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 املقدمة

الحمد هلل الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم ٌعلم . الحمد هلل الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال 

ِ ك له ، القائل فً محكم التنزٌل ن هدانا هللا . وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌأ َر ِدٌِن هللاه ٌْ :  "أََفَؽ

ا أَْهلَ  ٌَ ٌُْرَجُعوَن" . والقائل "  ِه  ٌْ َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإِلَ ْبُؽوَن َولَُه أَْسلََم َمن فًِ السه اْلِكَتاِب ٌَ

ا" والقائل  اْلَحقه َوأَنُتْم َتْعلَُموَن"ُسوَن اْلَحقه بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن لَِم َتْلبِ  َها ٌَ ٌُّ  َفِرًٌقا ُتِطٌُعوا إِن آَمُنوا الهِذٌنَ  أَ

نَ  وُكم اْلِكَتابَ  أُوُتوا الهِذٌنَ  مِّ ُردُّ والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن ،  والصالة"َكافِِرٌنَ  إٌَِمانُِكمْ  َبْعدَ  ٌَ

 سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعٌن .

 وحصلت.. - والسالم الصالة علٌهما - مرٌم ابن عٌسى رسالة ظهور مع بدأت ظاهرة التبشٌر إن

 القرن فً بولس أو شاؤول ٌد على بدأ تحرٌؾ من اْلولى للنصرانٌة حصل ما بحسب تطورات على

 خلٌطا النصرانٌة فأصبحت وفارسٌة، وهندٌة وإؼرٌقٌة ٌونانٌة ثقافات علٌها وأدخلت. المٌالدي اْلول

 وأفكار - السالم علٌهما - مرٌم ابن عٌسى نبٌه على - تعالى - هللا أنزله الذي اإللهً الوحً من

 . البشر

 للمقاومة نظرا لها، تعرضا المجتمعات أكثر أضحى بل التبشٌر، ظاهرة من ٌسلم لم المسلم والمجتمع

 . المسلمٌن من المبشرون ٌلقاها التً

 عدٌدة وسائل تاخذ المسلمة، والجالٌات واْلقلٌات اإلسالمٌة للمجتمعات الموجهة التبشٌر حمالت إن

 فً النصارى ؼٌر إدخال محاولة فً المتمثل اْلساس المفهوم عن تختلؾ متجددة ومفهومات

 .النصرانٌة

 بحسب الناس، وعامة والوالة العلماء فٌها ووقؾ القدم، منذ الحمالت هذه إلى المسلمون تنبه وقد

 التبشٌرٌة لألنشطة ورصد. المحرفة النصرانٌة على علمٌة ردود فقامت والسلطانٌة، العلمٌة قدراتهم

 . واْلبحاث والمقاالت والدراسات الرسائل من كثٌرة أعداد ظهرت ذلك أجل ومن المسلم المجتمع فً

 عصام. د أستاذي أرشدنً فقد المبشرٌن خطر حول المسلم المجتمع توعٌة فً المساهمة أجل ومن

 شكري بخالص وأتقدم به وإٌاكم ٌنفعنً أن هللا أسأل" سورٌا فً التبشٌر" عن بحث إلعداد الهواري

 وإهتمامه المبذولة جهوده على عصام الدكتور الفاضل أستاذي إلى بالجمٌل وعرفانً وتقدٌري

 من المسلمٌن وتحذٌر المبشرٌن خطر لتوقً وعقٌدتنا دٌننا تمسّ  رئٌسٌة قضاٌا فً دراسات إلعداد

 . وأهله لإلسالم وعداوتهم شرهم
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 : البحث أهداؾ - أوال

 .  اإلسالمً العالم فً لتحقٌقها المبشرون ٌعمل التً اْلهداؾ وبٌان ووسائله بالتبشٌر التعرٌؾ-ٔ

 .  التبشٌري منشاطه وبداٌة إلٌها النصرانٌة دخول وتارٌخ سورٌا فً الدٌنٌة الطوائؾ بٌان-ٕ

 . الحاضر وقتنا حتى فٌها استجدّ  وما سورٌا فً التبشٌر مٌادٌن بٌان-ٖ

 

 : السابقة الدراسات - ثانٌا

 ال المثال سبٌل على منها وأذكر ومتناثرة كثٌرة بحثً موضوع ٌخص فٌما السابقة الدراسات جاءت

 :الحصر

 دار ، حسٌن الوهاب عبد حسن ، الصلٌبٌة الحروب عصر فً الشام بالد فً التبشٌرٌة المحاوالت-ٔ

 . م191ٔ ، اإلسكندرٌة ، الجامعٌة المعرفة

 مدبولً مكتبة ، عٌسى الرزاق عبد الرزاق عبد ، 1ٔٗٔ-9ٖٗٔ الشام بالد فً اْلمرٌكً التنصٌر-ٕ

 . مٕ٘ٓٓ ، ٔط ، القاهرة ،

 عشر والحادي العاشر" عشر والسابع عشر السادس القرنٌن فً الشام بالد فً اْلوربٌة الجالٌات-ٖ

 . م 191ٔ هـ1ٓٗٔ، ٔط ، ٕج ، الرسالة مؤسسة ، الصباغ لٌلى ،"  الهجرٌٌن

 رسالة الشهري، محمد الرحمن عبد( ، اْلردن -فلسطٌن– سورٌا– لبنان:) الشام بالد فً التبشٌر-ٗ

 . هـٗٓٗٔ/  م19ٗٔ ، الماجستٌر درجة لنٌل مقدمة

  اإلسالمً التصدي وحركة الهجري عشر الثالث القرن خالل الشام بالد إلى اْلجنبٌة اإلرسالٌات-٘

 .م11ٕٔ هـٕٔٗٔ ، ٔج الماجستٌر، درجة لنٌل مقدمة رسالة ، الحنفً محمد ٌسرى ، لها

 . ومكانٌة زمانٌة تارٌخٌة بأُطر وتأطٌرها ترتٌبها فً البحثٌة دراستً تمٌزت وقد
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 خطخ اٌجؾش :  -صبٌضب

 

ّّٕذ ف١ٙب أ١ّ٘خ اٌّٛضٛع ٚ  .خطخ اٌجؾشأ٘ذاف اٌجؾش ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ٚاٌّمذِخ : ٚلذ ض

 

 ، ٚف١ٗ صالصخ ِجبؽش : األٚي : اٌزجش١ش  اٌفصً

 فَٙٛ اٌزجش١ش.األٚي : ِ اٌّجؾش

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ : أ٘ذاف اٌزجش١ش .

 اٌّجؾش اٌضبٌش : ٚعبئً اٌزجش١ش . 

 

 :  ا٠خ إٌشبط اٌزجش١شٞ ، ٚف١ٗ صالصخ ِجبؽشٚثذ اٌطٛائف اٌذ١ٕ٠خ فٟ عٛس٠باٌفصً اٌضبٟٔ : 

 اٌّجؾش األٚي : اٌطٛائف اٌذ١ٕ٠خ .

 .  ربس٠خ دخٛي إٌصشا١ٔخ إٌٝ عٛس٠ب :  اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 . فٟ عٛس٠ب ثذا٠خ إٌشبط اٌزجش١شٞ:  اٌّجؾش اٌضبٌش

 

 ِجبؽش : اٌزجش١ش فٟ عٛس٠ب ، ٚف١ٗ خّغخ  اٌفصً اٌضبٌش : أُ٘ ١ِبد٠ٓ

 . اٌص١ٍج١خ اٌؾشٚة ػصش فٟ اٌزجش١ش٠خ اٌّؾبٚالداٌّجؾش األٚي : 

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ : اٌّؤعغبد اٌطج١خ .

 اٌّجؾش اٌضبٌش : اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 اٌّجؾش اٌشاثغ : إٌشبط اٌزجش١شٞ األِش٠ىٟ . 

 اٌؾّالد اٌزجش١ش٠خ ث١ٓ أٚعبط اٌالعئ١ٓ . اٌّجؾش اٌخبِظ : 

 

 .ٚاٌزٛص١بد أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛصٍذ إ١ٌٙبف١ٙب اٌخبرّخ : روشد 
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 فصً األٚياٌ

 ِفَٙٛ اٌزجش١ش ، ٚأ٘ذافٗ ، ٚٚعبئٍٗ

 

 اْلصل بحسب - أنها إال السرور، ٌفٌد الذي الخبر: اللؽة فً تبشٌر كلمة داللة تعنً:  التبشٌر مفهوم -ٔ

 ٌكون كما أٌضا، للحزن ٌكون التؽٌٌر وهذا تؽٌٌراً، البشر فً ٌؤثر الذي الخبر: عن عبارة - اللؽوي

 ؼلب لكن اْلحزان، وخبر السرور خبر فً أي: القسمٌن فً صالحا التبشٌر ٌكون أن فوجب للسرور،

السرور مجال فً االستعمال علٌه
(ٔ)

 . 

 

 هو والتبشٌر التنصٌر لمصطلح مرادؾ وهو العربٌة، الكتابات من كثٌر فً التبشٌر مصطلح ٌتردد

 بها مرت التً العصور بحسب مختلفة تعرٌفات النصارى عند وله التنصٌر، لحمالت النصرانً التعبٌر

 إٌصال محاولة أو بها، المؤمنٌن لؽٌر اإلنحٌل رسالة لٌبلؽوا مبعوثٌن إرسال تارة فهو. النصرانٌة

 لٌقبلوا"  والجماعات اْلفراد إلى السارة اْلخبار إٌصال أو بها، المؤمنٌن لؽٌر الجدٌد العهد تعالٌم

 السعً ذلك إمكان عدم حالة وفً الكنٌسة، عضوٌة خالل من ٌعبدوه وأن مخلصا، ربا المسٌح ٌسوع

 دٌاناتهم عن صرفهم ذلك فً بما النصرانٌة الحٌاة من والجماعات اْلفراد من المعنٌٌن تقرٌب إلى

واْلسالٌب الوسائل بشتى
(ٕ)

 . 

