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ناهد جعفر
�رشخ يف جدار الزمن

في

�سنة 1492م �سقطت غرناطة� ،آخر
معاقل الح�ضارة العربية
الإ�سالمية في �إ�سبانيا ،وبد�أت في هذا
التاريخ مرحل ٌة �شهدت �أحداث ًا م�صيرية
تركت �أثرها في �سكان تلك المدينة الذين بات
ُيطلق عليهم ا�سم ''الموري�سكيين'' 1تمييزاً لهم
من الم�سيحيين ،وافتتحت عهداً لم تعرف
الب�شرية وح�شية �أكثر منه وال دموية.
لن �أ�سبر هذا المو�ضوع تاريخي ًا ،ولن
�أتطرق �إلى م�سبباته ،فالم�ؤلفات التي تناولته
و�شرحت �أحداثه وذكرت المعارك التي �أدت
�إليه ،كثيرة ،بل �س�أحاول الإ�ضاءة في هذه
العجالة على ما تك ّنف النا�س من �صعوبات
حاولوا التغلب عليها مرة بالحيلة ،و�أُخرى
بالهجرة والرحيل عن البلدّ � ،إما نفي ًا ،و� ّإما
بقرار ذاتي ا�ستباق ًا لال�ضطهاد الذي كانوا
يرونه قادم ًا ،وتارة بالو�شاية ،وطوراً بالجهر
والت�صريح كو�سيلة للراحة من العذاب الذي
كانوا يرزحون تحته.
بعد ال�سقوط �سقطت االتفاقية التي كان
�آخر ملوك غرناطة (�أبو عبد اللـه محمد ال�صغير
ابن الأحمر) قد و ّقعها مع المل َكين فرناندو
الخام�س و�إيزابيال ،مل َكي �أراغون وق�شتالة،
والتي ت�ضمن الحياة الكريمة للغرناطيين،

وتحفظ لهم �أموالهم وحياتهم وعاداتهم
وتقاليدهم وحريتهم في التنقل وال�سفر
والعودة متى ي�شا�ؤوا ،ف�ض ًال عن حماية
عباداتهم و�أماكنهم المقد�سة ،وبات النا�س
يختبرون عي�ش ًا ما كانوا اعتادوه في �أثناء
الخالفة العربية الإ�سالمية الأندل�سية التي
ُتعتبر من �أبهى فترات الح�ضارة.
بات الموري�سكيون يمثلون ''�شريحة ب�شرية
غير متجان�سة مع الإطار العام الذي كان
ي�سمى �آنذاك ب�إ�سبانيا الم�سيحية؛ ولقد طفح
عدم التجان�س هذا في ظهور �أقلية
الموري�سكيين بمظاهر حياتية تتناق�ض
والإطار االجتماعي ال�شامل ،ف�شكلت بداخله ما
ي�شبه البحيرة التي تنغلق على �أ�سرارها
وتتفاعل عنا�صرها فيما بينها ،م�ستمدة منها
حيويتها بف�ضل تعا�ضد �أفرادها ،فبرزت
خ�صائ�صها ناطقة بمرا�سيم دينية �إ�سالمية،
تمار�س بل�سان عربي،
وعالقات اجتماعية َ
بالإ�ضافة �إلى انتماء �إلى مخزون ح�ضاري لم
يعد لوجوده في الواقع �أي �إطار يمثله ...بل
�صارت تعتمد على مخا�ض داخلي يت�شبث في
معظمه بو�شائج ال�شعورية ممثلة في انتماء
لما�ض م�ضى وتق ّل�ص من ب�ساط الواقع ،وترك
ٍ
ما ترك من بين ف�ضالته هذه الأقلية تواجه

