املعاهد اليت تساهم يف إصدار حبوث لصاحل العمليات 
 : (3)التنصريية هي

 (.روما)معهد بونتيفيكو للدراسات العربية -1
 (.تونس)معهد اآلداب العربية -2
 (.تونس)دكتور مارستوسباين -3
 (.بريوت)دراسات العامل العريب احلديث  مركز -1
 (.بريوت)مدرسة الشرق األدىن لالهوت -5
 (.كينيا)مشروع اإلسالم يف إفريقيا -6
 (.باكستان)مركز الدراسات النصراين -7
 (. اهلند)مركز هنري مارتن للدراسات اإلسالمية -8
 (.الفلبني)مركز أحباث داتسالن -1

 .أ.م.اإلسالم والعالقات النصرانية اإلسالمية، و مركز دنكان ماكدونالد لدراسة-10
 
 
 

                                                 
  .61صمرجع سابق، ، لسائحون على الكوارثحممد عبد اهلل الشلمومي، ا-(1)

)2 -(  Maroc: Activisme de Evangelistes, www.bladi. Net. 
  . 662-651أوالند آي ميلر، بناء شبكة من مراكز األحباث، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، ص-(3)

http://www.bladi/
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 :(*)هتيئة العامل اإلسالمي: 2

املقصود هنا بتهيئة العامل اإلسالمي إجياد األجواء املناسبة ليتمكن املنصرون من إجناح 
وينبغي التأكيد على أن هذه التهيئة ال تقتصر على عمل املنصرين فقط وإمنا هي هدف . خمططاهتم
 . هات سياسية لتحقيق أطماع توسعية أو اقتصاديةأيضا جل

من مسامهة السياسة يف هتيئة اجلو للتنصري عن قصد أو عن غري قصد وإن كنا  وهذا ال مينع
نعلم أن كال من السياسيني واملنصرين يتبادلون املساعدة كلما تقاطعت مصاحلهم ولقد ملسنا هذا 

 .يئة وسيلة تفريغ تيسر عملية امللء أي التنصريوتعد الته. خالل احلديث عن أهداف املنصرين
 :ها عديدة نلخصها فيما يأيتوقد أخذت أوج

 :إذكاء احلروب والصراعات-أ
باتساع الرقعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي وملروره بأحداث تارخيية كثرية، تعددت األعراف 

له اخلالف بني الشيعة واختلفت املذاهب مما أدى يف بعض األحيان إىل نزاعات وصراعات ومثا
 وحتما يعترب ذلك نقطة ضعف تستغل يف غري صاحل األمة فقد ذكر مؤمتر كلورادو أّن. والسنة

دولة  150هناك أكرب من مخسني أمة تقول إهنا إسالمية، كما توجد جاليات إسالمية يف أكثر من » 
 .(1)«جمموعة فرعية يف أحناء العامل 3500وحنو ]...[ 

وما هذا التدقيق يف معرفة أحوال العامل اإلسالمي إال إلذكاء الصراعات بني اإلخوة الفرقاء 
االستراتيجيات الفعالة اليت »وقد نص مؤمتر كلورادو على أّن  ،واستغالل ذلك لتحقيق أهدافهم

ن تسعى إلحداث قرارات هامة يلزمها البحث عن تلك األجزاء ضمن اجملتمعات اإلسالمية اليت يكو
 .(2)«مستوى السخط فيها قد بلغ ذروته، أي بني الطبقات االجتماعية، واجملموعات العرقية

والكنيسة مل تتخلف عن فاعلية التأثري يف األحداث يف كل بقعة من العامل اإلسالمي سواء يف 
 .أوروبا أو آسيا أو أفريقيا

                                                 
أداة غري هذا العنصر ال يعد وسيلة مبعىن األداة املباشرة للتنصري وإمنا آثاره تستغل لتنشيط وتفعيل حركة التنصري وبالتايل فهو -(*)

 .مباشرة
  .21نصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، صالتدون ماكري، حان الوقت املناسب ملنطلقات جديدة، -(1)
  .233، صيف عملية تنصري املسلمني، خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق" مقياس إينكل"فريزر، تطبيق . أ.ديفيد -(2)
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سياسي يف جملة الدعوة  ويوغسالفيا خري شاهد على أعماهلا يف أوروبا وهو ما يؤكده تقرير
ومع بداية دور الكنيسة املشبوه بدأت احلروب، بدأت األحداث تتشابك، فكانت أحداث »: جاء فيه

ولكن العامل النصراين مل ]...[ يوغسالفيا، واحلرب بني الصرب األرثوذكس والكروات الكاثوليك 
لتبدأ محلة اإلبادة اجلماعية ..[ ].يرى هلذا الصراع النصراين أن يستمر، فهرع اجلميع لوقف القتال 

ضد املسلمني يف البوسنة واهلرسك، وتظهر احلروب الكنسية من جديد ويعلن رئيس صربيا 
 .(1)«أن ال أحد يريد دولة مسلمة أو أقلية مسلمة فعالة يف أوروبا "سلوبودان ميلوفيتش"

أشخاص خارج وقد تبع ذلك محلة تنصريية لألهايل ولألطفال عن طريق التبين من طرف 
وقد تنافست الكنائس الكاثوليكية والربوتستانتية واألرثوذكسية للحصول على أطفال البوسنة  البالد

 .(2)لتنصريهم
ومثل ذلك دور الكنيسة يف إبادة مسلمي الفلبني وإريترييا واندونيسيا وماليزيا 

إشعال هذه احلرب أو إثارة  دور مهم يف» وإمجاال ال يسعنا إال تأكيد ما للكنائس من. (3)والباكستان
  .(4)«أي خالف أو يف وجود عدم استقرار

وأنا أشهد أن هؤالء املنافقني املعاصرين من » :يف قوله "حممد عمارة"ويؤكد هذا الرأي 
أسالفهم منافقي صدر شد يف العداء لإلسالم واملسلمني من قساوسة التنصري، هم أوغل يف النفاق، وأ

لصرف الفقراء " الكوارث املادية"فاألولون أرادوا استغالل ! ى النفاق؟اإلسالم الذين مردوا عل
مث يستغلوهنا " الكوارث املادية"أما هؤالء املعاصرون فإهنم يضعون هذه ...املسلمني عن اإلسالم

 .(5)«لصرف ضحاياهم من املسلمني عن اإلسالم
هذه األيام يما نشاهده هذا العداء الذي ذكره حممد عمارة يف قوله يتجلى يف أوضع صوره ف

يف العراق وأفغانستان، وال بأس عندها من أعمال إجرامية تقوم هبا أمريكا راعية الكنيسة الربوتستانتية 
 .أن جتتمع املصلحتان الدينية واالقتصادية

                                                 
  .01، ص(م1113-هـ1113)، 1387، عالعامل فتش عن الكنيسة مناطق االنفجار يفالدعوة، -(1)
  .16، مرجع سابق، صأطفال املسلمني للبيعالدعوة، : أنظر-(2)
  .01املرجع نفسه، ص: أنظر-(3)
  .05املرجع نفسه، ص-(4)
  .187حممد عمارة، الغارة على اإلسالم، مرجع سابق، ص-(5)
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بإيقاف تطبيق " ووباساجنأ"الربيطانيون إىل رئيس نيجرييا  كما أوعز األمريكيون وحلفاؤهم
مية، وتنصري املسلمني، وجعل املسيحيني يسيطرون على احلكومة الفيدرالية وعلى الشريعة اإلسال
 . (1)ومل يكتف الرئيس بذلك بل منح دعما ماليا كبريا للجمعيات التنصريية يف البالد. ثروات الدولة

وزيرا  26من السكان فإن الرئيس عني  %60 ورغم أن نسبة املسلمني يف نيجرييا هي
وزيرا مسلما؛ كما بسط املسيحيون نفوذهم على وزارة  16وزير، مقابل  12مسيحيا من جممل 
 .(2)فقط مسلمون 1منهم مسيحيون و 15مسؤول فإن  11الدفاع فمن جمموع 

وعلى الصعيد االجتماعي، يعد املسلمون األفقر يف نيجرييا إذ تبلغ نسبتهم من جمموع فقراء 
حيث بلغ عدد املؤسسات  ،تنصريية هذا الوضع، وطبعا تستغل اجلمعيات ال%10البالد أكثر من 

مؤسسة خارجية تدعم النشاط التنصريي ومتوله ويعملون يف حرية تامة  100التنصريية هناك حوايل 
 .(3)ال تتسىن للمسلمني

إن هذا املثال ميكننا تعميمه على كثري من الدول اإلسالمية مع تغيري يف النسب وبعض 
أخرى إلحداث هذه التوترات، منها السياسية أو االقتصادية ولكن  ااباألوضاع، وإن كنا ال ننكر أسب

 .يف النهاية النتيجة واحدة

 :حماربة اجلمعيات اخلريية اإلسالمية-ب
سبتمرب املشهورة مارست واشنطن،  11هذا العامل مكمل لألول وتابع له فإثر هجمات 

، اإلسالمية اجلمعيات اخلريية ضغوط سياسية على الدول األوروبية واإلسالمية للحد من نشاط
وإدراج أمساء مسؤوليها يف قوائم اإلرهاب، بل ومصادرة أموال بعض رجال األعمال بتهمة دعم 

أن هذه التحركات ستصب يف صاحل رأى املتطرفون يف اإلدارة األمريكية »فقد  .النشاط اإلرهايب
اإلسالمية حتديا كبريا يؤدي إىل تدعيم أنشطة العمل التنصريي الذي كان يرى يف وجود املنظمات 

 .(4)«شل حركته
يف حني أن الواليات املتحدة األمريكية تشجع يف بالدها اجلمعيات اخلريية أو ما تسميه  

بليون  175م، حوايل 1118حيث بلغ حجم تربعاهتا لسنة " باجلمعيات الالرحبية والالحكومية"
                                                 

 7، ص(م2005-هـ1126)، 1881جرييا، العامل اإلسالمي، عأوعمران، اخلطر املسيحي يف ني.د: أنظر-(1)
  .7صاملرجع نفسه، : أنظر-(2)
  .07املرجع نفسه، ص: نظرأ-(3)
  .11، ص(م2001-هـ1121)، 277إسالم حممود، محلة تنصري يف العراق تسلل بني ركام السياسة، الفرقان، ع-(4)
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واألنشطة الدينية األخرى والنواحي التعليمية، يذهب تسع أعشار هذا املبلغ لدعم الكنائس . دوالر
من ذلك املبلغ يدفع لدعم الكنائس والتنصري وبعض اجلمعيات الدينية % 11واملؤسسات الصحية، فـ

 . (1)األخرى مثل اليهودية ومن ضمنها على استحياء اجلمعيات اإلسالمية بأمريكا فقط

 :الغزو الفكري-جـ
الوسائل غري العسكرية اليت اختذها الغزو الصلييب » :هبقول الغزو الفكري حممد قطب عرف

إلزالة مظاهر احلياة اإلسالمية، وصرف املسلمني عن التمسك باإلسالم، مما يتعلق بالعقيدة، وما 
 .(2)«يتصل هبا من أفكار وتقاليد، وأمناط سلوك
 .العسكريأوهلا أن الغزو يتم بكل وسيلة عدا اجلانب  :حدد هذا التعريف مجلة من النقاط

فوصفه بأهنم الصليبيون ويدخل ضمن هذا اإلطار من  ؟ثاين النقاط ذكرا هي من هو الغازي
له الغلبة الفكرية اآلن وهي احلضارة الغربية واليت من أهم مكوناهتا املسيحية بأهم جتلياهتا وهي 

 . احلروب الصليبية
ر وحىت التقاليد واألمناط مث ذكر اهلدف وهو حمو مظاهر احلياة اإلسالمية من عقيدة، وفك

 .السلوكية
املخططات »: ويف نفس اإلطار يأيت تعريف حسن حبنكة امليداين للغزو الفكري فيقول 

