أثر التهجير القسري لموريسكيي األندلس
إلى المغرب األوسط (الجزائر)

(1609-1492م)
أ.م.د .سمير عبد الرسول العبيدي

المقدمة:
نجح الع��رب بفتح األندلس ،وخ�لال المدَّة
(897-92ه��ـ1492-711/م) رسَّ��خوا –
بخاصة  -في س��نوات االستقرار السياسي مبدأ
التعاي��ش ،الذي أصبح ن��واة ً لظه��ور حضارةٍ
عربية إس�لامية ،امتدت لتش��مل جميع نواحي
العل��وم والفن��ون اآلداب ،كم��ا انتش��ر تأثيرها
الحض��اري الكبير ليش��مل مناط��ق أخرى من
ش ِهد العام 897هـ1492/م
القارة األوربية ،لكن َ
نهاية الحكم العربي اإلسالمي ،بسقوط حكم بني
األحمر (897-635ه��ـ1492-1238/م) في
مملك��ة غرناط��ة ،Emirate of Granada
ع ِقب صراعٍ مرير،
الواقعة في جنوبي إسبانياَ ،
إذ كانت الرمز الوحيد للحكم المتب ِقّي لهم في شبه
جزيرة أيبيريا .The Iberian Peninsula
تعن نهاية الوجود
لكن هزيمة بني األحمر لم ِ
العربي اإلس�لامي إلاَّ بش��كل ِه الرسمي فقط ،إذ

(*)

برزت مش��كلة جديدة أش��د قس��وةً ،على الرغم
م��ن أنَّها رافق��ت جميع مراحل تقهق��ر الوجود
العربي اإلس�لامي منذ سقوط حاضرة األندلس
طليطل��ة  Toledoف��ي 1085/5/25م ،أي ما
يزيد عن أربعة قرون ،عانى خاللها األندلسيون
مسلمون ويهود ،من ال ُمعاملة الالإنسانية للح َّكام
والس��لطات اإلس��بانية ،به��دف إرغامه��م على
تغيي��ر عقيدته��م ،ومس��خ ش��خصيتهم من أجل
دمجهم ف��ي المجتم��ع اإلس��باني ،وقطع جميع
الصالت مع عقيدتهم وتراثهم.
راف��ق هذا الص��راع المرير حرك��ة نزوحٍ
مس��تمرة لألندلس��يين باتج��اه مناط��ق الحك��م
اإلس�لامي في األع ِ ّم األغل��ب ،ومناطق أخرى
في المغرب الغربي ،لكن مع االنحس��ار الكبير
وال ُمس��تمر ،في مقابل تقدم الممالك اإلس��بانية،
بحي��ث اقتصر الوجود العربي اإلس�لامي على
مملك�� ِة غرناط��ة ف��ي الجنوب ،أخ��ذت حركة
النزوح تتجه بش��ك ٍل أكبر وأكث��ر نحو المغرب

(*) الجامعة المستنصرية  /مركز الستنصرية للدراسات
العربية والدولية.
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ع ِقب س��قوط مملكة غرناطة،
العربي ،بخاصة َ
ال��ذي لم يكن س��وى بداي��ة لمرحل�� ٍة جديدة من
مراحل االضطهاد الرس��مي لألندلسيين ،حيث
ودعم مباش��ر من
بتحريض
اتَّبع��ت الس��لطات
ٍ
ٍ
الكنيس��ة الكاثوليكي��ة ،Catholic Church
سياس��ةً ممنهج��ة للقض��اء على جمي��ع مظاهر
الوجود اإلس�لامي في إس��بانيا ،ما ش�� َّكل بدايةً
لمرحل ٍة أشد وطأة ً للهجرة األندلسية إلى المغرب
العربي ،حيث اس��تمرت مراحلها بالتتابع حتَّى
عام 1018هـ1609/م ،تاريخ َّ
الطرد الرس��مي
للمسلمين من إسبانيا.
لق��د حمل األندلس��يون من مس��لمين ويهود
معه��م إل��ى مناطق هجرته��م نم��ط حياتهم مع
جميع مظاه��ر حضارتهم ،فكانت لهم بصماتهم
الواضح��ة على المناط��ق التي اس��تقروا فيها،
ومنه��ا المغرب األوس��ط (الجزائ��ر) ،ذلك ما
سعى هذا البحث إلى تتبع ِس َماته المميزة.
تكون البحث م��ن مقدم ٍة وأربع��ة مباحث،
س��عى المبحث األول لدراس��ة ِس�� َمات التعايش
ش ِهدت نمط
والوجود الحضاري في األندلس ،إذ َ
من التعايش الحضاري الس��لمي بي��ن الفاتحين
والس َّكان األصليين ،عززته السياسة ال ُمتسامحة
التي اتَّبعها الح َّكام المس��لمون في أغلب مراحل
حكمهم ،بخاصة سنوات االستقرار السياسي ،ما
ش�� َّكل أرضيةً خصبة للتطور الحضاري ،الذي
اتَّسع إلى خارج نطاق شبه الجزيرة ،وما زالت
معالمه الرائعة حاضرة ً إلى الوقت الحاضر.
ف��ي حين تطرق المبح��ث الثاني إلى حركة
ب��ر تاريخه��ا
الهج��رة والن��زوح األندلس��ي ِع َ
الطوي��ل ،الذي امت��د لعدَّة قرون ،شَ�� ِهد خاللها
متغي��را ٍ
ت جوهري��ة ،لكنه��ا باإلجم��ال اتخذت
ع ِق��ب س��قوط غرناطة ،إذ
طابعه��ا الرئيس��ي َ
اشتدت حركة النزوح.
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وتط��رق المبح��ث الثال��ث إلى أه ِ ّم ِس�� َمات
الهج��رة األندلس��ية إل��ى الجزائ��ر (المغ��رب
األوس��ط) ،وديموغرافيته��ا ومراحله��ا ،م��ع
التنوي��ه بظروفها وأع��داد المهاجرين ومناطق
اس��تقرارهم ،بخاص��ة ف��ي الم��دن الس��احلية
الجزائرية.
والمبح��ث الراب��ع واألخي��ر تن��اول أه��م
التأثي��رات الحضاري��ة للمهاجرين األندلس��يين
ب��ر الجانب
عل��ى م��دن المغ��رب األوس��طِ ،ع َ
السياس��ي – العس��كري ،ث َّم الجانب االقتصادي
َ��مل
االجتماع��ي ،الذي كان من العُمق بحيث ش ِ
جمي��ع مظاهر المجتمع ،كما يمكن تتبع ِس�� َماته
المتمي��زة إلى اآلن ،من خ�لال الفنون واآلداب
والمظاهر ال ِعمرانية وغيرها.
المبحث األول:
الوجود العربي اإلسالمي في
األندلس ..التعايش السلمي
والحضارة
لم يك��ن الفتح العربي اإلس�لامي إلس��بانيا
ع��ام 92ه��ـ711/م ،مجرد احتالل عس��كري،
بل كان حدث��ا ً حضاريا ً امتزجت فيه حضارا ٍ
ت
سابقة كالرومانية The culture of ancient
 Romeوالقوطي��ة Gothic architecture
مع حضارةٍ جديدة الحقة هي الحضارة العربية
اإلس�لامية ،ونت��ج عن هذا المزي��ج الحضاري
المتنوع حضارة ً أندلس��ية مزدهرة وصلت إلى
الفك��ر األورب��ي وأثَّرت في��ه( ،)1فالفتح العربي
لدور عربي
اإلس�لامي كان ختاما ً لدور وبداية
ٍ
إس�لامي الح��ق تغلغل ف��ي الحياة اإلس��بانية،
ليترك فيه��ا تأثيرا ٍ
ت عميق��ة ال زالت مالمحها
()2
الحضارية باديةً للعيان حتَّى اليوم .
ففي ه��ذ ِه البقعة م��ن األرض الت��ي دعاها
الفاتحون (األندل��س)  al-Ândalusقامت أول

دولة عربية إس�لامية في القارة األوربية ،وهي
دولة اس��تمرت قائمة لنح�� ِو ثمانية قرون ،حيث
أن يجعلوا م��ن وطنهم واحدا ً
نجح األندلس��يون ْ
من أكثر بالد اإلس�لام ازدهاراً ،ليُقيموا صرح
حض��ارةٍ امتزجت فيها عناصر أوربية وعربية
“أفريقي��ة وآس��يوية” ،كان��ت له��ا ش��خصيتها
الممي��زة ع��ن غيره��ا م��ن حض��ارات البالد
اإلسالمية ،لتصبح جس��را ً عبرت خالله الثقافة
العربية إلى أوربا(.)3

قوم اتخذوا من
واألوربيين ،ذلك أمر تلقائي من ٍ
ً
مقول ِة «اطلب العلم ولو في الصين» شعارا لهم،
فل��م يج��دوا صعوبةً بإغناء معرفته��م بما وقفوا
علوم ومعارف لدى س�� َّكان إس��بانيا
علي��ه م��ن
ٍ
وجيرانه��م األوربيين ،فأعطوا وأخذوا ،وأثَّروا
وتأثَّروا مس��تفيدين من فرص االتصال المباشر
التي س��نحت له��م( ،)4حتَّى غ��دت األندلس إبَّان
الحكم العربي اإلس�لامي حلقة اتصا ٍل رئيس��ة،
وساحةً لتالقي الحضارات وتفاعل الثقافات(.)5

لق��د أدرك الفاتح��ون من��ذ البداي��ة َّ
أن القوة
العس��كرية وحدها قد تحقق نتائج سريعة ،لكنها
مؤقتة سرعان ما تتالشى عندما يستعيد الخصم
ق��واه ،فلج��ؤوا من أج��ل حماي��ة فتوحاتهم إلى
أدوا ٍ
ت ثقافية تحترم اإلنسان ،وتحقق مصالحه،
وتص��ون كرامت��ه وحقوقه اإلنس��انية والثقافية
والدينيَّة المختلفة ،ما رسَّ��خ لدى س َّكان األندلس
كافَّة ش��عورهم بال ُمس��اواة ونيل الحقوق ،وإلى
إطالق َّ
الطاقات الفكرية واإلبداعية ،م َّما كان له
أثر بالغ األهمية في تش��ييد الحضارة األندلسية،
ٌ
التي أس��هم فيها جمي��ع المكون��ات ال ُمجتمعية،
مر
األمر الذي لقي تش��جيع ح َّكام األندلس على ِ ّ
تاريخها.

