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 ةـدمـاملق
ن الرحيم, والصالة والسالم عىل من بسم اهللا الرمح

 أن يقبل تعاىلُختمت به الرساالت الساموية كلها, ويأبى اهللا 
ّدينا غري ما جاء به, نبينا حممد األمني, وعىل إخوانه من النبيني 

 :وبعد  .  وآله وصحبه أمجعنيواملرسلني,
ماضيه  : "التنصري يف أفريقيا" عنفهذا بحث خمترص 

ينك من األطوار, وأساليبه, ووسائله أو وحارضه, وما بني ذ
ميادين نشاطه, وأهدافه, ومد ما حتقق منها يف ضوء النتائج 
َالواقعية, وأهم اجلهات التي تقف وراءه, وأبرز مراكزه 

 . ومؤسساته
ثم ما هو موقف مسلمي هذه القارة مما جيري بني 
ٍظهرانيهم من النشاط التنصريي املكثف, أهو موقف متفرج,  ّ

ٍ متعاطف, أم مقاومأم ّونعرج أيضا عىل أسباب نجاح . ٍ
ُاملنرصين, وما ينتظر من املسلمني عمله حيال ذلك, قبل أن  ِّ
 .نختمه بذكر يشء من احللول واملقرتحات ملواجهة هذا اخلطر

لقد حاولت قدر اإلمكان شمول البحث جلميع جهات 
ات َالقارة األفريقية, وبذلت جهدي يف الرتكيز عىل املعلوم

ومل خيل البحث من . َّاملحددة, واعتامد األصح منها عند التعدد
ّجانب التحليل العلمي لبعض القضايا وفق مقررات علم 

 .دراسة األديان أو مقارنتها
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ّر اإلشارة إىل أن البحث قدم يف األصل يف اوجتد مللتقى ّ
م, ١٩٩٩/هـ١٤٢٠َالسنوي للدعاة من القارة األفريقية عام 

ُ, إذ كنت فيها ّمعة اإلسالمية باملدينة املنورةيف رحاب اجلا
ًيومئذ طالبا يف مرحلة الدكتوراه ُوبعد ذلك قمت بتهذيبه . ٍ
  .وغربلته متهيدا لنرشه بمشيئة اهللا

ًوأجدها فرصة للتقدم بجزيل الشكر والعرفان إىل اجلهة 
جلنة الدعوة يف أفريقيا, برئاسة صاحب : ّاملنظمة للملتقى

بندر بن سلامن آل سعود, حفظه اهللا / الدكتورالسمو, األمري 
وألساتذيت ومشاخيي الذين منحوين . ّتعاىل ووفقه لكل خري

 اجلامعة اإلسالمية تهم يف متثيل مؤسسة تعليمية بحجمثق
 .   رة, يف ذلكم املحفل الكبريّباملدينة املنو

كام ال يفوتني أن أشكر من صميم قلبي معايل األمني العام 
ة الشيخ الدكتور عبد اهللا بن امل اإلسالمي فضيللرابطة الع

ّ عىل تفضله باملوافقة عىل نرش −حفظه اهللا–املحسن الرتكي عبد
 .  ًهذا البحث, سائال اهللا تعاىل أن جيعل ذلك يف موازين حسناته

ّهذا, فام كان منه صوابا فمن اهللا وحده, وبمنه وكرمه,  ً
اهللا العظيم ًوما كان خطأ فمني ومن الشيطان, وأستغفر 

ّوأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وعىل . وأتوب إليه من ذنبي كله ّ
 .آله وصحبه أمجعني

  عبد الرزاق عبد املجيد أالرو      
 املدينة النبوية                     



 − ٧ −

 :د ــالتمهي
 ًاــًا وشعبــا أرضــأفريقي

, اسم إحد قارات العامل الـست, وهـي مـن "أفريقيا"
 ).أوروبا− أفريقيا− آسيا(ثالث القديمة قارات العامل ال

تعترب أفريقيا ثاين أكرب القارات مساحة بعد آسيا, وتبلـغ 
 كم مربع, أي مـا يعـادل مخـس )٣٠.٣٦٥.٠٠٠) (مساحتها

ًأمــا مــساحتها طــوال . )١(املــساحة اليابــسة مــن أرايض العــامل
ٍوعرضا فتبلغ مخسة آالف ميل  من الـشامل إىل )  كم٨٠٠٠((ً

 من الرشق ) كم٧٤٠٠ (اجلنوب , وأربعة آالف وستامئة ميل
ً البحر األبيض املتوسط, وغربا ًوحيد القارة شامال.  إىل الغرب

ًاملحيط األطلـيس, ورشقـا البحـر األمحـر واملحـيط اهلنـدي, 
وكانـت أفريقيـا . ًوجنوبا ملتقى املحيطني األطليس واهلنـدي

تتصل بآسيا يف الشامل الرشقي عند شبه جزيـرة سـيناء, قبـل 
 .)٢(بناء قناة السويس

                                           
F١E"Africa."Encyclopædia Britannica from Encyclopædia 

Britannica ٢٠٠٦ Ultimate Reference Suite DVD Fא
،אא??AfricaKE 

F٢ Eא W     א אא  
٤٥ J٤٩אאאא،١٥ J١٦K 
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 , )١( سكان العاملُ عرشّيقدر عدد سكان أفريقيا بحوايل
ًويعترب هذا العدد قليال مقارنة بمساحتها ولعل أحد أسباب . ً

ها غابات وصحار غري صاحلة ّقلة سكاهنا كون أجزاء كبرية من
, ويف أفريقيا ما يرتاوح بني ثامنامئة وألف لغة, مما جعلها للسكن

 .)٢(ًأكثر قارات العامل لغة 
 

 ذات?ـا بالــاذا أفريقيـــمل
مل, ية تنشط يف جهات كثرية من العاالتنصري ظاهرة عامل

ًرشقا وغربا, جنوبا وشامال, ولكن املالحظ أن ثمة جهات  ً ً ً
حتظى بعناية خاصة وتركيز عال من منظامت التنصري وجنوده, 
ّومن هذه اجلهات التي حيق أن نسميها مراكز العمليات املكثفة 

 ثاين أكرب كنيسة القارة اإلفريقية, حيث توجد اليوم: ّللمنرصين
 .احل العاجيف العامل, وذلك يف دولة س

عىل أفريقيا مل يأت عن فراغ, بل تركيز منظامت التنصري 
 :لذلك دوافع وأسباب, لعل أبرزها ما ييل

ريقيا املحطة األوىل النتشار اإلسالم خارج كانت أف) ١
يعود إىل إىل القارة شبه اجلزيرة العربية, فتاريخ دخول اإلسالم 

                                           
F١EEncyclopaedia Britannica, op.cit.   
F٢Eאאא٤٩ 
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ّ مكة املكرمة العهد النبوي, حيث اهلجرة األوىل للمسلمني من ّ
ّ ويعد الدين اإلسالمي حتى اليوم ).أثيوبيا حاليا(إىل احلبشة 

 . القارةهذه من بني األديان املوجودة يف دين األغلبية 
ّمتثل أفريقيا رأس الرمح للمد اإلسالمي يف كل من ) ٢

ًاألمريكيتني غربا, ويف أسرتاليا ونيوزيلندا جنوبا يف ويزيد . ً
خطورته أن ألفريقيا ولألفارقة جسورا أمهية هذا األمر أو 

ّعرقية وثقافية ممتدة يف عمق الغرب النرصاين, بل وبني شعوب 
ّجزر املحيطني األطليس واهلادئ, وهلذا فإن أي حتول يف القارة 

 .)١(اإلفريقية سيكون له صداه وانعكاساته هناك
تفيش الفقر واملرض واجلهل يف هذه القارة, حيث اختذ ) ٣

املنرصون من كل ذلك وسيلة للوصول إىل أهدافهم, فراحوا 
اجلائع من األفارقة عىل دينه بلقمة الطعام, واملريض يساومون 

منهم بقطرة الدواء, وأنشؤوا مدارس وكليات يدخل الطالب 
 .   بدين وخيرج منها بآخر, واهللا املستعانفيها

مل اإلسالمي وارتباطها قرب أفريقيا من العا َّوأخريا, فإن
الوثيق به يعترب هو اآلخر من أهم أسباب تسليط أضواء 
التنصري عىل هذه القارة التي ازدهر فيها اإلسالم وأوجد فيها 

                                           
F١EאWאאאWא،אא

٣ 
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ًاملسلمون نفوذا قويا قبل أن يتسلل االستعامر الصليب ي ًّ
 .)١(األورويب إليها بقرون

*** 

                                           
F١ Eא W   א א   

٩٥ אא א א  ،
א٦٧ 
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  ::اب األولاب األولــالبالب
  ااــــه يف أفريقيه يف أفريقيــــري وواقعري وواقعــــالتنصالتنص

  :سة فصولوفيه مخ
  مفهوم التنصري :  الفصل األول

  مراحل التنصري وتطوره يف أفريقيا :اينــالفصل الث
  أساليب التنصري ووسائله يف أفريقيا : الفصل الثالث
  اجلهات التي تدعم التنصري يف أفريقيا:عـالفصل الراب

 مراكز التنصري ومؤسساته يف القارة :الفصل اخلامس
 األفريقية
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 :الفصل األول 
 هـوم التنصــريـمف
 املدلول اللغوي لكلمة التنصري: املبحث األول

ًنرصه ينرصه تنصريا, أي جعله نرصانيامن : التنصري ً ّ كام . ُّ
ّ فأبواه هيودانه أو ينرصانه…: ((جاء يف احلديث ّ)١ ( .((

َتنرص"و  ., أي دخل يف النرصانية"ّ
 "أنصار", و"نصار"ُمفرد وجيمع عىل  –والنرصاين 

, "نارصة" أو "النارصة"ٌ نسبة عىل غري قياس إىل − ًقليال
ولذلك كان . , نشأ فيها املسيح )٢(وهي قرية يف اجلليل

أما النسبة . )٣(ّ حسبام جاء يف إنجيل متى"اجللييل"ُيعرف بـ
وقد جاء أيضا يف إنجيل  . )٤("نارصي"إليها عىل القياس فـ

                                           
F١Eא؛Wאא٣L٢٤٥،٨L٥١٢K٤L٢٠٤٧ 
F٢EאWאאKאא

   ،   Wא F Kאא 
 א ٢L١٨٣ א א  ،٢٦٥ J٢٦٦،

אא٢٦٥ J٢٦٧KE 
F٣EאW٢٦W٦٩ 
F٤ E א W א ٦٢٢א א   ،١٤L١٦١ J١٦٢،

אא٨٩٦ 



 − ١٤ −

ًالنارصي الذي كان إنسانا ) ١(فقاال املختصة بيسوع: ((لوقا
ًنبيا ّ…)٢ (.(( 

 فاسم دين النصار, وجيوز إطالقها "النرصانية"أما 
,امرأة نرصانية, كام يقال:  فيقالكذلك عىل واحدة النصار :

 . )٣(رجل نرصاين
ويف االصطالح, جاء تعريفها يف دائرة املعارف الربيطانية 

ّالديانة التي تعزو أصلها إىل يسوع النارصي, وتؤكد أنه ((بأهنا 
 )).) ٤(من اهللا) املسيح(املختار 

“The religion that traces its origin to Jesus of 
Nazareth, whom it affirms to be the chosen one (Christ) of 
God”. 

 
***

                                           
F١E–א–א–אא–אא…א

אK 
F٢E٢٤W١٩ 
F٣Eא٦٢٢א–K 
F٤Eאאא٥L٦٩٣?אאF?ChristianityKE 



 − ١٥ −

 املفهوم االصطالحي للتنصري: املبحث الثاين
ْد مفهوم التنصري, إن بالنسبة هناك عدة أقاويل يف حتدي

َّللمنرصين أنفسهم, أو بالنسبة ملن توجه صوهبم اهلجامت  ُ ِّ
 : فمن أشهر ما قيل يف ذلك. التنصريية

حتويل الناس من ديانتهم التي يدينون : ((أن التنصري  - أ
الدعوة إىل دين ((أو . )١()) إىل الديانة النرصانية…هبا 

النرصانية, وحماولة نرش عقيدته يف أنحاء العامل, بالوسائل 
 )).) ٢(واألساليب املتنوعة

ة تشكيك املسلمني يف تارخيهم, وزعزع": أن التنصري  - ب
 .)٣("عقائدهم

وهناك طريقة للجمع بني هذين التعريفني, وهي التي 
َّتر أن املهمة األساسية للتنصري هي حتويل الناس من ديانتهم 

كام هو احلال يف –ّإىل النرصانية, وإن عجز املنرصون عن هذا 
جتمعات املتمسكة بالدين, املحاوالت التنصريية لد امل

 فحينئذ عليهم أن يشككوهم يف −) ٤(وبخاصة اإلسالمية منها

                                           
F١Eאאאאא

٣١א 
F٢Eאאא…٣١ 
F٣Eא٣٣א 
F٤EאWאאאא٢٢א،

א  א א  א א  
٣٨K 
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ّ نصار, وإال فإىل حتويلهم إىل: وبعبارة أوجز. عقيدهتم
 .) ١(ملحدين أو ال دينيني

ويأيت يف مقابل هذا االجتاه يف اجلمع رأي آخر ير أن 
 هي إخراج غري − أو مهمته الوحيدة – مهامت التنصري أوىل

ويف . ن دينه من غري رضورة إدخاله يف النرصانيةالنصار م
هذا  يقول أحد أقطاب املؤمتر التنصريي الذي انعقد عام 

أتظنون أن : ((م بجبل الزيتون يف فلسطني ١٩٢٧/هـ١٣٤٦
غرض التنصري وسياسته  إزاء اإلسالم هو إخراج املسلمني من 
دينهم ليكونوا نصار? إن كنتم تظنون ذلك فقد جهلتم 

إخراج  ولكن الغاية التي نرمي إليها هي …ري ومراميه التنص
 ليكون مضطربا يف دينه وعندها ال املسلم من اإلسالم فقط

تكون له عقيدة يدين هبا ويسرتشد هبدهيا, وعندها يكون 
أما . املسلم ليس له من اإلسالم إال اسم أمحد أو مصطفى

ّويقول املنرص . ) ٢())اهلداية فينبغي البحث عنها يف مكان آخر
املعروف صمويل زويمر, الذي كان يوما من األيام رئيس 

َّ ولكن …: ((إرساليات التنصري يف املنطقة العربية من الرشق
دول املسيحية للقيام هبا يف البالد مهمة التبشري التي ندبتكم 

فإن يف هذا اإلسالمية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية 
                                           

F١EאWא٣١אאא،…
אא٢٨ 

F٢Eא،אא٣١٤٥א،٢٠L٦L١٩٣٣K
אאאא٣٨ 
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ُ, وإنام مهمتكم أن خترجوا املسلم من ًهداية هلم وتكريام
 )).)١(ًاإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة له باهللا

ً أما عن مفهوم التنصري باعتباره علام قائام بذاته −  ج ً
حيسب له حساب يف جمال األبحاث والدراسات العلمية, فقد 

قيام اإلرساليات بتنصري منطقة معينة, وإنشاء : ((قيل إنه
ًكنيسة وطنية تؤول رعايتها تدرجييا للسكان الوطنيني دون 

خارجية, ويتبنون بدورهم مهام التنصري يف املناطق مساعدات 
وجاء تعريف هؤالء الذين ملا . )٢())التي مل يصل إليها التنصري
عب الذي فيه أقل من ذلك الش((يتم الوصول إليهم بأهنم 

من النصار امللتزمني أو النصار املامرسني % ٢٠
 )).)٣(لعقيدهتم

هذا من حيث العموم, وأما عند املنرصين أنفسهم 
فباستطالع مقصودهم اخلاص بلفظ التنصري نجد أهنم 
خيتلفون يف ذلك اختالفهم يف مفهوم العقيدة النرصانية ذاهتا; 

أن التنصري يعني تنصري ) ٤( الربوتستانتيففي حني ير
, يذهب )Non Christian World(انية املجتمعات غري النرص

                                           
F١ Eאא א٢٢א א،

אאאא١٦٢ J٣ 
F٢ E  א  א   אא ٢٥אאK

אאWאא٨٣٣ 
F٣E٨٤٢א 
F٤ Eא Wא א   א  

אאאאאאאא
אאKאW FCollier’s Encyclopedia١٩L٤٣١E 
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إىل أنه إنام يعني بالرضورة كثلكة مجيع الذين ال ) ١(الكاثوليكي
 Non Roman(يؤمنون بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية 

Catholic World( الربوتستانتيون أي بام فيهم هؤالء النصار ,
ًالذين ال يرون يف البابا خليفة للمسيح ) ٣) (٢(واألرثودوكسيون

 . ًوال ممثال هللا عىل األرض
ًلذا, قيل إن للتنصري مفهوما خمتلفا داخل املجتمع  ً

اإلبقاء عىل النصار داخل دينهم, : ((, أال وهوالنرصاين
وظهور دعوات طائفية من كاثوليكية وبروتستانتية 
وأرثودوكسية تتنافس فيام بينها لكسب أكرب عدد ممكن من 

 )).)٤(ًالنصار أتباعا هلا
واحلاصل أن مفهوم التنصري قابل للتطوير والتجديد 

 ما تقضيه الظروف, وبحسب البيئة أو اإلطار الذي بحسب
                                           

F١EאWא،אאאאאא
 א K א  ?א א ? 

אאאא?א?
  K?א ? א   W א

אKאW 
Boettner, Loraine: Roman Catholicism P.٢٢ & Collier’s 

Encyclopedia ٥L٢٠ & ٥٦١L١٤٦ 
F٢ E  ?אF ?orthodox WEא א  K

אאא
אאKאWאא١٤٨٧א 

F٣Eאאאאאאא
٢١אאא،٦٥ 

F٤Eאא٢٣א 
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يعمل فيه, بل وبحسب التوجهات أو االنتامءات العقدية 
ّوالسياسية التي تسري هؤالء املنرصين َّوعليه, فقد نجد أن . ّ
نشاط دعوي نرصاين : التعريف اجلامع املانع  للتنصري هو

نا بمختلف الوسائل واألساليب, ليتخذ الناس النرصانية دي
هلم, أو يتخلوا عن دينهم األصيل, وإعادة املخالفني إىل اإليامن 

 .بام تقرره الكنيسة املعنية بالنشاط
  

***
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 التنصري أم التبشري: املبحث الثالث
 )ريــالتنص: ظــات لفــأو مرتادف(

 ٍهنالك ألفاظ ترد مرتادفات للفظ التنصري عند النصار
 : هم املقدسة, منهاويف كتب

ومن ذلك ما جاء يف إنجيل ). Proclamation( التكريز   -أ 
وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة اخلطايا جلميع األمم (() ١(لوقا

 )).ًمبتدأ من أورشليم
) ٣(ّمنه ما جاء يف إنجيل متىو). Baptism () ٢(التعميد  -ب 

ّفاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم األب واالبن ((
 )).والروح القدس

ومن ذلك ما جاء عىل لسان ). Evangelization(التبشري   -ج 
ًوهو أعطى البعض أن يكونوا رسال والبعض : (() ٤(بولس

ّض مبرشين والبعض رعاة معلمنيأنبياء والبع ً ألجل تكميل . ّ
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إىل أن ننتهي . ّالقديسني لعمل اخلدمة لبنيان جسد املسيح
  )).) ١(مجيعنا إىل وحدانية اإليامن ومعرفة ابن اهللا

هم اإلنجيل بالبشارة ومن ثم األناجيل ومنه أيضا تسميت
 .)٢(األربعة بالبشائر األربع

 هو التعبري −أعني التبشري–َّوأشري هنا إىل أن األخري 
النرصاين حلمالت التنصري, بل هو الشائع لد الكثري ممن 

ي ويف رأي الكاتب بل ورأ. كتبوا يف املوضوع من املسلمني
كثري من ذوي االختصاص أنه تعبري خاطئ, شأنه شأن التعبري 

 .ًباملسيحية عوضا عن النرصانية
ّوذلك ألن ما يبرش به أو يدعو إليه جنود التنصري اليوم 
خمتلف االختالف اجلوهري عن دعوة املسيح عيسى ابن مريم, 

ِعبد اهللا ورسوله  ِ كان من أبرز معاملها أهنا دعوة إىل , والتي
ا خاصة ببني إرسائيل, فام , وأهن)٣(التوحيد وليست إىل التثليث

َالداعي للتبشري هبا أو الرتويج هلا خارج حظرية اخلراف 
 ?) ٤(اإلرسائيلية الضالة
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لقد بدأت عقيدة :  ((تقول دائرة املعارف األمريكية
ًالتوحيد حركة الهوتية, بداية مبكرة جدا يف التأريخ, ويف  ً ً

َّ إن …حقيقة األمر إهنا سبقت عقيدة التثليث بعرشات السنني 
عقيدة التثليث التي أقرت يف القرن الرابع للميالد مل تعكس 

يتعلق بطبيعة اإلله, بل كانت بدقة التعليم املسيحي األول فيام 
 )).)١(ًعىل العكس, انحرافا عن هذا التعليم

“Unitarianism as a theological movement began much 
earlier in history; indeed it antedated Trinitarianism by many 
decades… Fourth century Trinitarianism did not reflect 
accurately early Christian teaching regarding the nature of 
God; it was, on the contrary, a deviation from this teaching”. 

