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ملخص الدراسة
صارت البيئة البنجالديش���ية مس���تطابة من ِقبَل الوكاالت التنصيرية؛ بس���بب الوضع االقتصادي املتردي، ووجود 
حالة من الَعَوز والفاقة في معظم القرى واألرياف البنجالديش���ية، وضعف البنية التحتية، وعجز احلكومة عن توفير 
اخلدمات الالزمة ملواطنيها، أضف إلى ذلك تعرُّض البالد لألعاصير والفيضانات التي تش���رد آالف األسر، وتقضي 

على احملاصيل، وتوّلد حالة من الفقر املدقع في األماكن املنكوبة. 
واملنصرون األجانب ميثلون قاعدة الهجمات التنصيرية في بنجالديش، وقد انضم إليهم املنصرون احملليون؛ ليكّونوا 

جبهًة موحدة الحتواء البلد املسلم، وملئه بالتوجهات النصرانية. 
وش���هدت بنجالديش منذ ظهورها كدولة مستقلة عام 1971م تدفًقا عارًما من قبل املنّصرين؛ حيث وجدوا أرضية 
خصبة في ظل التعاطف الواضح من قبل احلكومة معهم؛ بسبب موقف النصارى واملنّصرين املؤيد لثورة االنفصال.

وتنخ���رط 52 جمعية ومنظمة في أعمال التنصير مباش���رة، باإلضافة إلى الكثير م���ن اجلمعيات والوكاالت التي 
ترتبط بعالقة حميمة بالبعثات الكاثوليكية والبروتستانتية، وتتعاون فيما بينها للتداول التنصيري، وتنفيذ مخططات 

الدوائر التنصيرية.
وتستهدف الوكاالت التنصيرية في بنجالديش الش���رائح الضعيفة كالنساء واألطفال والفقراء واملعوزين واألميني، 
وم���ن يقل زادهم من التعليم، وكذلك املعزولني اجتماعّيًا، وميكن تقس���يم املجموعات املس���تهدفة من ِقبل الوكاالت 

التنصيرية إلى ثالث مجموعات رئيسة، هي: الهندوس، وسكان القبائل، واملسلمون.
ويتخذ املنصرون في بنجالديش العديد من الوسائل واألساليب في عملهم أهمها: الدعم املادي املباشر، اخلدمات 
اإلغاثي���ة، التعليم، تنصير املرأة، اخلدمات الطبية، إقامة مخيمات ش���بابية، تنظيم الن���دوات للُكّتاب واملرّبني وقادة 

املجتمع، تأسيس ُدور األيتام، تنظيم حلقات قراءة الكتاب املقدس.
وبالنظر إلى موقف املس���لمني جتاه النشاط التنصيري في بنجالديش؛ فقد استطاعت الوكاالت التنصيرية حتييد 
كثير من املس���لمني، عما تقوم به من األعمال، فهي تقدم مختلف أنواع اخلدمات للمسلمني من ذوي الَعَوز واحلاجة، 

وحتى املدارس الدينية اإلسالمية واملساجد تدعمها هذه الوكاالت لتحييد املسلمني.
ورغم أن طلبة العلم واملش���ايخ ال يزالون يحاولون توعية الشعب جتاه مخاطر التنصير، وإصدار املجالت اإلسالمية 
والتقارير حول األنشطة التنصيرية؛ إال أنها ال تترك أّي أثر يُذكر على الساحة؛ وذلك نظًرا لغياب اجلمعيات اإلسالمية 

القوية التي ميكن أن تواجه الوكاالت التنصيرية ببرامج ومشاريع إغاثية وتطبيبية وتعليمية كما لدى املنّصرين.
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حممد مشس احلق صديق 
mshsiddique@gmail.com رئيس جمعية أبحاث - بنجالديش



273

ميك���ن النظر إلى محاوالت العمل التنصيري في بلدان العالم اإلس���المي باعتب���اره صورة من صور احلروب 
القيمية واملفاهيمية التي تش���ّن على األمة، ولعل ما يحدث في بنجالديش يعبر لنا عن واقع تلك احلرب؛ فعلى 
ضفة نهر برامابوترا كانت جتري عملية التعميد في ظهر يوم األربعاء املوافق 2010/5/26م، فقد جيء مبجموعة 
من ذوي الَعَوز واحلاجة، يبلغ عددهم 55 ش���خًصا، بينهم ثالثون امرأة من مختلف مناطق محافظة جمال بور. 
كان���ت جتري عملية التعميد دون أن يعي هؤالء أنهم يُدَخلون في النصرانية. كان يؤمر أحدهم بالغطس في املاء 

ر.  باسم املسيح، وعندما يخرج يُطبع على ناصيته ختم يدل على التنصُّ

وقد انتبهت إحدى النس���اء فاعترضت: ملاذا نغطس في املاء باس���م املسيح؟ نحن جئنا لنحصل على القروض 
وليس لترك ديننا والتحول إلى النصرانية! وقد انضم إليها بعض األصوات فتعالت؛ فكان أن انتبه بعض من كانوا 
واقفني بعيًدا، فجاءوا وأنقذوا هؤالء. وقد ذهب كاتب هذه السطور إلى املناطق التي أُخذ منها هؤالء مع مجموعة 
من زمالئه، وقابل بعض األش���خاص الذين جيء بهم للتعميد، فتأكد مما يلجأ إليه املنّصرون من أس���اليب املكر 
واخلداع لتنصير املسلمني. فقد قيل لهم: إن هناك جمعية للقروض الصغيرة تقدم خمسة آالف تاكا )حوالي 70 
دوالًرا( فور تس���جيل االسم بها، وتُقدم خمسة عش���ر ألف تاكا )حوالي 210 دوالرات( كل شهر لتحسني أوضاع 

األسرة. فهؤالء جاءوا دون أن يعرفوا املصير املأساوي الذي كان في انتظارهم. 

بنجالديش.. البيئة املستطابة من قبل وكاالت التنصري:

 تقع بنجالديش في جنوب شرق قارة آسيا، وحتدها الهند من كل اجلهات، ما عدا جهة أقصى شمال الشرق، 
والتي حتّدها بورما )ميامنار(، ويحّدها من اجلنوب س���احل البنغال، ومس���احة بنجالديش  147.570كيلو متًرا 
مربًعا، أما عدد س���كانها فيبلغ 150 مليوًنا حس���ب آخر التقديرات، وميثل املسلمون فيه نسبة 85% والهندوس 
10.5%، والبوذيون 0.5%، وأغلبهم ميثلون املدرسة البوذية األولى ثيرافادا، واملسيحيون ميثلون نسبة أقل من %1 
وأغلبه���م من الطائفة الروماني���ة الكاثوليكية، وعددهم في ازدياد في ظل النش���اط التنصيري الدءوب، وميثل 

األرواحيون  %0.1.

 والبيئة البنجالديشية مستطابة من قبل الوكاالت التنصيرية؛ بسبب الوضع االقتصادي املتردي، ووجود حالة 
م���ن العوز والفاقة في معظم القرى واألرياف البنجالديش���ية، وضعف البنية التحتية وعجز احلكومة عن توفير 
اخلدم���ات الالزمة ملواطنيها، أضف إلى ذلك تعرض البالد لألعاصير والفيضانات التي تش���ّرد آالف األس���ر، 

وتقضي على احملاصيل، وتوّلد حالة من الفقر املدقع في األماكن املنكوبة. 

حممد مشس احلق صديق 
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 واحلكوم���ات العلمانية ف���ي بنجالديش متنح كافة 
التسهيالت للمنّصرين. وقد قال »األب لينتو« في أحد 
تصريحاته لوس���ائل اإلعالم: إنه »ال مير شهر دون أن 
تأتي مجموعة من الناس ليعلنوا اعتناق املسيحية في 
كنيس���ة كاكريل. وليس هناك أية مشكلة تعوق الدعوة 

املسيحية«، مضيًفا أن »احلكومة 
لم تتوان عن تقدمي أي دعم لنا.. 
نحن أقلية، لكنن���ا منتلك نفوًذا 

في مجتمعنا«. 

 وف���ي الصفح���ات التالي���ة 
سنحاول اس���تكناه ما يجري في 
هذا البلد املس���لم م���ن اجتياح 
وتعمي���م  ج���ارف،  تنصي���ري 
النصرانية مبختلف  التوجه���ات 

الوسائل واألساليب. 

بداية النشاط التنصريي يف بنجالديش:

 املنّص���رون األجان���ب ميثل���ون قاع���دة الهجمات 
التنصيرية في بنجالديش، وقد انضم إليهم املنّصرون 
احملليون؛ ليكّونوا جبهة موح���دة الحتواء البلد وملئه 

بالتوجهات النصرانية. 

 وإذا كنا ال نعرف بدق���ة متى كانت البداية الفعلية 
للعمل التنصيري وسط الشعب البنغالي، إال أن بعض 
الدراس���ات املس���يحية تش���ير إلى أن توماس -أحد 
حواريي عيس���ى عليه السالم- قد جاء إلى الهند عام 
52م، وأقام في كيراال، في أقصى جنوبي الهند، وأدخل 

آالًفا من الهنود في النصرانية. 

وخالل فترة القرون الوس���طى لم حتَظ النصرانية 
بحضور ملحوظ في شبه القارة الهندية، وكان التجار 
البرتغالي���ون يأتون م���ن جزيرة جاوا اإلندونيس���ية 
قاصدين عبور البحر إل���ى املناطق البنغالية، إال أنهم 
لم يفلحوا في محاوالتهم التي بدءوا فيها انطالًقا من 
ع���ام 1517م، إلى أن جاء عام 1537م؛ حيث أُذن لهم 

بإقام���ة منافذ جمركية في هوغلي )Hooghly( ببنغال 
الش���رقية ) في الهند(، وفي شتياغونغ، إحدى املدن 
الكبرى في بنجالدي���ش احلاضرة، وكان امللك »أكبر« 
أول من سمح للنصارى البرتغاليني بإقامة مستوطنات 

دائمة وكنائس في والية البنغال. 

