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 Abstract: 

This research deals with the issue of the Moriscan refugee crisis 

after the fall of Andalusia to the Spanish in 1492, and the brutal 

policies they carried out against the refugees. The research also 
deals with the policy of the Ottoman Empire towards this ordeal, 

which represented the largest global humanitarian crisis during 

the 16th and 17th centuries AD. The Ottoman Empire played a 

major role in the process of saving these Muslim and Jewish 

refugees, and their homeland in different parts of the Ottoman 

geography. The Ottoman Empire also succeeded in adopting an 
integrative policy for these refugees that took into account their 

social and sectarian specificities, as well as the societal privacy of 

the new settlement areas.  

This policy has contributed to creating dynamism and vitality in 

these areas, and transforming Andalusian refugees into an active 
force on all cultural, social and economic levels. On the other 

hand, the Spanish and European refugee crisis revealed the 

mentality of the issue of religious freedom and the lack of 

recognition of other religious sects. At the same time, this crisis 

reflected the Ottoman mentality towards the issue of non-Muslim 

minorities and how the state interacted with them, and its ability 
to manage diversity within the Ottoman society. 

In this context, we will try in this research to present a different 

analytical approach to the issue of Andalusian Muslim and Jewish 

refugees, as well as knowing the strategy of the Ottoman Empire 

towards it and the backgrounds that motivate it. This topic will be 
addressed through four axes as follows: 

-First: Andalusia and its importance in attracting immigrants in 

the Middle Ages 

-Second: The historical and political circumstances in which the 

Andalusian refugee crisis arose 

-Third: The Andalusian refugee crisis and the position of the 
Ottoman Empire on it 

-Fourth: The Ottoman Empire's strategy towards the refugee crisis 

-Fifth: The policy of the Ottomans towards the refugees from 

Andalusia.  
Key words: Andalusia, Moriscos, Spaniards, Ottomans, Refugees, 

Jews. 
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 موقف الدولة العثمانية من أزمة املهاجرين األندلسيني واسرتاتيجيتها جتاهها
 

 2 متني شريف أوغلو 
 

 :امللخص
وماقاموا به من  ،1492يتناول هذا البحث مسألة أزمة الالجئني املوريسكني بعد سقوط األندلس يف يد اإلسبان سنة 

الالجئني. كما يتطرق البحث إىل سياسة الدولة العثمانية جتاه هذه احملنة اليت مثلت أكرب سياسات وحشية ضد هؤالء 
م. فقد لعب العثمانيون دورا كبريا يف عملية إنقاذ هؤالء الالجئني املسلمني 17و 16أزمة إنسانية عاملية خالل القرن 

حت الدولة العثمانية يف انتهاج سياسة إدماجية هلؤالء واليهود، ووطنتهم يف أماكن متفرقة من اجلغرافية العثمانية، كما جن
الالجئني، راعت فيها اخلصوصيات االجتماعية واملذهبية هلم، وكذلك اخلصوصية اجملتمعية ملناطق التوطني اجلديدة. 

لة على  فاع وقد سامهت هذه السياسة يف خلق ديناميكية وحيوية يف هذه املناطق، وحتويل الالجئني األندلسيني إىل قوة
كافة املستوايت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. من جهة أخرى كشفت أزمة الالجئني الذهنية اإلسبانية واألوروبية 
جتاه مسألة احلرايت الدينية، وعدم االعرتاف ببقية الطوائف الدينية األخرى، كما عكست يف اآلن نفسه الذهنية 

المية، وكيف تفاعلت الدولة العثمانية معها، وقدرهتا على إدارة التنوع داخل العثمانية جتاه مسألة األقليات غري اإلس
اجملتمع العثماين. ويف هذا اإلطار سنحاول يف هذا البحث تقدمي مقاربة حتليلية خمتلفة ملسألة الالجئني األندلسيني 

اليت كانت حتركها. وسيتم تناول هذا وكذلك معرفة اسرتاجتية الدولة العثمانية جتاهها، واخللفيات و  املسلمني واليهود،
 :خالل احملاور اخلمسة التالية املوضوع من

 أوال: األندلس وأمهيتها يف جذب املهاجرين يف العصر الوسيط، اثنيا: الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة
منها، رابعا: اسرتاتيجية الدولة العثمانية جتاه الجئي األندلس، اثلثا: أزمة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة العثمانية 

 أزمة الالجئني، خامسا: سياسة العثمانيني جتاه اليهود الالجئني من األندلس.
 .األندلس، املوريسكيون، اإلسبان، العثمانيون، الالجئون، اليهود الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة: 

اهلجرة واللجوء ظاهرة قدمية، وجدت منذ أن ظهر اإلنسان على وجه هذه عندما نتأمل يف التاريخ البشري جند أن ظاهرة 
 البسيطة. وقد عرفت خمتلف مناطق العامل عدة موجات من اهلجرة، ارتبطت أساسا أبسباب وعوامل خمتلفة، منها ماهو إنساين،

أحد أهم املناطق الرئيسية اليت شهدت ماهو اقتصادي واجتماعي وثقايف وعسكري وغريها. وقد كانت املنطقة العربية واإلسالمية و 
عرب مراحل اترخيها املختلفة عدة موجات من اهلجرات، تعددت دوافعها وخلفياهتا، ولكنها سامهت بشكل مباشر يف خلق 
تغيريات جذرية كبرية يف هويتها ويف بنيتها النفسية والدميغرافية والثقافية والسياسية لشعوب تلك املنطقة. وقد ساعدت هذه 