كان يسوع هيوديا, كام كان : ((وجاء يف الدائرة الربيطانية 
َّ فإن املسيحية األوىل إنام لذا,. أيضا) الرسل(مجيع تالميذه 

 )).) ٢(كانت يف احلقيقة جمرد حركة داخل الديانة اليهودية
“Jesus was a Jew, as were all the apostles. Thus the 

earliest Christianity is in fact a movement within Judaism”. 

 غري ) ٣( أو دعوته الصحيحة ًإذا, فالتبشري بدين عيسى
 أو الدعوة إىل النرصانية التثليثية, التي أسسها وكافح ) ٤(التنصري

                                           
F١Eאאא٢٧L٢٩٤ 
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ُمن أجلها كاتب معظم الرسائل أو الكتب املقدسة عند 
  وهو بولس شاؤول , أال )يف العهد اجلديد(النصار

ّوهذا ما أقر به . اليهودي, املؤسس احلقيقي للنرصانية املعارصة
ًاملنصفون من النصار أيضا, أمثال األمريكي مايكل هارت, 

َكان بولس, أكثر من أي إنسان آخر, املسؤول : ((الذي قال
عن تبديل النرصانية من كوهنا فرقة داخل اليهودية, إىل ديانة 

 وقال الربوفيسور شارل جنيبري الذي كان رئيس .))) ١ (عاملية
بدون بولس كان من : ((قسم تاريخ األديان بجامعة باريس

 .)٣ ())) ٢(املحتمل أن ال توجد املسيحية
هبنا نبحث عن سبب اختيار املنرصين التعبري عن أما لو ذ

أنفسهم باملبرشين وعن عملهم بالتبشري, فنجد أن ذلك يندرج 
ضمن خمططاهتم يف هذا الغزو اخلفي الذي يتطلب اختيار لفظ 
كهذا, يسهل إيقاعه عىل السامع, بل ويكون له أثر طيب يف 
م النفوس, وذلك إلخفاء حقيقة ما يريدون من حتويل املسل

 .) ٤(عن دينه أو تشكيكه فيه عىل األقل
                                           

F١ EHart, Michael.  The ١٠٠,  A Ranking of the Most 
Influential Persons in History, p. ٣٤  
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  التنصري واالسترشاق: املبحث الرابع
االسترشاق هو تلكم احلركة الغربية التي قامت عىل 

هبدف ) الرشقية(دراسة العلوم واآلداب والثقافة اإلسالمية 
. اههم وأسباب قوهتممعرفة عقلية املسلمني وأفكارهم واجت

وقد أسهمت احلركة يف صياغة تصورات الغرب عن اإلسالم, 
 )١(.ًمعربة عن اإلطار الفكري للرصاع احلضاري بينهام

املقام ليس اخلوض يف تفاصيل والذي هيمنا يف هذا 
االسترشاق من حيث األهداف واألساليب واآلثار,  فذلك 

لكن ما هيمنا ههنا الوقوف عىل . جمال آخر يطول احلديث فيه
 حقيقة العالقة بينه وبني التنصري أهي عالقة وفاق أم شقاق?

ٍّ لقد كان القاسم املشرتك بني كل من االسترشاق والتنصري 
املسلمني يف دينهم; حيث كان ذلك مقصدا حماولة تشكيك 

أوائل املسترشقني سواء اليهود منهم أو النصار ًأساسيا لد .
وال غرابة يف ذلك ملا نعلم من أن العالقة بني الرشق والغرب قد 

ً عىل العداء الديني ورفض اإلسالم بديال −عرب التاريخ–قامت 
َّإال أن العالقة بني التنصري واال. للنرصانية سترشاق بدأت تنجيل ّ

أكثر فأكثر حني اختار رؤساء الكنيسة النزول بأنفسهم إىل ميدان 
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االسترشاق; حيث الحظوا أن نجاح محالهتم التنصريية يف بالد 
املسلمني يتوقف إىل حد كبري عىل مد إملام مبعوثيهم بعلوم 
هؤالء املدعوين وثقافتهم, فعمدوا إىل إقحام تعليم اللغة العربية 

بعض معاهدهم الدينية واجلامعات, وأنشئت مطابع عربية يف 
ومجع عدد كبري جدا من تراثنا اإلسالمي خمطوطه ومطبوعه, 

ً تضم جمموعة كبرية −مقر إقامة البابا–حتى إن مكتبة الفاتيكان 
 .) ١ (من الكتب العربية واإلسالمية

ويف السنوات األخرية ظهرت النزعة إىل حترير االسترشاق 
من األهداف التنصريية, واالجتاه به نحو البحث العلمي املستقل 

ُيستهدف املعرفة وحدها جمردة, فافت تحت يف أكثر من بلد غريب ً
) ٢(ٌأقسام للدراسات الرشقية أو العربية أو اإلسالمية يف اجلامعات

 أو مناهج تلكم ) ٣(إال أن املتتبع لكتابات هؤالء املسترشقني.  
ُاألقسام التي يزعم أهنا علمية, وآثارها املدمرة, املتمثلة يف 
ًخرجييها وطالهبا من أبناء املسلمني خاصة, جيد أن االسترشاق ال 

 التشكيك يف اإلسالم يزال السند القوي للتنصري ال سيام يف جمال
 .وحجب حماسنه وتشويه صورته
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يف الدخول إىل بالد َّاملنظم واالسترشاق بام أنه سبق التنصري 
ّاملسلمني فقد كان أكرب ممهد له; حيث استفاد املنرصون من بحوث  ٍ
املسترشقني ودراساهتم ألعراف املسلمني, ومناحي تفكريهم, 

ًالبحوث, وبناء عىل ًفوضعوا خططا تنصريية وفق معطيات هذه 
ًنتائج تلكم الدراسات التي تستحق أن توصف حقا باملواد اخلامة 

 . ) ١(للتنصري
ً ال يستهان به كثرة من ومن ناحية أخر فإن عددا

عىل سبيل –نذكر منهم .  ون يف الوقت ذاتهّاملسترشقني هم منرص
, و )م١٦٧٩(املسترشق دا أكويال اإليطايل  :−املثال ال احلرص

, و جورج بريس باجر )م١٨٥٨(سينكوفسكي الرويس
, )م١٨٩٦(األب بارجيس الفرنيس , و )م١٨٨٨(اإلنجليزي 

و األب هنري المانس , )م١٩١٦(لفرد سمث الكنديوأ
, و )م١٩٥١(, واألب أوليجر األملاين )م١٩٣٧(البلجيكي 

 . ) ٢()م١٩٥٢(صمويل زويمر األمريكي 
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َّا, فإن كال من االسترشاق والتنصري دعامة لالستعامر  وأخري ً
أواالستعباد واالستغالل, الذي عانى منه العامل اإلسالمي وغريه 

 . )١(يف املجاالت السياسية واالقتصادية والفكرية
َّد إن وهلذا كله, نسطيع القول وبقدر كبري من الثقة وعدم الرتد

ِّعمل املسترشقني مل يكن منفصال عن عمل املنرصين, بل كانت  ً
بعض الباحثني . ٍّمهمة كل منهام تدخل يف األخر ومن هنا ير

ّأن االسترشاق هو املصنع, والتنصري هو املصدر أو املوزع ملا  َ َِّ َ
د هذا إذا علمنا أن طالئع املسترشقني ويتأك. ) ٢(يصنعه االسترشاق

من النصار كانوا ذوي مناصب دينية, بل إهنم قد انطلقوا فعال 
أضف إىل هذا أن االنطالقة الرسمية . ) ٣(من الكنائس واألديرة

م ١٣١٢/هـ٧١٢َلالسترشاق بدأت من جممع فينا الكنيس سنة 
  يف −ومنها العربية–ىص بإنشاء عدة كرايس للغات الذي أو

عىل أننا يف هناية املطاف جيب أن . ) ٤(اجلامعات األوروبية الرئيسة
ال ) صرياالسترشاق والتن(نعرتف بأن العالقة بني الظاهرتني 

ٍيمكن وصفها بأهنا عموم وخصوص ال مطلقا وال من وجه;  ً
. فاالسترشاق ليس كله تنصريا, والتنصري ليس كله استرشاقا
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ٍليس كل مسترشق منرصا كام أنه ليس كل منرص : وبعبارة أوضح ّ ًّ
  .واهللا تعاىل أعلم. ًمسترشقا

 
*** 
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 :الفصل الثاين 
  التنصري وتطوره يف أفريقيامراحل

ريها من غًمل تنشأ حركة التنصري دفعة واحدة, فهي ك
ّاحلركات نشأت بتدرج ومرت بمراحل حتى أصبحت  ّ ما عىل ٍّ

ويف هذا الفصل إن شاء اهللا, نستطلع أهم . هي عليه اآلن
ٍاألطوار التي مرت هبا احلركة التنصريية بوجه عام, وعىل  ّ

 . خصالرتاب األفريقي بصفة أ
 

 .البداية املبكرة: املبحث األول
للحديث يف هذا اجلانب بأسلوب علمي يتسم 
ّباملوضوعية, البد أن نفرق بني التبشري بمعنى الدعوة إىل دين 

 احلق وبني التنصري بمعنى الدعوة إىل نرصانية املسيح 
. ولة تشكيك الناس يف دينهم كام أسلفتبولس الصليبية أو حما

 نفسها وهو إذ نجد أن األول قد بدأ مع ظهور رسالة املسيح 
جاء يف . ّموجه فقط إىل غري املؤمنني به من بني إرسائيل خاصة

ّوكان يسوع يطوف كل اجلليل يعلم يف :  ((إنجيل متى َّ
ٍرة امللكوت ويشفي كل مرض وكل ُجمامعهم ويكرز ببشا
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ّوكان اجلموع يفتشون : (() ٢(ويف لوقا)). ) ١(ضعف يف الشعب ُ
فقال هلم إنه . ) ٣(عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لئال يذهب عنهم

َاملدن األخر أيضا بملكوت اهللا ألين هلذا قد ِّينبغي يل أن أبرش  ُ
ُأرسلت ّبل وجه تالميذه )). فكان يكرز يف جمامع اجلليل. ُ

هؤالء  ((−) ٤(وفق ما جاء يف إنجيل متى –باملعنى نفسه إذ قال 
ًاالثنا عرش أرسلهم يسوع وأوصاهم قائال إىل طريق أمم ال 

ّبل اذهبوا باحلري إىل . دخلواوإىل مدينة للسامريني ال ت. متضوا
 )).خراف بيت إرسائيل الضالة

ُأما التنصري العاملي فبطله ومنشؤه بولس; مبتدع عاملية  َ ََ
ّلذلك, يعترب بولس املنرص األول, وواضع . النرصانية ذاهتا

وهذا رس ما . )٥(أسس التنصري العاملي, ومؤسس علم التنصري
ّنجده اليوم من كون املنرصين إنام يستمدون خططهم 

 .) ٦(واسرتاتيجياهتم يف الغالب من تعاليم هذا الرجل وأعامله
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َواستمرت بعد ذلك محالت التنصري هنا وهناك عدة 
قرون, برز خالهلا كثري من أقطابه, أمثال لويس التاسع ملك 

الذي قاد احلملة السابعة للحروب الصليبية ) م١٢٧٠(فرنسا 
,  وقد أشار عىل البابا إنوسنت الرابع  )م١٢٥٠−١٢٤٨(

م, و ريمون لول ١٢٥٣مجعية تنصريية سنة بإنشاء أول 
ًالذي تزعم مهمة العودة بالتنصري غزوا ) م١٣١٦(اإلسباين  َ

ًفكريا بعد فشل الغزو العسكري لبالد املسلمني, املتمثل يف 
ٍاحلروب الصليبية, فكانت تلك مرحلة حتول وتوسع يف تاريخ  ٍ َ

 )١(.التنصري العاملي
وأما عىل الصعيد األفريقي, فريجع تاريخ دخول التنصري يف 

امليالدي الثالث عرش; حيث قدم القديس فرانس  القارة إىل القرن
ومنذ القرن . )٢(ريية فرديةم يف حماولة تنص١٢١٩إىل مرص عام 

ّامليالدي اخلامس عرش دخل املنرصون الكاثوليك أفريقيا  أثناء 
, كام أن الرحالة الربيطاين دافيد ليفنستون )٣(االكتشافات الربتغالية

الذي اخرتق أواسط أفريقيا كان منرصا قبل أن يكون ) م١٨٧٣(
                                           

F١ Eא Wאא א  K  K٢٢א  ،
 א ٢١אא א אא  ،…א  

٣٩ J٤٠ 
F٢Eאאאא…א٤١ 
F٣Eאא٢٦אאא،

٣٨אא ،א…١٥٩א،
אא٥٣K 
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وهذا ما قالت عنه املوسوعة الربيطانية التي ترمجت . ًمستكشفا
ستكشف االسكتلندي الذي كان ّاملنرص وامل: ((ًلليفنستون قائلة

 )).)١(له دور تأسييس ملواقف الغرب جتاه أفريقيا
“Scottish missionary and explorer who exercised a 

formative influence upon Western attitudes toward 
Africa”. 

من تواريخ حلول أول بعثة تنصريية يف ًوفيام ييل أذكر شيئا 
 −:بعض األقطار األفريقية

م, حيث نزل منرصون برتغاليون ١٤٧٢عام : نيجرييا  -١
كاثوليكيون بمدينتي واري وبنني رشقي البالد وبنوا فيها 

أما دخول أول بعثة تنصريية بروتستانتية . مدارس وكنائس
 بمدينة م حيث نزل املنرصون اإلنجليز١٨٤١فكان يف عام 

 .)٢(بداغري جنويب البالد
 ) ٣(م, والبعثة أو اإلرسالية أملانية١٧٥٢عام : مرص  -٢
انية ــالية بريطـــم, واإلرس١٨٠٤عام : ونــرياليــس  -٣

 . )٤(بروتستانتية
 .) ٥(م, واإلرسالية بروتستانتية١٨٠٤عام : الكونغو  -٤

                                           
F١EEncyclopedia Britannica CD; Living stone, David. 
F٢EאWאא٨٨ 
F٣EאWא…א١١١ 
F٤Eאא١٢٣א،١٢٥ 
F٥E٢٦א 
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ّم أذنت احلكومة اإلنجليزية ملنرص ١٨٤٠يف عام : كينيا  -٥
. أملاين بتأسيس فرع جلمعية التنصري الكنيس يف مدينة ممباسة

حلت بمدينة بوجا مايو الساحلية أول م ١٨٦٠ثم يف عام 
 .)١(بعثة تنصريية كاثوليكية

م, واإلرسالية بقيادة القسيس ١٨٤٦عام : السودان  -٦
 .)٢(أورفالدر

وذلك إثر .  واإلرسالية بروتستانتيةم,١٨٧٦ عام :أوغندا  -٧
م برغبته يف اقتباس ١٨٧٥ترصيح ملك البالد عام 

الرتبية األوروبية, وما كاد أن يذيع خرب ترصحيه هذا 
 ألف ١٢٥حتى تربع اثنان رغبا يف إخفاء اسميهام بمبلغ 

فرنك لتجهيز وإرسال بعثة تنصريية إىل هذا البلد 
 ).٣(!األفريقي

 ). ٤(م, واإلرسالية  فرنسية١٨٨٩عام : جيبويت  -٨
 .)٥(م, واإلرسالية أمريكية١٨٩٥عام : املغرب  -٩
م, واإلرسالية بريطانية ١٨٩٧عام : شامل الصومال -١٠

 ).٦(بروتستانتية
                                           

F١Eאא٧٤א 
F٢ Eא W  א   ٤٧א א  ،…

١٤٥ 
F٣Eאאא١٢٩ J١٣٠ 
F٤Eאא٧٣א 
F٥EאWאאאא١٦٤ 
F٦EאWאא٧١א 
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م, واإلرسالية إيطالية ١٩٠٤عام : جنوب الصومال -١١
 ).١(كاثوليكية

وأما البلدان األخر فلم أقف عىل تواريخ حمددة لدخول 
َّبعثات التنصري فيها, إال أنه من املؤكد تزامن وجود التنصري يف 

 الدول مع تواجد القو االستعامرية فيها يف القرنني هذه
 .) ٢(الثامن عرش والتاسع عرش

 
***

                                           
F١E٧٢א 
F٢ Eא  W א   ٥٥אא א  א  ،

٦٩ 
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 .مرحلة االستعامر: املبحث الثاين
 بالد ّثم تأيت مرحلة االستعامر الذي صال وجال يف جل

املسلمني, ال سيام يف القارة األفريقية يف القرنني التاسع عرش 
ويف هذه األثناء, بدأ التنصري يأخذ طابع . والعرشين امليالديني

التنظيم من خالل وجود البعثات التنصريية التي تنظمها 
اهليئات الدينية النرصانية, وتدعمها احلكومات الغربية 

ًاملستعمرة ماديا أو معنوي ً وأصبح للتنصري وجود ملموس . اِ
 .)١(داخل املؤسسات العامة, ال سيام التعليمية واالقتصادية منها

 
 :التنصري واالستعامر يف القارة األفريقية

ية يف لقد اعترب الكثري من الباحثني اإلرساليات التنصري
ولعل أقو برهان عىل ذلك . ًأفريقيا جزء من االستعامر الغريب

كون االستعامر والتنصري مل ينفك أحدمها عن اآلخر قط, فلم 
يوجد بلد أفريقي وطأته أقدام املستعمرين, إال وترافقهم أو 

هذا إذا مل يكن التنصري هو . ) ٢(ًتلحق هبم فورا جنود التنصري
األصل, ويزحف من ورائه االستعامر باعتباره اجلرس الذي 

ففي الغالب نجد أن . ) ٣(يعرب عليه لتنفيذ خمططاته التوسعية
                                           

F١EאWאא٢١א– JK 
F٢ Eא  W א א  ٢٦א J٢٧א ،…

١٥٥אאא،٥٦ 
F٣ Eא W   א  א٩א א  ،

Fאא Jא Jא E א  ٤٨ ،
 א   ١٩א٩٠א א א   ،
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ًالتنصري يمهد لالستعامر أوال, ليصبح االستعامر بعد ذلك 
ًهال حلمالت التنصريمس الذي −ويف هذا يقول اللورد بلفور . )١(ّ

يا وصاحب الوعد املشهور كان وزير خارجية بريطان
ّإن املبرشين  : ((−بخصوص جعل فلسطني وطنا قوميا لليهود

ِهم ساعد مجيع احلكومات املستعمرة, وعضدها يف كثري من 
األمور املهمة, ولوالهم لتعذر عىل تلك احلكومات أن تذلل 

ٍولذلك, فإنا يف حاجة إىل جلنة دائمة تعمل . كثريا من العقبات ٍ ّ
 )). ) ٢(ّاملبرشينملا فيه صالح 

يف ) H.Conway Zeigler(كونوي زيغلر . ويقول هـ
لقد سار : ((رسالته للامجستري بجامعة برنستون األمريكية

ّاملكتشفون والتجار واجلنود واملنرصون معا من فتح إىل 
 ولكن ليس من شك يف أن التوسع االستعامري كان له …فتح

ًوكان النشاط التنصريي جزء . ادي وسيايسوجهان اقتص
 )).) ٣(ًأساسيا من هذا التوسع األورويب

                                                                                   
 ١٢٣א   ،F٢٧Eאא    

אK 
F١ Eא W א א  ٢١אא   א ،

١٩א   ،…١٥٤     ،
٨٩א،٧١٨٧K 

F٢Eאא٤٨ 
F٣ E     א א ٣١F
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 مايو ٢٢وقال نابليون األول يف جلسة جملس الدولة يف 
سات اإلرساليات األجنبية, إن يف نيتي إنشاء مؤس: ((م١٨٠٤

ًفهؤالء الرجال املتدينون سيكونون عونا كبريا يل يف آسيا, 
سأرسلهم جلمع املعلومات عن األقطار; . , وأمريكاإفريقياو

)). ) ١(إن مالبسهم حتميهم وختفي أية نوايا اقتصادية أو سياسية
لقد أكد مرسوم البابا نيقوال اخلامس : ((ّويقول منرص آخر