كان��ت الم��دن ومعظ��م األرض ال ُمنتج��ة
ف��ي الجنوب بي ِد المس��لمين ،قرطبة ث َّم أش��بيلية
 Sevilleفيم��ا بع��د وغيره��ا ،تنت��ج تقريب��ا ً
ك َّل أصن��اف الفاكه��ة ،وجميع أن��واع الكروم،
والحدائق حول بلنسيا  Valènciaالتي وصفها
أحد الكتَّ��اب“ :بأنَّها الف��ردوس” ،كذلك امتدح
الكتَّاب المسيحيون أرضهم على أنَّها الفردوس؛
وحيث تطلَّبت الطبيعة العون والمس��اعدة ابتدع
األندلس��يون نظام ش��امل للري ،يش��به إلى ح ٍدّ
كبي��ر نظام ال��ري المتطور الموج��ود في بالد
الش��ام ومص��ر ،ما جع��ل ه��ذ ِه المناطق إحدى
أفضل المناطق الزراعية ف��ي العالم المعروف
آنذاك ،في حين كانت بؤرة هذ ِه الثروة العاصمة
قرطبة ،على الرغم من َّ
أن المراكز الحضرية،
من سرقس��طة  Zaragozaفي الشمال ،مرورا ً
بطليطل��ة في الوس��ط ،إل��ى المدن في الش��رق
صةً بالصروح ال ِعمرانية.
والجنوب ،كانت غا َّ

ش��رعه الفاتح��ون في األندلس جعل
لذا فما
َّ
الوجود العربي له ج��ذوره الموغلة في العمق،
إذ اس��تند عل��ى التواصل العقل��ي والروحي مع
مختل��ف مكون��ات المجتم��ع ،بل م��ع الجيران
األوربيين ،حيث ارتكز على نشر القيم واألفكار
والمب��ادئ الس��امية والمعرف��ة واإلب��داع التي
اتَّخذت من النش��اط العلمي واألدب��ي والفكري
وال ِعمراني سبيالً للتعبير عنها.
قام��ت الحض��ارة العربية اإلس�لامية على
طل��ب العل��م والمعرف��ة ،فل��م يضيع��وا فرصة
اإلفادة من العلوم التي كانت سائدة ً لدى األسبان

بغض النظر عن التفجر
وفي الغالب األعم،
ِّ
بين الحي��ن واآلخ��ر للخصوم��ة ال ُمتبادلة ،فقد
ع ِمل الجميع على العيش جنبا ً إلى جنب ،وعلى
َ
مدى القرون الثالثة األولى من الحكم اإلسالمي
اعتنق الكثير من المسيحيين اإلسالم ،واكتسبت
الثقافات ِس َما ٍ
ت مشتركة ،على حين ظلَّت تحتفظ
بهوياتها ال ُمتمايزة والمنفصلة ،وكما كان الحال
في ش��رق المتوس��ط ،حي��ث بات م��ن المتعذر
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التميي��ز بين المس��يحيين الع��رب والغالبية من
الس َّكان المس��لمين ،تالش��ت أيضا ً في األندلس
الف��روق الظاهرية بي��ن الجماع��ات ،فغالبا ً ما
اتخذ اليهود وال ُمس��تعربون اللغة العربية لساناً،
على حي��ن تخلَّى البربر عن اللهج��ات المحلية
لصال��ح العربي��ة (وم��ن الواضح مع ه��ذا أنَّهم
احتفظ��وا باللهج��ة البربري��ة)( ،)6لك��ن مع هذا
بقي��ت الجماع��ات متمايزة ،فق��د حافظت على
عاداته��ا ،وكان هذا التواف��ق الفريد والمتناقض
هو ما منحه المؤرخ اإلس��باني أمريكو كاسترو
1972-1885(Americo Castroم) فيم��ا
بعد اسم (التعايش) .Convivencia
َّ
إن كثي��را ً م��ن أنم��اط العالق��ات ال ُمتبادل��ة
المتنوعة بين عالم اإلسالم وعالم المسيحية التي
تجلَّت في أماكن أخرى ظهرت في إسبانيا أوالً،
ومع هذا فإنَّه بس��بب عزلة ش��به الجزيرة خلف
جب��ال البران��س  ،Pyreneesفإنَّها لم تس��ترعِ
االنتباه ،وعلى أيَّ ِة حال فإننا إذا قرأنا تجربة إسبانيا
ضوء تجربة البلقان Balkan Peninsula
ف��ي
ِ
وش��رق المتوسط ،فس��وف تظهر على السطح،
العالقات ،والمشابهات ،والمتوازيات(.)7
المبحث الثاني:
السياسة اإلسبانية تجاه
الموريسكيين (1526-1492م)
م��ن المعروف َّ
أن كلمة (موريس��كيون) في
اللغة اإلس��بانية تُش��ير إل��ى َّ
أن مص��در الكلمة
(موريس��كي) هو كلمة «مورو» ،التي اتصلت
بكلم��ة  Morescusبالالتينيَّ��ة ،وتعني س�� َّكان
المغرب العربي ،ث َّم تحولت لفظة موريس��كيين
إلى معنى المس��لمين الذين بقوا في إسبانيا تحت
ع ِقب سقوط الممالك اإلسالمية،
الحكم اإلسباني َ
وأُجبروا على اعتناق المسيحية(.)8
يُعتب��ر س��قوط غرناط��ة ح��دا ً فاص�لاً بين
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حضارتين في إس��بانيا :حضارة عربية إسالمية
ظلَّت تصارع من أجل البقاء لقرون( ،)9وحضارة
غربية مسيحية تكتسح ما تعتبره دخيالً وتقذف ب ِه
خارج شبه الجزيرة األيبيرية ،وسقوط غرناطة
يحتل مكانةً خاصة لدى األس��بان والعرب على
الس��واء ،فاألسبان اعتبروه آخر حاجز في سبيل
توطيد س��لطتهم وتوحيد بالدهم ،إذ مباش��رة ً بعد
هذا السقوط سيقوم الملكان الكاثوليكيان فرديناند
الخام��س 1516-1479( Ferdinand Vم)
وزوجته إيزابيال األول��ى-1474( Isabella I
1504م)( ،)10بع��دَّة إنجازا ٍ
ت وحدوية ،في حين
اعتبره العرب مؤشرا ً واضحا ً ألفول سلطتهم ال
بالنسبة لألندلس فقط ،ولكن حتَّى بالنسبة لمعاقلهم
األولى أيضاً ،كم��ا ظلَّت لغرناطة مكانةً خاصة
في نفوس الع��رب ،حتَّى َّ
أن كلم��ة “غرناطي”
أحيان كثيرة “أندلس��ي” ،وهذا
كانت تعني ف��ي
ٍ
وضع لم تحتله أيَّة مدينة أندلسية أخرى.
ارتبطت المسألة الموريسكية بإسبانيا خالل
عهد الملكي��ن الكاثوليكيين ،ب ُمعطيا ٍ
ت سياس��ية
واقتصادية واجتماعية حددت مس��ار السياس��ة
اإلسبانية تجاه الموريسكيين بها ،فإسبانيا كانت
تبحث بقوة عن وحدتها السياسية ،متخطيةً بذلك
ك َّل الحواجز التي كانت تعوقها:
 .1حواج��ز ديموغرافية :Demography
بفع��ل العامل الجغرافي ال��ذي تولَّد عنه انعزال
العدي��د من المناطق التي تمسَّ��كت بش��خصيتها
المحلية واس��تقاللها إل��ى يومنا ه��ذا (كاتالونيا
 ،Cataloniaإقلي��م الباس��ك The Basque
 ،Countryاألندلس).
 .2حواجز اقتصادية :التفاوت الطبقي بفعل
وجود ق��وى اإلقط��اع التي تحظ��ى بامتيازا ٍ
ت
كبي��رة ،تتع��ارض م��ع صالحي��ات الس��لطة
المركزية ،إضافةً للكنيس��ة الكاثوليكية ورجال

دور بارز ف��ي حروب
الدي��ن الذي��ن كان له��م ٌ
()11
االسترداد  Reconquistaضدَّ المسلمين.
لكن العرش اإلس��باني تم َّكن في النهاية من
صعاب؛ بفضل حماس��ت ِه
التغل��ب عل��ى ه��ذ ِه ال ِ ّ
وطرد ِه للعرب واالستيالء على األراضي التي
كان��ت بحوزته��م ،ما م َّك��ن من توحي��د الجبهة
الداخلية ،ث َّم التوجه نحو إتباع سياس��ة خارجية
فعَّالة(.)12
يعتب��ر غالبي��ة المؤرخي��ن بداي��ة تاري��خ
الموريس��كيين عن��د اكتم��ال حركة االس��ترداد
 La Reconqutistaع��ام 897ه��ـ1492/م،
ونتيجةً لذلك دَ َرس المتخصصون هذ ِه الظاهرة
من خ�لال زوايا مختلفة ،وف��ي أماكن مختلفة،
وذل��ك بعد ذلك التاري��خ( ،)13وفي إطار الزمان
وقع تركيزهم بالدرجة األولى على نهاية القرن
الخام��س عش��ر إلى النصف األول من الس��ابع
عشر ،أ َّما جغرافيا ً فلم ينحصر الموريسكيون في
األندلس أو المناطق التي حكمها المس��لمون ،إذ
استقروا في أنحاءٍ مختلفة من إسبانيا والبرتغال
والمغرب وتونس والجزائر وفرنسا ،بل وصل
بعضهم إلى القارة األمريكية ،لكن السؤال الذي
يبقى أساس��يا ً هو ه��ل بدأت الظاه��رة قبل عام
897ه��ـ1492/م ؟ وبصف�� ٍة أدق هل بدأت منذ
سقوط طليطلة في 1085 /5/25م ؟ وإذا كانت
كذلك كيف يمكن مقارنة هذ ِه الظاهرة في نشأتها
أو في مرحلتها األولى مع تطورها في المراحل
التي أعقبتها ؟ وما هي مالمحها األولى ؟.
ل��م تكن تس��مية الموريس��كيين موجودة ً في
القرن الخامس عشر ،إلاَّ َّ
أن عددا ً من المسلمين
األندلس��يين وقعوا تحت االحتالل المسيحي في
األندل��س نفس��ها منذ القرن الخام��س الهجري،
وق��د أطل��ق عليه��م المؤرخون المس��لمون لفظ
«المدجن��ون» ،والمصدر م��ن «دَ َجن» ومعناه