 

بصفة  –مخططات التبشٌر بالنصرانٌة هو تحوٌل المسلمٌن أهداؾ التبشٌر : إن الهدؾ اْلساسً من  -ٕ

 عن دٌنهم ولو لم ٌعتنقوا النصرانٌة وتحولوا إلى اإللحاد والكفر.   -خاصة 

 

 وثمة أهداؾ أخرى تعد خادمة للهدؾ اْلساسً  تتلخص فٌما ٌلً : 

 بحماٌة النصرانٌة أوساط فً ٌسمى ما وهو سالم،اإل فً النصارى دخول دون الحٌلولة. ا

 .  اإلسالم من النصارى

 مكانه، النصرانٌة بإحالل انتشاراإلسالم، ومنع اإلسالم، فً الناس بقٌة دخول دون الحٌلولة -ٕ

 الدٌن وحده هو اإلسالم أن أساس على ، المتوارثة المحلٌة العقائد على باإلبقاء اْلقل على أو

 .أرضها على ٌمتد والذي ، النصرانٌة على للقضاء المؤهل

 ؼٌرته وتموت فٌها المسلم ٌزهد بحٌث اإلنسانٌة ؛ القٌم فً والشك االضطراب بذور نشر -ٖ 

 وسلوكٌاته أفكاره وتوجٌه المجتمع، سلوكٌات فً التحكم ٌسهل وبذلك عنها، للدفاع وحمٌته

 .النصرانٌة لصالح

 لروح ومواءمتها وفاعلٌتها بفضلها الجماهٌر إقناع ومحاولة النصرانٌة، بالتعالٌم اإلؼراء -ٗ 

 .  واْلدبً والعلمً المدنً بالتفوق صلة لها بأن الزعم أساس على العصر،

 تأخر فً السبب وأن بالنصرانٌة، تمسكهم سببه المادٌة العلوم فً الؽربٌٌن تقدم بأن اإلٌحاء -ه 

باإلسالم  تمسكهم هو المادي المسلمٌن
(ٖ)

 . 

                                                           
 .11،  ص الشثري ناصر بن محمد ، اإلسالمٌة البالد على التنصٌرٌة الهجمة  (1)
 .24-23النملة ، ص الحمد إبراهٌم بن علً ، مواجهته وسبل ووسائله وأهدافه مفهومه التنصٌر( 2)

 .14-13ص  ، مصدر سابق( 3)
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 بأنواعها وممارساته، سلوكٌاته فً المسلم المجتمع نقل إلى بالسعً وذلك التؽرٌب، - ٙ

 تبنً إلى اإلسالمٌة، أصالتها من والعقدي، واْلسري واالجتماعً واالقتصادي السٌاسً

 ٌهودٌة أو نصرانٌة دٌنٌة خلفٌة من المستمدة وهً الحٌاة، فً الؽربٌة اْلنماط
(ٔ)

 . 

 

 : ٌمكن إجمالها فً أربع وسائل كبٌرة :  وسائل التبشٌر -ٖ

 :وتشمل ، فكرٌة وسائل:  أوال

 المباشرة التنصٌرٌة بمناهجها وتتمٌز وؼٌرهم، للنصارى المفتوحة والجامعات والمعاهد المدارس -ا

 والكتب، والمقررات المدرسٌن فً النوعٌة الكفاءة العلمٌة المراكز هذه فً وٌراعى المباشرة، وؼٌر

 الجامعات هذه تكون أن على ٌنكرونه، وال الدارسون ٌألفه بحٌث النصرانً الؽربً بعالطا وتكثٌؾ

 بنٌت كما نشاطها، إضعاؾ أو لتدمٌرها المجتمع فً العلمٌة القوة مراكز من قرٌبة التنصٌرٌة

 .اْلزهر من قرٌبة تكون حتى بالقاهرة اْلمرٌكٌة الجامعة

 واإلذاعات والمرئٌة الصوتٌة واْلشرطة والمنشورات والمجالت الصحؾ: مثل اإلعالمٌة الوسائل - ٕ

 هذه فً وٌراعى وتناولها، شرائها سهولة مع ، والجاذبٌة باإلؼراء تتمٌز والتً الفضائٌة والقنوات

 . الشباب سٌما وال - الناس حاجة استؽالل الوسائل

 والدراسة صصالتخ بحجة وؼٌرها، النصرانٌة المجتمعات بٌن المتبادلة العلمٌة البعثات -ٖ

 وتطوراتها حقائقها متابعة إلى تحتاج واجتماعٌة، وطبٌعٌة جؽرافٌة قضاٌا فً المٌدانٌة،

 الكثٌر واالحتكاك النصرانٌة والمراكز البالد فً الطوٌل بالمكث ٌسمح مما المدى، طوٌلة واإلحصاءات

 . تنصٌرهم المراد واْلخرٌن المنصرٌن بٌن

 تأثٌر ذات فعالة وسٌلة المناظرات هذه المنصرون ٌعد : والحضارٌة والدٌنٌة العلمٌة المناظرات - ٗ

 إلثارة فرصة ٌعدونها ْلنهم لصالحهم؛ المناظرات هذه نتائج تكن لم وإن حتى المثقفٌن، قطاع فً حً

 وحضارٌا، فكرٌا ؼزوهم فٌسهل ، والحضارٌة والدٌنٌة العلمٌة والثوابت المسلمات حول الشكوك

 الموضوعٌة بحجة الخاصة كتبهم خالل من وثقافتهم النصارى عقائد فً بالبحث ٌهتمون وٌجعلهم

 " .العلمً والحٌاد

 المستشرقون كان حٌث - اإلسالمً العالم على الوسائل أخطر من تعد : االستشراقٌة الدراسات -٘

  . للكنٌسة مخلصٌن الظاهرة والعلمٌة العقالنٌة من بنوع ٌحاربون۔  جنودا

 إلٌها ٌتنبه ال خفٌة وسٌلة وهذه المسلمٌن، بالد فً التعلٌمٌة المناهج وضع فً االشتراك -ٙ

 - تزاحم التً والترفٌهٌة النظرٌة العلوم من فروع على المناهج هذه واضعوا ٌركز حٌث الكثٌرون،

 العمل أو بمجتمعه النهوض ٌستطٌع ال مستهلكا مترفا جٌال ٌربً مما الجادة، التطبٌقٌة العلوم - بشدة

 عقائدٌة تجاوزات و أخطاء من المناهج هذه به ٌطعمون ما إلى باإلضافة،  البائس واقعه تؽٌٌر على

 . واالقتصادي الثقافً التطبٌع وفرض المجتمع بتؽرٌب كفٌلة وحضارٌة، واجتماعٌة وتارٌخٌة

                                                           
 .22ص ، النملة الحمد إبراهٌم بن علً ، مواجهته وسبل ووسائله وأهدافه مفهومه التنصٌر (1)
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بوسائل شتى  عنهم وحجبها العملٌة العلوم من المسلمٌن لحرمان محكمة خطة للتنصٌر كان وحقٌقة

 الفكرٌة الفلسفات، و الحدٌثة المبتكرات عن البعٌدة النظرٌة بالعلوم المسلمٌن أبناء شؽل: منها 

 ثمرة هال ٌكون أن دون( أدب) ٌسمونها التً التعبٌرٌة التفاهاتالعقلٌة ، و طاقاتهم لقتل المتناقضة

 علٌها ٌتوقؾ التً العلوم قائمة فً والنحت والتصوٌر والؽناء والرقص التمثٌل فنونتربوٌة ، و

 .  النافعة العلوم عن اإلسالمٌة الطاقة لصرؾ وذلك اْلمم؛ ارتقاء

 وكان.أسبوعٌا ساعة ألؾ من أكثر مدى على العالم، لؽات بشتی: والتلفزٌونً اإلذاعً البث - ۷

 . ومحلٌة عالمٌة لؽة وثالثٌن بخمس التنصٌرٌة تعالٌمه ٌرسل الفاتٌكان رادٌو

 وجعلها الطب مهنة استؽالل ضرورة المبشرون رأى لقد:   اإلنسانٌة اإلؼاثة و الطبٌة البعثات: ثانٌا

 ما ثم المرض، لعالج کمراكز بدأت والتً التطبٌب، مراكز من العدٌد وأسسوا التنصٌر؛ على  معٌنا

 ٌعالجون ال المبشرون اْلطباء كان وقد للتبشٌر، کمراكز الحقٌقً وجهها عن أفصحت أن لبثت

 قبل تبدأ ال المعالجة وكانت المسٌح، هو ٌشفٌه الذي بأن االعتراؾ على ٌحملوه أن بعد إال المرٌض

  .الشفاء المسٌح وٌسأل المرٌض ٌركع أن

 بعض عن أفكارهم ومعهم اإلسالمً الشرق إلى المبشرون جاء :االجتماعً واإلصالح التنمٌة: ثالثا

 دٌنا لٌس اإلسالم أن وفاتهم المسلمٌن، إلى ٌنقلوها أن فأرادوا واالجتماعٌة، اإلنسانٌة القضاٌا

 به وتاجروا المسٌحٌة فً وجوده المبشرون زعم ما فكل اجتماعً، ونظام عقٌدة هو بل فحسب،

 . ضخمة شعارات رفعوا المبشرٌن أن ومع وأحسن، أتم بشكل اإلسالم فً ٌوجد

 ٌكن لم الشعارات هذه كل،  (للعمل ال للمدرسة الطفل)و( العمال إنصاؾ)و( بالحٌوان الرفق: )مثل

 علٌهم ٌسهل بحٌث المسلمة؛ القلوب استمالة المبشرون بها قصد بل االجتماعً اإلصالح هدفها

 .التنصٌر بمبادىء المسلمة الجماعات إلى التسلل

 أفراد بٌن اْلسري الترابط وفك االجتماعً التماسك حل إلى ترمً محكمة خطة المبشرون رسم وقد

 على تلتقً االجتماعٌة الشخصٌة إن وحٌث،  قوٌة موحدة شخصٌة لها تكون ال حتى الواحدة؛ اْلمة

 الوحدة بدل ٌضعوا أن رادوافأ - والعاطفٌة والسلوكٌة واالعتقادٌة الفكرٌة الوحدة :هً أربع وحدات

 المهٌمنة عتقاداإل وحدة بدل ٌضعوا أن أرادواو متضادة، فكرٌةوأخالط  أشتاتا المسلمٌن عند الفكرٌة

 أنانً مخلوق إلى اإلنسان تحوٌل على تعمل إلحادٌة وجودٌة اتجاهات - المسلمٌن قلوب على

 المتوحشة اْلنانٌة والمصلحٌة المادٌة رؼباته إلشباع ذكائه كل ٌستخدم متوحش
(ٔ)

 .  

