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رحبوا بحلول احلكم الإ�سالمي
ع��داد امل�سيحيني الذين ّ
حمل احلكم البيزنطي بال�شام ،خ�صو�صا بعد �أن �صدرت
ال�ساد�س ع��ام 680م ،وتبع ذلك
ق��رارات املجمع امل�سكوين ّ
ح���دوث االف��ت�راق ال��ك��ن�����س��ي ب�ين امل���وارن���ة ،وامل��ل��ك��ان��ي�ين يف
�أبر�شية �أنطاكية.
ال ي��خ��ل��و ك��ت��اب ف��ي��ل��وين م��ن روح ال��ه��ي��م��ن��ة ال��ت��ي راف��ق��ت
كني�سة روم��ا ونزعتها للتمدد� ،ضمن ما ُيعرف بالنزعة
امل�����س��ك��ون��ي��ة ،لإخ�����ض��اع ك��ن��ائ�����س ال���ع���امل .ول��ك��ن ���ص��راع��ات
ال�سيطرة على �سدّة ّ
التاتبية داخ��ل الكن�سية ينبغي �أ ّال
ّ
تخفي �أن حوادث االنف�صال ومطالب اال�ستقالل لبع�ض
الكنائ�س ،التي قابلها تلويح باحلرمان واتهام بالهرطقة،
ما كانت ذات �صلة باملفاهيم العقدية امل��ج�� ّردة ،بل بحثا
ع��ن حت���رر ���س��ي��ا���س��ي م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��وث��ي��ق ب�ين ال��ع��ر���ش
وامل��ذب��ح (�أي ال��دول��ة وال��ك��ن��ي�����س��ة) .ل��ذل��ك ع��ن��د مراجعة
ت��اري��خ الكني�سة الب��د م��ن احل���ذر م��ن م�����ص��ادرة احلقيقة
املغ َّيبة ،التي غالبا ما طم�ستها نعوت البدعة ،والهرطقة،
واملنحولة ،والأبوكريفية ،وغري القانونية ،وهي �إق�صاءات
�أيديولوجية لطاملا ُو ِّظفت ّ
للطعن يف الأطراف املعار�ضة
لإل��غ��اء م�شروعيتها ،ا�ستدعتها الكني�سة املهيمِ نة �ض ّد
م��ن خالفها ال����ر�أي .وق��د غ��رق فيلوين طيلة الف�صلني
ال���ث���اين وال���ث���ال���ث يف ه���ذا االن���ح���ي���از ل��ك��ن��ي�����س��ة روم����ا دون
م��راع��اة خ�صو�صيات كنائ�س ال�����ش��رق ،معتربا ك��ل م��ا مل
ي ُرق للكني�سة الكاثوليكية بدعة ،ولو كانت تلك العقائد
معبة عن الواقع ّ
ال�شرقي ور�ؤيته وت�ص ّوراته للم�سيح ّية.
ّ
��ت�بر ���ص��اح��ب ك��ت��اب «الكني�سة يف ال��ع��راق» املرقيني
�إذ اع َ
هراطقة ،وهو ّ
خط الهوتي دعا �إليه بري ّلو�س الب�صري،
من ب�صرى ال�شام ،يف الوالية العربية ال ّرومانية ،خالل
القرن ال ّثاينّ .
وملخ�ص ر�أي �صاحبه �أن امل�سيح خال من
�أي م�سحة �إلهية يف ذاته ،وال �ألوهية �إ ّال �ألوهية الآب التي
املوحدين �-أتباع الكاهن
ح ّلت فيه .كما اعترب الأريو�سيني ِّ
�أري���و����س ،ال���ذي ع��ا���ش يف ب��داي��ة ال��ق��رن ال�� ّراب��ع امل��ي�لادي-
هراطقة ،وقد انت�شر مذهبه يف �شمال �إفريقيا وامتد �إىل
ال�شام والعراق ،والذي ُعقِد لأجله جممع نيقية ال�شهري
�سنة 325م .والأم��ر نف�سه مع الآ���ش��وري�ين ،الذين عدّهم
هراطقة ،وهم ن�ساطرة رف�ضوا املذهب ال ّروماين و�ش ّقوا
ع�صا الطاعة .وتعود ن�سبتهم �إىل ثيودورو�س امل�صي�صي،
املدعو ن�سطور ،وهو ينحدر من �أ�سرة �آرامية عربية نزحت
�إىل �شمال ّ
ال�شام من بالد العراق ،التابعة يف ذلك العهد
�إىل الدّولة الفار�سية ال�سا�سانية ،وقد مات ن�سطور بعد
خلعه يف املنفى ،يف �صحراء م�صر ال�شرقية.