هلجرات على خلق حالة من التنوع الثقايف والعرقي والديين، ساهم يف ظهور جتارب سياسية وثقافية وحضارية، تفاعلت فيها الثقافة ا
اإلسالمية مع بقية الثقافات األخرى، وأثرت بشكل مباشر على الذهنية اجملتمعية اليت استوعبت حالة التنوع، واخنرط فيها 

 ي، وحتولوا إىل عنصر فاعل يف تشكيل املنظومة االجتماعية والسياسة والثقافية لتلك املناطق. املهاجرون اجلدد بشكل تلقائ
وقد بلغ أتثري هذه اهلجرات على منطقة العامل اإلسالمي إىل درجة ظهور دول جديدة، أسس فيها الالجئون القادمون من 

سياسية واالسرتاتيجية والثقافية يف العامل اإلسالمي، مثلما ما وقع مناطق أخرى عدة دول، كانت هلا التأثري الكبري على اخلارطة اجليو 
                                                           

zoubeirk@gmail.com  ،.تركيا -عضو هيئة التدريس جبامعة ماردين آرتوقلو د،  
2
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يف منطقة األانضول اليت شهدت بداية من القرن العاشر ميالدي هجرات واسعة للقبائل الرتكمانية، قدموا من آسيا الوسطى، 
تغيري املعادلة السياسية  م. حيث جنحت الدولة السلجوقية بقيادة ألب أرسالن يف1071خصوصا بعد معركة مالذكرد سنة 

واالسرتاجتية والثقافية يف منطقة االانضول، وجنح يف السيطرة عليها عرب اسرتاجتية تشجيع القبائل الرتكمانية على اهلجرة إىل منطقة 
غري بفضل قوة األانضول، وقدَّم هلم كل التسهيالت الضرورية لتحقيق عوامل االستقرار فيها، واالخنراط يف نسيجها اجملتمعي الذي ت

 تدفق الالجئني الرتكمانية إىل جمتمعات تركية إسالمية.
وقد سامهت هذه اهلجرات بشكل رئيسي يف تدعيم أسس دولة سالجقة الروم يف منطقة األانضول، وكذلك يف ظهور أهم 

كانت تنتمي إىل قبيلة قايي إحدى دولة يف التاريخ السياسي اإلسالمي بعد اهنيار دولة السالجقة، متثلت يف الدولة العثمانية اليت  
القبائل الرتكمانية القادمة إىل منطقة األانضول يف العهد السلجوقي، وقد متكنت هذه القبيلة بقيادة عثمان غازي من أتسيس دولة  

ن كبرية، لعب فيها الالجئون الرتكمان وبقية الشعوب األخرى دورا مهما يف تقويتها، وبسط نفوذها على مساحات واسعة م
خريطة العامل اإلسالمي وقسم واسع من القارة األوروبية، كما أصبحت هذه الدولة العبا أساسيا يف السياسة الدولية، خصوصا بعد 

م، وحتويلها إىل عاصمة لإلمرباطورية العثمانية اليت بدأت تتوسع مساحتها 1453فتح السلطان حممد الفاتح للقسطنطينية سنة 
  مها عدة شعوب وعرقيات ومذاهب أخرى، وأصبحت مركز جذب للهجرات الوافدة.اجلغرافية، وانضوت حتت حك

غري أنه ويف الوقت الذي كانت فيه منطقة الشرق اإلسالمي تشهد ظهور دولة إسالمية قوية، تؤمن حبالة التنوع الثقايف 
املغرب اإلسالمي، وحتديدا يف بالد والديين والعرقي، وتشجع على اهلجرات إليها لتسفيد من خرباهتا املختلفة، كانت منطقة 

حالة من االهنيار الشامل والسقوط يف يد اإلسبان الذين مارسوا تطهريا عرقيا ودينيا بشعا جدا، مل  األندلس تشهد يف اآلن نفسه
ة يف أورواب ويف يشهد له العامل مثيال. مما دفع ابملسلمني واليهود إىل اهلروب من األندلس وتركها، واللجوء إىل عدة أماكن خمتلف

أو  ديينأو  مشال إفريقيا. وقد عكست هذه املمارسات التطهريية حالة الذهنية االنتقامية املتطرفة اليت مل تكن تؤمن أبي تنوع ثقايف
عرقي، بل إن هذه الذهنية اإلسبانية مل تكن تعرتف حىت ببقية املذاهب املسيحية األخرى، وانتهجت بعد سقوط األندلس سنة 

سياسة تصفية لكل األداين األخرى كاملسلمني واليهود واألورثودكس وغريها. ويف ظل هذا املناخ التطهريي املرعب يف م 1492
من أجل إنقاذ حياهتم، وإنقاذ  16األندلس تعالت أصوات املسلمني الالجئني الذين استنجدوا ابلسلطان العثماين بداية القرن 

 هتم. عائالهتم وأطفاهلم وممتلكاو  معتقداهتم
وأمام تفاقم أزمة الالجئني يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وتدفق أعداد كبرية منهم على املناطق االعثمانية، وازدايد 
سياسة االضطهاد االسباين للمسلمني واليهود حتركت الدولة العثمانية حنو إنقاذ هؤالء الالجئني، وانتهجت سياسة واسرتاجتية 

آلالف من الالجئني، وتوطينهم يف مناطق خمتلفة من جغرافيتها. وقد وضعت الدولة العثمانية اسرتاتيجية فعالة، سامهت يف إنقاذ ا
إدماجية هلؤالء الالجئني لكي ينخرطوا يف مناطق التوطني اجلديدة، واالستفادة من قدراهتم وإمكانياهتم وخرباهتم. وقد اكتست هذه 

املذهبية، وساعدهتم على االخنراط يف بنية أو  الجئني، بغض النظر عن انتماءاهتم الدينيةاالسرتاتيجية فعالية كبرية، واستوعبت كل ال
اجملتمع العثماين املتنوع، حيث استفاد هؤالء من مناخ احلرايت الدينية ومن القوانني والتشريعات اليت كانت سائدة يف اجلغرافية 

 العثمانية. 
 

