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مقدمة
بین عامي  1609و ،1614أمر فیلیب الثالث ملك إســبانیا بطرد الســكان المســلمین جمیعاً من األراضي

فطـ ِـرد زھــاء ثالثمائــة وخمســین ألــف رجــل وامــرأة وطفــل قســراً مــن بیوتھــم ،فــي واحــدة مــن
اإلســبانیةُ .
وع ِّمــد كل المســلمین قســراً فــي المذھــب
أكبــر عملیــات إبعــاد الســكان المدنییــن فــي التاریــخ األوروبــيُ ،

الكاثولیكــي ،بدایــة القــرن الســادس عشــر .وعلــى مــدى أكثــر مــن مئــة عــام ،عــاش المورســكیون ،وھــو

االســم الــذي أطلــق علــى رافضــي التنصیــر ،حیــاة خطــرة وســط مجتمــع نصرانــي ،ســعى إلــى اســتئصال

تقالیدھــم الدینیــة والثقافیــة ،واضطھدھــم حیــن ثبــت أنھــم غیــر راغبیــن أو غیــر مؤھلیــن لالنصیــاع لتلــك
المطالــب.

تیقــن حــكام إســبانیا ،مــع بدایــة القــرن الســابع عشــر ،مــن أن المورســكیین جمیعــاً لــن یجتــازوا ھــذا التحــول.
صورھــم علــى أنھــم جماعــة أجنبیــة لھــا انتمــاءات سیاســیة ودینیــة ،وأن وجودھــم
وتبلــور إجمــاع مؤثــرّ ،

یشــكّ ل تھدیــداً للســامة الدینیــة إلســبانیا .وفــي عــام  ،1609وبعــد أعــوام أصــدر فیلیــب ووزراؤه القــرار
المتطــرف بإبعــاد المورســكیین جمیعــاً عــن التــراب اإلســباني.

والیــوم ،فــي مطلــع القــرن الحــادي

والعشــرین ،التــزال إســبانیا األندلســیة تتســلل إلــى األجنــدات السیاســیة المعاصــرة ،فــي الوقــت الــذي

یتــورط فیــه العالمــان اإلســامي والغربــي فــي مواجھــة معقــدة ومتعــددة األوجــه ذات أبعــاد سیاســیة
وثقافیــة ودینیــة.

مدخل “نھایة مآسي إسبانیا”
ال یفصــل مدینــة طنجــة المغربیــة عــن إســبانیا غیــر واحــد وثالثیــن میـ ًـا بحریــاً  ،ومــن ذلــك المــكان بــدأ تاریــخ

إســبانیا اإلســامیة فــي إحــدى لیالــي ربیــع عــام  ،711حیــن عبــر القائــد المســلم طــارق بــن زیــاد وســبعة
آالف محــارب أمازیغــي المضیــق ،ونزلــوا علــى الصخــرة التــي تعــرف اآلن باســم جبــل طــارق .علــى أن
الغــرض مــن ھــذه الحملــة لــم یكــن واضحــاً .

ـماال
وبعــد ھــذا النصــر المذھــل ،اغتنــم طــارق الفرصــة ،وشــن ھجومــاً مزدوجــاً جریئــاً علــى أندلوســیا وشـ ً
نحــو طلیطلــة عاصمــة القــوط .وبحلــول نھایــة العــام ،كانــت طلیطلــة قــد استســلمت بــا مقاومــة .وبعــد

وصــول تعزیــزات مــن شــمال إفریقیــا فــي الربیــع التالــي ،مــد المســلمون ســیطرتھم ســریعاً إلــى بقیــة
شــبه الجزیــرة .وفــي غضــون ثالثــة أعــوام ،تقلــص الوجــود النصرانــي جنــوب جبــال البرانــس إلــى جیــب
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صغیــر ،وزالــت إســبانیا القوطیــة مــن الوجــود نھائیــاً  .أطلــق المســلمون علــى األراضــي التــي فتحوھــا اســم

األندلــس .وبالنســبة إلــى النصــارى اآلیبیرییــن ،أصبــح الفاتحــون یعرفــون باســم المــورو.

وســرعان ماتطــورت األندلــس إلــى حضــارة أندلســیة-أیبیریة فریــدة اشــتملت مكوناتھــا علــى العــرب

الســوریین والیمنییــن ،وأمازیــغ شــمال إفریقیــا ،والصقالبــة ،والنصــارى القــوط والروم-اإلســبان ،وأكبــر

تجمــع یھــودي فــي أوروبــا .ومــع ازدیــاد أعــداد المســلمین عبــر الھجــرة اكتســبت مــدن إســبانیا الرومانیــة
والقوطیــة الطابــع الشــرقي واإلســامي تدریجیــاً  ،فانتشــرت بھــا المســاجد والقصــور والحمامــات العامــة
والحدائــق واأللــوان الزاھیــة التــي تمیــز شــمال إفریقیــا.

وبــدأت الفتــرة األكثــر إشــراقاً فــي تاریــخ األندلــس فــي عــام  ،755حیــن شــق أمیــر أمــوي ھــارب یدعــى
عبدالرحمــن طریقــه مــن بغــداد إلــى إســبانیا ،أســس عبدالرحمــن خالفــة أیبیریــة جدیــدة ،عاصمتھــا قرطبــة،

نافســت بغــداد ودمشــق فــي ثرائھــا وعظمتھــا .كانــت قرطبــة ،فــي أوجھــا ،إبــان القــرن العاشــر ،وأصبحــت
األندلــس قنــاة فكریــة بیــن العالــم النصرانــي األوروبــي والعالــم العربــي ،مكّ نــت أوروبــا مــن إعــادة
بناءارتباطاتھــا المقطعــة بتراثھــا الكالســیكي.

وعلــى مــدار القــرن الحــادي عشــر تعــرض حــكام الطوائــف لضغــط مــن أمــراء الحــرب والحــكام النصــارى فــي

البرتغــال .وقبــل الجمیــع مــن مملكــة قشــتالة ولیــون التــي كان غزوھــا لطلیطلــة فــي عــام  1085بقیــادة
ألفونســو الخامــس القشــتالين اإلمبراطــور المطالــب بــكل إســبانیا ،نقطــة التحــول فــي العملیــة المعروفــة
باســم االســترداد.

