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�سنة 1492م �سقطت غرناطة، �آخر في 

معاقل �لح�سارة �لعربية 

�لإ�سالمية في �إ�سبانيا، وبد�أت في هذ� 

�لتاريخ مرحلٌة �سهدت �أحد�ثًا م�سيرية 

تركت �أثرها في �سكان تلك �لمدينة �لذين بات 

طلق عليهم ��سم ''�لموري�سكيين''1 تمييز�ً لهم 
ُ
ي

من �لم�سيحيين، و�فتتحت عهد�ً لم تعرف 

�لب�سرية وح�سية �أكثر منه ول دموية.

لن �أ�سبر هذ� �لمو�سوع تاريخيًا، ولن 

�أتطرق �إلى م�سبباته، فالموؤلفات �لتي تناولته 

و�سرحت �أحد�ثه وذكرت �لمعارك �لتي �أدت 

�إليه، كثيرة، بل �ساأحاول �لإ�ساءة في هذه 

�لعجالة على ما تكّنف �لنا�س من �سعوبات 

حاولو� �لتغلب عليها مرة بالحيلة، و�أُخرى 

ا 
ّ
ا نفيًا، و�إم

ّ
بالهجرة و�لرحيل عن �لبلد، �إم

بقر�ر ذ�تي ��ستباقًا لال�سطهاد �لذي كانو� 

يرونه قادمًا، وتارة بالو�ساية، وطور�ً بالجهر 

و�لت�سريح كو�سيلة للر�حة من �لعذ�ب �لذي 

كانو� يرزحون تحته.

بعد �ل�سقوط �سقطت �لتفاقية �لتي كان 

�آخر ملوك غرناطة )�أبو عبد �للـه محمد �ل�سغير 

�بن �لأحمر( قد وّقعها مع �لملَكين فرناندو 

�لخام�س و�إيز�بيال، ملَكي �أر�غون وق�ستالة، 

و�لتي ت�سمن �لحياة �لكريمة للغرناطيين، 

وتحفظ لهم �أمو�لهم وحياتهم وعاد�تهم 

وتقاليدهم وحريتهم في �لتنقل و�ل�سفر 

و�لعودة متى ي�ساوؤو�، ف�ساًل عن حماية 

عباد�تهم و�أماكنهم �لمقد�سة، وبات �لنا�س 

يختبرون عي�سًا ما كانو� �عتادوه في �أثناء 

�لخالفة �لعربية �لإ�سالمية �لأندل�سية �لتي 

ُتعتبر من �أبهى فتر�ت �لح�سارة.

بات �لموري�سكيون يمثلون ''�سريحة ب�سرية 

غير متجان�سة مع �لإطار �لعام �لذي كان 

ي�سمى �آنذ�ك باإ�سبانيا �لم�سيحية؛ ولقد طفح 

عدم �لتجان�س هذ� في ظهور �أقلية 

�لموري�سكيين بمظاهر حياتية تتناق�س 

و�لإطار �لجتماعي �ل�سامل، ف�سكلت بد�خله ما 

ي�سبه �لبحيرة �لتي تنغلق على �أ�سر�رها 

وتتفاعل عنا�سرها فيما بينها، م�ستمدة منها 

حيويتها بف�سل تعا�سد �أفر�دها، فبرزت 

خ�سائ�سها ناطقة بمر��سيم دينية �إ�سالمية، 

�س بل�سان عربي، 
َ
وعالقات �جتماعية تمار

بالإ�سافة �إلى �نتماء �إلى مخزون ح�ساري لم 

يعد لوجوده في �لو�قع �أي �إطار يمثله... بل 

�سارت تعتمد على مخا�س د�خلي يت�سبث في 

معظمه بو�سائج ل�سعورية ممثلة في �نتماء 

لما�ٍس م�سى وتقّل�س من ب�ساط �لو�قع، وترك 

ما ترك من بين ف�سالته هذه �لأقلية تو�جه 

ناهد جعفر
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فيها لعرفنا من تف�سيالتها ما ي�سيب له 

�لولد�ن.

ول نن�سى طبعًا �لثورة �لتي �أ�سعلها 

�لأندل�سيون في جبال �لب�سار�ت )1568 - 

1571( بقيادة فرناندو دو فالور �لذي ��ستعاد 

��سمه �ل�سابق: محمد بن �أمية، و�لتي قمعها 

�لتاج �لق�ستالي بوح�سية فائقة، م�سّتتًا 

�أع�ساءها، وفار�سًا مزيد�ً من �لقو�نين �لجائرة.