 أمهية البحث: -

تكمن أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على حمنة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة منها واسرتاتيجيتها يف إنقاذ هؤالء 
الالجئني. فرغم أن العديد من الدراسات التارخيية قد تناولت مثل هذه املواضيع إال أهنا مل تركز بشكل أوسع على الدور العثماين 
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جئني األندلسيني املسلمني واليهود على حد سواء، ومل تتطرق إىل واسرتاتيجية توطينهم وإدماجهم يف يف التعاطي مع مسألة الال
 أماكن خمتلفة من اجلغرافية العثمانية.

 
 أهدف البحث:  -

 يرمي هذا البحث إىل حتقيق عدة أهداف أساسية أمهها:
 الالجئني األندلسيني، وخلفياهتا الدينية واالقتصادية واالجتماعية.معرفة الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة  - 
 معرفة التداعيات اليت خلفتها أزمة الالجئني األندلسيني وانعكاساهتا على خريطة التوازانت اإلقليمية والدولية - 
 ية اإلسبانيةمعرفة الدور العثماين يف عملية إنقاذ الالجئني األندلسيني اهلاربني من السياسات القمع - 
 معرفة اسرتاتيجية الدولة العثمانية يف التعامل مع هذه األزمة، خصوصا على مستوى اإلنقاذ والتوطني واإلدماج - 
 جتاه الالجئني اليهود الذين فروا من إسبانيا معرفة موقف الدولة العثمانية واسرتاتيجيتها - 
 العثمانية والدول االوروبية خصوصا إسبانيا وفرنسا وإجنلرتةمعرفة وضعية احلرايت الدينية يف كل من اجلغرافية  - 
 
  منهجية البحث: -

 :سيتم يف هذا البحث تقدمي قراءة حتليليلة اترخيية واستقرائية ملسألة الالجئني األندلسيني، وسيتم اتباع املنهجية التالية
 مقدمة -
 احملور األول: األندلس وأمهيتها يف جذب املهاجرين يف العصر الوسيط  -
 الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة الجئي األندلس  احملور الثاين: -
 احملور الثالث: أزمة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة العثمانية منها -
 ه أزمة الالجئنياحملور الرابع: اسرتاتيجية الدولة العثمانية جتا -
 احملور اخلامس: سياسة العثمانيني جتاه اليهود الالجئني من األندلس -
 اخلامتة  -
 
 األندلس وأمهيتها يف جذب املهاجرين خالل العصر الوسيط:  -1 

لعله من املفيد حىت نفهم أزمة الالجئني األندلسيني بعد سقوط األندلس أن نشري هنا إىل أن األندلس كانت مركز جذب 
الستقبال العديد من املهاجرين والالجئني الذين وفدوا إليها لعدة أسباب خمتلفة. فقد كانت اجلزيرة األيبريية عرب التاريخ، خصوصا 
يف فرتة احلكم اإلسالمي ملجأ آمنا للكثري من الشعوب الالجئة، وذلك لطبيعة املناخ السياسي واالقتصادي والثقايف واحلرايت 

يت توفرت يف تلك املنطقة. وميكن القول إن هناك أسباب خمتلفة لتدفق الالجئني على منطقة األندلس خالل فرتة الدينية والفكرية ال
حيث اتسمت فرتة احلكم اإلسالمي يف األندلس ابحلرايت الدينية،  ،العصر الوسيط. وأييت الدافع الديين يف مقدمة هذه األسباب

 الدينية املضطهدة، خصوصا يف أورواب اليت كانت متارس سياسة االضطهاد الديين، األمر الذي جعلها وجهة للعديد من األقليات
كانت الكنيسة متارس ضغطا كبريا على خمالفيها من بقية األقليات الدينية األخرى، ومنها اليهود الذين تعرضوا إىل اضطهاد كبري، و 

سند من الدولة، ووفرت هلم احلماية، فازدادت أعدادهم يف مما جعلهم يفرون إىل األندلس ليستقروا فيها، وقد وجدوا الدعم وال
األندلس، واستقروا هبا مستفيدين يف ذلك من سياسة التسامح واحلرايت الدينية اليت كانت توجد يف األندلس قبل انقسامها 

  (.233-230، الصفحات 2008)حوراين، 
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شهدهتا األندلس، ووجود العلماء  علمية والفكرية اليتأما الدافع الثاين فهو دافع علمي، وذلك بسب ازدهار احلياة ال
وجمالس العلم، حيث أصبحت األندلس قبلة لتدفق عدد كبري من طالب العلم والعلماء واملثقفني والفنانني من مناطق عديدة يف 