واألعمال الفكرية، والتثقيفية، والتدريبية والتربوية، والتوجيهية، وسائر وسائل التأثري النفسي، 
هبا املنظمات واملؤسسات الدولية  واخللقي، والتوجيه السلوكي الفردي واالجتماعي، وهي تقوم

 .(3)«والشعبية من أعداء اإلسالم واملسلمني
إذا من خالل هذين التعريفني نستخلص أن الغزو الفكري هو عبارة عن أدوات أو آليات 
خمتلفة ومتعددة اجملاالت سواء كانت فكرية، أو نفسية أو خلقية أو سلوكية يستخدمها أعداء اإلسالم 

بدافع  ،سلخ اإلسالم من قلوب وسلوك املسلمنيرومون الوصول إليها ، وهي هداف مسطرة يأل

                                                 
    (م06/01/2005)ئية أرقـام، أفكـار وتوصـيات    حممد أمحد حبيب، أمريكا وحنـن والعمـل اخلـريي، إحصـا    -(1)

www.SaiiD.net . 
  .115، ص2م، ط1181حممد قطب، واقعنا املعاصر، مكتبة رحاب، اجلزائر، -(2)
  .25عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، أجنحة املكر الثالث، مرجع سابق، ص-(3)
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ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴿: احلقد والبغض مصداقا لقوله تعاىل

 (1)﴾...ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ

من خالل آليات ذكرها  ،فلن جيد هؤالء الراحة التامة إال إذا حققوا ذلك اهلدف الكبري
بغية حتويل املسلمني عن دينهم حتويال كليا أو جزئيا، وجتزئتهم، ومتزيق وحدهتم »: يف قوله "مليداينا"

وتقطيع روابطهم االجتماعية، وإضعاف قوهتم، الستعمارهم فكريا ونفسيا، مث استعمارهم سياسيا 
 (2)«.وعسكريا واقتصاديا استعمارا مباشرا أو غري مباشر

سياسية، اقتصادية أو دينية، ولذا جند أن القائمني على هذا األمر  تكونأن إذا فاملصلحة إما 
 .أو منظمات دينية تنصريية ،أو أفراد لصاحل هذه النظم ،إما نظم سياسية

ويف إطار النظام العاملي اجلديد ذا القطب الواحد، تعمل املؤسسات األمريكية إلضفاء 
سيطرة السياسية اليت يتداخل معها النفوذ األمركة على كل العامل ومنه اإلسالمي بغرض فرض ال

 .االقتصادي
وفيما خيص املنظمات التنصريية فهي تقصد من عملية الغزو الفكري عملية اإلفراغ ليتم امللء 

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ :وقد فضحهم اهلل تعاىل منذ قرون عديدة يف قوله عز وجل. (3)بالدين النصراين

  .(4)﴾...ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

وكيف كان »: يف ذلك ويف هذا قال حممد الدهان روننصواملستعمار وقد تعاون اال
املبشرون طليعة الفتح االستعماري البغيض، ورسل االستعمار يف الشرق، وكيف كانت هلم اهليمنة 

ملوا على حتطيم على مجيع الربامج التعليمية فأفرغوها من مفاهيم اإلسالم الصحيحة واستطاعوا أن يع
يف جنح وك. لروحية بتجريد تلك الربامج من دراسة اإلسالم والقرآن واللغة العربيةااحلصانة النفسية 

 .(5)«املبشرون يف إجياد شباب ال حيفل بإسالمه وال يقيم وزنا ألخالقه وكل مهه أن يسبح يف شهواته

                                                 
  .101:سورة البقرة-(1)
  .25الث،مرجع سابق، صحبنكة امليداين، أجنحة املكر الث-(2)
 .135حمي الدين األلواين، مزالق التحدي العقدي وسبل التغلب عليها، مرجع سابق، ص: أنظر-(3)
 .120: سورة البقرة-(4)
  .131-138حممد حممد الدهان، قوى الشر املتحالفة، مرجع سابق، ص-(5)
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ن وهذا منذ بدء احلركة التنصريية إىل وحدة املصاحل بني الساسة واملنصريوأخريا ميكننا تأكيد 
 .اية أفضل جتلياهتاآلن وسياسة بوش الصهيونية املسيح

املبادئ قيدة ولعالقد مس التغريب مجيع جوانب حياة املسلم، إذ يستهدف الفكر من خالل 
 .(1)كما يستهدف السلوك النفسي والظاهر الذي ما هو إال انعكاس لتلك العقيدة

ين، فاستهداف العقيدة ينجم عنه وعلى أية حال فتغيري أحدمها يؤدي بالضرورة إىل تغري الثا
تغري السلوك املعرب عنها، وتغري السلوك والعادات اجلديدة املكتسبة بفعل املؤثرات القوية واملغريات 

 .(2)يؤدي إىل حتلل تلك العقيدة وزواهلا
ر التغريب مع احلركة االستشراقية اليت عملت على هدم العقيدة اإلسالمية ولقد بدأت بواد

 :(3)اهبا من خالل تشويه اإلسالم بالتشكيك يف مجلة من احلقائق اإلسالمية وهيس أصحويف نف
 .-صلى اهلل عليه وسلم-التشكيك يف نبوة الرسول -1
 .مأخوذ من الكتب السماوية السابقةواالدعاء أنه التشكيك يف كون القرآن الكرمي كالم اهلل -2
 .التشكيك يف صحة السنة النبوية الشريفة-3
 .الفقه اإلسالميقيمة يف  التشكيك-1
 .التشكيك يف قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر-5
 .التشكيك يف التراث احلضاري اإلسالمي وأنه نقل عن الرومان-6
 .إحياء القوميات وإضعاف روح الوحدة اإلسالمية-7

مناهجهم  الذين أخذوا ،تناول هذه القضايا تالمذة املستشرقني من أبناء األمة اإلسالميةوقد 
ه واللحاق بركب احلضارة رريحتجتديد الفكر اإلسالمي بدعوى  -كما يزعمون–وأفكارهم وحاولوا 

 . منهم يف وقتنا املعاصر من يسموهنم باحلداثيني .الغربية
تطويره وتعديله بالزيادة عليه واحلذف منه وهتذيبه ليتالءم مع »وجتديد الدين عندهم هو

 .(1)«احلديثاملفاهيم السائدة يف العصر 

                                                 
  .10حسن حبنكة امليداين، أجنحة املكر الثالث،مرجع سابق، ص: أنظر-(1)
  .وما بعدها 10املرجع نفسه، ص: أنظر-(2)
  .138-135املرجع نفسه، ص: أنظر-(3)
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فموجة تطوير الدين بدأت يف أوروبا حتت عنوان العصرنة مث انتقلت عن طريق احلداثيني إىل 
 .(2)الفكر اإلسالمي

وسائل اإلعالم -2. التعليم والثقافة-1: مهمني جمالني متثلت يف التغريب  وسائلإن 
 .واإلعالن

الدين واللغة، وقد تنبه املستعمر هلذا  التعليم هو أهم جمال حتفظ به األمة ثوابتها املتمثلة يف-1
واالستعمار الفرنسي يف اجلزائر  .فيغلقها املدارس اإلسالميةعلى فراح ينشىء املدارس املدنية ويضيق 

فمدارسه اليت أنشأها  ؛بل حموها كلية ى حماوالت مسح الشخصية اإلسالمية،هو أصدق مثال عل
م عقيدة وسلوكا يف مقابل تدريس التاريخ الفرنسي تعمد إىل غرس التحقري لكل ما ميت إىل اإلسال

وزيادة يف إماتة الروح الوطنية اليت . للجزائريني وتقدميه على أنه نقطة مضيئة يف تاريخ احلضارة الغربية
 .قوامها االرتباط بالدين واللغة

ث وأمثلة ذلك عديدة حتفل هبا كتب التاريخ، ولكن التركيز جيب أن يكون أكثر على ما حيد
ن أن ينمو غرسها أكثر وتريد اآلاآلن بعد احنسار احلركات االستعمارية اليت غرست بذور التغريب 

 .املتغربني من مفكرينا وأدبائنا وصحفيينا يدفأكثر، وبأي
هناك تدعو إىل نبذ اللغة العربية الفصحى لصعوبة أخرى إننا نسمع يف كل مرة صيحة هنا و

فبدل اللغة الواحدة املوحدة لكل العامل العريب حتل حملها  ،ات احملليةتعلم قواعدها، والبديل هي اللهج
 .خيبو معها الشعور بالوحدة واالنتماء املشترك ،هلجات متعددة قد تكون غري مفهومة عند البعض

الذي  ،عو إليه بعض أعضاء جممع اللغة العربيةدإن األخطر أن ينساق إىل هذا التيار وي
م يف املؤمتر األول 1156لغة العربية ومحايتها، فقد وجهت هذه الدعوة سنة يفترض فيه الدفاع عن ال

  .(3)للمجامع اللغوية العلمية الذي عقد بدمشق
ويف إطار الدعوة إىل التبادل الثقايف، واخلربات التعليمية حياول العامل الغريب توجيه طرق 

 : (4)عقد مؤمترات لتبادل اخلربات مثلالتعليم يف العامل اإلسالمي بوسائل خمتلفة منها الدعوة إىل 
                                                                                                                                               

، (هـ1121رجب )، 1عدنان حممد أسامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط-(1)
  .373ص

  .373املرجع نفسه، ص: أنظر-(2)
  .35صمرجع سابق،  أثرها يف اجملتمع اإلسالمي،عصام نور سرية، العوملة و: أنظر-(3)
  .37، صنفسهرجع امل: أنظر-(4)
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مؤمتر تبادل املدرسني بني البالد العربية الذي انعقد يف القاهرة بدعوة من منظمة /1
 .اليونسكو

 .مؤمتر التعليم الثانوي الذي عقد يف مصر بدعوة من اجلامعة األمريكية/2
بريوت، وكان موضوعه  مؤمتر احللقة التربوية الذي دعت إليه اجلامعة األمريكية وعقد يف/3

 ".فلسفة تربوية متحدة يف عامل عريب متحد"
 ،مما الشك فيه ضرورة االستفادة العلمية من خربات الغري يف اجملال العلمي ومناهج التعليم

ولكن إذا كان األمر يرتبط بوضع فلسفة للتربية يف العامل اإلسالمي فاألمر خمتلف حيتاج منا إىل وقفة 
تطبيق الطريقة والنظرة الفلسفيتني يف ميدان »: ملرجوة ألن مفهوم فلسفة التربية هيتأملية لألهداف ا

 .(1)«اخلربة املسمى التربية
أغراضها وعالقتها بالدين  وأومن بني مشكالت هذه النظرة الفلسفية حتديد أهداف التربية 

 .(2)والدولة
ا ألن مفهومن ،واألمريكية خصوصاموما ويف هذا ال ميكن مطلقا االستفادة من اخلربات الغربية ع

 .فمنابعنا خمتلفة ألن اإلسالم هو فلسفة حياة ،واألهداف املبتغاة خيتلف جذريا عن نظرة اآلخر ،للتربية
إذا التدخل يف بداية األمر يتم يف إطار املؤمترات الفكرية فإن األمر اختلف يف أيامنا هذه 

السياسية من قبل  ومبمارسة الضغوط .ابه ومعلنمر مصرحا سبتمرب، فصار األ 11خاصة بعد أحداث 
تعليم املسلمني لف. ت إىل العامل اإلسالمي بتغيري مناهجه اليت أنتجت يف رأيه اإلرهابأمريكا اليت أوعز
حبذف كل ما يدعو إىل العنف  ،سالم البد من تغيري يف مناهج علوم الشريعةوحب الروح التسامح 

حبذف كل اآليات اليت تبني حقيقة اليهود  ،اآلخر املختلف كدرس اجلهاد أو ما يدعو إىل رفض
 .التارخيية

 على إعادة صياغة األفكارفّعال مما الشك فيه أن لوسائل اإلعالم املختلفة تأثري -2
ألن املشاهدة املستمرة  ،ذات التأثري السريع املرئية منهاالوسائل السلوكات االجتماعية، وخاصة و

