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املقدمة
إن املسيحية جزء أساسي من تراثنا الديني والثقافي في شمال إفريقيا. 

فق��د عرف الناس، في هذه القارة، طريق املس��يح وأحبُّوها زمناً طويالً قبل أن 

تصل تعاليُمه إلى أوروبا الغربية وأمريكا والشرق األقصى.

ففي مدة ال تتجاوز اخلمس��ن س��نة منذ أن ألقى املسيح املوعظة على 

ن ألقليَّة مضطهدة.  خ اإلجنيُل في شمال إفريقيا كإميان غير محصَّ اجلبل، ترسَّ

وخالل قرنن ونصف، س��مع سكان هذه البالد إجنيل املسيح واستجابوا له ال 

ام والقضاة  بتأييد من السلطة الرومانية، بل على الرغم منها. والواقع أنَّ احلكَّ

الرومانين عملوا كلَّ ما بوس��عهم للضغط عل��ى اإلميان، وتدمير قادته، وجلر 

أتباعه إلى املعابد الوثنية. كما ُس��نَّت على أعلى املستويات سلسلة جازمة 

من القوانن القاس��ية على يد مجموع��ة متتالية من األباطرة الطغاة الذين 

كانوا يهدفون إلى محو املسيحية من على البسيطة.

وإنه ملن املثير أن كنائس شمال إفريقيا، في سنوات االضطهاد، لم تزدد إالّ 

اً. لقد كان إميانها صلباً وش��هادتها السلمية للناس واحمليطن بها  ازدهاراً ومنوَّ

فعالة بدرجة جعلت اجلزء األكبر من تونس وكثيراً من اجلزائر وأجزاء كبيرة من 

ليبيا واملغرب تُعرف في القرن الثالث بأنها مسيحية.

لقد كان املس��يحيون األوائل في ش��مال إفريقي��ا متميِّزين عن الطوائف 

الكاثوليكية والبروتس��تانتية املعاصرة كليهما. فهم، بكل بس��اطة، كانوا 

متش��بثن بالتعاليم األصلية للمسيح نفس��ه وكتابات أتباعه األوائل التي 

توات��رت من األجيال األولى وُجمع��ت في الكتاب املع��روف »بالعهد اجلديد«. 

وكان س��رُّ جناحهم هو أس��لوب حياتهم اجلدي��د املبنيُّ على املب��ادئ النبيلة 

للمحب��ة واألمانة واللطف مع جميع الناس. كما أن��ه كان لديهم رجاء قوي 

في وعود اهلل لهم بأن هناك حياًة وفرحاً وراء ظلمة القبر.
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وس��نرى في هذه الصفحات ما كان أس��الفنا يؤمنون به بكل قوَّة، واآلثار 

الرائعة لذلك اإلميان في اجملتمع األول لشمال إفريقيا.

ول اجلزء الأ

وىل الثمار الأ
ول والثاين( )القرنان الأ



ول الف�شل الأ
البذار قد ُبِذر
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لم تكن برْبيْتَوا تدري كيف جتيب أباها. أخيراً استدارت نحوه وهي   
تقول: »أبي ... أترى هذا اإلبريق القائم هناك؟ هل تعتقد أنه إناء صغير للماء 

أم هو ش��يء آخر؟« ألقى الرجل العجوز نظرة عاجلة على الشيء القائم في 

زاوية زنزانة السجن القذرة، ثم أجاب: »إنه إبريق، بحسب ما يبدو لي«. عندئذ 

قالت بيربيتوا: »هل نس��تطيع أن ندعوه اسماً آخر؟« »كال، ال نستطيع، على 

ما أظن«. ثمًّ تابعت بيربيتوا كالمها بلطافة وهي تقول: »وأنا ال أستطيع أن 

أدعو نفسي بخالف ما أنا؛ إني مسيحية يا أبي«.

نش��أت فيفيا بربيت��وا )Vivia Perpétua( في عائل��ة فاضلة. قضت 

معظم طفولتها الس��عيدة على شواطئ مدينة قرطاجة اجلميلة. الواقعة 

على س��احل البحر األبيض املتوسط بإفريقيا الش��مالية. لم تفتقر بربيتوا 

إل��ى الراحة واليس��ر، ألن التعلي��م الذي كان متواف��راً لها لم يك��ن متوافراً 

ملعظم بنات عصرها. ودَّعت بربيتوا حقبة الطفولة، لتصبح اآلن فتاة ش��ابة 

ف��ي الثانية والعش��رين، ومتزوجة. كم��ا ودعت الفترة اآلمن��ة املطمئنة من 

حياته��ا املبّك��رة لتواجه اآلن ضغوط��ات زعزعت حياة العائلة بأس��رها. لقد 

ألقي القبض عليها وأودعت الس��جن بتهم��ة خطرة، أال وهي اعترافها بأنها 

اعتنقت الديانة املسيحية.

هاهي اآلن في س��جن املدينة منذ عدة أس��ابيع. وقد أمل أبوها في أثناء 

ذلك أن يقنعها لترجع عن إميانها، فيضمن إذ ذاك إطالق سراحها. لكّن الوقت 

كان مير بس��رعة من دون أن تظهر بربيتوا أية عالمة تش��ير إلى االستسالم أو 

التخلي عن إميانها باملس��يح. في هذه اللحظات، سمعها العجوز وهي تقول 

ل��ه بأكثر صالب��ة وعناد، أنها مازال��ت عازمة على أتباع الطريق الذي رس��مه 

املس��يح، وعلى الس��ير في إميانه��ا. وهكذا اندف��ع األب إلى اخلارج س��اخطاً 

غاضباً.

ماذا يس��تطيع أن يفعل أكثر من ذلك؟ فهو رجل شريف محترم ومواطن 
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تقول: »لقد بدا لي الس��جن عند حضور طفلي وكأنه قصر جميل، وأحببت 

أن أبقى فيه مفضلة إيَّاه على أي مكان آخر«. ومنذ ذلك احلن لم تدع بربيتوا 

طفله��ا يبعد عنه��ا، فأبقته معها طوال الوقت. وكان��ت ترضعه من ثدييها 

وهي ف��ي زنزانتها احلارة املظلم��ة املزدحمة. وكانت تصل��ي ألجله حتى حن 

يكبر يتعرف هو أيضاً بطريق احلق ويسير فيه قدماً من غير خوف أو وجل.

وال ننس��ى فيليستاس )Félicité( التي كانت معها في الزنزانة عينها، 

إنه��ا اخلادم��ة اخمللصة، بل أكثر م��ن خادمة إذ هي أختها باملس��يح وصديقة 

حميمة وعزيزة. كانت فيليس��تاس قلقة، لكن ليس بس��بب املوت، بل كانت 

تخش��ى أن يتركه أصحابها. ولم تكن اإلمبراطورية الرومانية تعدم النس��اء 

احلبالى، وفيليستاس كانت حبلى في شهرها الثامن. لقد سألت فيليستاس 

بربيت��وا وأصحابها اآلخرين ليرفعوا إلى اهلل ص��الة لتلد قبل موعد احملاكمة. 

واس��تجاب اهلل حاالً وبدأت آالم اخملاض. صرخت فيليستاس من األلم، فسخر 

منه��ا أحد احل��راس وقال: »إن كن��ت تبكن من آالم الوالدة، فماذا س��تفعلن 

ح��ن تلق��ن لقمة للوحوش الكاس��رة؟« أجاب��ت: »أنا أعان��ي اآلن ما أعاني، 

ولك��ن في ذلك اليوم، س��يكون معي اهلل الذي س��يحمل آالمي ألن معاناتي 

حينئذ ستكون من أجله هو«. فولدت فيليستاس مولودة أنثى؛ ولكن املولودة 

املسكينة، أمست يتيمة بعد ثالثة أيام فقط من والدتها.

كان الس��جان يس��مح ألصدق��اء بربيتوا وفيليس��تاس ب��أن يزورهما في 

الزنزان��ة بن احلن واآلخر. كان الظالم دامس��اً واملكان ضّيقاً مرعباً، وقد عانت 

املرأتان وحش��ية احلرس وقسوتهم، ومع ذلك، ففي هذا املكان املقرف، تعمدت 

املرأتان باملاء، كش��هادة على إميانهما، وتعم��د معهما أيضاً ثالثة أو أربعة من 

زمالئهما. لقد صلت بربيتوا ليمنحها اهلل الصبر والس��لوان لتحتمل كل ما 

هو آت عليها من عذاب وهوان.

أفرزت بربيتوا مع أصدقائها اآلخرين عن بقية مس��يحيي قرطاجة. كانت 

رغبة السلطات احلاكمة، أن جتعل من هؤالء عبرة علنية ملن يعتبر من جمهور 

قرطاج��ة. وينتظر اآلن جميع أهال��ي املدينة ليروا إذا كان��ت بربيتوا وزمالؤها 

قرطاجي مس��تقيم األخالق، معروف في مجتمعه ومش��هور في األوس��اط 

احملترمة. لم يتورط قط في أي مشكلة أو أي إحراج، وهو بالطبع يتعبد لآللهة 

نفسها التي يعبدها جيرانه. لم يتسبب قط بأي إساءة أو إهانة ألحد. ولكن، 

ها هو اآلن يواجه الذل واخلزي والعار، كل هذا بسبب ابنته العنيدة املتمردة.

حبه البنته دفعه للذهاب إلى الس��جن العام باذالً قصارى جهده لدخول 

تلك املس��الك املظلمة واملمرات احلقيرة والوسخة. لم يكن أبو بربيتوا قاسي 

القل��ب، لذل��ك فقد حزن على ابنت��ه واكتأب وكان تواقاً ليم��د لها يد العون، 

ويبعده��ا عن هذا امل��كان البغيض املفزع. عادت به الذاك��رة إلى تلك األوقات 

الس��عيدة التي كانا يقضيانها، ه��و وابنته خالل األيام احلل��وة الهانئة. كان 

مس��تعداً لبذل أقصى اجلهود إلقناع هذه االبنة العنيدة لتكف عن حماقتها 

الرعناء، تلك احلماقة التي س��يطرت عليها بش��كل لم يستطع أن يهضمه. 

كتبت بربيتوا في مذكراتها تقول: »اآلن،وبعد أن دنا موعد املسابقات ومباريات 

املصارعة بالس��احة العامة، جاءني أبي ممزقاً باملش��اكل والصعاب، تارة ينتف 

حليته ويرمي بنفس��ه أرض��اً على وجهه، وتارة أخرى يلع��ن أيامه. أما أنا فقد 

حزنت حقاً على بؤس أبي وتعاسة شيخوخته«.

لم تكن بربيتوا وحيدة في زنزانتها. كان معها طفلها الصبي، البالغ من 

العمر بضعة أس��ابيع. كانت بربيتوا س��عيدة لوجود ابنها معها. أخذ منها 

في الس��ابق، لكنها كانت تعلم علم اليقن أنه بكى كثيراً طلباً حلضانتها، 

فأعي��د إليها. أما هذا الطفل فهو مصدر آخر ألس��ى الرجل العجوز. قال أبو 

بربيت��وا: »فكري في طفلك الصغير الذي ال يقدر على أن يعيش من دون أمه؛ 

اترك��ي كبريائك جانباً وال تدمرين��ا جميعاً«. حزنت بربيت��وا على ابنها ألنها 

كانت تعرف أنه ال بد أن يعيش من دونها.

حتدث بعض األصحاب الطيبن إلى س��لطات السجن فحصلوا على إذن 

خ��اص لبربيت��وا لتقضي أوقات معين��ة من النهار في م��كان منير من مبنى 

السجن. وهنا، وفي هذا الس��جن بالذات حضر أخو بربيتوا وبصحبة والدتها 

لزيارته��ا، وجلبا معهما ابنه��ا الغالي العزيز. فكتبت بربيت��وا في مذكراتها 



اأ�شول الرتاث امل�شيحي يف �شمال اأفريقيا

�6��

ومنحه��م اجلرأة والقوة والش��جاعة جملابهة مش��قاتهم وانزعاجاتهم بفرح 

وغبطة. وهكذا اس��تطاعوا أن يواجهوا املستقبل من دون خوف أو وجل. لقد 

عرف��وا يقيناً أن هذه ال��رؤى كانت من اهلل، وأن اهلل تعالى س��يحقق لهم ما 

ج��اء فيها. كذلك عرفوا أن الراعي لم يكن في الواقع إال مخلصهم، وأن هذا 

الراعي الصالح سيس��تقبلهم قريباً في املرج اجلميل الذي أراهم إياه. هناك 

سيتذوقون حالوة محبة اهلل.

كان��ت تصرف��ات بربيتوا كان��ت تصرفات بربيت��وا وزمالئه��ا تختلف عن 

تصرفات الس��جناء اآلخرين. كان هؤالء السجناء يس��ببون اضطرابات، األمر 

الذي جعل حياة احلراس معهم صعبة وش��اقة. أما أولئك فقد كانوا صبورين 

ومراعن ش��عور اآلخري��ن، مملوئن اطمئناناً وإمياناً. ورد ف��ي مذكرات بربيتوا أن 

أح��د احلراس املش��رفن على الس��جن بدأ ينظ��ر إليها وإل��ى أصحابها بعن 

التقدير واالحترام مدركاً أن قوة اهلل في داخلهم. كان اسم هذا احلارس بودنز 

.)Pudens(

عن��د إعالن يوم احملاكمة، ع��اد والد بربيتوا مرة ثاني��ة، فحاولت بربيتوا أن 

تق��دم ألبيها التعزية واملواس��اة وهي تقول: »لتكن مش��يئة اهلل الصاحلة يا 

أبت��اه، إذ ليس قدرن��ا بأيدينا وإمنا بيدي��ه الكرميتن«. فأجاب أبوه��ا قائالً: »يا 

بنيتي العزيزة، ارحمي أباك وأش��فقي على ش��يبته، فإذا كنت تكنن لوالدك 

االحت��رام واالعتب��ار الكافين، فال تدعي الناس يس��خرون بي، وال تس��ببي لنا 

الدم��ار واخلراب، بحيث لن يجرؤ أي منا أن يطل بوجهه أمام الناس، والس��يما 

إذا حكموا عليك«. ألقى أبوها بنفس��ه عند قدم��ي ابنته وبكى مبرارة ويأس 

متوس��الً إليها أن تعود عن هذا الطريق احلقير الرهي��ب الذي اختارته. وقفت 

بربيت��وا أمام والدها بهدوء وس��كينة وهي تنتظر أن يكم��ل حديثه. وبعد أن 

أكمل ما يريد قوله، تركها بقلب كسير وخرج حامالً طفلها.

وقد كتبت بربيتوا في مذكراتها تقول: »الوقت مير سريعاً وموعد احملاكمة 

ب��ات قريباً، وفيما كن��ا نتناول الغداء، اس��تعجلونا إلى الس��وق العام، حيث 

االس��تجواب. بسرعة كبيرة انتشرت األخبار في السوق وبدأ الناس يتهافتون 

س��ينكرون الرب املس��يح ويذبحون للوثن. كان احلاكم يأمل ذلك، فهذا األمر 

قد يثبط عزائم اآلخرين، فيحذون حذو هؤالء في إنكار س��يدهم، وإتباع عبادة 

األوثان. ولكن احلاكم أساء تقدير تصميم بربيتوا، واستخف بعزائم أصحابها 

القوية الصلبة. ولم يكن يعلم شيئاً عن نعمة الرب وقوته املعطاة للمؤمنن، 

والتي ستؤازرهم وتساندهم في ساعة محنتهم. إذا كان املطلوب أن يكونوا 

عبرة لآلخرين، فقد قرروا أن يكونوا عبرة شريفة وأن ينجزوا ذلك االمتياز الذي 

منحهم إياه اهلل إذ يشرقون ببهاء محبة اهلل على املسرح الذي أعد لهم.

كان قلب بربيتوا متعلقاً بأبيها؛ وكانت ترغب في إسعاده، لكن الفارق هو 

أن أباها ال يعرف املس��يح، أما هي فتعرفه. وقد كانت تدرك أن إنكارها للحق 

ال ميكن أن يس��اعد أباها، بل س��تكون بذلك قد خدعته. عليها أن تريه طريق 

املس��يح مهما حدث، وفي كل الظروف، وأن تصلي لكي يتعرف بهذا الطريق 

ويتبعه.

كان أخوه��ا يعرف ش��عورها ودواخلها. وكانت ترتاح إلي��ه، ألنه هو أيضاً 

اعتنق املسيحية كأمه، لقد جاء ليشاركها الصالة في الزنزانة واقترح عليها 

أن تطلب إلى اهلل أن يكش��ف لهما ما الذي سيحدث. فجاء جواب اهلل على 

هيئة رؤيا. حلمت بس��لم ذهبي ضيق طوله من األرض إلى الس��ماء، يحرسه 

حيوان ضار في أس��فله، ومح��اط من جوانبه مبختلف أنواع أس��لحة القتال 

واحل��رب. كذلك رأت في ه��ذا احللم س��اتوروس )Saturus(، وهو أحد الرجال 

املس��يحين األربعة املس��جونن معها. ثم شرع س��اتوروس بتسلق السلم 

وتبعته هي أيضاً. وعندما اعتلت الدرجة األولى من الس��لم داست على رأس 

الوحش. وعندما وصل ساتوروس إلى أعلى السلم، دعاها باسمها وهو يقول: 

»إنني بانتظارك يا بربيتوا«. وبانضمامه إليه وجدت نفسها في مرج خصيب، 
حيث يجلس راع يحلب غنمه، محاطاً بأناس يلبسون الثياب البيض. دنا منها 

الراع��ي وقدم لها قطعة من اجلنب. أخ��ذت بربيتوا قطعة اجلبنة بكلتا يديها، 

وإذا بالناس املتس��ربلن بالثياب البيض يصرخون »آمن«. وفي هذه اللحظة 

اس��تيقظت م��ن حلمها، لكن م��ذاق اجلنب بقي ف��ي فمها. لق��د جلب هذا 

احللم اجلميل وغيره من األحالم، ش��عوراً كبيراً من الراحة لبربيتوا وأصحابها؛ 
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وقبل موعد تنفيذ حكم اإلعدام، توفي واحد من الشبان يدعى سكوندولوس 

)Sécundulus(، ولكن مبرور األيام شهد السجن مشاهد استثنائية ملفتة 
للنظر حقاً. ذلك أن الشبان املسيحين اخلمسة، بدل أن يندبوا حظهم العاثر، 

كانوا يستمتعون بشعور البهجة والسرور. كما أن دماثة أخالقهم، وإميانهم 

اخمللص الثابت، ترك عند املش��اهدين انطباع��اً عميقاً. والذين كانوا يزورونهم 

ليرثوا لهم، كانوا يجدونهم ممتلئن ثقة وثباتاً. والذين كانوا يأتون ليطمئنوهم 

ويعزوهم، كانوا يجدونهم متمتعن بأقصى الطمأنينة والسالم والثقة التي 

منحه��م إياها اهلل في حينه. لقد تأث��ر زوارهم لدرجة أنهم صمموا بدورهم 

على الس��ير وراء اخمللص يس��وع املس��يح. كتبت بربيتوا تق��ول: »غادر جميع 

الزوار وهم مندهشون، ونتيجة لذلك آمن معظمهم. ويبدو بوضوح أن احلارس 

املدعو بودنز قرر أن يكون مسيحياً هو أيضاً«. شاهدت بربيتوا أباها مرة أخرى 

قبل يومها األخير ، ولكنها لم تر ابنها ألن جده رفض أن يحضره.

كانت العادة تقتضي أن يقام احتفال عام ليلة اإلعدام لتسلية السجناء 

احملكوم عليهم باملوت؛ فانتهز هؤالء الفرصة ليتناولوا وجبة طعام مشتركة، 

بعضهم مع بعض، وذلك تذكاراً خمللصهم يس��وع املس��يح الذي عانى وتألم 

ومات من أجلهم. جتمهر س��كان املدينة ليش��اهدوهم، وقد كان بعض هؤالء 

الس��كان متحدين معهم في اإلميان، أما بعضه��م اآلخر فلم يكونوا كذلك. 

لكن اجلميع تركوهم مستغربن إميانهم الثابت وعزميتهم التي ال تلن.

وف��ي الي��وم التالي، وه��و املوافق اليوم الس��ابع من ش��هر مارس س��نة 

302 م، اقتي��د كل م��ن بربيتوا وفيليس��تاس والش��بان الثالثة، س��اتوروس 
وس��اتورنينوس )Saturninus( وريفوكات��وس )Révocatus( إل��ى ميدان 

الوح��وش – وهو املدرج الش��عبي الع��ام حيث كانت جت��رى املباريات واأللعاب 

وس��باق املركبات. شعرت بربيتوا وزمالؤها باالرتياح واالسترخاء، ألن الفرج قد 

اقترب، وألن العذابات التي يقاس��ونها س��تنتهي. كذلك انتابهم ش��عور من 

الف��رح العظيم عندم��ا تأملوا في ذلك الترحيب الذي س��يلقونه في بيتهم 

الس��ماوي. وفي أثناء مرورهم بن صفي اجلند كان��وا يتلقون ضربات مبرحة. 

وقد حاول احلرس أن يضع��وا عليهم أردية وثنية احتفالية – حيث الزي لباس 

للتجم��ع حولن��ا. اعتلينا املنصة جميعن��ا، واعترف زمالئي ب��كل جرأة أنهم 

من املؤمنن بيس��وع. ثم جاء دوري«. عندئذ انس��ل أبوها ليكون على مقربة 

منها قدر املس��تطاع، وكان يلوح لها بطفلها ف��كان على مرأى من ناظريها، 

وص��رخ قائالً: »ارحم��ي طفلك يا بربيتوا«. ولم يس��تطع القاضي أن يحتمل 

هذا املش��هد، فألح على بربيتوا أن تنبذ إميانها وتنس��حب قب��ل فوات األوان، 

وقال لها: »احفظي ش��يبة أبيك، وارحمي طفلك، وكل ما هو مطلوب منك 

أن تقربي تقدمة وأن تعبري عن والئك إلمبراطورنا العظيم، وهكذا يفرج عنك 

فوراً«. فأجابت بربيتوا: » ال أس��تطيع أن أفعل هذا«. فسألها القاضي: »هل 

أنت مسيحية؟« فأجابت بعزم وثبات: »نعم إنني مسيحية«.

بعد ه��ذه الكلمات صرخ أبوها صراخاً مراً، واس��تمر هكذا محدثاً جلبة 

كبي��رة حتى نفذ صبر القاضي فأم��ر بإبعاده. وفي أثناء إبعاده عن املش��هد، 

انهال��ت عليه ضرب��ات احلراس بهراواته��م الثقيلة. س��معت بربيتوا أصوات 

اله��راوات وهي تنهال على أبيها، فكتبت ف��ي مذكراتها تقول: »لقد عانيت 

آالم الضرب��ات التي تع��رض لها أبي كما ل��و كانت تنهال عل��ي. لقد عانيت 

بسبب شيخوخته البائس��ة الكئيبة«. ولكن لم تستطع بربيتوا أن تتراجع 

عن إميانها؛ لم تس��تطع أن تنكر احلقيقة؛ لم تس��تطع أن تخدع عائلتها؛ لم 

تس��تطع أن تنكث عهد س��يدها ومخلصها. لقد صدر احلك��م بإدانتها مع 

اآلخرين وبات عليه أن تواجه الوحوش في الساحة العامة.

كان هناك محام ش��اب يدعى ترتوليان��وس )Tertullien(، وكان يعيش 

ف��ي قرطاجة في ذلك الزمان. ويحتمل أن هذا الش��اب كان واقفاً في الزحمة 

الكبيرة، وقد كان هذا الش��خص هو الذي كتب إلى احلكومة الرومانية يقول: 

»إن دماء املس��يحين هي بذار«. فإذا زرعت هذه البذار املقدس��ة، ال بد من أن 
تعطي ثمارها، وستكون هذه الثمار حصاداً مذهالً مدهشاً.

عل��ى كل ح��ال، نقل الس��جناء إل��ى زنزاناته��م، وبقوا هن��اك ينتظرون 

االحتفال الكبير الذي س��يقام مبناس��بة عيد ميالد أحد أبناء اإلمبراطور. كان 

مقرراً في تلك األثناء تنفيذ حكم اإلعدام بالس��جناء لتس��لية أهل املدينة. 
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األصدقاء يدعى روستيكوس )Rusticus( ليفتقداها. فشجعتهما بربيتوا 

قائل��ة لهما: »أثبتوا في إميانكم، أحبوا بعضكم بعضاً، لعل استش��هادنا ال 

يكون س��بباً للخجل لكم جميعاً«. ث��م نهضت بربيتوا وتوجهت إلى امليدان 

من جدي��د. وفي الوقت عينه وف��ي اجلانب الثاني من امليدان، كان س��اتوروس 

يتح��دث إلى احلارس بودنز وهو يحثه قائ��الً: »اآلن يا أخي، آمن منكل قلبك ... 

الوداع، تذكر إمياني، وال جتعل أموراً كهذه تقلقك، بل لتكن حافزاً لتزيد إميانك 

وتقويه«.

عندما ش��بع احملتش��دون من مش��اهدة ما قامت به الوحوش الكاس��رة 

ف��ي امليدان، وأدركوا أنه مازال هن��اك بعض الضحايا األحياء اجملروحن، صرخوا 

مطالبن التعجيل بقتله��م والتخلص منهم. أما بربيتوا وزمالؤها املؤمنون، 

فهرع��وا يعانق��ون بعضهم بعض��اً، ألنه العن��اق األخير قب��ل انتقالهم إلى 

أحضان املسيح. مشوا متعبن إلى منتصف امليدان مسيرة الشرف والكرامة 

وهم هادئون فرحون. وفيما هم سائرون، انهالت عليهم طعنات السيوف من 

رج��ال عينوا لهذا الغرض. أم��ا اجلالد الذي أوكل عليه قت��ل بربيتوا فقد كان 

فت��ًى يافعاً، غير ذي خبرة في أعمال اإلعدام. كان ينفذ مهمته من دون إتقان، 

الة. عندئذ أمس��كت بربيتوا بس��يفه وغرزته  إذ طع��ن بربيتوا طعنة غير فعَّ

في صدره��ا بكلتا يديها. وبهذا حتررت بربيتوا م��ن الوضع الذي كانت تعانيه 

وانطلقت إلى أحضان اخمللص.

كان��ت قرطاجة حتمل صفات غريبة تلفت األنظار. فهي عاصمة إفريقيا، 

أو عل��ى األق��ل، تلك املقاطع��ة الرومانية التي كانت حتمل ذلك االس��م؛ وفي 

الواق��ع كان��ت إفريقيا أرض��اً ضيقة حتاذي الس��احل اجلنوب��ي للبحر األبيض 

املتوس��ط. وتذكرنا قرطاجة وإبَّان القرن الثال��ث للميالد، من بعض وجوهها، 

مبدين��ة كورنثوس. فكلتا املدينتن كانتا ميناءين يقطنهما ش��عب بال جذور، 

ميتهن��ون التج��ارة. ولم يكن هناك فوارق اجتماعية تذك��ر في كلتا املدينتن، 

ماعدا م��ا يتعلق بالغنى. كان��ت كل منهما تعاني ظاه��رة االنحالل اخللقي 

التي تبرز في املدن الواقعة عند ش��بكة طرقات رئيس��ة تربط الدول بعضها 

ببع��ض. هذا ألن روادها هم من املغامرين اللذين يش��عرون بأنهم بعيدون عن 

قرم��زي وأصفر، وكأن الرجال كهنة لإلله زحل )Saturne(، والنس��اء كأنهن 

مكرس��ات لإللهة كيريس )Cérès(. فاعترضوا على ذلك بش��دة مصرحن 

جه��اراً بأنهم مس��يحيون ال عب��دة أوثان. وهكذا، س��مح لهم ف��ي النهاية 

ب��أن يخرجوا بثيابهم االعتيادية. ش��رع احملتش��دون املتحمس��ون، مجتمعن 

وجالس��ن فوق مصاطبهم، يصخبون ويصرخون بأعلى أصواتهم، بينما كان 

احملكومون يس��يرون بشجاعة نحو الفس��حة املفتوحة في منتصف املدرج. 

وأخيراً غضبت الوحوش الكاس��رة وصرخت من شدة اجلوع، واستثارة احلراس 

له��ا، ففتحت األبواب بس��حب املهماز الذي كان يفص��ل الوحوش بعيداً عن 

امل��درج. فهرعت النم��ور والدببة الوحش��ية باجتاه هؤالء املؤمنن اخلمس��ة، 

وشرعت متزق أجساد الرجال الثالثة بوحشية قاسية. أما بربيتوا وفيليستاس 

فربطتا بش��بكتن وكانتا تترمنان مبزامير الفرح واإلميان بالرب. وهنا وعلى حن 

غرة ألقيت الش��بكتان اللتان كانت مأس��ورتن بداخلهما أمام بقرة وحشية 

غاضبة، وسرعان ما أغمدت البقرة قرنيها في األسيرتن بوحشية وحملتهما 

في حال تش��نج وهياج، ورفعتهما برأسها إلى الوراء وقذفتهما بعيداً بعنف 

كبير.

س��قطت بربيتوا أرضاً وقد متزق رداؤها من جانبه. فأعادت سحبه، ولفته 

حولها ألنها »اهتمت ببقاء جس��دها محتش��ماً أكثر م��ن اهتمامها باألذى 

والهوان الذين حلقا بها«. ربطت بربيتوا ش��عرها السائب ودارت بنظرها حول 

امل��كان بحثاً ع��ن رفيقتها فيليس��تاس، فوجدتها مطروحة أرض��اً، فاقتربت 

منه��ا وأعانتها على النهوض والوقوف عل��ى قدميها. ثم التفت إلى زمالئها 

الذين كانوا ال يزالون يصارعون الوحوش في الس��احة، وصرخت إليهم حتثهم 

وتشجعهم وتقوي معنوياتهم.

اقتي��دت بربيتوا وفيليس��تاس إلى غرفة خارج املي��دان وجراحهما ثخينة 

دامي��ة. وعل��ى الرغم من جراح��ات بربيتوا البليغة، فقد كانت في نش��وة ما 

بعدها نش��وة ، ولم تكن لتش��عر بآالمها املبرحة. س��ألت بربيتوا عن موعد 

ع��ودة الوحوش إل��ى امليدان من جديد. وفي هذه الفت��رة القصيرة من الراحة، 

وبعد أن استطاعت بربيتوا أن تلتقط بعض أنفاسها، جاءها أخوها وواحد من 
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تعرفت بواحد من هذه اجلماعة ترى أنك تنساق انسياقاً لتثق به وتطمئن إليه. 

وإذا طلبت إليهم أن يحدثوك عما يؤمنون به، يجيبونك بلطف، أنهم يؤمنون 

بش��خص أتى إلى ه��ذه الدنيا، ليس منذ وقت طويل، وذلك ليعن البش��رية، 

فرفض��ه هؤالء الذين ج��اء لكي يعينهم؛ وأخيراً، نفذ في��ه حكم املوت، لكن 

موت��ه لم يكن نهاية املطاف. ألنك لو صدقت روايتهم وما يقولونه لك، فهذا 

الرج��ل الذي مات قام من القبر ف��ي اليوم الثالث. قام بطريقة عجيبة وهو ال 

يزال حياً بصحبة أتباعه، ومعهم حيثما ذهبوا أينما وطئت أقدامهم.

وبالتأكيد، فأن هذه الرواية هي رواية جميلة، واإلميان بها ال يؤذي أحداً، وقد 

تكون صحيحة. ولكن لم تكن اإلمبراطورية الرومانية تعنى كثيراً باجلمال أو 

باحلق. لقد كان الدين عند أولئك الرومان مفيداً، لكنه مفيد إذا ما اس��تعمل 

كأداة للتس��لط على الناس واس��تغاللهم. فحتى ذلك الوقت، كان استغالل 

الدين قد أعطى نتائج حسنة، وكان مفعوله جيداً، شريطة أن يخلص الناس 

لدي��ن واحد، ويقدموا له الوالء املطلوب فيش��ارك جميع الناس بعبادة واحدة 

عامة موحدة. أزعج الس��لطات الرومانية أن جتد في قلب العاصمة اإلفريقية 

أناس��اً يزدادون باّطراد، ويرفضون قبول العبادة الشعبية العامة، وميتنعون عن 

تقريب التقدمات التي تكرم اإلمبراطور. كما ش��عرت السلطات أن من شأن 

ه��ذه الظاهرة أن تهدد بنية اجملتمع واحلضارة التي يس��هر عليها اإلمبراطور. 

لذا ارتأوا أن تخمد هذه احلركة وتقمع وهي بعد في مهدها قبل أن يستفحل 

أمرها وتنتش��ر. وفي ه��ذا الوقت أصبحت احلكوم��ة الرومانية قلقة ومتوترة 

بسبب األزمة االقتصادية واالجتماعية املتفاقمة والتي جعلت الناس يتذمرون 

في جميع أنحاء اإلمبراطورية. بدأ التململ يتنامى بن س��كان قرطاجة، وبدأ 

صبرهم ينفذ بسبب حكامهم الرومان. لقد أصبح الشعب بحاجة إلى مزيد 

من مهرجانات اللهو والتسلية. وصلت السلطات الرومانية إلى احلل املنشود، 

حن طلب مروضو الوحوش الكاس��رة مزيداً من الضحايا إلطعام وحوش��هم 

اجلائعة، على املدرجات. فإن هؤالء املسيحين سيفون بالغرض.

بعد مصرع بربيتوا وأصحابها بقي جمهور املؤمنن مبش��اعر متضاربة – 

يسرهم أن معاناة أحبائهم قد انتهت، لكنهم يحزنون لفراقهم؛ اطمئنان إلى 

قيود األصدقاء واألهل، ينغمس��ون في امللذات الدنيوية التي تتيحها أمامهم 

الديان��ة الوثنية. ونحن جند في كلتا املقاطعتن أعراقاً وأجناس��اً خليطة من 

جميع أنحاء العال��م – األفارقة، واإليطالين، فاليه��ود، واملصرين والغالين. 

كذلك جند طاقات عقلية أو عاطفية تظهر من خالل املش��احنات املس��تمرة 

التي تطالعنا س��واء في الشارع أو األس��واق، أو على املدرجات. ومما زاد الوضع 

تفاقماً ح��رارة املناخ والذباب واحلش��رات والقذارة واألمراض املستش��رية في 

األزقة النتنة املزدحمة. تعتز مدينة قرطاجة بنفسها وتزهو بكيانها وتفتخر، 

م��ع أنها فقدت عظمتها الس��ابقة. فهي حتت حكم روما قس��راً؛ ومن جهة 

أخرى، قد يبدو أنها تس��يطر على املناطق احمليط��ة بها باإلضافة إلى القبائل 

الداخلية، لكنها في الواقع تفقد تلك السيطرة. وقد يبدو أيضاً أن مواطنيها 

متحدون في تعبدهم لآللهة القدمية، ولكنهم كانوا ممزقن داخلياً يشككون 

في مصداقية تلك اآللهة.

إن ش��عب قرطاجة، وجدوا في وس��طهم رجاالً ونس��اًء يتمي��زون بطابع 

الغرابة: تخالهم عائلة، لكنهم ال يرتبطون بروابط الدم. وتظن أنهم دين، إمنا 

في الواقع بال آلهة منظورة. كذلك يبدو أنهم من عرق واحد، ولكن باحلقيقة 

 ، متحدرون من دول متعددة. الغني والفقير، الكهل والش��اب، املتعلم واألميُّ

وه��م منن األفارق��ة أو اإليطالين أو اليهود، من دون متيي��ز. لهم جميعاً دماثة 

خلق مؤثرة، ولهم أيضاً جاذبية أخاذة عجيبة. ال جتدهم يتشاحنون، أو يغشون، 

وال يسكرون، وال يش��اركون في طقوس العربدة، أو االحتفاالت الفاسدة التي 

كان جيرانهم يحتفلون بها. ولم يرهم أحد يشاركون في املسرحيات العامة، 

ول��م يع��رف عنهم قط أنهم دخل��وا إلى معابد املدينة الت��ي كان يرودها كل 

السكان. ففي الواقع، كانت هذه اجلماعة الغامضة لغزاً من األلغاز وسراً من 

األسرار. كانوا يعيشون في قرطاجة، ولكنهم لم يشاؤوا يوماً، أن يكونوا جزءاً 

من هذه املدينة أو من ش��عبها. بل على العكس، كانوا يجتمعون س��راً، وفي 

اخلف��اء – جماعات صغيرة هنا وهناك – ال يعرف أحد ماذا يجري وراء أبوابهم 

املقفلة، من أمور وأمور.

ومع ذلك، فقد كان أولئك القوم من أفضل الناس وأحسنهم. فإذا اتفق أن 
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كل الظ��روف واألحوال. كان هناك الكثير من مثل هؤالء الرجال األش��داء في 

إفريقيا الشمالية إبان تلك احلقبة من الزمن.

أما فيما يتعل��ق باإلمبراطورية الرومانية فقد أدت سياس��تها العقيمة 

املشهورة إلى نتائج عكسية ظهرت واضحة أمام املإل جميعاً: قبل املسيحي 

املؤم��ن هذا التحدي الكبير، وهكذا رب��ح املعركة. واآلن عرف أهل قرطاجة أن 

املسيحين ال يهابون املوت وأن استعمال القوة معهم ال يجدي نفعاً. لقد ثبت 

ستة أبطال من الرجال والنساء بإميان راسخ بقوة مسيحهم ومخلصهم، ولم 

يرضخوا في يوم من األيام للتهديد والقس��وة وال خضعوا للطغيان الروماني. 

وهك��ذا جند الن��اس يتحدثون في كل مكان عما رأوه وس��معوه متس��ائلن: 

م��اذا تعني ه��ذه الظاهرة؟ ما هو هذا التعليم الذي يس��تحق أن ميوت الناس 

ألجله؟ لقد ظهر بوضوح ألولئك املتس��ائلن، أن هذا التعليم اجلديد مينح قوة 

غي��ر مألوفة تس��تطيع أن تنزع من قلب املؤمن كل خ��وف من املوت. كما أنه 

مي��أ معتنقيه فرحاً – فرحاً يصعب التعبي��ر عنه ويقيناً غير محدود يصعب 

تفسيره. لكن ماذا يلي ذلك؟ كانت املدينة اإلفريقية العظيمة تنتظر بترقب، 

متسائلة ما هو جوهر هذا اإلميان املسيحي الذي ال نظير له.

مالحظ��ة: هذه قصة واقعية أخذت تفاصيلها من وثائق كتبت في زمن 

وق��وع األحداث. من املمكن احلصول على ترجم��ة إنكليزية للقصة املعاصرة 

في:

ed. Roberts & Donaldson The Ante-Nicene Fathers 
Series Vol. III pp. 69� -�06.

أنهم من الشهداء الذين رحبت بهم السماء، وهم اآلن في مكان أفضل حيث 

اس��تقبلهم الراعي الصالح الذي تراءى لبربيتوا، وقل��ق على مصير املؤمنن 

الباق��ن. رفع األخوة اجلثث اخلم��س املطروحة على أرض امللعب، ودفنوها بكل 

محبة. كذلك نصبوا لوحة تذكارية إلحياء ذكرى هؤالء الش��هداء الشجعان، 

الذين وقفوا وقفة مشرفة. وكان املؤمنون يحتفلون سنوياً بذكرى استشهاد 

ه��ؤالء األبطال، فيس��تمدون من ذل��ك القوة؛ الس��يما أن ه��ؤالء كانوا مناذج 

حية للش��جاعة واالستش��هاد. قامت إحدى النس��وة املؤمنات من اجلماعة 

املس��يحية بتبني طفلة فيليس��تاس وتربيتها مع أطفالها. وعندما ش��بت 

هذه الطفلة تعرفت بحقيقة والدتها وبإميانها باملسيح الذي لم تنكره حتى 

االستش��هاد. كذلك عرفت هذه االبنة الشابة أنها تستطيع أن ترى والدتها 

يوماً ما وستتعرف بها، مع أنها لم تعرفها في احلياة الدنيا. هناك في السماء 

س��تبقى معه��ا، حيث لن يك��ون دموع أو أح��زان، أو فراق بن األحب��ة. أما ابن 

بربيت��وا، فال نعلم ماذا حصل له، لكن رمبا عاش مع جده كوثني، ورمبا بقي مع 

خاله واعتنق املسيحية.

كذلك ال نعرف ش��يئاً مؤك��داً عن زوج بربيتوا. فم��ن املمكن أال يكون له 

م��كان في هذه القص��ة، ألنه قد تكون بربيت��وا قد تزوجته رغم��اً عن إرادتها 

وهو ال يأبه إال قليالً لزوجته وإلميانها. وهكذا قد يكون تخلى عنها في ساعة 

محنته��ا وحاجتها إليه. ثمة احتمال آخر، وه��و أن يكون هذا الزوج من الذين 

س��جنوا أيضاً معها. فعند سماع ساتوروس بإلقاء القبض على بربيتوا، نرى 

أنه قد أس��لم نفس��ه طوعاً إلى الس��لطات احلاكمة. وفي الرؤيا، رأت بربيتوا 

س��اتوروس ينتظرها في رأس الس��لم ليدخال معاً إلى اجلن��ة وهي بصحبته 

وإل��ى جانبه. ولم يكن ه��ذان املؤمنان ليفترقا أبداً. لذل��ك، فاالحتمال هو أن 

يكون ساتوروس زوجها. فاملسيحي الذي ميكنه أن يحظى بحب امرأة عظيمة 

كبربيت��وا، ال ميكن أن يكون من الذين يخافون اخلطر ويهربون منه. فال بد ملثل 

هذا اإلنس��ان أن يعلن إميانه ويعيش هذا اإلميان، وأن ميوت في س��بيله شهيداً 

إذا ما اقتضت احلاجة إلى ذلك. فمثل هذا البطل ال بد أن يقف بجانب زوجته، 

ف��ي املدرج الروماني، أو في اجلبال، أو في الصحاري، أو بعيداً داخل الوطن، وفي 
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كانت قرطاجة موجودة قبل واقعة بربيتوا بألف س��نة، واستمرت   
ناش��طة خالل هذه احلقبة من الزمن. ويشكل أولئك الناس الذين أقاموا في 

املدين��ة العظيمة، مجموعة أقوام مختلف��ة متنوعة، وجدوا طريقهم إليها 

من الش��مال واجلنوب، ومن الشرق والغرب. بعضهم جاء من البحر وتزوج من 

فتي��ات القوم الذين كانوا يقطنون في تلك الديار منذ آالف الس��نن، ويرعون 

قطعانهم ومواشيهم في السهول الساحلية. ونزل بعضهم اآلخر تدريجياً 

من جبال األطل��س والريف، مدفوعن بنزاعاته��م أو طموحهم إلى األفضل. 

آخرون منهم سافروا ش��ماالً على طول طريق القوافل الصحراوية التجارية. 

وحينما بلغوا مدينة قرطاجة لم يستطيعوا أن يذهبوا أكثر من ذلك، ألن هذه 

املدينة هي احلد األقصى والتخوم األبعد على امتداد البحر األبيض املتوس��ط، 

حيث ال ميكن تعديه، أو السفر ألبعد منه. لقد تزامل البحار مع املزارع، وترافق 

أحد أعي��ان املدينة مع العبد، واإلفريقي مع األوروب��ي، فاختلط هؤالء األقوام، 

بعضه��م ببعض إلى حد كبير، في الش��وارع الضيقة، م��ن املدينة القدمية، 

ومزج��وا لهجاتهم احمللية وبضائعهم في أس��واقها. وقد ارتفع س��كان هذه 

املدينة في القرن الثالث امليالدي إلى �00000 نسمة.

وعندما أس��س الفينيقيون األشداء قرطاجة، استخدموها كمركز جتاري 

صغير لهم، وقد وصلوا إلى هذه البقعة من ش��رقي البحر األبيض املتوسط 

نحو س��نة ألف قبل امليالد. ولكنت الفينيقين لم يكونوا أول من س��كن في 

محاذاة هذه املنطقة الس��احلية، فقد وصف الكت��اب األوائل األفارقة بأنهم 

من األمازيغين )Imazighen( أو البرابرة، الذين قابلهم الفينيقيون عندما 

اندفعوا مبراكبهم الغريبة إلى الس��واحل اجلنوبية للبحر األبيض املتوس��ط. 

وكان معظه��م م��ن الب��دو الرحل الذي��ن امتهن��وا تربية املواش��ي واألغنام 

واملاعز، وهم يعيش��ون في خيم ينتقلون من مكان إلى آخر حس��ب املواسم، 

ويقي��م بعضهم اآلخر إقامة ثابتة دائمة في الوديان النجدية وهم يعيش��ون 



اأ�شول الرتاث امل�شيحي يف �شمال اأفريقيا

303�

لهم بخطوط اتصال بحرية من وإلى كل مكان معروف في العالم آنذاك، من 

األطلسي وحتى البحر األسود امتداداً إلى القنال اإلنكليزي.

إال أن هذه الش��بكة التجارية الواسعة املديدة لم يكتب لها البقاء. فقد 

كان الفينيقيون يلحظون، س��نة بع��د أخرى، كيف أن بالده��م األصلية، في 

الطرف الشرقي من البحر األبيض املتوسط، تتعرض لقوى عسكرية ساحقة 

معادي��ة تهدده��م، وبخاصة من اإلمبراطورية اآلش��ورية. ولق��د أجهز أخيراً، 

القائ��د اليوناني العظيم »االس��كندر« على العاصم��ة الفينيقية »صور« 

التي س��قطت في القرن الرابع قبل امليالد. وقد وجدوا أن جذورهم الش��رقية 

ق��د انتزعت بالقوة، اختار املغامرون املس��توطنون مبحاذاة الس��احل اإلفريقي 

البقاء هناك، وبناء مس��تقبل جديد لهم ف��ي وطنهم املتبنى، وعرفوا عندها 

باسم »القرطاجين«.

والفينيقي��ون، أو القرطاجي��ون، كما دع��وا فيما بعد ،يب��دو أن قطعهم 

لعالقاته��م بوطنهم، أعطاهم زخماً جديداً، وذل��ك على مدى الثمانية قرون 

الالحقة. وهكذا تطور القرطاجيون الدؤوبون على العمل وأنشئوا إمبراطورية 

كبي��رة هيمنت على ج��زء كبير من البحر األبيض املتوس��ط، وس��ببت قلقاً 

ش��ديداً ال يس��تهان به ملنافس��يها عبر البحار املتمثلن بروم��ا. كان القائد 

القرطاج��ي املوه��وب هنيبع��ل عل��ى أهب��ة احتالل مدين��ة روم��ا، عاصمة 

اإلمبراطورية الرومانية. ففي العام 2�9 قبل امليالد، بدأ هنيبعل بعبوره جبال 

األلب بإسبانيا، في حملة عسكرية نقل خاللها �3 فيالً قتالياً. ولكن الفيلة 

ماتت، وكذلك م��ات الكثير من رجاله، وبقي هنيبعل ينتظر وصول اإلمدادات 

العسكرية التي لم تصله. لذا فقد باءت حملته هذه بالفشل. وكان سقوط 

هذا القائد، كسقوط قرطاجة نفسها التي احتلها الرومان بعدئذ.

واحلقيق��ة أن القرطاجين لم يحاولوا قط مهاجمة إفريقيا الش��مالية، 

أو حكمها بالقوة. وببس��اطة، فقد نظروا إلى القارة اجلنوبية الكبيرة وكأنها 

مصدر من مصادر املواد اخلام، وحيثما وجدوا رجاالً، يستخدمونهم للقتال في 

حمالتهم العسكرية في أماكن أخرى. وقد أنشأوا مراكز خارجية، إال أنها لم 

ف��ي أكواخ عبارة عن جدران أو أس��وار من الطن أو احلجارة. ويعتنون بش��جر 

الزيتون ويس��تغلونه، ويرب��ون الدواجن، ويبذرون حبوب احلنطة والش��عير في 

حقول صغيرة. أما نساؤهن، فكن يحكن الثياب، ويصنعن اخلزف، بينما يعمل 

الرج��ال بأعمال احلجارة واألخش��اب، صانعن منها أنواع��اً عديدة من األدوات 

الت��ي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية. كانت املعادن نادرة الوجود ولم 

يكونوا يعرفون النقد بعد.

كان الغ��ذاء الرئي��س املتوفر لديه��م، وهو عبارة عن س��ميد مصنوع من 

احلنطة والش��عير اجملروش، يعرف باس��م كسكس��و )Couscous(. وكانوا 

يلبس��ون رداءاً طويالً مزيناً بشريط أحمر، وفي الصقيع، كانوا يلبسون برانس 

مقلنس��ة من الصوف. وكانوا يحبون اجملوهرات ويهندمون حلاهم وشعورهم 

ببراعة وإتقان. وكانوا يشتهرون ببنيتهم اجلسدية القوية، وبطول أعمارهم.

تعيش اجملموعات العش��ائرية مع بعضها حتت مراقبة اجلد األكبر أو العم 

األرش��د وعنايته. وتش��ترك في امتالك األراضي. وكان��وا يبنون قراهم بجانب 

الوديان، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بسهولة من األعداء وقت احلاجة. 

وقد ش��كلوا احتاداً من العش��ائر والقبائل للحماية املش��تركة املتبادلة، وفي 

بعض األحيان للمشاركة في العدوان. وتقود مثل هذه االحتادات الكونفدرالية 

عادة، جمعية تتألف من رؤس��اء العش��ائر. وميكن لرجل مش��هور بشجاعته 

العسكرية أن يوحد العشائر، ويكون شيخاً لها أو حتى ملكاً لبعض الوقت، 

وذلك في وقت االضطرابات أو القالقل.

لم يتهجم الفينيقيون على أراضي هؤالء األفارقة األصلين، وإمنا اقتنعوا 

ببساطة، بأن ينشئوا مستعمراتهم أو مستوطناتهم الصغيرة مبحاذاة ساحل 

البحر األبيض املتوس��ط وكان الفينيقيون قد أنشئوا لهم قاعدة رئيسة في 

قرطاجة بن األعوام �00-�00   قبل امليالد، واس��تمروا في بناء املستوطنات 

باجتاه الغرب، وأقاموا لهم مستودعات ومخازن ومراكز جتارية مبحاذاة الساحل 

عبر جبل طارق مروراً بالس��احل األطلسي املغربي، وامتدوا إلى ما ندعوه اآلن 

العرائش والصويرة. كان الفينيقيون رحالة ومسافرين عظماء، وقد احتفظوا 
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أصدق��اء ف��ي إفريقيا، فقد كان لهم أعداء أقوياء أيض��اً في مناطق أخرى من 

العالم. فالرومان صعقوا بالنجاحات السريعة املؤقتة التي حققها هنيبعل، 

جنرال قرطاجة. لذلك ففي القرن الثاني قبل امليالد، زحفت اجليوش الرومانية، 

وشارفت أبواب قرطاجة، ولم متض فترة قصيرة حتى سقطت مدينة قرطاجة، 

واستسلمت ملهاجميها في العام �46 قبل امليالد.

كان اله��دف األهم من دخ��ول الرومان إلى إفريقيا الش��مالية هو تدمير 

ق��وة منافس��هم األول ف��ي البحر األبي��ض املتوس��ط، والعودة إل��ى ديارهم 

بع��د حتقيق ه��ذا احلدث الهام. ولكن لس��بب لم يتمكنوا م��ن جتنبه، وجدوا 

أنفس��هم وقد تورطوا في نوع من االحت��اد اجلديد مع القادة األمازيغين، الذين 

أسرعوا بدورهم إلى تشكيل صالت وروابط مع الوافدين اجلدد، كتلك الروابط 

الت��ي كانت تربطهم بأس��الفهم من القرطاجين. وهكذا ب��دأ الرومان يعون 

أهمي��ة الطاقات الكامنة في إفريقيا، فراح��وا يطوعون مرتزقتها لدى القوى 

العس��كرية املرابطة آنذاك على احلدود األخرى لإلمبراطورية، والتي كانت في 

حاجة إل��ى إمدادات. فمنذ فترة، اس��تعيض عن اجلن��ود الرومانين باإلدارين، 

لوضع اخملططات املطلوبة الس��تعمار إفريقيا الش��مالية، فبدأ املستعمرون 

يأت��ون من األجزاء األخرى لإلمبراطورية، ولم يكن معظم الوافدين من إيطاليا 

نفس��ها، بل كانوا من الغالين واإلس��بانين والدملاطين والسورين واليهود 

الذين أضافوا دماءهم وعاداتهم إلى اخلليط املوجود قبالً في مدينة قرطاجة. 

وتكل��م هذا اخلليط من الناس اللغ��ة الالتينية واليونانية من دون أن يتكلموا 

البونية.

كان الروم��ان من أعظم اإلدارين في عصرهم وأبرعهم. فإذا قرروا يوماً أن 

يقيموا في بلد ما، كانوا يش��رعون بنش��ر تنظيمات إدارية مناس��بة. وعليه، 

فقد بدأوا بتنظيم مقاطعة إفريقيا الش��مالية، بكل نشاط. وقد نظروا إلى 

إفريقيا أوالً على أنها مصدر جيد للطعام والغذاء، وساورهم القلق، كما هي 

عادته��م دائماً، على كيفية تغطية احتياجاتهم للخبز، وذلك طبعاً بس��بب 

اتس��اع اإلمبراطورية وازدي��اد احتياجاتها. لذلك، قامت الس��لطات الرومانية 

باقت��الع أعداد كبيرة من أش��جار الزيتون، وزرعت مكانها احلنطة والش��عير. 

تكن أكثر من أسواق جتارية محاطة بضياع واسعة إلنتاج زيت الزيتون واحلنطة 

والعنب. ولكن هذا االس��تيطان الذي أسس��ه القرطاجيون، ل��م يكن كافياً 

حلمايتهم من أي هجوم عسكري حقيقي قد يتعرضون له، لذا اعتمدوا على 

بناء عالقات أخوية وثيق��ة باألمازيغين، وأوجدوا لهم عالقات جتارية تربطهم 

وجيرانه��م. كانت هذه العالقات، ملصلح��ة كل من القرطاجين واألمازيغين 

عل��ى حد س��واء. ولتقوية هذه الروابط، فقد تزاوج س��كان اجل��اران بعضهم 

م��ع بعض، وقام القرطاجيون بتعليم األمازيغي��ن لغة فينيقية خاصة بهم 

تدعى البوني��ة )Punique(. وقدموا لهم ش��عارهم الديني الوثني، وجرت 

مبقايضة ب��ن الفينيقين من جهة، والرعاة واملزارعن احمللين من جهة أخرى: 

جلب��وا لهؤالء األفارق��ة البضاع��ة املعدنية املش��غولة يدوي��اً، والزجاجيات، 

والثي��اب امللونة املصبوغة، م��ن أطراف العالم احمليط بأط��راف البحر األبيض 

املتوسط، وقايضوا بضائعهم هذه بالصوف واألحصنة وزيوت الزيتون والعاج 

اإلفريق��ي، فضالً ع��ن العبيد، وريش النعام الذي مصدره جت��ار الصحراء. قدم 

القرطاجيون لأمازيغين أش��جاراً جديدة لم يكن ه��ؤالء يعرفونها من قبل، 

كالت��ن والكروم والرمان، وعلموهم كيفية غرس��ها واالعتناء بها. إن الزراعة 

الواس��عة النطاق التي أدخلها القرطاجيون إلى إفريقيا، كانت ابتكاراً جديداً 

بالنس��بة إلى األفارقة الذين كان عملهم حتى ذلك احلن، محصوراً في تربية 

األغنام واألبق��ار، وتوفير حاجيات عائالتهم من البس��اتن واحلقول الصغيرة. 

واف��ق األمازيغي��ون فرح��ن مس��رورين عل��ى أن تس��تعمل أراضيه��م بتلك 

الطرائق. وبالطبع فقد استفادوا كثيراً من األسواق اجلديدة التي فتحت أمام 

إنتاجاتهم الغذائية واحليوانية. وليس من ش��ك ف��ي أن التغيير الكبير الذي 

طرأ على غذائهم وأطعمتهم والعدد املعدنية والبضائع املشغولة يدوياً التي 

زودهم بها القرطاجيون، زادت من سرورهم وبهجتهم أيضاً، حيث كانت هذه 

جميعه��ا تدل على ذوق رفيع وثقافة عالية. لقد ش��رع األمازيغيون يلبس��ون 

األزياء األرجوانية، واجملوهرات الثقيلة التي يستعملها القرطاجيون عادة، كما 

تعلموا استخدام لغتهم أيضاً.

ولك��ن هذا لم يدم إل��ى األبد، ألنه، على الرغم من أن��ه كان للقرطاجين 
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أن تغير ش��ركاؤهم التجاريون. لكن ذلك لم يحصل، بل اكتشف الشعب أن 

الرومان كانوا أكثر رغبة في الس��يطرة على األراضي مما كان عليه أس��الفهم 

القرطاجيون. فالقرطاجيون مثالً، كانوا يدفعون اإليجارات املستحقة عموماً 

على األراضي التي يس��تغلونها. أما اآلن، ومع اس��تمرار تق��دم زراعة احلنطة 

وتقل��ص املراعي، فقد خس��رت بع��ض القبائل أراضي ال��كأ التقليدية التي 

كانوا يس��تغلونها لرعي قطعانهم، واس��تولى عليها الرومان لتحويلها إلى 

م��زارع احلنطة والش��عير وغيرها. وهنا، فضل الكثير م��ن الرجال األمازيغين 

اختي��ار العمل كأجراء؛ أما بعضهم اآلخ��ر، فقد انتقل مع قطعانه إلى أراٍض 

داخلي��ة بعيدة ومرتفعة، وهي بالطب��ع أقل خصوبة وكأ. وبذلك فقد أصبح 

مستقبل الشعب مشكوك في أمره وغامض النتائج، ال اعتماد عليه.

وما إن حل القرن األول للميالد، حتى شرع الرومان بتقسيم احلزام الساحلي 

إل��ى خمس مقاطعات، وبطريقة س��ائبة وعش��وائية. وكان هذا التقس��يم 

العشوائي السائب يتالءم، في الواقع، كثيراً مع تنظيمات إدارتهم احلكومية. 

فمث��الً، امتدت مقاطعة كورينيكيا باجتاه الغرب ومبحاذاة الس��احل من مصر 

إل��ى ليبيا احلديثة. وإذا توغلنا إلى أبعد من ذلك جلهة الغرب، جند أن مقاطعة 

إفريقيا البروقنصلية التي دعيت فيما بعد تريبوليتانيا، تطوق الساحل الذي 

يدع��ى اآلن خليج س��رت. كان هذا مقر اإلدارة الرومانية في ش��مالي إفريقيا 

واملتمرك��زة ف��ي عاصمته��ا، قرطاجة، بالقرب م��ن مدينة تون��س حالياً. وإذا 

اس��تمررنا يالتوغل غرباً، فإننا جند نوميديا وبعدها موريتانيا قيصريانس��يس 

)أي اجلزائر حالياً(، ومن ثم موريتانيا تنجيتانا والتي تستمر نزوالً حتى الساحل 
األطلس��ي إلى أن نصل إلى س��ال )بالقرب من الرب��اط(. إن املدينة الداخلية 

فولوبيليس )وليلي( في ش��مال املغرب، ليست بعيدة عن مكناس في الوقت 

احلاض��ر. وقد تطورت بالتدريج حتى أصبحت عاصم��ة املنطقة الغربية حلن 

حلول القرن الرابع امليالدي. وعندما أدت فوضى االضطرابات إلى اضطرار اإلدارة 

الرومانية إلى سحب مراكزها القيادية واإلدارية إلى طنجة.

عرفت الس��هول واجلبال الداخلية التي كانت س��ائبة تقريباً، وال حكومة 

فيه��ا، باس��م أراض��ي اجليتولي��ن أو املوري��ن )Maures ، Gétules( وكان 

وكذلك قطعت من أش��جار الغاب��ات املوجودة مبحاذاة األنه��ار أو البحار التي 

متكنهم من ش��حنها. وخالل فت��رة وجيزة، نظم الرومان أعمال ري واس��عة، 

وبنوا القنوات ملدن متعددة كقرطاجة وقيصرية )شرش��ال(، وشرعوا بتعبيد 

الطرقات بأس��لوبهم املميز وهو استعمال البالطات الضخمة التي كانوا قد 

استخرجوها من املقالع حديثاً.

ف��ي البادية، س��مح الروم��ان للق��ادة والش��يوخ احمللي��ن األمازيغين أن 

يحكموا على ما كان حتت س��يطرتهم من البالد والناس. والقادة األمازيغين 

والقرطاجين الذين قدموا الطاعة وال��والء لإلمبراطور الروماني، فقد منحوا 

وبس��رعة، منزلة خاص��ة، باعتبارهم مواطنن رومانين: فاس��تفاد هؤالء من 

وضعهم اجلديد هذا. وهكذا، وبس��رور ال يوصف، وجد هؤالء القادة والرؤس��اء 

األمازيغي��ون والقرطاجيون أنهم قادرون على أن يتب��وأوا مناصب عليا رفيعة 

في السياس��ة وفي الهيئات أو الس��لطات االجتماعية األخرى في املدن التي 

ج��رى تطويرها وإمناؤها حديثاً. وقد أصبح العديد من األفارقة قادة في اجليش 

اإلمبراط��وري. وفي س��نة �90 ق.م صار م��ا يقارب ثلث اجملل��س الذي يحكم 

اإلمبراطورية من روما، مشكالً من أعضاء إفريقي األصل. وهكذا انتخب أحد 

األمازيغين املدعو س��بتيميوس سفيروس )Septime Sévère. ( إمبراطوراً 

لروم��ا في وقت مبك��ر من عام �93 قب��ل امليالد. ه��ذا ألن التعيينات اإلدارية 

ف��ي روما كانت تبنى على أس��اس االس��تحقاق والكف��اءة. كان بإمكان أحد 

األمازيغين الذي أصبح حاكماً في روما أن يكتب باعتزاز واضح: »في رأيي، إن 

عصرنا البش��ري مميز، وكأمنا قدر له أن يكون كذلك. ألنه أنتج أناس��اً كثيرين 

ذوي ق��درات عالية، وهو ي��رى أن األطفال الذين أجنبهم ورباه��م يتبوأون أعلى 

املراكز وأرفعها:

أما أولئك الذين لم ينجح��وا في مواكبة الركب اإلمبراطوري، فقد كانوا 

غير متحمس��ن لإلمبراطورية. ومبا أن املس��ئولن اإلمبراطورين، كان همهم 

األساسي السعي وراء تنسيق ما يختص بتنظيمات األراضي الزراعية، وفرض 

الضرائ��ب عليها، األمر الذي ل��م يفلح القرطاجيون في إجن��ازه، فقد اعترض 

عليهم عموم الشعب الذين كانوا يأملون، رمبا، باحلصول على أرباح أكبر بعد 
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ف��ي عصر جديد وهام، وهو قدوم أش��ياء لم تعهدها إفريقيا الش��مالية من 

قبل.

