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 المحاضرة السابعة  

 االستشراق والعصر العباسي

 

درس بعض المستشرقين االوربيين خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين 

م فلم يسعهم إال أن  749ه /  132الدعوة العباسية التي انهت الخالفة االموية 

يطبقوا االفكار السائدة  اوربا خالل القرن التاسع عشر وهي مفاهيم الصراع 

التي وجهها روحها كوبينو  العنصري بين القوميات االوربية والفكرية العنصرية

وغيره . وهكذا صوروا احداث التاريخ االسالمي في صورة صراع حاد بين 

الشعوب االسالمية حول السلطة والسيادة. وبقدر تعلق األمر بالدعوة العباسية فقد 

صور االستشراق هذه الدعوة على شكل نزاع حاد بين ) األسياد العرب ( وبين ) 

ان رواد هذا التفسير المستشرقان )ويل( في كتابه تاريخ الفرس المحكومين ( وك

الخالفة ونولدكة في مقتطفات من تاريخ الشرق واسهب في هذا التفسير كل من 

المستشرقين ) فان فلوتن ( و )ولهاوزن ( حيث اعتبرا الدعوة العباسية ثورة فارسية 

ألخطاء التي وقع بها ضد الحكام العرب المتسلطين !! اما سببها فلم يكن إال نتيجة ا

الحكام العرب الذين فشلوا في معاملة الشعوب الخاضعة لهم معاملة حسنة فأدى ذلك 

الى انبعاث القومية الفارسية سالحاً ذاتياَ للشعب الفارسي المضطهد !! ويزعم كال 

 (.       1المستشرقين بأن غالبية أنصار بني العباس هم من الموالي الفرس)

وقع فيه كال المستشرقين "فان فولتن وولهاوزن" هو انهما تظرا ان الخطأ الذي 

بمنظار عرقي ضيق الى طبيعة الدعوة العباسية : فلم يحاوال فهم وضع القبائل 

العربية في خراسان ومثلهما كمثل المؤرخ الذي يؤمن بنظرة معينة ثم يحاول ان 

 الخطأ في النتيجة .يجمع مادته ليثبت تلك النظرة والخطأ في البداية يقود الى 

 

فباالضافة الى النزاع العنصري )عرب ضد فرس( ابرز "ولهاوزن" الخصومات 

القبلية بين العرب واعتبرها المحرك لفعاليات رؤساء القبائل واحالفهم بل ارجعها 

الى جذورها قبل االسالم ، ولم يعر للظروف الجديدة التي نتجت عن استقرار القبائل 



اهمية تذكر ، كما لم يدرك أن األحالف الجديدة بين القبائل  العربية في خراسان

 كانت قد تطورت وتغيرت بتغير الظروف الجديدة .

ومما زاد الطين بلة وقوع التفسير االستشراقي للدعوة العباسية في أخطاء واضحة 

في تفسير مصطلحات لغوية وتاريخية عديدة مثل ) أهل القرى ( و ) أهل خراسان 

ا طبيعة االلقاب التي أعتادت العرب على اتخاذها بعد استقراهم في بالد (ولم يذكرو

فارس كما لم يفهم المستشرقون األسباب االجتماعية واالقتصادية والعسكرية لألزمة 

 التي استفحلت بين عرب خراسان والسلطة االموية .

لمؤسسة" وبالرغم من الضعف الواضح في هذا التفسير للدعوة العباسية فقد تبنته "ا

االستشراقية وروجت له ألنه يتفق تماماً ونزعاتها التحريضية في التفسير . وغدا 

كتاب ولهاوزن )الدولة العربية وسقوطها( المصدر االوحد عن الدعوة العباسية 

 وطبيعتها . وقد كرر العديد من المستشرقين اراء ولهاوزن في بحوثهم .

لمؤرخون العرب والمسلمون حذو وفي البدايات كان من الطبيعي أن يحذو ا

المستشرقين ويعتبرون ماتوصلوا اليه عن الدعوة العباسية حقائق مسلماً بها ال تقبل 

النقاش . ولهذا فقد ترجم كتاب ولهاوزن الى العربية مرتين وتبنى أراءه ونادى بها 

مؤرخون من بينهمم جرجي زيدان وأحمد أمين وفيليب حتي وحسن إبراهيم حسن 

 شلبي وغيرهم كثير. وأحمد 

( اول من اعلنها صراحة بأن أراء 2لقد كان المستشرق االسكندنافي دينت )

االستشراق التقليدية حول الدعوة العباسية تدعو الى الشك . ففي اطروحته )مروان 

بن محمد( اظهر الوجه السياسي للدعوة العباسية ويبن دور القبائل المتذمرة من 

الواجهة الدينية للدعوة . كما اخطأ في فهم بعض النصوص االمويين اال انه اهمل 

 التاريخية . 