فسحة

م�صيراً ُكتب عليه ال�صراع من �أجل البقاء �أو
اال�ضمحالل2''.
�سيطر الخوف على ال�سكان حتى من
بمن ال
�أقرب النا�س �إليهم� ،إذ باتت الو�شاية َ
تعبىء
يلتزم قوانين التن�صر �سلعة مربحة ّ
جيوبهم من ناحية ،وتريحهم من ناحية
�أُخرى ،من خ�صوم يرغبون في التخل�ص
منهم حتى لو كان بو�شايةّ � :إما لأنهم
يمار�سون ال�شعائر الإ�سالمية� ،أو يقر�أون �أو
يقتنون كتاب ًا عربي ًا� ،أو يطبخون بزيت
الزيتون بد ًال من �شحم الخنزير� ،أو ال
ي�شربون الخمر� ،أو يلب�سون جلباب ًا عربي ًا� ،أو
يت�سمون ب�أ�سمائهم العربية� ،أو يختتنون� ،أو
ّ
يغنون بالطريقة العربية وي�ستمعون �إلى
المو�سيقى العربية ،والعجب العجاب لأنهم
ي�ستحمون!!! وغير ذلك كثير.
�أراد فرناندو و�إيزابيال �إ�سبانيا ''طاهرة
مطهرة'' من �أي ديانة غير الكاثوليكية ،ففر�ضا
ّ
(مدعومين بموافقة البابا
إجباري
ل
ا
التن�صر
َ
�آنذاك) ،و�أ�صدرا �سل�سلة قوانين حاوال من
يمت �إلى الهوية العربية
خاللها �إلغاء كل ما ّ
الم�سلمة ب�صلة ،لكن الإن�سان على ما ُجبل
عليه من نزعة للمقاومة ومجابهة الظلم،
يقدح زناد فكره ليجد لنف�سه وعائلته مالذاً
من هذه القوانين ،فتارة يرف�ضون دعوات
الأكل في �شهر رم�ضان بحجة �أنهم �أكلوا
ي�ستحمون بحجة تنظيف البيت
م�سبق ًا ،وطوراً
ّ
من دم الخنزير الذي كانوا يخزنون لحمه
عندهم ليبيعوه لغيرهم؛ � ّأما قراءة الكتب
واقتنا�ؤها ــ والأندل�سي معروف بحبه للقراءة
�شعت �أنواره على ظالم �أوروبا 3ــ
التي ب�سببها ّ
فكانوا يحتجون بعدم معرفتهم للغة العربية،
للف الأ�شياء �أو �إ�ضرام
و�أنهم �إنما ي�ستعملونها ّ
النار ،و�سوى ذلك �أمور �أُخرى لو �أعملنا خيالنا
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فيها لعرفنا من تف�صيالتها ما ي�شيب له
الولدان.
وال نن�سى طبع ًا الثورة التي �أ�شعلها
الأندل�سيون في جبال الب�شارات (- 1568
 )1571بقيادة فرناندو دو فالور الذي ا�ستعاد
ا�سمه ال�سابق :محمد بن �أمية ،والتي قمعها
التاج الق�شتالي بوح�شية فائقة ،م�ش ّتت ًا
�أع�ضاءها ،وفار�ض ًا مزيداً من القوانين الجائرة.
ن�صل �إلى �سنة  ،1502وهي ال�سنة التي
ين�ص على حرق الكتب
�أُ�صدر فيها قانون ّ
العربية والإ�سالمية ،وبينها كثير من
الم�صاحف وكتب الفقه والحديث والتف�سير،
وغيرها من الكتب الأدبية والفل�سفية والفلكية
والعلمية ،با�ستثناء بع�ض الكتب ومنها كتب
الطب التي �أُفردت جانب ًا لترجمتها ونقلها �إلى
�أوروبا ،وذلك من �أجل اجتثاث التاريخ
الأندل�سي العربي والإ�سالمي ،واقتالع ال�شعب
الأندل�سي من جذوره (من دون �أن نغفل �أن
ظاهرة حرق الكتب كانت �شائعة قبل قانون
فرناندو و�إيزابيال'' ،ففي عهد '�أمراء الطوائف'
�أُحرقت كتب الإمام ابن حزم الظاهري ،وفي
عهد �أمير دولة المرابطين علي بن يو�سف بن
تا�شفين �أُحرقت كتب الإمام �أبو حامد الغزالي،
وخ�صو�ص ًا كتابه '�إحياء علوم الدين' ،وفي
عهد �أمير دولة الموحدين المن�صور �أُحرقت
كتب القا�ضي ابن ر�شد'' 4،وال نن�سى �إحراق
كتب ل�سان الدين بن الخطيب المعروف بذي
الوزارتين ،بتهمة الكفر والإلحاد والخروج عن
ال�شرع).
ارتفعت النار تحرق الكتب في �ساحة
الرملة في غرناطة ،لكن لهيبها ما لبث �أن
ازداد �سعاراً ،فبد�أت بعد زمن تلتهم الب�شر
�أحياء ،نا�شرة �صرخات ال�ضحايا التعي�سة التي
دفعت حياتها :ثمن ًا لو�شاية دنيئة من نف�س
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مري�ضة تبغي جاه ًا� ،أو ت�سعى لإطفاء نار
للتم�سك بعقيدة ن�ش�أوا
الحقد في داخلها؛ ثمن ًا
ّ
عليها ،ذلك ب�أن الأغلب عند الأندل�سيين ''�إقامة
الحدود ،و�إنكار التهاون بتعطيلها وقيام
العامة في ذلك ،و�إنكاره �إن تهاون فيه
�أ�صحاب ال�سلطان''؛ 5ثمن ًا للإ�صرار على العي�ش
وكنى
وفق عادات عربية من �أكل ولبا�س ُ
وثقافة ،وهي عادات مار�سوها قرون ًا في ظل
تلك الح�ضارة العربية الزاهية التي كانوا
يتفيئون في ظاللها بالعلوم والمعارف حتى
ّ
�إن �أنوارها �أعمت الغرب �آنذاك.

