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ملخص الدراسة
تواجه املجتمعات اإلسالمية حتديات بالغة اخلطورة ،في اللحظة الراهنة ،ومن أبرز هذه التحديات حروب
التنصير التي بدأت مبك ًرا ،منذ أن سطع نور اإلسالم ،وما زالت حتى اآلن ،متخذة على مدار التاريخ أشكاالً
ً
وأمناطا متعددة ،فتارة نراها في صورة سافرة متمثلة في احلروب الصليبية ،وتارة نراها تتدثر بثوب األعمال
اإلنسانية واالجتماعية واإلغاثية.
وأ ًّيا ما كان ش���كلها ،فثمة أهداف واضحة لهذه احلمالت ،تتنوع وتتع���دد ،فتراها في حني أهدافًا دينية
خالصة تسعى لفتنة املسلمني ور ّدهم عن دينهم ،وتارة تراها ذات أهداف سياسية تهدف للسيطرة على بالد
املس���لمني ومقدراتهم ،وثالثة تكون ذات أهداف ثقافية وحضارية تس���عى إلزاحة حضارة اإلسالم من قيادة
البشرية .وتقف من وراء هذه احلمالت التنصيرية دول عظمى ،اقتصاد ًّيا وسياس ًّيا ،تُظهر العلمانية ،وتُبطن
احلقد الدفني على اإلس�ل�ام واملسلمني ،وتتماأل معها منظمات دولية وهيئات اجتماعية واقتصادية وإغاثية
تسير في ركبها ،وحتقق لها أهدافها.
وه���ذه احلمالت تلجأ كل حني إلى مجموعة من الوس���ائل واملمارس���ات املتنوعة الت���ي حتاول بها خداع
لتدس إليهم التنصير مع مشرط الطبيب ،ورحلة اإلغاثة ،وكتاب املدرسة ،وقصة األديب ،وغيرها
املس���لمني
ّ
من الوسائل واألساليب املتجددة واملتنوعة.
ل���م يقف املس���لمون مكتوفي األيدي أمام هذه احلم�ل�ات ،وكانت وما تزال املواجهة مس���تمرة ،من خالل الكتب،
واإلصدارات ،والفضائيات ،والرحالت اإلغاثية ،والدعوية ،محققة قد ًرا من النجاحات على مستوى الدول العربية.
ولك���ن هذه اجلهود لم تصمد كثي ًرا أمام حمالت التنصير ،خاصة في الدول اإلفريقية ،التي يفش���و فيها
اجلهل وقلة املوارد ،وهما األمران اللذان استغلتهما حمالت التنصير بصورة واسعة؛ حيث واجهتها حتديات
جسيمة ،قللت من فاعلية هذه اجلهود التي اعتمدت في غالبها على مبادرات ذاتية ومجهودات فردية.
وفي س���بيل تطوير مواجهة حمالت التنصير كان من الضروري مأسسة اجلهود املبذولة لتنتظم في عقد
واضح املعالم ،يس���ير بخطوات علمية مدروسة ،وتخطيط استراتيجي بعيد املدى ،بأهداف محددة واضحة،
منطلقًا من دراسة علمية ألبعاد التنصير ،متجنبة سلبيات العمل الفردي الذي ال يقوى مبفرده على مواجهة
مث���ل هذه احلمالت التي تقف وراءها مؤسس���ات بل دول عظمى ش���ديدة املكر والده���اء ،عظيمة املوارد
واإلمكانيات.
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متهيد:
تعد احلمالت التنصيرية متجددة بطبيعتها ،وتعتبر أبرز الوسائل التي تهدد قيم ومفاهيم اﻤﻟﺠمتعات اإلسالمية،
وم���ن هنا كان من الضروري الوقوف على التنصير ،من حيث مفهومه ،وأهدافه ،ووس���ائله ،في محاولة للخروج
بوقفة علمية موضوعية حول مأسسة اجلهود ملواجهته.

أهمية البحث ودوافعه:
والبحث يف التنصري يستمد أمهيته من أمرين:

 -1ضرورة التوعية بأخطاره ،خاصة إذا علمنا أن نشاطه يزداد يو ًما بعد يوم ،وأن اﻤﻟﺠمتع املسلم يُعد من أكثر
تعرضا له.
اﻤﻟﺠمتعات
ً
 -2حاجتنا إلى تكوين تيار مضاد ،ينطلق من معرفة ش���املة بكل ما يتعلق به؛ ألن مواجهة أي أمر ال تكون إال
مبعرفته معرفة شاملة ،ثم االنطالق ملجابهته.

تعريف التنصري:
نصر هو الدخول في النصرانية ،ون ََّصره :جعله نصران ًّيا».
 -1التنصير لغة« :مأخوذ من مادة (نصر) ،وال َّت ُّ

(((

وفي احلديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم« :كل مولود يُولد على
(((
الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه».
أيضا دينهم ،ويقال
وقري���ب منه قول الفيروز آب���ادي« :والنصرانية والنصرانة واحدة النص���ارى ،والنصرانية ً
(((
ونصره جعله نصران ًّيا».
نصراني وأنصار،
وتنصر دخل في دينهمَّ ،
َّ
((( لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ،دار صادر ،بيروت ،ج  ،5ص .210
((( صحيح البخاري (.)4475
((( القاموس احمليط ،الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،مؤسسة احللبي وشركاه ،القاهرة ،ج ،2ص.142
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اصطالحا« :هو حركة دينية سياس���ية
 -2التنصير
ً
اس���تعمارية بدأت ف���ي الظهور إثر فش���ل احلروب
الصليبية؛ بغية نشر النصرانية بني األمم املختلفة في
دول العالم الثالث بصفة عامة ،وبني املسلمني خاصة؛
(((
بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب».
و ُعرف بأن���ه« :دعوة الناس للدخول في النصرانية؛
فإن ل���م يدخلوا فيها فليخرجوا م���ن دينهم ،وخاصة
(((
املسلمون».
ويطل���ق البعض عل���ى حركة التنصير (التبش���ير)،
والتبش���ير في اللغة« :مأخوذة من مادة (بشَّ ر) ،يقال
(((
بشَّ ره تبشي ًرا من البشرى».

املبحث األول تاريخ التنصري
ونتناول هذا املبحث يف فرعني:
الفرع األول :تاريخ بداية التنصري:

من الوجهة النظرية لم يكن مفهوم التنصير ظاهرة
جدي���دة ،بل يزعم النص���ارى أن هذا األمر صدر لهم
من املسيح حني قال« :فاذهبوا ،وتلمذوا جميع األمم،
(((
وعمدوه���م باس���م األب واالبن وال���روح القدس».
ّ
فيزعم النصارى أنه مبوجب هذا األمر كان ال بد لهم
أن يسيروا لتبليغ النصرانية إلى األمم.
وم��ن الناحي��ة العملي��ة ختتل��ف اآلراء يف التأريخ
لبداية التنصري ،وميكن أن منيز بني ثالثة آراء:

والتبش���ير« :هو الدعوة إل���ى النصرانية ،ومحاولة
األول :يرى أن ميالد التنصير جاء متزامنًا مع بزوغ
دفع الناس إلى الدخول فيها بشتى الوسائل املشروعة
اإلسالم ،فمع التحول املتتابع الذي رأت فيه املسيحية
(((
وغير املشروعة».
استنزافًا وتآك ً
ال ينذر بضمور وجودها
يذك��ر محم��د مؤن��س ع��وض أن الرحال��ة
وميكننا تعريف التنصير المس��لم ابن جبير أدرك البع��د التنصيري جلأت إلى محاولة التنصير الس���لمي
بأنه اجلهد الكنس���ي الذي للحمالت الصليبية ،إذ علم بالدور الصليبي تارة واملسلح تارة أخرى.
الخطر في تغيير هوية المنطقة وتحويلها

يقوم ب���ه الدعاة النصارى،
الث��اين :ي���رى أن التنصير تزامن
عن اإلس�لام ،فيذك��ر أنه «بع��د خضوع عكا
والذي يه���دف إلى إدخال لسيطرة الصليبيين فقد تحولت مساجدها مع احلروب الصليبية؛ «حيث ش��� ّكل
وصارت كنائس».
الشعوب في النصرانية.
الصراع ب�ي�ن املس���لمني والنصارى
بوضوح أكثر إبان احلروب الصليبية،
وهذا التعريف راعينا فيه
التي ال تعدو كوﻧﻬا ش���ك ً
ال من أشكال التنصير ،اتبعت
املفهوم األساس الذي يقوم عليه التنصير ،واملتمثل في
(((
فيه القوة والغزو العسكري».
محاولة إدخال غير النصارى في النصرانية ،وإن كان
ويذكر محمد مؤنس عوض أن الرحالة املس���لم ابن
للتنصير أهداف أكثر من ذلك على نحو ما سنرى عند
جبير أدرك البع���د التنصيري للحمالت الصليبية؛ إذ
التعرض ألهدافه.
عل���م بالدور الصليبي اخلطر في تغيير هوية املنطقة،
وحتويلها عن اإلس�ل�ام ،فيذكر أنه «بعد خضوع عكا
((( املوس���وعة امليس���رة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،الندوة
لس���يطرة الصليبي�ي�ن؛ حتولت مس���اجدها وصارت
العاملية للشباب اإلسالمي ،دار الندوة العاملية ،ج ،1ص .130
((( أص���ول التنصير في اخللي���ج  ،تأليف هـ  .كونوي زيقلر ،ترجمة مازن كنائ���س ،وصوامعها صارت محل أح���د النواقيس»،
مطبقاني ،مكتبة ابن القيم ،املدينة املنورة ،ص.7 :
وف���ي مثل ذلك التعبير جنده يكش���ف بجالء عن دور
((( مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مكتبة لبنان
ناشرون ،بيروت ،ج ،4ص .59

