الدعاية للنصرانية عبر شبكات التواصل اإلجتماعي
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مقدمة

شهد النصف الثاين من القرن املاضي ظهور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أو الوسائط
املتعددة ،املعروفة اختصارا ب  NTICكحلقة جديدة ومتميزة يف سلسلة التطور التقين والفين
لوسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريية ،وقد مهدت هلا احلاسبات اآللية اليت حاكت عمل العقل
البشري ،من خالل ارتباطها فيما بينها عن طريق الرقمنة لتفتح عهد الشبكات الواسعة ،ذات
التطبيقات واخلدمات التقنية واالجتماعية ،اليت تتوالد بشكل مستمر عن طريق الدمج واملزج بني
األجهزة املختلفة ،وهو ما يطلق عليه امللتيميداي  ،وابرز مظاهرها شبكة االنرتنت وخدماهتا
التفاعلية املختلفة ؛ الشبكات االجتماعية ،املنتدايت...

ومععس سععرعة انتشععارها وتطورهععا ععرور الععزمن أاععبح هععكا العععا التكنولععوجي ععل ترقععص املتخصصععني يف ععال

املعلوماتيععة ومتابعععة عععخ ااععدار تخععر االحصععائيات السععتخدامات اإلنرتنععت ،ففييي عييام  5102ت ي كر األرقععام
املنشورة على املوقس اإللكعرتوين الععاملي "إنرتنعت وورلعد سعتاتأن أن ععدد مسعتخدمي اإلنرتنعت ارتفعس ليت عاوز معس
هناية حزيران (يونيو) من العام نفسه  3مليارات مستخدم ولتزيد نسبة انتشعار اخلدمعة إأ أكثعر معن  % 26معن
عععدد سععكان العععا املقععدر عوا  2.6مليععار نسععمة )1( .وهععكا إن دل فا ععا يععدل علععى أن هععكت الوسععيلة تكتسععي

ابغة الكوكبة عن جدارة واستحقاق.
وابلتععا أسععهط طابعهععا التقععين املفتععو يف حريععة اسععتخدامها والتفاعععل فيهععا  ،ععا أفتععى إأ تنععو خععدماهتا
و توايهتععا ،بععني االتصععالية واإلعالميععة ،وبععني النصععية والسععمعية البص عرية ،واملند ععة ،لتتععط وتقععدم يععس أشععكال
األفكار ،والثقافات واإليديولوجيات والدايانت املرغوب فيها واملرغوب عنها ،املسعمو اعا واملمنوععة منهعا ،فهعي
تبقععى دائمععا مععس مععا تعرفععه ومععا تعزال تعرفععه مععن تطععور  ،سععال ذو حععدين ، ،خااععة إذا كععان مسععتخدموها مععن
الفئععات االجتماعيععة احلساسععة جععدا  ،ععا لعلهععا منحععة علععى مععن يسععتعملها مععا يسععمح ألي متبععين لفكععرة أو داينععة
معينة أن يسهط ولو بشكل بسيط يف نشر ما يعتقد به .
من البداية كان واضحا ان االنرتنت ليست عرد تقنيعة او أداة اتصعالية وإعالميعة فقعط بعل تشعكل فتعا
عموميععا افرتاضععيا حعرا يرقععى اأ مصععا ن السععاحة اليواننيععةن  ، L’ agora athénienneفتععا تبادليععا
لألفكار واالجتاهعات واإليعديولوجيات بشعكل حعر يت عاوز تعقيعدات والتزامعات الفتعا العمعومي التقليعدي العكي
هتيط عليه قوى اجتماعية وسياسية وحتكمه مبادئ وقيط ومعايري يصعص جتاوزها .
يعتخ الدين من القتااي النقاشية واجلدالية والصدامية بني الفعاليعات الثقافيعة واحلتعارية املختلفعة املتواجعد يف هعكا
(.- )1أسيد كالو،مقال بعنوان ن قارة آسيا تستحوذ على  % 64من مست ييخدمي اإلنرتنت يف العامل" ،اتريخ النشر :يف
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الفتا  ،وغالبا ما تتحول املادة الدينية اأ أداة وموضعو للدعايعة والعرتويج يف اولعة السعتقطاب أكعخ ععدد معن
االتبععا واالنصععار واسععتمالتهط اأ جانععص دعاتععه ،او علععى األقععل حتييععد مععن يلتحععق ابلصععفو والتشععوي علععى
عقائ ععدهط وقناع ععاهتط ،والقت ععية هن ععا ال تع ععد جدي ععدا بق ععدر م ععا ه ععي ن ارس ععات قد ععة تقليدي ععة مثقل ععة ابلت ععوترات
التكنولوجية.
وم ععن الب ععداايت املبك ععرة انش ععغل دع ععاة النص عرانية ابالس ععتثمار يف الش ععبكة واس ععتغالل امكانياهت ععا يف الدعاي ععة
للمسيحية  ،فأخك دعاهتا على عاتقهط مسؤولية تصميط أحدث املواقس اإللكرتونية التنصريية ،املعلن عنها ،والغعري
معلن عنها ،للرتويج ملعتقدهط ،ونشر التعاليط النصعرانية ،علعى أهنعا الرسعالة احلعق ،اسعتنادا إأ معا يعتقعدت النصعارى
أبن املسيح عيسى  هو املخلص للبشرية عا ،ابإلضافة إأ أهنط يعتخون هكت املسؤولية واجص مقدس عليهط
يي

.ودليلهط على هكا الكالم ما ورد من تعاليط يف إجنيل مع : )61-02/62(:ن فيد ميم ي وسيوق لقيا

نلت كل سلطان يف السماء لاألرض  .فاذهبوا لتلم لا مجيع األمي .لعميدلهي سسيي ا و لان ين لاليرل
()1

