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ملخص:
عرفت شعوب بالد املغرب الديانة النصرانية في القرون األولى بعد ميالد املسيح عيس ى عليه السالم،
فعكفوا على االستماع لإلنجيل وفهمه وتجاوبون مع البشارة ال لسبب السلطة الرومانية وإنما على الرغم
منها ،والدراسات تؤكد أنهم فقدوا من أجل النصرانية كل ما يملكون بما في ذلك ممتلكاتهم وحريتهم وحتى
حياتهم ،لذا كانت الديانة النصرانية إفريقية أكثر منها رومانية ،وأصبحت من بين املكونات األساسية للتراث
الديني في هذه املنطقة ،وهكذا تغلغل تأثيرها إلى أقص ى الداخل حتى الصحراء حيث لم تكن هناك سيطرة
رومانية ،كما كان أوسع وأقوى انتشار لها تحت اسم الدوناتية ))Donatism؛ ويعد موضوع البحث ذو
أهمية وهو يطرح إشكالية مركزية تهدف إلى التعريف بالديانة النصرانية وكيفية وصولها إلى بالد املغرب،
وإبراز مختلف مراحل انتشارها فيها ،لذلك ارتأينا إلى تناول هذا املوضوع من اجل التطرق إلى اإلرهاصات
األولى لظهور النصرانية وانتشارها وأهم الحركات التي ميزتها في بالد املغرب القديم.
الكلمات املفتاحية :النصرانية؛ الدوناتية؛ الصراع الديني؛ املغرب القديم ،اوغسطينوس
Abstract
The peoples of ancient Maghreb knew the Christianity in the first centuries after
the birth of Jesus Christ, so they worked on listening to the Bible, understanding it and
responding to the good news, not because of the Roman authority, but in spite of it, and
studies confirm that for the sake of Christianity they lost everything they possessed,
including their property, freedom and even their lives. And they strive to hear and
understand the gospel, and have responded to the good news of the Lord. Therefore, the
Christianity was more African than Roman, and it became one of the basic components of
the religious heritage in this region, and thus its influence penetrated to the farthest reaches
of the interior where there was no Roman control, as it was the widest and strongest spread
of it under the name of donatism.
Keywords
Christianity; donatism ; Religious conflict; ancient Maghreb ; Augustine of hippo
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 -1مقدمة
إن تاريخ انتشار النصرانية في أوساط الشعب ببالد املغرب القديم ككل يعود إلى نهاية القرن الثالث
وبداية الرابع امليالديين ،وهذا االنتشار ظل غامضا التسامه بالصمت منذ ظهوره في فلسطين ،حيث ُيعزى
هذا الصمت حسب مؤرخي النصرانية في افريقية إلى انتهاج معتنقو النصرانية السرية التامة التقاء شر
االضطهاد من طرف السلطات اإلمبراطورية الرومانية ،وهناك من يرى أن انتقال بذور النصرانية األولى في
افريقية بفضل تنقل الرسول (الحواري) مرقس ) )Marcusمع مجموعة من تالمذته حيث تركهم ينشرون
تعاليم املسيح في أوساط املدن (املجتمع) ،إال أن تنظيم الحركة قد تم على يد مبعوثين من كنيسة روما بعد
ذلك.
من املرجح أن العقيدة النصرانية بدأت تنتشر في ضواحي وأرياف املقاطعات الرومانية ببالد املغرب
عموما خالل القرن الثالث امليالدي ،ومنه يرجع معظم الباحثين إن انتشار النصرانية في املنطقة يمكن
حصرها في الوضعية االقتصادية واالجتماعية املزرية التي مرت بها ،وفي الفراغ الروحي الذي حاولت السلطة
اإلمبراطورية ملؤه بعبادة اإلمبراطور ،اضافة إلى مبادئ التسامح والعدل واملساواة والتآزر واملواساة ،وهذه
املبادئ التي ترجمها دعاة النصرانية وجدت الصدى الكبير واألثر العميق في نفوس املحرومين واملقهورين
فاستجابوا وانقادوا لها.
وتذكر املصادر أن نصارى بالد املغرب القديم عاشوا جنبا إلى جنب مع الوثنيين ،وكثيرا ما وجدت
أمكنة اجتماعات النصاري الحجرية في املدن إلى جانب مزارات اآللهة أو قبالة املعابد الوثنية ،كذلك فان
بيوت النصارى كانت موزعة بين جيرانهم الوثنيين ولم يفكر هؤالء قط في االنعزال وإقامة أحياء خاصة بهم؛
ولم تتميز الجماعات النصرانية عن املجتمع الوثني بمواقعها الطبيعية أو املادية ولكنها تميزت عنها بطبيعة
وأسلوب الحياة التي تحياها ،فقد شقوا طريقهم مع جيرانهم الوثنيين بجهد وهذه هي املحبة التي كانت تحثهم
على التكلم عن خالص املسيح كلما سنحت لهم الفرصة ،وقد اظهر النصارى حقيقة إيمانهم بنوعية الحياة
التي عاشوها فلم يكونوا يخجلون بنصرانيتهم بل كانوا مستعدين ليشرحوا الحق اإللهي لكل من يصغي.