((( إجنيل متى اإلصحاح .)20 -18( 28

((( احذروا األس���اليب احلديثة في مواجهة اإلس�ل�ام ،سعد الدين السيد
صالح ،مكتبة الصحابة ،ص .35

((( احلركة الصليبية ،س���عيد عبد الفتَّاح عاش���ور ،ج ،2ص ،126القاهرة
مكتبة األجنلو املصرية1976 ،م.
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الصليبني في تغيير هوية املنطقة اإلسالمية ومحاولة
تنصيرها من خالل القض���اء على الدور املهم ألماكن
(((
العبادة اإلسالمية».
الثال��ث :يُرجع بداية التنصي���ر إلى نهاية احلروب
الصليبية؛ إذ تقول الندوة العاملية للشباب اإلسالمي:
إن التنصير بدأ بالظهور إثر فش���ل احلروب الصليبية
في القضاء على اإلسالم باملواجهة العسكرية.
وتنقل عن أرنس���ت باكر قول���ه« :وفي القرن الثالث
عش���ر امليالدي ،بدأ نش���اط تبش���يري ضخم ،وهذا
النش���اط إمنا جنم عن احلروب الصليبية واالتصال
باملسلمني ،وعلى الرغم من أنه أسهم في وقف احلروب
الصليبي���ة ،فما قام به من غزو النفوس من الناحيتني
(((
السلمية والروحية يعتبر بدي ً
ال عن احلروب».
املنصر ،بعد
وكان امللك لويس هو أول من حدد مهمة
ّ
أس���ره في آخر احلمالت الصليبي���ة ،فكان من أفكاره
حتويل احلمالت العسكرية إلى حمالت سلمية تستهدف
الغرض نفسه ،وأشار على البابا أنوسنت الرابع بإنشاء
أول جمعية للتبش���ير س���نة 1253م  ،وبع���د ذلك بدأ
التنصير ينمو ويتسارع وينتشر في العالم اإلسالمي.
و«كان اإلس���باني رميوند لول أول من تولى التنصير
بعد فش���ل احلروب الصليبية؛ إذ تعلم اللغة العربية،
وانطلق يناقش علماء املس���لمني ببجاية وبالد الشام،
وينش���ر النصرانية بني جماهير املس���لمني»(((« ،ويعد
املنصرين وأش���هرهم على اإلطالق على مر
من أخطر
ّ
التاريخ حتى إن املنصر زومير اعتبره أستاذه وقدوته،
وخطط���ه التي وضعه���ا للتنصير تُعد ه���ي النموذج
املنصرون بع ُد ،كالتعليم
والدس���تور الذي س���ار عليه
ّ
((( اجلغرافيون والرحالة املسلمون في بالد الشام زمن احلروب الصليبية،
محمد مؤنس عوض ،القاهرة ،عني للدراس���ات والبحوث اإلنس���انية
واالجتماعية1995 ،م ،ص 288وما بعدها.
((( املوسوعة امليسرة ،مرجع سابق ،ج ،1ص  130وما بعدها.
((( الغارة على العالم اإلس�ل�امي ،خلّصها ونقلها إلى العربية محب الدين
اخلطيب ومس���اعد اليافي ،بيروت ،مكتبة أسامة بن زيد ،ص 12وما
بعدها.
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والتدريس والتدريب ،والتطبيب وأعمال اإلغاثة».

(((

وباجلملة نقول :إن التنصير في حقيقته هو االمتداد
احلقيقي للح���روب الصليبية ،فلئ���ن كانت احلروب
الصليبية حمالت عس���كرية؛ ف���إن التنصير حمالت
سلمية تستهدف الغرض نفسه.
الفرع الثاين :حركة التنصري املعاصرة:

أما بالنسبة حلركة التنصير املعاصرة فيعتبر صمويل
زومير هو مؤسس���ها داخل العالم اإلسالمي الذي كان
وأسس
ً
رئيسا جلمعيات التنصير في الشرق األوسطّ ،
مجلة «العالم اإلسالمي» اإلجنليزية سنة 1911م.
وفي هذه األثناء ب���دأ التنصير يأخذ طابع التنظيم
من خالل وجود مجموعة من املؤسسات واإلرساليات
التنصيري���ة ،تنظمها وتدعمها الهيئ���ات الدينية على
اخت�ل�اف طوائفها واحلكومات الغربية بصفة خاصة،
وظهرت للتنصير مؤسس���ات ،كاملعاه���د واجلامعات
واملنظمات.
وخلف زومير في رئاس���ة مجلة «العالم اإلسالمي»
منصر آخر هو «كنيث كراج» الذي عمل بالتدريس في
ّ
اجلامعة األمريكية بالقاهرة.
وإلى هذا احلد التاريخي «ينبغي استثناء مسيحيي
الوطن العربي من نش���اط حركة التنصير ،وما يتصل
به���ا؛ إذ ال عالقة لهم بها ،فه���ي أوروبية قل ًبا وقال ًبا،
وقصدت حتقيق أهداف احلرك���ة الصليبية في بالد
املسلمني»((( ،ولكن األوضاع ما لبثت أن تغيرت ودخلت
الكنائس العربية ،خاص���ة في مصر واملغرب العربي،
على خط التنصير.

((( الراهب الفرنسيس���كاني رميوند لول ومحاوالته نش���ر النصرانية في
ش���مال إفريقية ،علي بن محمد عودة الغامدي ،مجلة املؤرخ العربي،
مارس 1998م ،ص .133
((( مدخ���ل إلى تاريخ التنصير ،ممدوح حس�ي�ن عل���ي ،عمان ،دار عمار
للنشر1995 ،م ،ص.9
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املبحث الثاني أهداف التنصري
يف العامل اإلسالمي
الباح���ث في أه���داف التنصير يج���د أن أهدافه
بعض ساس���تهم ورجال الدين
متع���ددة ،يجاهر به���ا ُ
والفكر واالقتصاد مجاهرة ال مواربة فيها ،كما يحاول
بعض هؤالء أن يكتم���وا حقيقة أهدافهم بضروب من
املراوغة تأخذ طابع الدعاوى العريضة ،مثل :الرسالة
وبث املدنية ،والنهوض
اإلنس���انية ،ونش���ر احلضارة ّ
والتقدم.

وميكن أن تصنف تلك األهداف على النحو التالي:
الفرع األول :األهداف الدينية:
 -1رد املسلمني عن دينهم:

يتخاذل املسلمون عنها وعن الدفاع عن دينهم.
وق���د تكرر هذا الهدف في مح���اوالت زومير الذي
خاض جتربة التنصي���ر في البالد العربية ،وركز على
اخلليج ،وقد أرس���ل إلى «لو شاتليه» رسالة قال فيها:
«ال ينبغي لنا أن نعتم���د على إحصائيات التعميد في
معرفة عدد الذين تنصروا رسم ًّيا من املسلمني؛ ألننا
هنا واقفون عل���ى مجرى األمور ومتحققون من وجود
مئات من الناس انتزعوا الدين اإلسالمي من قلوبهم،
(((
واعتنقوا النصرانية من طرف خفي».
ويرتب���ط بهذا اله���دف محاولة إجه���اض اليقظة
اإلميانية والصحوة الدينية بني املسلمني؛ حيث تش ّكل
املنصرين
الصحوة اإلس�ل�امية خط ًرا حقيق ًّي���ا على
ّ
وخططهم.
 -3حماولة وقف انتشار اإلسالم:

اله���دف األول للتنصير ذكره القرآن الكرمي في أكثر
م���ن موضع ،منه���ا قوله تعال���ى{ :ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ}
[سورة البقرة ،]109:فالباعث احلقيقي حلركة التنصير،
هو القضاء على اإلس�ل�ام ،وهذه الغاية لم تتغير عبر
العصور ،وإن اختلفت اخلطط والوسائل املستخدمة.

ومن أهدافه وقف املد اإلس�ل�امي وتقليل انتش���اره
على مستوى األقاليم والبلدان ،واحليلولة دون اعتناق
األمم األخرى كالهندوس والبوذيني له« ،فقادة الغرب
يدركون أن اإلس�ل�ام قوة غالبة ،وأنه متى ُعرض على
الن���اس؛ عرفوا في���ه احلق واله���دى ،فيقبلون عليه،
ويقبلونه ،لذلك فهم يحاربون اإلس�ل�ام خشية توسعه
(((
وانتشاره ،ويسلكون لذلك كل السبل».

املنصرين في
وف���ي هذا يقول روبرت ماكس أح���د
ّ
أمريكا الش���مالية« :لن تتوقف جهودنا وس���عينا في
تنصير املس���لمني حتى يرتفع الصليب في سماء مكة،
(((
ويُقام قداس األحد في املدينة».

وأما عن بالدهم «فيس���عون جاهدين لتشويه صورة
اإلسالم واملسلمني في نظر الشعوب األوروبية ،سالكني
كل طريقة ممكنة في ذلك ،كنش���ر املعلومات املغلوطة
عن اإلسالم وأتباعه؛ سع ًيا بذلك لتعميم صورة منطية
واحدة مش���وهة عن اإلسالم وأهله ،وعلى رأسهم رمز
(((
اإلسالم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم».

 -2تشكيك املسلم يف دينه:

املنصرون عظمة الدين والثقافة اإلس�ل�امية،
أدرك
ّ
فوجهوا
وما تُكس���به ألفرادها من قوة وع���زة وثقةّ ،
ّ
ويحطون من شأنها حتى
س���هامهم نحوها ،يش ّوهونها
((( الزح���ف إلى مكة ،حقائق ووثائ���ق عن مؤامرة التنصي���ر في العالم
اإلس�ل�امي ،عبد الودود ش���لبي ،القاهرة ،الزهراء لإلعالم العربي،
1989م ،ص .13
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((( التنصير في األدبيات العربية ،د .علي إبراهيم النملة ،الرياض ،جامعة
اإلمام محمد بن س���عود اإلس�ل�امية1415 ،هـ1994 /م ،ص  34وما
بعدها.
((( نحو ثقافة إسالمية أصيلة ،عمر سليمان األشقر ،دار النفائس ،عمان،
األردن ،الطبعة السادسة 1418هـ 1997 -م ،ص .127
((( ربحت محم ًدا ولم أخسر املس���يح ،د .عبد املعطي الداالتي ،مؤسسة
الرسالة والدار املتحدة ،سوريا ،ص .78
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مأسسة اجلهود الرامية إىل جمابهة التنصري

 -4دعم األقليات املسيحية وتثبيتها:

تقوية األقليات غير املسلمة ،والسيما النصارى منهم،
وحمايتهم من أي دي���ن أو فكر غير الفكر النصراني،
والسيما دين اإلسالم ،واحليلولة دون دخول النصارى
فيه ،وخاصة في املجتمعات اإلسالمية.