فهي حتما  -نت أفالما أو أشرطة وثائقية أو حىت رسوما متحركة لألطفالسواء كا–ملواد إعالمية 

                                                 
فيليب هـ، فينكس، فلسفة التربية، ترمجة حممد لبيب النجيحي، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القـاهرة، نيويـورك،   -(1)
  .31م، ص1158، (ط.د)
 .11املرجع نفسه، ص-(2)
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 ،بصريا جتتذب املشاهد تعيد صياغة أفكار بعض الناس شيئا فشيئا ألهنا تقدم أفكارها بطرق مؤثرة
فتصبح املعاين والسلوكات املرفوضة قطعا وحبسم حبكم الدين، أمورا ال تنكرها النفس، ألهنا ألفت 

ألنه  ،ذا يسوق بالتدريج إىل حماكاهتا من قبل من ال ميلك الزاد الديين الكايف والرادعمشاهدهتا، وه
 .إذا مل يشغل املرء نفسه حبق شغلته بالباطل

تسم الوسيلة املطبوعة تف ،عالم املكتوبة أيضا ال يستهان بهأن تأثري وسائل اإل إاّل
مىت شئت،وهي تعار،وتنتقل من  د إليهاالصحيفة أمامك ميكن أن تعو أي أن الكتاب أو ؛باالسترجاع

من هذه الناحية من الوسائل  شخص إىل آخر، كما تتميز بسهولة الرجوع إليها، لذا فهي أفضل
أهنا صعبة املنال خاصة يف املناطق  إاّل ،واليت وإن اعتمدت اآلن على إمكانية التسجيل (1)التكنولوجية

 .ديثةاليت ال تتوفر على التكنولوجيا احل ،الفقرية
إىل استخدام اإلعالم واالتصال  ،ويف إطار العوملة تعمد القوى العظمى خاصة األمريكية

اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، عليها إلحكام السيطرة  ،لتشكيل معاين مشتركة لدى شعوب العامل
   .(2)ات الناس دون احلاجة الستخدام القوةاملعرفة ميكنه أن يسيطر على سلوكألن من ينتج 

أن توجد هيئة ما متلك وسائل »ويشيع اآلن احلديث عن سيطرة اإلعالم العاملي الذي يعين 
إعالم قادرة على إيصال رسالة إعالمية إىل كل أحناء العامل حبيث تصبح هذه الرسالة عاملية من حيث 

   .(3)«انتشارها وتبعا لذلك من حيث مضموهنا أيضا
الفكرية  (4)هاكات عابرة للدول ختدم مصاحل بالدشر املسيطر على اإلعالم العاملي هيإن 

مسخ شخصية الشعوب قاطبة وخباصة » واالقتصادية والسياسية كما سبق وذكرنا وآثارها تتجلى يف
يف الدول الفقرية، فإذا كانت الشركات غري الوطنية حتاول عرب اإلعالم تعديل ثقافات وقيم كل 

عرب وسائل اإلعالم العاملية االنتشار تضيف تشويهات  الشعوب، مبا فيها شعوب دوهلا األم، فإهنا
هذه الشعوب أو بدفعها لتقليد أمناط قيم أخرى لبقية شعوب العامل، أكان بنشر قيم متناقضة مع 

                                                 
، الريـاض،  ساعد خضر العزايل احلارثي، دار املـريخ  اين، اإلعالم وسيلة ورسالة، تعريبجون مريل، رالف لوينشت: أنظر-(1)

  .71، ص(م1181-هـ1101)، (ط.د)السعودية، 
عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر ل ترمجة كمانظريات وسائل اإلعالم، ديفلري، ساندرا بول، روكيشت، . ملفني ل: أنظر-(2)

  .112، ص(ت.د)، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
  .13م، ص1116، 1مؤسساته،طريقة عمله وقضاياه، دار أمواج، بريوت، لبنان، ط: فارس اشىت، اإلعالم العاملي-(3)
  .11-13، صنفسهرجع امل: أنظر-(4)
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هنا التارخيي وأهدافها بشكل جيعلها أكثر تبعية عمل واختالق أهداف بعيدة عن تكو سلوك وطرائق
  .(1)«ويضعف مصاحلها

من اخللط الثقايف الذي ساهم العلمانيون يف تكريسه، لرفضهم اهلوية  انوع تفرز العوملة
اليت تتجلى يف تشريعات تنظم حياة الفرد واجملتمع، واعتبارها أفكارا قدمية جيب التخلي  ،اإلسالمية

 . (2)عنها
والسلوكية للمجتمعات اإلسالمية  ةاإلعالم العاملي للمنظومة الفكري أساليب اختراقأما 

  :(3)كننا حصرها يف نقاط عامة وهيفيم
 .تعمد الكذب وتشويه احلقائق عن اإلسالم واملسلمني-1
 .إشاعة الفاحشة ونبذ األخالق وتغيري املفاهيم عن قيم اخلري والشر، احلق والباطل-2
زعزعة ثقة املسلمني ببعضهم البعض عن طريق نشر الشائعات وتوظيف االختالفات -3

 .خالل ما يصدر من كتب ونشرات إخبارية،وحتقيقات سياسية واستخباراتية املذهبية والطائفية من
خالل األفالم اليت تقدم  أسلوب السخرية والتهكم واالستهزاء باإلسالم واملسلمني من-1
 .-صلى اهلل عليه وسلم–الرسوم الكاريكاتورية املسيئة لشخصية الرسول خالل  وأيضا من
 .سالم واملسلمني على سبيل ذر الرماد يف العيونوالغرية على اإل التظاهر بالود-5
 . التعتيم واحملاصرة لكل ما يرتبط باإلسالم وخاصة ما يعطي انطباعا حسنا عنه-6

 :أدوات التفعيل والعمل: ثالثا
 :حوار األديان-أ

على اعتباره أداة تفطن إليها النصارى للتقريب  ،يعد حوار األديان من أهم وسائل التنصري
ملني املسيحي واإلسالمي، ومسيت هذه العملية حينئذ بالتقارب اإلسالمي املسيحي مث احلوار بني العا

اإلسالمي املسيحي، وبعد اتفاقية أوسلو ولتكريس فكرة التطبيع مع إسرائيل وسع املصطلح ليصبح 

                                                 
  .151، صالسابقاملرجع ،مؤسساته،طريقة عمله وقضاياه : فارس اشىت، اإلعالم العاملي-(1)
ـ 1122)، 1محد املوصي، العوملة والثقافة اإلسالمية، دار األمني للنشر والتوزيع، مصـر، ط حممد اجلوهري، : أنظر-(2) -هـ

 .81، ص(م2002
، (م1181-هـ1101)، 2زياد أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملي، دار عمار، األردن، ط:أنظر-(3)

 .175-161ص
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عوا إىل أكثر ليشمل الديانات غري السماوية؛ فد فهومحوار األديان ويقصد منها السماوية، مث وسع امل
  .  (1)حوار احلضارات

 فما مفهوم حوار األديان؟
وعلى كل  .توخى منهال يوجد ضبط حمدد ملفهوم حوار األديان ألن املعىن يتبع اهلدف امل

حماولة الفرد احململ بقيم وأفكار وعقائد مسبقة استكشاف اآلخر »حال فأحد هذه التعاريف هو 
رؤية فلسفية غري منطية إزائه، دون اللجوء إىل إصدار وإدراكه وبلورة  -كما هو–املختلف دينيا 

 .(2)«أحكام قيمية متحيزة ضده
هبدف تشكيل انطباع  ،ن الفرد من التعرف على اآلخروخالصة التعريف أن احلوار ميّك

أي إزالة الصور النمطية اليت تنشأ لدى كل طرف عن اآلخر  و األفكار املسبقة عنه؛حمخاص به و
 .املختلف عنه
ولكن تاريخ ظهور هذه الدعوة  ،حسنا عن أهداف احلوار يعطي تصوراالتعريف هنا إن 

فقد بدأ التقارب اإلسالمي املسيحي مع بداية احلركة  ،التنصرييةو يفضح األهداف احلقيقية
م تأسست مجعية سرية للتقريب بني األديان 1883االستعمارية األوروبية للعامل اإلسالمي، ففي عام 

 "حممد مجال رامز بك"، و"إسحاق تيلور"والقس اإلجنليزي  "حممد عبده"ى رأسها يف بريوت عل
م انعقد املؤمتر الدويل حول تاريخ األديان يف 1135قاضي بريوت، وجمموعة من اإليرانيني، ويف عام 
 . (3)"أمني اخلويل"، و"قزالرا مصطفى عبد"مدينة بروكسل شارك فيه متثيال لألزهر كل من 

جملس الكنائس العاملي  ؤمترات، منها سلسلة مؤمترات يف السبعينات اليت دعا إليهامث توالت امل
  .(4)"بالوحدة الفرعية للحوار مع معتنقي املعتقدات احلية واإليديولوجيات"حيث أنشأ ما يسمى 
يف تنشيط عملية تنصري العامل اإلسالمي العاملي لكنائس جملس ا أيامنا هذه دور واملالحظ يف

 .(5)ص عن طريق احلوار ولكن دون التخلي عن اإلرساليات التنصرييةباخلصو

                                                 
 .21-20، ص(م2003-هـ1123)، 181وار اإلسالمي النصراين، البيان، ععبد الرمحن القاضي، احلبن أمحد : أنظر-(1)
 . www.Islam online.netحسام متام، حورات األديان ضرورة إنسانية أو مؤامرة عاملية، إسالم أون الين نت-(2)
 .مرجع سابق حسام متام، حورات األديان ضرورة إنسانية أو مؤامرة عاملية،-(3)
 .21صأنظر املرجع نفسه، -(4)
بني النصارى واملسلمني وصلته الوثيقة بالتنصري، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجـع   دانيل آربروستر، احلوار: أنظر-(5)

 .21-20سابق، ص
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مبعىن  (1)"مرحلة ما قبل التنصري"ويستخدم احلوار إما للتنصري املباشر أو ملا عربوا عنه بـ
 :واحلوار عندهم من حيث أهدافه قسمان .التهيئة النفسية للعامل اإلسالمي لتقبل التغيري

بغرض إزالة ما علق يف الضمري اجلمعي للعامل اإلسالمي من  احلوار على املستوى الرمسي-1
 1162ومن ذلك أن ما بني  (2)عداوة وشراسة الغرب جراء احلروب الصليبية واحلركة االستعمارية

أساسها احلوار  ،م انعقد اجملمع الفاتيكاين الثاين ليعيد بناء عالقات جديدة مع املسلمني1165إىل 
 .(3)مؤمترات، وندوات وتبادل زيارات وافتتاح سفارات ونسيان املاضي، تلته عدة

حوار غري رمسي بإنشاء صداقات فردية متهد لكسر احلاجز النفسي بني املسلم واملسيحي -2
، يبادر هبا املنصرون الالئكيون املتواجدون بأعداد كبرية (4)من املشاركة يف احلياة اليومية اوتنشئ نوع

 وحىت اخلدم يف منطقة اخلليج امل اإلسالمي كاألطباء واملهندسنيعوبنسب خمتلفة يف كل أحناء ال
الدليل " وضع كتاب حتت عنوان  ،وملساعدة هؤالء على أداء مهمتهم بشكل ناجح. خصوصا

تسابقت الكنائس الشرقية والغربية لطبعه وتوزيعه، قدم فيه القس " الشخصي للحوار مع املسلمني
ته يف جمال التنصري واليت دامت اثنيت عشر عاما، حذر فيه عصارة خرب" راي رجييستر"األمريكي 

املنصرين بشدة من تقدمي تنازالت أثناء حوارهم مع املسلمني، ممن تربطهم هبم عالقات ودية 
 . (5)سابقة

 :(6)يف النقاط اآلتية "عبد الرمحن القاضي"لقد اختذ احلوار ثالثة اجتاهات حددها 

 :د املأخوذ من اجملمع الفاتيكاين الثاين وأهم معاملهوهو السائ :اجتاه التقريب: أوال
 .االعتراف بقيم اآلخر-1 