 والقرصنة اْلطفال واختطاؾ التفتٌش ومحاكم الصلٌبٌة الحروب:  فً وتتمثل ، قسرٌة وسائل رابعا :

 واالستعمار واالحتالل والؽزوات، للتنصٌر الرافضٌن المسلمٌن وإحراق البحرٌة
(ٕ)

 . 

 

 

 
                                                           

 .21-22-13-12-11-15ص  ، الشثري ناصر بن محمد ، اإلسالمٌة البالد على التنصٌرٌة الهجمة( 1)
 . 34ص ، النملة الحمد إبراهٌم بن علً ، مواجهته وسبل ووسائله وأهدافه مفهومه التنصٌر( 2)
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 الثانً الفصل

 وبداٌة النشاط التبشٌري فً سورٌا الطوائؾ الدٌنٌة

 

 

كانت سورٌا على مر العصور موطنا ْلمم عدٌدة مثل قدماء المصرٌٌن و :  الدٌنٌة الطوائؾ -ٔ

شورٌٌن و البابلٌٌن والفرس واإلؼرٌق والبٌزنطٌٌن و الرومان والعبرانٌٌن و اآلرامٌٌن ، اآل

والمسلمٌن وؼٌرهم ، ؼٌر أن اإلسالم هو القوة الوحٌدة التً استطاعت أن تسٌطر على ذلك 

ما حدود سورٌا فهً من الشمال تركٌا ومن أالجزء من بالد الشام منذ حوالى اربعة عشر قرنا. 

ن الشرق العراق ومن الؽرب البحر اْلبٌض المتوسط ولبنان وفلسطٌن ، الجنوب اْلردن وم

أما الدٌانات الموجودة فً سورٌا هً الدٌانات   ٕکم  ( ٓٓٓ,9ٓٔ) وتقدر مساحتها بحوالى

سنٌون و  %(۷ٖ) منهم %( 1ٓ)السالم ، ونسبة المسلمٌن اسماوٌة الثالث ونسبها كالتالً : ال

أما الٌهودٌة فهً قلٌلة جدا حٌث تشكل مع بعض الفئات %( ، ٓٔ)شٌعة والنصرانٌة %( ۷ٔ)

 %( .٘الدٌنٌة اْلخرى )

شهر هذه أروز ، و الٌهود و وجد فً سورٌا بعض الطوائؾ منها العلوٌون ) النصٌرٌون( ، و الدوُ 

( الؾ نسمة ومعظم الذٌن ٌتولون المناصب ٓٓٙئؾ هً طائفة العلوٌون من حٌث أن عددهم )الطو

ٌة فً سورٌا من هذه الطائفة ، لذلك فالمبشرون حرٌصون على الوصول الى هذه الطائفة نظرا القٌاد

لكثرتها عن بقٌة الطوائؾ هناك ولما تتمتع به من مناصب عالٌة اما الطوائؾ الباقٌة فنسبتها قلٌلة 

ؾ آال( ٓٔ%( من مجموع السكان . فالٌزٌدٌون ٌبلػ عددهم حوالً )ٗ,ٖحٌث انها تكون اقل من )

 القرى فً ٌعٌشون ألؾ( ٕ٘) حوالى عددهم ٌبلػ والشركس،  وٌتكلمون العربٌة و الكردٌة

 العربٌة وٌتكلمون آالؾ( ٗ-ٖ) مابٌن وعددهم والٌهود ، ذلك وؼٌر والرعً بالزراعة وٌشتؽلون

 . السكان مجموع من( ۳ٖ) فٌكونون الدروز وأما ، المدن فً وٌعٌشون حرؾ أصحاب وهم

 الشٌعة من طائفة هم السكان مجموع من( ۳ٕٔ) ٌمثلون الذٌن العلوٌون:  (النصٌرٌون)  العلوٌون

 الجبال هذه وتمتد ، الالذقٌة شرق تقع التً العلوٌٌن الجب فً سورٌا فً ٌقٌم الؽالبٌة منهم  الباطنٌة

 فً انتشروا االخٌرة ونةاآل فً لكنهم ، الجنوب فً لبنان جبال الى الشمال فً طوروس جبال من

 وهو - وجهه هللا كرم - علٌا لهونٌؤ ْلنهم( العلوٌون)  االسم بهذا سموا ٓ السورٌة المدن معظم

 .  به نادواٌُ  أن ٌحبون الذي االسم

 حتى المٌالدي اْلول القرن منذ سورٌا الى النصرانٌة دخلت: ربس٠خ دخٛي إٌصشا١ٔخ إٌٝ عٛس٠ب  -2

 مالٌو النصارى مجموع وٌبلػ.  م ٕٖ٘ عام نٌقٌة مجمع حضروا سرٌانٌا قسٌسا عشرٌن أن

 هؤالء اؼلب لكن ، اْلرمن و العرب من ومعظمهم سورٌا سكان مجموع من %( ٓٔ) حوالى

البروتستنت ثم الكاثولٌك بعدهم ٌأتً االرثودكسً المذهب من هم النصارى
 ((1

 . 

 فرنسا ادعت فقد الشام،بالد  فً لتدخلها مبررا المسٌحٌة الطوائؾ من اْلوربٌة الدول اتخذت

 بالبروتستانت لالعتراؾ  إنجلترا وتدخلت اْلرثوذكس ، حماٌة روسٌا وادعت الكاثولٌك، حماٌة

 للتقارب فلجأت ، التبشٌرٌة لإلرسالٌات اْلول المقصد هً المسٌحٌة الطوائؾ وكانت وحماٌتهم

                                                           

 درجة لنٌل مقدمة رسالة الشهري، محمد الرحمن عبد( ، األردن -فلسطٌن– سورٌا– لبنان:) الشام بالد فً التبشٌر( 1)
 . 43- 41 -42ص ، الماجستٌر
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 بٌن الجدٌدة اْلفكار من والعدٌد اإلجتماعٌة والخدمات التعلٌم ونشر أحوالها ودراسة معها

 . الطوائؾ بٌن والتنافس الصراعات زٌادة فً ذلك أثر ووضح أبناءها،

         ، بالنصرانٌة والترؼٌب والدعوة ، اإلنجٌل تعالٌم نشر على بالعمل جنسٌاتهم بمختلؾ المنصرون قام      

 حرصهم مع ، الخارج من القادم المعتقد الى وضمهم - ، والنصارى منهم المسلمٌن - جمٌعا السكان بٌن

 الى تنتمً التً التنصٌرٌة البعثات بٌن كبٌر التنافس كان وقد. وتشوٌهها اإلسالم عقٌدة هدم على

 نرى حتى الطوائؾ لهذه اإلٌجاز من شئ فً نشٌر أن ٌنبؽً هنا من النصرانً الدٌن فً الكبرى الطوائؾ

 فٌها عملت التً البٌنة
(ٔ )

التبشىٌرٌة اإلرسالٌات
(ٕ)

 :وهً.

% من مجموع النصارى وعلى ٖهم اْلكثرٌة النصرانٌة بعد اْلرثوذكس ونسبتهم  ، الكاثولٌك( أ

الرؼم من ذلك ٌكاد ٌكون نشاطهم أقوى وٌقٌم حوالً نصفهم فً حلب ، ومن المالحظ أن النشاط 

ن ثله فً لبنان والسبب قوة اإلسالم فً سورٌا وانتشاره أكثر من لبنامالكاثولٌكً فً سورٌا لٌس ك

ولذلك أصبح عائقا للتبشٌر
(ٖ).

والنمسا وفرنسا اٌطالٌا أهمها من دول عدة تمثلهم وكانت، 
 (ٗ ). 

البروتستانت( ب
(٘)

رى ، أما ن نصؾ فً المئة من مجموع النصانسبتهم ضئٌلة فً سورٌا أقل م .، 

ولهم إرسالٌات أشهرها وأكثرها انتشارا الكنٌسة المشٌخٌة اإلصالحٌة نشاطهم قوي جدا
(ٙ)

  ،

واْللمان  واْلمرٌكان االنجلٌز وٌمثلهم
(۷).

  

% من مجموع النصارى۷أكبر نسبة للنصارى فً سورٌا حٌث أن نسبتهم  ، اْلرثوذكس( ج
 (9) 

روسٌا تمثلهم وكانت
(1)

  

 عشر السابع -الهجري عشر الحادي القرن اعتبر لقد:  بداٌة النشاط التبشٌري فً سورٌا -ٖ

 إرسالٌة أول فً الٌسوعٌون وصل ولقد ، الشام بالد فً التنصٌري الٌسوعً النشاط بداٌة المٌالدي

 وملتقى عظٌمة تجارٌة وسوقاً  الؽرب أنظار محط ٌومذاك حلب وكانتم ٕ٘ٙٔ عام حلب إلى لهم

م  ٖٗٙٔ عام دمشق فً إرسالٌة أسسوا وقد اْلوربٌة القنصلٌات
(ٔٓ)

 سورٌا فً شرونبالم وٌقوم.