ن�سل �إلى �سنة 1502، وهي �ل�سنة �لتي 

 على حرق �لكتب 
ّ

�أُ�سدر فيها قانون ين�س

�لعربية و�لإ�سالمية، وبينها كثير من 

�لم�ساحف وكتب �لفقه و�لحديث و�لتف�سير، 

وغيرها من �لكتب �لأدبية و�لفل�سفية و�لفلكية 

و�لعلمية، با�ستثناء بع�س �لكتب ومنها كتب 

�لطب �لتي �أُفردت جانبًا لترجمتها ونقلها �إلى 

�أوروبا، وذلك من �أجل �جتثاث �لتاريخ 

�لأندل�سي �لعربي و�لإ�سالمي، و�قتالع �ل�سعب 

�لأندل�سي من جذوره )من دون �أن نغفل �أن 

ظاهرة حرق �لكتب كانت �سائعة قبل قانون 

فرناندو و�إيز�بيال، ''ففي عهد '�أمر�ء �لطو�ئف' 

�أُحرقت كتب �لإمام �بن حزم �لظاهري، وفي 

عهد �أمير دولة �لمر�بطين علي بن يو�سف بن 

تا�سفين �أُحرقت كتب �لإمام �أبو حامد �لغز�لي، 

وخ�سو�سًا كتابه '�إحياء علوم �لدين'، وفي 

عهد �أمير دولة �لموحدين �لمن�سور �أُحرقت 

كتب �لقا�سي �بن ر�سد''،4 ول نن�سى �إحر�ق 

كتب ل�سان �لدين بن �لخطيب �لمعروف بذي 

�لوز�رتين، بتهمة �لكفر و�لإلحاد و�لخروج عن 

�ل�سرع(.

�رتفعت �لنار تحرق �لكتب في �ساحة 

�لرملة في غرناطة، لكن لهيبها ما لبث �أن 

�زد�د �سعار�ً، فبد�أت بعد زمن تلتهم �لب�سر 

�أحياء، نا�سرة �سرخات �ل�سحايا �لتعي�سة �لتي 

دفعت حياتها: ثمنًا لو�ساية دنيئة من نف�س 

م�سير�ً ُكتب عليه �ل�سر�ع من �أجل �لبقاء �أو 

�ل�سمحالل.''2

�سيطر �لخوف على �ل�سكان حتى من 

ن ل 
َ
�أقرب �لنا�س �إليهم، �إذ باتت �لو�ساية بم

ىء 
ّ
يلتزم قو�نين �لتن�سر �سلعة مربحة تعب

جيوبهم من ناحية، وتريحهم من ناحية 

�أُخرى، من خ�سوم يرغبون في �لتخل�س 

ا لأنهم 
ّ
منهم حتى لو كان بو�ساية: �إم

يمار�سون �ل�سعائر �لإ�سالمية، �أو يقر�أون �أو 

يقتنون كتابًا عربيًا، �أو يطبخون بزيت 

�لزيتون بدًل من �سحم �لخنزير، �أو ل 

ي�سربون �لخمر، �أو يلب�سون جلبابًا عربيًا، �أو 

ون باأ�سمائهم �لعربية، �أو يختتنون، �أو 
ّ
يت�سم

يغنون بالطريقة �لعربية وي�ستمعون �إلى 

�لمو�سيقى �لعربية، و�لعجب �لعجاب لأنهم 

ي�ستحمون!!! وغير ذلك كثير.

�أر�د فرناندو و�إيز�بيال �إ�سبانيا ''طاهرة 

رة'' من �أي ديانة غير �لكاثوليكية، ففر�سا 
ّ
مطه

ين بمو�فقة �لبابا 
َ
�لتن�سر �لإجباري )مدعوم

�آنذ�ك(، و�أ�سدر� �سل�سلة قو�نين حاول من 

 �إلى �لهوية �لعربية 
ّ
خاللها �إلغاء كل ما يمت

بل 
ُ

�لم�سلمة ب�سلة، لكن �لإن�سان على ما ج

عليه من نزعة للمقاومة ومجابهة �لظلم، 

يقدح زناد فكره ليجد لنف�سه وعائلته مالذ�ً 

من هذه �لقو�نين، فتارة يرف�سون دعو�ت 

�لأكل في �سهر رم�سان بحجة �أنهم �أكلو� 

ون بحجة تنظيف �لبيت 
ّ
م�سبقًا، وطور�ً ي�ستحم

من دم �لخنزير �لذي كانو� يخزنون لحمه 

ا قر�ءة �لكتب 
ّ
عندهم ليبيعوه لغيرهم؛ �أم

و�قتناوؤها ــ و�لأندل�سي معروف بحبه للقر�ءة 

ت �أنو�ره على ظالم �أوروبا3 ــ 
ّ
�لتي ب�سببها �سع

فكانو� يحتجون بعدم معرفتهم للغة �لعربية، 

و�أنهم �إنما ي�ستعملونها للّف �لأ�سياء �أو �إ�سر�م 

�لنار، و�سوى ذلك �أمور �أُخرى لو �أعملنا خيالنا 
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من تالقح �لح�سار�ت مع �لح�سارة �لعربية، 