ورداً علــى التقــدم النصرانــي ،طلــب حــكام الطوائــف العــون مــن إمبراطوریــة المرابطیــن األمازیغیــة بشــمال
غــرب إفریقیــا التــي حكمــت إســبانیا اإلســامیة مــن زھــاء عــام  1090حتــى عــام .1145

خلفــت دولــة المرابطیــن فــي األندلــس دولــة أمازیغیــة ھــي دولــة الموحدیــن ،التــي
وفــي عــام َ ،1145
حــاول حكامھــا دون جــدوى أن یوحــدوا ملــوك الطوائــف للوقــوف بوجــه قشــتالة وحلفائھــا .وجــاءت
العقــاب عــام  ،1212حیــن تمكــن تحالــف الممالــك النصرانیــة ،مــن ھزیمــة
ُ
نقطــة التحــول مــع معركــة

جیــش إســامي ضخــم ،فــكان ذلــك بمثابــة النھایــة .ومــع انســحاب الموحدیــن مــن أیبیریــا عــام ،1223

دخــل االســترداد أقــوى فتراتــه .وأخــذت قشــتالة تفتــح المــدن اإلســامیة بالجنــوب ،وبلغــت العملیــة
أوجھــا بســقوط إشــبیلیة عــام .1248

وبحلــول منتصــف القــرن الثالــث عشــر لــم یبــق تحــت الســیطرة اإلســامیة غیــر إمــارة غرناطــة .وعلــى مــدى
أكثــر مــن قرنیــن ونصــف ،اســتطاعت غرناطــة أن تحافــظ علــى اســتقاللھا الھــش.
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ومــع زواج إیزابیــا القشــتالیة مــن فیردنانــد األراغونــي عــام  ،1469باتــت أیــام غرناطــة معــدودة .التقــط

الزوجــان الجدیــدان رایــة االســترداد ،مســتلھمین دعــوة البابویــة إلعــداد حملــة صلیبیــة جدیــدة ،وعزمــا علــى
غــزو آخــر معاقــل اإلســام علــى التــراب اإلســباني .وفــي دیســمبر  ،1481اتخــذا مــن غــارة إســامیة علــى
بلــدة الزھــراء الحدودیــة ذریعــة لغــزو اإلمــارة .وعلــى مــدار العقــد التالــي ،شــق زھــاء ســتین ألــف فــارس

ضمــت الجیــوش
وجنــدي مــن المشــاة طریقھــم عبــر الودیــان والســھول حتــى جبــال غرناطــة العالیــةّ .
النصرانیــة فــي صفوفھــا كثیــراً مــن المتطوعیــن األجانــب ،مــن أنحــاء أوروبــا حــرب أســماھا الدبلوماســي
البندقــي أندریــا نافاجیــرو حربــاً جمیلــة.

قــاوم الســكان المســلمون فــي عــام  1487ھجمــات وقصفــاً مدفعیــاً متكــرراً قبــل أن یجبرھــم الجــوع

علــى االستســام ،فعوقــب الســكان علــى مواجھتھــم بــأن بیعــوا جمیعــاً عبیــداً  ،أو قدمــوا “ھدایا” للحكام
النصــارى اآلخریــن.

وقــد تقـ ّـوض الدفــاع عــن اإلمــارة بفعــل قیــادة متــرددة .تجلــى ھــذا الضعــف فــي الحاكــم النصــري محمــد

الثانــي عشــر المعــروف لإلســبان باســم أبــي عبیــدل ،الــذي تقلــب بیــن فتــرات غیــر مؤثــرة مــن المواجھــة
والعالقــات الســریة مــع العــدو .علــى أن انقطــاع المســاعدات مــن شــمال إفریقیــا كان قــد قــرر مصیــر

اإلمــارة .فتســاقطت بلداتھــا ومدنھــا ،أمــام التقــدم النصرانــي ،إلــى أن وقفــت جیــوش فیردنانــد وإیزابیــا
أخیــراً علــى أبــواب العاصمــة األســطوریة لبنــي نصــر :غرناطــة نفســھا.

وبحلــول صیــف عــام  ،1491كانــت المدینــة تعیــش حالــة مــن البــؤس والضیــق .وفــي نوفمبــر ،بــدأ أبــو

عبیــدل ومستشــاروه مفاوضــات االستســام ،وفــي الشــھر التالــي وقــع الملــك النصــري اتفاقیــة ســریة

علــى تســلیم المدینــة فــي الســادس مــن ینایــر  .1492وحیــن أثــارت الشــائعات حــول ھــذه المفاوضــات
احتجاجــات عنیفــة ،طلــب أبــو عبیــدل تقدیــم تاریــخ التســلیم خمســة أیــام.

وفــي لیلــة أول أیــام ینایــرُ ،ســمح لفرقــة مــن القــوات النصرانیــة بالدخــول ســراً إلــى قلعــة قصــر الحمــراء،

وفــي الصبــاح اســتیقظ ســكان غرناطــة لیجــدوا أن الحــرب انتھــت وأن رایــات قشــتالة والقدیــس جیمــس
قاطــع رقــاب األندلســیین ،ذلــك الحــواري الــذي أصبــح أیقونــة االســترداد.

أمــا نتائــج ســقوط غرناطــة فــي التاریــخ اإلســباني فقــد أصبحــت مــادة مكــررة :كیــف حصــل المغامــر الجنوي
المدعــو كرســتوفر كولومبــوس أخیــراً علــى اإلذن مــن فیردنانــد وإیزابیــا للقیــام برحــات االستكشــاف
التــي قدمــت إلســبانیا إمبراطوریتھــا الشاســعة فیمــا وراء البحــار ،وكیــف ُح ّولــت الطاقــات العســكریة ،التــي

تراكمــت عبــر قــرون الحــرب المقدســة ضــد الكفــار ،إلــى فتوحــات جدیــدة ،وكیــف خرجــت مملكــة قشــتالة
الفقیــرة مــن العزلــة ،لتصبــح إمبراطوریــة عالمیــة.
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الباب األول الغزو للتنصیر
 1االســتثناء األیبیــري بالنســبة إلــى نصــارى القــرون الوســطى ،لــم یكــن اإلســام دینــاً  ،بــل “فیروســاً

مھلــكاً ” .وفــي مقابــل األندلســیین المتوحشــین والھمجییــن ،كان النصــارى متمدنیــن.

ومــع تقــدم عملیــة االســترداد ،طــوى النســیان قــوة إســبانیا األندلســیة وإنجازاتھــا ،وغدا العدو األندلســي
المرھــوب الجانــب ســابقاً مســتضعفاً ومحتقــراً أكثــر منــه مصــدر تھدید.

لیــس غریبــاً إذن أن النزاعــات المســلحة بیــن الممالــك النصرانیــة واإلســامیة فــي أیبیریــا كانــت متكــررة،
وتتمیــز فــي الغالــب بنــوع المذابــح .عــاوة علــى أن الحــروب األیبیریــة لــم تكــن تقــع فقــط بیــن النصــارى
والمســلمین ،فقــد تعــاون الحــكام المســلمون والنصــارى أیضــاً بعضھــم مــع بعــض ،وشــكّ لوا تحالفــات
عســكریة مؤقتــة.

 2الغالبــون لــم یكــن القــرب بیــن النصــارى والمســلمین فــي إســبانیا ،وضبابیــة الحــدود الخارجیــة بیــن

الثقافــة والدیــن ،التــي ظھــرت أحیانــاً فــي شــكل اللبــاس واللغــة والســلوك ،موضــع ترحیــب فــي أوروبــا.
صحیــح أن الكاثولیكیــة اإلســبانیة كانــت تحتفــظ دائمــاً بصــات روحیــة بالكنیســة الرومانیــة ،حتــى فــي أوج

القــوة اإلســامیة ،لكــن ھــذه الصــات كانــت ضعیفــة ،وكان الكھنــة اإلســبان مضطریــن إلــى أن یقــروا
تســویات كان یســتحیل تصورھــا فــي أي مــكان آخــر.