القدس ،لعلموهي أن وعملوا كل ما ألصيكي ه  ،لها أ معكي طوا األايم إىل انقضاء الدهر .ن
واملتصفح للشعبكات االجتماعيعة وعلعى رأسعها الفعايأ بعو اليعوم لعد فيهعا ميعداان خصعبا ملواقعس متععددة
وخمتلفة ،ملمارسة يس النشاطات التنصريية و ختلف لغات العا املتعددة من بينها اللغة العربية ،وهكا األمر معن
احلقائق العيت لعص الوقعو عنعدها ودراسعتها دراسعة معمقعة وموضعوعية ،كوهنعا معن أكعخ الوسعائل العيت جتسعد معن
خالهلا السيناريوهات التنصريية املوجهة جلميس شرائح اجملتمعات العربية اإلسالمية بصفة عامة.
وهععكا مععا لعلهععا مععن بععني أكععخ اجملتمعععات الععيت تعععاين مععن احلمععالت التنصعريية املوجهععة هلععا ،الععكين يبععكلون
الغا والنفعيأ معن أجعل حتقيعق أهعدافهط وأطمعاعهط  ،برتسعيخ عقائعدهط املزعومعة يف عقعول النعاس ،وأدا الرسعالة
املنوطة اط أحسعن األدا ،فالغايعة العيت يسععون إليهعا ليسعت إدخعال املسعلمني يف النصعرانية ،بقعدر معا هعي إخعراج
املسلط اجلزائري من الدين اإلسالمي ح يصبح خملوقا ال الة له ابهلل تعاأ ما ينتج عنه التخلي ععن األخعالق
الفاضلة اليت فطر عليها منك بدأ اخللق  ،خاصة وأن اجلزائر أضحت بلدا خصبا ألنشطة املنصرين بععدما كانعت
تندرج ضمن أوأ البلدان املواعدة يف وجعه املوجعات التنصعريية للمنصعرين ،وتعتعخ العشعرية السعودا العيت معرت اعا
،والظرو االجتماعية واالقتصادية وخااة السياسية واألمنية السيئة اليت عاشها الشعص اجلزائعري يف هعكت الفعرتة
الفراة املواتية اليت حركت أطما املنصرين من جديد حنو التوغل يف األرضي اجلزائرية والتغلغل بني خمتلف فئعات
اجلزائريني والعمل على تنصريهط والسعى أبساليص ووسائل متعددة للواول إأ حتقيق أهدافهط اليت تتمثل أساسا
يف أحكععام الس ععيطرة علععي عق ععول اجلزائ عريني بع ععدما كن عوا م ععن اإلفععالت منه ععا أعنععا االس ععتعمار واسععتعادة أ ععاد
املسيحية يف اجلزائر  ،على حد تعبريهط . ،
ومععا يزيععد مععن األمععر أمهيععة هععو أن تسععتغل هععكت املواقععس االجتماعيععة (فععيأ بععو ) علععى وجععه اخلصععو
،لتنصععري خمتلععف فئععات اجملتمععس اجلزائععري ععن يسععتخدمون اإلنرتنععت ،فمععس تنععامي هععكت الوسععيلة أاععبحنا كث عريا مععا
نصطدم يف واقعنا اليوم ثل هكت املواضيس العيت جتععل عقعل اإلنسعان يقعف ععاجزا ععن اسعتيعاب مثعل هعكت األمعور
( - )1اإلجنيل ،الع د القدمي ،بريوت  ،عية الكتاب املقدس ،ط ، 6110، 6
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،فخععروج املسععلط اجلزائععري عععن الععدين لععيأ ابألمععر اهلععني ،وال كععن حع االسععتهانة بععه ،مهمععا كانععت طبيعععة تلع
الداينععة السععماوية ،خااععة إذا كععان هععكا األخععري ععن ال يسععتطيس التمييععز بععني مععا هععو اععحيح أو خطععأ مععن األمععور
عف إأ ذلع أن الععكي ععرج عععن الععدين تطعرأ عليععه الكثععري مععن التغعريات النفسععية والكهنيععة دو ععا أن تلع أي
،ضع إ
قدرة على التحكط يف هكت العملية التغريية كوهنا هي اليت جتعله يغري معتقداته تغيريا جكراي .
فاذا كان عا النت الفريد من نوعه بصفة عامعة والفعيأ بعو بصعفة خااعة حقعق هلعؤال أكعخ االجنعازات
يف بلععوم مع راط ومسععاعيهط  ،خعراج اجملتمععس اجلزائععري مععن الععدين اإلسععالمي مععس توسععيس نطععاق نشععاطاهتط إأ حععد
اإلحلاد ،فان األمر أابح من األمهية كان أن تتتافر اجلهود ملكافحة التنصري ،وذل ابشرتا اجلميس بعد ا معن
األسرة اليت هي نواة اجملتمععات ،والعدعاة واملصعلحني ،والعلمعا ،والبعاحثني والدارسعني ،وعلعى رأسعهط البعاحثني يف
ععال الععدعوة واإلعععالم ،وكععكا البععاحثني يف ععال مقارنععة األداين ،واععوال إأ السععلطات العليععا يف الدولععة اجلزائريععة
،ويف ضو هكا السياق النظري مت ضبط إشكالية الدراسة وفق التساؤل الرئيأ اآليت :
ما الدلر ال ي تلعبه صفحة املسيحي اجلزائري يف العملية التمصريوة على شبكة الفيس وك .؟
وبرؤية أكثر استبصارا ومسؤولية تعران يف ضو اإلشكال املطرو أن نقارب دراسة أبعاد هكت األزمة وفق
التساؤالت العلمية اآلتية :
 -0ما هي مضامني اليت تعتمد عليها افحة املسيحي اجلزائري يف نشر النصرانية ؟

 -6ما هي املصادر اليت تعتمد عليها الصفحة لنشر متامينها النصرانية على الفايأ بو ؟
 -3ما هو أسلوو عرض املعلومة من طر املدونون على الصفحة يف التعريف ابلنصرانية ؟

 -2ما نوق املادة اإلعالمية اليت يفتل املدونون توظيفها إلدارة العملية التنصريية عخ افحة املسيحي
اجلزائري ؟
؟

 -2ما هو أسلوو انقماق املعتمد من طر القائمني على افحة املسيحي اجلزائري للرتويج للنصرانية.
 -2ما هي نوق الردلد لالتفاعالت من طر

اجلمهور على منشورات افحة املسيحي اجلزائري

التنصريية ؟
 -2ما هي مصادر التعليق من طر اجلمهور على منشورات افحة املسيحي اجلزائري التنصريية ؟

 -2ما هي األهداف اليت تسعى منشورات افحة املسيحي اجلزائري إأ حتقيقها من ورا الصفحة ؟
 -2ما هي اللغة املستعملة من طر

القائمني على الصفحة التنصريية .؟

ضبط املفاهيي
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أ-الدعاوة
من املتعار عليه أن الدعاية هلا مفهوم واسس على غرار بعض املصطلحات املرتبطة اا إعالميا ،حيث
جند أنه عرفت أبهنا النشاط الكي يؤدي إأ التأعري يف عقيدة (تفكري) اجلمهور ،سوا جلعله يؤمن بفكرة أو مبدأ
معني ،أو من أجل ارفه عن فكرة ،أو مبدأ يؤمن به ،ومنها اإلعالن ،اإلعالم ،اخلطص واألحاديث
( )1
واملناقشات ،تنظيط االجتماعات  ،عقد املؤ رات والندوات ،أتليف الكتص ...وغريها .
أو هي اولة التأعري يف األفراد واجلماهري والسيطرة على سلوكهط وذل يف تمس معني هلد معني أو هي
( )2
اجلهود اليت تبكل لتغري معتقدات الناس واجتاهاهتط ابستعمال وسائل النشر املختلفة .
و-التمصري
نصرانيا .

أ.يف اللغة  :جا يف خمتار الصحا  :التنصري أييت يف اللغعة معن معادة نرص رعر فيقعال نرص رعرتا تنصعريا ،جعلعه
( )3

ونصرت  :جعله
ويف لسان العرو  :والتنصري :الدخول يف النصرانية  ،ويف احملكط  :الدخول يف النصري  ،إ

نص عرانيا  )4(.و-أمععا يف انصييطال  :فقععد مت تعريععف التنصععري عععدة تعريفععات تلععف حوهلععا وجهععات النظععر ،
حسععص املرجعيععات الفكريععة أو العقديععة أو املكهبيععة املختلفععة وخنتععار منهععا مععا يلععي  :نقيععام الغععرب املسععيحي بععدس
أفراد وأتسيأ عيات يكون غرضها الدعوة إأ النصرانية املسيحية بني املسلمني ويف سائر أحنا العا  ،والعمل
علعى انتعزا العقيععدة الصععحيحة مععن قلععوب املسععلمني  ،ومعن ب اععبب اجملتمععس بصععبغة غربيععة تععة يف املعتقععد والفكععر

واألخععالق ن( .)5واملالحع أن هععكا التعريععف يعتععخ أبن التنصععري كععن أنععه مععدعوم مععن قبععل احلكومععات واهليئععات
اليت تقوم بتمويل التنصري واملنصرين ،وابلتا هكا ال ينقص من قيمة العملية التنصريية إذا ما قورن األمعر ابلعدعوة
اإلسالمية يف حد ذاهتا فاننا جند أهنا هلا حظها الوفري من الدعط احلكومي واهليئات اخلااة.
وم ععن جه ععة أخ ععرى جن ععد أن ه ععكا التعري ععف يلغ ععي ام ععا ا ععفة الفردي ععة يف القي ععام ابلعملي ععة التنص عريية ل ععبعض
املنصرين الكين يدفعهط الواجص ،او ح تدفعهط عقيعدهتط إأ لعل مثعل هعكا العمعل دون االسعتعانة ابلغعري سعوا
كان مؤسسة أو هيئة حكومية أو خااة.