 أول كانت وقد.  والسرٌانٌة نٌةٌواْلرم والفرنسٌة العربٌة اللؽات الى التوراة ترجمةفً  واسع پنشاط

 بترجمة القدم منذ هتماماإل پرٌنا وهذا ، م9۷ٕٔ عام الكردٌة باللؽة طبعت قد الجدٌد العهد من نسخة

 العمل هذا لمثل قابلٌة عندهم اصحابها ان ٌظنون التً اللؽات الى الدٌنٌة كتبهم
(ٔٔ)

.  

                                             

                                                           
(

1
)
- 31 – 5ص ، الحنفً محمد ٌسرى ، لها  اإلسالمً التصدي وحركة الهجري عشر الثالث القرن خالل الشام بالد إلى األجنبٌة اإلرسالٌات 
32 – 122 . 

 بالنصرانٌة تدٌن ال التً والبالد المسلمٌن بالد الى النصرانٌة  األجنبٌة الدول أرسلتها التً التنصٌرٌة البعثات هً:  التبشٌرٌة اإلرسالٌات( 2)
 .البالد تلك فً دٌنها لتنشر

 . 34ص الشهري، محمد الرحمن عبد( ، األردن -فلسطٌن– سورٌا– لبنان:) الشام بالد فً التبشٌر( 3)
 .122ص مصدر سابق( 4)
 .(مم 1546-1423) لوثر مارتن الجامعً واألستاذ األوغسطٌنً الراهب قادها التً الدٌنً اإلصالح حركة الى ظهورها ٌرجع( 5)
 . 45( مصدر سابق ص6)
 . 122( مصدر سابق ص1)
 . 33( مصدر سابق ص2)
 .121( مصدر سابق ص3)
 . 212-211ص ، الصباغ لٌلى ، عشر والسابع عشر السادس القرنٌن فً الشام بالد فً األوربٌة الجالٌات (12)
(

11
)
 . 42مصدر سابق ص 
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 اٌفصً اٌضبٌش                                            

 اٌزجش١ش فٟ عٛس٠ب أُ٘ ١ِبد٠ٓ

 

 والنصارى المسلمٌن بٌن الصراع تشكلاٌّؾبٚالد اٌزجش١ش٠خ فٟ ػصش اٌؾشٚة اٌص١ٍج١خ :   -1

 فٌه اُتبعت التنصٌر، أشكال من شكال كونها تعدو ال التً  الصلٌبٌة الحروب إبان أكثر بوضوح

 المسلمٌن بٌن وحوار نقاش الثمانً الصلٌبٌة الحمالت خالل ٌدور وكان العسكري، والؽزو القوة

 مجموعة ظهور نتائجه من كانت النصرانً، الدٌن ورجال اإلسالمً الدٌن علماء من والنصارى

 عٌسى المسٌح طبٌعة حول زعمهم فً النصارى على وترد النصرانٌة حقٌقة تناقش المؤلفات من

 اإلنحٌل فً بعثته ذکر رؼم بمحمد إٌمانهم عدم وأسباب – السالم علٌهما – مرٌم ابن
(ٔ)

 ومن  

 ظاهرها فً كانت اْلسباب تلك أن الصلٌبٌة الحروب أسباب فً معروفة أصبحت التً اْلمور

 على السٌطرة حقٌقتها فً كانت بٌنما ، المسلمٌن ٌد من المقدس بٌت تخلٌص فإنها ، دٌنٌة

 حربٌة ومراكز اقتصادٌة خٌرات من فٌه بما السالمًا الشرق
(ٕ)

 . 

 ذهبت وحدتهم ذهبت وإذ ، بالتفكك أصٌبوا قد كانوا البقاع هذه كل فً المسلمٌن أن الذكر عن وؼنً

 .أعداءهم فٌهم أطمع ما وهذا ، قواهم وانحلت هٌبتهم

 ، المسلمٌن تنصٌر ٌستطٌعوا لم ولكنهم لهم ممالك فٌها كونوا عام مائتً الشرق فً الصلٌبٌون قضى

 التأخر من كبٌرة درجة على أنهم أخٌرا رأوا ولكنهم ، أعمالهم وفظاعة اْلمر أول وحشٌتهم وبدت

 . المسلمٌن حضارة أمام والجهل

 ٌتركوا فلم والتمثٌل،.  القتل من شنٌعة جرائم فارتكبوا م 11ٓٔ سنة المقدس بٌت على استولوا

العباد وال النساء وال الشٌوخ وال اْلطفال
 (ٖ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 16ص ، النملة الحمد إبراهٌم بن علً ، مواجهته وسبل ووسائله وأهدافه مفهومه التنصٌر( 1)
 . 114، ص فروخ وعمر خالدي مصطفى ، العربٌة البالد فً واالستعمار التبشٌر (2)
 الجلٌل عبد ، ومناهجها التبشٌرٌة اإلرسالٌات وأشهر وتطوره التبشٌر نشأة فً ٌبحث كتاب التبشٌرٌة اإلرسالٌات( 3)

 . 141، ص شلبً
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 المعارك ثناءأ بالقوة المسٌحٌة فرض محاوالت عن اْلولى الصلٌٌٌة الحملة ثناءأ ٌحدث ما أمثلة ومن

 : سورٌا فً

ٌّر(  (Raymond Pilet بٌلٌه رٌموند نأ  •  م19ٓٔ ٌولٌو  فً منس تل حول القاطنٌن المسلمٌن خ

 . القتل مصٌره فإن رفضها ومنسراحه  ٌطلق قبلها فمن والموت المسٌحٌة بٌن

 مع زحفوا هـ 1ٔٗ شعبان فً خرجوا الفرنج من جماعة أن مفادها أخرى رواٌة العدٌم ابن ٌروى• 

 لٌهمإ حلب عسكر من جانب فوصل وقاتلوها، المعرة على النعمان معرة ونصاری منس تل أهل

 وحملت ، رجل ألؾ عن زائد منهم فقتل ، منهم الرجالة وبقى الفرنچ فانهزم منس تل بٌن والتقوا

 . الشهادة وأ النصر مافإ  مسٌحٌةلل اْلهالً رفض بجالء وٌتضح ، النعمان معرة الى الرؤوس

 على القوات زحؾ ثناءأ  هـ ٕٖ٘/  م9ٖٔٔ عام فً الصلٌبٌة البٌزنطٌة الحملة أثناء حدث ما •

 بعد التسلٌم أهل حصن بزاعة قرر ٌامأ سبعة حوالً دام حصار وبعد ،بزاعة بحصن مرت حلب مدٌنة

 بزاعة قاضً وتنصر ، هلهبأ ؼدروا ولكنهم  ٌمانواْل بالعهود والبٌزنطٌٌن الصلٌبٌٌن من توثقوا أن

 . نفس ربعمائهأ تقدٌر وؼٌرهم الشهود من وجماعة

 

 مقابل فً المسلمٌن العبٌد بٌن وذلك  للتبشٌر آخر مجال استخدام الصلٌبٌٌن بعض حاول وقد 

 للمسٌحٌٌة ٌتحول الذي المسلم العبد كان المقدس بٌت مملكة قوانٌن فحسب حرٌتهم على حصولهم

 إلٌهم بالفرار المسلمٌن العبٌد إلؼراء الصلٌبٌٌن جانب من المحاوالت هذه ، حرٌته  على ٌحصل

 المملوكً السلطان جعلت التً الدوافع أحد كانت وهذه حرٌتهم مقابل فً للمسٌحٌة وتحوٌلهم

 هـ،٘ٙٙ/ م۷ٕٙٔ عام فً والمرقب اْلكراد حصن اسبتارٌة مع له معاهدة فً بٌبرس الظاهر

 ٌكون وأن : " فذكر بٌنهما المناصفات ذات المناطق فً المسلمٌن الفالحٌن به ٌحمی شرطا

 ٌقصد)  مسلما كان نإ سالماإل بشرٌعة فٌه ٌُحكم جمٌعها المناصفات بالد فً الساكنون الفالحون

 " اْلكراد حصن دولة بمقتضى فٌه ٌحكم نصرانٌا كان نوإ ،(  للمسلمٌن التابع الجزء
(ٔ)

 .  

 فً التاسع لوٌس وقع إذا حتى النجاح حققت ما نادرا المسلمٌن بٌن البعثات هذه أن الواضح ومن

 جعل ، الدٌن نجم الصالح الملك أٌام ، المنصورة فً وسجن ، اْلولى الصلٌبٌة الحروب أثناء اْلسر

 به أراد ورأي خطٌر، شًء الى توصل قد كان فرنسا، وطنه الى وعاد أسره فك فلما ، سجنه فً ٌفكر

 إذا أوروبا على وأن ، ممكن ؼٌر وحده بالسالح المسلمٌن على التؽلب أن: "  فقال اإلسالم تدمٌر

 من سالمٌةاإل العقٌدة تقتلع أن و ، نفوسهم داخل من تحاربهم أن ، المسلمٌن على التؽلب أرادت

"  قلوبهم
(ٕ). 