 حق الربتغاليني يف االحتالل السلمي ١٤٥٤الذي صدر عام 
التي قد تكتشف ] يعني غري النصار[ لكل أرايض الكفرة 

وأختم هذه النقول بام )). ) ٢(يب ألفريقياعىل طول الساحل الغر
 −رئيس مجهورية زامبيا السابق–ورد يف خطاب كينيث كاوندا 

إىل رئيس إحد اإلرساليات التنصريية, وذلك أيام كفاح 
حينام يريد رجل إنجليزي : ((ستعامر الربيطاين كاوندا ضد اال

ًسوقا جديدة لبضائعه الفاسدة التي صنعها يف مانشسرت, فإنه 
ّيرسل مبرشا لتعليم األهايل بشارة السالم, ويقتل األهايل 
ًاملبرش, فيهب اإلنجليزي إىل محل السالح دفاعا عن املسيحية,  ّ

ًأة من وحيارب من أجلها, ثم يستويل عىل السوق مكاف
 )).)٣(السامء

                                           
F١EאאFאאE–

 א J٢٠٩ א    ،… 
١٢٨א 

F٢EStephen Neill; A History of Christian Missions, 
London, ١٩٦٤ p.١٤١א،١٢٨ 

F٣Eאא…١٥١א،…١٣١ 
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ّهذا, ويعد من االسرتاتيجيات اجلديدة للمنرصين 
املعارصين التنصل وحماولة إنكار أي صلة بني عملهم وبني 
االستعامر, وذلك حني الحظوا أن من أسباب فشل محالهتم 

تي خضعت لظلم االستعامر نظرة التنصريية يف هذه املناطق ال
أهلها إليهم عىل أهنم خلفاء املستعمرين الذين أذاقوهم 

لكن التاريخ ثابت وال يمكن حموه أو تناسيه مهام . ) ١(الويالت
 .واخلداعبلغت احليل 

 
***
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 .مرحلة توحيد جهود التنصري: املبحث الثالث
لقد أسلفنا احلديث عن التباين يف مفهوم التنصري بني 

, فمن الطبيعي أن تكون )١(الطائفتني الكاثوليكية والربوتسانتية
ّلكل وجهة هو موليها ليكية يف أما بعثات التنصري الكاثو. ٍّ

أفريقيا ويف غريها فكانت تنعم بتخطيط مركزي صادر عن 
قيادة موحدة تتمثل يف الكنيسة الرومانية, بينام كان النشاط 
التنصريي الربوتسانتي خاضعا دائام لالجتهادات الشخصية 

 − أمريكية أو أوروبية–سواء من أفراد أو مجاعات صغرية 
 القومية, مما نجم عنه ختتلف يف ميوهلا السياسية وانتامءاهتا

لذلك استدركوا . الرتاجع يف األداء أو اجلمود وعدم التقدم
  −:عىل أنفسهم هذا الوضع عرب اخلطوات العملية اآليت ذكرها

  عقد مؤمترات التنصري−:األوىل
م حيث ١٨٥٥ً وقد كانت فاحتة ذلك عموما يف اهلند سنة 

ستانت يف انعقد يف كلكتا املؤمتر العام للمنرصين الربوت
وأما بخصوص القارة األفريقية فكان أول هذه . البنغال

, ١٩٠٦م ثم عامي ١٩٠٠املؤمترات يف جنوب أفريقيا عام 
م, وسبق ١٩٠٦كام عقد مؤمتر مماثل يف القاهرة عام . م١٩٠٩و

 .)٢(م١٨٩٢ذلك إنشاء مجعية تنصري شامل أفريقيا  يف عام 
                                           

F١EאW٥ 
F٢EאWאאאא…א٤١ 
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 إنشاء جمالس التبشري: الثانية
م بمدينة ادنربج, ١٩١٠كانت نقطة االنطالق يف عام 

اللجنة الدئمة "حيث عقد مؤمتر تنصريي متخض عنه تشكيل 
 حتقيقا لفكرة جوستاف فارنك الذي يوصف بأنه "للمؤمتر

ًوسبق أن قدم بحثا يف مؤمتر لندن . أعظم خمطط تنصريي أملاين ََّ
م, دعا فيه إىل تشكيل جلنة مركزية ١٨٨٨لتنصريي عام ا

ّمنتخبة تنسق أعامل هذه املؤمترات التنصريية ثم يف عام . ) ١(َ
املجلس "ّ تكون − عقب احلرب العاملية األوىل–م ١٩٢١

برئاسة الدكتور جون موت, كام قام ) IMC ("التنصريي الدويل
 "املجالس النرصانية الوطنية"يف هذه األثناء أيضا عدد من 

)NCC(جملس كينيا : , منها عىل الساحل الرشقي ألفريقيا
وأما . ) ٢(رب من أنجح هذه املجالسالنرصاين الوطني, الذي اعت

املؤمتر النرصاين لكل "يف غرب أفريقيا فقد عقد يف نيجرييا 
, "جلنة دائمة"م, متخض عنه تشكيل ١٩٥٨ عام "أفريقيا

 .م١٩٦٣مهمتها اإلعداد للمؤمتر التايل الذي عقد يف كينيا عام 
 اد الكنائس مع جمالس التنصرياحت: الثالثة

م  تعاونا بني ١٩٦١م و ١٩٤٦شهدت الفرتة ما بني 
الكنائس من جهة, واإلرساليات التنصريية : املؤسستني 

                                           
F١Eא WStephen  Neill: A History of Christian Missions, 

London ١٩٦٤, p.٥٤٣אא  ،
٢٠٥KאWאאא٧ 
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ذلك يف هناية األمر  إىل قيام . املختلفة من جهة أخر وقد أد
وألول مرة يف تاريخ ). WCC ("جملس الكنائس العاملي"

اثوليكية والربوتستانتية النصار أعلنت الكنائس الك
واألرثودوكسية أهنا مجيعها كنائس تقع عىل عاتقها مسؤولية 

 .  )١(تنصري العامل
 

*** 
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 :الفصل الثالث 
 أساليب التنصري ووسائله يف أفريقيا

 
ّإن أساليب املنرصين ووسائل عملهم يف أفريقيا ال ختتلف 

ّاللهم إال ما . يف جوهرها عن نظائرها يف بقية مناطق العامل
يتعلق بانتقاء املالئم من هذه األساليب حسب البيئة والظرف 
َّواملستو الثقايف لد املنرص من جهة, واإلمكانات املتاحة 

املنرص من جهة أخر الفصل نعرض إن شاء ففي هذا. ِّلد 
ًاهللا جمموعة من هذه األساليب أو الوسائل, مع الرتكيز عىل ما 

 .يتم استخدامه منها عىل الصعيد األفريقي

 يف املجال الديني: املبحث األول
األساليب املتبعة يف تنصري مسلمي أفريقيا : ونعني هبذا

ًوغريهم تنصريا رصحيا عوهتم إىل هجر دينهم  لعدم وذلك بد. ً
ًصالحيته يف زعم املنرصين, وقبول املسيح ربا وخملصا ً ومن . ّ

 :هذه األساليب
إقامة حمارضات عامة يف املدن الكبرية, ال سيام إذا كان  )أ

 .أغلب أهلها من املسلمني
 وتصل هبم اجلرأة يف أحايني كثرية إىل االستشهاد بآيات 

وطة يصطادون بذلك البسطاء من القرآن الكريم بصورة مغل
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. َمن املسلمني, مستغلني جهل الكثري من املسلمني لدينهم
أي (جيب أن نستخدم كتاهبم : ((ّيقول املنرص جون تاكىل

وهو أمىض سالح يف اإلسالم, ضد اإلسالم  ) القرآن الكريم
ُجيب أن نري هؤالء الناس أن . ًنفسه لنقيض عليه متاما

ًيدا, وأن اجلديد فيه ليس الصحيح يف القرآن ليس جد
وأذكر فيام ييل ما شاهدته بنفيس أو سمعت به )). )١(ًصحيحا

 −:من هذه االستشهادات املغلوطة
: ّاستدالل املنرصين عىل صحة ديانتهم بقوله تعاىل −١
ِإن الذي َّ َّ َن آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئني من آمن ِ ْ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِِ َّ َُّ

َباهللاَِّ واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم وال  ُ ْ َ َ َ ْ َْ ِّ َ ْ ُ ْ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ً ِ ْ ِ ِ
َخوف عليهم وال هم حيزنون ُ َ ٌ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ ِْ َ) ٢ ()٦٢:البقرة(. 

ٍوهذا سوء فهم أو سوء قصد, أو كالمها من هؤالء 
إذ الواضح من اآلية الكريمة, وغريها من النصوص . ّاملنرصين

ّالرشعية األخر أن إيامن اليهود هو التمسك بالتوراة وسنة 
 أما وقد جاء عيسى . اء عيسى   حتى جموسى 

فمن متسك بالتوارة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ومل يتبع 
َّوإيامن النصار أن من متسك باإلنجيل . ًعيسى كان هالكا

                                           
F١Eאאא٤٠א 
F٢Eא٦٩א 
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ً كان مؤمنا مقبوال منه حتى جاء منهم ورشيعة عيسى  ً
ً, فمن مل يتبع حممدا حممد  ّ منهم ويدع ما كان عليه من سنة 

 .  )١(ً واإلنجيل كان هالكاعيسى 
: استدالهلم عىل بطالن دين املسلمني بقوله تعاىل −٢
َفويل للمصلني ِّ ْ ٌَ َُ ِْ َ) أي دون أن يذكروا ما بعد ). ٤:املاعون

ّع هؤالء املصلني املوعودين ّاآلية الكريمة, وهو ما يبني نو
ْالذين هم عن : أعني قول اهللا تعاىل. بالويل والعذاب َ ُ َْ ِ َّ
َصالهتم ساهون ُ ََ ْ ِ ِ) ٥:املاعون.( 

َقل ما  :يف قول اهللا  بام ورد  طعنهم يف النبي −٣ ْ ُ
َّكنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال  ِ ُِ َ َ ْ َ َِ َّ ْ ُ َْ َْ ْ ُ َ َ ُ ُُّ ِ ِِ ُِ ْ ِ ِ ً ُ

ٌما يوحى إيل وما أنا إال نذير مبني ِ ُ ٌ َ ُ َِ َ ََّ ِ َِ َ ََّ َ) ٩:األحقاف ( 
َ وما أدري ما يفعل يب وال "والصواب يف تفسري مجلة  َ ْ َِ ُ ْ ُ َ َِ َ

ْبكم ُ  من اآلية الكريمة عند أئمة التفسري كالطربي وابن كثري "ِ
 أن −ًرمحهم اهللا مجيعا–وغريمها, وهو قول احلسن البرصي 

ُيا, أأخرج كام ُال أدري ما يفعل يب وال بكم يف الدن: معناها َ
ُأخرجت األنبياء عليهم الصالة والسالم من قبيل? أم أقتل كام  ُ
ُقتلت األنبياء من قبيل? وال أدري أخيسف بكم أنتم املرشكني,  ُ

 أنه ُأو ترمون باحلجارة? أما يف اآلخرة فمعاذ اهللا, وقد علم 
ّوهذا القول هو الذي عول عليه ابن (: (قال ابن كثري. يف اجلنة
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, َّوال شك أن هذا هو الالئق به . جرير, وأنه ال جيوز غريه
ٌفإنه بالنسبة إىل اآلخرة جازم أنه يصري إىل اجلنة, هو ومن  َّ

ُوأما يف الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر . اتبعه
َّأيؤمنون, أم يكفرون فيعذبون :  إىل ماذامرشكي قريش, ُ

 . )١())ُفيستأصلون بكفرهم?
ّويؤيد هذا التفسري كون اخلطاب من مبتدأ السورة إىل 
هذه اآلية خطابا للمرشكني, و خربا عنهم, وتوبيخا هلم, و 

َّفبه يعلم أن هذه .  عليهمه لنبيه احتجاجا من اهللا تعاىل ذكر ُ
اآلية أيضا سبيلها سبيل ما قبلها و ما بعدها يف أهنا احتجاج 

ًفمحال إذا, . عىل هؤالء املشكرين, و توبيخ هلم, أو خرب عنهم
 ما أدري ما يفعل يب و ال قل للمرشكني" : أن يقال للنبي 
, و آيات كتاب اهللا عزوجل يف تنـزيله ووحيه "بكم يف اآلخرة

َّإليه متتابعة بأن املرشكني يف النار خملدون, و املؤمنون به يف 
٢(اجلنان منعمون, و بذلك يرهبهم مرة و يرغبهم أخر( . 

د عن دينه من املسلمني ليكون هو ستخدام من يرتا −ب
ًبنفسه منرصا ّ 

ًنلمس هذا اللون من أساليب املنرصين واضحا عىل و ّ
حتت عناوين مثل ) اإلترنت(صفحات الشبكة العنكبوتية 

 ., ونحو ذلك"كيف تركت اإلسالم", "ملاذا تركت اإلسالم"
                                           

F١Eא٤L١٩٧א،Wא٢٦L٥ J٦ 
F٢Eא٢٦L٦ 



 − ٤٧ −

ًبل جتدهم أحيانا يوردون ما يسمونه شهادات للنصار اجلدد 
ي إسالمية واضحة, كمحمد, ووليد, ورساج, حتت أسام
 .)١(ونحوها
ُأذكر رجال يف نيجرييا  يدعى  عىل الصعيد اإلفريقي, و ً

Akewu gba Jesu)  ًعاملا مسلاماملؤمن باملسيح بعد أن كان ً( ,
 وأمثاله, ويعلنون عىل املأل بأهنم كانوا فيأيت هذا الرجل

) يحاملس(مسلمني متدينني قبل أن هيدهيم الرب لقبول يسوع 
ًربا خملصا,  يف زعمهم ً.  

وهذا األسلوب التنصريي, عىل الرغم من خطورته, بيـد 
ّأنه جيدر بالذكر أنه قد يكون من أساليب احلرب النفسية التـي 

ّيشنها املنرصون لتشكيك املسلني يف دينهم, وليس إال ّادعـاء ف. ّ
هـر  ويظيف املايض ال صـحة فيـه,ني  مسلممكوهن هؤالء بعض

َذلك أحيانا من صياغة ما يورد عىل لـساهنم مـن شـهادات أو  ً
ومهـام . اعرتافات يلحظ فيها املتبرص أساليب الفربكة واخلداع

ًأسلوبا كهذا بالغ اخلطورة والتـأثري يف عـوام ّ فإن ,يكن من أمر
 .ُاملسلمني, فليحذر منه أشد احلذر
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  استغالل حب املسلمني وتقديسهم للغة العربية−ج
يعمد هؤالء املنرصون إىل توزيع نـرشات تنـصريية حيث 

 من غـري ّوترمجات لكتاهبم املقدس باللغة العربية بني املسلمني
ً بل ويتقاتلون أحيانا من أجـل ًالعرب, الذين عادة ما يزدمحون

ٍاحلصول عىل نسخة أو أكثر من هذا املنشور العريب اإلسـالمي 
ً ولقد تعرض الكاتب  شخصيا !يف اعتقادهم حلملـة تنـصريية ّ

 يف كليـة احلقـوق ًم, إذ كـان حينهـا طالبـا١٩٨٩كهذه يف عام 
 − وهو جاري يف السكن اجلامعي–ّنيجريية, أما املنرص بجامعة 

فكان هو اآلخر طالبا يف كلية الرتبية يف اجلامعة نفـسها, حيـث 
ٍكان يأتيني بانتظام بنرشات تنصريية عربيـة مطبوعـة يف مـرص 

 .عىل اهلداية والثباتوتونس, فاحلمد هللا 
 

للبيوت والسجون,  زيارة املنرصين واملنرصات −د  
واملستشفيات, وأماكن التجمع املختلفة, كمواقف السيارات 
واملالعب واملطاعم واملراكز التجارية وداخل احلافالت 

واحلديث مع الناس بام يوافق رغبتهم  العمومية والقطارات,
تى لو أد ذلك إىل وثقافتهم, وجتنب مواضع اخلالف, ح

وليس ذلك بأمر . ّتنازل املنرص نفسه عن بعض أساسيات إيامنه
ًعسري عىل النصار عموما, نظرا لكثرة ما دخل دينهم من 

 . التحريفات والتغيريات
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ويعد هذا األسلوب من األساليب اجلديدة للتنصري, وإن 
: كانت جذوره ترجع إىل مؤسس ديانتهم بولس, القائل

وللذين حتت . َيهود كيهودي ألربح اليهودُفرصت لل((
. َالناموس كأين حتت الناموس ألربح الذين حتت الناموس

مع أين لست بال ناموس . وللذين بال ناموس كأين بال ناموس
ُ رصت للضعفاء كضعيف …هللا بل حتت ناموس للمسيح 

ٍرصت للكل كل يشء ألخلص عىل كل حال . ألربح الضعفاء َ ِّ ّ
ٍويف رشح هلذه النصوص يف بعض بحوث مؤمتر )). ) ١(ًقوما

والذي يعنيه الرسول : ((كولورادو التنصريي, قال الباحث
بولس من هذا كله أنه بالنسبة لقضية الثقافة فإن مبلغ الرسالة 

: وأضاف يقول)). ) ٢(وليس املستمع هو الذي عليه أن يتغري
إن جوهر ما يقصده الرسول بولس أنه هو نفسه كان هيوديا ((

 فهل لدينا اجلرأة عىل سلوك …ًمع اليهود ووثنيا مع الوثنيني 
مسيح متجسد "مسلك يسوع والرسول بولس وأن ندعو إىل 

 هل يمكننا أن … كي نصل إىل املسلمني? "بشكل إسالمي
 أعطانا إياه املسيح يف التجسد إذا نكون قد اتبعنا النموذج الذي

ما قمنا بلبس العامئم واجلالبيب, وذهبنا إىل أماكن عبادهتم 
 )). ) ٣(ًحتى لو نظر إلينا الناس خطأ كمسلمني?
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ومن أمثلة هذا النوع من األسلوب التنصريي دعوة 
ية ولكن بشكل إسالمي, فيتم بناء املسلمني إىل أفكار نرصان

الكنائس عىل هيئة املساجد, وال يامنعون يف إقامة صالة يركع 
ويسجدون, ولكن جيب أن يقرؤوا فيها ) ١(َّفيها هؤالء املنرصون

ويسمح .  من اآليات القرآنيةفقرات من الكتاب املقدس بدال
, "الصحة للجسم األفريقي"هلم بصيام رمضان من منطلق 

وال مانع من جعل اجلمعة يوم العبادة اجلامعية, أو االحتفال 
. )٢) باألعياد اإلسالمية رشيطة أن يتم بطريقة كنسية بحتة

كولورادو التنصريي بأن ترتك األحذية عند وأوىص مؤمتر 
, )ّكنائس املتنرصين من املسلمني(الباب يف املساجد العيسوية 

وأن ال تكون هناك مقاعد, بل تستعمل احلصائر أو 
يولوا وجوههم نحو الرشق ((السجادات, لكن جيب أن ال 

ولن يكون هنالك أي شعار أو دعوة للجهاد عىل ] القبلة[
إذ إن املسلمني العيسويني قد (لعيسوي حيطان املسجد ا

 )).) ٣(ًيقررون مستقبال كتابة يشء عن املسيح عىل تلك احليطان
ومن هذا الباب أيضا ما نسمع اآلن عرب موجات إذاعات 
التنصري من ترتيل نصوص كتاهبم املقدس باألسلوب والشكل 
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ملواعظ بأساليب َّاللذين يرتل هبام القرآن الكريم, وإلقاء ا
الوعظ و اخلطبة املعهودة لد املسلمني, مع اختيار يوم اجلمعة 

واستعامل املصطلحات .  )١(ًلبث هذا الربنامج زيادة يف التلبيس
ًاإلسالمية يف حديثهم عوضا عن املصطلحات النرصانية;  َ ِ

ملكوت "  بدل"اجلنة" و"يسوع" بدل "عيسى"ف
ّفهذا ما شاهدته بعيني رأيس وسمعته بأذين  عند . "واتالسام

ِّمدخل بيتي, إذ جاءنا اثنان من املنرصين خالل إجازيت 
ْم قائلني إهنام جاءا ليحدثانا ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الصيفية عام 

 ! عن اجلنة ونعيمها, فيا هلام من خمادع وماكر
التي كان  الدعوة إىل احلوار النرصاين اإلسالمي −هـ
ها املجمع الفاتيكاين املسكوين الثاين يف روما بني عامي منطلق
والقصد من ذلك إظهار أنفسهم أمام . ) ٢(م١٩٦٥م و ١٩٦٢

ن ًاملسلمني عىل أهنم ليسوا أعداء  هلم, وأهنم مثلهم مؤمنو
وعليه, فعىل األب أو الزوج  الذي يمنع ولده . بكتاب ساموي

 −اقتنع بذلك إن هو–أو زوجه من اختيار النرصانية دينا 
 !. ) ٣(ّالتخيل عن مثل هذا الترصف
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ٌمزيد من : ًومما يسهدفونه أيضا من وراء مثل هذا احلوار
زعة عقائد املسلمني, إذ احلوار كاملعاهدات, التشكيك وزع

ًيظفر فيها بالغنائم من هو أقو يدا وأرفع صوتا ً ْ َ)١ (. 
 