عل ان قراءة جديدة للدعوة العباسية جرت في النصف الثاني من القرن العشرين 

( . عرب بعد اطالعهم على نصوص غاية في األهمية 3على يد مؤرخين محدثين )

وبعد اعادة قراءة بالنسبة لموضوع الدعوة العباسية في مخطوطات لم تنشر ، 

الروايات التاريخية في مصادرنا المعروفة كالطبري والجاحظ والمسعودي وابن 

األثير وابن خلدون وغيرهم . وقد اعطى التفسير الجديد صورة متكاملة لتطورات 

 الحالة السياسية واالجتماعية لعرب  

 

 

يرى خراسان من حيث استيطانهم وعالقتهمم بالفرس وموقفهم من دمشق . و

التفسير الجديد بأن الدعوة العباسية كانت موجهة بصورة رئيسية الى عرب خراسان 

المقاتلة منهم والمستقرين على السواء . وان الموالي كانوا يحاربون على الجانبين 

 فبعضهم مع الدولة االموية وبعضهم مع الدعوة العباسية .



رغم ان بعض أوساط المستشرقين قد عدل من وجهة نظره عن الدعوة ، ال تزال 

 النظرة االستشراقية  التقليدية  شائعة في العديد من كتب المستشرقين .

 

 :  االستشراق والعصر العباسي االول

 

روج المستشرقون للرأي القائل بأن العصر العباسي األول " عصر النفوذ الفارسي 

بيعي وحتمي من وجهة نظرهم ، فإذا كانت الثورة العباسية قد قامت " وهذا امر ط

على أكتاف الفرس فإن العصرالعباسي  االول هو عصر سيطرة الفرس الذين جاءوا 

بالعباسيين الى السلطة !! . يقو المستشرق بيكر ان انتصار العباسيين معناه انتصار 

جيء العباسيين وان الفارسية الفرس . ويرى ولهاوزن : " ان حكم العرب امتهى بم

 انتصرت على العربية تحت ستار األممية االسالمية " .

ان هذه التخريجات التي كانت وال تزال شائعة بين اوساط المستشرقين ومن قلدهم 

ىمن مؤرخينا العرب والمسلمين مبالغ فيها ، ان طبيعة االحداث خالل العصر 

ين ال يمكن ان تضي لنفسها هذا التفسير العباسي االول وسياسات الخلفاء العباسي

لم  –كما تشير الى ذلك االحداث  –( .فسلطان اعرب 4االستشراقي العنصري )

ينته بزوال الدولة االموية بل ان العرب ، كانوا القوة الفاعلة والضاربة في عملية 

التغيير ، وظل العرب خالل العصر العباسي االول متقلدين مناصب رئيسية في 

لة . وبقيت القبائل العربية ذات اثر بارز في السياسة والجيش والمجتمع .وظلت الدو

اللغة العربية لغة االدارة والسياسة والثقافة والفكر . كما ان الروايات التاريخية 

تكشف لنا عن مدى ميل الخلفاء العباسيين للعروبة فكرا وقيماً وتقاليد . ورداً اذ 

اك في السلطة للموالي قد زادت في العصر العباسي كانت عملية االندماج واالشتر

فذاك امر طبيعي خاصة وانها بدأت في العصر االموي ، كما ان دخول العديد من 

مراسيم البالط والتقاليد الفارسية في االدارة والمجتمع العباسي يعد هو اآلخر أمراً 

ولكن المهم هو  طبيعياً ونتيجة حتمية للتفاعل بين مختلف شعوب الدولة العباسية

وقوف السلطة العباسية بالمرصاد لكل العناصر المخربة التي حاولت التشكيك بالقيم 

 العربية االسالمية  او    

 

 