وفي �سنة  1538مثل خوان دو برغ�ش
(� )Juan de Burgosأمام محكمة
طليطلة لأنه نظم في بيته اجتماعات
حيث �أتوا �إليه'' :في الليل يعزفون على
الآالت ويرتبون حفلة رق�ص وي�أكلون
مدعويه
الك�سك�سي ''.وقد �أوخذ عليه وعلى ّ
العي�ش وك�أنهم على �أر�ض �إ�سالمية،
والغناء ب�ألحان عربية وبا�ستعمال
الأ�سماء الإ�سالمية'' :كانوا يقومون
بحفالت رق�ص ،وحيث كانوا يرق�صون
ويغنون �أغاني عربية ويتكلمون
العربية ،وكانوا ينادون على بع�ضهم
البع�ض ب�أ�سمائهم التي �أُعطيت �إليهم
عندما كانوا م�سلمين ،وكانوا يفتخرون
بتلك الأ�سماء �أكثر من افتخارهم بتلك
التي �أُعطيت لهم من طرف الم�سيحيين،
وي�ستنتج من هذا �أنهم يقومون بكل ذلك
ُ
ليحتفظوا بدين محمد6 ''.
هذه العادات التي ال عالقة لها بالإ�سالم،
و�إنما هي نتاج الرغبة الإن�سانية في الترفيه
عن الذات م�ستخدمة ما و�صل �إلى تلك البيئة

من تالقح الح�ضارات مع الح�ضارة العربية،
كان ال بد من �إلبا�سها لبو�س الإ�سالم لتكت�سب
�شرعية متوافقة مع قوانين التاج الق�شتالي
يمت
الذي عمل جاهداً على ا�ستئ�صال كل ما ّ
�إلى العرب ب�صلة ،بحجة الحفاظ على الدين
الم�سيحي .ولهذا نرى �أن �أي ت�صرف نابع من
تقاليد عربية بحتة كالجلو�س على الأر�ض في
عد تم�سك ًا بالدين
�أثناء الأكل 7،كان ُي ّ
المحمدي ،وارتداداً عن الدين الم�سيحي ،وذلك
انطالق ًا من عداوة ثقافية وح�ضارية �أ�سا�س ًا
لكل ما هو عربي ،وال �سيما �أن م�سلمي �إ�سبانيا
بعد فر�ض التن�صر عليهم ومنعهم من ممار�سة
بعدت بهم ال�شقة عن الإ�سالم،
�شعائر دينهم قد ُ
جها ًال به ،وخالطته في نفو�سهم بدع
فباتوا ّ
وتخاريف كثيرة ،وال �شك في �أن الكني�سة
�آنذاك كانت تعلم هذا.
نعود �إلى غرناطة ،و�إلى �سليمة التي وقفت
ت�ستمع �إلى الحكم ال�صادر ب�ش�أنها:

�إنه في عام �سبعة وع�شرين وخم�سمائة
و�ألف من ميالد الم�سيح ،وفي اليوم
الخام�س ع�شر من �شهر مايو [�أيار]،
وبح�ضورنا نحن� :أنطونيو �أجابيدا
القا�ضي بديوان التحقيق ،و�ألفون�سو
ماديرا المحقق ،وميجيل �أجيالر
المحقق في الديوان العام ،بد�أ التحقيق
فيما �شاع ونما �إلى علمنا من �أن
''جلوريا �ألفاريز'' وا�سمها القديم ''�سليمة
بنت جعفر'' تمار�س ال�سحر الأ�سود،
وتحوز في بيتها ما يدعو �إلى ال�شبهة
من بذور ونباتات وتراكيب �شيطانية،
ت�ستخدمها في �إيذاء النا�س ..ونثبت نحن
المحققين ــ بعد الق�سم على الأناجيل
الأربعة ــ ب�أن �سليمة بنت جعفر �صارت

