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السمخز
وقعت معاىجة غخناشة في ٕ٘ تذخيغ الثاني (نػفسبخ) ٜٔٔٗم ٕٔ /محخم ٜٛٚىـ ،ومشحت
الغخناشييغ جسيع الحقػق األساس الجيشية واالجتساعية واالقترادية ،ولكغ عمى أرض الػاقع لع تكغ
إال خجعة لزسان استدالم السجيشة بأقرخ وقت وأقل التكاليف .
وقج أسدت تمظ السعاىجة إلى مخحمة تاريخية ججيجة ،اتدست بالتعرب الجيشي والعشرخي،
فاألنجلديػن بعج سقػط غخناشة تعخضػا إلى االضصياد في كل جػانب الحياة ،وإلى سمب كل
حقػقيع اإلندانية .ومشيا حقيع في االحتفاظ بأسسائيع وألقابيع العخبية وندبتيع إلى بالدىع األنجلذ،
بل أصبحػا يشعتػنيع برفات ومدسيات مختمفة تجل عمى اإلىانة والتحقيخ وأشيخىا السػرسكييغ .
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The Historical Dimension of term Moriscos
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Abstract
The Treaty of Granada was signed on 25 November 1491, and gave
the Grenadians 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
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The Andalusia's were subjected to persecution in all aspects of life and the
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السقجمة :
كانت معاىجة غخناشة ٜٛٚىـ ٜٔٗٔ /م وثيقة ضسشت حقػق األنجلدييغ بعج استدالم السجيشة،
وأن كانت تمظ الحقػق حب اخ عمى ورق .فقج بقيت بشػدىا العكاز الحي يمجأ إليو األنجلدييغ لمػقػف
إمام ضمع الدمصة الحاكسة  ،الحيغ سمبا حقػقيع التي حفطتيا ليع تمظ السعاىجة .
ومغ تمظ الحقػق السدمػبة التدسيات التي أشمقت عمييع فيي ال تخخج عغ نطخة التعالي
والتعرب الجيشي والقػمي وفييا مغ دالالت ومعاني التحقيخ واالستيداء واالنتقاص مغ إندانيتيع
وانتسائيع الجيشي والقػمي كػنيع مدمسيغ يشتسػن إلى الحزارة اإلسالمية  .سيتشاول البحث ىحه
اإلشكالية وفقا لمسحاور اآلتية:
أوال -:لمحة تاريخية عؼ األوضاع العامة في غخناطة قبيل عقج المعاهجة.
ثانيا -:تدمية األنجلديؽن بالمؽريدكيؼ.
الكمسات االفتتاحية  :مرصمح  ،السػريدكيػن  ،األنجلذ  ،غخناشة .
أوال :لمحة تاريخية عؼ األوضاع العامة في غخناطة قبيل عقج المعاهجة
عشج الحجيث عغ األسباب التي أدت إلى سقػط غخناشة ،فالبج مغ ذكخ االنقدامات بيغ
حكاميا والخالفات األسخية بيشيع ،فزالً عغ تخاذل القػى الحاكسة في العالع اإلسالمي عغ نرخة
غخناشة ،فكان سقػشيا في سشة ٜٛٚىـٜٕٔٗ /م نتيجة شبيعية لمطخوف الجاخمية والخارجية التي
أحاشت بالسسمكة(ٔ).
فبعج سيصخة اإلسبان عمى السشاشق السحيصة بغخناشة ،بجأ حرار السجيشة في ٕٔ جسادى
الثاني ٜٛٙىـ ٕٖ /نيدان ٜٔٔٗم الحي استسخ سبعة أشيخ ،إذ عدكخ الجير عمى ضفاف نيخ
ششيل عمى بعج مدافة تقجر بفخسخيغ مغ السجيشة ،وبجأ الجير بإتالف السدارع وتخخيب القخى
والقالع والحرػن ،ولجأ سكان تمظ األماكغ إلى االحتساء بدػر غخناشة ،ومغ حجارة تمظ القخى
والحرػن والقالع بشى السمكان الكاثػليكيان ايدابيال ممكة قذتالة(ٕ) وفخديشانج ممظ ارغػن(ٖ) مجيشة
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عدكخية سسيت سشتفى ( )santafeومعشاه اإليسان السقجس أو العشاية السقجسة ،وكان بشاء تمظ
السجيشة إشارة إلى أن الحرار سيصػل والبج مغ مجيشة تحسي الجير مغ بخد الذتاء ،فزالً عغ
التأثيخ الشفدي عمى سكان غخناشة ،ألنو يعكذ إصخار السمكان الكاثػليكيان عمى استئرال الػجػد
اإلسالمي بذكل نيائي(ٗ).
ونتيجة لحلظ التقى وفج مغ أىل غخناشة الدمصان أبي عبج هللا الرغيخ(٘) الحي لع يكغ يسمظ
غيخ إضيار الحدن واأللع ،وأمام تفاقع األوضاع بجأت الحالة تدػء ،وفػض الدمصان األمخ إلى أعيان
غخناشة ،واتفقػا عمى مفاوضة السمكيغ الكاثػليكييغ لتدميع السجيشة ،وكان الػزيخ أبي القاسع بغ عبج
السمظ ٙىػ مغ وقع عميو االختيار لمكيام بتمظ السيسة ،وكان ذلظ في ذي الحجة ٜٛٙىـ  /تذخيغ
األول ٜٔٔٗم ،فبجأ الدعي مغ خالل السفاوضات إلى عقج ىجنة بيغ الدمصان أبي عبج هللا الرغيخ
والسمكيغ الكاثػليكييغ في ٕٔ محخم ٜٛٚىـ ٕ٘ /تذخيغ الثاني ٜٔٔٗم.
وكانت السفاوضات تجخي بدخية شجيجة أحيانا في غخناشة وأحيانا أخخى في قخية جخليانو
القخيبة مغ جشػب شخق مجيشة سشتفى ،وكان أبػ عبج هللا الرغيخ قج أرسل رسالة إلى السمكييغ