الفرع الثاني :األهداف السياسية:

ويقول القس كالهون سيمون« :إن الوحدة اإلسالمية
جتمع آمال الشعوب اإلسالمية ،وتساعد على التملص
من الس���يطرة األوروبية ،ويجب أن نحول بالتبش���ير
مج���اري التفكير في ه���ذه الوحدة حتى تس���تطيع
(((
النصرانية أن تتغلغل في املسلمني».
 -3صناعة ُّ
الن َخب املوالية واستغالهلا:

ومن بني أه���داف التنصير كذل���ك صناعة النخب
تبن���ت الدول العظمى راي���ات التنصير؛ ألنه يحقق
املوالية ،وخاصة الرؤس���اء من بني أوساط املسلمني،
لها األه���داف التي تتطلع إليها،
حتى يحكم بالد املسلمني حسب
وهذه بعض أهدافها السياسية
« قادة الغرب يدركون أن اإلسالم قوة غالبة ،مرادهم وأهدافه���م ،فالرئيس
من التنصير:
وأن��ه مت��ى عرض عل��ى الناس عرف��وا فيه
«س���نجور» احلاك���م الس���ابق
الحق والهدى ،فيقبل��ون عليه ،ويقبلونه،
نصرته مدرسته ،بينما
 -1التجس��س عل��ى ب�لاد لذلك فهم يحاربون اإلسالم خشية توسعه للسنغال ّ
وانتشاره ويسلكون لذلك كل السبل» .
املسلمني والسيطرة عليها:
ال ي���زال أهله مس���لمني والداه
وإخوت���ه ،وقد تول���ى النصارى
ومم���ا يؤكد ه���ذا الهدف أن
إعداده ليتولى حكم دولة مسلمة
الهيئات واملؤسس���ات التنصيرية
بنس���بة  ،%99ويحارب فيها اإلسالم ،ويُ ِ
عمل األسلحة
جت���د دع ًما اقتصاد ًّيا وسياس��� ًّيا ضخ ًم���ا من الدول
في املسلمني ،وبعد أن افتضح أمره؛ تفرغ للتنصير.
الغربي���ة ،ومن الفاتي���كان ،واملنظم���ات الدولية التي
تسيطر عليها هذه الدول.
الفرع الثالث :أهداف ثقافية وحضارية:
وعن هذا الهدف يقول لويس التاس���ع« :إنه لم يعد
في وسع الكنيسة أو فرنسا مواجهة اإلسالم ،وإن هذا
العبء ال بد أن تقوم ب���ه أوروبا كلها لتضييق اخلناق
على اإلس�ل�ام ثم تقضي عليه ،ويتم لها التخلص من
(((
احلائل الذي يحول دون متلكها آلسيا وإفريقيا».
الف َ
 -2بث ُ
رقة بني بالد املسلمني:

وعن هذا الهدف يقول املبش���ر لورانس براون« :إذا
احتد املسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا
لعن ًة على العالم وخط ًرا ،أما إذا بقوا متفرقني ،فإنهم
يظلون حينئذ بال وزن وال تأثير».(((.
((( حقيقة التبش���ير ،أحمد عبد الوهاب ،مكتبة وهب���ة ،الطبعة األولى،
1981م ،ص .153
((( قراءة في ملف االستش���راق ، 4/2شبكة املشكاة اإلسالمية ،د .يوسف
محمد صديق:
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/6/6394/c
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تع��ددت مالمح ه��ذا اهل��دف ،ولعل من أب��رز تلك
املالمح:
 -1التغريب:

فاملنص���رون يس���عون إلى نقل املجتمع املس���لم في
ّ
س���لوكياته ونظمه من أصالتها اإلس�ل�امية إلى تبني
األمن���اط والنظ���م الغربية في احلياة املس���تمدة من
خلفية ديني���ة نصرانية ،واإليحاء ب���أن تلك التعاليم
واملُثُل أفضل من أي مب���ادئ و ُمثُل أخرى؛ لتحل هذه
املب���ادئ النصرانية محل املبادئ والقيم اإلس�ل�امية،
للمنصرين إنش���اء جيل من املس���لمني
وبذلك يتحقق
ّ
يحب ويحمل أفكار الغرب وحضارته.
املنصر استررد كروفورد بقوله:
وهذا ما يشير إليه
ّ
((( قراءة في ملف االستشراق ،مرجع سابق.
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«إن املسلمني يقتبسون من حيث ال يشعرون شط ًرا من
املدنية النصرانية ،ويدخلونها في ارتقائهم االجتماعي،
وما دامت الش���عوب اإلس�ل�امية تت���درج إلى غايات
ونزعات ذات عالقة باإلجنيل؛ فإن االستعداد القتباس
(((
النصرانية يتولد فيها من غير قصد منها».
 -2حماولة إقصاء احلضارة اإلسالمية:

املنصرون عظم احلضارة اإلسالمية بعقيدتها
أدرك
ّ
وثقافتها التي أعطت املس���لمني القوة والعزة ،فأيقنوا
أن أمة لها هذه احلضارة والثقافة ال ميكن أن تخضع
ّ
واحلط
وتذل؛ ولهذا كانت مهمتهم تشويه تلك احلضارة،
نوعا من
من شأنها في نفوس أصحابها؛ حتى يخلقوا ً
التخاذل والهزمية النفس���ية في وجدان املسلمني؛ من
أجل إيجاد شعور بالنقص في أنفسهم فيخضعون بعد
ذلك للمدنية الغربية ،ويفتح���ون للتنصير طريقًا إلى
حتويل بعض ضعاف العقيدة عن دينهم.
عبر عنه «يوجني روس���تو»
وهذا الصراع احلضاري ّ
مستش���ار الرئيس األمريكي األسبق جونسون بقوله:
«يج���ب أن ن���درك أن اخلالفات القائم���ة بيننا وبني
الش���عوب العربية ليست خالفات بني دول أو شعوب،
بل هي خالفات بني احلضارة اإلس�ل�امية واحلضارة
املس���يحية ..لقد كان الصراع محتد ًما بني املسيحية
واإلسالم منذ القرون الوسطى ،وهو مستمر حتى هذه
(((
اللحظة ،بصور مختلفة».
 -3هدم األخالق والقيم:

املنصرين؛ حيث يقول زومير:
وهو من أكبر أهداف
ّ
«مهمتكم أن تُخرجوا املسلم من اإلسالم ليصبح مخلو ًقا
ال صلة ل���ه بالله ،وبالتالي ال صل���ة تربطه باألخالق
الت���ي تعتمد عليها األمم ف���ي حياتها ،ولذلك تكونون
أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري في املمالك
اإلسالمية ،..،إنكم أعددمت نش ًئا ال يعرف الصلة بالله،
((( املرجع السابق.
((( اإلس�ل�ام والغرب ،د.عبد الودود شلبي ،مكتبة اآلداب2004 ،م ،ص56
وما بعدها ،مختص ًرا.
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وال يريد أن يعرفها ،وأخرجتم املس���لم من اإلس�ل�ام
ولم تدخلوه في املس���يحية ،وبالتالي فقد جاء النشء
اإلسالمي طبقًا ملا أراده االستعمار ال يهتم بالعظائم،
ويحب الراحة والكسل ،فإذا تعلم فللشهوات ،وإذا جمع
املال فللش���هوات ،وإن تبوأ أس���مى املراكز ففي سبيل
(((
الشهوات».
وهذه فقط بع���ض أهداف التنصير ،وأعظمها
خط��� ًرا ،على أن التنصير قاب���ل إلدخال أهداف
جديدة مع مرور األيام.

املبحث الثالث :اجلهات الداعمة لألنشطة
التنصريية ووسائلها
ونتناول هذا املبحث يف الفروع التالية:

أو ً
ال :اجلهات الداعمة لألنشطة التنصريية:
تقوم عدة مؤسس��ات بدعم األنش��طة التنصريية،
ومنها:

 -1مجلس الكنائس العاملي والفاتيكان؛ حيث يقومان
باإلش���راف والتوجيه والدعم املالي لكافة األنش���طة
التنصيرية.
 -2املنظمات الدولية ،وه���ي على اختالف مهامها
تس���ير حس���ب التوجيهات الغربية ف���ي التعامل مع
اآلخرين ،وتخدم األنشطة التنصيرية.
 -3الش���ركات ورجال األعمال؛ «حيث تقدم شركة
مايكروسوفت دع ًما للتنصير بحوالي  200مليون دوالر
ُرسل إلى اجلمعيات التنصيرية والكنائس في
سنو ًّيا ت َ
(((
غرب إفريقيا ،وللتصدي للمد اإلسالمي».
((( صمويل مارينوس زومير ،موسوعة ويكبيديا اإللكترونية ،رابط:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%
D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%
8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%B2%D9%88%
D9%8A%D9%85%D8%B1

((( موقع اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء ،رابط:

http://www.nusrah.tv/showthread.php?t=7749
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 -3االستثمارات املالية الهائلة للمنظمات التنصيرية،
في األس���واق املالية العاملية ،أو عبر االس���تثمار في
املجتمعات املس���تهدفة؛ بحيث يتم حتويلها إلى ممول
(((
للنشاط التنصيري.

