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منحت الغرناطیین جمیع الحقوق األساس الدینیة واالجتماعیة ، و هـ٨٩٧محرم٢١

ولكن ونالت موافقة البابا،واالقتصادیة، وختمت بتوقیع الملكین الكاثولیكیین
على ورق وخدعة، الغایة منها ضمان لم تكن إال حبراً لواقعاعلى أرض 

.استسالم المدینة بأقصر وقت وأقل التكالیف  

تسمت بالتعصب اأسست تلك المعاهدة إلى مرحلة تاریخیة جدیدة،و 
ضطهاد في الدیني والعنصري، فاألندلسیون بعد سقوط غرناطة تعرضوا إلى اال

الطرد من بالدهم، لیتوج السلب الكامل ومن ثم جاء قرار،كل جوانب الحیاة
.لحقوقهم التي حفظتها تلك المعاهدة 
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Abstract

The Treaty of Granada was signed on 25 November
1491, And gave the Granadians all the rights of religious,
social and economic basis, but on the ground was nothing
but paper and a trick, the purpose of the surrender of the city
in the shortest time and the lowest costs.
The Andalusians were subjected to persecution in all aspects
of life and the decision to expel them came from their
country
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م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
:المقدمة 

حفظ التاریخ نصوص الكثیر من المعاهدات التي اختلفت الغایة من عقدها، 
إال أن لبعضها  كان سمة ممیزة ومختلفة عن غیرها فغدت مفصل في حیاة األمم، 
بني على أثرها العدید من األحداث الالحقة، فكانت الحجة التي یستند علیها في 

یسعى الطرف األقوى إلى فرض الشروط وفي العادة . تثبیت الحقوق والواجبات 
وصیاغة العبارات، واختیار الكلمات، بما یخدم مصالحه لتكون حقوق مكتسبة فرضها 
واقع الحال في حین عقد المعاهدة، فیبدو من البنود من هو المنتصر ومن هو 

.المهزوم 

م من تلك المعاهدات التي نظر إلیها  ١٤٩١/ هـ٨٩٧غرناطة معاهدة 
نهایة العهود اإلسالمیة وبدایة العصر الحدیث، إال أن مكانتها التاریخیة كمؤشر على

تتعدى ذلك، فهي الوثیقة التي ضمنت حقوق األندلسیین بعد استسالم المدینة، وأن 
فكانت بنودها العكاز الذي یلجأ إلیه األندلسیین . كانت تلك الحقوق حبرا على ورق

م التفتیش، اللذین سلبا حقوقهم التي حفظتها للوقوف إمام ظلم السلطة الحاكمة ومحاك
.لهم تلك المعاهدة 

تكفي لجلب اإلنتباه وٕاثارة اإلستغراب، فلماذ؟ حفظت إال أنَّ قراءة سریعة فیها
.حقوق الطرف الضعیف والمنهزم دون اإلشارة إلى حقوق الطرف المنتصر

اریخي هو سیتناول البحث دراسة تلك المعاهدة وسیكون المنهج العلمي الت
وفقا .السبیل إلستقراء بنودها،واإلحاطة بالظروف العامة التي كانت وراءها حینذاك

:للمحاور اآلتیة

المعاهدة في اللغة واالصطالح:  أوال 

غرناطة ومعاهدة التسلیم: ثانیًا 

األوضاع العامة في غرناطة قبیل عقد المعاهدة-١
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بنود معاهدة غرناطة-٢

اهدة غرناطةلمحة تحلیلیة لمع-٣

.الخاتمة وقائمة الهوامش وقائمة المصادر والمراجع-ثالثا

المعاهدة في اللغة واألصطالح :  أوال 

في اللغة من الفعل عهد بمعنى األمان والیمین والموثق والذمة المعاهدة
والحفاظ والوصیة، ومنه اشتق العهد الذي یكتب للوالة، والعهدة كتاب الشراء، والمعهد 

نزل والموضع، والمعهود الذي عهد وعرف، وعهدة أي لقیه، والتعهد التحفظ بالشى الم
.)١(وتجدید العهد به،والتعاهد یكون بین اثنین، والمعاهد الذمي

أما في األصطالح فالمعاهدة تعني عقد أو اتفاق خطي بین طرفین أو أكثر، 
دات دوًال أو رؤساء دول ویعّد ملزمًا بموجب القانون الدولي، وقد تكون أطراف المعاه