استبدال  نظمها وتقاليدها بأخرى اجنبية غربية ال تتناسب والمجتمع العربي االسامي 

للرؤوس الفارسية  . وما محاربة  العباسيين للشعوبية والزندقة والخرمية وابعادهم

التي حاولت ان تجاوز حدودها اال ادلة ساطعة على ذلك . ثم اننا اذا تمعنا بالتكتالت 

السياسية    واالجتماعية المرتبطة بالخالفة العباسية أل تضح لنا اهمية العرب بين 

تلك التكتالت التي ترتبط برباط واحد يشد بعضه بعضاً ، أال وهو رباط الوالء 



جديدة ال الوالء لنزعات قبلية او عنصرية او اقليمية ولكن " المؤسسة " للدولة ال

االستشراقية حاولت تحميل النصوص التاريخية اكثر من طاقتها وخرجت بنتائج 

 –في االقل خالل العصر العباسي االول  –مبالغ فيها وال تمت الى واقع االحداث 

 بصلة .

م 1970والذي صدر في انكلترا عام ان كتاب ) تاريخ كمبرج لالسالم ( بجزئية 

يعتبرآخر مصدر من المصادرالشاملة الكلية التي صدرت عن تاريخ االسالم 

 وحضارته وقام بتأليفه عدد من المستشرقين البارزين . 

ورغم ان هذا العصر هو عصر الذروة في الحضارة االسالمية ، فهو عند 

قبل المسلمين للحضارات عصر اقتباس وتقليد من  –فون غرنباوم -المستشرق 

القديمة اليهودية والمسيحة واالغريقية وغيرها . اما النظم فان العديد منها مقتبس 

من الفرس او غيرهم سواء من حيث الفكرة او التنظيم . اما " االدب العربي " فقد 

كتب من قبل الفرس !! هذه هي صورة عصر االزدهار الحضاري في تاريخ 

ا االستشراق ان تبدو للعيان ولهذا فقد انتقده عدد من المستشرقين االسالم كما يريد له

انفسهم من بينهم روجر اويين كما انتقده بشدة البرت حوراني وادوارد سعيد من 

 (.5الباحثين العرب )

 

 االسنشراق وشخصية الخلفاء :

 

 –في تصويرهم لشخصية الخلفاء العباسيين الحاكمين في عصر القوة واالزدهار 

يعود بعض المستشرقين الى روايات استثنائية او  –العصر العباسي االول 

 موضوعية ويحكمون 

من خاللها على الخليفة الحاكم . ولهذا وصم العديد من خلفاء بني العباس بالضعف 

 او التسرع او التعطش للدماء او فقدان السياسة الواضحة .

من خالل النظرة االستشراقية بصورة  وهكذا يبدو الخليفة العباسي االول ابة العباس

العاهل الضعيف الذي يدير اموره الثالثي الفارسي ابو سلمة الخالل وابو مسلم 

 الخراساني 

 

 

وخالد البرمكي . اما المنصور فيبدو عند بعض المستشرقين الميكافيللي الذي 

. اما اليتورع ان يتخذ اية وسيلة دون وازع من ضمير او قيم للوصول الى غايته 

الدس والتشويه الذي تعرضت له شخصية الخليفة هارون الرشيد فحدث عنها 

والحرج .فمنذ ان كتب المستشرق االنكليزي )بالمر( عن هارون الرشيد عام 



م وماتبعها من 1912م والمستشرق الفرنسي )بوفا( عن البرامكة عام 1881

 فة لم تتغير .دراسات المستشرقين فان النظرة االستشراقية عن هذا الخلي

 المقالة التي كتبها )هوتسما(عن ) الرشيد ( في دائرة المعارف االسالمية التي تصدر

باللغات االنكليزية والفرنسية وااللمانية شخصية الرشيد ضعبفة يسهل التأثير عليها 

.وانه كان حاد المزاج تغلب عليه العاطفة ا ي انه على هامش الحياة السياسية 

ره وانه لوال البرامكة لفقد حقه السرعي في الخالفة ، والنهارت والحربية في عص

الدولة العباسية اداريا .وان سقوطهم او كما تسمى "نكبتهم" حثت نتيجة "فورة 

عاطفية" ندم عليها الخليفة بعد ذلك .هذا هو االستنتاج الذي تريده النظره 

 االستشراقية .