***
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 يف جمال الرتبية والتعليم: املبحث الثاين
 أن جيعل املنرصون التعليم الذي هو من املؤسف جدا

ًأحد سبل حترر اإلنسانية ورقيها, وسيلة إىل استعباد األفراد  ّ
. ةدي ما عندهم, أال وهو الدين والعقواألمم, وسلب أغىل

ّيقول املنرص هنري هريس جسب ] مدارس[إن التعليم يف : ((ّ
 هذه الغاية. اإلرساليات املسيحية إنام هو واسطة إىل غاية فقط

ًهي قيادة الناس إىل املسيح وتعليمهم, حتى يصبحوا أفرادا 
 . ) ١())مسيحيني, وشعوبا مسيحية

أفريقيا غري ّكان املنرصون أول من بدأ التعليم الغريب يف 
ًففي أوغندا مثال ظل التعليم يف أيدهيم قرابة نصف . العربية
ّوكان املنرصون حيملون أعباء ). م١٩٢٥−١٨٧٧(قرن 

أساسية يف إدارة املدارس يف مجيع الدول اإلفريقية اخلاضعة 
 وسيلة أساسية −ومحتى الي–, وما زال التعليم )٢(لالستعامر

 . تستغل حتى اآلن خلدمة األهداف التنصريية هناك
إنشاء املدارس األجنبية, : ومما يمت إىل هذا املجال بصلة
ًففي نيجرييا مثال ما تزال . سواء يف  عهد االستعامر أو بعده
األنجليكانية أو الكاثوليكية (هذه املدارس بأسامئها النرصانية 

 أو يوسف, أو برنابا, أو األسقف أو مدرسة القديس بولس,
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, ومتنع تدريس الرتبية اإلسالمية إال ما ندر, ) الخ…سميث 
َّمع أهنا تفرض تدريس الدراسات اإلنجيلية عىل الرغم من أن 

 .أغلب الطلبة يف بعضها مسلمون
ًلقد كانت تلكم املدارس مسؤولة مسؤولية مبارشة عن 

وسبق أن . ة يف البالدتنصري عدد كبري من أوائل الطبقة املثقف
 يف "عثامن مجعة"درس كاتب هذه األسطر عىل يد رجل يدعى 

إحد الكليات احلكومية يف نيجرييا أواخر الثامنينات من 
ُحيث إن الرجل قد ولد مسلام من . القرن امليالدي العرشين ّ

ّأبوين مسلمني, ولكنه تنرص يف املدرسة بعد ذلك, وأمثاله 
 . كثريون جدا

ِّظف املنرصون يف أفريقيا التعليم ال سيام يف فهكذا يو ِّ
وننقل هنا كالم . مراحله األوىل خلدمة مصاحلهم حتى اليوم

جيب أن حيمل األطفال : ((ّاملنرص الشهري جون موط حيث قال
 إن اختبار …الصغار إىل املسيح قبل بلوغهم الرشد 

من اإلرساليات يف اجلزائر, فيام يتعلق هبذا األمر, وكام ظهر 
 وهكذا …بحوث مؤمتر شاميل أفريقية, اختبار جديد ومقنع 

نجد أن وجود التعليم يف يد املسيحيني ال يزال وسيلة من 
خر ّوكتب منرص آ)). )١(أحسن الوسائل للوصول إىل املسلمني
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 حتت −وهي جملة تنصريية–ًمقاال يف جملة العامل اإلسالمي 
 Northern Nigeria as a("ًشاميل نيجرييا ميدانا للتنصري":عنوان

Mission Field ( استعرض فيه حالة األمية املرتفعة جدا ,ّ
هذا يتيح فرصة عظيمة ((هناك, ثم خلص إىل القول بأن 

ّوأما املنرصة أنا ميليغان فتقول )). ) ١(للتعليم التبشريي املسيحي ّ
يف صفوف كلية البنات يف القاهرة بنات : ((هي األخر

وليس ثمة مكان آخر يمكن أن . آباؤهن باشاوات وبكوات
ت حتت النفوذ جيتمع فيه مثل هذا العدد من البنات املسلام

ًاملسيحي, وليست ثمة طريق إىل حصن اإلسالم أقرص مسافة 
 )). ) ٢(من هذه املدرسة

وعىل العموم فإن عدد أبناء املسلمني الذين يرشف 
م نحو ١٩٨٦ّاملنرصون عىل تعليمهم يف أفريقيا بلغ يف عام 

وخيطئ من يزعم من اآلباء أن . )٣(ًالبةًمخسة ماليني طالبا وط
هدف مدارس اإلرساليات التنصريية هو إخراج أوالدهم من 

فقد جاء يف مذكرة . ظلامت اجلهل إىل نور العلم أو التمدن
اء لسكرتري إرسالية تنصريية يف جنوب السودان عقب إنش

وبام أن املدرسة : ((م  ما نصه١٩١٧ هناك عام "يي"مدرسة 
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ًأنشئت أساسا لتكون وسيلة لنرش رسالة املسيح وتعليم قراءة 
اإلنجيل, فإن نجاحها ينبغي أن يقاس باملد الذي تربهن فيه 
 استطاعتها يف إنجاز ذلك أكثر من مقياس ارتفاع مستو

 )). ) ١(عملها يف جمال التعليم
وأما عىل مستو اجلامعات فهناك يف نيجرييا وحدها 
كليات الالهوت بالعرشات متنح الدرجات العلمية املختلفة 

, يف حني ليست )البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه(
أضف .  كلية إسالمية حقيقية واحدة−حتى اآلن–للمسلمني 

 من ثالثني جامعة أهلية أذنت الدولة ّإىل هذا أن من بني أكثر
بإنشائها, فإن نصيب املسلمني ال يتجاوز ثالث جامعات فقط, 

 . ّوالبقية كلها للنصار واملنرصين
ولو ذهبنا إىل شامل إفريقيا, ومرص بالتحديد فهناك 

عىل غرار الكلية السورية –اجلامعة األمريكية التي تم تأسيسها 
 لتكون عىل −)يكية يف بريوت حاليااجلامعة األمر(اإلنجيلية  

وال نبالغ إن قلنا إن . ) ٢(مقربة من جامعة األزهر ومنافسة هلا
من أهم  مظاهر استغالل  التعليم للتنصري اجلامعات ومراكز 
التعليم الغربية أو التي تنهج هنجها, فهذا الربفيسور بروس 
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بينيت لورانس رئيس كريس قسم تدريس األديان يف جامعة 
إن اجلامعات تتم إساءة : ((ديوك األمريكية يعرتف فيقول

م تصورات مغلوطة عن اإلسالم من أجل استغالهلا لتقدي
–المني سانيه : َّ, ومثل لذلك بقضية املدعو ))تنصري املسلمني
 الذي يقدم  دورات ومناهج عن اإلسالم −مسلم متنرص

ًويدرسه يف اجلامعات, مضيفا أنه قد تقدم للتدريس يف جامعة  ّ
ديوك التي  يرتأس الربوفيسور لورانس نفسه قسم تدريس 

 .) ١(هااألديان في
 

***
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 يف املجال االجتامعي: املبحث الثالث
ّيرفع املنرصون شعارات براقة جذابة, مثل ّ الصحة ": ّ

 "إنصاف العامل", "الطفل للمدرسة ال للعمل" , "للجميع
وليتها كان اهلدف .  الخ… "حقوق املرأة", "حقوق اإلنسان"

ّمنها اإلصالح احلقيقي, ال أن تتخذ ذرائع للتسلل بالتنصري إىل  ُ
 . املجتمعات املسلمة, وإنكار كل ما يف اإلسالم من فضيلة

إلرساليات  ومن أهم الوسائل املستخدمة يف هذا املجال ا
التي ) (Medical Evangelistic Missions الطبية التنصريية

تستغل حاجات األهايل, ال سيام يف القر واألرياف النائية إىل 
 إىل هذا ّوكان املنرصون األمريكيون سباقني. )١(العالج والدواء

 . )٢(امليدان منذ الربع األخري من القرن التاسع عرش
حتى عام −تفيد اإلحصائيات التنصريية بأن هناك 

 أربعني عيادة طبية تتنصريية موزعة يف اجلزء الشاميل −م١٩٧٨
وهؤالء األطباء يرون أنفسهم . )٣(جرييا والنيجر فقطمن ني

ًوليس هذا افرتاء . ِّمنرصين يف املقام األول قبل أن يكونوا أطباء
مؤسس (كوك . منا, بل هو اعرتافهم أنفسهم; فهذا الدكتور ر

ف هذا إن أهدا: ((يقول) اإلرسالية الطبية يف منجو بأوغندا
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ًالنوع من البعثات هو أوال إضفاء روح الشفقة الدينية عىل 
البعثات التبشريية احلديثة, ولتأكيد حقيقة القرابة املشرتكة بني 
أفراد األرسة العاملية, ثم متهيد الطريق لإلنجيل إىل قلوب بني 

وقال املنرص )). ) ١( معاجلة الناس من األمراض: ًوأخرياالبرش, 
نحن متفقون بال ريب ): ((S.A.Morrison(موريسون . أ.س

عىل أن الغاية األساسية من أعامل التنصري بني املرىض 
اخلارجيني يف املستشفيات أن نأيت هبم إىل املعرفة املنقذة, معرفة 

وع املسيح, وأن ندخلهم أعضاء عاملني يف الكنيسة ربنا يس
 )). ) ٢(املسيحية احلية

وعىل الرغم من أهنم يرون أن األفضل أن يتم التنصري 
 زيارة املريض ًالطبي يف املستشفيات, إال أهنم ربام فضلوا أحيانا

تكون ((لـ:   كام يقول موريسون نفسه به, وإنامًيف بيته, ال رفقا
ّالفرصة سانحة حتى يبرش هذا الطبيب بني أكرب عدد ممكن من 

 )).)٣(ضهْرَاملسلمني يف القر الكثرية, يف طول مرص وع
ومن الواقع املشاهد يف دولة مثل نيجرييا أن بعض   

ات العامة األطباء النصار الذين يعملون يف املستشفي
َّواخلاصة يعرضون عىل مرضاهم التنرص, معلنني أمامهم أن  ّ
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العالج احلقيقي ملا يعانون منه ليس يف املستشفى وال عند 
 . الطبيب, وإنام يف الكنيسة وعند القسيس

ًومما يذكر أيضا أن بعض املنرصين فتحوا مستوصفا يف  َّ ًّ ُ
ريض أبدا حتى بلدة النارص يف السودان, وكانوا ال يعاجلون امل

ويف بالد . )١(حيملوه عىل االعرتاف بأن الذي يشفيه هو املسيح
ىض ويسألون احلبشة كانت املعاجلة ال تبدأ قبل أن يركع املر

كل هذا دفع ببعض الغيورين من . )٢(املسيح أن يشفيهم
 جيد املسلم الصعلوك ) ٣(املسلمني إلنشاء مستشفيات خاصة

 من احلمالت التنصريية التي ال − بإذن اهللا –ًفيها بديال, يقيه 
إال .  يف استغالل الكوارث واألمراض  يف تنفيذ خمططاهتاترتدد

ًأن هذه املستشفيات اإلسالمية كثريا ما تعاين من نقص حاد يف 
األدوية واأليدي العاملة لقلة اإلمكانات املادية, باإلضافة إىل 
أن كثريا من املسلمني ال يزالون عىل االعتقاد بأن األطباء 

لمني, أو أن مستشفيات النصار أمهر من األطباء املس
وإن ) ٤(املنرصين أفضل من مستشفيات املسلمني,/النصار

 . كان الواقع خالف ذلك
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وقد أصبح من املألوف يف كثري من بالد أفريقيا اليوم 
جاين ملرىض ِّإعالن املنرصين بني احلني واآلخر عن العالج امل

العيون والعرج واجلذام وغريها, وذلك قبل جميئ الطبيب 
فإذا جتمع املرىض ومعهم ذووهم, منتظرين . بوقت طويل

ّقدوم املعالج, فإذا بمنرص يقوم فيهم بالدعوة لقبول املسيح يف 
األماكن ال يأيت أي طبيب ويف بعض . )١(−كام يقولون –حياهتم 

ّمعالج سو هذا القس املنرص, فيلجئون إىل خداع من نوع 
آخر حيث يزعمون أن فالنا من الناس كان أعرج فشفي بعد 

ه ّ عالنا كان أعمى فرد عليه برصَّحضوره هذا االجتامع, أو أن
 من منظمي −يف حقيقة األمر –ّوالفالن والعالن .  وهكذا…

   .عي الدجيل أنفسهمهذا االجتامع اخلدا
ًوبعثات اإلغاثة التنصريية هي األخر ال تقل خطورة, 
ّحيث تقدم للمحتاجني واملرشدين األطعمة واملالبس واخليام  ّ
ِوغريها عىل أهنا منح من املسيح,  وذلك  بإحياء واضح عن 
طريق الرموز والشعارات, أو بطريق خفي أحيانا خشية أن 

وقد حصل من هذا القبيل . ) ٢(ُينكشف أمرهم فيبتعد عنهم
 .) ٣(اليشء الكثري يف الصومال املسلمة, واهللا املستعان

ولقد حدثني ثقة بام وقع يف بلد أفريقي يعاين أهله من 
 إسالمية توزع كتاب اهللا الفقر واجلوع, حيث جاءت منظامت
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ًالعظيم جمانا عىل األهايل, ثم جاءت إىل املوقع نفسه شاحنات 
املنرصين تسقط اخلبز واحلليب عىل احلضور فانرصف جلهم 

ومن املعلوم .  إليها تاركني املصاحف وراءهم ولو إىل بعد حني
أن ميزانيات اهليئات التنصريية يف هذا املضامر تتجاوز املائة 

 مليار دوالر يف السنة, يف حني أن جمموع ميزانيات وثامنني
مع ما تقوم به من أعامل –اهليئات اإلغاثية اإلسالمية  يف السنة 

 .)١( ال تكاد تصل إىل عرش معشار هذا املبلغ −جليلة ومشكورة
ّومن األساليب املتبعة أيضا لد املنرصين, تغلغ لهم يف ّ

البوادي واألرياف, غري مبالني بخطورة التعرض لألمراض 
فيعيشون مع . والوباء, مع انعدام معظم مرافق احلياة العرصية

الفالحني عيشتهم من غري أن يشعروهم بمهمتهم, لكن رسعان 
ما يتأثر هبم األهايل وينتقل منهم كل ما يريدون نقله إىل هؤالء 

 .)٢(ئا دون أيام مالحظة أو انتباهالفالحني وأرسهم انتقاال هاد
ّويدخل يف هذا اإلطار كذلك استغالل رقة املرأة املسلمة 

حيث شاهدنا يف اآلونة األخرية ذهاب بعض . وضعفها
ًاملسلامت إىل الكنائس مع صديقة أو جارة نرصانية, طلبا 

ة عىل عدو, أو االسترباء مما نزل هبن أو لإلنجاب, أو النرص
وال حول . بأوالدهن من مرض, أو كساد جتارة, ونحو ذلك

 .وال قوة إال باهللا
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ومن األساليب أيضا;  إقامة مالجئ إليواء األطفال 
َّوذكر املنرص املردوفالس أن مالجئ كهذه . الفقراء واأليتام ّ

وأهنا وإن مل جتعل أقيمت يف اجلزائر واملغرب يف شامل أفريقيا, 
. )١(األطفال املسلمني نصار, لكنها مل تبقهم مسلمني كآبائهم

ّويف الصومال وحدها قام منرص بلجيكي بتبني ما يبلغ 
, وهناك )٢(ً طفال من أطفال املسلمني"٣٠٩٠٢"جمموعهم 

صندوق إغاثة األطفال املنكوبني تعمل بنشاط يف مجع أكرب 
عدد من األطفال الصوماليني وتغريبهم إىل البلدان 

وال ينبغي أن ينسى ما حصل يف السنغال املسلمة . )٣(األوروبية
ن إبرام البعثات التنصريية عقودا يف أوائل هذا القرن امليالدي م

ّمع األرس الفقرية, تقدم بموجبها إىل هذه األرس مساعدات 
ًعينية رمزية من أرز ونحوه شهريا, عىل أن يكون للبعثة حق 
اختيار واحد من أطفال األرسة املعنية دون اخلامسة من العمر, 
مه تقوم برتبيته تربية نرصانية, ثم ترسله إىل فرنسا ليكمل تعلي

العايل, قبل أن يعاد إىل البالد ليقوم بتنفيذ ما يرسم له من 
 .)٤(أهداف تنصريية أو استعامرية

                                           
F١EאWאא٢٤א 
F٢EאWאאאא١٦ 
F٣EאWאא٨٢א 
F٤EאWאאא٣א 



 − ٦٤ −

ٍومما ينبغي التنبه له بحذر شديد من هذه األساليب ٍ :
استغالل الرخصة الرشعية يف  الزواج من الكتابيات التي ربام 

ّبعضهن أهنا أسلمت, أو أهنا ستسلم بعد مدة معينة من ّادعت  ّ
فهناك حاالت كثرية معروفة يف . الزواج من الشاب املسلم

نيجرييا وغريها ترجع الزوجة باألوالد إىل الكنائس إما بعد 
فرحم اهللا أمري املؤمنني عمر بن . وفاة الزوج أو الطالق

ٍّ, فقد كان ينهى عن هذا الزواج أشد هني, ملا قد ّاخلطاب 
ترك املسلامت العفيفات بال : ينتج عنه من نتائج سلبية, منها

ّأزواج, وهن الالئي سريبني األجيال عىل التمسك باإلسالم ّ .
زواج الشابات املسلامت من : ّواألدهى من ذلك كله واألمر

ًالنصار, حيث إن ذلك حمرم رشعا ائس يف مالوي وهناك كن. ّ
ًمثال تتبنى مرشوع تزويج املسلامت من النصار بإغراءات 
مالية, وينتج عن ذلك تنصري هؤالء الزوجات, فنشأ يف البالد 
جيل جديد يعبد الصليب, وأجدادهم ممن يشهدون هللا 

 .) ١(اهللا بالرسالة, فال حول وال قوة إال ببالوحدانية وللنبي 
***
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 الميــال اإلعــيف املج: املبحث الرابع
يعترب اإلعالم من الوسائل احلديثة القائمة عىل االستفادة 
من التقدم الكبري يف تقنية االتصال واملعلومات, وهو من 

ناس وسلوكياهتم, إن مل أمىض أسلحة التأثري يف معتقدات ال
 . يكن أمضاها عىل اإلطالق

يتم استغالل اإلعالم بدرجة تفوق الوصف من قبل 
فعىل . ّاملنرصين العاملني يف مناطق خمتلفة من القارة اإلفريقية

سبيل املثال; ورد يف دراسة أجريت يف أكرب املدن النيجريية 
نية  وشملت ثامين قنوات تلفزيو"الغوس": وعاصمتها سابقا

حكومية وخاصة يف املدينة, ورد فيها أن من بني مخسني برنامج 
َّدينية تقدم عىل هذه القنوات أسبوعيا, ستة فقط للمسلمني, 

مع أن نسبة املسلمني من سكان والية . والباقي للنصار
من النواب يف برملاهنا % ٨٠, و %٧٠الغوس هذه ال تقل عن 

والسبب أن الربامج . ) ١(مسلمون, واحلاكم كذلك مسلم
ّالدينية يف حمطات اإلذاعة أو قنوات التلفاز كلها أو جلها 
َتعرض يف الدول العلامنية, سواء يف أفريقيا أو غريها مقابل  ُ

َّفالربامج اإلسالمية قل أن جتد من. التمويل اخلاص ّ يموهلا, َ
ُوإن وجد فربام ألغراض دعائية أو نحوها,  بخالف الربامج 
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التنصريية التي عادة ما يتم رصد املبلغ الكايف هلا من قبل 
هذا إىل جانب حمطات . املؤسسات املعنية أو الكنائس املختلفة

البث التنصريية اخلاصة, التي ال يقترص إرساهلا عىل الدولة 
وال أعلم حتى . اسعة من القارةاملضيفة بل تغطي أجزاء ش