من هذا املنطلق يعتبر موضوع البحث ذو أهمية وهو يطرح إشكالية مركزية تهدف إلى إبراز مراحل
انتشاره النصرانية في سمال افريقيا واإلرهاصات األولى لظهورها وتوسعها قبل ان تصل الى أوربا ،وأهم
الحركات التي ميزتها.
 -2النصرانية ببالد املغرب القديم:
عندما اعتلى قسطنطين العرش (323م337-م) كانت الديانة النصرانية قد تغلغلت في كيان
اإلمبراطورية منذ حوالي ثالثة قرون حيث تم السماح للنصارى بإقامة شعائرهم الدينية أو بما يسمى عصر
مبان دينية جديدة واملتمثلة خاصة
السالم الديني؛ وابتداء من سنة 312م ،أباح لهم اإلمبراطور حرية بناء ٍ
في البازيليكات ) (basilicsبل وجعل خزينة الدولة تشارك في بناء عدد منها( .فرج ،1987 ،ص )19
فبعدما انتصر قسطنطين على منافسيه في معركة جسر ميلقيان 313م ()Milvian Bridge
أعلن اإلمبراطور مرسوم ميالن املشهور املعروف بمرسوم التسامح الذي يدعو إلى السالم والهدوء في
الكنيسة النصرانية ،وواقع األمر أن قسطنطين لم ينفرد بإصدار هذا املرسوم بل شاركه في مسؤوليته
شريكه في الحكم االمبراطور ليسينوس )324-308) (Liciniusم) ،وقد استقبل هذا املرسوم على انه
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قانون أساس ي من قوانين العالم الروماني ،)Rivière, Y., 10, 2002, pp 327-361( .ومن هذا املرسوم
‹‹ ...عندما تقابلنا نحن قسطنطين أغسطس ليسينوس أغسطس في ميالن مكللين بالرعاية والعناية
أخذنا نبحث في جميع الوسائل الخاصة بالصالح العام لرعايانا ،ومن هذه الوسائل التي تهم الكثيرين
وتعود بالنفع عليهم مسألة حرية العقيدة ،لذلك قررنا إصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وكافة
الطوائف األخرى حرية اختيار وممارسة العقيدة التي يرتضونها ،وبذلك نضمن رضا جميع اآللهة
والقوى السماوية علينا ،كما نضمن رضا جميع رعايانا ممن يعيشون في كتف سلطاتنا وهكذا قررنا عن
ثبات وتعقل أن ال يحرم أي فرد كائنا من كان من اختيارالنصرانية ديانة له ،ولكل فرد الحرية في اختيار
الدين الذي يناسبه ،وبذلك نضمن استمرار تأييد الرب لنا بنفس الكرم والقوة اللذين تعودانا هما
منه( .››...سعيد عمران ،د.ت ،ص )39
كانت هناك ثالث فئات رئيسية حاضرة في الكنائس النصرانية ،وكان البربر يشكلون األغلبية ،أما
الفينيقيون الذين تزاوج البربر معهم فكانوا موجودين في املدن والحواضر وكانوا يمثلون الطبقة الحرفية
والتجار ،وكان الرومان يمثلون الطبقة األرستقراطية ،وقد شكل هؤالء نخبة من أهل املدينة وصفوتهم،
لكن الكنيسة جمعتهم إخوة وأخوات في عائلة تخطت حدود العرقية واللغة فكانت بينهم عالقة صدق
وعطف.
بدأ التنظيم الكنس ي سواء الخاص بحدود املقاطعات أو الخاص بالهيكلة االدارية في افريقيا منذ
القرن الثالث ميالدي ( ،)Leclercq, H., T1, 1904, p 44ففي هذه الفترة كانت افريقيا مقسمة إلى ثالث
مقاطعات :املقاطعة االفريقية (تضم الطرابلسية والبيزاكينا والبروقنصلية) ،ومقاطعة نوميديا ،ومقاطعة
ُ
املوريطانياتان ،حيث ذكر هذا التقسيم وتبناه األفارقة في االجتماع الكنس ي الذي انعقد في قرطاجة سنة
256م ،ثم أحدث االمبراطور ديوقلسيانوس (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus
) 305-284( Augustusم) نظام االسقفية الذي تبنته الكنيسة فيما بعد في تنظميها الداخلي والخارجي.