ویتم التفاوض بشأنها من قبل مفوضین مطلقي . أو حكومات أو منظمات دولیة 
.)٢(الصالحیة ونیابة عن الحكومات وتخضع إلى المصادقة وهي عمل تنفیذي

غرناطة ومعاهدة التسلیم : ثانیاً 

تمیزت القرون الثالثة األولى من الوجود اإلسالمي في األندلس بالمحافظة
على القیم السامیة واألخالق التي أعجب بها جمیع أهل تلك الدیار، إال أنَّ التحلل بدأ 
یفقدهم وجودهم تدریجیًا، حتى یمكننا القول أن االنحسار اإلسالمي في األندلس بدأ 
منذ سقوط الدولة األمویة وظهور دویالت الطوائف، إذ لم یتمكنوا من الدفاع عن 

تناحرین فیما بینهم، مع تزاید الخطر النصراني ضدهم ـ أنفسهم وبقوا متنازعین م
م البدایة لسقوط غرناطة فیما بعد ١٠٨٥/ هـ ٤٧٨ویمكن عّد سقوط طلیطلة في عام 

، وٕان تراجع  مسلمي االندلس نحو الجنوب األندلسي )٣(م١٤٩٢/ هـ ٨٩٧في عام 
تي كانت في عام منذ القرن الخامس الهجري، بمثابة الخطوات األولى لعملیة الطرد ال

انعدام الوحدة -:تحدید  أهم عوامل سقوط األندلس بما یأتي ، ویمكن)٤(م١٦١٠



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد 
٥٣

م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
وزیادة خطر القوى النصرانیة،والتخلي عن الجهاد ومواالة السیاسیة بین المسلمین،

وضعف الجانب القیمي عند المسلمین وانتشار االنانیة المجون األعداء،
.القرآني بینهم،واالبتعاد عن المنهج 

األوضاع العامة في غرناطة قبیل عقد المعاهدة - ١

عند الحدیث عن األسباب التي أدت إلى سقوط غرناطة، فالبد من ذكر 
االنقسامات بین حكامها والخالفات األسریة بینهم، فضًال عن تخاذل القوى الحاكمة 

م ١٤٩٢/ هـ٨٩٧في العالم اإلسالمي عن نصرة غرناطة، فكان سقوطها في سنة 
.)٥(نتیجة طبیعیة للظروف الداخلیة والخارجیة التي أحاطت بالمملكة

فبعد سیطرة اإلسبان على المناطق المحیطة بغرناطة، بدأ حصار المدینة في 
م الذي استمر سبعة أشهر، إذ عسكر ١٤٩١نیسان ٢٣/ هـ ٨٩٦جمادى الثاني ١٢

من المدینة، وبدأ الجیش على ضفاف نهر شنیل على بعد مسافة تقدر بفرسخین 
الجیش بإتالف المزارع وتخریب القرى  والقالع والحصون، ولجأ سكان تلك األماكن 
إلى االحتماء بسور غرناطة، ومن حجارة تلك القرى والحصون والقالع بنى الملكان 

ومعناه اإلیمان المقدس أو ) santafe(الكاثولیكیان مدینة عسكریة سمیت سنتفى 
ان بناء تلك المدینة إشارة إلى أن الحصار سیطول والبد من مدینة العنایة المقدسة، وك

تحمي الجیش من برد الشتاء، فضًال عن التأثیر النفسي على سكان غرناطة، ألنه 
.)٦(بشكل نهائيیعكس إصرار الملكان الكاثولیكیان على استئصال الوجود اإلسالمي 

ن الموت أفضل من جرت خالل ذلك معارك بین فرسان غرناطة الذین یرون أ
االستسالم،  فكانت لهم جوالت قتالیة مشرفة مع جیش النصارى، فكانوا یخرجون من 
المدینة المحاصرة ویشتبكون مع العدو، قدموا صورة من الشجاعة واإلقدام، حتى أن 
المصادر النصرانیة أشارت إلى بطولتهم، إال أن ذلك لم ینفع، فقد كان الملكان 

على استئصال الوجود اإلسالمي، فشددوا الحصار، فضًال عن الكاثولیكیان مصرین
حلول فصل الشتاء، وانقطاع الطرقات ونقص المواد الغذائیة، وارتفاع األسعار، 
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فضعفت قدرة المدینة على الصمود، فضًال عن فقدانها العدید من فرسانها الذین 
أبي عبد اهللا الصغیر دافعوا عنها،  ونتیجة لذلك التقى وفد من أهل غرناطة السلطان 

