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 عضو المجلس العلمي المحلي    

 إلقليم موالي يعقوب 

 
 :مدخل 

لقد عملت املؤسسات والهيئات التنصيرية منذ القدم على تسخير مختلف آلاليات     

الطاقات البشرية من أجل تنفيذ خططها وإنجاح والوسائل العلمية والعملية، وإعداد 

العمل على تزييف الحقائق وتشويه املفاهيم، بأسره، وذلك ب مخططاتها في تنصير العالم

 .وتخريب العقول وتفريغ القلوب

ما ومستمر يعملون ن في نشاط دائم ياملنصر أن ال يختلف اثنان أن التنصير قائم و قد و    

لن :" -وهو من املنصرين في أمريكا-ماكس؛ يقول روبرت مافهاستطاعوا من أجل تحقيق أهد

تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير املسلمين حتى يرتفع الصليب في مكة، ويقام قداس ألاحد 

ونوايا التنصير  مخاطر  إلى  حيث نبهنا هللا ؛القرآن الكريمحذر منه  وهذا ما، 1"في املدينة

         :بقوله املستمرة واملتجددة املنصرين

                

       
.. :تعالىوقوله ، 2



.. 
3

 جاء كما ،

عقيدته وزعزعة  املتمثل في تفريغ قلب املسلم من إلايمانهم مبينا هدف القرآني الخطاب

 :تعالىهللا  قال ؛والتشكيك فيها
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:   قالو ، 





  2... 
وأن املنصرين في نشاط ال ، ت تدل صراحة على أن التنصير قائمالقرآنية وإن كان آلاياتإن    

العمل على قدم وساق على الحماية  وجوب آمرة وداعية إلىيفتر، فإنها خطابات إلهية 

، من أجل الدفع والرد، والدفاع واملواجهة والتحصين، وتسخير كل ألاسباب الكفيلة واملتاحة

:   يقول هللا
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 :سبحانه وتعالىويقول ،  
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أن العاملين  سبحانه وتعالى يبين كما .

:   فيقول  على ذلك يؤيدهم بنصره ويكفيهم القتال وشر ألاعداء

 
5

ويقول ، 

 :سبحانه وتعالى

  6 ... 

التنبيه  بوجوب ا شامل وعي يستوجب القرآنية والشواهد وإن إلايمان الراسخ بهذه الحقائق   

من حيث سواء إلى الحيل وألاساليب التي يعمد إليها املنصرون في تنفيذ مخططاتهم؛ 

جزء بمخططاتهم السبيل إلى ذلك؛ ألن املعرفة  وأالجهة املختارة،  وأالشخص املستهدف، 

فعل  بمقتض ىالحماية، ثم هو عمل و العمل املطلوب، وشرط أساس في القيام نجاح من 
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، وهو "الكافرون"في سورة الوارد   للرسول  املوجه الوارد في الخطاب القرآني "قل" :ألامر

رفض  وجوببرد دعوة الكفار واملنافقين إلى عبادة غير هللا، و وفي كل زمان خطاب لكل مسلم 

 . أفكارهم وسمومهم في الحال واملآل دحضو 

 موجها خطابولعل العمل بمقتض ى ذلك اليوم هو عمل بالقول والفعل؛ فإن كان ال   

أمر بالرد بمثل ما دعي به؛ فإن سبل  حيثاتباعهم قوال، عدم للرسول عليه الصلة والسلم ب

املواجهة وطرق الرد والرفض ينبغي أن تكون بمثل ما تتم به الدعوة إلى النصرانية؛ وهذا 

بمختلف الحيل وألاساليب التي  وإلاحاطة علماوضبطا ة، وتحريا فهما ومعرف يتطلب

 فتجاوزتيستخدمها ويسخرها املنصرون في العالم إلاسلمي، والتي اختلفت وتعددت 

إلى ألاعمال الخيرية والاجتماعية، العلمية والدراسات الاستشراقية التقليدية  البعثات

رعاية و  الشبابو  والاهتمام باملرأة ،ت الدراسيةواملقررا والاشتراك والتدخل في مناهج التعليم

والتطبيب  إلاغاثة :حقوقية مختلفة منها وشعارات اتستار تحت ألاطفال واملسنين، 

 ...والتعليم

في ثلثة قد حصر أساليب التنصير  -4121 املنعقد في العام -كان مؤتمر كولورادوا وإذا   

 ؛أساس السيطرة على العالم تشكل باتت أخرى  وحيل طرائقفإن ثمة ، 1أساسية أنواع

سياسة  للتدخل انطلقا من ةجديد طاانمأن ما فتئوا يبتكرون في كل وقت وحين املنصرو ف

ملء الفراغات املنتهجة، ويسعون للتجديد وإيجاد آليات مواكبة النتشار إلاسلم عبر العالم، 

في  يتضح من خلل ما جاء كمابل وقد انعقد مؤتمر كولورادوا السابق ذكره لهذا الغرض 

ال يمكننا بعد اليوم اعتماد األساليب القديمة للتنصير في مواجهة اإلسالم الذي  ":بعض أبحاثه
األمريكية مرتبطة ارتباطا -يتغير بسرعة، وبصورة جوهرية لقد كانت استراتيجية التنصير األوربية

المؤتمر هو اإليمان بعدم جدوى وفعالية وإن الغرض من عقد هذا ...وثيقا بالعقلية االستعمارية 
  .2"الطريقة التقليدية لتنصير المسلمين

                                     
وهذا األسلوب مل جيتذب سوى عددا قليال جدا من .. األسلوب املباشر عن طريق املنصرين -4:للتنصري ثالثة أساليب "  - 1

اليت فتحت بابا ..يف القاهرة وبريوت واستانبول–واألسلوب الشامل مثل املدارس والكليات واجلامعات األمريكية  -4...املسلمني
أو أسلوب -األسلوب غري املباشر -4...ايب الذ  طط  له مؤسسوه لعيوب يف اإلدارة والتوجيهلكنه فقد تأثريه اإلجي...عظيما للتنصري