(.)Leclercq, H., T1, 1904, p 44
في نفس السياق ،في منتصف القرن الثالث امليالدي وجدت وثائق تعود إلى مرحلة القديس كبريانوس
( )Cyprianus (Caecilius) Caecilianus Thasciusتدل على وجود كنيسة منظمة مهيكلة من خالل
كثرة األبرشيات املنتشرة في افريقيا ،والتي أثرت بصورة عميقة في املجتمع املحلي وخاصة في األشخاص
املهمين وأسياد القوم( .املبكر ،2004 ،ص )150،
تميزت االضطهادات اإلمبراطورية بلونين في افريقيا ضد النصارى ،اللون األول املتمثل في االضطهاد
الذي مارسته السلطة اإلمبراطورية الوثنية ،واللون الثاني املتمثل بدوره في االضطهاد الذي مارسته السلطة
اإلمبراطورية النصرانية على املنشقين الذين أصبحوا هراطقة في نظرهم( .املبكر ،2004 ،ص )335،
اشتدت االضطهادات في بداية القرن الرابع ميالدي (، )Clausse, G., T1, 1893, pp. 28-29
وخاصة في الفترة املمتدة من  303م إلى  305م ،في املقاطعات اإلفريقية بسبب امتناع جماعة من النصارى
تسليم الكتب والرسائل املقدسة ) (Danielou, J ; Marrou, H. I., 1963, p 285حيث أمر
اإلمبراطور ديوقلسيانوس بتتبع كل رجل دين وتجريده من كل الوثائق املقدسة املتمثلة في الرسائل والكتب
ثم حرقها ،وتهديم املباني الدينية وقتل كل أسقف يحاول املقاومة أو الدفاع عن أماكن العبادة ،كما حدث
في كيرتا ( قسنطينة) حيث تم حرق الكتب املقدسة فيها ( ، )Ballu, A., 1897, p 35.بعد ذلك استدعائهم
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تحت التهديد باملوت في حالة رفض تقديم األضحيات إلى آلهة اإلمبراطورية كبرهان لوالئهم املطلق لإلمبراطور
واإلمبراطورية.)Lancel, S., 2003, p 214( .
 -3أرنوبيس ودفاعه عن النصرانية:
ففي عام 295م أو 296م اندهش نصارى سكان املقاطعات عن اإلعالن املفاجئ ألرنوبيس اهتداءه
إلى اإليمان النصراني ولم يصدقوا ذلك ،واعتقدوا أن األمر ينطوي على مشاورة مخادعة بهدف التسلل إلى
داخل املجموعة النصرانية بغية تخريبها ،كما رفض ناظر الكنيسة أن يعمده باسم املسيح ،ولكن ارنوبيس
كان مخلصا من دون أي شك ،وإلثبات ذلك بدأ يكتب ويدافع عن النصرانية ضد الوثنية وكان الهدف هو
تأكيده للنصارى حقيقة اهتداءه)Monier, M.F., 1991, pp 46, 47( .
كان أرنوبيس بربريا وهو يفتخر لهذا االنتماء وقليل ما كان يحبذ السلطة الرومانية ،تحدث عن آلهة
الوثن القديمة ببالد املغرب القديم من منطلق معرفته الشخصية بها ساخرا باآللهة الرومانية املستوردة
والتي تبدوا رديئة وفي أدني منزلة من ذلك ) ، (Monier ,M. F., 1991, p48كما يهوى حنبعل القرطاجي
( ،)Hannibalوفي مجال املناظرات الدينية كان يقف دائما موقفا معارضا من جماعة النصارى في مسقط
رأسه ،كما كان يهتم اهتماما عميقا بشتى املسائل األدبية واألخالقية ،وهذا كله دفعه إلى البحث في كل ما
يصادفه من فلسفات وديانات.