 .عقائده وشعائره وعدم ختطئته أو تضليله أو تكفريه احترام-2
ولكن تقبل لواقع موجود ال  ،لكن االعتراف هنا ليس اعتراف تصديق بصحة اإلسالم كدين مساوي

 .جيب مواجهته بالرفض حتقيقا لألهداف
                                                 

 .731، ص،مرجع سابقبني النصارى واملسلمني وصلته الوثيقة بالتنصري  دانيل آربروستر، احلوار :أنظر -(1)
 .737ص املرجع نفسه، :أنظر-(2)
  .22-21احلوار اإلسالمي النصراين، مرجع سابق، ص: أمحد بن عبد الرمحن القاضي: أنظر-(3)
  .737دانيل آر بروستر، احلوار بني النصارى واملسلمني، مرجع سابق، ص: أنظر-(4)
 .16، ص(م1118-هـ1111)، 128أبو إسالم أمحد عبد اهلل، كيف ينصر املسلمون، البيان، ع: أنظر-(5)
 .21أمحد بن عبد الرمحن القاضي، احلوار اإلسالمي النصراين، مرجع سابق، ص-(6)
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 .التلفيقية نبذ-3
 .جتنب دعوة اآلخر-1

ولكن عرب عملية التعريف بالنفس وحتقيق التقبل من  ،ولكن قد ال تتم الدعوة بشكل مباشر
 (.املسلمون)اآلخر 

مرفوض مجلة وتفصيال ألنه يستند على رؤية فلسفية ووهو خطري  :اجتاه التوحيد: ثانيا
ت لذا ميكن االشتراك يف صلوات بصحة مجيع االعتقادات وصواب مجيع صور العباداتقضي 

 .وممارسات وطقوس

، "احلالج"، و"ابن الفارض"، و"ابن عريب"ـغالة الصوفية ك: ومن ممثلي هذا االجتاه قدميا
، وفرقة األحباث اإلسالمية املسيحية (*)"روجيه غارودي"وحديثا بعض املتمسلمني األوروبيني مثل 

 .يف أندونيسيا، وفروعه يف مثانني دولة" سوبود" يف فرنسا، وجممع "كايننس"املنبثقة عن دير 

. د جيمع بني خمتلف األديان وامللليدعو إىل إجياد أو استحداث دين جدي :اجتاه التلفيق: ثالثا
اليت يعتنقها أكثر " املونية"ها قدميا فرقة البهائية الضالة وحديثا الشك يف سخف هذه الفكرة فممثلو

 .من ثالثة ماليني شخص يف العامل
 .ومؤمترات احلوار هذه تعقد باسم اجمللس العاملي لألديان-

 :نستنتج من هذا العرض أمرين
 .أن احلوار أصبح الوسيلة األجنع اليت يستخدمها ويلجأ إليها ويفضلها املنصرون-1
ة النصرانية كدين مساوي وهذا يناقض ما يؤكده القرآن أن الغاية انتزاع االعتراف بصح-2

 .، وبالتايل خلخلة العقيدة اإلسالمية(1)نزل على سيدنا عيسى عليه السالم ملا فالكرمي من حتري
 :قال فيه" فوردديون كراو"وفسور نصراين هو وما يؤكد صحة هذا االستنتاج تقرير لرب

ينبغي أن تتحول العالقة بني املسلمني والنصارى من عالقة املواجهة السابقة إىل عالقة حوار، على »
ا احلوار إىل املساومة على النصوص اإلجنيلية من أجل تنمية احلوار، وهذا ما ال جيوز، أاّل يؤدي هذ

فاحلوار ال ينبغي أن يكون بديال عن التبشري باإلجنيل، وعلى املسلمني أن يفهموا أن احلوار يستهدف 

                                                 
 .هذا رأي صاحب املقال-(*)
  .10، ص(م2000-هـ1121)، 152أنظر صالح عبد الفتاح اخلالدي، دعوة أهل الكتاب إىل كلمة سواء، البيان، ع-(1)
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 كسبهم إىل صف النصارى، وينبغي على النصارى أن خيالطوا املسلمني ويصادقوهم وأن يستغلوا
 .(1)«ذلك يف إزالة سوء الفهم الراسخ يف أذهاهنم اجتاه اإلجنيل واملسيح

" احلوار اإلسالم املسيحي"يف حني يرفضون االعتراف باإلسالم كدين مساوي، ففي مؤمتر 
العاملي التوقيع على  م رفض ممثل الفاتيكان، وممثل جملس الكنائس2001الذي عقد بالقاهرة سنة 

إلسالم وضع مع اليهودية والنصرانية كأديان مساوية وعلال ذلك بأن االعتراف ألن ا ،البيان اخلتامي
 .(2)باإلسالم كدين مساوي حمل خالف ولكنهم يعترفون به كأمر واقع، ويصنفونه كدين وضعي

 .أما موقف املسلمني من حوار األديان فكانوا بني مؤيد ومعارض
ألننا ال ميكن  ،ني العوملة والتقارب العامليفاملؤيدون يرون فيه ضرورة حضارية تلزمنا به قوان

وهو ضروري للقضاء على اإلرهاب من خالل تصحيح نظرة  ،أن نعيش مبعزل عن تفاعالت العامل
 .كل طرف إىل اآلخر

أما الفريق الرافض أو احلذر فقد اختذ موقفه بناء على أن الداعي له هو العامل الغريب املعادي 
 ففي ظل هذا العداء املستحكم من ناحية»لذا ( العداءهذا يوميا بصور  واألخبار تطالعنا)لإلسالم 

( حوار األديان)والقوة الصاعدة الواثقة للنصرانية الدولية من ناحية أخرى فإن الدعوة إىل ما يسمى 
وبالذات مع اإلسالم تبدو وكأهنا ورقة سياسية ضاغطة تستخدم لتحقيق أهداف بعينها ختدم هذه 

ة الغربية، أكثر منها دعوة صادقة، أو واضحة للتقارب والتعاون حسب ما يدعي هلا القوى السياسي
   .(3)«علنا يف وسائل اإلعالم

وخالصة القول أنه مادام املنصرون يف ذاهتم يعتربون حوار األديان وسيلة من وسائل تنصري 
ري احلوار انتقاء ألشخاص ن جياحلذر منه ألهنم يف اختياراهتم مل فإنه يتوجب على املسلمني ،املسلمني

انت آنية أو مبتغاة بعد طول يتومسون من خالهلم االستفادة، وأن تكون النتيجة يف صاحلهم، سواء ك
 .مدة

 

                                                 
 .60، ص(م2000-هـ1121)، 151ل، التنصري مل يكن غائبا، البيان، عإبراهيم بن حممد احلقي-(1)
  .138-137، صمرجع سابقمصطفى الشقريي، ما تريد الصليبية احلديثة، : أنظر-(2)
حممد حيـي،  : وانظر/ 135، ص(م2000-هـ1121)، 150حممد حيي، حوار األديان بني املظهر واجلوهر، البيان، ع-(3)

  . 51، ص(م2000-هـ1121)، 151تراتيجية، البيان، عاإلسالم والنصرانية نظرة إس
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 :جمال التعليم والتكوين-ب
أن التعليم يف مدارس »مبينا فاعلية هذا القطاع يف عملية التنصري "هنري جسب" يقول املنصر

هو واسطة إىل غاية فقط، هذه الغاية هي قيادة الناس إىل املسيح وتعليمهم اإلرساليات النصرانية إمنا 
 . (1)«حىت يصبحوا أفرادا مسيحيني، وشعوبا مسيحيني

أي التنصري اجلماعي ال الفردي لذا  ؛إذا فالتنصري عن طريق التعليم حيقق االستجابة الكمية
املدارس واجلامعات، ودور احلضانة، استخدمت هذه الوسيلة منذ هناية القرن التاسع عشر، ففتحت 

والستقطاب أبناء املسلمني عملوا على أن حتتوي هذه املدارس على تقنيات تعليمية عالية، واستهدفوا 
من خالهلا أبناء الطبقة احلاكمة والغنية على اعتبار أهنم حكام املستقبل الذين سيكون بيدهم مصري 

 .ا األقلية املسيحيةهذا بالنسبة للدول اليت تتواجد هب. شعوهبم
ريية يف العهد االستعماري تبدأ نشاطها اليومي بالصالة يف كنيسة وقد كانت املدارس التنص 

 .(2)املدرسة ويشارك املسلمون يف تلك الصالة
، مدارس الراهبات، مدارس مدارس القديس حنا، مدارس الليسيه: ومن تلك املدارس

لكاثوليكية، مدارس اإلرساليات األسقفية، مدارس القديس مرقص، مدارس اإلجنيل، املدرسة ا
اإلرساليات اإلجنيلية، مدارس املسيح امللك، مدارس القديس جون، مدارس القديس بونا بانتشر، 

 .(3)مدارس القديسة ماري، مدارس القديس لورانس، مدارس الصليب، وغريها
والسطوة اآلن نها، أما اجلامعات فقد أنشأت يف جل الدول اإلسالمية حىت اخلليجية م

يقول املنصر  -م1120اليت أنشأت عام –وعن اجلامعة األمريكية يف مصر  .للجامعات األمريكية
اجلامعة األمريكية بالقاهرة كانت : وقد شهدت جملة االحتاد املشيخي على طبيعة املناهج» واطسون

عليميا صرف، فاجلامعة منظمة تقدم املبادئ املسيحية، وهذا الربنامج كان بعيدا عن أن يكون منهجا ت
 .(4)«تبشريية تستخدم التعليم للوصول إىل حتقيق غرضها التبشريي بني الناس

                                                 
  .20، ص(م1113-هـ1111)، 1120، مدراس التنصري يف العامل اإلسالمي، الدعوة، علطفي عبد اللطيف-(1)
  .170صمرجع سابق، الدين األلوائي، مزالق التحدي العقدي وسبل التغلب عليه،  حمي: أنظر-(2)
  .20بق، صمدارس التنصري يف العامل اإلسالمي، مرجع سالطفي عبد اللطيف، -(3)
ـ 1123)، 180، البيـان، ع (م1180-1120)، أهداف اجلامعة األمريكية بالقـاهرة  وائل عبد الغين-(4) ، (م2002هـ

  .51ص
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فإهنا اآلن ختفي ذلك،  ،إذا كانت اجلامعات األمريكية قدميا تدعو إىل املسيحية بشكل واضح
  .(1)لتضمن بقاءها واستمراريتها ولكنها تكرس البعد الثقايف األمريكي دون مواربة

وإضافة إىل املدارس التقليدية ظهرت مدارس أخرى هوائية عرب األثري يستدرج من خالهلا 
ويف األخري مينحون شهادات النجاح، فقد  ،طريق الربيد الشباب املسلم وترسل هلم كتبا وأسئلة عن

 فأجابوه بسرعة وبكل ترحاب( فرنسا)مبرسيليا " منشي معا"أكد أحد الشباب ممن راسلوا برنامج 
وزودوه بإجنيل لوقا،كما طلبوا منه أن يكتب هلم حول ما قرأه  يف اإلجنيل ولكنهم شددوا عليه بأاّل 
خيرب أحدا، وال يستشري أحد، مث توالت األسئلة اليت كان جييب عنها يف كل مرة وأخريا سجلوه 

سا ليؤمنوا له ولكونه يعاين ضائقة مالية عرضوا عليه السفر إىل فرن" يب يب 2020"كطالب حتت رقم 
 (*)(2).العمل لكن شرط أن يتنصر

واستغالال ألوقات فراغ األطفال والشباب تقام املخيمات الصيفية والكشفية، وبيوت الطلبة 
إذ تثار مع الشباب موضوعات حول التوراة وكلمة اهلل،  ،اليت أكد مؤمتر القدس على أمهيتها