اآلن أن  للمسلمني حمطات مشاهبة ال سيام يف غرب أفريقيا 
يف حني يتم توجيه البث اإلذاعي التنصريي . ووسطها

املتخصص بأكثر من سبع عرشة لغة أفريقية, منها صوت 
البشارة يف أديس أبابا, ومنروفيا, وجنوب السودان, ونيجرييا, 

عىل قدم وساق إلنشاء فروع يف بقية وجيري العمل . وغريها
 من −كام قالوا–, إذ وجدوا أن اإلذاعة )١(أنحاء القارة

الوسائل الرئيسة التي يمكن بواسطتها الوصول إىل املسلمني "
 .") ٢(يف بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا املغلقة

وما قيل عن اإلذاعة ينطبق كذلك عىل الوسائل اإلعالمية 
األخر, ال سيام مع انتشار القنوات الفضائية يف هذا العرص, 

ُوقد حاولت مجع ). اإلنرتنت(والشبكة املعلوماتية العاملية 
معلومات عن مواقع اإلنرتنت التي ختدم األغراض التنصريية 

فكانت النتيجة حصيلة هائلة إما مبارشة أو غري مبارشة 
 .ومرعبة, أشري إىل مجلة منها يف األسطر اآلتية

                                           
F١EאWאאאא٥٤ 
F٢EאWא٥٣٢ 



 − ٦٧ −

¬ ¡mA/ ∆AÃƒß

≥ÃùA______© 
…N¨ª …¿VY …ƒß —jvNã —j∏Ø 

1 thequr.www
com.an 

 “ŒIj®ªA

“ÕlŒºå‚AÀ 
°mÃNø        Ãßf_ùA …_Œºß ≤jrÕ – vƒM ©≥Ãø

e .__ŒJª Ω__ufiA –jv__ø Ω__Œ÷B∏Œø K
 “Œn__ƒÜA œ__∏ÕjøC .  ’œ__ºø ©__≥ÃùAÀ

       æÃ_Y …Jr_ªAÀ “¿Œn_ÜA PA’A Ø‹BI
    …ÈŒJ√À …IBN∑À ¬›m‚A .  •_Y›ÕÀ
     ¡mA Ω¿ê ©≥ÃùA È∆C"∆Ej¥ªA "  f_Õlù

™AfàAÀ j∏ùA ≈ø. 
2 answe.www

-ring
org.islam 

 “ŒIj®ªA

 “ÕlŒºå‚AÀ

 “ŒƒŒvªAÀ

 “ÕfƒªÃ AÀ

ªAÀ “Œn√j∞

 “Œ√BùfiAÀ

œ√Àf√‚AÀ ,

 ÃÕ›ùAÀ

 “ŒmÀjªAÀ

“Œ∑ ªAÀ 

 J∑ 

  ©__≥ÃùA Ah__«––eB__¥NßA ü- ≈__ø 
   B__« ∑CÀ “Õ v__ƒNªA ©__≥AÃùA j__ÒaC

ıB¿VY .      ≈_ø \yAÀ Ã« B¿∑ ©≥ÃùBØ
       ©_Œö ”ºß ejºª ıBvŒva ÿr√C … A

 ®Õ Bø       ©_ø ¡»ƒ_Õe ≈ß ∆Ã¿ºnùA  f¥N
πªg ü — Òa …Jq eAjÕG. 

3 hopes.www
hineministr

com.y 

 “ŒIj®ªA

 “ÕlŒºå‚AÀ

 “Œn√j∞ªAÀ

 “Œ√BùfiAÀ 

 J∑    —Èf__ß K__N∑ ©__≥ÃùA Ah__« ü jr__ƒÂM
     πŒ∏rNªAÀ ≈®ÒªA ü “∞ºNã PB¨ºIÀ

     ,î¿ºn_ùA —fŒ¥ß ü    ≈ÕÀB_ƒ®ªA ≈_øÀ
   KN∏ªA  h« ≈ø —kiBJªA :   ü ∆B_¥M‚A

   μ__áA ∆B__≥j∞ªA À ,∆Ej__¥ªA ±__ÕjÑ
)         xÃv_ƒª “´BŒ_u ≈_ß —iB_Jß Ã«À

       ,“_Œ√Ej¥ªA —iÃn_ªA Ω∏q ”ºß “ŒIjß
    LB__N∏ªA Ah__« ”__ºß AÃ__¥º C f__≥À

___ÒàA :   f___YAÃªA ∆j___¥ªA ∆Ej___≥
≈Õjr®ªAÀ.( 



 − ٦٨ −

4 www.jcsm.org
/biblelessons/
Thekoran.htm 

“ÕlŒºå‚A ¨u JNÕ       ∆B_m ü “Õ vƒM “ŒªBmiG ©≥ÃùA ©
    ,“Œ∏ÕjøfiA —fZNùA PBÕ‹ÃªBI Ã´BÕe
         B¿Œ_m ‹ …Jr_ªA iBRÕG ü wvbNÕÀ

¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA æÃY  . 
5 -bible.www

com.koran 
 “ÕlŒºå‚A

 “Œ√BùfiAÀ 
 ¨u        ‘iBv_ƒªA fYC ©yÀ ≈ø ©≥ÃùA Ah«

  ≤f__»ÕÀ ,Lj__®ªA ïG —Ãßf__ªA ïG
 ü πŒ∏r__NªA æ›__a ≈__ø “Œ√Ajv__ƒªA
 |___®I eB___¥N√AÀ ¬›___m‚A  ŸeB___Jø
       “_∞ÈÕlø PB_ØA ßA eAjÕG ©ø ,…øB∏YC
    AÃ√B__∑ ¡__»√C ∆Ã__¿ßlÕ pB__√C ≈__ø

AÀjÈvƒNØ î¿ºnø . 
6 www.robirad

.demon.co.uk
/Quran.htm 

 “ÕlŒºå‚A  ¨u     ≈ÕjÈv__ƒ¿ºª ı‹AÃ__≥C ©__≥ÃùA ~j__®Õ
   __q oŒ__√C æB__RøC ,îØÀj__®ùA tÀj

) Ω__ufiA ŒÒn__º∞ªA( ü ¡__« ´À ,
      üÀ ,¬›_m‚A ü πŒ∏rNªAÀ ≈®ÒªA

“uBa ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA. 
7 www.secula

rism.org/res
earch 

 “ÕlŒºå‚A
 “Œn√j∞ªAÀ
 “Œ√BùfiAÀ

 ,“ŒªBÒÕ‚AÀ
 “ŒªB¨M ªAÀ
 “Œ√BJm‚AÀ 

°mÃNø   K__N∑ ~j__ß ü ©__≥ÃùA wv__bNÕ
      ≈_IA ÃßfùA æBRøC ≈ÕÈfMjùA P‹B¥øÀ

,∂AÈiÃ____ªA Ã____ç " ÂO____∑jM Ag B____ù
¬›m‚A"  ,"   ∆Ej_¥ªA æÃ_uC"   _´À ,
π___ªg .   “___ƒº®ùA ≤Af___«fiA ≈___øÀ

  ©≥ÃùA Ah« LBZufi :    eB_á‚A jr_√
  “Œ√B¿º®ªAÀ) “_ŒƒÕe›ªA (   PB_®¿N A ü
“Œø›m‚A . 

8 www.islam
-101.org 

 “ŒIj®ªA
“ÕlŒºå‚AÀ 

 ¨u         ±_ÕjZNªA LÃº_mC ©_≥ÃùA Ah« ©JNÕ
 __¥ªA PB__Õ‡ œ∞n__®NªA Ω__ÕÀDNªAÀ ∆Ej

 ≤Af____«fiA ¬f____ë B____ñ ,¡Õj____∏ªA
“Õ vƒNªA . 

9 blesse.www
i/org.dcause

htm.ndex   

 “ÕlŒºå‚A  °mÃNø        …_Øf« ∆C ©≥ÃùA Ah« LBZuC ¡ßlÕ
        ü “_øB®ªA piAf_ùA ü eBn∞ªA “IiBä
   ©__≥Ãø …__√C “__¥Œ¥áA ≈__∏ª ,B__∏ÕjøC

 ÎeB__®øÀ – v__ƒM¬›__m„ª  . ≈__øÀ
…__ŒØ —kiB__JªA PBßÃ__yÃùA : ü Ag B__ø

       ¡Yj_Õ ,œIB_«i‚A ¬›_m‚A ,∆Ej¥ªA



 − ٦٩ −

 ΩŒ÷AjmG ¡YjÕ ≈ø A ...G 
10www.geocit

ies.com/abo
utchristianit
y/samarkan

d 

 “ŒIj®ªA
 “ÕlŒºå‚AÀ 

 °mÃNø        πŒ∏r_M ïG ≤f_»Õ – vƒM ©≥Ãø
 Ã__«À ¡«f__ƒß B__ø ¡__«C ü î¿ºn__ùA

 ¡Õj__∏ªA ∆Ej__¥ªA .  ©__≥ÃùA ~j__®ÕÀ
   B__»ƒø ,æB__ A Ah__« ü — R__∑ ıB__JN∑

LB___N∑ :  ?¬Ãv___®ø ∆Ej___¥ªA Ω___«
Ãßf__¿ºª   :–eB__∞ªA f__Jß A f__Jß .

      B¿Œm ‹ ,—iÃÒàA fÕfq ©≥Ãø Ã«À
  …Jr___ªA ≈___ø …___RJÕ B___ø K___√BU ü

PB__ ‹B¨ùAÀ .   j__aE ©__≥Ãø …__ºRøÀ
∆AÃ____________________________________ƒ®I :

www.koranexposed.tri
pod.com 

      

 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 − ٧٠ −

 يف املجال السيايس: املبحث اخلامس
الصلة بني السياسة والتنصري عىل الصعيد األفريقي تأيت 

 . )١(ًتبعا ملا تقدمت اإلشارة إليه من عالقة االستعامر بالتنصري
: فمام يؤخذ عىل الدول االستعامرية يف أفريقيا عموما

 عىل − خروجهاعقب−متهيدها لسيطرة النصار من املواطنني 
. ) ٢(أهم جوانب احلياة العامة, وعىل وجه خاص اجلانب السيايس

وهلذا تر أن معظم الدول األفريقية ذات األغلبية املسلمة ال 
واقتصاديا وعسكريا وتعليميا بأيدي أمورها سياسيا أزمة تزال 

وساهم ذلك يف . األقلية النرصانية ذات التوجه الغريب النرصاين
ّتقدم التنصري ونجاحه يف هذه األقطار, كام يقول املنرص كنيث 

ولكن جيب أن نذكر عىل ): ((Kenneth S. Latourette(التورت 
انية يف كل حال أنه مل حيدث انتقال واسع من اإلسالم إىل النرص

ًقطر ما إال بعد أن تبدل ذلك القطر بحكومته اإلسالمية حكومة  ّ
 )).)٣(غربية مسيحية

ًويعلل املنرص جريالد سوانك ذلك بقوله متهكام  إن : ((ّ
النصار يف العادة هم الذين قد حتركوا إىل األمام بصورة 

                                           
F١EאW١٧ 
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 األفضلية عىل الصفوة املسلمة التي تلقت أرسع, وهذا يعطيهم
 )).) ١(ًفقط تعليام تقليديا يف اللغة العربية والقرآن

ومن الواضح كل الوضوح أن هذا املخطط خيدم اهلدف 
االستعامري بقدر خدمته للهدف التنصريي, إذ كام يقول 

الرجل الذي يوصف بأنه واضع أسس السياسة – "كرومز"
رص, والسودان,  جر عليها االحتالل اإلنجليزي يف مالتي

اإلسالم بطبيعة تعاليمه عدو للحضارة : ((−) ٢(والصومال
األوروبية, وإن املسلم غري املتخلق بأخالق األوروبيني ال 

 )).) ٣(يقو عىل حكم البالد
بد منها, وهي أننا ال ننكر أن اآلالف من أبناء وهنا كلمة ال 

املسلمني يف أفريقيا قد درسوا كذلك العلوم الدنيوية املختلفة عىل 
أيدي املستعمرين أو يف مؤسساهتم التعليمية, وربام أفادوا أمتهم 

إال أهنم يف واقع األمر, ويف الكثري الغالب جتدهم أنفسهم . ماديا
امرية, استخدمتها يف حتويل مسار ٍأدوات بأيدي القو االستع

بلداهنم وطمس هويتها اإلسالمية, ومن ثم سقوطها يف براثن 
 .)٤(الغزو الفكري والتنصريي, واهللا املستعان

ّومظهر آخر من مظاهر التأثري السيايس للمنرصين يف أفريقيا 
تم تدريب بعض العاملني يف  حيث ي. البعثات الدبلوماسية:هو

                                           
F١E٣٣٩א 
F٢EאWאא٩٩א 
F٣E٩٩א 
F٤EאWאא١١٦א 
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هذه البعثات من سفارة, أو قنصلية, أو ملحقية, يتم تدريبهم عىل 
ًونذكر مثاال عىل . التنصري قبل انخراطهم يف السلك الدبلومايس

 الذي طلب "جون كرك"هذا قصة القنصل الربيطاين يف زنجبار 
هنري "م من األمني العام جلمعية الكنيسة التنصريية ١٨٧٧عام 
 رسعة إرسال املنرصين,  وذلك للوقوف يف وجه ما أسامه "ايتر

 .) ١(باالمتداد املرصي الرتكي
ىل ــأثري عـالتة ــ نذكر قضي− ًوليس آخرا –ريا ــوأخ

احلكومات فيام خيدم مصالح النصار ويرض بمصالح 
ذات −جاح نصار نيجرييا وأقرب مثال عىل هذا ن. املسلمني

 يف منع الدولة من االنضامم إىل منظمة املؤمتر −األغلبية املسلمة
اإلسالمي عضوا كامل العضوية, وظلت عضويتها لفرتة 

وقد ورد يف تقرير لدائرة تنصري . )٢(طويلة عىل مستو مراقب
 هو من الشعوب ومقرها يف الفاتيكان, أن  هذا االمتناع إنام

ولقد تساءل جريالد . )٣(نتائج احلركة التنصريية النشطة يف البالد
ما : ((ّسوانك يف بحثه املقدم ملؤمتر كولورادو التنصريي قائال

                                           
F١EאWאא٤٣א J٤٤ 
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د من النصار عدالتغيريات التي حتدث عندما يكون هنالك 
وعىل سبيل املثال فإن : ((, ثم أضاف))يف مناصب حكومية?

تأثري النصار يف وسط نيجرييا ذو أمهية اسرتاتيجية حيث 
يوجد عدة مفوضني نصار وآخرون كانوا يف مناصب تؤثر 

 )).  ) ١(يف صنع القرارات
 من هذا, قد فعلوا ما هو أعظم) نصار نيجرييا(ّبل إهنم 

م ١٩٩٢أليسوا قد أعلنوا يف االنقالب العسكري الفاشل عام 
. فصل مجيع الواليات ذات األغلبية املسلمة عن الدولة?

الناطق الرسمي –) CAN(وهناك االحتاد النرصاين النيجريي 
 يامرس ضغوطا وتأثريا واضحني عىل كل −لنصار نيجرييا

ول أحد أعضاء يق. ًنرصاين يتوىل منصبا من مناصب الدولة
وهو حاكم سابق إلحد الواليات ووزير –هذا االحتاد 

لن نوقف املعركة  : ((−م١٩٩٩عام فيدرايل يف احلكومة 
الفكرية, ولن تنام سيوفنا يف أيدينا, حتى نبني أورشليم 

وما تفعله )). )٢(عىل أرض نيجرييا هذه, بلدنا احلبيب) القدس(
الكنيسة والقو العاملية املساندة هلا اليوم يف جنوب السودان 
ليعيد إىل األذهان ما فعلته باألمس القريب يف احلرب األهلية 

 .النيجريية أوائل السبعينات امليالدية
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 :ع ـالفصل الراب
 اـري يف أفريقيم التنصـاجلهات التي تدع

ًمن البدهي أن ندرك أن كل نرصاين, أيا كان موقعه يعترب  َّ
ًداعام ومؤيدا للهجامت التنصريية التي تغزو العامل اإلسالمي 

ٍعموما, وأفريقيا بصفة خاصة,  ًٍبعضهم أولياء بعض ْ َ َ ْ ُ ْ َُ ِْ َ ُ 
لكن املقصود يف هذا الفصل حتديد ). ٥١من اآلية: املائدة(

اهليئات واملنظامت ذات العالقة املبارشة باملشاريع التنصريية يف 
ًالقارة األفريقية, ختطيطا أو تنفيذا أو متويال ً ً . 

 الكنيسة الكاثوليكية وباباواهتا  ) أ
فمنذ أن عقدت الكنيسة مؤمترها األفريقي األول 

م, تتواىل اهلجامت ١٩٥٣ين الكاثوليك يف أوغندا عام ّللمنرص
َالتنصريية الكاثوليكية املنظمة عىل القارة, إىل أن حتولت آخر  ْ َّ

ٍاألمر إىل حتد رصيح أطلقه البابا يوحنا بولس الثاين  بوجوب )١(ٍ
م, وسنلقي ٢٠٠٠حتويل القارة األفريقية إىل قارة نرصانية عام 

.  الضوء عىل هذا األمر يف فصل الحق إن شاء اهللا منًمزيد
ومعلوم أن للكنيسة الكاثوليكية هيئة تسمى 

بالفاتيكان, أنشأها  يف اإلدارة البابوية "بالرببجاندافيد"بـ
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م, وهي اجلهة ١٩٢٢البابا جرجيوري اخلامس عرش عام 
َّالرسمية املرشفة عىل النشاط التنصريي الكاثوليكي املنظم يف 

 .)١(مجيع أنحاء املعمورة
 تزال ومن اهليئات الكاثوليكية الفرعية التي عملت أو ال

 : تعمل يف أفريقيا ما ييل
 The African (اجلمعية اإلفريقية التنصريية بفريونا -١

Mission of Verona .( عملت يف السودان ومرص منذ أواخر
ّالقرن التاسع عرش امليالدي, وهلا مراكز لتدريب املنرصين يف 
إيطاليا, والواليات املتحدة األمريكية, وبريطانيا, والربازيل, 

 .)٢(وبيا, وغريهاوأثي
مجعية القديس يوسف لإلرساليات التنصريية  -٢

ومقر ) St. Joseph Foreign Missions society (اخلارجية
وهي تعمل يف جنوب . بضواحي لندن) Mill Hill(إدارهتا يف 

 .)٣(م١٩٣٨السودان منذ عام 
وتعد من ). The White Fathers(مجعية اآلباء البيض  -٣

اجلهات الكاثوليكية املهمة التي قامت بنشاط واسع النطاق يف 
وأوغندا, والصومال, , القرن األفريقي مثل كينيا بلدان

تم . السودانمثل   ويف شامل أفريقياوجيبويت, وأريرتيا,
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 تأسيسها عىل يد األسقف الفرنيس الفيجر)Lavigerie ( يف
 .)١(م١٨٦٨اجلزائر عام 

وهناك منظامت خريية غربية تقوم بجمع األموال الالزمة 
لتسيري املشاريع التنصريية يف القارة منذ مطلع القرن التاسع 

 Lyons( لنرش العقيدة  مجعية ليون: ثالنها عىل سبيل املعرش, م

Society of the propagation to the faith( ومنظمة الطفولة ,
, ومجعية )The Holy Childhood Association(املقدسة 

 .)٢()The Society of St. Peter(القديس بطرس
 

 ة ورجاالهتا الكنيسة الربوتستانتي−ب
عند احلديث عن مراحل التنصري (لقد ذكرت فيام مىض 

َنشاط هذه الطائفة يف عقد املؤمترات التنصريية ) وتطوره
األفريقية, وتشكيل اللجان للمتابعة واإلرشاف عىل األعامل 

أما اهليئات الربوتستانتية التنصريية التي عملت . التنصريية هناك
 :ألفريقية, فمن أمهها ما ييلأو ما تزال تعمل يف القارة ا

 CMS For(مجعية التنصري الكنسية ألفريقيا والرشق  −١

Africa And The East .( ّوهي مجعية بريطانية تكونت يف لندن
م, وتوصف بأهنا أهم مجعية تنصريية بروتستانتية ١٧٩٩عام 

 . عىل اإلطالق
                                           

F١EאWאא٧٠אאא،
אא١٦٢ 

F٢EאWאאא٢٩א 
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ًترتبط اجلمعية رسميا بكنيسة اململكة املتحدة, حيث 
رعاية األرسة املالكة وأساقفة كنيسة كانرتبري, وبلغ حتظى ب