جاء الفينيقيون والرومان في السنوات السالفة إلى املنطقة، طمعاً في 

التجارة واالس��تيطان، وحباً بالنجاح والثراء ... ولكن، من خلف األفق الشرقي 

حتديداً، بدأ بعض املسافرين األفذاذ يبحرون إلى كوريني وقرطاجة. كانت حوافز 

هؤالء املسافرين تختلف متاماً عن غيرهم من الوافدين؛ لم يكونوا يرغبون في 

االس��تغالل الزراعي أو اس��تثمار املوارد املعدنية لأرض، ل��م يأتوا ليتاجروا مع 

املس��توطنن، وبالتأكيد، لم يأتوا ليس��تأثروا بالس��لطة. لم يحملوا معهم 

الس��الح أو العتاد، وال الغنى. لم يأتوا بش��يء مما تقدم، جاءوا برس��الة األخوة 

واألمل والطمأنينة. وهؤالء القوم اختارت بربيتوا أن تس��ير معهم وأن تنضم 

إليهم. ومعهم فقط، استعدت لتلقي رحالها، وتسلم حياتها.

مالحظات:

من املصادر الثانوية عما قبل تاريخ إفريقيا الشمالية وعن تاريخها القدمي 

نذكر:

Camps pp. �6 – ��9، �4� – ���; Frend pp. 2� – 4�; 
Guernier pp. �� - �2

يحكمها ش��يوخ القبائ��ل. وقد حكم الش��يخ األمازيغي املدع��و يوغرتا )أو 

يوكرت��ن( )Jugurtha( )ع��ام ��4 – �04 قب��ل املي��الد( املنطق��ة حكماً 

صارم��اً ال رحمة فيه وال ش��فقة، وذل��ك حتى يتمكن من بس��ط نفوذه، ومد 

س��يطرته على كل املنطقة التي توجد حتت نفوذ قرطاجة. وفي حدود العام 

�2 ق.م، كان��ت املنطقة املمتدة إلى الغرب حتكم من املدعو يوبا الثاني، وهو 
رج��ل أمازيغي متزوج من امرأة مصرية تدعى س��يلينا )Célène(، وهي ابنة 

أنطونيو وكليوبترا. وقد ش��ب جوبا في روما، وتفوق في دراس��ته. وقدم خالل 

ملكه الذي دام �4 س��نة، مظاهر عدي��دة للحضارتن الروماني��ة واليونانية 

ف��ي إفريقيا الش��مالية. ذاق األمازيغيون ح��الوة التجارة وتقني��ة الصناعات 

اليدوية حلضارات البحر األبيض املتوسط، وسروا كثيراً بحراثة األراضي وجني 

احملاصيل واحلصادات املتنوعة التي مارس��وها. وقد أدى االستقرار الذي فرضته 

اإلمبراطوري��ة الروماني��ة في املنطقة إل��ى متكن مزارعي إفريقيا الش��مالية 

وصناعه��ا اليدوين م��ن أن يوردوا إلى األس��واق البعي��دة الواقعة في أقصى 

أجزاء اإلمبراطورية. وهكذا نعمت بالدهم بالسالم، وحالفهم النجاح والرخاء 

االقتصادي بسبب املعاهدات التي عقدوها، واالرتباطات الدولية التي حصلوا 

عليه��ا. لكنهم، في الوقت نفس��ه، أعط��وا صورة غير مش��رفة عن اجملتمع 

الرومان��ي املتهرئ آن��ذاك، حيث أن هذا اجملتمع كان ميارس األعمال الوحش��ية 

والفظ��ة في املالعب وامليادين، وقد ترس��ّخت جذور العبودية املذلة، فضالً عن 

الوثنية الفاسدة الفاسقة. وباإلضافة إلى هذا، فإن الرومان قد حكموا البالد 

بش��كل فعال ومش��دد، لكنهم لم يهتموا، إال قليالً، بحاجيات أفراد الشعب 

ومشاعرهم.

وهك��ذا ن��رى، أن إفريقيا الش��مالية، كانت في الس��نوات األولى للميالد، 

مزيج��اً مختلفاً م��ن الناس، لهم لغ��ات وثقافات متنوعة. وق��د اجتذب هذا 

الواقع مس��توطني األرض الذي��ن توافدوا عن رضا، ليندمج��وا في هذا االجتاه 

الس��ائد حلضارة البحر األبيض املتوس��ط. فتبنوا بس��هولة وحماس األفكار 

اجلدي��دة للتقنية التي صادفتهم هناك. وهكذا صارت احلقول جاهزة، بانتظار 

حلول احلدث اجلديد واألهم، حيث تبش��ر الس��نوات القليلة القادمة بالدخول 
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منذ العصور الغابرة، أظهر أهالي إفريقيا الش��مالية اهتماماً في األمور 

الديني��ة العميقة والصعب��ة اإلدراك. وبالطبع، فإن هناك ش��يئاً عاملياً عاماً، 

تش��ترك فيه الطبائع البشرية، أال وهو الرغبة في الوصول إلى حل ألغاز هذا 

الكون، وأس��راره غير املرئية، والتي تتش��ارك فيها جميع قارات العالم وتؤمن 

بها كل األجيال. وكلما اقترب الناس بعيشهم من العالم الطبيعي، اشتدت 

رغبته��م في التواصل مع هذه القوى اخلارقة املوجودة في اخلليقة. والواقع أن 

اإلحلاد اس��تطاع أن ينمو ويزدهر في القرن العشرين فقط، حيث املدن الكبيرة 

التي أوجدها اإلنس��ان بنفسه. فقد أحاط إنس��ان هذا القرن نفسه بأعمال 

يديه، ولم يعد لديه متس��ع من الوقت ليتأم��ل فيما هو أعظم من منجزاته 

من أمور مدهشة يحاول فهمها.

وكس��ائر الن��اس الذين يقض��ون أوقاته��م في احلق��ول أو الغاب��ات، فإن 

األمازيغي��ن القدامى، في العص��ر احلجري احلديث والعص��ر احلديدي، البد أن 

تك��ون قد روعتهم الق��وى الظاهرة املدركة في الطبيعة. والش��ك في أنهم 

ش��عروا في قلوبهم باملشاعر نفس��ها التي نحسها نحن ونشعر بها عندما 

نس��تيقظ في الصباح ونلقي نظ��رة على قمم اجلبال املكلل��ة بالثلوج حتت 

أش��عة الش��مس املش��رقة الصافية. لقد امتأل األمازيغيون رعباً، كما نحن، 

بس��بب القوى العنيفة الهائجة التي ال ميكن مقاومتها وهي جترف األش��ياء 

بقوة بعد كل عاصفة، إذ تكتس��ح األشجار والصخور أمامها، وتلقيها أرضاً 

وكأنه��ا عصافة في مهبها. لقد افتنت هؤالء وس��حروا أيض��اً، بهياج البحار، 

وبأمواجها الصاخبة على الس��واحل الصخرية، وكذلك باندفاع طيور البحر 

وهي تنس��اق بسرعة فائقة خالل هبوب الرياح الغربية. لقد أدهشهم غروب 

الش��مس وهي تصقل لونها الذهبي املتحول تدريجياً إلى اللون األحمر، لكي 

يختفي بعيداً وراء التالل الرمادية، في آخر النهار.

والطبيعة أيضاً مليئة باخلوف والرعب، فهي حتمل لهم قوى احلياة واملوت. 

فإذا لم يتس��اقط املطر، يفس��د احلصاد ومتوت الغلة، وهذا يعني اجملاعة. وإذا 
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بغم��وض إل��ى األرض، والوميض املروع ال��ذي يبعثه الب��رق، والتهديد املدمدم 

ف��ي قصف الرعد املزمج��ر. فليس عجيباً أن تنش��ر الس��ماء الرعب واخلوف 

والعبادة في نفوسهم. وكثيراً ما جند نقوشاً متثل الشمس في حجرات املوتى 

وأقبيتهم، وحتى على الصخور القائمة. وفي بعض األحيان، يعبر القدماء عن 

إله الشمس بشكل أسد، شعر عنقه ملتهب ومتقد اتقاداً. وكان هذا احليوان 

معروفاً عند األفارقة الشمالين قبل أزمنة الرومان وبعدها، وهو اليزال يظهر 

مراراً وتكراراً في حكاياتهم الش��عبية. وتشير نقوشهم احملفورة، وكلماتهم 

املنقوشة، إلى اإلله »أيور« )Ayyur( أي القمر، بلغة األمازيغين.

اس��تمرت عبادة األجرام الس��ماوية خ��الل أزمنة التاري��خ. فقد كتب لنا 

هيرودوتس )Hérodote( في القرن اخلامس قبل امليالد، أن األمازيغين، قربوا 

 Pline( ف��ي أيام��ه التقدمات لكل من الش��مس والقمر. أما بلين��ي الكبير

I'Ancien(، فق��د أكد لنا تقدمب مثل ه��ذه الذبائح في القرن األول للميالد. 
قال شيش��رون )Cicéron( إنه عندما قابل امللك األمازيغي ماسينيسا )أو 

( في القرن الثاني قبل   Scipion( اجلنرال الروماني س��كيبيو )ماسنيس��ن

املي��الد، صلى إلى الش��مس قائالً له��ا: »إني أقدم ش��كري العميق لك أيتها 

الشمس املرتفعة ولسائر اآللهة أيضاً في السماء، بسبب إتاحة الفرصة لي، 

وقبل انتقالي من هذه احلياة، أن أرى في مملكتي وحتت سقف بيتي كرنيليوس 

س��كيبيو«.1 أم��ا ابن خلدون فقد ذك��ر أن الكثير م��ن األمازيغين في القرن 

الرابع عشر بعد امليالد، كانوا ال يزالون يتعبدون للشمس والقمر والنجوم.

وتتحدث الس��ماء عن أس��رار ال ميكن الوصول إليها. وكما فعل اإلنسان، 

بتوجهه نحو الس��ماء، هكذا أيضاً فعلت قمم جب��ال األطلس التي نحتتها 

الري��اح. ومن املمكن أن يكون هذا هو الس��بب الذي جع��ل قمم اجلبال تدفع 

األفارقة الش��مالين إلى العبادة. ويخبرنا بليني الكبير »أن الليبين يعتبرون 

األطل��س إلهاً ومعب��داً«. ولقد وجد علم��اء اآلثار في األمكن��ة العالية بقايا 

املعابد الرومانية، وهي مكرس��ة خلدمة س��اتورن )زحل( وعبادته. فقد بنيت 

هذه املعابد، في الواقع، على أنقاض مزارات الفينيقين، والتي كانت قد شيدت 

 Camps p  200 1- اقتبسها

ما تفش��ت األمراض في قطعان املاشية، فس��يترصد املوت الناس أنفسهم، 

إذ أنهم يعتمدون على هذه املاش��ية لتأمن معيشتهم، فال ينجو إال القليل 

م��ن أطفالهم إبان طفولتهم. فإن قدر أن يعي��ش واحد من أطفالهم، وميوت 

اآلخ��ر، فيكون قدراً مبهماً ومخيفاً. فهل هن��اك طريقة ما ميكن من خاللها 

أن نؤثر في حوادث املس��تقبل؟ هل ميكننا أن نتجنب الكوارث والنكبات، أو أن 

نؤكد استمرار احلياة؟ هل هناك قوى خفية غير منظورة تتحكم في مجريات 

األمور؟ وهل ميكن استرضاء هذه القوى ومناصرتها؟ هل ميكن لهذه القوى أن 

تساعدنا في صراعاتنا مع احلياة؟.

ليس من السهل أن نعود القهقرى ألربعة آالف سنة غابرة، لندرك ما كان 

يفكر فيه أسالفنا، وما اعتقدوه في احلياة واملوت؛ أو لنستطيع أن نتصور كيف 

حاولوا تفس��ير أس��رار هذه الدنيا والطبيعة في ما يتعلق بهم، وما تزخر به 

من أشياء محيرة مربكة، خصوصاً إذا ما علمنا أنه لم يكن لهم سبب واحد 

يحمله��م على تدوين م��ا يختص باقتناعاتهم العميق��ة، وتأمالتهم اخلفية 

الغامض��ة. ولكن بإمكاننا أن منس��ك باملفتاح الذي يزودن��ا ببعض املعلومات 

فيما يتعلق مبعتقداتهم، وذلك من صناعاتهم ومنتجاتهم التي يكتش��فها 

علم��اء اآلثار هنا وهناك، كاألصنام واملذابح واحلجارة املنقوش��ة وامللونة، أو أي 

ش��يء آخر يعطينا مغزًى حقيقياً لدي��ن معن. وهذا، وإن لم يكتب األقدمون 

ش��يئاً، فبإمكاننا أن جند املراجع بخصوصهم، من خالل كتابات غيرهم، ومن 

عرفهم من الناس، السيما أولئك الذين يبادلونهم في التجارة، أو يحاربونهم. 

أحياناً ميكننا أن منيز أشياء كثيرة عن معتقداتهم، من خالل العادات والتقاليد 

الت��ي ال تزال حتى الي��وم. وإذا تأملنا في ديانة األمازيغين جند، وحلس��ن احلظ، 

بعض املفاتيح لفك لغزها بواسطة األساليب الثالث السالفة الذكر.

هناك شواهد وإثباتات تدل على أنهم تطلعوا بشكل خاص إلى السماء، 

مسكن الش��مس بنورها ودفئها، ومصدر املطر احمليي – والسماء بطبيعتها 

مليئة بالعجائب والروائع – وإلى النجوم املشرقة بلمعانها ليالً، والقمر الذي 

يضيء بنعومة ورقة، واأللوان الس��حرية لقوس القزح الذي ينشق متأللئاً من 

بن الغيوم بعد سكون العاصفة، وكتل الثلج البيضاء الصامتة التي تنساق 
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مذاهب حيوية املادة األخرى التي وجدت في أجزاء كثيرة من العالم.

كان على املسافر الذي ينتقل من مكان إلى آخر، وعلى التاجر أو املوسيقي 

أو اجلن��دي، أن يرض��ي أي روح يراق��ب أي موض��ع يؤم��ه هؤالء الرج��ال. فعلى 

املس��افرين، وباألخص أولئك اجلنود األمازيغين املسجلن في اجليش الروماني، 

أن يعتنوا بطائفة من اآللهة احمللية بش��كل جماعي، واس��م هذه اآللهة داي 

م��ووري )Dei Mauri( أي اآللهة املورين، وبعد ذلك يجب أن يتوس��ل إليها 

ويبجله��ا مجتمع��ة، ألنه بذلك يضمن لنفس��ه أن��ه لم ينس أي��اً منها. إن 

إحدى أكثر التكريسات التعبدية املعروفة واملتكررة، هي لإللهة وارسيسم أو 

فارسيسما )Varsissma(، واس��م هذه اإللهة يعني في احلقيقة »إله بال 

اس��م«. والظاهر أنهم كانوا يتلهفون كثيراً في استرضاء هذا اإلله، وجعله 

مسروراً، متاماً كما كان تلهف أهل أثينا لعبادة مثل هذا اإلله في أيام الرسول 
بولس.2

وم��ن الصعب أن نع��رف متام��اً كيف كان يجري اس��ترضاء ه��ذه اآللهة 

املعبودة. ولكن رس��وم الكهوف في العصر احلجري احلديث، تش��ير إلى أنهم 

كانوا يس��ترضونها بذبائح الكباش والثيران الت��ي يقدمونها كفدية عنهم. 

ولكن، من املس��تحيل أن نعلم م��ا إذا كانت هذه األضاح��ي أو الذبائح تقدم 

آلله��ة معينة ال نعلم ش��يئاً عن أوصافه��ا. واليزال تق��دمي القرابن والذبائح 

احليوانية موجوداً بن األمازيغين، وهذه الذبائح تختلف عن تلك التي يقدمها 

العرب في الش��رق األوس��ط، مع أنها تتش��ابه كثيراً مع قراب��ن الفينيقين 

وأضاحيهم.

هذا ما كان يختص باألحياء، ولكن األمازيغين لم يكن اهتمامهم مبوتاهم 

يق��ل عن اهتمامه��م بأحيائهم. كانوا يش��يدون القبور م��ن قطع الصخور، 

جاعلن هذه القبور تواجه الشمس. وكانوا يزودون موتاهم باجملوهرات واألوعية 

اخلزفية، كما لو كان موتاهم س��يحتاجون إلى اس��تعمال هذه األش��ياء في 

احلياة اآلخرة. أما القبور األخرى، فقد كانت تطمر وواجهاتها إلى اجلرف، وتزين 

بالرس��وم امللونة بصلصال أحمر. وتع��ود بداية تاريخ هذه القبور إلى العصور 

2- )أعمال 32:17( 

ه��ي أيضاً م��ن حجارة معابد وثنية قدمية. ولكن حت��ى قبل هذا التاريخ، وفي 

فترة العص��ر احلجري احلديث، كان األمازيغيون ينقش��ون الرموز والصور على 

أعالي قمم جبال األطلس والريف، وفي الكهوف واملغاور، وعلى الصخور التي 

تنذر مواقعها ومناظرها املش��رئبة باخلوف؛ وكأنه��ا تراقبهم، إما ملعاقبتهم 

وإما للترؤف عليهم.

هل كانت هذه املناطق الصخرية مهبطاً »ألرواح األرض« التي كانت تدعى 

»جنون« ) Jnun(؟ يظهر أن األمر هو كذلك. والتزال، حتى يومنا هذا، تقدم 
تقدمات النذور والقرابن في أوان خزفية تشابه إلى حد كبير األواني الفخارية 

مل��ا قبل التاريخ، اكتش��فها مؤخراً علماء اآلثار؛ والتزال الش��رائط تربط على 

الشجيرات الشائكة التي تستظل بها أرواح حرس الصخور التي كانت تعتبر 

مقدس��ة، وعلى الكهوف التي تأوي األش��باح، وعلى الينابيع، وعلى األشجار 

القدمية امللتوي��ة الكثيرة العقد والنتوءات والتحدبات. إن أعمال العبادة هذه 

هي الش��هادة إلميان ثابت باألرواح احمللية، ويتضح متاماً أن هذا اإلميان مس��تمر 

ودائ��م منذ ما ال يق��ل عن أربعة آالف س��نة. كان ينبغي اس��تعطاف األرواح 

احمللي��ة قبل احلراثة، أو قبل جني األثم��ار، أو قبل قضاء ليلة في املنطقة التي 

حترس��ها هذه األرواح. فإن أزعجت أو أغضبت، فال بد من أن يحدث لك املصاب 

ويأتي��ك البالء، ألنك بهذا اإلزعاج أو املضايق��ة أو اإلغضاب، تكون قد خاطرت 

بالتعرض للعقاب املباشر، كالعقم أو العمى أو اجلنون أو حتى املوت.

ونحن نعرف 52 اس��ماً من أس��ماء هذه اآللهة احمللي��ة. ولقد تعرفنا بها 

بش��كل واس��ع من النقوش والكتابات احملف��ورة، أو الوقف ال��ذي أوقف لهم، 

أو التكريس��ات التي كرس��ت لهم في عهد الفينيقي��ن والرومان. ومعظم 

تل��ك اآلله��ة حتمل أس��ماء أمازيغية تظهر أنه��ا كانت أرواحاً ق��ادرة على أن 

تأت��ي باألمطار ومتنح اإلخصاب؛ ولك��ن نفوذ كل من هذه اآللهة مقتصر على 

منطقته الصغيرة اخلاصة به. فمثالً نفوذ هذا اإلله أو ذاك، يقتصر على تلته 

اخلاصة، أو ينبوعه اخلاص، أو حتى قريته اخلاصة. كانت هذه الديانة هي الديانة 

النموذجي��ة العملية لألمازيغين القدماء، وهي ش��كل من أش��كال مذهب 

حيوية املادة )Animisme( أو صيغة من صيغها، تتشابه إلى حد بعيد مع 



اأ�صول الرتاث امل�صيحي يف �صمال اأفريقيا

4647

شبه القاحلة مبا في ذلك شمال إفريقيا، حيث تقوم النسوة بصنع دمى متثل 

»ع��روس املطر«، متاماً كما يفعل بع��ض الناس في بعض مناطق اليوم. وثم 
حتمل هذه الدمى في موكب طقس��ي مصحوب بأغاني ودعاءات والتماسات 

مرفوعة إلى الس��ماء3. ومن عادات أهالي جزر اخلالدات أن يضربوا مياه احمليط 

بالعصي، وذلك محاولة منهم إلطالق مياه الس��ماء. وقد دان أغس��طينوس 

هذه املمارس��ة الوثنية القدمية، كما وبخ أولئك الذين يس��تحمون وهم عراة 

في يوم االنقالب الشمس��ي الصيفي، مؤججن بذلك شهوات مشاهديهم. 

وقد يبدو أن مثل هذه العادات قد ماتت، إال أن األرضيات وعتبات األبواب مازالت 

ترش باملاء في مواس��م معينة، وغالباً ما ال ترش أكثر من رشة رمزية، إذ يبقى 

معظم الغبار غير ممسوس. هل املراد من هذه الرشة أن تبرد األرض وتنعشها، 

أو هل لهذه العملية دالئل أكثر عمقاً؟

اعتق��د الكثيرون، منذ زمن الرومان إلى يومنا هذا، أن أقدارهم مس��جلة 

في النجوم. فهم يرجعون إلى املنجمن والعرافن ليقرأوا لهم مس��تقبلهم 

في الس��موات، أو في أحش��اء احليوانات، أو في علبة ورق اللعب. فهم يريدون 

أن يعرف��وا، ويريدون أن يس��ألوا أيام��اً ميمونة ألعراس��هم أو لرحالتهم. كما 

يري��دون أن يعرفوا ه��ل بإمكانهم التعامل مع أناس معينن أو جتنبهم، أو هل 

بإمكانه��م الذهاب إل��ى أمكنة معينة أم ال. إنهم يتس��اءلون، وفي قلوبهم 

أم��ل ال يس��تند إلى أي منطق، عم��ا إذا كان بإمكانهم اله��روب من أقدارهم 

احملتوم��ة إذا كانت س��يئة، أو إجن��از عمل م��ا، إذا كانت هذه األقدار حس��نة. 

فاخل��وف من »العن الش��ريرة« - اللعن��ة التي يطلقها عدو حس��ود – تعود 

إلى ما قبل العهد الروماني. والش��يء عين��ه، ينطبق على االعتقاد أن األفراد، 

أو حتى األشياء التي ال حياة فيها، ميكن أن تكون مستودعات للقوى الروحية 

أو »للبركة«. لقد اس��تعملت املياسم احلديدية امللتهبة، كما اليوم، لشفاء 

أوجاع الرأس، وملعاجلة سوء التصرف كاإلدمان على السكر والسرقة مثالً.

وقد كان للرقم خمسة، ولرمز العن املفتوحة، وللرمانة املرسومة، معان 
معينة ومغزى س��حري، ونحن النزال إلى اليوم نلمس��ها ونراه��ا في إفريقيا 
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احلجرية، وقد استمرت حتى عهد الفينيقين.

ويظه��ر أن الديان��ة العملي��ة لألمازيغي��ن ال تختلف إال قلي��الً عن ديانة 

املتحدري��ن م��ن أصلهم الذين يقطن��ون القرى في أيامنا. فم��ن ذلك الوقت، 

وإل��ى اليوم أيضاً، هناك اعتقاد قوي وفي كل مكان، بوجود قوى فوق طبيعية 

حاق��دة، والتزال الرغبة مس��تمرة في إيجاد احلماي��ة والوقاية من هذه القوى. 

ول��م يجد الكثير من معتقدات األفارقة الش��مالين وعاداتهم مكاناً لها في 

الديانة املس��يحية الصحيحة أو في اإلس��الم. أما بقايا هذه املعتقدات التي 

مازالت موجودة، فهي قائمة منذ العصور القدمية.

ويتضمن اس��تعمال »السحر األسود« الكثير من املمارسات، وهي ترتكز 

على افتراض أن اإلنس��ان قادر على كس��ب النفوذ على غيره، سواء أكان ذلك 

على اإلنس��ان، أم على احليوان، أم األش��ياء، وذلك بصنع منوذج للضحية التي 

ي��راد إجن��از طقس ما أو أي من الش��عائر ضدها. وبهذا تل��زم الضحية على أن 

تتصرف بطرق خاصة معينة حس��ب ما تخطط له��ا، أو تكابد قدراً أو قضاًء 

معيناً. فمثالً ميكن للمرء أن يربط عقدة في شريط أو في خصلة شعر لربط 

مخطط��ات اخلصم وإحباطها، أو إلغ��الق رحم امرأة عدوة. كما ميكن أن يؤدي 

إقفال نصل سكن اجليب إلى عجز جنسي عند الشخص الذي يكتب اسمه 

على هذا النصل.

كذلك كان االعتقاد أنه باإلمكان التأثير على مس��ار األحداث في العالم 

اخلارجي وذلك من خالل ممارس��ة طق��س محدد، كأن يصار إل��ى ارتداء الثياب 

باملقل��وب بقص��د تغيير ظرف معن. إن ش��عائر اإلخصاب املوس��مي تضمن 

إنتاجية مبدعة من احملاصيل واحلصاد والقطعان. لقد متيزت الس��نة الزراعية 

بإحياء احتفاالت يحرث فس��ها الشق األول وجتمع احلزمة األولى من احملصول. 

كتب أغس��طينوس وغيره من املؤرخن املعاصرين عن إحياء طقوس جنسية 

عربي��دة متطرفة، »ليالي اخلطايا«، حل��ث آلهة أو أرواح اإلخصاب، آملن منها 

أن تنفح نشاطاً مشابهاً بن القطعان واملواشي.

ظهرت العادات واخلرافات املتعلقة بسقوط األمطار تقريباً في كل األراضي 
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لن��ا بأن أصل هذه الكتاب��ات والتعاويذ يعود إلى ما قبل التاريخ اإلس��المي5. 

وكان للنباتات الطبية آنذاك ش��عبية واس��عة، لم تضع��ف حتى في أيامنا 

هذه. إنه ليس من الس��هل إطالقاً، في بعض األحيان، أن نرس��م خطاً فاصالً 

أو متميزاً بن العالجات الش��عبية وممارس��ات السحر األس��ود في استعمال 

األعشاب واملواد املعدنية واحليوانية6.

هذه هي معتقدات األمازيغين القدماء والتي تتجذر في املاضي حس��ب 

م��ا نعلم، وصوالً رمب��ا إلى العصر احلجري. وهي من بعض جوانبها مس��تمرة 

حتى وقتنا احلاضر. إلى ذلك، فإن بعض املمارس��ات األخرى قد فرضت نفسها 

خ��الل القرون التالية. لقد جلب الفينيقيون معه��م، منذ العام  1000 قبل 

امليالد وإلى ما بعده، بضائعهم التجارية ومحاصيلهم، ومجموعة من اآللهة 

اجلديدة إلى إفريقيا الش��مالية. وقد تبنى أهالي إفريقيا شكل ديانتهم، إلى 

جان��ب التقاليد واألع��راف املتعلقة مبذهب حيوية امل��ادة. فتم نقش األصنام 

والصور واأليقونات اخلاصة بآلهة الفينيقين بنحت نافر خفيف على سطوح 

الصخ��ور، أو نصبت على أعلى الصخور لعبادتها. وقد ترافق مع هذه األصنام 

واأليقون��ات احملفورة في بع��ض األحيان، كالم منقوش باحل��روف التيفيناغية، 

لكن النماذج املتأخرة استعملت األبجدية الفينيقية والالتينية. كان لبعض 

هذه األصنام أش��كال بش��عة. ونحن جند أن ترتوليان��وس يؤنب معاصريه في 

القرن الثاني بعد امليالد بس��بب عبادتهم التافهة العقيمة للخشب واحلجر. 

وفي القرن الرابع للميالد، بقي ش��عب تيباس��ا )Tipasa( يتعبد بحماس��ة 

شديدة للحية البرونزية العظيمة ذات الرأس املطلي بالذهب.

أم��ا بعل أم��ون، فهو إله الش��مس ورئيس اآللهة عن��د الفينيقين. كان 

Akhmisse pp 44 – 43 -5
بحثاً أشمل في الديانات الشعبية احلديثة في إفريقيا   .Coonو  Camps ،Hart 6- يقدم لنا
الش��مالية. كذلك يعالج spmaC أيضاً بش��يء من التفصيل عدة أوجه من الوثنية القدمية 

في إفريقيا الشمالية.
– Servier  pp 468  فيذكر معتق��دات تقليدية مماثلة في أوروبا اجلنوبية مؤكداً  أم��ا  465 
بذل��ك أن نظام��اً ديني��اً متجانس��اً هو الذي كان س��ائداً في الق��دمي في بل��دان البحر األبيض 
 Rachik; Akmisse; Laoust; ed. Camps، Encyclopédie :ًاملتوس��ط. راج��ع أيض��ا

).Berbère) amulettes، animisme، arbres sacrés etc

الش��مالية. هذه املعتقدات والرموز كلها كانت تتزامل مع اإللهة الفينيقية 
تاني��ت، الت��ي تترافق بدوره��ا مع القصد من وراء رس��م الي��د املفتوحة التي 
نشاهدها، بشكل كثيف، على األبواب اخللفية للشاحنات. وهي ترسم أيضاً 
عل��ى عضادتي الب��اب )جانبي الباب(، كما تصنع ببراع��ة من اجملوهرات، وهي 
تعرف عموماً باسم »يد فاطمة الزهراء« )ابنة محمد( أو »اخلميسة«. ورمز 
اليد املفتوحة غالباًَ ما يعتقد أنه مستورد من العرب، واحلقيقة أنها أقدم من 
ذل��ك بكثير، إذ وج��دت أيضاً في البقايا الفينيقية ف��ي قرطاجة، وفي أماكن 
أخرى 4. كانت الضرائح واملواضع املقدسة في أزمنة الرومان تبيض بالكلس، 
ومازلن��ا حتى ه��ذا اليوم نرى قيور رجاالت املس��لمن، من أولي��اء وأئمة، وهي 
مطلي��ة بالكلس املطفأ، وكذلك على الصخور املفردة واملعزولة، واألش��جار، 
وعل��ى عضادات األبواب وأطر الش��بابيك والبيوت. إن هذا التجصيص ال يعدو 
كون��ه بعض اللطخات على اجلدران اخلارجي��ة للبيت. فهل املقصود أن يكون 
التجصي��ص لغرض التزين فق��ط، أو أن لهذا العمل معنى آخر أو غرضاً آخر؟ 
إن الذين ميارس��ون مثل هذه العادات في أيامنا، غالب��اً ما يجهلون أية معاني 

كانت لها في األصل.

اليزال الناس، وبخاصة النس��اء، يلبس��ون التعاوي��ذ، كالعظام والصدف 

األصف��ر، حيث يعتقدون أن مثل هذه التعاويذ متنحهم األمانة والضمانة ضد 

العفاريت أو اجلن أو العيون الش��ريرة، وتبعد عنهم احلظ الس��يئ، لقد كتبت 

الرقيات الس��حرية على األوراق وعلى العظام، وفي عدة أحيان كانوا يغسلون 

احلبر الذي اس��تعمل في كتابة الرقية والتعويذة ويشربون املاء املمزوج باحلبر. 

وكذل��ك، فقي أحيان أخرى كانوا يدفن��ون الورقة أو يحرقونها في املكان الذي 

يتأكدون فيه أن الضحية املقصودة ستستنش��ق دخ��ان هذه األوراق احملروقة. 

وغالباً ما يصنعون أكياساً صغيرة من اجللد فيضعون فيها التعاويذ واحلجاب 

أو أي ش��يء صغير فيه قوة س��حرية، ثم يعلقون ه��ذه األكياس في رقابهم، 

أو مش��كولة في صدوره��م أو أي مكان آخر في أجس��امهم. ثم راحوا الحقاً 

يس��تعملون اآلي��ات القرآني��ة ويكتبونها عل��ى تعاويذهم، أو يصف��ون رموزاً 

وكتابات عربية منظمة بعينات وأش��كال س��حرية، كما أنها ما زالت تكتب 

باحلروف التيفيناغية )Tifinagh( القدمية، بصيغتها احملرفة متاماً، مما يوحي 

Moscati pp 180 –  179 -4
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ب��ن ذوي األص��ل األمازيغي منذ ماضيهم الغابر؟ أو إن��ه لم يعرف عندهم إال 

حديث��اً؟ نحن ال نتمكن من اإلجابة عن هذا الس��ؤال ولكن يبقى من احلقائق 

احملي��رة وجود آثار تدل على اإلمي��ان باإلله الواحد، ليس هنا فقط، بل في أماكن 

معزولة في جميع أنحاء املعمورة، وعند شعوب وأجناس لم يكن لها احتكاك 

بأية حضارة، ويظهر أن هذا اعتقاد عفوي بوجود إله ساٍم قصي غطت معامله 

املمارسات الطقسية وعبادة األرواح احمللية وأرواح األسالف.

فهل ميكن القول إن هذا اإلدراك لإلله األسمى، الكوني والشامل هو عالمة 

من عالمات األصل املش��ترك األوحد للبشرية جمعاء، ومشابهة األقدمن في 

صفاتهم، والذاكرة املنتقلة من جيل إلى جيل والتي ترجع إلى أقدم أسالفنا، 

إل��ى نوح وحتى إل��ى آدم قبله؟ فبعض األس��اتذة العلماء يلم��ح بجدية إلى 

أن هذا هو واقع اإلنس��ان10. أو هل يتجدد ببس��اطة، عند كل جيل، الش��عور 

ب��أن الطبيعة بجمالها وبتعقيداتها املذهلة، ال ب��د من أن تكون قد صممت 

بعقل جبار عظيم؟ ناهيك باإلنس��ان بحد ذاته – فهن��اك الكثير الكثير من 

األمور املدهش��ة حقاً فيه – النظر، الس��مع، التفكير، الكالم – أليست هذه 

كلها أمور مدهشة محيرة؟ أو هل ميكن القول أن البشرية انبثقت من طريق 

الصدف��ة، وجاءت من الالش��يء؟ ولكن احلقيقة الواضح��ة هي أنه ال ميكن أن 

يخلق اإلنس��ان إال كائن أعظ��م من وأكبر؛ كما أن الكائ��ن العظيم الذي هو 

أطهر من البش��ر، وحده يقدر أن يلهمهم بهذه األشواق اجمليدة املقدسة التي 

.)Aggouch( »أيوش«، أو »أغوش«
) Ouahmi Ould Brahim; Aherdan p.63) 

في القرن التاسع عشر، كان التوارك )Touareg( ساكني الصحراء، يدعون اهلل »أماناي« أو 
»أمناي مقارن«، وأحياناً »مسي« )Norris p. 228(. إال أن هذه الكلمات كانت مشتقة على 

األرجح من جذور التينية وعبرانية )مسي = املسيا = املسيح(.
 .DP. 34; Richardson pp 50،51 Custance ، -10

»وبالعودة إلى أقدم الش��عوب – البغميون في إفريقيا، أو هنود كاليفورنيا الوس��طى – لقد 
كان عندهم جميعهم إله واحد، »إله الس��ماء األس��مى«، كانوا يأت��ون بتقدماتهم أمامه«. 
)Schmidt، اقتبس��ها Custance p. 12( »كلم��ا كان م��ن املمكن تعق��ب املراحل األولى 
لالعتق��اد بتع��دد اآللهة، جند أنه ينتج من ض��م عدة معتقدات توحيدي��ة بعضها إلى بعض. 
ففي مصر، حتى أوزريس )Osiris(، وإيزيس )Isis(، وهورس )Horus(، التي طاملا اش��تهرت 
كمجموع��ة ثالثية، كان لها في البداية وجود كوح��دات منفصلة في أماكن مختلفة: إيزيس 

.)Custance p. 10 اقتبسها ،Petrie( .»كاإللهة عذراء، وهورس كإله موجود بحد ذاته

إلهاً هاماً في مناطق البحر األبيض املتوس��ط كلها، وبخاصة املدن. وبالرغم 

من الطقوس القاس��ية والفظة لعبادة هذا اإلله السامي، قبل األمازيغييون 

عبادته بس��رور وعن طيب خاطر. ويبدو أن عبادة رئيس اآللهة هذا قد مس��ت 

وتراً حساس��اً في قلوب األمازيغين، إذ توافقت مع شعور كان عندهم بوجود 

مث��ل هذا الكائ��ن العظيم الذي يقف عل��ى رأس كل اآلله��ة احمللية واألرواح 

األخرى. كما يظهر أنه قد تكون عند األمازيغين ميل إلى االعتقاد بوجود إله 

س��ام يتصدر كل اآللهة في الوقت نفسه الذي كانوا يتفاعلون فيه مع قوى 

أقل منه شأناً وفي متناولهم. وقد اكتشف علماء اآلثار أوقافاً كثيرة كرست 

للبعل، وفي ما بعد، لنظيره الروماني س��اتورن )زحل(، والتي تعود إلى ما قبل 

دخول املسيحية إلى شمال إفريقيا7.

وفي ما بعد، وجد اليهود واملس��يحيون أن األمازيغين يتجاوبون بش��كل 

خاص مع إميانهم باإلله الواحد، كما أن هذا األمر يصح أيضاً على املس��لمن 

الحق��اً. ولرمبا كان اليهود، منذ الق��رن الرابع قبل امليالد وما بعده، أول من قدم 

فك��رة وجود اإلل��ه الواحد الكلي الق��درة، ولكن يبدو أن اليه��ود لم يضيفوا 

بذلك س��وى أبعاد جديدة إلى مفه��وم كان موجوداً، ولكن بش��كل مبهم8. 

وفي القرنن العاش��ر واحلادي عشر للميالد؛ أش��ار بعض شيوخ اإلسالم، إلى 

وجود اإلله األوحد باس��م »ياكوش« أو »يوش«9. فهل اليزال هذا االس��م حياً 

Fre nd pp 77-79: Camps p. 215 -7
8- درج��ت العادة أن يخاطب األمازيغيي��ون اهلل إذ يدعونه »ربي« )Repbbi(، لكن أصل هذه 
التس��مية يبقى غير واضح. ومبا أن املس��لمن العرب يش��يرون عادة إل��ى اهلل بالعبارة »اهلل« 
ق��د يقود ذلك أحدنا إلى االعتقاد أن التس��مية »ربي« تعود إلى ما قبل اإلس��الم. كما أنه من 
املمك��ن جداً أن تكون قد نتجت م��ن تأثير يهودي قدمي. باملقابل، إن الكلم��ة العبرانية »رابي« 
تعن��ي »س��يدي«؛ إال أن الكتاب املقدس يس��تخدم هذه الكلمة دائماً باإلش��ارة إلى الناس، ال 
إلى اهلل. وعليه، قد نحتاج أن نبحث عن أصل »ربي« في تلك اللغة الس��امية األخرى البونية 
)Punique(، أو إلى عوامل لغوية س��امية أقدم، أثرت في تطوير اللغة األمازيغية نفس��ها. 
وهكذا فإن التس��مية »رب« مبعنى س��يد، املس��تخدمة من وقت إلى آخر في القرآن، قد تعني 
بالنس��بة إلى األمازيغين أكثر من الكلمة املستحدثة »اهلل«، األمر الذي دفعهم إلى تسمية 

اهلل بشكل عام »ربي«.
 Norris p. 6 -9.  »يقترح G. Mf arcy أن »ياكوش« قد يكون مش��تقاً من اس��م يسوع«. 
)Encyclopédie Berbère p. 431 f (. لك��ن ه��ذا األمر يبدو قلي��ل االحتمال إلى حد ما. 
ومن املمكن أيضاً أن يكون »ياكوش« مش��تقاً من فعل في اللغة األمازيغية مبعنى »يعطي«. 
وعلى هذا األساس، يعرف اهلل بأنه »املعطي«. ومن الصيغ األخرى لهذا االسم نذكر: »يوش«، 
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في امل��دن الس��احلية املتنامية للبح��ر األبيض املتوس��ط. فتزاوجت عائالت 

أمازيغية كثيرة مع املس��ئولن واإلدارين احلكومي��ن الرومانين والتجار، كما 

كان��ت لهم معامالت يومية معهم في أعمال الس��وق وعلى املرافئ. كذلك 

اس��تمعوا إلى األنباء واألخب��ار املتداولة بن الن��اس، واقتنعوا مبعظم األفكار 

احلديثة التي انتش��رت في اإلمبراطورية. كم��ا أن أبنائهم الطموحن تعلموا 

اللغ��ة وحواف��ز الثقاف��ة واحلض��ارة الروماني��ة واليونانية. وقد ناقش��وا مع 

املعلمن املثقفن، األفكار الفلس��فية العميقة لليونانين، وتأملوا الش��روح 

والتفسيرات الرياضية لأللغاز التي كانت حتى ذلك الوقت غير مفهومة. لقد 

دخل األمازيغييون إلى العالم األوس��ع لبلدان البحر األبيض املتوسط، وبحثوا 

بحوثاً فكرية عقالنية كانت معروفة س��ابقاً، وبدأوا هم أنفسهم في البحث 

والتنقي��ب في املفاهيم األكثر عمقاً ملعرفة ما هو متراكم من علوم ومعارف 

حتى ذلك احلن. فم��اذا كانت يا ترى األفكار التي بحثوها بعضهم مع بعض، 

وفي مدارس��هم األدبي��ة وفي فناءاتهم وس��احات دورهم املظلل��ة لداراتهم 

املصقولة بالقرميد األحمر؟

لم يكن الناس الذين يعيشون في السهول والتالل، والذين يدينون مبذهب 

حيوية املادة، هم الوحيدون الذين كانوا يرون أنه البد من وجود إله أسمى يزداد 

ش��موخاً وسمواً عن تلك اآللهة ذات القوة األدنى، إذ إنه كان هناك في الوقت 

نفسه مثقفون رومان قد توصلوا إلى مثل هذا االجتاه أيضاً. كما كانت هناك 

في الواق��ع رغبة ملحة، خالل العصور األخيرة للوثني��ة الرومانية واليونانية، 

ف��ي التواصل م��ع اإلله الواحد املوجود قبل كل األش��ياء واخمللوقات. هذا، وقد 

أصبح��ت اآللهة األس��طورية اخلرافية القدمي��ة تهمل باط��راد. وعلى الرغم 

من ذلك، فإن اجملتمع اإلنس��اني كان وم��ازال لديه احترام ملا هو فوق الطبيعة. 

فالفالس��فة متكنوا في الواقع من ممارسة نفوذ على الناس يفوق نفوذ كهنة 

روم��ا الوثنية. ويعود الفضل لهم في إيقاظ الرغبة واالش��تياق إلى املناقبية 

والكم��ال األخالقي، وهم الذين أحملوا إلى وج��ود »احملرك األول« و«العلة األولى 

ل��كل األش��ياء«. لقد آم��ن الناس أن هن��اك إلهاً في مكان م��ا أو في األعالي 

وه��و إله غير منظ��ور، والذي البد من أن يكون هو م��ن خلق العالم. ولم تكن 

يختبرونها في أفضل حلظات حياتهم وأحسنها.

وبالطب��ع فإذا ما وعى األمازيغييون هذه األمور، س��يجدون في هذه احلال، 

أن عب��ادة بع��ل آمون ال ميكن أن تكون إال عبادة مخيبة لآلمال وفاش��لة، إذا ما 

قورنت بجمال العالم الطبيعي، وبنبل أقدس املثل اإلنسانية. إن عبادة البعل 

ورفيقته تانيت هي عبادة موس��ومة بقس��اوة ممرضة ووحشية تقزز النفس. 

 Le( »ف��ي كتاب��ه »الغص��ن الذهبي )Ja Frazer( كت��ب جيم��س فراي��زر

Rameau d'or(، وهو يصف التضحيات البشرية في معبد تانيت بتفصيل 
مؤل��م بغيض، حيث ذكر ع��ن األوالد الصغار كيف كان��وا يوضعون على يدي 

الصن��م املنحدرتن، فينزلق األوالد املس��اكن من هناك ليس��قطوا على فرن 

ساخن ملتهب. وفي هذه األثناء »يرقص الناس على أنغام املوسيقى والنفخ 

على املزمار، وهم يقرعون على الدفوف الصغيرة، ليحجبوا صرخات الضحايا 

احملترق��ة وعويلهم«. وكان��وا مينعون األبوي��ن من إظهار احلزن واألس��ى خالل 

عملي��ة التضحية بهؤالء األطفال. وقد وجد علماء اآلثار بقايا هؤالء األطفال 

املتفحمة في قرطاجة، وهي تعود إلى القرن السابع قبل امليالد؛ وتتراوح أعمار 

هؤالء األطفال بن حديثي الوالدة إلى 3 سنوات، فضالً عن أنهم وجدوا براهن 

أخ��رى تثب��ت هذه العبادة البش��عة. وقد ظهر أنه بحلول الق��رن الثالث قبل 

امليالد، اس��تبدل كب��ش أو ثور باألطفال، وكان يتم ذلك، على األقل، بالنس��بة 

إلى العائالت الغنية املوسرة.

اندثرت عبادة اآللهة الفينيقية وماتت، ولكن ال ميكن اعتبار ذلك منطبقاً 

على ممارسات مذهب حيوية املادة التي سبقت هذه العبادات زمنياً. ويشهد ما 

تبقى من هذه املعتقدات الدينية واخلزعبالت، على األهمية واملعنى العميقن 

الذين حملتهما ممارس��ة مذهب حيوية املادة هذه إلى تلك األرض. وقد تالقت 

ممارسات هذا املذهب مع حاجات عميقة عند مشاعر اإلنسان في تلك البقعة 

من العالم. كما كانت محاولة ذكية من أناس مرهفي اإلحساس ليسيطروا 

على عالم معقد ومخيف.

ف��ي الق��رن األول للميالد، كان هن��اك عدد وافر من األمازيغين يعيش��ون 
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تك��ن األش��ياء اجلميلة تدوم مط��والً، فالدمار كان قدراً ال من��اص منه جلميع 

البش��ر. كما كان هناك اشتياق عظيم في قلب كل رجل وامرأة إلى االنتصار 

على العدو القدمي، املوت. وكان اجلميع يتوقون إلى حياة تستمر ما بعد القبر، 

وإلى حفظ كل ما هو نبيل وصادق. ولم يستطع الفالسفة كأفالطون وغيره 

أن يعط��وا س��وى جواب غامض لألس��ئلة التي كانت تق��ض مضجع الناس. 

فقد أعطت الديانات الس��رية أمالً أكبر، لكنها كانت متنوعة وكثيرة العدد. 

ومن الواض��ح أن هذه التعددية تظهر للعقالء واألذكي��اء، أن الديانات مازالت 

تتحرك في غس��ق م��ن التخيالت األس��طورية اخلرافية، وال تس��ير أو تتحرك 

ف��ي نور النهار الواس��ع املتوكئ عل��ى احلقائق الوطيدة. كان��ت قلوب الناس 

جائع��ة، وهي تصرخ مس��تغيثة تطلب رس��الة ألمل متج��دد وأكيد. لذلك، 

فعندما وصلت هذه الرس��الة، التي تعط��ي األمل والرجاء، أوصلت إلى الناس 

انفراجاً عظيماً واطمئناناً كبيراً، والس��يما ألولئك الرجال والنس��اء اخمللصن 

ذوي التفكير العميق، س��واء أفي م��دارس املدن ودورها أو ف��ي القرى الريفية 

املسكونة باألرواح11.

ها قد وصل بعض املس��افرين وهم يجوبون الشوارع والطرقات واألسواق 

يتحدثون بثقة ش��هود العيان، أو ثقة أناس كانوا قد تقابلوا حديثاً مع شهود 

عيان واستفهموا منهم. لم يكونوا يتحدثون عن نظريات غامضة مبهمة أو 

عن آلهة أس��طورية خرافية، بل عن حقائق ثابتة. كانوا يتكلمون عن أحداث 

وقع��ت حديثاً، وفي مواقع وأمكنة مميزة معروف��ة، وفي أوقات محددة يعرفها 

الكثي��ر من الناس. لقد جاء هؤالء بأخبار عن فيلس��وف عظيم جديد برهنت 

حكمته العجيبة ومبادئه األخالقية الرفيعة على قوته املدهشة في تطهير 

الضعفاء واألشرار، عن تفوقه على كل معلمي العصور القدمية. وكان يتحدث 

عن اإلله الواحد احلقيقي، خالق كل ش��يء، وكأنه يعرفه معرفة ش��خصية. 

F rend  pp. 94-111  -11 »ال ميكن قهر األرواح الش��ريرة إال بواسطة معرفة سرية يحصل 
عليه��ا الن��اس من منقذ بره��ن أنه أقوى من امل��وت. إن مفتاح اخللود كما ه��و معروض ... في 
املس��يحية، متس��ك به بثبات العديدون م��ن الذين كانوا يش��عرون بأن مخاطر ش��يطانية، ال 
س��لطة لهم عليها، كانت تقلق حياتهم«. )Frend  pp. 94-95(. إن موضوع عبادة األوثان 

في عهد الرومان، يتناوله كل من:
Green pp 134-199;  Foakes – Jackson pp 180-197 ; Bainton pp. 71-112

مشكلة هؤالء الناس إال معرفة طريقة االتصال بهذا اإلله.

في هذه األثناء كان سكان املدن الذين كانوا مازالوا يعبدون اآللهة القدمية 

عل��ى مضض، يقرب��ون التقدم��ات لإلله زح��ل )Saturne( أو ألح��د اآللهة 

األخ��رى، كعطارد )Mercure(، إله الفصاحة واملهارة، واملريخ )Mars( وهو 

 )Neptune( وهي إلهة احلب واجلمال، ونبتون )Vénus( إل��ه احلرب، والزهرة

وه��و إله البح��ر، وهلم جرا. وهناك آخ��رون عبدوا آلهة »الديانات الس��رية«. 

وقد س��ميت بالديانات السرية ألن شعائرها لم تكش��ف إال ألعضائها. وقد 

تضمنت هذه العبادات واملذاهب آلهة غريبة، نصف بش��رية ونصف حيوانية، 

فضالً عن قصص أس��طورية خرافية عن أعمال هذه اآللهة كانت تترافق مع 

ه��ذه العبادات، ولرمبا كانت عبادة اإلله مثرا )Mithra( هي األكثر ش��عبية، 

حيث كان أتباعها املتعبدون يس��تحمون بالدم الذي يهب احلياة، من ثور يذبح 

بأس��لوب ش��عائري. وكان موت أحد اآللهة وقيامته أمراً ش��ائعاً بن معظم 

ه��ذه العبادات واملذاهب، وأحيان��اً تكون هذه اآللهة أزواج��اً: ذكراً وأنثى، ميوت 

األول ويس��اعده اآلخ��ر في عملي��ة قيامته. ويتزام��ن املوت واحلي��اة عادة مع 

االعتدال��ن اخلريف��ي والربيع��ي، ويرمز ذلك إل��ى موت الس��نة الفائتة ووالدة 

الس��نة اجلديدة. ويحاول املتعب��دون، من طريق االحتفال بالعيد واملس��كرات 

وطقوسهم اجلنسية، أن يؤكدوا خلودهم اخلاص وخصوبة أرضهم وإنتاجهم 

الزراع��ي. إال أن الكثيري��ن لم يكونوا مقتنعن بكل هذا. وبدأوا يش��عرون بأن 

ه��ذه الفظاظة واخلش��ونة لم تكن متوافق��ة مع ظواه��ر العجائب املهيبة 

واجلليلة التي يش��عرون بوجودها في الطبيعة املليئة بالقداس��ة وفي الكون 

بأس��ره، كما رأوا أن قصص اآللهة حتمل عالقات صغيرة تافهة عند مقارنتها 

بقوى اخلير والشر التي تبينوها في قلب اإلنسان والعالم من حولهم، حيث أن 

تصرفات اآللهة لم تكن أقل قسوة وظلماً وإباحية من قسوة الذين يعبدونها 

وظلمهم وفسادهم.

إن أكثر ما أربك الناس في العصر الروماني هو أن الفناء يحيق بكل شيء، 

وق��د متلك الناس ش��وق غامر إلى احلياة األبدية واخلل��ود. وظهر لهم آنذاك أن 

جميع األش��ياء من حوله��م محكومة بحتمية االضمح��الل واالنقراض. لم 
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واألم��راض واألس��قام واملوت. لقد كانت تفر من أمامه أكثر األرواح النجس��ة 

جنوناً، كما كانت س��لطته عل��ى قوى الظلمة مطلق��ة. كانت تلتف حوله 

اجلماع��ات وتصرخ فرحة كلما حررها من قيود اجلس��د والنف��س. ولكن بعد 

ذلك بدا وكأن قوى الشيطان قد قامت أمامه وأخذته وضربت جسده وعلقته 

على خش��بة حتت أشعة الشمس ليموت. فوضع في قبر يشبه دهليزاً داخل 

تل صخري، ودحرج حجر كبير على املدخل إلغالقه. إال أن القوى الش��ريرة لم 

تس��تطع أن تسكت هذا الش��خص. فبعد ثالثة أيام، قام من املوت، وخرج من 

الكه��ف، ورآه مئات م��ن الناس حياً قبل صعوده بجالل ملوكي إلى الس��ماء 

الزرقاء فوق مدينتهم.

ماذا يعني كل ه��ذا؟ إنه يعني حترراً مجيداً رائعاً من عبودية قوى الظالم، 

ويعني أيضاً أن الس��الم أصب��ح اآلن متوافراً للتواقن إلي��ه. ففي حياته، حرر 

املس��يح الناس من األمراض واخلوف وتأثير األرواح الش��ريرة؛ وفي موته، حمل 

املس��يح آالم العالم الفاسد واملنهار؛ وبقيامته سحق قوى الشر وهزمها إلى 

األبد. واآلن، راح هؤالء املس��افرين الشجعان يصرحون بأن هذا املنقذ العظيم 

هو حي، وروحه النقية القوية ال تسكن الصخور، أو الكهوف، ولكنها تسكن 

فين��ا نحن املؤمن��ن به. وأضافوا أن��ه إذا ما دعومتوه طالب��ن إنقاذه وخالصه، 

وواضعن ثقتكم الكاملة به، تستطيعون أن جتدوا مالذاً أكيداً لكم، وتضمنوا 

حماي��ة كاملة في اهتمامه ورعايته احملب��ة لكم جميعاً. وفوق كل هذا وذاك، 

ال داٍع للخ��وف فيما بعد من األرواح الش��ريرة، ذلك ألن الروح األكبر هو صالح 

صالح��اً كامالً وقدوس قداس��ة كامل��ة. وكل من يؤمن به، يج��د أمامه حياة 

جديدة مفعمة بالرجاء والس��الم واحلرية. كانت هذه هي الرسالة التي جاءوا 

بها.

وقض��ى أيامه في وس��ط الزحمة الصاخبة واملزعجة ألن��اس كثيري الطلب. 

وق��دم العون والراح��ة بكل لطف وحنان ل��كل من جاء إلي��ه. وقد جعلتهم 

ش��خصيته وحياته ينظرون إليه كفيلس��وف كامل. وحتمل حس��د األشرار 

ومكرهم بكل صبر. وبعد ذلك أدهشهم إذ أجنز أمام أعينهم القصة القدمية 

الت��ي حتكي ع��ن اإلله الذي مات وق��ام، تلك القصة التي ل��م تعد اآلن مجرد 

حكاي��ة خرافية، بل حقيق��ة معترف بها. إذ حقد الن��اس عليه جوراً، وحكم 

عليه باملوت على يد القادة اليهود، قام هذا الرجل البار الصالح من القبر. لقد 

أجنز في الواقع كل ما كان اآلباء يتصورونه في مخيلتهم. كما كانوا متيقنن 

ب��أن التضحي��ة بحياته البريئة لم تكن مجرد حرك��ة تقوى ال جدوى منها، إذ 

مبوته حمل في جس��ده احلكم اإللهي على خطية العالم، وحرر س��كانه من 

عقوب��ة املوت وجهنم التي كان��ت تهددهم. وبعد ذلك س��بقهم إلى مملكة 

الس��ماء حيث احلياة األبدية. وكان اس��م هذا الشخص الفريد اجلليل: »الرب 

يس��وع املس��يح«. لقد كانوا يدعون س��امعيهم قائلن: »آمن��وا به تتغيروا 

جذرياً وجتدوا حكمته العجيبة ونقاوته الروحية في قلوبكم، وستش��تركون 

في نصرته على املوت وتدخلون خلوده األمجد. 

كان له��ذه األح��داث الهامة صدى عميق ف��ي إيقاظ االهتمام الواس��ع 

لس��كان املدن الواقعة على حوض البحر األبيض املتوس��ط وساحل إفريقيا 

الشمالية. ولكن، ماذا عن أولئك الذين يعيشون في املناطق الداخلية، والذين 

ال يعرفون شيئاً عن هذا البحث الفلسفي املتعلق باخللود وباحلياة األبدية، وال 

ع��ن املثل األخالقي��ة للمفكرين اإلغريق، أولئك الناس البس��طاء الذين ظلوا 

حتت عبودي��ة األرواح التي كانت حتت��ل الصخور والينابي��ع املوجودة حولهم؟ 

فماذا تعني أخبار اإلجنيل ملثل هؤالء الذين يعيشون في القرى واألرياف؟

إن الرس��الة الت��ي حمله��ا إليه��م املس��يحيون األوائ��ل، كانت حس��ب 

اعتقادن��ا، األكثر تأثيراً وتش��ويقاً. لقد أعلن الزوار الذين ج��اءوا إلى املنطقة 

أنهم قابلوا املنقذ الكامل القدرة، الذي أرس��له اهلل الواحد الس��امي، صانع 

األرض والس��ماوات وكل األشياء التي ترى والتي ال ترى. وقد بن هذا الشخص 

الس��ماوي قدرته الكاملة التي تتحكم في الرياح العاتية واألمواج الصاخبة، 
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كان التجار القادمون من الشرق، ميرون عموماً على موانئ شمالي إفريقيا 

خالل مراحل أس��فارهم البحري��ة الطويلة، وهم متجهون إل��ى الغرب نزوالً، 

مبحاذاة حوض البحر األبيض املتوسط. وغالباً ما تكون مراكب الشحن محملة 

بالبضائع التجارية املس��توردة من قبرص وأورش��ليم ودمش��ق واإلسكندرية، 

فض��الً ع��ن نقل عدد كبير م��ن الركاب املس��افرين. وقد حدثنا س��فر أعمال 

الرس��ل، أحد أسفار الكتاب املقدس، عن ذلك لدى ذكره رحالت بولس الرسول 

التبشيرية. ولم يكن املسافرون من التجار فحسب، بل من املسئولن الرومان 

الرس��مين وإدارييهم أيضاً. والس��بب في وجود هؤالء الرس��مين في سفن 

الش��حن هو أن املرور عبر هذه املعاب��ر الضيقة، من عاصمة اإلمبراطورية إلى 

مدينة قرطاجة، ال يستغرق أكثر من ثالثة أيام.

ويعود تاريخ ه��ذه الطرق التجارية البحرية إلى زم��ن الفينيقين. وخالل 

القرنن األول والثاني للميالد، كانت هذه الطرق معروفة وكثيرة االس��تعمال. 

كان ساحل إفريقيا الشمالية املأهول بأجناس متعددة من البشر واسعاً، وكان 

في مقدور املس��افرين أن ينتقلوا بسهولة ويس��ر. وهذا ما شجع مسيحيي 

فلس��طن وجن��وب أوروبا على أن يطلبوا اإلرش��اد اإللهي، وهم متحمس��ون 

إلميانهم اجلديد، ومتحرقون شوقاً ملشاركته مع هؤالء األجناس.

والواق��ع أن عدداً من األفارقة الش��مالين كانوا هم أيض��اً قد وجدوا هذا 

الطري��ق املبه��ج الس��عيد. فبع��ض الليبين الذي��ن ته��ودوا، وكذلك بعض 

املس��توطنن اليهود في ليبيا، كانوا حاضرين يوم اخلمسن في بداية تأسيس 

الكنيس��ة املس��يحية، ووقف��وا مع احلش��د ال��ذي كان يس��تمع إلى بطرس 

الرس��ول وهو يبش��ر الناس ببش��ارة اخلالص للمرة األولى. ومما الش��ك فيه أن 

بعض األفارقة الش��مالين كانوا في عداد الثالثة اآلالف الذين آمنوا باملسيح 

في تلك األيام12.

وحتى قبل هذا التاريخ، كنا نلتقي س��معان ال��ذي قدم من كوريني، وهو 

12- )أعمال 2: 10(
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وقد ذكر ترتوليانوس، وهو أحد الكتاب املس��يحين، عن اتصاالت قدمية كانت 

ب��ن األفارقة ومس��يحيي روما17. وعلي��ه، فمن املرجح أن األخبار الس��ارة قد 

س��افرت إلى كل م��ن االجت��اه الغربي، من فلس��طن واإلس��كندرية، واالجتاه 

اجلنوبي، من إيطاليا، ولرمبا وصلت إلى كل املوانئ الرئيسية في إفريقيا، والتي 

تقع على س��احل البحر األبيض املتوسط، وذلك في مدة اخلمسن سنة بعد 

موت املسيح وقيامته.

فالليبي��ون الذين ج��اءوا بهذه األخبار الس��ارة عن يوم اخلمس��ن، حلقت 

به��م فيما بعد جماعات من املؤمنن، كانوا قد تخلفوا في أورش��ليم لبعض 

الوقت، مس��تفيدين م��ن مالزمة الرس��ل وغيرهم من املس��يحين. »وكانوا 

يواظبون على تعليم الرس��ل والش��ركة وكسر اخلبز والصلوات ... وكانوا كل 

ي��وم يواظبون ف��ي الهيكل بنفس واحدة«18. وبس��بب الضي��ق الذي حصل 

بعيد استش��هاد استفانوس، فقد تش��تتت معظم هؤالء املؤمنن من رجال 

ونس��اء، وعادوا بالطبع إلى وطنهم إفريقيا. وبوصولهم، وصات معهم أخبار 

مذهلة عن اختبارات اإلميان املسيحي في أورشليم: فمن إميان العديد بيسوع 

املس��يح، إلى حادثة إطالق بطرس الرس��ول من س��جنه بواسطة املالك، إلى 

حادث��ة حناني��ا وامرأته س��فيرة الذين لقيا حتفهما بس��بب ما صدر عنهما 

من افتراء، إلى حوادث ش��فاء املرضى الرائعة على أيدي الرس��ل، ثم ش��هادة 

اس��تفانوس البطولية، واهتداء شاول إلى املسيحية، ذاك الذي كان ألد أعداء 

اإلميان املسيحي.

