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 ممخص ال
 أدت التحوالت السياسية واالقتصادية والفكرية في األندلس إلى حدوث العديد من اإلنقسامات    

بين المسممين أدت بالنتيجة إلى تفوق الفرنجة حتى أصبحت حاجة المسممين إلى غيرىم من أجل 
تثبيت سمطانيم المنقسم, وقد انتيت إلى أن تنحسر الدولة العربية االسالمية في غرناطة, 
ويحكميا بنو االحمر الذين لم يستطيعوا مواجية عدوىم مما اضطرىم لالستسالم عبر معاىدة 

لذليمة كانت بداية نياية االسالم في االندلس وطريق مميء بالعذابات لشتات المسممين وصفت با
 ىناك.

Abstract 

Morrison between the extradition agreement and the cruelty of the 

Inquisition 

It is possible that many of the Muslims of Andalusia were exposed to 

great harm and evil after the fall and surrender of Granada, the last of 

their strongholds, to the Catholic monarchs. This was accompanied by the 

surrender of Granada on special conditions for the Muslims, guaranteeing 

them a decent living under the Christians and ensuring their rights and 

respect for their religion and beliefs And their traditions stemmed from 

the spirit of the Islamic religion, but Ferdinand and Isabella did not abide 

by the conventions and pledges of themselves, violating the terms of 

delivery one by one and the rest of the rest of the Muslims of Andalusia a 

variety of torture and abuse and murder. 

   This period of history of the Muslims of Andalusia is very ambiguous, 

especially since it is considered the stage of total collapse of the Islamic 

state in Andalusia and the accompanying decline of Arab culture there, 

which reflected negatively on the reality of writing and writing and 

historical documentation, which led to the lack of Arab Islamic literature 

that dealt with the events of that stage And rely heavily on foreign 

sources that accompanied the fall of Granada and beyond, which are also 

a few sources and may not be completely impartial. 

   In order to know the various aspects of the fall of Granada and the 

subsequent events, as well as the suffering of the Muslims of Andalusia 

from the scourge and persecution by the members of the Inquisition, the 

reader and researcher alike are indispensable to read the works of senior 

historians of contemporary Arabs specialized in history and Andalusian 

affairs such as Shakib Arslan ( ) And his book (Andalusian analysis in 

Andalusian news and archeology) and Mohamed Abda Hattamleh with 

his valuable works (forced displacement of Andalusian Muslims), forced 

conversion of Andalusian Muslims, Andalusian Diocese, Muhammad 

Abdullah Annan (Islamic State of Andalusia) In Andalusia), and other 

writers of history who enlightened us at the darkness of that stage with 
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the illumination of their pens and their bright ideas through works of 

great historical value and prestige. The books of these great professors 

enriched our libraries with all the values and nobles. Therefore, we had to 

This knowledge of the last stage of the influential Islamic presence in 

Andalusia was based on many historical references that referred to some 

of the events of that period. As well as the use of Arabic translation books 

and softwares in order to identify many historical figures. 

     We will try in this humble research to recall that distant history and 

clarify something of the painful truth that the Muslims of Granada 

suffered after the fall of their last strongholds and the extent of cruelty, 

repression and persecution that occurred after the Christians took control 

of their necks. Therefore, it is God's honor to attempt to excavate one of 

the most important stations Islamic history. 

 المقدمة
 بعد مستطير وشر   كبير أذػ من األندلس مسممي لو تعرض ما الكثيرين عمى يخفى ربما      

 ذلك, مٕٜٗٔه/ٜٚٛسنة  (ٔ)نيالكاثوليكي نالممكي بيد معاقميم آخر غرناطة وتسميم سقوط
 الكريم العيش ليم تضمن بالمسممين خاصة شروط وفق عمى غرناطة تسميم رافقو الذؼ السقوط
 روح من النابعة وتقاليدىم ومعتقداتيم ديانتيم واحترام لحقوقيم تام وضمان النصارػ  حكم تحت
 وتعيدات مواثيق من يماينفس عمى قطعاه بما يمتزما لم وايزابيال فرديناند أن إال, اإلسالمي الدين
صنوفًا من  األندلس مسممي البقية الباقية من وساما األخرػ  تمو واحدة التسميم شروط فنقضا
 والتقتيل. والتنكيل العذاب

 مرحمة تعد وأنيا السيما الغموض الكثير من األندلس مسممي تاريخ من الحقبة تمك يكتنف   
 ما وىو ىناك العربية لمثقافة انحسار من رافقيا وما االندلس في االسالمية لمدولة تام انييار
 المؤلفات قّمة إلى بالتالي أّدػ الذؼ التاريخي والتوثيق والكتابة التأليف واقع عمى سمباً  انعكس
 ىي بأحداثيا وعنيت منيا قريبة كانت أو المرحمة تمك أحداث تناولت التي اإلسالمية العربية
 عن متفرقة إشارات من (ٕ)التممساني المقرؼ  تناولو بما اإلستعانة فأن جداً  ونادرة محدودة مصادر
 األندلس غصن من الطيب نفح) كتابيو في جاء ما ومنيا, منو بد ال أمراً  الفترة تمك أحداث
 الحقبة تمك واكبت التي األسبانية المصادر أنو (, عياض أخبار في الرياض أزىار) و(, الرطيب
 التاريخية المعمومة نقل في التامة بالحيادية تتمتع تكن لم األخرػ  ىي اسبانيا تاريخ من الميمة

 دؼ االسباني المؤرخ ويأتي, منو بد ال أمراً  كان معموماتيا من واإلستزادة عنيا األخذ أن إال
ميمة تناولت  تفاصيل وّثقوا الذين المؤرخين طميعة في( غرناطة حرب) كتاب صاحب (ٖ)مندوثا

لمؤلفو جوزيف  (التاريخ الوجيز لمحاكم التفتيش)كما ُيعد كتاب  ,الكثير من الحوادث واالخبار
أحداث سقوط غرناطة وما تبعيا من ويالت بحق  تتناول التي بيريز أحد المراجع الميمة



 مجمة آداب الفراهيدي            م.م. فراس حمد خمف عويد الموريسكيون بين اتفاقية
 م8102حزيران ( 43العدد ) التسميم ووحشية محاكم التفتيش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

346 
 

الذؼ اسيب فيو  (ٗ)كما ال يمكن االستغناء عن كتاب )حضارة العرب( لغوستاف لوبون , المسممين
 بوصف مدػ فضل العرب الحضارؼ والثقافي عمى أوربا عامة وأسبانيا خاصة, ويعد لوبون من

 ىذا مع التعاطف أغالل من وتجردوا والحيادية بالتوازن  اتصفوا المذين المعاصرين أوربا مؤرخي
 وما تبعيا من أحداث غرناطة سقوط لمرحمة المتعددة الجوانب معرفة أجل ومن, ذاك أو الطرف
 فأن التفتيش محاكم أفراد يد عمى واضطياد ويالت من األندلس مسممي عاناه ما عن فضالً 
 المعاصرين العرب مؤرخي كبار  مؤلفات قراءة عن ليما غنى ال سواء حد   عمى والباحث القارغ 

في األخبار  وكتابو )الحمل السندسية (٘)شكيب ارسالن أمثال األندلسي والشأن بالتاريخ المختصين
        )التيجير القسرؼ لمسممي األندلس(  بمؤلفاتو القّيمة حتاممة عبدة ودمحمواآلثار األندلسية( 

دمحم عبدهللا عنان )دولة و و )موسوعة الديار األندلسية(  )التنصير القسرؼ لمسممي األندلس(و
 جيابذة من وغيرىم )انبعاث اإلسالم في األندلس(, اإلسالم في األندلس( وعمي المنتصر الكتاني

 خالل من النيرة وأفكارىم أقالميم بإضاءات مرحمةال تمك عتمة لنا أناروا الذين التاريخ كتاب
 ما بكل مكتباتنا الكبار االساتذة ىؤالء كتب أغنت وقد, ومرموقة كبيرة تاريخية قيمة ذات مؤلفات

 ىذا بحثنا إلضاءة الّثر عمميم نير من اإلغتراف من لنا بد ال كان ولذلك, ونفيس قّيم ىو
 بالمرحمة المتعمقة بالمعمومات اإلستزادة فأن األساس ىذا وعمى, والقيمة الميمة التاريخية برؤيتيم
 إلى أشارت كثيرة تاريخية مراجع عمى اعتمد األندلس في المؤثر اإلسالمي التواجد من االخيرة
بكتب التراجم والموسوعة العربية الميسرة من اجل  فضاًل عن اإلستعانة الفترة. تمك أحداث بعض

 تعريف العديد من الشخصيات التاريخية. 
سنحاول في ىذا البحث المتواضع أن نسترجع ذلك التاريخ البعيد وتوضيح شيئًا من الحقيقة      

المؤلمة التي تعرض ليا مسممو غرناطة بعد سقوط آخر معاقميم ومدػ القسوة والقمع واالضطياد 
الذؼ وقع عمييم بعد تسمط النصارػ عمى رقابيم, فإن وّفقنا فمن هللا ويكفينا شرف المحاولة في 