 وقد تأسس���ت أول كنيس���ية 
في  عام 1599م  بنجالديش  في 
محافظة  قرب  القدمية  جوسور 
ش���اتخيرة، فقد ذهب اليسوعي 
فرانسيس���كو فرناندي���ز إل���ى 
تشانديس���ان )جوسور القدمية( 
في أكتوبر عام 1599م وأس���س 
ب���إذن م���ن املل���ك براتاباديتيا 
)Pratapadittya( بيًتا للقس���يس. 
وقد ُسميت هذه الكنيس���ة »االسم املقدس للمسيح«، 
والتي بدأت نش���اطها بصورة رس���مية في أول يناير 

1600م. 

وفي 24 يناير عام 1600م أُسس���ت كنيس���ة أخرى 
باس���م كنيس���ة يوحنا املعمداني، وذلك في محافظة 
ش���يتاغونغ. وثالث كنيس���ة في بنجالديش تأسست 
بدعوة من التجار البرتغاليني في عام 1601م، وكانت 

كنيسة صغيرة على ضفة نهر كارنوفولي. 

 وفي عام 1608م أعلن »إس���الم خ���ان« -احلاكم 
املغولي على بنغ���ال- بأن داكا، التي كانت مجرد ثكنة 
عس���كرية، أعلن بأنها هي عاصمة بنغال. وقد أعقب 
ه���ذا اإلعالن التق���دم واالزدهار باملنطق���ة كان من 
شأنه أن يجذب انتباه التجار البرتغاليني والهولنديني 
والفرنس���يني واإلجنلي���ز. ففي ع���ام 1612م انطلق 
املنص���رون البرتغاليون بنش���اطهم التنصيري بداكا، 
وأسس���وا أول كنيس���ة بها عام 1628م. وقد أطلقوا 
 »Church of the Assumption« على هذه الكنيس���ة اسم
)كنيسة عيد انتقال العذراء( والكنيسة الثانية في داكا 

أُسست عام 1677 مبنطقة تيجغاون. 

تأسس��ت أول كنيس��ة ف��ي بنجالديش عام 
1599م في جوس��ور القديمة ق��رب محافظة 
شاتخيرة، فقد ذهب اليسوعي فرانسيسكو 
فرنانديز تشانديسان )جوسور القديمة( في 
أكتوبر عام 1599م وأس��س بإذن من الملك 
براتاباديتيا )Pratapadittya( بيًتا للقسيس. 
وقد سميت هذه الكنيسة »االسم المقدس 
للمس��يح« والت��ي ب��دأت نش��اطها بصورة 

رسمية في 1 يناير 1600م. 
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 وفي 1695م أُسس���ت كنيس���ة القديس نيكوالس 
مبنطقة ناغوري التي تقع على بعد 25 كيلو متًرا نحو 
شمالي شرقي داكا. وفي عام 1764م أّسس املنّصرون 
البرتغاليون كنيسة في بادريشي بور مبحافظة بريسال، 
وأخرى في حس���نه باد الواقعة على بعد 30 كيلو متًرا 
من داكا. وبجهود تنصرية من ِقَبل املنصرين البرتغاليني 
حتول العديد من البنجالديش���يني إلى النصرانية في 
تلك الفترة القدمية؛ فبلغ عدد النصارى الكاثوليك في 

بنجالديش عام 1682م 14120 نسمة. 

 ويعتبر املنّصر وليام كيري أكثر املنصرين نش���اًطا 
وفاعلي���ة ف���ي ذاك الزمن القدمي؛ حي���ث وصل إلى 
سيرامبور في ش���رقي بنغال عام 1793م. وفتح هذا 
املنّصر البريطاني أم���ام حركة التنصير آفاًقا جديدة 
في الديار البنغالية. فهو باإلضافة إلى قيادته للنشاط 
التنصيري ترج���م الكتاب املقدس إلى اللغة البنغالية، 
س بعثة سيرامبور  وألَّف قاموًس���ا للغة البنغالية، وأسَّ
وكلي���ة للتعليم احلديث، باإلضافة إلى إصداره صحًفا 

إخبارية ودوريات. 

وكان زمالؤه أمثال الدكتور جون توماس، ووليام وارد، 
وفيليس كيري، ابنه، وجون برس���ون ممن تركوا آثاًرا 
كبيرة عل���ى األدب البنغالي، وكل ذلك بغرض توصيل 
الكتاب املقدس، وتسهيل فهمه على البنغاليني. وحتى 
املدارس احلديثة ترجع بداية تأسيسها إلى وليام كيري 
ال���ذي أراد، من خاللها، تنصي���ر األطفال البنغاليني، 

وتقريب الكتاب املقدس إليهم. 

 ومع ولي���ام كيري تواف���د العديد م���ن املنظمات 
التنصيري���ة إلى املناطق البنغالي���ة تأتي في طليعتها 
 ،)Missionary Society Baptist( جمعية تبش���رية معمدانية
وهي من أص���ل بريطاني جاءت عام 1793م ، وتالها 
-Church Missio )مجيء اجلمعية التبشيرية الكنسية 
ary Society(، وهي أيًضا من أصل بريطاني جاءت عام 

1805م، ومجلس التبش���ير العاملي )البريطانية(، وقد 
جاءت عام 1861م، والبعثة املعمدانية األسترالية عام 
1882م والبعثة املعمداني���ة النيوزلندية عام 1886م، 

وبعثة أكسفورد )من الكنسية اإلجنليكانية البريطانية( 
عام 1895م. وكنائ���س اإلله )األمريكية( عام 1905م، 
والس���بتيون عام 1919م، وجمعيات اإلله عام 1945م، 
وبعثة س���انتال اللوثرية عام 1956م. وبعثة بنجالديش 
من املؤمتر املعمداني اجلنوبي )األمريكي( عام 1957م، 
وجمعية املعمدانيني للتبش���ير العاملي )األمريكية( عام 

1958م.

 وبعد ظهور بنجالديش كدولة مستقلة عام 1971م 
ش���هدت هذه الديار تدفًقا عارًما من قبل املنصرين؛ 
حيث وجدوا أرضية خصبة في ظل التعاطف الواضح 
من ِقبَل احلكومة الفتية معهم بسبب موقف النصارى 

واملنصرين املؤيد لثورة االنفصال. )1(

 ووفًق���ا مل���ا كش���فه املكت���ب احلكوم���ي املختص 
باجلمعيات غير احلكومية )NGO Bureau(؛ فإن 52 من 
اجلمعيات تنخرط في أعمال التنصير مباشرة، وهذه 
World( الكرازة التبشيرية العاملية )اجلمعيات هي )1 

اخل���الص  وجي���ش   )2(  .)Missionary Evangelism

)The Salvation Army( )3( واملجلس البنجالديش���ي 
-Bangladesh Foreign Mi اخلارجي���ة  )للبعث���ات 
 sion Board( )4( واللجن���ة املركزي���ة للي���ل الرئيس 

)Main-night Central Committee( )5( والكنيسة السبتية 
 Seven-day Adventist Church of( الس���بعة  لأليام 
 ,Bangladesh( )6( والوكالة السبتية الدولية لإلغاثة 

-Adventist Development and Relief Age )والتنمي����ة 
cy International( )7( وجمعي���ة تبش���يرية معمدانية 

 )New Zealand Baptist Missionary Society ( نيوزلندية
 Bangladesh Luther( وبعثة لوثر البنجالديشية )8(
 (International والزمالة املسيحية العاملية )9( )Mission 

 (Christian Fellowship )10( والبعثة املعمدانية املتوسطة 

( Baptist Mid Mission Bangladesh) )11( مركز احلياة 

اجلديدة   ( New Life Center ))12( اجلمعية التبشيرية 
املعمدانية ( Baptist Missionary Society) )13( مجلس 

(1)  See A. Hussain, Birth of Bangladesh. The Political 
Role of Missions (Islamic Foundation London, 198



الباب الثالث : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي الثامن 276

 )14( (Social and Institution Board ) ومعهد اجتماعي
 )15( (Church of God Mission ) كنيس���ة بعثة اإلل���ه
 (Christian Service Society ) جمعية اخلدمة املسيحية
 (Community مشروع الرعاية الصحية للمجتمع )16(
 Health Care Project( )16( البعثة الفنلندية اخلارجية 

احلرة ( Finnish Free Foreign Mission) )17( االحتاد 
املعمداني   ( Association of Baptist) اللجنة اإلصالحية 
(Christian Reform World- املس���يحية لإلغاثة العاملية
 ( relief Committee )2( الرؤي���ة العاملي���ة لبنجالديش

لوث���ر  بعث���ة   )21(  (World Vision of Bangladesh)  
البنجالديش���ية )الفنلندية( )22( االحتاد املس���يحي 
 Young Women’s( الش���ابات  للنس���اء  البنجالديشي 
( Christian Association of Bangladesh ) 23( جمعية 

 (Bangladesh Bible الكتاب املق���دس البنجالديش���ية
 (College of كلي���ة الالهوت املس���يحي )24( Society)

(Christian Theology )25( الكرازة املسيحية الوطنية 

( Christian National Evangelism) )26( جمعية التبشير 

-(The Australian Baptist Missio  املعمداني األسترالي
(ary Society )27( التحالف العاملي جلمعيات الش���بان 

 World Alliance of YMCA Bangladesh  املسيحية بنجالديش
)28( املجلس الوطني جلمعيات الش���بان املس���يحية 
 (National Council of YMCA Bangladesh بنجالديش
( )29( الكنيس���ة الرس���ولية اجلديدة في بنجالديش 
 ( New Apostolic Church of Bangladesh))30( كنسية 

 )31( (Calvary Apostolic Church ) كلبري املس���يحية
 )32( )Assembles of God Mission)  جتمع بعثة اإلل���ه
 (Santal Mission Norwegian ) بعثة سانتال النرويجية
 (Presbyterian مش���يخية بليبي في بنجالديش )33 (
( Plebes in Bangladesh )34 ( بعثة لوثر البنجالديشية 