 -4عصرالقديس أوغسطينوس:
ولد أوغسطينوس في  13تشرين الثاني /نوفمبر سنة 354م بمدينة تاغست (سوق أهراس) ،وكان
أبوه وثني يدعى باترسيوس يعمل موظفا في إحدى املجالس ،نال سر املعمودية قبيل وفاته سنة 381م،
وكانت أمه تدعى مونيكا وهي نصرانية شديدة التقوى ،كان طموحها هي وزوجها منصبين على ابنهما الذي
يملك مواهب فريدة ويأمالن له مستقبال زاهرا( .اندريه جوليان ،1978 ،ص .)305
وكان رئيس األساقفة هو القديس أمالرواس  ، (Sant Amlroiseوقد أثرت خطب هذا القديس
تأثيرا عميقا في نفس أغسطينوس وأعجب بفصاحته ،ونتيجة هذا أصبح يشعر بميل وانجذاب نحو املذهب
الكاثوليكي ،وبدأ بعد ذلك بإصالح سلوكه وتهذيب حياته ،واهتدى إلى عقيدة أمه القديسة مونيكا( .منصور،
 ،1991ص)325
وقد رقاه أسقف عنابه " هيبو " إلى درجة القسيس سنة  391م رغما عن امتناعه ،ثم اتخذه معاونا
له سنة  396م ،وبعد ذلك بمدة قصيرة خلف أسقف هيبو على الكرس ي األسقفي ،وكان كثيرا ما يزور
صديقه األسقف أوريليانوس ) (Aurélienجثليق أساقفة قرطاج أي متقدم األساقفة( .كرم  ،1965،ص
ص)27،26
أشتهر القديس أوغسطينوس بنشاطه وبمجهوداته الجبارة التي كان يبذلها إلرجاع وحدة الكنيسة
بمقاومة النحل وجميع أسباب االنقسام ،فهو الذي تسبب في عقد مجمع قرطاج سنة  411م ،والذي
حضره مئات من األساقفة الكاثوليك والدوناتيين انتهى باتفاق وقع إثباته في دستور  30جانفي  412م،
وينص هذا الدستور على وجوب رجوع املنشقين القاطنين بالبيروقنصلية في حجز الكنيسة وإال يقع الحكم
عليهم بمصادرة أمالكهم( .العروي ،1996 ،ص)66
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لقد أتصف أغسطنيوس بصفات نادرة ،فكانت له روح متحمسة لطيفة وإرادة قوية ومزاج الزعيم
وسخر هذه الخصال لخدمة الكنيسة ،وكانت له مرونة الدبلوماس ي ،أما مواهبه الفكرية فهي متنوعة تنوعا
غريبا ،فقد جعلت منه خطيبا وكاتبا من طراز عال ،فلم يتح للنصرانية أن رزقت زعيما في مرتبته قط( .أندري
جوليان ،1978 ،ص)308
ترك أغسطنيوس مؤلفات جمة تتجاوز  200رسالة و  500موعظة ،و  113ملفوفة مصوغة
بالالتينية ضاع قسم كبير منها ،اشتهرت كتاباته باملتانة والبالغة وقوة البيان ،وتنقسم تلك اآلثار إلى
قطاعات أهمها القطاع الديني الذي يطغى على سائرها ،ومن أهم مؤلفات القديس أوغسطنوس سيرته "
اعترافاتي ) (the confessionsالتي أصبحت بمثابة البداية الحقيقية للكتابة األوطبيوغرافية في الفكر
اإلنساني ،ويعني هذا أن هذا املؤلف هو أول كتاب وصل إلينا في باب السيرة الذاتية الروحية ذات الطابع
الديني الذي يشتبك بالطابع التاريخي( ،لوديي ،1990 ،ص ص  )5-3حيث يقدم فيه الكاتب اعترافاته بكل
صدق وصراحة ،ويفصل حياته الغريبة ويوضح انسياقه وراء األهواء والشهوات ،والسيما في قرطاج حيث
ولع باملسرح والحب والجنس ،كما بين لنا كيف عرف طريق هللا وكيف انتقل بعد ذلك إلى الفكر النصراني،
كما يكشف لنا عـن تصـوره ومـوقفه من الصراع العقائـدي واالجتماعي والتاريخي الذي كان يعيش فيه
أوغسطينوس إبان مرحلة الصراع النوميدي الروماني ،ويدعو الكاتب في األخير في هذا املؤلف الديني إلى
سالم الروح ومحبة اإلله واالرتماء في أحضان الرب من أجل االستراحة النورانية.