وغير مسنوده وابرزوا)قصة واستند بعض المستشرقين على روايات موضوعة 

 العباسة ( 

اخت الرشيد وعالقتها بجعفر البرمكي للنيل منقيم االسالم .ونحن النريد ان ندافع 

االستشراقية نفسها متهافته التقف امام النقد  –عن العباسة لكن الرواية الشعوبية 

لموالي" والتحليل . تنفيها المصادر القريبة جداً من االحداث وتعزوها الى "حسد ا

وحقدهم على الرشيد ويندد بها المؤرخ النقد ابن خلدون حين يقول " واليعقل ان 

تقدم العباسة على ذلك وعصرها قريب عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين. فأين 

 يطلب الصون والعفاف اذا ذهب منها"!!.

جاه حرية اما البرامكة فكانوا استناداً الى النظرة نفسها صحية ضيق صدر الخليفة ت

الرأي والمناقشة في الدين والمذاهب والسياسة . ان سيسة الرشيد خالل عهده 

الطويل تحفل بالمظاهر السلبية وااليجابية على حد سواء والنظرة الموضوعية البد 

 (.6ان تعطي كل ذي حق حقه )

 

 

 

 

 

 

 االستشراق والعالقات بين الرشيد وشارلمان : 

 

 

 

ان الصالت بين الشرق والغرب لم تنقطع منذ اقدم العصور حتى االن وتباينت بين 

صالت سلمية ودية وحربية عدائية . وقد شملت هذه الصالت عالقات ودية بين 



العرب والفرنجة علىعهد هارون الرشيد وشارلمان .ان مصادرن العربية تلتزم 

كن ثالثة من المصادر الالتينية الفرنجية ول –جانب الصمت تجاه العالقات العربية 

تشير اليها لعل اهمها ما كتبه مؤرخ االمبراطور شارلمان المدعو ) اينهاور( في 

 كتابه ) سيرة االمبراطور شارلمان الكبير(.

والمهم لت عدداً من المستشرقين حملوا هذه الروايات المفعمة بالخيال والغموض 

فحواها ان شارلمان اصبح حامياً اكثر مما يجب ، وابتدعوا اسطورة  جديدة 

لألراضي المقدسة في فلسطين وأميراً على القدس ذلك الن بطريك القدس أرسل اليه 

م مفاتيح القدس وكنيسة القيامة بموافقة الخليفة . مقابل ان يحاول 800في عام 

شارلمان االستيالء على االندلس بأسم العباسيين ويقف ضد تهديدات البيزنطيين 

 والبحرية للدولة العباسية .البرية 

وال شك ان هذه الفرضيات االستشراقية ال تستند الى روايات تاريخية موثوقة وال 

تقف امام النقد الموضوعي وال تنسجم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الذي 

 عاش فيه .

صحيح ان المصلحة المشتركة بين الدولتين العباسية وافرنجية كانت تدعوهما الى 

التقارب ألن عويهما المشتركين كانتا الدولتين البيزنطية واالموية في االندلس ، وان 

هذه المصلحة المشتركة كان من الممكن ان تؤدي الى صالت او محالفات سياسية 

وعسكرية . ولكن شيئا من ذلك لم تشر اليه المصادر الموثوقة وايس من المنطق ان 

امتيازاً استثنائياَ في االراضي االسالمية المقدسة الرشيد يسمح لنفسه بأعطاء شارلما 

بفلسطين خاصة وان الدولة العباسية هي االقوى ووان القدس ذات اهمية دينية 

وسياسية في وقت احد . فكيف يحق للرشيد ان يعطي امتيازات مهمة للفرنج 

 بفلسطين ؟؟

ن الهدف ماهو هدف  " المؤسسة " االستشراقية من اشاعة فرضيات كهذه ؟؟  ا

بالدرجة االولى سياسي استعماري .ان ارتباط بعض المستشرقين بسياسات الدول 

االوربية وحين بدأت الدولة العثمانية "  الرجل المريض " تتدهور وتتفكك وبدت 

الدول الكبرى تتنافس للحصول على " االمتيازات " .استخدمت الدول الكبرى  

قين للترويج لفكرة الحماية واالمتيازات "المؤسسة االستشراقية " اوبعض المستشر

في فلسطين منذ عهد هارون الرشيد ، لكي تستخدمها كسابقة تبرر بها حصولها على 

االمتيازات من الدولة العثمانية وضمان موطىء قدم في المشرق العربي . فاذا كان 

 هارون الرشيد الحاكم في عصر القوة واالزدهار قد اعترف بحق دولة اوربية في

 حماية االراضي المقدسة بفلسطين وسلمها مفاتيح القدس 

 