 .منذ الثالثيناتوقد نشطت هذه الوسيلة  (3)والكنيسة وجسد املسيح

 :القوانني الدولية-جـ

 (4)االجتماعيل العنف والعداء ييعد حد الردة أكرب مشكلة تواجه املنصرين ويعتربونه من قب
بالصالة إىل الرب من أجل أن يشعر القادة املسلمون جمددا بااللتزام الذي فرضه »لذا فهم يتوجهون 

 .(5)«د التزامهم باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانعليهم لنشر العدالة واحلرية، ومن أجل أن يتزاي
م اإلعالن العاملي حلقوق 10/12/1118ولقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

تشمل حرية اإلنسان يف »منه على حرية االعتقاد والعبادة حيث  18اإلنسان الذي نص يف املادة 

                                                 
  .57، ص ،مرجع سابق، أهداف اجلامعة األمريكية بالقاهرةوائل عبد الغين: أنظر(1)
 .20صبق، مرجع سالطفي عبد اللطيف، مدارس التنصري يف العامل اإلسالمي، : أنظر-(2)
 Attariq wal Hayat. Bt 20083, 13203 Marseille, cédéx01  France: عنواهنم هو-(*)
  .211عمر فروخ، التبشري واالستعمار، مرجع سابق، صمصطفى اخلالدي، : أنظر-(3)
  .61آرثر فو كالسي، تقرير املؤمتر، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي،مرجع سابق، ص: أنظر-(4)
  .61رجع نفسه، صامل-(5)
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تعليم واملمارسة والعبادة، وإقامة الشعائر سواء أكان تغيري دينه وعقيدته، وحريته يف اإلعراب عنها بال
  .(1)«ع اجلماعةمسرا أم جهرا على انفراد و

 ،إذا فقد جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف هذه املادة ليعطي الشرعية لعمل املنصرين
ينص يف  الذي( م1110)وإن كان هذا يناقض ما جاء يف إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم 

اإلسالم هو دين الفطرة وال جيوز ممارسة أي لون من اإلكراه على اإلنسان »: مادته العاشرة على أن
  .(2)«أو استغالل فقره أو جهله على تغيري دينه إىل دين آخر أو إىل اإلحلاد

 يتعني»: ما نصه" شرعية حقوق اإلنسان يف اإلسالم"ويف الفقرة الثانية من املادة الرابعة من 
 .(3)«الثبات عليهبوجود اهلل واالعتراف بوحدانيته على املسلم وقد اهتدى إىل اإلسالم باإلميان 

ولكن القوى العظمى وأمهها الواليات املتحدة األمريكية  ،ااإلعالن العاملي غري ملزم قانون إن
طالعنا اجلرائد أو م توك .تيسريا للتنصري ،لدول اإلسالميةأخذت على عاتقها مراقبة تطبيقه خاصة يف ا

 يف الشؤون الداخلية للدول اإلسالمية بدعوى التضييق وسائل اإلعالم عموما على تدخل هذه األخرية
طاء على احلرية الدينية، وتفرض حصارا اقتصاديا، أو ضغوطا سياسية لتيسري عمل املنصرين أو إع

 .(4)ولةحىت وإن كان ذلك خيل باستقرار الد، أكرب لألقليات املسيحيةحقوق 

 :جمال املرأة-د
نصف  جعلت املرأة وسيلة لنجاح التنصري سواء كانت داعية أو مدعوة، على اعتبار أهنا

بالنظر لزيادة عدد النساء على عدد الرجال، ولدورها املؤثر يف األسرة، اجملتمع أو قل أكثر من نصفه، 
من املسلمني ألعداد كبرية  افها تنصريفهي من تتعهد األوالد بالتربية والتكوين، وبالتايل يكون استهدا

حىت السنة العاشرة  -ذكورا وإناثا–أن األثر الذي حتدثه األم يف أطفاهلا  مبا» :ينفقد قال أحد املنصر
األمهية، ومبا أن النساء هن العنصر احملافظ يف الدفاع عن العقيدة، فإننا نعتقد أن  يف من عمرهم، بالغ

                                                 
سعيد حممد أمحد باناجة، دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ونصوص امليثاق الدويل اخلـاص بـاحلقوق   -(1)

  .51، ص(م1185-هـ1106)، 1االقتصادية والثقافية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
  .271ماوية، عمان، مرجع سابق، صعبد الرزاق رحيم  صالل موحي، حقوق اإلنسان يف األديان الس-(2)
  .280املرجع نفسه، ص-(3)
ـ 1120)، 1حممد السماك، االستغالل الديين يف الصراع السياسي، دار النفـائس، بـريوت، ط  : أنظر-(4) ، (م2000-هـ

  .62ص
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كد جانب العمل بني النساء املسلمات على أنه وسيلة مهمة يف التعجيل اهليئات التبشريية جيب أن تؤ
 .(1)«بتنصري البالد اإلسالمية

، رأى املنصرون يف ألن اجملتمعات اإلسالمية حمافظة وال تسمح باالختالط إال يف حدود معينة
يل على بداية هجمتهم على العامل اإلسالمي، ضرورة إنشاء املدارس للبنات حيث كان يلقى اإلجن

وقد صرحت  .هال مبا حيدثالفتيات دون أن ينكر اآلباء ذلك، أو يدخلون بناهتم لتلك املدارس ج
رات يف اخلرطوم أن الدروس املسيحية اختيارية ورغم ذلك فلم تتلق املدرسة أي طلب إحدى املنص

   .(2)استثناء من األسر املسلمة
 . -كما سبق بيانه–سلم وجره إىل النصرانية كما جتند املنصرات الالئيكيات إلغراء الشباب امل

لقد استماتت املنصرات يف العمل حىت أهنن كن ينتقلن إىل البيوت والقرى البعيدة ويقدمن 
، ويواظنب على تلك الزيارات حبثا عن نفس ضعيفة ميكن التأثري فيها (3)اخلدمة الطبية للنساء واألطفال

لألوضاع املزرية اليت تعيشها األسر  ن تأفف وال امشئزازوهن خيففن اآلالم دو ،وملا ال حيدث ذلك
 وهذا ما كانت تقدمه الراهبات البيض يف اجلزائريتميزن بالدقة يف العمل والصرامة، الفقرية، كما كن 

 .حتت االستعمار الفرنسي وغريها من الدول اليت كانت واقعة
كالطالق  املشاكل االجتماعيةأما اآلن فهن يستغللن حاالت االضطراب النفسي الناجتة عن 

وحرصوا على إعطائهم جوا عائليا،  ،صغرية لتلك النسوة وأيضا لألطفال وقد أنشأت بيوت. والترمل
النسوة حرفا يدوية كاخلياطة والطرز، ليتمكّن الحقا من االعتماد على أنفسهن ويسمح وحيث تعلم 

دهن ليكن بدورهن منصرات يعملن حتت هلن باملكوث يف تلك البيوت الوقت الالزم لتنصريهن وإعدا
 .(4)إشراف األوروبيات

وأهم القضايا اليت تثار إلقناع املرأة للتخلي عن اإلسالم، إثارة بعض الشبهات حول وضعها 
يف اإلسالم، وبأنه دين حيرمها حقوقها الطبيعية يف املرياث، ويفضل الرجل عليها ويقهرها ألنه أعطى 

 .القوامة له دوهنا

                                                 
  .203مصطفى خالدي، عمر فروخ، التبشري واالستعمار، املكتبة العصرية، مرجع سابق، ص-(1)
  .11شاتليه، الغارة على العامل اإلسالمي،  مرجع سابق ، صل .أ: أنظر-(2)
  .181حمي الدين األلوائي، مزالق اغلتحدي العقدي وسبل التغلب عليها، مرجع سابق، ص-(3)
  .205عمر فروخ، مصطفى خالدي، التبشري واالستعمار، مرجع سابق، ص: أنظر-(4)
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اليت تسيطر عليها ففي  (1)سيحية فترد هلا كرامتها وإنسانيتها وحتررها من عقدة اخلوفأما امل
طبيعة يسيطر عليها اخلوف؛ اخلوف من الضرب، ومن األرواح » زعمهم أن املرأة املسلمة ذات

 . (2)«الشريرة، ومن الطالق، ومن سلطة محاهتا، ومن أية شائعة تؤدي إىل فقداهنا لشرفها
يف أحد ( حممدية)وينقل املنصرون عن امرأة . فتعوض اخلوف باحملبة-البديل– أما املسيحية

 .(3)«هنا هو عن احملبة، إننا ال جند ذكرا للمحبة يف ديننا كل ما أتعلمه»: املستشفيات التنصريية قوهلا
ت أو ورمبا عاشت فعليا حياة قاسية، فرضتها عادا ،لعل هذا الكالم ملفقا أو أن املرأة جاهلة بدينها

ان تعبريها وبتحفيز منهم لعلها هبرت مبظهر احملبة اليت يبدوهنا هلا فك وأعقليات ليس هلا صلة بالدين، 
فراغ بعدنا عن املمارسة الصحيحة لإلسالم، فراغ اجلهل، فراغ : فهم فعال ميتدون يف فراغنا .تلقائيا

 .املشاكل االجتماعية والصحية اليت ال تتكفل هبا الدولة كما جيب
إرساليات الراهبات البيض، إرساليات سيدة الرسل، : ومن البعثات التنصريية النسوية

   . وإرسالية الراهبات الزرقاوات، وإرساليات راهبات الروح القدس

 :تشجيع اهلجرة-هـ
كثريا ما تطالعنا الصحف واجملالت بإعالنات اهلجرة إىل الواليات املتحدة األمريكية، أو 

وكنا نظن أن السبب حاجتهم إىل اليد العاملة اليت يفتقرون إليها  .دول األوروبيةالكندا أو غريها من 
ولكن ما جيهله  ،أو الستقطاب أصحاب النبوغ لالستفادة منهم .باعتبار الدول األوروبية أمة عجوز

أسلم املغتربني فقد صرح أحد القساوسة الذي أغلبية الناس أن من أهدافهم تنصري اجليل الثاين ألبناء 
إن الدعاة إىل النصرانية يف اآلونة األخرية سلكوا مسلكا خطريا يتمثل يف قبوهلم املسلم ليعيش بينهم »

بل ويقدمون له املغريات مثل املرتب العايل واملسكن املؤثث، بل ويسمحون للمسلمني ببناء املساجد 
ر احلرية الدينية، وهم يف احلقيقة وإقامة الشعائر الدينية، وال مينعوهنم من مزاولة ما يريدون حتت شعا

 .(4)«خيططون لتنصري اجليل القادم

                                                 
ة املسلمة وأسرهتا، التنصري خطة لغزو العامل اإلسـالمي، مرجـع سـابق،    فالريي هوفمان، املداخل النصرانية للمرأ: أنظر-(1)

  .811-812ص
 .816املرجع نفسه، ص-(2)
  .825فالريي هوفمان، املداخل النصرانية للمرأة املسلمة وأسرهتا، مرجع سابق، ص-(3) 
  .101، ص(م2000-هـ1121)، 151عبد الرمحن مجهور، من الظلمات إىل النور، البيان، ع-(4)
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فإهنم يعمدون إىل » :ويضيف كاشفا خمططاهتم يف الكيفية اليت يعتمدوهنا لتنصري هذا اجليل
تثقيف أبنائه وبناته بالثقافة الغربية، وال ختلو من بعض املعتقدات النصرانية فينشأ بني أحضاهنم يراهم 

النهار، ويسمع منهم، ويقتدي هبم حىت إذا أدرك وبلغ سن الرشد سهل عليهم قيادته إىل يف الليل و
وهذا ما حتاول الكنيسة العاملية بثه بني املنصرين وأتباعهم، وهذا ما ينطوي عليه مبدأ . معتقدهم

 .(1)«النظام العاملي اجلديد
وة اليت تنشأ بني اجليل واحلقيقة والواقع يؤكد صحة هذا القول ألننا نسمع كثريا عن اهل

األول للهجرة واجليل الثاين، فاآلباء حياولون قدر اإلمكان احلفاظ على املعتقدات واألخالق 
كما يتولد لديهم  انساق لتيار أقوى يعيشه يف الشارع واملدرسة، والعمل، ؛اإلسالمية، أما اجليل الثاين