 تنقيب واحدة من أىم محطات التاريخ اإلسالمي.
 ومالحقة محاكم التفتيش الموريسكيون المبحث االول : 

 اصل الموريسكيون وجذورهم.:  أوالا 
 جميع أن يعني ال ىذا ولكن, األصل في مغاربة ىم الموريسكيون  ان المصادر بعض أشارت    

نما مغاربية أصول ذو كانوا غرناطة مسممي  الذين والمغاربة العرب من اسالمي خميط ىم وا 
 فتحيا بعد جاء اسبانيا في العرب استيطان بداية أن المعموم من إذ, عديدة لقرون  اسبانيا سكنوا
 جانب إلى سكانيا من رئيسياً  جزءاً  غدوا حتى فييا والسكن إلييا بالتدفق واستمروا هٕٜ سنة

 األندلس افتتاح تاريخ كتاب في جاء وقد, اإلسالمي الفتح بعد دياتيم عمى بقوا الذين المسيحيين
 عن وتفريقيم, األندلس (ٚ)كور في الشاميين إنزال في ونظر", (ٙ)الخطار أبا والية ذكر عند
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 فمسطين وأىل, (ٓٔ)برية األردن وأىل, (ٜ)بإلبيرة دمشق أىل فأنزل, تحمميم ال كانت إذ, (ٛ)قرطبة
(٘ٔ)بباجة مصر وأىل, (ٗٔ)بجيان (ٖٔ)قنسرين وأىل, (ٕٔ)بإشبيمية حمص وأىل, (ٔٔ)بشذونة

"
(16) ,

 فأن وبالتالي عربي أصل من كانوا سكانيا اغمبية فأن غرناطة لمدينة بالنسبة الحال وكذلك
 تعميرىا في سبباً  كان أنو جازماً  يعتقد أرض في والتيميش بالذل يرضى ال العربي العنصر
 حسبما– غرناطة مدينة عّمر لقد", جمعاء أوربا يغطي كان دامس ظالم   وسط لمِعمم منارة وجعميا
 طرد من اعوام عشرة وبعد, (ٚٔ)طريف قائدىم مع( ٕٗٚ) عام دمشق من أتوا أناس -فيمت
 في الكبير لمتشابو ليم موطناً  منيا العرب اتخذ, أسبانيا ارض عمى سيطرتيم بعد (ٛٔ)لمقوط العرب
"األصمي موطنيم مع والمناخ األرض

 الموريسكيون  إلييا ينتمي التي الجذور فأن لذلك, (ٜٔ)
 المحرك ىي دائماً  كانت بالذل ترضى ال سالالت من بأنيم شك أدنى يخالطو ال الذؼ وشعورىم
 يكونوا لم إذ, النصارػ  وتسمط حكم تحت المرير واقعيم ضد بيا قاموا انتفاضة لكل األساس
 .غرناطة سقوط بعد األندلس في اإلسالم وحال حاليم إليو آل بما ليرضوا

, األرض وجو عمى شعباً  ليتحمميا يكن لم العذابات من متعددة أشكاالً  الموريسكيون  عانى لقد    
 خارج من المسممين مساعدة نفسو الوقت في وآممين مقاومين صامدين ذلك رغم بقوا أنيم إال

 من شيئاً  ليم تعيد أن ليا يمكن خارجية معونة إلى وتتطمع تترقب عيونيم بقت إذ, ليم اسبانيا
 .المسموب حقيم

  .المسممين ضد النصارى  تعسف و م0398 ه298 غرناطة تسميم شروط نقضثانياا: 
 سنة وايزابيال فرديناند نيالكاثوليكي نالممكي بيد وتسميميا (ٕٓ)غرناطة لسقوط كان    
 في معاقميم آخر تمثل كانت إذ, المسممين عامة نفوس في ومؤثراً  حزيناً  وقعاً  مٕٜٗٔ/هٜٚٛ

 الحكم لتنيي بمآسييا أدلت الزمن تقمبات أن بيد  , فييا المسممون  حكم أبان الدنيا وحاضرة األندلس
 يتميز كان التي المختمفة والعموم الثقافة لتجذير كفيمة كانت قرون  ثمان طيمة امتد الذؼ العربي

 يمف   كان دامس ظالم وسط نور شعاع كأنيا األندلس غدت حتى آنذاك غيرىم عن العرب بيا
 مقومات كل من أوربا جّرد الذؼ وتشددىا الكنيسة وسطوة نير تحت ترزح كانت التي أوربا معظم

 كان إنو", غيرىم قبل أوربا مؤرخو بو اعترف ما وىو, والمدنية التطور وعوامل النيوض
ن, العالم في عظيم تأثير اإلسالمية لمحضارة  تشاركيم فال وحدىم بالعرب خاص التأثير ىذا وا 

ن, دينيم اعتنقت التي الكثيرة الشعوب فيو  دولة عمى قضوا الذين (ٕٔ)البرابرة ىذَّبوا العرب وا 
ن, الُخمقي بتأثيرىم الرومان  المعارف عالم من تجيمو كانت ما ألوربة فتحوا الذين ىم العرب وا 
نين فكانوا, الثقافي بتأثيرىم والفمسفية واألدبية العممية "قرون  ستة لنا وأئمة لنا ممدِّ

(ٕٕ)  . 
 عمى لمقضاء أساسياً  عامالً  كان بصمة وحضارتو لإلسالم يمت ما لكل الكنسي الكره لكن   

 في وجوده إنياء إلى الرامية أىدافيا تحقيق سبيل في مستخدمة االندلس في االسالمي الحكم
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 تسميم شروط من وكان, إسالمي ىو ما كل ضد مسبوق  غير واضطياد مفرطة قسوة أوربا وسط
 فييا وثيقة شكل عمى جاءت التزامات بعدة وايزابيال فردناند الكاثوليكيان الممكان يتعيد أن غرناطة
 األول ربيع ثاني وفي", قبميما من وموقعاً  لمممكين وممزماً  لممسممين منصفاً  بنداً  ستين من أكثر
 بعد ودخموىا (ٖٕ)الحمراء عمى النصارػ  استولى -وثمانمائة وتسعين سبع سنة اعني– السنة من
 سبعة الشروط كانت, الغدر خوف رىناً  األعيان من خمسمائة بنحو غرناطة أىل من استوثقوا أن

بقاء والمال واألىل األنفس في والكبير الصغير تأمين: منيا وستين  ومنيا... اماكنيم في الناس وا 
 كانت كما المساجد تبقى وان, بشريعتيم إال عمييم أحد يحكم وال كانت ما عمى شريعتيم إقامة

 المغارم عمى يزيدون  وال... أحداً  يغصبوا وال مسمم دار النصارػ  يدخل ال وان, كذلك واألوقاف
 عمى يتطمع وال, لمسور نصراني يطمع وال, المحدثة والمغارم المظالم جميع عنيم وترفع, المعتادة

 نفسو في آمناً  النصارػ  بالد في المسمم ويسير, مساجدىم من مسجداً  يدخل وال, المسممين دور
 وال صائم وال مصلّ   وال مؤذن يمنع وال, الدجن وأىل الييود يجعل كما عالمة يجعل وال, ومالو
"يعاقب منو ضحك ومن, دينو أمور من غيره

(ٕٗ). 
 نقضيا بعدما الوثيقة وشروط بنود عمى أسبانياً  التفافاً  شيدت لمتسميم الالحقة المدة أن إال   

 وجدوا الذين المسممين بقايا ضد الممنيج العذاب من أصنافاً  ذلك ليتبع الكاثوليكيان الممكان
 القسرؼ  التنصير بمحاوالت بدأ الذؼ نصرانيال واالستبداد القسوة طوفان مواجية في انفسيم

 كانت تسمية وىي, (ٕ٘)الموريسكيون  تسمية عمييم وُأطِمق   ديانتيم ترك عمى واجبارىم لممسممين
 لتصغيرىم محاولة في الجدد المسيحيون  أو الصغار بالمسيحيين وصفيم إلى العام بمعناىا تشير

 وكتموا بالمسيحية فتظاىروا الواقع لألمر رضخوا أن إال ىؤالء من كان فما, منيم واإلنتقاص
 إذ عمييم القضاء لغرض ُشكِّمت التي ومحاكميا الكنيسة لمالحقة ىدفاً  ذلك بعد وأصبحوا إسالميم

نما تنصيرىم عند األمر ينتو لم  بصدقية التفتيش محاكم تقتنع ولم حوليم تحوم الشكوك بقت وا 
 المسيحية. إلى وتحوليم اإلسالمي لمدين تركيم

 ثالثاا: محاكم التفتيش وبداية تشكيمها
شرع األسبان بتشكيل محاكم تفتيش خاصة لمالحقة من تبقى من مسممي األندلس والقضاء    