وتعني االعترافات في املفهوم النصراني بوح اإلنسان واعترافه للراهب بأخطائه وذنوبه قصد الحصول
على العفو ،ويسير الكتاب في هذا املنحى االعترافي النصراني ،فيعترف أوغسطينوس بكل جرأة بأخطائه
ومجونه من أجل الظفر بالتوبة والغفران الرباني ،ومن املعروف أن هذا الكتاب كتب بين  391و400م في
حياة القديس أوغسطينوس ،) Prawan , P., pp 52-54) .كما كتب مجموعة من املؤلفات للرد على
البدع النصرانية ،منه كتاب "الرد على البيالجيين" و "الرد على الدوناتيين" و "الرد على رسالة باتليون
الدوناتي" في سنة 402م" ،في املعمودية" كما رد أيضا على األريوسين ،إذ كانت األريوسية آنذاك نشطة
وتستحوذ على كثير من العقول( .بدوي ،1974 ،ص)249
كما اشتمل كتابه اآلخر " مدينة هللا" ) (City of Godعلى اثنين وعشرين فصال ،أراد فيها صاحبها
أن يبين فضل اآلخرة على الحياة الدنيا ضمن منظور عقدي نصراني ،كما يؤول فيه كتاب اإلنجيل من خالل
اجتهاداته وتجاربه الدينية والروحانية متأثرا في ذلك بالفلسفة األفالطونية واألفالطونية املحدثة( .زيغور،
 ،1983ص  ،)109ويحوي املؤلف آراء عميقة في مجال فلسفة التاريخ وتأريخ الالهوت وتفسير اإلنجيل
وتأويله ،وقد انتشرت آراؤه الدينية والفلسفية بين املفكرين والالهوتيين النصارى فيما بعد ،وعرفت
تصوراته الدينية وتفسيراته املذهبية بالنظرية (األوغسطينية)؛ اهتم النصارى فيما بعد بأفكار
أوغسطينوس التي طرحها في كتابه "مدينة هللا" وخاصة فكرة الخطيئة ،وفكرة الحكم الحر ،والهوتية
التاريخ  ،والبد أن نذكر أن أوغسطينوس قد حارب الدوناتية واآلريوسية وكل الدعوات الوثنية والدينية
املنحرفة ،وحاول في كتاباته جاهدا التوفيق بين العقل واإليمان( .زيغور ،1983 ،ص )109
كما ترك لنا كما هائال من الكتب أهمها وأشهرها على اإلطالق "كتاب الثالوث" كتبه سنة  415م،
و" كتاب العقيدة النصرانية" و" مراسالت مع القديس جيروم" ،وهناك كتب أخرى نذكر منها " :في البدع "
سنة  429م " ،في املوسيقى" ،في " اللطف وحرية اإلرادة " سنة 426م.
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 -5الحركة الدوناتية:
لم تظهر الحركة الدوناتية ) (Donatismببالد املغرب القديم وبالضبط في نوميديا إال عندما تبنى
اإلمبراطور الروماني تيودوز ) 395-379 ( (Theodoseم) العقيدة النصرانية دينا رسميا للدولة الرومانية
منذ 391م فاستغل دوناتوس الفرصة فأسس مذهبا نصرانيا إفريقيا مستقال أال وهو املذهب الدوناتي،
فأقبل األفارقة على اعتناق هذا املذهب الجديد للتخلص من نير االستعمار الروماني ومن الظلم والعبودية
والذل( ،كنينج ،د.ت ،ص )24وقد ظهر هذا االنشقاق جليا عندما توفي مطران قرطاجة منسوريوس
)ُ (Mensurius
وعين مكانه شماسه كائيكيليانوس )Lancel, S , Mattei, P., 2003, ( (Caecilianus
 )pp 10-11الذي كان يخدم إلى جانبه.
بيد أن هذا التعيين تم بدون حضور كبير أساقفة نوميديا مما اعتبر من طرف النوميديين خرقا
لألعراف والتقاليد املعمول بها في افريقيا ،فما كان على جثليق نوميديا سكوندينوس )(Secundinus
( )Episcopus primae sedisأن شد رحاله إلى عاصمة األسقفية للطعن واالحتجاج على الخرق للتقاليد
الكنسية ،وسار معه عدد من االكليروس النوميدي ،فلما وصلوا إلى قرطاجة طعنوا في تعيين كائيكيليانوس
لكونها تمت على يد األساقفة املتخاذلين إبان االضطهاد ،ووجهوا أصبع االتهام على الخصوص إلى فيلكس
( (Felixأسقف مدينة ابثوقني ) (Abthugniوهي هنشير السوار جنوب مدينة زغوان بتونس ،حينها عينوا
أسقفا منافسا لـكائيكيليانوس هو مايورينوس ) (Maiorinusالذي لم يشغل هذا املنصب إال قليال ثم
قض ى نحبه ،فخلفه دوناتوس ( (Donatusامللقب باألكبر وعليه تسمت عقيدة الدوناتيينDanielou . ( ،
 )J ; Marrou. H. I., p 286ومما زاد الخالف عمقا هو تحيز اإلمبراطور للكنيسة الكاثوليكية باتخاذها
دين الدولة وبمنحها امتيازات لم تكن تحظى بهاُ ،
وحكم على دوناتوس سنة 313م بأنه منشق ويجب أن
يتوب هو وأتباعه وان يدخلوا بعد أن ُي َّ
عمدوا من جديد في الكنيسة الكاثوليكية األرثوذكسية ،وان رفض
ً
فانه يعتبر مناوئا للكاثوليكية وبالتالي لإلمبراطورية) Lancel, S. ; Mattei, P., pp 10-11 ( .