تمزق يف أوطاهنم اليت يعيشون فيها، فيحدث ال فهم مهاجرون يف بلداهنم األصلية أو ،انتماءشعور بالال
 . كفة أحد الطرفني استنادا لقوة املؤثر بني املاضي واحلاضر، أو ترجح

 :اخلدمات الصحية واالجتماعية-و
لقد بدأ استخدام الطب كوسيلة ناجحة للتنصري منذ بدء احلركة االستعمارية يف بالد 

املنصرين إىل ضرورة االهتمام  Pie XI  "ى عشريب إحد" م وجه احلرب1125اإلسالم، ففي سنة 
بتكوين األطباء للقيام بالعمل التنصريي، فبخدماهتم الصحية الضرورية يقنعون الشعوب بسماحة 

 .(2)النصرانية، وأهنا احلامي من كل خطر
د ومنذ ذلك التاريخ توالت البعثات الطبية إىل مجيع أحناء العامل من الصني إىل الكونغو إىل اهلن

نساء ألن املسلمات ال يقبلن التداوي على أيدي الرجال، ونالحظ هنا حيث أرسلت طبيبات 
 .(3)تكيفهم مع املتطلبات االجتماعية واألعراف حىت ال حيدث االستهجان والرفض

م، على ضرورة إرسال 1106يف مؤمتر القاهرة الذي انعقد سنة " رومير"وقد أكد املنصر 
ة واإلكثار منها ألهنا األقدر على االحتكاك الدائم بالناس ومن مثة التأثري البعثات التنصريية الطبي

                                                 
  .101، صعبد الرمحن مجهور، من الظلمات إىل النور، البيان ،املرجع السابق-(1)

)2  -(  Voir George goyau: Mission et Missionnaires, OP-cit, p224. 
)3 -(  Voir: Ibid, p227. 
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بأسلوب بسيط ال يدعو إىل التطرف يف املناقشة إذ املستشفى »بقراءة اإلجنيل على املرضى  (1)فيهم
 .(2)«جيمع بني جدرانه نساء ورجاال

قدوم املرضى إىل  ال ينتظرون "بنغالديش"إن هؤالء األطباء مثابرون يف أعماهلم ففي 
وحيثما جيدون أحدهم حيملونه إىل املستشفى أو املستوصف ويقدمون  ،املستشفى بل يبحثون عنهم

له العالج جمانا، وُيلّقنونه أن سبب شفائه هو رمحة املسيح، مث يسجلون امسه عندهم يف قائمة 
، (3)به حىت يعلن تنصرهولكنهم حيرصون على مداومة االتصال  ،املسيحيني عندما خيرج من املستشفى

وتتكرر الصورة يف كل أحناء العامل اإلسالمي فاألطباء الدوارون يزورون القرى، لتأكيد تنصر 
حار االستعمار ال نرى هذه الصورة يف أغلب دوإن كنا اآلن بعد ان (4)الناقهني الراجعني إىل ديارهم

يعية واملناطق الفقرية حيث ال ُينتبُه الدول اإلسالمية ولكنها حتما موجودة يف أماكن الكوارث الطب
 .خلبث أعماهلم

أما يف مصر فقد استخدموا ثالث مراكب كمستوصفات نقالة يف وادي النيل وقبل وصول 
املستوصف يذيعون يف القرية قدوم األطباء قبل وقت وصوهلم بزمن طويل حىت جيتمع الناس قبل 

. الطويلية دون اعتبار آلالمهم ومشقة االنتظار املوعد، فتتاح هلم فرصة دعوة اجلموع إىل النصران
املرض ال ميكن أن يقبل  ؛إمنا هو اقتناص الفرص ففي غري موقف الضعف فأين الرمحة، واإلنسانية؟

 .(5)املسلم أن يهان دينه أو أن يدعى إىل االرتداد عنه
ح به يف مؤمتر وهذا ما صر ىإذا التنصري قبل اإلنسانية وقبل قسم الطبيب بتخفيف آالم املرض

جيب على طبيب إرساليات التبشري أن ال ينسى وال يف حلظة واحدة أنه مبشر »م 1106القاهرة سنة 
 م على 1178كما أكد مؤمتر كلورادو سنة  ،(6)«قبل كل شيء مث هو طبيب بعد ذلك

 .(7)أمهية الطب يف نشر النصرانية

                                                 
 .10شاتليه، الغارة على العامل اإلسالمي،مرجع سابق، ص. ل.أ: أنظر-(1)
  .11املرجع نفسه، ص-(2)
  .531ماجد عبد السالم إبراهيم، النشاط التنصريي يف بنغالديش، مرجع سابق، ص-(3)
  .60مصطفى اخلالدي، عمر فروخ، التبشري واالستعمار، مرجع سابق، ص: أنظر-(4)
  .61-60املرجع نفسه، ص-(5)
  .10شاتليه، الغارة على العامل اإلسالمي، مرجع سابق، ص.ل.ا-(6)
ماكاكا، الغذاء والصحة، وسائل لتنصري املسلمني، التنصري خطة لغـزو العـامل   . فينول، ل. ني، رروبرت، سي بنك: أنظر-(7)

  .777-776اإلسالمي، مرجع سابق، ص
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، اإلرسالية (1)الطبية للمنصرينمجعية الزمالة : وتنظيما للعمل أنشأت عدة مجعيات منها
 .(2)املسيحية للخدمات االجتماعية واإلرسالية اإلجنيلية ضد اجلذام

ور للعجزة واملعاقني ودور لأليتام، ورياض اخلدمات االجتماعية فقد أنشأت د أما فيما خيص
اق قامت األطفال، وكأننا هنا أمام خطة حمكمة تستهدف كل األعمار وكل شرائح اجملتمع، ففي العر

مليون دوالر،  172م بإرسال إمدادات مببلغ 1111بعد الغزو سنة ( cws" )خدمة الكنيسة العاملية"
كما قدمت مساعدات ملستشفيات املوصل وبغداد والبصرة وأرسلت اهلدايا ألطفال املدارس، 

 .(3)يلوهذا كله يف إطار اخلدمة االجتماعية لإلجن األطعمةوزودت املالجئ وخميمات الالجئني بـ

 :جمال غرس الكنائس-ح
إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تعتمد أساسا على الوعظ وحماولة اإلقناع بالعقيدة النصرانية 

حىت يف . (4)فإن الكنيسة الربوتستانتية ترى أن األوىل هو غرس الكنيسة يف كل أحناء العامل اإلسالمي
تواجد األقليات املسلمة يف أوروبا ففي ألبانيا حيث  األماكن اخلالية من األقلية املسيحية، أو يف أماكن

 .(5)ال يوجد املسيحيون اشترى بلجيكي مزرعة ليحوهلا إىل كنيسة
 ذ بىن االحتالل يف السنغال كنائسإ ؛إن ظاهرة بناء الكنائس بدأت مع احلركة االستعمارية

العاج رغم أن نسبة ، ويف ساحل (6)م1821وبدأ ذلك سنة  %1رغم أن نسبة النصارى ال تتعدى 
شخص، ويف مايل هناك كنيسة لكل  3507000فقد شيدت كاتدرائية تتسع لـ  %12املسيحيني 

 .(7)شخص 500
 موال الضخمة يف بناء الكنائس؟والسؤال ملاذا تنفق األ-

                                                 
  .32، ص(م1116-هـ1117)، 535فوزي عبد القادر الفيشاوي، املنصرون قادمون، املنهل، ع-(1)

)2 -(  Œuvres Missionnaire Froncophone, www.temanet.org/ liste org. htm 
ــراق،  -(3) ــري يف الع ــام التنص ــف يق ــالم، كي ــرة اإلس ــة  15مفك ـــ، 1125ذي احلج ــاير  25ه م 2005ين

www.Islamweb.net . 
)4 -(  J.Didieu, instabilité du protestantisme, Op-cit, p144. 

  .23، ص(م1113 -هـ1111) ، 1115صارى، الدعوة، عإبراهيم رفعت، أنقذونا من الن: أنظر-(5)
  .12، ص(م2000 -هـ1121) ، 151سيدي غايل لو، التنصري يف إفريقيا، البيان، ع: أنظر-(6)
  .85املرجع نفسه، ص-(7)

http://www.temanet.org/
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يبعث الفضوليني الكتشاف هذا  األمر الذي واجلواب أن الكنيسة إعالن عن وجود املسيحية
وفتح جماالت احلوار واجلدال وتقدمي  ،رجال الدين ويسهل هلم االحتكاك بالناسمما ميكن  ،اآلخر

 .عقيدهتم
كقصص األطفال  ،العروض املالية اليت تقدم للفقراء، واملطبوعات اليت توزع :واألمر الثاين

ان واملتواجدة يف منطقة عامرة بالسك ،واألناجيل وهذا ما تقوم به الكنيسة الربوتستانتية يف قسنطينة
هي نقطة البدء اليت  وأ .وكأن الكنيسة هي مركز الثقل يف العملية التنصريية. لتسهيل االتصال بالناس

، ويراعى يف بعض الكنائس النسق "غرس البذور"بـ إىل آفاق أخرى، أو كما يعربون عنهينطلق منها 
المية، وعدم وضع كأن يكون اجللوس على األرض وكيفية العبادة والصالة هي ذاهتا اإلس ياإلسالم

وهي يف احلقيقة ال متت بصلة  "القوالب الثقافية العربية"بـالصور على احلائط وهو ما يعربون عنه 
 .(1)منا هي عبادة بنص القرآن والسنةللثقافة وإ

أما يف البلدان اليت متنع بناء كنائس جديدة فيستعيضون عنها مبا يسمونه الكنائس املنزلية، اليت 
 .(2)املتنصرين اجلددتيسر استقبال 

فكانت مبعزل عن هذه اهلجمة الشرسة على العامل اإلسالمي تقيدا  ،أما الكنائس الشرقية
واستمر الوضع حىت بعد سقوط اخلالفة العثمانية، إال أن  .بأحكام الذمة بينهم وبني اخلالفة اإلسالمية

نة هبا وجتاوز االختالفات واالستعا ،الكنيسة الغربية رأت ضرورة تنشيط دور الكنيسة الشرقية
اللقاء واالتصال واالعتماد املتبادل الواعي بني الكنائس النصرانية الوطنية واملنصرين »العقائدية بتكثيف

أن خترج الكنائس القومية من عزلتها وتقتحم بعزم جديد ثقافات وجمتمعات »وأنه ينبغي(3)«الغربيني
 .(4)«املسلمني الذي تسعى إىل تنصريهم

املتكامل بني  يف بعث اجلهد أيضا ف األفرادظا التجنيد مل يكن للكنيسة وحدها بل وإّن هذ
على املواطنني النصارى يف البلدان اإلسالمية وإرساليات التنصري »حيث جيب كما قالوا ،الكنيستني

 .(5)«األجنبية العمل معا بروح تامة من أجل االعتماد املتبادل والتعاون املشترك
                                                 

  .61آرثر كالسر، تقرير املؤمتر، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، ص: أنظر-(1)
يتسي، مستويات وأشكال ومواقع الربامج التدريبية، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، مرجـع سـابق،   فيفيان س: أنظر-(2)

  .636ص
  .57، مرجع سابق، صيكالسر، تقرير املؤمتر، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالم-آرثر ف-(3)
  .7سابق، ص ، مرجعيالتنصري خطة لغزو العامل اإلسالم وستانلي مونيهان، تصدير املؤمتر-(4)
  .7املرجع نفسه، ص-(5)
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دراسات الوضع اخلطط و يف م1111عام  "لكنو"رى الشرق منذ مؤمتر ولقد ساهم نصا
العديد من املتنصرين الذين حتولوا »فلم تعد األساليب القدمية تؤيت مثارها لذا دعي ،لتنصري املسلمني