-(Bangladesh Luther Mission (Norw  ) النرويجي���ة(
 (Jatio Church املجلس القومي الكنس���ي ) 35 ( gian)

( Parishad )36( كنيس���ة بنجالديش ملش���روع التنمية 

-(The Church of Bangladesh Social deve  االجتماعية
 (Friends أصدقاء بنجالديش )37( opment Program)

(Rain- منزل قوس قزح العاملي )38( of Bangladesh )

( bow House International )39( احلي���اة املس���يحية 

بنجالدي���ش  (Christian Life Bangladesh))40( كوني 
 (Life Bangladesh) 41( بنجالدي���ش احلياة( (Connie)

 (Christian اللجنة املس���يحية لتنمية بنجالديش )42(
 Commission for Development in Bangladesh (CCDB)

 (CARITAS Bangladesh ) 43( كاريت���اس بنجالديش(
 (Swedish Free Mission ) 44( البعثة السويدية احلرة(
)45 ( هيد بنجالديش ( Hid Bangladesh) ) 46( منازل 
 (BCRS Foundation Homes مؤسسة بي س���ي أر أس
 (World-vision رابطة الصالة للرؤي���ة العاملية )47( )
(Ideas Inter- األف���كار الدولية )48( Prayer League )

( national )49( اخلدم���ة الريفية لرانغبور وديناجبور 

)50( ديب شيخا ( Dip-Shikha) )51( والرؤية العاملية. 
.World Vision

 باإلضافة إلى ه���ذه اجلمعي���ات التنصيرية التي 
تعمل في مجال التنصير بصورة مباشرة هناك الكثير 
من اجلمعيات وال���وكاالت التي ترتبط بعالقة حميمة 
فيما  وتتعاون  والبروتس���تانتية،  الكاثوليكية  بالبعثات 
بينها للتداول التنصيري وتنفي���ذ مخططات الدوائر 
التنصيرية. وفي الكثير من احلاالت تعمل هذه الوكاالت 
كالواجهة األمامية لتأليف القلوب، وخلق سياقات قابلة 

للتحويل التنصيري على املدى البعيد.)1(

ويقدر عدد اجلمعيات غير احلكومية في بنجالديش 
بأكثر من 30 ألًفا، تتلقى الكثير منها الدعم من الدوائر 
الغربية والكنسية، وتقوم بتنفيذ رغبات الداعمني لها. 

اجملموعات املستهدفة: 

 الوكاالت التنصيرية في بنجالديش تَس���تهدف، في 
الغالب األعم، الش���رائح الضعيفة كالنساء واألطفال 
والفق���راء واملعوزين واألميني، ومن يق���ل زادهم من 
التعليم، وكذل���ك املعزولني اجتماعّيً���ا كالعاملني في 
مجال تنظيف مجاري املياه، وغيرهم ممن ينتمون إلى 

طائفة الهندوس املنبوذين. 
)1( انظر جريدة االنقالب اليومية )داكا( التاريخ 5 نوفمبر 1994م. 
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وميكن تقس���يم املجموع���ات املس���تهدفة من قبل 
ال���وكاالت التنصيرية إلى ثالث مجموعات رئيس���ة، 
وهي : الهندوس، وس���كان القبائل، واملسلمون، وإليكم 

تفصيل ذلك.

أواًل: اهلندوس:

 جت���در اإلش���ارة إل���ى أن ع���دد الهن���دوس في 
 %10.5 إلى  يص���ل  بنجالديش 
وفًق���ا إلحصائيات عام 1991م، 
وأهم وسيلة تلجأ إليها الوكاالت 
التنصيرية الستقطاب الهندوس 
تش���غلية  سياس���ة  تبني  ه���ي 
الهندوس،  إلى  تقضي باالنحياز 
وترجيحه���م عل���ى غيرهم مللء 
األماكن الش���اغرة ف���ي مرافق 
التنصيرية.  اإلدارات  مؤسسات 
وذلك نظًرا لس���هولة استيعابهم 

ف���ي محيط الثقاف���ة النصرانية، مقارنة باملس���لمني 
الذين يصعب احتواؤهم؛ بسبب ما يُظهرون من العناد 

واملقاومة.)1( 

 ويقدم نظ���ام الطبقات -الذي ال ي���زال الهندوس 
يتمس���كون به كموروث ديني لديه���م، والذي مبوجبه 
يوزعون البش���ر على أربع طبق���ات- فرصة للتغلغل 

التنصيري في أوساط الطبقات الدنيا. 

والطبقات الهندوسية هي: 

1- طبق��ة الربامه��ة: ومهمتها تدريس أس���فار فيدا 
وتعليمه���ا، وتبريك تقدمي القراب���ني التي ال تُقبل من 
الن���اس إال عن طريقهم. ومنها يك���ون الكاهن واملعلم 

والقاضي. 

2- طبقة الكاشترو: ومهمتها اجلندية، وتقدمي القرابني 
والصدقات، وحمل السالح للدفاع عن الوطن.

)1( انظر جريدة االنقالب اليومية )داكا( 8 سبتمبر 1998م. 

3- طبق��ة الويش��ا: ومهمتها التج���ارة والصناعة، وتربية 
املواشي والزراعة، واإلنفاق على املعاهد العلمية والدينية.

 4- طبق��ة الش��ودرا: ومهمتها خدمة الطبقات الثالثة 
الش���ريفة. وال يجوز ألفراد ه���ذه الطبقة أن يجمعوا 

ثروات زائدة. 

 وهناك جماعة املنبوذين، وهم سكان الهند األصليني، 
ويسمون زنوج الهند. وهؤالء قد 
حرمهم املجتمع الهندوس���ي من 
فلم  اإلنس���انية.  احلقوق  جميع 
يس���مح لهم حتى باعتناق دينه، 
بل مت نبذهم متاًما ليعيشوا حياة 
بدائية مريرة. وهؤالء رمبا عبدوا 
كومة من اآلج���ر ظانني أنها أّم 
القرية أو شيطانها. ويعمل هؤالء 
في بنجالديش في مجال تنظيف 
مجاري املي���اه، وتفريغ خزانات 
احلمامات، وغيرها من األش���غال التي يعتقدون أنهم 

ُخلقوا من أجلها. 

والنش��اط التنصريي يف حميط اهلن��دوس، يتركز على 
الطبقة الدنيا واملنبوذين؛ نظرًا إىل االعتبارات التالية:

أ- أن العمل التنصيري ضمن هاتني الش����ريحتني 
يجد استجابة س����ريعة، وذلك بسبب عدم ارتياحهما 
للتميي����ز الطبقي ال����ذي جتده من ِقَبل األش����خاص 
املنتمني إلى الديانة ذاته����ا. ومن ثَم فإن التحول إلى 
النصرانية يُعيد إليهما -بحسب ظنهما- شخصيتهما 

اإلنسانية احملترمة.

ب- تريد ال���وكاالت التنصيرية من خالل اهتمامها 
بهاتني الش���ريحتني أن تُظهر نفسها بأنها تقف بجوار 
احملروم���ني، وتتقاس���م آالمهم، وتعي���ش أحالمهم؛ 
فتس���تقطب أنظار املجتمع إل���ى أعمالها التي تُضفي 

عليها صبغة اإلنسانية.

ج�- مبا أن هاتني الش���ريحتني يسهل اصطيادهما؛ 

ال��وكاالت  إليه��ا  تلج��أ  وس��يلة  أه��م 
ه��ي  الهن��دوس  الس��تقطاب  التنصيري��ة 
تبن��ي سياس��ة تش��غلية تقض��ي باالنحياز 
إلى الهن��دوس، وترجيحه��م على غيرهم 
لملء األماكن الشاغرة في مرافق مؤسسات 
اإلدارات التنصيري��ة. وذل��ك نظًرا لس��هولة 
اس��تيعابهم في محيط الثقافة النصرانية، 
يصع��ب  الذي��ن  بالمس��لمين  مقارن��ة 
احتواؤهم؛ بس��بب ما ُيظه��رون من العناد 

والمقاومة.    
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فكلما متكنوا من احتوائهما تقدموا أشواًطا إلى تنفيذ 
مخطط تنصير بنجالديش، وزيادة عدد النصارى بها. 
فهذه النقطة يجب أن ينتبه لها املس���لمون؛ فال يقفوا 
مكتوفي األيدي بدعوى أن األمر ال يعنينا. مع العلم بأن 
الطبقة الهندوس���ية الدنيا وطائفة املنبوذين هم أيًضا 
أناس خلقهم الله، فالناس سواس���ية كأسنان املشط، 
فهم بحاجة إلى الدعوة اإلسالمية ليكتشفوا طريقهم 
إلى عبادة الله، واخلل���ود في جنة النعيم في اآلخرة. 
فترك هؤالء فريسة سائغة أمام الوكاالت التنصيرية، 
والوقوف موقف املتفرج؛ ال شك أنه جرمية نكراء بحق 

هؤالء وبحق دين الله. 

 وإذا كان النش���اط التنصيري يتمركز على الطبقة 
الدنيا، واملنبوذين من بني الشرائح الهندوسية؛ إال أن 

املنّصرين ال يتركون الطبقات األخرى 
دون اهتم���ام. فهم يس���تهدفون 
الهندوس���ية  الش���رائح  جمي���ع 
مبختلف الوس���ائل واألس���اليب. 
وعلى األخص األطباء واملهندسني 
ورجال الثقاف���ة، والفن، والتجار 
واملناصب  الوظائ���ف  وأصحاب 

املرموقة في الدوائر الرس���مية وغير الرسمية. فقد 
تأكدت من هذا بنفس���ي مراًرا وتكراًرا أثناء جوالتي 
الدعوية في وس���ط غير املسلمني املتعلمني في بعض 
امل���دن؛ حيث قابلت األطباء واملهندس���ني وأس���اتذة 
الكليات من الهندوس؛ فقالوا: إن املبشرين )املنّصرين( 
املس���يحيني يأتوننا كثيًرا، ويراسلوننا دائًما، وقد أبرز 
بعضهم الكتاب املقدس ونش���رات تنصيرية. علًما بأن 
محاوالتهم هذه ال تذهب سًدى، وإمنا تثمر في كسب 
تعاطفهم مع النصارى واملنصرين في حال عدم حتولهم 
إلى النصرانية، وهذا ه���و الغالب، وقد الحظت هذا 
واضًحا أثناء مقابلتهم، حتى وجدت بعضهم يحفظون 
أسماء األساقفة املتواجدين في بنجالديش، ويرتبطون 
بعالقة وثيقة بهم، فقد قال لي البروفيسور الهندوسي 
املعروف، جاتني س���ركار: »إذا كن���ت تريد أن جُتري 

احلوار مع األساقفة فبإمكاني أن أرّتب ذلك«. 