كان ل بد من �إلبا�سها لبو�س �لإ�سالم لتكت�سب 

�سرعية متو�فقة مع قو�نين �لتاج �لق�ستالي 

 
ّ
�لذي عمل جاهد�ً على ��ستئ�سال كل ما يمت

�إلى �لعرب ب�سلة، بحجة �لحفاظ على �لدين 

�لم�سيحي. ولهذ� نرى �أن �أي ت�سرف نابع من 

تقاليد عربية بحتة كالجلو�س على �لأر�س في 

عّد تم�سكًا بالدين 
ُ
�أثناء �لأكل،7 كان ي

�لمحمدي، و�رتد�د�ً عن �لدين �لم�سيحي، وذلك 

�نطالقًا من عد�وة ثقافية وح�سارية �أ�سا�سًا 

لكل ما هو عربي، ول �سيما �أن م�سلمي �إ�سبانيا 

بعد فر�س �لتن�سر عليهم ومنعهم من ممار�سة 

دت بهم �ل�سقة عن �لإ�سالم، 
ُ
�سعائر دينهم قد بع

اًل به، وخالطته في نفو�سهم بدع 
ّ
فباتو� جه

وتخاريف كثيرة، ول �سك في �أن �لكني�سة 

�آنذ�ك كانت تعلم هذ�.

نعود �إلى غرناطة، و�إلى �سليمة �لتي وقفت 

ت�ستمع �إلى �لحكم �ل�سادر ب�ساأنها:

�إنه في عام �سبعة وع�سرين وخم�سمائة 

�ليوم  وفي  �لم�سيح،  ميالد  من  و�ألف 

]�أيار[،  مايو  �سهر  من  ع�سر  �لخام�س 

�أجابيد�  �أنطونيو  نحن:  وبح�سورنا 

و�ألفون�سو  �لتحقيق،  بديو�ن  �لقا�سي 

�أجيالر  وميجيل  �لمحقق،  مادير� 

�لتحقيق  �لعام، بد�أ  �لديو�ن  �لمحقق في 

�أن  من  علمنا  �إلى  ونما  �ساع  فيما 

''جلوريا �ألفاريز'' و��سمها �لقديم ''�سليمة 

�لأ�سود،  �ل�سحر  تمار�س  جعفر''  بنت 

�ل�سبهة  �إلى  يدعو  ما  بيتها  في  وتحوز 

�سيطانية،  وتر�كيب  ونباتات  بذور  من 

ت�ستخدمها في �إيذ�ء �لنا�س.. ونثبت نحن 

�لأناجيل  على  �لق�سم  بعد  �لمحققين ــ 

�لأربعة ــ باأن �سليمة بنت جعفر �سارت 

مري�سة تبغي جاهًا، �أو ت�سعى لإطفاء نار 

ك بعقيدة ن�ساأو� 
ّ
�لحقد في د�خلها؛ ثمنًا للتم�س

عليها، ذلك باأن �لأغلب عند �لأندل�سيين ''�إقامة 

�لحدود، و�إنكار �لتهاون بتعطيلها وقيام 

�لعامة في ذلك، و�إنكاره �إن تهاون فيه 

�أ�سحاب �ل�سلطان''؛5 ثمنًا لالإ�سر�ر على �لعي�س 

وفق عاد�ت عربية من �أكل ولبا�س وُكنى 

وثقافة، وهي عاد�ت مار�سوها قرونًا في ظل 

تلك �لح�سارة �لعربية �لز�هية �لتي كانو� 

ئون في ظاللها بالعلوم و�لمعارف حتى 
ّ
يتفي

�إن �أنو�رها �أعمت �لغرب �آنذ�ك.