( )1مقال بعنوان  :اإلعالن والرتويج ،عن موقس ، www.sasb86.comبتاريخ اإلعنني  2أفريل  . 6102الساعة
. 66:32
( )2راجس موقس ، http/www.moe.edu.kw/pages/sectors/07/03/010/3loom.:بتاريخ األحد 3
أفريل  6102الساعة . 31 : 06

(-)3الرازي ،خمتار الصحا  ،مادة نصر ،د ب ،دار الفكر  ،ط، 0
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( - )4ابن منظور  ،ال الدين أبو الفتل بن مكرم ،لسان العرو ،ج ، 2القاهرة ،دار املعار ،د ت ،
.
( -)5منصور عبد العزيز اخلرلعي  :الغزل الثقايف لألمة اإلسالمية ماضيه لحاضيره  ،العراي
. 20
ط  6111 ، 6م ،
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 ،دار الصعميعي للنشعر والتوزيعس ،

وعرفته املوسعوعة العربيعة العامليعة أبنعه ن مصعطلح يقصعد بعه قيعام موععة معن النصعارى بنشعر النصعرانية بعني

الناس فري يس أحنا العا بطريقة تنظيمية ح يعتنقها الكثريون ويرغبون عن دينهط األالي ن(.)1
ويعر موسى اإلبراهيط  :ن أبنه حركة سياسية استعمارية غربية هلا أهدافها وخمططاهتعا وأراعدهتا وهتعد
إأ السيطرة على العا اإلسالمي ن(.)2
وما يؤخك على هكت التعريفات السابقة الككر ما يلي :
*أن هكت التعريفات اقتصرت على حصر تعريف التنصري على العمل املؤسسي واجلمعاعي املعنظط معن دون
العمعل الفععردي للقيععام بعمليعة التنصععري ،خااععة القعائط علععى النفقععات الفرديعة والشخصععية للمنصععر ،وهعكا مععا لعلنععا
نعتععخ أو ذخععك أبي عمليععة تنصعريية علععى أهنععا عمليععة خمططععة ومنظمععة أو عععة اتبعععة ملنظمععة أو مؤسسععة تنص عريية
معينة ح ولو كانت غري ذل ،وهكا مرفو .
*إن العمل التنصريي ال يقتصر على العا اإلسالمي وحسص أو علعى املسعلمني ابلعكات ،فالتنصعري أيتعا
كن أن يكون يف أوساط أفراد غري مسلمني مثل األفراد الكين ينتمون إأ البوذية أو الوعنية منها .
ج المصرانية هي الدين السماوي الكي أوحي إأ سيدان عيسى عليه السالم ،وهو دين قائط على التوحيد علعى
نيب.
أن املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم إ
د.شبكة التواصل انجتماعي (:فيأ بو ) هي مصطلح يطلق على موععة معن املواقعس علعى شعبكة اإلنرتنعت
،وقد ظهرت هكت املواقس معس اجليعل الثعاين للويعص علتساعد األفعراد علعى التوااعل والتفاععل يف بيئعة تمعس افرتاضعي
لمعهععط موعععات اهتمععام أو انتمععا أو مشععاركة لقتععااي معينععة ،وهععي تعطععي للمسععتخدمني أحقيععة وحريععة بنععا
توايت خا بصفحاهتط الشخصية ،ونظام من العالقات االجتماعية املتعددة ومشاركة اآلخرين فيهعا دون أي
قيد أو شرط .
ه.صفحة املسيحي اجلزائري جا يف تعريف الصفحة من خالل املوقس الرمسي (موقس املسيحيني اجلزائريني )

هي  :افحة جزائرية تة  ،ص ابلدرجة األوأ املسيحيني اجلزائريني اجلدد وككا قدامى اإل ان .وككا
للمسلمني أو غريهط الكين يريدون التعر على املسيح (له اجملد) ،والتعر على املسيحية وقرا ة اإلجنيل ،مس
الرتكيز على تلمكة املسيحيني وتزويدهط ابألجوبة مهما كانت .وهلط اهتمام أبخبار املسيحيني هنا ،والناطقني
جبميس اللغات والله ات.
وهط عبارة عن موعة مؤمنني ابملسيح يسو (له اجملد) .جزائريني يف بالدان من خمتلف املدن وهلط رؤية ،وهي
إيصال رسالة هللا إأ قلوب كل الناس يف اجلزائر وإظهار احلق الكتايب للناس وتعليط املسيحيني إخواننا وتنوير
قلوب املسلمني أو غريهط  .هدفهط هو خدمة هللا سبحانه فقط وال غرين.

را عا نوق الدراسة لمم ج ا تندرج دراستنا ضمن الدراسات االستكشافية وهي ن تتمثل كما يعخ عنها
امسها يف استكشا مسال البحث على غرار ما يفعل املغامر تقريبا الكي يستكشف بيئة ال يعر عنها
( -)1املوسوعة العر ية العاملية ،ج  ، 2حر التا  ،مؤسسة أعمال املوسوعة  ،الراي

 ،ط ، 6دت ،

( -)2موسى إبراهيط اإلبراهيط ،ثقافة املسلي ني األصالة لالتحدايت  ،عمان ،دار عمان ،ط ، 6110
6

.622
. 020

شي ن ()1ألزمتنا خصواية الدراسة وإجرا اهتا املنه ية ضرورة التزام منهج املسح اإلعالمي ،الكي جهدا علميا
منظما للحصول على بياانت ومعلومات وأواا عن الظاهرة أو موعة الظاهرات موضو البحث من العدد
احلدي من املفردات املكونة جملتمس البحث ،ولفرتة زمنية كافية للدراسة وذل إما اد تكوين القاعدة
األساسية من البياانت واملعلومات املطلوبة يف ال صص معني(.)2
واعتمدت الدراسة بشكل أساس يف س بياانهتا على استمارة أسلوب حتليل احملتوى اإلعالمي ،أو حتليل
املتمون كما حيلو للبعض تسميته ،والكي يعر أبنه نتقنية ث للواف املوضوعي ،منظط وكمي ،ملتمون
واضح لالتصاالت هدفه التفسرين يسمح بدراسة نمن يتكلط؟ن أو نماذا قال ؟ نأونكيف قال؟ن،أونملن قال؟ن
أونأبي نتي ة؟ ن أونيف أي سياقن.
سادسا جمتمع الدراسة لعيمت ا
شكل تمس الدراسة كل منشورات افحة املوقس العريب املسيحي على الفيأ بو يف الفرتة من  31فيفري إأ
غاية  31مارس مو  21منشور ملدة شهر كامل قدار  6مناشري يف اليوم ،مس العلط أنه يتط أخك العينة
كلها بعني االعتبار وهكا راجس إأ تكرار بعض املناشري قدار مرتني أو عالث مرات وعليه فق مت ضبط هكا
التاريخ لعدة اعتبارات لعل أمهها :
 أهدا الدراسة تقتتي االلتزام اكت العملية . كاجرا منه ي لتبط العدد والتحكط ابلتا يف نتائج الدراسة.نظرا خلصواية الدراسة وخصواية تمعها وتعقدت وغياب معامله الدقيقة فقد مت استخدام العينة العشوائية
البسيطة.
الدعاوة الغر ية حو اإلسالم …لالتمصري عرب شبكات التواصل انجتماعي .
ألن مقار ة للتأسيس لالف ي