ع��ل��ى ال���ع���م���وم ،مل ي��ك��ن ت���اري���خ ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��روم��ان��ي��ة يف
امل�����ش��رق ���ص��ف��ح��ة ن��ق��ي��ة ك��م��ا ي�����ص��وره ف��ي��ل��وين .ف��ق��د ���ش��اب
العالقة ا�ضطراب مل ينته عند �إكراه كنائ�س امل�شرق على
االعرتاف بهيمنة روما ،بل �شرعت كما يرى جورج خ�ضر،
مطران جبل لبنان لل ّروم الأرثوذك�س ،يف حتوير الهوتي
�أن�����ش���أت مب��وج��ب��ه ك��ن��ائ�����س ت��اب��ع��ة ،ف��ك��ان م��ن الآ���ش��وري�ين
الكلدان الكاثوليك يف ال��ع��راق ،وم��ن الأرث��وذك�����س ال�� ّروم
الكاثوليك ،ومن الأرمن الأرثوذك�س الأرمن الكاثوليك،

ال�سريان الأرثوذك�س ال�سريان الكاثوليك («جملة
ومن ّ
امل�س ّرة» بريوت� ،2004 ،ص.)73-72 :
وك��م��ا ي����ورد ف��رن��ان��دو ف��ي��ل��وين ب����د�أ ال��ت��ط��ل��ع جم����ددا �إىل
ربط كني�سة العراق بروما يف الفرتة احلديثة مع �إن�شاء
مطرانية ب��غ��داد �سنة  1632وت�شكيل �أول جلنة ر�سولية
يف ���س��وري��ا خ��ا���ص��ة ب��ال�����ش��رق الأو����س���ط ���س��ن��ة  .1762ك��ان
الغر�ض البعيد من ذل��ك �إي��ج��اد �سبيل الخ�تراق الدولة
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال���ن���اف���ذة وحت�����ص�ين م�����س��ي��ح��ي��ي امل�����ش��رق من
خم��اط��ر ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ة .لتتطور خم��ط��ط��ات الكني�سة
الغربية يف العراق يف فرتة الحقة �إىل رهان على املدر�سة
ك���أداة خللق �شخ�صية م�سيحية عراقية مرتبطة بروما،
وق��د ح��از الي�سوعيون ق�صب ال�سبق يف ه��ذا م��ن��ذ ال��ع��ام
 1931م���ن خ�ل�ال ب��ع��ث «اجل��م��ع��ي��ة ال�ترب��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة
الأم��ري��ك��ي��ة» ال��ت��ي خ��ول��ت ل��ه��ا وزارة ال�ترب��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة
�إن�شاء �أول مدر�سة� ،ستتطور يف ال�سنوات الالحقة �إىل ما
ُي��ع��رف بـ»معهد ب��غ��داد»  1932و»جامعة احلكمة» .1956
لكن الإ���ش��ك��ال امل��اث��ل� ،أن تعليم الإر���س��ال��ي��ات التب�شريية
يف امل�شرق ع��ام��ة م��ا ك��ان دع��م��ا للطوائف املح ّلية وربطا
لها بواقعها وتعريفا لها ب�أ�صولها ،بل َ
هدف �أ�سا�سا �إىل
رب��ط والئ��ه��ا ب��اخل��ارج .ي�صف ج�بران خليل ج�بران هذا
ال��واق��ع ال��ن��اجت ع��ن ت��ع��دّد ال���والءات ال ّثقافية وال�سيا�سية
يف مطلع القرن الفائت� ،ضمن كتاب «�صفحات من �أدب
ج�بران» لنبيل كرامة (���ص ،)62-61 :قائال« :يف �سوريا
ال�صدقة ،وقد
مثال كان التعليم ي�أتينا من الغرب ب�شكل ّ
ك ّنا ومل نزل نلتهم خبز ال�صدقة لأننا جياع مت�ض ّورون،
ولقد �أحيا َنا ذلك اخلبز ،وملا �أحيا َنا �أمَاتنا� .أحيانا لأنه
�أيقظ جميع مداركنا ون ّبه عقولنا قليال ،و�أماتنا لأنه
ف�� ّرق كلمتنا و�أ�ضعف وحدتنا وقطع روابطنا و�أب��ع��د ما
بني طوائفنا ،حتى �أ�صبحت بالدنا جمموعة م�ستعمرات
�صغرية خمتلفة الأذواق مت�ضاربة امل�شارب ،كل م�ستعمرة
منها ت�ش ّد يف حبل �إح��دى الأمم الغربية وترفع لواءها
وترتمن مبحا�سنها و�أجمادها .فال�شاب الذي تناول لقمة

من العلم يف مدر�سة �أمريكية ،حتول بالطبع �إىل معتمد
�أمريكي ،وال�شاب الذي جت ّرع ر�شفة من العلم يف مدر�سة
ي�سوعية �صار �سفريا فرن�سيا ،وال�شاب الذي لب�س قمي�صا
من ن�سيج مدر�سة رو�سية �أ�صبح ممثال لرو�سيا».