أق��ام بالم��كان ،إلاَّ َّ
أن ه��ذ ِه العب��ارة ال تعك��س
الحقيق��ة ،كما أنَّها ال تُع ِبّر عن جوانبها المختلفة
والمعقَّ��دة ،وال أبعادها المأس��اوية التي تتش��ابه
إلى ح ٍدّ كبير مع وضعية الموريس��كيين منذ عام
1492م.
كما َّ
أحكام ُمس��بقة
أن التس��مية تنطوي على
ٍ
كونها مستخدمة من األسبان لتعريف األندلسيين
المسلمين ،الذين أُرغموا على اعتناق المسيحية
ع ِقب احتاللها
كشرطٍ لبقائهم في بالدهم إسبانيا َ
من قبل المسيحيين ،وبعبارةٍ أخرى نظر األسبان
إلى الموريس��كيين نظرتهم إل��ى «اآلخر» ،في
حي��ن أنَّه��م ل��م يعتبروا أنفس��هم كذل��ك ،كما لم
بر المتوسط ،في
يُش��ر إليهم أخوتهم في الدين ِع َ
المغ��رب العربي وفي أقطار العالم اإلس�لامي
بتلك التس��مية ،لكن بال ُمحصل��ة أنَّها قد ظهرت
في األصل لتحدي��د وتمييز أقلية في مجتمعٍ ذي
أغلبي ٍة مس��يطرة مسيحية ،ومع ذلك َّ
فإن السؤال
ال��ذي نريد طرحه هو هل وجد الموريس��كيون
قبل وجود المصطلح نفسه ؟.
َّ
إن وضعي��ة المس��لمين الذين اس��تمروا في
ع ِق��ب احتاللها ،ووضعية المس��لمين
طليطل��ة َ
ع ِقب احتاللها بتاريخ
الذين استمروا في بلنسية َ
ب شديد مع
1238/10/9م ،تُش��يران إلى تقار ٍ
وضعية الموريس��كيين الذين بقوا بإسبانيا حيث
فُرض عليهم التنصير بعد عام 1492م(.)14
دخل األسبان غرناطة في 1492/1/2م(،)15
وعلى الفور بدأت السلطات باستهداف اليهود في
البداية ،إذ أصدرت مرسوم في 1492/3/31م
يُحدد طرد يهود إس��بانيا ،وكان النذير ال ُمس��بق
بموقف الملكين متضمنا ً في وثيقة التس��ليم التي
وقَّعه��ا المس��لمون بتأري��خ 1491/11/25م،
حي��ث تض َّمنت «نقل يهود غرناطة إلى ش��مال
أفريقي��ا»؛ فصدر قراران في الوقت نفس�� ِه في
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صا على
قشتالة  Castileوأراجون  Aragonن َّ
طرد اليهود بال مواربة“ :واليهود المذكورون...
ف��ي مملكتين��ا عليه��م ْ
أن يرحل��وا وال يع��ودوا
أب��دا ً إليهما ...اليه��ود مهما كان��ت أعمارهم...
ومعه��م أوالدهم وبناته��م ،وخدمهم من الرجال
وخادماتهم من النساء واليهود المألوفون ،أولئك
الذي��ن م��ن الكبار وم��ن هم أدن��ى ،مهما كانت
أعمارهم ،عليهم ألاَّ يتجاس��روا على العودة إلى
ه��ذ ِه األماكن ،وال يُقيم��وا فيها ...وإلاَّ تعرضوا
لعقوبة الموت ومصادرة ك ِّل ممتلكاتهم”(.)16
كذل��ك كان��ت كل التش��ريعات ال ُمطبَّقة على
المسلمين تنم عن روح الصراع بين الحضارتين،
فق��د كان من الواجب اس��تدامة االنفصال لكي ال
يزحف الخطأ إلى أس��اليب ال ُمجتمع المس��يحي،
وم��ن ناحي ٍة أخ��رى َّ
فإن قواعد عمل الس��لطات
اعتبار آخر قوي :هو األمل
كانت تستند كذلك إلى
ٍ
في تحويلهم عن دينهم ،فانتصار المس��يحية كان
يقتضي ليس فقط إيصال رسالتها إلى المسلمين،
بل كذلك إيجاد الظروف التي تساعد على تغيير
الدي��ن ،فقد جرى تحريم اعتناق اإلس�لام وخلق
الصعوبات في وجه هجرة المسلمين من األوضاع
المأس��اوية التي تُحيط بهم ،إذ كان من ال ُمعتقد َّ
أن
ان
عزل المسلمين وش�� ِّل حركتهم في ُمحيط س َّك ٍ
مسيحيين ذوي عقيدةٍ قوية من شأن ِه ْ
أن يؤدي إلى
سرعة اعتناقهم للمسيحية؛ نتيجةً لألعمال الطيبة
التي تقوم بها الكنيس��ة ،والمواعظ المناسبة التي
َّ
الخطة انكمشت فجأة ً حين
تُقدمها لهم؛ ولكن هذ ِه
استُثيرت العواطف الدينيَّة(.)17
مكان من إس��بانيا
ٍ
لقد أصبح المس��لم في أ ّ
يِ
يُعام��ل معامل��ةً س��يئة ،معاملة المه��زوم ،وبدأ
يخسر حقوقه بشك ٍل تدريجي ،كلَّما قويت شوكة
المس��يحيين ،حيث لم يعترفوا به��م كمواطنين،
عل��ى الرغ��م م��ن التعاي��ش الس��لمي الطويل،
إذ انه��ار ك َّل ذلك م��رة ً واحدة ،ولم يُس��مح لهم
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بش��غل مناص��ب الحك��م واإلدارة المحلية ،كما
ت�� َّم منعهم من ش��راء األراضي بغي��ة طردهم،
كذل��ك فُرضت الضرائ��ب الباهظ��ة عليهم في
عام��ي 1495م و 1499م ،م��ا جعل إمكانيات
االس��تمرار مس��تحيلة ،فاندلعت ثورة البيَّازين
 The Rebellion of the Alpujarrasف��ي
1499/12/15م ف��ي غرناطة ،لكن الس��لطات
أخمدتها بمنتهى القسوة(.)18
ع ِق��ب إخم��اد الث��ورة أصدرت الس��لطات
َ
مرس��وم ف��ي 1502/2/12م أم��رت في��ه
المس��لمين ْ
أن يختاروا ما بين التعميد أو النفي،
قبل نهاية ش��هر نيسان 1502م ،لكن على من
يرغب��ون بالهج��رة ْ
أن يس��لموا أبناءه��م الذين
تق��ل أعماره��م عن ( )14ع��ام وبناتهم الالتي
تق��ل أعمارهن عن ( )12عام ،ف��ي حين كان
األغني��اء هم وحده��م الذي��ن بإمكانهم اإلفالت
م��ن هذا الش��رط ال ُمجح��ف ،وحتَّ��ى ولو كان
بمقدورهم الحفاظ على أس��رهم ف�لا بدَّ من َّ
أن
الحياة في المغرب العربي كانت قاس��ية ،وهي
مقصد معظ��م المهاجرين ،فكانت النتيجة قبول
معظمهم اعتناق المس��يحية(.)19
لم يكن دين األندلسيين وحده هدف االستئصال،
كثير
وإنَّما ثقافتهم وتقاليدهم ،التي كانت ترتبط في ٍ
من جوانبها باإلسالم ،حيث أصدر ح َّكام إسبانيا
خالل المدَّة (932-917ه��ـ1526-1511/م)،
سلس��لةً من المراسيم الملكية واألوامر ،قُصد بها
استئصال ثقافة األندلسيين بل ونمط حياتهم ،التي
رأوا أنَّه��ا تُعيق تبنيهم للمس��يحية ،وكان اللباس
األندلس��ي ،وبخاصة لباس المرأة ،هدفا ً لعدواني ٍة
خاصة من قبل المسؤولين والكنيسة تحت طائلة
مطاردة محاكم التفتيش  ،)20(Inquisitionالتي
كانت ف��ي األصل معنيةً بـ”الهرطقة” Heresy
بين المسيحيين فقط(.)21

المبحث الثالث:
الهجرة األندلسية إلى المغرب
األوسط (الجزائر)
بعد س��قوط دولة اإلس�لام في األندلس ،بل
وقبله��ا ،كانت الهجرة إلى بل ٍد إس�لامي تُعد في
كثير من األحوال هي الحل األنس��ب ،فقد رأى
ٍ
نب�لاء غرناطة َّ
أن األمور في بلدهم تس��ير من
س��يءٍ إلى أس��وأ ،لذا ب��دأوا بالهج��رة ،وكانت
لتل��ك الهج��رة كغيرها م��ن الح��ركات الكبرى
ف��ي التاريخ نتائج ملموس��ة ،س��وا ٌء على الذين
هاج��روا ،أو عل��ى بعض البالد الت��ي هاجروا
إليها ،فرحل األندلس��يون إلى إسطنبول ومصر
والمغ��رب العرب��ي وأورب��ا ،ليندمج��وا ضمن
ال ُمجتمعات التي هاجروا إليها.
لك��ن الوض��ع ف��ي المغ��رب العرب��ي كان
ى ومدن
مختلف��اً ،فقد أق��ام المهاجرون في ق��ر ً
خاصة ،ش��يَّدوها على ِغرار المدن التي جاؤوا
منها ،وظلَّوا يتحدثون اإلس��بانية فيما بينهم ،ولم
يندمجوا في ال ُمجتمع��ات التي هاجروا إليها إلاَّ
زمن طويل؛ لذا كان لهجرة األندلسيين نتائج
بعد ٍ
ملموس��ة على المغ��رب العرب��ي ،إذ نقلوا نمط
حياتهم وثقافتهم بك ِّل مميزاتها الحضارية(.)22
كان موق��ف الموريس��كيين م��ن الط��رد
«إيجابي��اً» بحس��ب م��ا ي��وردهُ الم��ؤرخ اب��ن
عب��د الرفيع األندلس��ي المتوفَّى ف��ي تونس عام
1052هـ1642/م ،إذ يذكر في كتاب ِه «األنوار
النبوية في آباء خير البرية» ،ما نصهُ ...« :وال
يخفى َّ
أمر عظيم ومحال عادة ِل َما كنا فيه
أن هذا ٌ
من الش��دَّةِ والضيق في الدي��ن والنفس والمال،
فس��بحان ربّ ِ الس��موات وربّ ِ األرض ..يا لها
من أعجوب ٍة ما أعظمها ومن فضيلة.»...
يتَّضح من خ�لال النص َّ
أن الموريس��كيين
عق��دوا آماله��م عل��ى إخوانه��م المس��لمين

بالضفَّ��ة الجنوبي��ة للبحر المتوس��ط ،فهل كان
ه��ؤالء عن��د ُحس��ن ظ ِنّه��م ؟ أورد الم��ؤرخ
المقري
الجزائري ش��هاب الدي��ن أبو العب��اس
ِّ
(1040-986ه��ـ1631-1578/م) ال��ذي
عاص��ر عملية َّ
الطرد النهائ��ي ،وذلك في كتاب ِه
«نفح الطيب» ،أنَّه بمجرد وصول األندلس��يين
إلى الضفَّة الجنوبية تعرضوا للنهب والس��رقة،
يقول« :تس��لَّط عليهم األعراب ومن ال يخش��ى
هللا في الطرق��ات ونهبوا أمواله��م ،وهكذا كان
ببالد تملس��ان وفاس ،ونجا القليل منهم من هذ ِه
المضرة».
َّ
ويُش��ير النص إلى نقطتين أساسيتين األولى
تمثَّلت في َّ
أن اإلس��اءة كانت م��ن لدُن البدو أي
األعراب ،الذين كانوا غير خاضعين للس��لطة،
خاص��ةً َّ
أن المنطق��ة كانت تعي��ش اضطرابا ٍ
ت
سياسية ،م َّما يدفعنا إلى طرح سؤا ٍل عن موقف
السلطة الرسمية من الهجرة األندلسية ؟ والنقطة
الثاني��ة تمثَّلت في ك��ون المناطق التي كانت بها
اإلساءة ش َِملت تلمس��ان وفاس فماذا عن مصر
وتونس مثالً ؟.
فيم��ا يخ��ص النقط��ة األول��ى فاألحداث ال
تترج��م حقيقة الش��عور العام تجاه األندلس��يين،
فقد ح��اول مختلف الح�� َّكام ال ُمعاصري��ن تقديم
المساعدة والعون للمطرودين ،أ َّما النقطة الثانية
َّ
ف��إن الذي��ن توجهوا إل��ى تونس ومص��ر ،لقوا
اس��تقباالً وترحيبا ً من الس��لطات العثمانية فكان
اندماجهم سهالً ،وذلك يعود إلى حال ِة االستقرار
السياسي في الواليتين(.)23
بي��ن س��قوط غرناطة ع��ام 1492م وطرد
آخ��ر المنفيي��ن األندلس��يين ( )117ع��ام ،قُدِّر
عدد األندلس��يين الذين انتقلوا خاللها إلى الضفَّة
األخ��رى بحوال��ي ثالثة ماليين ش��خص ،ومن
غ��ادر انتقل ليُس��هم في عملي ِة إع��ادة بناء مدن
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المغ��رب العربي وقُراها ،إلى ْ
أن بدأت الس��فن
اإلس��بانية تنقل مئات اآلالف منه��م اعتبارا ً من
نهاي��ة ع��ام 1018ه��ـ1609/م ،حي��ث يذكر
صر
المقري« :ث َّم بعد هذا كلَّه كان من أظهر التن ُّ
ِّ
ُصلّي ،فش��دد
م��ن المس��لمين يعبد هللا خفي��ةً وي ِ
عليهم النصارى ف��ي البحث ،حتَّى أنَّهم أحرقوا
منه��م كثيرا ً بس��بب ذل��ك ،ومنعوه��م من حمل
الس��كين الصغير فضالً عن غيرها من الحديد،
وقام��وا في بعض الجبال على النصارى مرارا ً
ولم يُقيِّض هللا له��م ناصراً ،إلى ْ
أن كان إخراج
النص��ارى بهذا العص��ر القريب أعوام س��بعة
عش��ر وألف ،فخرج��ت ألوف بف��اس ،وألوف
أخرى بتلمس��ان من وهران ،وجمهورهم خرج
بتونس»(.)24
وبص��ورةٍ عام��ة ،فإن��ه إذا كان العنص��ر
األندلس��ي لم يظهر ف��ي المقدمة على الس��احة
في المغرب العربي حتَّى أواخر القرن التاس��ع
الهجري  /الخامس عش��ر الميالديَّ ،
فإن س��بب
تطور
ذلك لم يكن سوى المصير المنطقي لعملي ِة
ٍ
طويل��ة؛ َّ
ألن الهجرة إلى المغرب العربي كانت
على م��دى تاريخ األندلس مج��رد منفذ للهرب
م��ن االضطراب��ات الداخلية ،وملج��أ ً للثوار أو
ضحايا النكس��ات السياس��ية ،فلجأ إلي��ه الفقهاء
والعلماء لتل ِقّي ال ِعلم في القيروان أو تلمس��ان أو
فاس ،كذلك كان للمصالح التجارية والسياس��ية
لألندلس ثق ٌل كبير أسهم في إقامة األندلسيين في
المغرب العربي ،كما كان المكان الذي اس��تقبل
المهاجري��ن نتيج��ة الحروب الت��ي اندلعت منذ
القرن الثالث عشر(.)25
تُع��د عالق��ة الجزائ��ر( )26باألندل��س عالقة
قديم��ة لها جذوره��ا التاريخية الت��ي تعود لعهد
ال ُمرابطين (541-457ه��ـ1147-1065/م)،
مرت
الذي��ن نجحوا بض�� ِ ّم األندلس ،ف��ي حين َّ
الهجرات بمرحلتين مميزتين:
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المرحلة األولى (من القرن الثامن الميالدي
وحتَّى س��قوط غرناطة) :تُقس��م إلى صفحتين؛
أولهم��ا امتدت من الق��رن الثامن إل��ى الحادي
عش��ر ،ارتب��ط خالله��ا اس��تقرار العناص��ر
األندلس��ية بالنش��اط التج��اري خاص��ةً ،ولهذ ِه
س��ر
الهجرات ميزاتٌ خاصة ،ألنَّها هجرات أل ُ ٍ
ثري��ة وأعالم أندلس��ية ب��ارزة ،كان له��ا األثر
الكبي��ر في جميع الميادين العلمية واالقتصادية،
كما يعود س��بب االستقرار للصالت الوثيقة بين
األندلس والمغرب األوس��ط ،فساهم األندلسيون
في إنشاء وتجديد الموانئ الجزائرية.
وقد عرفت الجزائر إبَّان الصفحة الثانية من
الهجرة األندلسية ال ُممتدة (897-608هـ-1212/
1492م) ،وص��ول موج��ات المهاجري��ن م��ع
تالح��ق س��قوط الحواض��ر األندلس��ية كقرطبة
633ه��ـ1236/م ،بلنس��ية 635ه��ـ1238/م،
أش��بيلية 646ه��ـ1248/م ،لكن نصي��ب مدينة
الجزائر من هذ ِه الهج��رة التي تكونت بمعظمها
علم وثقافة ،كان ضعيفا ً نسبيا ً بمقارنتها
من رجال ٍ
باألعداد الهامة التي نزلت على (بجاية) الخاضعة
لحك��م الحفصيي��ن (981-634ه��ـ-1237/
1573م) ،ث�� َّم تلمس��ان حاض��رة الزيانيي��ن
(961-633ه��ـ1554-1236/م)؛ م��ع توج��ه
الغالبي��ة العظم��ى م��ن المهاجرين إل��ى المدن
َّ
محط��ة اس��تقرارهم األولى
الس��احلية ،فكان��ت
بجاية ،ث�� َّم تحولوا إلى فح��ص الجزائر بمنطقة
تامنفوست ( 24كم شرق الجزائر).
ورافق ذلك قدوم جماعا ٍ
ت كبيرة من اليهود
الذين استقروا بالحواضر الكبرى في الجزائر،
وأصبح��وا يش�� ِ ّكلون جماعا ٍ
ت متمي��زة تمارس
والمه��ن ذات الدخ��ل المرتف��ع ،حيث
التج��ارة ِ
قُدِّر عددهم خالل القرن الس��ادس عشر للميالد
بـ( )8000نس��مة ،اندمج معظمهم مع ال ُمجتمع
المحلّي.
ِ