إن احلديث عن التنصري وتبعاته حديث ذو مسال وشعص ،تتحاور فيه أطرا وتتواطأ فيه أخر .
هو بصفة عامة للة تستهد اإلسالم واملسلمني .إهنا احلرب الصليبية احلاقدة على األمة تعود مرة أخرى
مرتدية عواب تخر للمقصد نفسه  :كسر اإلسالم وزر الفتنة والشقاق ،وتقسيط البلدان مس بسط النفوذ فيها أبي
وسيلة كانت ،وكما هو متعار عليه فانه وعد ابالنتقام إذ رحل بعد طول استدمار فاشال كسريا يف حربه
الطويلة املريرة على العا اإلسالمي ،فكانت اهلز ة النكرا اليت مين اا تفتح له اباب تخر للولوج مرة أخرى كدا
سام يهد إأ خنر عاملنا ومعاملنا والقك يف عقيدتنا وهويتنا ووحدتنا.
فاجلزائر إذن ليست نأى عن هكت اهل مة الشرسة واحلرب الشعوا ،ور ا كانت من بني أهط املناطق
املغاربية اليت مسها النشاط التنصريي واستهدفها لاة كيد إبليأ اللعني .وكان التش يس األكخ هلكت املكيدة
( )1أ.الرامي ،ب.فا (،تر) ميلود سفاري وتخرون  ،البحث يف انتصا عماصر مم جية ،خمخ علط االجتما واالتصال،
جامعة قسنطينة ،اجلزائر  6112 ،م.632 ،
( )2مسري دمحم حسني  :حبوث اإلعالم األسس لاملبادئ  .عا الكتص ،القاهرة ،دت ،
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النكرا منك االستقالل بعد التوجه حنو العلمانية و قتتاها مت فصل الدين عن الدولة وغدت يف فرتة من
الفرتات كل رؤية دينية تنعت ابلتخلف والرجعية .هو مسار سريته أقالم الفكر واألدب التحرري وما نتج من فن
هابط مسري ابلتشهري اإلعالمي.
اثنيا موقف الدعاوة الغر ية من اإلسالم

يقول دمحم أسد يف هكا الشأن وهو الغريب املتأال والعار املطلِس على حقيقة موقفهط " :إن احلرلو
الصليبية هي اليت َعيَّمت يف املقام األل لاملقام األهي موقف ألرلس من اإلسالم لبضعة قرلن تتلو" ،ويا ِإبني
يف حتليل عميق ،كيف تكون هكا املوقف يف عقل األورويب وعاطفته :نلقد كانت احلرلو الصليبية يف ذلك
حامسة؛ ألهنا حدثت يف أثماء طفولة ألرل ة ،يف الع د ال ي كانت فيه اخلصائص الثقافية خاصة قد أخ ت
تَع ِرض نفس ا ،لكانت ن تزا يف طور ُّ
تشكل ا ،لالشعوو كاألفراد ،إذا اعترب أن املؤثرات اليت ََت ُدث يف

حفرا عمي ًقا؛
ظاهرا أل سطمًا مدى احلياة التالية ،لتظل تلك املؤثرات حمفورة ً
ألائل الطفولة تظل مستمرة ً
حىت إنه ن ميكن للتجارو العقلية يف الدلر املتأخر من احلياة  -لاملت ِ
َّسي سلتفكري ،أكثر من اتسامه

متاما ،لهك ا كان شأن احلرلو الصليبية ،فإهنا
سلعاطفة  -أن متحوها إن صعو ة ،مث وم ُدر أن تزل آاثرها ً
()1
أثرا من أعمق ا اثر لأ قاها يف نفسيَّة الشعب األلرليبن
أحدثت ً
اثلثا مراحل الدعاوة الغر يَّة ضد اإلسالم :تتمثل الدعاية الغربية ضد اإلسالم يف عالث مراحل:

وهي مرحلة ما قبل احلروب الصليبية ،ومرحلة مابعد احلروب الصليبية وفيها عنصرين االستشراق والتنصري (
التبشري) وهكا العنصر األخري هو الكي سنركز عليه ،واملرحلة الراهنة .
املرحلة األوأ :الدعاوة الغر ية قبل احلرلو الصليبية:
واليت امتدت إأ ما ياقا ِرب مائة عام قبل احلروب الصليبية بشكل فِعلي  ،والكي توأ كِ رخ هكت الدعاية
()2

الباابوات والرهبان ،والكتاب واملفكرون والرحالة( ،)3والت ار ،وزوار بيت املقدس وغريهط ن،وقد انتشرت الدعاية
( )1دمحم أسد ،اإلسالم على مفرتق الطرق ،دار العلط للماليني ،بريوت ،ط،0222، 2

. 22،22

()2أول من دعا إأ احلروب الصليبية هو البااب سلفسرت الثاين سنة 0116م (يف رواية ااحص كتاب نحاضر العامل اإلسالمين
وسنة 222م ،يف رواية ألد رضا ب ااحص كتاب اخليبة األد ية للسياسة الغر ية يف الشرق  -تر ة دمحم بورقيبة ودمحم
الصادق الزمر  -دار بوسالمة  - 0222تونأ
حوا عشرين سنة ح سنة 0122م.