برغ�س  دو  �سنة 1538 مثل خو�ن  وفي 

محكمة  �أمام   )Juan de Burgos(

�جتماعات  بيته  في  نظم  لأنه  طليطلة 

على  يعزفون  �لليل  ''في  �إليه:  �أتو�  حيث 

وياأكلون  رق�س  حفلة  ويرتبون  �لآلت 

يه 
ّ
�لك�سك�سي.'' وقد �أوخذ عليه وعلى مدعو

�إ�سالمية،  �أر�س  على  وكاأنهم  �لعي�س 

وبا�ستعمال  عربية  باألحان  و�لغناء 

يقومون  ''كانو�  �لإ�سالمية:  �لأ�سماء 

يرق�سون  كانو�  وحيث  رق�س،  بحفالت 

ويتكلمون  عربية  �أغاني  ويغنون 

بع�سهم  على  ينادون  وكانو�  �لعربية، 

�إليهم  �أُعطيت  �لتي  باأ�سمائهم  �لبع�س 

عندما كانو� م�سلمين، وكانو� يفتخرون 

بتلك  �فتخارهم  من  �أكثر  �لأ�سماء  بتلك 

�أُعطيت لهم من طرف �لم�سيحيين،  �لتي 

�ستنتج من هذ� �أنهم يقومون بكل ذلك 
ُ
وي

ليحتفظو� بدين محمد.'' 6

هذه �لعاد�ت �لتي ل عالقة لها بالإ�سالم، 

و�إنما هي نتاج �لرغبة �لإن�سانية في �لترفيه 

عن �لذ�ت م�ستخدمة ما و�سل �إلى تلك �لبيئة 
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دمها،  و�سال  رجليها،  من  معلقة  وهي 

منها  �أ�سفل  و�لحطب  �لأخ�ساب  و�أُ�سعلت 

و�أُحرقت.8

�ق �لغرناطي �لذي 
ّ
هي حفيدة �أبو جعفر �لور

��سُتهر ب�سنعته تلك، فبات من �أعالمها؛ هي 

�بنة ذلك �لبيت �لذي يختزن في جنباته ر�ئحة 

�لحبر و�لورق و�لجلود و�أقالم �لزخرفة 

�لذهبية، فن�ساأت تع�سق �لقر�ءة، وبات �لكتاب 

�أقرب �إليها من نف�سها. ع�سقت �لحروف 

وتفّتحت ده�ستها عندما وجدتها ت�سّكل جماًل 

ذ�ت معنى، فانغم�ست في طيات �لكتب تقر�أ 

وي�ستزيدها عقلها معرفة، حتى باتت خبيرة 

ب �لنا�س وتحاول معرفة 
ّ
بطب �لأع�ساب، تطب

عللـهم ومد�و�ة �أوجاعهم.

ول �سك في �أن �سليمة �أ�سابت نجاحًا في 

ادها، 
ّ
هذه �لمهنة، �لأمر �لذي �أوغر �سدور ح�س

فو�سو� بها �إلى �ل�سلطات �لتي �ألقت �لقب�س 

عليها و�أخ�سعتها للتحقيق، وكان ما كان.

�سي بها 
ُ
�مر�أة �أُخرى من كوينكا و

لرتكابها جرمًا كبير�ً ��ستوجب معاقبتها 

بالحرق:

�لجو�ري  �إحدى  مح�سر  يحتوي 

كانييتي  �لمركيزة  لدى  �لغرناطيات 

في  �أُدرج  �أُخرى  جارية  من  بالغ  على 

�تهام ممثل �لدعاء بنف�س �لألفاظ:

وبعد  عمل،  يوم  كان  يوم...  ''ذ�ت 

�ل�ساهدُة  هذه  ر�أت  ع�سر�ً،  �لغد�ء  تناول 

�لمتهمة[،  ]�أي  هذه  مندوثا  دي  ماريا 

بئر  من  ماء  ]وعاء[  بفنطا�س  ت�سعد 

�أعلى  �إلى  �لمذكورة  �لمركيزة  بب�ستان 

م�ستوقد،  يوجد  حيث  بالمنزل  مكان 

�ليوم  ذلك  في  �أعدو�  �أنهم  لها  ويبدو 

''�أم  من  �أمها،  ��سم  رت 
ّ
وغي م�سيحية، 

د زوجها 
ّ
ح�سن'' �إلى ''ماريا بالنكا''، وُعم

مانويل''،  ''كارلو�س  با�سم  �لمالقي  �سعد 

''بير�نز�''.  ف�سارت  ''عائ�سة''  �بنتها  ا 
ّ
�أم

ودوهم بيت �سليمة، وتم �ل�ستيالء على 

هل  �سليمة:  ئلت 
ُ

و�س ومعملها،  كتبها 

توؤمنين بال�سيطان؟ فردت: ''ل �أعتقد �أن 

لل�سيطان وجود�ً، وكل ما يحدث للنا�س 

�لقا�سي  وعّلق  �لعقل.''  �أو  �لج�سد  مرّده 

�إنكار  تهمة  ''�إن  بقوله:  �لكاثوليكي 

لحرقها  كافية  وحدها ــ  �ل�سيطان ــ 

عاد  ثم  روحها.''  ل�سفاء  تعذيبها  بعد 

�لليل  في  ت�سري  ''هل  ف�ساألها:  �لقا�سي 

فكان  د�بة؟''  ظهر  على  �لم�سافات  عبر 

حدث  ب�سر�ً  �أن  �أ�سمع  لم  ''�أنا  جو�بها: 