 -4املنظم���ات التنصيرية ،وتأخذ أحد الش���كلني
التاليني:
أ -املنظمات التي يحمل اس���مها هدفً���ا تنصير ًّيا
واضحا ،ومن أمثلتها جمعية الشبان املسيحيني ،وتعد
ً
أكبر جهة مدنية غير كنسية تضم الشباب املسيحيني
الفرع الثالث :الوس���ائل والتقنيات املس���تخدمة
في العالم العربي ،ويتركز أغلبها في مصر والسودان
يف التنصري:
ولبنان واملغرب.
ب  -منظمات تعمل في نشاطات خيرية واجتماعية
وس��ائل املنصرين يف التنصري كثرية ،وميكن تقس��يمها
ً
نش���اطا تنصير ًّيا بش���كل
وإنس���انية ،ولكنها متارس
إىل قسمني اثنني:
أساسي ،ومنها:
أ -التنصري الصريح:
 -1املنظمات اإلغاثية ،مثل :العون املباشر ،ومجلس
ويعد أبرز الوس���ائل وأظهرها وأوضحها ،وهو على
اخلدمات األمريكي ،والبعثة األوروبية لإلصالح.
نوعني:
 -2املنظم���ات العامل���ة ف���ي
األول :التنصير العلمي القائم
املجاالت الصحي���ة ،مثل :أطباء
«اس��تغلت المنظم��ات اإلغاثي��ة مصائ��ب على النقاش والتشكيك.
الش��عوب ومآس��يها ،فما تح��ل كارثة بأمة
بال ح���دود ،والصلي���ب األحمر،
الثاين :هو التنصير القسري،
م��ن ح��رب أو زالزل أو فيضان��ات إال ورأي��ت
ومنظمة الصحة للجميع.
الجمعي��ات التنصيرية تنتقل إل��ى الموقع ويتمثل في احلروب الصليبية،
 -3املنظمات الثقافية والتعليمية،
المنكوب لتقدم للمحتاجين النصرانية مع ومحاكم التفتي���ش واختطاف
لقمة العيش وقطعة الكساء»
ومن أشهرها :اجلامعات واملدارس
األطفال ،واضطهاد املس���لمني
األمريكية والبريطانية ،الفرنسية.
الرافضني للتنصير((( ،ومن ذلك
 -4املنظمات النس���ائية :مثل
ما تقوم به اإلرساليات التنصيرية
جمعيات الراهبات الفرنسيس���كان ،وينصب نشاطهن
من تبني األطفال ،وتس���فيرهم من بالدهم ،وتعليمهم
(((
على إنشاء املدارس واملستوصفات.
مبادئ النصرانية ،وتنشئتهم عليها.

الفرع الثاني :مصادر متويل املنظمات التنصريية:

ب  -التنصري اخلفي:

املنظمات التنصريية هلا ثالثة موارد أساسية ،هي:

 -1التطبيب:

 -1التبرعات التي تأتيها من املجتمعات املس���يحية
الغنية ،والتي تساهم الكنيسة ومجلس الكنائس العاملي
في جمعها من العالم املس���يحي ،ال���ذي يتمتع بوفرة
مالية هائلة.
 -2التمويل احلكوم���ي الضخم ،الذي حتصل عليه
ه���ذه املنظمات ،خاصة م���ن بلدان أوروب���ا الغربية
والواليات املتحدة األمريكية وكندا.
((( موسوعة مقاتل في الصحراء اإللكترونية ،رابط:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Tanseria/sec05.doc_cvt.htm
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ويُنفّذ بوسائل متعددة ،منها:

وفلس���فتهم قائمة على أنه حي���ث تكون احلاجة إلى
الطبي���ب؛ فهناك فرصة مناس���بة للتنصير ،يقول بول
هايس���ون في كتابه «الطبيب في ب�ل�اد العرب»« :لقد
ُوجدنا نحن في بالد العرب لنجعل رجالها ونس���اءها
(((
نصارى».
((( املرجع السابق.
((( املس���لمون املنصرون ،أو املورسكيون األندلس���يون :صفحة مهملة من
تاريخ املس���لمني في األندلس ،عبد الله محمد جمال الدين ،القاهرة،
دار الصحوة1991،م ،ص ،540بتصرف.
((( ثقافة املسلم بني األصالة والتحديات ،مرجع سابق ،ص .190
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املنصرون لب���ذل اخلدم���ات الطبية،
لذا يس���عى
ّ
وخاصة في األوساط الفقيرة ،استغالالً حلاجة الناس
وعوزهم ،ومن خ�ل�ال هذه اخلدمات يحاولون حتقيق
أهدافهم التنصيرية.
 -2استغالل حاجة الناس وقت النكبات:

«فقد اس���تغلت املنظمات اإلغاثية مصائب الشعوب
ومآس���يها ،فما حتل كارثة بأمة من حرب أو زالزل أو
فيضان���ات إال ورأيت اجلمعيات التنصيرية تنتقل إلى
املوقع املنك���وب لتقدم للمحتاجني النصرانية مع لقمة
(((
العيش وقطعة الكساء».
 -3التعليم:

في مؤمتر القدس س���نة 1935م« :لق���د قبضنا أيها
اإلخوان في هذه احلقبة م���ن الدهر ،من ثلث القرن
التاسع عشر إلى يومنا ،على جميع برامج التعليم في
املمالك اإلس�ل�امية املس���تقلة ،أو التي تخضع للنفوذ
املس���يحي ،أو التي يحكمها املسيحيون حك ًما مباش ًرا،
(((
ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير املسيحي».
 -4استغالل املناصب السياسية:

ومن قبيل ذلك اس���تغالل العامل�ي�ن النصارى في
اﻤﻟﺠمتعات املس���لمة على مختلف مستوياﺗﻬم العملية
وتخصصاﺗﻬم ،وتتضح هذه الوسيلة في اخلليج العربي؛
حيث تفد مئات اآلالف من الطاقات البشرية.

والتنصير يضع كل ثقله الستغالل التعليم ،وتوجيهه
مبا يخ���دم أهدافهم ،ولذلك فهم ينش���ئون املدارس
واملعاهد ورياض األطفال ليتسلموا فيها أبناء املسلمني،
ويربوهم التربية التي يريدونها ،وفي هذا يقول زومير

وكانت هذه الوسيلة من املوضوعات التي ركز عليها
املنصرين الس���ادس الذي ُعق���د في الواليات
مؤمتر
ّ
املتحدة (1400هـ1980 -م)؛ حيث أكد أحد رؤس���اء
اجلمعي���ات التنصيرية على ذلك بقول���ه« :إن الباب
مفتوحا لدخ���ول النصرانية إلى البالد املغلقة،
أصبح
ً

((( التنصير يغزو العالم اإلسالمي ،أحمد عبد الله الرفاعي ،مجلة البيان،
العدد 1421 ،153هـ2000-م.

((( ج���ذور البالء ،عبد الله التل ،دار اإلرش���اد ،الطبعة األولى1390،هـ ،
ص .275
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وذلك من خالل الش���ركات الوطني���ة املتعددة ،فهناك
فرص ال حدود لها في هذا اﻤﻟﺠال بالنسبة للمنصرين؛
(((
حيث احلاجة امللحة إلى مهماﺗﻬم لتطوير البالد».

حال تع���ذر عليها التنصير في ذاك البلد ،أو ترى فيه
ً
نشاطا للدعوة إلى اإلسالم الصحيح ،فيبدأ التخطيط
لقل���ب نظام هذا احلكم ،وإحالل نظام آخر بديل عنه
يأذن لهم مبمارسة التنصير.

وذل���ك من خالل تش���ويه صورة اإلس�ل�ام ورموزه
بطريقة مباش���رة أو غير مباشرة ،فكثي ًرا ما يلصقون
باإلسالم تُه ًما كالرجعية واإلرهاب ،ومن ذلك احلمالت
اإلعالمية والدعائية التلفزيونية على املراكز اإلسالمية
العاملة في تلك الدول ،واتهامها بالعمالة لدول معادية،
أو التخطيط حلرب دينية ونحو ذلك ،ونش���ر رس���وم
كاريكاتورية مسيئة.

فقد جاء في إحدى النشرات التنصيرية بأن «األمير
النيجيري أحمد بلو يُعتبر أكبر عقبة في شمال نيجيريا
ضد التنصير ،بل هو الذي يفتح الباب لإلس�ل�ام في
نيجيري���ا ،وبعد ذلك كان انق�ل�اب أورنس الذي تربى
املنصرين ،وتول���ى خالل االنقالب تالمذة
على أيدي
ّ
(((
املدارس التنصيرية املراكز القيادية هناك».

 -5اإلعالم:

 -6األعمال األدبية:

«واألدب التنصي���ري الغربي يه���دف في غالبه إلى
أمرين:
 -1تشويه صورة اإلسالم وال َّنيْل منه ،وتوهني عرى
االلتقاء بني املسلم وتراثه العقدي والسلوكي.
 -2التمهيد ملفاهيم غربية أشد التصا ًقا باالجتاه
الدين����ي النصراني ،ولعل هذا يفس����ر الس����لوك
الغربي املنافي لعقيدتنا في السهرات واالختالط،
وجتاهل القيام بالفرائض ،والتخلي عن الس��ن�ن
(((
واآلداب اإلسالمية».
 -8استخدام التكنولوجيا احلديثة:

كاس���تخدام البريد اإللكتروني ،وش���بكة اإلنترنت،
«وقد زودت شركة مايكروسوفت لبرامج الكمبيوترات
العاملية املؤسس���ات التنصيرية ببرامج مجانية بقيمة
(((
خمسة ماليني دوالر خالل عام 1993م».
 -9تدبري االنقالبات العسكرية:

فتلجأ ّ
املنظم���ات التنصيرية إلى تدبير االنقالبات
العسكرية ،والتواطؤ مع منفذيها لتحقيق أغراضها في

 -10بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية:

بن���اء أكبر عدد من الكنائس في البالد اإلس�ل�امية
واالهتمام مبظهرها ،لتك���ون مكا ًنا ينطلق منه العمل
املنصرون أن
التنصيري في املنطق���ة ،ولذلك يحرص
ّ
تكون مباني الكنائس شاهقة غريبة املظهر ،حتى تؤثر
في عق���ول الزائرين وفي عواطفه���م وخياالتهم؛ ألن
املنصرين يق���رب غير النصارى إلى
ذلك في اعتقاد
ّ
النصرانية.
 -11البعثات الدبلوماسية:

حيث يُدرب بعض العاملني في املؤسس���ات األجنبية
الرس���مية من س���فارات وغيرها عل���ى التنصير قبل
انخراطهم العملي في الس���لك الدبلوماس���ي« ،ومثال
ذلك قص���ة القنصل البريطاني في زجنبار جون كرك
الذي دعا سنة 1294هـ 1877 -م األمني العام جلمعية
الكنيس���ة التنصيرية هنري رايت إلى س���رعة إرسال
املنصرين ،وأكد على أهمية ذلك الدينية والسياس���ية
للوق���وف في وجه م���ا س���ماه باالمت���داد املصري
(((
التركي».