المرحلة الثاني��ة (1018-897هـ-1492/
1609م) :ازدادت حرك��ة الهج��رة ،فانته��ج
األس��بان سياس��ة نق��ل المعرك��ة إلى س��واحل
المغ��رب العرب��ي ،واحتل��وا ع��دَّة موان��ئ
جزائرية خالل الم��دَّة (916-910هـ-1505/
1510م) ،ث َّم دخ��ول العثمانيين لمدينة الجزائر
ع��ام 922ه��ـ1516/م ،وض ِ ّمه��ا له��م ع��ام
925ه��ـ1519/م ،م��ا جع��ل المدن الس��احلية
تس��تقبل أعداد كبي��رة من األندلس��يين ،فتوالت
الهجرات خالل القرنين الس��ادس عشر والسابع
عش��ر للميالد ،مع اس��تقبال مدن الجزائر لهم،
بالرغ��م م��ن بع��ض الصعوب��ات الت��ي كانت
تعترضه��م ،لكنه��م وجدوا مكان آم��ن يلجؤون
إلي��ه ،فما ْ
أن ح َّل العام 1018هـ1609/م ،حتَّى
أصبح عددهم في مدين��ة الجزائر وحدها يُناهز
( )25000نس��مة ،أ َّم��ا فيم��ا يخ��ص الذين لم
يتم َّكنوا من الوصول مباشرةً ،فذهبوا إلى فرنسا
حيث انتقلت غالبيتهم من مارسيليا Marseille
إلى ليفورنو  Livornoومنها إلى الجزائر.
أدى قرار َّ
الطرد إلى هجرة ( )28000من
مين��اء داني��ة ،و ( )15000من ميناء بلنس��ية،
بحي��ث نُق��ل األولون عل��ى نفق�� ِة الحكومة إلى
وه��ران ،بينم��ا أُرغم اآلخرون على اس��تئجار
السفن التي نقلتهم ،فت َّم خالل ثالث رحالت نقل
( )116022مهاجر من أقاليم األندلس الشرقية
خ�لال الم��دَّة (تش��رين األول  -تش��رين الثاني
1609م) ،كان نصيب وهران ( )22000نزلوا
بها ي��وم 1609/10/17م ،لكنَّه��ا ضاقت بهم،
فاتجه نحو ( )6000-5000إلى تلمسان ،ونحو
( )4000إلى مستغانم ،فنهبهم األعراب(.)27
وأثار هذا االعتداء استنكار العلماء وشيوخ
القبائل الذين دع��وا إلى معاقبة ال ُمعتدين ،وكان
ف��ي طليعته��م الش��يخ ُمح َّم��د أق��دار التوجيني
(المتوفَّى ع��ام 1066ه��ـ1656/م ،والمدفون

ف��ي متيجة ق��رب مس��تغانم) ،الذي اس��تنهض
الش��يخ احمي��دة العب��د ش��يخ قبيلة س��ويد على
غ��زو قبيلة هبرة لما اقترفته ،وحس��ب ما ذكره
المؤرخ الجزائ��ري ُمح َّمد أبو رأس األنصاري
(1238-1164هـ1823-1751/م) في كتاب ِه
“عجائ��ب األس��فار ولطائ��ف األخب��ار”َّ ،
فإن
“احميدة المذكور أتاه بجنو ٍد عظيمة ووافق ذلك
ختمه صحيح البخاري ،ث َّم ساروا ولقتهم جموع
هبرة فانهزمت ،وركبت س��ويدا أكتافهم فقتلتهم
كيف شاؤوا”.
لكن األمر لم يقتصر على األعراب وحدهم
ب��ل تعداه��م إل��ى مناطق أخ��رى ،فف��ي مدينة
ع ِق��ب وصول دفعة م��ن ال ُمه َّجرين
الجزائ��ر و َ
الموريس��كيين عام 918ه��ـ1512/م ،ح َّل بها
جفاف خطير و ُح ِ ّمل الموريس��كيون مس��ؤوليته
من دون وج ِه حق ،فصدر أمر من قائد الشرطة
ظ��رف ثالثة أي��ام ،و ُ
بطرده��م في
ط ِبّق القرار
ِ
بصرام��ة ،حتَّ��ى َّ
أن المرضى والفق��راء الذين
لم يس��تطيعوا الخروج قُتلوا عن��وةً ،كما حصل
معه��م األم��ر ذاته ف��ي جنوب فرنس��ا إذ اعتبر
س�� َّكان مدين��ة َّ Narboone
أن الموريس��كيين
ه��م الذي��ن يتحمل��ون مس��ؤولية ع��دم س��قوط
المط��ر بهذ ِه المنطقة وطالب��وا بطردهم ،وهكذا
كم��ا يق��ول الم��ؤرخ الفرنس��ي ال ُمعاصر لوي
َّ
ف��إن “مأس��اة
كاردي��اك Louis Cardaillac
الموريسكيين أنَّهم كانوا يحملون ماضيهم معهم
أينما حلَّوا وارتحلوا ،فهم في إس��بانيا وفرنس��ا
مسلمون ،وهم في ش��مالي أفريقيا مسيحيون”،
وأم��ام هذ ِه الوضعية ح��اول العديد منهم العودة
إلى إس��بانيا ،نذكر على الخص��وص المحاولة
التي قاموا بها عام 1019هـ1610/م ب ُمساعدة
القبطان  ،Garettكذلك المحاولة التي قاموا بها
في العام ذات ِه بمساعدة القبطان .)28(Barret
يمكن القول َّ
إن ال ُمعاملة الس��يئة التي تلقَّاها
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بعض المهاجرين ،ال تعدو كونها مجرد حوادث
فردي��ة ،إذا ما أخذنا بال ُحس��بان الم��دى الزمني
الطوي��ل للهج��رات ،كذل��ك يعود س��ببها لحال ِة
ش ِهدتها الجزائر في تلك
الفوضى السياسية التي َ
المرحلة التاريخي��ة ،وحتَّى تلك جوبهت بردود
فع ٍل حازمة من قبل علماء الدين وشيوخ القبائل
الذين حرصوا على مطاردة ومعاقبة ال ُمعتدين.
كان لعلماء الدين الجزائريين موقفهم في هذا
الس��ياق ،إذ وردت ثالثة فت��اوى ،اثنتان ألحمد
بن يحيى الونشريس��ي (914-834هـ-1431/
1508م) ،واألخي��رة ل ُمفت��ي وه��ران أحمد بن
جمع��ة المغراوي الوهران��ي ،المتوفَّى بفاس ما
بي��ن (930-920ه��ـ1524-1514/م) ،وك ٌّل
منهما له نظرته ورأيه الخاص ب ِه:
فت��اوى الونشريس��ي :أصدر الش��يخ فتواه
األول��ى لل��ر ِدّ على س��ؤال بع��ض المهاجرين
الذين ش��كوا إليه صعوبة أوضاعهم المعيش��يَّة
ف��ي المغ��رب العرب��ي ،إذ حضَّهم عل��ى البقاء
والصم��ود حفاظ��ا ً عل��ى عقيدته��م ،وم َّما جاء
َّ
“بأن الهج��رة من أرض الكفر إلى أرض
فيها:
اإلس�لام فريض��ة إلى يوم القيامة ...وال يُس��قط
هذ ِه الهجرة الواجبة على هؤالء الذين اس��تولى
الطاغية  -لعنه هللا  -على معاقلهم وبالدهم”...؛
أ َّما الفتوى الثانية فأعلنها عام 900هـ1495/م،
للر ِدّ على س��ؤال أحد الموريس��كيين حول طلب ِه
البق��اء للدف��اع عن مصال��ح أبناء عقيدت�� ِه أمام
الس��لطات اإلس��بانية ،فكان رده ف��ي هذا األمر
الرفضَّ ،
ألن ُمساكنة الكفَّار من غير أهل الذ َّمة
والصغار ال تجوز وال تُباح ساعة من نهارِ ،ل َما
تنتجه من مفاسد دينيَّة ودنيوية.
فت��وى المغ��راوي :أصدره��ا ع��ام
909هـ1504/م إلى ُمسلمي غرناطة ،أباح فيها
للمسلمين البقاء شريطة أداء فرائض عقيدتهم مع

