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Abstrak 

 

Artikel ini bertujuan untuk menerangkan makna perkataan misionari yang telah 

diguna pakai dengan bermacam-macam makna dan kefahaman mengikut adat 

kebiasaan di barat mahupun di timur. Istilah ini menjadi satu perkara yang sangat 

biasa dan ia bertentangan dengan apa yang sebenarnya samada pada sudut istilah, 

di dalam realiti atau orang yang menggunakannya. Artikel ini juga menerangkan 

secara ringkas sejarah misionari di Moroko dengan menerangkan sebab-sebab 

kemasukan mubaligh-mubaligh Kristian dan kerakusan mereka terhadap orang-

orang Islam Moroko. Dengan itu, mereka meningkatkan cara-cara untuk 

mengkristian yang sentiasa dipantau dan menyelaras mengikut masa dan tempat 

bagi dipergunakan sebaik yang mungkin. 
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 التنصري يف املغرب: مفهومه وتارخيه
 أمحد إرضاء بن خمتار
 سهام بوشطيطة

 شام بن حممد ناصره بديل
 
 خلص امل

أطخلقت مبعان ودالالت جرى هبا العرف يهدف هذا البحث إىل إيضاح معىن كخلمة التنصري اليت 
وغدا مصطخلح يراد منها ما شاع يف العرف، وخيالف ما تطور إليه يف  يف الغرب والشرق

. مث بعد ذلك إيراد سرد تاريخ التنصري االصطالح أو يف واقع ما يطخلق عخليه، أو من يطخلق عخليه
يف املغرب موجزا بذكر أسباب دخول املنصرين وطمعهم باملسخلمني املغاربة وتطويرهم ألساليب 

ا سسب الزمان واملكان الستغالل كل يكيفوهنمستمرة، و ووسائل التنصري وخيضعوهنا إىل متابعة 
 .الظروف املمكنة

 
 تاريخال املغرب،التبشري، الكلمات الرئيسة: التنصري، 

 
 مفهوم التنصري

والتنصري يف مفهومه الخلفظي  كخلمة "تنصري" مصدر لخلفعل "نّصر" بتشديد الصاد.
)عخلي  الخلغوي هو الدعوة إىل اعتناق النصرانية، أو إدخال غري النصارى يف النصرانية

التنصر الدخول يف النصرانية، ونصره: : "و يف لسان العربو  .هـ(4141النمخلة، 
 .ابن منظور، بدون تاريخ() "جعخله نصرانيا
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هجوم املسيحية عخلى الديانات املستوطنة يف "والتنصري عند النصارى هو: 
البالد، وكيفية الدعوة لخلمسيحية، والعمل عخلى تشويه صورة الديانات األخرى لدى 

 .(4111)يوسف،  "املسيحيني أنفسهم وخصوصا اإلسالم

املنصرين باستالل ومن مفهومات التنصري احلديثة: "قيام جمموعة من 
منطقة معينة والعمل عخلى تنصري أهخلها )سكاهنا( وإنشاء كنيسة )وطنية( تؤول 
رعايتها تدرجييا لألهايل دون مساعدات من الكنائس األم. ويتبىن السكان بدورهم 

، (4191إبراهيم عكاشة، ) مهمات التنصري يف املناطق اليت مل يصل إليها التنصري"
عندما يتوىل التنصري أولئك الذين جييدون اجتماعيا ولغويا  مما يكون أدعى لخلقبول

وبيئيا التصاطب مع األهايل، فهم من أبنائهم. وهو هبذا املفهوم أضحى عخلما قائما 
)إبراهيم  بذاته تفرع من عخلوم الالهوت، وله سساب يف جمال الدراسات واألحباث

 .(4194عكاشة، 

ركة دينية سياسية استعمارية عرف املفكرون املسخلمون التنصري بأنه: "س
بدأت بالظهور إثر فشل احلروب الصخليبية، بغية نشر النصرانية بني األمم املصتخلفة 
يف دول العامل الثالث بعامة، وبني املسخلمني خباصة هبدف إسكام السيطرة عخلى هذه 

. ويضيف مفكر آخر قوله: "وكذلك السيطرة عخلى (1222بن باز، ا) الشعوب"
 .(4191)دون املؤلف،  ملسخلمني"عقول وثقافة ا
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الدعوة إىل دين النصرانية، وحماولة نشر عقيدته " كما يعرفه حممد عثمان صاحل بأنه:
 .(4191)حممد عثمان،  "يف أحناء العامل، بالوسائل واألساليب املتنوعة