وهذا هو العنصر احلاضر دائما والقوة الصامتة وغري املرئية ....التسلل بالكلمة املذاعة والصورة املرئية والصفحة املكتوبة والرسوم املتحركة
وعلى الرغم من ذلك تنتقل من طالل العقل إىل القلب والضمري لتحدث معجزة ...اراليت ال تدطل يف أ  جدال وال تقبل أ  اعتذ

 .من أحباث مؤمتر كولورادو لتنصري املسلمني..." التنصري
 .من أحباث مؤمتر كولورادو لتنصري املسلمني - 2

 



والحواضر، وفي آليات مواجهة التنصير في القرى الحديث عن وتأسيسا على هذا كله فإن    

ال يتأتى إال في ظل معرفة شاملة ومقاربة متكاملة ودراسة عقلنية واستقصاء العالم بأسره 

بل إن البحث في ... ساليب املنتهجة في التفريغ وامللء، وفي التشكيك والتثبيتتام للطرائق وألا 

بالقرى النائية يقتض ي تخصيصا في الانتقاء، وخصوصية في الاستقصاء،  سبل املواجهة

في الارتقاء بعملية مقاومة التنصير باملناطق البعيدة عن العمران، وحفظ ألاهالي  تخصصاو 

 .ألاركان زعزعةصرين العاملين على من العدوان، ومواجهة املن

 
 والقابلية للتنصرياملغربية  البادية: احملور األول 

 
مقومات لدى عن ناتجة قابلية للتنصير، وهذه القابلية املناطق أكثر  القرى النائية تبر تع   

ر مقابل فراغات لدى  ِّ
 .املستهدف الشخصاملنص 

ر فإن ثمة مقومات تعينه على ممارسة نشاطه في طمأنينة وسكينة، ف    ِّ
أما بالنسبة للمنص 

 ائيةواملناطق الن البواديفي أنه و خصوصا أمان واطمئنان والعمل على تنفيذ مخططاته بكل 

أن والغالب ألاعم  تمركز ثالوث الفقر والجهل واملرض،حيث  من الجهد؛ يتطلب ألامر كثيراال 

قومات التغلغل في القرى وألارياف، من أهم ملعل و  .فارغة والعقول أكثر قابليةالقلوب 

 :آلاتي وكسب عقول وقلوب ألاهالي

 املقومات :أوال 
 املقوم التكويين -أ: 

ر و  يستطيع   ِّ
شخصية تحديد آلية ومادة التدخل، انطلقا من التعرف على بسهولة املنص 

لديه، والتدريب وإلاعداد املحكم  املتوفرة وذلك من خلل املعلومات وأنماط العيش الفرد

ة غالبا ما يوفق بين التنصير وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحيلذلك فهو  أعد له،الذي 

عن تنصير بمادة  في كثير من ألاحيان قد يغنيه (إلانساني) وتوفير الاحتياجات، بل إن عمله

 ...ما قرص مدمج أو منشور زيع تو ، أو نشر عقيدة، أو علمية

 على هذا ألاساس من أجل تكوين منصرين لهذا الغرض، تقدمبل إن توجيهات عدة     

فمن يتصفح مؤتمر  ؛منذ زمن بعيدوذلك  وباعتماد املجال الاجتماعي على وجه الخصوص

املبشرين العاملين بين املسلمين يجد بابا خاصا بالعمل الاجتماعي مذيل باألسس التي ينصح 

 Conferences of Christian بـ ففي الكتاب الذي جمع ذلك واملوسومالسير على منوالها، 

workers among the Moslems, 1924  العمل الاجتماعي املسيحي نعني به"أن : نجد 

إن املسلمين يدعون أن في  -. تطبيق مبادئ يسوع املسيح في جميع العلقات إلانسانية



إلاسلم ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا أن نقاوم إلاسلم دينيا باألسلحة 

فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم املباشر لإلنجيل ويساعده يتمه فليبدأ  -الروحية،

اليومية تلك التي تتصل بالطفل واملرأة ثم نتوسع في تلك الصلت حتى نبلغ إلى بالعلقات 

فأما الكنسية اليوم لها مناسبات ممتازة تتيح . املبادئ الواسعة التي أقرتها عصبة ألامم 

للمبشر املسيحي أن يتصل برجال ونساء في البيئة إلاسلمية الراقية لم يكن من قبل بإمكانه 

 1  ...الاتصال بهم

لعمل من أجل تعزيز اأسسا ومبادئ  ون يضعمن أجل تحقيق هدفهم إن املنصرين و و    

 : ما جاء في الكتاب نفسه منهاالاجتماعي 

  ،إيجاد بيوت للرجال والنساء خصوصا الطلبة منهم-

 ،إيجاد أندية للشباب للتعبير عن ذواتهم–

 2 ...وأعمال الترفيه التربية البدنية -الاعتناء بالتعليم الرياض ي-

                                     
 1- Conferences of Christian workers among the Moslems, 1924, P: 34 
“1.... By Christian social work we mean the application of the principles of 
Jesus Christ to all human relationships 
2. Moslems claim that Islam covers every need of the social life. Even as we 
meet religious Islam by spiritual weapons, so must social Islam be met by 
Christian social efforts. Social and industrial activities cannot replace but 
should accompany, aid, and complete the direct teaching of the Gospel. 
3. A well-defined policy on sociology and economics, based on our Lord's 
principles, greatly recommends Christianity to the thinking Moslems who are 
sincerely seeking after the betterment of their peoples. Beginning with 
everyday relationships, touching on child life and the status of woman and 
extending even to such broad principles as are embodied in the League of 
Nations, we should hold up before all the ideals of social justice. 
4. The Church needs to do social work: 
(a) In order that it may respond to that need for brotherhood after which the 
Moslem always craves and 
 (b) Because thereby excellent opportunities are afforded for making contacts 
with many men and women in superior walks of life who would otherwise be 
inaccessible.” 
 