وحتــى مــع اكتمــال االســترداد ،حیــن بــدأت الكنیســة تســتعید ســلطتھا السیاســیة ومكانتھــا المھیمنــة في
شــبه الجزیــرة ،ظــل رجــال الدیــن مضطریــن إلــى أن یأخــذوا بعیــن االعتبــار واقعــاً أیبیریــاً لــم تكــن مقتضیاتــه
تتفــق بالضــرورة مــع مــا كان یحــدث خــارج حــدود إســبانیا.

وظھــر المذھــب العنصــري المعــروف بنقــاء الــدم علــى الســطح ألول مــرة كإحــدى القــوى الدافعــة
المھمــة فــي المجتمــع اإلســباني .كان مفھــوم نقــاء الــدم بدرجــة مــا تعدیـ ًـا لألفــكار األرســتقراطیة حــول

النســب النبیــل و”الــدم األزرق” .رجــع مذھــب الــدم األزرق إلــى قرابــة دم متخیلــة كانــت تربــط النصــارى
القدامــى بماضــي إســبانیا القوطــي والالتینــي مــا قبــل اإلســامي.

 3المغلوبــون مــع نھایــة القــرن الخامــس عشــر كانــت قــوة األندلــس وعظمتھــا قــد أصبحــت ذكــرى
قدیمــة لــدى المســلمین الذیــن بقــوا فــي أیبیریــا .وبعــد أكثــر مــن قرنیــن مــن االســتعمار النصرانــي ،كان

الســكان المســلمون قــد أزیحــوا تدریجیــاً بعیــداً عــن الســاحل إلــى المنطقــة الداخلیــة الجبلیــة األكثــر جفافــاً
المعروفــة بالقاطــع.

ظــل المســلمون یشــكّ لون األغلبیــة لبضعــة أعــوام بعــد الغــزو .واختلفــت ھــذه الجماعات عــن بعضھا كثیراً
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فــي عالقتھــا بالمجتمــع النصرانــي ودرجــة اندماجھــا الثقافــي وارتباطاتھــا بالعالــم اإلســامي .وبعــد حــرب

ـتقبال جدیــداً فــي إســبانیا
غرناطــة أثبتــت ھــذه االختالفــات أنھــا مھمــة ،حیــث واجــه مســلمو إســبانیا مسـ ً

النصرانیــة الموحــدة .مــن حیــث المھــن والحــرف ،كانــت الجماعــات المســلمة بإســبانیا تتشــابه عمومــاً فــي

القیــام بأعمــال متواضعــة فــي المجتمــع األیبیــري .فمــع اســتتباب االســترداد ،اضطــر األرســتقراطیون
والقــادة العســكریون وعلمــاء الدیــن واألطبــاء ورجــال العلــم الذیــن جذبتھــم األندلــس ســابقاً إلــى مغــادرة
أیبیریــا بحثاً عــن وظائــف جدیــدة فــي قلــب العالــم اإلســامي.

 4وعــود مھــدرة غرناطــة ( )1500 1492-كان الملــكان الكاثولیكیــان ملتزمیــن ظاھریــاً بوجــود إســامي

دائــم فــي مملكــة غرناطــة المفتوحــة حدیثاً .

تأكــد ھــذا االلتــزام فــي اتفاقیــات االستســام الكاشــفة عــن شــھامة واضحــة ،تلــك التــي وقــع علیھــا
أبــو عبیــدل فــي نوفمبــر  .1491كفلــت ھــذه االتفاقیــات للســكان المســلمین االحتفــاظ بأراضیھــم

وممتلكاتھــم ودخلھــم علــى الــدوام ،كمــا ســمحت لھــم أیضــاً بالھجــرة إلــى شــمال إفریقیــا والعــودة
للعیــش فــي إســبانیا بعــد ذلــك إن أرادوا.

ورغــم ازدیــاد الوجــود النصرانــي ،ظلــت غرناطــة إســامیة بالدرجــة األولــى ،ووقعــت توتــرات أیضــاً فــي
غرناطــة نفســھا ،حیــث حــدث عــدد مــن االضطرابــات العنیفــة فــي العاصمــة فــي األعــوام األولــى التالیــة

لالستســام .ربمــا أســھمت ھــذه التوتــرات فــي التدفــق الثابــت للمھاجریــن المســلمین إلى شــمال إفریقیا،
غالبیتھــم مــن الطبقــات العلیــا .وفــي الفتــرة نفســھا ،كان المھاجــرون النصــارى یتدفقــون علــى مدینــة
غرناطــة ،مدفوعیــن باإلعفــاءات الضریبیــة والحوافــز األخــرى.

وفي صیف عام  ،1499عاد الملكان الكاثولیكیان إلى مكان أعظم انتصاراتھما لیریا المدینة بنفسیھما،

وجــاءا بعــد فتــرة بالرجــل الــذي فعــل أكثر من أي فــرد آخر لنقض المعاھدات.

 5الثــورة والتنصیــر القســري لكــون سلســلة البشــرات حصنــاً طبیعیــاً  ،فقــد بــدت دائمــاً ملجــأ للمنبوذیــن

وقطــاع الطــرق والثــوار الھاربیــن مــن الســلطة ،وإلیھــا فــر الزعمــاء العنیــدون لثــورة البیازیــن فــي ینایــر
 ،1500محذریــن مــن أن التنصیــر الــذي حــدث غرناطــة ســیعم المنطقــة أكملھــا قریبــاً  .لــم یكــن لــدى الثــوار

إســتراتیجیة أبعــد مــن الرفــض العــام لإلذعــان لمــا اعتبــروه انتھــاكاً التفاقیــات االستســام ،لكــن البلــدات

والقــرى فــي أنحــاء البشــرات انتفضــت فــي ثــورة تلقائیــة ،وامتــدت الثــورة إلــى مقاطعــة المریــة المجــاورة،
ولذلــك ُح ِشــد نحــو ثمانیــن ألــف جنــدي نصرانــي فــي عجالــة ،إلخضــاع “الوحــوش البریــة فــي البشــرات”.