عمييم, وكان ديدنيم استغالل من ىم عمى غير ديانتيم وتعذيبيم والتضييق عمييم تحت مسمى 
تمك المحاكم وبمباركتيا, وبيذا فأن تشكيل تمك المحاكم لم يكن وليد صدفة أو أنو قد جاء بعد 

 وترجع فكرة تطبيق ىذه المحاكم إلى القرن "لممكان الكاثوليكيان عمى معظم أسبانبا, سيطرة ا
 الديانات من نفسيا حماية في الكاثوليكية الكنيسة حاجات لتمبية وذلك, الميالدؼ عشر الثالث
, إسبانيا مناطق معظم إلى المحاكم ىذه دخمت وقد. آنذاك األوربية الدول من كثير في األخرػ 

(ٕٛ)وقطمونية, (ٕٚ)وقشتالة, (ٕٙ)أرغون  السيماو 
Catalonia ,وغيرىا, وأشبيمية, (ٜٕ)وبمنسية .
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, أما فيما يتعمق ببدايات تشكيميا (ٖٓ)وأصبحت ميمتيا مطاردة بقايا العرب ومحاكمتيم وتعذيبيم"
في تأسيس وتشكيل محاكم التفتيش, ويعود ذلك  في أوربا فأننا نجد أن ىناك دواًل سبقت أسبانيا

أول من استحدث  (ٖٔ)إلى مطمع القرن الثالث عشر الميالدؼ, وكان البابا غريغوريوس التاسع
 أحد أقوػ الباباوات في القرن الثالث عشر... أنشأ ديوان"تشكيل ديوان التفتيش في ايطاليا, 

"ٖٕٔٔ عام Inquisition الوسيطي التفتيش
 محاكم فييا ُأنشئت التي أوربا دول وكانت, (ٕٖ)

خاصة بالكنيسة الكاثوليكية تأخذ عمى عاتقيا محاسبة كل من كان عمى دين أو معتقد غير ما 
بأمر البابا  ٖٕ٘ٔ, ثم في اسبانيا سنة ٖٖٕٔثم في فرنسا سنة "يعتقد جماعة )الكاثوليك(, 

يزابيال. والغاية  غريغوريوس التاسع, وبدأت في قشتالة ثم امتدت إلى الجنوب في عيد فرديناند وا 
وتأمين  (ٖٖ)من تأسيس محاكم التفتيش في أوربا عامة وفي اسبانيا خاصة ىي محاربة اليرطقة

وحدة االيمان المسيحي عند الجميع. وكان مع تمك الغاية مصادرة األمالك وأخذ األموال, وكانت 
يود ومن العرب والمسممين, وذلك بسبب ثرائيم ونجاحيم في ضحايا تمك المحاكم دائمًا من الي

أعماليم. وقد وجد الممك فرديناند تمك المحاكم وسيمة ناجحة في ابتزاز األمالك واألموال يغتني 
بيا ىو ورجال المحاكم ورجال الكنيسة. وبدأت محاكم التفتيش أعماليا رسميًا في قشتالة سنة 

 .(43)"ٔٛٗٔو  ٓٛٗٔ
وتذيقيم الويالت, ومما يؤكد أن نية فردناند وزوجتو  محاكم تطارد الموريسكيون ذت تمك الأخ 

ضد المسممين في إسبانيا, صدور أوامر منيما بتشكيل محاكم التفتيش  ايزابيال كانت مبيتة
الخاصة بمسممي غرناطة مشفوعة بمباركة الكنيسة, وىذا يعني أن ال قيمة لمجموعة الوعود 
والمواثيق والعيود بضمان حقوق المسممين التي جاءت في وثيقة التسميم, إذ أن جور الكنيسة 

م, بيد أن المسممون كانوا يتشبثون ٕٜٗٔمي قشتالة قبل سنة وتعسف النصارػ كان قد طال مسم
بكل ما يضمن بقاؤىم في بالدىم التي ولدوا وعاشوا فييا, ولكن االمر لم يدم طوياًل وسرعان ما 
بدأت تتكشف فصول واحدة من أبشع الجرائم ضد اإلنسانية, وىنا ال بد من استقاء المعمومة من 

ة المتوازنة في ىذا الشأن, إذ جاء في كتاب التاريخ الوجيز مؤرخي أوربا كيما تتضح الحقيق
م, اتخذ كل من فردناند, ممك ٕٓ٘ٔم و ٛٚٗٔما بين "لمحاكم التفتيش بإسبانيا ما نّصو, 

يزابيال, ممكة قشتالة, ثالثة قرارات متكاممة ىي: إنشاء محاكم التفتيش, بترخيص من  أراغون, وا 
جبار مسممي مممكة قشتالة عمى اعتناق الكاثوليكية. كل ىذه اإلجراءات  البابا وطرد الييود؛ وا 

كانت تسير في نفس اإلتجاه, إذ أنيا كانت تسعى إلى تحقيق وحدة العقيدة. وبذلك أعطى ىذان 
الممكان انطباعًا بالقطيعة مع السياسة السابقة, ويبدو أن القمع واالضطياد سيحل محل التسامح 

, وبتشكيل محاكم (45)"لواقع, ىذا التسامح لم يكن إال ظاىرياً مع العقائد غير المسيحية. في ا
 التفتيش في غرناطة بدأت مرحمة ممطخة بالحقد األعمى تجاه المسممين, وكان ذلك بعد قضاء
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م قرر ممك ٜٜٗٔ, "وبعد اخمادىا سنة (ٖٙ)السمطات االسبانية عمى انتفاضة حي البيازين
 . (48)"غرناطةغرناطة االسباني تأسيس محاكم التفتيش في 

وكل ما يّدعيو األوربيون في عصرنا الحاضر من احتراميم لحقوق اإلنسان ورفضيم     
بكل أشكالو كانوا ىم البادئين بو والمجّذرين لو بأبشع صوره, بخاصة ضد من يخالف  لإلضطياد

ديانتيم وعقيدتيم, وما نراه اليوم من سكوتيم المغّمف بقبوليم لما يتعرض لو مسممو بورما من 
تقتيل وترويع إال امتدادًا لسمسمة من حقدىم المتوارث ضد كل ما ىو إسالمي وموافقة وقبول 

 حممة اإلبادة التي يتعرض ليا المسممون ىناك. صريحين ل
 رابعاا: بعض الشواهد التاريخية عن سياسة الكنيسة تجاه الموريسكيين

بتقميب أوراق التاريخ الموجعة نجد أن من بقي من المسممين عمى دينو رافضًا التنصير    
ع عمييم من الجور ما لم اإلجبارؼ أو أولئك الذين تنصروا تنصرًا ظاىريًا وكتموا إسالميم قد وق

ُير  مثمو أو يسمع بو قبل ذلك التاريخ, إذ تتفق معظم مصادر التاريخ المسيحية واإلسالمية عمى 
حد  سواء إلى ما تعرضت لو ىذه الفئة البشرية من إضطياد ال مثيل لو عبر كل العصور, 

استعممت ضد مسممي  ومن األساليب التي"فكانت ضريبة تمسكيم بديانتيم قاسية شديدة الوجع, 
سنة ليربوا تربية خاصة في المعاىد  ٕٔ-٘األندلس, أخذ أطفاليم الذين تتراوح أعمارىم ما بين 

المسيحية, ويمقنوىم المسيحية ويزرعوا في قموبيم التعصب المقيت ضد ذوييم المسممين, وبعد 
غيرة وكبيرة, تدور نضوجيم يستعممون أداة لمتجسس عندما يعادون إلى أىالييم, ليخبروا بكل ص

في بيوت آبائيم ثم يقوم األسبان بإنزال أقصى العقوبات بالمسممين, وىي الموت تنكياًل بالعذاب 
, فيل ىناك قسوة أشد من أن يتم تفكيك المجتمع االسالمي في األندلس بيذا الشكل (ٖٛ)"والحرق 

ين عمى ذوييم ليالقوا بعد المريب والمحزن ويستحيل األبناء من دينيم القويم إلى متنصرين ومخبر 
ذلك فنونًا من القتل المرّوع, ولم تتوقف محاكم التفتيش عند ىذا الحد وانما جاوزتو إلى حدود ال 
يتصورىا العقل البشرؼ, إذ كانت تأخذ كل شكوػ من نصراني ضد مسمم عمى محمل الجد وال 

ن كانت تمك الشكو  ػ كيدية ال أصل ليا, إذ تتياون في إنزال أشد العقوبات ضد المسمم حتى وا 
أن المحاكم كانت تجيز التيمة ضد أؼ موريسكي, وبمغ التشكيك ضد ىؤالء المضطيدين مبمغًا 
قاسيًا, حتى طريقة تناوليم الطعام أصبحت من التيم التي كانت تقودىم إلى المحاكم والسجون, 

رت عمى أنيا (ٜٖ)ومن جية أخرػ كانت ظاىرة أكل الكسكسي" عالمة عمى اتباع  وحدىا قد ُفسِّ
 .(31)"الدين اإلسالمي