ومن األلفاظ املرادفة لخلتنصري لفظة التبشري، بيد أن استصدام هذه الخلفظة 
 ودينه. هنا ومعناها، إهنم يعنون بذلك: التبشري باملسيح يوسي بغري مضمو 

وإذا رجعنا إىل معاجم الخلغة العربية لفهم كخلمة "تبشري" وجدنا مثال يف 
الصحاح: "فصل الباء مادة "ب، ش، ر": "بشره من البشرى، وبابه نصر ودخل، 

 ﴾   ﴿ونقول: أبشر باخلري بقطع األلف، ومنه قوله تعاىل: 

 .(4191اجلوهري، ( )02فصخلت:)

وقال ابن منظور متمما ما جاء يف الصحاح: "والبشارة املطخلقة ال تكون 

   ﴿إال باخلري وإمنا تكون بالشر إذا كانت مقيدة كقوله تعاىل: 

  ﴾(:ابن منظور، دون 11االنشقاق:، و 01:توبةال، و 14آل عمران( ")

  .التاريخ(

من هذا التعريف الخلغوي يتضح لنا ملاذا اختار املسيحيون لدعوهتم هذا 
الخلفظ، والسبب هو ما حيتويه من املعاين اجلميخلة، يقول سخلمان بن فهد العودة: 
"... أما ملاذا اختار النصارى لدعوهتم لفظ التبشري؟ ألهنم متفننون يف التضخليل 
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عالمي... وثانيا ألهنم أخذوا هذا من كخلمة يزعمون أهنا جاءت يف اإليجيل، اإل
: "ما أمجل الذين يبشرون باخلريات ويبشرون بالسالم"، -كما زعموا-يقول الرب 

مث يقول املؤلف معقبا: "نعم الذين يبشرون باخلريات ويبشرون بالسالم هم محخلة 

  ﴿     الدين احلق الذي جاء به حممد 
 .العودة، دون التاريخ() "(421األنبياء:) ﴾

والتبشري اصطالسا تعبري أطخلقه رجال الكنيسة النصرانية عخلى األعمال اليت 
مث حتول هدف ، يقومون هبا لتنصري الشعوب غري النصرانية، ال سيما املسخلمون

املسخلمة إىل غاية التكفري، وإخراج املسخلمني عن دينهم ولو التبشري داخل الشعوب 
 .(4111، )امليداين إىل اإلحلاد والكفر بكل دين

يف  -يقول الدكتور حممد صاحل: "يفهم املسخلمون أن كخلمة تبشري 
تعين تبخليغ تعاليم  -استصدامها االصطالسي األخ  الذي يريده املنصرون 

 .(4191)حممد صاحل،  ملسخلمنيالنصرانية، عخلى ما هي عخليه، إىل ا

ويضيف قائال: "وملا كانت الديانة النصرانية بوضعها احلايل خمتخلفة متاما عن 
رسالة املسيح األصخلية ومناقضة بالتايل لخلتصور اإلسالمي، وملا كانت هذه الرسالة 
األصخلية رسالة خاصة لبين إسرائيل، فإن موقف املسخلمني من املصطخلح "تبشري" 

هو عدم القبول، بل الرفض التام. لذا ال يقبل أن يستصدم مصطخلح  مبعىن تنصري
"تبشري" إال من ال يدرك أبعاد ما يريده املنصرون من فرض هذه املصطخلحات 
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املبهرجة املنتقاة من بني عدد من العبارات، ليسهل استصدامها عند املسخلمني. سىت 
خلطوة أخرى تكشف مزيدا  إذا شاعت وألفتها األجيال املقبخلة من املسخلمني انتقخلوا

 من األهداف الصخليبية".

والتبشري هو التعبري النصراين حلمالت التنصري، وله عند النصارى تعريفات 
خمتخلفة حبسب العصور اليت مرت هبا النصرانية، فهو تارة إرسال مبعوثني ليبخلغوا رسالة 

لغري املؤمنني هبا، أو  اإليجيل لغري املؤمنني هبا، أو حماولة إيصال تعاليم العهد اجلديد
إيصال األخبار السارة إىل األفراد واجلماعات "ليقبخلوا يسوع املسيح ربّا خمخّلصا، وأن 
يعبدوه من خالل عضوية الكنيسة، ويف سالة عدم إمكان ذلك السعي إىل تقريب 
املعنيني من األفراد واجلماعات من احلياة النصرانية مبا يف ذلك صرفهم عن دياناهتم 

 الوسائل واألساليب. بشىت

ويظل مفهوم التنصري قابال لخلتطوير حبسب ما يقتضيه احلال، وحبسب البيئة 
اليت يعمل هبا، وحبسب التوجهات العقدية والسياسية اليت تسري املنصرين، وتسعى 
هبم إىل حتقيق أهداف اسرتاتيجية داخل اجملتمعات اليت يغخلب عخليها النصارى، 