وكمــا ھــي الحــال فــي الحــرب الســابقة ،كان الثــوار الذیــن یستســلمون یســتطیعون عمومــاً أن ینجــوا
بحیاتھــم وممتلكاتھــم ،لكــن بشــرط واحــد وھــو أن یوافقــوا علــى التعمیــد .فیمــا عوملــت البلــدات والقرى
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التــي أخــذت بالقــوة معاملــة قاســیة.
وفــي ینایــر  ،1501شــعر فیردنانــد بثقــة كافیــة إلعطــاء األمــر لجیشــه بالھجــوع ،لكــن مــا إن بــدأ تســریح
الجیــش حتــى وصلــت البــاط أخبــار عــن انطــاق ثــورة أخــرى مــن رنــدة بالجبــال الحمــراء ،إلــى الجنــوب
الشــرقي مــن البشــرات ،التــي قیــل إن القروییــن المســلمین فیھــا قتلــوا الكھنــة وباعــوا النســاء واألطفــال

النصــارى رقیقــاً فــي إفریقیــا .فأرســلت فــي عجالــة قــوة مــن ألفــي جنــدي مشــاة وثالثمائــة فــارس إلــى
الجبــال الحمــراء.

نصریــن جــدداً ”.
“م َّ
وبنھایــة عــام  ،1501كان ســكان غرناطــة المســلمون جمیعھــم تقریبــاً قــد أصبحــوا ُ

وفــي أكتوبــر  ،1501أمــر الملــكان الكاثولیكیــان بحــرق كل الكتــب والمخطوطــات اإلســامیة فــي اإلمــارة
الســابقة تحــت تھدیــد المــوت أو مصــادرة الممتلــكات.

الدیــن المنتصــر أعلنــت إیزابیــا مســؤولیتھا عــن “اســتمرار العمــل المقــدس” الــذي بــدأ فــي غرناطــة،
ِ 6
نصریــن الجــدد أو یخرجھــم مــن دینھــم الجدیــد”.
الم ّ
وتصمیمھاعلــى إزالــة “أي ســبب یمكــن أن یفســد ُ

ظاھریــاً  ،قـ ُـدم لمســلمي قشــتالة البدیــان نفســاھما اللــذان ُعرضــا علــى الیھــود :أن یبقــوا فــي إســبانیا

ویعتنقــوا النصرانیــة ،أو أن یظلــوا علــى إســامھم ویغــادروا إســبانیا بنھایــة شــھر إبریــل .لكــن الشــروط التــي

عرضھــا التــاج كانــت تمیــل بشــدة إلــى الخیــار األول .فمــن أرادوا الھجــرة ،لــم یكــن مســموحاً لھــم بأخــذ
الذھــب أو الفضــة معھــم ،ولــم یكــن مســموحاً لھــم التوجــه إلــى أي بلــد إســامي كانــت قشــتالة فــي
حالــة حــرب معــه ،ممــا حرمھــم مــن الھجــرة أخیــراً  ،لــم یكــن مســموحاً لھــم اصطحــاب أوالدھــم تحــت عمــر

یعطــوا لعائــات قشــتالیة كــي تنشــئھم
الرابعــة عشــرة وبناتھــم تحــت عمــر الثانیــة عشــرة ،الذیــن تقــرر أن ُ

تنشــئة نصرانیــة .كان مــن غیــر الــوارد أن تســھل ھــذه القیــود حــدوث ھجــرة جماعیــة.

 7المعقــل األخیــر أراغــون ( )1526 1520-فــي إبریــل  ،1502أخبــر البرلمــان البلنســي فیردنانــد بــأن

كثیــراً مــن المســلمین كانــوا قلقیــن مــن أن النصرانیــة ســتفرض علیھــم قریبــاً  ،وأنھــم توقفــوا عــن العمــل
وبــدؤوا یفــرون إلــى شــمال إفریقیــا .ومــن أجــل منــع مزیــد مــن الخســائر وإقنــاع ھــؤالء المســلمین بالعودة،
دعــا النبــاء فیردنانــد إلــى طمأنــة الســكان المســلمین مــرة أخــرى بــأن اســتقاللھم الدینــي ســیحترم.

وتمثلــت نتیجــة ذلــك فــي سیاســة شــاذة جــداً واصلتھــا بعــد مــوت فیردنانــد أرملتــه جیرمیــن دي فــوا
وبمقتضاھــا ظــل مســلمو أراغــون یعیشــون وفقــاً لترتیبــات المدجنیــن الســابقة .وظلــت الحــال علــى مــا

كانــت علیــه فــي أراغــون إلــى أن وصــل شــارل األول عــام  1519للمطالبــة بمیراثــه فــي إســبانیا .وفــي

تلــك الســنة ســمع الملــك الشــاب مــن مستشــاره اإلیطالــي میركورینــو غاتینــارا أن الــرب اختــاره إلقامــة

“المملكــة العالمیــة ،وتوحیــد العالــم النصرانــي كلــه تحــت راع واحــد” ومــع ذلــك فقــد اضطــر اإلمبراطــور
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العالمــي ألن یحلــف یمینــاً فــي مراســم تتویجــه ینــص علــى أنــه لــن یحــاول أن یفــرض الكاثولیكیــة علــى
مســلمي أراغــون .وخــال بضعــة أعــوام ،نكــص علــى عھــده.

الباب الثاني قطیع واحد  ..راع واحد
“ 8بیــت ملــيء باألفاعــي والعقــارب” لــم یكــن لــدى شــارل أو مستشــاریه أي شــكوك حــول التــزام

المورســكیین بدینھــم الجدیــد ،لكنھــم مــع ذلــك رأوا أن اســتئصال المظاھــر الخارجیــة لإلســام خطــوة
أولــى أساســیة للتحــول الدائــم لمســلمي إســبانیا الســابقین إلــى “نصــارى جیدیــن وصادقیــن”.

وكانــت محــاوالت توفیــر التعلیــم الدینــي غیــر كافیــة ھــي األخــرى .فقــد أوصــت لجنــة مانریــك بإقامــة
شــبكة واســعة مــن المــدارس لتعلیــم األطفــال المورســكیین.

 9حیاتــان متوازیتــان َمـ ْـن الــذي یســتطیع أن یحكــم إن كان المورســكیون الذیــن یتلفظــون بالصلــوات

النصرانیــة أو یحنــون رؤوســھم فــي القــداس ینكرونھــا حقــاً “فــي قلوبھــم”؟ فــي وقــت كان فیــه
المورســكیون جمیعــاً مجبریــن علــى تبنــي مظھــر النصــارى الجیدیــن على الســطح؟ .وفي القرنین الســادس
عشــر والســابع عشــر ،أحرقــت عشــرات اآلالف مــن النســاء فــي أوروبــا البروتســتانتیة والكاثولیكیــة علــى

أنھــن ســاحرات ،بســبب تجاوزاتھــن الدینیــة المتخیلــة .لكــن قمــع اإلســام اإلســباني لــم یكــن موجھــاً نحــو
المعتقــد الدینــي فقــط ،وإنمــا كان اســتئصال أقلیــة عرقیــة .فلــم یكــن المورســكیون فــي حاجــة ألن یكونــوا
مســلمین صادقیــن كــي یذوقــوا االضطھــاد.

 10ســنوات خطــرة ( )1556-1568دخلــت إســبانیا بتتویــج فیلیــب الثانــي  1527-1598فتــرة عاصفــة
مــن تاریخھــا كانــت لھــا نتائــج درامیــة علــى المورســكیین.