 ،)22 :ولكنه يوفق ،ب البااب خريفوريوس سنة 0122م ،لكنها أتخرت

()3راجس لوعورب ستودارد ،حاضر العامل اإلسالمي،تر ة ع اج نويهص ،وعلق عليه تعليقات مستفيتة األمري شكيص أرسالن
 دار الفكر  -ط 0220 -0320 ، 3م . 602 ،من كتاب النصارى ومفكريهط الكين حرضوا على احلروب الصليبية :سانيشوا ومارينو ،بيني ديبوا ،جيليوم دي نوجاري ،ر وند
لولص ترا .
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وذل اثرة الباع ْغض واملخاو من األعدا  ،والتحمأ للدين"
فقد كان الرهبان عند أوبتهط الدورهط بعد أتدية فريتة الزايرة للبيت املقدس ،ين اقلون ألبنا جنسهط ما اطلعوا
عليه يف الشرق اإلسالمي ،فكان أول شعور يالِط إذ ذا آبابئهط القديسني هو االستغراب الكي يتوالهط حني
يعلمون سرعة انتشار الدين اإلسالمي ،ويزيدهط رعبًا واستغر ًااب أن تل األمصار القااية عنهط واحمليطة ببالد
()2
القدس مهد الدين املسيحي يسكنها العرب(أي الكافرون برأيهط )
وهط يتصورون أن اخلطر احلقيقي يف نظرهط مقرت الشرق ،ويتخيلونه يف اورة زحف املسلمني عليهط ،فقد كان
ِ
موجهة رحنرع رقها وعنايتها على مسلمي الشرق.
ما ين اقله املقادسة من الرواايت منبِإ ًها ملناز الكنيسة ،اليت كانت إ
ب بعد ذل بدأت احلملة الدعائية املباشرة ضد اإلسالم بوساطة الباابوات والرهبان ،بعد أن كشف الباب
(سلفسرت الثاين) عن ترائه عام 222م يف احلرب الصليبية اليت لص أن تا رشن على املسلمني يف الشرق ،و يهتط
()3
اكت اآلرا عظما الكنيسة وامللو حينئك
إال أن األحقاد ضد املسلمني يف الشرق ،بقيت كامنة يف قلوب نصارى الغرب ،ح جا الباب" أورابن الثاين "
لسا
الكي التقى مس" بطرس الناس عند عودته من زايرة بيت املقدس ،ويف عام 0122م عقد هكا البااب ً
حترت يس أساقفة العا النصراين الكي قرر الدعوة إأ احلرب املقدسة ،وتشكيل إرسالية حملاولة ليص بيت
املقدس(.)4
املرحلة الثانية :الدعاوة الغر ية عد احلرلو الصليبية :وا كت شكلني:
أ .االستشراق ،ب .التنصري ( التبشري) وهو الكي سنركز عليه وابختصار.
يف هكت املرحلة ظهرت أخريا وعيقة خطرية تالقي التو على حتول الصليبيني من الغزو العسكري إأ الغزو
الفكري ،وهكت الوعيقة تتتمن واية القديأ لويأ التاسس مل فرنسا (0621-0602م) ،وقائد احلملتني
أسر املصريني يف مدينة املنصورة عام
الصليبيتني السابعة والثامنة اليت انتهت ابلفشل واهلز ة ،ووقوعه يف ْ
0621م ،وقد بكل املل لويأ التاسس هكا فديةً عظيمة للخال من األسر ،وبعد أن عاد إأ فرنسا أيقن أ ْن
ال سبيل إأ النصر والتغلص على املسلمني عن طريق القوة احلربية؛ ألن تدينهط ابإلسالم يدفعهط للمقاومة
واجلهاد وب ْكل النفأ يف سبيل هللا؛ حلماية داير اإلسالم ،وأنه ال بد من سبيل تخر ،وهو حتويل التفكري
اإلسالمي ،وترويض املسلمني عن طريق الغزو الفكري ،أبن يقوم العلما األوروبيون بدراسة احلتارة اإلسالمية؛
ليأخكوا منها السال الكي يرغزون به الفكر اإلسالمي .
وهككا حتولت املعركة من ميدان السال إأ معركة يف ميدان العقيدة والفكر؛ اد تزييف عقيدة املسلمني
الراسخة اليت حتمل طابرس اجلهاد وتدفرس املؤمنني إأ االستشهاد( ،)5وهككا أنت ت احلروب الصليبية ما يادعى
()1لند فريزر  ،الدعاوة السياسية  ،تر ة عبد السالم شحاتة  ،ط  ، 0بريوت ، 0221 ،
()2ألد رضا ب  ،مرجس سابق ،
()3املصدر نفسه .22 ،22 ،
()4املصدر نفسه . 22 ،
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()5أنور اجلندي ،اإلسالم يف معركة التغروب  ،ط  ، 0اجمللأ األعلى للشئون اإلسالمية  ،القاهرة 0222 ،م،
9

. 2،2

الرو العدائية اليت توارعها الغرب
ابالستشراق والتبشري ،الكي كان طابرس وسيلتهما الدعاية الكاذبة ،املنطلقة من ُّ
من احلروب الصليبية.
التبشري كوسيلة من لسائل التمصري
الرو الصليبية هي املحر للمبشر للعمل على نشر النصرانية ،لننظر إأ أحدهط وهو يقول معخا عن
ا
هكت الرو  :نوأييت املبشر حتت علط الصليص حيلط ابملاضي ،وينظر إأ املستقبل وهو يصغي إأ الريح اليت
تصفر من بعيد ،من شواطئ رومية ومن شواطئ فرنسية ،وليأ من أحد يستطيس أن نس تل الريح من أن
تاعيد على أذهاننا قوهلا ابألمأ وارخة أسالفنا (الصليبيني) من قبل :إن هللا يريدها" (،)1دون اإلغفال على أنه
هنا أهدا سياسية أخرى غري معلنة لكنها ظاهرة للعيان .
يقول القأ سيمون:
"إن الوحدة اإلسالمية جتمع آما الشعوو السمر  ،لتساعدهي على التملص من السيطرة
األلرل ية ؛ لل لك كان التبشري عامالً م ًّما يف كسر شوكة ه ه احلركة ؛ذلك ألن التبشري وعمل على
عمصري القوة لالتمركز الل ون
إظ ار األلرل يني يف نور جدود ج او ،لعلى سلب احلركة اإلسالمية من
َ

مها في ا ،إذا كانت الوحدة اإلسالمية تكتال ضد انستعمار األلرليب ،مث استطاق املبشرلن أن وظ رلا
الوحدة اإلسالمية حيمئ تفقد حجة من حجج ا لسببا من أسباو
األلر يني يف غري مظ ر املستعمر ،فإن َ

لجودها ؛من أجل ذلك قالوا جيب أن حنو سلتبشري جماري التفكري يف الوحدة اإلسالمية ؛حىت تستطيع

المصرانية أن تتغلغل يف املسلمني ،)2( ".وهكا يظهر خطر الوحدة اإلسالمية على الغرب ،وأن القوة اليت تكمن
يف اإلسالم هي اليت يف أورواب.
"لهك ا كان التبشري هو طروق انستعمار لاستعباد الشعوو ،لمما ن روب فيه أن الباعث احلقيقي لاألل
توصالً إىل استعباد أتباع ا ،لملا
يف رأي القائمني على التبشري إمنا هو القضاء على األداين غري المصرانية ؛ ُّ
دا ي أن اإلسالم أشد األداين مراسا ؛ل لك نراهي وتممون أن ومصرلا املسلمني كل ي ،لاملقصود األل

سجل ود التبشريوة هي املسلمون".

()3

وابلرغط من كل ذل فان املنصرون يعرتفون أبن التبشري الرمسي دخال املسلمني إأ افو النصرانية قد
خاب ؛من أجل ذل قنعوا هؤال املبشرون أبن يكون عملهط مقصورا على زعزعة عقيدة املسلمني على األقل
وكأبسط هود كن بكله معهط .
اثنيا التمصري عرب اإلنرتنت
ا أن اإلنرتنت تعد من أهط وسائل االتصاالت احلديثة ،فقد استغلت بشكل كبري يف ال التنصري  ،أين
()1عمر فروخ  ،مصطفى خالدي  :التبشري لانستعمار يف البالد العر ية  ،بريوت  ،منشورات املكتبة العصرية ،
ط 0222 ، 0م . 32 ،
()2عمر فروخ  ،مصطفى خالدي  :التبشري لانستعمار يف البالد العر ية  ،املرجس نفسه
()3عمر فروخ  ،مصطفى خالدي  :املرجس نفسه ..22 ،
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بكلت جهود كبرية الستغالل هكت التقنية يف ال الدعوة للمكاهص التكفريية واإلحلادية على حد سوا ،كما
جند أن التنصري خطا عخ اإلنرتنت خطوات جادة ،ويعمل املنصرون على توحيد اجلهود يف هكا اجملال ،لكل مت
إنشا احتاد يعة ابلتنصري عخ اإلنرتنت(.)1
نشأت اَتاد التمصري عرب اإلنرتنت