172

دراسات تأريخية العدد 47 /

التزام التقيَّة ،فأجاز ممارس��ة عباداتهم بصورةٍ
سرية؛ أي أنَّه اختلف مع صاحب الفتوى األولى
الذي شدَّد على وجوب الهجرة (.)29
كان الموريس��كيون على العموم يس��تعملون
أقصر الطرق للوصول إلى بال ٍد إس�لامية قريبة
من ناحيتهم في إسبانيا( ،)30فمن كان يذهب للجزائر
يتو َّجه إلى ميناء بلنسية ،وينزل في ميناء المرسى
الكبير القريب من وهران ،كما كان أغلبهم يستأجر
سفن تجارية ،وهناك أفواج أخرى تهاجر على ي ِد
س��فن حربية ،فكانت تُالقي
الس��لطات على متن
ٍ
ُمعاملةً سيئة من قبل قباطنتها.
ولدى وصولهم لوهران الخاضعة لالحتالل
اإلس��باني كان المهاج��رون يُالق��ون صعوبا ٍ
ت
كبيرة ،إذ ت َّم منعهم م��ن دخول المدينة ،فلجؤوا
إل��ى الريف ال ُمجاور ،حيث ش��رعوا بالس��كنى
إل��ى جان��ب نُظرائهم الذين س��بقوهم من��ذ مدَّ ٍة
طويلة ،وق��د تركوا بصماته��م المؤثرة في تلك
األرجاء(.)31
اس��تقر أغلب الموريس��كيين في الحواضر
الجزائري��ة ،أ َّما في البوادي فكان وجودهم غير
ب فيه من قبل الس�� َّكان ،بس��بب المنافسة
مرغو ٍ
ً
في ميدان الزراعة ،إضافة لتمتعها باالس��تقرار
صن��ة ومراقب��ة م��ن قبل
واألم��ان ،كونه��ا ُمح َّ
الس��لطة المركزية ،بخالف البوادي التي كانت
ش��به منفصل��ة ال تحظ��ى باألم��ن ،وحتَّ��ى في
الحواض��ر كانت تحدث خالفات مع الس��لطات
العثمانية ،الس��يَّما َّ
وأن من بين الموريس��يكيين
من ينتم��ي للطبقة االرس��تقراطية ،ويرفضون
السيطرة ،ث َّم هناك عامل اللغة والعادات الشيء
ال��ذي أدى إلى ح��دوث اصطدام��ا ٍ
ت متكررة،
حتَّى َّ
أن بعض الموريس��كيين اضطروا للعودة
إلى إسبانيا “متظاهرين بالوالء والتمسك بالدين
المسيحي”(.)32

ولك��ن الهج��رة والتهجي��ر ل��م يك��ن نهاية
الصل��ة م��ع األندل��س اإلس��بانية ،إذ حاول��ت
بع��ض الجماعات العودة س��را ً فيما بعد ،وربما
نجح بعضه��م في االخت�لاط بالس�� َّكان ،وربما
قُت��ل البع��ض وأُس��ر البعض اآلخر ،وش�� َّكلت
مجموعا ٍ
المالحة
ت من المنفيين العارفين بأمور ِ
ت إغارة خاصة(.)33
مجموعا ِ
المبحث الرابع:
تأثير الهجرات األندلسية

أ .الجانب السياسي – العسكري:

كان الوض��ع ف��ي المغرب العرب��ي مختلفا ً

عن المناطق األخرى التي هاجر الموريسكيون
إليها ،حيث اندمجوا ضمن ال ُمجتمعات المحلية،
ومدن
ى
ٍ
ف��ي حي��ن أق��ام المهاجرون ف��ي ق��ر ً
خاصة ،ش��يَّدوها على طراز المدن التي جاؤوا
منها ،وظلَّ��وا يتحدثون اإلس��بانية فيم��ا بينهم،
ول��م يندمجوا ف��ي ال ُمجتمع��ات المغربي��ة التي
زمن طويل ،ث َّم َّ
أن لهجرة
هاج��روا إليها إلاَّ بعد
ٍ
الموريس��كيين نتائج ملموس��ة ،فقد نقلوا ثقافتهم
الخاص��ة ،بإيجابياتها وس��لبياتها ،لك��ن التأثير
األبرز أنَّهم نجحوا بإعادة هيكلة حركة الجهاد،
بشقَّيها البري والبحري(.)34
َّ
إن فت��ح القس��طنطينيَّة Constantinople
م��ن قبل العثمانيي��ن في ع��ام 857هـ1453/م
ع ِق��ب س��قوط
والتهجي��ر األول للموريس��كيين َ
غرناط��ة والحمل��ة اإلس��بانية عل��ى الموان��ئ
الجزائري��ة ووص��ول األخ��وة بربروس��ا
 ،)35(Barbarossaكان ل��ه تأثير مباش��ر على
الجزائ��ر ،بخاصة في الجانب االقتصادي ،ذلك
َّ
أن الت��وازن التج��اري القديم في غ��رب البحر
المتوسط قد تالشى ،إزاء التوسع ال ُمستميت لك ٍّل
من األس��بان والعثمانيين وتعويض نظام القوى
المحلية بنظام السلطة المركزية.

َّ
إن النش��اط البح��ري ف��ي موان��ئ المغرب
ً
العرب��ي لم يكن فعَّ��اال في تلك الم��دَّة بال ُمقارنة
مع نظرائهم األوربيين ،بس��بب قلَّة اإلمكانيات
المالح��ة ،كما َّ
أن التجارة
والخبرات في ميدان ِ
األوربية كانت أكثر اتس��اعاً ،كما حاول الح َّكام
المحلي��ون الحف��اظ على العالق��ات اإلقتصادية
مع أورب��ا ،لكن م��ع الحمالت اإلس��بانية على
الموريسكيين والهجوم على سفن المسلمين أدى
إل��ى ر ِدّ فع�� ٍل كان يقوى بالتدري��ج ،حتَّى بلغت
بعض الموانئ درجةً مماثلة من الش��هرة ،نذكر
منه��ا مين��ا َءي عنَّابة (بونة) في ش��مال ش��رق
الجزائر ،وبجاية في شرقها.
َّ
إن س��قوط غرناط��ة ق��د ع َّج��ل بانط�لاق
الطاق��ات اإلس��بانية نح��و مغامرات م��ا وراء
أن كانت حتَّى ذلك الوقت مش��لولةً
البحار ،بعد ْ
بالمعرك��ة حول ش��به الجزي��رة ،فكانت موانئ
المغرب العربي االختي��ار األمثل نتيجةً للعامل
الجغرافي ،كما َّ
أن هجرة الموريسكيين قد سبَّبت
الت��أزم ما م َّه��د الطريق للتدخل االس��باني؛ لذا
اش��تدَّت المخاوف من هجوم المسلمين ال ُمضاد
ع ِقب ثورة البشارات(.)36
َ
أدى موق��ع مدينة الجزائر حاضرة المغرب
األوس��ط ،وه��ي مدين��ة كانت غير ب��ارزة في
الس��ابق ،عل��ى ط��رف البح��ر المتوس��ط إلى
ْ
أن أضف��ى عليه��ا مي��زة االخت�لاط الحضاري
الت��ي تتمتَّع بها معظ��م الموان��ئ البحرية ،وقد
جعل هذا الموقع الس��احلي س�� َّكان الميناء على
اتص��ا ٍل باألح��داث التجارية والسياس��ية ،التي
جذبت ملاَّ حي البحر المتوس��ط إلى امتداد الخط
الساحلي وإلى خارج ِه صوب ال ُمحيط األطلسي،
ولك��ن على العكس من الموانئ اإلس��بانية على
الضفَّ�� ِة األخرى بقي��ت ثقافة الجزائ��ر البحرية
تنتمي ف��ي أغلبها إل��ى البحر المتوس��ط ،حتَّى
أواخر القرن السادس عشر الميالدي ،حين أدى
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وص��ول ملاَّ حي الش��مال إلى إدخال األس��اليب
البحرية األطلسية إليها ،لقد كانت أساليب البحر
المتوسط تسيطر بشك ٍل بارز على تركيب س َّكان
المين��اء وعلى الحياة التجاري��ة ،وبوج ٍه خاص
لغته��ا المش��تركة ،أي لغة الح��دود التي تتكون
ت ومصطلح��ا ٍ
م��ن كلما ٍ
ت تنتمي إل��ى مختلف
لغات البحر المتوس��ط كان يجري التكلم بها في
المدينة ،ما يمكن اعتباره أنموذجا ً للنمط الس��ائد
في الموانئ الجزائرية(.)37
لقد انضم الموريس��كيون قب��ل عملية الطرد
النهائي وبعدها إلى صفوف الب َّحارة المس��لمين،
وقام��وا بعمليات إغارة دخلوا من خاللها ش��به
الجزيرة لتخليص إخوتهم في العقيدة ونقلهم من
هن��اك ،ما أدى إلى تنش��يط العملي��ات البحرية،
وخاص��ةً في بح��ر الب��وران The Alboran
( Seaالجزء األقصى من البحر المتوس��ط ،يقع
بين إسبانيا ش��ماالً ،والمغرب والجزائر جنوباً)
والسواحل الشرقية اإلس��بانية ،إذ كانوا عنصر
فاعل لعدائهم الكبير للس��لطات اإلسبانية نتيجة
اقتالعهم من ديارهم ،ومعرفتهم بس��واحل شبه
الجزيرة ،وإلمامهم اللغوي ،ث َّم درايتهم بالتقاليد
والع��ادات المحلي��ة ،م��ا جع��ل دخوله��م لجمع
المعلومات تحظى بمردو ٍد جيد(.)38
وخ�لال الق��رن الس��ادس عش��ر الميالدي
نش��طت الهجمات البحري��ة ال ُمنطلقة من موانئ
ب
المغ��رب العرب��ي ،باعتبارها ج��زء من حر ٍ
غي��ر نظامية ،إذ كان بع��ض القباطنة وكالء أو
ن��واب للعثمانيين أو للح�� َّكام المحليين ،في حين
كان��ت الجزائ��ر هي األب��رز في هذا الس��ياق،
بحكم موقعها الجغرافي اإلس��تراتيجي ،ما جعل
المص��ادر األوربي��ة تصفها بصف��ا ٍ
ت مختلقة،
منها“ :الدولة المارقة” و “السوط ال ُمسلَّط على
العال��م النصران��ي” ،وكان س�� َّكانها “مجرمين
دين أو قان��ون” ،لك��ن العمليات
وبراب��رة ب�لا ٍ
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ازدهار تج��اري كبير ،ففي
البحري��ة أدت إل��ى
ٍ
عام 958هـ1551/م وصف الس��فير الفرنسي
في إس��طنبول نيقوالس دي نيكوالي Nicolas
1583-1517( de Nicolayم) مدين��ة
مزده��رة تض��م “الكثير م��ن الحدائ��ق الجميلة
وال ُمبهجة” ،وفيها “يُمارس األتراك والمغاربة
واليهود تجارة البضائع ال ُمربحة”(.)39
كان��ت غ��زوات الب َّح��ارة المس��لمين ن��وع
من أن��واع الجه��اد البحري ،وباتح��اد القباطنة
المحليي��ن م��ع األس��طول العثمان��ي أضح��ت
البحري��ة العثماني��ة قوة ً ضاربة ال يُس��تهان بها
ف��ي البحر المتوس��ط ،ففي البدء و َّج��ه القباطنة
اهتمامهم بالدرج ِة األولى إلنقاذ الموريس��كيين
م��ن ظل��م األس��بان ،والقض��اء عل��ى التجارة
اإلسبانية في البحر المتوسط ،وضرب سواحلها
وإلحاق الخس��ائر بها ،وبه��ذ ِه المهمة الجهادية
ي ِ ش��خص مقارنة نفس�� ِه بواح ٍد
لم يعد بإمكان أ ّ
م��ن القباطنة الجزائريين؛ ألنَّه��م كلَّلوا أعمالهم
بالنص��ر والنج��اح ،وأثبت��وا وجوده��م حتَّ��ى
النهاية(.)40
جلب الموريس��كيون إلى المغرب األوس��ط
الحرفية ،فصنعوا األس��لحة
تقاليدهم ومهاراتهم ِ
والبارود ،لكن أبرز م��ا ميَّزهم هو رغبتهم في
اس��ترجاع حقوقهم المسلوبة ،لذا عندما توافرت
لهم اإلمكانيات ج َّهزوا س��فن صغيرة بالس�لاح
ل ُمهاجمة السفن والسواحل اإلسبانية.
فب��دأت العمليات البحرية ف��ي تلك المرحلة
باهتم��ام كبي��ر ،ويعود ذلك
التاريخي��ة تحظى
ٍ
إل��ى دور الموريس��كيين في هذا المج��ال ،بعد
ْ
أن كان��ت في ه��ذا الجزء من البحر المتوس��ط
ت ون��وادر ،ول��م تتطور إلاَّ
عبارة ً ع��ن حكايا ٍ
عندم��ا تطورت بحي��ث امتلكت المق��درة على
مهاجمة السفن والسواحل األوربية ،وباألخص