 من النساء ومنع اإلسالمية الطريقة عمى الزواج كمنع, كثير وغيرىا اإلجراءات ىذه أن شك ال   
وفرضت عمييم واقعًا لم يمونوا قادرين  األندلس مسممي مشاعر أججت قد كانت, الحجاب ارتداء

 إلى ودفعو الصديق بإثارة ينصح الذؼ القديم المثل يطبقون  المسيحيون  كان"عمى تحممو, إذ 
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الغضب قصد ادراك أفضل ألفكاره الحقيقية. وبعض الحوادث المذكورة في قضايا دواوين التحقيق 
 .  (ٔٗ)"تؤكد بوضوح أنيا وليدة التحريض واإلثارة

 مقاومة الموريسكيون لظمم الكنيسة المبحث الثاني:
 والبيازين. (38)البشراتفي ن انتفاضات الموريسكيو أوالا: 

لم يقف مسممو غرناطة مكتوفي األيدؼ تجاه ما تعرضوا لو من جرائم وتيميش وتحقير عمى يد 
السمطات االسبانية والكنيسة المتين ساماىما سوء العذاب, فكانت أولى ردود فعل الموريسكيين 

م كانت أشبو بالرسالة الواضحة لمسمطات األسبانية ٜٜٗٔسنة  قياميم بانتفاضة في حي البيازين
معمنين خالليا عن اعتزازىم بدينيم واستعدادىم لمدفاع عنو وعن ارضيم التي ورثوا حبيا جياًل 

احتجاجًا عمى تحويميم بالقوة إلى  ٜٜٗٔديسمبر سنة  ٛٔفي  بعد جيل, "وثار اىل البيازين
م لم ٔٓ٘ٔاضة, انتفاضة موريسكية أخرػ في البشرات سنة . ثم تمت تمك اإلنتف(ٖٗ)المسيحية"

ُيكتب ليا أن تستمر طوياًل, ولكنيا مع ذلك أحدثت شيئًا من الفوضى وعدم اإلستقرار في 
صفوف النصارػ, واعطت كذلك حجة قوية لمسمطات األسبانية من أجل نقض شروط تسميم 

لك أصبحت ىذه المنطقة ممجأ الثائرين غرناطة التي كانت في االصل شروطًا واتفاقات ىشة, وبذ
وحجر أساس المقاومة ضد النصارػ, "وبالرغم من اتخاذ موقف الالمباالة من نكث معاىدات 

م. مبررًا ليما لمتخمي ٔٓ٘ٔاالستسالم, رأػ الممكان الكاثوليكيان في ثورة الموريسكيين عام 
, وكانت تمك االنتفاضات أشبو (ٗٗ)"والنكث وعدم الوفاء بما جاء في االتفاقيات المبرمة سابقاً 

بجرس إنذار لمسمطات األسبانية لتوقظيم عمى حقيقة ان ىؤالء الموريسكيون ىم جزء من األندلس 
وتاريخيا وليم الحق في العيش عمى أرضيا حتى وأن كان الُحكم قد استحال إلى النصارػ, وبعد 

سوة بتعرضيم لحممة تنصير قسرية تمكما االنتفاضتين اصبحت احوال الموريسكيين اشد وطأة وق
وقد تم البطش بيم, بعد أن تم قمع ثوراتيم, او طبقت بحقيم الجرائم "وعقوبات مشددة ضدىم, 

البشعة مثل, سبي النساء وقتل األطفال, أو وضعيم في أحضان الكنيسة, وما شابو ذلك من 
 .(٘ٗ)"ن الكاثوليكييناألعمال البربرية. وىذا يبين سعة نفوذ البابا وتأثيره عمى الممكي

إال  وعمى الرغم من فشل تمك االنتقاضتين أو الثورتين إن صح التعبير, في البيازين والبشرات  
أن وقوعيما في مرحمة مبكرة بعد سقوط غرناطة يعطينا تصورًا جميًا لمستوػ القسوة النصرانية 
ضد المسممين والتي أدت إلى اندالعيما كمحاولة اسالمية لمتخمص من بعض ما عانوه وقاسوه, 

ى من كما تبين لنا الروح الثورية غير الراضية بالتبعية والظمم التي كانت تعتمر نفوس من تبق
مسممي االندلس عامة وغرناطة عمى وجو التحديد, وىاتين االنتفاضتين نبيتا النصارػ بأنيم أمام 
شعب اسالمي عنيد ومتمسك بأرضو أشد التمسك, فأخذت تالحقيم محاكم التفتيش وتصدر 

 القرار تمو اآلخر لمقضاء عمييم تدريجيًا.
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 .وسياسة االضطهادثانياا: شارل الخامس 
قف مسمسل اإلبادة واإلضطياد ضد الموريسكيين حتى بعد وفاة الممكين الكاثوليكيين, لم يتو      

أوصيا بعدم الرحمة أو التياون ضد المسممين, وىما بذلك يمزمان من  -اؼ الممكين–ال بل أنيما 
سيخمفيما باإلستمرار عمى نفس نيجيما وسياستيما وعدم إبداء أؼ تياون في التعامل مع كل من 

ماتت الممكة ايسابيال وىي توصي ))بمتابعة "و مازال يخفي إسالمو أو يشّكون في أمره, يرون أن
الحرب ضد أعداء االيمان المسيحي(( وتقصد الموريسكيين... مات الممك فرديناند الكاثوليكي 

م. يوصي أوالده قائاًل ))عميكم أن تعمموا عمى تحطيم أتباع الديانة الدمحمية(( ويقصد ٙٔ٘ٔعام 
 .(ٙٗ)"ئصال الموريسكيين من جذورىماست
أبدػ في مستيل حكمو شيئًا من  (ٚٗ)وعمى الرغم من ان خميفتيما الممك شارل الخامس   

التسامح والمين مع الموريسكيين, إال أنو ما لبث أن عاد إلى انتياج سياسة سابقيو أو ربما 
استئصال كل من تبقى من  جاوزىما طغيانا   لينفذ بذلك وصية فرديناند و زوجتو ورغبتيما في

فمما توفي فرناندو, وخمفو حفيده شارل "مسممي األندلس عامة و غرناطة عمى وجو الخصوص, 
أو كارلوس الخامس )اإلمبراطور شارلكان( ... تنفس الموريسكيون الصعداء, وىبت عمييم ريح 

ك الجديد في الواقع جديدة من األمل, ورجوا أن يكون العيد الجديد خيرًا من سابقو. وأبدػ المم
. لكن تمك السياسة المتسامحة بعض الشيء لم تدم طوياًل وسرعان (32)"شيئًا من المين والتسامح

إذ تحولت أوضاع األندلسيين من جديد إلى األسوأ سنة "ما عادت األمور إلى أسوأ من سابقيا 
م, وظير كارلوس الخامس كأكبر عدو لإلسالم في أوربا والبحر األبيض المتوسط... ٕٗ٘ٔ

خراج كل من ٕٗ٘ٔ/ٖ/ٕٔوصدر مرسوم جديد في  م يحتم تنصير كل مسمم بقي عمى دينو وا 
اليجرة في الميمة الممنوحة بالرق  عاقب كل من أبى التنصير أويأبى التنصير من اسبانيا, وأن 

 .(ٜٗ)"مدػ الحياة, وأن تحول جميع المساجد الباقية إلى كنائس
ّنوا أنيم قد تغير حاليم نحو ظىكذا آل حال الموريسكيون إلى مآل أسوأ من سابقو بعدما     

 لخامس.شيء من اإلستقرار بعد وفاة الممكين الكاثوليكيين وبدء عيد جديد بقيادة حفيدىم شارل ا
عن نيجيا وخط سير الكنيسة المتحكمة  لنصرانية المتغطرسة لم تكن لتتخلَّ لكن السياسة ا

بقراراتيا, لتتواصل بذلك حممتيا ضد كل من يخالف نيجيا أو يحمل في نفسو شيئًا من الدين 
اإلسالمي, وبمغ بيا الحد أن أصدرت عقوبات مشددة ضد كل من تشك أنو قد تنصر كرىًا أو 

ذت ))محاكم التفتيش(( م أخٖٕ٘ٔومنذ مارس "يحافع عمى بعض عاداتو المرتبطة بديانتو, 
تناقش موضوع تشبث الموريسكيين باإلسالم, فقام المفتش العام دون ألنسو منريكي بعقد اجتماع 

م ٕٔ٘ٔم لدراسة موضوع رجوع الذين تنصروا منذ عام ٕٗ٘ٔلمحاكم التفتيش في يناير عام 
 ودامت مٕ٘٘ٔ/ٕ/ٜٔإلى اإلسالم. وتأجل اإلجتماع عدة مرات, ثم عقد أولى جمساتو في 
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م. فقرر الجمع بأن المسممين الذين أجبروا عمى التنصير ىم ٕ٘٘ٔ/ٙ/ٕٕاإلجتماعات إلى 
نصارػ وجب عمييم أن يعيشوا حياة النصارػ, وعمى ))محاكم التفتيش(( أن تعامميم معاممة 