الذي لم یكن یملك غیر إظهار الحزن واأللم، وأمام تفاقم األوضاع بدأت الحالة تسوء، 
وفوض السلطان األمر إلى أعیان غرناطة، واتفقوا على مفاوضة الملكین الكاثولیكیین 
لتسلیم المدینة، وكان الوزیر أبي القاسم بن عبد الملك هو من وقع علیه االختیار 

م، فبدأ ١٤٩١تشرین األول / هـ ٨٩٦ام بتلك المهمة، وكان ذلك في ذي الحجة للقی
السعي من خالل المفاوضات إلى عقد هدنة بین السلطان أبي عبد اهللا الصغیر 

.م١٤٩١تشرین الثاني ٢٥/ هـ٨٩٧محرم ٢١والملكین الكاثولیكین في 

ى ثافرا وقائده أما عن الجانب القشتالي فقد اختار فرناندو أمینه فرناندو د
جونزالفو دى ُكردباوكان خبیر بالشؤون اإلسالمیة، عارفا باللغة العربیة، وكانت 
المفاوضات تجري بسریة شدیدة أحیانا في غرناطة وأحیانا أخرى في قریة جرلیانه 
القریبة من جنوب شرق مدینة سنتفى، وكان أبو عبد اهللا الصغیر قد أرسل رسالة إلى 

. یین بأن تكون المفاوضات سریة خشیة من الغرناطیین الملكیین الكاثولك

تشرین ٢٥استمرت المفاوضات بضعة أسابیع، وانتهت بتوقیع المعاهدة في 
التي ذیلت بتوقیع ملكي قشتالة، اللذین ضمنا هـ،٨٩٧محرم ٢١/ م١٨٩١الثاني 

ه بدینهما وشرفهما الملكي تنفیذ نصوص المعاهدة ویوقعانها باسمیهما ویمهران
.بخاتمیهما

:)٧(ویمكن أن نجمل العوامل التي كانت سببًا وراء االستسالم إلى ما یأتي

وتنحصر في العامل النفسي واالقتصادي والعسكري، : عوامل تاریخیة واقعیة-١
فالعامل النفسي حیث الخوف من دخول المدینة عنوة، فالتجارب السابقة 

مصیر المستضعفین والنساء للمدن األندلسیة التي دخلت عنوة، وما آل إلیه
أما االقتصادي فقد انعدمت . كان اختیار التسلیم أفضل الضررینواألطفال، ف

األقوات وحلول فصل الشتاء وانقطاع الطریق الوحید لوصول المساعدات 
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أما العامل العسكري . وهو طریق البشرات من ناحیة جبل شلیر بسبب الثلوج

اعات الحربیة المستمرة وقلة حیث ضعف القوة الدفاعیة بسبب الصر 
التجهیزات القتالیة، وعدم وصول النجدات من أفریقیة بسبب انقطاع الصلة 

. بین العدوتین
عدم الحظ وتخلي "ویمكن التعبیر عنها بعبارة واحدة : عوامل غیبیة تبریریة-٢

".القدرة اإللهیة
طلسمًا حیث انتشار المعتقد السائد أن لكل مدینة: عوامل أسطوریة خرافیة-٣

سحریًا یحفظها من كل غزو، ولكن إذا كشف الطلسم تسقط المدینة بید 
الغزاة، وقد أشار إلى ذلك الطلسم المقري في كتابه أزهار الریاض وسماه 
فروج الروح وهو موجود في العلیة من القصبة القدیمة من غرناطة، وأنه 

: مكون من سبعة معادن مكتوب فیه

طلسمه بوالة الحال دوارطة الغراء معتبر      إیوان غرنا

وفارس روحه  ریح تدبره          من الجماد ولكن فیه أسرار

فسوف یبقى قلیال  ثم تطرقه     دهماء یخرب منها الملك والدار

بنود معاهدة غرناطة - ٢

بندًا ) ٦٧(د األندلسیة تضمنت  تلك المعاهدة التي قررت مصیر آخر القواع
تعهد فیه الملكان ،)٨(المصادر القشتالیةبندًا وفق ) ٥٦(وفق المصادر العربیة، و

تأمین "  واقسما بدینهما على االلتزام  ببنود المعاهدة، التي نصت على أن للمسلمین 
الصغیر والكبیر في النفس واألهل والمال وٕابقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم 

عقارهم، ومنها إقامة شریعتهم على ماكانت علیه وال یحكم أحد علیهم إال بشریعتهم، و 
وأن تبقى المساجد كما كانت واألوقاف كذلك، وأن ال یدخل النصارى دار مسلم وال 