�لم�سلمين.''  نبي  محمد  �سوى  ذلك  له 

ف�ساألها �لقا�سي: ''هل حدث ذلك فعاًل؟'' 

ن�سر�نية.''  و�سرت  دُت 
ّ
تعم ''لقد  فقالت: 

�لحديث  هًا 
ّ

موج �لقا�سي ــ  فقال 

تتخّل  لم  لكنها  َدْت 
ّ
تعم ''لقد  للح�سور ــ 

�لقا�سي  ثم نطق  �لمحمدي''،  دينها  عن 

من  �لموقر  �لمجل�س  ''�جتمع  بالحكم: 

با�سم  و�لناطقين  �لالهوت  علماء 

�لمناق�سات  وبعد  �لكاثوليكية،  �لكني�سة 

�لمدعوة  �أنك  �إلى  تو�سلنا  و�لمد�ولت، 

�أنك  �إلى  تو�سلنا  �ألفاريز'..  'جلوريا 

كافرة، وحكمنا عليك بالتعذيب للتطهير 

يت �سليمة وجرى بهدلة 
ّ
ثم �لحرق.'' وُعر

�رتكاز  د�ئرة  هي  ''�لبهدلة''  ثدييها ــ 

�لثدي على �ل�سدر ''عند �لرجال و�لن�ساء''، 

�لمتهم  تعليق  تعني  ''�لبهدلة''  و�سارت 

كان  ''رجاًل  ثدييه  قطع  ثم  �ساقيه،  من 

منه،  �أ�سفل  �لنير�ن  ل 
َ
ُت�سع ثم  �مر�أة''،  �أو 

بالنار... ــ  حريقًا  بدمه،  غريقًا  فيموت 
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هذه �لح�سارة �لعربية تركت �أثر�ً ر��سخًا 

في نفو�س معا�سريها، ''و�أهل �لأندل�س 

ا 
ّ
يحافظون على قو�م �لل�سان �لعربي لأنهم �إم

عرب، �أو متعربون''،11 وبات �لفتخار بكونهم 

�أندل�سيين عربًا �سرفًا يجاهرون به تحت وطاأة 

�لمر�قبة و�لقو�نين �لمفرو�سة عليهم، و�لتي 

م عليهم حتى �لتلفظ بكلمة ''عربي'' �لتي 
ّ
تحر

دون 
َ
فر

ُ
ة لهم وت�سهير�ً بهم ي

ّ
��ستحالت �سب

ب�سببها في مجتمعهم كبعير �أجرب، في�ساقون 

�إلى �لتحقيق ويعاقبون بال�سجن وبم�سادرة 

�لأمو�ل، وبحرمانهم من حقوقهم �لمدنية، بل 

حتى بالموت.

 Ana( �إيز�بيل �أمة دونا �أّنا دو فيغورو�...

�لقول  عن  تتما�سك  ''لم   )de Figueroa
'كلبة  بقوله:  �لأفر�د  �أحد  �ستمها  عندما 

�أنا عربية،  �لعرب'، وقد ردت عليه: 'نعم 

عربيين،  وماتا  كانا  و�أمي  �أبي  �أن  ذلك 

و�أنا �أي�سًا عربية، و�ساأموت عربية'.'' 12

لم يقت�سر �لأمر على �لمجاهرة بالن�سب 

 
ُ
�لعربي، و�لذي قد يكون من �أ�سبابه �لغ�سب

�لذي يدفع �لإن�سان �أحيانًا �إلى قول �أ�سياء 

ربما ل يكون يعنيها، بل تعّد�ه �إلى �لحنين �إلى 

ذ�ك �لزمان �لذي غبر، حين كانت �لهوية 

عربية، و�لل�سان عربيًا، و�لحرية عربية �أي�سًا.

يذكر �لموؤرخ لوي كاردياك �أن �أندر�س 

لوبيز )Andrés Lopez( وهو �أحد موري�سكيي 

ياب�س )Yepes(، وكان في جمع من 

''�لأ�سدقاء''، قام بتذّكر ''حو�دث بالده غرناطة 

و�ل�سنو�ت �لتي ق�ساها بها، وحرب �لب�سار�ت 

ر�ً عن �أمله في 
ّ
�لأخيرة، وقد ختم كالمه 'معب

��سترجاع هويته �لعربية قبل �أن يموت'.''13

ا لورنزو لوبيز، فكان '' 'نظر�ً ل�سفته 
ّ
�أم

�لنار  جذوة  وبقيت  محفوظة،  �أطعمة 

بفنطا�س  ت�سعد  ر�أتها  وبعدها  م�ستعلة. 