ثانًيا: القبائليون:

 القبائليون هم السكان األصليون من غير البنغاليني. 
وهؤالء ينتم���ون إلى ديانات وثنية مختلفة األش���كال 
واملظاه���ر، وميثلون أهم نقاط ارت���كاز املنّصرين في 
بنجالدي���ش. ويتواجد هؤالء القبائلي���ون في املناطق 
اجلنوبي���ة كمحافظة ديناجبور وراجش���اهي ورانغبور 
وبوغ���را. ويتواج���دون أيًض���ا في املناط���ق اجلبلية 
بشيتاغونغ وفي ش���مالي محافظة ميمن سينغ، وفي 

محافظة سيلهت. 

 فالقبائل التي تنشط في وسطها احلركات التنصيرية 
-(Pa ( Kuki) ولوساي ( Lushai) وبانكهو   هي : كوكي
 (Kayang وكايانغ (Mru ) ومرو (Bawm ) وب���اوام kho )

 ( Riang ) وريانغ (Tipperah ) وتبيراه (Kumi ) وكومي) 

وتانتشانغيا ( Tanchangya) وماغ 
 (Chakma وتش���اكما   (Magh )

( وكهاس���ي ( Khasi) ومامبوري 
 (Hajaong وهاجونغ (Mamburi )

 (Hadi وهادي (Garo ) وغ���ارو )
(San- وس���نتال (Dalu ) ودالو )

( tal وماهيلي  (Mahili) وأوران 
)1( .(Munda ) وموندا (Oraon )

 وبجهود تنصيرية مكثفة حتولت معظم أفراد بعض 
ه���ذه القبائل إل���ى النصرانية مثل قبيل���ة غارو التي 

أصبحت نسبة النصارى فيها %98.)2(

 وتش���ير إحصائي���ات ع���ام 1992م إل���ى أن عدد 
املتنصرين من القبائل املختلفة يصل إلى 30%، غير أن 
هذا العدد ازداد كثيًرا في الس���نوات التي تلت؛ حيث 
شهدت الدعوة التنصيرية حتوالً كبيًرا بعد تخّرج أبناء 
القبائل في امل���دارس الالهوتية داخل البلد وخارجه، 
وعودته���م إلى قبائلهم منّصري���ن بعد أن كانت عملية 

(1) Abul Karim Khan, Chritian Mission in Bangladesh, p 10 
انظر موقع جمعية املعونة املسيحية:   )2(

http://www.christianaid.org/Missionaries/ByRegion/SouthA-
sia/BangladeshTargetingTribes.aspx

ت��رك هؤالء الضعفاء فريس��ة س��ائغة أمام 
موق��ف  والوق��وف  التنصيري��ة،  ال��وكاالت 
المتفرج؛ ال شك أنه جريمة نكراء بحق هؤالء 

وبحق دين اهلل.
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التنصير جتري بأيدي املنصرين األجانب في السابق. 

فعلى س���بيل املثال أمت املنصر »ب���اوام« املنتمي إلى 
قبيلية باوام )Bawm( تعليمه الديني في مدرسة الهوتية 
في سيول بكوريا، وحصل على شهادة املاجستير فيها 
عام 1989م، ثم عاد إلى قبيلته وحوَّل معظم أفرادها 
إلى النصرانية، ليس هذا فحسب، بل قام هذا املنّصر 
بتدريب 11 ش���خًصا ليعملوا معه على غرس الكنيسة 
في املناطق اجلبلية حملافظة بانداربان، وقد استطاع 
ب���اوام الوصول إلى 11 مجموعات عرقية في املنطقة 
عينها. كما أرس���ل ثمانية من املنّصرين إلى قبيلة مرو 
األكثر استجابة للدعوة التنصيرية، فاستطاع تأسيس 
ثالث كنائس ف���ي القرى التي تقطنه���ا هذه القبائل 

خالل عام واحد فقط. 

مع العلم بأن جمعية املعونة املس���يحية التي تتكفل 
ب�100000 منّصر في مختلف أنحاء العالم تقدم دعًما 
س���خًيا لألعمال التنصيرية ف���ي احملافظات اجلبلية 

بشيتاغونغ، يقول باوام: 
 Before Christian Aid’s support, the churches of
 BTMB were not growing spiritually and in quantity,»
 Bawm said. «But since we started receiving your
 prayers and financial assistance, God has worked
 among the tribal churches and unreached tribes in

amazing ways.

 »قبل مجيء دعم »جمعية املعونة املس���يحية« كانت 
الكنائس التابعة ملجلس البعثة البنجالديشية القبائلية 
ال تتزايد من حيث الكم والروح، ولكن منذ أن بدأنا في 
تلقي ِصالتكم ومساعداتكم املادية؛ فإن الله قد عمل 
بصورة مدهشة في وسط الكنائس القبائلية والعشائر 

التي لم يتم الوصول إليها«.)1( 

ويوجد اآلن في وسط القبائليني مبحافظة باندربان 
أكثر من 34 كنيسة يشرف باوام على 13 منها. 

 ومما يدل على العمل التنصيري املكثف في وس���ط 

)1( املرجع السابق.

القبائليني، أن الوكاالت التنصيرية قد عينت في كل قرية 
من القرى املنتشرة في احملافظات اجلبلية بشيتاغونغ، 
وبخاص���ة محافظة بانداربان، منّص���ًرا يقوم بتدريس 
أطفال القرية. وعندما ينه���ي األطفال الصف الثالث 
االبتدائي فإنهم يُنقلون إلى مدرسة تنصيرية في مدينة 
باندربان، وبعضهم إلى م���دارس الهوتية في غازيبور، 
مما يدل على أن أطفال القبائليني في معظمهم يشّبون 
عل���ى املعتقدات النصرانية، ويتخ���رج الكثير منهم في 

مدارس الهوتية ليعودوا منّصرين إلى قبائلهم. 

ر الل���ه تعالى لكاتب هذه الدراس���ة زيارة   وقد قدَّ
معظم هذه القبائل؛ فاستغرب مما رأى فيها من العمل 
التنصيري املكثف، وتفان���ي املنصرين وتضحيتهم في 
تلك املناط���ق النائية التي ال تتوافر فيها تس���هيالت 

احلياة املعاصرة. 

 وجتدر اإلش���ارة بأن احملافظ���ات اجلبلية الثالث، 
يقطنها  التي  ورانغامات���ي  وغاغراس���وري  بانداربان 
س���كان القبائل تعتبر مناطق مهمة للمنصرين. يقول 
الباح���ث النصران���ي McNee : »إن أكبر هدية ميكن 
لن���ا أن نقدمها لبنجالديش هي هيل تريكس )هضاب 
شيتاغونغ( املس���يحية. فالقبائليون يعيشون حالة من 
الضغوط من عدة نواحي. فإقامة السد في 1960م قاد 
إلى تشريد آالف من القبائليني، وبخاصة أفراد قبيلة 
تيبيرا. وحرب االستقالل أودت بهضاب شيتاغونغ مع 
الهند إلى الضي���اع، فبنجالديش قلقة حول حدودها، 
ومن ثَم فهناك وجود عسكري في مرتفعات شيتاغونغ، 
واجليش البنجالديش���ي يعيش حالة من االرتياب من 
القبائليني، وجملة هذه العوامل جتعل هذه املناطق في 

رأس قائمة اهتماماتنا للتبشير املسيحي بالبالد«.)2(

 فاملناطق اجلبلية بش���يتاغونغ تتداعى لها الوكاالت 
التنصيري���ة؛ بهدف حتويلها الكام���ل إلى النصرانية، 
وميكن تلمُّس اإلصرار التنصيري لتحويل املنطقة من 

خالل االسترياتيجية التنصريية التالية:

(2) McNee, Crucial Issues in Bangladesh. Pasadena,  (CA: 
William Carey Library, 1976), p. 83. 
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1- يجب حتويل جميع األفراد غير املس���يحيني في 
أسر مسيحية إلى املسيحية.

2- الق���رى التي اعتنق نصف س���كانها املس���يحية 
يجب التركيز عليها حتى تتح���ول القرية بكاملها إلى 

املسيحية.

3-  احلملة التبش���رية اجلماعي���ة ال بد أن تأخذ 
موقعها باملنطقة، وتصبح مشهًدا روتينّيًا فتنفذ مرتني 

في السنة على األقل. 

4- االهتمام باألمناط القيادية ال ينبغي أن يتمحور 
حول املعمدانيني من الشبان املتعلمني اجلدد، بل حول 
القيادات الفعلية في التجمعات القروية، س���واء أكانوا 

متعلمني أم أميني. 