 

                                                           
-26-24-21-22، ص حسٌن الوهاب عبد حسن ، الصلٌبٌة الحروب عصر فً الشام بالد فً التبشٌرٌة المحاوالت (1)
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 واالجتماعٌة السٌاسٌة اْلوضاع باستؽالل الشام بالد الى قام المبشرون الوافدون:  اٌّؤعغبد اٌطج١خ  -ٕ

 فخرجوا ، الالزم الدواء رأسها وعلى اْلساسٌة الحٌاة مقومات الى الماسة الفرد وحاجة فٌها السائدة

ؼاٌاتهم  تحقٌق سبٌل فً الطب وسخروا ، اإلنسانٌة الطبٌعة فً نبل كل عن
(ٔ)

 علی دلٌال حسبك،  

 تكون وحٌنما الطبٌب، إلى الحاجة تكون اآلالم وحٌثما تكون آالما، تجد بشرا تجد " حٌثما: هم قولهم

 من تحته ٌقتربون ستارا، الطب المبشرون اتخذ وهكذا للتبشٌر" ، مناسبة فرصة فهناك للطبٌب الحاجة

 فً اإلرسالٌات أنشأتها التً والمستشفٌات المستوصفات كل فً والممرضات اْلطباء كان فقد المرضى

 ٌقدمون الرحمة، مالئكة زي ٌرتدون كانوا فقد والمنصرٌن، للتنصٌر عون خٌر الشام بالد أنحاء كافة

 ذلك وٌتم جدا رمزٌة بأجور أو مجانا الخدمات بكافة وٌقومون المرضى، راحة على وٌسهرون العالج،

 لهؤالء ٌقدم الذي وهو - قولهم حسب –" الشافً" هو النهاٌة فً لٌصبح أجله، ومن المسٌح باسم كله

والشفاء والراحة الخٌر المرضى
(ٕ)

            . 

 

 مباشرة بالنساء لالتصال مبشرات طبٌبات إلٌها فأرسلوا المسلمة المرأة دور أهمٌة المبشرٌن تفت ولم

 مهنة فً الراهبات تشؽٌل عن فضال هذا آخر جانب من النسل وتحدٌد جانب من النصرانً الفكر لبث

 كما فقرهم، بسبب ٌمرضون  ما كثٌرا والفقراء للمرض، حلٌؾ - معلوم هو كما - والفقرض ، التمرٌ

 فحٌثما السانحة، المنصرٌن فرصة تكون الصعبة الظروؾ هذه وفً ٌمرضون، حٌنما المرضى فقر ٌزٌد

 ٌؽدقون المنقذون المنصرون ظهر المحرومون، والالجئون والمستضعفون والجائعون المرضى كان

 !! المسٌح بربوبٌة باإلقرار مصحوبة العطاء، وٌفٌضون اْلموال،

 االقتصادٌة، الحاجة ضؽط تحت دٌنهم، عن المستضعفٌن من كبٌرة أعداد تحوٌل فً ونجحوا

 الصحٌة والضؽوط
( ٖ) . 

 الٌسوعٌٌن أن.  ؼاٌة إلى واسطة انه على بالتطبٌب ، عنوا ما ولأ ، المبشرون عنً ذلك أجل من

 التبشٌر مراكز إن بل.  التطبٌب مراكز جانب إلى سورٌة فً التبشٌرٌة أعمالهم كثرأ أسسوا قد مثال

 كبار إلى اْلولى عناٌتهم وجهوا المراكز هذه وفً.  اْلمر أول فً للتطبٌب مراكز عندهم بدأت قد

 أخذت اْلٌام ومع. بحت تبشٌرٌة مصالحل الطرٌق هذا من ٌستؽلونهم وكانوا.  اْلعٌان والى الموظفٌن

 الذي  التطبٌب محل المحض التبشٌر حتى حل ٌزٌد بالتبشٌر وقٌامهم تقل بالتطبٌب الٌسوعٌٌن عناٌة

 الناس رءاء كان
. 

 وكان ، الشام بالد فً التنصٌرٌة البعثات أسبق من اْلمرٌكٌة البروتستانتٌة الطبٌة البعثات تعتبرو

 الزور . دٌر فً مستشفى لهم

 المؤسسات مع المنافسة مستوى على اْلرثوذكسٌة الطبٌة المؤسسات تعتبر ال الواقع وفً 

 لألرثوذكس المتفرقة المستشفٌات بعض ٌوجد كان ذلك من الرؼم وعلى. والبروتستانتٌة الكاثولٌكٌة

 وحلب . دمشق فً
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 كما النصرانٌة، الى اإلسالمٌة اْلمة تحوٌل وهً ؼاٌة، الى وسٌلة كان الطب أن لنا ٌتضح وهكذا

الؽرض  لنفس التعلٌم استؽالل على عملوا
(ٔ)

 . 

 للوصول المنصرون اتبعها التً المتعددة الوسائل وأعظم أهم من التعلٌم عتبرا المؤسسات التعلٌمٌة :   -ٖ

 المنصرون الٌه توصل ما أهم من معٌن،وكان أسلوب عند ٌقفوا فلم أهدافهم، وتحقٌق أؼراضهم، لىإ

 ؼزو الى لجأوا أن عسكرٌا، علٌهم السٌطرة من فشلوا أن بعد علٌهم، التؽلب و المسلمٌن لؽزو

 قبل من الكبٌر المادي الدعم قدموا حٌث كبٌرة، اهتماما الجانب هذا أعطوا ولقد فكرٌا، المسلمٌن

 التعلٌمٌة التنصٌرٌة البعثات أرسلوا لذلك الفكرٌة، السٌطرة وسائل أهم من التعلٌم وٌعتبر حكوماتهم،

 . النصرانً الؽرب أفكار لنشر

 ؼاٌة الى وسٌلة هو نماإ التنصٌرٌة اإلرسالٌات فً التعلٌم أن: "جسب هرٌس هنري المنصر وٌرى

 فً وٌقول ،"نصرانٌة وشعوبا نصاری أفرادا ٌصبحوا حتى وتعلٌمهم الناس قٌادة فً الؽاٌة هذه فقط،

 . "التنصٌر لنجاح أساسً شرط المدارس إن":  آخر مقام

 وسٌلة أثمن التعلٌم أن البرهان أثبت لقد" بٌروت فً اْلمرٌكٌة الجامعة رئٌس بثروز مستر ٌقول بٌنما

 ." ولبنان سورٌا لتنصٌر سعٌهم فً اْلمرٌكٌون المنصرون استؽلها

 

 هً المدارس هذه بأن منهم إٌمانا ، االبتدائٌة والمدارس اْلطفال رٌاض و الحضانة بدور اهتموا ولذلك

 الذٌن أولئك ٌشمل حتى التأثٌر هذا وٌستمر النصرانً التعلٌم تأثٌر تحت الناشئٌن لجعل قوة أكبر

 المنصرون اتخذه قد بذلك التعلٌم فكان ، اْلمور مقالٌد وبٌدهم ْلوطانهم قادة ما ٌوم فً سٌصبحون

 . التأثٌر فً مثلى كوسٌلة

 

 من العاشرة حتى واناثا ذكورا أطفالها فً اْلم تحدثه الذي اْلثر أن بما: " المنصرٌن من نفر وٌقول

 الهٌئات أن نعتقد فإننا العقٌدة، عن الدفاع فً المحافظ العنصر من النساء أن وبما اْلهمٌة بالػ عمرهم

 بتحوٌل التعجٌل فً مهمة وسٌلة أنه على المسلمات، النساء بٌن العمل جانب تؤكد أن ٌجب التنصٌرٌة

 .النصرانٌة الى اإلسالمٌة البالد

 

 أجل من جدا، باكرا ٌبدأ االسالم فً المفسد اْلثر إن: "موط جون ٌقول اْلطفال بٌن التعلٌم مجال وفً

 أشكالها طباعهم تأخذ أن وقبل الرشد، بلوؼهم قبل المسٌح الى الصؽار اْلطفال ٌحمل أن ٌجب ذلك

 ٌمكن ْلنه التنصٌر، لنجاح وسٌلة، أثمن المنصرون ٌعتبرها التً االبتدائٌة، المراحل ومن اإلسالمٌة

 وْلن القرى الٌه تحتاج الذي االبتدائً التعلٌم ستار تحت القرى فً أقدامهم تثبٌت من للمنصرٌن

 ٌلقً بما تتأثر تزال ال وهً الصؽار، هؤالء عقول الى ٌصلوا أن من المنصرٌن تمكن االبتدائٌة المدارس

 .إلٌها

 

 ٌكون المدارس هذه فً أن شعروا حٌث االهتمام، أشد للبنات الداخلٌة بالمدارس المنصرون اهتم كما

 المدرسة وْلن السانحة، والفرص المواتٌة اْلحوال من ٌهاف ٌكون لما حبكا، أشد التنصٌري النشاط

 الطالبات ْلن أوثق المسلمات بالطالبات الشخصٌة الصلة تجعل ْلنها الخارجٌة، المدرسة تفضل الداخلٌة
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 الرسمٌة، جازاتاإل فً إال منها ٌخرجن وال ونهارا، لٌال الداخلٌة المدارس فً طوٌلة فترات ٌقضٌن

 فال  نصرانٌة اجتماعٌة حٌاة نفوذ لىإ سالمٌةإ بٌئٌة حٌاة نفوذ من الطالبات تنتزع المدارس تلك وْلن

 .  تأثٌر أشد الحٌاة هذه فٌهن تؤثر أن بد

 

  م9ٔٓٔ/ ـ هٕٕٓٔ الى عهدها ٌرجع والتً البروتستانتٌة اْلمرٌكٌة التنصٌرٌة الجمعٌة أوجدت حٌث

 سورٌا وخصوصا ، العثمانٌة البالد فً التنصٌر بأمر الجمعٌة هذه وتهتم منصرات نساء ولدٌها

 . االسالم سٌطرة تحت التوراة مهبط كانت التً البالد ترك فً ترؼب ال ْلنها ، وفلسطٌن

 النساء عدد إن ،المسٌح الى المسلمات النساء بجلب إال سبٌل ال:"  أنه المنصرات لبعض رأي وفً

 ال نحن اآلن، الى بذل مما أوسع ٌكون أن ٌجب إلٌهن للوصول مجد نشاط فكل جدا عظٌم المسلمات