((( مالمح من التنصير في الوطن العربي ،إبراهيم عكاشة علي ،الرياض
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1407هـ ـ 1987م ،ص 32

((( شبكة سحاب السلفية،

((( التنصير يغزو العالم اإلسالمي ،مرجع سابق.

((( حملات تاريخية عن انتشار اإلسالم في أوغندا ،إبراهيم الزين صغيرون،
مجلة كلية العلوم االجتماعية1402 ،هـ 1982 -م ،ص.17

((( املرجع السابق.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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 -5الفقر املدقع في بعض الدول اإلس��ل�امية ،والتي
 -12االستشراق:
املنصرون التربة اخلصبة لنش����ر النصرانية
يجد فيها
ّ
«ومصطلح االستش���راق يتولى اجلانب العلمي في
فيها بوسائلهم اإلغاثية كما يحدث
نزع سلطان الدين اإلسالمي من
إن حج��م الوس��ائل والتقني��ات الحديث��ة في بعض دول القارة اإلفريقية.
النفوس؛ حيث كانت إسهاماﺗﻬم
المس��تخدمة ف��ي التنصي��ر أصب��ح م��ن
وباجلملة فإن حجم الوسائل
موجهة إل���ى املفكرين واملطلعني
الضخام��ة إل��ى ح��د ض��رورة عمل دراس��ات
واملثقفني ،وهم ال يدعون صراحة متخصصة لمعرفة هذه الوسائل والتقنيات ،والتقنيات احلديثة املس���تخدمة
إلى النصرانية ،بل إﻧﻬم يتهربون ون��وع الرس��الة الت��ي تقدمه��ا ،ومضم��ون في التنصير أصبح من الضخامة
من إلصاق النصرانية ﺑﻬم ،ولكنهم هذه الرس��الة والمس��احة الجغرافية التي إلى حد ضرورة عمل دراس���ات
ّ
تغطيها ومدى تأثيرها.
متخصصة ملعرفة هذه الوسائل
يحققون أه���داف املنصرين في
(((
والتقنيات ،ونوع الرس���الة التي
حمالﺗﻬم ضد اإلسالم».
تقدمها ،ومضمون هذه الرس���الة واملساحة اجلغرافية
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن مما يساعد على جناح
التي ّ
تغطيها ومدى تأثيرها.

هذه الوسائل واألساليب عدة أمور منها:

 -1قيامها على دراسات منظمة.
 -2حتديث هذه الوس���ائل واألس���اليب وتطويرها؛
تنبه ّ
منظرو التنصير إلى الوسائل ،وأجروا عليها
حيث ّ
تقوميات وتعديالت تتناس���ب مع الزمان واملكان ،وقد
أوصلها بعضهم إلى  700طريقة أو خطة« ،فهم دائ ًما
يس���عون إلى تقومي األساليب واالس���تمرار في املؤثر
منها ،وطرح تلك التي عفا عليها الزمن ،وكان هذا من
أهم األهداف الت���ي جاء ﺑﻬا مؤمتر كلورادو بالواليات
املتحدة (1398هـ 1978 -م)؛ حيث س���عى إلى تطوير
أساليب تنصيرية تتماشى مع معطيات العصر احلديث
(((
وتطوراته».

 -3قل���ة الثقافة والوعي عند املس���لمني مبا يدور
حوله���م من خط���ط تنصيرية وعم���ل دءوب لصرف
املسلمني عن دينهم.
 -4تساهل املسئولني في قبول املؤسسات التنصيرية،
املنصرين في بالد املسلمني.
واستقبال
ّ
((( املستش���رقون والتنصير ،دراس���ة للعالقة بني ظاهرتني ،مع مناذج من
املستش���رقني ،علي بن إبراهيم احلمد النملة ،الرياض ،مكتبة التوبة،
 1418هـ  1998 -م ،ص.178
((( تنصير املسلمني ،بحث في أخطر استراتيجية طرحها مؤمتر كلولورادو
التنصيري ،عب���د الرزاق دياربكرلي ،ط  ،2الري���اض ،دار النفائس،
 1411هـ ـ 1991م ،ص.67
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املبحث الرابع :جهود املسلمني جملابهة
حروب التنصري
نتناول هذا املبحث يف ثالثة فروع كالتايل:

الفرع األول :جهود املسلمني ملواجهة محالت
التنصري:
ل����م يقف املس����لمون مكتوفي األيدي أم����ام احلمالت
التنصيرية ،وكان����ت هناك مواجهة مس����تمرة ،وال تزال
قائم����ة ،للحمالت التنصيرية ،قام ويقوم بها املس����لمون
املهتمون بالدفاع عن الدين وكشف مخططات املنصرين.
ومن أبرز اجلهود يف هذا الصدد ما يلي:
 -1الكتب واإلصدارات:

والتي حت��� ّذر من مخطط���ات التنصي���ر ،وتفضح
وسائلهم؛ حيث حفلت املكتبة اإلسالمية مبئات الكتب
التي تكشف عن هوية املنصرين وأهدافهم ووسائلهم،
وأماكن متركزهم ،بدافع زيادة الوعي لدى املجتمعات
والشعوب اإلسالمية بهذه احلمالت.
 -2الفضائيات واملواقع اإللكترونية:

تنبه بع���ض الغيورين إلى ضرورة اس���تخدام
فقد ّ
التقنيات اإلعالمي���ة احلديثة في مواجهة مخططات
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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التنصير ،ول���ذا رأينا زيادة معتبرة ف���ي عدد املواقع
املنصرين ،والدفع
اإللكترونية التي تعمد إلى كش���ف
ّ
بالوسائل التي ميكن مواجهتهم بها.
وإضاف���ة إلى ذلك رأين���ا الفضائيات املتخصصة،
وهي عل���ى محدودية عددها ،إال أنه���ا تعتبر إضافة
جديدة ملواجهة الهجمات التنصيرية.
 -3املناظرات العلمية:

فقد نذر بعض املهتمني أنفسهم ملناظرة القساوسة
وأرباب املخططات التنصيري���ة ،وكان لهذه املنظرات
أثرها البالغ ليس على حتصني املجتمعات اإلسالمية
فق���ط من غائلة التنصير والوقوع في براثنه ،بل كانت
آثارها متتد إلى النصارى أنفس���هم ،وجتذب شرائح
منهم ملعرفة اإلسالم والدخول فيه.
 -4الرحالت الدينية:

فبعض اجلمعيات املعنية بهذا الصراع ،أخذت على
عاتقها مهمة مواجهة حم�ل�ات التنصير خارج حدود
البالد العربية ،ورحلت إل���ى البلدان اإلفريقية ،لصد
حم�ل�ات التنصير الشرس���ة عن هذه البل���دان التي
يدين سكانها باإلس�ل�ام ،ولكنهم يجهلون الكثير عنه،
وعن تعاليمه؛ مما يجعلهم عرضة للوقوع في ش���بهات
املنصرين وحيلهم اخلبيثة.
 -5احلمالت اإلغاثية:

فقد تنبهت منظمات اإلغاثة إلى األهمية املتعاظمة
ملواقع الكوارث ،وكونها ُعرضة أكثر من غيرها حلمالت
التنصي���ر ،ومن ثَم فقد وجدن���ا بعض هذه املنظمات
تُس���رع اخلطا ليكون لها موطئ قدم في األماكن التي
للمنصرين الذين
تتع���رض لنكبات وكوارث؛ منافس��� ًة
ّ
يتوافدون بكث���رة هائلة على هذه املواقع ،مس���تغلني
حاجة املنكوبني.

ودحض شبهاتهم ،ومنها الندوة العاملية الدائمة للشباب
اإلسالمي ،ورابطة العالم اإلسالمي ،ومنظمة املؤمتر
اإلسالمي ،وينتظر منها املزيد في اتخاذ الوسائل التي
تُعنَى بظاهرة التنصير وتعمل على متابعتها ورصدها.

الف���رع الثان���ي :جهود املس���لمني ب�ي�ن النجاحات
واإلخفاقات:
على مس���توى ال���دول العربية؛ س���نجد أن اجلهود
املبذولة أفش���لت إلى حد كبيير مخططات التنصير،
وباءت معظم احلمالت واملخططات بالفش���ل الذريع،
وهو عكس احل���ادث خارج حدود ه���ذه البالد ،فقد
كان���ت تلك اجلهود أقل من أن تصد حمالت التنصير
بإمكانياتها الباهظة؛ حي���ث كان للتنصير دور واضح
في تقليص الوجود اإلس�ل�امي في الكثير من مناطق
العالم.
وميكننا أن نرص��د دور التنصري يف تقليص وجود
(((
املسلمني يف الكثري من البلدان ،ومنها:

 -1تقلص عدد املس���لمني في صقلي���ة ،وقبرص،
وكريت ،وجميعها كانت جز ًرا إسالمية خالصة.
 -2ضياع الوجود اإلس�ل�امي في سورينام ،وتقلصه
في ترينداد.
 -3تقلص الوجود اإلسالمي في إثيوبيا.
 -4خروج احلكم من أيدي املس���لمني في الكثير من
البلدان اإلفريقية مثل نيجيريا.
 -5حتول بعض املمالك املس���لمة إلى دول مسيحية،
كما حتولت دولة مورو بالفلبني ،وفطاني بتايالند.
 -6حتول تيمور الشرقية إلى دولة مسيحية بعد أن
كانت جزيرة تيمور بأكملها مسلمة.