شرخ يف جدار الزمن

وغيرت ا�سم �أمها ،من ''�أم
م�سيحيةّ ،
وع ّمد زوجها
ح�سن'' �إلى ''ماريا بالنكا''ُ ,
�سعد المالقي با�سم ''كارلو�س مانويل''،
� ّأما ابنتها ''عائ�شة'' ف�صارت ''بيرانزا''.
ودوهم بيت �سليمة ،وتم اال�ستيالء على
و�سئلت �سليمة :هل
كتبها ومعملهاُ ،
ت�ؤمنين بال�شيطان؟ فردت'' :ال �أعتقد �أن
لل�شيطان وجوداً ،وكل ما يحدث للنا�س
مرده الج�سد �أو العقل ''.وع ّلق القا�ضي
ّ
الكاثوليكي بقوله�'' :إن تهمة �إنكار
ال�شيطان ــ وحدها ــ كافية لحرقها
بعد تعذيبها ل�شفاء روحها ''.ثم عاد
القا�ضي ف�س�ألها'' :هل ت�سري في الليل
عبر الم�سافات على ظهر دابة؟'' فكان
جوابها�'' :أنا لم �أ�سمع �أن ب�شراً حدث
له ذلك �سوى محمد نبي الم�سلمين''.
ف�س�ألها القا�ضي'' :هل حدث ذلك فع ًال؟''
دت و�صرت ن�صرانية''.
تعم ُ
فقالت'' :لقد ّ
موجه ًا الحديث
فقال القا�ضي ــ
ّ
تعم َد ْت لكنها لم تتخ ّل
للح�ضور ــ ''لقد ّ
عن دينها المحمدي'' ،ثم نطق القا�ضي
بالحكم'' :اجتمع المجل�س الموقر من
علماء الالهوت والناطقين با�سم
الكني�سة الكاثوليكية ،وبعد المناق�شات
والمداوالت ،تو�صلنا �إلى �أنك المدعوة
'جلوريا �ألفاريز' ..تو�صلنا �إلى �أنك
كافرة ،وحكمنا عليك بالتعذيب للتطهير
وع ّريت �سليمة وجرى بهدلة
ثم الحرقُ ''.
ثدييها ــ ''البهدلة'' هي دائرة ارتكاز
الثدي على ال�صدر ''عند الرجال والن�ساء''،
و�صارت ''البهدلة'' تعني تعليق المتهم
من �ساقيه ،ثم قطع ثدييه ''رج ًال كان
�شعل النيران �أ�سفل منه،
�أو امر�أة'' ،ثم ُت َ
فيموت غريق ًا بدمه ،حريق ًا بالنار ...ــ

فسحة
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وهي معلقة من رجليها ،و�سال دمها،
و ُ�أ�شعلت الأخ�شاب والحطب �أ�سفل منها
و ُ�أحرقت8.
الوراق الغرناطي الذي
هي حفيدة �أبو جعفر ّ
ا�ش ُتهر ب�صنعته تلك ،فبات من �أعالمها؛ هي
ابنة ذلك البيت الذي يختزن في جنباته رائحة
الحبر والورق والجلود و�أقالم الزخرفة
الذهبية ،فن�ش�أت تع�شق القراءة ،وبات الكتاب
�أقرب �إليها من نف�سها .ع�شقت الحروف
وتف ّتحت ده�شتها عندما وجدتها ت�ش ّكل جم ًال
ذات معنى ،فانغم�ست في طيات الكتب تقر�أ
وي�ستزيدها عقلها معرفة ،حتى باتت خبيرة
تطبب النا�س وتحاول معرفة
بطب الأع�شابّ ،
عللـهم ومداواة �أوجاعهم.
وال �شك في �أن �سليمة �أ�صابت نجاح ًا في
ح�سادها،
هذه المهنة ،الأمر الذي �أوغر �صدور ّ
فو�شوا بها �إلى ال�سلطات التي �ألقت القب�ض
عليها و�أخ�ضعتها للتحقيق ،وكان ما كان.
امر�أة �أُخرى من كوينكا ُو�شي بها
الرتكابها جرم ًا كبيراً ا�ستوجب معاقبتها
بالحرق:

يحتوي مح�ضر �إحدى الجواري
الغرناطيات لدى المركيزة كانييتي
على بالغ من جارية ُ�أخرى ُ�أدرج في
اتهام ممثل االدعاء بنف�س الألفاظ:
''ذات يوم ...كان يوم عمل ،وبعد
تناول الغداء ع�صراً ،ر�أت هذه ال�شاهد ُة
ماريا دي مندوثا هذه [�أي المتهمة]،
ت�صعد بفنطا�س [وعاء] ماء من بئر
بب�ستان المركيزة المذكورة �إلى �أعلى
مكان بالمنزل حيث يوجد م�ستوقد،
ويبدو لها �أنهم �أعدوا في ذلك اليوم
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�أطعمة محفوظة ،وبقيت جذوة النار
م�شتعلة .وبعدها ر�أتها ت�صعد بفنطا�س
الماء هذا ،وبعد �ساعة تقريب ًا� ،صعدت
هذه ال�شاهدة �إلى �أعلى حيث الم�ستوقد،
فوجدت باب الحجرة مغلق ًا ،ففتحته
و�أطلت بر�أ�سها ور�أت المدعوة ماريا
عارية الج�سد كما ولدتها �أمها ،وال
تنتعل حذاء كما لو كانت في �صيف
يونيو [حزيران] �أو يوليو [تموز] وهي...
تجل�س القرف�صاء وتغ�سل �شعرها9.

هذا الجرم ُيعتبر من �أهم ما ارتكزت عليه
الح�ضارة العربية الإ�سالمية الأندل�سية التي
ر�أت في الماء ،كما جاء في القر�آن'' :وجعلنا
من الماء كل �شيء حي'' (�سورة الأنبياء ،الآية
 .)30فالماء للم�سلم هو �أ�سا�س و�ضوئه ،و�إذا
نظرنا �أو قر�أنا عن ح�ضارة الأندل�س ،ف�إن �أول
بجر المياه
ما يلفتنا هو اعتناء الأندل�سيين ّ
�إلى البيوت� ،أو ًال للو�ضوء ،وثاني ًا للمحافظة
على نظافة منازلهم ،وثالث ًا من �أجل الزرع
والورد ،فالأندل�سي عا�شق للنظافة والزهر
تنم عن مدى
والزرع ،وح�سبنا �آثارهم التي ّ
حبهم للطبيعة وللزهور ،كق�صر الحمراء
وج ّنات العريف مث ًال.
يقول الم ّقري في كتابه ''نفح الطيب من
غ�صن الأندل�س الرطيب'':

و�أهل الأندل�س �أ�شد خلق اللـه اعتناء
بنظافة ما يلب�سون وما يفر�شون ،وغير
مما يتعلق بهم ،وفيهم َمن ال يكون
ذلك ّ
عنده �إ ّال ما يقوته يومه ،فيطويه �صائم ًا
ويبتاع �صابون ًا يغ�سل به ثيابه ،وال
يظهر فيها �ساع ًة على حالة تنبو العين
منها10.

هذه الح�ضارة العربية تركت �أثراً را�سخ ًا
في نفو�س معا�صريها'' ،و�أهل الأندل�س
يحافظون على قوام الل�سان العربي لأنهم � ّإما
عرب� ،أو متعربون'' 11،وبات االفتخار بكونهم
�أندل�سيين عرب ًا �شرف ًا يجاهرون به تحت وط�أة
المراقبة والقوانين المفرو�ضة عليهم ،والتي
تحرم عليهم حتى التلفظ بكلمة ''عربي'' التي
ّ
ي
بهم
ا
وت�شهير
لهم
ة
�سب
ا�ستحالت
فردون
ً
ّ
ُ َ
ب�سببها في مجتمعهم كبعير �أجرب ،في�ساقون
�إلى التحقيق ويعاقبون بال�سجن وبم�صادرة
الأموال ،وبحرمانهم من حقوقهم المدنية ،بل
حتى بالموت.
�...إيزابيل �أمة دونا �أ ّنا دو فيغوروا (Ana

'' )de Figueroaلم تتما�سك عن القول
عندما �شتمها �أحد الأفراد بقوله' :كلبة
العرب' ،وقد ردت عليه' :نعم �أنا عربية،
ذلك �أن �أبي و�أمي كانا وماتا عربيين،
و�أنا �أي�ض ًا عربية ،و�س�أموت عربية'12 ''.