�سعدت  تقريبًا،  �ساعة  وبعد  هذ�،  �لماء 

�إلى �أعلى حيث �لم�ستوقد،  هذه �ل�ساهدة 

ففتحته  مغلقًا،  �لحجرة  باب  فوجدت 

ماريا  �لمدعوة  ور�أت  بر�أ�سها  و�أطلت 

ول  �أمها،  ولدتها  كما  �لج�سد  عارية 

�سيف  في  كانت  لو  كما  حذ�ء  تنتعل 

يونيو ]حزير�ن[ �أو يوليو ]تموز[ وهي...

تجل�س �لقرف�ساء وتغ�سل �سعرها.9

عتبر من �أهم ما �رتكزت عليه 
ُ
هذ� �لجرم ي

�لح�سارة �لعربية �لإ�سالمية �لأندل�سية �لتي 

ر�أت في �لماء، كما جاء في �لقر�آن: ''وجعلنا 

من �لماء كل �سيء حي'' )�سورة �لأنبياء، �لآية 

30(. فالماء للم�سلم هو �أ�سا�س و�سوئه، و�إذ� 

نظرنا �أو قر�أنا عن ح�سارة �لأندل�س، فاإن �أول 

 �لمياه 
ّ
ما يلفتنا هو �عتناء �لأندل�سيين بجر

�إلى �لبيوت، �أوًل للو�سوء، وثانيًا للمحافظة 

على نظافة منازلهم، وثالثًا من �أجل �لزرع 

و�لورد، فالأندل�سي عا�سق للنظافة و�لزهر 

 عن مدى 
ّ
و�لزرع، وح�سبنا �آثارهم �لتي تنم

حبهم للطبيعة وللزهور، كق�سر �لحمر�ء 

وجّنات �لعريف مثاًل.

يقول �لمّقري في كتابه ''نفح �لطيب من 

غ�سن �لأندل�س �لرطيب'':

�عتناء  �للـه  خلق  �أ�سد  �لأندل�س  و�أهل 

بنظافة ما يلب�سون وما يفر�سون، وغير 

ن ل يكون 
َ
ا يتعلق بهم، وفيهم م

ّ
ذلك مم

عنده �إّل ما يقوته يومه، فيطويه �سائمًا 

ول  ثيابه،  به  يغ�سل  �سابونًا  ويبتاع 

يظهر فيها �ساعًة على حالة تنبو �لعين 

منها.10
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عالج �سامل للمر�س �لحالي و�لم�ستقبلي �لذي 

يمثله هذ� �لعدد �لكبير من موري�سكيي مملكة 

غرناطة، و�أنه حتى يومنا هذ� لم نعالج 

�لمو�سوع، و�أن �لو�سعية ما فتئت 

ت�ستفحل'.''15

��ستفحال هذ� ''�لخطر'' جعل فيليب �لثالث 

�سدر في �سنة 1609 قر�ر�ً ب�سعًا كب�ساعة 
ُ
ي

 فيه 
ّ

حقدهم على �لح�سارة �لأندل�سية، ُن�س

على طرد �لموري�سكيين من �إ�سبانيا نهائيًا، 

ز للرحيل، 
ّ
نحو� مهلة ثالثة �أيام للتجه

ُ
وقد م

ت بهم �لطرقات، و��ستد �إقبالهم على 
ّ

فغ�س

�ل�سفن و�لبو�خر �لتي �ستقّلهم من �ل�سو�حل 

ْدوة �لمغربية وغيرها من 
ُ
�لإ�سبانية �إلى �لع

�لبالد.

وقد ''ظهرت وثيقة بتاريخ �ل�سابع من 

�أكتوبر ت�سرين �لأول عام 1587 للميالد ل 

تز�ل محفوظة بالأر�سيف �لوطني �لإ�سباني، 

ه من �لملك 
ّ

وهي عبارة عن خطاب موج

فيليب �لثاني �إلى كبير �أ�ساقفة بلن�سية، 

يت�ساءل فيه فيليب �لثاني عن �لإجر�ء�ت 

�لمتخذة لتعزيز تعاليم �لم�سيحية لموري�سكيي 

بلن�سية. تك�سف �لوثيقة �أن فيليب �لثاني كان 

ل دمج �لموري�سكيين في �إ�سبانيا، لكن  يف�سّ

�بنه فيليب �لثالث هو �لذي ��ست�سلم تحت 

�سغوط �لكني�سة وبع�س �لنبالء، و�أرغم 

�لموري�سكيين على مغادرة �لأر��سي �لإ�سبانية 

نهائيًا.''16

مح لالأندل�سيين خالل تلك �لمهلة 
ُ

�س

�لق�سيرة بحمل ما ي�ستطيعون حمله فقط، على 

�أن يتركو� ور�ءهم دورهم و�أمالكهم كلها �لتي 

�ست�سادرها �لدولة، وكذلك �أولدهم دون 

�لر�بعة ع�سرة، وبناتهم دون �لثانية ع�سرة، 

لعائالت ق�ستالية تن�سئهم تن�سئة كاثوليكية.