مت أتسيسه عام  ،0222وموله مركز (بيلعي جراهعام  )Billy Gralamوحتعرت ثلعو نعانني إرسعالية ثإعل
طليعة الكنائأ ،واملنظمات املوازية للكنائأ ،وقد تتاعف العدد عاما بعد عام .
ويهعد هععكا االحتعاد إأ تععوفري منعخ موعععوق بععه لتوااعل اإلرسععاليات العاملعة يف ععال التنصعري عععخ اإلنرتنععت،
وتععوفري بعرامج تدريبيععة متخصصععة يف التنصععري عععخ اإلنرتنععت ،وتكععوين شععبكة مععن املنظمععات واإلرسععاليات املعتمععدة
علععى مسععتوى العععا تسععتطيس تععوفري امل عوارد الالزمععة للتلمععكة واالتصععاالت الشخصععية اععؤال الععكين تصععلهط الععدعوة
التنصريية عخ اإلنرتنت.
وفعال ومالئط للباحثني عن ناحلقيقةن واألساسيات الروحية ،والباحثني
وككا السعي حنو توفري منخ ج إكاب إ
عن إجاابت عقافية مالئمة ألسئلتهط حول املسيح.
ففي نوفمخ عام 6111م قعام (احتعاد التنصعري ععخ اإلنرتنعت IEC International Evenglism
 )Coalitionبعقد مؤ رت العام ،وذل يف فنعدق نحيعاة رجنسعين دينعة (أورالنعد) بواليعة فلوريعدا األمريكيعة،
وقععد حتععر هععكا املععؤ ر ثلععو اإلرسععاليات التنص عريية والقععائمون علععى الصععفحات التنص عريية علععى الشععبكة الدوليععة
فعععال إلمكععاانت هععكت الوسععيلة
(اإلنرتنععت) وشععركات خععدمات اإلنرتنععت الباحثععة عععن التعععاون مععن أجععل اسععتخدام إ
للمنصرين عخ اإلنرتنت.
اإلعالنية لتحقيق تعاون أفتل
إ
وقعد انقع املعؤ ر ععدداً معن املوضعوعات ترتكععز كلهعا حعول املعلومعات والتقنيعات احلديثعة ل نرتنعت ،والتنصععري
مععن خععالل املتخصصععني يف الشععبكة ،واملالمععح األساسععية املميععزة جلمهععور مسععتخدمي اإلنرتنععت ،وكيفيععة الواععول
إليهط بطريقة مالئمة لتوايل (البشارة) إلعيهط ،واجلديعد يف األدا والتعدريص ،والتكنولوجيعا اإلبداعيعة للتنصعري ععخ
الش ععبكة ،وم ععد ش ععبكة العالق ععات إأ أولئع ع ال ععكين يت ععمهط امل ععؤ ر  ،ععن يعمل ععون ابلتنص ععري ع ععخ اإلنرتن ععت ،
واستعر األفكار اجلديدة للواول إأ هور الشبكة(.)2
وال ش أن هكا النشاط التنصعريي الكبعري معن خعالل شعبكة اإلنرتنعت قعد أنعتج تال املواقعس التنصعريية العيت
تفععوق عععدد املواقععس اإلسععالمية بعش عرات امل عرات ،وتقععول اإلحصععا ات :إن املواقععس التنصععريية يف الشععبكة تزيععد عععن
املواقععس اإلسععالمية عععدل  %0611ونصععيص املسععلمني مععن اإلنرتنععت –ح ع اآلن -مععازال ه عزيال ،وال يرقععى إأ
املسععتوى املطلععوب ،بععل إن هنععا مواقععس تنتسععص إأ اإلسععالم وهععي حععرب علععى اإلسععالم كالقاداينيععة مععثال ومععا
شااها.

( )1جملة الدعوة  ،0222 ،السعودية 06 ،يونيو 6113م ،
( )2لة الدعوة ،املرجس نفسه .02 ،
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وقد أشارت دراسة حديثة إأ أن املنظمات النصرانية هي ااحبة اليد العليا يف اإلنرتنت ،حيث حتتل نسعبة
 %26من املواقس الدينية ،وبعدها يف الرتتيص جا ت املنظمات اليهودية ،ينمعا تسعاوى املسعلمون معس اهلنعدوس ،
حيث تزد حصعة كعل معنهط علعى  %2فقعط .ويؤكعد اخلبعري والباحعث االجتمعاعي األملعاين نكريسعتو فولعفن:
أن هنععا تزايععداً ملحوظععا يف اسععتخدام الشععبكة اإللكرتونيععة يف نشععر الععدعوات الدينيععة املختلفععة  ،وخصواععا مععن
جانص الكنائأ األوروبية ،وأن الكنائأ والفعرق الدينيعة اكتشعفت يف اإلنرتنعت وسعيلة لنشعر رسعائلها ،وقعال :أنعه
ابسععتخدام إحععدى تليععات البحععث علععى اإلنرتنععت مثععل (ألتععا فيسععتا) يتبععني وجععود أربعععة ماليععني مععادة يف الشععبكة
رد البحث عن مواقس تورد كلمة نالربن بينما يبلب عدد املواد اليت ترد بعد السؤال عن كلمة نديعنن أكثعر معن
ستة ماليني مادة)(.)1
بل إنه أابح من املمكعن أدا الصعالة ععخ اإلنرتنعت بعدال معن احلتعور إأ الكنيسعة ،حيعث دععت الكنيسعة
يف إجنلرتا إأ الصالة يف اإلنرتنت وفتحت موقعا(.)2
تصاعد النفوذ الغريب يف الكثري من
ويف ظل غياب الدور اإلسالمي يف الوسط املغاير ،ومس
ا
البلدان اإلسالمية ،وضعف احلكام املسلمني و اذهلط وسكوهتط عنهط ،وتيسري األمور هلط رغبا ورهبا أو نفاقا،
استغل املنصرون انتشار الفقر واجلهل واملر يف بالدان ،و عاونة املأجورين واملتهاونني واملؤا ِزرين من الداخل،
ا
عملوا على بنا املعت رقد النصراين ،عخ تقدمي الدعط املادي الكبري للمنصرين واملتنصرين ومساعدهتط على اهل رة
التوسس
حراوا على تطعيط التعليط ناهج تنصريية استشراقية ،و ُّ
خارج البالد ،ولتوغُّلهط داخل مؤسسات الدولة ر
يف املدارس اخلااة واألجنبية؛ لطمأ اللغة العربية ،إأ جانص تقدمي اخلدمات االجتماعية والطبية من خالل
ِ
قاادين بكل إظهار
ودور األيتام،
إنشا العديد من املراكز الصحية ،وعالج اإلدمان أو رعاية املسنني ا
ِ
حرات احلركات
النصرانية على أهنا دين احملبة والسالم ،وإظهار اإلسالم على أنه دين السيف واالنتقام ،كما ر
يعمل على التقليل من شأن الدين يف حياة
التنصريية على السيطرة على وسائل اإلعالم؛ لبث خطاب إعالمي ر
الفرد ،وتشكي املسلمني يف معتقدهط األالي ،ولتثبيت النصارى على دينهط من خالل القنوات التنصريية اليت
تبث السموم ،وتتحرى الككب ،وتروج لالفرتا ات ،ابإلضافة إأ اإلنفاق على إنتاج األفالم الواثئقية
ِ
عر وتتخيط التصرفات الشخصية السلبية للمسلط ،وإظهارها على
والدعاية اإلعالمية املرهولة للم إ
تنصرين ،مس ْ
أهنا منهج إسالمي وليأ تصرفا فرداي ،يف حني تتغاضى عن االحنطاط األخالقي وسلبيات اجملتمس الغريب؛
كالتعري واإلابحية ،فيتحدعون فقط عن تقدمه العلمي وغزوت الفتائي...
( )3
حرات
ويف اآلونة األخرية ومس استخدام اإلنرتنت والشبكات االجتماعية وبرامج الشات الصوتية ،ر
ِ
املستخدمني الكثري لتل
املنظمات التنصريية على الوجود واملشاركة بقوة يف النشاط التنصريي ،مستغلة عدد
الشبكات ،فقامت بنشر الصفحات اإلحلادية والتنصريية والتشكي يف اإلسالم ،وراحت تالقي ابلشبهات
()1
()2