عــارض فیلیــب فــي عــام  1546حیــن كان وصیــاً علــى العــرش قانــون نقــاء الــدم ،وھــو القانــون الــذي
ـتقبال .لكنــه أقــره بعــد عشــرة أعــوام حیــن
حظــر انضمــام أســاف الیھــود واألندلســیین إلــى الكنســیة مسـ ً

صــار ملــكاً  .فتحــت ھــذه الموافقــة الرســمیة الطریــق لســیل مــن قوانیــن نقــاء الــدم أصدرتھــا الجامعــات

والكاتدرائیــات والصفــوف العســكریة .فقــد كانــت فتــرة حـ ّـق للنصــارى العادییــن فیھــا أن یفتخــروا ،بــأن
دمھــم كان “خالیــاً مــن أي خلیــط مــن الیھــود أو األندلســیین”.

 11مرســوم غرناطــة المرســوم الملكــي القاســي ،الــذي أصــدره فیلیــب فــي الســابع مــن نوفمبــر 1566

تضمــن المرســوم كل مقترحــات المجلــس اإلقلیمــي الــذي عقــده غیریــرو .وأمــر الملــك ســكان غرناطــة

الجمــع وغیرھــا مــن األعیــاد اإلســامیة،
المورســكیین جمیعھــم بتــرك أبــواب بیوتھــم مفتوحــة أیــام ُ
وبالتوقــف عــن تحــدث اللغــة العربیــة وكتابتھــا خــال ثالثــة أعــوام ،وبتعلــم اللغــة القشــتالیة .وأمــر
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بالتفتیــش عــن كل الكتــب والوثائــق المكتوبــة باللغــة العربیــة وحرقھــا إذا اعتبــرت مســیئة دینیــاً  .وأمــر
بحــرق كل النصــوص العربیــة فــي المملكــة بعــد ثالثــة أعــوام بغــض النظــر عــن محتواھــا .وحظــر بشــدة
ارتــداء اللبــاس األندلســي الرجالــي والنســائي .وھكــذا ،فبعــد ســبعین عامــاً تقریبــاً مــن إدخــال المورســكیین

قســراً فــي النصرانیــة ،أصــدر حــكام إســبانیا صــكاً لالســتئصال الكامــل للثقافــة المورســكیة مــن غرناطــة،
وفــي ینایــر  ،1568دخــل المرســوم الملكــي حیــز التنفیــذ.

“ 12حــرب صغیــرة قــذرة” مــن بیــن كل الحــروب األھلیــة التي شــھدتھا إســبانیا ،كانت ثورة المورســكیین،

المعروفــة تاریخیــاً بحــرب البشــرات ،أكثرھــا وحشــیة ودمویــة .وكمــا كانــت الحــال فــي عامــي ،1500-1501

تمثــل مركــز الثــورة فــي الحصــن الطبیعــي العظیــم ،الــذي كانــت توفــره جبــال البشــرات ،لكــن الحــرب الثانیــة
ـموال بكثیــر مــن ســابقتھا .كانــت الثــورة التــي تمیــزت بغیــاب األفــكار األولیــة عــن
كانــت أكثــر تدمیــراً وشـ ً

اإلنســانیة أو القیــم األخالقیــة وســیادة الجشــع والثــأر والعواطــف العرقیــة والدینیــة القاتلــة .صـ ّـور الجنــدي

والمــؤرخ الغرناطــي لویــس ديمارمــول كارباخــال شــاالت المذابــح وعملیــات الحصــار واألعمــال الوحشــیة
ـروع فــي كتابــه“ :تاریــخ ثــورة المورســكیین فــي مملكــة غرناطــة وعقابھــم (.”)1600
المتبادلــة بتفصیــل مـ ّ

 13الھزیمــة والعقــاب بحلــول خریــف عــام  ،1569كان دم كثیــر قــد أھــرق فــي غرناطــة .ومــع إنھــاك

الثــوار ،بــدأ الســلوك التعســفي واالســتبدادي للســلطان المورســكي وتصرفاتــه العصبیــة فــي الحــرب
تبعــد عنــه أتباعــه .وفــي خریــف عــام  ،1569وصلــت ھــذه التوتــرات أوجھــا ،حیــن أھــان ابــن أمیــة رفیقــاً لــه

یدعــى دییغــو الوزیــر بأخــذ خطیبتــه خلیلــة لــه .فانتقــم الوزیــر لنفســه بالتخطیــط مــع بعــض المورســكیین
الســاخطین علــى ابــن أمیــة وقــادة أتــراك لقتلــه وفــي لیلــة العشــرین مــن أكتوبــر قتلــه المتآمــرون فــي
“قصــره” وانتقــل لقــب “ســلطان أندلوســیا وغرناطــة” إلــى ابــن عــم ابــن أمیــة یدعــى عبــدﷲ ابــن عبــو،
مورســكي آخــر مــن ذریــة األموییــن.

الباب الثالث الكارثة
 14الخــوف الكبیــر فــي عــام  ،1578قــاد سباســتیان ملــك البرتغــال تحالفــاً نصرانیــاً ضــد عبدالملــك

ســلطان المغــرب ســانده فیــه فیلیــب .تمثلــت نتیجــة ھــذه المغامــرة الطائشــة فــي كارثــة فــي معركــة

القصــر الكبیــر التــي قتــل فیھــا سباســتیان ،ودحــرت حملتــه أمــام جیــش مغربــي لعبــت فیــه “الملیشــیات
األندلســیة” التــي تشــكلت مــن فرســان مورســكیین مــن غرناطــة ،دوراً رئیســاً  .وظــل المورســكیون أیضــاً

یــزودون القراصنــة بالمســاعدة مــن داخــل إســبانیا .وفــي ھجــوم علــى بلــدة كایوســا البلنســیة ،حاصــر ألفــا
قرصــان النصــارى المحلییــن فــي قلعــة دفاعیــة ،ونھبــوا البلــدة قبــل أن یغــادروا ومعھــم كل الســكان
المورســكیین.
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“ 15أراذل النــاس” فــي عصــر مــا بعــد غرناطــة ،لــم یكــن المســؤولون اإلســبان فــي حاجــة إلــى رؤیــة

العالمــات الخارجیــة الختــاف المورســكیین كــي یتخیلــوا النوایــا العدوانیــة التــي تكمــن تحــت الســطح.
ألھبــت الشــوفینیة الدینیــة والتعصــب الثقافــي العــداء النصرانــي نحــو المورســكیین ،الــذي كشــف عــن

نفســه :فــي التشــریع التمییــزي وقوانیــن نقــاء الــدم ،وفــي رفــض بعــض الكھنــة تقدیــم العشــاءالرباني
لرعیتھــم المورســكیین.