ويتناول فرناندو فيلوين يف الق�سم الأخ�ير من الكتاب
م�سائل راهنة تتع ّلق مب�سيحيي العراق ،خ�صو�صا يف ظل
ال��ن��زي��ف ال��دمي��وغ��رايف احل��ا���ص��ل ،ح��ي��ث ت��راج��ع��ت ن�سبة
امل�سيحيني من  5باملئة� ،أي مبا يعادل مليون و� 400ألف
م�سيحي قبل االحتالل الأمريكي عام � ،2003إىل حوايل 2
باملئة اليوم .واجللي ما يطبع م�سيحيي العراق من تنوع
طائفي� :أرم��ن و�آ�شوريني وكلدان و�سريان ،كما تخرتق
جتمعاتهم الإثنية تباينات مذهبية� :أرثوذك�س وكاثوليك
وب��روت�����س��ت��ان��ت و�إجن��ي��ل��ي��ون ،اع��ت�رف ال��ق��ان��ون ال��ع��راق��ي
باثنتي ع�شرة طائفة منها .ويبقى متركز ج ّل ه�ؤالء ،قبل
الأح���داث الأخ�ي�رة التي �شهدها البلد ،يف ب��غ��داد و�أرب��ي��ل
واملو�صل .وكما ي�شري فيلوين ،يبقى تكتل الكلدان مييل
�إىل ال�����ش��راك��ة ال�لاه��وت��ي��ة م��ع الكني�سة الكاثوليكية ،يف
حني ينحو تكتل الآ���ش��وري�ين �إىل ت�شييد كني�سة عراقية
حملية .و�أم���ا تكتل ال�سريان -الأق���ل ع��ددا م��ن الكلدان
والآ�شوريني -فهو ينق�سم �إىل �سريان كاثوليك و�سريان
�أرث��وذك�����س؛ يف ح�ين الأرم���ن فهم �إىل الكاثوليك �أق��رب.
وع��ل��ى ال��ع��م��وم؛ ف��امل�لاح��ظ �أن ب��ن��ي��ة م�����س��ي��ح��ي��ي ال��ع��راق
االجتماعية لي�ست بنية ع�شائرية ما جعل ت�شكيل ع�صبية
داخلية بينهم �ضعيفا بق�صد خلق نوع من التكتل الواقي،
وه��و ما �أبقاهم عر�ضة للتهديدات ب�شكل م�ستمر .و�إىل
جانب م�شاكل الداخل ،جتابه كني�سة العراق م�شاكل �أخرى
مت�أتية من اخل��ارج تتمثل يف الكنائ�س العابرة للقارات،
وه��ي كنائ�س متمر�سة بالتحكم يف اقت�صاد املقدّ�س على
م�ستوى عاملي ،على غرار الإجنيليات اجلديدة والكنائ�س
التقليدية الكاثوليكية والربوت�ستانتية ،وال��ت��ي حت��اول
اب��ت��زاز امل�ستجري ب�سلخه عن هويته .ال نقدّر �أن كني�سة
جريحة ،كحال كني�سة العراق اليوم ،يف ظل تهديد حقيقي
لوجودها ،قادرة على رفع تلك التحديات مبفردها ما مل
يح�صل تكاتف ووعي ب�أن ثروة التنوع الثقايف والديني يف
البالد العربية هي ثروة اجلميع.