ففي مناظرة قرطاجة أكد الدوناتيون على وجود شخصين يدعيان دوناتوس :دوناتوس أسقف كازاي
نيقراي ( (Casae negriبنوميديا ،وهو الذي صدر في حقه أول حكم ضد الدوناتية سنة 313م ،ودوناتوس
األكبر ،الزعيم الدوناتي املشهور الذي قاد كنيسته بعدئذ والى غاية حوالي 355م ،لكن جل الباحثين
يتفقون على شخص واحد يحمل هذا االسم( ،املبكر ،2004 ،ص)309
امتازت الحركة الدوناتية بأنها ذات صبغة بربرية متمردة عن الحكم الروماني وتعاليم الكنيسة
الرسمية ،وعليه فإن دوناتوس كان يدعو إلى مذهب ديني جديد يقوم على إقرار املساواة بين الناس ويعمل
على مساعدة الفقراء وال يعترف إال بسلطة اإلله الخالق ،وكان يأمر البربر بطرد كبار املالك من أراضيهم
وأصحاب النفوذ من املسحيين الكاثوليك من بالدهم( .الجراري ،1982 ،ص ،)27وقد انتشرت الدوناتية
في الكثير من الواليات واملماليك البربرية وخاصة والية نوميديا وشكلت ميدانيا مجموعة من التنظيمات
العسكرية التي كانت تهاجم مزارع األرستقراطيين الرومان لتحرير عبيدها واقنانها املظلومين( .املدني،
ص)114
لكن على مدار قرن من الزمن ،اضطهد معظم األباطرة الكنيسة الدوناتية ،وتواصل الصراع بين
الفئتين في الدفاع عن وجهة نظره ،فقد كانوا يسعون بكل قواهم أن يظهروا عيوب بعضهما من خالل الحرب
الفكرية خاصة املتمثلة في التأليف ،الن الدوناتيين كانوا في اغلب األحيان يرفضون مناظرة الكاثوليك
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مباشرة ألنهم في نظرهم غير آهلين لذلك ،وحتى في مناظرة قرطاجة سنة 411م( .املبكر ،2004 ،ص
)310
أثناء هذه الفترة التي دامت فيها االضطهادات قرابة قرن من الزمن ،برزت مجموعة من الناس في
شكل جماعات مسلحة أطلق عليهم اسم الدوارون ( ،(Circumcellionesالذين قاموا بنشر الخوف
والهلع بحرق املدن انتقاما من التيار الكاثوليكي املتواطئ مع سلطة اإلمبراطورية ( Mandouze, A., 1985
.)pp. 193-217
غالبا ما كانت الصراعات قوية بين التيار الدوناتي والكاثوليكي خالل القرن الرابع ميالدي في مقاطعة
ً
ً
نوميديا والتي تعتبر بحق معقال للدوناتيين الن لها جذورا تاريخية ،وتعتبر مقاطعة زراعية ريفية بالدرجة
األولى مما يتطلب تنظيم العمل في حقولها من عمل دائم إلى مؤقت حسب الفصول ،مما ساعد على ظهور
فئة الدوارين ) (Circumcellionesالذين جندوا أنفسهم للسطو على املالك الكبار فقط ،الحتقار كبار
املالك للطبقة الفقيرة الكادحة التي تعيش في األرياف بالقرب منهم أو في ضيعاتهم واستغلهم التيار الدوناتي
لتكوين جيشه في حالة حدوث ضغط أو إخماد تمرد من طرف الجيش اإلمبراطوري.
فقد اغتنم هؤالء الدوارون الذين نشطوا في شكل حركة في افريقية خالل القرنين الرابع والخامس
ميالديين ،وخاصة في مقاطعة نوميديا في املنطقة الواقعة شمال االوراس وجنوب مدينة عنابة (أندري
جوليان ،1978 ،ص  ،)297فهي فئة استخدمت من طرف التيار الدوناتي لتسوية وضعيتهم االقتصادية
واالجتماعية ،ألنهم كانوا ُيرون كأنهم أبطال ومجاهدين في أعين التابعين للتيار الدوناتي ،خاصة وأنهم التقوا
مع الدوناتية في األهداف العامة وكانوا يطلقون عبارة " وهلل الحمد ) (Déo–Laudesوهي العبارة التي يذكر
في شأنها القديس أوغسطينوس أنها كانت تثير رعبا في نفوس األعداء أكثر من زئير األسد (.صفر ،ج 1د.ت،
ص  ،)364هذا الصراع الدائم بين الدوناتيين والسلطة اإلمبراطورية جعل من التيار الدوناتي حليفا
للمماليك املورية سواء في موريطانيا أو في نوميديا)Duval, N, Vol. I., 1989, p 350( .