  .              (51)"المرتدين إذا رفضوا ذلك
بعد تفاقم االزمات وتالحق القرارات المجحفة وجد الموريسكيون أنفسيم أمام خيارين ال ثالث     

ن كان ظاىريا من أجل الحفاظ عمى أرواحيم, أو أن يقبموا  ليما, إما القبول بالتنصير حتى وا 
وا بالتيجير نحو المجيول إلى أراض  غير وطنيم, وىم في كمتا الحالتين ال يمكن ليم أن يعيش

حياة فييا شيء من حفع الكرامة, ولذلك فأن السنوات األخرػ الالحقة شيدت تأزمًا كبيرًا بين 
فندب اإلمبارطور لجنة محمية لمتحقيق في أمر الموريسكيين في سائر "المسممين والنصارػ, 

أنحاء غرناطة, ثم عرضت نتائج بحثيا عمى مجمس ديني قرر ما يأتي: أن يترك الموريسكيون 
مال لغتيم العربية وثيابيم القومية, وأن يتركوا استعمال الحمامات, وأن تفتح أبواب منازليم استع

أيام الحفالت وأيام الجمع والسبت, وأال يقيموا رسوم المسممين أيام الحفالت, وأال يتسموا بأسماء 
تولدت ,  ولم تنتو اإلنتياكات بحق الموريسكيين بانقضاء عيد شارل الخامس, وقد (ٔ٘)"عربية

لدييم قناعة تامة أنيم لن يحضوا بأبسط حقوقيم اإلنسانية ما دامت السياسة اإلسبانية متوارثة 
الحقد والكره ضدىم, وأصبح لزامًا عمييم أن يعيشوا الواقع رغم وطأتو الشديدة وأن يبحثوا في 

ي ليم لم الوقت نفسو عن خالصيم حتى لو كمفيم ذلك إبادتيم جميعًا خاصة وأن العون اإلسالم
 يكن بمستوػ يمكن أن يخفف عنيم شيئًا من معاناتيم المستمرة.

 ثالثاا: قرارات تعسفية اخرى تؤزم الموقف وتنذر بانتفاضة موريسكية عارمة    
لم تفتأ السمطات االسبانية ومحاكميا الكنسية من مضايقتيا لمموريسكيين واستمرار مسمسل     

بابشع اشكالو, واستمر ىذا الحال المأساوؼ عقودًا عديدة من الزمن, المطاردة والتعذيب والتقتيل 
ولم يأِت العقد السادس من القرن السادس عشر حتى ازداد التعسف وبمغت القسوة والشدة حدودًا 
ال يمكن لمموريسكيين من تحمميا, ولعل القّشة التي قصمت ظيورىم ما اصدره المجمس الممكي 

 وكان يطمق عمى أكبر مؤسسة حكومية اسم المجمس "م, ٚٙ٘ٔنة من قرارات تعسفية ظالمة س
 في االسماء وتعددت Chancilleria المحكمة او الدولة أمانة اسم ذلك عدا وفيما, الممكي

اسبانيا طبقًا لألقاليم المختمفة. فمثاًل كانوا يطمقون عمى القائمين بالشئون المدنية في قشتالة اسم 
م عمى القضايا الجنائية اسم "العمدة" ]وىم يخضعون بشكل ما "المستمعين", وعمى من يقو 

, وبموجب تمك القرارات ُحرِّم عمى الموريسكيين التحدث بالمغة العربية ومنعوا (58)""لممستمعين"[
من ارتداء الحجاب  من إبداء أؼ مظير لو صمة بالدين اإلسالمي ومنعت النساء الموريسكيات

وُفرض عمييم أكل لحم الخنزير وشرب الخمر لمتأكد من مسيحيتيم, كما أغِمقت أو ىدمت 
 الحّمامات الخاصة بيم لما ليا من ارتباط وثيق باإلسالم الذؼ يدعو إلى النظافة والتطير,
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لطعام الذؼ وأمرت الكنيسة كذلك بحرق معظم الكتب العربية, وبمغ التشدد مبمغًا منع معو حتى ا
يمكن أن يكون لو جذور إسالمية, ومن يخرق ىذه القرارات وغيرىا كثير فأن مصيره السجن 
والتعذيب والقتل, ومما يؤكد ذلك ما صدر من قرارات متالحقة بحق الموريسكيين من قبل 
المجمس الممكي الخاص الذؼ كان يترأسو عضو محكمة التفتيش الكاردينال بيدرو ديسا, وقد 

, وصدرت األوامر بطبع تمك القرارات (ٖ٘)تمك القرارات بموافقة وتوقيع الممك فيميب الثانيحضيت 
وعين عضو محكمة التفتيش الكاردينال "م, ٚٙ٘ٔكقانون يخص المسممين في غرناطة سنة 

بيدرو ديسا رئيسًا لممجمس الممكي في غرناطة لينفذ ذلك, فأمر بيدرو ديسا بطبع القانون سرًا ثم 
, وقد حمل ذلك (ٗ٘)"مٚٙ٘ٔلمنادون في غرناطة وكورىا في األول من كانون الثاني عامأعمنو ا

المرسوم قرارات بالغة الشدة والقسوة وال يمكن إلنسان أن يتحمميا, ومما جاء فيو من شروط, 
"يمنع العربية كالمًا وكتابة سرًا أو عالنية و يرغم المسممون عمى تعمم المغة األسبانية قراءة 

ًا ويفرض عمييم تسميم كل ما بأيدييم من نصوص أو وثائق بالعربية لرئيس المحكمة, و وكالم
يؤكد عمى وجوب اجتناب المسممين نيائيًا عقائدىم وعباداتيم وثيابيم التقميدية واسماءىم العربية, 
 يطمب ىدم كل الحمامات العامة و يوجب إبقاء بيوت الموريسكيين مفتحة األبواب دائمًا, و يمزم

, أذيع القانون عمى المأل (٘٘)الموريسكيات بالسفور دون خمر في أثناء سيرىن في الطريق"
وتولى إذاعتو موكب من قضاة محاكم التفتيش تتبعيم الطبول "وبطريقة تشبو إعالن الحرب, 

والزمور. وبدأ تطبيق القانون بكل صرامة. فيدمت الحمامات وممئت السجون وتناثرت الجثث في 
, ولعل مّما يدعو إلى ِذكر الموريسكيين  (ٙ٘)"اطة وقراىا ونشطت محاكم التفتيششوارع غرن

باعتزاز بالغ, تمسكيم بدينيم وعاداتيم وتقاليدىم رغم كل ما تعرضوا لو من ويالت عمى يد حكام 
اسبانيا ومحاكم تفتيشيم المطواعة ألوامرىم وألحقاد رجاالت الكنيسة ضد كل ما ىو اسالمي, "فقد 

كرىين مرائين أقل ما يستطيعون أداءه من أمور الدين الذؼ فرض عمييم, ولكنيم كانوا إذا أدوا م
ذا  (ٚ٘)خموا إلى أنفسيم, جيدوا في غسل الماء المقدس الذؼ عّمد بو أطفاليم في الكنيسة, وا 

لم يعد . (ٛ٘)"زوجيم قسيس أسرعوا إلى منازليم فأعادوا عقد الزواج عمى سنن شريعة اإلسالم
كانت فقد , باستطاعة المورسكيين مع تزايد وتيرة القسوة الكنسية أن يجدوا بدًا من مقاومة الطغيان

 منتصف القرن السادس عشر لمميالد م حتى ٕٜٗٔ السنين الممتدة منذ سقوط غرناطة سنة
األمور إلى وصل أ الذؼ مرحمة غميان اسالمي )مورسكي( مع تتابع الغي والتعسف النصراني

درجة بالغة التعقيد ال يمكن معيا أن يعيش المسممون في كنف المسيحية التي سامتيم اصناف 
 الويالت والعذابات, وغدػ لزامًا عمييم ان يبحثوا عن حل لمأساتيم, فكان اختيارىم مرًا كالعمقم
 لكن ال مفر من ولوجو, أال وىو اإلعداد لثورة عارمة قد تخمصيم وتغير أحواليم, فكانت تمك
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القرارات الكنسية الصارمة الفتيل الذؼ أشعل األجواء وشحنيا باتجاه ثورة موريسكية كبرػ سنة 
 م, قدم خالليا الموريسكيون أروع البطوالت والتضحية من أجل الدين والوطن.ٛٙ٘ٔه/ٜ٘ٚ

 الخاتمة:
من عذابات لم يكن ليتحمميا شعب عمى وجو األرض, فقد غرناطة  عرض لو مسمموأن ما ت    

انتيجت الكنيسة ومحاكميا سياسة ترىيب غير مسبوقة بحق شعب تم تجريده من كل وسائل 
العيش الكريم والتضييق عميو بشكل  ال يطاق, وقد سيق المئات إلى السجون ووجدوا انفسيم 

 دون جريمة اقترفوىا.بمواجية الموت 
يسة لترضى أن يعيش المسممون في كنف النصارػ وىم يتمتعون بحقوقيم الدينية الكن لم تكن -ٔ