الكاثػليكييغ بأن تكػن السفاوضات سخية خذية مغ الغخناشييغ  .واستسخت السفاوضات بزعة
أسابيع ،وانتيت بتػقيع السعاىجة في ٕٔ محخم ٜٛٚه ٕ٘ /تذخيغ الثاني ٜٔٔٗم ،التي ذيمت
بتػقيع ممكي قذتالة ،المحيغ ضسشا بجيشيسا وشخفيسا السمكي تشفيح نرػص السعاىجة ويػقعانيا
باسسييسا ويسيخانو بخاتسييسا.
تزسشت تمظ السعاىجة التي قخرت مريخ آخخ القػاعج األنجلدية ( )ٙٚبشجاً وفق السرادر
العخبية ،و( )٘ٙبشجاً وفق السرادر القذتالية( ،)ٚتعيج فيو السمكان واقدسا بجيشيسا عمى االلتدام ببشػد
السعاىجة ،التي نرت عمى أن لمسدمسيغ " تأميغ الرغيخ والكبيخ في الشفذ واألىل والسال وإبقاء
الشاس في أماكشيع ودورىع ورباعيع وعقارىع ،ومشيا إقامة شخيعتيع عمى ماكانت عميو وال يحكع أحج
عمييع إال بذخيعتيع ،وأن تبقى السداجج كسا كانت واألوقاف كحلظ ،وأن ال يجخل الشرارى دار مدمع
وال يغربػا أحج  ،وأن ال يػلي عمى السدمسيغ نرخانيأ أو ييػدياً مسغ يتػلى عمييع مغ قبل
سمصانيع ،وأن يفتظ جسيع مغ أسخ في غخناشة مغ حيث كانػا ،والسيسا أعيانا نز عمييع ،ومغ
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ىخب مغ أسارى السدمسيغ ودخل غخناشة ال سبيل عميو لسالكو وال سػاه ،والدمصان يجفع ثسشو لسالكو،
ومغ أراد الجػاز لمعجوة ال يسشع ،ويجػزون في مجة عيشت في مخاكب الدمصان ال يمدميع إال الكخاء،
ثع بعج تمظ السجة يعصػن عذخ ماليع والكخاء ،وأن ال يؤخح أحج بحنب غيخه ،وأن ال يقيخ مغ أسمع
عمى الخجػع لمشرارى وديشيع ،وأن مغ تشرخ مغ السدمسيغ يػقف أياما حتى يطيخ حالو ويحزخ لو
حاكع مغ السدمسيغ وآخخ مغ الشرارى ،فإن أبى الخجػع إلى اإلسالم تسادى عمى ما أراد ،وال يعاتب
عمى مغ قتل نرخانيا أيام الحخب ،وال يؤخح مشو سمب مغ الشرارى أيام العجوة ،وال يكمف السدمع
بزيافة أجشاد الشرارى وال يدفخ لجية مغ الجيات ،وال يديجون عمى السغارم السعتادة  ،وتخفع عشيع
جسيع السطالع والسغارم السحجثة ،وال يصمع نرخاني الدػر ،وال يتصمع عمى دور السدمسيغ ،وال يجخل
مدججاً مغ مداججىع ،ويديخ السدمع في بالد الشرارى آمشا في نفدو ومالو ،وال يحسل عالمة كسا
يحسل الييػد وأىل الججغ( ،)ٛوال يسشع مؤذن وال مرمي وال صائع وال غيخه مغ أمػر ديشو ،ومغ
ضحظ مشو يعاقب ،ويتخكػن مغ السغارم سشيغ معمػمة ،وأن يػافق عمى كل الذخوط صاحب رومة
ويزع خط يجه  ،وأمثال ىحا مسا تخكشا ذكخه"(.)ٜ
وىكحا ضسشت ىحه السعاىجة الحخية الجيشية ومشيا حق السدمسيغ في مسارسة لغتيع وشعائخ
ديشيع ونطسيع الذخعية وعاداتيع االجتساعية دون أن يسديع أذى ،الحخية الذخرية التي ضسشت ليع
األمغ والدالمة وليع االختيار بيغ البقاء أو الخحيل عغ االنجلذ ،الحخية االقترادية والحفاظ عمى
حقػقيع في الترخف بسستمكاتيع العيشية والعقارات(ٓٔ) .
ولكغ عشج تحميل السعاىجة فأنيا تبجو مغ أفزل السعاىجات لمغخناشييغ التي يسكغ الػصػل
إلييا في أوقات الحخب ،فحقػق الغخناشييغ األساسية مزسػنة ـ أما فيسا يتعمق بحقػق القذتالييغ فال
نكاد نججىا في السعاىجة ،وكأن حال القذتالييغ يقػل حيشيا " :أكتبػا ما تذاؤون ونحغ نزسغ مػافقة
إيدابيال وفخنانجو" ،لحلظ كانت معاىجة غخناشة مغ وجية نطخ الغخناشييغ " وثيقة لمحكع الحاتي وتبجو
ىحه السعاىجة وثيقة غخناشية صخفة "(ٔٔ) ،وربسا يكػن الدبب وراء ذلظ أن معاىجة التدميع فتحت
لمسمكيغ الكاثػليكييغ أبػاب غخناشة سمساً ،وخمرتيع مغ نفقات الحخب ،فقج قجرت نفقات الحخب لسجة
(ٔٔ) سشة بـ (ٓٓ )ٛمميػن مخابصي ،وال يدالػن بعيجيغ عغ الديصخة عمى مسمكة غخناشة ،وإن سقػط
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مجيشة حريشة مثل غخناشة كان صعب ججا يقتخب مغ السدتحيل ،فصميصمة األصغخ مغ غخناشة
استسخ حرارىا سبع سشيغ فكانت السعاىجة السفتاح الدحخي لمتسكغ مغ مسمكة غخناشة ،وبتكمفة قميمة
ججاً ،وما دفعو فخنانجو لحاكسيا ورؤساء األجشاد فييا ال يداوي نفقة مػسع واحج مغ القتال ،كسا إن
السعاىجة جعمت ايدابيال وفخنانجو يقجمان لمكاثػليكية أىع انترار عمى اإلسالم ،لحلظ أشمق البابا
عمييسا سشة ٜٗٔٗم لقب السمكييغ الكاثػليكييغ(ٕٔ) .
لع تكغ السعاىجة إال خجعة لمديصخة عمى مسمكة غخناشة بأقل الكمف ،فيي حبخ عمى ورق،
عمى الخغع مغ أنيا حسمت تػقيع السمكيغ الكاثػليكييغ وولي عيجىسا ،فزالً عغ مػافقة البابا وتػقيعو
عمييا(ٖٔ).