كبريا من الطالب املسيحيني كانوا التعلم، واالستفادة من هذا املناخ العلمي والثقايف املزدهر، حىت أن عددا  أو  العامل ألجل التعليم
يتوافدون بشكل كبري من مناطق أوروبية على األندلس للتعلم، وهذا يقدم صورة عن أورواب واالحنطاط العلمي فيها خالل فرتة 

سياسي، فقد كانت األندلس ملجأ . بينما متثل الدافع الثالث يف البعد ال(Özdemir, 1994, s. 2-6) العصور الوسطى،
للكثري من املعارضني للدولة العباسية وللفاطميني ومن املعارضني للكنيسة. وقد استفاد كل هؤالء من احلرايت السياسية والدينية 

ماية الكاملة اليت وجدت يف فرتة احلكم اإلسالمي يف األندلس قبل فرتة انقسامها، وقد مت استقباهلم من قبل الدولة، ووفرت هلم احل
من منطلق إنساين أخالقي ديين، وكذلك من منطلق سياسي لالستفادة منهم يف تعامالهتا مع تلك الدول اليت فر منها هؤالء جراء 

 (.Lütfi, 2007, s. 30-38جراء التمرد والفنت اليت عرفتها تلك املناطق )أو  االضطهاد السياسي الذي مورس عليهم،
املوجات على منطقة اجلزيرة اآليبريية فيتمثل يف البعد االقتصادي، حيث شهدت بالد األندلس يف  أما الدافع الرابع لتدفق

لألموال، و  فرتة احلكم اإلسالمي انتعاشة اقتصادية ونشاطا جتاراي كثيفا مع العديد من املناطق املختلفة، األمرالذي نتج توفر للثروة
، وخلق حالة من الرفاهية، شجعت الكثري من التجار على اهلجرة إىل األندلس فانعكس هذا بشكل مباشر على احلياة االجتماعية

واالستقرار هبا قصد ممارسة النشاط التجاري يف العديد من املدن األندلسية اليت اشتهرت ابلصناعات واألنشطة التجارية املختلفة، 
ابزدهارها االقتصادي. غري أنه جيب اإلشارة إىل أن هناك  ومن أهم املدن جند مالقة وطليطلة ومرسية وغريها من املدن اليت اشتهرت

أسبااب أخرى، حاولنا يف هذا القسم الرتكيز على امهها لعالقتها ابخللفيات والدوافع ألزمة هجرة األندلسيني بعد سقوط األندلس 
م، 15يف هناية القرن اليت ستشهد بعد ذلك موجات هجرات عكسية خارجها بسبب الظروف السياسية والدينية اليت وقعت 

حيث تفاقت هذه األزمة بشكل كبري، خصوصا بعد استيالء اإلسبان على كامل اجلزيرة األيبريية، وممارستهم لسياسة تطهري ديين 
 . (Aka, 1997, s. 42-45) وحشية واسعة ضد املسلمني واليهود الذين كانوا يقطنون يف األندلس

 
 الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة مهاجري األندلس: -2

ظهرت أزمة الالجئني يف ظل ظروف اترخيية وسياسية صعبة شهدهتا منطقة األندلس نتيجة االنقسامات الطائفية وتراجع 
اإلسالمية بداية من النصف الثاين  احلكم اإلسالمي فيها، األمر الذي أعطى الفرصة إىل اإلسبان للسيطرة على العديد من املدن

م. لذلك بدأ اخلوف يدب يف الكثري من سكان األندلس، وشرع الكثري منهم يفكر يف اهلجرة ومغادرة األندلس حبثا 15من القرن 
لكة عن أماكن أكثر أماان واستقرارا. وقد أصبحت األندلس حماصرة بعدة ممالك مسيحية، ترتصد سقوطها لالستيالء عليها، مثل مم

الربتغال وقسطيلية واألراغون اليت كانت تشن هجمات متكررة على املدن اإلسالمية من أجل السيطرة عليها، وقد عاىن السكان 
املسلمون الكثري من هذه اهلجومات والتعدايت اليت هتدد أمنهم وحياهتم، حيث مشلت هذه التهديدات املسلمني واليهود على حد 

بان املسيحيني وبقية املمالك املسيحية الكاتوليكية متفقة فيما بينها على القيام بعمليات تطهري ديين سواء، وابت واضحا أن اإلس
  .(Paşa, 2011, s. 23-24) وعرقي لكل املسلمني واليهود دون متييز

ينتهي الوجود  م، وبذلك1492يد اإلسبان سنة وقد آلت هذه الظروف السياسية الصعبة إىل سقوط مدينة غرانطة يف 
انتهاج سياسة اضطهاد ديين وحشي وتصفية كل ما هو غري  السياسي للمسلمني يف األندلس، حيث عمد الكاثوليك إىل

مسيحي، خصوصا من املسلمني واليهود، وتشكلت حماكم تفتيش هلذا الغرض، جترب املسلمني واليهود على ترك دايانهتم، وجتربهم 
لى اعتناق املسيحية واملذهب الكاثولوكي، كما مت سجن وقتل ونفي الكثري ممن رفضوا هذه األوامر. وكانت امللكة إليزابيت قد ع

أصدرت مع زوجها فرديناند مرسوما ميهل املسملني واليهود عشرة أشهر لرتك منطقة األندلس، ومن خيالف هذا القرار يعرض نفسه 
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هذا القرار إعالن احلرب من املسيحيني على كل داينة أخرى ختالف املسيحية واملذهب  القتل. وقد مثلأو  إىل السجن
الكاثوليكي، وقرارا بدأت مبوجبه ممارسة عمليات تطهري ديين واسعة، استعملت فيها كل الوسائل الوحشية والبشعة والتنكيل 