الحقد والكره كانا ىما الدافعان المحركان لكل تيمة تمصق بمسممي واإلجتماعية, ولذلك فأن 
 م كيدية ال اساس ليا من الصحة.نت تمك التياكثيرًا ما كو غرناطة, 

قويًا اخذ يقارع الظمم بانتفاضات لم تكن بعيدة زمنيًا ن استمرار مسمسل التعذيب افرز شعبًا إ -ٕ
, فكان ىذا الشعب حيًا غير راضخ أو مستكين لمظروف القاسية تسميم غرناطة عن مرحمة

 قل المسممين في األندلس, وذلك كان سببًا مباشراً التي اعقبت مرحمة ضياع آخر معا
 م(.ٔٓ٘ٔه/ ٜٙٓ) و (ٜٜٗٔ ه/ٜٗٓ) في سنتي البيازين والبشرات النطالق انتفاضتي

 كم التفتيش الخاصة بمسممي غرناطة,تعد ىاتين االنتفاضتين السبب المباشر لتشكيل محا -ٖ
حتى بعد وفاة ايزابيال  واستمر النيج التعسفيوالتي لم تيدأ في مطاردتيا لمموريسكيين 

 مسيرة بأمر الكنيسة ورغباتيا. ىذا يعني أن الحكومة اإلسبانية كانت -ٗ وفردناند.
مع استمرار اضطياد محاكم التفتيش لمموريسكيين ألكثر من سبعين عامًا كانت نتيجة ذلك  -٘

م, بعدما وجدوا أنفسيم في نفق مظمم ٛٙ٘ٔ ه/ٜ٘ٚقيام الموريسكيين بثورة عارمة سنة
لثورة مخالص منو إال باعالن ثورة ضد أوضاعيم, فإما أن تنجح الوطويل ال طائل 

ا النجاح وبذلك فيم قد ضحوا ويحصمون عمى شيء من حقوقيم المسموبة, أو ال يكتب لي
 من أجل حريتيم ولم يقفوا عاجزين عن تغيير حاليم.

ليذا الكم اليائل من العذاب جعمو اكثر توحدًا وتمسكًا بدينيم  أن تعرض الشعب الموريسكي -ٙ 
اإلسالمي, فقد بقوا يمارسون عباداتيم وتقاليدىم في الخفاء ولم يكن تنصرىم إال ظاىريًا, 

 وذلك ما عّرضيم لخطر كبير في كل مرة يكتشف فييا أمرىم.
تتمكنا من ارضاخ  نستنتج من كل ىذا أن السمطات اإلسبانية ومحاكم التفتيش لم -ٚ 

الموريسكيين ألوامرىم رغم شدتيا وغمظتيا, ال بل أن تماسكيم وتالحميم كان كبيرًا لدرجة 
 عن ارضاخيم أو كسر شوكتيم.ش عاجزة محاكم التفتياماميا وقفت 
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لم تؤِت الثمار التي كانوا ينتظرونيا, إال أنيا كل تمك القسوة التي انتيجيا النصارػ  رغم -ٛ
نما عمى  موريسكيين وجعمتيم يقفون بوجو واحدة من العكس من ذلك تمامًا إذ وحدت الوا 

     أقسى وأكبر حمالت اإلبادة البشرية. 
 الهوامش

                                                           

 ممكة األولى إيزابال فرديناند تزوج, أراجون  ممك الثاني يوحنا ابن(... مٙٔ٘ٔ-ٕ٘ٗٔ): الكاثوليكي فرديناند(ٔ) 
يزابال فرديناند تولى ٗٚٗٔ وفي, مٜٙٗٔ قشتالة  عدا ما إسبانيا توحدت وىكذا باالشتراك قشتالة ُممك وا 
 لجعل بيمة العمل وبدأ, الكاثوليكيين بالعاىمين وزوجتو الممك وُعِرف, اإلسالمية غرناطة ومممكة نفار

 الموسوعة, والباحثين العمماء من مجموعة. ٕٜٗٔ أيدييما في غرناطة ووقعت, مسيحية كميا إسبانيا
 .ٖٖٕٛص, ٘مج(, مٕٓٔٓ, العصرية المكتبة, بيروت, لبنان, )ٔط, الميسرة العربية

 في ونشأ ولد... الحافع األديب المؤرخ: التممساني المقرؼ  العباس أبو, يحيى بن أحمد بن دمحم بن أحمد (ٕ)
 في وتنقل( ٕٚٓٔ) القاىرة إلى ومنيا. بيا والقاضي خطيبيا فكان, فاس إلى وانتقل( بالمغرب) تممسان
 بالشام توفي: وقيل. المجاورين مقبرة في ودفن بمصر وتوفي, والحجازية والشامية المصرية الديار

 (. مٖٔٙٔ/هٔٗٓٔت, )اسطنبول من عودتو عقب, مسموماً 
, لمماليين العمم  دار, بيروت, لبنان, )٘ٔط, ت.د, األعالم(, مٜٙٚٔ-هٜٖٙٔ ت, )الدين خير, الزركمي     

 .ٖٕٚص, ٔج(,مٕٕٓٓ
 انجمترا في ٘شارل لمممك سفيراً  عمل إسباني ومؤرخ شاعر(, م٘ٚ٘ٔ-ٖٓ٘ٔ: )دييجو, مندوثا دؼ أورتادو (ٖ)

 العمماء من مجموعة(. ٗٚ٘ٔ-ٛٙ٘ٔ)غرناطة إلى نفاه ٕفيميب الممك ولكن, ترنت مجمع وفي والبندقية
 .ٚٓ٘ص, ٔمج, الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين

 كّتاب من ولوبون ... العنصرؼ  التفوق  بنظرية يأخذ كان. فرنسي واجتماع نفس عالم(, مٖٜٔٔ-ٓٗٛٔ)(ٗ) 
 العمماء من مجموعة. االوربية الحضارة عمى بفضميا واشادوا, العربية الحضارة أنصفوا الذين الغرب

 .ٕ٘ٛٛص, ٙمج, الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين
م( شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسالن, من ساللة التنوخيين ٜٙٗٔ-ٜٙٛٔاالمير شكيب أرسالن ) (٘)

من اعضاء المجمع  مموك الحيرة: عالم باألدب, والسياسة, مؤرخ, من اكاب الكتاب, ينعت بأمير البيان.
الحكمة(( ببيروت. الزركمي, خير ت )بمبنان( وتعمم في مدرسة ))دار العممي العربي. ولد في الشويفا

 .ٖٚٔ, صٖم(, جٕٕٓٓ, )لبنان, بيروت, دار العمم لمماليين, ٘ٔه(, األعالم, طٜٖٙٔالدين, )ت
, جناب بن عدؼ بن ضمضم بن نِحص بن ربيعة بن خيثم بن سالمان بن ضرار بن الُحسام الخطار أبو (ٙ)

 /هٙ٘ٗت, )سعيد بن أحمد بن عمي دمحم أبو, األندلسي حزم ابن(. مٛٗٚ=هٖٓٔت...)االندلس أمير
(, ت.د, المعارف دار, القاىرة, مصر, )٘ط, ىارون  دمحم عبدالسالم: ت, العرب انساب جميرة(, مٗٙٓٔ
 .٘ٚٔص, ٕج, األعالم, الزركمي ؛ٚ٘ٗص

ر   والجمع والُصْقعُ  المدينة,: الكور ةُ (ٚ)   تاج الصحاح(, مٖٓٓٔ/هٖٜٖت, )حّماد بن إسماعيل, الجوىرؼ , ُكو 
(, مٜٗٛٔ, لمماليين العمم دار, بيروت, لبنان, )ٖط, عطار الغفور عبد أحمد: ت, العربية وِصحاح المغة
 .ٓٔٛص, ٕج
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 جبل يسمى عمييا مطل جبل سفح في وىي... بيا األمويين خالفة ومستقر مدائنيا وأم األندلس قاعدة(ٛ) 
 .ٙ٘ٗص. المعطار الروض, الحميرؼ . العروس

 وبين بينيا قرطبة, من والشرق  القبمة بين قبرة, كورة بأراضي متصمة ومدينة األندلس من كبيرة كورة وىي(ٜ) 
 .ٕٗٗص, ٔمج, البمدان معجم, الحموؼ  ياقوت. واألشجار األنيار كثيرة وأرضيا ميال, تسعون  قرطبة

 .ٙٓٗص, ٔمج, البمدان معجم, الحموؼ  ياقوت. بمنسية أعمال من قرطبة شرقي في باألندلس مدينة (ٓٔ)
 الغرب إلى موزور عن منحرفة وىي, االندلس أعمال من موزور بنواحي نواحييا تتصل باألندلس مدينة(ٔٔ) 

 محّدث شذونة قاضي الشذوني الكناني كنانة بن الفرج ابن حامد بن خمف إلييا ينسب, القبمة إلى مائمة
 .ٜٕٖص, ٖمج, البمدان معجم, الحموؼ  ياقوت. مشيور