5- لتدريب القيادات الفعلية ينبغي اللجوء إلى كتاب 
»24 حكاية من حكايات الكتاب املقدس«؛ فاللجوء إلى 
القصص واحلكايات لتعليم املبادئ العقدية املسيحية 

للقرويني هو الطريقة املثلى.)1( 

إن املخط���ط التنصيري البعيد املدى هو إقامة دولة 
نصرانية في هذه املناطق، فالوكاالت التنصيرية تقدم 
الوقود الالزم للث���وار االنفصاليني القبائليني باملنطقة 
لالقت���راب من ه���ذا الهدف. وقد ح���دث أن إحدى 
الش���ركات األجنبية رسمت خريطة بنجالديش خالية 

من هذه املناطق.)2(

ويتوق���ع الكثيرون بأن معاهدة الس���الم املوقعة بني 
احلكومة البنجالديشية وبني جمعية التضامن الشعبي 
لس���كان املناطق اجلبلية في 2 ديس���مبر عام 1997م 
والتي تضم 68 نقطة، وتضمن نوًعا من احلكم الذاتي 
لس���كان القبائل؛ فإنها س���تعمل على تسريع اخلطى 
نحو تنفيذ املشروع التنصيري لفصل املناطق اجلبلية 

بشيتاغونغ عن بقية بنجالديش. 

)1( املرجع السابق، ص 74 .

(2) Alam, The Creeping March of Christianity: The Wid -
spread Evangelization in Bangladesh, p 5  Md. Saidul

ثالًثا: املسلمون:

 معظم س���كان بنجالديش من املسلمني؛ حيث تقدر 
نس���بتهم ب�85%، إال أن معظم هؤالء املسلمني يسكنون 
في األرياف. فهناك فقر وعوز وحاجة وس���ط هؤالء 
القروي���ني، وبناء علي���ه فإنهم معّرض���ون ألنواع من 
التأثيرات اخلارجي���ة والداخلية. فالعطش التنصيري 
يرتكز عل���ى هؤالء؛ نظًرا لس���هولة اختراقهم مقارنة 
بس���كان املدن. وإذا كان املنّصرون يواجهون صعوبات 
ف���ي التموض���ع وس���ط القرويني؛ بس���بب معارضة 
املسلمني املتعلمني، فإنهم يحاولون حتييدهم مبختلف 
الوس���ائل واألس���اليب. فف���ي حال فش���ل محاوالت 
احتوائهم بواس���طة الدعوة التنصيرية؛ فإنهم يلجئون 
إلى محاوالت علمنتهم، وجتفيف مشاعر االنتماء إلى 

اإلسالم. 

تنفيـــذ مقـــررات مؤمتـــر كولـــورادو لتنصـــري 
املسلمني يف بنجالديش: 

 عقدت الهيئات التنصيرية العاملية مؤمتًرا موس���ًعا 
في أمريكا الش���مالية عام 1978م، ش���ارك فيه 150 
باحًثا من كبار العاملني في مجال التنصير، وكان مما 
توصلوا إليه من املقترح���ات: إيجاد مقاربة تنصيرية 
من ش���أنها أن ال تنّفر املس���لم م���ن النصرانية، وال 
جتعل اآلخري���ن ينتبهون إلى تنصره، بل تقدمها بثوب 
إس���المي مع تغيير في احملتوى واملضمون، وبناء على 
هذه املقترح���ات؛ فإنهم لم يعودوا يغّيرون األس���ماء 
اإلسالمية للمتنصرين في بنجالديش باستثناء )محمد( 
الذي يسبق أسماء جميع املس���لمني البنجالديشيني، 
ويسمحون لهم بأداء الصلوات بالطريقة اإلسالمية إذا 
رغب املسلم املتنصر في ذلك. وكل ما يُفعل هو تغيير 
احملتوى واملضمون، ويطلقون على املسلمني املتنصرين 
أسماء مألوفة لديهم مثل )عيسائي جماعت( ويطلقون 
على األس���قف الذي يتولى أمورهم الدينية املصطلح 

اإلسالمي »اإلمام«. 

 فاألسماء اإلسالمية ال تغير، وال يؤمرون بالذهاب 
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إل���ى الكنيس���ة؛ إال إذا رأوا أن الظروف قد تواطأت، 
وحتول ثلث س���كان منطقة ما إلى النصرانية. وقد ال 
يعرف هوية الشخص إال بعد وفاته؛ حيث يأتي رجال 
الكنيس���ة حلمله إلى مقبرة النصارى، مبرزين شهادة 

حتوله إل���ى النصرانية، وموضع 
ختم تنصيري في فخذ الشخص 

مثاًل. 

التنصي���ري في  واملخط���ط   
التنصير  يس���تهدف  بنجالديش 
اقتالع  ويتف���ادون  اجلماع���ي، 
فرد من األف���راد من مجموعته، 
ولذا يش���ترطون عل���ى املتنصر 
املس���لم أن يبقي أمر حتوله إلى 

النصرانية في طي الكتمان، وتشير بعض التقارير أن 
املنّصرين يأخذون من املتنص���ر اجلديد عهًدا أكيًدا 
بوضع املصحف حتت رجله، والكتاب املقدس في يده، 

ومن ثَم استنطاقه العبارة التالية: 
 by the name of Jesus, form today I entered in the
 fold of Christianity, leaving Islam forever, by the
name of Jesus, I will not reveal the secrets of my con-
 version to others until the one-third population of my

society is converted to Christianity .

»باسم املس���يح؛ فإنني دخلت من اليوم إلى حظيرة 
املس���يحية، تارًكا اإلسالم لألبد، وباسم املسيح فإنني 
لن أكش���ف عن أسرار حتولي إلى املسيحية لآلخرين، 

حتى يتحول ثلث أفراد مجتمعي إلى املسيحية«.)1( 

 ف���إذا كان املنّصرون في الس���ابق يرك���زون على 
األفراد؛ فإنهم يركزون اآلن على املجموعات، وخاصة 
املجموعات الفرعية املتجانسة، وقد الحظنا ذلك في 
العديد من احملافظ���ات مثل محافظة رانغبور وجمال 
ب���ور، فقد نقلت بعض الصح���ف الوطنية خبر حتول 
30000 ألف مسلم في محافظة رانغبور في مجموعة 
من القرى املتجاورة، وذل���ك بجهود إحدى املنصرات 

انظر: صحيفة سنغرام اليومية )داكا( 24 أبريل 1999م.  )1(

التي تقيم باملنطقة من���ذ ثالثني عاًما. غير أن عملية 
التنصي���ر كانت جتري في تعتي���م كامل إلى أن حتول 
معظ���م أفراد تلك القرى إلى النصرانية؛ فتم اإلعالن 

عن األمر. 

 بسبب هذه التقية التنصيرية 
يصع���ب تقدير الع���دد الفعلي 
للمتنصري���ن من املس���لمني في 
بنجالدي���ش، يض���اف إلى هذا 
صم���ت املنّصري���ن ع���ن البوح 
إليها  التي وصل  املئوية  بالنسبة 
عددهم في بنجالديش. غير أن 
الكثرين يقدرون عددهم بثمانية 
ماليني وبعضهم بعشرة ماليني. 
بينما كان عدد النصارى، طوال فترة االس���تعمار التي 
دام���ت 190 عاًما، لم يتجاوز 50 ألًفا فقط في الديار 

البنغالية.)2(

وكان عددهم عام انفصال بنجالديش عن باكستان 
الغربية 200.000 نس���مة، وقد ازداد هذا العدد إلى 

الضعف مع حلول عام 1991م.)3( 

وسائل وأساليب التنصري:

1– الدعم املادي املباشر:

 تلجأ بعض ال���وكاالت التنصيرية إلى تقدمي الدعم 
املباش���ر إلى الشخص املتنّصر كالذي رأيناه في مطلع 
هذه الدراس���ة، فالش���خص الفقير يُقدم إليه خمسة 
آالف ت���اكا )حوال���ي 70 دوالًرا( بعيد إمتام إجراءات 
تعمي���ده، وإدخاله إلى النصراني���ة، كما يُقدم له دعم 
ش���هري متواصل، حتى يستقيم أمره وتتحسن ظروفه 

املادية. 

(2) Prof. R. Amin, Christian Missionary Activities in Bangl -
desh (Dhaka University Press Ltd, 1983)

(3) Nur Hossain Majidi, NGO: Bangladeshe Christander 
Sorojantra, Al-Furqan (Dhaka). Vol. 10, No. 8 (July 
1994). P. 21

العالمي��ة  التنصيري��ة  الهيئ��ات  عق��دت 
الش��مالية  أمري��كا  ف��ي  مؤتم��ًرا موس��ًعا 
عام 1978م، ش��ارك في��ه 150 باحًثا من كبار 
العاملي��ن في مج��ال التنصي��ر، وكان مما 
توصل��وا إليه من المقترحات: إيجاد مقاربة 
تنصيري��ة م��ن ش��أنها أن ال تنفر المس��لم 
من النصرانية، وال تجعل اآلخرين ينتبهون 

إل��ى   تنص��ره.
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2- اخلدمات اإلغاثية:

 تُعتبر اخلدمات اإلغاثية أهم وس���ائل التنصير في 
بنجالديش، فالفيضان���ات جتتاح مختلف احملافظات 
في كل ع���ام تقريًبا، كما تض���رب األعاصير املناطق 
الساحلية؛ فتش���ّرد اآلالف من السكان، وتقضي على 
املزروع���ات واحملاصيل، مما يخل���ق حالة من اخلناق 
االقتصادي في املناطق املتضررة، وهنا يجد املنّصرون 
فرصتهم السانحة لتقدمي خدمات اإلغاثة، واالحتكاك 
باملس���تهدفني، وكس���ب تعاطفهم وثقتهم.  املباش���ر 
فالش���خص املنكوب إذا وجد أي أح���د يقف بجواره؛ 
ليخفف م���ا به من النكبة واألوجاع؛ فإن قلبه يَِرّق له. 
علًما بأن املنصرين ينتظرون بفارغ الصبر حدوث مثل 
هذه الك���وارث والفيضانات؛ ليجدوا مناًخا مناس���ًبا 

وبيئة خصبة للعملية التنصيرية. 