 16فــي الطریــق إلــى الطــرد كانــت مقترحــات لشــبونة عتبــة جدیــدة ،فللمــرة األولــى یوصــى بالطــرد

علــى أعلــى مســتوى فــي الدولــة دون التطــرق إلــى التفاصیــل العملیــة .وســوف یســتغرق األمــر ثالثیــن

عامــاً تقریبــاً قبــل أن تنفــذ هــذه المقترحــات أخیــراً  ،إذ تحــرك حــكام إســبانیا ببــطء نحــو حــل كان ال یقــل
تعقیــداً وصعوبــة عــن المشــكلة التــي یــراد بــه حلھــا.

“ 17خطــر وشــیك” ( )1609 – 1598تزامنــت األعــوام األولــى مــن عھــد فیلیــب بتغییــر فــي السیاســة

الخارجیــة اإلســبانیة أســھم فــي تقریــب تلــك الخاتمــة النھائیــة .ففــي عــام  ،1598وقــع فیلیــب الثانــي

قبــل موتــه بوقــت قصیــر اتفاقیــة الســام المعروفــة باســم فیرفینــز مــع فرنســا ،التــي مكّ نــت ابنــه مــن
توقیــع سلســلة مــن المعاھــدات مــع أعــداء إســبانیا فــي شــمال أوروبــا .وفــي عــام  ،1601انتھــت الحملــة

اإلســبانیة لمســاعدة الكاثولیــك األیرلندییــن ضــد إنجلتــرا نھایــة مذلــة .كانــت السیاســة الرســمیة نحــو
المورســكیین یقررھــا الملــك نفســه ،لكــن آراء فیلیــب كانــت تتأثــر بمستشــاره لیرمــا .فــي اجتمــاع مجلــس

الدولــة فــي الثانــي مــن فبرایــر ،تبنــى لیرمــا موقفــاً أكثــر تشــدداً  ،فأعلــن أن “المورســكیین ظلــوا أندلســیین
كمــا كانــوا ،وأنھــم یســتحقون الطــرد .وبحلــول أوائــل القــرن الســابع عشــر ،اجتمــع مجلــس الدولــة بحضــور
فیلیــب ووافــق علــى أن یبــدأ الطــرد.

“ 18المحرقــة المستســاغة” فــي صبیحــة الرابــع والعشــرین مــن ســبتمبر  ،1609أخــذ منــادو البلــدة فــي

مدینــة بلنســیة یعلنــون مرســوم الطــرد .اتھــم فیلیــب فــي المرســوم المورســكیین فــي بلنســیة بالھرطقــة

وأعطــي المورســكیون
والــردة ،وأعلــن نیتــه طردھــم إلــى شــمال إفریقیــا لیضمــن “حمایــة ممالكــه وأمنھــا” ُ
جمیعــاً ثالثــة أیــام للرجــوع إلــى بیوتھــم وانتظــار المفوضیــن الملكییــن القتیادھــم إلــى الموانــئ المخصصــة

لترحیلھــم .كان الجنــود الرســمیون والملیشــیات قــد بــدأوا فــي القیــام بدوریــات فــي البلــدات والمــدن
الرئیســة الســتعراض القوة ،وشــرع العمال في نصب المشــانق على جوانب الطرق كتحذیر للمورســكیین
الــذي یفكــرون فــي المقاومــة.

نــزل الطــرد علــى المورســكیین كالصاعقــة .وأعلــن بعضھــم نیتــه “العیــش كأندلســي” فــي شــمال إفریقیــا
وبــدأوا فــي ممارســة العبــادات اإلســامیة عالنیــة للمــرة األولــى .ورأى آخــرون أن النشــاط العســكري فــي
بلنســیة كان مقدمــة لمذبحــة شــاملة ،ورفضــوا مغــادرة بیوتھــم .وثمــة مورســكیون آخــرون أصــروا علــى
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أنھــم نصــارى جیــدون وتوســلوا اســتثناءھم .ووفقــاً لمــؤرخ البــاط لویــس كابریــرا القرطبــي ،فــإن بعــض
المورســكیین رفضــوا المغــادرة حتــى تحــت تھدیــد المــوت.

وفــي غضــون أیــام قلیلــة مــن نشــر أمــر الطــرد ،بــدأ المورســكیون األوائــل فــي الوصــول إلــى الموانــئ

المخصصــة لھــم علــى الســواحل األقــرب إلــى مســتوطناتھم .وفــي الثانــي مــن أكتوبــر ،أبحــر ثالثــة آالف

وثمانمائــة وثالثــة مورســكیین مــن دانیــة إلــى وھــران .وبعــد ثالثــة أیــام ،نقــل ثمانیــة آالف آخــرون فــي
أســطول مختلــط مــن الســفن اإلســبانیة والبرتغالیــة والصقلیــة والســفن المؤجــرة .وأخــذ المورســكیون
مــن مختلــف ســھول بلنســیة وجبالھــا یغــادرون بیوتھــم واالرتحــال علــى الطــرق الترابیــة إلــى الســاحل

بمرافقــة مفوضیــن وجنــود ملكییــن .وتدافــع اللصــوص النصــارى علــى قراھــم المھجــورة ونھبوھــا
وجمعــوا الماشــیة التــي لــم تبــع.

ووفقــاً للمقــري التلمســاني ،الــذي عاصــر الطــرد ،فــإن كثیــراً مــن المورســكیین “ھوجمــوا علــى الطــرق

مــن جانــب العــرب” ،لدرجــة أن “قلیلیــن جــداً منھــم وصلــوا إلــى البــاد التــي كانــوا یقصدونھــا” .وبعــض
المؤرخیــن اإلســبان المعاصریــن قــدروا أن ثالثــة أربــاع المورســكیین البلنســیین الذیــن وصلــوا شــمال إفریقیــا

ماتــوا مــن الجــوع أو المــرض أو العنــف.

 19التكتــم والخــداع كان فیلیــب ومستشــاروه قــد بــدأوا االســتعدادات لتوســیع نطــاق الطــرد إلــى بقیــة
ـامال”.
إســبانیا .كان الملــك ینــوي دائمــاً طــرداً “شـ ً

فــي قشــتالة والمانشــا ومرســیة وأندلوســیا كان كثیــر مــن “المورســكیین القدامــى” یعیشــون جنبــاً إلــى

جنــب مــع النصــارى القدامــى ،ویتعــذر التعــرف إلیھــم عبــر لغتھــم أو عاداتھــم أو ممارســاتھم الدینیــة.
وفــي الســادس عشــر مــن أكتوبــر  ،1609كتــب مجلــس مدینــة مرســیة إلــى فیلیــب معبــراً عــن قلقــه

مــن الشــائعات حــول مــد الطــرد إلــى منطقتھــم .وناشــد أعضــاء المجلــس الملــك أال یطــرد المورســكیین

المقیمیــن فــي المدینــة وحولھــا .وقــد تلقــت الحكومــة التماســات مماثلــة كثیــرة مــن أجــزاء أخــرى مــن
إســبانیا فــي شــتاء  .1609-1610وقــد جعلــت ھــذه العوامــل كلھــا توســیع عملیــة الطــرد أعقــد منھــا

فــي بلنســیة وأجبــرت الحكومــة علــى إخفــاء نوایاھــا وراء واجھــة مــن التكتــم والخــداع ،لتضلیــل النصــارى
القدامــى والمورســكیین علــى حــد ســواء.