 -6املنظمات الدعوية:

فبع���ض املنظمات الدعوية اإلس�ل�امية تقوم بجهد
واس���ع في تثقيف الشباب ،ومواجهة حمالت التنصير
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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الفرع الثالث :التحديات اليت توجه جهود املسلمني
ملواجهة التنصري:

ثمة حتديات متعددة تواجه جهود املسلمني ملواجهة
التنصير ،لعل أبرزها ما يلي:
 -1أن جه���ود التنصير تقف من ورائها دول عظمى
سياس ًّيا واقتصاد ًّيا ،باإلضافة إلى منظمات عاملية ذات
قدرات وإمكانيات هائلة ،فيما تفتقد جهود املس���لمني
مثل هذا الدعم الدولي.
 -2التنصير غال ًبا ما يقوم على جهد مؤسسي ،وهو
ما يضمن اس���تمرار هذه اجله���ود وتطويرها دائ ًما،
أساسا من جهود
بينما جهود املس���لمني ما زالت تنبع
ً
شخصية ،تتأثر دائ ًما بجهود األفراد ومحدوديتها.
فال توجد مؤسس���ة علمية أو تعليمية واحدة تضع من
اهتماماتها األولية واملس���تمرة واملرس���ومة :متابعة هذه
الظاهرة ،ورصد حتركاتها ،وإطالع املهتمني على خططها
وأعماله���ا ،وفي املقاب���ل تزداد اجلمعي���ات التنصيرية
املنصرين.
واجلامعات التي تخصصت في تخريج
ّ
 -3جهود املس���لمني ما زالت في ط���ور رد الفعل،
حلماي���ة املجتمعات املس���لمة من غائل���ة التنصير،
ومحاولة وق���ف هذه احلمالت ،ول���م تنتقل بع ُد إلى
اجلهد املخطط الذي يأخذ زمام املبادرة وينقل املعركة
املنصرين.
إلى ديار
ّ
 -4قصور الوس���ائل واألس���اليب املتخذة ملواجهة
حمالت التنصير ،وع���دم مراجعة جدوها وفاعليتها،
بينما وصل عدد وس���ائل التنصير إلى أكثر من مائة
وسيلة يتم تعديلها وتطويرها بصورة مستمرة.
 -5بع���ض ال���دول العربي���ة واإلس�ل�امية تقدم
تس���هيالت ألعمال التنصير مببادرة ذاتية ،أو حتت
ضغوط دولي���ة ،في حني تواجه الدعاة املس���لمني
مصاع���ب جمة ،ليس أقلها جتفي���ف الدعم املادي
الالزم ملواجهة اجلهود التنصيرية.
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 -6تفتقد جهود املس���لمني إلى التنسيق والتخطيط
الالزمني ملواجهة مثل هذه الهجمات التنصيرية ،وقد
تصل في بعض األحيان إلى التنافس والتضارب الذي
يذهب ببعض جهودها س ًدى.
 -7التصدي للتنصير م���ا زال جه ًدا محصو ًرا بني
عدد م���ن الدعاة ،ولم يأخذ بع ُد ش���ك ً
ال عموم ًّيا بني
الناس ،خاصة بني رجال األعمال املطالبني باإلس���هام
في التصدي للتنصير ،سواء أكانوا في أماكن أعمالهم،
أم في البالد التي يتعاملون معها ،كونهم عصب األعمال
اخليرية والدعوية.
 -8اإلص���دارات العلمية عل���ى تنوعها ما زالت في
إط���ار اجلهد الفردي ،ف�ل�ا توجد دوري���ة علمية أو
مجلة ثقافية واح���دة تخصصت بهذه الظاهرة ،ميكن
املنصرين ،وفي املقابل
الرج���وع إليها ملتابعة أنش���طة
ّ
جند مجموعات من املجالت التنصيرية املدعومة من
اجلمعيات التنصيرية.

املبحث اخلامس :مأسسة العمل
ملواجهة التنصري
ال���دور الف ّعال ملواجهة حم�ل�ات التنصير في بالد
املس���لمني ميكن أن يكتمل في حال متأسس���ت هذه
اجلهود ،وانتظمت في مؤسسات ذات أهداف واضحة
ومحددة« ،فال بد من جهد مؤسس���ي وفق منهج ُم َعد
وصحيحا ،لدراس���ة النصرانية دراسة
إعدا ًدا دقيقًا
ً
علمية؛ كون العمل املؤسس���ي صار األس���لوب األمثل
للمواجهة ،ويكفي برها ًنا من الواقع أن الدول الكبرى
ً
ارتباطا
في الوقت احلالي دول مؤسسية ليست مرتبطة
كل ًّيا باألفراد؛ فالواليات املتحدة هي بجملتها مؤسسة
ضخمة تضم في ثناياها عد ًدا هائ ً
ال من املؤسس���ات
مختلفة التخصصات ،وال تتغير استراتيجياتها الرئيسة
(((
بتغير أفراد حكوماتها».
((( العمل املؤسسي ،معناه ومقومات جناحه ،عبد احلكيم بن محمد بالل،
مجلة البيان ،العدد  ،143رجب 1420هـ ـ نوفمبر 1999م
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وميكن تناول مأسس��ة العم��ل ملواجهة التنصري من
خالل الفروع التالية:
الفرع األول :مفهوم العمل املؤسسي:

 -2مرحل���ة النمو :فتجاوز مرحلة البقاء وحده غير
ٍ
ناجحا ما لم تبدأ باملسير
كاف إلعطاء املؤسسة دو ًرا
ً
باجتاه النمو والصعود.

 - 3مرحلة االستقرار :ونعني باالستقرار االحتفاظ
جتم���ع ّ
منظم يهدف إلى مبستوى جيد من النمو يكفل الثبات ،ويضمن االستقرار
العمل املؤسس���ي «هو كل ّ
حتس�ي�ن األداء وفاعليته لبلوغ أهداف محددة ،ويقوم
للمؤسس���ة في مواجهة أية هزة أو
بتوزي���ع العمل على جلان كبيرة،
تقلب سياس���ي أو اقتصادي أو
ال��دور الفع��ال لمواجه��ة حم�لات التنصير
وفرق عمل ،وإدارات متخصصة؛ في ب�لاد المس��لمين يمك��ن أن يكتمل في اجتماعي ،فالوقوف عند مرحلة
علمي���ة ودعوي���ة واجتماعية ،حال تمأسست هذه الجهود ،وانتظمت في من النم���و معناه الهب���وط إلى
بحيث تكون لها املرجعية وحرية مؤسسات ذات أهداف واضحة ومحددة.
األسفل شي ًئا فشي ًئا.
اتخ���اذ الق���رارات ،ف���ي دائرة
 -4مرحل���ة القي���ادة الرائدة:
(((
اختصاصاتها».
ونعن���ي بها أن تأخذ املؤسس���ة دو ًرا قياد ًّيا رائ ًدا في
«وليس املراد بالعمل املؤسسي العمل اجلماعي املقابل مجاالتها وأنش���طتها فتصبح عام ً
ال مؤث ًرا في مجالها
للعمل الفردي؛ إذ مجرد التجمع على العمل ،وممارسته احملدد.
من خالل مجلس إدارة ،أو جمعية أو مؤسسة ال يجعله
الفرع الثالث :مزايا العمل املؤسسي وفوائده:
مؤسس ًيا ،فكثير من املؤسسات واملنظمات واجلمعيات
(((
هناك عدة فوائد ومزايا للعمل املؤسسي ،منها:
التي لها لوائح ومجالس وجمعيات عمومية إمنا متارس
(((
 -1حتقيق مبدأ التع���اون واجلماعية الذي هو من
العمل الفردي؛ ألنها مرهونة بشخص منها».
أسمى مقاصد الشريعة.
وميكنن���ا تعريف العمل املؤسس���ي بأنه نظام يتجه
 -2تضييق الفجوة بني عمل الدعاة ،وردم الهوة بينهم
نح���و حتقيق األهداف املرجوة وف���ق عالقة مترابطة
بتحقيق ذلك املبدأ ،وتأسيس األعمال املشتركة بينهم.
ف���ي وحدات إدارية ذات خطوط محددة ،وقيم تضمن
 -3حتقيق التكام���ل في العمل ،فكثي ًرا مما يحصل
االستمرار والنمو.
من القصور في عمل الفرد يتالشى في عمل املؤسسة؛
(((
إذ املفترض حدوث التكامل باجتماع اجلهود ،واملواهب،
الفرع الثاني :مراحل بناء العمل املؤسسي:
واخلبرات ،والتجارب ،والعلوم ،كما أن العمل الفردي
هناك أربعة مراحل متر هبا كل مؤسسة ،وهي:
يصطب���غ بصبغة الفرد ،بينما املفترض أن يخلو العمل
 -1مرحل���ة النش���أة والبقاء على قي���د احلياة :املؤسسي من ذلك.
 -4االستقرار النس���بي للعمل ،بينما يخضع العمل
فالعبء األساسي في هذه املرحلة يقع على أصحاب
واجتاها
املؤسس���ة ،ويتمثل في كيفية مواجهة حتديات البقاء الفردي للتغير كثي ًرا  -قوة وضعفًا أو مضمو ًنا
ً
 بتغير األفراد ،أو اختالف قناعاتهم.ومعاجلتها بنجاح.
 -5القرب من املوضوعية في اآلراء أكثر من الذاتية؛
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
((( تكامل العمل املؤسس���ي من الوالدة إلى القيادة ،فاضل الصفار ،مجلة
النبأ العدد  53شوال  ،1421يناير 2001م ،مختص ًرا.
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((( العمل املؤسس���ي ،محمد أكرم العدلوني ،دار ابن حزم للطباعة والنشر
والتوزي���ع ،بيروت  -لبن���ان1423 ،ه���ـ 2002 -م ،ص ،22مختصرا،
بتصرف يسير.
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الباب اخلامس  :العمل اإلسالمي

ترس���خ العمل املؤسس���ي في حياتها؛ ملا اعتراها من
تأصل الفردي���ة ،وضعف الروح اجلماعي���ة ،ولمِ ا َّ
حل
بها من تخلف حضاري ،أقعدها عن األخذ بأس���باب
الفاعلية والنجاح.