  .(Güleryüz, 2015, s. 57) معتقداهتم وأرواحهم  ابملسلمني واليهود الذين وجدوا أنفسهم جمربين على ترك البلد خوفا على
ويف ظل هذا املناخ السياسي اجلديد الذي هتيمن عليه ممارسات قمعية ووحشية بدأ اإلسبان وحماكم التفتيش يف تطبيقها 
ضد املسلمني واليهود، فقد حدثت عدة ثورات وانتفاضات ضد السياسة اإلسبانية، قابلتها السلطات اإلسبانية بسياسة قمع 

ا اآلالف من املسلمني املدافعني عن حرايهتم الدينية، حيث عرفت هذه املرحلة وحشية، ومارست إابدات مجاعية، وراح ضحيته
موجات هجرة واسعة من املسلمني واليهود الفارين من القمع اإلسباين، فقد جلأ هؤالء إىل العديد من املناطق املختلفة، مثل مشال 

. كما عرفت منطقة األانضول موجات هجرة (Bilgin, 2013, s. 39) إفريقيا القريبة على إسبانيا، وكذلك حنو أورواب 
واسعة، وتدفق عدد كبري من الالجئني األندلسيني إىل مناطق الدولة العثمانية حبثا عن األمان، األمر الذي جعل السلطات 

نقاذ إخوهتم املسلمني الذين انشدوها عدة مرات العثمانية اليت بسطت نفوذها على كامل مشال إفريقيا من التحرك السريع حنو إ
للتدخل من أجل إنقاذهم من القمع املسيحي اإلسباين. لذلك تبدأ الدولة العثمانية يف وضع سياسة إنقاذ وتوطني جتاه هذه 

. فكيف كانت سياسة الدولة العثمانية جتاه (Özdemir, 1994, s. 229) املوجات الكبرية من الالجئني املسلمني واليهود
أزمة الالزمة؟ وما هي الوسائل اليت انتهجتها يف التعامل معها؟ وماهي اخللفيات اليت كانت حترك الدولة العثمانية يف استقبال مثل 

  هذه األعداد الكبرية من الالجئني املسلمني واليهود؟
 

 العثمانية منها: أزمة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة -3

شكل املشروع اإلسالمي العثماين يف منطقة الشرق اإلسالمي هتديدا كبريا للدول املسيحية يف أورواب، خصوصا بعد فتح 
 انتهج العثمانيون بعد هذه املرحلة سياسة توسعية يف اجتاه أورواب، وبقدر ما كانت هذه االسرتاتيجية خميفة القسطنطينية، حيث
قد كانت يف الوقت نفسه أمال وخالصا جديدا ابلنسبة إىل بقية شعوب اجلغرافيا اإلسالمية، خصوصا املسلمني ومزعجة للغرب، ف
قوة دعم هلم على األقل معنواي ضد التهديد املسيحي احملدق هبم يف مشال اجلزيرة األيبريية، لذلك عمت الفرحة و  يف األندلس، أمال

تواردت أخبار فتح القسطنطينية، وحتويلها إىل عاصمة إسالمية، أصبحت قبلة جذب  والسرور كل مناطق العامل اإلسالمي عندما
لكثري من الفئات املتنوعة عرقيا ودينيا وسياسيا. فقد رأى السلطان حممد الفاتح أن جيعل من مدينة القسطنطينية مدينة جذب 

خارجه، فشجع كل الفئات املتنوعة على اهلجرة إىل وتنوع، تستفيد من كل اخلربات والطاقات املوجودة داخل العامل اإلسالمي و 
استانبول، وسهل لكثري من األرمن واليهود وبقية الطوائف األخرى عملية القدوم والدعم اللوجسيت واملادي، ومنحهم حقوقهم 

حقوق االقليات غري الدينية وحرية معتقداهتم ومحاية معابدهم وكنائسهم، بل إن السلطان حممد الفاتح أصدر نظام امللل حلماية 
 (. C.E.BOSWORTH, 1982, s. 37)املسلمة يف اجلغرافيا العثمانية، وكانت مؤسسة نظام حتت مراقبة السلطان نفسه 

خالل هذه املرحلة التارخيية بدأت العالقات العثمانية األندلسية تتوطد وتتعزز، خصوصا يف عهد السلطان ابيزيد الثاين 
طة عبد  هلل الصغري رسوال ليشرح له أوضاع املسلمني يف األندلس، ويعطيه فكرة شاملة حول الذي أرسل له آخر ملوك غران

التهديدات الكربى اليت تتعرض هلا األندلس من قبل اإلسبان املسيحيني، كما طلب منه الدعم واملساعدة. ورغم أن العثمانيني  
ض إىل الغزو الربتغايل وتوسعه يف مناطق البحر األمحر واخلليج العريب، كانوا منشغلني مبسألة السيطرة على املنطقة العربية اليت تتعر 

ومتدده إىل احمليط اهلندي، إال أن السلطان ابيزيد أرسل أسطوال بقيادة كمال رئيس إىل السواحل اإلسبانية، كرسالة هتديد أوىل إىل 
حية أوىل، وكذلك من أجل نقل الالجئني إسبانيا من أجل الضغط عليها للكف عن اضطهاد املسلمني يف األندلس من ان