ثانيا :التدمية األنجلديؽن بالمؽريدكيؼ
لقج عاش األنجلديػن معاناة كبيخة بعج سقػط غخناشة سشة ( ٜٛٚىـ ٜٕٔٗ/م) وىع محاشيغ
بحخاسة مذجدة وتحت ضغػط نفدية وعربية ال مثيل ليا ،بعبارة مخترخة وصخيحة لع تكغ معاىجة
التدميع إال خجيعة لمغخناشييغ ،فسع صبيحة يػم الثالثاء( ٕ ربيع األول سشة ٜٛٚىـ  ٕ /كانػن
الثاني سشة ٕٜٔٗم ) خخج أبػ عبج هللا الرغيخ ومغ معو واغخقت العيػن بالجمػع والدفخات في
الرجور وىع

يػدعػن غخناشة ،وبجخػل السمكيغ الكاثػليكييغ غخناشة انتيى الػجػد الدياسي

والعدكخي اإلسالمي في األنجلذ ،فكانت سشة(ٜٛٚه ٜٕٔٗ /م) تحػالً كبي اًخ في التاريخ لخصػرة
األحجاث التي جخت فييا ومشيا مأساة السدمسيغ الحيغ بقػا في األنجلذ تحت الحكع الكاثػليكي الحيغ
عاشػا أبذع مأساة إندانية في تاريخ البذخية(ٗٔ).
عمى الخغع مغ أن معاىجة التدميع لغخناشة معاىجة دولية نالت مػافقة البابا في روما وىػ
يسثل أعمى سمصة ديشية ،كسا إن السمكان الكاثػليكيان يتعيجان في معاىجة التدميع التي تحسل
تػقيعيسا "أن ممكي قذتالة يؤكجان ويزسشان بجيشيسا وشخفيسا السمكي الكيام بكل ما يحتػيو ىحا العيج
مغ الشرػص ،ويػقعانو باسسييسا ويسيخانو بخاتسييسا"(٘ٔ) ،وفي سشة (ٜٛٛىـٜٕٔٗ /م) كخر
السمكان التعيج بااللت ادم ببشػد السعاىجة ،حيث يأمخان ولجىسا األميخ وسائخ األعيان والشبالء
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بالسحافطة عمى بشػد السعاىجة ،فال يشقز مشو شيء وال يعسل ضج ما جاء فييا ،فقج حسمت تمظ
السعاىجة تػقيع وختع السمكان وولجىسا وعجد كبيخ مغ األمخاء واألشخاف ،إال أن ما حرل عمى أرض
الػاقع كان نقس واضح وصخيح لكل التعيجات التي ضسشتيا معاىجة التدميع(.)ٔٙ
فالتعرب والكخالية لمعخب والسدمسيغ جعمتيسا يتبعان سياسة القسع واالضصياد لسدمسي
غخناشة وإجبارىع عمى التشريخ ،فكانػا تحت السخاقبة ،فيع في مػضع شظ وريبة بذكل دائع(.)ٔٚ
ومغ مطاىخ تمظ الدياسة تدسية األنجلديػن بالسػريدكيغ وما فييا مغ دالئل عمى معاني
تحسل االحتقار والشطخة السستمئة بالعشرخية والتعرب الجيشي والقػمي .
في البجء البج مغ الخجػع إلى السعجع (قامػس المغة اإلسبانية) الرادر عغ األكاديسية السمكية
في شبعتو الثانية والعذخون لعام ٕٔٓٓ ( .)ٔٛالحي جاء فيو عغ كمسة السػريدكي أنيا صفة
تعشي-:
ٔ -صفة

مػرو

تصمق

مغ

عمى

إلى

يشتسي

()adj. moro : perteneciente al África septentrional.

شسال

أفخيكيا

ٕ -صفة لذخز مدمع  :عسج (اصبح مديحيا بالقػة او الخػف) بعج استخداد االراضي
االسبانية بعج ىديسة العخب  ،وبقي في إسبانيا.
) adj. Dicho de una persona: Musulmana, que, terminada la Reconquist,
(era bautizada y se quedaba en España.