------------------------ الكتاب« :الكني�سة يف العراق ..التاريخ والتطور والإر�سالياتالتب�شريية من البدايات �إىل الراهن».
 امل�ؤلف :فرناندو فيلوين. النا�شر :مكتبة حا�ضرة الفاتيكان (روما�-إيطاليا).2016 ،عدد ال�صفحات� 255 :صفحة.
 اللغة  :الإيطالية* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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«الكني�سة يف العراق :التاريخ والتطور والإر�ساليات التب�شريية»
 ..لفرناندو فيلوين
�أمني منار *
�أعادتْ الأو�ضاع املتوتِّرة التي تعي�شها منطقة ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما يف العراق و�سوريا ،حتريك م�س�ألة الأقليات والطوائف يف الأو�ساط الدينية
ومعاد
وال�سيا�سية الغربية .ومت التعاطي مع امل�س�ألة ب�شكل غلب عليه طابع الإثارة وافتقر �إىل ال َّر ِوية .جرى يف غالب الأحيان ت�صوير العامل العربي مبثابة ف�ضاء طارد
ٍ
ملكوناته الدينية غري العربية وغري امل�سلمة؛ �إمعانا يف جتريده من ر�صيده اخللقي .وال�صورة فيها تالعب فج ال ُين�صف املت�ضررين ،مع ح�صول انتهاكات فظيعة ب�ش�أنهم يف الفرتة
الأخرية ،وال تردع الظاملني ،بل ت�سيء �إىل العرب �أميا �إ�ساءة .هذا الكتاب الذي نتناوله بالعر�ض ي�أتي �ضمن موجة االن�شغال ب�أقليات البالد العربية ال�سيما منها امل�سيحية.
عب عنه من مواقف جتاه التاريخ امل�شرقي عامة ،والواقع ال�سيا�سي العربي راهنا ،وملا يحوزه م�ؤلفه من موقع داخل حا�ضرة
وقد �آثرنا عر�ضه نظرا خلطورة م�ضامينه ،وملا ُي ِّ
الفاتيكان .فهو من ت�أليف الكردينال فرناندو فيلوين ،من مواليد  1946مبندوريا الواقعة جنوب �إيطاليا .الرجل ُيعترب من الوجوه البارزة لدبلوما�سية حا�ضرة الفاتيكان؛
حيث �شغل من�صب القا�صد الر�سويل يف العديد من املناطق خارج �أوروبا ،يف �إيران وهوجن كوجن وال�صني والفلبني والربازيل ،ف�ضال عن تقلّده مهام دبلوما�سية يف الأردن والعراق،
�إ�ضافة �إىل توليه منا�صب ح�سا�سة يف حا�ضرة الفاتيكان؛ حيث ي�شغل -منذ العام  -2011من�صب مفت�ش �أجنلة ال�شعوب ،وهي �أعلى الهيئات املعنية بالتب�شري على نطاق عاملي.



وي��ت�����س��اءل ف��رن��ان��دو فيلوين يف م�ستهل كتابه ع��ن مدى
ق��درة الوجود امل�سيحي يف العراق على الثبات م�ستقبال،
�أم �سيكون م�صريه االندثار على غرار الأقلية اليهودية؟
حم����اوال الإج���اب���ة ع���ن ذل���ك ال�������س����ؤال م���ن خ�ل�ال �إع��ط��اء
قراءة ذات طابع �سيا�سي ملا �أحاط بالعراق خالل احلقبة
احل��دي��ث��ة ،وت���أث�ير ت��ل��ك الأو����ض���اع ع��ل��ى م�سيحيي البلد.
وال��ك��ت��اب ي��ه��دف ب��الأ���س��ا���س �إىل ب��ن��اء �أوا����ص���ر ���ص��ل��ة بني
الكني�سة ال��ع��راق��ي��ة والكني�سة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة� ،أك���ان ذل��ك
يف التاريخ القدمي �أم يف التاريخ احل��دي��ث ،ليخل�ص من
خاللها �إىل �صياغة تاريخ للكاثوليكية يف العراق� .إذ ال
ي�أتي الكتاب متابعة لتاريخ امل�سيحية يف العراق ب�شكل عام،
حتى و�إن عاد امل�ؤلف بذلك �إىل رجاالت التب�شري الأوائل
مع القدي�س توما والتلميذين عدي وماري.