وبعد فترة وجيزة، وصلت أخبار إلى الساحل الليبي عن زيارة بطرس لقائد 

املئة الروماني، وكيف آمن جميع أهل األمم الذين كانوا في بيته، وقبلوا خالص 

الرب وعطية الروح القدس، متاماً كما أعطيت لليهود. وقد اس��تمع أهل األمم، 

من رومان وأمازيغين، إلى هذه األخبار بش��وق واهتم��ام كبيرين. كما ارتاحوا 

كثيراً للترحيب الكبير الذي أبداه الرس��ل وش��يوخ الكنيس��ة في أورشليم 

بالرجال والنساء أمثالهم في كنيسة املسيح.

De Praescriptione Haereticorum 36 -17
18- )أعمال 2: 42، 64(

مرفأ بليبيا، قرب املدينة املعروفة اليم ببنغازي، وهو الذي حمل صليب املسيح. 

ومن املرجح أنه صار من املؤمنن، إذ إن ولديه ألكسندرس وروفس أصبحا فيما 

بعد معروفن بن األصحاب الذين كتب لهم مرقس اإلجنيل13.

لق��د التقى بع��ض الكورنيين م��ن »مجمع الليبرتينين« اس��تفانوس، 

وذل��ك بعد صلب املس��يح ببضعة أس��ابيع ف��كان هذا اللقاء م��ن اللقاءات 

الب��ارزة، ذلك ألنه��م »لم يقدروا أن يقاوموا احلكمة وال��روح الذي كان يتكلم 

ب��ه«14. وبعد أيام قليلة س��معوا اس��تفانوس يش��رح بق��وة كتابات العهد 

القدمي، كما عاينوا استشهاده. هذا مع العلم أنه كان من بينهم شاب يدعى 

ش��اول الطرسوس��ي. وبعد فترة وجيزة، نقرأ مرة أخرى، عن أناس من كوريني 

وقبرص آمنوا باملس��يح. وهم لم يكتفوا بصيرورتهم مسيحين مؤمنن، بل 

انطلقوا للتبش��ير بإجنيل املس��يح ب��ن األمم، ال بن اليهود فق��ط. كما ذهبوا 

إل��ى »مدينة إنطاكية وحتدثوا هناك مع اليونانين وبش��روهم بالرب يس��وع 

املس��يح«15. كانت كوريني مدينة هؤالء القوم، مرفأً نشطاً ومزدهراً، يلتقي 

في��ه اليهود والفينيقيون واألمازيغييون في بوتق��ة واحدة، إلى جانب العديد 

من زوار منطقة حوض البحر األبيض املتوسط. مبا أن بواكير املؤمنن األفارقة 

كان��وا يختلطون مع أن��اس من خلفيات مختلفة، فإن هذا س��اعدهم كثيراً، 

والش��ك، في تعاطفهم مع كل من كان يقيم بن ظهرانيهم. وكانوا أول من 

أوصل رسالة اخلالص إلى أمم تختلف عن أمتهم. وقد وجدت مقابر املسيحين 

األولن ف��ي كوريني بن مقابر اجلماعات اليهودية؛ وهذه ش��هادة أكيدة على 

أن هؤالء املؤمنن الليبين، عادوا إلى إفريقيا الش��مالية من أورشليم، حاملن 

معهم إميانهم اجلديد16.

في هذه األثناء، كانت رسالة اخلالص في املسيح تنتشر في كل االجتاهات. 

13- )مرقس 15: 21( ؛ )رومية 16: 13(.يجب التمييز بن كوريني بليبيا حالياً، التي تسمى 
في بعض الكتابات بالقيروان، وبن القاعدة التي أسسها املسلمون الحقاً بالقرب من سوسة 

بتونس.
14- )أعمال 6: 9 و10(

15- )أعمال 11: 20(
Latourette Vol. II pp. 97ff ; Neill p. 37 -16
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ولرمبا اتبعوا أسلوب الرسول بولس في توجههم إلى اجملموعات اليهودية 

أوالً. فاليهود الذين س��كنوا شمالي إفريقيا كانوا يعرفون اهلل الذي خلق كل 

ش��يء، كما كانوا ينتظرون »املس��يا« احلقيقي الذي وعدوا به مخلصاً. وكان 

أغل��ب ظنهم أنهم س��يجدون بن ه��ذه العائالت اليهودية قلوباً مس��تعدة 

لقب��ول املس��يح اخمللص الذي ط��ال انتظارهم ل��ه. وكما علمن��ا، فإن بعض 

اليهود آمن باملس��يح في وقت مبكر في شمال إفريقيا. إال أن بعضهم اآلخر 

ل��م يؤمن��وا. وكما حصل لبولس الرس��ول، فقد توجهوا عنه��م إلى الوثنن 

ذوي املب��ادئ األخالقية اجلوف��اء، وكذلك إلى الذين يعبدون األصنام اخلش��بية 

واحلجرية. لقد اهتم كتاب القرن األول بالرد على أسئلة اليهود واعتراضاتهم 

أكث��ر من اهتمام املدافع��ن عن اإلميان )Apologistes( ف��ي القرنن الثاني 

والثال��ث، عندما كان قد أصبح املهتدون إلى املس��يحية من الوثنن أكثر من 

الذين جاءوا من أصل يهودي.

ل��م يك��ن في ني��ة مس��يحيي إفريقي��ا األوائ��ل أن يتركوا س��جالت عن 

نش��اطاتهم، وال هم أسس��وا أبني��ة متميزة. كما أنه ل��م يظهر بينهم في 

ذلك احل��ن، كتاب عظماء، يدونون مآثرهم وأعماله��م وإميانهم. وعلى الرغم 

من ذلك، فإننا نلمس تأثير إميانهم في الناس اآلخرين بش��كل فعال، كما تدل 

النتائج من خالل اتس��اع اجلماعات املس��يحية ونضجها العظيم، والس��يما 

بعدم��ا كش��ف النقاب عن ه��ذا األمر بع��د مئة س��نة20. وف��ي الواقع فإن 

عشر، انه قام بالتبشير في أماكن مختلفة من شمال أفريقيا.
وال توجد وثائق تذكر هذه الزيارة إالّ في القرن التاسع في اسطنبول. باإلضافة إلى وثيقة أخرى 
مجهولة املصدر تنس��ب إلى ناظر كنيسة في فلس��طن في القرن الرابع. إال أن ما يفّند عدم 
صح��ة ه��ذه الرحلة، هو أن هذه الكتابات أتت من خارج ش��مال أفريقيا، كما انه لم يرد ذكرها 

إالّ بعد سمعان بعدة قرون.
ولو انه فعالً بّشر في شمال أفريقيا، يكون من املستحيل أالّ يأتي على ذكره الكّتاب املسيحيون 
األوائل الذين عاش��وا ف��ي القرنن الثاني والثالث، أمثال ترتوليان��وس. هذا على اعتبار أن هؤالء 

الكّتاب كانوا قد ناقشوا مصدر كنائسهم.
20- بع��د العص��ر الرس��ولي، كان ش��هداء س��كيليوم املذكورين ف��ي الفصل التاس��ع، أول 
املس��يحين األفارقة الذين مت تدوين أسماءهم في الس��جالت التاريخية.كذلك تذكر سجالت 
أخرى أيضاً اس��م فيكتور الذي ولد في أفريقيا البروقنصلية وخدم كناظر لكنيسة روما على 
مدى ثالث عش��رة سنة )185-198م(. لقد اشتهر فيكتور هذا بشكل خاص في إصراره على 
أن يت��م االحتفال بذكرى القيامة في يوم أحد كل س��نة، وذلك مبعزل عن التاريخ الذي يصادف 

كانت حيوية وحماسة هؤالء املؤمنن األوائل مؤثرة إلى أقصى احلدود. فقد 

 Eusèbe( ذكر لنا املؤرخ الش��هير يوسابيوس، الذي من قيصرية – فلسطن

39 م(، ذكر عن القرن الثاني للميالد يقول: »التهبت   3  -  263( )de Césarée
قلوب املؤمنن املسيحين بكلمة اهلل املقدسة، وزاد اشتياقهم ليكونوا أكثر 

نضج��اً وكماالً في اإلميان. وكانت أولى نش��اطاتهم في طاع��ة الرب اخمللص، 

أنهم باع��وا كل ما ميلكون ووزعوا على الفقراء واملس��اكن. وبعد ذلك تركوا 

بيوتهم لينفرزوا ألعمال التبشير، وكان همهم نشر كلمة اخلالص بن أولئك 

الذين لم تصلهم هذه الكلمة بعد، وأن يودعوهم أيضاً كتب اإلجنيل املقدس. 

وقد اكتفوا ببس��اطة أن يرسوا أسس اإلميان بن سكان تلك الدول املتباعدة؛ 

م��ن ثم قاموا بتعين رعاة آخرين وأوكلوا إليهم مس��ؤولية تعزيز الذين قبلوا 

اإلميان حديثاً. هذا، وقد مروا بالبلدان والش��عوب األخرى س��ائرين بنعمة الرب 

وعونه«.

وباس��تطاعتنا تص��ور أولئ��ك الرجال والنس��اء الش��جعان الذين كانت 

قلوبه��م مملوءة باألمل والرجاء وهم يطئون بأقدامهم س��واحل إفريقيا. لقد 

وقف ه��ؤالء على األراضي التي توازي أرصفة الس��احل، وراح��وا يحدقون إلى 

مبان��ي املدينة القليلة االرتفاع وهي تتألأل حتت أش��عة الش��مس الصباحية، 

ثم تس��اءلوا حن رأوا الدور الواقعة فوقهم: ترى؟ أي من هذه البيوت س��تثمر 

فيه��ا الكلم��ة ويكون لن��ا فيها أخوة وأخ��وات بالرب؟ أو أي م��ن هذه البيوت 

سيختاره الرب ليكون بيتاً مباركاً نستظل حتته ونستمتع بالشركة الروحية 

مع مؤمنن جدد ونصلي بن جدرانه؟ ولقد أتى هؤالء املس��افرون املس��يحيون 

األوائل، ليس فقط باختباراتهم الشخصية عن حياة الرسل وتعليمهم وعن 

املسيح يس��وع نفسه، بل أحضروا أيضاً نس��خاً نادرة وثمينة لبعض أسفار 

الكتاب املقدس التي نقلوها بأنفس��هم عن النس��خ األصلية التي كانت في 

أورش��ليم أو مدن أخ��رى. وبات من املؤكد أن هذه اخملطوط��ات التي جاءوا بها، 

كان معظمها مكتوباً باللغة اليونانية، وهي اللغة املستخدمة لتدوين أولى 

الكتابات املسيحية في إفريقيا الشمالية19.
Latourette Vol.I p. 92-19

ليس هناك أي احتمال يقيني حول ما قيل عن سمعان القانوني، وهو احد رسل املسيح اإلثني 
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كانتش��ار النار في الهشيم، وبالشكل الذي انتشرت في فلسطن. كان عدد 

الذين يس��معون اإلجنيل ي��زداد أكثر فأكثر؛ وكانوا يقبل��ون الكلمة »بابتهاج 

وبساطة قلب مسبحن اهلل ولهم نعمة لدى جميع الشعب«22.

لق��د انتقلت رس��الة اخلالص من ش��خص إلى آخ��ر، ومن ج��ار إلى جار. 

وبالطبع فقد كانت أخباراً س��ارة مفادها: إعالن محبة اهلل لإلنس��ان، بإثبات 

وبراه��ن مقنع��ة، ومن دون التزامات سياس��ية أو جتارية. لق��د جعلت الناس 

أح��راراً. وجلبت لهم في الواقع حرية لم يعرفوها م��ن قبل أبداً: االنعتاق من 

األس��اطير الكاذب��ة، واخل��الص من األخالق املتفس��خة املنحل��ة، والتحرر من 

األرواح احمللية النزوية الدنيئة. ولقد متكنوا من رفع رؤوس��هم عالياً بشجاعة 

واعتداد بالنفس وإميان، وهم بفخرون بانتمائهم إلى عضوية اجملموعة اجلديدة 

املتنامي��ة الت��ي تبني كيانه��ا على مفاهي��م رائعة من مب��ادئ احملبة والثقة 

والنزاهة. »لقد فتحت األبواب املغلقة، وانبعث النور مشرقاً في الظلمة«23. 

ه��ذا ما كتبه كبريان��وس )Cyprien( الذي كان قد ول��د في بيت وثني في 

قرطاجة في حدود سنة 200 بعد امليالد، ومات بعد مرور نصف قرن. وهو أحد 

أشهر املسيحين في كل العصور واألوقات.

متيل تعاليم املسيح إلى توحيد الناس على أساس مبادئ املساواة التي ال 

تع��رف احملاباة. فليس هناك من هو أفض��ل أو أكثر قدراً من اآلخر. فاجلميع قد 

خلقوا من إله واحد، وجميعهم سيحاس��بون على أس��اس املعايير نفسها. 

ف��كل من أصبح على طريق احلياة األبدية هو محبوب في عيني الرب، ومرحب 

به في شعبه. والبد من أن تكون املساواة التي جاءت بها املسيحية قد صدمت 

الكثي��ر من الرجال والنس��اء وجذبتهم إليها. فمهم��ا كانت خلفيات املؤمن 

متواضعة، ومهما كان محتقراً منبوذاً، سواء أفي السوق أو املدرسة، فله احلق 

في أن يأخذ مكانه الالئق كابن من أبناء اهلل في اجتماعات الكنيس��ة احمللية، 

فيق��ف هناك جنباً إلى جنب مع أغنى الناس وأرفعهم قدراً على هذه األرض. 

كما يس��تطيع هذا اإلنسان أن يتخطى هؤالء جميعاً، ويربح تقدير الكنيسة 

22- )أعمال 2: 46 و47(.
Ad donatum 4 -23

الش��واهد التي بن أيدينا ال تدلنا س��وى على واحدة من اجلماعات املسيحية 

التي كانت متواجدة في القرن األول، في إفريقيا، وذلك غرب مصر، وبالتحديد 

ف��ي مدينة كوريني. لكن، بحلول الع��ام 200 ميالدية وصلت تقارير تفيد عن 

إنشاء كنائس مزدهرة في أجزاء عديدة مما ندعوه اليوم تونس واجلزائر 21.

وكم كان األمر سيبدو رائعاً لو عرفنا تفاصيل أكثر عن املسيحين األوائل، 

أين وصلت إليهم رسالة اإلجنيل ألول مرة، وكيف بدأوا ينظمون اجتماعاتهم 

معاً، وكيف كانوا يعلمون ويشجعون بعضهم بعضاً. ولرمبا كانوا يجتمعون 

يوم��اً فيوم��اً في بيوته��م ليبحثوا متضمنات ه��ذا الطريق اجلدي��د للحياة، 

وليق��رأوا كل ما يصلهم م��ن الكتابات النادرة ل��كالم اهلل، والتي كانت تلف 

منطقة حوض البحر األبيض املتوس��ط برمتها. على أن وصول أي مس��يحي 

من آسيا الصغرى أو من فلسطن كان يقابل بالفرح العارم والبهجة. وكانت 

أخبار وصوله تنتشر من دار إلى دار، ومن عائلة إلى أخرى، وكان املؤمنون يدعون 

إلى االجتماع بهذا القادم اجلديد من الش��رق، فيس��ألونه عن مدى استيعابه 

له��ذا اإلميان، واختباراته في الكنائس املوجودة ف��ي املناطق األخرى. وغالباً ما 

كان يُسأل: هل التقى بطرس؟ أو ماذا يقول بولس في هذا األمر؟ أو ماذا يعني 

يعق��وب بذلك؟ أو هل أن يوحنا اليزال س��جيناً في بطم��س؟ ولرمبا جلب مثل 

ه��ؤالء الزوار أجزاء من الكتاب املقدس الذي كان يقرأ على األخوة اجملتمعن، أو 

كان��وا يعلمونهم ترانيم جديدة كانت ترتل في أورش��ليم أو إنطاكية أو مدن 

أخرى. ومما ال ش��ك فيه أن هؤالء الضيوف كانوا يصغون بكل اهتمام وعطف 

إلى استفس��ارات أخوتهم، ويقدمون لهم بالتالي النصح واإلرشاد والسيما 

في األمور التي تتعلق باملمارسات اليومية لهذا اإلميان، خصوصاً بن ذويهم.

انتشرت أخبار البشارة الس��ارة عبر السهول الساحلية لشمال إفريقيا 

فيه وقوع هذا اليوم. وهكذا أصبح هذا الترتيب مألوفاً ومعموالً به في الكنائس في كل أنحاء 
العال��م. لكنن��ا ال نعلم من أية مدينة كان فيكتور، وال كيف أصبح مس��يحياً، وال أية عالقات 

تربطه بكنائس وطنه.
21- كان��ت كنائس القرن الثاني موجودة في قرطاجة )تونس(، وفي س��يتيفيس )س��طيف، 
اجلزائر(، المبايس��يس )تازولت،اجلزائر(، ماداورا )مداوروش،اجلزائر(، أثما، ثبربومينس وثيسدروس 

.)Cooley p. 92 (.)وجميعها في تونس( ولبتيس ماغنا )ليبيا(



اأ�صول الرتاث امل�صيحي يف �صمال اأفريقيا

6869

دخلت البش��ارة خالل وقت قصير كل طبقات اجملتمع، وشمل تأثيرها كل 

مج��االت احلياة. وقد عقد مؤمتر في الع��ام 256 ميالدية في قرطاجة، حضره 

ممثلون عن خمس��ن كنيسة محلية من مقاطعة أفريقيا البروقنصلية، هذا 

فضالً عن عش��رين ممثالً من مقاطعة نوميديا.ولم متض سوى خمسن سنة 

أخرى حتى كبر هذا العدد وازداد كثيراً.وقد بينت التقارير أن املسيحين كانوا 

يش��كلون أغلبية الس��كان في منطقة أفريقيا البروقنصلية، ما عدا ش��به 

جزي��رة رأس بون بالقرب من تونس املدينة. وكانت اجملموعات املس��يحية تنمو 

وتزدهر كذلك في ش��مال املغرب بالقرب من طنج��ة، وفي أماكن كثيرة على 

امتداد الساحل الليبي إلى الشرق. وهذا النمو الهائل واملتسارع، يشهد على 

قوة اإلجنيل وعلى الطاقة الكبيرة التي كان ميتلكها حاملو الرسالة. فاحلقول 
قد ابيضت للحصاد، واحلصادون اندفعوا إلى العمل من دون كلل أو ملل.27

لقد تسلقت الكرمة املس��يحية بسرعة على خيمة احلضارة الرومانية. 

لقد انطلقت أغصانها واخترقت القبائل داخل أفريقيا الشمالية األمازيغية. 

استفادت املسيحية، وال شك، من السالم الذي ساد جميع األجناس اخلاضعة 

 Pax( للسيطرة الرومانية، وقد عرفت هذه الوضعية تاريخياً بالباكس رومانا

Romana(.كانت تلك الفترة فترة س��الم واس��تقرار سياسي، ومنو وازدهار 
اقتصادي ناجت من احلكم الروماني. كانت منطقة شمال أفريقيا في ذلك الوقت 

مزدهرة.ون��ادراً ما كان ينالها أي تخريب أو تدمير بس��بب احلروب احمللية كتلك 

التي كانت مشتعلة في جنوبي أوروبا. وقد أصبح اآلن بإمكان املسافرين إلى 

جميع املناطق، أن ينتقلوا بأمان وسالم نسبين، وكانوا يجدون الوسائل لدعم 

حياتهم وإعالة أنفسهم بسهولة ويسر.كان األهالي احملليون منفتحن جداً 

عل��ى تقبل األفكار اجلديدة،ولم يكونوا يرزح��ون حتت طائلة الفقر املدقع،كما 

كانوا بعيدين عن الصراع��ات واملنازعات واحلقد، األمر الذي وّفر عليهم هموم 

القلق املس��تمر وانش��غال البال. وعلى الرغم من أن احلكوم��ة الرومانية لم 

تكن قد وافقت بعُد على الدعوة إلى املسيحية والتبشير باإلجنيل، إالّ أنه كان 

ميك��ن لكل إنس��ان أن يخضع على األقل، حملاكمة عادل��ة. وكانت متنع تعرض 

27- باإلشارة إلى )يوحنا 4: 35(.

واحترامها بنوعية حياته املقدس��ة وثبات ش��هادته في ساعة التجربة، وهو 

أمر ال ميكن احلصول عليه في حياة اجملتمع. املؤمنون كسيدهم، ال ينظرون إلى 

املظهر كما يفعل اإلنس��ان، »ألن اإلنس��ان ينظر إلى العينن، وأما الرب فإنه 

ينظر إلى القلب«24. فاملس��يحية بحق، جلبت الش��رف والكرامة والثقة في 

النفس، إلى الكثيرين الذين من دونها، كانوا س��يتخبطون، متشوقن لعيش 

حياة آمنة في هذا العالم. كان هذا اإلميان الفعال واجلذاب، هو الذي اكتس��ح 

شمال إفريقيا بفرح عظيم.

لقد كان عمل هذه اجلماعات املس��يحية فعاالً حتى إن بشارة اإلجنيل قد 

عرفت وقبلت في كل املدن الس��احلية بش��مال إفريقي��ا، بعد جيلن أو ثالثة 

تقريباً من وصولها للمرة األولى. لقد انتش��ر عمل التبش��ير باإلجنيل وتوسع 

بنش��اط وإقدام، وبفترة ال تزيد على مئة وخمس��ن عاماً، أصبحت كنيس��ة 

قرطاج��ة وكنيس��ة كوريني وكنائس أخرى في ش��مال إفريقي��ا، كأنطاكية 

وأفسس وفيلبي ذات مكانة مرموقة، تسير جنباً إلى جنب، مع أعظم املراكز 

املسيحية األولى التي يتحدث عنها سفر أعمال الرسل.

وف��ي العام 198 بعد امليالد عندما خاط��ب ترتوليانوس حّكام روما دفاعاً 

عن املس��يحية، ذكر أن الكنائس احمللية كانت جتتمع بانتظام من أجل العبادة 

والتعلي��م. فقد أق��ّرت الكنائس تعين ق��ادة لها،وقدمت الدعم واملس��اعدة 

لألرام��ل واأليتام. وكانت لهم مدافنهم اخلاصة، وأماكن عبادة خاصة كذلك.

ول��م يكن املس��يحيون، بأي ش��كل من األش��كال،مغمورين،وال كان��وا أقلية 

تافه��ة مهملة.قال ترتوليانوس :«بدأنا باألمس فقط،ومع ذلك فقد مألنا كل 

األماكن اخلاصة بكم:املدن واجلزر والقالع والقرى واألسواق وحتى مخيماتكم 

العس��كرية وكذلك قصر اإلمبراطور واجمللس األعلى والس��احات العامة.«25 

ول��م مت��ض إالّ خمس عش��رة س��نة من ه��ذا الوقت بال��ذات، حت��ى كان منو 

الكنيس��ة العمومية قد ازداد أكثر،األمر ال��ذي دفع ترتوليانوس إلى التصريح 
بالقول:«نحن جماهير كبيرة،ونشكل األكثرية تقريباً في كل مدينة.«26

24- )صموئيل 16: 7(.
Apologeticus 37 -25

Ad Scapulam 2  -26
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املسيحين للعنف اجلماعي واالضطراب الناشئن بسبب دعوتهم هذه.

ولك��ن، م��ع أن هذا الس��الم الذي كان يس��ود جميع األجن��اس اخلاضعة 

للسيطرة الرومانية في حدود إمبراطوريتها، قد ساعد كثيراً في نشر تعاليم 

املس��يح، إالّ أن املبش��رين لم يتقيدوا بهذه احلدود بأي ش��كل، فانتشروا إلى 

مس��افات تبعد كثيراً عن حدود هذه اإلمبراطورية. فاألبطال من املس��يحين 

واملس��يحيات، لم يعتمدوا على حماية حكومة اإلمبراطورية، بل اتكلوا على 

اهلل احل��ي، ولم يكونوا خدام احلضارة بل خدام املس��يح،كما أنهم لم يكونوا 

يحمل��ون الس��الح وال البضائع ف��ي ترحاله��م وجتوالهم، إمنا حمل��وا األخبار 

الس��ارة والبش��ارة املفرحة التي تظه��ر حب اهلل لإلنس��ان. فتوغلت عملية 

التبشير باإلجنيل إلى بلدان ابعد بكثير من حدود السيطرة الرومانية. وهكذا 

حت��دث ترتوليانوس بحماس��ة عن اهتداء ع��دد كبير م��ن الناس«بن صفوف 

قبائل اجليتولين االمازيغية )Getules( واملقاطعات الفس��يحة الواس��عة 

للموري��ن، التي تعذر على الرومان بلوغها،ولكنها خضعت للمس��يح«28 أما 

أط��الل الكنائس فقد وجدت في قرى صغيرة نائية حتى أنها لم تُس��ّجل في 

املس��تندات الرومانية.29 وقد رفعت النقوش عل��ى قبور األموات من املزارعن 

املس��يحين واألمراء املس��يحين، وكتبت الكلمات القصيرة إلحياء ذكراهم 

وذلك في أماكن بعيدة عن حدود اإلدارة الرومانية. إن محبة اهلل ال تُقّيد بقيود 

بشرية، فهوالء املؤمنون املمتلئون من حبه تعالى، نقلوا هذا احلب إلى أقصى 

املعمورة.

Adversus judaeos 7 -28
Camps p. 157 -29

للحصول على املزيد من املعلومات بخصوص الكرازة في القرون األولى، في أفريقيا الشمالية، 
ميكن الرجوع إلى املصادر الثانوية التالية:

Neill pp. 37
Frend pp. 94-111 ; Cooley pp. 28-30 ; Latourette vol. I pp. 92-3
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�جلزء �لثاين

ع�شر َترُتولَِياُنو�س

)�أو�خر �لقرن �لثاين- �أو�ئل �لقرن �لثالث(

املسيحيني للعنف اجلماعي واالضطراب الناشئني بسبب دعوتهم هذه.

ولك��ن، م��ع أن هذا الس��ام الذي كان يس��ود جميع األجن��اس اخلاضعة 

للسيطرة الرومانية في حدود إمبراطوريتها، قد ساعد كثيراً في نشر تعاليم 

املس��يح، إالّ أن املبش��رين لم يتقيدوا بهذه احلدود بأي ش��كل، فانتشروا إلى 

مس��افات تبعد كثيراً عن حدود هذه اإلمبراطورية. فاألبطال من املس��يحيني 

واملس��يحيات، لم يعتمدوا على حماية حكومة اإلمبراطورية، بل اتكلوا على 

اهلل احل��ي، ولم يكونوا خدام احلضارة بل خدام املس��يح،كما أنهم لم يكونوا 

يحمل��ون الس��اح وال البضائع ف��ي ترحاله��م وجتوالهم، إمنا حمل��وا األخبار 

الس��ارة والبش��ارة املفرحة التي تظه��ر حب اهلل لإلنس��ان. فتوغلت عملية 

التبشير باإلجنيل إلى بلدان ابعد بكثير من حدود السيطرة الرومانية. وهكذا 

حت��دث ترتوليانوس بحماس��ة عن اهتداء ع��دد كبير م��ن الناس«بني صفوف 

قبائل اجليتوليني االمازيغية )Getules( واملقاطعات الفس��يحة الواس��عة 

للموري��ني، التي تعذر على الرومان بلوغها،ولكنها خضعت للمس��يح«28 أما 

أط��ال الكنائس فقد وجدت في قرى صغيرة نائية حتى أنها لم تُس��ّجل في 

املس��تندات الرومانية.29 وقد رفعت النقوش عل��ى قبور األموات من املزارعني 

املس��يحيني واألمراء املس��يحيني، وكتبت الكلمات القصيرة إلحياء ذكراهم 

وذلك في أماكن بعيدة عن حدود اإلدارة الرومانية. إن محبة اهلل ال تُقّيد بقيود 

بشرية، فهوالء املؤمنون املمتلئون من حبه تعالى، نقلوا هذا احلب إلى أقصى 

املعمورة.

Adversus judaeos 7 -28
Camps p. 157 -29

للحصول على املزيد من املعلومات بخصوص الكرازة في القرون األولى، في أفريقيا الشمالية، 
ميكن الرجوع إلى املصادر الثانوية التالية:

Neill pp. 37
Frend pp. 94-111 ; Cooley pp. 28-30 ; Latourette vol. I pp. 92-3
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»الكنيس��ة املس��يحية فريدة في نوعها. فهي أقدم من أية منظمة أو 
مجموع��ة منظمات موج��ودة اآلن على كوكبنا. ولم تتمك��ن أي ديانة أخرى 

من تكوين مؤسس��ة نظيرها. فالديانة اليهودية الت��ي لها فضل كبير على 

املس��يحية طورت جماعة انتش��رت كالكنيس��ة املس��يحية، في كل أنحاء 

العال��م. ومع ذل��ك فبنية الديان��ة اليهودية هي بنية عنصري��ة بقدر ما هي 

ديني��ة. أم��ا الديانة املس��يحية، فتختلف ع��ن اليهودية بكونه��ا مزيجاً من 

أجناس مختلفة ال يربط بينها رابط الدم أو العرق.«30  هذا القول هو للمؤرخ 

التوريت.

لكن، ما هو إذاً الرباط الذي يوحد بني هؤالء الناس املتعددي األجناس؟ هل 

هو حقاً خضوعهم لقوانني الس��لطة الكنسية وأحكامها؟ أم هل هو رباط 

غير منظور؟ فما هي حقيقة الكنيسة في الواقع؟ وهل هي اليوم كما كانت 

عليه في ما مضى؟ أو هل حققت شيئاً ما مبرور الزمن؟ هل خسرت شيئاً؟ هل 

الكنيسة هي تنظيم معني، أم هل هي ببساطة فكرة مثالية؟

يتحدث املؤرخ التوريت عن املبادئ العظيمة التي أوحتها الديانة املسيحية 

ف��ي أيامها األول��ى: »من بدايتها ثّبت��ت هدفاً، يبدو أنها أخذته مباش��رة من 

مثالها األعظم يس��وع املسيح نفس��ه، وهو مثال الراعي.« وقد انتدب أتباع 

املس��يح أنفس��هم »لاهتمام باألفراد عن طريق التضحية واحملبة في سبيل 

ربح النفوس ملا تراه املس��يحية انه احلياة األس��مى، ومس��اعدتهم في النمو 
على هذا األساس.«31

فالكنيسة األولى في أورش��ليم، كما يعلمنا سفر أعمال الرسل، كانت 

جماع��ة تقوم بهذه اخلدم��ة. وكعائلة كبيرة، احتضنت أناس��اً من مختلف 

االعم��ار، يعرف��ون ويحبون ويس��اعدون بعضهم بعضاً في الس��راء والضراء. 

وكان��وا كل ي��وم يجتمعون في الهيكل، ويأكلون س��وية ف��ي بيوتهم، بفرح 

.Latourette Vol. I. p. 251 -30

.Latourette Vol. I. p. 252 -31
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وكيف يستطيعون أن يربحوا نفوس أصحابهم وجيرانهم لطريق احلق.

عاش املس��يحيون مع الوثنيني، وس��كنوا معهم في أفريقيا الش��مالية 

جنب��اً إلى جنب، وكان قربهم كما هو عليه احلال في آس��يا وأوروبا. وكثيراً ما 

ُوجدت أمكنة اجتماعات املسيحيني احلجرية في املدن إلى جانب مزارات اإلله 

ِمْثرا )Mithra(، أو قبالة املعابد الوثنية. وفي األرياف، قد جند القبور احلجرية 

املس��يحية، في األماكن اخملصصة لألرواح. كذلك فإن بيوت املسيحيني كانت 

موزع��ة بني بيوت جيرانهم الوثنيني، ولم يفكر هؤالء قط في االنعزال، وإقامة 

أحياء خاصة بهم.

لم تتميز اجلماعات املس��يحية ع��ن اجملتمع الوثن��ي مبواقعها الطبيعية 

أو املادي��ة، ولكنها متيزت عنها بطبيعة وأس��لوب احلياة التي حتياها. كان جل 

اهتمامه��م أن يكونوا املصباح املنير واألمل الزاهي ل��كل أهل املدينة، وامللح 

اجليد الذي مُيَّلح به. لقد ش��قوا طريقهم م��ع جيرانهم الوثنيني بجهد وأناة، 

وتعامل��وا معه��م بصدق وإخاص، وس��عوا ليتجنب��وا كل ما من ش��أنه أن 

يس��بب املواجهة معهم. كما س��عوا بكل جدية لتطبي��ق الوصية القدمية: 

»حتب قريبك كنفسك.« وهذه هي احملبة التي كانت حتثهم على التكلم عن 
خاص املسيح كلما سنحت لهم الفرصة.35 لقد اظهر املسيحيون حقيقة 

إميانهم بنوعية احلياة التي عاش��وها، فلم يكونوا يخجلون مبسيحيتهم، بل 

كانوا مستعدين ليشرحوا احلق اإللهي لكل من يصغي.

يتألف مجتمع شمال أفريقيا من ثاث فئات رئيسة. وهذه جميعها كانت 

35- )مرقس 12: 13(. راجع أيضاً )أفسس 4: 25(؛)رومية 15: 2(.
»كانت املس��يحية أول ما تتأس��س في مكان ما، تقوم بنفسها بأفضل عمل إرسالي. كانت 
تنمو بش��كل طبيع��ي من الداخل. وكان مج��رد حضورها يجذب الناس. كانت نوراً يش��ع في 
الظام وينير هذا الظام. ومع غياب اجلمعيات اإلرسالية املتخصصة لهذا العمل احملدد، كانت 
كل كنيس��ة محلية مبثابة جمعية إرس��الية، وكان كل مؤمن مسيحي مرساً وصاحب قلب 

مضرم مبحبة املسيح، ويسعى جاهداً لربح الناس للطريق نفسه.«
) Schaff Hotcc Vol. II p. 20 (

إن اإلمبراط��ور الوثني يوليان )Julien( )361-363( عزا ش��عبية املس��يحية مع انتش��ارها 
الس��ريع ف��ي بدايتها، إلى ثاثة أس��باب: اللطف، األمان��ة، واالهتمام باملوت��ى )تدبير دفن الئق 

بالنسبة إلى الفقراء(.
) Schaff Hotcc Vol. II p. 381 (

وس��رور، وبقل��وب كرمية معطاء، وه��م يعّلمون ويش��جعون بعضهم بعضاً، 

ويصلون س��وية، ويش��كرون اهلل على بركاته الواضحة التي منحها لهم.32 

وكانوا يرحبون ترحيباً حاراً بكل من اتبع س��يدهم الرب يس��وع املسيح.ولرمبا 

بسبب س��مو معاييرهم، أو رمبا بسبب العجائب واملعجزات التي ُصنعت في 

وسطهم، وقع رعبهم على كل الذين في هذه املدينة، حتى أن أحداً لم يجرؤ 

عل��ى االخت��اط بهم: »أما اآلخ��رون فلم يكن احد منهم يجس��ر أن يلتصق 

بهم. لكن الش��عب يعظمهم. وكان مؤمن��ون ينضمون للرب أكثر. جماهير 
من رجال ونساء.«33

وعلي��ه، فقد اضطر هؤالء املس��يحيني املؤمنني املتحدين إل��ى أن ينقلوا 

هذه األخبار الس��ارة إلى اليهودية والسامرة، وخال بضع سنوات إلى أقاصي 

األرض.34 وقد قبلت معظم هذه األصقاع البعيدة رس��التهم بفرح. ونتيجة 

لذل��ك، فقد تكون��ت جماعات مس��يحية جديدة، على طول ش��اطئ البحر 

األبيض املتوس��ط، وفي أوروبا وآس��يا الصغرى وحتى إل��ى املناطق األبعد من 

ذلك. وكانوا يجتمعون معاً، ليعّلموا بعضهم، وليش��جع احدهم اآلخر، كما 

فعلت الكنيسة األولى في أورشليم.

لق��د كانت كل جماعة من املؤمنني تتس��م بقدر ع��اٍل من الوحدة. إال أن 

وحدة هذه اجلماعات ككل كانت مس��ألة نظرية أكثر من كونها أمراً عملياً، 

ذل��ك أنهم كان��وا مبعثرين ف��ي مناطق بعيدة بعضها عن بعض بش��كل ال 

يس��مح باالتص��ال الكثير بينهم. ولكن، ش��يئاً فش��يئاً أخ��ذت روابط هذه 

اجلماعات تتصل من مدينة إلى مدينة، حتى اش��تدت اش��تداداً وثيقاً وقويت. 

فهم عاش��وا في البيئة نفس��ها، وجابهوا املش��اكل والف��رص عينها. وفي 

الوق��ت الذي كان��وا ياحقون أعمالهم التجارية واملهني��ة من مكان إلى آخر، 

كان من الطبيعي أن يتطارحوا الكام عن األمور ذات االهتمام املشترك. وأكثر 

ما كان يواجههم من حتديات هو كيف يعيشون للمسيح بكل أمانة وإخاص 

وسط عالم وثني فاسد، وكيف يتجنبون مغريات ورذائل احلياة املدنية الوثنية، 

32- )أعمال 2: 42 - 47( 
33- )أعمال 5: 13 – 14(

34- )أعمال 1: 8(
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واالس��ترقاق، كما لم تتصّد للصراع الوحش��ي الهمجي الذي كان يجري في 

امليادين إلمتاع الناس بقتال بني العبيد، يس��تمر حتى املوت. ولكن الكنيسة 

كان��ت حتث املس��يحيني اللذين ميتلكون عبي��داً، على ض��رورة معاملة هؤالء 

العبي��د بتهذي��ب ولباق��ة، مثلما يرغ��ب مالك العب��د أن يعامل من س��يده 

الس��ماوي.36 كما أن العبد املس��يحي يجب باملقابل أن يخدم سيده األرضي 

بأمانة وإخاص كتقدمة مقبولة ترضي اهلل.37 وفي احلقيقة، اختار الكثير من 

املس��يحيني إعتاق عبيدهم، على انه في جميع احلاالت كان العبيد مسرورين 

فرحني كونهم عبيداً لس��يد مسيحي طّيب، وهو باملقابل، كان فرحاً مسروراً 

المتاكه عبداً، أميناً صادقاً.«وكم رأينا عبيداً لم يكونوا يفتقرون إلى ش��يء، 

بينما هناك رجال أحرار مكرهون على التسول.«38 هذا ما قاله اغسطينوس 

بعد مضي مائتي عام.

لم تكن جتارة الرقيق واسعة االنتشار في شمال أفريقيا في زمن الرومان، 

باملقارن��ة بحال��ة هذه التجارة في القرون التي تلت خروج الرومان من ش��مال 

أفريقي��ا. فالعبيد ف��ي اإلمبراطورية الرومانية كانوا ف��ي غالبيتهم من أصل 

يوناني أو من ش��مال أوروبا وليس من أفريقيا. ولم يعان األمازيغيون العبودية 

إال في الظروف االستثنائية، ولم تشجع الكنيسة املؤمنني على شجب هذه 

الظاهرة، أو الوقوف ضد مثل هذا الوضع الرسمي الذي مارسه اجملتمع الوثني 

آن��ذاك. الن االهتداء إلى املس��يحية ال يحل اإلنس��ان من تبعيته الش��رعية 

والتقي��د بنظام اجملتم��ع الذي يعيش فيه، على الرغم م��ن آماله في احلصول 

على حريته من هذه العبودية. ومع ذلك فعليه آن يتقبل قدره هذا بصبر وتؤدة 

ف��ي الوقت احلاضر.«الدع��وة التي دعي فيها كل واح��د فليلبث فيها. دعيت 

وأنت عبد فا يهمك. بل وان اس��تطعت أن تصير حراً فاستعملها باحلري. الن 

م��ن دعي في الرب وهو عبد فه��و عتيق الرب. كذلك أيضاً احلر املدعو هو عبد 
املسيح.«39

36- )افسس 6: 9(
37- )افسس 6: 5-8(،)تيطس 2: 9 و10(
)Sermon 356:7( Hamman 134 -38

39- )كورنثوس 7: 22-20(

حاض��رة في الكنائس املس��يحية. وكان األمازيغيون يش��كلون األغلبية. أما 

الفينيقي��ون الذين تزاوج األفارقة معهم، فكانوا موجودين في املدن واحلواضر 

وكان��وا ميثلون الطبق��ة احلرفية والتجارية. على أن الطبق��ة الرومانية كانت 

الطبقة االرس��تقراطية االيطالية، وكانت متثل أصح��اب املمتلكات الزراعية 

الواس��عة، وقد ش��كل هؤالء نخبة أهل املدينة وصفوتهم. لكن الكنيس��ة 

جمعته��م أخوة وأخوات في عائل��ة تخطت حدود العرقي��ة واللغة والتخوم 

االجتماعية األخرى. أما عاقتهم باليهود، فكانت عاقة صداقة ولطف. وقد 

استعيض عن املناظرات احلادة التي دونها العهد اجلديد مع اليهود، بالتسامح 

واالحت��رام املتبادل��ني، على الرغم من أن ذلك لم يجعلهم يستس��لمون. بأي 

ش��كل من األشكال، أو يتخلوا عن آمالهم في كس��ب اليهود واستمالتهم 

إلى الدخول في اإلميان.

ومن البديهي أن عاقتهم احلميمة كانت بأولئك الذين يش��بهونهم في 

الفكر واملعتقد. فاملس��يحيون كانوا في دائرتهم اخلاصة، يعيش��ون حياتهم 

مبوجب تعاليم املس��يح، إذ كانوا يخدمون بعضهم بعضاً، كما خدم املسيح 

تاميذه وغسل أرجلهم. ولم تضع الكنيسة برنامجاً لتغيير اجملتمع، بل كان 

كل همه��ا أن تأتي بالنفوس إلى مجتمعها وتغيير مواقفهم ومبادئهم. وقد 

ش��ددت على أهمية خاص اإلنس��ان كفرد. لقد كان املسيحيون يتوقون إلى 

أن يصاحلوا الرجال والنس��اء مع اهلل، حت��ى يعيش هؤالء الناس بعد املصاحلة 

بانسجام وتوافق يومي معه سبحانه وتعالى.إال انه كان ال بد لهم في معرض 

مس��اعدتهم الفرد على اإلمي��ان، من أن ينتقدوا الرذائ��ل االجتماعية التي قد 

تعي��ق الناس في هذا اجمل��ال. فالعهد اجلديد في الواق��ع، باألخص ما جاء من 

أقوال املسيح، يقدم لنا املثاليات التي لو نفذها جميع الناس فعاً وبالكامل، 

لتغي��ر اجملتمع تغييراً جذرياً. وق��د رأى عدد من أصحاب الس��لطة الوثنية أن 

تعاليم املس��يح هذه فيها م��ا يكفي إلجراء تغيير ج��ذري إذا مل تبناها عدد 

كبير من الناس، وبإمكانها أن تش��ق طريقها إلى أعماق جذور اجملتمع، وتصل 

إلى أساس بنيته.

ل��م تش��جب الكنيس��ة رس��مياً الع��رف القائ��م واخملت��ص بالعبودي��ة 
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حررني، وبنعمته املعطاة لي، أمتتع بالرجاء نفسه إلخوتي بالرب.«

تب��وأ بعض العبيد مراك��ز هامة، حتى وصل بعضهم إل��ى مراكز قيادية 

بني اجلماعات املس��يحية: فبعضهم عّينوا نّظ��اراً على مجموعاتهم احمللية. 

ويعتبر املس��يحيون انه امتياز أن يخدموا عبداً مسجوناً أو مضطهداً بسبب 

إميانه باملس��يح، وكانوا جميعهم يرغبون ف��ي تكرمي كل عبد حصل على تاج 

الش��هادة اخملتوم بال��دم. إن إظهار مثل هذا احلب نح��و العبيد هو إبطال غير 

مباش��ر ملفعول نظ��ام الرق املذل، وإي��ذان بأفول جنمه. فالكنيس��ة لم حتاول 

أن تقتلع ش��جرة العبودية - الن ذلك س��يكون عماً طوياً وخطراً - ولكنها 

باملقابل قشرت حلاء هذه الشجرة وتركتها لتموت موتاً بطيئاً.

عندم��ا كان املس��يحيون أقلية ضئيلة، ل��م يكن بإمكانه��م أن يفعلوا 

الكثي��ر ض��د العن��ف والقس��وة واالنح��راف اجلنس��ي الذي استش��رى بني 

اجملتمع��ات الوثني��ة. على أنهم لم يكونوا هم أنفس��هم طرفاً في مثل هذه 

األعم��ال، وال حضروا ذلك القتال الوحش��ي الذي كان العبي��د يتبارون به في 

الساحات وامليادين العامة إلمتاع الناس، كما أنهم لم يشاركوا في مشاهدة 

املس��رحيات التي ال تخلو ف��ي مضمونها من االنحراف اخللق��ي. فإذا ما غرق 

اآلخرون في مثل هذه احلمأة، فاملسيحي لم يكن ليفعل ذلك، كان املسيحيون 

في العالم ولكنهم »ليسوا من العالم« وكانوا يعلمون هذه احلقيقة. صّلوا 

بعضهم ألجل بعض، كما فعل س��يدهم يسوع املسيح ألتباعه عندما قال: 

»لست اسأل أن تأخذهم من العالم بل أن حتفظهم من الشرير.«42 وهكذا، 
فكلما ازداد عدد املس��يحيني س��نة بعد أخرى، كلما نقص عدد املش��اهدين 

له��ذه املباريات، األمر ال��ذي حمل الوثنيني على إلقاء اللوم على املس��يحيني 

الذين اعُتبروا السبب في انخفاض عدد املتفرجني وفتور شوقهم إلى األلعاب 

واملسرحيات، وضعف ولعهم بها.

إل��ى ذلك، فإن الكنيس��ة لم حت��اول أن تزي��ل التفاوت املتأص��ل في بنية 

الطبق��ات االجتماعي��ة املدني��ة واألصق��اع الريفي��ة. فقد آمن املس��يحيون 

ب��أن اهلل ه��و الذي مين��ح األرض و األموال لبعضه��م، متاماً كم��ا مينح املهارة 

42- )يوحنا 17: 15(

لم يكن عاراً كون اإلنس��ان عبداً. فكان لدى العديد من العبيد، وبخاصة 

اليونانيني، درجة من الثقافة والتعليم أعلى مما عند أسيادهم. وكان قد سمح 

له��ؤالء العبيد بأن يتجولوا في أماك أس��يادهم وفي ش��وارع املدينة بحرية 

كاملة. وحقاً قال املعلم املس��يحي الش��هير أمبروزيوس )Ambroise( إنه 

قد يكون العبد أعلى منزلة من س��يده في صفاته وأخاقه، وحتى أكثر حرية 

من هذا السيد الن السيد، قد يكون عبداً إلبليس واخلطيئة.

لم تسع املس��يحية وراء االضطرابات واملشاكل، وال أثارت استياء الناس. 

ب��ل على نقيض ذلك، عّلمت اإلنس��ان كيف يبقى س��عيداً ف��ي أي ظرف من 

الظ��روف أو حال من األحوال.40 املس��يحية لم تهاجم من��ط احلياة الذي كان 

مي��ارس الرق والعبودي��ة، متاماً كما أنها ل��م تهاجم أياً م��ن مظاهر احلياة في 

اجملتمع الوثني. ذهبت املس��يحية ابعد من ذلك، فقد قدمت طرائق وأساليب 

جوهري��ة جديدة يُنظر من خالها إلى العاقات اإلنس��انية: »فاألولون آخرون، 

واألعظ��م يكون خادم��اً للجميع، وهي تدعو ذاك الذي يجل��س في املؤخرة إن 

يتقدم ليأخذ املقعد األول، وملكوت السماوات يخص األوالد الصغار. لم ينظر 

املس��يحي إلى مصاحلة الش��خصية فقط، ولكنه نظر إلى مصالح اآلخرين 

أيضاً. فقد أدار اخلد األيس��ر ملن لطمه على خده األمين، وذهب ميلني مع الذي 

س��ّخره مياً واحداً، وصّلى من اجل اللذين أس��اؤوا إليه. وجند أن لدى اإلنسان 

املؤمن الكثير من األمور املشتركة مع عبده املسيحي، ما ال يجده مع عائلته 

الوثنية: فهو يتمتع مع عبده بإميان مش��ترك، ويتقاسمان اخملاطر عينها التي 

قد تأتي نتيجة لهذا اإلميان املش��ترك. ولم يكن هناك فوارق بني املس��يحيني 

في نظر اهلل والكنيسة، ألنه »ليس يهودي وال يوناني. ليس عبد وال حر. ليس 

ذكراً وأنثى ألنكم جميعاً واحد في املس��يح يس��وع.«41 لقد اسّتدعي املدعو 

يولبيس��توس )Euelpistus( وه��و عبد م��ن عبيد آل البي��ت اإلمبراطوري 

إلى احملكمة ف��ي روما في القرن الثاني للمياد. ولدى س��ؤاله أجاب:«أنا عبد 

اإلمبراطور، ولكنني مسيحي في الوقت ذاته، حيث أن الرب يسوع املسيح قد 

40- )فيلبي 4: 4، 11-13(،)تكوين 39: 23-20(
41- )غاطية 3: 28(
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انتق��ادات عنيف��ة يتهم فيها املس��يحيني برف��ض خدمة اجلي��ش. وقد قال 

كلس��وس إن عملهم ه��ذا يعرض حياة اإلمبراطورية للخط��ر، إذ ماذا يحدث 

مث��اً لو حذا جميع الش��عوب حذوه��م؟ أال يؤدي ذلك إلى اكتس��اح البرابرة 

ه��ذه اإلمبراطورية؟ أما أوريجان��وس )Origene (، فقد دافع عن هذا املوقف 

الا عنفي للمس��يحيني، مش��يراً إلى أن املسيحيني ال يطمحون إلى انقسام 

اجملتمع، وال إلى مس��اندة بلد آخر ضد بلدهم، وإمن��ا إلى رفع جميع الناس إلى 

املستوى األخاقي األسمى، وحتى، أن أمكن، إلى انتزاع رغبة الناس في أضرام 

احل��روب. وفي هذه الفترة بالذات دافع ترتوليانوس عن املس��يحيني قائاً أنهم 

بعيدين كل البعد عن تهمة متزيق اإلمبراطورية، ألن الواقع يثبت أن املسيحيني 

هم أحسن رعايا اإلمبراطورية وأفضلهم على اإلطاق. ومبادئهم هذه، لتجيز 

لهم القيام بأي عصيان مس��ّلح أو ش��غب مخل باألمن، وهم لم ولن يتآمروا 

ضد السلطة، بل على نقيض ذلك، يقدمون الصلوات إلى اهلل تعالى ليحفظ 

اإلمبراط��ور ويطيل بعمره وميتعه بحكم ملؤه الس��ام واالس��تقرار. إنهم ال 

يهتم��ون بالسياس��ة، وليس لديه��م أية طموح��ات نحو ق��وة أرضية، وهم 

ببس��اطة يرغبون في أن يُترَكوا بس��ام. فقد قال س��يدهم:«مملكتي ليست 

م��ن هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون.«44 

كم��ا أعلن ترتوليانوس من ش��مال أفريقيا بصريح العبارة م��ا يلي:«لقد بَُردَ 

عندنا كل ما يعتبرها الناس طموحاً في س��بيل اجملد األرضي أو املراكز، ولسنا 

مضطرين إلى تشكيل احتادات ملثل هذا الغرض، وليس ما هو ازهد من العمل 

السياسي بالنسبة إلينا، ألنه مغاير ملبادئنا، ونحن ال نعترف إال بدولة واحدة، 
وهذه الدولة هي العالم بأسره.«45

لم يكن املسيحيون من السذاجة بحيث يفترضون أن اجملتمع الوثني بأسره 

يرغب في قبول املسيحية واتساع مقاييسها، وال أن شرور تلك احلضارة، ميكن 

إلغاؤها بالوسائل السياسية، إذ كثيرون من ذوي النفوذ كانوا يستفيدون من 

الفساد واجلور املستشريني فيها. كما لم يكن هدف املسيحيني انتقاد النظام 

44- )يوحنا 18: 36(
Apologeticus 38 -45

والق��درات لبعضه��م اآلخر، إلى جانب املواهب األخ��رى املتعددة، من فن وقوة 

ش��خصية وطاقة لسان وغيرها. وقد أصّر املس��يحيون على معاملة الناس 

اجمع باحترام متس��او. فلم يهابوا األقوياء وال احتقروا الضعفاء. لقد خافوا 

اهلل وحده، وأحبوا جميع الناس. وكانوا يس��تقبلون الفقير واملتواضع بلطف 

ويكيل��ون له باملعايير الصادقة واألمينة عينها، التي يكيلون بها لألغنياء ذوي 

النفوذ. ففي اجتماعات الكنيسة، كانوا يرحبون باجلميع على حد سواء. قال 

يعقوب أخو املسيح في اجلسد: »ال يكن لكم إميان ربنا يسوع املسيح رب اجملد 

في احملاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخوامت ذهب في لباس بهي ودخل 

أيضاً فقير بلباس وس��خ. فنظرمت إلى الابس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا 

حس��ناً وقلتم للفقير قف أنت هن��اك أو اجلس هنا حتت موطئ قدمي. فهل 

ال ترتابون في أنفس��كم وتصيرون قضاة أفكار ش��ريرة؟«43 إن أخاق اإلنسان 

هي م��ن حيث األهمية أكثر بكثير من ثرائه ومرك��زه االجتماعي. فقد كانت 

النقوش أو الكتابات على قبور املسيحيني، واملُعّرفة بهم، ال تشير إالّ نادراً إلى 

املراكز االجتماعية ألولئك املوتى. إال أنهم كانوا ينحتون أحياناً رموزاً تدل على 

حرفة امليت، أو يرس��مون بدقة األدوات التي يس��تعملها في مهنته باإلضافة 

إلى كتابة عبارات تنم على احملبة العائلية.

كانت مثل هذه املواقف ثورية للغاية، إذ كانت تلمس أي إنس��ان حساس. 

ولكن املس��يحيني لم يكونوا دائماً موضع استحسان في أعني أعضاء اجملتمع 

اآلخرين. فبعض أعضاء هذا اجملتمع رأى فيهم عاماً مفس��داً يس��بب اخلاف 

والش��قاق احلاصل��ني بني الناس، ألنه��م كانوا على اس��تعداد دائم ألخذ خط 

فكري مستقل خاص بهم. إلى هذا، فقد كانت طاعة املثاليات اإلمبراطورية 

أمراً ملزماً يجب أن يغرس بثبات في قلوب الناس، فإذا ما نزع احد إلى مناقشة 

مث��ل هذه العادات الوطيدة الراس��خة في اجملتمع آنذاك، فإنه يعرض نفس��ه 

لتهمة تعكير س��ام اإلمبراطوري��ة الرومانية، بل كذل��ك لتقويض احلضارة 

العظيمة التي متثلها.

 )Celse( بعد م��رور قرن ونص��ف على صلب املس��يح، كتب كلس��وس

43- )يعقوب 2: 4-1(
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االجتماعي واالقتصادي الوثني، بل باحلري أرادوا أن يبينوا لألفراد الطريق املؤدي 

إلى حياة أفضل: تأس��يس جماعة جديدة داخ��ل اجملتمع املوجود، جماعة ذات 

معايير مسيحية يطبقها شعب مسيحي أصيل.

أثبت��ت املس��يحية جدارتها باالمتداح م��ن خال نقاوة احلي��اة الواضحة 

ألعضائها. هذا، وقد أرس��ت لنفس��ها منط حي��اة مغايراً متام��اً حلضارة ذلك 

الزمان التي عرفت بانحرافاتها اجلنس��ية وفجورها، وغطرستها املستفحلة، 

ومببارياته��ا وألعابه��ا الدموية، ومبواقفها الوحش��ية القاس��ية في معاملة 

العبي��د والعمال واخلدم الذي��ن يخدمونها. وعلينا أالّ نتصور أن املس��يحيني 

القدام��ى كانوا مثاليني كامل��ني، ولكنهم كانوا، على األق��ل، يطمحون إلى 

الكمال. لقد أقاموا وزناً كبيراً للصفات النبيلة من مثل األمانة واالس��تقامة 

واحلنو والش��فقة، وقد عقدوا العزم على أن يحبوا جيرانهم كأنفسهم. لقد 

كان عنده��م في بعض األحيان ذنوب ونقائص، لكنه��م، بخاف باقي الناس، 

كانوا مستعدين لاعتراف بأخطائهم ومواجهتها ومحاولة معاجلتها. إالّ أن 

هؤالء املؤمن��ني األوائل، في ش��مال أفريقيا، كانوا يعرفون ان��ه بعد انزالقهم 

يستطيعون القيام وإّتباع املسيح عن قرب أكثر من ذي قبل.

كلم��ا اش��تد الظام، بانت النج��وم وضاءة المعة. هك��ذا أضاءت محبة 

املس��يحيني وأمانته��م وس��ط عالم معّوج وملتو. لم يش��تك املس��يحيون 

يوم��اً وال تأفف��وا. لقد رفض��وا أن يتورطوا ف��ي املنازعات، وكانوا مس��تعدين 

دائماً ملس��اعدة كل محتاج. وعندما كنت تلقاهم في الش��وارع، كنت تراهم 

يتحدثون بإخاص عن أفراحهم وع��ن أحزانهم. كانوا يعّزون بعضهم بعضاً، 

ويصّل��ون بعضهم ألجل بعض. وعندما كانوا يس��يرون إل��ى أعمالهم، كانوا 

يترمنون بترانيم روحية محببة إلى قلوبهم املشتاقة. كانوا يشكرون اهلل في 

كل حني وعلى كل ش��يء، وكانت حياتهم واضحة س��امية ف��وق جيرانهم. 

كانوا يش��عرون بنهم ش��عب اهلل اخلاص وكانوا يعيشون التوصية الكتابية 

القائلة:«فالبس��وا كمختاري اهلل القديس��ني احملبوبني أحشاء رأفات ولطفاً 

وتواضعاً ووداعًة وطول أناة. محتملني بعضكم بعضاً ومس��امحني بعضكم 

بعض��اً إن كان ألح��د على أحد ش��كوى. كما غفر لكم  املس��يح هكذا أنتم 

أيضاً. وعلى جميع هذه البسوا احملبة التي هي رباط الكمال.«46

لق��د اهتموا فع��اً أحدهم باآلخر. وكتب الرس��ول بولس إل��ى أخ مؤمن 

بخص��وص أحد عبي��ده اللصوص الهارب��ني قائاً له إن هذا العب��د قد اعتنق 

املس��يحية لتّوه، وحثه على لزوم مس��امحته وقبول��ه »ال كعبد في ما بعد 

أفض��ل من عبد أخ��اً محبوباً.«47 إن هذه النظرة الت��ي كان املؤمنون ينظرون 

به��ا إلى احلياة ل��م متت أب��داً بنهاية العصر الرس��ولي. فق��د كانت كل من 

بريبتوا الس��يدة، وفيليستاس خادمتها، تقاس��مان اإلميان املشترك، فعاشتا 

وماتتا س��وية، وكانتا تشجعان وتطمئنان إحداهما األخرى، وذلك على املدرج 

الرومان��ي مبدينة قرطاجة. هكذا كان احتاد اجلماعة املس��يحية والتحامها، إذ 

كان بإم��كان األرامل واليتامى واملس��افرين البعيدين ع��ن بيوتهم وذويهم أن 

يجدوا الدفء والترحيب اململوءين محبة وعطفاً، حني تستضيفهم العائات 

املس��يحية. وحتى الوثنيني واليهود في اجلوار، كانوا يحصلون على املساعدة 

الت��ي يقدمها لهم املس��يحيون. ولم يكن أحد يعرف ش��يئاً كهذا قبل بزوغ 

فجر املسيحية في العالم.

كان الزن��ا والدعارة وغيرهما من الرذائ��ل القبيحة تغرز القيح العفن في 

اجملتمع الوثني الذي كان املس��يحيون يعيش��ون فيه جنب��اً إلى جنب معهم، 

وكان هذا يس��بب للناس تعاسة ال توصف وشقاء ال يحد. لقد جعل القانون 

عملي��ة الطاق أمراً س��هاً، وكان يحصل ألتفه األس��باب، األم��ر الذي جعل 

احلي��اة العائلية حياة مس��تحيلة تقريباً. كان الوالدان يعيش��ان في محيط 

يش��وبه الشك وعدم الثقة، وكان العديد من األوالد ال يعرفون أين أبواهم، وال 

يعرف��ون حتى من هم أبواهم. أما حياة اجلماعة املس��يحية، فكانت تختلف 

اختافاً جذرياً. فاملس��يحيون كانوا يحترمون ال��زواج. وكانوا يتحدثون مطوالً 

ع��ن العاقات اخلاص��ة املميزة بني ال��زوج وزوجت��ه، والتي يش��ّبهها الكتاب 

املقدس بالعاقة بني املس��يح والكنيسة:« أيها النس��اء اخضعن لرجالكن 

كما للرب...... أيها الرجال أحبوا نسائكم كما أحب املسيح أيضاً الكنيسة 

46- )كولوسي 3: 14-12(
47- )فليمون 16 و17(
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واسلم نفسه ألجلها.«48

لقد جاءت املسيحية مببدأ جديد إالّ وهو مبدأ اإلخاص والوالء، إالّ أن إخاص 

الزوجني احدهما لآلخر، جتاوز جميع الوالءات اإلنسانية األخرى. لم يكن الطاق 

اختيارياً عند املس��يحيني، فلقد قال املسيح:«ويكون االثنان جسداً واحداً إذاً 

ليسا بعد اثنني بل جسد واحد. فالذي جمعه اهلل ال يفرقه إنسان.«49 تعّلم 

القرين��ان أن يهتما ويق��درا احدهما اآلخر، ويبذال قصارى جهدهما ليعيش��ا 

بتال��ف وانس��جام. وآمنا بان املقصود م��ن القران هو املس��اعدة املتبادلة بني 

القرينني، والتش��جيع ف��ي األمور الروحية والعملية. ف��ان عاقتهما الزوجية 

تتنامى باس��تمرار وتصبح نفيسة وغالية. قال ترتوليانوس:« يا لروعة االحتاد 

الزوج��ي بني مؤمن��ني ذوي رجاء واحد، وعه��د واحد، وتهذيب واحد، وأس��لوب 

حي��اة واحد. إنهما أخ وأخت، اثنان من خدم الرب، روح واحدة وجس��د واحد....

