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حسب  احلرناشيون  أو  اهلورناتشيون  األندلسيون 
املغرب، هم من أعقاب  املعارصة هلجرهتم إىل  بعض املصادر 

897ه/1492م؛  سنة  غرناطة  مملکة  سقوط  منذ  إيبرييا  جزيرة  شبه  من  املهجرين  األندلسيني 
والذين استمرت إقامتهم بالوسط الغريب إلسبانيا يف منطقة هورناتشوس )Hornachos( بإقليم 
إسرتيامدورا، الذي عرف يف اجلغرافية العربية بالثغر األدنى األندليّس، أو بکورة بطليوس نسبة 
إىل عاصمتها التي حتمل نفس االسم، وهي مدينة إسبانية قريبة من احلدود الربتغالية الرشقية، 

.)Badajos( وتدعى حاليا باداخوس

تأخر  ممن  املسلمني  من  اجلامعة  هذه  عن  الصادرة  الکتب  أحد  العرض  هذا  يف  م  ُنقدِّ
ترحيلهم من األندلس إىل ما بعد الطرد الکبري الذي تعرض له هؤالء األندلسيني املهجرين إىل 
أقطار دار اإلسالم، والذين کانوا موضع ريبة يف صدق تنرصهم. وبالنظر إىل کثرة الشکوک 
حوهلم، خضع اهلورناتشيون ملراقبة مشددة، سواء من قبل احلکومة اإلسبانية، أو عىل يد رجال 
أنشطتهم واتصاالهتم تفيض يف غالب  وتتبع  أخبارهم  نتيجة تقيص  فکانت  الدين وخمربهيم، 
األحيان إىل التأکد من استمرار اعتناقهم لديانتهم األصلية وأخذهم بمبدأ التقية جتاه اإلسبان 
الدفاعية واالنتقامية  األفعال  بکثري من ردود  قيامهم  ناهيک عن  بلدهم. وهذا  املتغلبني عىل 
والظلم  القرسي،  والتنصري  االضطهاد  مقاومة  من  العميل  اجلانب  شکلت  والتي  بإسبانيا، 
الطائفي والتعصب الديني. ومن أشکال املقاومة هذه، سجل األرشيف اإلسباين أعامال شتى؛ 
بداية بالتخفي عن حماکم التفتيش، وقيامهم باغتيال املسيحيني، وحيازهتم نسخ القرآن الکريم 
وکتب الرشيعة اإلسالمية، واستعامهلم اللغة العربية، واحتفاهلم باألعياد اإلسالمية، وتأطريهم 
هذه األقلية املسلمة ألنفسهم سياسيا، وتنکر بعض أفرادها يف زي الرهبان واالحتفاظ بلحوم 
اخلنزير، وإمعانًا يف معاداهتم للغزاة، مارس اهلورناتشيون اللصوصية وقطع الطريق وحماولة 
قتل حکام بعض البلدات، والتخلص من آثار تعميد أبنائهم. وبرصف النظر عن مدى صدق 
کل ما جاء يف وثائق األرشيف اإلسباين من هتم وادعاءات موجهة يف حق هذه اجلامعة، فإّن 
التاج اإلسباين قرر خالل يف مرحلة أوىل معاقبتهم جسديا وماليا، قبل أن يتقرر طردهم، بإيعاز 
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قرار  استصدار  وبالکورتيس، عن طريق  بالبالط  کلمتهم  نفوذ  إىل  نظرا  الکنيسة،  من رجال 
نفيهم إىل شامل إفريقيا. وعقب صدور هذا القرار استمرت أصداء هذه اجلامعة بشکل أقوى 
داخل إسبانيا؛ فعند حلوهلم باملغرب األقىص، اختذوا من مدينة سال معقال هلم، حمولني املدينة 
إىل ما وصف يف بعض الکتابات بجمهورية للقراصنة )اجلهاديني( األندلسيني، والذين طبقت 
شهرهتم آفاق املعمور منذ القرن السابع عرش، نتيجة ممارستهم للجهاد البحري ضد األساطيل 
تارة،  مواجهتهم  أجل  من  الويالت  وشعوهبا  وحکوماهتا  دوهلا  کابدت  والتي  األوروبية، 
و14000   1000 بني  ما  قيمتها  تراوحت  هلم  فديات  دفع  عىل  جمربة  أخرى،  تارة  ومفاوضتهم 

ريال، من أجل افتکاک األرسى األوروبيني من أيادي مسرتقيهم.