اإلس��بانية ،وهذ ِه الش��جاعة واالستبس��ال يب ِيّن
مدى رغبة الموريسكيين في استرجاع حقوقهم
المسلوبة(.)41
عرفت ه��ذ ِه العملي��ات العس��كرية بالجهاد
ُ
المق��دس ،لك��ن بالمقاب��ل وصفه��ا المؤرخون
األس��بان بأس��وأ الصف��ات ،متغاضي��ن عن ما
قامت ب ِه الس��لطات اإلس��بانية م��ن فظائع تجاه
الموريس��كيين عل��ى مدى عدَّة ق��رون ،كما َّ
أن
الحروب كانت حينها تتصف بالقس��وة والشدَّة،
فالقباطن��ة الجزائري��ون كان��وا يأس��رون أو
يدمرون سفن العدو ،كما هاجموا ود َّمروا المدن
الس��احلية وأسروا س َّكانها ،على ِغرار ما كانت
تقوم ب ِه األساطيل األوربية في سواحل المغرب
العربي ،لكنهم عاملوا النس��اء واألطفال معاملةً
حسنة ،ويذكر المؤرخ اإلسباني دييغو دي هايدو
1608-1527( Diego de Haëdoم) ال��ذي
زار مدين��ة الجزائ��ر في ع��ام 1580م ،بكتاب ِه
الص��ادر ع��ام 1612م“ :عندم��ا كان الرياس
المسرة والفرح تعم
يعودون من غزواتهم كانت
َّ
الجميع ،فالتجار يشترون األسرى والمجوهرات
والتحف الثمينة التي أحضرها القراصنة معهم،
والتج��ار يبيع��ون األلبس��ة واألرزاق للقادمين
ال ُجدد ،فيكس��بون من جراء ذلك أرباحا ً كبيرة،
يتذوق لذَّة
وكان كل ش��خص من س�� َّكان المدينة َّ
الفرح والسعادة ،وهذا ما دفع الجميع إلى إظهار
حبه��م وإخالصهم للقراصن��ة؛ ألنَّهم المدافعون
ع��ن الدين وحمات ِه أيضاً ،وكانت موائد البحارة
المحبوبين تستقبل الجميع ،كما كانت الفائدة تعم
س َّكان الحي وخاصةً الفقراء منهم”(.)42
كان البحر المتوسط في القرن السادس عشر
والسابع عشر للميالد عبارة ً عن ح ٍدّ فاصل بين
اإلسالم والمس��يحية ،وكانت العمليات البحرية
رائج��ةً بين الطرفي��ن ،ومع انضم��ام الجزائر
للدول��ة العثمانية ذات اإلمكانيات الهائلة ،أخذت

تُس��اهم بش��ك ٍل فعَّال في قضية الموريس��كيين،
حتَّى َّ
أن السلطان العثماني سليم الثاني (-1566
1574م) أرسل فرمان بتأريخ 1570/4/16م
إلى بايلرباي الجزائر علج علي باش��ا (-1568
1577م) مرفق معه خطاب إلى الموريس��كيين
بالجزائر يحثهم فيه على الجهاد ،وم َّما جاء فيه:
“بمشيئة هللا شرعنا في إرسال قواتنا المنتصرة
نحو شواطئكمَّ ،
فإن هذ ِه القوات نراها ضرورية
وه��ي م��ن اآلن على أهب��ة ،وقد و َّجهن��ا أيضا ً
أوامرن��ا األميرية صارمة إلى حاكمنا بالجزائر
ليمدكم ب��ك ِّل ما تحتاجون إعان��ةً؛ ألنَّكم برهنتم
عل��ى إخالصكم ف��ي الدفاع عن اإلس�لام ،ولم
تتركوا دينكم رغم معارك الكفَّار التي واجهتكم،
ف��اهلل يعينك��م ،وق��د برهنت��م بحضورك��م على
شجاعتكم”.
كان الموريس��كيون يُش ِ ّكلون العمود الفقري
للجيش الجزائري ،كما كانوا خبراء في الشؤون
الحربي��ة ،بخاص ٍة في ميدان األس��لحة النارية،
فبحسب المؤرخين األس��بان كان للموريسكيين
تأثير في أوس��اط الجي��ش بالجزائ��ر ،بل حتَّى
خارجها ،وكان ميناء شرش��ال ال��ذي يقع على
بع��د ( )90كم غ��رب مدينة الجزائر مش��هور
بصناع��ة الس��فن ،لكن م��ا يميزه كث��رة وجود
الموريسكيين فيه ،فغالبية الس َّكان ينحدرون من
غرناط��ة وبلنس��ية وأراغون ،ل��ذا كان من أهم
الموان��ئ الجزائرية التي تنطل��ق منها العمليات
البحرية(.)43

ب .الجانب االقتصادي – االجتماعي:
انقسم الموريسكيون في الجزائر إلى فئتين:
 .1التغريون  :Taraginsجاؤوا من مملكة
أراغون في بلنسية وكتالونيا.
 .2المودج��ار  :Mudejarosوهم آخر من

سلدنألا ييكسيرومل يرسقلا ريجهتلا رثأ
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وصلوا م��ن غرناطة واألندلس ،وحافظوا على
لغتهم حيث يتكلَّمون اإلسبانية فيما بينهم ،وجلبوا
والحرفية ،كما شَ�� ِهد القرن
معهم تقاليدهم الفنية ِ
الخامس عشر الميالدي وصول أعدا ٍد كبيرة من
اليهود الذين أُطلق عليهم اسم “كيبوزيين” نسبةً
إلى القلنس��وة التي كانوا يرتدونه��ا والمعروفة
باسم “كابيوس”(.)44

ببراعته��م ف��ي الزراعة ،والصناع��ة والتجارة
الحرف ،ذلك ما م َّكنهم من
بك ِّل أنواعها مع باقي ِ
تكوين مجتمعهم المتحض��ر ،تاركين بصماتهم
في ك ِّل األماك��ن التي تواجدوا فيها ،فقد تميَّزت
الجالية الموريس��كية بالجزائر بكونها أصبحت
تُش�� ِ ّكل عنصرا ً بش��ريا ً له تأثيرات��ه في مختلف
جوانب الحياة(.)46

من ال ُمالحظ َّ
أن الموريس��كيين ،سوا ٌء كانوا
مهاجري��ن أو مطرودي��ن ،احتفظ��وا بخاصي�� ٍة
ممي��زة ِل َما كان��وا عليه في ش��به الجزيرة على
ق��رن من الزم��ان على األقل :االش��تغال
مدى
ٍ
والح��رف الحضري��ة،
بالزراع��ة ،وال��ري،
ِ
ّ
المعمار،
الح��رف
المتعلق��ة بفن��ون ِ
ِ
وبخاص��ة ِ
وصناعة الحرير والمنسوجات ،والتجارة ،كما
مارسوا األنشطة التي كانت شائعة لدى تجمعات
ش��به جزيرة أيبيريا ول��دى ورثتهم ،فتفوقوا في
بر نقل التقنيات
تلك التجمعات الجدي��دة أيضا ً ِع َ
والمعارف المتقدمة في شبه الجزيرة ،إذ ابتكروا
تقنيا ٍ
ت جديدة في عالم البناء وفي ال ِعمارة ،حيث
َّ
مخططات عصر النهض��ة ،كذلك في
أضاف��وا
َّ
هندس��ة الري ،بل حتى في المنتجات الزراعية
الجديدة ،التي سبق ْ
أن عرفتها شبه الجزيرة من
أمريكا ،منها على س��بيل المث��ال نبات الصبَّار
الهندي  ،Tamarindال��ذي تتميز ب ِه البيئة في
المغرب العربي( ،)45لذا يمكن الجزم أنَّه بالرغم
من الظروف الصعبة التي واجهتهم في انتقالهم
واستقرارهم ،هجرتهم عامة ،والجزائر خاصة،
إلاَّ أنَّ��ه كان��ت له��م تأثيرا ٍ
ت كبي��رة على أغلب
الميادي��ن في الجزائر ،إذ كان��وا يمثلون مجتمع
حي ونشيط وفاعل ْ
إن ص َّح التعبير ،فتم َّكنوا من
مواصلة الحياة بك ِّل متاعبها وبالفعل نجحوا في
ذلك ،فبعد هجراتهم إلى الجزائر واس��تقرارهم
بها ،كانت هناك انعكاس��ا ٍ
ت إيجابية على الحياة
اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إذ اش��تهروا

أتقن الموريس��كيون عدَّة ِحرف ،فكان منهم
بالحدادة
صانع األس��لحة والبارود ،والع��ارف ِ
والنج��ارة والبناء وصناع��ة األحذية ،إلى غير
ذل��ك ،وكذلك بعض المه��ارات الفنية كصناعة
الحري��ر وف��ن الخياط��ة والتطري��ز ،وأخ��ذوا
يندمج��ون تدريجي��ا ً ف��ي المجتم��ع الجزائري
متَّبعي��ن عادات��ه وتقالي��ده ،وف��ي هذا الس��ياق
يذكر ال ُمستش��رق الفرنس��ي سلفستر دي ساسي
1838-1758( Silvestre de Sacyم)َّ :
“إن
أغلب األندلسيين استقروا بالمدن حيث اكتسبوا
عق��ارا ً وأم�لاكاً ،وص��ار المرء ال ي��رى إلى
كون
س��حنات أهل األندلس على الوج��وه ،وقد َّ
هؤالء األندلس��يون مجتمعا ً وطبقة أرستقراطية
إل��ى جان��ب الطبق��ة التركي��ة الحاكم��ة ،وكان
نش��اطهم يتجلَّى أكثر في الجزائر العاصمة،...
وقد تدفَّقت الخيرات على الجزائر في هذ ِه الفترة
بفضل نش��اط أهل األندلس ،إضافةً إلى درايتهم
بالقرصنة في البحر في هذا الوقت”.
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إحياء مدن متعددة
وقد أدى هذا النش��اط إلى
ِ
بعد ْ
أن كانت في طور االندثار مثل (شرش��ال)،
و (البليدة) ( 36كم شمال العاصمة) ،كما أدخلوا
زراع��ة بع��ض المحاصي��ل الجدي��دة ،كالقطن
بمين��اء مس��تغانم ( 273ك��م ش��مال العاصمة)
والكروم بعنَّابة.
وفي مجال الهندس��ة المائي��ة عملوا بإتقان،
وأوصلوا مياه الش��رب لمدينة الجزائر بواسطة