 .(1229)النمخلة،  يغخلب عخليها غري النصارىواجملتمعات األخرى اليت 

 تاريخ التنصري يف املغرب

سظي املغرب باهتمام مبكر من قبل الدوائر التنصريية باعتباره بوابة الغرب 
عخلى القارة السمراء، وباعتباره جزءا رئيسا يف خارطة العامل اإلسالمي نظرا ملوقعه 
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اجلغرايف واالسرتاتيجي والثقايف، ناهيك عن تارخيه يف مقاومة االستالل 
)االستعمار(، الشيء الذي جيعل املغرب يف املصططات التنصريية خطوة مهمة 

وأكرب دليل عخلى هذا إلمتام السيطرة عخلى مشال إفريقيا وبخلدان جنوب الصحراء. 
سنة دولية لخلتنصري يف  1212االهتمام هو أن اجملخلس العاملي لخلكنائس أعخلن سنة 

وضع اسرتاتيجية تنصريية هتدف إىل الرفع من عدد املتنصرين املغاربة إىل ف املغرب،
. كما تبدي املذكورة سنةالمخليون شص ( يف أفق  0يف املائة )أي سوايل  42نسبة 

 منطقة هامة هلا األولوية يف براجمهاكالتقارير والدراسات الكنسية اهتماما متزايدا به،  
 .(1221السرويت، ) وخمططاهتا التنصريية

يعترب وصول مخسة من املسيحيني الفرنسيسكان لخلمغرب بداية القرن 
الثالث عشر امليالدي وحماولتهم إدخال املغاربة املسخلمني يف الديانة املسيحية أقدم 

، ويؤكد بعض (1221)جمموعة من الباسثني،  بعثة تنصريية وصخلت لخلمغرب
تداء من هذا التاريخ اجتهت أوربا حنو طريقة جديدة لخلقاء املسخلمني الباسثني بأنه اب

متثخلت يف حماورهتم مباشرة ودعوهتم لخلمسيحية وعدم االقتصار عخلى املواجهة احلربية 
اليت كانت تعترب الطريقة الوسيدة لخلقائهم، ويف هذا السياق كانت تندرج حماولة 

الكنائس وإرسال البعثات التنصريية  فرنسوا داسيز مؤسس النحخلة الفرنسيسكانية زرع
)اخلرازي،  لخلبخلدان اإلسالمية وذلك هبدف هتيئة أسباب االنتصار لخلحروب الصخليبية

1222). 
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وقد أدركت الكنيسة طوال املدة املمتدة من القرن الثالث عشر امليالدي 
بدينهم، وإىل عصرنا احلايل بأن املواجهة املباشرة تؤدي إىل متسك املسخلمني أكثر 

فخلم تخلجأ يف الغالب إىل مواجهة املسخلمني بشكل صريح يف عقيدهتم، ولذلك 
فشخلت احملاوالت التبشريية املغخلفة مبضمون إنساين من النيل من عقيدة املغاربة، 
وعرفت احلركة التنصريية باملغرب منعطفا جديدا منذ سقوط تطوان بيد اإلسبان 

عشر، إذ متيز نشاطها بالتغخلغل يف بنية اجملتمع بداية النصف الثاين من القرن التاسع 
املغريب عرب املؤسسات االجتماعية والتعخليمية باإلضافة إىل بناء الكنائس يف كثري من 

 املدن املغربية.

كما تعمق هذا االجتاه مع دخول االستعمار اإلسباين واالستعمار الفرنسي 
اليب لخلتنصري وفقا لتطور لخلمغرب بداية القرن العشرين، حبيث طورت الكنيسة أس

أساليب العصر واجتهت حنو مشروع تنصريي حمدد وواضح املعامل ارتكز عخلى تغخلغل 
ثقافة املستعمر يف بنية اجملتمع املغريب لتسهيل التأثري يف ثوابته العقائدية والفكرية 
ومقوماته احلضارية، ومت تغخليف املشروع التنصريي لخلكنائس مبؤسسات تعخليمية 

 ية مت حتديثها بوسائل عصرية.واجتماع

كما متيز الوجود املسيحي خالل القرنني املاضيني باملغرب بارتباطه بالتوسع 
االستعماري لخلدول األوربية، إذ شكل وجوده يف هذا البخلد عنصرا ضمن عناصر 

من التاريخ الكولونيايل ألوربا الغربية، وقد سهل   نظومة االستعمارية باملغرب، وجزءامل



281 

 

 

 

االستعمار اإلسباين والفرنسي انتشار الكنائس مبصتخلف انتماءاهتا وكذا كل من 
املؤسسات االجتماعية التابعة هلا، كما وصخلت لخلمغرب بعثات تنصريية مستقخلة 

م أول بعثة تنصريية ركزت نشاطها 4141سيث أرسل االستعمار الفرنسي سنة 
وبعض مناطق عخلى أعمال اجتماعية وثقافية متحورت باخلصوص مبدينة طنجة 

 األطخلس.