2 - Conferences of Christian workers among the Moslems, 1924, P: 34  53-  
“We, therefore, recommend that the following lines of 
social service be promoted: 
(a) Hostels for men and women, particularly students. 
(b) Clubs so organized as to give self-expression to youth. 
(c) Physical education and recreation…” 



ل ضرورة معرفة أحوال للعاملين في املجاهؤالء كذلك من بين النصائح التي يقدمها و    

وعلى المبشرين أن يتعرفوا إلى أحوال "... :ما ورد في الكتاب السالف ذكره بدليل، املسلمين
إلى التأثير على سعيا ( في الظاهر)ثم يسعوا إلى اإلصالح المسلمين االجتماعية واالقتصادية 

ب أن يهتم المبشرون به ومما يج( ن الغرض التبشيريبأن غايتهم شريفة مجردة م)الرأي العام 
إصالح األحداث، الحيلولة دون الزواج المبكر، الحيلولة دون تشغيل األحداث، : في الظاهر

ور الصحية في محاولة إصالح األحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وباألجور وباألم
 1.."المعامل، الرفق بالحيوان

تنصير املرأة املسلمة خصوصا ليتم اعتماد العمل الاجتماعي كمدخل مهم  ومن جهة أخرى   

في املناطق النائية والبعيدة عن العمران، والفتيات والنساء في وضعية صعبة، ويتم ذلك 

شرين العاملين بين املسلمين عليها في محور خاص في مؤتمر املب بطرق متعددة تم التأكيد

 :املعنون بالعمل الاجتماعي للمرأةكما في النص : منهانص على محاور ذات أهمية  الذي
Social Work for Women. 2    واملتمثل أساسا في املساعدة الطبية ورعاية اليتامى وألارامل

                                                                                                                  
 

1 - Conferences of Christian workers among the Moslems, P: 53 
“Missionaries should acquaint themselves with the social and economic 
conditions around them, and work for reforms where needed, seeking to 
influence public opinion to that end. 
Special emphasis should be laid on such matters as : 
(a) Infant welfare. 
(b) Child marriage. 
(c) Child labour. 
(d) General conditions under which industry is carried on, e.g., hours of 
labour, living wages, and sanitary conditions of factories, etc. It is to be noted 
that much valuable help in working for such reforms has been afforded by the 
International Labour Office of the League of Nations. 
(e) Temperance reform. 
(f ) Traffic in women and children. 
(g) Prevention of cruelty to animals” 
 
2- Conferences of Christian workers among the Moslems, P: 53- 53  

“Social Work for Women. 
(a) Medical Aid. There are to-day unlimited needs and opportunities for work 
with and through women in attendance of maternity cases, in child welfare 
centres, in the visits of nurses to homes, and in the giving of lessons and 
demonstrations on health questions and sanitary methods. Where it is 



ألاساسية من أجل مات وإنقاذ ألاطفال والفتيات في وضعية صعبة، وتقديم مختلف الخد

 ...ضمان الحرية
إنه في ظل هذه البرامج تقلى املنصر تكوينا منذ القدم وعلى مر الزمن للسيطرة على العالم     

إنجاح  بأسره، ومعرفة مكامن الخلل والنقص والعناصر املمكن استهدافها من إجل

 .انطلقا من معرفة تامة بكل املناطق املراد التدخل فيهااملخططات 
 املادي املقوم -ب: 

 كشف وقد للصد عن سبيل هللا تعالى،لقد اعتمد أعداء إلاسلم منذ ألازل على عنصر املال    

 : تعالىقوله في  مؤكدا على فساد عملهم إلى ذلك هللا تعالى، ونبه أمرهم القرآن الكريم



 
 مآلهم وخسران أعمالهم  بينكما ، 1

  :بقوله





                                                                                                                  
possible the training of a Christian nursing profession is of primary 
importance. 
(b) Publicity Work. It is of great importance that Christian women workers 
should study and then strive to educate public opinion in regard to such 
matters as regulation and segregation ; since so many local authorities, both 
native and foreign, are woefully ignorant as to modern methods of dealing 
with and attempting to restrict vice. 
(c) Rescue Work. There is a need for Christian social work of rescue, which in 
different areas may take various forms such as rescue of babies bought and 
sold, sheltering of divorced girls and young widows, or rescue of women and 
girls of immoral life, or work against evil conditions of child labour. 
(d) Protective Work. Christian social work may also take the form of care of 
women and girls in hostels and orphanages, the gradual development of 
interest in recreation, physical education clubs, classes, and among the 
younger girls and adolescents a programme that will be character-forming. 
(e) Christian women in Moslem lands may often render valuable service to 
their Moslem sisters who are working for the uplift of womanhood by getting 
alongside them to encourage and inspire them in their struggle for freedom.” 

  1 40سورة األنفال، اآلية  -



 



   
1

وال يزال املنصرون يستغلون فقر ألاهالي في املناطق النائية ويعتمدون على املال . 

املسلمين عن الدين الذي ارتضاه هللا تعالى دينا  صدو  بث سمومهممن أجل نشر أفكارهم و 

 .للعاملين

الذي يظهر  الطيبإلاغراء، واملظهر جودة العروض املقدمة وتنوع فنون وأساليب  كما أن   

تساعد على تثبيت ألاركان وكسب ثقة الناس في طمأنينة وأمن وأمان،  التي به املنصرون أمور 

      :حيث قال واصفا إياهم وهذا ما نبه إليه هللا تعالى

            

       
2
 . 