ٖ -صفة

تشتسي

أو

تتعمق

بالسػريدكييغ

() adj. Perteneciente o relativo a los moriscos.
ٗ -صفة تصمق في أمخيكا السدتعسخة (اي امخيكا الجشػبية)  :عمى الحي ولج ىجيغ مثال اسػد
وابيس او امغ وإسبانية  ،اي مغ افخيكيا واسبانيا

)adj. En la América colonial, nacido de mulato y española, o de español
(y mulata. U. t. c. s.
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ومغ ثع البج مغ الخجػع إلى السعمػمات الستػفخة في بصػن الكتب فشجج أن األنجلدييغ الحيغ عاشػا
في غخناشة بعج أنتياء الحكع اإلسالمي أشمق عمييع تدسيات متشػعة وىي -:
 السػريدكي  -:أشمقت عمى األنجلدييغ الحيغ أصبحػا تحت الحكع األسباني السديحي تدسياتعجيجة مشيا  :مػرو ( )moroوالتي تعشي السحارب أو الغخيب عغ السجسػعة ( futues de
 ) morosأو ) .)ٜٔ( ( terra de morosوكحلظ تعشي العخب السغاربة أو األفارقة ()moro
السيجخيغ (  ، )hagaransالسحسجييغ ( )muhammadans
 ،السججشيغ (، )mudejares
َ
 ،الدخاسيشػ ( )sarracenoالسحخفة عغ الرحخاوي السقرػد مشيا عخب الرحخاء( ،)sahara
بالسججشيغ أو أىل الججغ فقج ضيخت في (الدابع اليجخي /القخن الثالث
 السججشػن  -:أما التدسيةّ
عذخ السيالدي) عشجما أختارت أعجاد كبيخة مغ االنجلدييغ البقاء في مجنيع وعجم الخحيل بعج

احتالليا فأشمق عمييع ذلظ االسع والحي يحسل معشى االسترغار ألنيع لع يخحمػا عغ السجن التي
أصبحت تحت حكع اإلسبان(ٕٓ).
 كسا وجج في رسائل األستيصان ( )Carta de Poblationوفي عادات شخشػ از ( )ٕٔ()costums de Tortosaوصف االنجلدييغ بكمسة (  ) Sarraiوالتي تعشي السدمع الحي
انجمج مع السجسػعة بالسحافطة عمى تقاليجىا وديشيا  ،كسا أستعسل مرصمح ( )exarics vells
 ،بسعشى العبج أو القغ(ٕٕ).
 أما عغ تدسية االنجلدييغ برفات الحيػانات فكان مغ باب الذتائعالسديحيػن

والتحقيخ  ،فقج كان

يعتبخون االنجلدييغ نرارى ججد ،وىع مػضع شظ وريبة  ،وكانػا يشعتػنيع

ويرفػنيع بالحيػانات مثل البغل أو الججاجة أو الشحمة  ،وألنيع يمجون كثي اخ فكانػا يرفػنيع
بالشسل واألرانب والفئخان  ،فزال عغ صفات آخخي مثل لرػص الغخبان  ،وماكخون كالثعالب ،
وكانػا يذبيػن صػت اآلذان برػت عػاء الحئاب  ،ومغ يشصق بالعخبية برػت الخفافير ،
وكانػا يصمقػن عمى االنجلدييغ سكان السجيشة

كخكجن  ،عشكبػت  ،عقخب  ،أما األنجلديػن

الحيغ يدكشػن البجو  ،فكانػا يرفػنيع بالحيػان الخصيخ مثل الشسخ وابغ آوى  ،لكغ الذتيسة
الستجاولة والسػجية لكل أندان لو عالقة باإلسالم ىي كمب ثخفانتذ ( . )ٕٖ() cervantes
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-

أما في بمشدية فقج كان يصمق عمى االنجلدييغ تدسية " أمة السديحييغ الججد مغ االنجلدييغ في
مسمكة غخناشة" (ٕٗ).
إال أن االسع األكثخ شيخة ىػ السػريدكيػن والتي تعشي الشرارى الججد أو الشرارى
الرغار(ٕ٘) .والحي أستعسل بذكل رسسي في السخاسيع السمكية التي صجرت في القخن الدادس
عذخ( )ٕٙمتسثال باألمة السػريدكية أو السػريدكيػن ( .)moriscosويبجو واضحا القرج الدياسي
مغ وراء تمظ التدسية ،ىػ التسيد بيغ األنجلدييغ قبل وبعج سقػط غخناشة مغ أجل سمبيع جسيع
حقػقيع ،ويتحسل السؤرخػن السدؤولية التاريخية في استسخارىا والسيسا العخب والسدمسيغ الحيغ
استعسمػا التدسية نقال عغ مؤرخي الغخب والسدتذخقيغ دون االنتباه إلى السغدى الدياسي الحي
يحسل في شياتو الفرل بيغ األنجلدييغ الحيغ ضمػا تحت حكع اإلسبان السدحييغ  ،وبيغ أججادىع
السدمسيغ(.)ٕٚ
والبج مغ الحكخ أن األنجلدييؼ الحيؼ هاجخوا أو ظمؽا في األنجلذ ،لػ يدتعممؽا تدمية
المؽريدكييؼ بل كانؽا يقؽلؽن أنجلذ بجون ياء الندب أو أهل األنجلذ أو غخناطييؼ أو أهل
غخناطة ،كما في الؽثائق التي عثخ عميها فيما بعج بالمغة العخبية أو األلخميادية  ،وكتابات
األنجلدييؼ المهاجخييؼ ومنهػ الحدؼ الؽزان  ،واحمج بؼ قاسػ الحجخي ،ودمحم بؼ رفيع المخسي
وابخاهيػ غانػ الخباش وغيخهػ(.)28
لحلغ يجب عمى المؤرخيؼ المنرفيؼ أثبات حقؽق األنجلدييؼ التاريخية المدمؽبة بعج استدالم
غخناطة ابتجاء مؼ وصفهػ باالسػ األصح تاريخيا  ،وهؽ األنجلديؽن ،والحي يعني تثبت وأعتخف
بتمغ الحقؽق .
 الجحر التاريخي لمرطمح المؽر (المؽريدكييؼ )ٕٜ
ػر
جاء في القخان الكخيع قػلو تعالى﴿ :يؽم تمؽر الدماء مؽ ار﴾( ) وجاء في تفديخىا تَ ُس ُ