 األندلس ممك قاعدة وبيا, أيضاً  ِحمص ُتسمى منيا أعظم اليوم باألندلس وليس عظيمة كبيرة مدينة(ٕٔ) 
 قرطبة غربي وىي ليمة بعمل متصل وعمميا, قرطبة خربت بيا ولمقاميم, ع بَّاد بنو كان وبيا, وسريره
 .ٜ٘ٔص, ٔمج, البمدان معجم, الحموؼ  ياقوت .فرسخاً  ثالثون  بينيما

 بقرب حمص جية من مرحمة حمب وبين بينيا مدينة قنسرين وكانت, حمب منيا بالشام كورة وىي (ٖٔ)
 .ٗٓٗص, ٗمج, البمدان معجم, الحموؼ  ياقوت. العواصم

, قرطبة شرقي في الجوف ناحية إلى البيرة عن مائمة البيرة بكورة تتصل باألندلس واسعة كورة ليا مدينة (ٗٔ)
 .ٜ٘ٔص, ٕمج, البمدان معجم, الحموؼ  ياقوت. فرسخاً  عشر سبعة قرطبة وبين بينيا

 القمح باجة أو باجة وىي, االسم بيذه تسمى التي المدن عن ليا تمييزاً  األندلس باجة: أيضاً  تسمى, مدينة(٘ٔ) 
. الصمح:  أو الّسمم: باجة اسم ومعنى. الصين وباجة, أيضاً  إفريقية في الزيت باجة أو وباجة, إفريقية في

 .٘ٛٔص, ٔج, األندلسية الديار موسوعة, حتاممة
 ابراىيم: ت, األندلس افتتاح تاريخ(, مٜٚٚ/هٖٚٙ:ت, )القرطبي عمر بن دمحم بكر أبو, القوطية ابن (ٙٔ)

 .ٗٗص(, مٜٜٛٔ, المبناني الكتاب دار, بيروت, لبنان, )ٕط, األبيارؼ 
 الذؼ, نصير  بن موسى مولى البربرؼ  طريف وىو, زرعة أبا: يكنى, البربر من مالك بن طريف ىو (ٚٔ)

 لمنشر منار, دمشق, سوريا, )ٔط, األندلس فتح قادة, شيت محمود, خطاب. طريف جزيرة إليو تنسب
 .ٙٔٗص, ٔج( مٖٕٓٓ, والتوزيع

 القرن  أوائل في الشرقيين القوط عن انفصموا, الجرمان من رئيسية وجماعة. القوط من قسم: غربيون  قوط(ٛٔ) 
 تاريخ أصبح ثم ومن  ...الشرقية الرومانية لإلمبراطورية التابعة الدانوب واليات في يتغمغمون  أخذوا ٗ

 أسبانيا تردت, ٕٚٙ ريكيسونث وفاة وبعد, الكاثوليكية واعتنقوا أسبانيا تاريخ صميم في الغربيين القوط
 من مجموعة. ٔٔٚ زياد بن طارق  ىزمو الذؼ ردريق مموكيم خر’ وكان, تامة فوضى في الغربية القوطية
 .ٖٕٓٙص, ٘مج ,الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين العمماء

 .ٕٚص, غرناطة حرب, مندوثا دؼ(ٜٔ) 
 اعمال من البيرة كورة ُمُدن اقدم وىي... بذلك لحسنو البمد سمي األندلس عجم بمسان ُرّمانة غرناطة ومعنى (ٕٓ)

 وثالثون  ثالثة قرطبة وبين وبينيا, فراسخ أربعة البيرة وبين وبينيا... وأحصنيا وأحسنيا وأعظميا االندلس
 معجم(, مٜٕٕٔ -هٕٙٙت, )عبدهللا بن ياقوت عبدهللا أبي الدين شياب, الحموؼ  ياقوت. فرسخاً 
 .ٜ٘ٔص, ٗمجمد(, مٜٚٚٔ, صادر دار, بيروت, لبنان, )ط.د, البمدان
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 بشرؼ  مزيج نتاج ىم الحاليين المغاربية البالد سكان أن ثبت, صحيحة تاريخية معطيات من اتضح ففيما(ٕٔ) 
 مرت وكمما الجنوب؛ من نزحت سودانية وعناصر, القفصي واإلنسان, العربي مشتى إنسان: من تشكل

 قدمت جديدة؛ بشرية لفئات واحتوائيا استيعابيا بفضل وتعقيدًا؛ مزجاً  البشرية التركيبة ىذه ازدادت السنوات
 المجتمع ىذا فعرف... واحداً  مجتمعاً  يمثمون  جميعيم فأضحى... والشمال, والجنوب, الشرق  من مياجرة

 األمازيغية القبائل, بوزياني, الدراجي. األمازيغ باسم اآلخرين وعند, البربر باسم بعضيم لدػ -عندئذ–
 .ٔ٘ص, ٔج(, مٕٚٓٓ, العربي الكتاب دار, الجزائر, )ط.د, أعيانيا مواطنيا أدوارىا

, والثقافة لمتعميم ىنداوؼ  مؤسسة, القاىرة, مصر, )زعيتر عادل: ترجمة, العرب حضارة, غوستاف, لوبون (ٕٕ) 
 .ٔٓٙص(, ٕٕٔٓ

(, مٖٗ٘ٔ -ٕٛٗٔ) بين فيما بنيت, باألندلس غرناطة عمى تطل ربوة عمى تقوم األبنية من مجموعة(ٖٕ) 
 جرت التي المنازعات في ىاماً  دوراً  القمعة ولعبت, األحمر بني أو نصر بني لمموك وقصراً  قمعة كانت
, األندلس في العربي الحكم بانتياء إيذاناً  األسبان يد في القمعة سقوط وكان, عيدىم في اإلمارة حول
. اإلسالمية الحضارة سمو عمى شاىد وىي, األندلس في اإلسالمية العمارة أمثمة أجمل الحمراء تعتبر

 .ٗٓٗٔص, ٖج, الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين العمماء من مجموعة
: ت, الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح(, مٖٔٙٔ-هٔٗٓٔت,)التممساني دمحم بن أحمد, المقرؼ  (ٕٗ)

 .ٕ٘٘ص, ٗج(, مٜٛٙٔ, صادر دار, بيروت, لبنان, )ط.د, عباس احسان
 في المسممون  كان. إسبانيا المسيحيين افتتاح إعادة عقب تنصروا الذين اإلسبان المغاربة: موريسكوز(ٕ٘) 

 بين الخيار ذلك بعد واجيوا ولكنيم, بعقيدتيم باالحتفاظ ليم يسمح ٕٜٗٔ غرناطة سقوط حتى إسبانيا
. اإلسالمية الفرائض سراً  يمارسون  العرب المسممين من كبير عدد استمر. الطرد أو المسيحية اعتناق

 .ٕٖٗٚص, ٙج, الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين العمماء من مجموعة
 طميطمة عمى يمر الذؼ الخامس اإلقميم مناطق من يعتبرونيا المسممون  الجغرافيون  كان, أندلسية منطقة (ٕٙ)

 الثغر مواجية في تقع فأرغون ... برشمونة جنوبييا في التي أرغون  بالد إلى سمتيما في وما وسرقسطة
 .ٕٛص, ٔج, األندلسية الديار موسوعة, حتاممة. سرقسطة عاصمتو الذؼ األعمى

 الوسطى اسبانيا ىضبة معظم قشتالة وتشمل... اسبانيا ووسط بشمال قديمة مممكة. باإلسبانية كستال(ٕٚ) 
 اإلتحاد أراجون  ممك الثاني فرديناند من قشتالة ممكة األولى إيزابال زواج عمى وترتب... الجافة العالية

 المممكة قمب قشتالة وأصبحت... مٙٔ٘ٔ دائماً  اإلتحاد ىذا وأصبح, مٜٚٗٔ لممممكتين الشخصي
  بعد عاصمتيا مدريد وأصبحت, االسبانية

 .ٕٓٙ٘ص, ٘مج, الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين العمماء من مجموعة. ٙٔالقرن    
 اراغون  مع تتحد ولم, اسبانية سائر عن مستقمة كانت ما وكثيراً , الدىر قديم من بذاتيا قائمة ىي البمدة ىذه (ٕٛ)

 البيرانس جبال كتمونية وحدود... الكتاالن ليم يقال أمة وأىميا, االندلس من المسممين طرد بعد إال وقشتالة
, أرسالن. الشرق  من المتوسط والبحر, الجنوب من بمنسية ووالية, الغرب من أراغون  وبالد, الشمال من

, القاىرة, مصر, )ط.د, األندلسية واآلثار األخبار في السندسية الحمل(, مٜٙٗٔ/هٖٙٙٔت, )شكيب
 .ٖٕٔص, ٕج (,ٕٕٔٓ, ىنداوؼ  مؤسسة
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, منو كيمومترات اربعة بعد عمى المتوسط األبيض البحر ساحل قرب األندلس شرقي في بمنسية مدينة تقع (ٜٕ)
, حتاممة. قرطبة شرقي وىي. الجنوب من ومرسية, الشمال من وطرطوشة, الغرب من طميطمة وتحدىا
 .ٖٔٓص, ٔج, االندلسية الديار موسوعة