 الفراغات : ثانيا: 

من جملة في القرى النائية  ألاهالييعاني املقومات التي يتمتع بها املنصرون  مقابلفي    

 :وهي على البيان آلاتيأكثر قابلية للتنصير،  همتجعلفراغات 

 والرتبويالفراغ الروحي -أ 

ره على تربية الناشئة على مبادئ الدين، وترسيخ ثالفراغ الروحي والعقدي والديني له أ إن    

فانعدام  ...وعلى التمسك بالعقيدة الخالصة الصافية التوحيدالقيم وتثبيت القلوب على 

حرجا ذلك يجعل النشء له قابلية لكل وافد ولكل فكر يمارس عليه، بل إنه قد ال يجد 

قد م مغريات الحياة املادية التي ، وعن هويته وأصله وموطنه أماباالنسلخ عن عقيدته و دينه

  .على طبق من ذهب آلاخر  لهيقدمها 

الكفيلة  التربويةانعدام املؤسسات لفراغ التربوي املتمثل في ضعف أو ومن جهة أخرى فإن ا   

يجعل ألاهالي في املناطق البعيدة عن العمران يتقبلون بكل سهولة كل بمحاربة الجهل وألامية 

ألي حيلة من الحيل التي تجعلهم ضحية فكر وافد وكل مساعدة مقدمة و يصبحون 

  .ودينهم ينسلخون بكل سهولة عن هويتهم وعقيدتهم
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 الفراغ املادي -ب:  

 الذي تعاني منه والتهميش أبسط وسائل العيش والعوز املادي والفقر قلةأو  إن انعدام   

 يدخلها ؛ حيثللمنصرين ملمارسة نشاطهم تعد مداخل مهمةالبوادي وألارياف الساكنة في  

 وإلاغاثات الخدمات الاجتماعية واملساعدات وإلاعانات املختلفة تحت شعار املنصرون 

الوقت الذي يعتبر فيه إلاحسان والعمل الاجتماعي  فيلألسف  ، وإن هذا يحدثإلانسانية

 !!!الذي يقوم به املسلمون في مناطق مختلفة من العالم نشاطا إرهابيا

 
 املغربية بالبادية التنصري مواجهة آليات: احملور الثاني 

 
 والرد لصدوجوب اعلى الدليل الشرعي : أوال: 

برد دعوتهم حاال و  يصدون املسلمين عن دينهملقد أمر هللا تعالى برد كيد ألاعداء الذين    

           :ومآال، فقال تعالى لنبيه الكريم

                

  
1

 :      فقال بذلك وإعداد العدة وأباح كل السبل الكفيلة ،

          ...  
2

وجعل  بل، 

     :؛ فقال تبارك وتعالىتحقيق ذلك سبيل إلى التعاون والتآزر 

         
3

عمل أن سبحانه وتعالى بين و ، 

متكفل تعالى  وأنه ،والخسران املبين هو الضللما يدعون إليه أن هو من الباطل و  ألاعداء

 :         فقال بإحقاق الحق وإبطال الباطل 

      4 ، كما ميز الرسول عليه الصلة والسلم بين القائم على

 هللا حدود على القائم مثل »: قال  النبي عن  بشير بن النعمانأمر الدين وغيره؛ فعن 

 فكان أسفلها وبعضهم أعلها بعضهم فأصاب سفينة على استهموا قوم كمثل فيها والواقع
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 خرقا نصيبنا في خرقنا أنا لو فقالوا فوقهم من على مروا املاء من استقوا إذا أسفلها في الذين

 ونجوا نجوا أيديهم على أخذوا وإن جميعا هلكوا أرادوا وما يتركوهم فإن فوقنا من نؤذ ولم

 .1«جميعا

فإن طرائق وأساليب املواجهة قد تتعدد  ومن منطلق ألادلة الشرعيةوتأسيسا على هذا    

  .ملواليةتبعا لتعدد أساليب التنصير، وهذا ما سنتبين جزءا منه في النقطة ا
 واجهةامل آليات :ثانيا: 

 :مداخل علمية: 1
  الفراغ الروحي  ملء .أ 

العقيدة، وترسيخ قيم إلاسلم ومبادئه السمحة في قلوب الساكنة  توذلك بغرس وتثبي    

، وتقديم إلاسلم الصحيح من خلل التنبيه ونفوس الشباب من أجل توطيد صلتهم باهلل 

 .لى أساليبهم وحيلهمإلى مخاطر التنصير صراحة والتنبيه إ

 ملء الفراغ الرتبوي .ب 

إيلء مزيد من الواجب يقتض ي ألاهمية، فإن مل الفراغ التربوي على جانب كبير من   

أن التعليم في  اأوله :ألسبابوذلك  ؛خصوصا ألاولي والابتدائيلتربية والتعليم لالاهتمام 

  أشد الصغر تعليم أن ...:"الصغر له فائدة عظمى وكما يقول ابن خلدون 
 
 ملا أصل وهو رسوخا

 ما حال يكون  وأساليبه ألاساس حسب وعلى ،للملكات كاألساس للقلوب ألاول  السابق ألن ؛بعده

مؤسسات أن أغلب القرى النائية ال تتوفر في الغالب ألاعم على  اوثانيه، 2..."عليه ينبني

أن  وثالثها...مبادئ التربية إلاسلمية لألسف تكون شبه خالية من تلقينفوإن وجدت ، تعليمية

مقام كبير في الخطط التي توضع لإلحسان والتعليم :" ن يكو  القائمين على التنصير يريدون أن

 .3"ألعمال التبشير على أن تكون وسائل فقط ال غاية في نفسها

 :ومن أجل ملء هذا الفراغ وجب العمل على مستويات عدة وذلك انطلقا من     

الناشئة  تستقبل إنشاء مراكز تربوية تستفيد من برامج هادفة تكون عبارة عن محاضن - أ

خاصة وأن املنصرين يركزون غالبا على الطفولة، ، ملناطق النائيةالحاصل في افراغ الوتسد 

 :"لذلك يرى ..." إن ألاثر املفسد في إلاسلم يبدأ باكرا :"   JOHN R MOTH حيث يقول املبشر
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أن يحمل ألاطفال املسلمين إلى املسيح قبل بلوغهم سن الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم 