ـزـصخب وتتقمب كسا يزصخب مػج البحخ(ٖٓ) .وقػلو تعالى ﴿أمنتػ
وتعشي تتحخك وتسػر الدساء تـَ ْ

مؼ في الدماء أن يخدف بكػ األرض فإذا هي تمؽر﴾(ٖٔ) ،وجاء في تفديخىا عشجما تزصخب
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االرض ويختج كل شئ فػق ضيخىا ويتحصع ويسػر كل ما عمييا ويزصخب فال يسدكو قػة وال
حيمة(ٕٖ).
وعشج البحث في معاجع المغة العخبية نجج كمسة مػر مغ األسساء التي تحسل معشى صػت
مار َيسػر ُ ،م ْخ َ ،م ْػًار  ،فيػ َم ِائخ،
مار " َ
البحخ واضصخابو وأن كانت مغ األفعال فيي مغ الفعل َ
َّ
ص َخَب ْت
تحخك وتجافع في اضصخاب
يء ،مار َّ
اض َ
اج َو ْ
الب ْح ُخ َم َ
ذىابا وجيئة َ ،مار َ
ً
جل ّ
َ
الخ ُ
مار الذ ُ
اج ُو  ،م َار اْلساء َعَمى األ َْر ِ
َّار َ َّ
،م َار
ض َج َخَ ،م َار ِت َّ
وس َار ْت ُمي ٌ
أ َْم َػ ُ
اء :أَذابو َ
الد َح َاب ُة تَ َح َّخَك ْت َ
َ
،مار الجو َ
َ ُ

انرب َّ
فتخدد،
الدائل عمى وجو األَرض:
مار
َّ
الرػف َنَف َذو َ ،م َار الذيء َم َار َم ْػًار َّ
َ
تحخ َك وتجاَفعَ ،
ُ
ِ
الدشان فى السصعػنَّ :
تخدد،
مار ٌ
جاء وذىب فى اضصخاب وسخعة  ،ومار التُّخ ُ
اب :ثار  ،ومار ّ
فالنَ :
م َار ِّ
اب :أَثارتو"(ٖٖ).
الخ ُ
يح التخ َ
َ

ىشاك رأي حػل كمسة مػر أنيا جاءت مغ ىجخة األمػرييغ إلى شسال بالد الذام في الشرف
األول مغ األلف الثالث (ق .م) وتعشي كمسة ( )Amurruسكان الغخب بالشدبة لدكان بالد ما بيغ
الشيخيغ أي البالد التي تقع إلى الغخب مغ نيخ الفخات ثع تػسع السعشى في عيج البابمييغ ليذسل
سػريا ووسصيا(ٖٗ).
وىشاك راي يخبط بيغ اسع السػر والكشعانييغ فقج اشمق اليػنانيػن عمى العسػرييغ الكشعانييغ
( )Amoresوتعشي الغخبييغ وىي كمسة تشاقمػىا مغ الدػمخييغ والبابميػن واصبحت صفة لدكان
الغخب واصبحت كمسة غخب عشجىع ( ،)Amurruواخح الخومان الكمسة نقال عغ اليػنان واصبحت
مخادفة لكمسة سكان الغخب وقج تحخفت وصارت مػري فذاعت وانتذخت عشج الخومان واصبحت
ذات داللة جغخافية تصمق عمى الغخب ثع عمى ليبيا الغخبية اي القدع الغخبي مغ بال السغخب
القجيع واستعسمػىا عمى كل سكان غخب ليبيا اي السػرو ومشيا اشتقت كمسة السػريدكيػن اي سكان
السغخب العخبي باالنجلذ(ٖ٘).
واستشادا إلى ىحا الخأي فتكػن كمسة مػر مػجػدة عشج الكشعانييغ واالرامييغ والكمجان وغيخىع مغ
األقػام ،ومغ باب التأثخ والتأثيخ بيغ الحزارات غجا لكمسة السػر معشى أخخ ىػ البحخ ومشيا
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اشتقت كمسات متعجدة في المغات السختمفة ففي الفخندية كمسة (  )merو)  )marinaتعشي السيشاء
و( ) marineتعشي البحخية  ،وكمسة مػريتانيا وتعشي أرض البحارة .اما عغ االنكميد فشجج كمسة
( ) moreبسعشى الكثخة ومشيا اشتقت كمسة (  )maryوتعشي الديجة القػية.
واشتقت مشيا ايزا كمسة البحارة ومشيا خخج معشى جانبي وحجيث مغ شخف االوربييغ وىػ
االسسخ الن البحارة الكشعانييغ كانػا سسخ البذخة فاصبحػا يصمقػن عمى كل مغ ىػ أسسخ في شسال
افخيكيا اسع مػر ومشيا كمسة مػريدظ التي اشمقيا االسبان عمى عخب االنجلذ(.)ٖٙ
الخاتمة
تػصل البحث السعشػن "البعج التاريخي لمرطمح المؽريدكييؼ" إلى عجد مغ الشتائج مغ أىسيا:
إن عمى الباحثيغ في تاريخ تمظ السخحمة أن يجتيجوا في الجفاع عغ حقػق األنجلدييغ التي
حفطتيا معاىجة تدميع غخناشة  ،ومشيا مػضػع تدسية االنجلدييغ الحيغ ضمػا تحت الحكع اإلسباني
السديحي بالسػريدكييغ .ويتصمب االمخ البحث والجراسة في السعشى والسزسػن لتمظ التدسية .
فزال عغ البعج التاريخي لمسرصمح .فسغ غيخ السشرف ان يدتعسل الباحثػن العخب والسدمسػن
تمظ التدسية في كتاباتيع ألنيع بحلظ يعتخفػن ضسشا وصخاحة بكل ما يحسل السرصمح مغ وصف
جائخ وما فيو مغ بعج سياسي ضالع لألنجلدييغ الحيغ بقؽا مدمميؼ وعخب حتى النهاية حتى وأن
تعاهخوا بقبؽل التنريخ اإلجباري ،وكانت الدمطة الحاكمة تعمػ بحلغ لهحا صجرت المخاسيػ بطخدهػ
ونفيهػ خارج بالدهػ في عهج حكػ فيميب الثالث .
قائسة اليػامر:
1 - 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, vol 2, p. 220 ; Saher 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
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يشطخ :السقخي ،شياب الجيغ احسج بغ دمحم السقخي التمسداني (ت ٔٗٓٔىـ)  .أزىار الخياض في أخبار عياض ،