 . (Sakaoğlu, 2002, s. 119-122) املسلمني واليهود الفارين إىل مشال إفريقيا إىل العديد من املناطق املختلفة من انحية اثنية
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القانوين إىل وميكن القول إن العالقات بني العثمانيني واألندلسيني بدأت أتخذ منعطفا أكرب مع صعود السلطان سليمان 
احلكم، حيث مت توجيه اهتمام الدولة العثمانية حنو املسألة األندلسية وأزمة الالجئني املسلمني واليهود الفارين من الظلم االسباين 
ومن حماكم التفتيش فيها. لقد كان السلطان سليمان مستوعبا ملعادلة الصراع يف منطقة البحر األبيض املتوسط، خصوصا أمهية 

مشال إفريقيا يف ميزان الصراع العثماين اإلسباين يف حوض البحر األبيض املتوسط. لذلك قام سليمان القانوين بتقدمي الدعم منطقة 
الكبري للبحارة خري الدين ابرابروس وطورغود رئيس وصاحل رئيس ملساعدة األندلس ومحاية الالجئني اهلاربني منها، حيث نظم خري 

لى السواحل االسبانية، ومحل معه العديد من الالجئني املسلمني الفارين من آلة القتل والتطهري الدين برابروس عدة هجمات ع
 (.Özdemir, 1994, s. 224-225الديين اإلسباين املسيحي )

ويف ظل هذه املتغريات اجلدية على مستوى الشرق اإلسالمي، وبروز قوة العثمانيني، وكذلك يف ظل اهنيار األندلس يف يد 
ان، تشكلت خارطة توازانت جديدة يف العامل بني احملور اإلسالمي ممثال يف العثمانيني وبني احملور املسيحي الذي تقوده اإلسب

إسبانيا والربتغال. وقد احتدم الصراع بني هذين احملورين، األمر الذي سينعكس بشكل مباشر على أوضاع املسلمني الالجئني من 
موجات هجرة كبرية جدا، وجعلت الدولة العثمانية تتحرك بسرعة حنو  16ة اليت شهدت منذ القرن األندلس حنو اجلغرافيا العثماني

 احتواء هذه األزمة، خصوصا بعد أن تعالت األصوات املستغيثة هبا إلنقاذ املسلمني واليهود من االضطهاد اإلسباين املسيحي. 
دهم بشكل كلي حنو مساعدة مسلمي األندلس، بسبب تعدد ورغم أن العثمانيني يف البداية مل يستطيعوا أن يوجهوا جهو 

اجلبهات املفتوحة ضدهم، خصوصا اجلبهة الصفوية واجلبهة اململوكية، إال أهنم بعثوا عدة سفن إلنقاذ العديد الالجئني الفارين من 
فريقيا زادت إسبانيا يف ممارساهتا األندلس. وأمام تصاعد حدة الصراع العثماين اإلسباين يف منطقة البحر األبيض املتوسط ومشال إ

القمعية ضد املسلمني واليهود يف اآلن نفسه، وتفاقمت أزمة الالجئني اهلاربني من األندلس، وارتفعت أصواهتم يف البحر املتوسط، 
م العديد من وحتولت إىل أزمة عاملية، جعلت من الديبلوماسية العثمانية تتحرك لطرح مسألة الالجئني على طاولة املفاوضات أما

الدول األوروبية، حيث أرسل السلطان أمحد األول يف بداية القرن السابع عشر مبعوثني له إىل العديد من الدول األوربية اليت 
شهدت هي أيضا تدفقا لالجئني، وذلك بقصد التباحث وإجياد حلول الستقبال الالجئني املسلمني واليهود الفارين من احملرقة 

 (.Özdemir, 1994, s. 225-229اإلسبانية )
 

 اسرتاتيجية الدولة العثمانية جتاه أزمة الالجئني: -4

منطقة و  كان اهلدف األول للسياسة العثمانية يف عهد السلطان سليمان القانوين هو السيطرة على منطقة البحر املتوسط
يطرة على مناطق اسرتاتيجية فيها، وأصبح ميثل الس 15مشال افريقيا، والوقوف ضد التمدد اإلسباين الذي حياول استطاع يف القرن 

هتديدا كبريا للدولة العثمانية ووجودها يف منطقة البحر املتوسط. لذلك محل العثمانيون على عاتقهم أولوية حترير الشمال اإلفريقي، 
 إىل علي قلج ابشا، أيمره وقد جنحوا يف ذلك يف عهد سليمان القانوين، واكتمل يف عهد السلطان سليم الثاين الذي أرسل فرماان

فيه بتقدمي املساعدة الالزمة للمسلمني األندلسيني الالجئني من البطش اإلسباين، كما أمره مبساعدة املسلمني الثائرين ضد 
 .(Özdemir, 1994, s. 223-227) سلطات حماكم التفتيش االسبانية

االسرتاتيجية العثمانية تركز على إنقاذ املهاجرين األندلسيني املسلمني فقط، بل كانت مهتمة أيضا إبنقاذ املهاجرين مل تكن 
اليهود الذين كانوا يعيشون يف األندلس، ومشلمتهم ممارسات االضطهاد والقمع الصلييب اإلسباين املتطرفة اليت ال تعرتف أبي داينة 

كية، حيث تذكر املصادر التارخيية أن نسبة وجود احلرايت الدينية يف بعض الدول األوروبية مثل أخرى سوى املسيحية الكاثولي
إسبانيا وفرنسا واجنلرتة بلغت الصفر ابملئة خالل القرن السابع عشر ميالدي، مقارنة ابلدولة العثمانية اليت بلغت نسبة غري 