 .1"أشكالها إلاسلمية

"The blighting influence of Islam begins very early. The little children, therefore, should 
be brought to Christ before mentality and character have set in Moslem moulds" 

2 
 

 
 .إعطاء مزيد من العناية للكتاتيب القرآنية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم - ب

  .في املناطق النائيةمحو ألامية  برامج وذلك بتعميمالدينية ألابجدية و رفع ألامية   - ت

 :عملية مؤسساتية مداخل: 2

أن مواجهة عملية التنصير وتحصين ألامة من حملت التغريب تظل البعض قد يعتقد    

 وراءحادثا من املؤسسات العلمية ومن علماء ألامة ما مسؤولية علماء الدين، وأن تقصيرا 

 يتتبع أساليب املنصرين وخططهم إال أن منفي التنصير والتغريب والتخريب،  آلاخر نجاح 

عملية توزيع  حيث إن يجد أن املسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات وجهات وهيئات؛

نشر مليين النسخ من إلانجيل مثل، وقد تكون من  أقوى فاعلية مجانا قد تكون  دويةألا 

ما قد يكون لها ملسة طبيب  كما أن، زرع قيم معينةمن تأثيرا رسالة غرس شجرة زيتون أكثر 

ما نص كويستغلون أوضاعا متباينة  يعملون على وجهات مختلفة خاص فاملنصرونوقع 

لى النصرانية فالبد ك تحول إلكي يكون هنا " كولورادو لتنصير املسلمينمؤتمر عليها صراحة 
من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدفع الناس، أفرادا وجماعات، خارج حالة التوازن التي 

كالفقر والمرض والكوارث وقد تأتي هذه األمور على شكل عوامل طبيعية   ...اعتادوها
وفي غياب مثل  ...الوضع االجتماعي المتدني كون معنوية كالتفرقة العنصرية أووقد توالحروب، 

إن تقديم العون لذوي  ...هناك تحوالت كبيرة إلى النصرانيةتكون  نفل المهيأةهذه األوضاع 
وإن إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات   ...الحاجة قد أصبح أمرا مهما في عملية التنصير

 كثير من المجتمعات اإلسالمية قد بدلت موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التنصيري
  3"...فأصبحت أكثر تقبال للنصارى

، بل العمل كذلك لى هللا ال تقتصر على الجانب العلمي فحسبالدعوة إأضف إلى هذا أن     

، فكل ما يحقق الهدف ويفي بالغرض املقصود وال الرسول وتصرفاته والاقتداء وتمثل أخلق
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إغاثة دعوة والتصحيح، من يمكن أن يعد أسلوبا ناجعا في ال الحكيم يتعارض مع الشرع

الرسول عليه الصلة والسلم حين وصل ف...منكوبين، ومساعدة محتاجين، ومنح معدومين

إلى املدينة حيث مرحلة جديدة من الدعوة إلاسلمية لم يكتف ببناء املسجد، بل سعى 

، وتحقيق ق إسلمية مستقلة وإلى بئر مستقل، من أجل ملء جميع الفراغاتإلقامة سو 

ليعيش املسلمون في أمن ... والاقتصاديوالغذائي  والصحي والاجتماعي من الروحي والنفس يألا 

 .غنى واستغناءفي  و وأمان، 

  :املؤسسة العلمية .4

في  ومسؤوليتهم علماء الدين دور و ال أحد ينكر أثر الدين في محاربة الفساد واملفسدين،    

بغرس عقيدة التوحيد ونشر وذلك مواجهة الحملت العدائية والعمل على تحصين ألامة، 

الوعي الديني الصحيح، والدعوة إلى هللا بالحكمة والحسنى ؛ فوجود حركية دعوية ونشاط 

وهذه هي ، ، وتوحيد يظهر وشرك يختفيهل ينجلييعني علم يسطع وج مستمر وتواصل

واجب الديني واملسؤولية التي أناط هللا بها هذا هو البل ية، ألاساس وظيفتهم رسالتهم و 

     :مذكرا نبيه الكريم عليه الصلة والسلم قال هللا تعالى، عباده

     1. 

 حسب ألاولويات بالذكر العملوقد تتجلى مسؤولية علماء الدين في أمور عدة أوالها    

 :آلاتية

 ،غرس عقيدة التوحيد -

 نشر مبادئ الدين إلاسلمي الحنيف، -

 وتصحيح املفاهيم الخاطئة السائدة،محاربة البدع والضلالت الفاسدة  -

 ،الوافدةالتيارات القروية ضد وألاسرة حصين املرأة ت -

 ...وتنبيهه إلى مخاطر التنصير وأهداف املنصرين رعاية الشباب القروي وتوعيته -

ثم إنه من الواجب العمل على إعداد جيل قادر على الفهم وإلادراك، وعلى الدعوة والتبليغ    

الجيد، ثم إعداد فريق عمل قادر على رصد كل مواطن عمل املنصرين من الناحية العلمية، 

من وكذلك البد  ،هم لألهاليعلهم وخدالتنبيه إلى مخاطر التنصير انطلقا من كشف حيو 

من له ألاهلية العلمية م مقيم شبابكل ناحية أو منطقة نائية في على أن يكون  التفكير 

الذين يرحلون بين الفينة وألاخرى إلى منطقة من  الدينيون  ملؤطرونفا ؛...واملعرفية والعملية
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ر، بل وقد ال يعطون دروس العقيدة و ألام هإلى مثل هذ يتنبهون كثيرااملناطق النائية قد ال 

نصيبها ألاوفر، وإن تم التطرق إليها ففي الغالب تكون توجيهات إيمانية بسيطة في عجالة، 

 ... قد ال تشفي الغليل وال تبين الدليل وال تهدي إلى سبيل

 واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية التضامن وزارة .4

املداخل املرنة للمنصرين كما يظهر من خلل أبحاث  إذا كانت قضايا املرأة وألاسرة من   

بدال من البحث عن صراع مباشر بين  :"مؤتمر كولورادو لتنصير املسلمين، والذي جاء فيه
دعونا نعلم المرأة المسلمة كيف تعيش في سالم من ضغوط ... الكتاب المقدس والقرآن