لم يقت�صر الأمر على المجاهرة بالن�سب
الغ�ضب
العربي ،والذي قد يكون من �أ�سبابه
ُ
الذي يدفع الإن�سان �أحيان ًا �إلى قول �أ�شياء
تعداه �إلى الحنين �إلى
ربما ال يكون يعنيها ،بل ّ
ذاك الزمان الذي غبر ،حين كانت الهوية
عربية ،والل�سان عربي ًا ،والحرية عربية �أي�ض ًا.
يذكر الم�ؤرخ لوي كاردياك �أن �أندر�س
لوبيز ( )Andrés Lopezوهو �أحد موري�سكيي
ياب�س ( ،)Yepesوكان في جمع من
بتذكر ''حوادث بالده غرناطة
''الأ�صدقاء'' ،قام ّ
وال�سنوات التي ق�ضاها بها ،وحرب الب�شارات
'معبراً عن �أمله في
الأخيرة ،وقد ختم كالمه ّ
ا�سترجاع هويته العربية قبل �أن يموت'13''.
� ّأما لورنزو لوبيز ،فكان '' 'نظراً ل�صفته
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العربية ،ثار �ضد الم�سيحيين الكاثوليكيين،
بالتعاون مع عدد كبير من الموري�سكيين ،وقد
بقي مع ه�ؤالء في الجبال �أين نفتر�ض
ممار�سته لعديد التقاليد والحفالت الإ�سالمية
تعر�ض نتيجة ذلك
مع بقية العرب '.وقد ّ
لال�ضطهاد الم�ستمر' ...وقد �أطلق عليه بع�ض
الم�سيحيين [لقب] عربي ،وعليه وجب حرقه...
وعندما �أراد �أن ي�شرب في �أحد الفنادقُ ،منع
من ذلك بحجة �أنه عربي '.وقد انتهى �أمره �أن
يتذكر ذلك ،وعندما رجمه جالدوه حجارة،
�صاح من الألم ال�شديد ،قائ ًال�' :إني فع ًال عربي
حتى نخاع العظام'14''.
هذه الأحداث كثيرة جداً ،وكل واحد منها
يمار�س �ضد
�شاهد عيان على ما كان َ
الأندل�سيين ،زوراً وبهتان ًا من ناحية� ،أو قمع ًا
لعادات ت�أ�صلت لديهم من ناحية ثانية� ،أو
انتقام ًا منهم لأنهم �أبناء تلك الح�ضارة
�شرفت وزهت حتى باتت في
العربية التي ُ
مرحلة من مراحلها ِقبلة الغرب الذي كان ي�شد
رحاله �إليها لينهل من معارفها.
يئ�ست ال�سلطات الق�شتالية من جعل
�إ�سبانيا ''نظيفة'' من العرب الأندل�سيين ،حتى
�إن نواب الكورتي�س (مجل�س النواب في
البرلمان الإ�سباني) كثيراً ما ا�شتكوا لمليكهم
من المخاطر التي يمثلها الموري�سكيون على
المجتمع الإ�سباني الم�سيحي ،وخ�صو�ص ًا
موري�سكيي غرناطة'' :ف�أثناء االجتماعات التي
تتم في مدريد تحت �إ�شراف فيليب الثاني �سنة
 1592وفي ال�سنوات التي تليها ،كان هناك
عدد كبير من النواب قد عر�ضوا على الملك
الأخطار التي يمثلها الموري�سكيون للمملكة،
ويت�أ�سفون �أنه خالل ع�شرين �سنة لم نقدر على