 وق���د ب���دأ املنصرون ف���ي تنفيذ اس���تراتيجيتهم 
اإلغاثية منذ وقت مبكر. فق���د جاءوا بإغاثات الزمة 
ع���ام 1970م عقب إعصار ش���ديد اجت���اح املناطق 
الس���احلية ببنجالديش، كما قدم���وا الدعم اإلغاثي 

الكبير عقب احلرب األهلية عام 1971م التي أدت إلى 
انفصال بنجالديش عن باكس���تان الغربية. ومنذ ذلك 
الوقت املبكر متّكن املنّصرون من كس���ب ثقة احلكومة 
البنجالديش���ية التي فتحت األبواب على مصراعيها 
أم���ام املنظمات اخلدمي���ة األجنبية، وهيَّ���أت البيئة 
املناسبة لها حتى غدت بنجالديش من أكثر دول العالم 
تواجًدا للمنظمات اخلدمية، ومختبًرا إلجراء التجارب 

في هذا املجال. 

 وبس���بب القاعدة الصلبة الت���ي خلقتها الوكاالت 
التنصيري���ة في بنجالديش؛ فإنها ل���م تعد تتورع عن 
دعوة الشخص املستفيد من برامجهم اإلغاثية للدخول 
إلى النصرانية بصورة مباشرة، فقد حدث أن املسلمني 
مبنطقة قطبديا في ش���يتاغونغ رش���قوا أحد مكاتب 
جمعية كنيس���ة بنجالديش باألحجار بسبب مطالبتها 
بالتنصر، إذا ما رغب املواطنون املسلمون في احلصول 
على موادهم اإلغاثية، وفي حال إعطائها للمس���لمني؛ 
فإنها أعطت القليل معتذرة بالقول بأن هذه املساعدات 

أتت من بلدان مسيحية.)1( 

3- التعليم:

 املدارس التنصيرية في بنجالديش كانت، وال تزال 
الوسيلة الفعالة في مجال التنصير. وتوجد في معظم 
مدارس التنصير أقس���اًما داخلية توف���ر جّوًا مالئًما 
للتنش���ئة النصراني���ة للطالب، وقد خل���ص الباحث 

النصراني McNee أهمية املدارس الداخلية بالقول:

إن العزلة املفروضة من قبل املدارس الداخلية قد خلقت 
لدى طالبها شعوًرا باالستقالل في محيط البعثة. 

وهناك العديد من املدارس أنش���ئت في أماكن 
معزول���ة بصورة متعم���دة، وذل���ك بهدف عزل 
األطفال عن والديهم. وهذا هو سبب إنشاء بعثة 
أكسفورد مدرسة في بريسال، في حني أن مركز 

(1) Nuruzzaman, A Study on the Role of NGOs in the A -
normal Growth of Christian Population  in Bangladesh, 
Dhaka, 1993
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هذه البعثة تبعد عنها 40 كيلو متًرا. )1(

���س املنصرون آالًفا من املدارس في عرض   وقد أسَّ
البلد وطوله، فعلى سبيل املثال توجد في قبيلة غاروا 
وحده���ا 67 مدرس���ة تنصيرية. علًما ب���أن الطالب 
املقيمني ف���ي األقس���ام الداخلية، الذي���ن يؤخذون 
أطفاالً، يتحول جميعهم إلى النصارى. فتحول مدرسة 

 

Horizon التنصيرية التي تقع في س���يدابا بداكا خير 

دليل على ذلك.)2( 

 وباإلضافة إلى م���دارس نظامية يوجد العديد من 
مدارس التنصير للتعليم باملراسالت، وتتولى إدارة هذه 

املدارس اجلمعيات التنصيرية التالية:
1- بعثة اليوم السابع السبتية.

2- الزمال���ة املس���يحية العاملية، وتدير »املدرس���ة 
البنجالديش���ية لتعليم الكتاب املقدس باملراس���الت«، 
وقد بدأت هذه املدرسة عملها عام 1960م، وتعتبر من 

أكبر مدارس التعليم باملراسالت في بنجالديش. 
3- األخ���وة البريطاني���ة، وقد ب���دأت عملها عام 

1963م.
ع من أجل الله، وقد بدأ عمله عام 1972م. 4- جتمُّ

5- االتص���ال بكل بيت، وتقوم مبتابعة األش���خاص 
الذين تراس���لهم مدارس التعليم باملراس���لة فتزورهم 

شخصّيًا. 

4- تنصري املرأة:

 تنصير املرأة تعتبر إحدى وس���ائل تنصير املجتمع 
البنجالديش���ي املس���لم، فاملرأة املتنصرة تخرج على 
العادات اإلسالمية، وتفس���د الثقافة املتحفظة للحي 
الذي تنتمي إليه، وتبدأ في ممارس���ة الثقافة الغربية 
بأنواعها وأش���كالها، فتترك أثًرا كبيًرا على املجتمع، 
وله���ذا يكثر اهتم���ام الوكاالت التنصيرية بش���ريحة 

النساء. 

)McNee  )1 ، املرجع السابق، ص 137.

)2( جريدة إنقالب اليومية )داكا( 8 أغسطس 1998م.

ويق���در أن هن���اك 431 أخًت���ا (Sisters) تنتمي إلى 
17 جتمًعا نصرانّيًا، ينش���طن في مجال تنصير املرأة 
املس���لمة في 47 إبراش���ية في بنجالدي���ش. كما أن 
اجلمعيات اخلدمية املدعومة من قبل الدوائر الغربية 
والتنصيرية؛ ترّكز على امل���رأة على وجه اخلصوص، 
فهن���اك جمعيات تش���ترط للحصول عل���ى القروض 

الصغيرة أن يكون العضو من شريحة النساء. 

وه���ذه اجلمعيات حتّرض امل���رأة على اخلروج عن 
املبادئ اإلسالمية، واختيار منط احلياة الغربية، وحتّثها 
على اخلروج عن طاعة ال���زوج، ومزاولة األعمال في 
املزارع واملصانع بجوار الرجال، وخلع اجللباب، وعدم 
االلتزام باحلجاب؛ بدعوى أنه سبب لتخلف املرأة، كما 
حتّرضها على املطالبة بحقوقها املتساوية في امليراث، 
بل إن بع���ض اجلمعيات تش���ترط للعامالت فيها أن 
يركنب الدراجة العادية والنارية، وهى في طريقها إلى 
مكان العمل. وقد أصبح هذا املشهد مألوًفا في سائر 
املناطق الريفية، مما يزيل نفسية احلشمة التي كانت 
حتملها املرأة البنجالديشية في السابق؛ فتقترب إلى 

قبول الثقافة النصرانية في جميع مظاهرها. 

 ويعتبر توظيف املرأة املس���لمة في املؤسسات ذات 
االنتماء التنصيري وس���يلة أخرى الحتوائها وإدخالها 
احلظيرة النصرانية، وفي حال مقاومة املوظفة املسلمة 
للضغوط اإلدارية لقب���ول النصرانية؛ فإنها تُطرد من 
العمل، فقد طردت الس���يدة محفوظة من »كاريتاش« 
ر. ورفعت  عام 1994م؛ بس���بب رفضها لعرض التنصُّ
الدع���وى ضد ه���ذه اجلمعية في احملكمة الرئيس���ة 
مبحافظة ديناجبور حتت رقم 98/33. وقد طردت من 

العمل املوظفة املسلمة ليلى جسمني لنفس السبب.)3(

5- املنشورات التنصريية: 

 املنّصرون البروتس���انت، هم األكثر اهتماًما بالكتب 
واملنشورات التنصيرية في بنجالديش، فهناك خمس 

(3) Mufti Hifjur Rahman, Shebar Arale NGO ra ki korse, P 
56
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مجموعات تقوم بنشاط كبير في مجال النشر والتوزيع 
للمنشورات التنصيرية. وهي : 

 (Christian Literature 1- مرك���ز األدب املس���يحي
.Center)

 (National Council of 2- املجل���س الوطني للكنائس
.Churches )

(Bangla- 3- جمعية الكتاب املقدس البنجالديشية
 .desh Bible Society)

 (Association   4- احتاد املعمدانيني للتبشير العاملي
. of Baptists for World Evangelism )

5- البعث���ة البنجالديش���ية ) املعمدانية اجلنوبية( 
. (Bangladesh Mission (Southern Baptist) )

 وتأت���ي في طليعة املنش���ورات التنصيرية: الكتاب 
املق���دس، والعهد اجلديد، واألناجي���ل، وقد أصدروا 
ترجمات بنغالية، وترجم���ات بلهجات بعض القبائل، 
ُعوا منها أكثر من مليون نس���خة في مختلف أنحاء  وزَّ
البالد إلى عام 1972م فقط )1(، وتزداد كل عام نسبة 
التوزيع. كما يوزعون بطاقات جميلة، وأشرطة فيديو، 
واألسطوانات التي حتكي حياة املسيح.. هذا باإلضافة 
إل���ى امتالك املنّصري���ن بعض الصح���ف اإلخبارية 
واملجالت، مثل مجلة )Weekly Protibeshi( الش���هيرة، 
وقيامه���م بدعم بعض الصحف اليس���ارية التي تطبع 

أخبارهم بسخاء. 

6- اخلدمات الطبية:

 تُعتبر اخلدمات الطبية إحدى الوسائل املهمة لتنصير 
املس���لمني، فهناك العديد من املستشفيات والعيادات 
واملستوصفات التي تُدار من ِقَبل الوكاالت التنصيرية، 
وتأتي في طليعة هذه ال���وكاالت »الكنائس األمريكية 
لله«، فلها مستشفى في محافظة بوغورا، ومستوصف 
في كانتشانبور، و»احتاد املعمدانيني للتبشير العاملي«، 
ويوجد لها مستش���فى ف���ي هالواغ���ات، وعيادة في 
ش���يتاغونغ، و»جمعية أستراليا املعمدانية التبشيرية«، 

(1) Bangladesh: Status of Christianity Country Profile 
(MARC, Montovia, 1974) p. 4.