 



ورايتها : افال يكون من االجدر بالسلطان العثماني ان يعترف بامتيازات معينة 

للدولة الكبرى في حماية الرعايا المسيحيين في المشرق وخاصة في االراضي 

 المقدسة ؟؟

 

 

 السياسية : -االستشراق والحركات الدينية 

السياسية في  –تشرقون ومنذ البداية على دراسة الفرق والحركات الدينية دأب المس

التاريخ العربي االسالمي . ويعتبر المستشرق االنكليزي ) جورج سيل ( )ت 

م ( من ابرز الرواد الذين استهواهم تاريخ الفرق والمذاهب االسالمية وكتبوا 1736

الفرق بعد ذلك .فكانت هذه فيه . وتتابعت البحوث االستشراقية في العقائد و

الدراسات خيرعون للدول االوربية في حكم هذه االقطار عن طريق التعرف على 

عقائد اهلها ومحاولة تعميق الخالفات المذهبية  والطائفية بين ابناء الشعب الواحد 

 ( .7ليسهل التحكم فيهم )

لى حركات ان ذلك كله يفسر الغرض الذي من اجله يسلط المستشرقون االضواء ع

سلبية في تاريخ العرب االسالمي مثل حركة الزنج والخرمية والبابكية والحشيشية 

والقرامطة والزندقة والشعوبية ومن لف لفها . بل ان بضهم يحرف الروايات وينتقي 

 منها مايالئم اهدافهم .

فمنذ ان كتب فان فلوتن وولهاوزن عن تعسف " االسياد " العرب الحاكمين ضد 

ي المحكومين ومعاملتهم كفئة من الدرجة الثانية في المجتمع االسالمي ... الموال

ومنذ ان صور نولدكة حركة الزنج باعتبارها " ثورة العبيد " ... ومنذ ان روج 

مستشرقون اخرون امثال د يخويه وستيرن لحركة القرامطة واعتبروها حركة  " 

مي المتخلف والتسلطي من تحررية " ناضلت ضد مفاهيم المجتمع العربي االسال

اجل العدالة والمساواة ، وبشرت بالخالص من " االستغالل والفساد " ... فان هؤالء 

المستشرقين ومن قلدهم من الكناب العرب يعترفون بأنهم لم يعثروا اال على القليل 

من تراث هذه  " الحركات االصالحية الثورية " . فكيف اذن توصلوا الى حقيقة 

هدافهم ؟ البد ان ذلك تم بطريق االستنتاج الالمنطقي والخيال المبني على ارائهم وا

 نظرة استشراقية مناهضة للقيم والمعايير الصحيحة في المجتمع العربي االسالمي .

ثم بعد ذلك ماذا عن الزندقة والشعوبية ..؟لقد عد المستشرقين امثال ماسينيوس 

ة في العصر العباسي بانها نمط من وجولدريهر عن قصد، الى اظهار حركة الزندق

 " التفكير الحر " 

 

 



الذي دعى اليه مفكرون مستقلو الرأي وفالسفة شكاك على غرار الحركات المنشقة 

عن الكاثوليكية في اوربا !! . اما الشعوبية ففي نظر المستشرقين حركة فكرية 

سالمي الجديد اجتماعية دعت الى المساواة بين العرب وغير العرب في المجتمع اال

، واستهدفت الخالص وتحقيق العدالة االجتماعية . لم يتعب هؤالء المستشرقين 

بالعودة الى كتابات الجاحظ وابن قتيبة والتوحيدي والبالذري ليدركوا ان فكرة " 

التسوية  " هذه لم تكن اال غطاء سياسياً لترويج عقائدهم الحاقدة على كل ماهو 

 (. 8عربي واسالمي)

ظرة جديدة لموقف "المؤسسة االستشراقية " من الحركات والفرق صورة ان ن

(. ان الفكرة التي اشاعها فون كريمر وفان  9مغايرة تماماً للصورة االستشراقية )

فولتن وغيرهم من تعصب العرب ودولتهم في صدر االسالم ضد الموالي لم تعتمد 

 على مصادر موثوقة .