حل هذا الم�شكل' :ففي �أثناء االجتماعات
�سموكم ال�سعي للعثور على
الأخيرة ،رجونا من ّ
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عالج �شامل للمر�ض الحالي والم�ستقبلي الذي
يمثله هذا العدد الكبير من موري�سكيي مملكة
غرناطة ،و�أنه حتى يومنا هذا لم نعالج
المو�ضوع ،و�أن الو�ضعية ما فتئت
ت�ستفحل'15''.
ا�ستفحال هذا ''الخطر'' جعل فيليب الثالث
ُي�صدر في �سنة  1609قراراً ب�شع ًا كب�شاعة
�ص فيه
حقدهم على الح�ضارة الأندل�سيةُ ،ن ّ
على طرد الموري�سكيين من �إ�سبانيا نهائي ًا،
للتجهز للرحيل،
وقد ُمنحوا مهلة ثالثة �أيام
ّ
فغ�صت بهم الطرقات ،وا�شتد �إقبالهم على
ّ
ال�سفن والبواخر التي �ستق ّلهم من ال�سواحل
الع ْدوة المغربية وغيرها من
الإ�سبانية �إلى ُ
البالد.
وقد ''ظهرت وثيقة بتاريخ ال�سابع من
�أكتوبر ت�شرين الأول عام  1587للميالد ال
تزال محفوظة بالأر�شيف الوطني الإ�سباني،
موجه من الملك
وهي عبارة عن خطاب ّ
فيليب الثاني �إلى كبير �أ�ساقفة بلن�سية،
يت�ساءل فيه فيليب الثاني عن الإجراءات
المتخذة لتعزيز تعاليم الم�سيحية لموري�سكيي
بلن�سية .تك�شف الوثيقة �أن فيليب الثاني كان
يف�ضل دمج الموري�سكيين في �إ�سبانيا ،لكن
ّ
ابنه فيليب الثالث هو الذي ا�ست�سلم تحت
�ضغوط الكني�سة وبع�ض النبالء ،و�أرغم
الموري�سكيين على مغادرة الأرا�ضي الإ�سبانية
نهائي ًا16''.
ُ�سمح للأندل�سيين خالل تلك المهلة
الق�صيرة بحمل ما ي�ستطيعون حمله فقط ،على
�أن يتركوا وراءهم دورهم و�أمالكهم كلها التي
�ست�صادرها الدولة ،وكذلك �أوالدهم دون
الرابعة ع�شرة ،وبناتهم دون الثانية ع�شرة،
لعائالت ق�شتالية تن�شئهم تن�شئة كاثوليكية.
''تعر�ض الموري�سكيون لأهوال كثيرة حتى
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قبل �أن يغادروا بيوتهم ،فكان الن�صارى
يهجمون عليهم في بيوتهم ل�سرقة ممتلكاتهم
وقتلهم في حاالت كثيرة .وفي �أثناء الترحيل
�إلى الموانىء تعر�ضوا �إلى ال�سرقة واالختطاف،
حتى من جانب الجنود المرافقين لهم .وكانت
الم�آ�سي الأكبر في انتظارهم على ال�سفن التي
ت�آمر عليهم بحارتها في حاالت كثيرة،
ف�سرقوا ممتلكاتهم واغت�صبوا ن�ساءهم ،و�ألقوا
بهم في البحر �أو باعوهم عبيداً �أو �ألقوا بهم
على �شواطىء معزولة17''.
ويمموا
حمل الأندل�سيون مفاتيح بيوتهمّ ،
�شطر �أماكن �أُخرى جديدة عليهم ،مو ّلين