الذي يهاجم النساء وخاصة في  ونقدم المسيح بديال نصرانيا للتأثير الشيطاني ...السحر
وهو عامل رئيس ومؤثر وله أهمية   -تحديد النسل-أما تخطيط األسرة...المجتمعات اإلسالمية 

 ..." فمن األفضل عدم تناوله خالل المراحل المبكرة من العمل مع المسلمين -كبيرة
ن منطلق املهام فإن وزارة التضامن واملرأة وألاسرة والتنمية الاجتماعية من واجبها وم   

املوكولة إليها العمل على حماية من سياسة تفكيك ألاسر التي ينتهجها املنصرون في البلد 

والوقوف ضد تيار التنصير الذي يحاول نقل ألاسرة املسلمة في سلوكياتها وأخلقها  إلاسلمية،

نمط الغربي وممارساتها من أصالتها وتجريدها من مقومات الشريعة إلاسلمية إلى تبني ال

 :وذلك من خلل

 من مغريات الفكر الوافد،  وألاسرةاملرأة  تحصين -

تحصين الشباب ضد مغريات الزواج باألجنبيات املنصرات الوافدات على البلد إلاسلمية  -

 ،بدعوى املساعدة وباستغلل ظروف الشباب العاطل في املناطق النائية

واملقصد الشرعي منه والتأكيد على توطيد إرشاد الشباب إلى املفهوم الحقيقي للزواج،  -

   ،العلقات ألاسرية

 ،مساعدة املقبلين على الزواج ماديا ومعنويا -

ألاطفال املتخلى عنهم و املشردين، بإنشاء مراكز إليواء  ألارامل وألايتام واملسنينرعاية  -

 ،الفئات الهشة واملحرومة

ملعرفة الواقع وتقص ي  والنزول للميدان القربامليدانية لألسر وتحقيق مبدأ  الزيارات -

بسهولة إلى قلوب ألاهالي؛  أن يلجاملنصر  فمن خللها يستطيع، وهذه طريقة مهمة ألاوضاع

كنا نقوم بزيارة النسوة العرب بصحبة إحدى أقدم املبشرات لدى :"1،كورنيل دالنبرجتقول 
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معنا، إال أننا في السنوات  نلحظ بأن النسوة والفتيات العرب يحببن التحدث وكنا.. إلارسالية

من وجودنا في البحرين، كنا نكتفي باالبتسام؛ ألننا ال نتقن اللغة العربية،  -على ألاقل -ألاولى

ودائما ما كنا نتذكر نصائح السيدة بيننج بخصوص جلستنا، ...اللهم عدا التحيات املعتادة

 ..."ال تظهرن كعوب أرجلكن بل غطوها جيدا بطرف فستانكن: يهاوالتي تقول ف

 : والتعليم الرتبيةوزارة  .4

حيث يقول جماعة من املبشرين في كتاب أسس  إذا كان التعليم منفذا مهما للتنصير     

 فإن 1".كان التطبيب والتعليم من وسائل التبشير، ويجب أن يبقيا كذلك:" جديد للتبشير

 :التدخل بجد في العالم القروي وذلك من أجل وزارة التربية والتعليم من واجبها العمل على

 محاربة الهدر املدرس ي وتعميم التمدرس ودعم التعلمات، -

 إيلء مزيد من العناية لبرنامج التربية غير النظامية، -

 ، دعم البرامج والتوجيهات الخاصة بتدريس املواد إلاسلمية واللغة العربية -

 ...تسخير كل الوسائل وآلاليات من أجل إنجاح منظومة التعليم في القرى النائية -

 :الصحة وزارة .1

قائل يقول  ؛في البواديخصوصا من أخطر مجاالت عمل املنصرين  التطبيبيعد مجال    

حيث تجد بشرا تجد آالما، وحيث تجد آالما تكون الحاجة إلى طبيب، وحيث تكون :"منهم
 2 "طبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشيرالحاجة إلى 

 “but wherever there are human being , there is suffering, and wherever there is 

suffering there is an appeal for the physician”  3  
 املراكز الطبية، فإن وقلة أو انعدامش تعاني من الفقر والتهمياملناطق النائية وحيث إن    

من مستشفيات وأدوية وأدوات  يحتاجهدعم العالم القروي بكل ما وزارة الصحة مطالبة ب

ألاعراض، و تحصينهم في نفس ومن ألامراض  ألاهاليومعدات، وتوفير أطباء القرب لحماية 

 .الوقت من تيارات التنصير وخطط املنصرين

 : الفالحة وزارة .2

ومن  ،غللتن أهم املداخل للسيطرة والاسيرى املنصرون أن مجال التنمية الفلحية م   

من الكنيسة "الحديثة إسهام الجمعيات التنصيرية في مجاالت التنمية تحت شعار  الوسائل
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وقد أنشئت لهذا الصدد لجان مثل هيئة مجلس الكنائس لإلسهام في أعمال . "املجتمعاتإلى 

 ،الزراعية ى املختلفة، مثل إقامة القر وتعمل هذه الهيئة في حقول التنمية املتنوعة "التنمية، 

وعقد الدورات التدريبية املهنية ملختلف التخصصات التقنية والفنية، وتقديم القروض 

ومشروعات التهجير الداخلي ( وحدات إلاقراض)الفلحين عن طريق مؤسسات إلى املباشرة 

  1."للسكان وغير ذلك
للتقنيات الحديثة في املجال الفلحي، ومعظم ألاسر  تفتقر  القرى النائيةغالبية  وحيث إن  

القروية تعوزها إلامكانيات املادية وآلاليات الضرورية للرفع من مستوى إلانتاج على الرغم 