تحقيق مرصفى الدقا وإبخاليع األبياري وعبج الحفيع شمبي ،القاىخة ٜٕٔٗ ،م ٙٛ -ٙٚ/ٔ،؛ السقخي ،أبػ العباس
أحسج بغ دمحم (ت ٔٗٓٔىـ) .نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب وذكخ وزيخىا لدان الجيغ بغ الخصيب ،د.م ،
د.ت ،ج ،ٙص ٓ. ٕٛ

ٕ -ايدابيال  -:ىي ايدابيال االولى (ٔ٘ٗٔٔ٘ٓٗ -م) وىي ممكة صقمية وليػن ثع أصبحت ممكة اسبانيا بعج

وحجتيا مع مسمكة ارغػن ونابػلي  ،وكان ليا دور كبيخ في الحخب ضج السدمسيغ في االنجلذ وتسكشت مغ انياء
الحكع االسالمي بدقػط غخناشة اخخ السعاقل االسالمية في االنجلذ  ،وأصجرت ق اخرات في مريخ اسبانيا وفي
تشريخ وشخد السدمسيغ  .يشطخhttps://ar.wikipedia.org/wiki :

ٖ  -فخنانجو :ىػ فخنانجو الثاني (ٕ٘ٗٔ ٔ٘ٔٙ -م ) ممظ صقمية ونابػلي وفانيدا وسخديشيا ونافار وكػنت بخشمػنو

وممظ قذتالة بعج الدوج مغ ايدابيال االولى  ،كان مع ايدابيال في قيادة الحخب ضج السدمسيغ في االنجلذ وفي اتخاذ
الق اخرات السيسة في مريخ تمظ البالد مغ تشريخ وشخد السدمسيغ مشيا  .يشطخhttps://ar.wikipedia.org/wiki/:

4- 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,
يشطخ  -:السقخي  ،ازىار الخياض  ٖٔٓ /ٔ ،؛ السقخي ،نفح الصيب .٘ٗٛ /ٗ ،

;vol.2 , p. 123

٘  -أبػ عبج هللا الرغيخ  -:أبؽ عبج هللا دمحم الثاني عذخ(0221-0641م) اخخ ممػك غخناشة لكبو عشج

االسبان الرغيخ و ابػ عبجيل وقع في اسخى القػات القذتالي مجة مغ الدمغ واشمق س اخحو ضسغ شخوط مشيا ان

يكػن حميف لمقذتاليغ  ،وكان مغ الحيغ سعػا لتدميع غخناشة دون الجفاع عشيا  ،وبعج تدميع غخناشة رحل عشيا
واستقخ بو السقام في السغخب في مجيشة فاس  .يشطخ -:سمسى الخزخاء الجيػسي  ،الحزارة العخبية اإلسالمية في
األنجلذ  ،مخكد دراسات الػحجة العخبية ،بيخوت https://ar.wikipedia.org/wiki- .ٖٔ٘-ٖٔٗ /ٔ ،

 - ٙابػ القاسع بغ عبج السمظ -:كان وزيخ لمسسمكة غخناشة وكان لو دور في عقج معاىجة التدميع مع الػزيخ

يػسف بغ كساشو فكانا يتدعسان الجعػة لتدميع غخناشة وكانا قج ارسال كتاب لسمظ قذتالة يعمشان فيو الػالء ليسا .
فقج قجما السرالح الذخرية عمى الرالح العام  .يشطخhttps://archive.islamonline.net/9020:
لسا كان البحث محجد برفحات محجدة ،وإن إضافة بشػد السعاىجة وفق السرادر القذتالية سيجعل البحث بحجع
ّ -ٚ
أكبخ ،بسا اليتفق وسياسة السجمة  .سشكتفي بحكخ السخجع الحي نقميا مغ مرادرىا األصمية .يشطخ  -:دمحم عبج هللا
عشان ،نياية األنجلذ وتاريخ العخب الستشرخيغ ،مصبعة مرخ ،القاىخة ،ٜٔ٘ٛ ،ص  ٕٖٜ -ٕٖٙ؛ عبج الػاحج

ذنػن شو ،حخكة السقاومة العخبية اإلسالمية في األنجلذ بعج سقػط غخناشة ،طٔ ،دار السجى اإلسالمي ،بيخوت ،
ٕٗٓٓ ،ص .ٛ