ل حلقة عن اإلسالم وقادة الكنائس الوطنية من الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا لالشتراك يف ك
ألن يكونوا على استعداد ختطيط، ولقد مت حث األمريكيني الشماليني  وجلسة دراسية ويف كل نقاش

 .(1)«، وعليهم أاّل يبادروا بإعداد خطط خاصة هبماءجيد لإلصغ
ويؤكد هذا  ،ولكن رغم ذلك فقد كانت السيطرة للكنيسة الغربية والربوتستانتية بالتحديد

اليت أشاعتها الكنائس الغربية يف حياة الكنائس  ة الغربيةيسأثريات الكنوهذه الت» حممد عمارة بقوله
 .(2)«نائسهلذه الك« التحديث النصراين الغريب»الشرقية القدمية، هي

يف تأكيد استخدام الغربيني لنصارى الشرق كأدوات إلجناح  "حممد عمارة"ويضيف 
هلدف منه إشراك وا» ألهنم ميلكون مقومات يفتقدوهنا هم فيقول ،خمططاهتم يف العامل اإلسالمي فقط

هذه الكنائس الشرقية القدمية مع الكنائس الغربية وإرساليات التنصري التابعة هلا يف تنصري 
 .(3)«والثقافية، يف عملية التنصري..واللغوية..الوطنية: بل واالعتماد على إمكاناهتا....املسلمني

ريون، ويعد البابا شنودة لذا فأغلب املنصرين يف مشال إفريقيا هم لبنانيون أو أردنيون أو مص
ولقد نشطت كنائس الصحراء يف مصر ومل تعد تكتفي بالرهبنة  (4)لواء التنصري منذ سنني عديدة

 .(5)الروحية وإمنا أيضا تقوم باستقبال األجانب وتنصري املسلمني
جملس الكنيسة املنهجية املتحدة »و« جملس الكنائس املتحدة لإلرساليات العاملية»ولقد حث

إرساليات » و« جملس كنائس الشرق األوسط»على ضرورة التنسيق بني«  ساليات العامليةلإلر
 .(6)«التنصري األمريكية العاملة يف الشرق األوسط

ويعزز عمل الكنائس منظمات تنصريية تدخل إىل الدول اإلسالمية حتت أغطية خمتلفة، وقد 
كنويل الالهويت لدراسة األديان  -معهد جوزيف»إحصائية قدمها« مفكرة اإلسالم» جاء يف موقع

                                                 
  .51آرثر ف، كالسر، تقرير املؤمتر، مرجع سابق، ص-(1)
  .166حممد عمارة، الغارة اجلديدة على اإلسالم، مرجع سابق، ص-(2)
  .166املرجع نفسه، ص-(3)
  .37حسن حبنكة امليداين، أجنحة املكر الثالث، مرجع سابق، ص: أنظر-(4)
  .160غارة اجلديدة على اإلسالم، مرجع سابق، صحممد عمارة، ال-(5)
والدرون سكوت، روابط أمريكا الشمالية مع إرساليات العامل الثالث التنصريية العاملة بني املسلمني، التنصري خطـة  : أنظر-(6)

  .753لغزو العامل اإلسالمي، مرجع سابق، ص
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-1182جبنوب هاملتون، أن عدد اجلماعات التنصريية العاملة يف الدول اإلسالمية ما بني عامي 
ألف  27ألف منظمة، وصلت إىل أكثر من  15قد وصل إىل الضعف تقريبا، بعدما كانت  م2001
 .(1)«منظمة

 :املطبوعات ووسائل اإلعالم واالتصال-ط
الكراسات الدينية والصحف والرسوم الكرتونية » بـلورادو هذه األدوات حدد مؤمتر ك

 تاملتحركة والكتيبات والكتب واجملالت ودورات املراسلة، والنصوص اإلذاعية والتسجيال
واملسرحيات ومواد القراءة والكتابة، وترمجات الكتاب املقدس والصور وامللصقات وأي مواد 

 .(2)«إيضاحية أخرى
ين ال يدخرون جهدا يف محلتهم التنصريية، سواء على مستوى الدراسة والتخطيط إّن املنصر

الذي عقد سنة  "اجملمع املسكوين الفاتيكاين الثاين" أو على مستوى تفعيل قرارات مؤمتراهتم منها مؤمتر
حضره ما يقرب من ثالثة آالف أسقف من كل أحناء العامل، أشاروا فيه إىل أمهية استخدام م 1162

استخدامها  وأكدوا على ضرورة ،ائل االتصال اجلماهريي، وأن ذلك يعد واجبا كنسياوس
   .(3)مجيع اجلهود لتفعيل هذا النشاط زمان واملكان املناسبني وأن تتوحداالستخدام الصحيح يف ال

 :وتفصيل هذه الوسائل فيما يأيت

 :وسائل اإلعالم املطبوعة-1
كتيبات والكتب واجملالت ودورات املراسلة، وتشمل الكراسات الدينية، والصحف وال

 .والنصوص ومواد القراءة والكتابة وترمجات الكتاب املقدس

                                                 
ــال  -(1) ــرة اإلس ــراق، مفك ــري يف الع ــاوم التنص ــف نق ــة، كي ــاح شوش ـــ، 1121) م، جن ـــ1126ه ( ه

www.Islamweb.net.  
إميوند جويف، الوضع احلايل للمطبوعات ووسائل اإلعالم األخرى املوجهة للمسلمني، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، -(2)

  .111مرجع سابق، ص
، 176سـالم، الـدعوة، ع  أمحد أبو زيد، محالت التنصري حول العامل تطور الوسائل واألسـاليب يف مواجهـة اإل  : أنظر-(3)
  .17، ص(م2006-هـ1127)
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ومما الشك فيه أن أول األدوات اإلعالمية استخداما هي املطبوعات املكتوبة حبكم التطور 
م حيث أصدرت أول مطبعة عربية يف أوروبا 1511التارخيي لوسائل االتصال وكان ذلك سنة 

 .(1)، أصدرت كتبا عن النصرانية(فانون بإيطاليا)
كتاب، وعدد اجملالت  21800م بلغ عدد الكتب التنصريية 2000ويف إحصائية لسنة 

وتسعة وأربعون مليون وثالمثائة وواحد  ةملياران ومائ"( 211131100)، وطبع جملة 33700
  .ب لغات العاملاألناجيل إىل أغل ، وقد ترمجت(2)نسخة من اإلجنيل "وأربعون ألف

 : (3)واهم املواضيع اليت يتطرق هلا املنصرون يف هذه املطبوعات ما يأيت
 .قصص األطفال-1
 .شرح العقيدة النصرانية-2
 .ذكر سرية عيسى عليه السالم ومعجزاته-3
 .تشويه اإلسالم وحتريف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة-1
 .عن اإلسالمكتب عن جتارب بعض املتنصرين املرتدين -5
 .كتب موجهة إىل النساء واألسرة املسيحية-6
 .الدعوة إىل حوار مسيحي إسالمي-7
 .قصص عن بعض القديسني النصارى-8
 .حبوث ودراسات عن أحوال املسلمني الفكرية والسياسية، واالجتماعية-1

 .كتب لتعليم املنصرين وتدريبهم-10
 .لف أحناء العاملالدعوة إىل تدعيم النشاط التنصريي يف خمت-11

وتوزع هذه املطبوعات عرب الكنائس احمللية اليت تقام يف الدول اإلسالمية، وعرب البواخر اليت 
ترسو يف كل حني، على املوانئ، كما توزع يف بواخر املسافرين أو عرب الربيد ويف النوادي 

 .واملستشفيات
 

                                                 
 . 3go. Com.2003, 2005 www.fin: 3الشبكة النسائية العاملية، ص: وسائل اإلعالم يف خدمة التنصري: انظر-(1)
  .17أنظر أمحد أبو زيد، محالت التنصري حول العامل، مرجع سابق، ص-(2)
 (  م1/1/2005)، 3ص ،118أبـو زيـد، التنصـري عـرب اإلنترنـت، جملـة اجلنـدي املســلم، ع        أمحـد حممـود  -(3)

www.Muslim.nasseej.com  
 

http://www.fin/
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 :وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية-2 
وظهور اإلذاعة مث التلفزيون مث شبكة اإلنترنت وظف املنصرون هذه األدوات ألهنا بتطور التكنولوجيا 

األكثر واألسهل وصوال للناس، ففي أفريقيا وحدها توجد أكثر من مخسني إذاعة تنصريية تبث براجمها مبختلف 
 .(1)ةحمط 1100اللهجات األفريقية وتبلغ احملطات اإلذاعية املسموعة واملرئية يف العامل حوايل 

ت املؤمترات اإلعالمية اليت ضمعشرات »ولتدعيم هذا العمل اإلعالمي أقيمت 
واليت حبثت موضوع وسائل  ،كل أحناء العامل صحفيني،وإذاعيني، وخرباء إسالم، وأساقفة، من

 .(2)«اإلعالم، وتطور استخدامها والتوسع يف إنشاء مؤسسات وأنشطتها يف جمال التنصري
 : (3)وين الفاتيكاين على ما يأيتمع املسكوقد نص اجمل

 .ينبغي إنشاء حمطات إذاعية كاثوليكية، وجيب أن تكون على مستوى عاٍل من اجلودة-1
اإلسراع يف إعداد الكهنة والرهبان القادرين واملؤهلني الستخدام هذه الوسائل لتحقيق -2

 .دبيا مناسباأهداف الرسالة، وهنا جيب االلتزام بإعدادهم إعدادا فنيا وعقائديا وأ
جيب االهتمام بإنشاء العديد من املدارس واملعاهد والكليات اليت تتيح للصحفيني ومنتجي -3

األفالم ومذيعي الراديو والتلفزيون ولكل املعنيني هبذه األمور حتصيل ثقافة كاملة مشبعة بالروح 
 .املسيحية، تنصب بوجه خاص على التعليم االجتماعي الكنسي

وبرامج الراديو والتلفزيون وتدعيمها  ةحملية إلنتاج األفالم السينمائي إنشاء مؤسسات-1
 .وتزويدها بكافة اإلمكانيات

ولقد تكتلت اإلذاعات التنصريية . (4)كما تقوم بعض املنظمات اإلذاعية املسيحية بدور فعال
 : (5)على شكل منظمات منها

 .الرابطة الدولية الكاثوليكية للراديو والتلفزيون-1
                                                 

  
  .1أمحد حممد أبو زيد، التنصري عرب اإلنترنت، مرجع سابق، ص-(1) 
  .16أمحد أبو زيد، محالت التنصري حول العامل، مرجع سابق، ص-(2)
  .18-17املرجع نفسه، ص-(3)
  .5، ص(م1113-هت1113)، 138ساعة من األباطيل والتنصري، الدعوة، ع 1500صالح عزازي، : أنظر-(4)
: حمي الدين عبد احلليم، إشكالية العمل اإلعالمي بني الثوابت واملعطيات العصرية، الشبكة اإلسالمية، كتاب األمـة : أنظر-(5)

www.Islam-web.net (25/07/06) . 
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 .الرابطة العاملية لإلذاعة املسيحية-2
 .املسيحينيالرابطة الدولية لإلذاعيني -3
 .املنظمة الدولية لإلعالم املسيحي-1
 .م ويبث بثالثني لغة منها العربية1131راديو الفاتيكان الذي أنشئ عام -5
 (.أديس أبابا بإثيوبيا) Voice of gospelصوت اإلجنيل -6
 .Eternal love winning Africaأفريقيا  إذاعة باحلب األبدي نكسب-7
 (.تعتمد األسلوب غري املباشر الترفيهي)إذاعة مونت كارلو -8
م من طنجة حل حملها اليوم راديو عرب العامل 1151إذاعة صوت طنجة بدأت سنة -1

trans world Radio  وتبث من إذاعة مونت كارلو. 
م مبنروفيا عاصمة ليبرييا وباإلضافة إىل 1151أنشاها األمريكان عام  Elwaراديو إلوا -10

 .البث تنتج برامج تنصريية أخرى توجه إىل املنطقة العربية
 :أما اإلذاعات العاملية املرئية اجلديدة فهي