ملكا لعناصر  لسبب أو آلخر  تصيرقد والتي مهمة فلحية وضيعات من توفرها على أراض ي 

مالك يصبح و منتوج معين حيث أاستصلحها لزراعة  أجنبية من أجل إقامة مشروع ما، أو 

التي تشكل خطرا على ألاراض ي وألاهالي ألاوضاع ومن أجل تجاوز هذه ...عامل وأجيراألارض 

 : فإن وزارة الفلحة مطالبة بالعمل والتدخل على مستويات عدة منها مثل

 ،الفلح الصغير واملتوسطدعم  -

  ...وحصادرث ولية من أسمدة وبذور وآالت حعض املواد ألا التخفيض من أثمنة ب -

 ...دعم حملت التشجير -

حيث  ،العمل على تنفيذ إلاجراءات الخاصة بمخطط املغرب ألاخضر انطلقا من الرسالة -

 املشاركين في املناظرة الوطنية الرابعة بمكناس في الرسالة امللكية املوجهة إلىحفظه هللا قال 

تحسين ألاوضاع الاجتماعية للفلحين الصغار، والتي دعا فيها الحكومة إلى  م1122في أبريل 

إذا كان مخطط المغرب ...":حيث قال حفظه هللا ومحاربة الفقر والتهميش بالوسط القروي

العمل، في مختلف المجاالت  األخضر، باعتباره استراتيجية واضحة المعالم، قد حدد آليات

، فإننا حريصون على مواصلة تعميق بعده االجتماعي، المتمثل في النهوض المرتبطة بالتنمية الفالحية

 .بالفالحة التضامنية

وفي هذا الصدد، وتأكيدا لحرصنا القوي على إعطاء دفعة قوية، لمواصلة تحقيق أهداف مخطط  -

المغرب األخضر وتجسيدا إلرادتنا الراسخة في تحسين األوضاع االجتماعية للفالحين الصغار، 

   :بالوسط القروي، ندعو الحكومة التخاذ اإلجراءات التالية التهميش  ربة الفقر وومحا

تخفيف عبء ديون الفالحين الصغار، المترتبة عليهم لدى القرض الفالحي للمغرب، : أوال -

وإعادة جدولتها، وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة، تراعي على الخصوص األضرار التي 

 .السلبية للتغيرات المناخية ساتاالنعكالحقت بهم، بسبب 
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 .ترك المجال مفتوحا أمام هؤالء الفالحين الصغار إلمكانية االستفادة من سلفات جديدة: ثانيا -

، 8002إعفاء صغار الفالحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفالحية لما قبل سنة : ثالثا -

جمة عنها، وإعادة جدولة القسط في حدود عشرة آالف درهم، مع إعفائهم من الفوائد النا

 .المتبقي الذي يفوق هذا المبلغ، وذلك لمدة قد تصل إلى سبع سنوات 

وأن   من صغار الفالحين المعوزين، 800.000أن تشمل حوالي  ومن شأن مجمل هذه التدابير -

 .تنعكس إيجابيا على جميع أفراد أسرهم

 .لرفع من الحد األدنى ألجورهم، بالعمل على االفالحينتحسين وضعية العمال : رابعا -

جعل العالم القروي والفالح الصغير في طليعة المستفيدين من تعميم نظام التغطية : خامسا -

 .الصحية، والمساعدة الطبية، وفق مخطط عقالني ومضبوط ومتدرج

مضاعفة جهود تعميم التمدرس بالعالم القروي، وخاصة بالنسبة للفتيات، اللواتي ينتمين : سادسا -

الشروط والبنيات األساسية الكفيلة بتمكينهن  لفئات والمناطق المعوزة والنائية، وذلك بتوفيرل

 .من مواصلة دراستهن

الصعبة، وتوفير البنيات التحتية  مواصلة مشاريع فك العزلة عن المناطق النائية أو: سابعا -

من خالل تعزيز برامج المبادرة الوطنية للتنمية  والخدمات االجتماعية بالعالم القروي، وال سيما

 .البشرية

تقوية التمويل العمومي والمرصود لدعم الفالحة التضامنية، ألثرها الملموس في تحديث  :ثامنا -

 .والهشاشة القطاع الفالحي، والرفع من تنافسيته، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة التهميش 

خصصة للفالحين الصغار، الذين يعانون من مختلف التقلبات الناجع لإلعانات الم التدبير: تاسعا -

المتسارعة، ليس فقط المناخية منها، وإنما أيضا االقتصادية، وتلك المرتبطة باألسواق العالمية للمواد 

 .الغذائية

ومهما تكن التكاليف المالية، التي تتطلبها هذه التدابير، فإن غايتنا المثلى هي جعل    

ر في صلب التنمية البشرية والقروية، وعمادا للتنمية الفالحية ببالدنا، تجسيدا لما الفالحين الصغا

نوليه لهم من تقدير، لما يتحلون به من قيم الكد والجد واالجتهاد، ومن تشبث راسخ بخدمة 

 .1"..أرضهم واالرتباط بها، في جميع الظروف واألحوال
 :والنقل التجهيزوزارة  .0

إن فك العزلة عن املناطق النائية وتوفير املسالك وتعبيد الطرق من أجل التواصل مع     

ألاهالي وإمدادهم بمختلف الحاجيات وتمكينهم من جل البرامج املطروحة سالفا يعد من أبرز 
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املهام التي ينبغي أن تضطلع بها وزارة التجهيز والنقل من أجل إلاسهام في التنمية القروية 

ملسالك وال انعدام اية من مخاطر التنصير، خصوصا وأن املنصرين ال تؤرقهم وعورة اوالحم

كل إلامكانيات والوسائل وآلاليات للوصول للمناطق النائية في  يسخرون الطرق، بل إنهم

 ...السهول والجبال واملرتفعات 

 :والتكوين املهين التشغيلوزارة  .2

يعد  -حيث تفش ي البطالة-ناشئة العالم القروي همن الذي تعانيالفراغ املادي إذا كان     

فإن وزارة التشغيل مطالبة منفذا مهما لعمل املنصرين بتوفير فرص عمل محلية أو خارجية، 