وفــي العاشــر مــن ینایــر مــن العــام التالــي فقــط ،أعلــن ســان جیرمــان رســمیاً المرســوم الملكــي الــذي یأمــر

المورســكیین فــي مرســیة وأندلوســیا وغرناطــة بمغــادرة البــاد ،وكذلــك الجیــب المورســكي الجھــادي
فــي ھورناتشــوس بإشــتریمادورا .لكــن ســرعان مــا أھمــل ھــذا األمــر ،فلقــد تدفــق علــى مجلــس الدولــة
ســیل مــن مناشــدات االســتثناء مــن المورســكیین والنصــارى.
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ولمــا وجــد الملــك نفســه أمــام ھــذه المناشــدات مــن جانــب رجــال الدیــن أنفســھم ،أمــر األســاقفة فــي

أندلوســیا وغرناطــة ومرســیة بإجــراء تحقیــق مفصــل للتأكــد ممــا إذا كان المورســكیون یعیشــون كنصــارى
حقــاً  .وجــاءت نتائــج ھــذه التحقیقــات إیجابیــة فــي غالبھــا.

ورغــم منــح بعــض االســتثناءات ،لــم تؤثــر ھــذه التحقیقــات علــى االتجــاه العــام للطــرد .وفــي الشــھور
األولــى مــن عــام  ،1610طــرد زھــاء عشــرین ألــف مورســكي مــن أندلوســیا وغرناطــة وأجــزاء مــن مرســیة.
وطــرد نحــو ســبعة آالف وخمســمائة مــن إشــبیلیة وحدھــا.

 20النتیجــة التامــة ( )1614 – 1611فــي الثالــث والعشــرین مــن مــارس  ،1611ســجل كابریــرا القرطبــي

أن فیلیــب حضــر قــداس شــكر خاصــاً فــي مدریــد إلحیــاء ذكــرى “الحــدث الســعید المتمثــل فــي طــرد
المورســكیین” .جـ َـرت ھــذه االحتفــاالت فــي وقــت كانــت فوائــد الطــرد فیــه غائبــة بوضــوح عــن كثیــر مــن

مناطــق البــاد .ففــي مختلــف أنحــاء إســبانیا ،خلــف طــرد المورســكیین مشــھداً مــن الخــراب ،بــدءاً مــن
القــرى المھجــورة إلــى انخفــاض العائــدات .وبلــغ نقــص القــوة البشــریة مــداه ،واشــتكى مــاك األراضــي

مــن نقــص العمالــة ،وطلبــت المجالــس البلدیــة معونــات مالیــة مــن التــاج لتعویــض مــا خســرته جــراء طــرد
المورســكیین.

وفضـ ًـا عــن أن “الحــدث الســعید” لــم یكــن یحظــى بالشــعبیة التــي أوحــت بھــا االحتفــاالت فــي مدریــد،

فقــد كانــت ھنــاك أیضــاً أدلــة علــى أن الطــرد لــم یكتمــل .ففــي دیســمبر  ،1610أمــر خــوان دي ریبیــرا،

فــي الشــھور األخیــرة مــن حیاتــه ،بإبعــاد أربعــة آالف مورســكي مــن بلنســیة كانــوا قــد اســتطاعوا البقــاء

فــي المملكــة ألكثــر مــن عــام بعــد بدایــة الطــرد .وظــل نائــب الملــك كاراثینــا یذكــر لفیلیــب أن كثیــراً مــن
المورســكیین “قــد بقــوا خفیــة” .وفــي الخامــس والعشــرین مــن مایــو  ،1611أصــدر كاراثینــا أمــراً ھمجیــاً

وعــد فیــه بتقدیــم مكافــأة عــن كل مورســكي یؤتــى بــه حیــاً أو میتــاً  .وفــي مناطــق أخــرى مــن إســبانیا،

اختفــى المورســكیون لتفــادي المفوضیــن الذیــن جــاءوا إلبعادھــم ثــم عــادوا إلــى بیوتھــم بعــد أن رحــل
المســؤولون الملكیــون.

وفــي ینایــر  ،1610حــذر كاراثینــا فیلیــب مــن أن “األوالد والبنــات الصغــار الســن” الكثیریــن الذیــن بقــوا فــي

بلنســیة ،كانــوا عرضــة لالســتعباد ،وأوصــى بــأن یوضعــوا فــي رعایــة “أشــخاص أغنیــاء مــن ذوي المكانــة”

إلــى أن تتوافــر بیــوت دائمــة لھــم .وفــي إبریــل مــن ذلــك العــام ،أحیــط مجلــس الدولــة علمــاً بــأن نحــو
ألفــي طفــل مورســكي تحــت عمــر الســابعة بقــوا فــي بلنســیة .وكان ھنــاك أیضــاً آالف مــن األطفــال

األكبــر ســناً والمراھقیــن مبعثریــن عبــر المملكــة .بعــض ھــؤالء األطفــال تخلــى عنھــم ذووھــم ،وبعضھــم
الم ْق ِطعــون النصــارى ،الذیــن رأوا فیھــم وســیلة إلعــادة إنتــاج قــوة عاملــة
اختطفــوا كعبیــد أو احتفــظ بھــم ُ
مورســكیة.
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كان األطفــال المورســكیون مصــدر قلــق اســتحوذ علــى فیلیــب وكبــار مســؤولیه ،وفــي ربیــع عــام ،1610
خلــص مجلــس مــن علمــاء الدیــن فــي مدریــد إلــى أن األطفــال المورســكیین دون عمــر الســابعة یجــب أال

یطــردوا ،واقترحــوا أن یعطــى األطفــال المورســكیون جمیعھــم لعائــات نصرانیــة لتربیتھــم ككاثولیــك
جیدیــن و”اســتخدامھم فیمــا بعــد كخــدم” لدفــع ثمــن تنشــئتھم .لــم یــرق للملــك إقرار المجلــس للعبودیة،

وأعلــن أن األطفــال المورســكیین یجــب أن تتبناھــم عائــات نصرانیــة وتربیھــم إلــى أن یبلغــوا عمــر الثانیــة
عشــرة ،وبعدھــا یخدمــون عائالتھــم بالتبنــي لعــدد غیــر محــدد مــن األعــوام “فــي مقابــل الجھــد والتكلفــة
اللذیــن أنفقافــي تنشــئتھم وتربیتھــم”.

ولــم یمــض غیــر شــھر حتــى غیـ ّـر فیلیــب رأیــه ،وأعلــن نیتــه طــرد كل األطفــال المورســكیین فــوق عمــر
الســابعة مــن بلنســیة.