وفصلني،  مقدمة  عىل  العقاب،  إىل  املراقبة  من  اهلورناتشيون  األندلسيون  کتاب  اشتمل 
أوهلام عبارة عن دراسة عن أعقاب األندلسيني املهجرين من منطقة اسرتيامدورا؛ وفصل ثان 
يتضمن ترمجة عربية ملجموعة من الوثائق اإلسبانية التي استخلصت جلها حديثا من أرشيف 
سيمنکس العام واألرشيف التارخيي الوطني واملکتبة الوطنية اإلسبانية، ومتت ترمجتها بشکل 
يراعي تطابق األسامء واألعالم اجلغرافية واأللفاظ احلضارية يف اللغة العربية؛ وأخريا خامتة 
النقص  يعوض  والذي  املتأخرين،  األندلسيني  تاريخ  اإلسباين يف حفظ  األرشيف  أمهية  تبني 
الفصل األول  العربية. ويتکون  املصادر  أو يف  التارخيية اإلسبانية  املدونات  احلاصل سواء يف 
التي فرضتها السلطات السياسية  املراقبة وظروفها  من ثالثة مباحث؛ يتعلق أوهلا بإجراءات 
والدينية اإلسبانية بمؤسساهتا املختلفة املتکونة من عمدة اإلقليم وحکام البلدات التي يقطنها 
سنة  منذ  الغرض  هلذا  املستحدثة  التفتيش  حماکم  جانب  إىل  واألسقفيات،  اهلورناتشيون، 
1478م، والتي حتّول دورها بعد ظهري ختيريهم بني التنصري والطرد سنة 1502م، إىل مراقبة مجيع 

مناحي حياة املسلمني، عرب إعداد تقارير ختصهم وتبادل الرسائل مع السلطات بشأهنم. ويربز 
هذا املبحث کيفية انتقال هذه املراقبة بعد فشلها يف التنصري واإلدماج الروحي والثقايف للجامعة 
اإلسالمية بإسبانيا، إىل االقتناع برضورة منعهم من ممارسة أي نشاط يمّت بصلة إىل اإلسالم. 
اهلورناتشيني،  اإلسبانية ضد  السلطات  اختذهتا  التي  العقاب  إجراءات  الثاين  املبحث  وتناول 
بسبب استمرارهم يف اعتناق الدين اإلسالمّي، وقد تنوعت صنوف هذه العقوبات بني العقاب 
القتل  بني  تراوحت  والتي  إليهم،  املوجهة  التهم  لطبيعة  تبعا  املالية،  والغرامات  اجلسدّي، 
والکتب  واألموال  لألمالک  املصادرة  وبني  جدا،  وقاسية  عنيفة  بطرق  التعذيب  وبني  حرقًا 
وتغريمهم بمبالغ ثقيلة، ونفيهم خارج بلداهتم ملدة طويلة. ثم بلغت العقوبات أقىص مداها 
مع إصدار قرارات الطرد اجلامعي للموريسکيني سنة 1609م، فجاء هذا اإلجراء ليقدم احلل 
البدائل األخرى.  إليه السلطات اإلسبانية عقب استنفادها کل  احلاسم واألخري الذي جلأت 
أّما املبحث الثالث، فيتناول انتقال اهلورناتشيني من إسبانيا إىل بلدان شامل إفريقيا، جيث شکل 



465ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas

منعطفا حاسام يف حتول املوريسکيني من الدفاع واالستامتة عىل أرض شبه اجلزيرة اإليبريية، إىل 
اهلجوم واالنتقام واملبادرة إىل ردود األفعال القوية ُبَعْيد انتقاهلم إىل العدوة املغربية، وممارستهم 
وجه  عىل  والربتغالية  اإلسبانية  والسفن  السواحل  برشاسة  استهدف  الذي  البحري  للجهاد 
حيث  نسبيا،  القوة  ميزان  يف  التوازن  من  نوع  إحداث  إىل  التحول  هذا  وأفىض  اخلصوص. 
أسفر القرار عن إجياد أعداء مرتبصني باإلسبان يف عرض البحر املتوسط واملحيط األطلنتي، 

ومغاورين لسواحل الوطن األّم الذي تنکر هلم ولفظهم من أرضهم وفصلهم عن ذوهيم.