لة الدعوة ،مرجس سابق .02 ،
لة البيان ، 023 ،دب  ،دت ،

.22

 3عن موقس شبكة األلوكة ،مقال بعنوان ن سلوكيات سلبية فيسبوكية التمصري لدعوات الكفر لاإلحلاد
ن ،http://www.alukah.net/sharia/0/44606/بتاريخ 00مارس ، 6102الساعة  03:23د
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واالفرتا ات حول اإلسالم العظيط للمسلمني اجلاهال من الشباب واألطفال والنسا وكافة األعمار والفئات،
الكين ال يتوفلر لديهط العلط الكايف واجلواب الشايف حملاورات هؤال املنصرين ،والرد على افرتا اهتط وتدليسهط،
فياصيص قلبهط نو من الوهن والتشكي يف دينهط.
ومن هنا ندق انقوس اخلطر على هكا الفعل املمنو واجملرم داخل اجملتمس املسلط ،وندعو للتوعية وزايدة
التوجيه الديين ،مس نشر الردود الكافية والشافية على تل االفرتا ات ،وك ْشف األساليص التنصريية املختلفة
ِ
يستخدمها املنصرون عخ اإلنرتنت للتأعري على عقيدة املسلمني ،مس تدعيط الدور األسري
والطرق امللتوية اليت قد
والرقابة اجملتمعية على تل الشبكات والصفحات.
نتائج الدراسة التحليلية

 -دلر صفحة املسيحي اجلزائري يف عملية التمصري

بداية بينت القرا ة الوافية لتنزيالت املدونني أن

املدونني القائمني على الصفحة يستخدمون موقس الصفحة بشكل مكثف جدا خااة يف املناسبات واألعياد
النصرانية ،قد يفوق تنزيل منشورين إال عالث مناشري يف اليوم وهكا ما حملنات من خالل مراجعة زمن التنزيل
واملشاهدة والتعليق ،هكا يشكل د ذاته ملمحا جديدا يكن يعر قبل يف حول الصفحات التنصريية على
شبكة التواال االجتماعي ،وقد شكلت هكت الصفحة -املسيحي اجلزائري  -متنفسا كبريا لفئات كثرية غدت
جتهر ا تكن تقدر على اجلهر به خااة يف إعالن اخلروج من اإلسالم أو الكفر وح إأ درجة اإلحلاد ،من
خالل التعليقات على املناشري أو الردود والتفاعالت اليت الحظنها على خمتلف الداخلني إأ الصفحة .
فئة مضامني  :أكدت نتائج الدراسة أن من أهط املتامني اليت مت الرتكيز عليها هي عقيدة التثليث (نسبة،)%22فيما جا موضو اإل ان أبلوهية عيسى عليه السالم يف املرتبة الثانية (نسبة  )% 61وقد مت الرتكيز
عليهما بغية أتكيد أمهيتهما يف حياة املسيحيني كشرطني أساسيني للقبول والدخول يف النصرانية خااة
للمتنصرين اجلدد وابلتا املواضيس العقدية ذات أمهية كبرية يف الرتويج للنصرانية يف افحة املسيحي اجلزائري
.يف حني جا تلقني النصرانية (نسبة ، )% 02وأما تعليط الالهوت فقد كان بنسبة ( )% 01يف الرتبية
والتعليط ،مس حسن السلو والتعامل اخلااة ابملواضيس االجتماعية واليت كانت فيهما أيتا (نسبة ()% 2نسبة
.)% 2
فئة املصادر  :أشارت نتائج الدراسة التحليلية إأ أن أكثر من نصف التنزيالت(نسبة  )% 22علىافحة املسيحي اجلزائري يف سياق الدعاية للنصرانية كانت من مصادر ذاتية( مسؤول الصفحة ) إما
منشورات خااة أو كامريا خااة أو هاتف نقال أو اور ذات متامني نصرانية ،كما اعتمد املدونون يف
تنزيالهتط على املشاركات من خالل روابط أخرى بدرجة اثنية ،وبنسبة معتخة ككل بلغت(  ،)% 22إذ تار
املدونون مشاركات ملتامني خااة ابلنصرانية ومشاركتها على الصفحة بغية الرتويج هلا.
 -فئة أسلوو عرض املعلومة :أما فيما ص أسلوب القائمني على الصفحة يف عر معلومات املادة فقد

أكدت نتائج الدراسة على أهنا تركز وبشكل كبري على استعمال الصور التوضيحية بنسبة ( )% 21وهكا ان
دل فا ا يدل على أهنا تسعى دائما إأ إرضا زوارها يف تسهيل عملية التتلمك عندهط ثل هكت الصور ،يف
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حني جا أسلوب سرد احلكاايت عن املسيح عيسى وأمه مرمي العكرا بنسبة ( )% 21وهكا بغية تقدمي
القدوة لل ماهري اجلزائرية من خالل األخالق واآلداب اليت يتميز اا  للتحلي اا ومس شر كيفية تدائه
للطاعات والقرابت على حد زعمهط مس العلط أنه يف غالص الرواايت تكون رفة من بدايتها إأ هناايهتا .
 نوق املادة اإلعالمية أفادت نتائج الدراسة التحليلية إأ أن أكثر من نصف التنزيالت(نسبة  )% 22علىموقس افحة املسيحي اجلزائري يف سياق الدعاية للنصرانية كانت من متامني ذات طابس فطوغرايف (اور)
وهكا اد شر التعاليط النصرانية ،كما اعتمد املدونون يف تنزيالهتط على متامني كتابية (نسبة ، )% 31
وبنسبة معتخة ككل بلغت (نسبة  ، )% 02إذ تار املدونون مقاطس مسعية بصرية أو اليت بثتها الفتائيات
ور ا أضافوا عليها بعض التعديالت والتحريفات ليبعثوا اا من جديد على الصفحة للرتويج للنصرانية ،وهكا
مؤشر تخر على أن وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية واجلديدة تفاعلت ما بينها ،واعتمد كل منها على اآلخر
يف تبليب الرسالة املنشودة.
 فئة أسلوو انقماق بينت نتائج الدراسة أن الصفحة اعتمدت بشكل مركز على االستدالل ابلنصواملقدسة بنسبة ( )% 21وهكا يرجس إأ طبيعة الصفحة اليت هي ابألساس تروج للداينة النصرانية ،وتليها
مباشرة أسلوب الرتغيص بنسبة( )21%عن طريق استعمال مصلح احملبة والغفران والسما من الرب ..إخل
 -نوق الردلد لالتفاعالت :أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الردود والتفاعالت كانت عن طريق املشاركات

للصفحة بنسبة (، )% 21وهكا دليل على إع اب املتصفحني هلا نشوراهتا يف حني جا ت التعليقات يف
املرتبة الثانية (نسبة  )% 31كتفاعل ملحوظ حول املنشورات اخلااة اا منهط إما كدعط ملا ينشر أو دحض
له ،أما شارات اإلع اب فقد كانت (نسبة .)% 61
 فئة مصدر التعليق بينت نتائج الدراسة أن أكثر نسبة لفئة مصدر التعليق كانت (نسبة )% 26.2للمسيحيني وهكا على اعتبار أن هكت الصفحة هي خااة بداينتهط ،وككا دفاعا منهط على الردود اليت يتلقوهنا
من املسلمني واليت كانت بنسبة (نسبة  )% 22.2دحظا منهط للمنشورات الواردة يف تل الصفحة ودفاعا
منهط على اإلسالم خصواا الشبهات املثارة حول العقيدة والنيب الكرمي سيدان دمحم . 