ونظرا لحدة الصراع بين الطرفين الذي مزق الكنيسة اإلفريقية رأى اإلمبراطور هونوريوس
)423-393( (Flavius Augustus Honoriusم) أن ُيصدر مرسوما في سنة 410م يدعو فيه
ُ
للتسامح مع املنشقين ،وبعد سنة أبطل سريان مفعول هذا املرسوم تحت إلحاح األساقفة الكاثوليك خوفا
منهم أن يستعيد الدوناتيين قوتهم وينافسونهم في املجال الديني واستحواذ أفئدة الناس ،فأمر اإلمبراطور
بعقد اجتماع كنس ي سنة  411م ِل َفض هذا الجدال في قرطاجة بإدارة الوكيل ماركيلينوس بصفته مفتش
إمبراطوري ) )Danielou, J ; Marrou, H., 1963, I, p 28 ((Imperial inspector
بعد النقاش الحاد والعنيف بين الطرفين حكم ماركيلينوس على املذهب الدوناتي بالهرطقة
)(Heresyويجب إدانته ،وفي سنة 412م استخلص اإلمبراطور الخالصة وأمر املنشقين والهراطقة
(الدوناتيين واالريوسيين وحتى الوثنيين) للدخول إلى الكنيسة الكاثوليكية وإال ستصادر أمالكهم ويعاقبون
بالتعذيب واملوت أو النفي(Chastagnol, A., 1976, pp 42, 43) .
لقد عانت مدن مقاطعة نوميديا كمدينة ثاموقادي مثال من هذه الفتنة الدينية ،ولم تنته إال بمجيء
اإلسالم إلى إفريقيا ،تحول الصراع الديني الدوناتي إلى سياس ي وأرادوا بعد أن حاربهم قسطنطين وخلفاؤه
من بعده االنفصال عن باقي اإلمبراطورية وحاولت مساعدتهم في ذلك القبائل املورية التي أرادت
االستقالل ،ويعتبر هذا الصراع من أسباب ضعف اإلمبراطورية ( (Ballu, A., 1897, pp 36,37ورغم
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محاوالت األباطرة لحل هذا النزاع الطائفي ،فان أنصار كل اتجاه قد تمسكوا بعقيدتهم ومبدئهم واستمرت
االنقسامات على حالها ،وامتد الصراع الديني ليتحول إلى صراع سياس ي ملحاولة الحصول على استقالل
سياس ي.
وفي هذا الصدد نشير أنه سقط ضحايا كثيرون نصارى ودوناتيين من أجل الدفاع على مبادئ
الديانة النصرانية التي حاول األباطرة الرومان أن يسخروها لخدمة مصالحهم السياسية التي تهدف إلى
التحكم في املنطقة املغاربية؛ وهنا نورد مقولة القديس بيتيليانوس ) (Petilianusالدوناتي أسقف مدينة
"كيرتا" في الرد على أصحاب الكنيسة الكاثوليكية الرسمية وذلك بنص من اإلنجيل ،وأن الكتاب املقدس
يذكر في نصوصه " :ال تقتل أخاك وأنتم قتلتمونا ،وال تأخذ متاع غيرك وأنتم نهبتم أموالنا وأمالكنا
واعتبرتمونا ملكا لكم"( .بوكبوط ،2002 ،ص)76
وعلى نفس املنوال يذكر أصحاب الكنيسة الكاثوليكية استنادا إلى كتاب اإلنجيل (أتركوا الشيلم
ينمو إلى جانب القمح حتى يحين وقت الحصاد) كما يذكر في نفس املنوال غودونتيوس ((Goudentius
أسقف مدينة تاموقادي وهذا كان معاصرا للقديس أوغسطينوس (أفضل أن أحرق مدينتي كمسيحي على
أن أسلم نفس ي للقائد العسكري الذي كان مكلفا من قبل اإلمبراطور الروماني)( .بوكبوط،2002 ،
ص)77
 -6القديس أوغسطينوس والحركة الدوناتية:
لم يكن صراع أوغسطينوس مع الدوناتيين أو الدوارين في الحقيقة صراعا دينيا كما يبدو ذلك على
مستوى السطح ،بل كان صراعا سياسيا واجتماعيا بين أنصار الرومنة والتطبيع مع الرومان ويتزعمهم في
ذلك القديس أوغسطينوس ،وأنصار الثورة الراديكالية الذين يدافعون عن مصالح األفارقة ويحاربون
اإلمبراطورية الالتينية وعمالئها املهادنين الخونة وكل الجواسيس الذين يسخرون من أجل خدمة النظام
الروماني ودعم قواته املتوحشة.