م ١٩١٠جمموع ميزانية نشاطها التنصريي يف أفريقيا عام 
ً جنيها اسرتالينيا إلفريقية الرشقية, "٢١,٥٢١": وحده

ً جنيها ملرص "٦,٢٣٤"ً جنيها إلفريقية الغربية, و"٣٣,٠٤٨"و
 .) ١(والسودان
 The Sudan United (إرسالية السودان املتحدة −٢

Mission .( م, وبدأ ١٩٠٤وقد تكونت أيضا يف بريطانيا عام
م, وهلا ١٩١٣نشاطها التنصريي يف مجهورية السودان عام 

نشاط كبري يف كل من نيجرييا, والكامريون, وتشاد, وجنوب 
 .) ٢(ريقياأف

 The African Inland( إرسالية أفريقيا الداخلية −٣

Mission  .( أنشأها رجل يدعى برتس كامرون اسكوت)Peter 

C. Scott(بدأت نشاطها . , ومقر إدارهتا يف تورونتو بكندا
 .) ٣(غوالتنصريي يف كينيا, قبل أن يمتد إىل أوغندا والكون

 The Sudan Interior (إرسالية السودان الداخلية -٤

Mission .( م للعمل يف ١٨٩٣ويعود تاريخ إنشائها إىل عام
وكان هلا نشاط كبري يف نيجرييا, وكذلك يف . اإلقليم السوداين

                                           
F١EאWאא١٢٣א J١٢٤אאא،

א٣٣ 
F٢Eאאא٣٣א J٣٤ 
F٣E٣٤ 
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م, أي قبل غزو ١٩٣٥م و ١٩٢٨أثيوبيا يف ما بني عامي 
 .) ١(إيطاليا هلا
اإلرسالية األمريكية التابعة ملجلس إرساليات  -٥

 The Board of Missions of (الكنيسة املشيخية بشامل أمريكا

the Presbyterian Church, N.A .( بدأت نشاطها التنصريي يف
 .)٢(م, ثم امتد إىل السودان بعد ذلك١٨٥٤مرص عام 
 The Methodist Mission (اجلمعية التنصريية امليثودية -٦

Society .( أنشئت يف القرن التاسع عرش, وهلا نشاط واسع يف
 .)٣(دول رشق أفريقيا وغرهبا

 British (مجعية الكتاب املقدس الربيطانية واخلارجية -٧

& Foreign Bible Society .( وهي منظمة مساعدة لإلرساليات
م, وتنحرص مهامها يف طبع ١٨٠٤صريية, أنشئت عام التن

وترمجة وتوزيع كتاهبم املقدس بمختلف لغات العامل, وهلا 
ومثلها . ) ٤(نشاط ملموس يف مجيع قارات العامل حتى اليوم

 The American Bible(مجعية الكتاب املقدس األمريكية 

Society (م, وهلا فرع يف القاهرة ١٨١٦كونت عام التي ت
, كام )The Nile Mission Press(دار مطبعة النيل : اسمها

                                           
F١E٣٤ 
F٢E٣٥ 
F٣EאWאא٧٠א 
F٤Eאאא٣٥א 
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َفتحت منذ عام  ًم مكتبة يف اخلرطوم لبيع الكتب ١٩٢٧َ
 .) ١(واملنشورات النرصانية

 
 World Council of ( جملس الكنائس العاملي−ج

Churches( 
َمنظمة عاملية تأسست عام ًم لتكون مظلة جتتمع ١٩٤٨ ّ

حتتها كل الكنائس التي تؤمن باملسيح ربا وخملصا, وتضم 
: هلذا املجلس هيئة سامها. )٢(ًأعضاء بروتستانتية وأرثودوكسية

, وقد "هيئة جملس الكنائس لإلسهام يف أعامل التنمية"
َسيا, اعتربهتا مناطق اختارت اهليئة عدة دول يف أفريقيا وآ

 .) ٣(نموذجية ملرشوعات جملس الكنائس اإلنامئية للتنصري
 
 . اجلمعيات الطبية التنصريية−د

, )IMMS(مجعية التنصري الطبية العاملية بنيويورك : ومنها
  Medical(ّربة, يف اململكة املتحدة ومجعية التنصري الطبية بأدن

Missionary Society()٤(. 
*** 

                                           
F١E٣٦ 
F٢EEncyclopaedia Britannica CD 
F٣ Eא W א א  ٨٦אא  א   ،

٣٩ 
F٤EאWאאא١٦٣א 
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 :الفصل اخلامس 
 ارة األفريقيــةـومؤسساته يف الق مراكز التنصري

ّهة املنفذة لسياسات تعترب مراكز التنصري ومؤسساته اجل
مها اهليئات الداعمة  التنصري التي غالبا ما ترسوخمططات
وهذا يعني أن خطورهتا ال تقل بأي حال من . ّواملمولة

 نفسها, بل تفوقها األحوال عن خطورة اجلهات الداعمة
بمراحل; فالدعم مهام بلغ حجمه فإنه بال شك حيتاج إىل 
مستثمر يعرف الطريقة املثىل لتوظيف هذا الدعم كي يعطي 

 :رة األفريقية ما ييلومن أهم هذه املراكز يف القا. ثامره
مركز االتصاالت والدراسات املتقدمة إلرساليات  -١

 ).الربوتستانتية(التنصري 
يقوم هذا املركز بإعداد دراسات وإحصائيات دقيقة عن 
أوضاع التنصري يف املناطق املختلفة من القارة, ومد نجاحه 
أو فشله, وأسباب ذلك, وكذلك عن أوضاع اإلسالم 

االرتفاع أو االنخفاض يف نسبهم املئوية من واملسلمني ومد 
 .) ١( الخ…السكان 

كنيسة إفريقيا الداخلية يف رشق أفريقيا, والكنائس  -٢
 فقد ورد الثناء عىل هاتني .األنجليكانية لغرب أفريقيا

                                           
F١EאW٣٣٦א J٣٣٧،٣٤٢ 
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املؤسستني يف مؤمتر كولورادو التنصريي بسبب جهودمها 
  .) ١( تنصري املسلمنيامللموسة يف

 Evangel(اإلنجييل بكينيا /  دار النرش التنصريي -٣
Publishing House()٢ (. 

 .)٣( اجلامعة األمريكية يف القاهرة -٤
 .) ٤(ريويب جامعة دايستار يف ن -٥
 حيث ظلت لفرتة طويلة . كلية فورايب يف سرياليون -٦

. )٥(ّاملمدة الرئيسة لنيجرييا وغريها باملنرصين املتخرجني فيها
جامعة "وبعد أن حتولت إىل جامعة وطنية علامنية حتت اسم 

ّ عمد املنرصون إىل إنشاء كليات للمعلمني يف املنطقة "رايبفو
نفسها وتقوم  بام كانت كلية فورايب تقوم هبا من األدوار حتى 

 .اليوم
 ومن أقواها ّ االحتادات أو اجلمعيات النرصانية الوطنية; -٧

 Christian Association of(ًنفوذا اجلمعية النرصانية النيجريية 

Nigeria .( 
النرصانية املنترشة يف / دارس واملعاهد التنصريية امل -٨

 .  األفريقيةمجيع أنحاء القارة
                                           

F١E٣٤٦ 
F٢E٣٤٧ 
F٣ Eא W א א ٩٧ א  א א ،…

١٦٥ 
F٤EאWאא١٨ 
F٥EאW٨٨ 



 − ٨٣ −

 . الكنائس بمختلف اجتاهاهتا -٩
 .منظامت الطلبة النصار يف اجلامعات واملعاهد العليا -١٠
 .حمطات اإلذاعات وقنوات التلفاز التنصريية -١١
 .ة هلاّاملستشفيات النرصانية واملراكز الصحية التابع -١٢

  
******
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  ::ايناينــــاب الثاب الثــــالبالب
  األفريقيةاألفريقيةون  واحلركة التنصريية يف القارة ون  واحلركة التنصريية يف القارة املسلماملسلم

 :وفيه فصول 
 

ّار حتول أفريقيا إىل  دعو النص:الفصل األول
م; حقيقة أم ٢٠٠٠عام النرصانية 

  .خيال?
 أفريقيا حتى عام نتائج التنصري يف: اينـــالفصل الث

  .م٢٠٠٠
 أسباب نجاح التنصري يف أوساط :الفصل الثالث

  .مسلمي أفريقيا
مقرتحات وحلول ملواجهة التنصري يف   :عــالفصل الراب

   .املستقبل
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 أبيض
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 :الفصل األول
 ـةا إىل النرصانيـدعو النصار حتول أفريقي

 ال?ــة أم خيـم;  حقيق٢٠٠٠عام 
 

مما ال يسوغ إنكاره, لوضوحه كضوء الشمس يف منتصف 
ّالنهار, أن املنـرصين ركـزوا هجامهتـم ومحالهتـم عـىل القـارة 
األفريقية, وأن صوالهتم وجوالهتم يف ربوعهـا أكثـر منهـا يف 

فهذا الربوفيسور بروز لورانس , وهو . غريها من قارات العامل
ــول ــاك عــد: ((نــرصاين, يق ــه مــن املنــرصين هن ــأس ب ّد ال ب

األمريكان خيرجون من الواليات املتحدة إىل أفريقيا وهم عـىل 
هبـدف واحـد هـو إحـالل درجة عالية من التدريب والتأهيل 

ّواملنـرصون هـؤالء .النرصانية يف أفريقيا وإخراج اإلسالم منها
يتــصورون معركــة بــني اإلســالم والنــرصانية عــىل حــساب 

: ّل بأن هؤالء املنرصين يرفعـون شـعاروأضاف يقو)). أفريقيا
 The Cross from Cape(الصليب من كيب تاون إىل القاهرة "

Town to Cairo()وهـم يـستهدفون أفريقيـا : ((وقال أيـضا. ) ١
ني اإلسالم واملسيحية إن املعركة الكرب ببشكل كبري ويقولون 

                                           
F١ E א –א J א ،١٣٣٧٢ ،٢١LL١٤٢٠

٢٩L١١L١٩٩٩،١٥ 
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ستكون عىل احللبة األفريقية وأن القـارة الـسوداء هـي اجلـائزة 
ألـف منـرص ٢٢٠ويكفي أن نعلـم أن مـن بـني )). ) ١(الكرب ّ

ــا ١١٩ّومنــرصة حــول العــامل, يعمــل   ألــف مــنهم يف أفريقي
ّمن جمموع املنرصين % ٣٥وأن %). ٥٠أي أكثر من  () ٢(وحدها

, بل أوصوا )٣(الربوتستانتيني يف العامل يعملون يف أفريقيا وحدها
ــ ــام يف م ــصريي ع ــورادو التن ــدد ١٩٧٨ؤمتر كول ــادة ع م بزي

 .) ٤(! حدا أدنى"٣٠٠" إىل "٦٠"ّاملنرصين يف شامل أفريقيا من 
م, فقد رسم ٢٠٠٠ّأما بخصوص دعو التحول عام 

َالفاتيكان خططها, بل ويرشف البابا نفسه عىل تنفيذ اخلطط,  ُ
وتم ختصيص مبلغ ثالثة مليارات . )٥(ويتابع مد نجاحها

أضف . )٦( ألف منرص للقيام هبذه املهمة١٥٠دوالر, وتوظيف 
َّإىل ذلك أن زيارات البابا يوحنا بولس الثاين للقارة األفريقية 

َّ, حيث وصل املعدل إىل  ثالث )٧( أخرٍأكثر منها ألي قارة
, )١٩٨٥−١٩٨٠(زيارات قام هبا خالل مخس سنوات فقط 

                                           
F١Eא،אWאא٢٦א 
F٢EאWאאאאאא١٦٨ 
F٣EאWאא١٣٠،

א٨١ 
F٤EאW٣٦٣א 
F٥EאWאאאאא٨٣א 
F٦EאWאא١٥ J١٦ 
F٧E٦٠א 
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ًزار خالهلا أكثر من عرشين دولة أفريقية, مل يستثن منها دولة 
, وعىل  %٣مثل السنغال التي ال تتجاوز نسبة النصار فيها 

ويقول ! )١(الزياراتالعكس جعلها أوىل حمطاته يف إحد هذه 
إن : ((جوسكني نفارو والز: ّأحد املتحدثني باسم الفاتيكان

للكاثوليكية ) خزان( هي −شأهنا شأن أمريكا الالتينية–أفريقيا 
 )). ) ٢(يف املستقبل

وقفة مع هذه الدعو: 
من اخلطأ وسوء التقدير أن نظن بأن البابا حني أعلن أن 

م كان يقصد أن ٢٠٠٠أفريقيا ستصبح قارة نرصانية يف عام 
ًيصبح كل فرد يف القارة نرصانيا, إذ مل حيصل هذا حتى يف 

ولكن . ا يف أوروبا وأمريكاموطن النرصانية ومركز قوهت
ًالرجل وهو يعلن هذا التحدي السافر كان يدرك متاما ما حتت 
ترصفه وترصف اهليئات التنصريية األخر من اإلمكانات 
املادية اهلائلة, وغريها من وسائل الضغط والتأثري, وقلب 
موازين القوة والنفوذ يف هذا العامل املعارص الكثري التقلبات, 

 . )٣(ٍإىل مجلة منها يف هذا البحثوقد أرشنا 

                                           
F١ E  ٥٨א J٥٩ א א  א א  ،

א١٤א 
F٢Eאאאא…١٥ 
F٣EאW٢٢ J٣٨ 



 − ٩٠ −

وفوق هذا وذاك, فقد كان الرجل عىل علم يقيني بام 
يعيشه كثري من األفارقة ويعانون منه, من فقر, ومرض, 
وجوع, وجهل, وعدم استقرار سيايس أو اقتصادي, وما 
ٍهنالك من األوضاع التي يمكن استغالهلا بسهولة, وجني ثامر 

. رباح طائلة كلها تصب يف مصلحة النرصانية والتنصريوأ
ًوأخريا, كان البابا يدرك أكثر منا حقيقة التنصري ومقصوده 

 −كام تقدمت اإلشارة إليه−خاصة إذا كان بني املسلمني أي 
زعزعة العقائد واالنسالخ عن الدين, من غري رضورة محل 

فام . ئسالصليب أو تناول العشاء الرباين بني جدران الكنا
 مد نجاح البابا ورفاقه أو فشلهم يف هذه احلملة?

بناء عىل ما تقدم –َّأر أن اجلواب عن هذا جيب أن ينبني 
ه  وهذا ما سنتناول. عىل النتائج املتحققة إىل حد اآلن−قبل قليل

 :إن شاء اهللا يف الفصل التايل
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 :اين ــل الثـالفص
 م٢٠٠٠ حتى عام نتائج التنصري يف أفريقيا

َّإن الرتتيب املنطقي هلذا الفصل يتطلب أنه قد سبقه فصل  َّ
ًآخر يبحث يف أهداف التنصري يف أفريقيا, ليكون ذلك مقياسا 
ملا حتقق ومل يتحقق من هذه األهداف, إذ إن هذا بعينه ما نعنيه 

 إىل −ولو بإجياز–ّلذا, أر أال مندوحة من اإلشارة . بالنتائج
نرصون يف هجامهتم عىل هذه القارة املسلمة, أهم ما يستهدفه امل

 :) ١(ومنها
حامية إلسالم, وذلك بالوقوف يف وجه انتشار ا  )١

منع غري سالم أو احليلولة دون دخوهلم فيه, والنصار من اإل
 . هذا الدين من اعتناق ني من الوثنيني ونحوهم كذلكاملسلم
ًإخراج املسلمني عن دينهم كليا, أو جزئيا عن طريق  )٢

هدم اإلسالم يف قلوهبم وحياهتم, بالتشكيك والطعن يف 
 . الخ…إلرهاب, واهلمجية مبادئه, وربطه بالتخلف وا

التغريب والدعوة إىل تبني أنامط احلياة الغربية  )٣
 . النرصانية يف كل يشء

                                           
F١ Eא W א א  ٣٤א J٣٦אא א  ،

٤ J٦א،٢٢٦ J٢٢٧אא،
אא…٥٣ J٦٠א،١٦٠ J١٦٢ 
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إدخال املسلمني يف النرصانية, وهذا ال هيتم به من  )٤
ّاملنرصين  إال أولئك القالئل الذين ينطلقون من منطلق ديني 

َبحت, يرون يف دينهم اخلالص للبرشية من مشكالهتا وهم . ِ
ّالذين إذا ما وجدوا البديل احلق تركوا التنصري وحتى 

 .النرصانية ذاهتا فيسلمون
ولنرشع اآلن يف استعراض نتائج التنصري يف أفريقيا وما 

 −:م, وذلك يف النقاط اآلتية٢٠٠٠حتقق حتى عام 
متت ترمجة الكتاب املقدس أو أجزاء منها إىل أكثر من  −أ
م أيضا إنجاز ترمجات له كام ت.   لغة أو هلجة أفريقية٦٠٠

ً للمكفوفني خاصة, وتم توزيعها يف بعض "برايل"بطريقة 
 مرشوع منذ ّرُوأق. ) ١(نيجرييا وأثيوبيا: الدول األفريقية, منها

أواخر السبعينات من القرن امليالدي العرشين, لرتمجة الكتاب 
دث هبا مسلمو نيجرييا فقط,  من اللغات التي يتح٣٥إىل 

 .)٢(وجيري تنفيذ املرشوع حتى اآلن
 يتم البث اإلذاعي املتخصص يف التنصري بأكثر من −ب

, وقوة إرسال هذه املحطات أكرب حتى من )٣( لغة أفريقية١٧
 .ٍكثري من املحطات الوطنية الرسميةإرسال 
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 كان عدد النصار يف أفريقيا كلها يف بداية القرن −ج
امليالدي املنرصم ال يتجاوز مليون نرصاين, وقد بلغ عددهم يف 

يادة  مليون نرصاين; أي بمعدل ز٨٥الثامنينات من القرن نفسه 
 !)١(مليون نسمة سنويا

توجد اآلن عىل أرض دولة أفريقية ذات أغلبية مسلمة  −د
 الكاتدرائية الكاثوليكية, التي بلغت −وهي ساحل العاج –

تكلفة إنشائها عرشات املاليني من الدوالرات, وجاء البابا 
 .)٢(ًنفسه الفتتاحها تأكيدا ألمهيتها

 يمكن للبابا اآلن زيارة أي دولة أفريقية يرغب يف −هـ
. زيارهتا, بل ربام تسابقت بعض هذه الدول إىل دعوهتا للزيارة

َبينام يف السابق كانت الزيارات كهذه جتابه بمقاومة شديدة من 
 .) ٣(قبل املسلمني, وتؤدي يف الغالب إىل إلغائها

ُ جاء يف تقرير عرض يف مؤمتر كولورادو التنصريي −و
 قبيلة أفريقية مسلمة, تم تنصري ٢١٣م أن من بني ١٩٧٨عام 
 ٢٩وأن ثمة . م١٩٧٢ مليون شخص حتى منتصف عام ٥٧

 قبيلة أفريقية غري مسلمة تعيش يف ٢٣٦مليون شخص آخر يف 
للوصول ٍمناطق حدودية مل يتم تنصريهم بعد, وأن العمل جار 
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وأما عدد من تم . ٍإىل هؤالء خالل ربع قرن من ذلك الوقت
 مليون شخص, وأن ١٨تنصريهم من هؤالء فيقدر بـ 

ًالنرصانية حتقق اآلن نجاحا يف التنصري يف وسط أصحاب "
 .)١("الديانات التقليدية بصورة أكرب من اإلسالم

أن املد اإلسالمي يف أفريقيا  كام جاء يف التقرير نفسه −ز
ّالذي يتقدم جنوبا بشكل مطرد منذ القرن السادس امليالدي,  ً

لعمل التنصريي ل ًم نتيجة١٩٥٠ًإيقافه متاما منذ عام تم 
ّاملكثف يف مجيع أرجاء املنطقة الوسطى واجلنوبية من القارة, 
َّوأن نمو النرصانية يف أفريقيا من ذلك احلني بات أرسع من نمو 

 .)٢(ًسنويا% ٦َّإلسالم فيها بمعدل ا
 تفيد مصادر الفاتيكان بأن الكنيسة الكاثوليكية −ح

تكسب يف كل سنة مليوين أفريقي, وأهنا تسعى ألن يصل 
لول عام ــون نرصاين كاثوليكي بحـــائة مليـــددهم إىل مــع

 .)٣(م٢٠٠٠
 أن أقول هنا إننا بإيراد هذه األرقام ال نريد زرع ّوأود

 انتباههم سلمني, وإنام اهلدف جلباليأس يف قلوب الدعاة امل
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للخطر املوجود والقادم, ليأخذوا حذرهم ويعدوا العدة كام 
 .  بذلكأمرنا ربنا 
ّعل مما يشجع عىل القيام بالواجب جتاه هؤالء ول