حيث يس���ود احلوار الذي يَفْرض قيا ُمه وض َع معايير
محددة وموضوعية للقرارات تنمو مع منو احلوار ،في
حني ينبني العمل الفردي على قناعة صاحبه.
 -6دفع العمل نحو الوس���طية والتوازن؛ إذ اجتماع
األفراد املختلفني ف���ي األفكار واالجتاهات والقدرات
 -2ضع���ف امللكة اإلدارية لدى كثي���ر من العاملني
يدفع عجلة العمل نحو الوسط.
في هذا القطاع؛ بس���بب إهمال العلوم اإلنسانية التي
 -7توظيف كافة اجلهود البش���رية ،واالستفادة من
استفاد منها الغرب ،وقد أ ّدى هذا الضعف إلى اجلهل
ش���تى القدرات اإلنتاجية؛ وذلك ألن العمل املؤسسي
بالعمل املؤسسي ومقوماته ،وأسباب جناحه؛ فتالشت
يوفّ���ر لها جو االبت���كار والعمل واإلس���هام في صنع
اخلطط ،وأغلقت دراس���ة األهداف وإقامة املشاريع،
القرار ،بينما هي في العمل الفردي
وص���ار العمل مجرد ردود أفعال
أدوات تنفيذية رهن إشارة القائم
ال يكف��ي أن يهت��م العامل��ون ف��ي مج��ال غير مدروس���ة ،أو عواطف غير
بالعمل.
التنصير بإقامة المؤسس��ات ورعايتها ،بل
موجهة.
ّ
 -8ضمان اس���تمرارية العمل الب��د م��ن العمل عل��ى توفير عناص��ر النمو
 ب���إذن الل���ه تعال���ى  -لعدم واالبت��كار والتجديد حتى تؤتي المؤسس��ة -3اخللط بني العمل اجلماعي
ُ
توقفه على فرد يعتريه الضعف أكلها ،وتدفع عن األمة غائلة هذه الحمالت والعمل املؤسس���ي ،والظن بأن
مجرد قيام اجلماعة يعني عم ً
ال
والنقص والفتور.
مؤسس��� ًّيا ،في حني أن كثي ًرا من
 -9عموم نفعه للمسلمني؛ لعدم
ينمي الروح التجمعات واملؤسس���ات ،ال يصدق عليها حقيقة هذا
ارتباطه بش���خصية مؤسسه ،وهذا بدوره ّ
اجلماعية الفاعلة ،ويحي���ي االنتماء احلقيقي لألمة ،الوصف؛ النعدام الشورى ،ووجود املركزية املفرطة في
اتخاذ القرار.
وهذا مكمن قوتها.
 -10مواجه���ة حتديات الواقع مبا يناس���بها؛ فإن
الفرع اخلامس :عوامل جناح العمل املؤسسي:
حتد من خارجها مؤسسي منظم؛
األمة اليوم يواجهها ّ
ومواجهته ال ينهض ب���ه مجرد أفراد ال ينظمهم عمل
وميكنن��ا إمج��ال املقوم��ات الالزم��ة لنج��اح العمل
(((
مؤسس���ي ،كما ال ينهض أف���راد الناس لتحدي العمل املؤسسي يف مواجهة التنصري كالتايل:
املؤسسي في مجاالت احلياة االقتصادية ،أو السياسية،
 -1وضوح الفكرة التي قامت من أجلها املؤسسة ،مع
أو اإلعالمية ،أو غيرها.
توفر القناعة الكافية بهذا األسلوب من العمل ،بإدراك
 -11االس���تفادة م���ن اجلهود الس���ابقة واخلبرات
ضرورته ،ومعرف���ة مزاياه وثمرات���ه ،وفهم مقومات
التراكمي���ة ،بعد دراس���تها وتقوميه���ا بدقة وإنصاف
وحيادي���ة ،وبذلك يتجنب العمل تك���رار البدايات من جناحه للوصول به إلى املستوى املطلوب.
الصفر الذي يعني تبديد اجلهود والعبث بالثروات.
 -2حتديد ثوابت ومنطلقات مش���تركة للعاملني في

الفرع الرابع :أسباب اإلحجام عن العمل املؤسسي:
(((
وهلذا األمر خلفيات ،منها:

املؤسسة تكون إطا ًرا مرجع ًّيا لهم ،توجه خطة العمل،
وتناسب املرحلة والظروف التي تعيشها املؤسسة.

 -1طبيعة املجتمعات اإلس�ل�امية املعاصرة ،وعدم
((( العمل املؤسسي ،معناه ومقومات جناحه ،مرجع سابق ،بتصرف.
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((( العمل املؤسس���ي ،معن���اه ومقومات جناحه ،ص  ،21مرجع س���ابق،
بتصرف.

التقرير االسرتاتيجي الثامن

مأسسة اجلهود الرامية إىل جمابهة التنصري

 -3وج���ود قيادة مؤهلة وقادرة عل���ى ابتكار الرؤى
البعيدة ،وصياغة األهداف ،ووضع االس���تراتيجيات،
وحتقيق التعاون ،وحتفيز الطاقات.
 -4توف���ر رأس امل���ال الكافي ،م���ن مصادر متويل
ذاتية ومتنوعة ومستمرة مع احلفاظ على االستقاللية
بالتصرف.
 -5الكفاءة املؤسسية ،وتعرف بأنها فاعلية املنظمة
في استخدام مواردها املتاحة لتحقيق أهدافها بشكل
أمثل ،وتش���مل فاعلية التخطي���ط ،وفاعلية التنفيذ،
وفاعلية التقومي ،وفاعلية االتصاالت ،وإتقان التخطيط،
وحتديد األه���داف لتنفيذها ،وتوزي���ع األدوار ،وهذا
يتطلب مس���ت ًوى جي ًدا في إعداد القادة واملس���ئولني،
وتدريب العاملني مع االس���تفادة م���ن كل اإلمكانات،
وتوظيف جميع الطاقات ،بعد التعرف عليها جي ًدا.
 -6أن تكون مجالس اإلدارة أو اللجان غير محصورة في
بيئة واحدة ،محكومة بأُ ُطر تنشئة وتربية وتفكير محددة،
مم���ا يؤثر على طبيعة اتخاذ الق���رار ،فوجود أفراد من
بيئات مختلفة ضمن هذه املجالس ،يثري العمل املؤسسي
بتوسيع أمناط التفكير ،وتعدد طرق التنفيذ.
 - 7أن تس���ود لغة احل���وار ،حتى تتالق���ح اآلراء
وأيضا حت���ى يخضع الرأي
للخ���روج بأفضل ق���رار،
ً
الشخصي لرأي املجموعة ،مع التسامي عن اخلالفات
الش���خصية ،وتقدمي املصلحة العام���ة على املصلحة
الشخصية ،وهذا يتم بتحسني االتصال والتواصل ،بني
أفراد املؤسس���ة بعضهم مع بعض ،وبينهم وبني سائر
العاملني في احلقل املقصود.
 -8جذب عدد ٍ
كاف م���ن العاملني األكفاء املنجزين
واملتحمسني واملقتنعني.

القانوني لبدء العمل وفق ش���روطه املرعية في مكان
تواجدها.

الفرع السادس :مهام مؤسسات مواجهة التنصري:
واملهمات األساسية هلذه املؤسسات تتسع لتشمل:

 -1وضع اخلطط العامة واالستراتيجيات واألهداف،
وابتكار الوسائل ومتابعتها ملواجهة التنصير.
 -2إنش���اء مراكز تدريب للدع���اة املتخصصني في
مواجهة التنصير ،وتنظيم ورش عمل متتابعة في هذا
الش���أن ،واقتراح مناهج لإلعداد العلمي ملن يقومون
بهذا األمر ،أو يشرفون عليه ،ويعيدون تدريب املعنيني
في بلدانهم على ما تعلموه.
« -3إص���دار دورية علمية وأخ���رى ثقافية تعنيان
بالتنصير ،وتتابعان حتركاته؛ حيث تخلو الس���احة من
هذه اإلصدارات ،وترجمة الكتب النافعة والرس���ائل
املوجزة ،ونشرها بني األقليات املسلمة وبني املسلمني
عمو ًم���ا ممن ال يتحدثون اللغ���ة العربية ،وتكليف من
يجيدون اللغات بترجمة بعض ما يُنش���ر من مؤمترات
املنصري���ن ووقائع لق���اءاﺗﻬم وجهودهم في حمالﺗﻬم؛
ّ
(((
وذلك رغبة في إطالع األمة على ما يراد بها».
 -4تنسيق اجلهود املبذولة ملواجهة التنصير ،ووضع
منظومة تضمن اس���تغالل كافة اجلهود بصورة علمية
دون تعارض.
وختام��ا فإن��ه ال يكفي أن يهت��م العاملون يف جمال
التنص�ير بإقامة املؤسس��ات ورعايتها ،ب��ل ال بد من
العمل على توفري عناصر النمو واالبتكار والتجديد؛
حىت تؤيت املؤسس��ة أُ ُكله��ا ،وتدفع ع��ن األمة غائلة
هذه احلمالت.