 فئة األهداف :أظهرت نتائج الدراسة أن الصفحة تسعى وبشكل كبري إأ الرتويج للنصرانية بنسبة (32،)%ب يليها هد التعريف ابلنصرانية (نسبة ، )% 31ب اإلقنا ابلتعاليط النصرانية (نسبة ، )% 62ب يليها
نشر أخبار ونشاطات مسيحيو اجلزائر (نسبة  )% 01عخ خمتلف مناطق الوطن ا فيها عنابة ،تندو ،
تيزي وزو ..إخل
فئة اللغة بينت نتائج الدراسة أن أكثر نسبة لفئة اللغة كانت (نسبة  )% 22للعربية الفصحى وهكا علىاعتبار أن هكت الصفحة ذات متمون عريب وموجهة جلماهري الوطن العريب بصفة عامة والشعص اجلزائري بصفة
خااة ككل والناطق يف أغلص مناطقه ابللغة العربية ،يف حني جا ت اللغة الفرنسية بنسبة (،)% 32وبعدها
جا ت العامية (دارجة لية ) واليت كانت يف الغالص الله ة األمازيغية ب(نسبة  )% 01واليت هي موجهة
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للمسيحيني األمازيب .
استمتاجات الدراسة

يهتط كثريا مستخدمو افحات الفيأ التنصريية ابلرتكيز حول القتااي العقدية اليت ص الداينةالنصرانية بشكل ملحوظ بغية الرتويج هلا ولتعاليمها وكسص أكخ عدد كن اخلارجني عن اإلسالم .
يعتمد القائمني على افحة املسيحي اجلزائري يف استخدام املنشورات الكاتية اليت يروهنا دم وبشكلأكخ أهدا الصفحة وككا تساهط يف استقطاب أكخ عدد من املع بني اا و نشوراهتا .
يركز مستخدموها على األسلوب العقلي بتقدمي احل ج والخاهني من النصو املقدسة ل جنيل واليتتقدر على إقنا واستمالة املسلط اجلزائري من خالل تشكيكه يف الدين اإلسالمي وزعزعت إ انه والته
ابهلل.
أعبتت جل الردود والتفاعالت على الصفحة أن هنا ارا ديين فكري بني املسيحيني واملسلمنياجلزائريني على حد سوا وهكا يدل على أن النشاط التنصريي ذا ايته يف أوساط الشعص اجلزائري
خصواا على الفيأ كما يدل أيتا أن هنا من يقف له ابملرااد من الشباب الغيورين على دينهط
وعقيدهتط ابلدفا عنه،وهكا ما أعبتته مصادر التعليقات من اجلانبني .
هتد الصفحة وبشكل رئيأ إأ الرتويج للنصرانية ولكسص أكخ عدد كن من املتنصرين اجلزائرينيح ولو ابالكتفا ابلتشكي يف الدين دون أن يتنصر.
اللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية مها سيدات الصفحة بشكل واضح ومعلن يف التعبري عن متامنيالصفحة على اعتبار أن األوأ هي اللغة األم ابلنسبة لل زائريني ولغة القرتن أما الثانية فهي من نتائج
االستدمار الفرنسي ،مس استخدام الدارجة والله ة األمازيغية لتقريص املعة للناطقني بغري العربية
والفرنسية .
اخلامتة
قائمة املصادر لاملراجع
 .0أسيد كالو،مقال بعنوان ن قارة آسيا تستحوذ على  % 64من مست ييخدمي اإلنرتنت يف العامل" ،اتريخ
النشر :يف  06مارس ، 6102،اتريخ الدخول . 6102-10-06،
 .6مقال بعنوان  :اإلعالن والرتويج ،عن موقس ، www.sasb86.comبتاريخ اإلعنني  2أفريل
 . 6102الساعة . 66:32

 .3الرازي ،خمتار الصحا  ،مادة نصر ،د ب ،دار الفكر  ،ط. 0

 .2ابن منظور  ،ال الدين أبو الفتل بن مكرم ،لسان العرو ،ج ، 2القاهرة ،دار املعار ،د ت .
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 .2منصععور عبععد العزيععز اخلرلععي  :الغييزل الثقييايف لألميية اإلسييالمية ماضيييه لحاضييره  ،العراي

 ،دار الصععميعي

للنشر والتوزيس  ،ط  6111 ، 6م .

 .2املوسوعة العر ية العاملية ،ج  ، 2حر التا  ،مؤسسة أعمال املوسوعة  ،الراي

 ،ط ، 6دت .

 .2موسى إبراهيط اإلبراهيط ،ثقافة املسلي ني األصالة لالتحدايت  ،عمان ،دار عمان ،ط . 6110

 .2أ.الرامي ،ب.فا (،تر) ميلود سفاري وتخرون  ،البحث يف انتصا عماصر مم جية ،خمخ علط االجتما
واالتصال ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر  6112 ،م،

.632

 .2مسري دمحم حسني  :حبوث اإلعالم األسس لاملبادئ  .عا الكتص ،القاهرة ،دت.

 .01دمحم أسد ،اإلسالم على مفرتق الطرق ،دار العلط للماليني ،بريوت ،ط.0222، 2

.00ألد رضا ب ااحص كتاب اخليبة األد بة للسياسة الغر ية يف الشرق  -تر ة دمحم بورقيبة ودمحم الصادق
الزمر  -دار بوسالمة  ،تونأ .0222
.06لوعورب ستودارد ،حاضر العامل اإلسالمي،تر ة ع اج نويهصدار الفكر  -ط 0220 -0320 ، 3
 .03لند فريزر  ،الدعاوة السياسية  ،تر ة عبد السالم شحاتة  ،ط  ، 0بريوت . 0221 ،

 .02أنور اجلندي ،اإلسالم يف معركة التغروب  ،ط  ، 0اجمللأ األعلى للشئون اإلسالمية  ،القاهرة ،
0222م.

 .02عمر فروخ  ،مصطفى خالدي  :التبشري لانستعمار يف البالد العر ية  ،بريوت  ،منشورات املكتبة العصرية
،

 .02جملة الدعوة ،

ط 0222 ، 0م .
 ،0222السعودية 06 ،يونيو 6113م .

 .02لة البيان ، 023 ،دب  ،دت .

 .01عن موقس شبكة األلوكة ،مقال بعنوان ن سلوكيات سلبية فيسبوكية التمصري لدعوات الكفر لاإلحلادن
،http://www.alukah.net/sharia/0/44606/بتاريخ 00مارس ، 6102الساعة  03:23د
 .02راجس موقس

، http/www.moe.edu.kw/pages/sectors/07/03/010/3loom.:بتاريخ األحد 3
أفريل  6102الساعة . 31 : 06

.61اإلجنيل ،الع د القدمي ،بريوت  ،عية الكتاب املقدس ،ط . 6110، 6
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