ويعترب بعض الباسثني املغاربة أن الكنائس الرمسية باملغرب هلا دور يف 
التنصري ليس فقط خالل مدة االستعمار اإلسباين والفرنسي بل أيضا خالل مرسخلة 
ما بعد االستعمار. فقد وجدت باملغرب خالل مرسخلة معينة من مدة استعمار 

صتخلف مناطق املغرب. فقد كان يف فاس ويف املغرب مراكز لخلتنصري ومنصرين مب
 القبائل األمازيغية اجملاورة ما يزيد عخلى ثالمثائة منصر خالل ثالثينات القرن املاضي.

ويف إطار توسيع البنية املؤسساتية الكنسية باملغرب ساول جمموعة من 
ستعمار الرهبان هناية الثالثينات من القرن املاضي بأمر من الكنيسة وبالتعاون مع اال

الفرنسي أن جيعخلوا من اخلميسات مركزا كاتدرائيا عخلى مستوى املغرب وإفريقيا، لكن 
سكان هذه املدينة واجهوا هذه احملاولة وأجهضوا هذا املشروع التنصريي من خالل 

 قيامهم بتظاهرة شاركت فيها رموز وشصصيات وطنية.

ت الكنائس وبعد خروج االستعمار اإلسباين والفرنسي من املغرب عرف
باملغرب والبعثات التنصريية حتوالت مست باألساس اجلهة الراعية واحلامية 
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لخلمبشرين، كما مست املخلل اليت ينتمي إليها املنصرون باإلضافة لتغيري جذري يف 
 الفئات املستهدفة من سيث اجلنسية اليت ينتمون إليها.

بشرين واملنصرين فقد أصبحت الواليات املتحدة األمريكية تتزعم محاية امل
باملغرب دون أن يغيب دور فرنسا اليت ال زالت حتتفظ أيضا حبمايتها ألسقفية 
الرباط وتوابعها منذ زمن استعمارها لخلمغرب، وكذلك إسبانيا اليت ال زالت ترعى 

 أيضا أسقفية طنجة وما يتبعها.

ن ويتمثل التحول الثاين يف اتساع النشاط التنصريي لخلمنصرين الذين ينتمو 
لخلطائفة اإليجيخلية مقابل احنسار نشاط التنصري الكاثوليكي باملغرب، باإلضافة إىل 
 دخول طوائف جديدة يف مشروع التنصري كطائفة شهود يهوه وطائفة اخلمسينيني.

أما النقطة الثالثة يف التحول الذي مس جمال التنصري باملغرب فتتمثل يف 
جرين األفارقة إىل املغرب منذ بداية تنوع اجلنسيات املستهدفة بفعل تدفق املها

 الثمانينات.

فباستثناء الفرتة األوىل لدخول اإلسالم لخلمغرب وتسجيل بعض احلاالت 
املعزولة مل يوجد يف املغرب املسخلم مسيحيون مغاربة، غري أنه ومنذ تسعينات القرن 
 رزةاملاضي ارتفعت وترية عمل البعثات التنصريية باملغرب وأصبحت نشاطاهتا با

 .(1221)جمموعة من الباسثني، 
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 اخلامتة

يف العامل  دائرة النشاط التنصريي بشكل واسع ومخلفت لالنتباه اتسعت
اإلسالمي عامة ويف املغرب خاصة سيث وسعت الدوائر التنصريية مراكز التنصري 
وعممتها يف كل املناطق يف املغرب برخ  وبغري رخ ، ومن مث طورت املنصرون 

ا سسب الزمان يكيفوهنمستمرة، و ألساليب ووسائل التنصري وخيضعوهنا إىل متابعة 
، وهم يرتكزون عخلى جماالت التعخليم نةواملكان الستغالل كل الظروف املمك

واخلدمات االجتماعية واإلنسانية واإلعالم والفن لتمرير مشاريعهم التنصريية يف 
ديد جمموعة من ألمهيتهم ودورهم يف حت واألطفال لشبابا ، وهدفهماملغرب

 اخليارات املصريية، وسعيا منها إىل تنشئة جيل نصراين.
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