يصليان س��وية، ويصومان معاً، يعّلمان وينصح��ان ويدعمان واحدهما اآلخر. 

يذهب كاهما إلى كنيس��ة اهلل، وملائدة الرب. يتقاسمان احملن واالضطهادات 

م��ع اآلخرين، والنمو الروحي. فا يكتم واحدهما ش��يئاً عن األخر، وال يتجنبه 

وال يغضبه. يزوران املرضى بس��رور، ويقدمان االحتياجات للمعوزين ويتصدقان 

بس��خاء، ولم يكونا في حاجة إلى إخفاء رمز الصليب وال إلى كبح الفرح في 

املسيح وال إلى إعاقة بركاته، يترمنان بتسابيح ومزامير معاً، واملسيح يسر مبا 

يراه ويسمعه منهما، ومينحهما سامة.وعندما يجتمع اثنان أو ثاثة باسمه، 
يكون الرب في وسطهم، وحيثما يكون الرب ال يستطيع إبليس أن يأتي.«50

فحيثم��ا يعن��ي االرتباط الزوجي تش��كيل وث��اق جديد، فه��و ضمناً حل 

الروابط القدمية. فالزوجان كمس��افرين يحزمان أمتعتهما ويوّدع كل منهما 

أبويه والبيت الذي نش��أ فيه وترعرع. وباحتادهما يتأس��س بيت جديد، ومهما 

كان ه��ذا البيت متواضعاً، فإنهما يغنيانه مبحبة املس��يح. تقول كلمة اهلل 

عن االتصال واالنفصال: »من اجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. 

48- )افسس 5: 22 و25(
49- )مرقس 10: 8 و9(

)Hotcc Vol. II p. 364 في  Schaff راجع ترجمة  (  Ad Uxorem 2:8 -50

ويكون االثنان جس��داً واحداً.«51 إن الع��ادة القدمية أن تنتقل الزوجة لتعيش 

مع زوجها في بيت أهله هي عادة محفوفة بالصعوبات واخملاطر، ولكن كس��ر 

هذا التقليد ليس باألمر اليس��ير، إذ يجب القيام به بطريقة ودية وعاطفية. 

فاألقارب املسنون يتوجب احترامهم وتقديرهم، وإذا دعت احلاجة إلى إعالتهم، 

ينبغ��ي تقدمي مثل ه��ذه اإلعالة. ولكن، عل��ى اآلباء أالّ يتوقع��وا من أوالدهم 

اللذين تزّوجوا طاعة عمياء وإذعاناً كاماً بعد زواجهم. فقد أصبح الزوج اآلن 

مس��ؤوالً عن بيته، وعن زوجته، وطبعاً، ع��ن أوالده في ما بعد. وال ميكن للزوج 

في أي حال من األحوال، وألي س��بب من األس��باب، أن يتهرب من مس��ؤولياته 

وواجبات��ه. وحال األوالد كحال والديهم، فبع��د أن يكبروا يتركون هم بدورهم 

ذويهم وبي��وت آبائهم، ويتزوجون ليبنوا ألنفس��هم عش��هم الزوجي اخلاص 

به��م. وهم يعلمون علم اليق��ني أن بإمكانهم االتكال عل��ى إعانة والديهم 

وحبه��م لهم، وعل��ى الصلوات التي يرفعها هؤالء احملب��ون ألجلهم، في وقت 

احتياجاتهم.

والنساء بشكل خاص، سررن بالتقدير الذي صار من نصيبهن في اجلماعة 

املس��يحية. كّن قباً مبعدات عن العديد من الديانات السرية، كما أن دورهن 

في ديانات أخرى كان يثير الشبهات. أّما املرأة املسيحية، فقد كان لها مقامها 

وامتيازاته��ا اجلديرة باالحترام، وكانت ملواهبها وأحامها متنفس��ات ومخارج 

مفيدة ونافع��ة، خصوصاً في ما يتعلق بالتوجيهات واإلرش��ادات التي كانت 

تقدمها للش��ابات واألطفال. فقد كان هناك دائماً أرامل وأيتام يحتاجون إلى 

العناية، فضاً عما يقّدم للمس��افرين من حس��ن ضيافة وعناية. وكان الزوج 

يس��تطيع أن يترك كثيرا من املهام واملس��ؤوليات في يدي زوجته املس��يحية 

بثقة كاملة، وكان يقّدر مساعدتها اللطيفة ونصائحها السديدة. وقد أشار 

اغس��طينوس إلى أن حواء ل��م تؤخذ من أقدام آدم لتك��ون بذلك امة له، وال 

أخذت من رأسه لتتحكم به وتستعبده، ولكنها أخذت من جنبه حتى تكون 

ش��ريكة حياته الودودة احملبوبة.52 فكم هو جمي��ل أن يتمكن الزوجان من أن 

51- )افسس 5: 31( 
Schaff Hotcc Vol. II p. 363 -52
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يصليا معاً ألجل كل ما يهمهما أو يختص بحياتهما، ويبتهجان معاً عندما 

يس��تجيب اهلل لهذه الصل��وات. »امرأة فاضلة من يجده��ا الّن ثمنها يفوق 

الآللئ، بها يثق قلب زوجها فا يحتاج إلى غنيمة،....... تفتح فمها باحلكمة 

وفي لس��انها س��ّنة املعروف.«53 كانت بريس��كا منوذجاً ملثل تينك النسوة، 

وه��ي وأمثالها مذك��ورات في صفحات الكتاب املق��دس، وكان هناك كثيرات 
مثلها في أفريقيا الشمالية.54

، كانوا موضع ترحيب في اجلماعة املس��يحية. فقد قال الرب  األوالد أيض��اً

يس��وع نفس��ه عنهم: »دع��وا األوالد يأتون إل��ّي وال متنعوه��م ألن ملثل هؤالء 

ملك��وت اهلل.«55 وغالب��اً ما كان إميان األطفال العادي الب��ريء دافعاً لألبوين، 

وحافزاً لهما للعب��ادة. وعندما كان األبوان يقرآن الكتاب املقدس، كانا يجدان 

نصائ��ح كثي��رة عن كيفي��ة تربي��ة أبنائهم »بتأدي��ب الرب وإن��ذاره.«56 كان 

تيموث��اوس واح��داً من أولئك املبارك��ني بهذه التربية املس��يحية منذ نعومة 

أظفارهم، فكتب له بولس قائاً: »إذ أتذكر اإلميان العدمي الرياء الذي فيك الذي 

س��كن أوالً في جدتك لوئيس وأمك افنيكي ولكنن��ي موقن انه فيك أيضاً.« 

ويتابع الرس��ول متحدث��اً إلى تيموثاوس: »وإنك من��ذ الطفولة تعرف الكتب 
املقدسة القادرة أن حتّكمك للخاص باإلميان الذي في املسيح يسوع.«57

كان مث��ل ه��ؤالء األوالد أحراراً في تكريس ش��بابهم وب��ذل أفضل فترات 

عمرهم في س��بيل ملكوت اهلل، مع مباركة ذويهم وتش��جيعهم. وبسبب 

قدرتهم عل��ى التمييز بني الصال��ح والطالح، فقد التصق��وا باألول ورفضوا 

الثاني. لم تكن لهم ذكريات مخجلة عن ماٍض حافل باملمارسات الشهوانية، 

وال ندموا في يوم على س��نني ضائعة. ولم يكتس��بوا في ي��وم من األيام تلك 

األخاق اإلنس��انية والنزقة التي كانت له��ؤالء الذين منذ نعومة أظفارهم ال 

53- )أمثال 13: 10، 11، 26(
54- )أعمال 18: 26(
55- )مرقس 10: 14(

56- )افسس 6: 4(
57- )2 تيموثاوس 1: 5 ؛ 3: 15(

يفكرون إال في أنفسهم.

لقد وفروا على أنفسهم ذلك الصراع املرير الذي يعيشه كل إنسان يأتي 

إلى املسيح في كهولته راغباً في ترك عاداته الشخصية اخلاطئة الراسخة. 

أما أن يولد اإلنسان في عائلة مسيحية، فهذا امتياز مدهش جميل، وكذلك 

عودة اإلنس��ان إلى البيت املسيحي املوحد الذي تسوده احملبة واملودة، بعد يوم 

شاق في املدرسة أو في السوق أو في الشارع أو في املدينة، فإن ذلك ال بد من 

أن ميأل قلب املؤمن الشاب بالسرور والغبطة.

كان املس��يحيون يش��جعون بعضهم بعضاً، ليعملوا بجد ويبذلوا عرق 

اجلبني في كسب أرزاقهم، وهكذا يتمكنون من مساعدة اآلخرين ممن هم اقل 

منهم حظاً، خصوصاً أولئك الذين ال يس��تطيعون االس��تمرار في أعمالهم، 

بس��بب املرض والعجز.58 واملس��يحية تعتبر العمل واجب��اً طبيعياً على كل 

أتباعه��ا. كان الرس��ول بولس يكس��ب قوته م��ن طريق عمله الي��دوي، وفي 

صناعة اخليام. ويظهر أن األعمال اليدوية لم تكن معتبرة من األعمال اخملزية.59 

وقد كتب بولس: »إذ انتم تعرفون كيف يجب أن يَُتَمّثَل بنا ألننا لم نسلك با 

ترتي��ب بينكم وال أكلنا خبزاً مجاناً من احد بل كنا نش��تغل بتعب وكّد لياً 
ونهاراً لكي ال نثقل على احد منكم«60

ف��ي الواقع، بدأ كثيرون ممن اعتنقوا املس��يحية، وألول م��رة في حياتهم، 

مبزاولة عمل شريف وكما يقول الكتاب املقدس: »ال يسرق السارق في ما بعد 

ب��ل باحلري يتعب عاماً الصالح بيديه ليكون له أن يعطى من له احتياج.«61 

نظرت الكنيس��ة املس��يحية بازدراء واس��تنكار إلى أولئك األصحاء القادرين 

عل��ى أن يعمل��وا، ولكنهم كس��الى مهمل��ون. فكتب بولس الرس��ول بهذا 

اخلصوص قائاً: »فإننا أيضاً حني كنا عندكم أوصيناكم بهذا انه إن كان احد 

ال يريد أن يش��تغل فا يأكل.«62 فاملس��يحيون هم من يكونون »مس��تعدين 

58- )أعمال 20: 34 و 35(
59- )أعمال 18: 3(

60- )2 تسالونيكي 3: 7 و8(
61- )افسس 4: 28(

62- )2 تسالونيكي 3: 10(
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ل��كل عم��ل صالح«63 وباخل��ص إذا كان عليهم إعالة م��ن يعتمدون على ما 

يجنون��ه من مع��اش. »وان كان اح��د ال يعتني بخاصته وال س��يما أهل بيته 

فق��د أنكر اإلميان وهو ش��ر من غير املؤمن.«64 لقد كان��ت هناك فرص كثيرة 

للذين يريدون أن يعملوا في املدن والقرى واألرياف، ولكل من لم متنعه كبرياؤه 

من تلوي��ث يديه بأية حرفة مهما كانت وضيعة. ولم تكن األعمال الش��اقة 

واألوض��اع االجتماعية املتدنية تعتبر وصمة عار ففي زمن االضطهاد، أُرس��ل 

الكثير م��ن الناس إلى املناج��م، وكان املؤمنون اللذين يس��ّخرون للعمل في 

ه��ذه املناجم يفتخرون بعملهم هناك، وهم ميجدون الرب دائماً، ويس��بحونه 

على الرغم من أنهم في وضع ال يحس��دون عليه. وكانوا يؤمنون بأن اهلل هو 

الذي أرسلهم إلى هذا املكان الوضيع ليكونوا نوراً يضيء في الظلمة كرسل 

املسيح، وليس كسجناء لإلنسان.

ومع هذا، فقد كان هناك أعماالً ال يقبل بها املس��يحيون. فهم ال يقبلون 

مثاً أن يعملوا كمجالدين. واجملالد كما أسلفنا، هو شخص يقاتل حتى املوت 

إلمتاع اجلماهي��ر في اإلمبراطورية الرومانية، وبخاص��ة في ذلك العصر الذي 

متيز بالترويع والترهيب، س��واء أكان هذا الترويع والترهيب ضد اإلنسان نفسه 

أو ضد احليوان على حد سواء. كذلك لم يكن املؤمن يقبل أن يشارك أو يتورط 

في أعمال الدراما على املس��ارح الوثنية، بسبب ما يعرض هناك من مشاهد 

بذيئ��ة وال أخاقية - أس��اطير وخراف��ات اآللهة - تلك األس��اطير التي كانت 

مُتثل بقناع ديني على مرأى اجلماهير الفاسقة الفاسدة. واملسيحي ال يشرك 

نفسه في أي شكل من أشكال الوثنية أو علم التنجيم، أو أية مهنة ترتبط 

بعب��ادة األوثان، كصناعة املصابيح وأكاليل الزهور وغيرها من الزخارف واحللي 

التي تخ��ص املعابد. ول��م يكن ممكناً للمس��يحي أن يقب��ل العمل كمعلم 

في مدرس��ة الن عليه أن يعطي دروس��اً تتنافى ومبادئه املس��يحية. فجدول 

الضرب لم يكن في ظاهره مؤذياً، غير أن حروف الهجاء كان يتم استظهارها 

وحفظها غيباً من طريق أنش��ودة ترتل فيها أس��ماء اآللهة الوثنية.65 كذلك 

63- )تيطس 3: 1(
64- )1 تيموثاوس 5: 8(

65- لق��د اعتب��ر ترتوليانوس أنه كان من الضروري على األوالد املس��يحيني في اجملتمع الوثني 

كان املس��يحي يرف��ض أن يكون قاضياً حي��ث انه قد يطلب من��ه أن يحكم 

بس��فك دم. واملس��يحي لم يك��ن يرغب ف��ي أن يكون محامياً حي��ث انه قد 

يطلب منه أن يدافع عن رجل مذنب والترافع لصاحله، أو قد يطلب منه اتهام 

رجل بريء يتم جترميه. وال يس��تطيع املسيحي أن يكون خطيباً عاماً خصوصاً 

إذا كانت خطبته هذه تش��تمل عل��ى التملق واملداهنة واإلط��راء واألكاذيب، 

وذل��ك لتمجيد حاكم مجرد من املب��ادئ اخللقية، أو للثناء على احد املتبرعني 

الوثني��ني. وقد تخلى رجال كثي��رون عن أعمال كانوا قد باش��روها، ألنهم لم 

يس��تطيعوا أن يوفقوا بينها وبني ضمائرهم أو مبادئهم املسيحية، واكتفى 

هؤالء بأش��غال أكثر تواضعاً. فالغنى، والوس��يلة الت��ي تؤمن احلصول عليه، 

ليس��ا نهاية املطاف. فاملواعظ الكنس��ية التي حفظت خال القرون األربعة 

األولى للمياد، تخبرنا بأن الكنيسة كانت حتث املؤمن ذا اإلمكانات املتواضعة 

على أن يقتنع بدخله احملدود. أما ذوو الدخل الكبير، فعليهم أن يكونوا كرماء 

يدفعون بس��خاء لعدد وافر من احملتاجني. وقد ُطلب من التجار أن يتأكدوا من 

تثبيت أسعار عادلة، وأن ال يطلبوا أكثر من هذه األسعار العادلة من املشترين، 

وكذلك أالّ يقبلوا بأسعار أدنى منها.

وخ��ال الق��رون الثاث��ة األولى للمي��اد، اعتق��د املس��يحيون أن خدمة 

اجلي��ش تتناقض مع اإلمي��ان املس��يحي. وبالطبع فإن ه��ذه اخلدمة تورطهم 

في اس��تعمال العنف واالضطرار إلى س��فك الدماء، األمر الذي ال يتوافق مع 

تعاليم املسيح.66  فهل باإلمكان أن نتصور الرب يسوع املسيح يقتل إنساناً 

إذا م��ا ص��درت إليه األوام��ر بذلك من قائ��د فرقة عس��كرية؟ وال حتى، ميكن 

إلتباع��ه أن ينفذوا أمراً كه��ذا. قال ترتوليانوس: »إن جتري��د الرب لبطرس من 

س��احه، جرد اجلنود من أحزمة أسلحتهم منذ ذلك التاريخ فصاعداً.«67 قد 

أعطى ترتوليانوس أس��باباً أخرى لعدم التحاق املس��يحيني باجليش. فأوالً: إن 

أن يلتحقوا مبدارس وثنية: وإالّ سيش��بون أميني. وباملقابل، سيس��اعدهم ما حصلوا عليه من 
تعليم مس��يحي في البيت على تقومي ما يدرس��ونه والتمييز بني احلق والباطل. ففي املدرسة، 
 .)De Idolatria 10(».يكون الفتى املسيحي »في أمان، كمن يقبل السم من دون أن يشربه

وهذا األمر، زاد بالطبع من مسؤولية األهل جلهة تعليم أوالدهم ومساعدتهم على التمييز.
66- مثاً، )متى 5: 39، 40(

De Idolatria 19 -67 ، باإلشارة إلى )متى 26: 52(
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مثل هذه اخلدمة تضع املس��يحي حتت إمرة س��يد غير سيده املسيح، وثانياً: 

فنها متنعه من الوفاء بواجباته مع عائلته. وأكثر من ذلك، فإن أصحاب الرتب 

العليا في اجليش ملزمون في أن يش��اركوا في الدع��اءات واالبتهاالت الدينية  

املقدم��ة لآللهة، وذلك مع كتائبهم. كذلك لم تطلب الكنيس��ة من اجلنود 

امللتحقني باجليش أن يتمردوا أو أن يتس��رعوا في معارضة ذوي السلطة. ولم 

تفرض الكنيس��ة على اجلندي الذي اعتنق املسيحية أن يغادر اجليش بسرعة، 

بل كانت تش��جعه عل��ى البحث عن عم��ل آخر حاملا يتحرر م��ن قيود عمله 

الس��ابق. وهذا لم يكن يس��بب أية صعوبة، إذ أن الدولة ميكنها أن متأل مركزه 

ورتبته بشكل آخر. وهندما يتحرر اجلندي املسيحي من التزاماته العسكرية، 

فذل��ك  لن يؤثر س��لباً في الدولة، ألنه بإم��كان الوالية أن مت��ا مركزه ورتبته 

بش��خص أخر من دون أية صعوبة تذكر. ه��ذا، ولم يكن هناك نقص في عدد 

املتطوعني م��ن الوثنيني في القوات اإلمبراطورية. وم��ن جهة أخرى، لم يكن 

املس��يحيون يجنَّدون ضد إرادتهم، لذلك فإن هذا األمر لم يثر أية إشكاالت أو 

بلبلة في أوساط الكنائس املسيحية، في شمال أفريقيا.

وعليه، نرى أن املس��يحيني بدأوا يش��كلون جماعاتهم اخلاصة بهم داخل 

البني��ة الرس��مية للمجتم��ع الوثني، مع كونه��م آنذاك أقلي��ة مضطهدة 

تكاف��ح لتبقى، وهي داخل غاف هذه اإلمبراطوري��ة الوثنية القوية. وما كان 

املسيحيون أن يتصورا في تلك األيام أن وقتاً سيأتي، يتمكن فيه مسيحي من 

اعتاء عرش هذه اإلمبراطورية، ومن ثم يَُس��نّ قوانيناً تفرض مقاييس ومبادئ  

مس��يحية على العالم املتحّضر بأسره.68 ومع ذلك كانت األجيال املسيحية 

68- مث��اً، لقد اصدر اإلمبراطور قس��طنطني في العام 315م قانوناً يحظر فيه وس��م العبيد 
عل��ى الوجه. وفي الس��نة التالية، س��هل عملية اإلعتاق إذ جعل لها ش��رطاً واح��داً: أن يوقع 
س��يد العبد ش��هادة بهذا اخلصوص، وذلك عوضاً عما كان يدور من قب��ل من احتفال باإلعتاق 
في حضور احلاكم ومس��اعده. كذلك ش��ّرع اإلمبراطور ملنع األهل من قتل األوالد غير املرغوب 

فيهم.
Schaff Hotcc Vol. II p. 350، 370

للحص��ول على املزيد من املعلومات بخصوص حياة الكنائس املس��يحية األولى، ميكن الرجوع 
إلى املصادر التالية:

Green pp. 134 – 199،234 -285;Bainton pp. 71 -110
Neill pp. 43 – 44;Latourette Vol. I pp. 244،261- 265،291

األولى، في صاحها الدؤوب واملستقيم، سبباً في احترام جيرانهم ومعارفهم، 

وباعثاً على قبول الكثير من مثالياتهم في اجملتمع العاملي ككل.

Schaff Hotcc Vol. II pp. 334 – 386; Foakes – Jackson pp. 236 – 239
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بع��د أن س��مع املس��يحيون بعض األم��ور الت��ي تتعلق بحياة املس��يح، 

واختبروا بأنفس��هم قوة روح املسيح التي كانت تعمل في وسطهم، انكبوا 

بش��وق وحماسة شديدين على دراس��ة ما كتبه أتباع املسيح األوائل. أولئك 

الذين رأوا املسيح وسمعوه وعاشوا معه، ماذا يقولون عنه؟ وكيف وضع كل 

م��ن بطرس ويوحن��ا ويعقوب تعاليم ربهم موضع التنفيذ واملمارس��ة، وذلك 

في املناطق واألقس��ام األخرى من عالم البحر األبيض املتوس��ط، حيث كانوا 

يعيشون ويسكنون؟ كان شكل الكتابات التي جاء بها املسافرون املسيحيون 

تختل��ف في الواق��ع، عما كان عليه ال��درج امللفوف حول املقبض أو املس��لة 

اخلشبية، والذي كان يستعمله اليهود ويعّلمه معلموهم منذ أجيال طويلة. 

فاملس��يحيون في احلقيقة، كانوا الرواد في اس��تعمال الكتب امللونة املكونة 

من صفحات مكتوبة باليد ومدمجة بواس��طة اخلياطة في مجلدات بشكل 

يسهل نقلها واستعمالها كمرجعية عند الضرورة.

انكبت مجموعة من الرجال والنساء على قراءة ما كتب عن سير املسيح 

ورس��ائل الرس��ل التي اعترضت س��بيلهم. فالق��ادرون منهم عل��ى القراءة 

بش��كل جيد نس��خوا باعتناء شديد، نس��خة من هذه اخملطوطات، أو طلبوا 

من آخري��ن أن يقوموا بذلك. وفي بداية القرن الثالث، لم تعد اللغة اليونانية 

اللغ��ة العاملي��ة املس��تعملة في حوض البح��ر األبيض املتوس��ط، لذا طلب 

أولئ��ك الذين لم يتمكنوا من فهم لغ��ة العهد اجلديد األصلية تلك، توضيح 

معاني��ه ومفاهيمه. إالّ انه كانت هناك ترجمة بالاتينية، وكانت معروفة بني 

اجلماعات املسيحية املثقفة.

كان��ت كلم��ة اهلل مص��دراً مش��جعاً لاجتماع��ات. وقد ش��جع بولس 

تيموثاوس في افس��س لكي يس��ير في االجتاه عينه إذ قال له: »إلى أن أجيء 

Jus-( أأعكف على القراءة والوعظ والتعليم.«1 وكتب يوستينوس الشهيد

tin Martyre( تقريراً من روما في العام 150 ميادية مفاده أن »اجتماعات 
الكنيس��ة في روما كانت تبدأ بقراءة ما سجله األنبياء من كتابات وما كتبه 

1-  1 )تيموثاوس 4: 13(
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آنذاك. عند الغس��ق. وعليه، فان االجتم��اع كان يعقد في الوقت الذي ندعوه 

الي��وم »ليل��ة األحد«. فكانت القنادي��ل تضاء، وكانت تس��تحضر إلى أذهان 

احلاضرين، تلك الصورة البهية الرائعة، وهي صورة العشاء األخير الذي شارك 

فيه الرب يسوع تاميذه اإلثني عشر، »في الليلة التي أُسلم فيها.«7 وفي أيام 

االضطهاد، كان من األسلم للمؤمنني أن يجتمعوا لياً، بينما فّضل املؤمنون 

في مناطق أخرى أن يجتمعوا قبيل الفجر أو في صباح اليوم التالي.

لم يكن العش��اء الرباني اجتماعاً ش��عبياً عاماً، ونادراً ما كان يؤتى على 

ذكره في اخلطابات املوجهة لغير املسيحيني. فالعشاء الرباني، في الواقع، لم 

يكن معداً إال ألولئك الذين نذروا أنفس��هم للسلوك في طريق الرب، ليذكروه 

خال هذا االجتماع مبحبة، ويقتربوا احدهم من األخر بإميان مشترك. األغنياء 

والفقراء ومالكو األراضي والعمال، السادة واخلدم، كل هؤالء كانوا يجتمعون 

في غرفة كبيرة واحدة، في بيت من بيوت هؤالء اجملتمعني، أو في قاعة خاصة 

فرزت لهذا الغرض، وهم يأخذون أماكنهم بش��وق وترقب، ملا سيمنحهم إياه 

الرب حني يرفعون إليه قلوبهم بالصاة والدعاء، والبركات التي سيهبها لهم 

لينقلوها إلى اآلخرين.

كانوا إلى هذا يتذكرون أيضاً، كيف أن الرب بعد أن غس��ل أرجل التاميذ، 

جلس واكل معهم العش��اء األخير. وكانوا يعيدون إلى ذاكرتهم كلمات الرب 

عندما اخذ خبزاً وبارك وكس��ر وأعطاهم قائاً: »هذا هو جس��دي الذي يبذل 

عنكم. اصنعوا هذا لذكري.«8 لقد أعادوا إجراء املشهد بأنفسهم، فكسروا 

اخلبز واخذ كل واحد منهم قطعة منه. ثم تذكروا أيضاً كيف اخذ س��يدهم 

ال��كأس وقال: »هذه الكأس هي العهد اجلديد بدمي الذي يس��فك عنكم.«9 

وعندها نقل املؤمنون الكأس من شخص إلى آخر، وهكذا، حتى رشف اجلميع 

منه رشفة رش��فة. وأخيراً فّكروا في ما قاله الرب لتاميذه عندما أوشك أن 

ينهي عش��اءه األخير معهم: »وصية جدي��دة أنا أعطيكم أن حتبوا بعضكم 

بعضاً. كما أحببتكم أنا حتبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً. بهذا يعرف اجلميع 

7- 1 )كورنثوس 11: 23(
8- )لوقا 22: 19(
9- )لوقا 22: 20(

الرس��ل«2 ثم كان أحد قادة الكنيس��ة يقوم بتفسير الش��واهد والفقرات، 

وبعد ذلك يصّلي اجلميع ويعبدون معاً. وبعد خمسني سنة، كتب ترتوليانوس: 

»كان يطلب من كل عابد أن يقف ظاهراً أمام اجلماعة وبحسب قدرته يسبح 
اهلل، وم��ا يرتله أو يرمنه يك��ون إما مأخوذاً من الكتاب املقدس، وإما من تأليفه 

اخلاص.«3 وما استطعنا أن نعرفه من العدد القليل املتوافر لدينا من الترانيم 

الت��ي كانت ترت��ل في أثناء العبادة، يظهر أن اإلنش��اد كان مأخوذاً من املزامير 

املترجمة إلى اليونانية أو الاتينية بشكل عام.

كان املس��يحيون يقيم��ون احتفال��ني كبيرين رئيس��ني، األول واالهم هو 

االحتف��ال بعيد القيامة اجمليد الذي يتذك��رون فيه موت مخلصهم وقيامته. 

أم��ا االحتفال الثاني فكان في يوم اخلمس��ني، أي خمس��ني يوم��اً بعد قيامة 

املسيح. إن الصلوات التي كانت تقام خال الفترة الواقعة بني عيدي القيامة 

ويوم اخلمس��ني، كانت ترفع بينما يكون املؤمنون وقوف��اً عوضاً عن أن يكونوا 

راكعني.4 إلى هذا، كان هناك حدث آخر هام احتفلت به الكنيسة أسبوعياً، 

أال وهو يوم الرب. فاس��تناداً إل��ى ما كتبه ترتوليانوس، ُجع��ل اليوم األول من 

األس��بوع – أي ي��وم األح��د- وف��ي هذا الي��وم يرت��اح املؤمنون م��ن أعمالهم 

ومش��اغلهم الدنيوي��ة. وأصبح هذا اليوم ه��و يوم العبادة املش��تركة لكل 

اجملموعات املسيحية، حيث تقام صلوات جماعية وأحاديث للمؤمنني في أمور 

اهلل. ق��ال ترتوليانوس في ه��ذا الصدد: »لقد جعلنا ي��وم األحد يوم احتفال، 
وخصصناه لنفرح به.«5

وقد أردف ترتوليانوس قائاً إن في هذا اليوم يجتمع املسيحيون لاحتفال 

بالعش��اء الرباني. وهم يجتمعون دائماً في مس��اء أول يوم في األسبوع، كما 

كان يفع��ل نظراؤهم في ت��رواس حيث وقعت تلك احلادثة املش��هورة عندما 

بقي الرسول بولس يتحدث حتى الفجر.6 ويبدأ األحد، بحسب العادة املتبعة 

)Apologia I : 67( ANF Vol. I -2
Apologeticus 39 -3

4- إن عيد املياد، أي يوم ذكرى مياد املس��يح، أضيف ابتداء من القرن الرابع، إلى األعياد التي 
كان يحتفل بها املسيحيون.

Apologeticus 16; Ad Nationes 13 -5
6- )أعمال 20: 7(
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كانت تعطى للمحتاجني من أعضاء الكنيس��ة، كاأليتام واألرامل الذين ليس 

لهم من يعيلهم. وكذلك احلال بالنس��بة إلى الذين يعانون جروحاً أو أمراضاً 

بالغ��ة اخلطورة ولم يعودوا يقوون على العمل، أو الذين فقدوا الرزق وأس��باب 

العيش وسبله، بس��بب إميانهم باملسيح، وهم يجتازون أزمات إذ يبحثون عن 

عمل آخر. على أن قسماً من املال كان يّدخر لتجهيز متطلبات الضيافة التي 

تقدم للمسيحيني املسافرين، أو يعطى ألولئك الذين سرقت أموالهم أو جنوا 

من املوت في أس��فارهم البحرية وأضاعوا كل ش��يء. أو لدفع نفقات جنازات 

املوتى الفقراء من أعضاء الكنيس��ة. وأحياناً نقرأ عن مال اس��تعمل الفتداء 

مسيحيني سجنوا بسبب إميانهم، أو أرسلوا في عقوبات تتراوح بني األشغال 

الشاقة والعبودية. وفي بعض األحيان كانت ترسل مساعدات إلى كنائس في 

أماك��ن أخرى خال أيام اجملاعات أو الضيق واحلرمان. وهذا ما أكده ترتوليانوس 

بقول��ه: »هذا، كما يبدو، هو مخزوننا ورصيدنا م��ن اللطف. فنحن ال نصرف 

من رصيد هذا املال إلقامة احتفاالت األكل والش��رب، وال إلحياء حفات اللهو 

املبتذل والصاخب، بل إلطعام الفقراء أو دفنهم. كما نس��اعد األوالد والبنات 

األيت��ام احملرومني. وكذل��ك العجزة املقعدين بس��بب امل��رض، أو أولئك الذين 

ضاع منهم كل ش��يء بعدما جنوا من املوت ف��ي رحاتهم البحرية. أو ندفعه 

فدي��ة ألولئك الذين ف��ي املناجم )الذي��ن حكم عليهم به��ذا العمل ألنهم 
مسيحيون(، أو من ابعدوا عن الوطن إلى جزر نائية أو أودعوا السجون.«13

كان من املستحب أن يس��اهم كل عضو من أعضاء الكنيسة في تقدمي 

التبرع��ات التي ميكنه أن يتبرع بها، ولم يك��ن هذا التبرع إلزامياً، كما أن هذه 

التبرع��ات لم تكن أج��وراً أو تعويضاً ملا يقدم للمتب��رع أو املتبرعة من بركات 

روحي��ة. قال ترتوليانوس: »ليس ألمور اهلل أي ثمن. مع أن لنا نوعاً من صندوق 

امل��ال، لكنه ليس جلمع أجور أو اش��تراكات رس��مية أو ديني��ة ثابتة. كان كل 

من��ا يتب��رع تبرعاً صغيراً في اليوم احملدد من كل ش��هر، أو ف��ي أي يوم يختاره 

املتبرع بنفس��ه، ويتم هذا التبرع حس��ب إمكانيته املالية، كما أن هذا التبرع 

Apologeticus 39 -13

أنكم تاميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض.«10 فشعروا آنئذ في ما بينهم 

بش��عور مفعم بالنشاط مليء باحليوية، إذ غمرهم حبهم املقدس للمسيح 

الذي جمعهم برباط قوي ثابت ال يتزعزع.

أخبرنا ترتوليانوس في أواخر القرن الثاني، وكذلك اغسطينوس في القرن 

الرابع، إن الزوار الوثني��ني واملؤمنني غير املعمدين، كانوا يتركون االجتماع قبل 

االحتف��ال بذكرى العش��اء الرباني. وفي جميع املناس��بات التي يحضر فيها 

أولئ��ك، كانوا يدركون ضرورة املغادرة قبل البدء باالحتفال بالش��عائر الدينية 

املقدسة، حيث أن هناك أسراراً في هذه الطقوس والشعائر ال ميكن إعطاؤها 

إالّ للذي��ن كانوا في س��ام م��ع اهلل.11 كان املؤمنون يتناول��ون اخلبز والكأس 

باحت��رام وتوقير عظيمني، ألنهما يرمزان إلى جس��د املس��يح ودمه. ويخبرنا 

ترتوليانوس أيضاً أّن الذين يش��اركون بذكرى العش��اء الربان��ي، اهتموا جيداً 

بأالّ تس��قط كس��رة خبز إلى األرض، وأالّ تراق قطرة واحدة من الشراب. وعند 

االنتهاء من اجتماعهم، كانت تؤخذ بعض كسرات اخلبز إلى دور أولئك الذين 

بلغ بهم املرض أو الضعف أو كبر السن حداً منعهم من حضور االجتماع.

بع��د االنتهاء من كس��ر اخلبز، كان املؤمنون يُدعون إلى عش��اء مش��ترك 

يس��مى«وليمة احملبة« )Agape(. ووص��ف ترتوليانوس هذه الوليمة هكذا: 

»عيدن��ا ه��ذا، تظهر طبيعته من اس��مه الذي يعني تن��اول احملبة في اللغة 
اليونانية. وفي هذه الوليمة ال يُس��مح بأي فساد و خسة في التصرف. جنلس 

لنتاول الطعام، ولكن ليس قبل أن نتذوق أوالً نكهة الصلوات إلى اهلل، فنأكل 

مبا فيه كفايتنا، ونتحدث بعضنا إلى بعضنا اآلخر، ونحن نعلم أن اهلل يستمع 
إلى كل ما نقوله.«12

كان املس��يحيون يأتون بعطايا ما أنع��م به اهلل عليهم من خبز وفاكهة 

وغير ذلك، كٌل حسب استطاعته، وكانت هذه الهبات تشكل أساساً للوليمة 

العامة. أما الزائد من الطعام، إضافة إلى النقود التي يقدمها الواهبون، فقد 

10- )يوحنا 31: 34 و35(
Hamman p.239; Foakes-Jackson p.230 ، pp.229-236  -11
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أوقاتهم وقواهم اجلس��دية وقدراتهم األخرى للعمل اإللهي. فهناك أساليب 

عديدة يستطيع املؤمن عن طريقها أن يخدم اآلخرين في الكنيسة.

أوضح العهد اجلديد ذلك بالقول: »لتس��كن فيكم كلمة املسيح بغنى 

وانت��م بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعض��اً.«19 وليس مرة واحدة 

فق��ط في األس��بوع »بل عظوا أنفس��كم كل ي��وم«20 كان هن��اك كثيرون 

ف��ي حاجة إلى هذا الوعظ والتش��جيع، وكان من بينه��م أناس حديثو اإلميان 

مازالوا يتخبطون في شكوك وأسئلة حتتاج إلى حل. كما كان بعض املؤمنني 

القدامى يعانون آالما مبرحة: س��يد قاس غليظ، زوجة وثنية تتذمر وتش��كو 

باستمرار، زوج وثني مستبد متغطرس، ورمبا مرض مزمن أو عمى أو شيخوخة. 

لقد كان على املسيحيني »افتقاد اليتامى واألرامل في ضيقتهم.«21 ومهما 

واجه��وا من مش��اكل وعقبات في البيت الذي ي��زورون أصحابه، فهناك دائماً 

مصدر ال ينضب وال يكّل يقف في وجه هذه احلاجات البشرية: إنه محبة اهلل 

نفسه. فاهلل قريب دائماً ممن يحتاج إليه، وقد أوصى الكتاب املقدس املؤمنني 

قائ��اً: »مصلني ب��كل وطلبة كل وقت في الروح وس��اهرين لهذا بعينه بكل 

مواظبة وطلبة ألجل جميع القديس��ني«22 وكانوا يحصلون على استجابات 

كثيرة لصلواتهم.

كان بإم��كان املرأة، بش��كل خاص، أن تعم��ل أموراً كثي��رة، عندما يكون 

زوجه��ا مش��غوالً في العمل، وف��ي متطلبات احلياة األخ��رى. كانت صديقات 

النس��وة وجاراتهن يرحنب بهم في دورهن. وكّن دائماً، يتركن خلفهن انطباعاً 

طيباً للغاية. فاملرأة املسيحية املؤمنة كان لها تقدير كبير بسبب ما أعطاها 

اهلل م��ن زينة روحي��ة عميقة في »زينة ال��روح الوديع اله��ادئ الذي هو قدام 

اهلل كثي��ر الثمن.«23 هي لطيف��ة عطوف، تصغي جيداً وبكل أدب، وهي إلى 

ذل��ك صديقة مخلصة. ومثل تينك النس��اء يكن برك��ة حيثما ذهنب. كانت 

19- )كولوسي 3: 16(
20- )عبرانيني 3: 13(
21- )يعقوب 1: 27(
22- )افسس 6: 18(
23- 1 )بطرس 3: 4(

كان اختياري��اً.«14 وحي��ث عرفوا انه »مغبوط هو العط��اء أكثر من األخذ«15 

كان املتبرعون مس��رورين للمساهمة قدر املستطاع، وذلك مبوجب تدبير اهلل 

وإرش��اده. كتب بولس الرس��ول: »كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو 
اضطرار ألن املعطي املسرور يحبه اهلل.«16

لق��د عّل��م املس��يحيون أن املمتلكات واملقتنيات ليس��ت س��وى وديعة 

مقدس��ة يجب أن تّدبر بالصاة، وتدار بحكمة وروي��ة وتعّقل، للحصول على 

هدايت��ه تعالى وتوجيهاته. وكّل ما يحص��ل عليه الرجل أو حتصل عليه املرأة 

من الرب، يجب اس��تعماله بش��رف وأمانة ومن دون تفاخر أو تباٍه. إن اإلنسان 

ليس إالّ وكياً مش��رفاً مس��ئوالً، وسيكون عرضة للمحاس��بة أمام كرسي 

احلكم يوم احلس��اب. وعليه، يجب أن يصرف اإلنس��ان عطايا اهلل بحذر وتؤدة، 

وملصلحة ملكوته جّل جاله.

وحت��ى الفق��راء، فإن حاله��م كحال غيره��م من األغني��اء، فهم عرضة 

ليحاس��بوا أمام اهلل عن كل ما بحوزتهم، مهما كان متواضعاً. فهناك دائماً 

من هو بأمّس احلاجة إلى املساعدة، ولم يحرم أحد من امتياز خدمة احملرومني 

ومن بركة جمع كنوز لنفس��ه في الس��ماء. فكل واحد يساهم »مبا تيسر« 

بحس��ب طاقته.17 ألسنا نعتبر من الفلسني الذين ألقتهما األرملة الفقيرة 

حيث قال عنها يسوع: »احلق أقول لكم إن هذه األرملة الفقيرة قد ألقت أكثر 

م��ن جميع الذين ألقوا ف��ي اخلزانة. ألن اجلميع من فضلته��م ألقوا. أما هذه 

فم��ن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيش��تها.«18 كان هناك الكثير من 

األرامل في كنائس ش��مال أفريقيا اللواتي حذون ح��ذو هذه األرملة الفقيرة. 

لقد كان كنزهن قلياً في هذه الدنيا، ولكنه كان كبيراً في اجلنة.

على أن مثاليات املس��يحيني تخطت حدود املادة إلى ما هو أبعد من ذلك 

بكثير. فوصلت إلى حد تكريس شخصية متفانية للغاية. لقد ّكرس األفراد 

Apologeticus 39 -14
15- )أعمال 20: 35(

16- 2 )كورنثوس 9: 7(
17- 1 )كورنثوس 16: 2(؛ 2 )كورنثوس 8: 2(

18- )مرقس 12: 43 و44(
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معروفة ومقروءة من جميع الناس.«27

كان مس��يحيو شمال أفريقيا األولون يعمدون من يهتدي إلى اإلميان، كما 

فعل يوحنا املعم��دان، وذلك بتغطيس املهتدي في املاء. وترمز هذه املعمودية 

قبل كل ش��يء، إل��ى بداية نقية منتعش��ة حية، أي أنها رمز موت اإلنس��ان 

الق��دمي وقيامة اإلنس��ان اجلديد، زوال اخلاطئ وظهور اإلنس��ان املبرر. ألنه كما 

يغسل املاء اجلس��م، كذلك يعمل غفران اهلل على تنقية الضمير. وغالباً ما 

كان املس��يحيون يعتمدون في اجلداول واألنهار وف��ي بعض األحيان يعتمدون 

في البحر. لم تكن األحواض اخلاصة باملعمودية قد استنبطت بعد، ألنها لم 

تع��رف إال في بداية القرن الرابع للمياد، وقد ش��يدت خصيصاً لهذا الغرض، 

وزودت بدرجات تقود املرش��ح إلى داخل املاء. هذا، وإن بعض تلك البرك ش��ّيد 

بشكل ميكن إضرام نار حتت أرضيتها لتسخينها.

كانت املعمودية مناسبة عظيمة توقع الرهبة في النفوس، وكان املقبلون 

على املعمودية يس��تعدون لها بالص��وم والصاة. كما كان املؤمنون يعترفون 

بخطاياهم عانية أمام اجلميع، ويتبع ذلك، االبتعاد عن توافه إبليس وإغرائه. 

بع��د كل ذلك يقاد املرش��حون للمعمودي��ة إلى املاء. وعندما يقف املرش��ح 

للمعمودية أمام املاء، يُس��أل عن مدى إميانه. فيؤكد ثقته بيس��وع املس��يح 

ويعل��ن عن رغبته ف��ي أن يتبعه بإخاص وإصرار. ثم يُغّطس في املاء، باس��م 

اآلب، واالب��ن، والروح الق��دس. وفي بعض األحوال، إذا كان املرش��ح طاعناً في 

الس��ن أو عاجزاً واهن القوى، أو إذا لم يكن هناك مكان مائم للغطس، ميكن 

إجراء املعمودية بس��كب املاء فوق رأس املؤمن باس��م اآلب وباسم االبن ثانياً، 
وأخيراً باسم الروح القدس.28

فف��ي زمن كتاب��ة العهد اجلدي��د، كان أولئ��ك الذين آمن��وا يعمدون فور 

إع��ان إميانه��م ومجاهرتهم به. ومثال عل��ى أولئك املؤمن��ني الوزير األثيوبي 

وكرنيليوس قائد املائة، وليديا والس��جان الفيلبي. فجميع هؤالء اعتمدوا في 

اليوم ذاته الذي س��معوا فيه البش��ارة، وآمنوا بالرب يسوع املسيح. لقد قبل 

27- 2 )كورنثوس 3: 1 و2(
Foakes –Jackson p.230-231 -28

»مشهوداً لها في أعمال صاحلة.....رّبت األوالد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل 
القديسني، س��اعدت املتضايقني، اتبعت كل عمل صالح.«24 إن هذه اخلدمة 

التي قدمتها النس��اء ألوالد اهلل، ُقبلت وكأنها خدمة للرب يس��وع املس��يح 

نفس��ه. »يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطش��اناً فسقيناك. ومتى 

رأيناك غريباً فآويناك. أو عرياناً فكس��وناك. ومتى رأيناك مريضاً أو محبوس��اً 

فأتين��ا إليك.« فيجيب الرب يس��وع ويقول لهم: »احلق أق��ول لكم مبا أنكم 
فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء الصغار ففي فعلتم.«25

كان املس��يحي قبل أن يسافر إلى بلدة أو مدينة أخرى، يسال أصدقاؤه إن 

كانوا يعرفون أحداً من تاميذ املسيح أو أتباعه في تلك الديار التي سيزورها. 

وبع��د أن يزوده املؤمنون باس��م أحد القادة أو النظار في الكنيس��ة هناك، أو 

مبوق��ع أو م��كان عمله، كان املس��افر يقصده حاملا يصل إلى امل��كان. فإذا لم 

يتمك��ن الناظر ش��خصياً من االعتن��اء بالزائ��ر، فإنه كان يجد ل��ه مأوى مع 

عائلة مس��يحية أخ��رى. فالنزل أو الفندق الصغير في تل��ك األيام، كان مأوى 

معروف��اً للرذيلة والدع��ارة، يكثر الت��ردد إليه. لذا لم يكن املؤمنون يرس��لون 

إليه. لقد كان��ت إضافة الغرباء واجباً ضرورياً وعاماً مطلوباً من املس��ؤولني 

في الكنيس��ة. »ألنه يجب أن يكون األسقف )الناظر( با لوم.....بل مضيفاً 

للغرباء.«26 ولكن بنمو الكنيس��ة، اعتاد بعض احملتالني، أن يس��تغلوا أحياناً، 

املس��يحيني ولطفهم. وملن��ع ذلك، فقد أصبح من الضروري على املس��افرين 

الغرب��اء أن يت��زودوا بكت��اب تعريف مّوقع من احد ش��يوخ الكنيس��ة. وحتى 

بالنس��بة إلى النّظار الذين يس��افرون حلضور املؤمترات ف��ي قرطاجة أو غيرها 

من املدن، كان لزاماً أن يعّرف بهم ناظر آخر واحد على األقل قبل أن يؤذن لهم 

بالدخول. فقط كبار القادة املشهورين، ال يحتاجون إلى شهادة أو تعريف، ألن 

مثل هؤالء تش��هد ثمار حياتهم وسيرتهم عن اإلميان. والرسول بولس يسال 

في ه��ذا اجملال ممازحاً: »أنبتدئ مندح أنفس��نا، أم لعلنا نحتاج كقوم رس��ائل 

توصي��ة إليكم أو رس��ائل توصية منكم. أنتم رس��التنا مكتوب��ة في قلوبنا 

24- 1 )تيموثاوس 5: 10(
25- )متى 25: 40-37(
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ترتوليان��وس يقول: »إن أولئك الذين يس��تمعون إلى كلم��ة اهلل، عليهم أن 

يكونوا مش��تاقني للحصول على املعمودية، ال أن يطلبوا املعمودية بس��رعة، 

وكأنها حق لهم، فاملشتاقون للمعمودية يشرفونها، أما أولئك الذين يطالبون 

بها بسرعة فس��يزدرون بها سريعاً.....إذاً، فاألول يش��تاق أن يكون مستحقاً 
لها، بينما الثاني يظن أنه مستحق لها ويعتبرها من حقه.«32

وبحلول القرن الثالث للمياد، أصبحت فترة حتضير األشخاص وتعليمهم 

واختبارهم متتد إلى ستة أشهر ثم إلى سنة، وفي بعض األحيان وصلت مدة 

االختبار إلى ثاث س��نوات، إّن الوقت املفترض للمرشح يختلف من مكان إلى 

آخ��ر. فالكنائس الكب��رى كانت تعنّي معلمني مخصصني لتعليم مرش��حي 

املعمودية على أس��اس عقيدة اإلميان. وكل م��ن كان يقدم طلباً ليتعمد كان 

يس��ال أوالً ملاذا يريد أن يتعمد. وبعدها يتم االستفس��ار عن جتارته أو مهنته، 

فإذا كان عمله يظهر تعارضاً مع اإلميان املسيحي، كان عليه أوالً أن يتخلى عن 

ذلك العمل قبل أن جترى مراسيم معموديته. وبعد أن يتعمد، ميكنه أن يشارك 

في العشاء الرباني، أو أن يشارك مشاركة كاملة في حياة الكنيسة.

من��ذ البدايات األولى، كان قادة الكنائس يواجهون ذلك الس��ؤال الصعب 

عّم��ا يجب عمله بأولئك الذين يقع��ون في خطيئة خطرة بعد معموديتهم. 

وه��ذا األمر ل��م يكن يهم قادة الكنائ��س وحدهم، بل أيض��اً جميع املهتمني 

بس��عادة إخوتهم وأخواتهم في املس��يح. وقد كان ه��دف التهذيب الروحي 

ه��و أن ي��ّدل اآلثمون إلى طريق التوبة والرجوع إلى الرب. كتب الرس��ول قائاً: 

»إن انس��يق إنسان فاخذ في زلة ما فأصلحوا انتم الروحانيني مثل هذا بروح 
الوداعة ناظراً إلى نفس��ك لئا جترب أنت أيضاً.«33 فإذا ما وجد املسؤولني أية 

عامة من عام��ات التوبة احلقيقية والعزم على أن ال تتكرر املعصية، عندها 

يرحب بعودة اآلثم إلى جماعة املؤمنني والكنيس��ة. ويجب عندها أن يسامح 

ويقبل في الكنيس��ة م��ن جديد. قال بولس الرس��ول: )تس��امحونه باحلري 

وتعزونه لئا يبتلع مثل هذا من احلزن املفرط.«34 ولكن من ناحية أخرى، إذا لم 
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هؤالء الرس��الة بصدق وإخاص واعتمدوا فور قبولهم لها. كانت البشارة في 

عهد الرسل مثيرة، وعملها سريع وفوري، وزخم هذا التبشير ال يطيق التأخير 

أبداً. لم ترفض الكنيس��ة أن حتقق أمنية هؤالء الذين رغبوا في إعان إميانهم 

أمام املأل وبشكل مفتوح.29 ولكن مع الوقت بات واضحاً، ولألسف، أنه ميكن 

لإلنس��ان أن يطل��ب العماد من دون أن يك��ون لديه مثل ه��ذه احلوافز النقية 

اخللوصة. وحتى في العهد اجلديد نفس��ه، جند أن الس��احر املشعوذ سيمون، 

ال��ذي كان إميانه بكلمة اهلل ظاهري��اً فقط، قد اعتمد كبقية املؤمنني. ولكن 

س��رعان ما اتض��ح أن أغراضه كانت غير نقية، وفهم��ه لإلميان كان مضطرباً 

وباطاً. ونفهم من كام بطرس لس��يمون انه إذا كان قد طلب املعمودية من 

دون أن يك��ون جديراً بها، فهو وحده يتحمل الذنب ويس��تحق أن يعاقب على 
تصرفه.30

كان من املفضل جتنب مثل هذه احلاالت الشاذة، لذلك وجدت كنائس القرن 

الثاني للمياد أنه من احلكمة أن تؤجل املعمودية، على األقل، حتى يناقش كل 

م��ن يرغب في املعمودية مبادئ اإلجنيل مع قادة الكنيس��ة، ويفهمها بعمق. 

فبدأت الكنيس��ة تعطي دروس��اً منوذجية ألولئك الذين يطلب��ون املعمودية، 

متأكدة في الوقت عينه من أنهم قد بدأوا يدركون أهمية اخلطوة التي يريدون 

أن يخطوه��ا. وكان له��ذا األمر أهمية كبرى في تلك األي��ام، حيث كان اإلميان 

باملس��يح واالعتراف به جهراً، يكلف صاحبه أحيان��اً حريته أو حياته، كما أن 

قبوله في جماعة املسيحيني قد يكلف اآلخرين حريتهم أو حياتهم في حال 

بره��ن هذا الش��خص أنه خائن أو صانع ش��غب. قال ترتوليان��وس: »يجب أن 

يعلم املس��ؤولون عن املعمودية أنه ال يجوز أن يجروا هذه املعموديات من دون 

تبصر أو روية، لذا فإنه من املفيد تأخير املعمودية، لدرس حالة وشخصية كل 

مرش��ح للمعمودية بتمهل.«31 وقد نصح ترتوليان��وس بعدم تعميد أولئك 

الذين لم يبلغوا س��ن الرشد بعد، خش��ية أن يتعرض إميانهم للتجربة إذا ما 

واجهوا جتارب املراهقة وإغراءاتها، فيجلبوا العار على اس��م املسيح. وأضاف 

29- )أعمال 2: 38 و14(؛ )8: 12 و38(؛ )10: 48(؛ )16: 33(
30- )أعمال 8: 24-9(
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ش��عب اهلل. كتب لنا ترتوليانوس أنه يجب عل��ى املؤمن الذي أخطأ إلى اهلل 

عمداً أن يُظهر توبته باعتراف ش��امل بخطاياه، وأن ميتنع عن كل امللذات، وأن 

يصلي بش��كل دائم ويصوم، وأن يناش��د اإلخوة أن يصلوا م��ن أجله وعندئذ 

فق��ط يتأكد أنه لن يس��قط في اخلطيئة من جديد.37 أّم��ا أوريجانوس الذي 

كتب في الفترة نفس��ها، فقد قال إن املسيحيني الذين سقطوا في خطيئة 

ش��نيعة، ال ميكن إعادة قبولهم في جماع��ة املؤمنني إال بعد فترة طويلة من 

االختب��ار الذي ميك��ن من خاله معرفة م��ا إذا كانت توبته��م توبة حقيقية، 

على أنه ال ميكنهم في ما بعد أن يأخذوا مركزاً أو رتبة قيادية في الكنيس��ة 

عل��ى اإلطاق. وقد أض��اف ترتوليانوس إلى ذلك قائ��اً إن القائد الروحي يجرد 

من وظيفته ومس��ؤولياته نتيج��ة زلة أو هفوة واحدة، وال ميك��ن أن يعاد إلى 

رتبت��ه مرة ثانية بعد ارت��كاب مثل هذه الزلة أو الهفوة، وقال مضيفاً إنه ألمر 

حي��وي جداً، أن ميارس كل املس��يحيني ما يعظون به. ويج��ب بكل وضوح، أن 

يظهروا للناس الذين يعيش��ون بني ظهرانيهم، أنه ال يجوز النفاق والرياء في 

الكنيسة وال يس��مح بهما. ولهذا السبب ال تُقبل داخل اجلماعة املسيحية 

إال املستويات العالية من الفضيلة.

أّم��ا في امل��دن الصغيرة والقرى، فقد اس��تمرت اجتماع��ات املؤمنني في 

البي��وت أو احلقول والغابات. على أنه ف��ي أواخر القرن الثاني للمياد، وبالرغم 

من االضطهادات واملضايق��ات التي ابتليت بها جماعات املؤمنني أُفرزت أبنية 

خاص��ة للعبادة في املدن الكب��رى. إّن أبنية الكنائس في أفريقيا الش��مالية 

تشابه بيوت السكن العادية التي يعيش فيها عامة الناس، في ما عدا وجود 

غرف��ة مركزية كبي��رة. وغالباً ما تكون ه��ذه القاعة مقبي��ة، وفيها مقاعد 

أمامي��ة مرتفعة، وهي مخصصة ألولئك الذين يق��ودون االجتماعات. ويجّهز 

جزء من هذه الغرفة »ملائدة الرب« التي يوضع عليها اخلبز والشراب في أوقات 

العب��ادة. أما زينة القاعة، فبس��يطة كبيوت املؤمنني العادي��ة، وليس هناك 

أكثر من رس��م بسيط يبني مش��هداً خاصاً بالكتاب املقدس أو رمزاً للطريق 

املسيحية، مثل لوحة جميلة من املرمر متثل الراعي الصالح، وقد وجدت هذه 
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تظه��ر عامات تدل على الندم احلقيقي، أو رغب��ة حقيقية في إطاعة كلمة 

اهلل، يجب اس��تثناؤه من عضوية الكنيس��ة واجتماعاتها. »أما اآلن فكتبت 

إليكم إن كان أحد مدعوا أخاً زانياً أو طماعاً أو عابد وثن أو ش��ّتاماً أو س��كيراً 
أو خاطفاً، أن ال تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا.«35

والواضح من كل ذلك، أن املؤمن املعمد، الذي وجد متورطاً بخطيئة الزنا، 

أو عبادة األوثان، كانت الكنيس��ة تعامله بأكثر قسوة من املؤمن اجلديد الذي 

أفل��ت حديثاً من هذه األمور التي ما تزال مت��ارس تأثيرها فيه. أما الوثني الذي 

كان عل��ى حاف��ة اجلماعة املس��يحية، كهؤالء الذين كان��وا مرتبطني ببعض 

أعضاء الكنيس��ة قبل إميانهم، فقد كانت الكنيسة تعاملهم بلطف وصبر 

إذا م��ا وقعوا في اخلطيئ��ة والرذيلة. فلم  يكن أمراً مفاجئ��اً أن يرتكب هؤالء 

الوثني��ون الزن��ا أو أن يعب��دوا األصنام، ألنهم ل��م يعرفوا بع��د طريق اهلل وال 

اختبروا قوة روحه في قلوبهم.

وقد كتب ترتوليانوس في أواخر القرن الثاني للمياد، كيف أن املسيحيني 

كان��وا جديني في التش��ديد على مس��ألة التهذيب واالنضب��اط، وكذلك في 

دعوة بعضهم بعضاً إلى احملافظة على نقاوتهم وقدس��تهم: »نحن جس��د 

متح��د مبعتقداتن��ا الديني��ة، وبتهذيبنا املق��دس، وبرباط الرج��اء. إننا نقوم 

بالوع��ظ والتنبيه والتوبيخ الروحي ألننا نضطلع مبس��ؤوليات احلكم بجدية 

ورزان��ة كبي��رة، عاملني في املطلق إننا حتت نظر اهلل. وحينما يخطئ ش��خص 

بش��كل كبي��ر يجعلنا نقصيه عن املش��اركة في صاتن��ا واجتماعاتنا، ومن 

كل ش��ركتنا املقدس��ة، فإننا نكون بذلك قد أعطينا صورة عن يوم احلساب 
العظيم اآلتي.«36

فإذا ما اس��تثني مس��يحي ما من العبادة في الكنيس��ة ومن العش��اء 

الربان��ي، فإن مث��ل هذا العقاب يبدو مرعب��اً، وفي ذلك الوق��ت نقرأ عن أناس 

اس��تمر حرمانهم مدة عشر س��نوات أو عشرين، مع ما يشمل ذلك من الذل 

اله��وان  من أجل إعان توبة حقيقية صادقة، والس��تعادة قبوله في ش��ركة 

35- 1 )كورنثوس 5: 11(
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وإبان القرنني األول والثاني، أبقى املهتدون أسمائهم الوثنية بشكل عام، حتى 

وإن كانت هذه األس��ماء تش��ير إلى آلهتهم الوثنية التي س��بق وأن عبدوها. 

ف��إذا غّي��ر املهتدي اس��مه، فإن ذلك س��يكون برهان��اً عملياً ع��ن حتوله إلى 

املس��يحية ورفض اآللهة التي كانت تدعم اجملتمع. وعلى إثر ذلك قد يغضب 

األهل الوثني��ون، كما أنه قد تتاح بذلك الفرص��ة للعديدين إلحياء الضغائن 

ضد املس��يحيني، كل ذلك ال ألجل مبادئ روحية، بل بس��بب أس��ماء ليس إال. 

كان م��ن األفضل إظهار حقيقة حب اهلل العملية، وذلك بحياة ش��ريفة غير 

أناني��ة، واجتذاب األصدقاء واجليران إلى اإلميان بالرب بهدوء ومبلء إرادتهم. لقد 

تبنى املسيحيون األوائل نصيحة بطرس احلكيمة بجدية: »قدسوا الرب اإلله 

في قلوبكم مس��تعدين دائماً جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي 

فيكم بوداعة وخوف.«40 لكن، ومبرور السنوات وبينما كانت جماعة املؤمنني 

تنم��و وتزده��ر باّط��راد، رف��ض أعضاؤها أن يخف��وا ضوء اإلميان حت��ت املكيال، 

وبشجاعة كانوا يشهدون، باألسماء التي كانوا يحملونها، للرجاء الذي نذروا 

أنفسهم ألجله.

40- 1 )بطرس 3: 15(

اللوحة في مقبرة حتت األرض في مدينة سوسة بتونس.

ولكن يظهر أن الرمز املفضل عند املسيحيني األوائل كان »رمز السمكة«. 

فإن العبارة اليونانية »إخثوس« )Ichthus(، تشتمل على حروف استهاكية 

باللغة اليونانية للكلمات اخلمس: يس��وع املسيح ابن اهلل اخمللص. ويتحدث 

ترتوليانوس عن هذا الرمز بشغف، حيث أن الرمز بحد ذاته هو اعتراف ضمني 

بأن يس��وع املس��يح هو اخمللص املنتظر وابن اهلل املتجسد. ولذلك فاملؤمنون 

يحملون هذا الرمز بافتخار.

كان مس��يحيو إفريقيا الش��مالية يحب��ون أن يزينوا آنياته��م وأدواتهم 

وكذل��ك بيوتهم ومدافنهم بهذا الرمز، أو يرس��مون عليها مرس��اة أو ميامة. 