ويوجد لها مستش���فى في هالواغات، ومستوصف في 
ش���مالي ميمن سينغ. و»البعثة البنجالديشية للكنائس 
الشمالية«، ويوجد لها مستشفى في أمنورا، و»اجلمعية 
البريطاني���ة املعمداني���ة«، ويوجد لها مستش���فى في 
ش���يتاغونغ يقدم خدمات تدري���ب املمرضات أيًضا، 
وتدير هذه اجلمعية عيادة للمصابني باجلذام كذلك. 
و»جمعية الكنيسة التبش���يرية«، ويوجد لها مستشفى 
في بولوب���ور وآخر في ميهربور، و»البعثة املش���يخية 
اإلجنليزية«، ويوجد له مستش���فى في راجش���اهي، 
وتقدم خدم���ات تدريب املمرض���ات أيًضا، و»جمعية 
نيوزلندة املعمدانية التبشيرية«، ويوجد لها مستوصف 
في برامان باريا، و»جمعية أكسفورد التبشيرية، ويوجد 

لها مستشفى في بريسال.)2( 

املس���يحي  الت���ذكاري  املستش���فى   ويعتب���ر 
( Memorial Christian Hospital) مبال���وم غ���ات 

التي تقع على بعد 60 كيلو متًرا نحو اجلنوب من 
شيتاغونغ من أشهر املستشفيات التنصيرية في 
بنجالديش، وتتبع احتاد املعمدانيني الذي يدير هذا 
املستشفى كلية لتدريب العاملني في مجال التطبيب 
 واسمها »كلية تذكارية مس���يحية لعلوم الصحة«
 (Memorial Christian College of Health Sciences 

( MCCHS) وقد أنشئ في عام 2003م. 

 العم��ل التنص��ريي يف املستش��فيات ل��ه مظاه��ر ش��ى 

من أمهها:
أ- توفير الكتب والنشرات التنصرية ملرتاديها.

ب- عندما يبدأ الطبيب دورته في الصباح أو املساء 
للكشف على املرضى املقيمني في املستشفى ال يبدأها 
قبل الدعاء اجلماعي إلى املس���يح بالش���فاء وقراءة 
جزء من الكتاب املقدس. وقد رأيت هذا بنفس���ي في 
مستشفي تنصيري في هالواغات قبل بضع سنوات. 

ج- أحياًن���ا يقدمون العالج اخلاطئ إلى املس���لم، 
ويطالبون���ه بدع���اء الله أو محمد -صل���ى الله عليه 

(2) The Widespread Evangelization in Bangladesh, P 11
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وس���لم- بالشفاء، وفيما بعد يعطونه العالج الصحيح، 
ويقولون: أدع املس���يح فسوف يس���تجيب لك. وهكذا 
يلجأ املنّصرون إلى أس���اليب ماكرة لتحويل املسلمني 

إلى النصرانية. 

7- خميمات شبابية:

 تتبنى بعض الوكاالت التنصيرية 
مشروع املخيمات الشبابية تأتي 
في طليعته���ا »احتاد املعمدانيني 
لها  يوجد  التي  العاملي«  للتبشير 
برنامج ثاب���ت إلقامة املخيمات؛ 
حيث يعطى الش���باب توجيهات 
املش���اكل االجتماعية مثل  حول 

اإليدز، وتناول املخدرات والعنف وغيرها، ولكن يدمج 
كل ذلك بالترشيد الروحي النصراني.)1(

8- تنظيم الندوات للُكتاب واملربن وقادة اجملتمع:

 تنّظم بعض اجلمعيات ندوات للُكّتاب واملربني وقادة 
املجتمع، وذلك حتت شعارات بّراقة مثل توجيه الشباب 

ليكونوا على مستوى حتديات القرن اجلديد.)2(

9- دور األيتام: 

 تُعتب���ر دور األيتام إحدى الوس���ائل املهمة للعملية 
التنصيرية، وقد أقام املنّصرون العديد من دور األيتام 
في مناطق املسلمني البعيدة عن املدن؛ حيث يلتقطون 
األيتام وأطفال الش���وارع ويربونه���م تربية نصرانية، 
علًم���ا بأن دور األيتام املقامة في املناطق اإلس���المية 
حتمل أس���ماء إس���المية ك�)يتيم خانه( حتى يتمكنوا 
من تعتيم ما يقومون به من نشاط التربية التنصيرية. 
هذا باإلضافة إلى ُدور األيتام التي تُدار في أوس���اط 

نصرانية بأسماء نصرانية مباشرة.)3(
انظر: موقع االحتاد املعمداني للتبشير العاملي في الرابط التالي:  )1(

http://www.aobbangladesh.org/dishari
املرجع السابق.  )2(

(3) CARITAS Bangladesh Annual Report, 1978, p. 60

10- حلقات قراءة الكتاب املقدس:

 وينّظ���م املنّصرون حلقات ق���راءة الكتاب املقدس، 
ل بعض أفرادها إلى  وخاصة في أوساط األسر التي حتوَّ
النصرانية، أو املناطق التي يكثر فيها عدد النصارى، 
مث���ل هالواغات. فه���م يقومون 
بحش���د مجموعة من العائالت 
من  ويطلبون  أفراده���ا،  بكامل 
ش���خص أكثر احتراًم���ا قراءة 
جزء من الكت���اب املقدس. فهم 
يس���تخدمون ه���ذا األس���لوب 
لعملية اختب���ار التربة، والبحث 
عن احتياجات األس���ر ليتمكنوا 

من استغاللها، ومن ثم التمكن من تنصيرها.

النتائج واآلثار:

لقد تركت احلملة التنصيرية الشرس���ة على الديار 
البنجالديش���ية آثارها البعيدة عل���ى مجمل الثقافة 
اإلسالمية امللتزمة التي كانت سائدة في أنحاء البالد، 
فباإلضافة إلى ارتفاع عدد الكنائس إلى 500 كنيس���ة 
على األقل، واالزدياد الرهي���ب لعدد النصارى الذين 
وصلوا إلى 10 ماليني، حس���ب بع���ض التقديرات – 
ويري���دون أن يرفع���وا هذا العدد إل���ى 20 مليوًنا مع 
حل���ول عام 2020م – أصبح���ت املظاهر الغربية هي 
الس���ائدة على القطاع العريض من ش���رائح املجتمع. 
وحتى قوانني األحوال الشخصية، التي كانت إسالمية 
إلى عهد قريب، أخذت تُغيَّر لتوائم مطالب املنظمات 
الغربية ذات التوجه���ات التنصيرية، وأخذت الروابط 
األس���رية تتفكك، وتزداد حالة الطالق، وتقل مظاهر 
احلش���مة لدى املرأة، وأصبحت تزداد حاالت ارتكاب 
الفواحش يوًما بعد يوم إلى حّد مدهش، هذا باإلضافة 
إلى ارتب���اط املاليني من الن���اس بالتعامالت الربوية 
من خالل ما تتداوله املنظم���ات األجنبية من الديون 
الصغيرة، األمر الذي يساهم في تقليل الوازع الديني 

لدى عامة الناس إلى حد كبير. 

تتبن��ى بعض الوكاالت التنصيرية مش��روع 
المخيمات الش��بابية تأتي عل��ى طليعتها 
»اتح��اد المعمدانيي��ن للتبش��ير العالمي« 
إلقام��ة  ثاب��ت  برنام��ج  له��ا  يوج��د  الت��ي 
المخيمات، حيث يعطى الش��باب توجيهات 
حول المشاكل االجتماعية مثل اإليدز وتناول 
المخدرات والعنف وغيرها، ولكن يدمج كل 

ذلك بالترشيد الروحي النصراني
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التنصـــريي النشـــاط  جتـــاه  املســـلمني   موقـــف 
 يف بنجالديش:

 اس���تطاعت الوكاالت التنصيرية حتييد املسلمني، 
حكومة وش���عًبا، عما تقوم به م���ن أعمال. فهي تقدم 
مختلف أنواع اخلدمات للمس���لمني م���ن ذوي العوز 
واحلاجة، وحتى املدارس الدينية اإلسالمية واملساجد 
تدعمها هذه الوكاالت لتحييد املس���لمني، فقد رأيت 
بنفس���ي بعض امل���دارس الدينية اإلس���المية قامت 
ال���وكاالت التنصيرية بإنش���اء دور لها ف���ي املناطق 
املتض���ررة بفيضانات نهر جامونا مبحافظة س���يراج 
غن���ج، وحتى املس���اجد كادوا أن يبنوه���ا لوال فتوى 

املشايخ بعدم جوازه. 

والغريب في األمر أن املنظمة التنصيرية املش���هورة 
)الرؤية العاملية( تقوم بتحييد أئمة املساجد وخطبائها 
بإنش���اء عالقة وطي���دة معهم، بل ضّمه���م إلى بعض 
مش���اريعها، فهي تقدم إلى اخلطباء دروًس���ا جاهزة، 
وتطالبه���م بإلقائها في بعض اجلمعيات نظير مبلغ من 
املال. فاملنّصرون يفعلون أي ش���يء إلرضاء املس���لمني 
وحتييدهم، مما آت���ى أُُكله في تلي���ني املوقف والنظر 
إليهم مبحبة وتقدير. فاملسلمون العاديون في حال من 
الصمت جتاه ما يجري من االجتياح التنصيري للبالد. 

 طبًع���ا طلبة العلم واملش���ايخ ال يزال���ون يحاولون 
توعية الشعب البنجالديش���ي جتاه مخاطر التنصير، 
واملجالت اإلس���المية تصدر التقارير حول األنشطة 
التنصيري���ة بني احلني واآلخ���ر، إال أنها ال تترك أي 
أثر يذكر على الس���احة، وذلك نظًرا لغياب اجلمعيات 
اإلس���المية القوية الت���ي ميكن أن تواج���ه الوكاالت 
التنصيرية ببرامج ومشاريع إغاثية وتطبيبية وتعليمية 

كما لدى املنصرين. 