 - ٛأىل الججغ  -:ىع السدمسيغ اليغ عاشػا في ضل الحكع الشرخاني بعج سقػط السجن األنجلدية بيج الشرارى

قبل سقػط غخناشة .يشطخ :سمسى الخزخاء الجيػسي  ،الحزارة العخبية اإلسالمية .ٕٛ٘ /ٔ ،
 -ٜنفح الصيب . ٕ٘ٙ-ٕٕ٘ /ٗ ،
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10 - -Cheikha Djamaa , op.cit , 2/130-131.
، تاريخ ٓٓٔ عام مغ السػاجية واالضصياد بعج سقػط غخناشة، األمة األنجلدية الذييجة، عادل سعيج بذتاوي-ٔٔ
. ٕٔ٘  ص،. ٕٓٓٓ ، بيخوت،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ
12 -David Levering Lewis , op.cit, p.224

ٕٔٚ-ٕٔ٘  ص ص، األمة األنجلدية الذييجة، عادل سعيج بذتاوي-ٖٔ

، القاىخة، الذخكة العخبية لمصباعة والشذخ، رحمة االنجلذ حجيث الفخدوس السػعػد، حديغ مؤنذ-: يشطخ-ٔٗ
.ٛ  ص،ٜٖٔٙ
. ٕ٘ٔ -ٕ٘ٓ ص،  نياية األنجلذ، دمحم عبج هللا عشان-ٔ٘
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- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, vigésima
segunda edición, Rota papel, España, 2001. morisco, ca De moro e –isco,
https://dle.rae.es/morisco?m=form
19

-J. Massip , Jos Moriscos del

Territorio de Tortosa , in : Abdeljelil Temimi,

Le Ve centenaire de las chute de Granade 1492- 1992, Zaghouan , 1993 ,part
2, p.249

20 - Angel Galan Sanchez , Una sociedad en Transicion

Los granadinos

de

mudéjares a moriscos ,Granade , 2010 ,p.56;

،  تاريخ ٓٓٔ عام مغ السػاجية واألضصياد بعج سقػط غخناشة، األمة األنجلدية الذييجة، عادل سعيج بذتاوي

 صٕٖ ؛ ليػنارد باتخيظ ىارفي تاريخ السػريدكييغ الدياسي،ٕٓٓٓ ،  بيخوت، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ

،  الحزارة العخبية اإلسالمية في األنجلذ،  سمسى الخزخاء الجيػسي.  بحث مشذػر في. واالجتساعي والثقافي
.ٖٔٛ ص،ٔ ج،ٜٜٜٔ ،  بيخوت،  مخكد دراسات الػحجة العخبية، ٕط

J. Massip :  يشطخ. XIII  وىػ نز قانػني مشح القخن، ) costums de Tortosa(  عادات شخشػ از- -ٕٔ
22 - Ibid ,2/249.

, Jos Moriscos del Territorio de Tortosa,2/249.

23 -Jose Maria Perceval , Animalitos del Senor Aproximacion a una teoria de las
animalizaciones prepias y del otro sea enemigo o siervo en la Espana imperial
1523-1609, : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granade 14921992, Zaghouan , 1993, vol. 2, p .252.
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ٕٗ -عادل سعيج بذتاوي  ،األمة األنجلدية الذييجة، ،ص ٕٜٛ
ٕ٘ -ليػنارد باتخيظ ىارفي  ،تاريخ السػريدكييغ الدياسي واالجتساعي والثقافي ٔ.ٖٔٛ/

 -ٕٙذكخ ليػنارد باتخيظ ىارفي أن السرصمح بجأ في بجاية القخن الدادس عذخ يشطخ :تاريخ السػريدكييغٖٖٗ/ٔ ،

 ،بيشسا ذكخ عادل سعيج بذتاوي أنو استعسل في الخسديشات مغ القخن الدادس عذخ يشطخ :األمة األنجلدية الذييجة

،ص ٖٖ.

 -ٕٚعادل سعيج بذتاوي  ،األمة األنجلدية الذييجة، ،ص ٖٖ

 -ٕٛدمحم حجي  ،السػريدكيػن والجياد البحخي في السغخب الكبيخ ،بحث مشذػر في كتاب  :السػريدكيػن في

السغخب  ،مشذػر أكاديسية السسمكة السغخبية الشجوة الثانية ٕٕ ٕٗ-جسادى الثاني ٕٕٖٔ-شتشبخ ،شفذاون ،ٕٓٓٓ،
صزٙٓ-ٜ٘
 -ٕٜسػرة الصػر  ،أية .ٜ

ٖٓ -سيج قصب  ،في ضالل القخآن الكخيع  ،دار الذخوق  ،القاىخة  ،ٜٔٚٛ ،مج  ،ٙص ٗ.ٖٖٜ
ٖٔ -سػرة السمظ  ،اية .ٔٙ
ٕٖ -سيج قصب  ،في ضالل القخآن .ٖٙٗٓ /ٙ ،

ٖٖ -ابغ دريج ،ابي بكخ دمحم بغ الحدغ االزدي البرخي (ت ٕٖٔىـ )  ،جسيخة المغة ،مكتبة السثشى  ،بغجاد ،

د.ت  ،جٕ ،ص ٖٕٚ؛ حيجر عمي نعسة واحسج عمي نعسة  ،السعجع القخآني دراسة معجسية ألصػل الفاظ القخان
الكخيع ،مج ٖ ،بغجاد  ،ٕٖٓٔ ،ص ٕٗٚ؛ ابخاليع مرصفى واحسج حدغ الديات واخخون  ،السعجع الػسيط  ،جٕ
 ،السكتبة العمسية  ،شيخان  ،د .ت ،صٜٛٛ؛ /السػر https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
ٖٗ -دمحم الرغيخ غانع  ،التػسع الفيشيقي في غخب البحخ الستػسط  ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع
 ،لبشان  ،ٜٕٔٛ ،صٕٓ.