ولم يظهر الصليب في الفن املس��يحي لش��مال أفريقي��ا إال في أواخر القرن 

الراب��ع للمياد.38 والواقع، إن في ذلك عجباً، ألن الصليب كان ش��يئاً معروفاً 

وش��عبياً ف��ي األجزاء األخرى م��ن اإلمبراطورية. فف��ي هرقوالنيوم في جنوب 

ايطالي��ا)Herculaneum(، وج��دت آثار منوذج لصلي��ب مدفونة في احلمم 

الابية لثورة البراكني التي وقعت في س��نة 79 ميادية. ولرمبا لم يس��تعمل 

رمز الصليب في ش��مال أفريقيا إال قلياً، ألنه يشابه كثيراً املثلث، الذي يرمز 

إلى اآللهة الفينيقية تانيت.

لم يتنب الوثنيون املهتدون إلى املس��يحية استعمال األسماء املسيحية 

قب��ل حلول الق��رن الثالث أو الرابع امليادي. وقد اس��تخدموا أحياناً األس��ماء 

املذك��ورة في الكتاب املقدس أو غيرها من أس��ماء وثني��ة كان يحملها أناس 

استش��هدوا ببطولة في سبيل الدين املس��يحي في املاضي أو أسماء بعض 

مش��اهير املؤمنني املس��يحيني. ومن الواضح أنهم كانوا يختارون أسماءهم 

بعناية. وبعض هذه األس��ماء تعبر عن صفات شخصية كاالتضاع أو الصبر، 

وأخرى تتحدث عن الس��رور والنصر واحلي��اة األبدية.39 ولكن قبل هذا التاريخ، 

38- كان املسؤولون االيطاليون الذين كتب إليهم ترتوليانوس في نحو العام 198م، على علم 
بأن رمز الصليب هو مس��تخدم في العبادة املس��يحية. إال أن ترتوليانوس كان يش��ير إلى عادة 

أوروبية، وليس بالضرورة إفريقية.
)Ad nations 1:12; Apologeticus 16(

Latourette Vol. I pp. 261، 283-39 -39
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وفي حوالي 160 للميالد، وفي مدينة قرطاجة، ولد طفل لقائد مئة كان 

يعمل في خدمة احلاكم الروماني. وقد دعي هذا الطفل كونتوس سبتيميوس 

 .)Quintus Septimius Floens Tertullianus( فلورنس ترتوليان��وس

ول��م يكن أب��واه ي��دركان أن ولدهما هذا س��يصبح ش��خصية رفيعة املقام 

والنفوذ في أبناء جيله بش��مال أفريقيا. لقد حظي ترتوليانوس بتعليم ممتاز، 

وتخصص بعلم الفلس��فة والقانون. انغمس في ش��بابه انغماس��اً متهوراً 

بالرذيل��ة املفرط��ة التي كان ميارس��ها اجملتم��ع الوثني. كذل��ك كانت متارس 

الطق��وس الدينية الوثنية، ولكنه لم يفك��ر كثيراً في معاني هذه الطقوس 

أو في مغزاها.

وملا بلغ اخلامس��ة والثالثني من عمره، قادته األحداث إلى أزمة شخصية. 

كانت الس��لطات الرومانية، ولفترة من الوق��ت، تراقب عن كثب، منو اجلماعة 

املس��يحية في قرطاجة وتطوره، بريبة وشك متزايدين. فلم يكن املسيحيون 

يش��اركون ف��ي التقدمات العام��ة، وال كان��وا يحلفون بالعظمة الس��امية 

لإلمبراط��ور. فج��أة، ألقي القب��ض على عدد م��ن هؤالء املس��يحيني، وأمروا 

بأن يخضع��وا. وقد تأثر ترتوليانوس جداً من الش��جاعة اخلارق��ة التي أبداها 

املس��يحيون ف��ي مواجهة اآلالم القاس��ية الت��ي كانت تصدرها الس��لطات 

الوثنية بحقهم. كان يعرف هؤالء الرجال والنس��اء املس��يحيني جيداً، ويدرك 

متاماً أنهم أبرياء من أي فعل سيء. كان املسيحيون قوماً شرفاء أفضل كثيراً 

في الواقع من الوثنيني الذين كانوا يس��يئون إليهم. وها هو اآلن ، يشاهد بأم 

عينيه كيف يرفض هؤالء املسيحيون أن يتنكروا ملعتقداتهم وإميانهم، بينما 

يواجهون املوت اجلسدي بثقة وشجاعة باسلة، مؤمنني بأنهم سيقومون من 

امل��وت ثانية. هذا اإلمي��ان الواثق لم يجده ترتوليانوس في وثنيته الس��طحية 

املبادئ. كان عند املس��يحيني، وبكل وضوح فرح م��ن نوع آخر وأعمق من ذلك 
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وككاتب مس��يحي مؤمن، يقف ترتوليانوس وحيداً تقريباً بني بني جيله. 

لقد ضاعت بعض كتاباته، وخصوصاً كتاباته األولى، وبعض الكتابات باللغة 

اليوناني��ة. أّما م��ا تبقى له من كتابات، فهو كثير نس��بياً، على الرغم من أن 

معظمه��ا قصير وموج��ز. كانت هذه الكتاب��ات عملي��ة موضوعية، تعالج 

التس��اؤالت امللحة التي كانت تواجه املس��يحيني في تلك احلقبة من الزمن، 

وكانت تش��مل عدداً كبيراً من املواضيع. وه��ذه الكتابات تعطي كمية وافرة 

من املعلومات القيمة عن اجملتمع الوثني واملس��يحي في أفريقيا الش��مالية 

إبان الفترة األخيرة من القرن الثاني للميالد.

كان��ت باك��ورة أعماله الرئيس��ة ب��ل أعظمه��ا، كتاب عل��م الدفاع عن 

املس��يحية أبولوجتيكوس أو أبولوجي )Apologie(. وقد كتب هذا الكتاب 

في نحو س��نة 198 ميالدية، خالل احلكم االس��تبدادي لإلمبراطور املتوحش 

املدعو سبتيميوس سفيروس. إن هذا الكتاب هو تقدمي ممتاز لإلميان املسيحي، 

ل��م يكن معاجل��ة أكادميية موجهة إلى إمبراطور مثقف، ذي ذوق فلس��في أو 

أدب��ي رفيع، بل كان تفني��داً عنيفاً، كتب إبان فت��رة االضطهاد، حلكام رفضوا 

أن يصغ��وا، ول��و إلى كلمة تق��ال في الدفاع ع��ن املس��يحية، وحكموا على 

املتهمني جمل��رد اعترافهم بأنهم مارس��وا ديناً غير مرخص ب��ه وهم يرفضون 

تركه. إن العنوان أبولوجتيكوس لم يكن يعني »اعتذاراً« أو »أسفاً« أو تبرئة 

م��ن إثم مرتكب، كما تفيد هذه الكلمة الفرنس��ية مبعناها احلديث، بل ميثل 

عل��ى نقيض ذلك، إثباتاً منطقياً لوجهة نظر معينة، مقروناً ببرهان منطقي 

لصحتها وشرعيتها، وبينات مقنعة ملقبوليتها.

يبدأ ترتوليانوس دفاعه بإظهار بطالن عملية إلقاء القبض على املسيحيني 

وكأنه��م مجرمون، وق��د كان القضاة يعذّبونه��م، ال ليعترفوا بجرائم خفية 

غامضة ارتكبوها، بل إلجبارهم على التنكر إلميان نزيه. قال ترتوليانوس: »أّما 

اآلثمون اآلخرون، فإنهم يَُعّذبون من أجل حملهم على االعتراف. فلماذا يجري 

تعذيبنا نحن، فقط لننكر ما نعلنه مبلء إرادتنا؟«42 ثم يتس��اءل عن السبب 

وراء عداء الناس املتحمس واملوتور ضد املس��يحية واملس��يحيني. إن التحامل 

Apologeticus  2 -42

الذي كان ينش��ده الناس في التس��لية الال أخالقية في قرطاجة. كانت وجوه 

املس��يحيني تشرق إش��راقًة نبيلًة هادئًة، وتس��مو بهم فوق مستوى الرعاع، 

وفوق مس��توى معذبيهم الرومان. وعندما كان ترتوليانوس يتأمل هذه األمور 

ومضامينها، كان يزداد اقتناعاً، بأن هذه احلفنة من الرجال والنس��اء، كان البد 

من أنهم ميلكون ش��يئاً جديداً ال يقدر بثمن. فإذا كان درب املس��يح هو احلق، 

فليس أمامه إذاً، سوى طريق واحد ميكنه السلوك فيه.

ل��م يكن ترتوليانوس ليقبل بأنصاف احللول، وقد تكش��فت هذه الصفة 

فيه بعدما اعتنق املسيحية، حيث كان اندفاعه حماسياً مّتقداً، وإميانه حاداً، 

كما كانت مواصفاته عادة. لقد غيره إميانه اجلديد بشكل جذري.

فحيات��ه الت��ي كان��ت بال أه��داف تُذك��ر، أخ��ذت اجتاه��اً ثابتاً وراس��خاً، 

وش��خصيته التي كانت متقلقلة صارت ثابتة، وأف��كاره التي كانت متقلبة 

أصبح��ت مس��تقرة على املبدأ الذي عرف��ه أنه مبدأ قومي وحق. وش��عر كأنه 

إنس��ان جدي��د، ورجل كامل، وكان ش��عوره صادقاً. وفي ما بع��د، كتب يقول: 

»يُصنع املسيحيون وال يولدون هكذا.«41 وحقاً كان هذا اختباره الشخصي. 
هذا، وإن مخيلته اخلصبة كانت تش��ده باس��تمرار إلى طريق املس��يح. أخيراً 

وجد السبب الذي من أجله كانت نفسه احليوية واحلساسة تصرخ باستمرار: 

إنه الهدف الذي يس��تحق أن تُكّرس له احلياة والطاقات كلها. لقد وضع يده 

على احملراث، ومنذ اآلن فصاعداً، لن ينظر ترتوليانوس إلى الوراء أبداً.

إن كانت الرس��الة املس��يحية ه��ي التي صنعت الرجل، يبق��ى أن الرجل 

كان أيض��اً نافعاً للقضية التي تبناها. ولم مت��ض إال فترة وجيزة على اهتداء 

ترتوليانوس إلى طريق احلق، حتى باشر التبشير باإلميان وتعليمه في قرطاجة، 

وكان��ت دعوته هذه ناجحة، بحيث أنه لم يعد لديه الوقت ملمارس��ة البالغة 

والفصاح��ة في مهن��ة احملاماة. فقد خص��ص وقته الكام��ل خلدمة اإلجنيل، 

متكالً على اهلل بكل بساطة لسد كل احتياجاته. بدأ ترتوليانوس يكتب عن 

احلياة اجلديدة التي كان اهلل يكشفها له، ومن هذه البداية أظهر ترتوليانوس 

حبه لوطنه أفريقيا الشمالية، وباخلص لقرطاجة وطنه األم.
Apologeticus  18 -41
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واحلج��ج، ومكنت��ه من اس��تعمالها على أحس��ن وجه، وقد أضف��ى تكوينه 

البالغ��ي وفصاحته املرتبطة ارتباط��اً وثيقاً مبواهبه الفطري��ة األصلية، قوة 

وطاقة نافذة على تعبيره. »كان أسلوبه األدبي ينسجم مع أفكاره. وكان هذا 

األس��لوب حيوياً توكيدياً فصيحاً. قاده إيجازه وعدم ترابط أفكاره إلى ش��يء 

م��ن الغموض أحيان��اً. وكانت املفردات اللغوية التي يس��تعملها مذهلة في 

غناها ومأخوذة من مصادر مختلفة. ال يهمه إن كان املصطلح كثير التقنية 

أو قدمياً مهجوراً، أو إن كان تعبيراً ش��ائعاً كثير االبتذال إقليمي االس��تعمال، 

إذا كانت هذه املصطلحات أو التعابير تدل على املعنى الذي يقصده. فإذا وجد 

ترتوليانوس أنه ليس هناك كلمة التينية جاهزة أو قادرة على استيفاء املعنى 

املطلوب، فهو يحاول اس��تعمال كلمة يونانية، وإن لم يجد ما يفي بالغرض، 

كان يبتكر كلمة مناس��بة. يحتوي أسلوبه على عناصر السيل جميعها من 

مواد مخلوطة وس��رعة وتوجيه. فاخلش��ب، واحلجارة، واألتربة، وأوراق الشجر، 

والزهور، والنفايات جترف جميعها معاً ثم تقذف لفتح سبيل مسدود أو لقهر 

خص��م.«47 وتُظهر كتاباته بوضوح مقدار حماس��ته، وه��و ينجرف في عّدة 

أحيان وراء قوة اقتناعه، وش��دة حجته. وباألخ��ص عند قراءة كتاباته اجلدلية 

ف��ي تفنيد مبادئ اآلخرين، »على املرء أن يتذك��ر دائماً أنه يصغي إلى مرافعة 

خاصة، أعدها محام ش��ديد التمس��ك بدفاعه، وليس إلى ش��هادة يدلي بها 
شاهد محّلف أو ُحكٍم أصدره قاضي بعد أخذ جميع اآلراء بعني االعتبار.«48

ولكن، ففي كل هذه األمور، س��واء بوعي أم ال، كان يستنبط لغة جديدة، 

أو على األقل يصوغ لغة قدمية في قالب جديد. لقد صنع من اللغة الالتينية 

آلية قادرة على حمل عظمة وقوة أعمق رس��الة قد يس��معها اإلنسان. لقد 

بدأ األدب الالتيني املس��يحي فعالً مع ترتوليانوس. كان عنده أفكار لم تظهر 

ف��ي هذه اللغ��ة من قبل، وكان مقص��ده األوحد هو التعبي��ر عنها بفعالية. 

فترتوليان��وس هو أول من ابتكر عب��ارة »الثالوث األقدس« ليصف من خاللها 

طبيعة اهلل، ويُقّدرُ ما ابتكر من كلمات جديدة ب 982 كلمة تقريباً.

Plummer  pp. 114 - 115 -47
Plummer  p.  115 -48

العاملي الشامل ضدنا هو في الواقع غير منطقي وال أساس له. إن األشخاص 

الذين نعيش بني ظهرانيهم يعلمون هم أنفس��هم أن املسيحيني هم أفضل 

ما ميكن أن يقابلوا من رجال ونساء، ومع ذلك يحتقروننا. يقولون: »إن اإلنسان 

كابوس س��يوس هو رجل طيب لكنه مسيحي.« ونسمع أيضاً: »أنا اندهش 

ألن هذا الرجل الفطن املدعو لوكيوس تيتيوس قد اعتنق املس��يحية.«43 ثم 

حتّداهم ترتوليانوس مستفس��راً ملاذا األزواج واآلباء والسادة يفضلون أن يبقى 

أبنائه��م وزوجاتهم وخدمهم الوثنيون مخادع��ني ومتمردين بدل أن يصبحوا 

مس��يحيني صادقني ومحترمني. هل من املعقول أنه��م يفضلون العيش مع 

زوجة وثنية محتالة أو ابن أو خادم مخادع وثني، بدالً من العيش مع ش��خص 

مسيحي شريف؟

مل��اذا يكون املس��يحيون مكروهني هكذا؟ »فإذا ارتفعت نس��بة املياه في 

نهر التيبر إلى مس��توى ضفافه، وإذا فش��لت مياه نهر النيل في الوصول إلى 

احلقول، وإذا لم تهط��ل األمطار، وإذا حدثت هزة أرضية، وإذا حدثت مجاعة أو 

جاء وباء، فإن الصرخة الفورية تقول: »خذوا املسيحيني إلى ميدان األسود.«44 

ملاذا نالم نحن املسيحيني بسبب أمور عامة حتصل جلميع الناس؟ هذا بالطبع 

ليس عدالً، وهو مناف ألبس��ط األع��راف والتقاليد الرومانية. كان ترتوليانوس 

يع��رف ما يق��ول. »إنه يكتب كمحام مش��دداً في مرافعته على ال ش��رعية 

االضطه��اد املمارس ضد املس��يحيني، وعلى أن القوان��ني املنفذة ضدهم هي 

إنكار حلقوق اإلنسان.«45 فصرخ حقاً: »إن من احلقوق األساسية لكل إنسان، 

ومن االمتيازات التي منحتها له الطبيعة، حقه في العبادة مبوجب قناعاته.«46 

فال يجوز للمواطن الصالح أن يعاني اإلجحاف والتحامل بس��بب ما يدين له؛ 

فعلى القانون أن يكبح جماح الس��لوك السيء، ال أن مينع املعتقدات النزيهة 

والصادقة.

وقد تعل��م ترتوليانوس م��ن خلفيت��ه القانونية أن يتحقق م��ن البينات 

Apologeticus  3 -43
 Apologeticus  40 -44

Bettenson،  ECF  p. 15 -45
Ad Scapulam  2 -46
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على آذان صماء. حتّدى ترتوليانوس منتقديه في أن يجدوا ولو مسيحياً واحداً 

متهما بالتجديف، أو فساد، أو بقتل، أو بنشل، أو بسرقة مالبس املستحمني. 

أم��ا إذا وج��دوا مثل هذا الش��خص، فس��يجدون أيضاً أنه فصل من ش��ركة 

الكنيس��ة. فمثل هذا التصريح كان يحتاج إلى أن تكون اجلماعة املسيحية 

مس��تحقة للصورة النقية. ولو كانت هناك خطيئة في الكنيسة؛ تصّدعت 

األرض من حتت قدمي ترتوليانوس، وحتت أقدام كل أولئك الذين ينش��دون ربح 

اآلخرين لإلميان بالرب يسوع.

طالب ترتوليانوس زمالءه املس��يحيني بأن يتجنبوا كل مظاهر التس��وية 

مع الفئ��ات السياس��ية والفعاليات العاملي��ة. قال إن إمبراطوري��ات العالم 

تعلو وتهوي، أما الكنيس��ة فأبدية. إنها مملكة روحية وليس��ت مملكة أرضية 

أو مادية، ويجب أن تبقى الكنيس��ة حرة لتخدم، ولتوفر االحتياجات الروحية 

جلميع الناس أياً كانوا.

وق��د تبته��ج الكنيس��ة إذا نظ��رت إليه��ا الس��لطات الروماني��ة نظرة 

استحس��ان. ولكن إذا احتقرتها تلك الس��لطات وكرهتها، فعلى الكنيسة 

أن تثب��ت وتتحم��ل. ولك��ن ال يج��وز للكنيس��ة أن تُس��ّخر خلدم��ة قضاي��ا 

الس��لطة مهما كانت الظروف واألسباب: عليها أال تكون أداة بيد احلكام في 

اإلمبراطورية. إن املس��يحي مواطن صالح وش��ريف، ولكن آماله ال تتأس��س 

على أية جمهورية أو مملكة بش��رية. فهو تابع قبل كل ش��يء ألولئك الناس 

املدعوين »كنيس��ة اهلل«، وعاهله هو ملك امللوك ورب األرباب. فهناك يكمن 

والءه وإخالص��ه. س��أل ترتوليانوس: »أفهل هناك أم��ة، داخل حدود جغرافية 
معينة، تفوقنا عدداً؟ فنحن أمة بال حدود، بل حدودنا العالم بأسره.«50

إن إخ��الص ترتوليان��وس إلميانه، كحماس��ته له، لم يكون��ا قط موضوع 

تس��اؤل. فهو واثق من موقفه، وكل وجهات النظر األخرى، ليست سوى رمال 

متحركة. فماذا بإمكان اإلنس��ان غير اخمللَّ��ص أن يعرف عن احلق؟ وماذا مبقدور 

رج��ل عامل��ي أن يعرف عن القداس��ة؟ وكيف ميك��ن لعابد األصن��ام أن يفهم 

تعالي��م الكتاب املقدس أو ينتقدها؟ إن هذه األمور، كما قال الرس��ول بولس، 
Apologeticus  37 -50

يرى املؤرخ الفرنسي العظيم جوليان )Julien( في ترتوليانوس أنه املزاج 

األمازيغي النش��يط املتقد بشرارة احلق املسيحي واملشتعل بهمة راسخة ال 

تق��اوم. كان ترتوليانوس من »املهتدين البرابرة، ولكنه اس��تبقى حتت الغالف 

املس��يحي على كل حماس��ة البرابرة وعنادهم وحدة مزاجهم.«49 »يندب« 

ترتوليانوس أحياناً اتقاد طباعه وحّدته. ولكنه اس��تمر، مع ذلك، مندفعاً إلى 

األمام بنفاذ صبر، واثقاً في نفسه، مستخدماً كلماته كسالح حربي، مناضالً 

ضد مناوئيه بال هوادة وال لني، منطلقاً وراءهم يقذفهم بكل أنواع أس��لحته 

اجلدلي��ة املتوافرة ليقهره��م ويخضعهم لطاعته. وليس من املس��تغرب أن 

تتمك��ن قّلة قليلة منهم فقط، من مناقش��ته: ه��ذا، وإن مواهبه الفذة، لم 

تب��ق في امليدان مكاناً ألحد س��واه. إن ترتوليانوس كاتب يس��تحيل عليك أن 

توافقه دائماً، وهو يترك عندنا أحياناً آثاراً موجعة، ولكن مع كل نقاط ضعفه، 

فهو رجل ميتلك عبقرية فذة عظيمة، وتعتبر ش��خصيته أكثر الشخصيات 

فتنًة وسحراً في تاريخ الكنيسة املسيحية.

كان لترتوليانوس قلب مبشر، وقد خصص كتاباته قبل كل شيء، ليربح 

الوثني��ني واليهود ويهديهم إلى اإلميان بالرب يس��وع. إنه يُقّدم كل األس��باب 

املوجبة لإلميان، وكل اإلجابات املطلوبة للمعترضني. وعندما يدير أفكاره نحو 

اجلماعة املسيحية نفسها، تكون رغبته العظمى في أن مُيّكن العالم الوثني 

من النظر إلى هناك لرؤية يس��وع. يجب أن تنس��جم حياة املسيحيني مع ما 

يعلنون من تعاليم اإلجنيل. وهو يتس��اءل ما جدوى الكنيس��ة املسيحية إذا 

كان��ت ال تس��تحق احترام الذين ه��م خارجها؟ فماذا ميكنه��ا أن حتقق إذا لم 

تُظهر قداس��ة املس��يح؟ وكيف ميكن للوثنيني أن ينجذبوا إلى اخملّلص إذا رأوا 

أتباعه في حالة شر وخطية هي أسوأ من تلك التي يتخبطون هم فيها؟ لقد 

متنى ترتوليانوس على الكنيس��ة أن تكون الش��اهد اخمللص للعالم. فعندما 

كان يتحدث إلى ش��عب قرطاجة، كان هاجس��ه أن يتمكن من اإلش��ارة إلى 

التحول الذي يس��تطيع الرب عمله في الرجل واملرأة. ولكن إن لم يكن هناك 

أي��ة عالمة م��ن عالمات التحول، الب��د عند ذاك من أن يس��قط وعظ اإلجنيل 

 Guernier  p. 185  49- اقتبسها
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اآلخرين ولم يصل لها. ورفض أيضاً املبدأ القائل بتبتل قادة الكنيس��ة، على 

الرغم من أنه وجد له قيمة فعلية بالنس��بة إلى أي مسيحي يرغب في ذلك 

طوعاً. وآمن إمياناً راس��خاً بكهنوت املسيحيني املؤمنني جميعهم، وغالباً ما 

كان يذكر س��امعيه، بأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باس��م املسيح، فهناك 

يكون املس��يح في وسطهم. وقد ش��دد بحزم على أن الكنيسة احلق ال تقاد 

إال بالروح القدس، وليس من طريق املؤمترات البش��رية. كان ترتوليانوس يتوقع 

واثق��اً أن يرى من خالل حياته على األرض نهاية العالم وعودة املس��يح وبداية 

امللك األلفي.

ث��م بعد مدة، ج��رى على األرجح تعيني ترتوليانوس كش��يخ من ش��يوخ 

 Clément( كنيس��ة قرطاجة، لكنه على غ��رار إقلمندوس االس��كندراني

d'Alexandrie( وأوريجان��وس )Origène(، ل��م ي��رق إلى درجة كنس��ية 
أعلى. ويبدو أنه كانت لديه حتفظات جدية بالنس��بة إلى هذا النوع من البنى 

الهرمي��ة. ام��رأة ترتوليانوس كانت مس��يحية، وقد أهداه��ا بحثني كتبهما 

عن الزواج املس��يحي، وأظهر م��ن خاللهما تفانيه لزوجته، داعي��اً إياها برقة 

وحتب��ب »يا أح��ب رفاقي في خدمة ال��رب«53. وكمعظم الرج��ال في عصره، 

كان من املفت��رض أن تكون مالبس ترتوليانوس مش��تملة على الرداء األبيض 

بأكمام��ه القصيرة، وهو عبارة عن قميص طويل يصل إلى الركبتني، مصنوع 

من الكتان، ومش��دود حول اخلصر بحزام. إال أن ترتوليانوس أظهر استقالليته 

ع��ن عادات اإلمبراطورية الرومانية باالس��تغناء عن التوج��ا، اللباس الروماني 

الفضفاض واملتدلي، مفضالً عليه الش��ملة اإلغريقية، )وهي نوع من اللباس 

الذي يطرحونه على الكتف األيس��ر( أو »بليوم« الفيلسوف )وهو رداء رجالي 

مس��تطيل(. وقد ظهر تفضيله لهذا اللباس في كت��اب يبحث في موضوع 

املالب��س. وحذا ح��ذوه في هذا الزي كثيرون. وعليه، فق��د أصبح لباس التوجا 

يختفي م��ن الكنائس. أما حذاؤه، فكان الصندل الذي كان يربط برباط يلتف 

حول الكاحل. وكان يقص ش��عره قصيراً، ولرمبا كان��ت له حلية قصيرة، وهي 

الت��ي كان��ت وقتئذ تطابق الزي الس��ائد منذ نهاية القرن الثاني. فقد أش��ار 

Ad Uxorem  1:1 -53

هي مدركة على أساس إعالن من روح اهلل. »ولكن اإلنسان الطبيعي ال يقبل 
ما لروح اهلل ألنه عنده جهالة........ وأما الروحي فيحكم في كل شيء.«51

رأى ترتوليانوس أن املس��يحي الذي يتنك��ر إلميانه هو جبان وخائن، وال عذر 

له. فإن مثل هذا الشخص قد كذب وجدف على اهلل لكي ينجو بنفسه، وإذا 

ما عاد هذا اإلنسان إلى الكنيسة، فعليها أال تقبله وكأن شيئاً لم يكن: هذا 

هو السبيل لكي متأل صفوفها بالضالني وباملرائني. قال ترتوليانوس إنه ال ميكن 

لكنيسة املسيح أن تصفح من موقع ضعف عن أولئك الذين يخونون سيدها 

خيان��ة تام��ة أو يخطئون إليه عمداً. لذا يجب إبعاد املؤمن عن الكنيس��ة إذا 

م��ا عاد إلى عبادة األصنام، أو إلى األعمال الوثنية الفاجرة. أال يس��تحق الرب 

يس��وع أجل اخلدم��ات؟ فعلى املس��يحي أن ينكر ذاته ويحم��ل صليبه ويتبع 

املس��يح، وأقل من التكريس الكامل يعتبر إهانة هلل ولشعبه. يجب التعامل 

مع اخلطيئة املرتكبة بجدية وحزم، متاماً كما كان يفعل رسل املسيح52.

كان س��لطان إخ��راج الش��ياطني أم��راً مألوفاً ف��ي الكنائ��س في عهد 

ترتوليانوس. وقد أش��ار ه��ذا األخير إلى ط��رد األرواح الش��ريرة، ليس وكأنها 

ظاهرة نادرة يجب التأكد منها بجهد وبش��هادة اآلخرين لها، ولكن باعتبارها 

حقيق��ة ال تنكر، معروف��ة لدى اجلميع، ويعتمد عليه��ا بثقة للتحقق من أن 

رس��الته كانت رس��الة حق. إنه ال يس��أل خصومه الوثنني أن يؤمنوا بأن مثل 

ه��ذه القوى التزال موجودة، ولكنه يطالبهم بقبول رس��الة اإلجنيل التي تأتي 

هذه القوى لتبرهن أصالتها.

كان ترتوليان��وس يع��رف الكت��اب املق��دس ح��ق املعرف��ة، وكان يقتبس 

باستمرار من األناجيل ومن الرسائل، كما من العهد القدمي أيضاً. وكان يسير 

بكل وضوح على خط اإلميان الرس��ولي النق��ي. وال جند في كتاباته إال القليل 

من األفكار الدينية الدخيلة على املس��يحية، والتي تسببت بعد وقت قصير 

بتعقي��د حياة الكنائس. وقد احتج ضد املمارس��ة اجلديدة اخلاصة مبعمودية 

األطفال. ولم يعط مرمي أم املس��يح في اجلس��د مقاماً أعلى من مقام الناس 

51- )1 كورنثوس 2: 14 و15(
52- )1 كورنثوس 5: 9 - 11(
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املسيحيني أال ينخرطوا في اجليش. كما اعتبروا أن دراسة األدب الوثني ال يليق 

باملس��يحي: إنها ستضله عن الطريق الصحيح، وتعثر الناس الذين يرون هذا 

الق��ارئ ويقتدون به. كانوا ق��د بدأوا يجتمعون في بيوته��م للصالة والصوم 

وقراءة الكتاب املقدس معاً؛ وكانوا يش��جعون بعضه��م بعضاً على االرتقاء 

في حياته��م إلى أعلى املبادئ األخالقية الروحية. كان��وا يتطلعون قدماً إلى 

مكاف��أة في الس��ماء وإلى حياة أفضل. فكان إميانهم الراس��خ بأن املس��يح 

س��وف يعود س��ريعاً، وستراه كل عني ويعترف كل لس��ان بأنه رب56. ومن ثم 

س��وف يجمع شعبه ويأخذهم إليه ليس��كنوا معه في مجده إلى األبد. وال 

يجوز للمس��يحي أن تش��ده أمور هذه احلياة الفانية؛ وإذا م��ا دعي ليتألم، أو 

حتى يستش��هد من أجل املسيح، عليه عند ذاك أن يفرح ويبتهج لكون اهلل 

قد ميزه بهذا الش��رف العظيم. اجنذب ترتوليانوس إلى هذه الفرقة، وبخاصة 

على أس��اس ما ملس��ه فيهم من رغب��ة صادقة في إطاعة كلم��ة اهلل. كان 

إخالصهم القلبي يتالءم ويتجانس مع إخالصه هو.

ل��م يكن املونتاني��ون راضني عن بعض التوجه��ات والنزاعات التي ظهرت 

في كنائس إفريقيا الش��مالية، وكذلك في آس��يا الصغرى، ولقد متنوا أن يروا 

قداس��ة أكثر وضوحاً ف��ي اجلماعة املس��يحية. وقالوا إن هن��اك العديد من 

املس��يحيني الذين ال يعيش��ون طائعني إطاعة صادقة للمسيح. فبعضهم، 

كما يبدو، كان مييل إلى التساهل في االنغماس في نشاطات سيئة السمعة 

أو إلى املش��اركة باألفعال القذرة احلقيرة التي ميارسها الوثنيون؛ فكان يجدف 

على اسم املسيح من جراء ما ميارسه هؤالء املدعوون مسيحيني. واعتبروا أنه 

يج��ب طرد مثل هؤالء من الكنائ��س. كان من الضروري في نظرهم أن يعطى 

الذين من خارج – يهوداً كانوا أم وثنيني – فرصة لسماع بشارة اإلجنيل. لكن 

يجب عدم تسميتهم مسيحيني حتى يصبحوا هكذا فعالً، أي حتى يتنكروا 

لذواتهم، ويحملوا صليبهم ويتبعوا املسيح.

اغتاظ املونتانيون عند تنامي البنية الس��لطوية للكنيسة، والتي قيدت 

الكنائس بعضها ببعضها اآلخر، وأعاقت حريتهم في االجتماعات. إلى هذا، 

56- )فيليبي 2: 11(

أح��د الرجال املعاصرين لترتوليانوس، وهو أكبر منه س��ناً، ويدعى إقلمندوس 

االس��كندراني إل��ى اللحية داعياً إياه��ا »زهرة الرجولة«. ويق��ول إقلمندوس 

أيضاً« »إن اللحية هي الصفة املميزة التي منحها اهلل للرجال ولألس��ود«54. 

وكان حلق الذقن آنذاك يعتبر تخنثاً، وحتدياً هلل اخلالق.

كان ترتوليان��وس في قرطاجة وقتما حكم على بربيتوا وزمالئها باإلعدام 

عام 302 ميالدية. ويعتقد بعض الكتاب أنه هو الذي ألف قصة استشهادهم 

أو أعده��ا. وفي كل حال، كان ترتوليانوس نحو هذا الوقت قد انضم إلى فرقة 

من املس��يحيني، كانت تعرف باملونتاني��ني )Montanistes(، والتي يبدو أن 

بربيت��وا ورفاقه��ا كانوا ينتمون إليه��ا. وفي مطلع الق��رن الثالث، كانت هذه 

الفرقة قد اكتسبت لنفسها بعض الشعبية في أوساط إفريقيا الشمالية. 

Monta-( ووكان أعضاؤها يتبعون تعاليم ومث��ال أحدهم ويدعى مونتانوس

nus(، ال��ذي كان قد ش��رع بالك��رازة نحو الع��ام 170 م، وذلك في منطقة 
فريجية )تركيا احلديثة(.

كان مونتان��وس يعتقد أن جيله كان يق��ف على عتبة عصر جديد، عصر 

الروح القدس، الذي خالله سيكون من نصيب أوالد اهلل جميعهم أن يحصلوا 

على رؤى وعلى إعالنات بحس��ب ما هو مكتوب: »يقول اهلل ويكون في األيام 

األخي��رة إني أس��كب من روحي على كل بش��ر فيتنبأ بنوك��م وبناتكم ويرى 

ش��بابكم رؤى ويحلم ش��يوخكم أحالماًَ. وعلى عبيدي أيضاً وإمائي أسكب 

من روحي في تلك األيام فيتنبأون«55. فاملسيحيون الذين التصقوا مبونتانوس 

ش��رعوا يرون ويس��معون مثل هذه األمور. وقد صرح قائ��الً: »إن الروح يحرك 

الذه��ن، كما أن املوس��يقار يحرك أوتار القيثارة«، وبهذه الطريقة يس��تطيع 

املؤمن أن يحصل على كلمات اهلل عينها، وأن ينقلها إلى اآلخرين.

وق��د أخ��ذ املونتانيون مب��ادئ العهد اجلديد عل��ى محمل اجل��د، وحاولوا 

أن يعيش��وها مهم��ا كلف األمر. ل��م يتمكنوا، كما هي احلال بالنس��بة إلى 

الكثيرين س��واهم، من التوفيق بني اخلدمة العسكرية وتعاليم يسوع: على 

)Paedagogus  3:3) ANF Vol. II -54
55- )أعمال 2: 17و 18(
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شخصية، وإن أي إنسان يدعي النبوة من اهلل ال ميكن أن يكون إال من الدجالني. 

كان املونتاني��ون قلق��ني، ولكنهم، لم يرغبوا ف��ي االنفصال عن إخوتهم في 

املسيح. فعوضاً عن فتح باب الشقاق، حتملوا بصبر سوء الفهم واإلجحاف، 

وعملوا ما بوسعهم للتأثير في اجلماعة املسيحية من الداخل.

م��ع ذلك، فق��د كان أناس ينتمون إل��ى الكنائس القدمية، الذين ش��عروا 

باالمتعاض من مواقف املونتانيني، وش��كوا في روح االستقالل عندهم، كما 

س��خروا من الوحي ال��ذي ادعوا حلوله عليهم. فتم رفع الش��كاوى ضدهم 

عل��ى أعلى املس��تويات. وفي مقاطع��ة فريجية نفس��ها، موطنهم، قامت 

بع��ض الكنائس بإدانتهم. كما س��افر أح��د مناوئيهم املدعو براكس��ياس 

)Praxéas( إلى روما، وجنح في إقناع ناظر الكنيسة، بأن املونتانيني يعملون 
على إثارة الش��قاق واخلالف، ويهددون وحدة الكنائس املس��يحية في العالم 

بأس��ره. فكانت النتيجة حاس��مة إذ أصدرت كنيس��ة روما احلرم الكنسي 

بح��ق املنش��قني املونتاني��ني، واعتبر هذا احلرم ش��امالً ل��كل الكنائس، وفي 

كل األصق��اع، التي تأمتر بأوملر كنيس��ة روما ه��ذه اجملموعة التي عرفت فيما 

بعد »بالكنيس��ة الكاثوليكية« أو الكنيسة العاملية. لم يكن هذا الرفض 

واإلبعاد بسبب تعاليم زائفة صدرت عن املونتانيني، بل، وبكل بساطة، لكون 

هؤالء عطلوا نظام الكنائس، ولرفضهم أيضاً القبول باملقاييس التي حددها 

قادتهم املعتمدين.

لق��د أثيرت فيم��ا بعد ش��كوك بالغة اخلط��ورة حول صوابي��ة تعاليم 

براكيس��ياس نفس��ه. إن آراءه في الهوت املس��يح وناسوته ش��ردت من دون 

شك عن احلق الكتابي، بينما ظل املونتانيون مستقيمني في هذا اجملال. إال أن 

التوفيق أضحى مستحيالً. ورمبا، لم يعد أمراً عجيباً أن يساء فهم املونتانيني 

جداً من مؤرخني كنس��يني الحقني من ذوي النزعة الكاثوليكية واألسقفية، 

الذي��ن، خالل جيلهم اخلاص، يتبنون الدعوة املس��كونية لتوحيد الكنيس��ة 

عضوياً وظاهرياً بأي ثمن. وكثيراً ما كانوا يكتبون عن املونتانيني بكلمات من 

قبيل: »املتحمس��ون الصارمون« أو »أبطال في ي��وم االضطهاد، متعصبون 

ظهرت نزع��ة متنامية لدى القادة في املدن الكبيرة للتس��لط على القطيع 

حت��ى أنهم أصدروا قرارات توقعوا من س��ائر الكنائس األخ��رى أن تذعن لها. 

يجب احترام القادة، قال املونتانيون، ولكن هذا ال يعني بأي شكل من األشكال 

أنه��م معصومون عن اخلط��أ. كذلك عليهم هم أيض��اً أن يخضعوا لكلمة 

اهلل. إن الوح��دة في الكنائس، كم��ا يصرح املونتانيون، يجب أال تفرض بالقوة 

اجلائرة. فالوحدة احلقيقية هي ثمرة التس��امح واحملبة، وال ميكن أن تتحقق إال 

عندما ميتلئ اجلميع بروح املسيح. يجب أن تكون وحدة الكنيسة وحدة روحية 

أكثر منها مؤسساتية، ويجب أن يكون هناك مكان في أروقتها لألفكار واآلراء 

واالهتمام��ات اخملتلفة. إن اخمللص نفس��ه هو رأس الكنيس��ة ويجب أن يكون 

روحه هو القائد؛ فليس هناك إنسان قادر على أن يأخذ مكان يسوع املسيح.

كذلك االجتماعات في كنائس كثيرة، بدأت هي األخرى تزداد شكلية، وقد 

حدت بالتالي من حرية الروح القدس في حتدثه املباشر إلى أعضاء الكنيسة. 

وأشار املونتانيون أيضاً، إلى أن النظار املعتمدين ليسوا وحدهم من يحصلون 

عل��ى التوجي��ه اإللهي. ألنه بإم��كان كل مؤم��ن أن يصلي إل��ى اهلل ليعلم 

مشيئته، وبذلك يساهم في احلياة الكنسية للخير العام.

ف��إذا كانت طه��ارة هذه اجملموعة من الناس املؤمنني، في أيام املس��يحية 

األول��ى، قد اس��تحقت احترامن��ا وإعجابنا، فإن اس��تعدادهم لالستش��هاد 

يثير فين��ا إعجاباً تاماً. فهم لم يترددوا قط في ب��ذل حياتهم، عندما البديل 

الستش��هادهم كان يعني إنكار مخلصهم. ق��د نعذرهم على تطرفهم في 

وضع مس��تويات الصواب واخلطأ، وكذلك على قلة صبرهم على أولئك الذين 

كانوا يرغبون في س��لوك سبيل أدنى من املس��توى املطلوب، ألن املبادئ التي 

كانوا يؤيدونها لم تكن في غالبيتها سوى تعاليم يسوع ورسله. إن ما قدموه 

كان في معظمه نصائح وحض بغيرة على حب أعمق وتكريس أعظم.

إال أن العديد من الكنائس في القرن الثاني، كانت تسير في اجتاه مختلف 

متام��اً. فبعضها كان مييل إلى الفكرة القائل��ة أن التنبؤ قد توقف منذ عصر 

الرس��ل. وقيل أيض��اً أنه لم يعد بإمكان املس��يحيني احلص��ول على إعالنات 
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منها حينما تكون ضد قصور الكنيس��ة الكاثوليكية وعدم كفايتها، والتي 

كان قد تركه وقتذاك.

لقد اعتبر ترتوليانوس دائماً أن الوحدة املس��يحية هي فضيلة عظيمة، 

ولكن ال يجوز أن نش��تريها على حساب احلق. ويجب فحص األفكار اجلديدة، 

أضاف ترتوليانوس، مبقارنتها بكلمة اهلل؛ ويجب تشخيص األخطاء في وقت 

مبكر، قبل أن تنتش��ر ويس��تفحل أمرها. ق��ال إن احلق واح��د بينما البدعة 

متش��عبة متنوعة؛ واحلق يعرف من موافقة الكنائس جميعها عليه، بينما 

البدعة هي محلية ومحصورة بفئة قليلة. احلق تبدى من أقوال الرسل بينما 

البدع��ة مظه��ر حديث. احلق يثبت��ه الكتاب املقدس، بينم��ا البدعة تنصب 

نفسها ضد الكتاب املقدس وفوقه59.

وأخي��راً، يظهر أن ترتوليانوس بدأ بنزعة من بعض أوهام التطرف التي ما 

إليها بعض من املونتانيني. أحياناً، يظهر أنصار مثل هذه اجلماعات الس��ائبة 

واملش��حونة حيوية، رغبة مخيفة في قبول إعالنات »أنبيائهم« الذين ادعوا 

بأنهم ملهمون بالروح القدس، وذلك من دون أي تساؤل. وقد رأى ترتوليانوس 

ب��كل وضوح، أن اإلمي��ان ممتاز ورائع، فقط إذا ما كان مبني��اً على احلق. فاحلرية 

الروحية يج��ب أن متارس ببصيرة متأنية ومتعقل��ة. واحلق اإللهي املعلن من 

اهلل واملنسجم مع الكتاب املقدس املوحى به، يجب قبوله، ولكن يجب عدم 

الس��ماح للكنيس��ة بأن تس��اق وراء أفكار انفعالية ومتحمسة صادرة عن 

خيال أشخاص قد يكونون سليمي النية والقصد ولكنهم يقودون الكنيسة 

بالتالي، إلى الضياع والتش��تت. قال الرسول يوحنا قبل عدة سنوات: »أيها 

األحب��اء، ال تصدق��وا كل روح ب��ل امتحنوا األرواح هل هي م��ن اهلل ألن أنبياء 

كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم«60. كما أن الرسول بولس قال، إن الروح 

القدس يعط��ي لبعض الناس القدرة على التنبؤ، أي أن يبلغوا رس��الة اهلل، 

ولكن��ه أيضاً يعط��ي آلخرين القدرة عل��ى »متيي��ز األرواح«، أي أن يعرفوا ما 

إذا كان اإلع��الن م��ن اهلل أم م��ن مصدر آخر 61. وبعد بضع س��نوات، انفصل 

De Praescriptione Haereticorum 32  59- راجع
60- )1 يوحنا 4: 1(

61- )1 كورنثوس 12: 10(

في زمن السلم«57. ولكن هذا لم يكن كل ما في األمر.

وبالتأكي��د، ف��إن ما ح��دث لم يكن نهاي��ة املونتانيني، إذ وج��د هؤالء في 

ترتوليان��وس بطلهم األعظم. فقد كتب هذا األخير تفنيداً مس��هباً ضمنه 

حججاً دامغة ضد براكس��ياس. وقد وضع ثقله خلف حركة املونتانيني التي 

أش��ار إليها في تفني��ده بالعبارة »النبوة اجلديدة«. ول��م يجعل ترتوليانوس 

املونتانية جديرة باالحترام وحس��ب، بل اعتبرها قوة يجب تقديرها واالعتماد 

عليها ف��ي ش��مال إفريقيا. واس��تمر املونتاني��ون بالتعليم ومد ي��د العون 

بعضهم لبعض بقيادة الروح القدس، ومبباركة اهلل املدركة الظاهر«58.

قضى ترتوليان��وس طوال حياته في قرطاجة، على الرغم من أنه زار روما 

مرة واحدة على األقل. ولرمبا خدم أيضاً في كنيس��تها كشيخ من شيوخها 

لفت��رة ما. وفي روم��ا، أصبح ترتوليانوس ضليعاً ف��ي ترجمة التينية للكتاب 

املق��دس، تختلف أحياناً وإلى حد بعيد عن تلك التي اس��تعملها كبريانوس 

الحقاً في قرطاجة. ولكن غطرسة قادة الكنيسة في روما وعداءهم املذهل 

للمونتانيني، تركا أثراً ثابتاً في ترتوليانوس مما ساعد، من دون شك، في جعله 

متعاطف��اً معهم ومؤي��داً لهم. كان متق��د الذهن للغاية وح��اراً في الروح 

ج��داً حتى إنه لم يكن من الس��هل علي��ه اخلضوع ألوام��ر مصقولة صادرة 

ع��ن أناس دونه ش��أناً. لم يكن ترتوليانوس يرغب في أن يكون الس��بب، أو أن 

يش��جع على إحداث شرخ، وكذلك لم تكن الكنائس األقدم عهداً ترغب في 

إبعاده عن ش��ركتها. آمن ترتوليانوس، من كل قلبه، مببادئ اإلميان املسيحي، 

واختلف مع زمالئه املؤمنني، فقط في االعتقاد أن مستواهم القداسي اليزال 

متدنياً إلى حد ما. لقد بقي من أعظم مناصري املس��يحية احلق. كما كتب 

بع��ض أعظم مقاالته ضد »الغنوس��طية« )Gnosticisme( وغيرها من 

الهرطقات والبدع، بعد التحاق��ه باملونتانيني. ومن الالزم القول، إن فصاحته 

الالذع��ة كانت أكث��ر إقناعاً حينما تنصب ضد جعالة العدو املش��ترك، أكثر 

Foakes – Jackson  p. 254 -57
58- لقد حافظ مونتانيو آس��يا الصغرى على كنائس��هم املستقلة حتى فترة متقدمة من 

القرن السادس
)Schaff  HOTCC  Vol. II p. 421)
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قن��وط الناس الفك��ري. بينما قدم أوريجانوس تعاطفاً ش��ديداً مع كليهما، 

وش��عر في العمق مع أولئك الذين كانوا يتلمسون طريقهم بحثاً عن إدراك 

س��رائر هذا الكون الفس��يح. تعلم ترتوليانوس الفلسفة كوثني وازدرى بها 

للغاية: فالفلسفة ظهرت كمصدر ألكاذيب وهرطقات ال حصر لها. وتركت 

الن��اس في ظلمة كاملة ال ميكن أن تتالش��ى إال بفعل نور اإلجنيل املعلن. أما 

أوريجانوس، فقد تعلمها وهو في أحضان املس��يحية، وتعمق في مكنوناتها 

أكثر كثيراً من ترتوليانوس، فكان لها كل التقدير عنده، واعتبرها اس��تعالماً 

جزئياً ومتهيدياً قد اليزال يعمل خلدمة احلق.

على الرغم من أن كالً من ترتوليانوس وأوريجانوس وجدا نفس��يهما في 

ن��زاع مع املس��يحيني اآلخرين، إال أن س��بب هذا الن��زاع كان يختلف في كل 

حال��ة. فانفص��ال ترتوليان��وس كان من عمله ه��و أما انفص��ال أوريجانوس 

فس��ببه أعدائه وخصوم��ه. ومع أن أحداً في قرطاجة لم ي��دن ترتوليانوس.، 

فإنه تعمد ترك الكنيس��ة الت��ي كان يخدم فيها، وعقد الع��زم على تفنيد 

أخطائها. أما أوريجانوس الذي حرم كنس��ياً في اإلس��كندرية وروما، فتحرك 

متوجهاً إلى الش��رق، واس��تمتع هناك بأعظم قدر من الشركة احلميمة مع 

كنائس تلك املنطقة، من دون أن ينتقد أحداً. ولرمبا نستطيع أن نرى هنا، ومما 

س��يلحق، كيف أن شخصية اإلنسان تقرر إلى حد بعيد اخلدمة التي يتوالها 

وآراءه ومبادئه الشخصية أيضاً.

يق��ول بعضه��م أن ترتوليانوس بعد اجنراف��ه بعيداً عن تي��ار املونتانيني، 

ل��م يلبث أن عاد إل��ى مجموعة الكنائ��س الكاثوليكية الت��ي انتمت إليها 

غالبي��ة مس��يحيي ش��مال إفريقيا في ذل��ك الوقت. وهذا الرأي مش��كوك 

في��ه، ولكنه قد يبدو جذاباً ألولئك الذين يوق��رون كالً من الرجل ترتوليانوس 

والبني��ة الكاثوليكية. في احلقيقة، وبعد مرور قرن��ني من الزمن، بقي هناك 

مجموع��ة من املس��يحيني يعرف��ون بالترتوليانيني، »أي أتب��اع ترتوليانوس« 

على الرغم من أن عددهم كان قليالً. ولكن وجودهم، إن دل على ش��يء، فهو 

ترتوليان��وس على ما يبدو عن املونتانيني جاراً مع��ه عدداً من أقرب أصدقائه. 

فبالنسبة إليه، يبقى احلق هو األهم من كل األشياء.

ول��م يك��ن لترتوليانوس مثيل في عصره س��وى واحد، وه��و أوريجانوس 

العظيم. وقد ولد أوريجانوس في اإلس��كندرية ولكنه انتقل في ما بعد إلى 

قيصرية على س��احل فلسطني. وما يدعو إلى احليرة والعجب حقاً أن يكون 

كل منهما متشابهني في بعض الوجوه، ولكنهما لم يكونا متشابهني في 

دروب ومس��الك أخرى. فكل منهما له موهبة التخيل، وهو بارع في التصوير 

اجمل��ازي، وكل منهما يس��تخدم هذه املوهب��ة في كتابات��ه املتدفقة املثمرة، 

مدافعاً عن اإلميان ضد الوثنية، واليهود والهراطقة. وكالهما كانا يعيش��ان 

حياة نكران الذات الشديدة الصارمة، وكالهما، بتعاليمهما وقدوتهما، ألهما 

جيلهما كيف يجب أن يكون التكريس املسيحي احلقيقي األصيل. وكالهما 

كانا على اس��تعداد أن يعانيا خسارة كل ما في هذه الدنيا من أشياء، عوضاً 

عن املساومة على حق اإلجنيل. ولكن، مع ذلك، جند كيف أن كل واحد منهما 

أمضى الفترة األخيرة من حياته في خالف مع القس��م األكبر من الكنيسة 

املسيحية، وفي صراع مع كبار قادتها املتنفذين في روما.

على أن هذا التشابه بينهما يبقى سطحياً، إذا ما علمنا أن هناك اختالفاً 

جذري��اً بينهما في اجلوهر. واحلقيقة، أن واحداً منهما قد أمضى نصف عمره 

في حيلة وثنية، بينما عرف الثاني منذ والدته بركات البيت املسيحي املسالم 

والثابت اإلميان. وهذا ما يفس��ر الكثير مما س��نأتي على ذكره اآلن. والشك أن 

حماس��ة ترتوليانوس الصارمة كانت في طبعه وخلقه، ولكنها ازدادت حدة 

بفض��ل جتديده ورفض��ه الكامل ملاضيه، بينم��ا »عذوبة ون��ور« أوريجانوس 

احملب��وب كانا ثم��رة منوه الهادئ بصفاته املس��يحية التي ترع��رع عليها منذ 

نعومة أظفاره. وقد انعكس��ت هذه األش��ياء في أسلوب كتابة كل منهما: 

فاألول صارم في عقيدته من دون هوادة، أما الثاني، فيحب اخلوض في املعاني 

الغامضة ومعروف بلطفه التأملي الدقيق. يتعامل األول مع األشياء بتوكيد 

صريح مباشر، بينما يتعامل الثاني مبثل نظرية عالية املقام. وّبخ ترتوليانوس 

اليأس األدبي في هذا العالم توبيخاً صارماً وعنفه تعنيفاً شديداً، وسخر من 
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فهو ي�علم أن�ه

غريٌب في هذه الدي�ار

وأنه بني الغرب�اء، من الس�هل أن

يجد لنفس�ه أعداء.

ف�والدته، وداره، ورج�اؤه

هي في الس�ماوات.

ولكن شيئ�اً واح�داً يتمنَّ�اه

احل�قُّ بش�دة،

أالَّ حتصل إدانت�ه

وهو غ�ير مع�روف«.

                                            ترتوليانوس

ي��دل على أن ترتوليانوس بقي بعيداً إلى حد ما من الكنيس��ة التي انتقدها 

بشدة62. ومن جهة ثانية، وبعد مرور قرن على وفاته، فحتى كبريانوس، وهو 

أق��وى وأخلص املدافعني عن الوحدة الكاثوليكية، ق��وم كتابات ترتوليانوس، 

وقدمها على س��ائر الكت��ب األخرى، حتى أنه كان يخاطب أمني س��ره قائالً: 

»جئني باألس��تاذ، ناولني املعلم«، كلما ش��اء أن يتصفح مجل��داً أو كتاباً 
ألفه ترتوليانوس. ويب��دو أن ترتوليانوس اعتبر أن ال ضرورة إلجراء أي مصاحلة 

رس��مية مع الكنيسة الكاثوليكية، ألنه لم يدن رس��مياً، وال القادة حرموه 

كنس��ياً في كل من قرطاجة وروما. ونعلم أن ترتوليانوس قد اجتذبه كل من 

كان يش��اركه إميانه، إذ كان مس��تعداً أن يجتمع للعبادة مع أي جماعة حتب 

املسيح وتخدمه بإخالص، وذلك مبعزل عن الكنيسة التي تنتمي إليها.

يخبرنا املترجم العظيم جي��روم )Jérôme(، أن ترتوليانوس عاش عمراً 

طوي��الً. ولم يع��رف كيف أو متى توفي. ولكن، البد م��ن أن يكون تاريخ وفاته 

بني األعوام 220 – 240 ميالدية. وهذا يظهر أنه كان في س��ن الستني على 

األقل حني لبى نداء ربه وغادر هذا العالم.

حتدث ترتوليانوس إلى كل من الكنيس��ة النامية والعالم املراقب، معلناً 

املفارقة الشاس��عة القائمة بينهما، تل��ك املفارقة التي كانت واضحة جلياً 

ل��كل من له عينان تريان: »حق العقيدة املس��يحية، مقابل أكاذيب الوثنية؛ 

نقاوة األخالق املس��يحية مقابل إباحية الوثنية؛ أخوية الش��ركة املسيحية 

مقابل أنانية الوثنية وقس��وتها«63. لقد محور مواضيعه األساس��ية حول 

ثالث��ة: احلق، النقاوة، واألخوي��ة. يجب إحياء ذكره بواس��طة كلماته اخلاصة 

هذه التي يعرض فيها إقراراً للحق، حق اهلل الذي ال ميكن وال يجوز إخفاؤه64.

»ال يط�لُب احلقُّ مع�روفاً
أو استحس�اناً لقضيت�ه

62- يذك��ر أغس��طينوس كيف أنه متكن أخي��راً بفضل جهوده، أن يصال��ح الترتوليانيني في 
قرطاجة مع الكنيسة الكاثوليكية، وذلك في القرن الرابع 

)De Haerisibus  6; Schaff  HOTCC  Vol. II p. 421)
 Lloyd  p. 28 -63

Lloyd  p. 23 راجع الترجمة في ;Apologeticus  1 -64
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إن كبار املفكرين املس��يحيني في القرون األربع��ة األولى للميالد اهتموا 

بتعريف عقائد اإلميان وانهمكوا في الدفاع عنها. فقد ش��غلتهم األس��ئلة 

التالية: هل كان املسيح إنساناً مثلنا؟ أو هل كان مالكاً؟ أو أنه كان يختلف 

عنا في جملته – كأن يكون ليس بإنسان وال مبالك؟ هل كان املسيح موجوداً 

منذ األزل؟ أو هل وجد عندما حبلت به العذراء؟ هل جرب املس��يح حقاً، كما 

جنرب نحن، حيث كان بإمكانه أن يخطئ؟ أو كان مستحيالً عليه أن يخطئ، 

وبالتالي فإنه لم يتعرض لإلغراءات احلقيقية؟

بحث املس��يحيون األوائل في إيجاد أجوبة عن هذه التساؤالت من خالل 

العه��د القدمي، ومن مضامني ما كتبه الرس��ل، واس��تناداً إل��ى ما قاله الرب 

يسوع نفسه. وقد استنتجوا أحياناً استنتاجات شخصية مستندة إلى ما 

بدا لهم أنه منطقي وعقالني. ولكنهم في النهاية، كانوا يعودون دائماً إلى 

ما يشير إليه العهد القدمي، وإلى ما كتبه املسيحيون األولون باعتبار أن هذه 

الكتاب��ات موحى بها من اهلل. وإذا ما ظه��ر أي التباس، فيمكنهم معاجلته 

بالرجوع إلى أقوال الرب يس��وع، أو إلى أقوال لبولس أو بطرس أو غيرهما من 

الرسل اآلخرين.

بانتهاء القرن األول للميالد، كانت جميع كتب العهد اجلديد قد أكملت، 

ولكن هذه الكتب، كان يتم تداولها بني الكنائس على شكل وثائق متفرقة. 

فيمك��ن مثالً أن متل��ك إحدى الكنائس إجنيل متى، بينم��ا يكون إجنيل يوحنا 

في حوزة كنيس��ة أخرى. أما كنيس��ة ثالثة فقد يكون عندها أربع رس��ائل 

لبول��س أو خمس. ومن املمكن أن جند في مكان آخر رس��الة بطرس األولى أو 

س��فر الرؤيا. إلى هذا، فقد وضعت كتابات مس��يحية أخرى باتت مشهورة 

في األوس��اط الش��عبية، األمر الذي حتم على قادة الكنيس��ة أن يقرروا أياً 

من هذه الكتابات هو صادر عن الرس��ل أنفس��هم. أو أي منها ميكن اعتباره 

له س��لطة، وملهماً بوحي من اهلل إلى خدام��ه اخملتارين، أو أي الكتب يعتبر 

من عمل إنس��ان أصدره، رمبا، عن حس��ن نية؟ وفي بداية العام 180 ميالدي، 
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الذين يس��تمتعون باألوهام والتخيالت، ولم يعطوا اعتباراً وحتفظاً للتعليم 

الذي رافق هذه الكتب واألس��فار. وتزعم بعض هذه الكتب أن كاتبيها كانوا 

الرس��ل عينهم، ولكن بعد التقصي الدقيق تبني أن هذه الكتب حتتوي على 

تعليم يتعارض مع املستندات والوثائق التي كان، وال شك، قد خلفها ورائهم 

هؤالء الرس��ل. فهن��اك مثالً إجنيل بط��رس املزور، الذي يحت��وي على تعاليم 

وعقائد ال ميكن أن يكون بطرس قد علمها. وهناك ما يدعى »رس��الة برنابا«، 

الت��ي من املمكن أن تك��ون قد ألفت وجمع��ت في القرن الثان��ي للميالد65. 

أم��ا الكتاب األكثر ش��هرة ، فهو ذل��ك املدعو »ديداك��ي« )Didache(، أي 

»تعليم الرس��ل الثني عشر«، ولرمبا كتب نحو عام 100 للميالد. وقد أشار 
أثناس��يوس في القرن الرابع إلى كتابات األبوكريفا هذه بالقول إنها »الكتب 

الت��ي ال حتمل أية س��لطة، ولكنها عينت من املس��يحيني األولني لتقرأ على 

أولئ��ك الذين آمنوا حديث��اً«66. إن القصة اجملازية املس��ماة »راعي هرماس« 

)Le Berger d' Hermas( انتش��رت بشكل واسع في إفريقيا الشمالية، 
 ،)L'Epître de Clément( وهناك رس��الة أخرى بعنوان رسالة إقلمندوس

عي التحدث عن طفولة  وع��دد من النصوص األخرى كتلك الروايات الت��ي تدَّ

املس��يح والرح��الت التي قام بها بطرس وبولس والرس��ل اآلخرون. لقد ادعى 

بع��ض األش��خاص أو الكنائس خالل القرون األربعة األول��ى للميالد، يجب أن 

يعترف بقانونية هذه األس��فار والرس��ائل اآلنفة الذك��ر، وحاولوا إنزالها إلى 

جانب األناجيل والرس��ائل التي تكون كتاب العهد اجلديد اليوم، ولكن أغلب 

الكنائ��س أجمعت عل��ى رفضها. هذا ألن قراءة دقيق��ة فاحصة لألبوكريفا، 

تظه��ر، في كل حال، عيوباً في تعاليمه��ا ومبادئها، وهي تفتقر إلى الضبط 

والتوازن الذين مييزان الكتب املعترف بها من الكنيس��ة، واملعتمدة منذ ذلك 

65- ال ينبغي لنا أن نخلط بني رس��الة برنابا وما يس��مى »بإجنيل برنابا«؛ إذ ال توجد أي إشارة 
إل��ى هذا األخير في أي وثيقة قبل نهاية القرن اخلام��س، حني ذكر كعمل هرطقي متأخر وغير 
مقب��ول. وهناك كتاب يرجع إلى القرن الثامن عش��ر يدعي أنه ه��و ذاك اإلجنيل املفقود. لكنه 
مكتوب باإليطالية، ويحتوي على اقتباسات من قرآن القرن السابع ومن »الكوميديا املقدسة« 
لدانتي في القرن الثالث عشر للميالد. لذا، فال شك في أن هذه الوثيقة اإليطالية ال ترجع إلى 

زمن الرسل. وأخيراً نالحظ أنه لم يتم العثور على أي وثيقة أخرى عن هذا »اإلجنيل« املزيف.
Epistolae Festales 39; Bainton p. 98 -66

ظهر بني املسيحيني ش��به إجماع في الرأي حول الكتب التي ميكن اعتبارها 

قانونية ومعترف��اً بها. وفي مدينة بونتوس )Pontus( التي تقع في أقصى 

 )Marcion( الش��مال الش��رقي من الدولة التركية احلالية، صاغ ماركيون

ف��ي عام 140 مي��الدي قائمة قصي��رة بالكتب املقبولة لدي��ه، ولكن نظرية 

ماركيون هذه جنحت نحو األفكار الصوفية اخلاصة بالغنوسطية، ومال إلى 

رفض تلك الكت��ب التي ال تدعم آراءه. على أن كتاباً آخرين، من الرعيل األول، 

وافقوا عل��ى الكتب املقبولة ماركيون، مضيفني إليه��ا كتباً أخرى، واعتادوا 

أن يس��تعملوها في كنائس��هم. وفي الغرب، كان إجنيل يوحنا أقل ش��عبية 

من األناجيل األخرى التي أصدرها باقي البش��يرين: متى ومرقس ولوقا، والتي 

تدعى األناجيل الس��ينوبتية. وهناك أيضاً، لم تقبل الرسالة إلى العبرانيني 

إال ببطء. أما في الش��رق، من الناحية األخرى، فلم يعترف بس��فر الرؤيا بادئ 

ذي بدء.