والعرقيات على اجلغرافية العثمانية ملا و  جئني من كافة الدايانت واملذاهباملسلمني فيها أربعني ابملئة، مما يفسر أسباب تدفق الال



Metin ŞERIFOĞLU 

 

 

 
495 

توفر فيها من مناخ واسع للحرايت الدينية، بل إن نظام امللة الذي أصدره السلطان حممد الفاتح، ومت تطويره بشكل أوسع يف عهد 
ه األقليات الدينية غري املسلمة اليت جنحت فيها الدولة السلطان سليمان القانوين، وهو م يعكس العقلية التساحمية للعثمانيني جتا

 . (360-330، الصفحات 2020)شريف أوغلو ،  العثمانية يف ترسيخ ثقافة التعايش بني هذه املكوانت املختلفة واملتنوعة
 األندلسيني على ثالثة مراحل أساسية، هي كالتايل:وقد ارتكزت االسرتاتيجية العثمانية جتاه مسألة املهاجرين 

 مرحلة إنقاذ املهاجرين:  -أ
كانت الدولة العثمانية تدرك حجم ااملخاطر اليت يتعرض هلا املسلمون واليهود على حد سواء يف األندلس، لذلك أرسلت 

حيث لعب البحارة العثمانيون مثل: عروج وخري الدين برابروس، بدعم من الباب  ،عدة سفن اىل السواحل اإلسبانية إلنقاذهم
وتذكر الدراسات  العايل دورا كبريا يف إنقاذ اآلالف من الآلجئني، ومحلوهم عرب سفنهم إىل عدة مناطق اتبعة للدولة العثمانية.

ط على اإلسبان، ومتكنوا من إجالء وإنقاذ أكثر من ستمائة التارخيية أن العثمانيني جنحوا يف عهد السلطان سليمان القانوين ابلضغ
ألف الجئ مسلم كانوا معرضني إىل اإلابدة اجلماعية من قبل الصليبيني اإلسبان، وكان السلطان العثماين قد هدد كل أورواب أبنه 

 لشرق اإلسالمي اخلاضع للدولة العثمانيةإذا مل يتم توقيف قتل املسلمني يف األندلس فإنه سيقوم بقتل كل املسيحيني املوجودين يف ا
 .(247، صفحة 2006)الفياليل، 
ويف احلقيقة ميكن القول إنه لوال هذا التهديد اجلدي الذي وجهه السلطان سليمان القانوين إىل اإلسبان وإىل كل الدول  

املسيحية األوروبية لتمت إابدة كل املسلمني املوجودين يف منطقة اجلزيرة األيربية. لذلك أخذت الدولة العثمانية على عاتقها 
من املسلمني واليهود حىت ال تتم إابدهتم، وقد أرسلت الدولة العثمانية عددا كبريا من سفنها البحرية مسؤولية إنقاذ أكرب عدد ممكن 

إىل السواحل االسبانية إلجالء الالجئني الفارين من حمرقة حماكم التفتيش ومن االضطهاد املسيحي االسباين، وقامت السفن 
اطق يف مشال إفريقيا منها املغرب األقصى واجلزائر وتونس، وذلك لقرب هذه العثمانية يف بداية األمر بنقل الالجئني إىل عدة من

  .(190-185، الصفحات 2001)بشتاوي،  املناطق إىل األندلس، وسهولة نقلهم عرب السفن إليها
 مرحلة توطني الالجئني:  -ب

ذها على القسم الغريب من حوض البحر األبيض املتوسط هتديدا جداي ألوراب أصبحت الدولة العثمانية بعد أن بسطت نفو 
يف جنوهبا، خصوصا إسبانيا اليت اهنزمت أمام العثمانيني، وانسحبت من كامل منطقة الشمال اإلفريقي بعد خروج تونس من يدها 

وعندما تفاقمت مسألة الالجئني األندلسيني، وتدخل الدولة العثمانية  .(Khalfallah, 2002, s. 4-11) م1574سنة 
إلنقاذهم من االضطهاد اإلسباين، طرح السؤال الكبري على الدولة العثمانية وهو: ماهي األماكن اليت ميكن أن يتم فيها توطني 

 هؤالء الآلجئني؟ وماهي األماكن األكثر أماان هلم بعيدا عن املخاطر اإلسبانية؟.
عملت الدولة العثمانية على وضع خطة حمكمة لتوزيع هذه األعداد الكبرية لآلجئني، وحددت األماكن اليت سيتم فيها  

هذا التوزيع، وكان من بني هذه األماكن اجلزائر وتونس وليبيا، وإزمري، والبلقان، واألانضول، وبعض املناطق األوروبية. وقد متكن 
جئني وتوطينهم يف هذه املناطق املذكورة آنفا، وإنقاذ حياهتم من الوحشية اإلسبانية ومن حماكم العثمانيون من إجالء آالف الآل

التفتيش اليت مل تكن متيز يف ممارساهتا القمعية ال بني مسلم وال يهودي. كانت عملية توطني الآلجئني أيضا عملية عسرية ابلنسبة 
متر هبا الدولة العثمانية اليت دخلت يف صراع كبري مع عدة حماور وجبهات  إىل العثمانيني، وذلك بسبب الظروف السياسية اليت