الحســاب بیــن عامــي  1611وُ ،1618
نشــر ثالثــة وعشــرون كتابــاً ومخطوطــة حــول الطــرد ،مــن التواریــخ

والتبریــرات النثریــة إلــى الســردیات الشــعریة المجھولــة المؤلــف ،واحتفــظ بلیــدا بالثنــاء األكبــر واألطــول
لفیلیــب نفســه الــذي اعتبــره “الغــازي األخیــر والنھائــي لألندلســیین بإســبانیا” .وثمــة تواریــخ أخــرى للطــرد

لــم تكــن أقــل تملقــاً مــن كتــاب بلیــدا .فقــد حیــاّ أثنــار كاردونــا فیلیــب المالئكــي ملیكنــا وحارســنا.
وال شك في أن الطرد لم یكن یحظى بالشعبیة التي توقعھا البالط الھابسبورغي أو أرادھا.

ـف رحیــل المورســكیین فــي كثیــر مــن مناطــق إســبانیا فجــوات فــي االقتصــاد المحلــي اســتغرق
وخلـ ّ

إصالحھــا وقتــاً طویـ ًـا .لــم یكــن الكُ تــاب الذیــن احتفلــوا بالطــرد غافلیــن عــن ھــذه النتائــج الســلبیة ،لكنھــم

إمــا غضــوا الطــرف عنھــا باعتبارھــا كبــوات مؤقتــة ،أو قللــوا مــن شــأنھا مقارنــة بخلــق إســبانیا التــي توحدت
بذلــك علــى “دیــن كاثولیكــي واحــد”.

وفــي الحــادي والثالثیــن مــن مــارس  ،1621مــات فیلیــب وانتقــل العــرش إلــى ابنــه فیلیــب الرابــع (1621-

 .)1665وفــي خــال بضعــة أعــوام ،طــوى النســیان التوقعــات الخائبــة باالنبعــاث الوطنــي التــي أحاطــت
بالطــرد كأنھــا لــم تكــن.

ومــع نھایــة القــرن الســابع عشــر ،كانــت إســبانیا تتأرجــح علــى حافــة االنھیــار اإلداري والمالــي ،ولــم تعــد
الدولــة قــادرة علــى فــرض ســلطتھا أو مقاومــة اعتــداءات أعدائھــا الخارجییــن .اعتــرف فیلیــب الرابــع رســمیاً

“بالضــرر الكبیــر الــذي ســببه الطــرد” فــي بلنســیة فــي شــكل انخفــاض اإلیجــارات والتخلخــل الســكاني .وفــي
ورفــض قبــل ذلــك بســبب “فــراغ
عــام  ،1633رفــض فیلیــب اقتراحــاً مــن مجلــس قشــتالة بطــرد الغجــر ُ
ھــذه الممالــك بعــد طــرد المورســكیین”.
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ففــي األخیــر ،تنتمــي قصــص المورســكیین الــذي بقــوا إلــى تاریــخ خفــي ربمــا لــن یحكــى أبــداً  .لكــن مــن
الواضح أن فیلیب ولیرما لم ینجحا في اســتئصال “كل الذكریات األندلســیة” من إســبانیا .فقد نجا میراث
الماضــي األندلســي مــن حملــة التطھیــر الكبــرى ،وعــاش فــي عمــارة إســبانیا ،وفــي أدبھــا ومطبخھــا ،وفــي

الكلمــات اإلســبانیة المســتعارة مــن اللغــة العربیــة .وبعــد أكثــر مــن مائتــي عــام مــن الطــرد ،ظلــت إســبانیا
یذكَ ــرون
األندلســیة تشــكل فصـ ًـا منســیاً ومخزیــاً مــن التاریــخ اإلســباني ،ولــم یكــن المورســكیون أنفســھم ُ

علــى اإلطــاق .وفــي القــرن التاســع عشــر ،بــدأ كتــاب أجانــب مــن أمثــال فــورد وواشــنطن إرفینــغ فــي زیــارة

الخرائــب اإلســامیة المھملــة بإســبانیا وتقدیــم رؤیــة إیجابیــة إلســبانیا األندلســیة لجمھــور عالمــي .وفــي

الفتــرة نفســھا بــدأ جیــل جدیــد مــن المســتعربین اإلســبان ،فــي التنقیــب فــي التــراث الثقافــي لألندلــس،
وانطلقــت عملیــة قــد تــؤدي فــي النھایــة إلــى إعــادة دمــج الماضــي اإلســامي فــي مجــرى التاریــخ
اإلســباني.

خاتمة تحذیر من قلب التاریخ
عواقــب الطــرد ال یمكــن أن تقــاس مــن منظــور نتائجــه االقتصادیــة أو اإلحصــاءات الســكانیة وحســب.
فإبعــاد المورســكیین كان ذروة متصــل تاریخــي بــدأ بتنصیــر الیھــود فــي الفتــرة مــن عــام  1391إلــى عــام
 ،1412التــي نقــض حــكام إســبانیا خاللھــا المجتمــع األیبیــري المتنــوع دینیــاً وثقافیــاً  ،المــوروث عــن العصور

الوســطى وفرضــوا ھویــة كاثولیكیــة متجانســة علــى رعایاھــم.

فأقــرت التعددیــة
وفــي العقــود التــي تلــت مــوت فرانكــو ،تغیــرت إســبانیا بطــرق كان یســتحیل تخیلھــاُ .
الدینیــة فــي عــام  1978فــي أول دســتور دیمقراطــي للبــاد ،والیــوم تعــد أرض بلیــدا وثیســنیروس مــن

أكثــر بلــدان أوروبــا تســامحاً  .والیــوم لــم یعــد اإلســبان یحتفلــون بتاریــخ وصــول كولومبــوس إلــى العالــم

الجدیــد ،ویســتطیع الباســك والقطلونیــون أن یتحدثــوا لغاتھــم ویطوروھــا دون أن یعتقلــوا .تحولــت
الدولــة ذات التاریــخ الطویــل مــع التھجیــر واإلبعــاد مقصــداً أساســیاً للعمــال المھاجریــن مــن العالــم الثالــث.
ورغم ھذا التبني الرســمي للتســامح ،فال تزال آثار ماضي قطع رؤوس األندلســیین عصیة على النســیان.
ففــي مــارس  ،2001دفــع وزیــر الھجــرة اإلســباني إنریكــو فیرناندیــث میرانــدا بــأن اندمــاج المھاجریــن فــي
المجتمــع اإلســباني ســیكون أســھل إذا اعتنقــوا الكاثولیكیــة .وفــي عــام ُ ،2003وزِّ عــت علــى الجنــود

اإلســبان واألمریكییــن الالتینییــن الذیــن شــاركوا فــي غــزو العــراق صلبــان القدیــس جیمــس قاطــع رقــاب

األندلســیین .یكشــف ذلــك كلــه عــن أن إســبانیا لــم تتصالــح كلیــاً مــع ماضیھــا اإلســامي ،أو حتــى حاضرھــا.
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