وأن ال یولي على المسلمین نصرانیأ أو یهودیًا ممن یتولى علیهم من ،یغصبوا أحد
أسر في غرناطة من حیث كانوا، والسیما أعیانا قبل سلطانهم، وأن یفتك جمیع من 
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نص علیهم، ومن هرب من أسارى المسلمین ودخل غرناطة ال سبیل علیه لمالكه وال 
سواه، والسلطان یدفع ثمنه لمالكه، ومن أراد الجواز للعدوة ال یمنع، ویجوزون في مدة 

یعطون عشر مالهم عینت في مراكب السلطان ال یلزمهم إال الكراء، ثم بعد تلك المدة 
والكراء، وأن الیوخذ أحد بذنب غیره، وأن ال یقهر من أسلم على الرجوع للنصارى 
ودینهم، وأن من تنصر من المسلمین یوقف أیاما حتى یظهر حاله ویحضر له حاكم 
من المسلمین وآخر من النصارى، فإن أبى الرجوع إلى اإلسالم تمادى على ما أراد، 

نصرانیا أیام الحرب، وال یؤخذ منه سلب من النصارى أیام وال یعاتب على من قتل
العدوة، وال یكلف المسلم بضیافة أجناد النصارى وال یسفر لجهة من الجهات، 
والیزیدون على المغارم المتعادة ، وترفع عنهم جمیع المظالم والمغارم المحدثة، وال 

خل مسجدًا من مساجدهم، یطلع نصراني السور، وال یتطلع على دور المسلمین، وال ید
ویسیر المسلم في بالد النصارى آمنا في نفسه وماله، وال یحمل عالمة كما یحمل 
الیهود وأهل الدجن، وال یمنع مؤذن وال مصل وال صائم وال غیره من أمور دینه، ومن 
ضحك منه یعاقب، ویتركون من المغارم سنین معلومة، وأن یوافق على كل الشروط 

.)٩("ع  خط یده ، وأمثال هذا مما تركنا ذكرهصاحب رومة ویض

وهكذا ضمنت هذه المعاهدة الحریة الدینیة ومنها حق المسلمین في ممارسة 
لغتهم وشعائر دینهم ونظمهم الشرعیة وعاداتهم االجتماعیة دون أن یمسهم أذى، 
الحریة الشخصیة التي ضمنت لهم األمن والسالمة ولهم االختیار بین البقاء أو 

رحیل عن االندلس، الحریة االقتصادیة والحفاظ على حقوقهم في التصرف ال
: )١٠(بممتلكاتهم العینیة والعقارات

لمحة تحلیلیة لمعاهدة غرناطة- ٣

إن نظرة سریعة على المعاهدة تمكننا من القول أن المعاهدة تبدو من وجهة 
ي أوقات الحرب، نظر الغرناطیین، من أفضل المعاهدات التي یمكن الوصول إلیها ف

فحقوق الغرناطیین األساسیة مضمونة ـ أما فیما یتعلق بحقوق القشتالیین فال نكاد 
أكتبوا ما تشاؤون ونحن : " نجدها في المعاهدة، وكأن حال القشتالیین یقول حینها 



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد 
٥٧

م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
، لذلك كانت معاهدة غرناطة من وجهة نظر "نضمن موافقة إیزابیال وفرناندو

، )١١("حكم الذاتي وتبدو هذه المعاهدة وثیقة غرناطیة  صرفة وثیقة لل" الغرناطیین 
وربما یكون السبب وراء ذلك أن معاهدة التسلیم فتحت للملكین الكاثولیكیین أبواب 

سنة ١١غرناطة سلمًا، وخلصتهم من نفقات الحرب، فقد قدرت نفقات الحرب لمدة 
مملكة غرناطة، وٕان سقوط ملیون مرابطي، والیزالوان بعیدین عن السیطرة على ٨٠٠

مدینة حصینة مثل غرناطة كان صعب جدا یقترب من المستحیل، فطلیطلة األصغر 
من غرناطة استمر حصارها سبع سنین   فكانت المعاهدة المفتاح السحري للتمكن 
من مملكة غرناطة، وبتكلفة قلیلة جدًا، وما دفعه فرناندو لحاكمها ورؤساء األجناد 

قة موسم واحد من القتال، كما إن المعاهدة جعلت ایزابیال  وفرناندو فیها ال یساوي نف
م ١٤٩٤یقدمان للكاثولیكیة أهم انتصار على اإلسالم، لذلك أطلق البابا علیهما سنة 