قن��وا ٍ
ت خاص��ة بقيت من عهد الرومان ،تش��به
بحرفي ٍة لنقل
القناطر في هندستها ،فاستخدموها ِ
مياه الشرب للعاصمة ،وقد نُسب المشروع إلى
مهن��دس كان يُدعى (موس��ى) ومش��روعه هذا
ٍ
خرج إلى ح ِيّز الوجود عام (1611-1610م)،
وبقي��ت طريقة نق��ل المياه هذ ِه قائم��ةً إلى بداية
القرن الثامن عشر الميالدي(.)47
استفادت الجزائر من استقرار الموريسكيين
عل��ى أراضيه��ا ،إذ تم َّكن��وا م��ن اس��تصالح
مساحا ٍ
ت واسعة من األراضي بنواحي (متيجة)
ومرتفعات الس��احل القريبة م��ن مدينة الجزائر
بفضل براعة ومهارة فلاَّ حي بلنسية واألراغون
ذوي التقالي��د العريقة في ممارس��ة ال ِفالحة؛ لذا
نجد الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها
إل��ى جنوبها تزخر بمنتوجا ٍ
ت زراعية متنوعة،
كأشجار الفاكهة (التفاح ،الكروم ،الحمضيات)،
باإلضاف��ة إلى العدي��د من أن��واع الزهور التي
كانت تُزرع بغرض تقطيرها.
كذلك تم َّكنوا من إدخال العديد من الوس��ائل
المتط��ورة لتحدي��ث الزراع��ة للحص��ول على
منت��وجٍ واف��ر ،عكس ما كانت علي��ه الحال من
قبل؛ لذا اشتهرت كل منطقة من مناطق الجزائر
بمنت��جٍ خ��اص به��ا ،كم��ا ق��ام الموريس��كيون
المس��تقرون في مدينة الجزائر والبليدة ،القليعة
والمدية بإدخ��ال التقنيات الزراعي��ة المتطورة
إل��ى هذ ِه المدن ،م َّما أدى إلى تطويرها ،وزيادة
منتوجاتها وتحس��ين نوعيته��ا ،ومنها البرتقال،
الر َّمان ،األجاص ،الك��رز واللوز وغيرها من
أنواع الفواكه.
هذا ويعود الفضل إليه��م في إدخال زراعة
ش��جرة التوت األبيض واألسود بنواحي القليعة
وشرش��ال ،واألرز والقطن بك ٍّل من مس��تغانم،
مليانة ،والعنَّاب بإقليم عنَّابة؛ وم َّما س��اعد على

ذلك ه��و ُحس��ن التنظيم والتس��يير ،فق��د قاموا
بتنظيم ُمحكم ودقيق للمصادر المائية المتوفَّرة،
ٍ
إذ أقاموا األح��واض والصهاريج لخزن المياه،
وشقوا الس��واقي والقنوات الكبيرة ،الستخدامها
ي ِ البساتين(.)48
في ر ّ
كانت مدينة الجزائر تتحكم في إنتاج بعض
الم��واد المصنوعة في المغرب العربي ،إحداها
هي “الشاش��ية” ،وه��ي لباس منس��وج دائري
ح��ول الرأس ،ش��اع ارتداؤه بين الس�� َّكان ،كما
َّ
أن السراويل والبرانيس المصنوعة من الحرير
والص��وف كانت تجد الس��وق الرائجة لنوعيتها
الجي��دة ،كما َّ
أن اللباس الجزائ��ري كان يتحمل
الصباغ��ة بش��ك ٍل جي��د ،كم��ا كان م��اء الورد
ال ُمس��تقطر م��ن م��زارع الزه��ور الجزائرية،
وأفضل نوعية منه “النساري” ،الذي يُستخرج
من زهور البليدة البيضاء(.)49
وأنت��ج الموريس��كيون أن��واع متع��ددة من
المنس��وجات الحريري��ة والصوفي��ة والكتَّاني��ة
والقطنية ،وذل��ك يعود لبراعتهم في تربية دودة
الق��ز  The silkwormالت��ي جلبوه��ا معهم،
فاش��تهرت بجاي��ة بإنت��اج أن��واعٍ مختلف��ة من
الصناعات النس��يجية كصناعة األلبسة والعمائم
والشواشي ،كما اشتهرت تلمسان أيضا ً بصناعة
النس��يج والمالبس الصوفية وأقمشة من حرير،
وأيضا ً صناعة الزرابي (السِ�� َّجاد) ذات الطابع
األندلسي.
ف��كان لق��دوم الموريس��كيين إل��ى الجزائر
أثر ف��ي االرتقاء بصناعة النس��يج التي حظيت
ٌ
باهتمام واس��ع م��ن مختلف ش��رائح ال ُمجتمع،
ٍ
وحتَّى النس��اء كانت َّ
لهن مساهما ٍ
ت في صناعة
النس��يج ،وخاصةً الزرابي التي كانت تتم داخل
البيوت.
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وم��ن الصناع��ات الت��ي مسَّ��ها التأثي��ر
الموريس��كي الصناعة الخزفي��ة ،حيث تصاعد
االهتم��ام به��ا باعتبارها من متطلَّب��ات الحركة
ال ِعمرانية التي شَ�� ِهدتها البالد ،المتمثلة في بناء
المس��اجد والقص��ور والبيوت ،وقد اش��تهرت
بجاية بجودة وتنوع منتجاتها الخزفية.
كما انتعشت الصناعات الجلدية ،وتصدرت
بجاي��ة التي برع س�� َّكانها في صناع��ة األحذية
متعددة األنواع ،كما اس��تقر بعضهم في تلمسان
وبرعوا في صناعة األحذية والسروج والطبول
والدفوف(.)50
وأس��هم الموريس��كيون في ازده��ار الفنون
ال ِعمراني��ة( ،)51وأدخل��وا عل��ى الجزائ��ر نوعا ً
من الحياة الحضرية ال ُمترفة والش��غف بالفنون
الجميل��ة ،وما كاد ينتهي حك��م البايلرباي ،حتَّى
أصبح��ت مدين��ة الجزائ��ر باعت��راف المؤرخ
هاي��دو ،تضم عش��رة آالف بس��تان اش��تهرت
بالخصب والجمال ،كانت س��هول المتيجة مليئةً
ِ
بالم��زارع الت��ي كان يعم��ل فيها نحو خمس��ة
وعشرين ألف شخص.
يُجمع المؤرخون عل��ى َّ
أن الرخاء كان يعم
مدين��ة الجزائر ،فق��د كان الصيد البحري وحده
كافيا ً لتزويد الس�� َّكان بم��ا يحتاجون إليه ،فكيف
إذا أُضيف إلى ذلك التجارة الخارجية التي كانت
بيد الموريس��كيين ،يُضاف إلى ذلك َّ
أن ازدهار
الصناع��ات اليدوية الدقيقة من قبلهم ،جلبت إلى
مدين��ة الجزائر القوافل من الداخ��ل التي كانت
تأتي لتتزود من هذ ِه المصنوعات الجديدة.
أ َّما التجارة ،فيكف��ي ْ
أن نُالحظ أمرين لنُب ِيّن
درج��ة ازدهارها في تلك المرحل��ة التاريخية،
وهما:
 .1المغان��م الت��ي كان يكس��بها القباطنة في
غزواته��م ،والتي تُعتبر هي المحرك األساس��ي
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كنوز ثمينة تأخذ طريقها
للس��وق بما تحمله من
ٍ
إلى داخل البالد أو إلى أوربا.
 .2ب��روز األهمي��ة التي أصبحت تكتس��بها
الجزائر م َّما دفع ال��دول األوربية إلى ال ُمتاجرةِ
ِعبرها ،لذا ساد الرخاء واالزدهار(.)52
ساهم الموريس��كيون بشك ٍل كبير في تنشيط
وتولّي َّ
قطاع الخدمات واإلدارة ،فمنذ
التج��ارةِ ،
ْ
أن وط��أوا الجزائ��ر أول��وا اهتمام��ا ً لتحصيل
الضرائ��ب ،وجم��ع م��وارد الخزين��ة ،وتقديم
الخدمات الضرورية لإلدارة العثمانية ،وتسهيل
تعاملها مع الس َّكان.
لقد قدَّم وجودهم مس��اعدة ً كبيرة على تنظيم
الحكوم��ة ،فأس��هموا بتأس��يس ثالث س��لطات
إحداه��ا مدني��ة ،والثانية قضائي��ة ،والثالثة هي
الس��لطة التنفيذية ،كما ساعد تكاتفهم ومهاراتهم
اإلداري��ة ومعرفته��م بال ُمعام�لات ف��ي أغل��ب
الميادين ،وامتالكهم رؤوس األموال التي نقلوها
نموهاْ ،
أن أصبحوا يمثلون
معهم و َ
ع ِمل��وا على ّ ِ
الطبقة الغنية بالجزائر ،خاصةً بعد تعاونهم مع
السلطات العثمانية.
وم َّم��ا يُالحظ أيضا ً ضمن هذا الس��ياق أنَّهم
أس��هموا في شيوع النقود اإلسبانية بين الس َّكان،
وجعلها العُملة المطلوبة في التعامل ما بين ح َّكام
الجزائر وباقي ال��دول األوربية أثناء معامالت
التجارة(.)53
كان الموريس��كيون في الجزائر يش��عرون
بوجود خصائص حضارية واجتماعية تميزهم
عن سواهم من س َّكان المناطق التي استقروا بها،
م َّما حال دون انصهاره��م في ال ُمجتمع الجديد،
ومن بين تلك الخصوصيات اإلجتماعية اهتمامهم
الكبير بمظهرهم الخارجي ،حتَّى قال فيهم لسان
الدي��ن ابن الخطي��ب (775-713ه��ـ-1313/
1374م)“ :كأنَّهم األزهار المتفتحة في البطاح

الكريمة تحت األهوية ال ُمعتدلة” ،كما اش��تهروا
بألبس�� ٍة معيَّنة ،من بينها( :المل��ف) وهو قطعة
م��ن القماش تُل��ف حول نصف الجس��د األعلى
ملونة
ويُط��رح طرف منها على الكت��ف ،وهي َّ
وتختلف ألوانها بحس��ب الث��روة والمكانة ،كما
كانوا يلبسون اللباس المغربي والمعروف اليوم
بـ”الجالية”.
َّ
بزينتهن،
أ َّما النس��اء ف ُك َّن يُبالغن ف��ي التفنُّ ِن
ويتنافس��ن في اقتناء ال ُحل��ي والمجوهرات ،كما
اش��تهروا بالعناية بنظافتهم الشخصية وثيابهم،
وباالحتياط و ُحس��ن التدبير في المعاش ،وحفظ
ما بأيديهم مخافة ذ ِّل السؤال.
نمط
وم��ع هجرته��م بق��وا محافظين عل��ى ِ
حياتهم ومعيشتهم ،فقد كانوا يشعرون بأنَّهم في
م��كان انتقلوا إليه اضط��رارا ً ال اختياراً ،وأنَّهم
ٍ
في مجتمع أقل منهم تحضراً ،ليستمر االحتفاظ
بالذات وبتلك السِمات والخصائص اإلجتماعية،
حتَّى في أسمائهم األندلسية بعد عشرات السنين
من هجرتهم بل عدَّة قرون(.)54
أثَّر الموريسكيون بشك ٍل مباشر على الحياة
الثقافية ،كغيرها م��ن المجاالت األخرى ،فكان
النشاط الثقافي واإلشعاع الفكري في الحواضر
كبجاية ،تلمس��ان ،مدين��ة الجزائر ،اس��تمرارا ً
لإلس��هام الفك��ري واإلنتاج العلمي األندلس��ي،
َّ
محط
وتأت��ي بجاي��ة ف��ي المقدم��ة ،إذ أصبحت
الموريس��كيين الذي��ن أصبحوا يُش�� ِ ّكلون غالبية
س�� َّكانها ،م��ا أدى لتوافد عد ٍد كبي��ر من العلماء
عليه��ا ،فكانت بيوتهم أماك��ن لتجمع طلبة ال ِعلم
لل ُمذاكرة والمناقشة والنظر في المسائل العلمية،
واألدبية واللغوية.
اختار عدد من الموريس��كيين ِمهنة التعليم،
وجعلوها مصدر رزقهم ،ومارس��وا التعليم في
الكتاتي��ب ،فقدموا دروس لمختل��ف العلوم إلى