أّما الفصل الثاين، فيشتمل عىل جمموعة قّيمة من الوثائق انتقاها الباحثان لتکون مطابقة 
يغطي  املرتمجة بشکل  الوثائق  التي تطرحها  للقضايا  الکتاب، وموازية  املؤرخة يف  للحوادث 
الساسة  قبل  من  وضعها  بمرحلة  بدءا  املسلمة،  اجلامعة  هبذه  اخلاص  التاريخ  مراحل  مجيع 
املراقبة والتشديد عىل حرياهتا وحماولة طمس هويتها، إىل مرحلة  والکنيسة اإلسبانيتني حتت 
العقاب والتنکيل بشتى صنوفه ومصادرة حلقوقها الفردية واجلامعية، وانتهاء بمرحلة إصدار 

قرار طرد هذه األقلية املسلمة من إسبانيا، وانتقاهلا إىل العدوة املغربية.

قشتالة،  ملسلمي  القرسي  التنصري  مرسوم  عىل  والثالثون  الستة  الوثائق  اشتملت  وقد 
والذي کان يتضمن بوادر قرار الطرد ضد املوريسکيني منذ صدوره، کام اشتمل املرسوم نفسه 
املتنرّصين.” وتتضمن جمموعة الوثائق   ˮعىل أقوى عبارات القسوة والتشديد يف ترهيب املسلمني
املرتمجة حمارض اعتقال عدد من اهلورناتشيني، ومراسيم تتعلق بمنع إطالق اهلورناتشيني ألسامء 
إسالمية عىل أبناءهم ، وبتعيني کهنة لتعليم هؤالء أسس العقيدة الکاثوليکية، ورسائل وتقارير 
قضاة  عن  صادرة  وأخرى  اهلورناتشيني،  من  أغلبية  تقطنها  التي  البلدات  حکام  عن  صادرة 
حماکم التفتيش الدينية عن احلوادث اجلسيمة التي کانت الساکنة املوريسکية طرفا متورطا فيها.

يف حني تتعلق الوثائق 20 و21 و22 بمراسيم ملکية إسبانية تقيض بطرد املوريسکيني هنائيا 
ودون رجعة من مملکتهم، والتي اشتملت عىل قرارات يف غاية القسوة، نذکر من بينها جتريدهم 
من أمواهلم وحليهم ومنازهلم وعقاراهتم ومواشيهم، والفصل بني املرأة وزوجها وبني اآلباء 
البنود  أحد  نّصت  حيث  القرارات؛  هذه  خالف  من  لکل  باملوت  العقاب  وتشديد  واألبناء، 
)الوثيقة رقم: 22( عىل منع املوريسکيني باصطحاب أبنائهم البالغني أقل من مخس سنوات، 
مهلکة  الرحلة  أّن  يقولوا  کأن  والرتهيب،  الرتغيب  إىل  يلجئوا  أن  )اإلسبان(  املکّلفني  وعىل 

لألطفال، أو أن يقرتحوا عليهم دفع ثمن الرحلة مقابل التخيل عن األطفال.

يف حني أّن الوثائق التي تذّيل هذا الفصل، والتي جاءت الحقة لقرارات الطرد والنفي، 
 34 بالوثائق:  األمر  ويتعلق  السالفة،  الوثائق  بعيد عن کل  إىل حد  تناولت قضايا خمتلفة  فقد 
وتطوان  طنجة  مرافئ  عرب  باملغرب  املحتجزين  اإلسبان  األرسى  بافتداء  اخلاصة  و36  و35 
وسال. وتشتمل إحداها )الوثيقة رقم: 35( عىل جدول ترکيبي يبني هويات اإلسبان املأسورين 
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هيم وقيمة فِدائهم والسنوات التي قضوها يف األرَْس،  هم وآرِسِ ومواطنهم األصلية ومناطق َأرْسِ
والتي تراوحت بني سنتني ونصف يف األدنى وبني سبع سنوات يف األقىص.