ويمثل هذا التيار الثوري القائد الديني القديس دوناتوس ( ،)Donatusفأيقن أوغسطينوس على
أنه قد حان الوقت للوصول إلى تسوية ما أو تفاهم ،ففي عام 393م رتب أوغسطينوس لعقد مؤتمر هيبو،
وفي الواقع شدد أوغسطنوس على نقاطه الخاصة بحزم وهو كان ال يزال يأمل التوصل إلى اتفاقية أو
معاهدة سلمية مع قادة الدوناتيين ،وكان راضيا بتقديم التنازالت مثل االعتراف بنظار كنيستهم وبالنظم
التأديبية املفروضة على أعضاء كنيستهم ،كما ألح على السلطات الرومانية أال تعاملهم بقسوة وعنف ،كما
رحب بأي واحد منهم رغب في االنضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية الرسمية( .شفيق ،1989 ،ص.)77
 -7نتائج الثورة الدوناتية:
من النتائج التي حققتها الثورة الدوناتية أن مقاومة األفارقة في املنطقة ستتجاوز املقاومة العسكرية
إلى نوع آخر من املقاومة تتمثل في النضال الديني واالجتماعي ،وسيحارب البربر اإلمبراطورية الرومانية
النصرانية بنفس السالح العقائدي للتخلص من التيار االستعماري ومناهضة االستغالل واالضطهاد،
وستعمل الثورة الدوناتية على إشعال الكثير من الثورات والفتن وستساهم في ظهور الكثير من الجماعات
املتمردة عن السلطة الرومانية وخاصة الثوار الدوارين الذين كانوا يقومون بنهب مخازن الحبوب بسبب
الجوع ،وقد ساهمت هذه الحركة في اضمحالل اإلمبراطورية الرومانية وتأجيج الصراع الديني وتناحر
السلطتين الدينية والسياسية على املستوى املركزي في العاصمة الرومانية ،وانبثاق الصراع العقائدي بين
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الدوناتية والكاثوليكية وتهافت املغاربة على املذهب الدوناتي وأعطوا لكنيستهم صبغة قومية واضحة.
(صفر ،دت ،ص)366
تسبب االنشقاق الدوناتي مجابهات دموية حيث قاد الجانب الكاثوليكي أوغسطينوس متكال كليا
على السلطة املدنية ومستفيدا من الرعب الذي استولى على كبار املالكين ،وبسبب ما احتوت عليه الحركة
الدوناتية من أهداف ثورية واجتماعية انتصر أوغسطينوس سنة 412م لكنه لم يتلذذ باالنتصار إال مدة
قصيرة ،حيث استولى الوندال على شمال إفريقيا سنة 439م وهم موالون للمذهب االريوس ي( .الكينج،
دت ،ص  ،)26وعلى أي حال فقد استهدف دوناتوس مقاومة القوات الرومانية ورجال الدين الكاثوليك
الذين كانوا يعترفون بشرعية االستغالل ،وعليه كانت الحركة الدوناتية حركة ثورية اجتماعية تؤمن
بالتغيير امليداني وتحارب كل أشكال الرومنة واالستغالل الفاحش.
خاتمة
على الرغم إنتشار الديانات الوضعية أو باألحرى الديانات املحلية ببالد املغرب القديم عموما ،والتي
كان لها تأثير على نفسية اإلنسان وحياته الروحية في هذه املنطقة إال أن النصرانية وجدت مكانة هامة في
وسط هذه الديانات الوثنية وكان للقساوسة والرهبان دور في نشر عقائد هذه الديانة.
كان أوسع انتشار للديانة النصرانية تحت اسم الدوناتية ،هذه الحركة التي كان زعيمها دوناتوس
الذي سعى إلى ترسيخ عقيدة كنيسته ،وقد كان للدوارين عالقة بهذه الحركة وذلك اللتقاء أهدافهما العامة،
وسعى كليهما إلى التخلص من النفوذ الروماني ،وقد كان ألغسطينوس دور كبير في الرد على الدوناتيين متخذا
في ذلك العديد من األساليب من أجل الصلح مع دوناتوس رغم إصدار السلطة الرومانية الحكم على هذا
األخير باإلعدام إثر محاكمة قرطاجة سنة 412م.
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