املحارصين باجليوش التنصريية, أن ندرك أن معظمهم وإن 
ّأعلنوا تنرصهم, إال أهنم باقون عىل فطرهتم التي فطرهم اهللا  ّّ

 يميزون بني احلق −بعد توفيق من اهللا–عليها, والتي جتعلهم 
ئق, مع ّوالباطل متى ما قدم هلم هذا احلق باألسلوب الال

فها . االستفادة من الوسائل احلديثة التي ال تتعارض مع الرشع
ّهم هؤالء املنرصون أنفسهم يعرتفون هبذه احلقيقة فيقولون 

وجيب أن نأخذ يف االعتبار : ((َّعن أوضاع املنرصين األفارقة
أن النسبة املئوية الواردة يف العمود ال تعني بالرضورة أهنم 

% ٢٠ً استنادا إىل إحد التقديرات فإن مؤمنون إنجيليون, ألنه
 فقط من الذين يعلنون نرصانيتهم يمكن اعتبارهم نصار

 )).) ١(ملتزمني
 استمرار سيطرة النصار عىل مقاليد احلكم واإلدارة −ط

يف دول إفريقية هبا أغلبية مسلمة أو ال تقل نسبة املسلمني فيها 
 % .٥٠عن 
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ص ما تردد عىل ألسنة قـادة التنـصري مـن  أما بخصو−ي
ــه يف  ــه دون رضورة إدخال ــسلم عــن دين وجــوب إخــراج امل

, ))) ١(ليس له من اإلسالم إال اسم: ((النرصانية ليبقى كام قالوا
فلنا أن نستعرض حاالت الكثـري مـن أبنـاء املـسلمني اليـوم, 

ًوبخاصة األفارقة, رجاال ونساء , لنر هل هم كام خطط هلـم ً
ال هيــتم بالعظــائم وحيــب الراحــة "ٌأعــداؤهم أم ال? شــعب 

ّوالكسل, فإذا تعلم فللشهوات, وإذا مجع املـال فللـشهوات , 
وإذا تبــوأ أســمى املراكــز ففــي ســبيل الــشهوات جيــود بكــل 

ّويؤسفني كل األسف أن اجلواب باإلجيـاب املؤكـد, . ")٢(يشء َّ
 .وال حول وال قوة إال باهللا

***
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 :لثاـل الثـالفص
 مسلمي أفريقياأسباب نجاح التنصري يف أوساط 

 
زات للحملة التنصريية يف القارة َّإن ما حتقق من إنجا

 يف −حسب رأيي املتواضع–األفريقية هلا أسباب يمكن إمجاهلا 
 −الوسائل−ِّ املنرص−َّاملنرص: أربعة عنارص رئيسة, هي

 .املجتمع
 وهو هنا ذاك  املسلم املسكني الذي وقع −:َّرصَاملن: ًأوال

 فريسة سهلة, ولقمة سائغة بأيدي اجليوش التنصريية التي ال
ين األفارقة يف َّويمكن إرجاع سبب وقوع هؤالء املنرص. ترحم

 −:قفص التنصري إىل عدة أمور من أمهها
ًاجلهل, وال سيام يف ما يتعلق بأمور الدين, فتجد ألوفا  -١

َّمؤلفة من املسلمني اليوم ال يعرفون حتى تلك األمور التي 
. "رضورةاملعلوم من الدين بال"يطلق عليها علامؤنا يف السابق 

َ وقد شب فيه وشاب, مولود يف اإلسالمٍفكم من مسلم وهو  ّ
ًال يستطيع قراءة القرآن, فضال عن إدراك ما فيه من املعاين 

ون الطريق السهل إىل هؤالء بمجرد ِّوقد وجد املنرص. وتدبرها
 دين العرب وال يمت إىل −أي اإلسالم–إقناعهم بأن دينه هذا 

ووقائع كثرية تشهد ملا أقول وهناك قصص . األفارقة بصلة
 .ولكن املقام ال يقتيض اإلطناب
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سوء الرتبية من قبل اآلباء وأولياء األمور, الذين ال  -٢
. هيمهم من شؤون أوالدهم وبناهتم سو ما يتعلق بدنياهم

فعندما خيرج هؤالء إىل املدارس أو اجلامعات ال جيدون أي 
صديق أو الصديقة وازع أو مانع من االنخراط فيام يامرسه ال

ّمن الطقوس, أو مرافقته إىل الكنيسة لقداس الليل, إىل أن يتم 
 .انسالخه الكامل عن دين األبوين

عدم املباالة بخطورة األمر, وما يتبع ذلك من  -٣
التجاهل التام لكل صيحات التحذير وصفارات اإلنذار من 

 .قبل املصلحني
ا أو  أفريقيا, ويعود  أوروبيا كان أو أمريكي−:ِّاملنرص: ثانيا

  −:ٍسبب نجاحه عىل الساحة األفريقية إىل أمور, من أمهها
 :دادــقوة اإلع) ١

ين عىل درجة عالية من التدريب, ِّ فتجد أن هؤالء املنرص
يعرفون كيفية الولوج من الباب اخللفي إذا انغلق األمامي, 
وكيف يعثرون عىل الثغرات أو يوجدوهنا بأنفسهم ثم 

وال غرابة يف ذلك إذا علمنا أن . ) ١(ا أتم االستغالليستغلوهن
ًالتنصري نفسه صار حقال أكاديميا له ختصصات وأقسام علمية  ً

وأترك احلديث هنا ألستاذ جامعي أفريقي عايش . خمتلفة
كليات الدعوة اإلسالمية : ((يله, فيقولالوضع ويدرك تفاص
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ًيف العامل اإلسالمي عملت حقيقة عىل ختريج عدد كبري من 
. ّالدعاة, لكن هذه الكليات تعلم الداعية كيف خيطب ويعظ

ّولكن املنظامت الكنسية تعلم املنرص أو املبرش كيف يتعامل مع  ّ ّ
اآلالت احلديثة, كيف يداوي املرىض, وكيف يتعامل مع 

ّجتمع الذي يعمل به وتعلمه كيفية تنشيط املرشوعات امل
الزراعية وغريها من اخلدمات التي حتتاج إليها املجتمعات 
األفريقية, فاستطاع أن يوفق بني رسالته يف التنصري وتقديم 

 )). ) ١(هذه اخلدمات
ًولو كان األمر مقترصا عىل هؤالء الدعاة خرجيي الكليات 
ًاإلسالمية لكان هينا, ألهنم مؤهلون علميا عىل األقل,  ً ّ

لكن املتتبع لواقع الدعوة والدعاة يف . والكامل هللا تعاىل وحده
ون للدعوة أو التعليم َّن يتصد معظم مَّهذه القارة ير أن

ً ممن ال أهلية هلم للقيام بذلك, علميا وثقافيا,  هماإلسالمي ً
 .ًواألمثلة كثرية  جدا, واهللا املستعان

 : جودة العرض )٢
–ين ِّوهذا أيضا ذو صلة بام قبله, إذ جتد أن هؤالء املنرص

فهم كام . ّ خطباء مفوهون من الطراز األول−وقانا اهللا رشهم
ْوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن  املنافقني  اهللا وصف ِ َِ ْ ُ ْ َْ ُ َ ْ ْ َُ َُ ََ ِ ُ َ َ

ْيقولوا تسمع لقوهلم َ ْ َِِ ِْ َْ َُ ُ )٤من اآلية: املنافقون.( 
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 :جذابة األسلوب )٣
يكفي للداللة عىل هذا أن أورد هنا القصة اآلتية كام و

وردت بنصها يف أحد بحوث مؤمتر كولورادو التنصريي عام 
ّالحظ أحد املنرصين أثناء حديثه عن املسيح إىل : ((م١٩٧٨

 "نسيم"أن أحد املسلمني ويدعى بعض املسافرين بالقطار 
, وعندما سأله عن سبب ذلك أجاب يصغي إليه بقلب متفتح

منذ بضع سنني مررت أنا وصديق مسلم يل : نسيم بتأثر شديد
ببعض الراهبات الكاثوليكيات وقد مددن أيدهين جلمع النقود 
لبناء مستشفى جديد, وعند مرورنا بجوارهن بصق صديقي 
يف اليد املمتدة إليه بمقت شديد, وعندها أخرجت الراهبة 
منديلها, ومسحت يدها, ثم خاطبت صديقي وهي تبتسم 

, نظر "ًحسنا كان هذا يل, واآلن ما ذا ستعطي ليسوع?": ًقائلة
ًنسيم إىل املنرص بعد أن انتهى من روايته والدموع يف عينيه قائال  ّ

 )).) ١("هل يستطيع أي إنسان أن ينسى مثل هذه املحبة"بتأثر 
ٍ وقد تقدم احلديث عن ذلك بتفصيل يغني الوسائل,: ًثالثا
 .) ٢(عادة هنا فلرياجععن اإل

ونعني هنا ما آل إليه األمر يف بعض هذه املجتمع, : رابعا
املجتمعات من ندرة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر, أو 
كثرهتم كثرة ال خري فيها, القتحامهم ميدان األمر باملعروف 
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ّوالنهي عن املنكر بال علم أو فقه, فضلوا وأض ٍ ّلوا, وعرسوا ٍ ّ
 . ّومل ييرسوا, وفرقوا ومل جيمعوا

ًفتقاعس مجيع فئات املجتمع, بدء باألرسة, ومرورا  ُ
ًباملدارس واملراكز واجلمعيات اإلسالمية, ووصوال إىل 
املساجد واألئمة واخلطباء والوعاظ عن واجب النصيحة 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل الوجه الرشعي 

تكافل والتعاون عىل الرب والتقو, كل ذلك أد الصحيح, وال
ويؤدي إىل نجاح محالت التنصري بني صفوف املسلمني 

 .األفارقة
 

*** 
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 :ع ـل الرابـالفص
 لـري يف املستقبـة التنصـملواجه مقرتحات وحلول

ٍبادئ ذي بدء, أود أن أسجل هنا تقديري الكبري لكل 
د التي بذلت إىل حد اآلن يف مقاومة هذا اخلطر املحدق, اجلهو

ٍأما ما يعرتي بعضها من نقص هنا . فكلها جهود مباركة
ًوهناك, فأر أن ذلك من الطبيعي جدا يف مسألة اجتهادية  َّ

ومن هذا املنطلق أرجو أن يوفقني اهللا لذكر يشء يف . كهذه
رقة وغريهم ملجاهبة األسطر اآلتية مما ينفع اهللا به املسلمني األفا

  −:فأقول مستعينا باهللا . التنصري, وهيئاته, ورجاالته
عىل الدعاة التعرف عىل ما يتيرس من أصول الديانة : ًأوال

: واملرجو من ذلك أمران. النرصانية ومصادرها, وطوائفها
 الرش خمافة كنت أسأله عنو"أوهلام التسلح الشخيص من باب 

, والثاين إقامة احلجة عىل بطالن النرصانية ") ١(أن يدركني
ٍوأخطائها للمنرص واملنرص عىل حد سواء َّ ولعيل أشري هنا إىل . ِّ

عىل الكثريين,  أال وهي أن هؤالء نقطة مهمة قد ختفى 
ِّاملنرصين يف أكثريتهم هم أنفسهم غري مقتنعني بام يدعون 

إن : ((الناس إليه, ولقد صدق املسؤول الغاين الكبري الذي قال
ًشبابنا يريدون شيئا ال حيصلون عليه, وال أستطيع أن أرغمهم 
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عىل الذهاب إىل الكنيسة ليستمعوا إىل مبادئ ال يؤمن هبا 
ًاملبرشون أنفسهم إيامنا راسخا ً وإليكم شهادة أحد هؤالء )). ) ١(ّ

نتفاخر نحن الربوتستانت أنه ال يوجد يف : ((ِّاملنرصين يف قوله
فاألبنية . عبادتنا أنامط أو رموز, ولكن يف احلقيقة هذه موجودة

ضع املتقنة املوسعة واألبراج والنواقيس والصليب الذي يو
دائام يف أعىل واجهة املبنى, وأنواع الثياب التي تلبس يف 
الكنيسة, ومنرب الوعظ, وتنظيم العبادة وساعتها ومدهتا 
 وحتديد يومها, واستخدام البيانو واآلالت املوسيقية األخر

 … ومدارس يوم األحد, واجتامع العبادة يف ليلة األربعاء …
ق دفن املوتى, واالحتفال بعيدي امليالد والفصح, وطر

كلها أنامط …وطقوس الزواج, والصالة قبل تناول الطعام, 
ورموز نستخدمها يف حياتنا اليومية, وال يوجد بني هذه 
األنامط والرموز أمر واحد أمر به العهد اجلديد بصورة 

 إن التوجيه الوحيد البسيط الذي ورد يف الكتاب …حمددة
تيموثاوس (طاهرة املقدس كنمط للصالة وهو رفع األيادي ال

جيري إمهاله عىل نطاق واسع من قبل النصار ) ٨: ٢األوىل 
إن ] إىل أن قال […الربوتستانتيني, ويلتزم به املسلمون فقط

 عىل القيام بنقل ثقافتنا الغربية إىل −نحن الغربيني–جترؤنا 
أنحاء العامل والرتويج هلا يف اهلند وأفريقيا والرشق األدنى 

ق الكتاب املقدس ونجعلها مساوية للمسيح, كحقيقة من حقائ
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ًيبدو سلوكا منافيا للطبيعة والعقل : ّويقول منرص آخر)). )١(ً
ًإن كل مقاييس الطبيعة غري مناسبة كلية لتعريف مفهوم ((

املحبة اإلهلية عىل الطريقة النرصانية التي جتعل من اإلنسان 
ٍا, وابنا لإلله, يف آن واحدإهل ٍ ً ً)٢ (.(( 

 ال ينبغي أن يعتقد الدعاة أن هذه املواجهة تتوقف :ثانيا
عند جمرد التحذير عن التنصري وبيان خطورته, إذ إن ذلك 

بل ال بد من  البديل احلق املتمثل يف تقديم . ليس هو الغاية
ة الرشك أو البدع اإلسالم الصحيح الذي ال تشوبه شائب

ِّواخلرافات أو األفكار التخريبية, حتى هلؤالء املنرصين 
 .ِّواملنرصات
ًم الرشعي أوال, ثم ــلح بالعلــا كذلك التســ علين:ًثالثا

ًبالوسائل الناجحة ثانيا, مراعني يف اختيارها البيئات 
وأن ندرك أن التنصري ذاته . والظروف التي تتم فيها املواجهة

ويبقى األهم وهو . تجددة ومتطورة من فرتة ألخرظاهرة م
أن ال ننجر وراء هذا الرساب إىل حد استخدام وسائل غري 
ّنزهية بحجة أن املنرصين أيضا قد استخدموها, فالفيصل يف 

الغاية يف اإلسالم ال تربر الوسيلة, . هذا هو الضابط الرشعي
. يةبل إن الوسائل هلا حكم املقاصد, كام هي قاعدة أصول

ّوالرصاع بني احلق والباطل ليست فيه ندية وإنام ضدية ّ. 
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ً عىل كل مسلم ممن والهم اهللا شيئا من أمور الناس :ًرابعا
يف أي من هذه البالد أن يبذل ما يف وسعه يف التأثري عىل 
املسؤولني من أجل التصدي للتنصري وعدم تقديم التسهيالت 

بلوماسية األجنبية, للمنرصين, مع رضورة مراقبة البعثات الد
 .ّوالتأكد من أهنا  تقترص عىل مهامهتا السياسية

إن اهليئات اإلغاثية اإلسالمية يف شتى بقاع  :ًخامسا
ولكن . ّاألرض تؤدي األعامل املنوطة هبا بنشاط, وهللا احلمد

ّحبذا لو وجد التنسيق الالزم يف هذا املجال ملضادة املنرصين, 
 جلنة سعودية مشرتكة إلغاثةولعل ما حصل مؤخرا من قيام 

به يف هذا املجالمسلمي كوسوفو والشيشان مثال يقتد  .
ًوينبغي الرتكيز أيضا عىل التعدد النوعي يف هذه األعامل أكثر 

 .من الكمي
عىل كل رشحية من رشائح املجتمع أن يتحمل  :سادسا

مسؤوليته يف النصيحة هللا, ولرسوله, وألئمة املسلمني, 
إذ ال ينبغي أن  ترتك . )١(ورد يف احلديث الرشيف كام −وعامتهم

املواجهة للعلامء والدعاة وطلبة العلم فقط, فعىل األرسة 
ّواألغنياء واملثقفني والعامة حتمل املسؤولية أيضا كل حسب  ً

دوة صاحلة وعليهم كذلك أن يكونوا ق. اختصاصه وإمكاناته
ًمتثل اإلسالم متثيال الئقا يف مجيع جماالت احلياة السياسة,  ً

 .والتجارية, واالجتامعية, والثقافية, وغريها
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اإلعالم ووسائله املختلفة سالح رضوري ملواجهة  :ًسابعا
ًوجيب أن يكون موجها توجيها رشعيا . التنصري يف أفريقيا ّ

 .علميا حتى ال خيرج عن اهلدف املنشود
رصد املعلومات اخلاصة بتحركات املنرصين  :منـاثا

ًوحتليلها حتليال علميا, لتتم االستفادة منها يف إعداد العدة  ً
ويمكن أن تقوم هبذا اجلمعيات واملراكز . للمقاومة املناسبة

ًاإلسالمية املنترشة يف أنحاء القارة, متاما كام تقوم به املراكز 
دراسات اإلسالم يف أفريقيا مركز : النرصانية, والتي من أبرزها

يف نريويب, ومعهد اآلداب العربية يف تونس, ومعهد زويمر 
 .) ١(للدراسات اإلسالمية يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة

 ضمن املواد املقررة يف "التنصري" إدراج مادة :ًتاسعا
. ًابتداء من املرحلة الثانوية فام فوقهااملدارس واملعاهد اإلسالمية 

وكذلك عقد لقاءات أو ندوات بني الفينة واألخر ختصص 
 .للبحث يف التنصري وما يمثله من أخطار عىل املسلمني

الدعم السيايس واملايل الالزمان للمجتمعات  :ًعارشا
املسلمة يف هذه الدول, نظري ما تقوم به حكومات الدول 

, واملؤسسات التنصريية العاملية يف حق الغربية النرصانية
فمنظمة املؤمتر اإلسالمي والبنك . األقليات النرصانية فيها

ًاإلسالمي للتنمية مثال يملكان أوراقا مهمة للتأثري السيايس  ً
 .واالقتصادي يف هذا املجال
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احلوار اإلسالمي النرصاين, إن كان ال بد,  :حادي عرش
وليضع . ما تعنيه الكلمةفال يتصد له إال املؤهل بكل 

ِاملحاور املسلم نصب عينيه الغاية من إجراء احلوار, وأنه  ُ
إلحقاق احلق وإبطال الباطل, وليس جمرد منرب للتفاهم وتبادل 

وليتذكر كل حماور مسلم قول الباحث النرصاين . الثقة
أال يؤدي هذا ] جيب[…: ((الربوفيسور ديون كراوفورد

 وعىل املسلمني …جيلية ن النصوص اإلاحلوار إىل املساومة عىل
١(أن يفهموا أن احلوار يستهدف كسبهم إىل صف النصار (.(( 

ّ هناك حاجة ملحة ليبذل الداعي األفريقي :ثاين عرش
قصار اجلهد يف اكتساب اللغة األجنبية التي فرضت عىل 

وذلك ملا . رسمية, أو لغة ثانوية مهمةًمجيع هذه الدول, إما لغة 
لوحظ من حمدودية تأثري الداعي الذي ال يملك هذه اللغة يف 

قي, وبخاصة بني الطبقة املثقفة التي تسوس ياملجتمع األفر
ًفال جمال له للتدريس مثال يف اجلامعات أو . هذه البالد وتديرها

عالم املدارس واملعاهد احلكومية, أو احلديث عرب وسائل اإل
الوطنية التي غالبا ما ال تتعامل إال هبذه اللغة, وال حتى إلقاء 
الدروس أو املحارضات يف مساجد الوزارات واملصالح 

يف حني يفتح الباب عىل مرصاعيه . احلكومية, أو اجلامعات
 إجادته للغة ةللداعية النرصاين يف كل هذه األماكن بحج

ريب قد نجح إىل حد أضف إىل ذلك أن االستعامر الغ. الرسمية
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بعيد يف إقصاء األفارقة عموما عن لغاهتم األصلية وتنفريهم 
عنها, مما جعل معظم الناس هناك ينظرون إىل الكاتب أو 

 .املحارض باللغة املحلية بيشء من االحتقار
 −ما أمكن–التزام الصمت وعدم اإلعالن  :ثالث عرش

 .ٍلكل ما نقوم به من جهود ملقاومة التنصري
خ مفهوم الوالء والرباء لد كل مسلم يستر −: عرشعراب

ومسلمة وحثهم عىل التقليل من العالقات بينهم وبني 
 .)١(النصار إال يف ما دعت إليه الرضورة, ويبيحه الرشع

 االمتناع عن إرسال األوالد والبنات إىل :خامس عرش
فام قد خيرسوهنا من دينهم هناك أهم بكثري ّمدارس املنرصين, 

مما قد يكسبونه من دنياهم, والتي يمكن اكتساهبا من املدارس 
الوطنية أو األهلية األخر . 