ٖ٘ / -السػر https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
 ٖٙدمحم سيج غالب  ،الداحل الفيشيقي وضييخه في الجغخافيا والتاريخ  ،دار العمع لمسالييغ  ،طٔ  ،بيخوت ،

 ،ٜٜٔٙصٕٔٔ؛ دمحم الرغيخ غانع  ،التػسع الفيشيقي في غخب الستػسط  ،ص ٜٔوما بعجىا ( صفحة التاريخ
التاريخ االنجليدي  ٛمايػ

قائمة المرادر :
القخآن الكخيع

أوالً :المرادر
ٔ -ابغ دريج ،ابي بكخ دمحم بغ الحدغ االزدي البرخي (ت ٕٖٔىـ )  ،جسيخة المغة  ،مكتبة
السثشى  ،بغجاد  ،د.ت .
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ٕ -السقخي ،شياب الجيغ احسج بغ دمحم السقخي التمسداني (ت ٔٗٓٔىـ)  .أزىار الخياض في

أخبار عياض ،تحقيق مرصفى الدقا وإبخاليع األبياري وعبج الحفيع شمبي ،القاىخة ،
ٕٜٗٔم.

ٖ -السقخي ،أبػ العباس أحسج بغ دمحم (ت ٔٗٓٔىـ) .نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب
وذكخ وزيخىا لدان الجيغ بغ الخصيب ،د.م  ،د.ت.

ثانياً :المخاجع

ٗ -ابخاليع مرصفى واحسج حدغ الديات واخخون  ،السعجع الػسيط  ،جٕ  ،السكتبة العمسية ،
شيخان  ،د .ت .

٘ -حديغ مؤنذ ،رحمة االنجلذ حجيث الفخدوس السػعػد ،الذخكة العخبية لمصباعة والشذخ،
القاىخة.ٜٖٔٙ ،

حيجر عمي نعسة واحسج عمي نعسة  ،السعجع القخآني دراسة معجسية ألصػل الفاظ القخان الكخيع ،مج

ٖ ،بغجاد . ٕٖٓٔ ،

 -ٙسمسى الخزخاء الجيػسي  ،الحزارة العخبية اإلسالمية في األنجلذ  ،مخكد دراسات الػحجة
العخبية ،بيخوت.

 -ٚسيج قصب  ،في ضالل القخآن الكخيع  ،دار الذخوق  ،القاىخة . ٜٔٚٛ ،

 -ٛعادل سعيج بذتاوي ،األمة األنجلدية الذييجة ،تاريخ ٓٓٔ عام مغ السػاجية واالضصياد بعج
سقػط غخناشة ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،بيخوت.ٕٓٓٓ ،

 -ٜعبج الػاحج ذنػن شو ،حخكة السقاومة العخبية اإلسالمية في األنجلذ بعج سقػط غخناشة،
طٔ ،دار السجى اإلسالمي ،بيخوت.ٕٓٓٗ ،

ٓٔ -دمحم سيج غالب  ،الداحل الفيشيقي وضييخه في الجغخافيا والتاريخ  ،دار العمع لمسالييغ ،
طٔ  ،بيخوت .ٜٜٔٙ ،

ٔٔ -دمحم عبج هللا عشان ،نياية األنجلذ وتاريخ العخب الستشرخيغ ،مصبعة مرخ ،القاىخة،
.ٜٔ٘ٛ

ثالثاً :المخاجع األجنبية

Abdal Halim uwes , La Rivalidad Material y la Derrota de Al- andalus, 12in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada
1492- 1992, Zaghouan , 1993.
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13- Angel

Galan

Sanchez , Una sociedad

en

Transicion

Los

granadinos de mudéjares a moriscos ,Granade , 2010.

14- 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.

15- Cheikha Djamaa, La chute de Granade atravers la poesie andalouse,
in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada 14921992, Zaghouan, 1993.

16- J. Massip , Jos Moriscos del Territorio de Tortosa , in : Abdeljelil
Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granade 1492- 1992,
Zaghouan, 1993.

17- Jose Maria Perceval, Animalitos del Senor Aproximacion a una teoria
de las animalizaciones prepias y del otro sea enemigo o siervo en la

Espana imperial 1523-1609, : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de
las chute de Granade 1492- 1992, , Zaghouan , 1993.
18- Saher

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.

 البحؽث المنذؽرة:ًرابعا

.  بحث مشذػر في.  ليػنارد باتخيظ ىارفي تاريخ السػريدكييغ الدياسي واالجتساعي والثقافي- ٜٔ

 مخكد دراسات، ٕ ط،ٔ  ج،  الحزارة العخبية اإلسالمية في األنجلذ، سمسى الخزخاء الجيػسي

.ٜٜٜٔ ،  بيخوت، الػحجة العخبية

 السػريدكيػن: بحث مشذػر في، السػريدكيػن والجياد البحخي في السغخب الكبيخ،  دمحم حجي-ٕٓ

-ٕٔ ٕٗ جسادى الثاني-ٕٕ الشجوة الثانية
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 مشذػر أكاديسية السسمكة السغخبية، في السغخب

.ٕٓٓٓ،  شفذاون،ٖٕشتشبخ

البعد التارخيي ملصطلح املوريسيكيني
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) مؽاقع الذبكة العالمية (االنتخنت:ًخامدا

-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española,

vigésima segunda edición, Rota papel, España, 2001. morisco, ca
De moro e –isco, https://dle.rae.es/morisco?m=form
- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
-
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