ويتناول الكردينال فيلوين يف الف�صل الأول من الكتاب
ت��اري��خ اجل��م��اع��ات امل�سيحية الأوىل يف ال���ع���راق ،مف�سرا
دواع�����ي ان���ع���زال ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ع��راق��ي��ة -ع��ل��ى ح���د زع��م��ه-
ال��ت��ي ت�شكل مكونا مه ًّما م��ن م��ك��ون��ات امل�سيحية املبكرة
ال��وارد ذكرها يف (�سفر �أعمال الر�سل .)2:9حيث يذهب
�إىل �أن م�سيحية ال��ق��رون الأوىل يف ال��ع��راق ك��ان��ت خ��ارج
ن��ط��اق ���س��ي��ط��رة روم���ا والق�سطنطينية ،وق���د ك��ان��ت تلك
اال�ستقاللية الالهوتية ناجتة يف البدء عن نهْل مبا�شر
من الأ�صول امل�سيحية ،ولي�س لأ�سباب �سيا�سية وجغرافية،
كون العراق يف من�أى عن ال�صراعات اجلارية على �ضفاف
املتو�سط .ليتابع امل���ؤ ِّل��ف يف الف�صل الثاين احلديث عن
تاريخ الكني�سة يف العراق �إىل حدود القرن ال�ساد�س ع�شر،
ويتخلل ذلك تناول احل�ضور العربي واملغويل والعثماين؛
وذل��ك ب��دءا م��ن منت�صف ال��ق��رن ال�سابع امل��ي�لادي م�برزا
م��دى ت���أث�ير ك��ل حقبة على ال��وج��ود امل�سيحي .ث��م ير ّكز
فيلوين يف الف�صل الثالث على ح�ضور الكني�سة الالتينية
يف �أر�ض الرافدين ،حيث يتناول خمتلف �أنواع التوا�صل

طيلة الفرتة املرتاوحة بني القرن اخلام�س ع�شر والقرن
التا�سع ع�شر .ث��م يخ�ص�ص الف�صل م��ا قبل الأخ�ير �إىل
�أح��داث القرن الع�شرين ،متناوال تاريخ العراق الراهن
وم���ا ت��خ��ل��ل��ت��ه م���ن ا���ض��ط��راب��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ط��ي��ل��ة احل���روب
التي خا�ضها نظام البعث وحتى احتالل العراق من قِبل
الأمريكان وظهور ما ُيعرف بتنظيم الدولة الإ�سالمية
داع�ش .لينتهي يف الف�صل اخلام�س والأخري �إىل العالقات
الرابطة بني الكر�سي الر�سويل يف روما والعراق.
���ض��م��ن ال��ب��اب الأول ي��ن��ط��ل��ق ك��ت��اب ف��ي��ل��وين ب��ع��ر���ض ع��ام
للح�ضور امل�سيحي يف العراق ،ي�أتي غائما وغري دقيق يف
عديد املوا�ضع الفتقاره �إىل الطابع التحليلي واعتماده
�أ�سلوب ال�سرد واحل�شو ل�ل�أح��داث ،يهيمن فيها ت�صوير
للم�سيحية العراقية ت�صويرا يغلب عليه طابع الفتنة
والهرطقة ،واحل��ال �أن تطور ال�لاه��وت طبيعي �أن ين�ش�أ
يف ظ��ل ان�شقاقات عقدية ،و�إن افتقر �إىل �سند �سيا�سي
على غرار ال�سند الروماين الذي رافق املجامع امل�سكونية
الأوىل يف ال��غ��رب .حيث لعبت ال�سلطة ال��روم��ان��ي��ة دورا
فاعال يف عقد املجامع ويف قراراتها ،مثل جممع نيقية
(325م) وجممع الق�سطنطينية (381م) وجممع �إف�س�س
(431م) وجممع خلقيدونيا (451م) ،وهي املجامع التي
�أر�ست �أرك��ان املعتقد الثالوثي .حيث جتري كتابة تاريخ
م�سيحيي ال��ع��راق يف ك��ت��اب ف��ي��ل��وين م��ن م��ن��ظ��ور غ��رب��ي،
باعتبار كافة �أ�شكال احلكم التي �شهدها العراق حتت حكم
الفر�س ،والعرب ،واملغول ،والعثمانيني ،و�إىل حني ت�شكل
ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة احل��دي��ث��ة ه��ي �أ���ش��ك��ال اح��ت�لال مار�ست
�أل���وان���ا م��ن ال�ضغط وال��ق��ه��ر ع��ل��ى ال�شخ�صية العراقية
امل�سيحية .وهي قراءة قا�صرة على �إدراك طبيعة حلقات
تاريخ املجتمع العراقي لتجعل الفرز على �أ�سا�س ديني هو
املقيا�س العام املحدد.