 -9وجود نظام للرقابة واملتابعة والتقومي املس���تمر
للتأكد من سالمة التخطيط والتنفيذ.
 -10مشروعية املؤسسة ،واحلصول على الترخيص
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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معلومات إضافية
شخصيات وحمطات يف تاريخ التنصري:
 -1رميون لول :أول نصراني تو َّلى التنصير بعد فش���ل احلروب الصليبية في مهمتها؛ إذ إنه تعلم اللغة العربية
ً
مناقشا علماء املسلمني.
بكل مشقة ،وأخذ يجول في بالد الشام
 منذ القرن اخلامس عش���ر ،وأثناء االكتشافات البرتغالية دخل املنصرون الكاثوليك إلى إفريقيا ،وبعد ذلكبكثير أخذت ترد إرساليات تنصيرية بروتستانتية كثيرة إجنليزية وأملانية وفرنسية.
 -2بيتر هلينغ :احتك مبسلمي سواحل إفريقيا منذ وقت مبكر.
 -3البارون دوبيتز :حرك ضمائر النصارى منذ عام 1664م إلى تأس���يس كلية تكون قاعدة لتعليم التبش���ير
املسيحي.
 -4املستر كاري :فاق أسالفه في مهنة التنصير ،وقد ظهر إ ّبان القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر.
للمنصر هنري مارتن يد طولى في إرس���ال املنصرين إلى بالد آس���يا الغربية ،وقد ترجم التوراة إلى
 -5كان
ّ
الهندية والفارسية واألرمنية.
 في عام 1795م تأسست جمعية لندن التبشيرية ،وتبعتها أخريات في اسكتلندا ونيويورك. في س���نة 1819م اتفقت جمعية الكنيس���ة البروتستانتية مع النصارى في مصر ،وك ّونت هناك إرسالية ُعهدإليها نشر اإلجنيل في إفريقيا.
رحالة بريطاني ،اخترق أواسط إفريقيا ،وقد كان منص ًرا قبل أن يكون
 -6دافيد ليفنستون 1873 – 1813مّ :
مستكشفًا.
 في سنة 1849م أخذت ترد إرساليات التنصير إلى بالد الشام ،وقد قامت بتقسيم املناطق بينها. وفي س���نة 1855م تأسست جمعية الشبان املس���يحية من اإلجنليز واألمريكان ،وقد انحصرت مهمتها فيإدخال «ملكوت املسيح» بني الشبان كما يزعمون.
 في سنة 1895م تأسست جمعية احتاد الطلبة املسيحيني في العالم ،وهي تهتم بدراسة أحوال التالميذ فيبث روح احملبة بينهم (احملبة تعني التبشير بالنصرانية).
كل البالد ،مع العمل على ّ
 -7صموئيل زومير  :Zweimerرئيس إرس���الية التنصير العربية في البحري���ن ،ورئيس جمعيات التنصير في
الشرق األوس���ط ،كان يتولى إدارة مجلة العالم اإلسالمي اإلجنليزية التي أنشأها سنة 1911م ،وما تزال تصدر
إلى اآلن من هارتيفورد.
دخل زومير البحرين عام 1890م ،ومنذ عام 1894م قدمت له الكنيس���ة اإلصالحية األمريكية دعمها الكامل.
وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسسها زومير كان في حقل التطبيب في منطقة اخلليج ،وتب ًعا لذلك فقد افتتحت
مستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط وعمان .ويعد زومير من أكبر أعمدة التنصير في العصر احلديث،
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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وقد أ ُ ّسس معه ًدا باسمه في أمريكا ألبحاث تنصير املسلمني.
 -8كنيث كراج  : K.Craggخلف صموئيل زومير على رئاسة مجلة العالم اإلسالمي ،وقام بالتدريس في اجلامعة
األمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت ،وهو رئيس قس���م الالهوت املس���يحي في هارتيفورد بأمريكا ،وهو معهد
للمنصرين ،ومن كتبه «دعوة املئذنة» صدر عام 1956م.
 -9دانيال بلس :يقول« :إن كلية روبرت في إس���طنبول (اجلامعة األمريكية حال ًيا) كلية مس���يحية غير مستترة
ال في تعليمها وال في اجلو الذي تهيئه لطالبها؛ ألن الذي أنش���أها منصر ،وال تزال إلى اليوم ال يتولى رئاس���تها
إال منصر.
س الكلية اليسوعية في بيروت زمنًا طوي ً
ال أيام االنتداب الفرنسي.
 -10األب شانتورَ :رأَ َ
 -11مس���تر نبروز :ترأس جامعة بيروت األمريكية عام 1948م يقول« :لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن
وسيلة استغلها املبشرون األمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان».
 -12دون هك كري :كان أكبر شخصية في مؤمتر لوزان التنصيري عام 1974م ،وهو بروتستانتي ،عمل منص ًرا
في باكستان ملدة عشرين سنة ،وهو أحد طلبة مدرسة فلر للتبشير العاملي .وبعد مؤمتر كولورادو التنصيري عام
1978م أصبح مدي ًرا ملعهد صموئيل زومير الذي يضم إلى جانبه دا ًرا للنشر وإلصدار الدراسات املختصة بقضايا
تنصير املسلمني ومقرها في كاليفورنيا ،وهو يقوم بإعداد دورات تدريبية إلعداد املبشرين وتأهيلهم.

أبرز مؤمترات التنصري:
 -1مؤمتر القاهرة عام 1324هـ1906 /م ،وقد دعا إليه زومير بهدف عقد مؤمتر يجمع اإلرساليات التنصيرية
شخصا بني رجال ونساء،
البروتستانتية للتفكير في مسألة نشر اإلجنيل بني املسلمني ،وقد بلغ عدد املؤمترين 62
ً
رئيسا لهم.
وكان زومير
ً
 -2املؤمتر التبشيري العاملي في أدنبرة باسكتلندا عام 1328هـ1910 /م ،وقد حضره مندوبون عن  159جمعية
تنصيرية في العالم.
 -3مؤمتر التبش���ير في لكهنؤ بالهند عام 1339هـ1911 /م حض���ره صموئيل زومير ،وبعد انفضاض املؤمتر
وزعت على األعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها «تذكار لكهنؤ سنة 1911م» ،وعلى الوجه اآلخر «اللهم يا من
يسجد له العالم اإلسالمي خمس مرات في اليوم بخشوع ،انظر بشفقة إلى الشعوب اإلسالمية وألهمها اخلالص
بيسوع املسيح».
 -4مؤمترات التنصير في القدسُ :عقدت أربعة مؤمترات تنصيرية في القدس في أعوام:
أ1343 -هـ 1924 -م.
ب1928 -م مؤمتر تنصيري دولي.
جـ 1354 -هـ1935 -م وقد كان يضم  1200مندوب.
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د1380 -هـ 1961 -م.
 -5مؤمتر الكنائس البروتستانتية عام 1974م في لوزان بسويسرا.
 -6وأخطر املؤمترات هو مؤمتر كولورادو في  15أكتوبر 1978م حتت اس���م (مؤمتر أمريكا الشمالية لتنصير
املس���لمني) حضره ( )150مش���تر ًكا ميثلون أنش���ط العناصر التنصيرية في العالم ،استمر ملدة أسبوعني بشكل
مغلق ،وقُدمت فيه بحوث حول التبليغ الش���امل لإلجنيل ،وتقدميه للمسلمني والكنائس الديناميكية في املجتمع
املسلم ،وجتسيد املسيح ،وحتبيبه إلى قلب املسلم ،ومحاوالت نصرانية جديدة لتنصير املسلمني ،وحتليل مقاومة
واس���تجابة املسلم ،واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين في تنصير املسلمني ،وتنشيط دور الكنائس احمللية في
تنصير العالم اإلسالمي.
وقد انتهى املؤمتر بوضع اس���تراتيجية بقيت س���رية خلطورتها مع وضع ميزانية لهذه اخلطة مقدارها 1000
مليون دوالر ،وقد مت جمع هذا املبلغ فع ً
ال ،ومت إيداعه في أحد البنوك األمريكية الكبرى.
 -7املؤمتر العاملي للتنصير الذي ُعقد في الس���ويد في ش���هر أكتوبر 1981م حتت إشراف املجلس الفيدرالي
اللوثراني الذي نوقشت فيه نتائج مؤمتري لوزان وكولورادو ،وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصير ملا وراء البحار
بهدف التركيز على دول العالم الثالث.
 -8مؤمتر مدارس التبشير في بالد الهند ،ينعقد هذا املؤمتر كل عشر سنوات.
 -9مؤمت���ر بلتيمور بالوالي���ات املتحدة األمريكية 1942م وهو مؤمتر خطير ج��� ًّدا ،وقد حضره من اليهود بن
غوريون.
 -10بع���د احلرب العاملية الثانية اتخذت النصرانية نظا ًما جدي ًدا؛ إذ ينعقد مؤمتر للكنائس مرة كل س���ت أو
سبع سنوات متنق ً
ال من بلد إلى آخر:
أ -مؤمتر أمستردام 1948م – هولندا.
ب -مؤمتر ايفانستون 1954م – أمريكا.
جـ -مؤمتر نيودلهي 1961م – الهند.
د -مؤمتر أوفتاال 1967م – أوفتاال بأوروبا.
ل -مؤمتر جاكرتا 1975م – إندونيسيا ،وقد اشترك فيه  3000منصر.
م -عقد املؤمتر الس���ادس ملجلس الكنائس العاملي في يوليو سنة 1980م في كاليفورنيا بالواليات املتحدة ،وقد
حث املؤمتر على ضرورة زيادة البعثات التنصيرية بني مسلمي الشرق األوسط خاصة في دول اخلليج العربي.
املصدر :املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،دار الندوة العاملية.
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