''تعر�س �لموري�سكيون لأهو�ل كثيرة حتى 

�لعربية، ثار �سد �لم�سيحيين �لكاثوليكيين، 

بالتعاون مع عدد كبير من �لموري�سكيين، وقد 

بقي مع هوؤلء في �لجبال �أين نفتر�س 

ممار�سته لعديد �لتقاليد و�لحفالت �لإ�سالمية 

�س نتيجة ذلك 
ّ
مع بقية �لعرب.' وقد تعر

لال�سطهاد �لم�ستمر... 'وقد �أطلق عليه بع�س 

�لم�سيحيين ]لقب[ عربي، وعليه وجب حرقه... 

نع 
ُ
وعندما �أر�د �أن ي�سرب في �أحد �لفنادق، م

من ذلك بحجة �أنه عربي.' وقد �نتهى �أمره �أن 

يتذكر ذلك، وعندما رجمه جالدوه حجارة، 

�ساح من �لألم �ل�سديد، قائاًل: '�إني فعاًل عربي 

حتى نخاع �لعظام'.''14

هذه �لأحد�ث كثيرة جد�ً، وكل و�حد منها 

�س �سد 
َ
�ساهد عيان على ما كان يمار

�لأندل�سيين، زور�ً وبهتانًا من ناحية، �أو قمعًا 

لعاد�ت تاأ�سلت لديهم من ناحية ثانية، �أو 

�نتقامًا منهم لأنهم �أبناء تلك �لح�سارة 

فت وزهت حتى باتت في 
ُ
�لعربية �لتي �سر

مرحلة من مر�حلها ِقبلة �لغرب �لذي كان ي�سد 

رحاله �إليها لينهل من معارفها.

يئ�ست �ل�سلطات �لق�ستالية من جعل 

�إ�سبانيا ''نظيفة'' من �لعرب �لأندل�سيين، حتى 

�إن نو�ب �لكورتي�س )مجل�س �لنو�ب في 

�لبرلمان �لإ�سباني( كثير�ً ما ��ستكو� لمليكهم 

من �لمخاطر �لتي يمثلها �لموري�سكيون على 

�لمجتمع �لإ�سباني �لم�سيحي، وخ�سو�سًا 

موري�سكيي غرناطة: ''فاأثناء �لجتماعات �لتي 

تتم في مدريد تحت �إ�سر�ف فيليب �لثاني �سنة 

1592 وفي �ل�سنو�ت �لتي تليها، كان هناك 

عدد كبير من �لنو�ب قد عر�سو� على �لملك 

�لأخطار �لتي يمثلها �لموري�سكيون للمملكة، 

ويتاأ�سفون �أنه خالل ع�سرين �سنة لم نقدر على 

حل هذ� �لم�سكل: 'ففي �أثناء �لجتماعات 

كم �ل�سعي للعثور على 
ّ
�لأخيرة، رجونا من �سمو
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وجوههم نحوها، وتاركين قلوبهم في تلك 

�لديار �لتي ما عرفو� غيرها.

�لأر�س  هذه  على  �لأخيِر  �لم�ساِء  في 

نا
َ
 �أيام

ُ
نقطع

دُّ �ل�سلوَع �لتي �سوف  ُ
عن �سجير�ِتنا، وَنع

نحمُلها معنا

و�ل�سلوَع �لتي �سوف نترُكها ههنا... في 

ْ
�لم�ساِء �لأخير

كي  �لوقَت  نجُد  ول  �سيئًا،  ُع  نودِّ ل 

ننتهي...18  

قبل �أن يغادرو� بيوتهم، فكان �لن�سارى 

يهجمون عليهم في بيوتهم ل�سرقة ممتلكاتهم 

وقتلهم في حالت كثيرة. وفي �أثناء �لترحيل 

�إلى �لمو�نىء تعر�سو� �إلى �ل�سرقة و�لختطاف، 

حتى من جانب �لجنود �لمر�فقين لهم. وكانت 

�لماآ�سي �لأكبر في �نتظارهم على �ل�سفن �لتي 

تاآمر عليهم بحارتها في حالت كثيرة، 

ف�سرقو� ممتلكاتهم و�غت�سبو� ن�ساءهم، و�ألقو� 

بهم في �لبحر �أو باعوهم عبيد�ً �أو �ألقو� بهم 

على �سو�طىء معزولة.''17

مو� 
ّ
حمل �لأندل�سيون مفاتيح بيوتهم، ويم

�سطر �أماكن �أُخرى جديدة عليهم، موّلين 

املصادر

الموري�سكيون لقب �ساع ا�ستعماله بعد �سقوط غرناطة، واأُطلق على الم�سلمين واليهود الذين ظلوا في   1