وجوههم نحوها ،وتاركين قلوبهم في تلك
الديار التي ما عرفوا غيرها.

في الم�سا ِء الأخي ِر على هذه الأر�ض
أيامنا
ُ
نقطع � َ
ال�ضلوع التي �سوف
عن �شجيرا ِتنا ،و َن ُع ُّد
َ
نحم ُلها معنا
نتركها ههنا ...في
وال�ضلوع التي �سوف ُ
َ
أخير
الم�سا ِء ال ْ
الوقت كي
نجد
نود ُع �شيئ ًا ،وال ُ
ال ِّ
َ
ننتهي18...

املصادر
1

2
3

4

الموري�سكيون لقب �شاع ا�ستعماله بعد �سقوط غرناطة ،و�أُطلق على الم�سلمين واليهود الذين ظلوا في
التن�صر� ،أو ُ�سمح لهم بالهجرة التي حدثت بدرجات
�إ�سبانيا تحت الحكم الم�سيحي ،و�أُجبروا على
ّ
متفاوتة من منطقة �إلى �أُخرى� ،أو �إلى خارج البلد نهائياً ،قبل �أن ي�صدر قرار ترحيلهم كلي ًا في �سنة
 .1609و ُفر�ض على الذين اختاروا اعتناق الدين الم�سيحي اعتماد �أ�سماء م�سيحية جديدة ،في خطوة
�أولى الجتثاث هويتهم العربية ،بدءاً بتغيير �أ�سمائهم ،و�صو ًال �إلى منعهم تحت طائلة العقوبة من
ا�ستخدام اللغة العربية.
وقبل �شيوع لقب الموري�سكيين كان قد �شاع لقب �آخر هو المدجنون ،و�أُطلق على الم�سلمين واليهود
يتن�صروا وبقوا في �شبه الجزيرة الإيبيرية (كطليطلة وبلن�سية) قبل �سقوط غرناطة ،غير �أنهم
الذين لم
ّ
�أُجبروا على التن�صر بعد �سقوط غرناطة ،ونالهم من الحيف والظلم ما نال م�سلمي غرناطة ويهودها.
انظر :عبد اللـه حمادي'' ،المور�سكيون ومحاكم التفتي�ش في الأندل�س( ''1616 - 1492 ,الجزائر :الم�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب؛ تون�س :الدار التون�سية للن�شر� ،)1989 ،ص .10 – 9
فتحقيق الإن�صاف في �ش�أنهم في هذا الباب �أنهم
يقول الم ّقري'' :و�أما حال �أهل الأندل�س في فنون العلوم
ُ
�أحر�ص النا�س على التميز ...بل يقر�أون جميع العلوم ...فالعا ِلم منهم بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث
من نف�سه يحمله على �أن يترك ال�شغل الذي ي�ستفيد منه ،وينفق من عنده حتى يعلم ،وكل العلوم لها
عندهم حظ واعتناء''.
انظر� :أحمد بن محمد الم ّقري التلم�ساني'' ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب''� 7 ،أجزاء ،تحقيق
�إح�سان عبا�س (بيروت :دار �صادر ،)1968 ،الجزء الأول� ،ص .221 – 220
انظر :رامي زيدان'' ،محارق الكتب'' ،موقع ''النهار'' الإلكتروني 11 ،كانون الثاني/يناير  ،2004في الرابط
التاليhttps://newspsper.annahar.com/article/98436 :

شرخ يف جدار الزمن

5
6
7

8

فسحة

209

الم ّقري ،م�صدر �سبق ذكره ،الجزء الأول� ،ص .220
انظر :لوي كاردياك'' ،الموري�سكيون الأندل�سيون والم�سيحيون :المجابهة الجدلية ( )1640 – 1492مع
ملحق بدرا�سة عن الموري�سكيين ب�أمريكا'' ،ترجمة عبد الجليل التميمي (تون�س :ديوان المطبوعات
الجامعية ــ الجزائر ،والمجلة التاريخية المغربية� ،)1983 ،ص .35
تمت ب�صلة �إلى تقاليد وعادات المجموعة الم�سيحية قد ُف ّ�سرت
''�إن �أقل الحوادث والحركات التي ال ّ
كعالمة على ا ّتباع الدين ا إل�سالمي ،ومن �ش�أنها �أن تكون �سبب ًا لمزيد من التحريات ،وهذا كالجلو�س على
الأر�ض بدل الكر�سي .ومن هنا كان قرار اتهام خوان دو فلوري�س ( )Juan de Floresبطليطلة الذي �أ�شار
�إلى �أنه م ّتبع لدين محمد ب�سبب الإيمان الذي �أظهره ،وعادته ال يجل�س على كر�سي وال يتناول �أكالته
على مائدة ،وهو بهذا يحافظ على تقاليد دين محمد ''.انظر :الم�صدر نف�سه� ،ص .26
وثيقة من وثائق محكمة التفتي�ش في �إ�سبانيا ال تزال محفوظة في مكتبة ا إل�سكوريال في مدريد.
انظر� :صالح �إبراهيم عو�ض'' ،ال�شهيدة الأندل�سية �سليمة بنت جعفر رحمها اللـه'' ،موقع ''ملتقى �أهل
الحديث'' الإلكتروني ،في الرابط التاليhttps://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. :
php?t=360518
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انظر :مرثيدي�س غارثيا ــ �أرينال'' ،محاكم التفتي�ش والموري�سكيون :محا�ضر محكمة كوينكا'' ،ترجمة خالد
عبا�س ،مراجعة وتقديم جمال عبد الرحمن (م�صر :المجل�س الأعلى للثقافة ،المركز القومي للترجمة،
.)2017
المقري ،م�صدر �سبق ذكره ،الجزء الأول� ،ص .223
الم�صدر نف�سه� ،ص .125
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انظر :خالد بن ال�شريف'' ،هكذا ُطرد الأندل�سيون :الق�صة الكاملة لطرد �أهل الأندل�س من ديارهم'' ،موقع
''�سا�سة بو�ست'' الإلكتروني ،في الرابط التالي:
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