 أما احلكومة البنجالديشية فهي عاجزة عن مواجهة 
التنصير؛ بس���بب اإلمبراطورية القوي���ة التي أقامتها 
املنظمات غير احلكومية في بنجالديش، فهي متثل دولة 
داخل دولة، ومتلك مساحة من البالد تقدر ب�54 مياًل 

مربًعا. وهي أيًضا تعتبر الوكاالت التنصيرية ش���ركاء 
التنمي���ة والتحديث، ومب���ا أن احلكومات التي تربعت 
على عرش السلطة في بنجالديش كلها كانت علمانية 
االجتاه رغم اختالف طفيف في مس���توى احلدة، لذا 

فإنها ال ترى أي خطر في انتشار النصرانية. 

ما ينبغي فعله ملواجهة التنصري:

1- يج���ب تكثي���ف اجله���ود الدعوية في وس���ط 
املس���لمني، وغير املسلمني على حد سواء، فقد أثبتت 
التجارب أن ما يفعله املنّصرون في س���نوات ميكن أن 
يفعل���ه الدعاة في عدة أيام، وقد ذهبنا مرة إلى جبال 
باندربان، ودخلنا إلى أوس���اط القبائل؛ فكانت نتيجة 
جهود يومني نطق معظم أفراد قرية جبلية الشهادتني. 
غير أن اجلهود الدعوية في وس���ط غير املسلمني ال 
يوج���د لها أي مكتب أو إدارة في بنجالديش. وإن كان 
هناك بعض اجلمعيات التي تقدم مس���اعدات طفيفة 

للمسلمني اجلدد. 
2- تكثير اجلمعيات اخلدمية اإلس���المية، وتقوية 
شوكتها، والوصول إلى املسلمني مبا يحتاجون إليه من 

اخلدمات.
3- إنش���اء مدارس دينية، وم���دارس التعليم املدني 
ذات التوجه الديني في القرى واألرياف البنجالديشية. 
علًما بأن العمل التنصيري في وس���ط املسلمني يتركز 
في املناطق التي ال توجد أو تقل فيها املدارس الدينية 

كمحافظة جمال بور مثاًل. 
4- تفعيل دور املساجد وذلك عن طريق حتويلها من 
كونها مجرد م���كان ألداء الصلوات إلى مراكز دعوية، 
تقوم بنش���ر الوعي اإلس���المي في احلي الذي توجد 
به واملناطق التي جتاورها، وباستخدام جميع الوسائل 

واألساليب املتاحة. 
5- تقوية اإلعالم اإلسالمي وتكثيف جهوده.

6- االهتم���ام بتوزيع الكت���ب واملطويات، وترجمات 
معاني القرآن الكرمي واألس���طوانات اإلسالمية على 

نطاق واسع.
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معلومات إضافية

بنجالديش.. معلومات أولية
جمهورية بنجالديش الش���عبية إحدى البالد اإلس���المية بالقارة اآلس���يوية، ويعني اس���م بنجالديش »أرض 

البنجاليني«. وتعد بنجالديش واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها كثافة سكانية.

نبذة تارخيية:

دخل اإلس���الم إلى البنغال في القرن الثاني عش���ر امليالدي عن طريق التجار العرب املس���لمني، ثم ساعدت 
الفتوحات اإلسالمية في انتشار اإلسالم في أنحاء البلد.

قام القائد التركي باكثير خيلجي بإحلاق الهزمية بالكش���مان سني وهو أحد أفراد األسرة احلاكمة الهندوسية 
Sena وس���يطر على أجزاء كبيرة من البنغال، ومع حلول القرن السادس عش���ر، حكمت اإلمبراطورية املغولية 

منطقة البنغال وأصبحت داكا إحدى املراكز احمللية املهمة لإلدارة املغولية.

دخل التجار األوروبيون املنطقة أواخر القرن اخلامس عش���ر، وزاد نفوذهم في البلد حتى متكنت شركة شرق 
الهند البريطانية من الس���يطرة على البنغال بعد معركة بالس���ي في عام 1757م، وكان  آخر حاكم مسلم لنواب 

البنغال سراج مسعود.

ب���دأ احلكم اإلجنليزي يفرض نفس���ه وميد جذوره ف���ي بنجالديش، وبعد معاناة كبي���رة من ويالت االحتالل 
اإلجنليزي، قام املس���لمون في عام 1905 بإقناع اإلجنليز بتقس���يم البنجال، وذلك من أجل إقامة دولة البنجال 
املس���لمة في الشرق، وفي عام 1906 مت تكوين التحالف اإلسالمي في داكا، وفي 1912م مت إلغاء التقسيم الذي 

مت في 1905.

 وفي عام 1947 قامت إجنلترا باالنس���حاب من الهند، وبدأ التفكير في إقامة دولة إس���المية في شرق الهند 
والت���ي عرفت ببنجالديش حالًيا، في عام 1949م مت تأس���يس حتالف أوامي وذلك للمطالبة باالس���تقالل عن 
باكستان الغربية،  في عام 1968 قام يحيي خان بترؤس احلكومة في إسالم أباد، وقام حتالف أوامي بالفوز في 

االنتخابات عام 1970 بأغلبية ساحقة حتت زعامة الشيخ مجبور عبد الرحمن.

دخلت البالد في حرب أهلية بعد ذلك في عام 1971، انتهت بانفصال اجلزء الشرقي من باكستان والذي عرف 
ببنجالديش والذي كان يضم غالبية تعداد سكان البالد، وفي عام 1972 قام الشيخ مجبور بتولي رئاسة الوزراء 
ومت تأميم الصناعة مبا فيها صناعة النس���يج، كما مت االعتراف الدول���ي ببنجالديش وانضمت إلى الكومنولث 

وقامت باكستان باالنسحاب اعتراًضا منها على انضمام بنجالديش.         

املوقع:

تق���ع بنجالديش في جنوب آس���يا على خليج البنغال بني كل من بورما والهند، تش���ترك في اجلزء األكبر من 
حدودها مع الهند حيث تش���ترك في حدودها الش���رقية والشمالية والغربية، وتش���ترك في حدودها اجلنوبية 

الشرقية مع بورما، وتطل من اجلنوب على خليج البنجال.
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املساحة:

تبلغ مس���احة دولة بنجالديش حوالي 144.000 كيلو متر مربع وهي الدولة رقم 94 على مس���توى العالم من 
حيث املساحة.

السكان:

تش���ير اإلحصائيات التي صدرت في الفترة ما بني عامي 2005 و2007 إلى أن عدد سكان بنجالديش يتراوح 
ما بني 142 و159 مليون نسمة، األمر الذي يجعلها حتتل املرتبة السابعة من حيث التعداد السكاني على مستوى 
العالم. متتلك بنجالديش أكبر نس���بة كثافة سكانية على مستوى العالم باس���تثناء عدد قليل من الدول املدينية 
والدول الصغيرة، كان معدل النمو الس���كاني في بنجالديش ضمن أعلى املعدالت على مس���توى العالم في عام 
1960 و1970، وذلك عندما زاد عدد الس���كان من 50 إلى 90 مليون نسمة، ولكن عندما مت اإلعالن عن حتديد 
النسل في عام 1980 انخفض معدل النمو السكاني. يبلغ معدل اخلصوبة اآلن في بنجالديش حوالي 3.1 طفل 

لكل امرأة مقارنًة بنسبة 6.2 منذ ثالثني عاًما.

الديانة: 

يعتبر اإلس���الم هو الديانة الرس���مية داخل بنجالديش، ويشكل املسلمون حوالي 84% من إجمالي السكان في 
بنجالديش وتتوزع النسبة الباقية بني الهندوس وغيرهم.

يشكل املسلمون الُسنة حوالي 96% من العدد اإلجمالي للمسلمني. 

حتتل بنجالديش املرتبة الرابعة بعد إندونيس���يا وباكس���تان والهند من حيث عدد املسلمني فيها والذي يتجاوز 
130 مليون نسمة.

املناخ:

تخضع بنجالديش ملناخ استوائي طوال العام وميتد الشتاء بها من أكتوبر إلى مارس، ويتميز بالبرودة واجلفاف 
بينما ميتد الصيف من مارس إلي يونيو ويكون حاًرا ورطًبا، جتتاح البالد بعض األعاصير املدمرة والتي تس���مى 
باألعاصير احللزونية والتي تهب مع نهاية موسم الرياح املوسمية، وقد تصحب هذه الرياح موجات مد هائلة من 

خليج البنجال، وتندفع نحو البالد بشكل مدمر للعديد من القرى والبلدان.

جماعات وأزمات:

تتعرض بنجالدي���ش للعديد من الكوارث الطبيعية مثل األعاصير والفيضانات، والتي تخلّف العديد من اآلثار 
املدمرة والتي تعتبر بيئة خصبة لعمل املنظمات التنصيرية.

أرهقت املجاعات منطقة ش���به القارة الهندية العديد من املرات والتي شملت أيًضا مجاعة البنغال الكبرى في 
عام 1943 والتي نتج عنها وفاة ثالثة ماليني شخص.

في عام 1974م تعرضت البالد لفيضانات ش���ديدة دمرت محصول األرز، ومت اغتيال الشيخ مجبور في العام 
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التالي وتولى اجلنرال ضياء رحمن السلطة.

في سبتمبر عام 1998، شهدت بنجالديش ما اعتُبر »أشد الفيضانات خطورًة في تاريخ العالم احلديث«، حيث 
تدفقت مياه أنهار البراهمبوترا واجلاجن واملاجنا وابتلعت ما يقرب من 300.000 منزل، وتس���ببت في مقتل ما 
يزيد على 1000 ش���خص وتش���ريد أكثر من 30 مليون والقضاء على 135.000 رأس ماشية وغمرت املياه ثلثي 

البلد.

يعتقد بعض اخلبراء أن ارتفاع مس���توى البحر في العقود القادمة سيتس���بب في تش���ريد أكثر من 25 مليون 
شخص نتيجة للتغيرات املناخية.

املصادر:
 املوسوعة احلرة »ويكيبديا«، انظر الرابط:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4

شبكة أنباء عدم االنحياز، على الرابط:
http://www.namnewsnetwork.org/arabicnew/cth2.php?nn=bdh