, ليبيا, ) ٔط ,غرناطة سقوط بعد األندلس في اإلسالمية العربية المقاومة حركة, طو عبدالواحد, ذنون (ٖٓ) 
 .ٕ٘ص(, مٕٗٓٓ, الوطنية الكتب دار, بنغازؼ 

, منير, البعمبكي(. ٕٔٗٔ-ٕٕٚٔ) رومة بابا(: ٕٔٗٔ-ٓٚٔٔ) Gregory IX التاسع غريغوريوس (ٖٔ)
 .ٜٜٕص (,مٕٜٜٔ, لمماليين العمم دار, بيروت, لبنان, )ٔط, المورد أعالم معجم

 .ٜٜٕص, المورد أعالم معجم, البعمبكي(ٕٖ) 
 عقيدة ىو الكاثوليكية الكنيسة في االصطالحي ومعناىا, االختيار يعني اليونانية بالمغة الكممة أصل (ٖٖ)

 الكنيسة بو تقول ما تخالف لعقيدة ما مسيحي اختيار ىو إذن الحقيقي فالمعنى. الكنيسة عقيدة عن تختمف
, مصر, )ٔط, فرنسا في التفتيش ومحاكم الصميبية الحروب أوراق من, رمسيس, عوض. الكاثوليكية

 .ٚص(, مٕٔٔٓ, الدولية الشروق  مكتبة, القاىرة
 سعيد حسن: ترجمة, غرناطة سقوط بعد األندلس في والمسممون  العرب, ىنرؼ , لي تشارلس (ٖٗ)

 . ٛٗ-ٚٗص ىامش(,مٜٛٛٔ,والنشر لمطباعة لبنان دار, بيروت, لبنان,)ٔط,الكرمي
, بنيانة زينب مراجعة, أمادؼ مصطفى: ترجمة, بإسبانيا التفتيش لمحاكم الوجيز التاريخ, جوزيف, بيريز(ٖ٘) 

 .ٔٔص(, مٕٕٔٓ ,كممة والثقافة لمسياحة ظبي أبو ىيئة, ظبي ابو, المتحدة العربية اإلمارات, )ٔط
 وىو, مقاتل  الف عشر خمسة نحو منو يخرج العمارة كثير وىو, الدفاف باب بناحية البيازين وربض(ٖٙ) 

 ال البناء محكم وىو, منظراً  واحسنيا الجوامع أبدع من وجامعيا, ذلك وغير وقضاتو بحكامو مستقل ربض
, داخمو يجرؼ  والماء, حسان أعمدة عمى سقفو قام وقد, والعطارين الشيود دكاكين بو تحف  , بناء يالصقو

(, مٛٔٗٔ/ ىـ ٕٔٛ ت, )أحمد العباس أبو, القمقشندؼ. لكثرتيا تحصى تكاد ال[ وِرباطاتيا] ومساجدىا
, المصرية الكتب دار, القاىرة, مصر, )ط.د, المصرية الكتب دار: ت, اإلنشا كتابة في األعشى صبح
 (.مصورة نسخة.)ٕٗٔص ,٘ج(, مٕٕٜٔ

 في وحضارتيمىالعرب تاريخ, صالح ناطق, مطموب, طو عبدالواحد, ذنون , ابراىيم خميل, السامرائي(ٖٚ) 
 .ٖٚٓص(, مٕٓٓٓ, الوطنية الكتب دار, بنغازؼ , ليبيا, )ٔط, األندلس

 .ٓٙص, األندلس لمسممي القسرؼ  التنصير, حتاممة(ٖٛ) 
 قّدم" البخار عمى وُينضج, المفروك القمح طحين من ُيتخذ, العربي المغرب في يشيع طعام: ُكسُكسي(ٜٖ) 

, مصر, )ٔط, المعاصرة العربية المغة معجم, مختار أحمد, عمر". الضأن بمحم بمحم ُكسُكسياً  لضيوفو
 .ٖٜٗٔص, ٔج(, مٕٛٓٓ, الكتب عالم, القاىرة

, ٔترجمة: عبدالجميل التميمي, ط ,الجدلية المجابية والمسيحيون  األندلسيون  لويي, الموريسكيون  ,كاردياك(ٓٗ) 
 .ٕٙص م(,ٖٜٛٔ)الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 

 .ٕٗص, الجدلية المجابية والمسيحيون  األندلسيون  الموريسكيون , كاردياك (ٔٗ)
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 لكممة تحريف وىي, الُبشاّرات أيضاً  وتمفع, غرناطة مدينة من الشرقي الجنوب إلى تقع جبال سمسمة(ٕٗ) 
sierras األردن, )ٔط, األندلسية الديار موسوعة, عبدة دمحم, حتاممة. الجبال سمسمة أؼ, اإلسبانية ,
 .ٕ٘٘ص, ٔج(, مٜٜٜٔ, الوطنية المكتبة, عّمان

رون  المسممون , دمحم عبدهللا, الدين جمال (ٖٗ)  دار, القاىرة, مصر, )ٔط, األندلسيون  المورسكيون  أو المنصَّ
  .ٖٙ-ٖٗص(, مٜٜٔٔ, الصحوة

 ,م(ٙٔ٘ٔ-ٗٚٗٔ) في عيد الممكين الكاثوليكيين األندلس لمسممي القسرؼ  دمحم عبده , التنصير, حتاممة (ٗٗ)
 .ٙٛص م(,ٜٓٛٔ, )األردن, عمان, الجامعة األردنية, ٔط

 .٘ٓٔحتاممة, التنصير القسرؼ لمسممي األندلس, ص (٘ٗ)
 .ٗٔٔحتاممة, التنصير القسرؼ لمسممي األندلس, ص (ٙٗ)

 األول شارل باسم اسبانيا وممك(, مٛ٘٘ٔ-ٜٔ٘ٔ) إمبراطور(, مٛ٘٘ٔ-ٓٓ٘ٔ: )الخامس شارل(ٚٗ) 
 ممكة وايزابال اراجون  ممك الثاني فرديناند وحفيد, قشتالة ممكة وجوانا االول فيميب ابن(, مٙ٘٘ٔ-ٙٔ٘ٔ)

 العمماء من مجموعة((. الشمس عنيا تغرب ال)) إمبراطورية ورث, ىابسبرج آل أباطرة أعظم... قشتالة
 .ٜ٘ٛٔص ,ٗمج, الميسرة العربية الموسوعة, والباحثين

, الخانجى مكتبة, القاىرة, مصر, )ٗط, الرابع العصر االندلس في اإلسالم دولة, عبدهللا دمحم, عنان (ٛٗ)
  .ٕٖ٘-ٖٔ٘ص(, مٜٜٚٔ

(, ٕ٘ٓٓ, العممية الكتب دار, بيروت, لبنان, )ٔالكتاني, عمي المنتصر, انبعاث اإلسالم في األندلس, ط (ٜٗ)
 .ٗٚص

 . ٚٛالكتاني, انبعاث اإلسالم في األندلس, ص (ٓ٘)
 .ٖ٘٘عنان, دولة اإلسالم في األندلس, ص (ٔ٘)

 .ٖ٘ص, غرناطة حرب, مندوثا دؼ(ٕ٘) 
 عن( مٙ٘٘ٔ) ٘ شارل أبيو نزول عقب وصقمية ونابمي إلسبانيا ممكاً  أصبح(, مٜٛ٘ٔ-ٕٚ٘ٔ: )ٕفيميب(ٖ٘) 

م ك, العرش  عمى حاكماً  العرش ارتقائو قبل عينو قد أبوه كان(, مٜٛ٘ٔ-ٓٛ٘ٔ) ٔفيميب باسم البرتغال وم 
 .ٜٕٓ٘ص, ٘مج, الميسرة العربية الموسوعة , والباحثين العمماء من مجموعة. المنخفضة األراضي

 . ٕٖص, األندلس لمسممي القسرؼ  التيجير, حتاممة (ٗ٘)
 .ٖٔص, األندلس لمسممي القسرؼ  التيجير, حتاممة (٘٘)
 .ٚٚص, األندلس في اإلسالم انبعاث, الكتاني (ٙ٘)

 الكنائس أكثر وتحبذ, الخطيئة تزيل التي النعمة يحدث السبعة األسرار أحد المسيحية في: المعمودية(ٚ٘) 
 والروح واالبن اآلب باسم كمياً  تغطيساً  مرات ثالث الماء في بالتغطيس ويتم, األطفال تعميد المسيحية
, والباحثين العمماء من مجموعة .دينياً  المعمد الطفل بتعميم يتكفالن وشبينة شبين معو ويعين القدس

 .ٖٖٚٔص ,ٙج, الميسرة العربة الموسوعة
 .ٙ٘ٔص, اسبانيا في العرب قصة, بول لين(ٛ٘) 