في مس��تهل القرن الثال��ث للميالد، أملح ترتوليان��وس إلى كل واحد من 

األناجي��ل األربع��ة عندم��ا كان يصف حياة املس��يح. أما في أواس��ط القرن 

الثالث، فقد أصبحت جميع األس��فار التي تؤل��ف العهد اجلديد الذي عندنا 

Atha-( االي��وم، معترفاً بأصالتها وس��لطتها. على أن رس��الة أثناس��يوس

nase(، ناظر كنيس��ة اإلس��كندرية، والتي كتبت في س��نة 367 م، تعتبر 
عموماً، أنها األولى التي تعرف بالئحة أس��فار العهد اجلديد القانونية، والتي 

حتتوي على سبعة وعشرين س��فراً نستعملها حتى يومنا هذا. وبعد ثالثني 

عاماً م��ن ذلك التاريخ، حدد املؤمتر الذي انعقد في قرطاجة، جميع األس��فار 

القانوني��ة ف��ي العهد اجلدي��د، وهي الت��ي أصبحت منذ ذل��ك احلني الكتب 

املعتمدة في جميع أنحاء العالم.

وم��ن الطبيع��ي، أن قبول هذه الكت��ب، يعني رفض غيره��ا من الكتب، 

 .)Apocryphe( »تلك الكت��ب التي ندعوها اليوم »األس��فار األبوكريفية

فإن كتابات األبوكريفا تتحدث عن خوارق ش��اذة وغريبة، وواضح أنه تختلف 

ع��ن الرواي��ات املنضبطة والرزينة الت��ي جاءت في األناجيل وأعمال الرس��ل. 

وعل��ى الرغم من ذل��ك، فقد كان لهذه الكتب ش��عبية واس��عة بني أولئك 
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وأغس��طينوس لم يعيرا هذه األسطورة الشعبية اهتماماً كبيراً، ولكنهما 

مع ذلك كانا يقدران هذه الترجمة.

أبدى املس��يحيون األوائل احتراماً كبيراً للترجمة السبعينية، خصوصاً 

في ضوء االدع��اءات عن أصلها املعجزي. وكانوا يعتمدون على هذه الترجمة 

ف��ي مباحثاته��م ومناظراتهم مع اليه��ود. إال أن بعض املس��ائل العقائدية 

املس��تمدة من السبعينية، كانت مع األسف تس��تند إلى ترجمة مغلوطة 

لآلي��ات موضوع اجلدل. ولم يتم التخلي عن هذه العقائد إال بعد أن اكتملت 

التراج��م الت��ي أجري��ت فيما بعد، مث��ل ترجمة جي��روم الالتيني��ة املعروفة 

.)Vulgate( »ب�«الفلغاتة

ل��م يوضع علم الالهوت للكنيس��ة األولى بش��كل نظامي في البداية. 

فمثله مثل الئحة األس��فار القانونية في العهد اجلديد، وأجنز قطعة قطعة، 

جتاوباً مع االحتياجات اجلارية، أو اس��تجابة ملا يطرأ من تساؤالت خاصة. لقد 

وضعت معظم الكتابات الالهوتية ككتب يوستينوس )Justin( وإيرينايوس 

)Irénée( وترتوليانوس وأوريجانوس جواباً عن حتديات أوردها النقاد، أو بعض 
املسيحيني الذين كانت آراؤهم وتعاليمهم غير نقية. ففي الواقع، إن أولئك 

املقاومني يس��تحقون شكرنا، ألنه لوال تهجمهم ذاك، ملا حمل أصحاب تلك 

العق��ول امللهم��ة املعاصرة على الغوص في تفس��ير أدق املس��ائل املرتبطة 

بالنصوص الكتابية املوحى بها. إن هذه التس��اؤالت األساسية نفسها تثار 

م��ن جيل إلى جيل، واألجوب��ة التي قدمها لها ترتوليان��وس وغيره منذ أكثر 

م��ن 1600 س��نة، التزال في أحيان كثي��رة باألهمية عينه��ا التي كانت لها 

وقتئذ.

ففي إحدى املناس��بات، س��أل بعض الذين دأبهم احلط م��ن قدر اإلميان: 

ملاذا س��مح اهلل أن يقع اإلنس��ان في اخلطيئة؟ ملاذا لم يحم اهلل اإلنسان من 

اإلغراء، أو يعطه، على األق��ل، القوة لتخطي اإلغراء؟ لقد احتجوا قائلني إنه 

عندما سمح اهلل آلدم بأن يقع في اخلطيئة، البد من أن اخلالق كان يفتقر إما 

إلى الصالح وإما إلى املعرفة املس��بقة وإما إلى الق��درة. وكان قصدهم في 

احلني على أنها تشكل كلمة اهلل املوحى بها وذات السلطة.

لقد صانت الكنائس األولى كتب العهد اجلديد باحترام وإجالل شديدين. 

وكان قادته��ا يرجعون م��راراً إلى هذه الكتب عند الوع��ظ والتعليم، كما أن 

علم��اء الالهوت عندهم كانوا يستش��هدون بها بش��كل ثاب��ت عند تقدمي 

احلقائ��ق العظمى لإلميان وتوضيحها. فترتوليانوس مثالً، بنى فهمه للثالوث 

األقدس، بشكل كامل، على شهادة كتابات هؤالء الرسل. وقال: »كل الكتاب 

املقدس يبرهن بوضوح وجود الثالوث األقدس«67. آمن املسيحيون األوائل بأن 

هذه الوثائق هي من وحي اهلل تعالى، كأسفار موسى وكتب األنبياء واألعمال 

الش��عرية التي في العهد القدمي: »تكلم أناس اهلل القديسون مسوقني من 

ال��روح القدس«68. وش��عروا باحلاجة إل��ى تفتيش الكتاب املق��دس، للوثوق 

بوع��ود اهلل املعلنة على صفحات��ه ولتطبيق مبادئه ف��ي حياتهم اليومية. 

وعن هذا أيضاً، أجاب ترتوليانوس مرة أخرى بالقول: »نحن ملزمون في إنعاش 

ذاكرتنا بكتاباتنا املقدس��ة، وذلك لنس��تطيع أن نرى ما إذا كان أي من أمورنا 

احلاض��رة يحتاج إل��ى حتذير أو إعادة نظر. وفي كل احل��االت، نحن نغذي إمياننا 

بهذه األقوال املقدس��ة؛ إننا نبعث رجاءنا، ونؤسس ثقتنا، وفي الوقت نفسه 

نحن نقوي تهذيبنا وانضباطنا باالنتباه الثابت إلى الوصايا«69.

كان املس��يحيون األوائل ملمني إملاماً تاماً، ليس فقط بالعهد اجلديد، بل 

بالعهد القدمي أيضاً. فمعظمهم ال يعرفون القراءة باللغة العبرانية األصلية. 

والنسخة الواسعة االنتشار واالستعمال خالل القرون األربعة األولى، كانت 

 ،)Septante( الترجمة إل��ى اليونانية، والتي عرفت بالترجمة الس��بعينية

ويرم��ز إليه��ا أحياناً باألح��رف الالتينية اخملتصرة LXX. لقد تولى س��بعون 

أو اثنان وس��بعون م��ن جهاز العلماء اليهود في مدينة اإلس��كندرية العمل 

الترجمي من العبرانية إلى اليونانية، وذلك في حدود السنة 200 قبل امليالد. 

فانفرد كل من هؤالء املترجمني في حجرة مغلقة، كما تذكر القصة، فجاءت 

تراجمه��م متطابقة بش��كل أعجوب��ي رائع. واجلدي��ر ذك��ره أن ترتوليانوس 
Adversus Praxean  11 -67

68- )2 بطرس 1: 21(
Apologeticus  39 -69
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على اإلنسان )وهو على كل حال حتت هذا احلكم باستمرار(، من الضروري أن 

يكون عادالً، وناجتاً من اختيار اإلنسان احلر. وإال، فإذا كان اهلل يدفع الناس عنوة 

ليكونوا صاحلني أو طاحلني، فلن تكون هناك عدالة في إدانتهم للشر أو اخلير 

الذي يفعلونه باالضطرار ال باالختيار«72.

ق��ال ترتوليان��وس إنه كان بإم��كان اهلل أن يلزم اإلنس��ان بطاعته طاعة 

دائم��ة، لكن مثل هذه الطاعة متثل العبودية أكثر من متثيلها حلب اإلنس��ان 

لربه. إن الصالح احلقيقي هو س��جية علينا أن نقبلها طوعاً، وبش��كل حر. 

فاإلنس��ان غير مرغم أبداً على العيش حياة القداس��ة أو الش��ر. فبإمكانه، 

باختياره الش��خصي، أن يلتصق باخلير ويقاوم الشر، وبهذا يصبح على شبه 

اهلل نفس��ه. ولكن إذا كان اإلنس��ان حراً في اختياره اخلير، فهو حر أيضاً في 

اختيار الش��ر: وهذا ما يفعله أحياناً. إن س��قوط اإلنس��ان، والش��ر الذي في 

العالم، هم��ا النتيجة احلتمية لإلرادة احلرة الت��ي منحها له اهلل. وحتى في 

ه��ذه احلال، يبقى األمر أفضل من إلزام اإلنس��ان بطاعة قس��رية هلل، تظهر 

قوت��ه تعالى، ولكنها في الوقت عينه، جتعل اإلنس��ان عب��داً. إن اهلل، مبنحه 

هذه احلرية للبشر، أظهر بذلك بصيرته وحكمته وصالحه، ولم يتنكر لها.

لم يك��ن ترتوليانوس صبوراً على أولئك الذين وجدوا لذة في الس��خرية 

من حكمة اهلل. لقد أعلن اهلل عن ذاته كما هو في احلقيقة: ديان وفاد . قال 

ترتوليانوس: »أنت تدعوه قاضياً، ومع ذلك فإنك تس��خر من قسوة القاضي 

الذي يتعامل مع كل قضية كما تستوجب أو تستحق متاماً. أنت تطلب إلهاً 

مطلق الصالح، وبعد ذلك، عندما يظهر اهلل وداعته ولطفه من خالل تنازله، 

ليتالءم مع قدرات اإلنس��ان الفقيرة احملدودة، تنتقص من قدره تعالى متهماً 

إياه بالضعف. فال اإلله العظيم يس��رك وال اإلله الوديع، ال اإلله القاضي وال 

الصديق«73. ولكن الكثير االنتقاد ال يبدي في الواقع أي رغبة في قبول شيء، 

فهو يفرح بالس��ؤال أكثر من فرحه باحلصول على اجلواب الش��افي، ونادراً ما 

يأبه الكتشاف احلقيقة.

Adversus Marcionem  2:6 -72
Adversus Marcionem  2:27 -73

الواقع، أنه لو أن اهلل موجود حقاً، لوقعت املالمة عليه بالنس��بة إلى الش��ر 

املوج��ود في العالم، أو رمبا أحملوا بش��كل مبطن إل��ى أن اهلل غير موجود على 

اإلطالق.

حمل ترتوليانوس بعنف على هؤالء النفاد وذلك بأس��لوبه املؤثر املعتاد. 

قال: »واآلن، جواباً عن تس��اؤالتكم أيها الكالب الذين طردهم بولس الرسول 

وأخرجه��م خارج األبواب70، أنتم يا من تنبح��ون على اهلل، إله احلق. هذه هي 

األس��ئلة التي ما فتئتم تقضمونها باستمرار كما تقضم الكالب العظام: 

»فإذا كان اهلل صاحلاً ويعلم األش��ياء مس��بقاً، وله القدرة على ردع الش��ر، 
فلم��اذا يس��مح للناس إذاً، ب��أن يخدعهم إبليس، ويس��قطوا م��ن الطاعة 

لقوانينه تعالى لكي ميوتوا ... ؟ فإذا كان اهلل صاحلاً، فهو لن يرغب في حدوث 

شيء كهذا، وإذا كان يعلم األمور مسبقاً، فإنه لن يكون غافالً عما سيحدث؛ 

وإذا كان قوياً، فإن باس��تطاعته احلؤول دون حصول��ه. وفي كل حالة أو وضع 
يتوجب أن يتطابق مع هذه الصفات الثالث للجالل اإللهي«.71

وبعد أن أثار هذه التس��اؤالت، شرع ترتوليانوس في اإلعداد لإلجابة عنها. 

وقد اتبع في ذلك مثال املس��يح، مشيراً إلى أن صالح اهلل، ومعرفته الكلية، 

وقدرت��ه املطلق��ة، ظاهرة بوضوح، م��ن خالل أعماله في اخلل��ق، وكذلك في 

إرساله األنبياء الذين تنبئوا بدقة عما سيحدث في املستقبل. وأخيراً اقترح 

ترتوليان��وس أال يصار إلى البحث عن الش��ر ف��ي طبيعة اهلل، بل في طبيعة 

اإلنس��ان؛ وأض��اف قائالً: »أج��د أن اهلل خلق اإلنس��ان مخلوقاً ح��راً وأعطاه 

إمكاني��ة االختيار. وه��ذا بالذات، يظهر لي ش��به اهلل وصورته التي أوجدها 

في اإلنس��ان إذ قد ميزه تعالى باحلرية وبإمكانية االختيار. ثم يأتي الناموس 

نفس��ه الذي أسسه اهلل ليثبت واقع حال اإلنسان هذا. فالناموس ال يعطى 

إال ل��ذاك ال��ذي ميتلك القوة الختي��ار الطاعة التي يطلبها النام��وس ... إذاً، 

منح اإلنسان احلرية الكاملة ليختار بني الصالح والطالح، ليكون بذلك سيد 

نفس��ه باس��تمرار، ملتصقاً باخلير طوعاً، ونابذاً كذلك للشر. ألن حكم اهلل 

70- باإلشارة إلى )فيليبي 3: 2(
Bettenson ECF  pp. 111 – 112 :راجع ترجمة  Adversus Marcionem  2:5 -71
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الكفاي��ة«75. ولكن اهلل لم يفكر في آدم وحده عندما خلقه بجس��مه هذا، 

وإمنا فكر أيضاً في ابن اهلل الذي سيحصل أخيراً على الشكل نفسه والهيئة 

نفس��ها. »فلنفكر في اهلل وهو منش��غل ومنهمك متاماً في عمل اإلنسان، 

فيده تعمل مع مشاعره، ونشاطه، وتدبره وعلمه املسبق، وحكمته وعنايته، 

وف��وق هذا كله تل��ك احملبة التي كانت ترس��م اخلطوط واملعال��م في الكائن 

البش��ري. ألن��ه بينما كان اهلل يقولب كل جزء من اإلنس��ان م��ن الطني، كان 

املسيح في فكره تعالى، باعتباره ذاك اإلنسان الذي سيكون في الزمان اآلتي. 

ألن كلمة اهلل س��يصير طيناً وجسداً ... بعض األشياء لها االمتياز بأن تكون 

أش��رف وأنبل من أصلها ... فالذهب لم يكن س��وى تراب قبل أن نس��تخرجه 

م��ن األرض، ولك��ن بعد تصفيته يتحول إلى ذهب صل��ب جامد، ويصبح مادة 

مختلفة متاماً عما كانت عليه قبالً، إذ يكون أكثر إش��راقاً وروعة، ويكون أكثر 

قيم��ة مما كان عليه في مصدره الوضيع الذي انبثق منه« 76. إن املس��يح هو 

من طينة آدم وجبلته، بيد أن مجده هو أعظم مبا ال يقاس.

إذاً، ليس من الس��خافة في ش��يء أن يكون املس��يح إلهاً وإنساناً في آن، 

فهو ميتلك روحاً إلهياً وجس��داً بش��رياً. يضيف ترتوليانوس قائالً: »فتعلم إذاً 

مع نيقودميوس كيف أن املولود من اجلس��د جس��د هو، واملول��ود من الروح هو 

روح«77. فاجلس��د ال يصبح روحاً وال الروح جس��داً، ولك��ن ميكن لكليهما أن 

يوجدا في ش��خص واحد. كان يس��وع يتكون من جس��د وروح – من جس��د 

كإنس��ان، ومن روح بصفته اهلل. لقد دعاه املالك »ابن اهلل«، وذلك مبا أنه روح، 

مس��تبقياً للجسد اللقب »ابن اإلنس��ان«. وعليه فقد أيد الرسول بولس أن 

للمسيح طبيعتني عندما قال عنه: إنه »الوسيط بني اهلل واإلنسان«.« 78.

حار الغنوسطيون بفكرة الثالوث األقدس، ووجدوا صعوبة في إدراك كيف 

ميكن للمس��يح أن يكون هو اهلل نفسه، مع أنه يختلف عن اهلل. لقد علموا 

أن املس��يح هو كائن خاص، ولك��ن ال يجوز في نظرهم اعتباره مس��اوياً هلل. 

De Resurrectione Carnis  6 -75
De Resurrectione Carnis  6 -76

77- باإلشارة إلى )يوحنا 3: 6(
Adversus Praxean  27 -78;  باإلشارة إلى )1 تيموثاوس 2: 5(

لم تكن وقائع حياة املس��يح وموته وقيامته موضع نقاش أو جدل خالل 

القرنني األول والثاني للميالد، ألنها كانت من املسلمات بالنسبة إلى اليهود 

واألمم على السواء. فاالهتمام كان باحلري منصباً على طبيعة املسيح نفسه. 

هل كان املسيح إنساناً عادياً مسحه اهلل بقوة خاصة؟ أو هل كان مالكاً وذا 

جسد شبه بشري؟ هل كان املسيح كائناً خاصاً، خلقه اهلل ولكنه ميزه عن 

كل املالئكة والناس؟ لقد تشعبت نظريات عديدة من تلك األفكار التي تعرف 

اليوم بالبدعة الغنوسطية. كانت املذاهب الغنوسطية متأثرة جداً بالفكر 

اليوناني، وكان أنصارها يدعون أن لهم إدراكاً أعمق للحقائق مما لغيرهم من 

أبناء جيلهم، وذلك بسبب اطالعهم، ومعرفتهم الواسعة بأسرار الفلسفة، 

وعلم األس��اطير أو علم التنجيم. وقد فسروا الكتاب املقدس، وكل األشياء 

األخرى، في ضوء معرفتهم اخلاصة هذه. كانوا يعتبرون املادة بجملتها ش��راً، 

ولم يستطيعوا أن يتصوروا ابن اهلل القدوس آخذاً جسداً بشرياً. فقالوا فيه 

أنه ينبغي أن يكون إما مالكاً وإما روحاً.

يقب��ل ترتوليانوس التحدي: »لم يهبط مالك من الس��ماء قط ليصلب 

ويختبر املوت، ثم القيامة من األموات ... لم يأت املالئكة ليموتوا، لذا لم يأتوا 

ليولدوا أيضاً. ولكن املسيح أرسل ليموت، لذا كان من الضروري أن يولد حتى 

يتمكن من أن ميوت«74. لقد أصبح إنساناً حقيقياً من حلم ودم كما نحن.

وفي منا سبة أخرى، يرد ترتوليانوس على أولئك املعترضني، مبدداً األفكار 

التي تقول إن اجلس��د البشري الفاس��د، وبالتالي غير الئق بابن اهلل. »دعوني 

اآلن أكمل قصدي إذ أبذل قصارى جهدي إلظهار كل ما منح اهلل اجلسد عند 

خلقه«. فعندما خلق اهلل آدم من طني األرض، كان بإمكان آدم »أن يفتخر بأن 

هذا الطني احلقير قد وجد في يديه تعالى ... وقد سرته هذه اللمسة مبا فيه 

De Carne Christi  6 -74
إن املعج��زات التي مجدت والدة املس��يح وخدمته الش��فائية وقيامته وصع��وده تبني بوضوح 
أن��ه أعظم من أي واحد م��ن األنبياء. لذلك، ومنذ األزمنة األولى، نال اللقب الفريد والس��امي: 
»ابن اهلل«، بوصفه الش��خص الذي مثل األلوهية وأظهرها في األرض. هذا، وإن املس��يحيني 
ف��ي املاضي، كما في احلاضر، يعرفون أن لهذا التعبير مفهوماً رمزياً وروحياً، وليس جس��دياً أو 

مادياً.
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لتصبح حقيقة. بإمكان اإلنس��ان أن يفكر في أم��ور عظيمة ولكن ليس له 

الق��درة على أن يحقق كل ما يتصوره. اهلل باملقابل، ال يحتاج إال إلى أن يفكر 

في ش��يء، فيق��در على أن يخلق هذا الش��يء كامالً وذلك ف��وراً ومن العدم. 

والكلم��ة ال��ذي كان دائماً ف��ي فكر اهلل ولد أو أجنب ف��ي اللحظة التي فيها 

أجن��ز اهلل مضمون فكره. »هذا إذاً هو الوقت الذي فيه يظهر الكلمة مبظهره 

ولباس��ه اخلارجيني ... كانت هذه الوالدة احلقيقي��ة للكلمة عندما انبثق من 

اهلل«83. فقد الحظ تالميذ املس��يح أن س��يدهم كان الكلمة الذي خرج من 

اهلل. »والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من اآلب مملوءاً 

نعمة وحقاً«84.

ق��ال ترتوليان��وس إن »الكلمة )املس��يح( جعل اهلل أباً ل��ه حيث أصبح 

انبثاق��ه منه، االبن األول، وهو كذلك ألنه منبثق قبل كل األش��ياء؛ كذلك هو 

االبن الوحيد لآلب بصفته منبثقاً بش��كل فريد من أحش��اء قلبه تعالى«85. 

والكتاب املقدس يبرهن لنا هذه احلقيقة حيث أن املسيح نفسه قال إنه جاء 

م��ن عند اهلل، من عقله الداخلي. وقد حتدث املس��يح عن اجمل��د الذي كان له 

عن��د اآلب قبل كون العالم 86. كذلك حتدث عن محبة اآلب له قبل تأس��يس 

العالم87، وعن اآلب الذي أرس��له إلى العالم اخمللوق88. ولكن حتى عندما كان 

املس��يح على هذه األرض، كان »في اآلب«. وهو الذي صرح بالقول: »أنا واآلب 

واحد«. وأيضا: »لست وحدي بل أنا واآلب الذي أرسلني«89. لقد جاء املسيح 

م��ن اآلب، وكان الي��زال واحداً م��ع اآلب. وبعد قيامته عاد إل��ى اآلب. كان دائماً 

وبشكل ثابت، كلمة اهلل، واإلعالن اإللهي الظاهر للخالق اإللهي ذاته.

بهذا األس��لوب ح��اول ترتوليانوس أن يجيب عن أس��ئلة الغنوس��طيني. 

ولك��ن، كان��ت هن��اك جماعات أخ��رى على نقي��ض الغنوس��طيني، تثبت أن 

Adversus Praxean  7 -83
Adversus Praxean  7 -84

85- )يوحنا 1: 14(
86- )يوحنا 17: 5(

87- )يوحنا 17: 24(
88- )يوحنا 17: 18(

89- )يوحنا 10: 30 و38 ؛ 8: 16(

أعطى ترتوليانوس قدراً كبيراً من التفكير في هذا األمر. ويبدأ باستعراض ما 

نعرفه بوضوح عن اهلل نفسه بالقول: »قبل أن توجد األشياء كلها، كان اهلل 

وحده. كان هو نفسه الكون اخلاص به، واملكان اخلاص به؛ كان اهلل كل شيء. 

كان وحيداً، مبعنى أنه لم يكن هناك شيء خارجاً عنه. ومع ذلك، لم يكن اهلل 

وح��ده، حيث كان معه ما هو جزء منه؛ لق��د كان معه ذهنه. فاهلل هو عاقل 

والذهن موجود معه منذ األزل، ومنه انتش��ر إلى كل األشياء. وهذا الذهن هو 

وعيه الش��خصي لذاته. واليونانيون يدعون��ه اللوغوس )Logos(، والذي هو 

املصطلح الذي نس��تعمله للخطاب. وهذا ما يترجمه شعبنا حرفياً بالقول: 

»في البدء كان اخلطاب عند اهلل«.«79. وهنا بالطبع، يش��ير ترتوليانوس إلى 
افتتاحي��ة إجنيل يوحنا حيث أن »الكلم��ة« )مبعنى الذهن والعقل واخلطاب( 

ميثل املس��يح. »في البدء كان الكلم��ة، والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة 

اهلل. هذا كان في البدء عند اهلل. كل ش��يء به كان وبغيره لم يكن ش��يء مما 

كان«80.

وأردف ترتوليان��وس يقول إن هذا ال��كالم ال يصعب فهمه كما قد يعتقد 

أحدن��ا. »ولك��ي تفهم ذلك بس��هولة أكب��ر، الحظ أوالً نفس��ك )حيث أنت 

»صورة اهلل وش��بهه«81( بأنه عندك أنت أيض��اً ذهن، وذلك لكونك مخلوقاً 
عاق��الً ... الحظ كي��ف أنه عندما تأخذ في مناقش��ة نفس��ك بصمت، وفي 

تش��غيل ذهن��ك، فإن هذا األمر نفس��ه يحص��ل فيك، حيث أن ال��كالم يعبر 

عن��دك عن الذهن، وذلك في كل حلظة من حلظات التفكير، وفي كل نش��اط 

للوعي والش��عور. فكل فكر تفكره يعب��ر عنه بحديث وكالم، وكل حلظة من 

حلظات الوعي تعبر عن نفس��ها من خالل التفكي��ر ... وعليه، فاحلديث الذي 

يدور في داخلك مميز، مبعنى من املعاني، عن ذاتك«82.

يفكر اهلل بالطريقة نفس��ها التي يفكر فيها اإلنسان، حيث أن اإلنسان 

صنع على صورة اهلل ولكن مع الفارق التالي: أفكار اهلل لها القدرة الالمتناهية 

Adversus Praxean  5 -79
80- )يوحنا 1: 1 - 3(

81- باإلشارة إلى )1 كورنثوس 11: 7(
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كإعالن عن اهلل نفسه. الكلمة هو اهلل، ولكن اهلل هو أكثر من مجرد كلمته. 

الروح القدس هو اهلل، ولكن اهلل أكثر من مجرد روحه. فاهلل يشتمل على كل 

هؤالء: هو نفس��ه، كلمته وروحه. إن كلمة هو إعالنه عن نفسه تعالى. وروح 

اهلل هو إعالنه عن نفسه أيضاً، ولكنه يبقى هو اهلل نفسه، اهلل الواحد كما 

كان دائماً وكما سيبقى إلى األبد.

ولك��ن ترتوليانوس اعترض عل��ى بعض الناس الذين يدع��ون أنه لم يكن 

هن��اك ف��رق أو متييز ب��ني اآلب واالبن، ويذهب��ون في ذلك إلى ح��د اجلزم أن اهلل 

اآلب مات على الصليب وحمل خطية اإلنسان. أجابهم ترتوليانوس: »إن هذا 

القول ه��و جتديف على اهلل، فلنتوقف عنه، ولنكتف بالقول إن املس��يح ابن 

اهلل ه��و الذي مات. لقد مات، ألن هذا هو ما يقوله الكتاب املقدس ... وعليه، 

ومبا أن للمسيح طبيعتني، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، ومبا أنه متفق عليه 

أن اهلل ال مي��وت، إذاً الطبيعة البش��رية هي وحدها املائت��ة. فمن الواضح أنه 

حني قال الرس��ول، إن »املس��يح مات« فهو يتحدث عن اجلسد واإلنسان وابن 

اإلنسان، وليس عن الروح والكلمة وابن اهلل«92.

للمس��يح طبيعت��ان، أضاف ترتوليان��وس، »متحدان في ش��خص واحد، 

يس��وع، الذي هو اهلل واإلنس��ان ... لقد ظل كل جوهر محتفظاً بخصائصه، 

بحيث متم الروح في املس��يح نشاطاته اخلاصة – القوى واملعجزات واألمارات 

– بينم��ا جس��ده اختبر ما يختص باجلس��د – اجلوع عندما التقى املس��يح 
بإبلي��س، والعطش في مقابلته املرأة الس��امرية، والبكاء عن��د موت اليعازر، 

واالكتئاب حتى املوت، وأخيراً موت اجلس��د«93. لقد جرب املس��يح بجس��ده 

وفكره، اإلغراءات نفس��ها التي تصيبنا94، فلم يك��ن محصناً ضد اإلغراءات، 

كما لم يكن متأكداً من النصر الفوري عليها. ولكنه كان يس��تمد القوة من 

الروح اإللهي املوجود فيه، فلم يستس��لم قط. تألم ومات بجس��ده البشري 

كابن اإلنس��ان، ومع ذلك فق��د بقي روحه اإللهي حياً. ترك روحه اجلس��د في 

Adversus Praxean  29 -92
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94- )عبرانيني 4: 15(

املس��يح واآلب كانا متطابقني على نحو مطلق. وق��د وجد ترتوليانوس جواباً 

لهؤالء أيضاً. فيس��وع نفس��ه قال: »أبي أعظم من��ي«90. وذلك، كما الحظ 

ترتوليان��وس، ألن اآلب هو اجلوه��ر الكامل )لأللوهية( بينم��ا االبن انبثق منه 

وه��و جزء م��ن كل ... جاء االبن م��ن اآلب، ولكنه لم يك��ن منفصالً عنه. ألن 

اهلل ينتج الكلمة ... كما اجلذر ينتج النبتة، والنبع النهر، والشمس الشعاع، 

حيث أن هذه املظاهر كان��ت »امتداداً« للجوهر الذي انبثقت منه. أنا ال أتردد 

في أن أدعو النبتة »بنت اجلذر«، وكذلك النهر »ابن الينبوع«، والش��عاع »ابن 

الش��مس«. حي��ث أن كل مصدر أصلي هو والد أو وال��دة، وما ينتجه هو ابنه 

أو ابنت��ه، وهذه احلقيقة تصح أكثر بكثير عل��ى كلمة اهلل الذي حصل على 

اسم »ابن« كلقبه املناسب. ولكن النبتة ليست منفصلة عن اجلذر، والنهر 

ليس منفصالً عن الينبوع، والشعاع غير منفصل عن الشمس، وهكذا كلمة 

اهلل لي��س منفصالً ع��ن اهلل. وعليه، واس��تناداً إلى هذه التناظ��رات، أعترف 

بأنن��ي أحتدث عن اثنني: اهلل وكلمت��ه، اآلب وابنه. إن اجل��ذر ونبتته هما اثنان، 

ولكنهما متحدان. النبع والنهر اثنان، ولكنهما موحدان؛ الشمس وشعاعها 

اثنان، ولكنهما متحدان. فإن أي ش��يء ينبثق من أي ش��يء آخر يحتاج إلى أن 

يكون ش��يئاً ثانياً، ولكنه ليس بالض��روري منفصالً عنه. وعندما يكون هناك 

واحد ثاٍن، فإنهما اثنان، وعندما يكون هناك ثالث يكونون ثالثة. الروح القدس 

ه��و الثالث من اهلل واالبن، كما الثمرة من النبت��ة فوق األرض هي الثالثة من 

النبت��ة، والقناة م��ن النهر هي الثالثة من النبع، والنقطة املضاءة بالش��عاع 

هي الثالثة من الش��مس. ولكن أحداً من ه��ذه غير منفصل عن األصل الذي 

تس��تمد منه صفاتها اخلاصة. وعليه، فإن الثال��وث ينبثق من اآلب بخطوات 

مس��تمرة ومتصل��ة بعضه��ا ببعضها اآلخر. وه��ذا ال يطعن، ب��أي حال من 

األحوال، في وحدته تعالى، ولكنه يحافظ على حقيقة كونه يعلن ذاته بطرق 

مختلفة«91.

وبه��ذا، خت��م ترتوليانوس حديثه قائالً إن االبن وال��روح القدس انبثقا من 

اهلل نفس��ه. كانا موجودين مع اآلب منذ األزل، ولكن، في الوقت املعني أرسال 
90- )يوحنا 14: 28(
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كمس��يحيني. ع��رف معظم أولئك الرحالة رس��الة املس��يح بش��كل جيد، 

وفسروها بوضوح ودقة، ولكن بعضهم، مثل أبلوس في أفسس، وغيره، كانوا 

هم أنفس��هم في حاجة إلى تعلم طريق الرب بأكث��ر تدقيق100. لقد خلفوا 

وراءه��م مجموعات صغي��رة من املؤمنني هن��ا وهناك ليناضلوا بأنفس��هم، 

من دون أن يكون لديهم ولو جزء يس��ير من أس��فار الكت��اب املقدس. أنتجت 

بع��ض تلك اجملموعات اجلديدة أف��كاراً وتعاليم غير صحيحة متاماً؛ وبعضهم 

اآلخ��ر أظهروا على نحو واض��ح، أن تعليمهم يختلف ع��ن التعليم األصيل. 

واملش��كلة الت��ي جابهت قادة الكنائ��س املوجودة هناك، ه��ي كيف ميكنهم 

أن ميي��زوا بني اجملموع��ات التي يج��وز اعتبارها ككنائس حقيقية للمس��يح، 

واجملموعات األخرى املرفوضة. فاقترح ترتوليانوس مقياس��ني ميكن احلكم من 

خاللهما. أوالً، يس��أل في الكنيسة إن كانت قد تأسست على يدي واحد من 

الرس��ل اإلثني عش��ر، أو أحد اخل��دام املوافق عليهم، والذي��ن مت تعيينهم من 

أحد الرس��ل. ثانياً، هل الكنيس��ة تعلم املبادئ نفسها التي علمها املسيح 

ورس��له؟ فإذا ما طابقت اجملموعة هذين املقياس��ني ميكن اعتبارها رس��ولية، 

ويجري قبول أعضائها كإخوة في املسيح.

وبع��د ذلك يضع ترتوليان��وس املبدأ العظي��م: احتاد الكنائ��س الناجت من 

أصله��ا الواح��د. فيعيدنا إلى التالميذ األحد عش��ر الذين اختارهم يس��وع: 

»لقد ش��هدوا أوالً باإلميان بيسوع املس��يح في كل أنحاء اليهودية وأسسوا 
كنائ��س هناك، ومن ثم ذهبوا إلى العالم وهم ينادون األمم بالعقيدة نفس��ها 

اخملتصة باإلميان نفس��ه. وبالطريقة نفسها أسس��وا كنائس في كل مدينة، 

ومنها اقتبست كنائس أخرى برعم اإلميان وبذور العقيدة ... والتزال تقتبسها 

ف��ي كل يوم ... وهكذا فالكنائس، مهما كثرت وعظمت، هي ش��بيهة بتلك 

الكنيسة القدمية الواحدة التي أسسها الرسل، والتي انبثقت منها ... فكل 

الكنائس واحدة. وهي تبرهن وحدتها بس��المها املش��ترك. وباللقب »إخوة«، 

وبرباط الضيافة املتبادلة«101.

100- )أعمال 18: 24 - 26(
De Praesceiptione Haereticorum  20 -101

حلظة الوفاة95. ولكنه عاد إليه مرة ثانية عند قيامته من األموات.

وهنا نرى الفرق بني االبن واآلب. اآلب ال يتغير وليس له جس��د مادي. فهو 

ال مي��وت وال يق��وم من األموات. االبن هو الذي عانى وتألم ومات باجلس��د، كما 

يحدث لإلنس��ان فقط. لقد صرخ يس��وع: »إلهي إلهي ملاذا تركتني«96. قال 

ترتوليانوس: »لقد كانت هذه الصرخة صرخة اجلس��د والنفس؛ كانت صرخة 

اإلنس��ان، ال صرخ��ة اهلل. وهذا م��ا عناه الرس��ول بقوله إن اآلب لم يش��فق 

عل��ى ابنه97، وقبل هذا، صرح أش��عياء النب��ي قائالً: »والرب وض��ع عليه إثم 

جميعن��ا«98. كان اهلل اآلب هو الذي بذل اهلل االبن من أجلنا. وكان اهلل االبن 

وحده من انبثق من اآلب، وجتس��د، وحم��ل أوزار اخلطية. »اآلب يختلف ويتميز 

عن )إنس��انية( االبن، مع أنه ال يختلف عنه بألوهيته«. وقد قدم ترتوليانوس 

اإليض��اح هنا بالق��ول: »إذا كان هناك جدول مياه مل��وث ... فهذا ال يؤثر في 

مص��دره أو منبع��ه، مع أنه ليس هناك انفصال بني املص��در واجلدول«99. لقد 

أميت االبن، ولكن ليس لآلب جس��د بش��ري، لذا ال ميكن أن ميوت. وهنا يكمن 

الفرق بني أقانيم الالهوت.

لق��د كانت مثل هذه املناظرات الالهوتية ضرورية حلفظ اإلميان ونقله إلى 

األجيال الصاعدة من دون فس��اد أو خطأ. ولك��ن ال يفترض باجلميع أن يتبعوا 

مثل هذه التعقيدات من اإلثباتات املنطقية والتفنيد. وحلس��ن احلظ نقول إن 

التعاليم األساس��ية للمس��يحية كانت واضحة وعملية بشكل ممتاز. وكان 

أبسط املؤمنني يتمكن من قبول كلمات يسوع مبعناها الظاهري – إلطاعتها 

واإلمي��ان بها، حت��ى وإن لم يفهمها بالكامل. فاإلنس��ان يس��تطيع أن يخدم 

املسيح من دون أن يقرأ حجج ترتوليانوس املعقدة، أو يفهمها متاماً.

من��ذ البدء راح املبش��رون والوعاظ ين��ادون باإلجنيل ف��ي مناطق نائية لم 

تصله��ا بعد هذه الرس��الة، وكانوا من ث��م يعلمون املهتدي��ن، كيفية احلياة 

95- )متى 27: 50(
96- )متى 27: 46(

97- باإلشارة إلى )رومية 8: 23(
Adversus Praxean  30 -98; باإلشارة إلى )أشعياء 35: 6(
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تعود بهذه األصالة أو النس��ب إلى أحد الرس��ل، ولكن احمل��ك األهم للتعليم 

الصحيح كان بوضوح، إمكانية إثبات أن عقيدتها تتناسب مع عقيدة الرسل، 

كم��ا هي مدونة في الكتاب املقدس، وكما كانت تعلم الكنائس القدمية. مع 

ذلك، لم يعش ترتوليانوس ليرى حشد القوى املتناحرة، للمعركة الكبيرة بني 

»العقيدة« و«النسب واألصالة« التي وقعت بعد قرن واحد من وفاته.

حتدى ترتوليانوس كنائس جديدة، كانت قد عرضت مبادئ وتعاليم غريبة، 

لتثبت نس��بها وأصالتها. فقال: »فليعرضوا أصول كنائس��هم، وليكشفوا 

قوائ��م بأس��ماء نظاره��م املتعاقبني بش��كل متواصل من��ذ البداية، بحيث 

يس��تطيع أول نظارهم أن يؤكد أن أحد الرسل أو أحد تابعي هؤالء الرسل هو 

سلف له في اخلدمة، ومصدر لسلطته«102.

إال أن ترتوليان��وس أصر كذلك على فحص التعليم في الكنائس اجلديدة، 

ليرى ما إذا كان يتناسب مع تعليم الكنائس التي أسسها الرسل أنفسهم. 

»واآلن يج��ب املوافقة على مادة الوعظ في هذه الكنائس، أي إعالن املس��يح 
لها، على أن يتم ذلك في نظري في ضوء شهادة الكنائس األولى التي أسسها 

الرس��ل إذ كرزوا لها ش��خصياً، وبواس��طة رس��ائلهم فيما بعد ... نحن في 

ش��ركة مع الكنائس الرسولية إذ ال اختالف في العقيدة. وهذا ما يضمن أننا 

نعلم احلق«103.

وقد زادت احلال تعقيداً بسبب وجود بعض املعلمني املبتدعني الذين قدموا 

مس��تندات تدعم نظرتهم اخلاصة التي ادعوا أنها من مخطوطات الرس��ل. 

ف��رد ترتوليانوس على هذا بالقول: »حتى وإن اس��تنبطت هذه البدع أنس��اباً 

كهذه، فلن يفيدهم ذلك في شيء، حيث عند مقارنة تعاليمهم مع تعاليم 

الرسل، تظهر باختالفها وبعدم تشابهها أنها لم تصدر ال عن الرسل، وال عن 

أي ش��خص كان له عالقة برس��ول ... يجب أن تخض��ع لهذا الفحص جميع 

الكنائس الالحقة التي تؤسس يومياً. ومع أنهم قد ال يستطيعون أن يذكروا 

رس��والً أو شخصاً له عالقة برسول، كمؤسس لهم، إال أنهم يستطيعون، إن 

احتدوا حول اإلميان الواحد، أن يحس��بوا أيضاً رسوليني، وذلك بسبب التجانس 

في التعليم«104.

وحني واجه ترتوليانوس التكاثر املس��تمر للكنائس اجلديدة، شعر بأنه من 

املرغوب فيه عند كل كنيسة أن تسجل أصالتها ونسبها خطوة خطوة، حتى 
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من��ذ األيام األولى للمس��يحية، ع��رف الالهوتيني اإلجنيل وفس��روه بكل 

تأثي��ر، ودافعوا عنه باملنط��ق والذكاء. لكن، في واقع احل��ال، كان لعمل هؤالء 

الدارسني املشهورين مساهمة في انتشار املسيحية فعلياً، أقل على األرجح 

من البره��ان املنظور لقوتها كما برز بني معتنقيها األكثر تواضعاً. لقد ظهر 

اإلميان اجلديد بأنه معقول ومقبول منطقياً. كما أنه لم يكن أقل فعالية في 

بره��ان صدقه وصحته، وذلك من خالل قدرته على تغيير حياة الناس العاديني 

م��ن كل فئات اجملتمع ومرتباته. وقد ظهرت ج��دارة هذا اإلميان في ما حتلى به 

املس��يحيون األولون من خلق مستقيم ومحبة رائعة في مجال تعاملهم مع 

جيرانهم. كما أن هذا اإلميان بان جذاباً في عطفهم على احملتقرين والضعفاء 

م��ن الناس. أما قدرته، فقد برزت قبل كل ش��يء ف��ي مواجهتهم االضطهاد 

بثب��ات ال يتزع��زع. وبالتأكي��د، كان أولئك املس��يحيون على اتص��ال بالكائن 

اإللهي ذي القوة والس��لطان العظيمني. لقد دقر لهذا اإلميان اجلديد بش��كل 

واضح أن يبطل تلك الفلسفات املعيبة، والديانات التي أثبتت أنها خيبة أمل 

محزنة لألجيال املاضية، لكي يحل محلها.

وعلى العكس ما ميكن أن نتصور، كان منو الكنائس يزداد س��رعة على قدر 

ما يعن��ف االضطهاد ضدها. وقد اعتبرت الس��لطات في ش��مال إفريقيا أن 

املسيحية تش��كل تهديداً لالس��تقرار وأنها تعمل في جميع أشكالها ضد 

القانون، وذلك على مدى الس��نوات الثالث مئ��ة األول من وجودها. وكان أتباع 

املس��يح، في الواقع، يعتب��رون من اخلارجني على القان��ون، وهم معرضون في 

أية حلظة للمطاردة، وذلك من حكام ووالة القناصل الرومان. كانت متر س��نني 

طويلة لم يكن يحصل فيها أي ش��يء يعكر منو الكنيسة الهادئ. ثم فجأة، 

ح��ني جتمح نزوة إمبراطور أو حاكم م��ا، كان يصيبهم اضطهاد عنيف. وكان 

كل مس��يحي مؤمن يعلم، أنه عاجالً أم آجالً، ق��د يأتي ذلك الوقت الذي فيه 

يشهد للمسيح وذلك على حساب حياته.

كانت كنائس شمال إفريقيا قد ألفت كتابات العهد اجلديد وما دونه من 
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يف��زع، ب��ل رغب في أن يبقى ف��ي املدينة إالّ أّن غالبية املؤمن��ني حاولوا بإحلاح 

أن يقنع��وه بأن يترك املكان، فانس��حب إلى مزرعة صغي��رة ال تبعد كثيراً عن 

املنطقة التي كان فيها. وكان يقضي وقته هناك مع نفٍر من رفاقه، مشغولني 

لي��ل نهار بالصالة ألجل اجلمي��ع و للكنائس في كل أنحاء العالم، كما كانت 

عادت��ه دائماً.« وبعد بضعة أيام، انتقل إلى مزرع��ة أخرى قريبة، رافضاً بثبات 

الفرار من اجلوار. كان يتوقع بالكلية أن تقبض عليه الس��لطات الرومانية في 

أية حلظة، وكان ينتظرهم بهدوٍء تام.

وفي وق��ٍت متأخر من إحدى الليال��ي املظلمة، وصل جن��ود إمبراطوريون 

إل��ى املزرعة. وكان بوليكارب��وس يرتاح في الغرفة العلوية. وإذ س��مع أصواتاً 

وصخباً في الطابق الس��فلي، ق��ال باطمئنان: »لتكن إرادة اهلل.« ثم نهض و 

طلب أن يُحضر الطعام والش��راب املنعش للجنود، وسألهم أن ميهلوه ساعًة 

واح��دة فقط ليصّلي. فعندم��ا رآه اجلنود، تأثروا من ش��يخوخته وثباته، كما 

دهش��وا من افتعال مثل هذه اجللبة والضجة بسبب هذا الرجل الطاعن في 

الس��ن. »وقف وصّلى،« أردف الصحابة املسيحيون في ِسميرنا قائلني: »كان 

ممتلئاً من نعمة اهلل تعالى، بحيث لم يكّف عن الكالم خالل ساعتي الصالة، 

بينما كان الذين حوله مش��دوهني متعجبني. لقد أس��ف الرجال اجلنود، على 

أنهم جاءوا يطلبون هذا الرجل اجلليل والعجوز املهيب.« لقد صّلى للجميع، 

وإلخوته وألخواته في املس��يح، ولكل من خطر بباله من الصحاب واألصدقاء، 

ذاكراً إياهم بأس��مائهم. ومن ثّم أجلس��وه على حمار، وس��اروا به يقصدون 

احملكمة في ِسميرنا.

وعندم��ا اقتربوا من املدينة، القاه رئيس الش��رطة هيرودس و والده صدفًة 

ف��ي الطريق. فأخذا بوليكاربوس في عربتهما وح��اوال ثنيه عن عناده ورفضه 

الق��ول: »موالي القيص��ر«، ورفضه إنقاذ حياته بتق��دمي القرابني و التقدمات 

لآلله��ة الوثنية. ومع ذلك، فقد أصّر الش��يخ اجلليل عل��ى الرفض بأدٍب جم. 

وأخي��راً، حني يئس��وا من ثباته، وقد نف��د صبرهم، دفعوه بغض��ٍب إلى خارج 

عربته��م. وق��ع بوليكاربوس بقوٍة إل��ى األرض فجرحت رجله. وقد اس��تخّف 

بجرحه، وبقي س��ائراً في الطريق مع حرس��ه، حتى وصلوا أخيراً إلى امللعب، 

أعمال الش��هادة، كاستشهاد استفانوس ويعقوب. كما وصلتهم فيما بعد 

أخب��ار عن اإلمبراطور اجملنون ني��رون )Néron(، الذي حرضه غيظه املتوحش 

ضد املس��يحيني في روما، وعن ادعائ��ه الكاذب بأنهم أضرم��وا النار في روما 

م��ا أدى إلى هدم ج��زء كبير من املدين��ة. لقد علموا مبوت البش��يرين بطرس 

وبولس اللذين من احملتمل أنهما قتال في هذا الوقت. وكانوا يسمعون بحوادث 

االستش��هاد الت��ي كانت حت��دث دورياً وبني احل��ني واآلخر، في أج��زاء أخرى من 

اإلمبراطورية الرومانية، كاستشهاد إغناطيوس )Ignace(، ناظر الكنيسة 

ف��ي أنطاكية، والذي س��يَق إلى روما و ُقتل هناك س��نة 110م، واستش��هاد 

يوستينوس الش��هيد )Justin Martyre( في العام 165 للميالد في روما 

أيضاً. ولكن لم يكن هناك ش��يء جتاوز أو حتى وصل إلى املش��هد املأس��اوي 

الستشهاد بوليكاربوس )Polycarpe( في أيامه األخيرة، وهو ناظر كنيسة 

ِس��ميرنا )تركي��ا(. وهذه احلادثة األليم��ة مذكورة في رس��الة طويلة كتبها 

املؤمنون في تلك املدينة.

كان بوليكارب��وس في أيام ش��بابه من تالميذ الرس��ول يوحن��ا، وصديقاً 

إلغناطي��وس. وعندما أصبح ش��يخاً مس��ناً كانت كنائس املنطقة تنش��د 

ف��ي كثير م��ن األحيان استش��اراته احلكيمة و احملب��ة. وغالباً م��ا كان يُدعى 

حل��ل اخلالف��ات التي قد تنجم من ج��ّراء اختالف وجهات النظ��ر و اآلراء. عاش 

ش��يخوخة س��عيدة وحافلة باإلجنازات في وس��ط اجلماعة املس��يحية التي 

أحّبته وكّرمته.

اهتزت الكنيس��ة في ِس��ميرنا بعنٍف عندما ألقت الس��لطات الوثنية، 

وبش��كٍل مفاجئ، القبض على ع��ددٍ من أعضائها، وجرى إعدامهم بس��بب 

اإلمي��ان. وقد اجتم��ع كل من اليهود و الوثنيني ليس��تمتعوا باملش��هد. وفي 

خّضم هذه العاصفة الهوجاء، راح بعض املتفّرجني يطالبون بقائد الكنيسة 

هاتفني: »فّتشوا عن بوليكاربوس.«

وهكذا تابع مؤمنو ِس��ميرنا بكل أمانة، شرح ما حدث بعد ذلك، فكتبوا: 

»عندما س��مع بوليكاربوس، الرائع للغاية، بهذا األمر ألول مرة، لم يرتعب أو 
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العمود. وبينما اقترب منّفذو احلكم ليس��ّمروه على العمود حتى ال يسقط، 

طلب بوليكاربوس أالّ يكّلفوا أنفس��هم كل هذه املشقة بالقول: »ذاك الذي 

يعطيني القوة لتحّمل اللهب، هو نفسه سيمّكنني من الوقوف بثبات.« لذا 

فقد رُبط بحبٍل فقط، وإذ اندلعت النيران بقوٍة حوله، ُسمع صوته وهو يقّدم 

الشكر هلل الذي سمح له بأن يعاني اآلالم، كما عانى مخّلصه، من أجل احلق، 

ورفع عينه إلى الس��ماء قائالً: »أيها الرب القادر على كل شيء، أشكرك ألنك 

اعتبرتني مستحقاً، في هذا اليوم، وفي هذه الساعة، أن أشارك مع الشهداء 

في القيامة للحياة األبدية.« وبعد هذا رأوا اللهيب يعلو ويتصاعد حوله، من 

دون أن يظهر على بوليكاربوس أنه يتأذى. عندئٍذ غمد أحد العس��اكر س��يفاً 

ف��ي جنب��ه. وللوقت، اندفع الدم يتدف��ق من جنبه وكأنه ج��دول من اجلداول، 

س��ّبب في إطفاء الن��ار. إالّ أن الوالي كان قد قرر أنه ال يحق للمس��يحيني أن 

يكون لهم الكلمة الفصل، وال أن يتس��ّلموا جث��ة قائدهم املوّقر. لذلك، أمر 
بإضرام النار ثانيًة. وهكذا دخل بوليكاربوس إلى فرح سيده.105

لقد احّتد كل من اليهود والوثنيني واجلماهير والسلطات، بقلٍب واحد وفكٍر 

واحد، إلبادة اجلماعة املس��يحية. إالّ أن مثل هذا العمل كان بعيداً كل البعد 

عن متناول أيديهم. »لم يعلم هؤالء،« تقول الرس��الة من ِس��ميرنا، »أننا ال 

نس��تطيع أبداً أن نتخّلى عن املسيح، الذي تأّلم لتأمني اخلالص ألولئك الذين 

ينالون اخلالص من العالم بأسره، وأننا ال نتمكن أبداً من عبادة أي شيء آخر.« 

ومبوت بوليكاربوس في العام 156 بعد امليالد، توّقف اضطهاد املسيحيني في 

ِس��ميرنا. لقد فشلت هذه األس��اليب القمعية متاماً في إرهاب الكنيسة أو 

ترعيبها. واآلن جاء دور بالد الَغال )Gaule( وشمال إفريقيا.

ظه��رت أولى ب��وادر عملية اضطهاد املس��يحيني في مناطق الش��واطئ 

اجلنوبي��ة م��ن البحر األبيض املتوس��ط، في أثناء حك��م اإلمبراطور ماركوس 

أوريليوس )Marc Aurele( وابنه كومودوس )Commode( في الفترة بني 

العامني 177 و192 ميالدية. وفي هذا الوقت أيضاً، وصلت األخبار إلى كنائس 

).Martyrium Polycarpi ANF Vol. I pp. 37 ff( 105- ورد النص املعاصر
Bettenson DOTCC pp. 9-12 للحصول على مقاطع من ترجمة أحدث راجع

وه��و املي��دان الذي جتري في��ه املباريات وتُعرض فيه املش��اهد. ث��م تابع كاتب 

الرس��الة يقول: »اآلن، وبينما كان يدخل املدرج، جاءه صوٌت من السماء يقول 

له: »تقو ي��ا بوليكاربوس، وكن رجالً.« لم يرَ أحٌد املتكلم، ولكّن ذلك الصوت 

س��معه اإلخوة املؤمنون الذين كانوا حاضرين هناك.« وعال صوت احملتش��دين 

حتى أصبح من الصعب س��ماع ماذا كان يجري. س��أل القاضي بوليكاربوس 

أن يقس��م بقوة قيصر اإللهية، وأن يلعن املسيح. فأجاب بوليكاربوس، وكان 

جوابه واحداً من كنوز التاريخ املس��يحي: »لقد خدمت املسيح ستًة وثمانني 

س��نة، ولم يخذلني املس��يح أبداً. فكي��ف تريدني اآلن أن أجّدف على اس��م 

مليكي ومخّلصي؟«

أن��ذره القاضي ثانيًة، ف��ازداد بوليكاربوس صالبًة وش��ّدة، وقال: »إن كنت 

تتوهم، أنني سأقسم بقدرة قيصر اإللهية كما تقول، متظاهراً أنك ال تعرف 

من أنا، فاسمع جيداً: أنا مسيحي. و إذا كنت مستعداً وراضياً على أن تتلّقن 

التعلي��م املس��يحي، فامنحني يوماً واح��داً وأصِغ إلّي.« حينئ��ٍذ قال الوالي: 

»إذاً أقنع الناس الذين هنا.« فأجاب بوليكاربوس: »لقد حس��بتك مستحقاً 
أن أتكل��م معك، ف��إن عقائدنا تعّلمنا أن نخضع للس��الطني وللذين هم في 

منصب، ألنهم مقامون من اهلل. أّما هؤالء الرعاع، فلست أجدهم يستحقون 

أن أق��ّدم دفاع��ي أمامهم.« هنا، أن��ذره القاضي ثاني��ًة طالباً من��ه أن يقّرب 

التقدمات للوثن، مهدداً إياه بالوحوش الكاسرة في حال استمّر رفضه. فقال 

بوليكاربوس: »أرس��ل في طلبها، إن االرتداد من األحس��ن إلى األسوأ هو أمر 

مرف��وض عندنا، ولكّن التغيير من الباطل إل��ى احلق هو العمل النبيل.« عند 

ذاك هدده القاضي بأن يضرم به النيران وهو حي. »أنت تهددني بنار تش��تعل 

لفت��رة قصيرة،« أجاب بوليكاربوس، »ولكنك ال تعلم ش��يئاً عن النار األبدية 

التي أُعّدت لألشرار. واآلن ملاذا تتوانى، جئ مبا تشاء.«

عنده��ا نطق القاضي باحلكم على بوليكاربوس، فأعلن املنادي الذي يذيع 

األح��كام من منتصف املدرج قائالً ثالث مرات: »لق��د اعترف بوليكاربوس أنه 

مسيحي!« فُجّهز العمود الذي يُشّد إليه احملكوم باملوت حرقاً، و ُكّدست حوله 

كومة من اخلشب. مش��ى بوليكاربوس بهدوء وتؤدة إلى املكان، و وقف قبالة 
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صرخت إليه قائلًة: »اثبت يا بنّي، وال تخف من املوت اجلس��دي الذي س��يؤدي 

بك بكل تأكيد إلى احلياة. انظر إلى الرب الذي ُملكه في الس��ماء. إّن حياتك 

األرضي��ة ال تؤخذ منك اليوم، وإمنا يحّولها الرب إلى احلياة األبدية املباركة في 

السماء.«

توّفي عدد كبير من املؤمنني في سجون ليون خالل تلك احلقبة من الزمن، 

وذلك من دون إجراءات قضائية أو محاكمة. أّما أولئك الذين َس��لموا وعاشوا، 

فق��د وضعوا تقريراً مل��ا حصل فتحّدث��وا بكلمات مؤثرة عن قائد مس��ّن في 

الكنيس��ة. »واآلن، جاء دور بوثين��وس )Pothinus( املبارك الذي كان مؤمتناً 

على خدمة النظارة في ليون، وكان قد جتاوز التسعني من عمره، وبات ضعيف 

اجلسم و واهناً جداً... لقد اسُتدعي إلى كرسي احلكم يحرسه قضاة املدينة 

وكل أسافل الناس الذين كانوا يصرخون ويصفرون مستهزئني بجلبة كبيرة. 

وإذ س��أله احلاكم من هو إله املس��يحيني؟ أجابه: »إذا كنَت أهالً وجديراً فأنت 

س��تعرف بنفس��ك.« وعندها متّ جّره بال ش��فقة، وبدأ املتجمه��رون يركلونه 

ويلطمون��ه، وأّما الذين كانوا بعيدين عنه، ولم يتمكنوا من أن تطاله أيديهم 

أو أقدامهم، فقد كانوا يقذفونه مبا عندهم من حاجات أو أشياء، وكان يتنفس 

بصعوبة حني ألقي في السجن، ولم ميّر يومني حتى لفظ أنفاسه األخيرة.

لق��د ُعّذبت جارية أخرى تُدعى بالندين��ا )Blandine(، خالل نهار كامل، 

وبوحش��ية رهيبة أذهلت اجلنود: كيف ميكن له��ذه اجلارية أن تبقى حّية بعد 

كل هذا التعذيب الوحش��ي املرّوع؟! من ثم ج��رى ربطها إلى عمود، وُعرضت 

للوحوش الكاسرة، وكان يُؤتى بها يومياً لترى العذاب الذي يكابده أصدقاؤها. 

وكانت ترفع صوتها باس��تمرار مصّلية من أجلهم جميع��اً. ثم رُبطت أخيراً 

بشبكة وألقيت أمام ثور هائج استمر ينطحها حتى استشهدت في املدرج، 

رافض��ًة أن تقول كلمًة ضد املس��يحيني. لم يكن مس��موحاً بأن تُدفن جثث 

الش��هداء، وإمن��ا كانت حُترق حت��ى تصبح رم��اداً، وأخيراً تُلقى ف��ي نهر الرون 

.)Rhone(

إنَّ ما لدينا من قصص مكتوبة عن هؤالء الش��هداء في ليون و في ِفيان، 

إفريقيا الش��مالية عن احلوادث التي تقع في بالد الغال )فرنسا(، تلك احلوادث 

التي س��ّلطت الضوء على الشعور الذي كان سائداً في اإلمبراطورية الوثنية 

في ذل��ك الوقت. فف��ي مدينة لي��ون )Lyon( وفَيان )Vienne( انتش��رت 

شائعات تّدعي حصول أشياء بغيضة في األوساط املسيحية: زنا احملارم، قتل 

وحتى أكل حلوم البش��ر. ونتيجًة لهذه الش��ائعات الكاذبة، أُبعد املسيحيون 

عن األماكن العامة، واحلمامات واألسواق، وُمنعوا من الظهور علناً. وفي العام 

177 ميالدي��ة، ُعّذب عدد من اخلدام والعبيد العاملني في بيوت املس��يحيني، 
بني لتثبيت ه��ذه التهم الكاذبة.  وذلك بأس��لوٍب بش��ع في محاولة من املعذِّ

وهكذا متّكنوا بحّد الس��يف من انتزاع ش��هادات واعترافات رهيبة، من هؤالء 

الق��وم الضعفاء واحلائرين في س��احة املدينة. وقد أثار الرع��اع من جراء ذلك 

مش��اعر بعضهم بعض��اً إلى درجة اجلنون والهوس. كان املس��يحيون يُجرّون 

إلى الس��احات العامة، حيث كانت احلشود تزداد غضباً لدى سماعها التهم 

امللّفقة على املسيحيني. ولكن، بالرغم من شتى ضروب التعذيب الرهيبة، لم 

يجد احلّكام دعماً التهامهم املسيحيني باخليانة العظمى ضد اإلمبراطور.