 على النسائً فرعها تحمل أن( تنصٌرٌة) تبشٌرٌة هٌئة كل من نطلب ولكن جدٌدة، منظمات نقترح

 " .الجٌل هذا فً المسلمات العالم نساء جمٌع الى الوصول هو جدٌدا هدفا عٌنها نصب واضعة ، العمل

 

 بافتتاح البروتستانت وقام ثانوي مدارس وأربعة االبتدائً لمرحة مدارس دمشق فً للكاثولٌك أن كما

 والكلٌات المدارس هذه فً ٌتم وكان طرسوس  وكلٌة حلب كلٌة مثل سورٌا فً تعلٌمٌة مؤسسات عدة

 الكتب هذه وجمٌع  اْلخري العلمٌة المواد جانب الى والالهوت والصلوات نجٌلاإل مواد على التركٌز

 وعقٌدتهم الكرٌم ورسولهم المسلمٌن أمجاد كل على الشدٌد التشوٌه و بالدس ملٌئة الدراسٌة والمواد

 .السمحة االسالمٌة

 ،ـه۷ٖٕٔ عام فً الالذقٌة مدٌنة بلؽوا حتى سورٌا، الى كذلك البروتستانت اْلمرٌكان نشاط امتد ولقد

 . المرقب قضاء من السوٌدا منطقة الى كذلك وامتد البنٌن، و للبنات ابتدائٌة مدارس عدة بها وافتتحوا

 

 برٌطانٌة بعثات ثمة هناك كانت بل فقط، اْلمرٌكان البروتستانت على التعلٌمً النشاط ٌقتصر ولم

 صافٌتا فً لها مدارس عدة البرٌطانٌة السورٌة البعثة أسست فقد. بروتستانتٌة وروسٌة واٌرلندٌة

 . وحماه حمص ومنطقة والحصن

 فً والبروتستانتٌة الكاثولٌكٌة اإلرسالٌات نشاط من نسبٌا أقل اْلرثوذكسٌة اإلرسالٌات نشاط وٌعتبر

حمص فً للفتٌات مدرسة لهم وكان عامة، الشام بالد منطقة
(ٔ)

 . 
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 اْلمرٌكٌة التبشٌرٌة المؤسسات عدد بلػ عشر التاسع القرن نهاٌة قبلالنشاط التبشٌري اْلمرٌكً :  -ٗ

 إلى ٌنضاؾ اْلمرٌكٌة، الدبلوماسٌة بالهٌئات ترتبط كانت مؤسسة ٕٓٓ من اكثر وفلسطٌن سورٌا فً

 وقاموا ْلشرافهم اْلرمن مدارس خضعواوأ المحلٌٌن السكان صفوؾ فً تؽلؽلوا اْلمرٌكٌٌن أن ذلك

 نشاط ظل وهكذا'الؽرض، لهذا أمرٌكٌا عشرٌن من تتكون بعثة وخصصوا العلوٌٌن عشائر بٌن بنشاط

 للبروتستانت كان، و عشر التاسع القرن خالل التبشٌرٌة البعثات على ٌقتصر المتحدة الوالٌات

 . سورٌا فً التربوٌة المعاهد نشر فً السبق مرٌكاناْل

 

 تؽلؽل رافقه التؽلؽل هذا مهمة سهل مهما مدخال اْلمرٌكً والتربوي الدٌنً التبشٌري النشاط شكل

 الوالٌات خارج نفطٌة مصادر على والحصول الخارجٌة اْلسواق إلى الحاجة نتٌجة تجاري اقتصادي

 اْلمرٌكٌة الدبلوماسٌة ترعاها كانت واالقتصادٌة التبشٌرٌة نشطةاْل وهذه المتحدة،
(ٔ)

 . 

 

 إرسالٌة وجدت دمشق ففً:   مناطق عدة فً بارز نشاط اْلمرٌكٌة لإلرسالٌة التبشٌري للنشاط كان

 ظل فً وذلك اْلمرٌكٌة، اإلرسالٌة من المرسلٌن بعض إلٌها وانضم أٌرلندا مرسلً للجنة تابعة

 كما م،9ٙٗٔ عام دمشق فً اْلولى اإلنجٌلٌة الكنٌسة وبنٌت البروتستانتٌة، اإلرسالٌات پٌن التعاون

 عام شخصا ۷ٙ عن دمشق لواء فً البروتستانت عدد ٌزد ولم م919ٔ عام فً الثانٌة بنٌت

 . م9۷1ٔ

 

 الوعظٌة الدروس وأقٌمت،   م9ٗٓٔ عام فً اْلولى االستكشافٌة الرحلة بدأت فقد حلب فً فً أما 

 عمل كما السٌدات من عدد منهم فرد 9ٓٔ حوالی الحاضرٌن عدد وكان التوراة، ودراسة بها

 وأن اْلرثوذكس، من كبٌر عددكان ٌسكنها عشرة آالؾ نسمة  إدلب ففً حلب، أجوار فً المبشرون

 . أذكٌاء المكان هذا فً المسٌحٌٌن من عادٌة ؼٌر نسبة

 لإلرسالٌة تقرٌر وٌصؾ هناك، المسٌحٌٌن بٌن حمص فً للعمل أهلٌا مبشرا أٌضا المبشرون وأرسل

   . لألمل تدعو مبشرة حالة ٌقرر حمص فً ٌعمل الذي اْلهلً الزمٌل أن

 م9۸1ٔ عام فً" پٌتی ٌوسؾ القس" هو إلٌها ٌصل أمرٌكً مبشر أول فكان الالذقٌة أما
(ٕ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 22-13-12-11، ص البٌضانً سعٌد إبراهٌم ، سورٌا تجاه األمرٌكٌة السٌاسة  (1)
  . 36-35، ص عٌسى الرزاق عبد الرزاق عبد ، 1314-1234 الشام بالد فً األمرٌكً التنصٌر( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ٚثذء 11/3/2111 فٟ اٌغٛس٠خ االصِخ ثذا٠خ ِٕزد اٌزجش١ش٠خ ث١ٓ أٚعبط اٌالعئ١ٓ : اٌؾّال -5

 اٌّغ١ٍّٓ اٌغٛس١٠ٓ اٌالعئ١ٓ ٌزٕص١ش ِزىشسح ِؾبٚالد ٕ٘بن ثٍذُ٘ ِٓ اٌغٛس١٠ٓ اٌالعئ١ٓ خشٚط

 اٌالعئ١ٓ ؽبعخ اعزغالي خالي ِٓ اٌّغ١ؾ١خ اٌزجش١ش٠خ اإلغبصخ ِٚؤعغبد اٌىٕبئظ ثؼض لجً ِٓ

 .اٌغٛس١٠ٓ

 

 ِغ رجش١ش٠خ ِٕشٛساد إسفبق ٠زُ وبْ إر اعزؾ١بء ٚػٍٝ ثؾزس اٌّؾبٚالد ٘زٖ رزُ وبٔذ اٌجذا٠خ فٟ

 ٔغخخ أٚ ٌٍّغ١ؼ صٛسح داخٍٗ ٚضغ ف١زُ صؾٟ أٚ غزائٟ طشد ِٓ اٌغٛس١٠ٓ ٌالعئ١ٓ ٠ّٕؼ ِب

 ٌزمذ٠ُ اٌّغبػذاد العزالَ اٌالعئ١ٓ رغّغ ٠غزغً ٚوبْ اٌزجش١ش٠خ، اٌمصص ثؼض أٚ اإلٔغ١ً ِٓ

 .اٌص١ٍت سعُ ػ١ٍٙب ثطب١ٔبد رٛص٠غ رُ وّب اٌّغ١ٍّٓ، ٌالعئ١ٓ ثبٌّغ١ؾ١خ رجش١ش٠خ ٚخطت وٍّبد

 ثشىً ثبالٔزشبس ٌالعئ١ٓ اٌؼٛص ٌؾبٌخ اٌّغزغٍخ اٌزجش١ش٠خ اٌغٙٛد ٘زٖ أخزد اٌٛلذ ِشٚس ِغ ٌٚىٓ

 ث١ٓ اٌزجش١ش٠خ ٚإٌّظّبد اٌىٕبئظ ٘زٖ عٙٛد فٟ األعبط ٟ٘ ٚأصجؾذ ٚػٍٕٟ، ٚٚاضؼ وج١ش

 اٌزجش١ش فمشح ؽضٛس رشزشط اٌىٕبئظ ٘زٖ أضؾذ فمذ اٌالعئ١ٓ، ِٚغبػذح خذِخ ١ٌٚظ اٌالعئ١ٓ

 15 صّٕٗ ٠زغــــــــبٚص ال صؾٟ طشد ِٓ ٚاٌّىٛٔخ اإلغبص١خ اٌّغبػذح ػٍٝ ٌٍؾصٛي ثبٌّغ١ؾ١خ

 أٚ اٌغزائٟ اٌطشد ل١ّخ إر اٌصؾٟ، اٌطشد ٟ٘ ل١ّخ اإلغبص١خ اٌّغبػذاد ألً ٚثبٌّٕبعجخ) دٚالس

 ٌؾبعخ ثشغ اعزغالي فٟ( اٌصؾٟ اٌطشد ل١ّخ أضؼبف وٍفزٙب اٌّغزٍضِبد ثبلٟ أٚ اٌزذفئخ ٚعبئً

 !اٌالعئ١ٓ

 اٌجؾش أٚ ثبٌؼًّ اٌشعبي الٔشغبي إٌغبء ٘ٓ ثبٌّغ١ؾ١خ اٌزجش١ش٠خ اٌفمشاد ٘زٖ ٠ؾضش ِٓ ٚغبٌت

 .ػٕٗ

 

 خبصخ ثشاِظ رٕظ١ُ ٠زُ ؽ١ش ٚاٌمصش، األطفبي اعزغالي فٟ اٌزجش١ش٠خ ٚإٌّظّبد اٌىٕبئظ رؼًّ