عن تلك الفترة اكدت اعتماد الدولة على الموالي  ان االطروحات التي نشرت حديثاً 

 بل ان نسبة موظفي الدواوين واالدارة من الموالي اكثر من العرب !!. 

اما حركة الزنج لم تكن اكثر من مغامرة سيسية قادها احد المغامرين الطموحين الى 

بل السلطة . ان وضع اليف في رقاب اهل البصرة اليمكن عدها سياسية اصالحية . 

اهدافها تحل في السلطة محل الفئة القديمة !! .اما البابكية فلم تكن "انتفاضة" كما ان 

الشعب االذريبجاني برىء منها ولم يكن هدفها اال اسقاط الحكم االسالمي واحالل 

العقيدة المزدكية . اما الحركة القرمطية رفعت شعارات االنقاذ من الذل والفقر . 

االجتماعية واالقتصادية فأن هذه المقوالت تبقى فرضيات ومهما قيل عن ابعادها 

تعوزها االدلة التاريخية .وال بد ان نشير بأن التاريخ قد اثبت انه لم يكن من اهاف 

القرامطة تحرير العبيد ، الن القرامطة انفسهم كنوا يملكون العبيد في البحرين وقد 

 سخروهم في االعمال الشاقة .

أما على المستوى السياسي وعدم تمسكهم بالشعارت التي رفعوها حين دخلوا في 

تحالفات سياسية واقتصادية مه اطراف اخرى مثل البويهيين في العراق من اجل 

الغنائم . أما الزندقة الواقع التلريخي يؤكد بأنها كانت حركة مانوية بثوب جديد ، 

 ابية .وكذا الحشيشية التي لم تكن سوى حركة اره

والبد االشارة الى موقف االستشراق من بالد فارس خالل الفترة موضوع البحث . 

وان الدوافع البارزة لظهور االستشراق الحديث هو االفع السياسي االستعماري ، فقد 

 غدت معرفة احال الشرق مهمة بالنسبة للدول االوربية المتنافسة .

محاوالت قامت بها فئات من الفرس ومن الطبيعي ان يدرك المستشرقون ان هناك 

وليس كل الفرس " إلبقاء القدم على قدمه" وعدم االعتراف بالحكم العربي االسالمي 

 . لقد 

 



استغلت " االستشراقية " موقف الفرس هذا المتشبث بالقيم المجوسية الدينية وبمثل 

العرب الفرس االجتماعية  قبل االسالم وذلك من اجل توسيع الهوة بين الفرس و

الساسية  –وبين الفرس والدولة العربية الجديدة . وركزوا على الحركات الدينية 

الفارسية ضد الخالفة معتبرين اياها بدايات "للنهضة القومية الفارسية".وفي كل هذه 

الظواهر يبرز المستشرقون " مشكلة الموالي "  وسوء معاملةالعرب لهم كعقدة   

 (. 10رس)مستعصية  وراء كل ثورات الف

لقد حاول المستشرقون ان يجعلوا بعض الفئات في ايران للحكم العربي االسالمي 

نوعاً من "الخصوصية الفارسية" .واالكثر من ذلك كله فأنهم درسوا النظم االسالمية 

 ان عدداً من نظم الخالفة اما فارية بحته ، او مبنية على افكار فارسية ... –اظهروا 

ة التتنكر لدور الفرس في الحضارة االسالمية ومساهمتهم في ان النظرة الموضوعي

الحلركة العلمية ولكنها تعدهم ركنا من عدة اركان قامت عليها تلك الحضارة 

 وتستنكر اساليب بعض المستشرقين في التحريف .

اان الباحث المتفحص للدراسات االستشراقية عن بالد فارس يفاجىء بالعديد من 

ات . التي تهدف الى ابراز موقع ايران " الخاص" ودور الفرس امثال هذه التخريج

 "المتميز" في تاريخ الخالفة العربية االسالمية .

ولعل اخر نتاج "للمؤسسة االستشراقية " الذي ظهر في النصف الثاني من القرن 

العشرين يشير بوضوح ان النظرة االستشراقية تجاه تاريخنا لن تتغيير وستسير على 

طر التي رسمها المستشرقون االوائل التي تسعى الى تفرقة شعوب المنطقة نفس اال

 (.11العربية االسالمية )
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