.)١٢(لقب  الملكیین الكاثولیكیین

لم تكن المعاهدة إال خدعة للسیطرة على مملكة غرناطة بأقل الكلف، فهي 
الرغم من أنها حملت توقیع الملكین الكاثولیكیین وولي عهدهما، حبر على ورق، على 

.)١٣(فضًال عن موافقة البابا وتوقیعه علیها

م وهم ١٤٩٢لقد عاش األندلسیون معاناة كبیرة بعد سقوط غرناطة سنة 
محاطیین بحراسة مشددة وتحت ضغوط نفسیة وعصبیة ال مثیل لها، بعبارة مختصرة 

٢لتسلیم إال خدیعة للغرناطیین، فمع صبیحة یوم الثالثاء وصریحة لم تكن معاهدة ا
م خرج أبو عبد اهللا الصغیر ١٤٩٢كانون الثاني سنة ٢/ هـ ٨٩٧ربیع األول سنة 

ومن معه وتقرقرت الدموع في العیون والزفرات في الصدور وهم  یودعون غرناطة، 
لعسكري اإلسالمي في وبدخول الملكین الكاثولیكیین غرناطة انتهى الوجود السیاسي وا

م تحوًال كبیرًا في التاریخ لخطورة األحداث التي جرت ١٤٩٢األندلس، فكانت سنة 
فیها ومنها مأساة المسلمین الذین بقوا في األندلس تحت الحكم الكاثولیكي الذین 

.)١٤(عاشوا أبشع مأساة إنسانیة في تاریخ البشریة
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دلسیین بعد ذلك ال یمكن أن والبد من القول إن سقوط غرناطة ومأساة األن
یوصف بوصمة عار في تاریخ الحضارة اإلسالمیة، بل إن ذلك الحدث التاریخي 
یثبت بأن ذلك العار قد التصق بتاریخ النصرانیة، ألن معاهدة التسلیم لغرناطة معاهدة 
دولیة نالت موافقة البابا في روما وهو یمثل أعلى سلطة دینیة، كما إن الملكان 

أن ملكي قشتالة " كیان یتعهدان في معاهدة التسلیم التي تحمل توقیعهما الكاثولی
یؤكدان ویضمنان بدینهما وشرفهما الملكي القیام بكل ما یحتویه هذا العهد من 

م ١٤٩٢/ هـ٨٩٨، وفي سنة )١٥("النصوص، ویوقعانه باسمیهما ویمهرانه بخاتمیهما 
حیث یأمران ولدهما األمیر وسائر كرر الملكان التعهد بااللتزم ببنود المعاهدة،

األعیان والنبالء بالمحافظة على بنود المعاهدة، فال ینقص منه شيء وال یعمل ضد 
ما جاء فیها، فقد حملت تلك المعاهدة توقیع وختم الملكان وولدهما وعدد كبیر من 
األمراء واألشراف، إال أن ما حصل على أرض الواقع كان نقض واضح وصریح لكل 

.)١٦(هدات التي ضمنتها معاهدة التسلیمالتع

فالتعصب والكراهیة للعرب والمسلمین جعلتهما یتبعان سیاسة القمع 
واالضطهاد لمسلمي غرناطة وٕاجبارهم على التنصیر، فكانوا تحت المراقبة، فهم في 

.  )١٧(موضع شك وریبة بشكل دائم

تلك البالد، إذ قسم كانت تلك المعاهدة بدایة لمرحلة تاریخیة جدیدة في تاریخ
:  المؤرخون تاریخ مسلمي غرناطة بعد السقوط على ثالث مراحل هي 

وهي المرحلة التي كانوا فیها تحت حكم الملكین الكاثولیكیین، : المرحلة االولى-ا
وفیها حاول األندلسیون مواجهة االضطهاد الذي تعرضوا له رغم معاهدة التسلیم التي 

المرحلة كان خروج السلطان أبي عبد اهللا الصغیر ومعه عدد تحفظ حقوقهم، وفي تلك 
كبیر من أهل غرناطة، وبذل الملكان الكاثولیكیان جهود كبیرة من أجل تشجیع 
األندلسیین على الرحیل، إال أن عدد كبیر منهم قرر البقاء في األندلس، والسیما أنهم 

هدوء نسبي لمدة سبع اشتروا أمالك أخوانهم الذین رحلوا بثمن رخیص، فقد ساد 
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م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
سنوات بعد تسلیم غرناطة، یعود الفضل فیه إلى القائد والحاكم العام وكونت دي تندیا 