 ١ٌزُ ٚرٌه ٌُٙ ع١مبَ اٌزٞ ٌٍٕشبط األِٛس أ١ٌٚبء ِٓ أٞ ؽضٛس ػذَ ٠شزشط ٌٚىٓ ٌألطفبي،

 !ٚػٟ ثذْٚ اٌذ١ٕ٠خ ِؼزمذارُٙ ٚرغ١١ش ثُٙ اٌزالػت ٠ٚغًٙ ربَ ثشىً ثُٙ االعزفشاد

 اٌغٛدح ِؼب١٠ش ٌىً االعال١ِخ االٔغب١ٔخ اٌّؤعغبد اٌغ١ّؼبد أغٍت رّزضً اٌزٞ اٌٛلذ ٚفٟ

 ٠زُ ٚاإلٔغبٟٔ، ٚاٌخ١شٞ اٌششػٟ ٚاعجٙب ِٓ اٌىض١ش ػٓ رٌه أعً ِٓ ٚرزٕبصي اٌؼب١ٌّخ ٚاٌشلبثخ

 ٚدْٚ اٌّغ١ٍّٓ اٌالعئ١ٓ ث١ٓ ٠ٚغش عٌٙٛخ ثىً ٌٍؼًّ اٌزجش١ش٠خ اٌغٙبد ٌزٍه اٌطش٠ك ر١ّٙذ

 اوزشاس دْٚ إٌبفزح اٌمٛا١ٔٓ ٠خبٌف ثؼضُٙ إْ ثً اٌذ١ٌٚخ، اٌّؼب١٠ش ػٓ ٚثؼ١ذح ٚاضؾخ سلبثخ

 دٌٚزٗ ِٓ ٚاٌذػُ اٌغٕذ ثٛعٛد ِٕٗ صمخ ٚاٌفٕٟ، ٚاٌّبٌٟ اإلداسٞ اٌؼًّ ِمِٛبد أدٟٔ ٌذ٠ٗ ١ٌٚظ

األعٕج١خ
 (1)

 . 

 

 ٌّذح وٛثبٟٔ ِذ٠ٕخ فٟ رضا٠ذا اٌّغ١ؾ١خ إٌٝ اإلعالَ ِٓ رؾٌٛٛا اٌز٠ٓ اٌغٛس١٠ٓ ِٓ رغّغ ٠ٚشٙذ

 اٌؾذٚد ػٍٝ اٌٛالؼخ اٌّذ٠ٕخ فٟ إٔغ١ٍ١خ و١ٕغخ أٚي افززؾذ أعش، ػذح رؾٌٛذ أْ ٚثؼذ ، شٙٛس

 . اٌزشو١خ-اٌغٛس٠خ

 

 

 

 

                                                           

 .2216 ، حماد زٌاد ، السورٌٌن الالجئٌن ٌغزو والتبشٌر التنصٌر،  البٌان مجلة( 1)
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 رىْٛ ِب ػبدح ٚاٌزٟ عٛس٠ب، شّبي فٟ وشد٠خ أغٍج١خ رغىٕٙب اٌزٟ إٌّبطك فٟ وض١شْٚ، ٠ٚمٛي

 .وٛثبٟٔ فٟ اٌّغ١ؾ١خ أزششد ث١ّٕب لٛح، أوضش ثبرذ اٌالد١ٕ٠خ إْ ػٍّب١ٔخ، اٌؾضش٠خ ِشاوض٘ب

 ػٍٝ اٌؾصٛي ِضً شخص١خ ِىبعت ٌزؾم١ك ٠غؼْٛ اٌغذد اٌّزؾ١ٌٛٓ أْ إٌٝ ِٕزمذْٚ ٠ٕٚظش

 إٌٝ ٌٍٙغشح فشصُٙ ٚرؾغ١ٓ ٚٚظبئف إٌّطمخ فٟ رؼًّ ِغ١ؾ١خ ِٕظّبد ِٓ ِب١ٌخ ِغبػذاد

 .أٚسٚث١خ دٚي

 ٌٍٕبصؽ١ٓ لش٠ت ِخ١ُ فٟ فشاط ٠ٚؼًّ وٛثبٟٔ فٟ االٔغ١ٍ١خ اٌى١ٕغخ ِؤعظ فشاط ػّش ٚلبي

 أ٠بَ اٌمذاط ٚٔم١ُ صالصبء وً ٔغزّغ"  اٌى١ٕغخ ثٕبء فٟ عبػذد ِغ١ؾ١خ إغبصخ ِٕظّخ ٌصبٌؼ

 ".االٔضّبَ ٠ش٠ذ شخص ألٞ ِفزٛؽخ( اٌى١ٕغخ) إٔٙب ، اٌغّؼخ

 ِٓ ِزؾ١ٌٛٓ ِغ اٌزمٝ إٔٗ ٌٍؼالط، رشو١ب إٌٝ ٚ٘شة وٛثبٟٔ فٟ أفغبس فٟ رساػٗ فمذ شبة ٚلبي

 .إ١ٌُٙ االٔضّبَ اٌّطبف ٔٙب٠خ فٟ ٚلشس ٕ٘بن ٚاألرشان األوشاد

 اٌّغ١ؾ١خ اإلغبصخ ِٕظّبد إْ ٠ٚمٌْٛٛ. اٌّغ١ؾٟ اٌٛعٛد رٕبِٟ وٛثبٟٔ فٟ اٌجؼض ٠ٚشفض

 اٌزؾٛي إٌٝ إٌبط ٌذفغ اٌؾشة ثغجت ٚاٌصذِخ اٌفٛضٝ اعزغٍذ اٌزجش١ش ٚثؼضبد اٌغشث١خ
(1)

 . 

 

 أوذٚا اٌز٠ٓ اٌّخ١ُ أطفبي ِٓ ػذد ِٓ الزشثذ أٔٙب ٌٙب رمش٠ش فٟ" ٔذ اٌغض٠شح" روشد ٚلذ

 ثذا ِب ٚ٘ٛ اٌّغبػذاد، ِغ عٕت إٌٝ عٕجب اٌغّؼ١خ ِٓ ِغ١ؾ١خ د١ٕ٠خ ٚلصص وزت ػٍٝ ؽصٌُٛٙ

 .إ١ٌُٙ ؽذ٠ضٕب خالي أ٠ذ٠ُٙ فٟ

 ِصٛسا رغغ١ال ٔشش لذ اٌّىبْ ِٓ اٌمش٠ت اٌشؽّخ ِخ١ُ ػٓ اٌّغؤٚي ػجبط ِؾّذ اٌش١خ ٚوبْ

 اٌغٛس١٠ٓ، إٌبصؽ١ٓ ِغبػذح شؼبس ٚرؾذ اٌّصش٠خ اٌغّؼ١خ إْ ف١ٗ لبي" ٠ٛر١ٛة" ِٛلغ ػٍٝ

إٌبصؽ١ٓ ِخ١ّبد فٟ اٌّغ١ؾٟ ثبٌذ٠ٓ ثبٌزجش١ش رمَٛ
(2)

. 

 

 فٟ اٌششل١خ ٌٍىٕبئظ اٌجبثٛٞ سئ١ظ أْ 11/5/2113َ فٟ األسد١ٔخ األٔجبط صؾ١فخ ٚٔششد

ِذ٠ٕخ اٌضسلبء  فٟ اٌغٛس٠خ اٌؼبئالد ِٓ ػذدا اٌزمٝ عبٔذسٞ ١ٌٛٔبسدٚ اٌىبسد٠ٕبي اٌفبر١ىبْ ؽبضشح

 .اٌخ١ش٠خ األسد١ٔخ اٌىبس٠زبط عّؼ١خ ِٓ ِمذِخ ِؼٛٔبد رٛص٠غ ػٍٝ األسد١ٔخ

 

 دأثذ لذ األسد١ٔخ اٌّفشق ثّذ٠ٕخ االرؾبد و١ٕغخ أْ 23/5/2113َ فٟ ثشط أؽشاس صؾ١فخ ٔمٍذ ٚ

 رمذَ اٌزٟ اٌغزائ١خ اٌطشٚد ِغ ٚأٔبع١ً د١ٕ٠خ وزت رٛص٠غ ػٍٝ األسدْ إٌٝ اٌغٛسٞ اٌٍغٛء ثذا٠خ ِٕز

 اٌّزوٛسح اٌى١ٕغخ لبِذ وّب ٚاٌغزائ١خ، اٌّبد٠خ ٌٍّغبػذاد ؽبعزُٙ ِغزغ١ٍٓ اٌغٛس١٠ٓ ٌالعئ١ٓ

 .اٌّغ١ؾٟ اٌذ٠ٓ رؼب١ٌُ ١ٌزٍمٛا اٌّذسع١خ اٌصفٛف إٌٝ اٌغٛس١٠ٓ اٌالعئ١ٓ أثٕبء ثؼض ثضُ

 

 

 

 

 

                                                           

 . 2213، عمار حسن تحرٌر،  العربٌة للنشرة وجدي لٌلٌان،  سورٌة بلدة فً المسٌحٌة انتشار ، روٌترز( 1)
 . م2215، سعد علً ، بلبنان السورٌٌن النازحٌن مخٌمات فً تنصٌري نشاط رصد ، الجزٌرة قناة موقع( 2)
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 اخلامتة

 شوضإر ر إٌصشا١ٔخ، فٟ إٌصبسٜ غ١ش إدخبي ِغشدػٍٝ اٌزجش١ش ظب٘شح لذ٠ّخ رزغذد فٍُ رؼذ لبصشح 