أُجبرت إحدى اجلواري املدع��وة بيبلياس )Biblias(، على اإلدالء بتصاريح 

كاذبة ضد العائلة املس��يحية الت��ي كانت تعمل لديها، ثم س��يقت اجلارية 

ثانيًة لتدلي بتصريحات إضافية ضد هذه العائلة. ولكنها في هذه املرة وقفت 

ضد معذبيها وعارضتهم قائلًة إنها هي أيضاً مس��يحية، وإن ما أدلت به في 

الس��ابق ضد هذه العائلة كان اّدعاًء ال أس��اس له من الصحة، وقالت، إن هذه 

العائلة بريئة من أية جرمية. فماتت هذه اجلارية ُشجاعًة ثابتة اإلميان. كذلك، 

فإن أحد املعاونني في مدينة ليون، وكان يدعى سانكتوس )Sanctus(، ألقي 

القبض عليه، وُصّب النحاس الس��اخن على جس��ده، لكنه لم يقل إالّ عبارة 

واحدة رّددها باستمرار، وهي: »أنا مسيحي.«

وفي مدينة مجاورة، رفض أحد الش��باب األغنياء، ويُدعى س��يمفورينوس 

)Symphorinus( أن ينحني أمام صنم اإللهة ِسبلي )Cybele(، فُحكم 
عليه بقطع رأس��ه. وكانت أمه، هي األخرى، مسيحية، ولم تُظهر أية عالمة 

��ة اإلعدام،  م��ن عالم��ات اخلوف أو الف��زع. وعندما كان ف��ي طريقه إلى منصَّ



�أ�شول �لرت�ث �مل�شيحي يف �شمال �أفريقيا

164165

تبدأ تفاصيل هذه الدراما احلّية بوجود جمهور السكيليوميني اإلثنا عشر 

Saturni-( االقائمني من قبل في قاعة احملكمة، وبحضور الوالي ساتُرنينوس

nus(. ثم يبدأ االستجواب الذي ُسّجل بتفاصيل صحيحة كاملة. كان الوالي 
إنساناً لطيفاً وعازماً على أن يقوم بواجبه  بالرغم من االشمئزاز الذي يشعر 

به من جراء هذه الوظيفة الكريهة كمستنطق. ثم راح يدير محضر اجللسة 

بتحف��ظ مّتزن، وه��و رابط اجلأش هادئ. ومن كلماته األولى أظهر اس��تعداده 

ألن يكون متس��اهالً ولّيناً باسم اإلمبراطور، إذا ما أظهر املسيحيون عقالنية 

واعت��داالً. ومن جهته، أّكد س��بيراتوس براءتهم من أية جرمي��ة. عندئٍذ حاول 

الوالي أن يعيده إلى موضوع اإلخالص والوالء لإلمبراطور، فأجاب س��بيراتوس: 

»لم نقم بأي عمل شرير، وال اشتركنا في أي عمل سّيء. لكن، عندما عوملنا 
بقس��وة قّدمنا تشكراتنا، وذلك ألننا نحترم اإلمبراطور الذي نحن له وجنّله.« 

فحاول الوالي س��بيالً آخ��ر، وقال: »نحن أيضاً متدينون، وإن ديننا مس��تقيم، 

ونحن نأخذ أقس��امنا من القدرة اإللهية لسّيدنا اإلمبراطور، ونصّلي من أجل 

س��المته. وعليكم أن تفعلوا الشيء عينه.« متّسك سبيراتوس بكلمة نطق 

به��ا املوظف الرس��مي، وهكذا خاطب��ه بالقول: »إذا ما أصغي��ت إلّي بصبر، 

فإنني سأش��رح لك أس��رار االس��تقامة احلّقة.« عند ذاك انتصب الوالي من 

مقعده وقال: »إن كل ما تريده هو مهاجمة ديننا، وأنا لن أصغي إليك.كل ما 

أريده منك هو أن تقس��م بالقوة اإللهية لربنا اإلمبراطور.« أجاب سبيراتوس: 

»أن��ا ال أمّجد إمبراطورية هذا العالم، ولك��ن عوضاً عن ذلك فأنا أخدم اإلله 
الذي لم يره أحد، وال ميكن أن يراه بالعني اجملّردة. أنا لم أرتكب أية س��رقة. وإذا 

ما اش��تريت أّي ش��يء، فإنني أدفع ما علّي من ضريبة، ألنني أمّجد رّبي ملك 

امللوك وإمبراطور كل األمم.«

ع��اد الوال��ي إل��ى هدوئه من جدي��د. واس��تدار بوجهه عن هذا اإلنس��ان 

العنيد املس��تعصي إل��ى أصدقائه، وحاول الدخول بينه��م وبني قائدهم آمالً 

أن يكون انقيادهم باألمر األس��هل. فاستحثهم قائالً: »اتركوا هذا اإلميان، وال 

تشوّشوا أنفسكم بهذه احلماقات.« إالّ أنه وجد اآلخرين مملوئني عزماً وإصراراً 

كس��ّيدهم. وأخيراً، اضطّر أن ينطق باحلكم القانوني، ولكنه منحهم فرصة، 

تكشف الس��تار عن الروح املس��يحية الرائعة التي كان املسيحيون يتحّلون 

به��ا. فلم يُظهر هؤالء أية عالمة من عالمات املرارة أو احلقد على أولئك الذين 

كان��وا يضطهدونهم، وال ضّد أي من أولئك الذين اّدع��وا عليهم زوراً وبهتاناً، 

بجرائم لم يرتكبوها. لقد كتبوا: »ليس هناك شيء يخيفنا حيث يكون حب 

اآلب السماوي، وال شيء يؤلم، ما دام املسيح يشرق علينا مبجده.« كذلك، لم 

يدين��وا إخوتهم وأخواتهم الضعفاء الذين لم يس��تطيعوا حتّمل معاناتهم، 

بل استسلموا إلى رغبات معذبيهم. بل أظهروا لهم على نقيض ذلك حناناً 

رائع��اً، مصحوب��اً باتضاع فريد من نوع��ه. وماذا بعد، فإن ه��ذه احلوادث كلها 

تؤّكد لش��عب بالد الغال أن املس��يحيني لم يكونوا مجرمني. فلم يثبت أنهم 

أذنبوا بأي من األفعال الش��ائنة، ولم يتمكن أحد من إخافتهم بالشكل الذي 
يجعلهم يتنكرون إلميانهم الذي يثقون بأنه حق.106

م��ن ثم انتقل مرك��ز األحداث عبر البح��ار، قاصداً الوالي��ة الرومانية في 

إفريقي��ا البروقنصلي��ة. ح��دث ذلك ف��ي وقت دُع��ي فيه مس��يحّيو مدينة 

س��كيليوم )Scillium( ليعطوا حس��اباً عن أنفس��هم. ولق��د كان هناك 

س��بعة رجال وخمس نس��اء، تش��هد أس��ماؤهم أنهم من خلفية أمازيغية 

 )Speratus( وفينيقية، ومن خلفية بونية. يبرز أحدهم، ويدعى س��بيراتوس

في الوثيقة املكتوبة. وال نعلم بالتأكيد إن كان هو الس��بب الذي من طريقه 

ج��اء اآلخرون إلى اإلمي��ان أم ال. إال أنه يتبنّي بوضوح أنه كان قائد هذه اجملموعة 

الصغيرة الش��جاعة. كان في حوزتهم رسائل الرس��ول بولس، ويظهر جلياً 

أنهم قرأوها وقرأوا نصوصاً أخرى من الكتاب املقدس بش��غف وحرص بالغني. 

وقد ألق��ي القبض عليهم في العام 180 ميالدية في مدينتهم )بالقرب من 

سبيطلة في تونس(، وسيقوا لالستجواب أمام حكام قرطاجة.

)Eusebius Eccles. Historia V: chap. 1 ( NAPNF Series 2 Vol. I -106
Bettenson DOTCC pp. 12 -13

Schaff HOTCC Vol. II. pp. 55 -56
أظهر مس��يحيو ليون وفي��ان تعاطفاً واضحاً مع املونتانيني. لقد حّث��وا كنائس فريجية وروما 
عل��ى عدم إطفاء الروح القدس باتخاذهم إجراء قاس ض��ّد املونتانيني الذين كانوا حاضرين في 

كنائس الشرق.
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ومع ذلك لم يشعر أحدهم بأي شعور عدائي جتاه اآلخر.

لقد أقيم مبنى كنيس��ة في م��ا بعد، في موقع مدافن الش��هداء، ومن 

املمك��ن أن تك��ون بقاياه ه��ي التي ُوج��دت في غ��رب قرطاجة ق��رب القرية 

الصغيرة دوار الش��ط. ومعروف أن كثيرين غيرهم قد استشهدوا، خالل هذه 

املدة عينها، في بقاع أخرى من إفريقيا الشمالية.

بعد ثالثني س��نة أطّل االضطهاد برأسه البشع من جديد. وفي هذه املرة 

كان بإلهام إنس��ان أمازيغي صرف. إنه اإلمبراطور ِسبتيميوس ِسفيروس وهو 

اإلفريقي الوحيد ال��ذي لبس اللباس األرجواني اإلمبراطوري. كان س��فيروس 

مواطن��اً من مدينة لبتيس ماغنا )Leptis magna(، وهي بالقرب مما ندعوه 

اآلن طرابلس الغرب. وقد حكم هذا الرجل الغريب روما لثماني عش��رة سنة، 

من العام 193 ميالدية وحتى وفاته س��نة 211 ميالدي��ة، بعيداً عن بلده في 

مدينة يورك )York( االنكليزية. ويصفه الكّتاب الرومانيون »بالبربر« الذي 

تعلَّم الالتيني��ة جيداً، ولكنه لم يفقد قط لهجته اإلفريقية. وفي س��نوات 

حكم س��فيروس األولى، كان يعطف على املس��يحيني ويرفق بهم، ألنه كان 

يعتقد أن ش��فاءه من مرض خطر، كان بس��بب مسحة من الزيت والصلوات 

التي قدمها له عبد مس��يحي اس��مه بروكولوس )Proculus(. وقد سّلم 

تعلي��م أوالده وتثقيفه��م إل��ى مرّبية مس��يحية، ومعّلم مس��يحي أيضاً. 

عل��ى أي حال، تزوج س��فيروس م��ن ابنة كاهن إله الش��مس، الذي كان يعبد 

ف��ي مدينة إمييس��ا )Emese( في س��وريا. وقد مزج ب��ني العبادتني، العبادة 

املس��يحية وطقوس الديانات األخرى السرية. لم يكتِف هو وزوجته، أن يكونا 

ما نفسيهما  حاكمني مطلقني إلمبراطورية واسعة األرجاء، بل اختارا أن يقدِّ

 ،)Junon( كبي��ر اآللهة عل��ى كل األرض، وكجون��و ،)Jupiter( كجوبتي��ر

ملكته. فبعد أن تخّلص من منافس��يه على السلطة، جلس سفيروس على 

العرش اإلمبراطوري وحكم كل العالم املعروف آنذاك، ثم انكّب بصرامة ومن 

دون رحمة على إطفاء كل شرارة من شرارات احلرية التي كانت ال تزال موجودة 

في أراضي س��لطانه. إن تأليهه لنفسه، وسلطانه املطلق، جعاله يركب منت 

الغ��رور. فبدأ يطلب من الناس خضوعاً مطلقاً لنزواته املفرطة التي ال تطاق، 

بإيقاف التنفيذ ملدة ثالثني يوماً عساهم يرغبون في إعادة النظر. رفضوا قبول 

التأجي��ل، مؤّكدين أنهم عازم��ون على أن يبقوا مس��يحيني: »نحن ال نخاف 

أحداً،« قال كّتينوس )Cittinus( »ما دام ربنا وإلهنا موجوداً في الس��ماء.« 

وأضافت دونات��ا )Donata(: »نحن جنّل قيصر كقيص��ر، ولكننا نخاف اهلل 

وح��ده.« وقالت فس��تيا )Vestia(: »أنا مس��يحية.« فأضافت س��يكوندا 

)Secunda(: »وأنا كذلك، وهذا ما أريد أن أكونه دائماً.«

لم يُقل الش��يء الكثير في م��ا بعد، وهكذا ُحكم عليه��م باملوت. وفي 

املس��تندات احلكومية الرس��مية، متّ ش��رح اجلرمية التي اّتهم��وا بها، من دون 

إدانته��م إدانة متوحش��ة عنيف��ة. وقد ُس��ّجلت وقائع احلكم به��دوء وعلى 

 )Nartzalus( الش��كل التالي: »لقد اعترف كل من سبيراتوس ونارتزالوس

وكتينوس ودوناتا وفستيا وسيكوندا واآلخرين بأنهم يعيشون مبوجب املمارسة 

املس��يحية. وقد ُمنحوا فرصة ليعودوا إلى الديانة الرومانية، ولكنهم رفضوا 

ه��ذه الفرصة بعناد. لق��د حكمنا عليه��م باإلعدام بحد الس��يف.« فعّلق 

س��بيراتوس بالقول: »نش��كر اهلل.« وأجاب نارتزالوس: »في هذا اليوم نكون 

ش��هداء في اجلنة. الشكر هلل.« عندها أعلن املنادي احلكم. فهتف املتهمون 

جميع��اً: »اجملد هلل.« وهذا كل ما كان في األمر. ووصلت القصة إلى نهايتها 

بهذا البيان البسيط: »وبهذا تُّوج اجلميع بتاج الشهادة، وهم اآلن ميلكون مع 
اآلب واالبن والروح القدس من اآلن إلى أبد اآلبدين آمني.«107

اّتس��مت ه��ذه الرواية في كل س��ياقها، ببس��اطتها الصارخ��ة، وبدقة 

التفاصي��ل التي قّدمت وصف��اً حنوناً رقيقاً. لقد قال كل من املش��اركني ما 

كان عليه أن يقول. والقصة تأخذ مساراً حتمياً، والنهاية ال مفّر منها. ولدى 

مالحظتنا ألش��خاص ه��ذه الدراما، ميكننا أن نرى بعض الق��وى التحتية في 

العم��ل: نزاع ال يقبل بأي حّل أو تس��وية بني نظرت��ني متعارضتني إلى العالم، 

عدم تفاهم أساس��ي بني مجموعتني من أصحاب الضمير اخمللصني والنزهاء 

الذين بحكم الواجب أو الضمير، وجدوا أنفس��هم يقفون أحدهما ضّد اآلخر. 

فقد وجد كل من خّدام املس��يح وخّدام اإلمبراطور أنفسهم في حالة خالف، 

Monceaux Tome I pp. 61 -70 -107
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ثياب أوريجانوس، األمر الذي ألزمه البقاء معها في البيت. وكل ما اس��تطاع 

أوريجان��وس أن يفعل إذ ذاك، هو الكتابة ألبيه في الس��جن متوّس��الً إليه أال 

يخاف على أرملته وأيتامه، وليثق بأّن اهلل قادر على أن يعيلهم ويرعاهم.

وعندم��ا م��ات ليونيدس، تُركت العائل��ة بحالة فقر مدق��ع، ومع هذا لم 

يخ��ُب إميان أوريجان��وس. فقد أخذته إلى بيتها أرملة مس��يحية طّيبة، متلك 

ماالً وأرزاقاً خاصة. وكان حبه لكلمة اهلل ش��ديداً، وحماسته على طريق اهلل 

قوية، بحيث أّنه ُعنّي معّلماً وعميداً لكلية يحضرها الش��باب املسيحي في 

اإلس��كندرية وملّا يتجاوز عمره الثامنة عشر بعد. وقد عمل بإخالص كرئيس 

لهذه املدرس��ة ملّدة تقرب من الثالثني عاماً. وكانت محاضراته ش��عبية، كما 

كان يتمتع مبوهبة خاصة لرفع حماس��ة تالميذه. ول��م يكن أوريجانوس، بأي 

حال من األحوال ش��خصاً نظرياً جامداً، فهو كان يسعى إلطاعة كلمة اهلل، 

والس��ير بهدايتها يوماً فيوماً. وفي قراءته للعه��د اجلديد، تأّثر بصورة خاصة 

بكلمات املسيح القائلة: »مجاناً أخذمت مجاناً أعطوا.«109 فشعر بأنه إْن أراد 

أن يطي��ع هذه الكلمات، يتوجب عليه أالّ يتقاضى أجوراً عن تعليمه للمبادئ 

املسيحية. وفي سبيل تأمني معيش��ته، باع كمية من رقوقه املنقولة بخط 

يده. لكّنه عنّي لنفس��ه حصة صغي��رة يومية من محصول هذا البيع، والتي 

كانت باجلهد تسّد احتياجاته ألَجٍل قصير، بالرغم من أن طعامه كان بسيطاً 

جداً، وكان ال ميتلك إال معطفاً واحداً. فكان يعاني قس��وة الش��تاء وزمهريره، 

وينام على األرض اجملردة. وقد فعل ذلك ال لش��يء، إالّ ليتشّبه بسيده املسيح 
الذي قال عن نفسه أْن ليس له أين يسند رأسه.110

بع��د ذلك بوقت قصير، ألق��ي القبض على عدد من تالمي��ذ أوريجانوس، 

وأُعدموا بس��بب إميانهم. وكان أوريجانوس حاضراً معهم خالل احملاكمة، وقد 

عامله اجلماهير اإلس��كندرانيون املضطربون بقسوة وخش��ونة، إال أّن حياته 

لم تتعرض لس��وء في تلك املناس��بة. ومبرور الس��نني أصبح معلماً مشهوراً 

ف��ي كنائس اإلس��كندرية، وبعدها ف��ي كنائس قيصرية في فلس��طني. وقد 

109- ) متى 10: 8(
110- ) لوقا 9: 58(

وق��د متّلكه ش��ٌك عارم في أن املس��يحيني ال ميكن الرك��ون إليهم في حتقيق 

أوامره.

وق��د غضب س��فيروس، بص��ورة خاصة، بس��بب حادث وقع في الش��رق، 

ولكن أخباره انتش��رت في كل أنحاء العال��م، وترك أثراً عميقاً في كل مكان. 

فبمناس��بة رفع لقب ولديه االثنني كاركاّل )Caracalla( وغيتا )Geta( إلى 

اللقبني اإلمبراطوريني أوغس��طس وقيصر، وّزع سفيروس عطايا سخية على 

جنود جيش��ه الذين قدموا لتسلمها البس��ني أكاليل من الغار. ولكّن واحداً 

من ه��ؤالء اجلنود بدا مختلفاً عن رفاقه، إذ كان رأس��ه عارياً وإكليله في يده. 
وعندما ُسئل عن السبب أجاب قائالً: »أنا مسيحي.«108

اعُتب��رت مثل ه��ذه الوقاح��ة حتّدياً صاعق��اً لكبرياء س��فيروس. فأصدر 

مرس��وماً في العام 202 مينع فيه الناس من اعتناق أي من الديانتني اليهودية 

واملسيحية، وذلك حتت طائلة املوت. وقد جاوز الرسميون تعليمات اإلمبراطور 

هذه، س��اعني، كما يفعل أمثالهم، إلعطاء رؤس��ائهم انطباع��اً يبنّي مقدار 

كفاءتهم. فبدأوا باقتالع هذا الدين اجلديد من اجلذور. وكانت بربيتوا وزمالؤها 

ف��ي قرطاج��ة من بني الذين عانوا. كما كان هناك آخ��رون كثيرون غيرهم في 

شمال إفريقيا.

ظهرت ضراوة هذا املرسوم على أشّدها بعيداً مبحاذاة الشاطئ املتوسطي 

ملدينة اإلسكندرية، حيث ُجّرد ليونيدس )Leonides(، والد العالم الالهوتي 

املعروف أوريجانوس، من جميع ممتلكاته ومقتنياته، وسيق للموت مع أعضاء 

آخرين من الكنيس��ة هناك. كان ليونيدس قد نّش���أ أوالده الس��بعة، والذين 

كان أوريجان��وس أكبرهم س��ناً، بكثير م��ن االهتمام العمي��ق بهم والصالة 

كما عّلمهم التمييز بني الصالح والطالح، حتى يتمس��ّكوا باألول ويتجّنبوا 

الثاني. وكان قد عّلمهم أن يستظهروا جزءاً يسيراً من الكتاب املقدس يومياً. 

وعندم��ا س��مع أوريجانوس أّن أباه اعُتق��ل، قرر، وكان حينئ��ٍذ يبلغ من العمر 

السابعة عشر، أن يذهب إلى املدرج، وإلى املوت مع والده إذا اقتضت الضرورة. 

ولك��ّن أمه، وقد آملها جداً أن تفق��د كالً من زوجها وابنها في يوٍم واحد، خبأت 

Lloyd p. 38، Tertullien De Corona Militis 1 -108
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س��افر مراراً بعد ذلك في رحالت خلدمة املس��يح. كما كتب عدداً من الكتب 

الالهوتية، وقاد عدداً من اليهود والوثنيني إلى اإلميان املسيحي. ومع ذلك، فقد 

اعُتبرت بعض أفكاره الفلس��فية وتفاس��يره الرمزية للكت��اب املقدس، مثاراً 

للجدل إلى يومنا هذا.

لم ينَس أوريجانوس قط تعليم الكتاب املقدس واملثل الصالح الذي أخذه 

ع��ن والده. لقد بقي ليونيدس غير معروف تقريباً، ولكن تأثيره أعطى اخلالص 

للكثيرين من خالل عمل ابنه الذي اقتفى آثار أبيه. األول دُعي للموت من أجل 
املسيح، واآلخر دُعي ليحيا له.111

اس��تمر االضطهاد ف��ي أجزاء عديدة م��ن اإلمبراطوري��ة الرومانية، وكان 

قاس��ياً ج��داً لدرجة اعتق��د معها الكثيرون أن س��فيروس ه��و املقصود في 

ِ »ضد املس��يح« العظيم الذي س��يقوم مح��اوالً أن يبيد  الكت��اب املقدس ب�

كنيسة املسيح قبل رجوع املسيح ونهاية العالم.112 ويبدو أن سفيروس قد 

ظّن أنه مبرس��ومه الظالم ذاك، قد جنح في حتطيم معنويات املس��يحيني، وأن 

يدّمر كنيسة املسيح متاماً. وقد متّ جتاهل املسيحيني بشكل كبير خالل بقية 

حكم سفيروس، وحتى خالل أيام خلفائه التاليني.

ثم عرفت الكنائس الس��الم واحلرية م��ن النزاعات، ملا يقارب النصف قرن. 

وهكذا ازده��رت بهدوء. ولكْن، هنا، كان يكمن اخلطر املُهلك. فقد بدأ العديد 

من املسيحيني بالتراخي واالشتراك أكثر فأكثر ومبزيد من التساهل في ملذات 

حياة املدينة وفي تس��لياتها املوهنة. وش��يئاً فشيئاً بدأ املسيحيون يفقدون 

ضبط النفس، وخسروا ذلك الشعور بكونهم شعباً خاصاً، كما ذهب عنهم 

ذلك الثبات، واإلميان السماوي الراسخ الذي قّواهم ودعمهم خالل تلك األزمة 

الرهيبة التي عاشوا خاللها بنجاح منقطع النظير خلمسني عاماً خلت.

وم��ع م��رور الق��رن الثالث، بدأ املس��يحيون ينش��دون صداق��ة جيرانهم 

111- لإلطالع على حياة أوريجانوس وعمله راجع:
Schaff HOTCC Vol. pp. 785 -796

Foakes- Jackson pp. 273 -277
112- 2 )تسالونيكي 2: 3و4(، )يوحنا 2: 18(، )رؤيا 13: 8-5(

الوثنيني ورضاهم، وتركوا أنفس��هم، ولألس��ف، غير مستعدين للصمود في 

وجه الضغوطات الكبرى التي كانت بانتظارهم.
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ف��ي العام 249م بدأت غيوم العاصفة تتجّمع من جديد. فقد ضاق صدر 

اإلمبراط��ور اجلديد دكيوس )Decius( وازداد قلقه باّطراد، بس��بب تفّس��خ 

اإلمبراطوري��ة الرومانية، فضالً عن تخّلفها العس��كري. وق��د عزا اإلمبراطور 

ضعف اإلمبراطورية و وهنها إلى اس��تياء اآللهة. كان يأمل إعادة االزدهار إلى 

األراضي اخلاضعة لس��لطانه وسيطرته عندما أصدر مرسوماً دعا فيه جميع 

املواطن��ني، رجاالً ونس��اًء، إلى تقريب الذبائح لآللهة بش��كل علني، وتس��ّلم 

شهادة من املسؤولني احملليني تثبت أنهم فعلوا ذلك.

وعلى هذا األس��اس أُخرج املس��يحيون من بيوتهم، ودُفعوا بخشونة إلى 

الس��احات العام��ة، وأُم��روا بتقريب الذبائ��ح. فبعضهم، مّم��ن رُوِّع بالتهديد، 

أذع��ن ألوام��ر اإلمبراطور، والس��ّيما أولئ��ك الذين كان والؤهم املس��يحي قد 

ضعف خالل أيام الس��الم السابقة املضعفة. فأسرعوا إلى املعابد استجابًة 

لألم��ر اإلمبراطوري، بينما قام آخرون، من طريق التآمر مع املس��ؤولني، بش��راء 

ش��هادات م��ن دون أن يكونوا قد قام��وا فعالً بتقدمي القراب��ني املطلوبة. إالّ أن 

ع��دداً كبيراً منهم رفضوا اإلذعان ملثل هذا املرس��وم فهلك الكثيرون منهم. 

ب في مدينة صور. وهكذا  وكان أوريجانوس من بني الذين ثبتوا، فُس��جن وُعذِّ

اسُتش��هد متأّث��راً بجراحه من ج��راء التعذيب الوحش��ي، وكان عمره يناهز 

الس��بعني. ولكن يالحظ أن املس��يحيني لم يعودوا يُّتهمون بعد بالقتل وزنى 

احملارم والفساد، ذلك ألّن نقاوتهم و أخالقياتهم الشريفة، كانت معروفة لدى 

اجلميع. منذ ذلك التاريخ، أصبح جلّياً أن الس��بب وراء معاداتهم هو رفضهم 

لإلذع��ان ملتطلبات العبادة الوثنية، ال التهم بارتكاب أعمال الس��وء املوجهة 

ضدهم.

كت��ب كبريان��وس )Cyprien(، ناظ��ر كنيس��ة قرطاجة، مط��ّوالً عن 

االضطه��اد ال��ذي حتّمل��ه املس��يحيون، وكان الكثي��رون بينهم مم��ن عرفهم 

ش��خصياً. وقد ُس��جن عدد منهم ف��ي قرطاجة نفس��ها، بينهم النس��اء 

واألطف��ال، ومات بعضهم من ج��ّراء التعذيب. وح��دث أن كان أحد هؤالء في 
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روم��ا، ويدع��ى كلرينوس )Celerinus( حني صدر مرس��وم ديس��يوس. وقد 

حتّمل كلرين��وس األذى والتعذيب هناك، من دون أن يتراجع. وأخيراً، اس��ُتدعي 

للمثول أمام اإلمبراطور نفسه، حيث اعترف بإميانه املسيحي بكل ثبات. وقد 

كت��ب عنه كبريانوس قائ��الً: »لقد كان أول هؤالء الذي��ن واجهوا املعركة في 

أيامنا... لقد مش��ى في مقدمة الصف ليواجه احلاكم نفس��ه، ذلك احلاكم 

الذي اختلق النزاع.« احُتجز كلرينوس تس��عة عش��ر يوماً في زنزانة السجن 

مثقالً بالسالسل احلديدية. وقد كتب كبريانوس قائالً: »كان جسمه مصّفداً 

مغلوالً، أّما روحه فكانت متحررة من األغالل. لقد ذبل جسده من جّراء افتقاره 

الطويل إلى الطعام واملاء، ولكن نفس��ه عاش��ت باإلميان وباستقامته، واهلل 

كان يغّذيه بالطعام الروحي. ففي مواجهة البلوى، كان كلرينوس أقوى منها، 

وفي س��جنه، كان أنبل من سّجانيه، وفي متدده على األرض، كان مارداً يضارع 

معذبي��ه الواقفني فوقه، وفي األصفاد، كان أقوى من أولئك الذين قّيدوه، وفي 

محاكمته، كانت له وقفة أش��رف من تلك التي لقضاته، وعلى الرغم من أن 

قدميه كانتا مقّيدتني، فقد استطاع أن يسحق رأس األفعى.«

لقد جنا كلرينوس من محنته، وعاد إلى إفريقيا الش��مالية، حيث استمر 

يخدم كقارئ )إذ كان يتلو آيات الكتاب املقدس في االجتماعات( في كنيسة 

قرطاج��ة. هذا، وأن نُدباته وآثار جراحه الكثيرة كانت موضوع إعجاب املؤمنني 

هناك، إذ أدهش��هم أن يصمد إنسان من أجل اإلميان، إزاء تعذيب وحشي بهذا 

املقدار، غير خاضع أو مستسلم، ال للموت وال لألكاذيب. وأشار كبريانوس إلى 

أنه »إذا ما رفض ش��خص ما أن يؤمن مبا يس��مع كما رفض توما )أن يؤمن مبا 

سمع عن املسيح(، فعندئٍذ البّد من أن يصّدق شهادة ما يراه بأم عينيه، إذ يرى 
البرهان احلي على صحة ما نقول.«113

ش��اب آخ��ر يُدع��ى أوريلي��وس )Aurelius(، واج��ه احملاكم��ة ذاتها في 

قرطاجة. وقد جيء به أمام قضاة املدينة للمرة األولى، حيث عومل بخشونة، 

وقد ص��در احلكم بإبعاده عن املقاطعة. ولم مت��ِض إالّ فترة وجيزة، حتى جيء 

بهذا الش��اب م��رة ثانية ليمثل أم��ام الوالي، وقد عومل ثاني��ًة معاملة أكثر 

Cyprien Epitre 33 ، Monceaux Tome II p. 137 -113

وحش��ية وعنفاً وقس��وًة. وكتب عنه كبريانوس قائالً: »إّن هذا الشاب ناضل 

في معركتني، واعترف باملسيح مرتني، وفي املرتني خرج مبجد االعتراف املنتصر: 

بع��د انتصاره األول نُفي إلى خارج البالد. ثم دخل املعركة مجّدداً، لكي يواجه 

نزاعاً أعنف هذه املرة، وهكذا انتصر من جديد. لقد خرج من معركة الشهيد 

منتص��راً. فف��ي كل مرة يحاول ع��دو اهلل حتريض عبيده على فعل الش��ر، إن 

جندي اهلل الذي هو أبداً مستعد وأبداً شجاع، يصمد في وجهه، وهكذا يحرز 

االنتصار. لم يكتِف هذا الش��اب املس��يحي بأن يناضل مرة واحدة في حضور 

بعض الناس حينما ُحكم عليه بالنفي، لقد اس��تحق أن يقاتل في الس��احة 

العامة، حيث رأى اجلميع شجاعته وإقدامه، فبعد القضاة، كان عليه أن يقهر 

الوال��ي، وبعد النفي، كان يحت��اج أن ينتصر على التعذي��ب والتنكيل.« وقد 

جنا أوريليوس بنفس��ه، كما جنا س��لفه كلرينوس، وأصبح ه��و اآلخر قارئاً في 

كنيسة قرطاجة.114 

 )Numidicus( وفي الوقت نفس��ه تقريباً، أصبح اس��م نوميديكوس

مش��هوراً في األوس��اط املس��يحية، كمن رأى أمتعة وقد حرق��ت، ولكنه جنا 

»كم��ا بنار«115 كان نوميديكوس عضواً محبوباً جداً في كنيس��ة قرطاجة. 
وكان مص��دراً عظيم��اً لتقوي��ة زمالئه هن��اك وذلك بفضل قدوت��ه أمامهم 

وتش��جيعه له��م. في تلك األيام، س��خط رع��اع قرطاجة على املس��يحيني 

مّتهمينهم بجلب سوء احلظ. لذا، كانوا يقذفونهم باحلجارة، أو يحرقون كل 

من يقع في أيديهم. كان نوميديكوس وزوجته من بني أولئك الذين وقعوا في 

أيدي احلش��ود الهائجة، فأخذوهما بعي��داً. رأى نوميديكوس بأم العني زوجته 

املس��كينة وهي حتترق بجانبه بلهب النيران املس��تعرة. أّما هو فكان مثخناً 

باجل��راح واحلروق البالغة، فظنوه ميتاً وبالتالي تركوه. إالّ أن ابنته التي حضرت 

إلى املكان تفتش عن جثة أبيها بني األنقاض احملترقة، وجدته، وهو ال يزال حياً، 

فتمّكنت من إعادة العافية إليه. وبعد ش��فائه التام، عاد إلى الكنيس��ة في 
قرطاجة، حيث أصبح مساعداً مسؤوالً في إدارة كنيسة قرطاجة.116

Cyprien Epitre 32 ، Monceaux Tome II p. 137 -114
115- )كورنثوس 3: 15(
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لق��د جنا كل من كلرينوس و أوريليوس و نوميديكوس من االضطهاد الذي 

مارسه ضدهم ديس��يوس، ولكن كثيرين خّروا صرعى. لقد تسّلم كلرينوس 

كتاب��اً من أحد أصدقائ��ه املدعو لوكيانوس )Lucianus(، مرس��الً له أخبار 

زمالئه في األس��ر واملعاناة. علم من الرس��الة، أن اثني عش��ر من املؤمنني في 

الس��جون، قد لقوا حتفهم بس��بب اجلوع والعطش، وأن اثنني آخرين ماتا في 

Map-( وماباليكوس )Paulus( ققرطاجة بس��بب التنكيل، وهم��ا بول��س

palicus(، وقد أضيف اس��ماهما بكل حرص إلى هذه الالئحة املتنامية من 
الشهداء.117

وف��ي ذلك الوقت، ُجّرد العديد من املس��يحيني األكث��ر قوة من أمالكهم، 

وأُبع��دوا من األصقاع الرومانية. لقد وجدوا س��بيلهم إل��ى القرى الداخلية، 

بعيداً عن املدينة، وعن متناول أيدي الرسميني اإلمبراطوريني. فأسسوا هناك 

جذوراً، وب��دأوا حياة جديدة. قد يتحّس��رون على رفاهية احلضارة، ويش��عرون 

بافتقارهم إلى املداخيل املعيش��ية الثابتة، ولكن، البّد من أنهم فرحوا كثيراً 

بحّرية العبادة بالشكل الذي يريدون. وواضح، فوق ذلك، أنهم لم يستطيعوا 

االحتفاظ بإميانهم ألنفس��هم، إذ س��رعان ما س��مع األمازيغيون في املناطق 

الداخلية بالرواية التي سردها لهم أولئك الالجئون، ما حدث لهم بالتفصيل، 

ومل��اذا أُجبروا عل��ى ترك ديارهم وأمالكه��م ومقتنياتهم، واحلافز الذي رّس��خ 

فيه��م مثل هذا اإلميان والفرح، اإلميان الذي كانوا على اس��تعداد دائم ليبذلوا 
في سبيله كل شيء.118

كان اإلمبراط��ور ديس��يوس، بغي��ر قصد منه، س��بباً لكثير م��ن الناس، 

ما في املقاطعات النائية  ليس��تمعوا إلى بشارة اإلجنيل للمرة األولى، والس��يّ

جداً عن املدن الس��احلية. لكن ديسيوس نفسه لم يعرف هذا قط. وبخذالن 

آلهته له، ُقتل ديس��يوس في معركة خاضه��ا ضد القوطيني في العام 251 

ميالدية ولم يدم حكمه أكثر من ثالث س��نوات. بعد موته، تنّفست الكنائس 

املس��يحية الُصعداء، وبجردٍة حلس��اباتها، وجدت نفس��ها تخرج من وطيس 

Cyprien Epitre 8 -117
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املعركة قوية وأكثر صالبة بفعل نيران املعاناة. لقد وجدت نفس��ها حّرة مرة 

جدي��دة من التأثي��رات املضعفة ألولئك املس��يحيني االس��ميني الذين كانوا 

يعيش��ون في وس��طها. كما ابتهجت بأبطالها اجلدد، وبثباته��م اجمليد. أّما 

الناجون، فقد ازدادوا جميعهم عزماً على إتّباع املس��يح في الس��راء والضراء، 

ف��ي الضيق والفرج، في املوت أو احلياة، وهم مصممون أن يبقوا مخلصني له، 

مهما حدث.

* * * * * * * * * * * * * * *                      

ولكن، ملاذا ثار اجملتمع الوثني ضد املس��يحيني بهذا الش��كل؟ وأّي أذى حلق 

مبواطني قرطاجة وروما على أيدي هذا الشعب املسالم؟ وكيف أساءوا إليهم؟ 

ولكي جنيب عن هذا السؤال، يكفي أن نواجه حقيقة أن املسيحيني يختلفون 

عن غيرهم. فهم لم يتصرفوا كأناس اعتياديني، وهكذا كان الغموض يلّفهم 

في نظر بقية الناس. وألّن تصرفاتهم لم تكن عادية، لذا لم يكن سهالً التنبؤ 

عنه��ا. وعليه، فهم يدعون إلى الريبة والش��ك، س��واء بالنس��بة إلى احلكام 

واملسؤولني، أم إلى جيرانهم من املواطنني.

منذ األيام األولى للمس��يحية، راح الناس يتناقلون شائعات غامضة عن 

املس��يحيني: تُرى، ماذا يهيئ املس��يحيون ف��ي اجتماعاتهم الس��رية؟ لَم ال 

يسمحون، إالّ ألولئك العارفني أس��رارهم، بحضور وجبات طعامهم اخلاصة؟ 

وألّن اجتماعات املس��يحيني كان��ت تُعقد خلف األبواب املغلقة، وال يُس��مح 

بالدخول إالّ ألولئك األعضاء املعترف بهم، نتج من ذلك شّتى أنواع االفتراءات 

والش��كوك. فهل املسيحيون يدبِّرون للقيام بثورة أو عصيان ضد اإلمبراطور؟ 

أم أنهم يتآمرون لتهديهم معابد اآللهة؟ وماذا يفعلون في أثناء ما يس��ّمونه 

»والئم احملبة«؟

هنا تصّدى ترتوليانوس وزمالؤه لهذه التلميحات، مؤّكدين براءة املسيحيني. 

إنه يصف الش��ركة املس��يحية املقدس��ة واخلالية من أية أذية. ويذكر كيف 

أنهم بعد تناولهم والئم الطعام املشتركة، لم يكونوا ميارسون شعائر دينية 

فاس��قة، وإمنا على نقيض ذلك إذ يعبدون اهلل، الذي كانوا يجتمعون باسمه. 
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»وكان هذا االحتفال ينتهي كما ابتدأ، بالصالة.« ثم يسأل ترتوليانوس قائالً: 
»َمن ِمن الناس تضرر بسبب اجتماعاتنا؟ فنحن مجتمعني، ال نفرق في شيء 
عن��ا ونحن متفرقني أحدن��ا عن اآلخر. إننا كمجموعة، متام��اً كما نحن أفراد. 

نح��ن ال نؤذي أحداً، وال جنلب احلزن واألس��ى ألحد. ألنه عندما يجتمع الفاضل 

مع الصال��ح واحلنون يلتقي الطاهر فال يجوز أن يُدع��ى ذلك جماعة متمّردة، 
وإمنا شركة جديرة باالحترام والشرف.«119

عل��ى أن الس��بب األهم للكراهية الش��عبية املوجهة ضد املس��يحيني، 

كان على األرجح لكونهم ال يش��اركون في التس��ليات العامة – في بهرجات 

األيام املقدسة الوثنية – وألنهم متخّلفون عن حضور احلفالت التي تنظمها 

النقاب��ات الوثنية العمالية. إن م��ا حّير، بل أغضب معاصريهم من الناس لم 

يكن بس��بب ما فعلوه على قدر ما كان بس��بب ما رفض��وا فعله. وقد انبرى 

ترتوليانوس مرة أخرى، يدافع عن املس��يحيني، محاوال ًش��رح األس��باب فقال: 

»نحن ال شأن لنا بصخابة املباريات، وال ببذاءة املسرح، وال بوحشية امليدان.« 
120وقد أّقر ترتوليانوس بأّن املسيحيني ال يشترون أكاليل الورود املألوفة لتزيني 

املعاب��د الوثنية، ولكنهم ال يريدون أن يكون عند أحد انطباع بأّن املس��يحيني 

معادون للعالم الذي يحيط بهم. فإن املس��يحيني يش��اركون في نش��اطات 

احلي��اة اليومية بش��كل كامل – في الدكاكني وفي األس��واق، في الس��احة 

العامة وفي كل مكان سواء أفي املدن أو في الريف. واملسيحيون كانوا يعملون 

في احلقول والورش نفس��ها، وهم يأكلون في املطاعم نفسها، وهم يلبسون 

الثياب نفسها، ويطبخون أنواع األطعمة نفسها، ويستعملون األثاث نفسه، 

وه��م محترمون وأصدقاء للجميع. ولم يُِدر املس��يحيون ظهورهم جليرانهم 
قط، وال أساءوا وال أهانوا األمور املثّمنة عندهم.121

إالّ أنه كان في مدن اإلمبراطورية الرومانية وقراها أناٌس ذوو نفوذ استفادوا 

ش��خصّياً من الواقع القائم. وقد بدأوا يش��عرون بأنهم مهّددون جداً بسبب 

Apologeticus 39 -119
Apologeticus 39 -120
Apologeticus 42 -121

النمو الس��ريع للجماعات املس��يحية في وس��طها. ولم يس��تطع الكهنة 

الوثني��ون أن يخفوا اس��تياءهم إزاء ما يحدث من تقّلص ف��ي نفوذ آلهتهم، 

وتراج��ع في ع��دد الذي��ن يحض��رون لعبادتها. فقد ب��دأت صنادي��ق املال في 

الهياكل تفرغ باّطراد. وراح صّناع الصور وأكاليل الغار يتذّمرون مهّددين، كما 

حصل قبل عدة س��نوات م��ع دميتريوس الصائغ وصّناعه في أفس��س عندما 

بدأت عظمة اإللهة أرطاميس باالنخفاض من جّراء كرازة الرس��ول بولس.122 

فجمي��ع بائعي أدوات التزيني وأصحاب احلف��الت الترفيهية التي كانت رائجة 

آن��ذاك، واملضيف��ني – من صانعي اجملوه��رات، واملوس��يقيني والراقصني، وكل 

احملترفني في املس��رح، والالعب��ني الرياضيني واجملالدين – كل ه��ؤالء وغيرهم، 

ص��اروا ينظ��رون إلى املس��يحيني نظرتهم إل��ى األعداء، ألنهم ل��م يحضروا 

معارضهم ولم يش��تروا بضائعهم، بل تس��ببوا في انسحاب زبائنهم. كما 

أّن بعضاً من املونتانيني األكثر تطّرفاً، وّبخوا أحياناً أيضاً بش��كل ساخر عبدة 

بوا بذلك إس��اءة، وجّروا على  األوثان هؤالء على تفاهة جتارتهم الدينية، فس��بّ

األحكم منهم من إخوتهم املسيحيني عاّراً لم يكن ضرورياً.

كان ال��والء لإلمبراطور من القيم التي متّس��كت بها بحزم ودافعت عنها 

بحماس��ة، لي��س طبق��ة النخبة احلاكمة فحس��ب، ب��ل غالبي��ة املواطنني 

أيضاً. لذا، فقد أس��يء جداً فهم املس��يحيني الذين ل��م يكونوا يتبعون مثل 

ه��ذه العادات التي اكتس��بت صفة االحترام نظراً لقدمه��ا، وهكذا أصبحوا 

مكروهني كرهاً شديداً، وباتوا في نظر القوم وكأنهم يحاولون تقويض أسس 

احلضارة الرومانية نفس��ها. فاملسيحيون ال يش��اركون في الديانة الوطنية، 

وهم ال يقّربون التقدمات ليضمنوا بذلك السالم واالزدهار لألرض، وال يطرحون 

البخور في املبخرة كعالمة الوالء لإلمبراطور وآلهته التي ُجعلت اإلمبراطورية 

حت��ت رعايتها. وهكذا بدا املس��يحيون وكأنهم اختاروا البق��اء خارج اجملتمع، 

يتمتعون بنعمه، ولكنهم في الوقت ذاته، يتمّلصون من مس��ؤولياتهم. وقد 

وجد أعضاء الكنيس��ة الذين ميتلكون العقارات، صعوبة في جتّنب املشاركة 

في عبادة األوثان: فمالكو األراضي واملنازل، كان يُنتظر منهم أن يساهموا إلى 

122- )أعمال 19: 27-23(
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حد كبير بكلفة التقدمات العامة واملشاهد املسرحية. والعائالت املسيحية 

املوس��رة، كانت بش��كل خاص عرضة خلبث احلّس��اد، إضافًة إلى اجلواس��يس 

الذي��ن كان األباطرة املش��ككون واملرتابون يس��تخدمونهم. فف��ي الواقع، إن 

أخطر التهم التي واجهت املس��يحيني، باتت مجهول��ة هوية أصحابها. فإذا 

ما جاء ش��خص معروف باّدعاء تافه أو كاذب، قد يجد نفسه في ورطة بالغة 

اخلط��ورة، ولكن متى كان��ت التهمة مجهولة هوي��ة أصحابها، فإنه يتمكن 

بعدها من اإلفالت من العقوبة بس��هولة. وبهذا األسلوب، متّكن أعداء اإلميان 

من ارتكاب أش��نع االفتراءات الال مس��ؤولة. وأحيان��اً كان اليهود في غيرتهم 

عل��ى مركزهم املمّيز كمنتمني إلى ديانة مس��موح له��ا، يقفون في طليعة 

املهاجمني: مثالً، كان لهم دور رئيس في استشهاد بوليكاربوس.

إضاف��ًة إل��ى ذل��ك، يخبرن��ا ترتوليانوس، أن��ه اس��تناداً إلى خبرت��ه، كان 

املس��يحيون مكروهني غالباً فقط بس��بب محبته��م بعضهم لبعض. لقد 

عارض الوثنيون الطريقة التي كان املسيحيون يعاملون فيها بعضهم بعضاً 

كإخوة وأخوات، مس��اعدين أحدهم اآلخر، وداعمني أراملهم وأيتامهم والذين 

كان��وا في ضيق وعوز. »إن ممارس��تنا لهذا العطف احمل��ب وتنفيذه عملياً هو 

الذي، بش��كل رئيس، يس��منا بالعار في نظر بعض الناس.« يقولون: »أنظروا 

كيف يحب املس��يحيون بعضهم بعضاَ.« ذلك ألنهم هم أنفسهم يكرهون 

بعضه��م بعض��اً. ويقولون أيضاً: »أنظروا كيف أن املس��يحيني مس��تعدون 

ليموت��وا بعضهم ألجل بعض.« ذلك ألنهم هم أنفس��هم أكثر اس��تعداداً 

لقت��ل أحدهم اآلخر. إنه��م يجدون خطأ فينا أيضاً ألنن��ا نطلق على بعضنا 

التس��مية »أخ«. أش��عر أني متأكد أن الس��بب وراء انتقادنا ه��و التالي: كل 
تسمية صداقة عندهم ليست سوى مجّرد اّدعاء مزعوم ورخيص.«123

لقد حرصت اجلماعة املس��يحية كل احلرص على تكرمي اإلمبراطور، وعلى 

إطاع��ة القوانني، ودفع كل ما يترتب عليهم م��ن ضرائب. فكلمة اهلل تقول: 

»لتخض��ع كل نف��س للس��الطني الفائقة، ألن��ه ليس س��لطان إالّ من اهلل 
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والسالطني الكائنة هي مرّتبة من اهلل.«124

وقد أسرع ترتوليانوس باإلشارة إلى أّن املسيحيني لم يكن لديهم أية دوافع 

أو أطماع سياس��ية، وهم ليس��وا بالتالي ثّواراً ضد احلكوم��ة والدولة. كانوا 

مس��املني ش��رفاء، وذوي احترام ووقار. فإّن أفضل األباطرة وأحكم املسؤولني، 

أض��اف ترتوليانوس، كانوا يعلم��ون ذلك جيداً: لقد رأوا في املس��يحيني تلك 

املزايا الرفيعة اخلالصة التي وّدوا لو يجدون مثلها في جميع اخلاضعني لهم.

األباطرة األشرار وحدهم اضطهدوا الكنيسة، تابع ترتوليانوس، وذلك إّما 

لكونهم ضعفاء أو راغبني في متّل��ق الوثنيني املتطرفني، وإّما لكونهم أنانيني 

للغاية يدفعهم مزاجهم بدل احلكم الس��ليم. و ترتوليانوس نفسه خاطب 

الرس��ميني الرومان راجياً منهم التساهل مع املسيحيني وواعداً بتقدمي الوالء 

بالقابل.

إالّ أن��ه في بعض األحي��ان كان يج��د املس��يحيون أّن واجبهم يجعلهم 

في نزاع مع الس��لطات. فإذا أعطوا ما لقيص��ر لقيصر، كان عليهم أيضاً أن 

يعطوا ما هلل هلل.125 وحتى سلطة اإلمبراطور نفسها كانت خاضعة لذلك 

الكائن اإللهي الذي خلق كل شيء. وبعض الظروف لم تترك لهم سوى خيار 

أن »يطيع��وا اهلل أكثر من الناس.«126 فهم ال ميكنه��م أن يقّربوا التقدمات 

لألصنام، مثالً، حتى ولو صدر مرسوم ملكي يطلب مثل هذا العمل، وال كانوا 

يس��تطيعون أن يسّفهوا اس��م املس��يح أو يلعنوه وبعضهم رفض الَقسم 

القانوني، معتقدين أنه من اخلطأ أن يُقسم املسيحي مبثل هذا القسم، فقد 

عّلمهم الرب: »ال حتلفوا البتة، ال بالس��ماء...، وال باألرض... ال حتلف برأس��ك 

ألنك ال تقدر أن جتعل ش��عرة واحدة بيضاء أو س��وداء. بل ليكن كالمكم نعم 

نع��م ال ال. وم��ا زاد على ذلك فهو من الش��رير.«127 ولم يس��تطع آخرون من 

املس��يحيني أن يوّفقوا بني خدمة اجلندية وضمائرهم املس��يحية. إن مواقف 

رافضة كهذه، صّبت وال شك الزيت على نيران احلقد.
124- )رومية 13: 1(

125- باإلشارة إلى ) مرقس 12: 17(
126- )أعمال 5: 29(

127- )متى 5: 37-34(
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كان��ت الطبقات العليا من الرومان، وعل��ى األخص كبار املاّلكني، ينظرون 

بح��ذر إل��ى كل تعليم جدي��د قد يه��دد وضعه��م الراهن، ويّع��رض غناهم 

ومراكزهم للخطر. فإن التعليم املس��يحي القائل باملساواة، لم يكن محبباً 

لدى األوس��اط األرس��تقراطية الوثنية الغنية. وهكذا حص��ل توّتر، خصوصاً 

في أيام اجلفاف وندرة املؤن. ش��عر الوعاظ املس��يحيون في أنفس��هم بأنهم 

ملتزمون إلى حّد قليل جداً باملوافقة على تلك الهوة الس��حيقة بني الفقراء 

د.  واألغنياء. وبخاصة عندما كان أصحابهم وجيرانهم يعانون اجلوع والتش��رّ

ثم راحوا، على غرار املس��يح نفس��ه، يحثون أصحاب الكنوز على كنزها في 

السماء ال على األرض، مستوحني ممّا يذكره العهد اجلديد بشأن أشراك الغنى 

والبركات املعلنة للمحتاجني واملسحوقني. وقد القت هذه األفكار آذاناً صاغية 

لدى الفقراء، ولكنها لم تلَق ش��عبية عند املس��ؤولني الرومان. إن الرسميني 

احملليني، وكانوا في غالبيتهم من الطبقات األرستقراطية، لم يتردّدوا قط في 

وض��ع موضع التنفيذ أي مرس��وم إمبراطوري يعد باقت��الع هذه التعاليم من 

جذورها وتخريبها.

م��ن الضروري أن نتذك��ر أيضاً أنه إلى جانب التش��ريع الصارم للمحاكم 

البلدي��ة، وعداوة الرع��اع التي ال ميك��ن التنبؤ عنه��ا، كان املؤمنون معّرضني 

حملاكمة عائلية يرأس��ها رب العائلة وصالحياته ت��كاد تكون ال متناهية. لقد 

كان بإم��كان الزوج الوثني مث��الً أن يدين زوجته املؤمنة ويحكم عليها باملوت. 

ومعروف عن آباء أنهم حرموا أوالدهم من امليراث، وأنهم فرضوا كل أس��اليب 

التعذيب على عبيدهم إذا اعترفوا باإلميان املسيحي.

كان��ت القوات اجملّندة ضد الكنائس متنوع��ة وثقيلة. ومعظم الصعوبة 

تكمن في أّن الس��لطات الرومانية لم تكن تعترف بالدين املس��يحي رسمياً، 

ل��ذا لم يكن يحق للمس��يحي أن يدافع عن نفس��ه قانوناً أو ش��رعاً. ويذكر 

ترتوليانوس في هذا الصدد كيف أن الوثنيني كانوا أحياناً يوّبخون املسيحيني 

وبشكل ساخر قائلني: »مبوجب القانون، أنتم لستم حتى مبوجودين.« ولكنه، 

أّي ترتوليانوس يرّد بالقول إّن املس��يحيني موجودون حقاً، سواء أشاء الوثنيون 

ذل��ك، أم أب��وا. وإذا كان األمر كذلك، َفَم��ن إذاً من االثنني يك��ون بخالف احلق: 

املسيحيون أم القانون؟128

وقد يُس��أل ملاذا لم تس��َع الكنيس��ة املس��يحية للحصول على اعتراف 

ش��رعي بها، خصوص��اً وأن اليهود كانوا قد حصلوا عل��ى مثل هذا االعتراف. 

العق��دة تكمن في ك��ون الرومان يعتب��رون أّن الديانة هي مس��ألة ِعرقية، ال 

مسألة اقتناع ش��خصي. فاليونانيون كان لهم آلهتهم، وكذا بالنسبة إلى 

الروم��ان. وقال كلس��وس )Celse( ف��ي معرض انتقاده للمس��يحيني: »أّما 

اليهود، فال ميكن أن يالموا، ألّن على كل إنس��ان أن يعيش مبوجب عادات بلده، 

بينما املسيحيون قد تخّلوا عن شعائرهم الوطنية بسبب تعاليم املسيح.«129 

عل��ى أن املش��رعني الروم��ان اعتبروا أن والء اإلنس��ان األول لي��س لضميره وال 

آللهت��ه، بل للدولة. واإلمبراطورية اّدعت لنفس��ها احلق بأن تقّرر لرعاياها أّية 

آله��ة يجب أن يعبدوا. ولم تكّلف الدولة نفس��ها عناء االهتمام باملعتقدات 

اخلاصة التي يؤمن بها اإلنس��ان، ولكنها فرضت عليه، بش��ّدة وحزم، أن يلتزم 

بش��كل نهائي بحضور الطق��وس العامة اخملتصة بديان��ة الدولة، وأن يُظهر 

بشكل واضح خضوعه وامتثاله. هذا، وإن إمياناً جديداً مينع أصحابه من عبادة 

األوثان كان من الطبيعي له أن يصطدم بنظام كهذا.

ال ميكن حلكومة كليانية أن تتفهم بسهولة فكرة وجود مواطن مخلص 

ينتمي إلى ديٍن مستقل. إال أن ترتوليانوس ترافع أمام احلّكام الرومان ليعاملوا 

املس��يحيني بالع��دل إذ مينحوهم فرص��ة فقط للتعبير ع��ن وجهة نظرهم. 

فإذا حاولت الس��لطات، ولو فقط أن تكتش��ف ما الذي يؤمن به املسيحيون، 

فإنها س��تتوقف عن صّب جام غضبها عليهم. وفي الواقع، أضاف يقول، لن 

يجد املسؤولون شيئاً يالم املسيحيون عليه. يُسمح للناس املتهمني بجرائم 

العنف أن يدافعوا عن أنفس��هم وليس هذا فحس��ب، بل أن يعّينوا محامني 

محترف��ني للدفاع عنهم. »عندهم فرصة كاملة للرّد كما أيضاً الس��تجواب 

الشاهد أو اخلصم ابتغاء دحض شهادته، ذلك ألنه، من غير املسموح أن يدان 

الن��اس من دون س��ماع ش��هاداتهم أو قبول دفاعهم. أّما املس��يحيون، فهم 
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وحدهم غير املس��موح لهم بأن يقولوا أي ش��يء لتبرئة س��احتهم، وللدفاع 

عن احلق، وإلنقاذ القاضي م��ن الظلم. فالقاضي هّمه الوحيد إرضاء اجلمهور 
احلاقد – أي االعتراف باسم املسيح، ال استقصاء تهمة أعمال السوء.«130

واستطرد ترتوليانوس قائالً إّن كل هذا العداء، هو نتيجة التعّصب األعمى 

عن جه��ل. فإذا ما توّقف الن��اس للحظة فقط، للتبّص��ر والنظر في حقائق 

هذه القضية، فإنهم س��يرون األشياء من منظار مختلف متاماً. »فكل الذين 

كرهوا، بسبب عدم معرفتهم حقيقة األشياء التي كرهوها أو حقدوا عليها، 

سيتوقفون عن هذه الكراهية حاملا يكّفون عن جهلهم هذا... الناس يصرخون 

قائلني إن الدولة قد امتألت باملسيحيني. فاملسيحيون في القرى واألرياف وفي 

اجلزر أيضاً، والناس من اجلنس��ني، ومن كل األعمار، وفي كل األوضاع، حتى من 

ذوي املراكز االجتماعية العليا ينتقلون إلى اجملتمع املسيحي. يولولون ويندبون 

بس��بب هذه األمور، كما لو أّن هناك نكب��ة أو كارثة. لكنهم على الرغم من 

كل هذا ليس��وا على اس��تعداد أبداً للتفتيش عن بعض احلسنات فيها التي 
قد تكون قد فاتتهم.«131

أش��ار ترتوليانوس باستمرار إلى استعداد املس��يحيني للموت عوضاً عن 

أن ينكروا إميانهم، كان ثبات الش��هداء من األس��لحة الرئيس��ة في جعبته. 

لقد تأّيدت حقائق التعليم املس��يحي من خالل املواقف الثابتة ألولئك الذين 

ا إذا كانت إلوهية املسيح  تبّنوها: »اسألوا أنفسكم إذاً،« قال ترتوليانوس »عمَّ

معتقداً حقاً أم ال. فإذا كان قبول مثل هذا اإلميان يؤدي إلى تغيير اإلنسان فعالً 

إلى األحس��ن، يعني ذلك أّن كل ما هو مخالف له يجب أن يرفض.« وقد أشار 

ترتوليانوس إلى الصمود وضبط النفس اللذين متيز بهما املسيحيون في أثناء 

احملاكمة. فإنهم لم يلجأوا إلى الس��الح، وال هربوا من السلطة اإلمبراطورية. 

»كم مرة صببتم جام غضبكم على املس��يحيني، أحياناً بسبب ميلكم إلى 
هذا وأيضاً بسبب امتثالكم للقانون. وكم مّرة أيضاً لم يُعركم رعاع الشعب 

املتعّصب انتباهاً، بل هاجمونا باحلجارة وبالنيران، وقد جتاوزوا القانون نفسه... 
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ولكن، مع كوننا متماس��كني ومتحّمس��ني جداً ملواجهة املوت، هل الحظتم 
أبداً عندنا أي انتقام على اإلساءة؟«132

 )Pline le Jeune( ش��عر معظم ال��والة الرومان، أمثال بليني األصغ��ر

بعدم تأكّده��م من الطريقة التي يجب أن يتبعوها هؤالء املس��يحيني الذين 

 ،)Bithynie( ميثلون أمامهم للمحاكم��ة. كتب بليني من منطقة بيثينية

Tra-( ففي شمال تركيا املعاصرة في العام 112ميالدي إلى اإلمبراطور ترايان

jan( يس��أله النصح واإلرش��اد. ق��ال بليني: »إنها قاعدة عندي يا س��يدي، 
أن أرجع إلى مقامكم في القضايا التي أش��ك فيها. لم أحضر في الس��ابق 

محاكمة من محاكمات املسيحيني قط، لذا، ال أعرف ما هي العقوبات العادية 

املترتبة، أو ما هي التحريات، وإلى أّي مدى يجري التّقيد بها. لقد ترددُت كثيراً 

ف��ي م��ا إذا كان يجب أن آخذ أعم��ار املتهمني بعني االعتب��ار أم ال، وما إذا كان 

الضعفاء يُعاملون بالطريقة نفسها التي يُعامل بها األقوياء، أو إذا كان علّي 

أن أس��امح أولئك الذين يتخلون علناً عن معتقدهم املس��يحي، أو ما إذا كان 

علّي أن أعاقب من كان مس��يحياً، حتى ول��و قّرر التّخلي عن ذلك، وما إذا كان 

مجرد االسم »مس��يحي« كافياً لُينزل العقاب بصاحبه، حتى ولو كان بريئاً 

من أية جرمية أخرى، أم اجلرائم املتعلقة بهذا االسم فقط.« والتساؤل األخير 

ف��ي هذه القائمة من التس��اؤالت الطويلة أعاله، كان مس��تمداً من االعتقاد 

العام الس��ائد بني الوثنيني، على األقل في األيام األولى، أن املس��يحيني كانوا 

يتورط��ون في جرائم قتل األطفال، وأكل حلوم بش��رية، وزنى احملارم. وتس��اءل 

بليني ما إذا كان اعتراف املتهم مبسيحيته يعني تلقائياً أنه مذنب بكل هذه 

اجلرائم املذكورة آنفاً، أم ال؟

وأكثر ما يصدمنا بعنف من الوثائق عن املوضوع الذي نحن بصدده، هو أّن 

الوالة والقضاة، أمثال بليني، والذين كانوا يحكمون على املس��يحيني بشّتى 

أنواع التعذيب والتنكيل والقتل الوحش��ي أمام املأل، لم يكونوا س��وى مجّرد 

مأموري��ن مواظبني على القيام بواجبهم، وكانوا يحاولون على هذا األس��اس 

تنفي��ذ مهمة إدارية إطاعة لتعليمات محّددة. كان كل هّمهم تأمني خضوع 
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الشعب بش��كل مس��الم للقوانني املرعية بش��أن الديانة املسموح بها في 

الدولة. وصحيح أنه غالباً ما كانت تعوزهم الشفقة والرحمة، لكّن عملهم 

كان يف��رض عليهم كبت أية مش��اعر ش��خصية قد تتوّل��د عندهم. كانوا 

بالتأكيد، يفتقرون في معظم األحيان، إلى الرغبة الشخصية في البحث عن 

بون  احلقيقة، إال أنهم، عموماً، لم يكونوا يضمرون العداء ألولئك الذين يس��بّ

له��م ه��ذه اآلالم املفزعة والرهيبة. كانوا مجّرد ممّثل��ني غير جذابني عن نظام 

سياس��ي متوّحش وال إنس��اني، في عال��م رَُخصت فيه احلي��اة، وباتت البلوى 

الدموية التي يعانيها اآلخرون، الس��تار اخللفي للحياة اليومية، ولنقل أيضاً، 

الوجبة املستخدمة باستمرار على نطاق واسع للتلهيات العامة.