.)١٨(من اسرة مندوزا ورئیس أساقفة غرناطة هرناندث دي طلبیرا

وهي مرحلة الملكین شارل الخامس وفیلیب الثاني، وفیها استمر : المرحلة الثانیة-٢
د األندلسیین، والتي جردتهم من كافة الحقوق، ومحاربة أي إصدار األوامر الملكیة ض

مظهر أندلسي إسالمي بسیط بالعقوبات الوحشیة، وتمیز بظهور الجهاد البحري 
.)١٩(اإلسالمي الذي كان األندلسیون عنصر فعال فیه

وهي مرحلة الملك فیلیب الثالث وفیها ترسخت القناعة بقرار الطرد : المرحلة الثالثة-٣
، والبد من الذكر أن هناك حقبتان لطرد األندلسیین بعد سقوط )٢٠(ئي  لألندلسیینالنها

غرناطة، األولى بعد الثورة األندلسیة الكبرى، والثانیة الطرد النهائي ابتداء من سنة 
.)٢١(م١٦٠٩

أما عن مراحل تنفیذ القرارات الصادرة من السلطة الحاكمة، فیمكن وصف 
التي نظرت السلطات فیها إلى األندلسي كطفل ینبغي تعلیمه المرحلة األولى بالمرحلة 

مبادى الدین الجدید دون مراعاة لمشاعره ومعتقدته، من أجل إذابته في المجتمع 
الجدید، وهذه المرحلة كانت هي المرحلة األكثر لیونه في تاریخ تلك المرحلة، أما 

عقل، ویجب تلقینهم، فهم الثانیة فكان األندلسي شبیه الحیونات غیر المروضة وبدون
كالدجاج ینبغي إطعامهم وذلك بتلقینهم الدین الجدید وهي مرحلة خطرة ، فاألندلسي 
بنظر السلطات مادة تدخل في الحسابات، فهو إما مصدر لغنى خزینة الدولة، أو 

.)٢٢(مشروع للطرد
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الخاتمة
راسة  م د١٤٩١/ هـ٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة " توصل البحث المعنون 

-:إلى عدد من النتائج من أهمها " تاریخیة

هـ قد ٨٩٧محرم٢١/ م١٤٩١تشرین الثاني ٢٥إن المعاهدة التي وقعت في 
ونالت الدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة،منحت الغرناطیین  جمیع الحقوق األساسیة

العهد موافقة البابا، وختمت بتوقیع الملكیین الكاثولیكیین، وفیما بعد توقیع ولي
والنبالء، بما یضمن تنفیذها، ولكن على أرض الواقع لم تكن إال حبرا على ورق 

.وخدعة، الغایة منها ضمان استسالم المدینة بأقصر وقت وأقل التكالیف 

لقد أسست  تلك المعاهدة إلى مرحلة تاریخیة جدیدة في تلك البالد، اتسمت 
وط غرناطة تعرضوا إلى االضطهاد بالتعصب الدیني والعنصري، فاألندلسیون بعد سق

في كل جوانب الحیاة، ومن ثم جاء قرار الطرد من بالدهم، لیتوج السلب الكامل
.لحقوقهم التي حفظتها تلك المعاهدة 

لذلك البد للباحثین في تاریخ تلك المرحلة أن یتبنوا الدعوة إلى إعادة حقوق 
ة، وسلبتها منهم روح التعصب األندلسیین كونها حقوق حفظتها معاهدة تسلیم غرناط

.الدیني الذي أطر العالقة بین المسلمین والمسیحین هناك 
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م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
:الهوامش 

مختار الصحاح، دار الرسالة، ) . هـ٦٦٦ت (الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )١(
.٤٦٠، ص١٩٨٣الكویت، 

خلیج لألبحاث، مركز غراهام ایفانز وجیفري نوینهام، قاموس بنغوین، ترجمة مركز ال)٢(
؛ فرانك بیلي، معجم بالكویل  ٧٤٣،ص٢٠٠٤الخلیج لألبحاث، اإلمارات العربیة المتحدة،  

للعلوم السیاسیة، ترجمة مركز الخلیج لألبحاث، مركز الخلیج لألبحاث ، األمارات العربیة 
.٦٦٤، ص ٢٠٠٤المتحدة، 

(3)Rachel Arie , Espana Musulmana siglos v111-xv , Barcelona
,1993,p. 13-31.