، ...حليةامل تنمويةالباملشاريع بتوفير فرص عمل لشباب العالم القروي وإمداده  -بموازاة ذلك-

 :وكذا القيام باملهام املوكولة لها خاصة تلك املتعلقة بـ

 ،إنجاز الدراسات والبحوث الضرورية للنهوض بالتشغيل والشغل

 السهر على تنفيذ استراتيجية الحكومة في ميدان محاربة ألامية وتعليم الكبار،

لنهوض بحماية القيام بإنجاز الدراسات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والاجتماعي بغية ا

السكان اجتماعيا والتخطيط لضمانها من جهة، ودعم الجمعيات التطوعية التي يدخل 

نشاطها ضمن اختصاصات الوزارة، والشراكة الاجتماعية مع الجماعات املحلية واملنظمات 

 .غير الحكومية من جهة أخرى 

 والرياضة الشبابوزارة  .1

أماكن وفضاءات تواجد ألاطفال والشباب،  كثيرا ما يستغل املنصرون لتنفيذ مخططاتهم   

حيث يعمدون أحيانا للتنسيق مع تلك املؤسسات في إطار التعاون وتبادل الخبرات 

فإن وزارة الشباب ...ودعمها بما يلزمها من آليات ووسائل ...والاستفادة من التجارب واللغات

اية والتحصين وذلك انطلقا والرياضة وعبر مندوبياتها في كل ألاقاليم مطالبة بدورها بالحم

 :من

 إمداد دور الشباب بالخدمات والتجهيزات ألاساسية،-

إمداد قطاع الشباب والرياضة بأطر ذات كفاءة عالية من شأنها فهم الواقع ومعرفة ألاحوال -

وتحديد الجهات التي باإلمكان التنسيق معها من أجل التعاون إلايجابي والحفاظ في نفس 

 الهوية الدينية والوطنية،الوقت على 

مراقبة ألانشطة املوازية التي قد تقوم بها بعض الجمعيات ألاجنبية تحت -

 "...الصداقة"مسمى

 

 



 اخلارجب املقيمني املغاربةبالوزارة املكلفة  .1

من أجل إنجاح مخططاتهم في بلد  يرى املنصرون أن املسلمين في بلد الغرب ورقة رابحة    

، فقد جاء في أبحاث مؤتمر تهيئتهم للعمل في بلدانهم ألاصلية كمنصرينبتكوينهم و  املسلمين

ووعرة . ..وإذا كانت تربة املسلمين في بلدهم هي بالنسبة إلى التنصير أرضا صلبة"... :كولورادو

أفليس باإلمكان إيجاد مزارع خصبة بين املسلمين املشتتين خارج بلدهم، حيث يتم الزرع 

انطلقا  ،1..."فعال عندما يعاد زرعهم ثانية في تربة أوطانهم كمنصرين والسقي والتهيئة لعمل

 :إلى العمل من أجلمن هذا فإننا نرى أن الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج مدعوة 

ومختلف أعمالهم  تأطير املغاربة في بلد املهجر وتنبيههم إلى مخاطر التنصير وعمل املنصرين-

  .بين املسلمين في بلد الغرب

يحدث باستضافة أجانب بدافع  قد لتحذير من التنصير عن طريق الصداقة والذيا-

التي  خلل الزيارات خلل موسم العودة ألرض الوطن، أو السياحة والتعارف والتواصل سواء 

 الضيافة، هذه ية الخاصةبعض املناسبات العائل حضور قومون بها في إطار صلة الرحم، أو ي

وسط شباب  املسلمين في تنفيذ ألانشطة التنصيريةالتي قد تكون في أساسها استغلال لثقة 

 .البوادي والقرى النائية

 :املدني اجملتمعهيئات  .40

تحظى بدعم إن الجهود التي تقوم بها جمعيات املجتمع املدني في البوادي والقرى ينبغي أن    

ا واقتصاديا وسياسيا من أجل العمل على تنمية العالم القروي ثقافيالدولة حكومة وشعبا 

ألي  املحتملةاملنافذ  قوغل املوجودة،ملء الفراغات الكائنة وسد الثغرات  في أفق..واجتماعيا

عمل أو مخطط تنصيري والتصدي للجمعيات التنصيرية العاملة تحت ستار البر وإلاحسان 

على هذه الجمعيات كما يجب ...إلاغاثةأو  عليم أو التطبيبوالعمل الخيري سواء في مجال الت

يستغلون العمل الخيري خصوصا وأن املنصرين املحلية نفسها الحذر من كل إغراء خارجي 

أما أعمال الخير فيجب أن تستعمل بحكمة فل تنفق ألاموال إال في  ..."بكل حنكة وحكمة

يقل دفعها تدريجيا كلما زاد اقتراب هؤالء   يجب أن تعطى ألاموال أوال للبعداء، ثم: سبيلها

، فإذا دخلوها منعت عنهم (لى املذهب الجديدإأي كلما زاد ألامل بانضمامهم )إلى الكنيسة 

 .2"أعمال الخير، ثم يجب أال نبالغ في الناحية الخيرية على كل حال
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 من أحباث مؤمتر كولورادو - 

  2  411:التبشري واالستعمار،  ص -



 :خاتمة 
املداخل العلمية والعملية، واملقترحات ألاولية  وجملة من منافذ التنصير  بعضإذن هذه       

من أجل مواجهة مخاطر تكالب العدوان، و من أجل تحصين املناطق البعيدة من العمران من 

  .املسلمة ةالتنصير الذي بات يداهم الدول إلاسلمية، ويستهدف ألاسر 

مهما أعوزتنا آلاليات والوسائل فإنه ، يقتض ي بذل الوسع والجهد  الواجب الديني ذا كانوإ   

   فمعادنا إلى هللا وهو ناصرنا وولينا، وهو رادهم على أدبارهم خاسرين خاسئين،

              

             

  1.   
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