جانب تحفيظهم الق��رآن الكريم ،والحديث ،كما
قاموا بنشر ِ ّ
خطهم ،حتَّى صارت خطوط س َّكان
المغرب العربي كلُّها على الرسم األندلسي ،أ َّما
التعليم العالي فقد كان يتم في المس��اجد والزوايا
ودور العلماء ومجالس ال ُمناظرة ،وكان يقوم ب ِه
كبار العلماء.
لم يقتصر التأثير عل��ى الميدان األدبي فقط
ب��ل تعدَّاه إل��ى المي��دان العلمي ،فقد اس��تفادت
الجزائ��ر م��ن األطب��اء الذي��ن اس��تقروا فيها،
بخاص ٍة في بجاية ،كما اس��تقبلت تلمس��ان عدد
ش ِهدت من جراء ذلك
من العلماء الموريسكيين ف َ
تطور كبير
نهض��ةً حضارية كب��رى ،أدت إلى
ٍ
في مختلف نواحي الحياة العلمية والثقافية(.)55
الخاتمة:
نجح المسلمون في فتح األندلس وإقامة دولة
فيها خالل المدَّة (897-92هـ1492-711/م)،
حي��ث كانت س��واحل المغ��رب العرب��ي نقطة
انطالقهم نحوها بحكم الموقع الجغرافي ،وخالل
هذ ِه المدَّة لم تنقطع الصالت الوثيقة المختلفة بين
صعد،
ضفَّتي البحر المتوس��ط عل��ى مختلف ال ُ
العسكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية،
رافق ك َّل ذلك نجاحهم في إرساء دعائم حضارةٍ
مدني ٍة مزدهرة امتدَّ نطاق إش��عاعها ليشمل كافَّة
أنح��اء أورب��ا ،وما زالت معالمه��ا الحضارية،
وباألخص ال ِعمرانية ،راسخةً في المناطق التي
خضع��ت للحكم العربي اإلس�لامي ،إلى الوقت
الحاضر.
كان المغربان األقصى واألوسط هما األكثر
تأثي��را ً وتأثرا ً بما يحدث ف��ي األندلس ،لذا فمع
تراجع المس��لمين أمام هجمات الح َّكام األس��بان
بداي��ةً من الق��رن الثالث عش��ر الميالدي ،ومع
توالي سقوط الحواضر األندلسية ،أخذت جموع
المهاجري��ن الموريس��كيين تتدفَّق عل��ى الضفَّة
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األخ��رى بحث��ا ً عن األم��ان ،ولمقاوم�� ِة جهود
السلطات والكنيسة الكاثوليكية لتغيير عقيدتهم،
والقض��اء عل��ى ك ِّل م��ا يم��ت له��ا بالصلة من
عادا ٍ
ت وتقاليد.
حم��ل المهاجرون معهم إل��ى المناطق التي
استقروا بها نمط حياتهم ،وباألخص في الموانئ
التي كانت مقصدهم الرئيس��ي ،مع جميع تقاليده
ومميزاته فانشؤوا أحيا ًء ،بل ومدن خاصة بهم،
أحيان أخرى أعادوا إحياء مدن مهجورة،
وف��ي
ٍ
أو بن��اء أخ��رى جدي��دة ،م��ع التنوي��ه َّ
أن ه��ذ ِه
سِ��عة العددية والتاريخية
الهج��رات كانت من ال ّ
بم��كان ،بحي��ث أنَّهم ش�� َّكلوا مجتم��ع متميز له
خصائصه المتف��ردة ضمن المدن التي هاجروا
إليها.
شَ�� ِهدت العالقة بين ضفَّتي البحر المتوسط
تطورا ٍ
ت كبيرة اس��تُهلَّت بس��قوط غرناطة عام
1492م ،ووصلت ذروتها مع قرار الس��لطات
اإلس��بانية طرد الموريس��كيين ع��ام 1609م،
وما بين هذين التاريخين ،عانى الموريس��كيون
اضطه��اد ش��رس و ُممنه��ج من قبل الس��لطات
لتغيي��ر عقيدتهم وتقاليده��م ،ودمجهم بال ُمجتمع
اإلسباني ،لذا كان قرار َّ
الطرد النهائي اعتراف
رسمي باإلخفاق من لدنها.
خ�لال ذل��ك عان��ت المنطق��ة من ص��راعٍ
عس��كري مري��ر ،زاد منه وص��ول العثمانيين
إل��ى المغرب العربي في أوائل القرن الس��ادس
عشر الميالدي ،ث َّم انضم الموريسكيون بحماس
إل��ى حرك��ة الجه��اد البح��ري ،مس��تفيدين من
خبراتهم ال ُمكتس��بة ،فكانوا ِعم��اد هذ ِه الحرب،
ظلم واضطهاد و ُمصادرة
نتيجةً ِل َما عانوه م��ن ٍ
ق��رون طويلة
للحري��ات والث��روات على مدى
ٍ
وبأس��اليب غي��ر إنس��انية ،حتَّ��ى بمعايير تلك
المرحلة التاريخية ،كما س��عوا بما حملوه معهم
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ت وخبرا ٍ
من مهارا ٍ
ت في الجانب االقتصادي -
االجتماعي ،بل ف��ي مختلف الميادين األخرى،
كاللغ��ات واآلداب والفنون ،إل��ى إضفاء صبغ ٍة
حضاري��ة جدي��دة على الم��دن والمواق��ع التي
قطنوه��ا ،والتي يمكن تتبع ِس�� َماتها الرائعة في
الكثي��ر من الم��دن الجزائري��ة ،وباألخص في
بع��ض ُمف��ردات اللغة وف��ن ال ِعم��ارة واألزياء
وغيرها.
الهوامش:
( )1للتفاصي��ل عن مكونات ال ُمجتمع األندلس��ي ،يُنظر:
مرثيدي��س غارثي��ا أرينال ،ش���تات أه���ل األندلس
(المهاجرون األندلس���يون) ،ترجمة :محمود فكري
وجمال عب��د الرحمن( ،القاهرة ،المش��روع القومي
للترجم��ة2006 ،م) ،ع ،1085ص ص114-33؛
م��والي أحم��د الكام��ون وهاش��م الس��قلي ،التأثير
الموريس���كي في المغرب( ،جدَّة ،مركز الدراس��ات
والبحوث اإلنس��انية واالجتماعي��ة2010 ،م) ،ص
ص.33-28
( )2رض��ا هادي عباس ،اللقاء الحضاري في األندلس..
ص���ور م���ن التس���امح الدين���ي بين المس���لمين
والمس���يحيين في األندلس( ،بغ��داد ،دار الحوراء،
2009م) ،ص .19للتفاصيل عن التاريخ السياس��ي
واالجتماع��ي األندلس��ي (1492-711م) ،يُنظ��ر:
عل��ي الج��ارم بك ،الع���رب في أس���بانيا( ،ترجمة
لكت��اب ( ،)Stanley Lane Pooleالقاه��رة ،دار
المع��ارف1944 ،م) ،ص ص214-213؛ ليف��ي
بروفنس��ال ،الحضارة العربية في أسبانيا ،ترجمة:
الطاهر احم��د مكي ،ط( ،3مص��ر ،دار المعارف،
1994م) ،ص ص.205-177
(( )3مجموع��ة باحثين) ،الحضارة العربية اإلس�ل�امية
في األندلس ،تحرير :س��لمى الخضراء الجيوس��ي،
(بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية1998 ،م)،
ج ،1ص .55للتفاصيل عن أحداث المرحلة األخيرة
من الوجود العربي اإلس�لامي ف��ي مملكة غرناطة،
يُنظ��ر :مؤلِّف مجهول ،أخب���ار العصر في انقضاء
دولة بني نصر ،تحقيق :حس��ين مؤن��س( ،القاهرة،
الزه��راء لإلع�لام العرب��ي1991 ،م) ،ص ص-9

119؛ عب��اس جبي��ر طعم��ة التميم��ي ،نُ ُ
ظم الحكم
واإلدارة ف���ي األندلس ..عصر بني األحمر (-635
897ه) ،رس��الة ماجس��تير غي��ر منش��ورة ،كلي��ة
التربية ،جامعة بغداد1994 ،م.
( )4للتفاصيل ،يُنظر :ليفي بروفنسال ،مرجع سابق ،ص
ص.147-97
( )5ص�لاح جرار ،زمان الوصل ..دراسات في التفاعل
الحضاري والثقافي في األندلس( ،بيروت ،المؤسَّسة
العربية للدراس��ات والنش��ر2004 ،م) ،ص ص-5
 .8للتفاصي��ل عن وجه��ة النظر اإلس��بانية ،يُنظر:
رض��ا هادي عباس (دراس��ة وترجم��ة) ،الحضارة
اإلسالمية بأقالم إسبانية ..جهود حركة االستعراب
 االستش���راق اإلسباني في نشر التراث األندلسي،(بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة2016 ،م)2 ،ج.
( )6كان له��ذا األم��ر تأثيره اإليجابي عل��ى ميدان اللغة
ش ِهدت ازدهار غير مسبوق
واآلداب والترجمة ،التي َ
بخاصة إبَّان مراحل االستقرار السياسي .للتفاصيل،
يُنظ��ر :ش��اكر مصطف��ى ،األندلس ف���ي التاريخ،
(دمش��ق ،منش��ورات وزارة الثقافة1990 ،م) ،ص
ص167-159؛ الحضارة العربية اإلس�ل�امية في
األندلس ،مرجع سابق ،ص ص.791-461
( )7ان��درو هويتكروفت ،الكفَّ���ار ..تاريخ الصراع بين

(بلنس��ية 1901م) ،الموريسكيون األسبان ووقائع
طردهم ،ترجمة :كنزة الغالي( ،بيروت ،دار الكتب
العلمي��ة2012 ،م) ،الكتاب األول من الجزء األول،
ص ص104-45؛ مارمول كارباخال ،وقائع ثورة
الموريسكيين ،ترجمة :وسام محمد جزر( ،القاهرة،
المركز القومي للترجمة2012 ،م) ،ع ،1994ج،1
ص ص.117-83
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الموريس���كيون في الفكر التاريخي ،ترجمة :وسام
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Abstract:

T

he location of the city of
Algiers, the capital of central
Morocco, in the heart of the Maghreb,
has brought the Mediterranean to the
advantage of the cultural mix of most
sea ports. This coastal site has made the
inhabitants aware of the commercial
and political events that have attracted
Mediterranean navigators Extension
of the coastline and beyond to the
Atlantic Ocean.
This strategic location was of
great importance, and communication
between Algeria and the Andalusian
cities continued unabated, leaving
its direct effects on various aspects
of political, economic and social
life. However, with the escalation of
recovery operations and the decline
of the continuous Arab-Islamic
presence, which ended with the fall of

Granada 1492, the flow of Mauritanian
migrations increased as a result of the
systematic persecution of the Spanish
authorities in order to eliminate all
aspects of the Arab-Islamic presence
that lasted for the period (1492-1609).
The new immigrants, directly
involved in the Jihad movement,
contributed their expertise, a strong
desire to retaliate against what had
happened to them, forced them to
leave their homes and properties, and
acquired distinctive skills in various
fields of agricultural, commercial and
industrial activity, Or the establishment
of new communities and cities, helped
by the welcome they received from the
population and local authorities.
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