:م ١٤٩٢عن أحوال األندلس قبل انتهاء الحكم اإلسالمي سنة ینظر) ٤(
Emilio Gonzalez Ferrin, Historia General de al-andalus,

Segunda Edicion, Almuzara, 2007, pp.339-424; David Levering
Lewis, God’s Crucible Islam and Making of Europe 570-1215,
w.w.norton , New York- London, N.D., p. 85, p.184; L.p. Harvey,
Muslims in Spain1500-1614, university of chicogo press, Chicago-
London, 2005, p. 2-44.

حمد بن صالح السحباني ، أثر الضعف الخلقي  في عصر ملوك الطوائف ،منشور 
ال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموریسكیة، منشورات عبد الجلیل التمیمي ، أعم: في

/ ٢، ١٩٩٣مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق والمعلومات ، زغوان ، 
٢٦٢- ٢٦٢.

(5)Abdal Halim uwes , La Rivalidad Material y la Derrota de Al-
andalus, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve  centenaire  de  las  chute  de
Granada 1492- 1992,  Zaghouan , 1993, vol2, p. 220 ; Saher
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Abdel Aziz Salm, The relation between mamluk Egypt and Granada
befor and aftar its fall. in : Abdeljelil Temim.i, Le Ve centenaire de
las chute de  Granade 1492- 1992, Zaghouan, 1993, vol.2, p83;

أزهار ) . هـ١٠٤١ت (المقري، شهاب الدین احمد بن محمد المقري التلمساني : ینظر
الریاض في أخبار عیاض ، تحقیق مصطفى السقا وٕابراهیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي، 

نفح ).هـ١٠٤١ت (، أبو العباس أحمد بن محمد ؛ المقري٦٨-١/٦٧م،١٩٤٢القاهرة ، 
ت، .م ، د.یب من غصن األندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطبیب، دالط
.٢٨٠، ص ٦ج

(6)Cheikha Djamaa, La chute de Granade atravers la poesie
andalouse, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve  centenaire de las  chute de
Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993, vol.2  , p. 123;

.١٠٣/ ١؛ المقري ، ازهار الریاض ، ٥٤٨/ ٤المقري ، نفح الطیب ، -:ینظر 

وجدان فریق عناد، األحوال العامة لألندلسیین في غرناطة بعد انتهاء الحكم العربي ) ٧(
.٥٠، ص ٢٠١٧دراسة تاریخیة، مجلة التراث العلمي العربي، العدد األول، –اإلسالمي 

حدد بصفحات محددة،وٕان إضافة بنود المعاهدة وفق المصادر لما كان البحث م) ٨(
سنكتفي بذكر المرجع . القشتالیة سیجعل البحث بحجم أكبر، بما الیتفق وسیاسة المجلة 

محمد عبد اهللا عنان، نهایة األندلس وتاریخ - :ینظر .الذي نقلها من مصادرها األصلیة 
؛ عبد الواحد ذنون ٢٣٩-٢٣٦، ص١٩٥٨العرب المنتصرین، مطبعة مصر، القاهرة، 

، دار المدى ١طه،حركة المقاومة العربیة اإلسالمیة  في األندلس بعد سقوط غرناطة، ط
.٨،ص ٢٠٠٤اإلسالمي، بیروت ، 

.٢٥٦- ٢٥٢/ ٤نفح الطیب ، )٩(
(10)Cheikha Djamaa , op.cit  ,2/130-131.

.١٢٥، األمة األندلسیة الشهیدة ، ص سعید بشتاوي عادل )١١(
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م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
(12)David Levering Lewis ,op.cit, p.224

١٢٧- ١٢٥، األمة األندلسیة الشهیدة، ص ص سعید بشتاويعادل)١٣(
حسین مؤنس، رحلة االندلس حدیث الفردوس الموعود، الشركة العربیة - :ینظر)١٤(

.٨، ص ١٩٦٣للطباعة والنشر، القاهرة، 
.٢٥١- ٢٥٠محمد عبد اهللا عنان، نهایة األندلس ،ص )١٥(

(16)Aoureddine Sgair, con science Historique et Psycho collective a
traves de la  Literatura  Aljamiada, in : Abdeljelil Temimi, Le Ve
centenaire de las chute de Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993,
vol.2 , p. 141.
(17)Cheikha Djamaa , op.cit, 2/130- 131.
(18)Saher Abdel Aziz Salm, op.cit, 2/ ١٢٣- ١١١ ;