بدرجات  حدثت  التي  بالهجرة  لهم  �ُسمح  اأو  التن�ّسر،  على  واأُجبروا  الم�سيحي،  الحكم  تحت  اإ�سبانيا 

متفاوتة من منطقة اإلى اأُخرى، اأو اإلى خارج البلد نهائيًا، قبل اأن ي�سدر قرار ترحيلهم كليًا في �سنة 

1609. وُفر�ض على الذين اختاروا اعتناق الدين الم�سيحي اعتماد اأ�سماء م�سيحية جديدة، في خطوة 

من  العقوبة  طائلة  تحت  منعهم  اإلى  و�سواًل  اأ�سمائهم،  بتغيير  بدءاً  العربية،  هويتهم  الجتثاث  اأولى 

ا�ستخدام اللغة العربية.

اآخر هو المدجنون، واأُطلق على الم�سلمين واليهود  وقبل �سيوع لقب الموري�سكيين كان قد �ساع لقب   

الذين لم يتن�ّسروا وبقوا في �سبه الجزيرة االإيبيرية )كطليطلة وبلن�سية( قبل �سقوط غرناطة، غير اأنهم 

اأُجبروا على التن�سر بعد �سقوط غرناطة، ونالهم من الحيف والظلم ما نال م�سلمي غرناطة ويهودها.

انظر: عبد اللـه حمادي، ''المور�سكيون ومحاكم التفتي�ض في االأندل�ض، 1492 - 1616'' )الجزائر: الموؤ�س�سة   2

الوطنية للكتاب؛ تون�ض: الدار التون�سية للن�سر، 1989(، �ض 9 – 10.

يقول المّقري: ''واأما حال اأهل االأندل�ض في فنون العلوم فتحقيُق االإن�ساف في �ساأنهم في هذا الباب اأنهم   3

اأحر�ض النا�ض على التميز... بل يقراأون جميع العلوم... فالعاِلم منهم بارع الأنه يطلب ذلك العلم بباعث 

من نف�سه يحمله على اأن يترك ال�سغل الذي ي�ستفيد منه، وينفق من عنده حتى يعلم، وكل العلوم لها 

عندهم حظ واعتناء.''

اأجزاء، تحقيق  الرطيب''، 7  االأندل�ض  الطيب من غ�سن  ''نفح  التلم�ساني،  المّقري  اأحمد بن محمد  انظر:   

اإح�سان عبا�ض )بيروت: دار �سادر، 1968(، الجزء االأول، �ض 220 – 221.

انظر: رامي زيدان، ''محارق الكتب''، موقع ''النهار'' االإلكتروني، 11 كانون الثاني/يناير 2004، في الرابط   4

https://newspsper.annahar.com/article/98436  :التالي
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المّقري، م�سدر �سبق ذكره، الجزء االأول، �ض 220.  5

انظر: لوي كاردياك، ''الموري�سكيون االأندل�سيون والم�سيحيون: المجابهة الجدلية )1492 – 1640( مع   6

المطبوعات  ديوان  )تون�ض:  التميمي  الجليل  عبد  ترجمة  باأمريكا''،  الموري�سكيين  عن  بدرا�سة  ملحق 

الجامعية ــ الجزائر، والمجلة التاريخية المغربية، 1983(، �ض 35.

ُف�ّسرت  قد  الم�سيحية  المجموعة  تقاليد وعادات  اإلى  التي ال تمّت ب�سلة  والحركات  الحوادث  اأقل  ''اإن   7

كعالمة على اّتباع الدين االإ�سالمي، ومن �ساأنها اأن تكون �سببًا لمزيد من التحريات، وهذا كالجلو�ض على 

االأر�ض بدل الكر�سي. ومن هنا كان قرار اتهام خوان دو فلوري�ض )Juan de Flores( بطليطلة الذي اأ�سار 

اإلى اأنه مّتبع لدين محمد ب�سبب االإيمان الذي اأظهره، وعادته ال يجل�ض على كر�سي وال يتناول اأكالته 

على مائدة، وهو بهذا يحافظ على تقاليد دين محمد.'' انظر: الم�سدر نف�سه، �ض 26.

مدريد.  في  االإ�سكوريال  مكتبة  في  محفوظة  تزال  ال  اإ�سبانيا  في  التفتي�ض  محكمة  وثائق  من  وثيقة   8

اأهل  ''ملتقى  اللـه''، موقع  االأندل�سية �سليمة بنت جعفر رحمها  ''ال�سهيدة  اإبراهيم عو�ض،  انظر: �سالح 
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