 .World netالشبكة العاملية األمريكية -1
 .إحتاد اإلذاعات األوروبية-2
 .CFiالقناة الفرنسية -3
 .CNNشبكة األخبار األمريكية -1
 .تلفزيون اإلذاعة العاملية هليئة اإلذاعة الربيطانية-5

 .وغريها Sat7ومن بني أشهر احملطات التلفزيونية قناة احلياة، املعجزة، 

 :التنصري عرب اإلنترنت-3
إحتاد التبشري عرب "م بإنشاء 1117بظهور هذه الوسيلة االتصالية بادر املنصرون سنة 

 :، ومهمته تتمثل يف ما يأيت"راهاملي جبي"بتمويل من مركز " اإلنترنت
 .توفري برامج تدريبية للتنصري عرب اإلنترنت-1
 .تكوين شبكة من املنظمات واإلرساليات-2
 .(1)الئم للتنصريمتوفري منرب جذاب وفّعال و-3

                                                 
  .18و زيد، محالت التنصري حول العامل، مرجع سابق، صأمحد حممود أب: أنظر-(1) 
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للمواقع وهي تتجدد ن اإلنترنت يتميز بتدفق ال ميكن حصر املواقع التنصريية لكثرهتا وأيضا أل
، %1200، ولكن تشري الدراسات أن تلك املواقع تفوق املواقع اإلسالمية بنسبة بشكل مستمر

 .فقط %1، أما املنظمات اإلسالمية فنسبتها %62ونسبة املنظمات املسيحية 
ومواقع التنصري تدعو إىل النصرانية بشكل معلن، ومواقع دردشة ال يتم اإلعالن فيها عن 

 .صاحب اخلربة والعلم إاّلإليه ب سلس ال ينتبه احملاور الذي يثري قضايا معينة بأسلو
إذا هذه وسائل التنصري واليت يعمل املنصرون على تطويرها من خالل أعماهلم البحثية اليت 

بعيدا عن اطالع املسلمني عليها ،ولذا جيب احلذر و االنتباه الدائمني يلقوهنا يف مؤمتراهتم الدورية 
 .أرض امليدان لكل املستجدات اليت جيب تتبعها على

 :اخلامتة
ن هجمة التنصري اليت يشنها الغرب هلا أهداف بعيدة عن الغاية ومن كل ما سبق ذكره جند أ

الدينية وإمنا هي للوقوف يف وجه انتشار اإلسالم السريع، والستغالل خريات الدول اإلسالمية، كما 
كما سبق  –ة يف كثري األحيان أن وسائلهم غري مشروعة ألهنا تعتمد على طرق ملتوية وغري أخالقي

 .-بيانه
إن دعوة كهذه يف أهدافها ووسائلها جيب أن تقيم يف إطار مفهوم اإلسالم حلرية العقيدة 
وهذا لبيان مدى قبوهلا أو رفضها، فهذا ما يربر به املنصرون أعماهلم وجيعلونه مدخال ألعماهلم وهو 

هم التنصريي ويف هذا يستغلون قوانني حقوق م الوقوف يف وجه نشاطأن احلرية الدينية تقتضي عد
االنسان اليت صاغوها بأنفسهم لتحقق أهدافهم ، وحىت طرقهم التنصريية  اليت سبق بياهنا فهي بعيدة  
كل البعد عن  توفري املناخ املناسب حلرية االختيار ، فشتان بني دعوة االسالم اليت أساسها عدم 

 .ذي أساسه االكراه املعنوي و املادي كما أسلفنااالكراه على اعتناقه ، والتنصري ال
وأخريا نقول جيب أن تواجه هذه احلركة بشكل منظم ومدروس من قبل األفراد و 

 .املؤسسات على اختالف طبيعتها محاية ألمتنا من أطماع الغرب
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 قائمة املصادر و املراجع
 الكتب  -1
العامل، دار قتيبة، بوهان فوك، تاريخ حركة االستشراق، تعريب عمر لطفي - .1

 ، (م1116-هـ1117)، 1دمشق، ط

جالل العامل، قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، دار األرقم، عمان، - .2
 (.م1182-هـ1102)، (ط.د)

جوناتان ديلي مسيث، ما احلروب الصليبية، ترمجة حممد فتحي الشاعر، دار األمني، - .3
 م، 1111، 1القاهرة، ط

-هـ1125) د، هذا الشرق األوسط الكبري، اهلالل، ربيع األول رفعت سيد أمح- .1
 ، (م2001

سعد الدين السيد صاحل، األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، مرجع سابق، - .5
 .81ص

سعيد حممد أمحد باناجة، دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان،   - .6
ة والثقافية، مؤسسـة الرسـالة،   ونصوص امليثاق الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي

  (.م1185-هـ1106)، 1بريوت، ط
عدنان حممد أسامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية - .7

 ، (هـ1121رجب )، 1السعودية، ط
عالء ظاهر، العامل اإلسالمي يف االستراتيجيات العاملية، مركز الدراسات العريب - .8

 .م1118، 1ل، بريوت، طاألورويب، دار بال
مؤسساته،طريقة عمله وقضاياه، دار أمواج، بريوت، : فارس اشىت، اإلعالم العاملي- .1

 م، 1116، 1لبنان، ط
فيليب هـ، فينكس، فلسفة التربية، ترمجة حممد لبيب النجيحي، مؤسسة - .10

  .م1158، (ط.د)فرانكلني للطباعة والنشر، القاهرة، نيويورك، 
غالل الديين يف الصراع السياسي،دار النفائس، بريوت، حممد السماك، االست- .11

 (.م2000-هـ1120)، 1ط
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حممد السماك، موقع اإلسالم يف صراع احلضارات والنظام العاملي اجلديد، - .12
  .(م1111-هـ1120)، 2دار النفائس، بريوت، لبنان، ط

 حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الدار العربية- .13
 .م1171، (ط.د)للكتاب، الشركة التونسية للتوزيع، 

حممد زين العابدين حممد الطشو، التبشري يف العامل اإلسالمي وأهدافه وآثاره،  - .11
رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، كلية أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، 

 (.غري مطبوعة. )71، ص(م1187-هـ1107)

، 3جلديدة على اإلسالم، دار الرشـاد، القـاهرة، ط  حممد عمارة، الغارة ا- .15
  (.م1118-هـ1111)
حممود حممد محودة، حممد مطلق عساف، فقه الدعوة وأسـاليبها، مؤسسـة   - .16

  (.م2000-هـ1121)الوراق، عمان، 
دار عمار مدخل اىل تاريخ حركة التنصري ،ممدوح حسنني، - .17

 ( .م1221-هـ1416)، 1،عمان،األردن،ط

ني بن احلجاج القشريي،صحيح مسلم،دار احلديث أبو احلس،مسلم- .18
  (م1115-هـ1115)،القاهرة،

، دار اجليل، بريوت، جامعة الدول 11ويل ديورانت، قصة احلضارة، ج- .11
  .(م1118-هـ1101)العربية، تونس، 

الّتنصري عرب اخِلدمات التفاعلّية لشبكة املعلومات ،حممد بن موسى اجملممي - .22
كلية التربية، جامعة امللك سعود، اململكة  ،(رسالة ماجستري)ة دراسة عقدّي -العاملّية 

 .هـ 1433،العربية السعودية
حممد اجلوهري، محد املوصي، العوملة والثقافة اإلسالمية، دار األمني للنشر - .21

 ، (م2002-هـ1122)، 1والتوزيع، مصر، ط
ار عمار، زياد أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملي، د- .22

 (.م1181-هـ1101)، 2األردن، ط
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ل شاتليه، الغارة على العامل اإلسالمي، خلصها ونقلها إىل العربية حمب .أ .23
 (ت.د)، (ط.د)الدين اخلطيب ومساعد الباقي، دار مدين، اجلزائر، 

،بيسان التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهتهابراهيم النملة،- .24
 ،(م2212-هـ1431)،1بنان،طللنشر و التوزيع،بريوت ،ل

-هـ322)،(ط،د)دار الفكر،اللغة، مقاييس معجم ،أمحد فارس ابن .25
 .(م1272

 (.د، ت)، (د،ط)ابن منظور، لسان العرب ، دار املعارف، - .26

   (.ن.د)،أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع العاملّية،مؤسسة  العربّية املوسوعة- .27

 ( .ن.د)يف األديان،  امليسرة عةاملوسو الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،- .21

،أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل، صحيح البخاري،مطبعة البخاري  .21
  .هـ1315،(ط،د)احلليب،مصر،

بلقاسم احلناشي، احلركات التبشريية يف املغرب األقصى يف النصف الثاين من  .30
القرن التاسع عشر، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية، واملوريسكية 

 .م1181والتوثيق واملعلومات، زغوان، 
، كاليفورنيـا،  (Marc)التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي، دار مـارك   .31

  (.ت.د)، (ط.د)
جون مريل، رالف لوينشتاين، اإلعالم وسيلة ورسالة، تعريب ساعد خضـر   .32

 (.م1181-هـ1101)، (ط.د)العزايل احلارثي، دار املريخ، الرياض، السعودية، 
مطبعة  ،1871-1830التبشريية الفرنسية يف اجلزائر ش، احلركة خدجية بقطا .33

 (.ت.د)، (ط.د)دحلب، اجلزائر، 
م، مطبعـة  1871-1830خدجية بقطاش، احلركة التبشريية يف اجلزائـر   .31

  .دحلب، اجلزائر
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الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن،دار املعرفة، بريوت، لبنـان،   .35
 حلاء، ، كتاب ا(م1118-هـ1118)، 1ط

سعد الدين السيد صاحل، األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، مكتبة  .36
 (.ت.د)، (ط.د)رحاب، مصر، 

مطبعة  واملبشرين، التَّبشري على املالك ،أضواء عبد سالمة سلمان- .37
  (.م1224-هـ1411)، 1األمانة،مصر،ط 

مسري السيد حممد السيد، إرساليات التنصري األجنبية يف مصر وموقف  .38
سلمني منها، دراسة وثائقية من خالل القرنني التاسع عشر والعشرين، رسالة امل

دكتوراه حتت إشراف عبد اهلل عبد احلي حممد، كلية أصول الدين، القاهرة، قسم 
  (.م1117-هـ1117)الدعوة والثقافة اإلسالمية، سنة 

،دار الشروق،بريوت،لبنان معجم االميان املسيحيصبحي محوي اليسوعي ،- .32
 . 1221، 1،ط

، (د،ت)عبد اجلليل شليب، اإلرساليات التبشريية، املعارف، اإلسكندرية، - .10
 ، (د،ط)
، (ت.د)عبد اجلليل شليب، اإلرساليات التبشريية،دار املعارف، االسكندرية،  .11

 .111، ص(ط.د)
، 5عبد الرمحن علي احلجي، التاريخ األندلسي، دار العلم، دمشق، ط .12

 ، (م1117-هـ1118)
 ،الوصول اىل التائهني، كولن داي- .43
حممد السماك، االستغالل الديين يف الصراع السياسي، دار النفائس، بريوت،  .11

  (.م2000-هـ1120)، 1ط
حممد عثمان صاحل ، النصرانية والتنصري أم املسيحية و التبشري ،مكتبة ابن - .15

 ( م1181-هـ1110)،  1القيم ،املدينة املنورة،ط
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، دار (االستشراق، التبشري واالستعمار)ملتحالف حممد حممد الدهان، قوى الشر ا .16
 (.م1188-هـ1108)، 2الوفاء، املنصورة، ط

 (ت.د)، (ط.د)حممود محدي زقزوق، االستشراق، دار املعارف، القاهرة،  .17
حمي الدين األلوائي، مزالق التحدي العقدي وسبل التغلب عليها، وقائع ندوة  .18

خلليج العريب مكتب التربية العريب لـدول  التحديات احلضارية والغزو الثقايف لدول ا
  (.م1187-هـ1108)اخلليج، الرياض، 
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