 . ِؾّذ ٚسعٌُٛٙ ثذ٠ُٕٙ اٌّغ١ٍّٓ صمخ ٔضع ػٍٝ ؼًّاٌ أٚ إعالُِٙ، ِٓ اٌّغ١ٍّٓ إخشاط ػٍٝ األْ

 ُٙ ٠غزٙذفٛٔ اٌز٠ٓ إٌبط طج١ؼخ فٟ ٠ذخً ثؼضٙب ٛعبئًثّؤاصسح ثؼض اٌ رٌه ػٍٝ شْٚاٌّجش دأة ٚلذ

 (االعزؼّبس) وبالؽزالي ِغبٔذح ػٛاًِ فٟ ِٕٙب عضء ٠ذخً وّب ِٚشضٝ، ٚعٍٙخ فمشاء ِٓ ٌٍزجش١ش

 .ذٚي اإلعال١ِخ اٌؼ١ٍّخ ألػذاء اإلعالَ ِٚصبٌؾُٙ اٌ ؽىِٛبدٚثؼض  ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ،

ِٚٛاعٙخ اٌزجش١ش رذخً فٟ إطبس اٌصشاع ث١ٓ اٌؾك ٚاٌجبطً ، ٚفٟ عج١ً خطٛاد ػ١ٍّخ ٌّٛاعٙخ 

 :  إٌشبط اٌزجش١شٞ أش١ش إٌٝ ثؼٍض ِٓ اٌزٛص١بد أّ٘ٙب

اٌجذ٠ً اٌصبٌؼ فٟ  اٌّغزّؼبد اٌفم١شح اٌّغٍّخ ٚرمذ٠ُ اٌزىض١ف ِٓ أػّبي اإلغبصخ فٟ -1

 .اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌطج١خ ٚاإلغبص١خ 

2-  ّّ أٚ  ً اٌغبِؼبد اإلعال١ِخ رمذ٠ُ إٌّؼ اٌزؼ١ّ١ٍخ ألثٕبء اٌّغزّؼبد ٚاٌذٚي اٌفم١شح اٌّغٍّخرؾ

 . اٌذٚي اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ ؽشٚة 

 رؼٛد اٌجؼضبد ٘زٖ ألْ ٚأِش٠ىب أسٚسثب إٌٝ اٌؼ١ٍّخ اٌجؼضبد إسعبي ٌّشىٍخ ػ١ٍّخ ؽٍٛي إ٠غبد -3

 . اإلعالِٟ ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌّغزّغ ٌٍضمبلخ ٚاٌّضبّدح اٌذخ١ٍخ ثب٢ساء ِؾٍّخ

 .إٔشبء ِٕظّبد إعال١ِخ رغؼٝ ٌىشف أعب١ٌت اٌزجش١ش ٚاٌشد ػٍٝ إفزشاءارُٙ  -4

 اٌّغٍُ ٠ىْٛ ؽزٝ  اٌضٛاثذ ٚرضج١ذ ا١ٌم١ٓ ٌزؼض٠ض اإلعالَ أصٛي ثصؾخ اٌّؼ١ٕخ اٌجشاِظ دساعخ -5

 . ؽٛي اإلعالَ اٌّضبسح اٌشجٙبد ضذ ١ِٕغ ؽصٓ فٟ

 . اٌؼ١ٍب ٚاٌّؼب٘ذ اٌغبِؼبد فٟ اٌزجش١ش٠خ ٚاٌذساعبد اٌجؾٛس ػٍٝ اٌزشو١ض -6

 . خبصخ ٚاٌشجبة األطفبي فئخ ػٍٝ اٌذػبح أٔشطخ ٚرىض١ف اٌذػٛٞ اٌٛعظ رشو١ض -7

 

 اٌزؼش٠ف خالي ِٓ اٌزجش١ش ِٛاعٙخ ٚعبئً ِٓ ٚع١ٍخ فٟ أعّٙذ لذ اٌؼًّ ثٙزا أوْٛ أْ أسعٛ ٚخزبِب

ّٟ  فمذ فٙزا ِٓ فضً هللا ٚ   لذ أوٓ فئْ. ِٛاعٙزٗ عجً ٚالزشاػ ٚعبئٍٗ ػٍٝ ٚاٌزؼشف ثٗ  ٚإْ ،ِٗٚئّ  ػٍ

 . ٔفغٟ فّٓ لصشد أوٓ

فمٕب ٌٕصشح د٠ٕٗ ٚال ٠غزجذٌٕب ٠ٚٛ ٚأْ ٠غزؼٍّٕب ٌّب ٠ؾجٗ ٠ٚشضبٖ أْ ٠غؼٍٕب ٘ذاح ِٙزذ٠ٓ أعأي هللا 

 . ٚوزبثٗ ٚعٕخ ٔج١ٗ

 

 اٌؼب١ٌّٓ سة ٚاٌؾّذهلل

 ٚعٍُ ٚصؾجٗ آٌٗ ٚػٍٝ ِؾّذ ع١ذٔب ػٍٝ هللا ٚصٍٝ
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 املصادر واملراجع

 
اإلرسالٌات التبشٌرٌة كتاب ٌبحث فً نشأة التبشٌر وتطوره وأشهر اإلرسالٌات التبشٌرٌة  -ٔ

 م .ٕٙٔٓهـ۷ٖٗٔومناهجها ، عبد الجلٌل شلبً ، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة ، 

الثالث عشر الهجري وحركة التصدي اإلرسالٌات اْلجنبٌة إلى بالد الشام خالل القرن  -ٕ

هـ ٕٔٗٔ،  ٔاإلسالمً  لها ، ٌسرى محمد الحنفً ، رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر، ج

 م.11ٕٔ

التبشٌر واالستعمار فً البالد العربٌة عرض لجهود المبشرٌن التً تسعى إلخضاع الشرق  -ٖ

 . م1ٖ٘ٔهـ ۷ٕٖٔ،  ٘لإلستعمار الؽربً ، مصطفى خالدي وعمر فروخ ، ط

 الشهري، محمد الرحمن عبد( ، اْلردن -فلسطٌن– سورٌا– لبنان:) الشام بالد فً التبشٌر -ٗ

 . هـٗٓٗٔ/  م19ٗٔ،  الماجستٌر درجة لنٌل مقدمة رسالة

،  ٕالتنصٌر مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته ، علً بن إبراهٌم الحمد النملة  ، ط -٘

 هـ .1ٔٗٔ

، عبد الرزاق عبد الرزاق عٌسى ، مكتبة  1ٔٗٔ-9ٖٗٔ التنصٌر اْلمرٌكً فً بالد الشام -ٙ

 م .ٕ٘ٓٓ،  ٔمدبولً ، القاهرة ، ط

 والحادي العاشر" عشر والسابع عشر السادس القرنٌن فً الشام بالد فً اْلوربٌة الجالٌات -۷

 . م 191ٔ هـ1ٓٗٔ، ٔط ، ٕج ، الرسالة مؤسسة ، الصباغ لٌلى ،"  الهجرٌٌن عشر

 حسن تحرٌر،  العربٌة للنشرة وجدي لٌلٌان،  سورٌة بلدة فً المسٌحٌة انتشار ، روٌترز -9

 . 1ٕٔٓ، عمار

 – عمان ، والتوزٌع للنشر أمواج ، البٌضانً سعٌد إبراهٌم ، سورٌا تجاه اْلمرٌكٌة السٌاسة -1

 .مٕ٘ٔٓ ،ٔط ، اْلردن

 النازحٌن مخٌمات فً تنصٌري نشاط رصد ، الرسمً الموقع ، اإلخبارٌة الجزٌرة قناة -ٓٔ

 . مٕ٘ٔٓ، سعد علً ، بلبنان السورٌٌن

 .ٕٙٔٓ ، حماد زٌاد ، السورٌٌن الالجئٌن ٌؽزو والتبشٌر التنصٌر،  البٌان مجلة  -ٔٔ

المحاوالت التبشٌرٌة فً بالد الشام فً عصر الحروب الصلٌبٌة ، حسن عبد الوهاب حسٌن ،  -ٕٔ

 م . 191ٔدار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، 

 الوطنٌة فهد الملك مكتبة الشثري، ناصر بن محمد ، اإلسالمٌة البالد على التنصٌرٌة الهجمة -ٖٔ

 . مٖٕٓٓهـٕٗٗٔ ، ٔط ،
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 فهرس احملتوايت
 

 المقدمة .....................................................................................ٔ 

  ٕالبحث...............................................................................أهداؾ 

 ..........................................................................ٕالدراسات السابقة 

  خطة البحث................................................................................ٖ 

 

 . مفهومه ، وأهدافه ، ووسائله ، التبشٌر:  اْلول الفصل

 

 مفهوم التبشٌر.............................................................................ٗ 

  أهداؾ التبشٌر............................................................................ٗ 

 التبشٌر وسائل ............................................................................٘ 

 

 . التبشٌري النشاط وبداٌة سورٌا فً الدٌنٌة الطوائؾ:  الثانً الفصل   

 

 ۷............................................................................ الدٌنٌة الطوائؾ 

  ۷...................................................... تارٌخ دخول النصرانٌة إلى سورٌا 

 9.........................................................سورٌا فً تبشٌريبداٌة النشاط ال 

 

 . سورٌا فً التبشٌر مٌادٌن أهم:  الثالث الفصل                    

 1.................................... الصلٌبٌة الحروب عصر فً التبشٌرٌة المحاوالت 

 الطبٌة المؤسسات ......................................................................ٔٔ 

 التعلٌمٌة المؤسسات ...................................................................ٕٔ 

 اْلمرٌكً التبشٌري النشاط ............................................................ٔٗ 

 الالجئٌن أوساط بٌن التبشٌرٌة الحمالت .............................................ٔ٘  

 

 ۷ٔ................................................................................. الخاتمة 

  9ٔ....................................................................المصادر والمراجع 

  1ٔ.....................................................................فهرس المحتوٌات 
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