أوجز بليني اإلجراءات التي كان يتخذها في استجواب أولئك الذين ميثلون 

أمامه قائالً: »أسألهم إن كانوا مسيحيني. وفي حال أقّروا بذلك، أكّرر سؤالي 

م��رة ثانية وثالثة مهّدداً إياه��م بإنزال عقوبة املوت بهم. ف��إذا أصّروا، أحكم 

عليه��م باملوت، ألنني ال أش��ك مطلقاً ف��ي أنه مهما كان��ت جرميتهم التي 

اعترفوا بها، فإن مشاكستهم وعنادهم املتصّلب، وحدهما، كافيان للعقاب 

ال محالة.« لقد كان بليني منوذجاً ألولئك الذين يؤمنون بأن جرمية املسيحيني 

الكبرى تكمن في حتّديهم للس��لطة، وفي رفضه��م االنصياع ألوامر الدولة، 

كذل��ك في عدم قبولهم التخّلي عن إميانهم املس��يحي عندما يصدر إليهم 

األمر بذلك بصرف النظر عّما إذا كان اإلميان حسناً أو سيئاً.

أخب��ر بليني اإلمبراط��ور عن أوراق كاتبها مجهول وصل��ت إلى يده، وفيه 

مّدون العديد من أسماء املسيحيني. وقد اسُتدعي هؤالء للمثول أمامه، قال: 

»وكل من أنكر كونه مسيحياً، وجدت أنه يجدر بي أن أطلق سراحه، ألن هؤالء 
لون  كانوا يدعون باسم آلهتنا عندما آمرهم بذلك، وهم، بالبخور واخلمر، يبجِّ

متاثيلك ويوّقرونها حيث كنت اُحضر صورتك )صورة اإلمبراطور( باإلضافة إلى 

أصنام اآللهة لهذا الغرض بعينه، وباألخص ألنهم لعنوا املس��يح، ذلك األمر 

الذي يقال إّن املسيحيني احلقيقيني ال ميكن إقناعهم باإلقدام عليه... وآخرون 

ذكر اخملبر أس��ماءهم قالوا أوالً أنهم مسيحيون ثم ما لبثوا أن أنكروا ذلك، إذ 

صرحوا أنهم كانوا مس��يحيني في املاضي، ولكنهم اآلن لم يعودوا كذلك... 

لقد س��جد اجلمي��ع وتعّب��دوا لصورتكم ومتاثي��ل آلهتنا، ولعنوا املس��يح.« 

ولك��ن، حتى بليني نفس��ه كان يعلم أن هؤالء القوم لم يكونوا املس��يحيني 

احلقيقيني، ألن سلوك هؤالء الذين تبعوا املسيح بجدّية كانت معروفة بخالف 

ذلك. وقد الحظ بليني باالختبار، أن الشيء يحمل املسيحيني احلقيقيني على 

لعن مخلِّصهم.

انتزع بليني االعترافات انتزاعاً من بعض هؤالء، إالّ أن هذه االعترافات جاءت 

خالية من الرذائل املرّوعة التي كان يأمل أن يس��مع عنها. لم تكن إساءاتهم، 

ف��ي الواق��ع، ممتعة وال مش��ّوقة على اإلط��الق. »لكنهم أعلن��وا أن مجموع 

أخطائهم هو التال��ي: إنهم في يوم معنّي، كانوا قد اعتادوا أن يجتمعوا قبل 

الفجر، ويرّتلوا تراتيل إيقاعية للمس��يح، باعتباره إلهاً، وأن يربطوا أنفسهم 

بتعّهد مقدس جليل – ال للتعّهد بالتورط في جرمية معّينة أو أخرى، بل باحلري 

لالمتناع عن الس��رقة والسلب والزنا واإلخالل بالوعود، أو التنّكر لوديعة وقت 

املطالب��ة بها. وبعد ختام هذا االحتفال اعت��ادوا أن يتفرقوا على أن يجتمعوا 

ثانية إلى مائدة الطعام، لكنه كان مجّرد طعام عادي وال يشّكل أي أذى.«

لق��د وجد بلين��ي أن هذا البيان البس��يط من احلقائق غي��ر واٍف، فواصل 

عمله مظهراً بذلك القلب القاس��ي عن��د اإلداري اإلمبراطوري: »لهذا وجدت 

أنه م��ن الضروري، أن أحتّرى مدى صحة كل هذا، وذلك بتعذيب خادمتني كانتا 

تُدعيان مس��اعدتني. ومع ذلك لم أجد ش��يئاً سوى خرافات فاسدة ومتمادية 

ف��ي الوهم. وهكذا قمت بتأجيل جلس��ة الفح��ص والتمحيص هذه، وقررت 
استشارتكم.«133

ل��م تكن الس��لطة ترغ��ب في قت��ل املس��يحيني، وإمنا كان��ت ترغب في 

إعادتهم إلى عبادة اآللهة الرومانية. ولم يكن في نية السياسة اإلمبراطورية 

إخ��الء الكنائس م��ن رعاياها، بل إعادة م��لء املعابد الوثني��ة. ولم تكن تنوي 

تغيي��ر املعتق��دات الدينية عند الن��اس، بل ضمان طاعته��م وليونتهم. كان 

األباطرة يعلمون دائماً في قرارة نفوس��هم، أّن إفريقيا هي جزء غير مس��تقر 

)Epitre 10 )Ad Trajan(، 96 )Bettenson DOTCC pp. 3-4 ( -133
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م��ن اإلمبراطوري��ة الروماني��ة. ففيها املئات م��ن القبائ��ل، وجميعهم أعداء 

محتملون، وهم يعيش��ون على مس��افة قصيرة داخل الب��الد، وراء حدود كان 

من غير املمكن الدفاع عنها عس��كرياً ضد مهاجمني محّددين. عاش احلكام 

في قلق مس��تمر، إذ كان عليهم التعامل مع أية مؤّش��رات بعيدة لفوضى أو 

فتنة، و وأدها في مهدها في هذه املقاطعات الصعبة قبل أن تش��ّكل خطراً 

سياسياً جدّياً.

إن أي��ة أمة هي متماس��كة معاً بفضل وحدتها الدينية، وتس��يطر على 

ش��عبها بواسطة كهنوتها الرس��مي، البّد من أن تشعر بتهديد مباشر من 

أقّليات ق��ّررت أن تخرج عن الدين الوطني. فإْن بقيت هذه األقلية متوارية عن 

األنظار، ومتتثل من اخلارج ملتطلبات حفظ الش��عائر الديني��ة، فإنها غالباً ما 

تُترك في س��الم. ولكن حامل��ا تعترف هذه األقلية جه��راً أنها لم تعد تخضع 

لس��لطة هذا البلد الدينية، فإن الدولة عندئٍذ، تفقد نس��بة من س��يطرتها 

على هذا الش��عب. وما أن تصبح هذه األقلية قوة حتى إن اجلميع يعرف أنها 

تقّدم بدي�الً عن السلطة الدينية القائمة، تبدأ تهّدد إذ جتتذب عدداً كبيراً إلى 

صّفها. وهكذا تتحّول أقلية شجاعة ومتنامية إلى أغلبية ساحقة في حال 

لم يعمل أحد على إيقافها.

هذه كانت من جملة األس��باب املوجبة التي جعلت السلطات الرومانية 

حتاول يائس��ًة استئصال الكنائس الفتية في شمال إفريقيا. لكّنها لم تدرك 

إالّ القليل أي فش��ل ذريع س��يصيبها. فقد ُكتب لكنائس إفريقيا الشمالية 

أن تصمد إلى ما بعد زوال أعظم إمبراطورية كانت مقتدرة عس��كرياً ولم يرَ 

العالم لها مثيالً.
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م��ن اإلمبراطوري��ة الروماني��ة. ففيها املئات م��ن القبائ��ل، وجميعهم أعداء 

محتملون، وهم يعيش��ون على مس��افة قصيرة داخل الب��اد، وراء حدود كان 

من غير املمكن الدفاع عنها عس��كرياً ضد مهاجمني محّددين. عاش احلكام 

في قلق مس��تمر، إذ كان عليهم التعامل مع أية مؤّش��رات بعيدة لفوضى أو 

فتنة، و وأدها في مهدها في هذه املقاطعات الصعبة قبل أن تش��ّكل خطراً 

سياسياً جدّياً.

إن أي��ة أمة هي متماس��كة معاً بفضل وحدتها الدينية، وتس��يطر على 

ش��عبها بواسطة كهنوتها الرس��مي، البّد من أن تشعر بتهديد مباشر من 

أقّليات ق��ّررت أن تخرج عن الدين الوطني. فإْن بقيت هذه األقلية متوارية عن 

األنظار، ومتتثل من اخلارج ملتطلبات حفظ الش��عائر الديني��ة، فإنها غالباً ما 

تُترك في س��ام. ولكن حامل��ا تعترف هذه األقلية جه��راً أنها لم تعد تخضع 

لس��لطة هذا البلد الدينية، فإن الدولة عندئٍذ، تفقد نس��بة من س��يطرتها 

على هذا الش��عب. وما أن تصبح هذه األقلية قوة حتى إن اجلميع يعرف أنها 

تقّدم بدي�اً عن السلطة الدينية القائمة، تبدأ تهّدد إذ جتتذب عدداً كبيراً إلى 

صّفها. وهكذا تتحّول أقلية شجاعة ومتنامية إلى أغلبية ساحقة في حال 

لم يعمل أحد على إيقافها.

هذه كانت من جملة األس��باب املوجبة التي جعلت السلطات الرومانية 

حتاول يائس��ًة استئصال الكنائس الفتية في شمال إفريقيا. لكّنها لم تدرك 

إالّ القليل أي فش��ل ذريع س��يصيبها. فقد ُكتب لكنائس إفريقيا الشمالية 

أن تصمد إلى ما بعد زوال أعظم إمبراطورية كانت مقتدرة عس��كرياً ولم يرَ 

العالم لها مثياً.

�لف�شل �حلادي ع�شر
�ملعّذبون �ملبتهجون
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ألقى مس��يحيو ش��مال إفريقيا أنفس��هم في أت��ون احمل��ن والبايا، غير 

آبهني بش��كل مذهل للعواق��ب. وارتفع عدده��م إلى املئات، ب��ل إلى اآلالف، 

أولئ��ك الذين ثبت أنه��م يعانون األمّرين بس��بب التزامهم اإلميان باملس��يح. 

لقد أعلنوا س��رورهم وغبطتهم ليكونوا هكذا وماتوا مبتهجني فرحني جداً. 

رفضوا بصراحة، وبش��كل قاطع، أن يقرّبوا التقدمات آللهة روما، ولم يرتضوا 

ألنفسهم أن يُقسموا بقدرة اإلمبراطور اإللهية. ليس من السهل على جيلنا 

احلالي أن يتفّهم هذه احلماس��ة أو يدرك مثل ه��ذه التصرفات، ألننا لم نعتد 

عليها. وقد نعجب متس��ائلني: م��ا الذي يقف وراء هذا العن��اد الذي ال يقبل 

املس��اومة؟ وملاذا صّمم املس��يحيون أن يعترفوا بإميانهم املس��يحي مجاهرة 

حّتى ولو أّدى بهم ذلك إلى التضحية بحياتهم؟

علينا أوالً أن نتذكر أنهم كانوا واثقني من املبدأ الذي أرسوا عليه أقدامهم. 

فقد آمنوا متاماً، وبش��كل راسخ، بأنهم اكتشفوا احلق. كما اقتنعوا بشكل 

أكيد أّن املسيح هو باحلقيقة اهلل املتجّسد الذي جاء من السماء ليكون »نور 

العالم«134. إنهم آمنوا مبا قاله لهم س��يدهم، ووثقوا بأن طريق املسيح هو 

األفض��ل، لقد رأوا الف��رق بأّم أعينهم. كانوا يفتخرون مبس��يحيتهم، كما أن 

إخاصهم لم يس��مح لهم بأن يتّفوه��وا بالكذبة العظيمة املطلوبة منهم 

ولم يكن لهم أبداً أن يعبدوا اإلمبراطور الروماني رباً وإلهاً. لقد شعروا مبحبة 

اإلله احلقيقي الذي خلق كل شيء، واختبروا دفء اجلماعة املسيحية ولطفها، 

وكان اختبارهم لهذه البركات مبثابة تّذوق مبدئي للس��ماء في وس��ط عالم 

قاٍس وش��رس. كان إميانهم مينهم بهجة عظيمة. فهذا اإلميان حّول حياتهم 

كّلها، ولم يبَق عندهم أدنى شك بحقيقته وبصحّته. وال شيء كان بإمكانه 

أن ينتزع منهم هذا اإلميان أو يجعلهم يتنكرون له.

وأكث��ر من ذلك، فقد كانوا ممتلئني بش��عور ش��خصي غام��ر من العرفان 

باجلميل واإلق��رار بالفضل خملّلصهم الذي أحبهم عندم��ا لم يكونوا يفّكرون 

في��ه. لقد فّت��ش عنهم كما يفتش الراعي عن خراف��ه الّضالة. واعتنى بهم 

134- )يوحنا 8: 12(
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عندم��ا كانوا في حالة بؤس وش��قاء وانحدار. ث��م أصعدهم من طني احلمأة، 

وثّبت على صخرٍة أرجلهم135.  فكيف لهم أن ينكروا ربهم وهو الذي منحهم 

كل شيء حس��ناً، وهو من أعطاهم كل هذا الفرح واحلبور الذي أصبحوا اآلن 

يتمتع��ون به؟ لقد وهبهم كل م��ا يجعل هذه احلياة جدي��رة باالهتمام وذات 

شأن رفيع – لقد منحهم الصحة والعافية والصداقة واحملبة، واحترام الذات 

واملس��امحة، والقبول والرجاء العظيم باحلياة األبدية اخلالدة. فكيف لهم أن 

يلعن��وا ذاك الذي خّلصهم وأعالهم وأحّبهم إل��ى املنتهى؟! كما أعطى كل 

ما لدي��ه من أجلهم، وهو الذي ناضل بكفاح مض��ٍن حتت وطأة صليب ثقيل، 

وأخيراً مات معّلقاً عليه من أجلهم هم.

كذلك، لم ينقص عن ذلك مقدار تأثرهم بالش��رف العظيم الذي شعروا 

بأن الرب أنعم به عليهم: أن يكونوا شعبه اخلاص، أولئك الذين سوف يقومون 

م��ن القبر لكي ميلكوا مع��ه إلى أبد اآلبدين. أّما االمتي��از األكبر واألروع، فهو 

من نصيب من أفرزهم الرب ش��خصياً ليعلنوا اس��مه جهراً أمام هذا العالم 

املترّقب املنتظر. لقد كانوا في أش��دّ االش��تياق خلدمة املسيح بأي شكل من 

األش��كال. فكيف إذاً يُظهرون والءهم وحبهم له؟ وكيف س��يعّظمونه على 

كل صاح��ه من نحوهم؟ إالّ باحتمال االنزعاج بفرح من أجله على مدى عّدة 

أيام، وبش��هادة مخلصة، وإعان ثابت وطيد إلميانهم أمام اجلماهير احملتشدة 

لاس��تماع إلى حكم املوت الذي س��يصدر بحقهم، ثم وميض السيف، ومن 

ث��م احلياة األبدية. ومن بني هذه اجلماهير احملتش��دة املترّقبة في الس��جون أو 

في الس��احة العامة، قد يُقبل بعضهم إلى معرفة احلق في اللحظة عينها 

النتقال املؤمنني من هذا العالم. ومع أن تاميذ الرب األولني تخّلوا عنه وهربوا، 

إالّ أن ه��ؤالء س��يقفون معه ويصمدون بش��جاعة وإب��اء، وإذا كان بطرس قد 

أنك��ره، فهم، على األقل، ل��م ولن يخجلوا من أن يكون��وا أصدقاءه. فمثلهم 

مثل ش��اول الطرسوس��ي، إذ ش��عروا بأنه��م ُمفرزين ليحملوا اس��مه أمام 

احلّكام وامللوك.136 إنهم س��وف يعترفون االعتراف احلسن أمام والة عصرهم 

135- باإلشارة إلى )املزمور 40: 2(
136- )أعمال 9: 15 و16(

وحّكامهم، كما فعل املسيح أمام بياطس البنطي.137

ل��م تفاجئه��م حتّديات االضطه��اد. هذا ألن س��يدهم دعاه��م إلى هذا 

العم��ل العظيم اجلّبار، وهو الذي وعد ب��أن يدعمهم ويقّويهم. »فانظروا إلى 

نفوسكم. ألنهم سيس��ّلمونكم إلى مجالس وجُتلدون في مجامع وتوقفون 

أم��ام والة وملوك من أجلي ش��هادة له��م. وينبغي أن يُك��رز أوالً باإلجنيل في 

جميع األمم. فمتى س��اقوكم ليس��ّلموكم فا تعتنوا من قب��ل مبا تتكلمون 

وال تهتموا. بل مهما أُعطيتم في تلك الس��اعة فبذلك تكّلموا. ألن لس��تم 

أنت��م املتكّلمني بل ال��روح القدس... وتكونون مبَغضني م��ن اجلميع من أجل 

اس��مي. ولكن الذي يصبر إلى املنتهى فهذا يخلص.«138 كان ذلك حقاً، هذا 

ألن هؤالء الرجال والنس��اء وجدوا في ساعة احملنة احلرية اجمليدة التي دفعتهم 

إلى التحدث عن يس��وع املسيح بس��رور وبفصاحة انسكبا عليهم من فوق. 

لقد ش��عروا مبنتهى السعادة لكونهم مس��يحيني، وهم أكثر الناس امتيازاً 

في العالم بأسره. لم يكن لديهم شيء يرغبون في إخفائه، أو يخجلون منه، 

فسيدهم لم يرتكب أية جرمية، وكذلك األمر بالنسبة إليهم. كانوا فخورين 

بحمل اس��م املس��يح. وقد عّب��ر ترتوليانوس عن هذا الش��عور العارم بالوالء 

للمس��يح: »نقول أمام جميع الناس، وحينما مُتّزق أجس��ادنا وتدمى من جّراء 

تعذيباتكم، فإننا جميعاً نصرخ بأعلى ما أوتينا من قوة: »نحن نعبد اهلل من 

خال املس��يح«. يحّق لكم أن تعتقدوا أن املس��يح ليس سوى إنسان، ولكن 
اعلموا إنه من خاله، و به فقط قد شاء اهلل أن يُعرف ويُعبد.«139

تش��ّدد املس��يحيون املضطهدون وتقّووا في معاناتهم هذه، باقتناعهم 

الت��ام املطلق ب��أن هناك حياة أفضل تنتظرهم. ولي��س املطلوب منهم إالّ أن 

يعب��روا عتبة املوت الضّيقة ليدخلوا بعد ذلك إلى دارهم األبدية الس��رمدية، 

فيكون��وا دائم��اً وأب��داً في حض��رة اهلل املبارك حي��ث ال دموع وال أح��زان. وإذ 

س��يعودون لاجتماع من جديد بفرح بأحبائهم، في ذلك املكان املثالي، كانوا 

137- )تيموثاوس 6: 13(
138- )مرقس 13: 9- 13(
Apologeticus 21 -139
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يش��تاقون إل��ى أن يُرّحب بهم هن��اك، ال كعّمال بّطالني، ب��ل كخّدام صاحلني 

وأمناء يرضى عنهم رّبهم. إّن إقراراً جريئاً باإلميان باملس��يح س��وف لن يضيع 

أجره. يقول املسيح: »فكل من يعترف بي قّدام الناس أعترف أنا أيضاً به قّدام 

أبي الذي في السماوات.«140 كما أن األقدم عهداً بني الترانيم جميعها تقول: 

»إن كّنا قد متنا معه فس��نحيا أيضاً معه، وإن كنا نصبر معه فس��نملك 
أيضاً معه.«141

كان هن��اك الكثي��رون مم��ن يرغبون في أن ميلك��وا مع الّرب يس��وع، كانوا 

يش��تاقون بإخاص إلى أن يُّتوجوا بتاج الش��هادة. وفي يقينهم بإحراز النصر 

املب��ني على قوى الظ��ام، كانوا قد حّلوا أنفس��هم من رباط��ات هذا العالم 

ال��كاذب واخملّدر. ُقّدر له��ذا العالم أن يزول عن قريب، وهم ل��م يعودوا يرغبون 

في أن يبقوا مس��تعبدين الّدعاءاته التافهة، وال لفس��اده املستش��ري. تكلم 

ترتوليانوس بلس��انهم جميعهم عندما ق��ال: »نحن نرغب التعجيل في أمر 

حصولن��ا على املُلك، ال أن نطيل زم��ن عبوديتنا... نعم، لي��أِت ملكوتك أيها 

الرب سريعاً، وس��ريعاً جداً. وسيكون هذا حتقيقاً ألشواق املسيحيني، وإرباكاً 
للمائكة. هذا ما نصّلي من أجله مبتهلني.«142

كان��وا يتوقعون باس��تمرار رجوع املس��يح. لذل��ك كانوا أم��ام كل أزمة 

أو مصيبة جديدة يتذّكرون حتذير الس��ّيد و وعده: »نعم، أنا آتي س��ريعاً.«143 

»اس��هروا إذاً ألنك��م ال تعلمون فيأية س��اعة يأتي ربكم.«144 س��يأتي الرب 
كمخّلص لش��عبه، وكدّيان للعالم. يقول الكتاب أيضاً: »هو ذا الدّيان واقف 

قّدام الباب«145  »يوم الرب كلصٍّ في الليل هكذا يجيء. ألنه حيثما يقولون 
سام وأمان حينئٍذ يفاجئهم هاك بغتًة كاخملاض للحبلى فا ينجون.«146

ه��ا إن أيام العز والقّوة، قد زالت فعاً م��ن اإلمبراطورية الرومانية، وحيث 

140- )متى 10: 32(
141- 2 )تيموثاوس 2: 11و12(

De Oratione 5 -142
143- )رؤيا 22: 20(

144- )متى 24: 42(
145- )يعقوب 5: 9(

146- 1 )تسالونيكي 5: 2 و3(

بدأت تتدهور وتضمحل، برزت حينذاك بوادر شؤم وتعاسة تنذر بالسوء، وكأن 

العالم يُس��رع اخلطى اقتراباً إلى نهايت��ه: أوبئة وحروب وهّزات أرضية، وانهيار 

احلكومات الثابتة، وخيبة أمل بالنسبة إلى ما كانت اإلمبراطورية متّثله. لقد 

قال املس��يح: »فإذا س��معتم بحروب وبأخبار حروب فا ترتاعوا. ألنها البّد أن 

تك��ون. ولكن ليس املنتهى بعد. ألنه تق��وم أّمة على أّمة ومملكة على مملكة، 

وتك��ون زالزل في أماك��ن وتكون مجاعات واضطرابات. ه��ذه مبتدأ األوجاع... 

ألن��ه يكون في تلك األيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء اخلليقة التي خلقها 
اهلل اآلن ولن يكون.«147

كان كل ش��يء ف��ي انحدار، وُفق��د كل أمل في معاجلة حالة اإلنس��انية 

ولم يعد بإمكانها س��وى التقهق��ر واالنحدار إلى األس��وأ. وليس غير أولئك 

املتفائل��ني جداً كان بإمكانهم أن يفّكروا في غير ذلك. واملس��يحي الذي كان 

قد أُخذ من هذا العالم، قبل حلول هذه األيام األخيرة املرعبة، كان بوسعه أن 

يُعّد نفسه مباركاً فعاً. قال ترتوليانوس: »يبقى املؤمن منتظراً ذلك اليوم... 

وهو قلٌق يومياً على ما يرجوه كل يوم.«148 إن رغبة الكثيرين من املؤمنني في 

ترك هذا العالم قبل أن يش��ّب فيه احلريق الهائ��ل األخير، قطع في الواقع ما 

تبّقى لهم من صات به، وهكذا شّددهم ملواجهة ساعة احملنة، حلظة املغادرة 

واالنطاق.

كان بإم��كان أتباع املس��يح أن يبق��وا واثقني بانتصاره��م النهائي مهما 

كانت معاناتهم. وسبق لكلمة اهلل احلّية أن تنّب�أت بخصوص هياج الوثنيني 

اجملنون على ابن اإلنس��ان. »هؤالء س��يحاربون )املسيح( و )املسيح( يغلبهم 

ألنه رب األرباب وملك امللوك.«149 كان ترتوليانوس يتطّلع إلى اليوم الذي فيه 

ستنقلب ممالك العالم وستجثو كل ركبة باسم الرب يسوع.150 لقد أسرعت 

مخّيلته واس��تبقت مجيء املس��يح، يوم الدينونة العظي��م وتدمير املعذِّب. 

فلس��وف يجرف االنتصار األخي��ر معه ذكريات الذل واخل��زي، هذه التي حلقت 

147- )مرقس 13: 7 و8، 19(
De Anima 33 -148

149- )رؤيا 17: 14(
150- )فيلبي 2: 10(
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بش��عب اهلل، وكل ما عان��وه على أيدي أولئك الظاملني األش��رار. كتب يقول: 

»ولكن... يا للمش��هد اآلتي! ظهور الرب، معترَفاً به، ممّجداً ومنتصراً. فكم 
س��يكون عند ذاك جذل املائكة وابتهاجهم، وكم سيشرق مجد القديسني 

حني يقومون ويظهرون! وبعد ذلك، سناء عهد ُملك القديسني الرائع، ومدينة 

أورشليم اجلديدة! ولكن، هناك مشاهد أخرى إلى جانب كل ما تقّدم! إنه يوم 

الدينون��ة األخير، الي��وم الذي لم تكن تتوقعه األمم، ذل��ك اليوم الذي ضحكوا 

عند س��ماعهم عنه... فعاَم سأتعجب عندئٍذ وأندهش؟ ... سوف أرى جميع 

أولئك امللوك اجلبابرة الذين أُعلن عنهم جهراً بأنهم قد ُمّجدوا في الس��ماء، 

وه��م يئنون ويتأوهون جميعاً في الظلمات العميقة الس��حيقة، وس��أرى... 

احلُّكام، ومضطهدي اسم الرب، وهم يذوبون في نيران هي أشّد ضراوة وأعنف 

قسوة من تلك التي هاجوا وماجوا بها ضد املسيحيني املؤمنني... فاسفة... 

شعراء... كّتاب املآس��ي... ممثلني... وسائقي املركبات، ومنذ اآلن نستطيع أن 

نتخّيل ما سيحدث لهم.«151 عند ذاك سناحظ مصير أولئك الذين بصقوا 

على الرب يسوع وضحكوا في وجهه، وجلدوه وصلبوه.

ف��إذا م��ا ج��اء االضطهاد، ف��ا ب��ّد أن يك��ون وراءه اخلاص. لقد تش��ّجع 

املس��يحيون بكلمات س��ّيدهم: »ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا 

رؤوس��كم ألن جناتك��م تقت��رب.«152 كان يوم رجوع الرب يقت��رب أكثر فأكثر، 

فما هي عامات دّنو مجيئه يا ترى؟ قال املس��يح: »الشمس تظلم والقمر ال 

يعطي ضوءه، وجنوم الس��ماء تتس��اقط والقّوات التي في السموات تتزعزع. 

وحينئ��ٍذ يبصرون ابن اإلنس��ان آتياً في س��حاب بقوة كثيرة ومجد. فيرس��ل 

حينئٍذ مائكته ويجمع مختاريه من األربع الرياح من أقصاء األرض إلى أقصاء 

السماء.«153 كان املسيحيون ينتظرون هذه العامات بتوّقع. فهم سيكونون 

بني أولئك اخملتارين الذين جاء املس��يح من أجلهم. وإذ يعلمون ذلك، لم يهابوا 

السيف اخلاطف وال التهديد البشري املؤّقت.

وإذ كان��وا ينتظرون هذا احلدث العظيم، كانوا يجدون تعزية خصوصاً في 

De Spectaculis 30 -151
152- )لوقا 12: 28(

153- )مرقس 13: 27-24(

��فر الذي كّمل قانون العهد اجلديد، ِسفر الرؤيا الذي كتبه الرسول يوحنا  السِّ

الشيخ من منفاه في جزيرة بطمس. وتصف فقراته األخيرة، بتفاصيل رائعة، 

انتصار املس��يح في النهاية، إلى جانب أمجاد املدينة املقّدسة.154 رأى يوحنا 

ما س��وف يحدث في املستقبل، وبنّي ما رآه. لقد أُفرز الشهداء لكي يحصلوا 

عل��ى تكرمي خاص. فهم حملوا اس��م املس��يح حتى نهاي��ة املطاف، رافضني 

أية تس��وية مع هذا العالم، ومع حّكامه اجملّدفني. »ورأيت نفوس الذين ُقتلوا 

من أجل ش��هادة يس��وع ومن أجل كلمة اهلل والذين لم يسجدوا للوحش وال 

لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع 
املسيح ألف سنة.«155

كان الشهداء ينتظرون حقاً إحراز مكافأة عظيمة، إذ ما ُوجدوا ُمخلصني 

حتى املوت. وأولئك الذين هلكوا في س��بيل ملكوت اهلل، سُيرفعون فوراً إلى 

اجملد بصفتهم »كهنة اهلل واملسيح«156، بينما إخوتهم العاديني، الذين ماتوا 

بس��بب العجز أو املرض، كان��وا ال يزالون في عالم األم��وات )Hades( حيث 

ينتظرون نهاية العالم ويوم الدينونة قبل أن يدخلوا بيتهم األبدي. وأّما بقية 

األموات، بحسب رؤيا يوحنا، فلن يعودوا إلى احلياة إال بعد مضي ألف سنة.157 

ومتى متّت األلف السنة األولى، يُحّل الشيطان من سجنه مرة أخرى، »لُيضل 

األمم« و »ليجمعه��م للحرب«158، قب��ل اندالع احلريق النهائ��ي الهائل وخلق 
»سماء جديدة وأرض جديدة«159

النبوة القائلة إن الش��هداء سيصعدون ليحكموا مع املسيح على مدى 

ألف سنة، استأثرت بعقول املسيحيني في جميع أنحاء العالم آنذاك. وقد ذُكر 

احلكم األلفي هذا في ما كتبه بوليكاربوس في آسيا الصغرى )تركيا حالياً(، 

154- )رؤيا 20: 4( يعتبر بعض العلماء أن ِس��فر الرؤيا قد كتبه »يوحنا آخر« إالّ أن البرهان 
على صحة هذا الرأي غير متوافر.

)Schaff HOTCC Vol. II p. 83( راجع .)155- )رؤيا 20: 6
156- )رؤيا 20: 5(

157- )رؤيا 20: 2، 7 و8(
158- 2 )بطرس 3: 31-7(

Schaff HOTCC Vol. II p. 589 – 620(  -159(  يبح��ث األف��كار املتنوع��ة التي كانت عند 
الاهوتيني املسيحيني األوائل بشأن علم األمور األخيرة.
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و إيرينايوس في باد الغال )فرنس��ا حالياً(، و يوس��تينوس الش��هيد في روما، 

وب��ني املونتانيني في فريجيا وفي إفريقيا الش��مالية. وقد اعتبر معظم هؤالء 

الكّتاب، إن هذه الفقرات من ِس��فر الرؤيا تش��ير إلى مملك��ة أرضية حقيقية 

س��وف يتّم تدشينها، والتي س��يحكم فيها املسيح مع قديسيه على مدى 

ألف س��نة فعلية، أّما غيرهم، ومن جملتهم إقليمن��دوس و أوريجانوس في 

اإلس��كندرية، ومن ثم أغس��طينوس في إفريقيا، فقد عّلم��وا أن هذا احلكم 

األلف��ي قد بدأ فعاً عند مجيء املس��يح األول، والذي بصعوده إلى الس��ماء، 

بدأ يحكم هناك مع الش��هداء.160 ولكن، مبعزل عن أيٍّ من هذه التفاسير هو 

املفّض��ل، فإن هذه املقاط��ع الكتابية وّلدت عند املس��يحيني تعزية عظيمة 

واطمئناناً ثابتاً وقوياً في ما كانوا يواجهونه من صراعات.

وهن��اك أيضاً س��بب آخر وراء إخاص املس��يحيني العني��د إلميانهم: لقد 

كانوا عل��ى علم بالنتائج احلتمية التي س��وف تترّتب عل��ى البدائل. وأدركوا 

أنهم انخرطوا، ال في صراع األفكار واملبادئ األخاقية فحسب، بل في معركة 

ب��ني الق��وى الروحية أيضاً. كان رفضه��م لألوثان، وامتناعهم عن املش��اركة 

في أي ش��كل من أش��كال العب��ادة الوثنية، ينبع من اقتناعه��م بأن األصنام 

ليس��ت مجموعة من األخشاب واألحجار الباطلة التي ال نفع منها وحسب، 

لكنها أيضاً مس��اكن تقطنها قّوات ش��ريرة ومقتدرة جداً، تلك القّوات التي 

قد تتمّكن من إتاف الصحة واخلُلق وس��بل العيش عند الناس، رجاالً ونساًء، 

وتسّبب لهم اجلنون، وحتى املوت.

كانت القوة املتمّيزة لهذه األرواح معروفة جداً: فالذين يتعّبدون لها كانوا 

قادري��ن عل��ى تقدمي براهني على حص��ول أحداث خارقة ال ميكن تفس��يرها إالّ 

بقوة تلك األرواح. كان الكهنة الوثنيون ومستحضرو األرواح يفتخرون باألمور 

اخلارق��ة للطبيعة. لك��ن مصدر عرافتهم وس��حرهم هو ش��يطاني بحت. 

وم��ا إن يتوّس��ل املتعبِّد ويتضّرع إلى الروح الش��ريرة، حتى يجد نفس��ه وقد 

اس��ُتعبد بش��كل تام للش��يء الرهيب واملروِّع الذي كان قد التجأ إليه طالباً 

عونه. ل��م تُخدع اجلماعة املس��يحية بالفكرة القائل��ة إّن تقريب التقدمات 

160- )غاطية 4: 8 و9، 5: 1(

لألصنام، أو الَقس��م بق��وة اإلمبراطور اإللهية ليس��ت إالّ أعماالً أدبية فارغة 

ومن دون معنى. لكنهم عرفوا أن تيارات ش��ريرة ش��ديدة اخلطورة تكمن وراء 

هذه الديانات الكاذبة والبّطالة، وأن كل من يقترب منها يعرِّض نفس��ه خلطر 

االجنراف في شقاوة ال يُعبَّر عنها. لم يكونوا يجترئون على أن يرتكبوا مجّدداً 

بنير عبودية.161 لقد حذرّتهم كلمة اهلل بوضوح كاٍف من أن يكون لهم صلة 

ما أو أية عاقة بهذه القوى الشيطانية: »بل إن ما يذبحه األمم فإمنا يذبحونه 

للش��ياطني ال هلل. فلس��ت أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطني. ال تقدرون 

أن تش��ربوا كأس الرب وكأس شياطني. ال تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب 
وفي مائدة شياطني.«162

إالّ أن معرفة القوى اخلارقة والفوق الطبيعية لم تكن مقتصرة على عبدة 

األوثان وحدهم. وبالطبع فإن أس��مى القوى الروحية جميعها هو اهلل الكّلي 

القدرة نفس��ه، وهو مينح من في عاقة حميمة به قدرات فّذة ورائعة. وكثيراً 

ما كان املسيحيون في القرنني الثاني والثالث للمياد يطردون األرواح الشريرة 

باس��م يس��وع، وذلك على غرار نظرائهم في العهد اجلديد، كما أن معجزات 

الشفاء لم تكن نادرة، أو غير شائعة آنذاك. والشهداء كانوا يشهدون ألحام 

ورؤى إلهي��ة املص��در وذات مع��اٍن روحية عميقة، كما فعل أيض��اً العديد من 

إخوته��م العاديني. وقد أدى ذل��ك إلى انضمام عدد غير قلي��ل من الناس إلى 

مس��يرة اإلميان باملس��يح. وفي كثير من األحوال، كانت حماس��ة املسيحيني 

وغيرتهم املذهلة قد نشأت بكل تأكيد من خبرتهم الشخصية القوية بكّل 

من قوة الش��يطان وقوة اهلل. ولم يكن عندهم أي شك في اجلهة التي كانوا 
يرغبون في الوقوف إلى جانبها.163

لم ينظر املس��يحيون إلى س��اعة احملن��ة كأنها إذالالً يج��ب احتماله، بل 

اعتبروها فرصة يجب انتهازها. فحينما كانوا يجدون أنفسهم مرغمني على 

أن يكون��وا محّط األنظار في األماكن العامة، كانوا يجدون في ذلك فرصتهم 

ليضيئ��وا هن��اك مبحّبة اهلل. إن كّنا نح��ن في أيامنا، نحاول أن نتحاش��ى، أو 

161- 1 )كورنثوس 10: 20 12(
Frend pp. 94 – 95 -162

163- )لوقا 6: 27- 29(
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أن نتجاهل ببس��اطة، التح��ّدي املوضوع أمامنا في العظ��ة على اجلبل، فقد 

قبل��وه هم باملقاب��ل، كما إنهم افتخروا به. لقد غف��روا ألعدائهم وباركوهم 

دهم: »لكّني أقول لكم أيها  أيضاً، وأداروا اخلد اآلخر، متاماً كما أوصاهم س��يّ

السامعون أحّبوا أعداءكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. باركوا العنيكم. وصّلوا 

ألجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خّدك فاعرض له اآلخر أيضاً، ومن 

أخ��ذ رداءك فا متنعه ثوبك أيضاً.«164 لقد صّلى املس��يحيون من أجل الذين 

بونهم، وس��اروا امليل الثاني الرمزي بفرح إطاع��ًة لرّبهم.165 كانوا  كان��وا يعذِّ

يعلمون أنهم س��يكافأون على إخاصهم. فاملس��يح ص��ّرح بالقول: »طوبى 

للمطرودين من أجل الِبر. ألن لهم ملكوت السموات. طوبى لكم إذا عّيروكم 

وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة ش��ريرة من أجلي كاذبني. افرحوا وتهللوا. 
ألن أجركم عظيم في السموات.«166

لق��د اختب��روا التعزية في أحزانه��م وأوجاعهم. وم��أل روح اهلل قلوبهم 

بالبهجة وبالس��رور املّتق��د امللتهب الذي أعطاهم اجل��رأة والثقة. كما أنهم 

اكتش��فوا في أوقات احلاجة والعوز كيف أن الرب يسوع، العبد املتألم، يقترب 

أكث��ر من عبيده املتأملني. ه��ذا وإنهم لم يذكروا في تبش��يرهم عن قوة اهلل 

الت��ي ال تُقاوم، على قدر ما تكّلموا عن تعزيات��ه الدافئة، وعن محبته الثابتة 

وحنانه من نحو الضعيف واملنسحق. لقد كانوا على حق. هذا ألن املسيحية 

ال تكرز بإله بعيد، يكتفي بفرض مراسيم باردة ناشفة وإصدار أحكام صائبة، 

لكنه��ا تقّدم أباً محباً يبحث عن اخلطاة لكي يخّلصهم. فاإلجنيل ال يتحدث 

ع��ن اهلل الذي يُلبس األقوي��اء مجداً، بل عن اهلل الذي مي��أل قلوب املتواضعني 

بالف��رح والس��رور. »أنزل األعزاء عن الكراس��ي ورفع املّتضعني، أش��بع اجلياع 
خيرات وصرف األغنياء فارغني.«167

كان تص��ّرف املس��يحيني في قاعة احملكمة وفي امليدان مدعاة باس��تمرار 

النده��اش اجلم��وع احملتش��دة. وحتى ل��و ُجنِّبوا امل��وت، يبقى أن ش��هادتهم 

164- باإلشارة إلى )متى 5: 14(
165- )متى 5: 10- 12(
166- )لوقا 1: 52- 53(

167- )يوحنا 19: 11(

اخمللصة كانت إجنازاً مقتدراً وانتصاراً بحدِّ ذاتها. كان االعتراف العلني باإلميان 

باملس��يح جزءاً من دعوة اهلل للكنيس��ة في كرازتها باإلجنيل للعالم، وفرصة 

يج��ب انتهازها بأي ثمن. كان الوثنيون يس��جنون املس��يحيني ف��ي الزنزانات، 

ويعّرضونه��م للوحوش الكاس��رة، ويأتون بهم مقّيدين بالساس��ل واحلديد 

ليقف��وا أم��ام احلّكام وال��والة، وبالرغ��م من كل ه��ذا، لم يكن املس��يحيون 

يتصرفون بعدم لياقة، أو يُظهرون سخطهم على احلكام، ونادراً جداً ما كانوا 

يخافون أو يرتعبون. بل عوضاً عن ذلك، كانت جلس��ات احملاكمة هذه تّتس��م 

مبوقف الش��كر الهادئ هلل، وبتعبير راس��خ عن الثقة به تعالى كمن ميس��ك 

بيده زمام كل ش��يء. لقد علم��وا أن القضاة، ليس��وا إالّ أدوات يحّركها اهلل 

األزلي بيده احلكيمة مبوجب إرادته. ألم يخاطب الرب يسوع بياطس البنطي 

بالقول: »لم يكن لك علّي سلطان الّبتة لو لم تكن قد أُعطيت من فوق؟«168 

كان ه��ذا الوثوق املطل��ق باهلل تعال��ى وبتحّكمه بجميع األش��ياء، هو الذي 

ألهم املؤمنني الصبر والس��لوان، ومنحهم التص��ّرف اجلليل الوقور الذي كان 

مؤثراً للغاية ومثيراً لإلعجاب حقاً، كما ورد في الس��جات ومحاضر الدعاوى 

القضائية، لقد كانوا ش��جعاناً في وج��ه التهديد والوعيد، لطفاء مع أعنف 

بيهم وأشرس��هم، وقد تقّبلوا املعاناة واآلالم بف��رح عظيم، على اعتبار  معذِّ

أنها الطريق الذي عّينه لهم الرب لقيادتهم إلى اجملد في ملكوته الس��ماوي 

العتيد.

لقد تأّثر املش��اهدون تأثراً عميقاً بكل ما تقّدم. ولدينا ش��واهد صحيحة 

ومتحّقق منها عن وثنيني أدركوا حقيقة اإلجنيل، وصّمموا على إّتباع املسيح 

في اللحظة نفس��ها التي كانوا يش��اهدون فيها املس��يحيني، رجاالً ونساًء، 

يدانون وميوتون من أجل القضية املس��يحية.169 كذلك كان هناك بكل تأكيد 

ع��دد أكبر من الناس، من وثنيني ويهود، حتركت مش��اعرهم في العمق مبا رأوا 

وما س��معوا، وق��د حصلوا من جّراء ذل��ك على انطباع��ات مفعمة باحليوية، 

قادتهم مع مرور الوقت إلى اإلميان عينه. كتب ترتوليانوس إلى احلكام الرومان: 

Neill pp. 43 – 44 -168
Apologeticus 50 -169
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»ال تنفعكم شراس��تكم ش��يئاً، مع أنكم تزدادون براعًة وإبداعاً في التعبير 
عنه��ا، إنها ملن األمور التي جتذب الناس إل��ى جماعتنا. ألنه كّلما أمعنتم في 

قهرنا وس��حقنا، ازداد عددنا.« وبع��د هذا ينطق ترتوليان��وس بذلك التحّدي 

الرائع املمتاز، الذي دخل في تراثنا املس��يحي عندما قال: »إن دماء املسيحيني 

هي بذار. يحّث الكثير من فاس��فتكم الناس على التحّلي بالصبر الحتمال 

اآلالم وامل��وت... وم��ع ذلك فإن كلماته��م هذه قد اس��تقطبت حولهم عدداً 

من التاميذ أقّل من أولئك الذين عّلمهم املس��يحيون بقدوة أعمالهم. هذا 

العناد نفس��ه الذي تعّيروننا به، هو الذي يُظهر لكم وجه احلق. فمن ذا الذي 

ال يتحّرك للبحث عن السبب الذي يقف وراء صمودنا العنيد بعد أن يراه، ومن 

ذا ال��ذي ال ينضم إلى إمياننا بع��د تقّصيه له، ومن ذا الذي ال يرغب في املعاناة 

بع��د انضمامه إلينا، حتى يتس��ّنى له أن يربح نعم��ة اهلل كّلها؟... من أجل 

هذا، نحن نش��كركم على حكمكم علينا في الوق��ت عينه الذي فيه يصدر 

هذا احلكم. ثمة تباين كبير بني ما هلل وما لإلنسان، حتى إنه عندما تُدينوننا، 
يقوم اهلل بتبريرنا.«170

لقد كانت دماء الش��هداء بذار الكنيس��ة فعاً. فأبواب الس��جون كانت 

محاطة بحشود الصحابة واألصدقاء، وجميعهم مملوؤن غيرًة لزيارة إخوتهم 

وأخواته��م املقّيدين بني جدرانها. كانت االس��تجوابات العمومية في احملاكم 

الرومانية ناجحة، بش��كل ليس له مثيل، في نش��ر رس��الة اإلجنيل بش��مال 

إفريقيا. كما أن مقابر الش��هداء أصبحت مواقع مفّضلة لعقد االجتماعات 

املس��يحية. والكنائس اس��تقت أيضاً قّوتها وتش��ّددها م��ن القدوة امللهمة 

ألبطالها وبواس��لها. لقد كانوا يحتفلون كل س��نة بذك��رى اليوم الذي فيه 

تألم هؤالء األبطال على اعتبار أن هذا اليوم هو يوم مجدهم. كان املسيحيون 

يشجعون الكنائس من السجون ويقّدمون لها نصائح عديدة، وكانت أقوالهم 

تُعتبر كأنها إلهامات أوحى بها إليهم اهلل ذاته. وقد رّحب كثيٌر من الناس مبا 

كان يحصل عليه هؤالء املؤمنون الس��جناء من أحام ورؤى، واعتبروها صادرة 

م��ن عند اهلل. كانت روايات الش��هداء املكتوبة، أكثر املؤلفات ش��عبية عند 

170- باإلشارة إلى )تكوين: 46-57(، )متى 25: 13-1(

الكنائس األولى. لقد ازدهرت اجلماعات املسيحية ومنت بقّوة، من جراء األحزان 

واألوجاع عينها التي كان القصد منها حتطيم هذه اجلماعات.

فما هي اخلاصة التي نس��تطيع أن نس��تنتجها من هذا التصّرف الرائع 

عن��د مواجهة االضطهاد؟ إن القس��وة والض��راوة التي تعام��ل بهما احلكام 

الرومان مع اإلميان املس��يحي لم تستطيعا سحقه، بل جعلتاه أكثر شعبية. 

لم مُتَح الكنائس أو تُزال من الوجود لكنها نشطت وتعّززت. فلَِم حصل ذلك؟ 

علين��ا أوالً أن نتذكر أنه، مع حلول القرن الثالث للمياد، كان املس��يحيون قد 

أصبحوا يش��ّكلون أقلية عددها محترم في املدن في إفريقيا الشمالية، كما 

أنهم كانوا األغلبية في بعض املناطق. كانت هذه املقاومة اجلريئة للسلطات 

أسهل حينما يكثر عدد املسيحيني جداً. ولم يكن باستطاعة احلكام أن يلقوا 

القبض عليهم جميعاً ويبيدوهم: لم تكن الس��جون تكفي الستيعاب هذه 

اجلماهير الغفيرة، ولو فعلت احلكومة ذلك، لتوقفت نش��اطات احلياة العامة 

في الباد وجمدت متاماً. كان على نس��بة معّينة من الذين احتش��دوا لتقدمي 

اإلكرام علناً للش��هداء، أن يكابدوا عقاباً على فعلهم هذا، إالّ أن الكنيس��ة، 

ككّل، كان��ت في أمان من اإلبادة. ومقابل كل مس��يحي يقبع مس��جوناً في 

داخل زنزانته، هناك مئة آخرون خارج الس��جن، وجميع هؤالء متش��ّوقون إلى 

مؤازرته ومس��اندته في س��اعة الش��هادة واجملد، وأيضاً إلى تك��رمي ذكراه بعد 

ذلك.

وال ريب في أن النمو الراسخ جلماعة املسيحيني في السنوات التي سبقت 

األزمة، يش��ّكل املفتاح لتفس��ير ج��رأة هذه اجلماعة وقدرته��ا على الصمود 

والبقاء حني نزلت بها النوائب. لقد اس��تفادت الكنائس من الس��ام واحلرية 

املتوافرين لها، إذ اشتغلت جدياً ما دام ضوء النهار مشرقاً. وقد أصبح لديها 

اآلن، كما كان حال يوس��ف في مصر، مصادر فس��يحة واس��عة من اخملتزنات 

الروحية، تكفيها لسنوات القحط واجلوع. كذلك كان عند املسيحيني، وعلى 

غ��رار العذارى اخلمس احلكيم��ات، مقدار كاٍف من الزيت إلن��ارة مصابيحهم، 

وهذه املصابيح كانت مضيئة، ومجّهزة أفضل جتهيز وأكمله لتشع بلمعانها 
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في أحلك الليالي.171

وعلي��ه فإن التاريخ نفس��ه يُظهر لنا، وحتى من وجهة النظر البش��رية، 

كي��ف أن القوى العاملة لصالح الكنيس��ة كانت أعظم من القوى املنظّمة 

ضّده��ا. واملس��يحيون كانوا يتمّتعون بتأكيد راس��خ باالنتصار، وذلك بفضل 

اقتناعهم بصح��ة اإلجنيل وببطان الوثنية. باملقابل، ل��م يكن عند الوثنيني 

أي��ة ثقة مماثلة بديانتهم. كان الوثنيون يخجلون من س��خافات ديانتهم ومن 

فس��ادها اخللق��ي، وأما متّس��كهم بها فهو ألنه��م قد تع��ّودوا عليها وألنها 

كانت أس��اس عائقهم. إن ساح االفتراء الذي طاملا استعمله الوثنيون ضد 

املس��يحيني في األيام األولى، سقط عاجزاً ضعيفاً على أرض املعركة، عندما 

أظهر الش��هداء، وعلى م��رأى من اجلميع، أّي نوع من اإلمي��ان كان عندهم. لم 

تس��تطع الوثنية أن توحي مبثل هذه االس��تقامة اخللقي��ة أو اإلقدام والصبر 

والعزمية الش��خصية. وأكثر من هذا، فق��د كانت تعجز عن إلهام معتنقيها 

بالرج��اء العظي��م، وبتأكيد اخلاص واحلي��اة األبدية، الوعود الت��ي كانت تؤازر 

املسيحيني وتثّبتهم إلى آخر س��اعات حياتهم. لم يكن بوسع الوثنية أيضاً 

أن تضاهي املس��يحية جلهة ش��ركة احملبة، عامتها املمّيزة، متخّطية بذلك 

التميي��ز البغي��ض بني الن��اس، على أس��اس الطبقة االجتماعي��ة والثقافة 

والعنصر، العوامل التي كانت تُفسد اجلماعات الوثنية.

وبالطبع، لقد عم��ل االضطهاد على ضّم اجلماعات املس��يحية بعضها 

إلى بع��ض، وأصبحت الفروقات القدمية طّي النس��يان خ��ال فترات احلرمان 

املش��تركة. وكّلما كان يُتلى أي مرسوم من املراسيم اإلمبراطورية، كان يعني 

ذلك أن الضربة قد تس��قط عل��ى أي واحد من أعضاء الكنيس��ة من دون أي 

متييز. عند ذاك كان املؤمنون يس��ارعون فوراً لزيارة بعضهم بعضاً للتشجيع، 

واحل��ث على الصمود. وم��ا إن يعلموا بخبر إلقاء الس��لطات القبض على أّي 

من أعضاء الكنيس��ة، حتى كانوا يقومون بحشد طاقاتهم، ومللمة شملهم 

ألجل تنظيم زيارات دورية إلى الس��جن، لس��ّد أّي نوع من احتياجات زميلهم، 

وملؤازرته وش��ّد عزميته في اإلميان. كانوا يفّس��رون له الكتاب املقدس مادحني 

)Oswald Sanders Spiritual Leadership p. 13( 171- مقتبسة

إميانه، وممّجدين مدى عظمة مهمته اإللهية، وهم يبذلون كل ما في وسعهم 

ملس��اعدته على إكمال النصر على طول أرض املعرك��ة املمتّدة أمامه. كانوا 

يصّل��ون ألجله بحرارة، كما أن غيرتهم هذه لم تكن أقل عندما كانوا يُصّلون 

معه. وفي يوم احملاكمة كانوا يحتش��دون بعدد كبي��ر، مالئني قاعة احملاكمة، 

أو في الس��احة العامة، لك��ي يقّدموا ألخيهم دعماً معنوي��اً، ويصّلوا ألجله 

أيضاً، ولاس��تماع إلى آخر كلمات��ه، ولكي يحتفظ بش��جاعته وإقدامه وال 

يضع��ف. إن أولئك الذين اختيروا للوقوف أمام اجلماهير احملتش��دة، كان يُنظر 

إليه��م كجنود املس��يح، وكأبطال اجلماعة املس��يحية. وإذ كانوا يش��هدون 

حلق اإلجني��ل، كانوا في الواقع يّقرون أيضاً مبدى قّوة مجموعتهم املس��يحية 

وإميانها. فالش��هيد كان ميّثل الكنيس��ة التي ينتمي إليه��ا، وبطولة الواحد 

كانت تنعكس إيجاباً كشرف للجميع.

لم يكن األبطال احلقيقيون في الكنيس��ة األولى في إفريقيا الش��مالية 

من وّعاظها العظماء، أو من صفوف علماء الاهوت الّامعني فيها. إن الرجال 

والنس��اء الذين كان��وا يُذكرون بحب عميق والذين يُتح��دث دائماً عن مآثرهم 

بوالء مفعم باحملبة، كانوا ف��ي الواقع فقراء بأمور هذا العالم، ولكنهم كانوا 

أغني��اء بإميانهم. ق��ال صموئي��ل برن��كل )Samue Brengle(: »إن إحدى 

كبرى مفارقات التاريخ، هو التجاهل واالس��تخفاف التام بالرتب واأللقاب في 

األح��كام النهائية التي ميّررها الناس بعضهم على بعض. إن التقدير النهائي 

للرج��ال يُظهر بأن التاريخ ال يهتم، وال حتى مبقدار ذّرة واحدة، بالرتب واأللقاب 

الت��ي يحملها امل��رء، وال يأبه حتى للمناصب الت��ي كان يتبّوأها، ولكنه يهتم 

فق��ط بنوعية أعمال��ه وطبيعة عقله وقلبه. نحن ال ن��زال نتذكر حتى اليوم 

فيليس��تاس و سبيراتوس و كلرينوس بأطيب الذكريات وأحبها، بينما أسماء 

األرس��تقراطيني املتغطرس��ني الذين نطق��وا على هؤالء القديس��ني بحكم 

امل��وت، أصبحت في طي النس��يان. وقد قال املس��يح بح��ق: »ولكن، كثيرون 
أّولون يكونون آخرين واآلخرون أّولني.«172

172- )مرقس 10: 31(
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إن املس��تقبل ممتد أمامن��ا. وقد تصير أعمالنا وأقوالن��ا في يوم من األيام 

موضوعاً للدراسة التاريخية. وما كان باستطاعة املؤمنني األوائل أن يتخّيلوا 

أن إفريقي��ا وحده��ا س��تحتوي، مع حل��ول الع��ام 2000، عل��ى 250 مليون 

مسيحي، أو أن 15 مليون عربي في العالم يفتخرون بأنهم من أتباع املسيح. 

وعل��ى الرغم م��ن ذلك ف��إن ثقتهم الكامل��ة باالنتصار النهائ��ي، جعلتهم 

يتحّمل��ون اآلالم بصبر، ُمظهري��ن ِحلمهم ملن يعيش��ون حولهم، ومؤكدين 

بذلك أنه ال ميكن ملقاصد اهلل أن تفش��ل وأنه تعالى اختار أن يكّمل مشيئته 

بواسطة شهادتهم املساملة للحق.

لقد أحس املس��يحيون بع��دم حاجتهم إلى فرض دينه��م أو الدفاع عنه 

بأسلحة بشرية – بالقوة أو بالقانون أو بالتهديد. ولهذا السبب فإن األوطان 

ذات اإلرث املس��يحي تس��مح باحلرية الدينية الكاملة ألتباع الديانات األخرى. 

كما أن املس��يحيني ال يقنطون البتة عندما يكون��ون أقلية في مكان معنّي. 

فهم س��يكونون مواطن��ني مخلصني وجيران��اً متعاونني ومحترم��ني ونزهاء 

ولطفاء. وسيفّس��رون إميانهم بكل س��رور ملن يهّمهم األمر، لكن سيتركون 

لكل فرد احلرية ألن يطلب إلى اهلل أن يظهر له احلق كما هو.

لقد فشلت فشاً ذريعاً محاوالت الناس الدنيويني في العصور الوسطى 

لتحويل الكنيسة إلى جيش صليبي، وسرعان ما يُترك هذا التحريف الواضح 

ملبادئ املسيح الداعية على احملبة جلميع الناس مبجرد أن أصبح بإمكان أتباعه 

أن يقرأوا الكتاب املقدس بحرية وبلغتهم اخلاصة. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، 

عادت الكنائس في جميع أنحاء العالم إلى أصولها النقية واملقدسة و »ثمر 
البر يُزرع في السام من الذين يفعلون السام.«173

والغاي��ة الت��ي تلهم املس��يحيني احلقيقيني في احلياة ه��ي: أن ميألوا هذا 

العال��م مبحبة اهلل. لقد انطلقوا عارضني الش��فاء على ذوي األرواح املريضة، 

والرجاء لليائس��ني، والس��ام والغف��ران للرجال والنس��اء البعيدين عن اهلل. 

173- )يعقوب 3: 18(
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لقد كان املس��يحيون أطباء وممرضات، ال على صعيد اجلسد، بل النفس، وكان 

دواؤهم الشافي هو محبة اهلل، كما ظهرت في املسيح. كتب بولس الرسول: 

»ولكن كنت حريصاً أن أبّشر هكذا ليس حيث ُسّمي املسيح«، »الذي ننادي 
ب��ه منذرين كل إنس��ان ومعّلمني كل إنس��ان بكل حكمة لك��ي نحضر كل 

إنسان كاماً في املسيح يسوع.«174

لقد عزم التاميذ على أن ينّفذوا مأمورية املسيح األخيرة لهم: »فاذهبوا 

وتلمذوا جميع األمم... وعّلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به.«175 كان 

املس��يحيون ن��ور العال��م، وكانوا حريصني على أن يُش��رق ه��ذا النور في كل 
مكان.176

ش��ّجع أحدهم اآلخ��ر في هذا العم��ل العظيم، حيث كان��وا يجتمعون 

لق��راءة كلم��ة اهلل وللص��اة طلباً لبركت��ه تعالى على مس��اعيهم. كانت 

الش��ركة املسيحية متنحهم قوة هائلة. وفي أثناء سفر املبّشر، كان يتشجع 

مب��ا يقّدمه له إخوته وأخواته في الكنيس��ة التي أرس��لته، م��ن دعم ُمحب 

وص��اة من أجله، كما أنه كان متأكداً من أن ترحيباً حاراً ينتظره لدى عودته. 

كان واثقاً من الرسالة التي دُعي إلى املناداة بها: »ألني لست أستحي بإجنيل 
املسيح ألنه قوة اهلل للخاص لكل من يؤمن.«177

لقد أعطت كلمة املس��يح معنًى للحياة، كما أظهرت طبيعة اإلنس��ان 

احلقيقي��ة. كذل��ك أعطت اإلنس��ان العاقل فهماً لس��لوك الن��اس، وما هي 

االهتمامات التي تش��غلهم. وهي، فوق هذا كل��ه، تعرض عليهم رجاء أكيداً 

ملس��تقبل أفضل. خّلص الرس��ول بولس القصد من التعليم املسيحي الذي 

يُش��بع القل��ب والعقل: »لكي تتع��ّزى قلوبهم مقترنًة ف��ي احملبة لكل غنى 

يقني الفهم ملعرفة س��رّ اهلل اآلب واملس��يح املذّخر فيه جميع كنوز احلكمة 
والعلم.«178

174- )رومية 15: 20(، )كولوسي 1: 28(
175- )مّتى 28: 19 و20(

176- )مّتى 5: 14(
177- )رومية 1: 16(

178- )كولوسي: 2 و3(

لقد وجد املس��يحيون طريق��اً جديداً للحي��اة، وهو أن يحب��وا أقرباءهم، 

ويغفروا للذين يسيئون إليهم، ويحسنوا لكل الناس. كانوا في اجتماعاتهم 

يقترب��ون إلى رّبهم وبعضهم إل��ى بعض، فهناك كانوا يس��جدون للرب في 

زينة مقدس��ة.179 وكانوا يحصلون بذلك على القوة الروحية الازمة لتتميم 

املهمة التي اؤمتنوا عليها. كانوا يجدون في هذا فرحهم وبهجتهم. كان هذا 

قصد اهلل فيهم. كما كان هذا سّر جناحهم.

179- )املزمور 29: 2(
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قبل املسيح

1000 الفينيقيون يس��تقرون على شاطئ البحر األبيض املتوسط عند 
إفريقيا الشمالية.

800  بداية إمبراطورية قرطاجة.

146  روم��ا ته��زم إمبراطوري��ة قرطاج��ة، بداي��ة احلك��م الرومان��ي في 
إفريقيا.

بعد املسيح

نحو 68 استشهاد الرسولني بطرس و بولس

156 استشهاد بوليكاربوس، ناظر ِسميرنا

نحو 160 والدة ترتوليانوس

165 استشهاد يوستينوس الشهيد

177 – 192 االضطهاد في أثناء حكم ماركس أوريليوس وكوّمودس

177 االضطهاد في ليون وفيان )فرنسا(

180 االضطهاد في سكيليوم

نحو 195 اهتداء ترتوليانوس إلى املسيحية

نح��و 200 والدة كبريان��وس: إص��دار احل��رم الكنس��ي ف��ي روم��ا بح��ق 
املونتانيني

202 – 204 االضطهاد في أثناء حكم ِسفيروس

إل��ى  ترتوليان��وس  و فيليس��تاس: انضم��ام  بربيت��وا  203 استش��هاد 
املونتانيني

نحو 230 موت ترتوليانوس