محمد عبده حتاملة، التنصیر القسریلمسلمي األندلس في عهد الملكین : ینظر كذلك
وما بعدها ؛ جمال عبد الكریم، الموریسكیون تاریخهم ٦٢، ص ١٩٨٠الكاثولیكیین، عمان، 

وما ١٤م ، ص١٩٩٠یولیو ، –نایر ، ی٦و٥وأدبهم، مجلة المؤرخ المصري، العددان 
.بعدها 

یقصد بالجهاد البحري اإلسالمي العملیات التي قام بها المسلمون في البحر المتوسط )١٩(
ضد السفن االسبانیة والبرتغالیة وغیرها من الدول األوروبیة والتي جاءت بدایته ردًا على 

محمد رزق، األندلسیون -:ینظر. االعتداءات المسیحیة على المسلمین في األندلس
، ص١٩٨٩المیالدي، الدار البیضاء، ١٧و١٦خالل القرنین وهجراتهم إلى المغرب 

؛٦٦؛ محمد حجي ، الموریسكیون والجهاد البحري في المغرب الكبیر ، ص ٢٢١- ٢١٠
Raafat Al – seikh, connection between the end of Muslim in the
Mideterrnean sea, in : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las

chute de Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993, vol.2, p. 174.
(20)Saher Abdel Aziz Salm, op.cit, 2/١١١.
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(21)Bernard Leblon, Quelques reactions espagnoles après
L´EXPULSION DES Morisques   paralleles avec l´ expulsion  avortee
des gitans, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve  centenaire  de las chute de
Granada 1492- 1992, Zaghouan, 1993, vol.1 , p.417;  Guillermo
Gozalbes Busto, Aspectos Sociales Politicos y Econmicos de los
Moriscos en Marruecos, in : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de
las chute de Granada 1492- 1992, Zaghouan , 1993, vol.1, p.307.

میلودة الحسناوي، الموریسكیون في الفكر التاریخي قراءة في األبحاث والدراسات )٢٢(
الموریسكیون في المغرب، منشور أكادیمیة المملكة المغربیة الندوة : الموریسكیة اإلسبانیة، في

.١٤٧-١٤٦، ص ٢٠٠٠شتنبر، شفشاون ، ٢٣- ٢١جمادى الثاني ٢٤-٢٢ة الثانی
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م١٤٩١/ه٨٩٧معاهدة تسلیم غرناطة 
:قائمة المصادر والمراجع 

العربیة - ١

، ٦و٥جمال عبد الكریم، الموریسكیون تاریخهم وأدبهم، مجلة المؤرخ المصري، العددان ـ١
.م١٩٩٠یولیو ، –ینایر 

الشركة العربیة للطباعة والنشر، حسین مؤنس، رحلة االندلس حدیث الفردوس الموعود،ـ ٢
.١٩٦٣القاهرة، 

: حمد بن صالح السحباني ، أثر الضعف الخلقي  في عصر ملوك الطوائف ،منشور فيـ ٣
عبد الجلیل التمیمي ، أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموریسكیة، منشورات 

. ١٩٩٣لمعلومات ، زغوان ، مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق وا

.، األمة األندلسیة الشهیدة  سعید بشتاوي عادل ـ ٤
،عبد الواحد ذنون طه ،حركة المقاومة العربیة اإلسالمیة  في األندلس بعد سقوط غرناطةـ ٥
.٢٠٠٤،  دار المدى اإلسالمي ، بیروت ، ١ط
نصرین، مطبعة مصر ، القاهرة ، محمد عبد اهللا عنان، نهایة األندلس وتاریخ العرب المتـ ٦

١٩٥٨..
محمد عبده حتاملة، التنصیر القسریلمسلمي األندلس في عهد الملكین الكاثولیكیین، ـ ٧

.١٩٨٠عمان، 
أزهار الریاض ) . هـ١٠٤١ت (المقري، شهاب الدین احمد بن محمد المقري التلمساني ـ ٨

ي وعبد الحفیظ شلبي، القاهرة ، في أخبار عیاض ، تحقیق  مصطفى السقا وٕابراهیم األبیار 
.م١٩٤٢

نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٩
.ت.م ، د.الخطیب، د

وجدان فریق عناد، األحوال العامة لألندلسیین في غرناطة بعد انتهاء الحكم العربي ـ ١٠
.٢٠١٧اریخیة، مجلة التراث العلمي العربي، العدد األول، دراسة ت–اإلسالمي 



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

وجدان فریق عناد.د.أ
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