وجاءت خامتة الدراسة مؤکدة عىل أمهية األرشيف اإلسباين يف حفظ تاريخ األندلسيني 
املتأخرين، يف خمتلف تفاصيل حياهتم، وتفاعالهتم املحلية والدولية مع اإلخوة واألعداء، منذ 
بداية التنصري إىل غاية الطرد، موازاة مع عمليات املقاومة واالنتقام؛ وهو األمر الذي نفتقده يف 
املدونات التارخيية اإلسبانية، کام نعدمه يف املؤلفات العربية. وأبرزت اخلامتة قيمة هذا األرشيف 
يف التأريخ ملرحلة ما بعد طرد األندلسيني املتأخرين من إسبانيا؛ بالنظر إىل کونه قد تتبع هجرَة 
اهلورناتشيني إىل املغرب، وممارستهم القرصنة )اجلهاد( البحرية انتقاما من املسيحيني وبحثا عن 
موارد مالية مهمة تليق بمجموعة برشية مالت إىل االستقالل الذايت يف غياب أنشطة إنتاجية 
کفيلة بذلک، دون أن يغفل عن رصد تنسيقها مع ذوي اخلربة والتجربة من اجلزائر وتونس، 
التأکيد  إىل  اخللوص  تم  الرهانات واألهداف. وقد  الذين شارکوهم  األوروبيني  ومع بعض 
بأن جتربة اهلوناتشيني تشکل نموذجا لرشاسة املقاومة وحفظ اهلوية من الذوبان واالنصهار يف 
ثقافة الغالب، ونموذجا لتحصيل املوارد املالية يف ظروف سياسية واقتصادية صعبة، مما مکنهم 

من نيل سمعة دولية واجللوس عىل طاولة املفاوضات مع عدة أطراف أجنبية.

وإمجاال، نخلص إىل القول إّن من حسنات هذا الکتاب أنه جاء نتيجة جهود مشرتکة بني 
باحثني مشتغلني بتاريخ األندلسيني املتأخرين ولدهيام اطالع عىل ذخائر األرشيفات اإلسبانية 
الدفينة عن هذا التاريخ، والتي حتجبها املسافة النائية واللغة املستعصية عىل کثري من الباحثني 
من قراء اللغة العربية، کام أّن الکتاب انبثق من بني دفتيه َعَمٌل لباِحَثنْي تفصل بينهام جمموعة 
وهو  فأحدمها  والتعليق؛  والرتمجة  والتنقيب  البحث  أدوات  بينهام  وتتکامل  الفوارق،  من 
العقدين األخريين  الباحثني املخرضمني، والذي اشتغل طيلة  حممد رىض بودشار، من جيل 
عىل وثائق األرشيفات اإلسبانية، التي تتصل بمباحث تاريخ األندلسيني املتأخرين املهجرين 
املؤمن، من جيل  وأّما زميله اآلخر، فهو حممد عبد  املسلمني األخرى.  بلدهم نحو بالد  من 
الباحثني الشباب، الذين آثروا االحتکاک باملصادر اإلسبانية ترمجة ودرسا وتعليقا. وقد أثمر 
هذا التکامل اإلجيايب عىل املستويني املنهجي واملعريف، فأتاح إمکان إصدار هذا املؤلف املشرتک 
والتفسري  والرتکيب  والتحليل  الوصف  حيث  من  املنهجية  الرصامة  تطبعه  والذي  بينهام، 
واستخالص النتائج، فضال عن متانة لغة التعبري عن جمريات األحداث والوقائع، وسالستها، 

املشفوعة برشاقة األسلوب وزجالة األلفاظ ودقة املعاين واملفاهيم.

عبد السالم اجلعامطي
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