ُ
واجللي �أن ثمة �صفحة من تاريخ م�سيحيي العراق �أ�سقطت

من اخلال�صة التاريخية التي حاول فيلوين تقدميها عن
ه��وي��ة ال��ع��راق امل�سيحية .فلو ع��دن��ا �إىل ت��اري��خ ال��ب��داي��ات
ن��ل��ح��ظ �أن ال��ت��ه��دي��د ال��ب��ي��زن��ط��ي امل�����س��ت��م�� ّر ع��ل��ى املنطقة،
م��ا كانت م�سيحية ال��ع��راق وال�����ش��ام ،ممثلة يف الن�ساطرة
وال��ي��ع��اق��ب��ة ،ق���ادرة ع��ل��ى ال�����ص��م��ود يف وج��ه��ه ،وال بو�سعها
احلفاظ على كيانها وخ�صو�صياتها الدّينية امل�ستق ّلة من
دون ح�ضور الإ�سالم ،وهو الأمر ذاته الذي واجهه �أقباط
م�صر .ي��ق��ول ميخائيل ال�����س��ري��اين يف ه��ذا ال�����ش���أن -وه��و
بطريرك ال�سريان الأرثوذك�س يف القرن الثامن ع�شر -يف
م�ؤ ّلفه التاريخي ال�ضخم« :لأن اهلل هو املنتقم الأعظم،
الذي وحده على ك ّل �شيء قدير ،والذي وحده يبدّل ملك
الب�شر كما ي�شاء ،فيهبه ملن ي�شاء ،ويرفع الو�ضيع بدال
املتكب .ولأن اهلل قد ر�أى ما كان يقرتفه ال�� ّروم من
من ّ
�أعمال ال�ش ّر ،من نهب كنائ�سنا ودُورن���ا ،وتعذيبنا بدون
�أ ّي��ة رح��م��ة� ،أت��ى م��ن اجل��ن��وب ببني �إ�سماعيل ،لتحريرنا
م���ن ن�ي�ر ال������� ّروم ...وه���ك���ذا ك���ان خ�لا���ص��ن��ا ع��ل��ى �أي��دي��ه��م
م��ن ظ��ل��م ال���� ّروم و���ش��روره��م و�أح��ق��اده��م وا���ض��ط��ه��ادات��ه��م
وفظاعاتهم ن��ح��ون��ا .»...وه��و تقريبا م��ا يلتقي فيه مع
احل�سن بن طالل يف كتابه «امل�سيح ّية يف العامل العربي»
(1995م) ،حني يذهب �إىل �أن فرتة ح�صول االن�شقاق بني
الق�سطنطينية وروما ،كان قد م ّر على خ�ضوع امل�سيحيني
يف م�صر وال�شام والعراق للحكم الإ�سالمي قرابة �أربعة
ق�����رون .وب���ق���ي ،م���ن ب�ي�ن ه������ؤالء امل�����س��ي��ح��ي�ين ،امل��ل��ك��ان��ي��ون
وحدهم يف م�صر وال�شام موالني لبيزنطة ،وعلى عالقة
مو�صولة بها �سيا�سيا وكن�سيا ،كما ك��ان��وا م��ن قبل� .أم��ا
�أت��ب��اع م��ذه��ب الطبيعة ال��واح��دة (الأق��ب��اط واليعاقبة)،
وكذلك ال ّن�ساطرة يف العراق ،فكانت بيزنطة بالن�سبة لهم
م�صدر ا�ضطهاد ال غري .لذلك ر�أوا يف احلكم الإ�سالمي
خال�صا من جور بيزنطة ،ف�أبدوا ا�ستعدادا للتعاون معه
منذ البداية .وهناك من ي�شري �إىل �أن امل��وارن��ة كانوا يف