أن يستغل مسلمو أفريقيا فرصة اجتامعهم  :سادس عرش
السنوي ألداء احلج لتبادل اآلراء واخلربات حول التنصري 

ك بالصورة التي قد يروهنا وكيفية مواجهته, ويمكن أن يتم ذل
 .ًمناسبة, كأن يكون مثال بشكل لقاءات بني رؤساء الوفود

 توسيع دائرة الرتبية والتعليم اإلسالميني, :سابع عرش
. وذلك ملحو هذا اجلهل الكبري بأمور الدين بني أبناء املسلمني

ُوال نريد أن يفهم من هذا أننا ندعو إىل ما وقع فيه آباؤنا 
االمتناع عن إرسال أوالدهم إىل مدارس العلوم األولون من 
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. ًاحلديثة سدا للذريعة, فذلك قد أرض بمسلمي أفريقيا كثريا
ًولكن يف الوقت نفسه ال جتوز التضحية بالدين طلبا للدنيا, 
ٍفليحرص كل أب عىل حتصيل ابنه أو ابنته ملا ينفعه يف دينه 

ىل قراءة ودنياه من أساسيات الرتبية اإلسالمية والقدرة ع
القرآن عىل األقل, قبل انخراطه يف أي ختصص مما يعود بالنفع 

 .عىل املجتمع
***
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 ةــامتـاخل
  

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والـسالم 
عىل من ال نبي بعده, نبينا حممد بن عبد اهللا وعىل آلـه وصـحبه 

 :الدين, أما بعدومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
 خالصته ففي ختام هذا البحث, أر أن أشري إىل  

 :وأهم نتائجه,وهي كاآليت
أن التسمية الصحيحة هلذه احلملة هي التنصري,  -١

 ّوليست التبشري, فهم منرصون ال مبرشون, ونصار ّ
 .   ءنهم  بريم أو بولسيون ال مسيحيون, فاملسيح 

أن التنصري ال يعني بالرضورة حتويل املسلم إىل  -٢
النرصانية, بل تكفي زعزعة عقيدته وتشكيكه يف 
دينه, ووقف امتداد اإلسالم أو انتشاره خصوصا بني 

النصار. 
سواء عند الكاثوليك ويعني  –أن التنصري اليوم  -٣

الكثلكة, أو عند غريهم من طوائف النصار− 
يا له ختصصات وأقسام علمية, مما ًأصبح حقال علم

ًجعل هذه الظاهرة أكثر ديناميكية وجتددا ً. 
أن التنصري واالستعامر وجهـان لعملـة واحـدة, أمـا  -٤

االسترشاق فإن مل يكن كذلك بالنسبة للتنصري إال أنه 
ّسند قوي له, ويمكن القول بأن التنصري هو املوزع ملا 

 .ينتجه االسترشاق
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وما قد مر بمراحل, تزامنت بدايتها مع أن التنصري عم -٥
دعوة بولس إىل عاملية النرصانية ونقلها من دين 

 . التوحيد إىل دين التثليث
ّأن أقدم تاريخ وقفت عليه لدخول املنرصين إىل  -٦ ُ

م وذلك يف مرص, أما من حيث ١٢١٩أفريقيا هو عام 
البعثات املنظمة فأوهلا برتغالية كاثوليكية حلت 

 . القرن اخلامس عرش للميالدبالقارة يف
 متنوعة, بل تتوزع عىل ري يف أفريقياأساليب التنص -٧

 .مجيع جوانب احلياة العامة واخلاصة
أنه ال ينبغي اختاذ كل وسيلة بحجة أننا نقاوم التنصري  -٨

ّباملثل, بل ال بد من مراعاة الضابط الرشعي فيام تتخذ  ُ
 .من الوسائل

القارة إىل النرصانية عام دعو النصار حتول  -٩
ًم ال يمكن اعتبارها خياال, ألهنم ال يقصدون ٢٠٠٠

 .أن يصبح كل أفريقي نرصانيا
ٍتعترب أفريقيا أنشط مركز للتنصري عىل وجه  -١٠

األرض, فبها أكثر من نصف البعثات التنصريية أو 
ّاملنرصين املوجودين يف العامل كله ّ. 

صري يف القارة; قوة أن من أهم أسباب نجاح التن -١١
ّإعداد املنرصين وجذابة أساليبهم, يف مقابل تقاعس 
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رشائح كبرية من املجتمع اإلسالمي هناك وعدم 
 .شعورهم بخطورة املوقف

ختمت البحث بمجموعة من املقرتحات واحللول,  -١٢
ّلعل اهللا ينفع هبا يف التصدي خلطر التنصري يف ديار 

 .املسلمني
***
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 عـت املراجــثب
  
 .القرآن الكريم -١
احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم, للدكتور سعد  -٢

دار األرقم, : , الزقازيق١الدين السيد صالح, ط
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

دار االعتصام, : اإلسالم يف وجه التغريب, ألنور اجلندي, القاهرة -٣
 .ت.د
. , لـ هـ−دراسة ميدانية وثائقية–أصول التنصري يف اخلليج العريب  -٤

: , املدينة املنورة١مازن صالح مطبقاين, ط: كونوي زيقلر, ترمجة
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠مكتبة ابن القيم, 

دار : أفيقوا أهيا املسلمون, للدكتور عبد الودود شلبي, جدة -٥
 .املجتمع

 اخلليج, ألمحد فون دنفر, بدون بيانات التبشري املسيحي يف منطقة -٦
 .النرش

التبشري النرصاين يف جنوب سودان وادي النيل, للدكتور إبراهيم  -٧
 .م١٩٨٢دار العلوم للطباعة والنرش, : عكاشة, الرياض

التبشري وأثره يف البالد العربية واإلسالمية, للدكتور أمحد سعد  -٨
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩, دار أبو املجد: الدين البساطي, اهلرم

 وبالد التبشري واالسترشاق, أحقاد ومحالت عىل النبي حممد  -٩
جممع : القاهرة. اإلسالم, للمستشار حممد عزت الطهطاوي

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧البحوث اإلسالمية, 
دي, التبشري واالستعامر يف البالد العربية, للدكتور مصطفى خال -١٠

 .م١٩٨٣املكتبة العرصية, : بريوت. عمر فروخ/ و د
دار : , الرياض١تنصري املسلمني, لـ عبد الرزاق دياربكريل, ط -١١

 .هـ١٤١٠النفائس,
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ترمجة أعامل مؤمتر (خطة لغزو العامل اإلسالمي –التنصري  -١٢
 ) م١٩٧٨كولورادو التنصريي عام 

ر عيل بن إبراهيم النملة, التنصري يف األدبيات العربية, للدكتو -١٣
عامدة البحث (جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : الرياض
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥, ) العلمي

, ١التنصري يف القرن األفريقي ومقاومته, لـ سيد أمحد حييى, ط -١٤
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار العمري, : جدة

د العزيز بن التنصري وحماوالته يف بالد اخلليج العريب, للدكتور عب -١٥
مكتبة العبيكان, : , الرياض١إبراهيم العسكر, ط

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
−١٧٥٦(اجلذور التارخيية إلرساليات التنصري األجنبية يف مرص  -١٦

بدون .  , للدكتور خالد حممد نعيم−دراسة وثائقية–) م١٩٨٦
 .بيانات النرش

برايام جذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب األفريقي, لـ عثامن  -١٧
 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار األمني, : , القاهرة١باري, ط

حرب التنصري يف أفريقيا, لـ جرب اهللا عمر األمني : حزام املواجهة -١٨
, ١زغلول النجار, ط. د.أ: و مدبويل إسامعيل عثامن, راجعه

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤دار الذخائر للتوزيع والنرش, : الدمام
للواء أمحد عبد الوهاب, . حلارضحقيقة التبشري بني املايض وا -١٩

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١مكتبة وهبة, : , القاهرة١ط
دراسة ميدانية عن احلركات التنصريية يف العامل اإلسالمي,  -٢٠

الدار السعودية للنرش : , جدة١للدكتور عبد الودود شلبي, ط
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩والتوزيع, 

غت فيها من روائع املعلومات عن أقطار أفريقيا وبعض ما نب -٢١
دار الدعوة : الغوس. اململكات, لـ مصطفى زغلول السنويس

 .م١٩٩١/هـ١٤١١واإلرشاد,
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حمب الدين : شاتليه, ترمجة. ل.الغارة عىل العامل اإلسالمي, لـ أ -٢٢
الدار السعودية للنرش : , جدة٣اخلطيب و مساعد اليايف, ط

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠والتوزيع, 
املجتمع اإلسالمي املعارص, للدكتور الغزو الفكري وأثره يف  -٢٣

دار البحوث العلمية, : , الكويت١عيل عبد احلليم حممود, ط
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم, للدكتور عبد الستار  -٢٤
 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠دار الوفاء, : , املنصورة٥فتح اهللا سعيد, ط

. بطرس عبد امللك وآخرين/ د: قاموس الكتاب املقدس, إعداد -٢٥
 .بدون بيانات النرش

, لـ حممد )االستعامر.التبشري.االسترشاق(قو الرش املتحالفة  -٢٦
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار الوفاء, : , املنصورة٢حممد الدهان, ط

دار : نرش). كتب العهد القديم والعهد اجلديد(الكتاب املقدس  -٢٧
 .الكتاب املقدس يف الرشق األوسط

, ١ احلصار القايس, لـ عامد الدين خليل,  ط–مأساتنا يف أفريقيا  -٢٨
 .م١٩٧٨مؤسسة الرسالة, : بريوت

عيل بن إبراهيم احلمد النملة, . د.املسترشقون والتنصري, لـ أ -٢٩
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨مكتبة التوبة, : , الرياض١ط

: ت, بريو١املسلمون يف غينيا, لـ حممد صفوت السقا أميني, ط -٣٠
 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤مكتب رابطة العامل اإلسالمي, 

ًدراسة ونقدا, لـ عبد الرزاق عبد املجيد : مصادر النرصانية -٣١ ً
أالرو, رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 .هـ١٤١٧/١٤١٨
معاول اهلدم والتدمري يف النرصانية ويف التبشري, لـ إبراهيم بن  -٣٢

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩دار املجتمع, : , جدة٥هان, طسليامن اجلب
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املغرب العريب بني االستعامر واالسترشاق, لـ مازن صالح  -٣٣
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩, دار الريشة للنرش والتوزيع, ١مطبقاين, ط

مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب, للدكتور إبراهيم  -٣٤
سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن : عكاشة عيل, الرياض

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧, )إدارة الثقافة والنرش(
موجز تاريخ أفريقيا احلديث واملعارص, للدكتور فيصل حممد  -٣٥

 .م١٩٩٧اجلامعة املفتوحة, :  ليبيا−طرابلس. ط.موسى, د
دار : موجز تاريخ نيجرييا, لـ آدم عبد اهللا اإللوري, بريوت -٣٦

 .م١٩٦٥مكتبة احلياة, 
: إعداد ونرش. عة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصةاملوسو -٣٧

, الرياض, ٢الندوة العاملية للشباب اإلسالمي, ط
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

دراسة مقارنة, –النرصانية والتنصري أم املسيحية والتبشري  -٣٨
مكتبة ابن : , املدينة املنورة١للدكتور حممد عثامن صالح, ط

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠القيم, 
: , الرياض١اء الدور عىل اإلسالم, لـ رضا حممد العراقي, طوج -٣٩

 .هـ١٤١٤دار طويق, 
٤٠- Christian Witness Among Muslims (A Handbook 

Written Especially For African Christians). 
٤١- Encyclopaedia Britannica. Chicago, London: 

Encyclopaedia Britannica Inc. (William Benton 
Publishers), ١٩٦٥. 

٤٢- Encyclopædia Britannica, ٢٠٠٦, Ultimate Reference 
Suite DVD. 

٤٣- The Encyclopedia Americana (Canadian Edition), 
Americana Corporation of Canada Ltd., ١٩٥٨. 
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٤٤- Hart, Michael.  The ١٠٠,  A Ranking of the Most 
Influential Persons in History, London:  Simon & 
Schuster, ١٩٩٣. 

هـ, املوافق ١٤٢٠/شعبان/٢١, ١٣٣٧٢جريدة املدينة, العدد  -٤٥
 .م٢٩/١١/١٩٩٩

هـ, ٢٥/٨/١٤٢٠, اجلمعة ١٢١٥١جريدة عكاظ, العدد  -٤٦
 .م٣/١٢/١٩٩٩وافق امل

 
*** 
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 للمؤلف السرية الذاتية
 عبد الرزاق عبد املجيد أالرو

 نيجريي : اجلنسية
 م٢٠/١١/١٩٦٨: تاريخ امليالد

ًقراءة وحتدثا وكتابة(اللغات    واليوربا العربية, واإلنجليزية,): ّ
 ٨١٥٤٧٤٤:  اهلاتف  .ّنورة املدينة امل ١٠٠٤٥ب .ص: عنوان املراسلة

 ٠٥٠٨٧٩٢٨٩٧: ّاجلوال
 : املؤهالت الدراسية

 ).اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(الليسانس يف الرشيعة    −١
 ).ّجامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان(املاجستري يف الفقه املقارن   −٢
باملدينـة اجلامعة اإلسـالمية (املاجستري يف العقيدة ودراسة األديان   −٣

 ).املنورة
 ).اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(الدكتوراه يف العقيدة    −٤

, ورئيس وحدة الرتمجات األفريقية, )أستاذ مساعد(باحث أ : العمل احلايل
 .بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف

 يشء من اإلنتاج العلمي 
 املؤلفات باللغة العربية) أ  - أ

 إحـد– اليوربـا لغـة إىل الكـريم القرآن معاين ترمجة طورت تاريخ  −١  
 )ّحمكم بحث( −الرئيسة األفريقية اللغات
 املنـورة, باملدينة الرشيف املصحف لطباعة فهد امللك جممع :النارش
 هـ١٤٢٣
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 القـرآن يف املاليـة الترشيعات :الكريم والقرآن االسترشاقي اخلطاب −٢
 )ّحمكم بحث( ًنموذجا الكريم
 املنـورة, باملدينة الرشيف املصحف لطباعة فهد امللك جممع :النارش
 هـ١٤٢٧

 موقف األئمة األربعـة وأعـالم مـذاهبهم مـن الرافـضة, وموقـف −٣
 )كتاب(الرافضة منهم 

دار أضواء السلف بالريـاض, اململكـة العربيـة الـسعودية : النارش
 )هـ١٤٢٦(

ً مصادر النرصانية; دراسة ونقدا −٤  ). كتاب(ً
ــارش ــسعودية : الن ــة ال ــة العربي ــاض, اململك ــد بالري دار التوحي

 ).هـ١٤٢٨(
 )مقالة/ بحث( نحو إحياء دور املسجد يف املجتمع −٥

 . جملة الفرقان, بدولة الكويت: النارش
دراسـة حتليليـة :  املصطلح الرشعي وترمجـة معـاين القـرآن الكـريم−٦

جملـة : ّبحث حمكم مقبول للنرش يف العدد الرابـع إن شـاء اهللا مـن(
ّالبحوث والدراسـات القرآنيـة الـصادرة عـن جممـع امللـك فهـد 

 ).ّلطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة
 ).بحث مل ينرش بعد( التنصري يف أفريقيا −٧

 باللغة اإلنجليزية ) ب  -أ 
. أصول اإليـامن يف ضـوء الكتـاب والـسنة:  ترمجة إنجليزية لكتاب−١

: النـارش. ذة اجلامعـة باملدينـة املنـورةتأليف نخبة من املشايخ وأسات
 ).حتت الطبع(جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 
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نبـذ يف الـصيام لفـضيلة الـشيخ حممـد بـن :  ترمجة إنجليزية لكتاب−٢
 −رمحه اهللا–صالح العثيمني 

من اللغات الرئيسة يف نيجرييا ومجهورية بنني ومنـاطق (بلغة اليوربا ) ج
 )أخر يف أفريقيا

عـضو جلنـة املراجعـة ( ترمجة معاين القرآن الكـريم إىل لغـة اليوربـا −١
 )العلمية والتحرير

جممع امللك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة, : النارش
الطبعـة (هــ ١٤٢١, ) ألـف نـسخة٢٥الطبعـة األوىل (هـ ١٤١٨
 ) ألف نسخة٢٠ −الثانية

مـع تـالوة فـضيلة ( عـم  ترمجة صوتية ملعاين سـورة الفاحتـة وجـزء−٢
 )عيل بن عبد الرمحن احلذيفي/ الشيخ الدكتور

ّجممع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة : النارش
   )هـ١٤٢٨(

 )مفهوم الويل والوالية يف اإلسالم( من هو الويل? −٣
 نيجرييا, و مجعية −ّجممع السنة للدعوة والبحوث, إلورن: النارش

 ). هـ١٤٢٥(المية يف نيجرييا الدعوة اإلس
األنشطة األخر 

 .ّاملشاركة ببحوث يف عدد من املؤمترات والندوات العلمية −١
 عضو اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق واألديان −٢

 .واملذاهب املعارصة
 :ّاملشاركة يف برامج إذاعية وتلفزيونية يف كل من −٣

 ).الربنامج الثاين(ية السعودية  إذاعة اململكة العرب    أ
 . إذاعة والية كوارا يف نيجريا−ب
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 . تلفزيون والية كوارا يف نيجرييا−ج
 .ّوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

 
*** 
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 فهرس املوضوعات
  

  ٥......................................................................املقدمة
ًأفريقيا; أرضا  وشعبا: التمهيد ً.......................................٧ 

 ١١.........................التنصري وواقعه يف أفريقيا: الباب األول
 ١٣......................................مفهوم التنصري: ل األولالفص

 ١٣.........................املدلول اللغوي لكلمة التنصري: املبحث األول
 ١٥...........................املفهوم االصطالحي للتنصري: املبحث الثاين
 التنصري أم التبشري: املبحث الثالث

 ٢٠..............................................لتنصريا: أو مرتادفات لفظ(
 ٢٤...................................التنصري واالسترشاق: املبحث الرابع
 ٢٩..............مراحل التنصري وتطوره يف أفريقيا: الفصل الثاين
 ٢٩................... ........................البداية املبكرة: املبحث األول
 ٣٥..................... ...................مرحلة االستعامر: املبحث الثاين

 ٣٥.................... .....:التنصري واالستعامر يف القارة األفريقية
 ٣٩......................... مرحلة توحيد جهود التنصري: املبحث الثالث
 ٤٣.......... أفريقياأساليب التنصري ووسائله يف: الفصل الثالث
 ٤٣.........................................يف املجال الديني: املبحث األول
 ٥٣..................................يف جمال الرتبية والتعليم: املبحث الثاين
 ٥٨...................................يف املجال االجتامعي: املبحث الثالث
 ٦٥.....................................يف املجال اإلعالمي: عاملبحث الراب

 ٧٠....................................يف املجال السيايس: املبحث اخلامس
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 ٧٥.........اجلهات التي تدعم التنصري يف أفريقيا: الفصل الرابع
 مراكز التنصري: الفصل اخلامس

 ٨١...................................... ومؤسساته يف القارة األفريقية
 :الباب الثاين

 ٨٥...............التنصريية يف القارة األفريقية املسلمون  واحلركة
 دعو النصار حتول أفريقيا : الفصل األول

 ٨٧...................خيال?م;  حقيقة أم ٢٠٠٠رصانية عام إىل الن
٨٩.............................................. :وقفة مع هذه الدعو 

 : الفصل الثاين
 ٩١............... ......م٢٠٠٠نتائج التنصري يف أفريقيا حتى عام 

 : الفصل الثالث
 ٩٧...............أسباب نجاح التنصري يف أوساط مسلمي أفريقيا

 : الفصل الرابع
 ١٠٣..............لمقرتحات وحلول ملواجهة التنصري يف املستقب

 ١١١..................................................................اخلامتة
 ١١٥..........................................................ثبت املراجع

 ١٢٥.................................................فهرس املوضوعات
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