معادية هلم يف مشال إفريقيا مثل إسبانيا، وأيضا بعض القبائل العربية املناهضة للوجود العثماين يف هذه املنطقة، األمر الذي صعب 
 . (Mantran, 1995, s. 200-201) ليني.عملية توطني الالجئني، خوفا من وقوع مصادمات بينهم وبني السكان األص

أما على مستوى جبهة املشرق العريب، فقد كان الصراع حمتدم بني العثمانيني والربتغاليني الذين جنحوا يف االستيالء على 
، ومتددوا إىل احمليط اهلندي، وسيطروا على الطرق التجارية العديد من املواقع االسرتاتيجية يف البحر األمحر ويف منطقة اخلليج العريب
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واملمرات املائية األهم مثل مضيق هرمز ومضيق ابب املندب. أمام هذا االنشغال العثماين هبذه اجلبهات العسكرية الصليبية اليت 
يب، عرفت عملية توطني الآلجئني يف تقودها إسبانيا يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وكذلك الربتغال يف منطقة اخلليج العر 

البداية حالة من االرتباك والعشوائية، إال أهنا حتسنت وتطورت بعد أن متكن العثمانيون من بسط نفوذهم على مشال إفريقيا 
ف والسيطرة على أغلب حوض البحر األبيض املتوسط بضفتيه الشرقية والغربية، وقد سهل هذا األمر على العثمانيني توطني آال

 . (247، صفحة 2006)الفياليل،  الآلجئني يف عدة مناطق خمتلفة آمنة
 مواطن توطني املهاجرين األندلسيني:  -

األول يتمثل يف عملية استيطان ذاتية قام هبا  ،جتدر اإلشارة هنا إىل أن عملية توطني الآلجئني تنقسم إىل ثالثة أشكال
الالجئون الذي متكنوا من الفرار من البطش اإلسباين، وقد اختارت هذه الشرحية األماكن القريبة من السواحل اإلسبانية يف املغرب 

ا حكام املغرب األقصى، وذلك بسبب األمل الذي حيدوهم ابلعودة. أما الشكل الثاين من عملية التوطني فقد أشرف عليه
األقصى الذين وزعوا هذه األفواج الوافدة على املغرب، حيث مت تقدمي يد املساعدة إليهم، واستقباهلم انطالقا من الواجب الديين 

مانية اليت وضعت خطة . أما الشكل الثالث من التوطني فقد أشرفت عليه الدولة العث(129، صفحة 1998)زروق،  واإلنساين
توطني منظمة هلذه الوفود الكبرية من الآلجئني يف أماكن خمتلفة من اجلغرافية العثمانية املرتامية األطراف. وميكن القول إنه كان 

من هناك تنسيق بني العثمانيني وبالد املغرب األقصى يف تنظيم عملية التوطني، واالتفاق على مساعدة هؤالء الالجئني وإنقاذهم 
. وميكن أن نذكر أهم األماكن اليت متت فيها عملية توطني (336-335، الصفحات 2005)غالب،  احملرقة االسبانية الوحشية

 الالجئني األندلسيني وهي كالتايل:
  التوطني يف املغرب األقصى: -

، وازدادت وترية موجات هذه 1492الالجئني بعد سقوط غرانطة سنة  عرفت منطقة املغرب األقصى تدفقا لعدد كبري من
اهلجرة مع زايدة حجم املمارسات القمعية الوحشية اليت مارسها اإلسبان ضد املسلمني يف األندلس، خصوصا يف الربع األول من 

املغرب والعثمانيني على ضرورة إنقاذ م، ومل تكن املغرب خاضعة للدولة العثمانية، إال أنه كان هناك اتفاق بني حكام 17القرن 
املوريسكيني من االضطهاد املسيحي اإلسباين، وتوطينهم يف أماكن آمنة، حيث انتشر املوريسكيون يف خمتلف املدن املغربية اليت 

ألقصى، وظهور بدأت تتأثر بشكل مباشر هبذه اهلجرات األندلسية، كما انعكس ذلك على البنية اجملتمعية واالقتصادية يف املغرب ا
. (336-335، الصفحات 2005)غالب،  عادات وثقافات جديدة، جلبها املوريسكيون معهم، ونشروها داخل اجملتمع املغريب

ويف رواية أخرى بلغ وتذكر بعض الدراسات التارخيية أن عدد املوريسكيني الذين جلؤوا إىل املغرب األقصى جتاوز األربعني ألفا، 
م، حيث سينعكس هذا األمر  17ستني ألفا، وميثل هذا يف احلقيقة عددا كبريا ابملقارنة إىل نسبة السكان يف املغرب خالل القرن 

 . (130، صفحة 1998)زروق،  على طبيعة احلياة يف املغرب وعلى تركيبته اجملتمعية
  يف اجلزائر:التوطني  -

م، كانت اجلزائر إايلة عثمانية، 17م والقرن  16عندما حصلت حمنة الالجئني األندلسيني وتفاقمت أكثر خالل القرن 
حيث حترك العثمانيون منذ خري الدين برابروس بتوطني الالجئني األندلسيني يف عدة مناطق جزائرية، وقدمت هلم املساعدات 

عيش يف موطن اهلجرة، واجلدير ابلذكر أن اجلزائر عرفت موجات هجرة كبرية من املوريسكيني حىت الالزمة اليت تساعدهم على ال
م موجة جلوء كبرية من األندلسيني 15قبل قدوم العثمانيني، حيث تذكر بعض الدراسات التارخيية أن اجلزائر عرفت خالل القرن 

. ويبدو أن عدد الالجئني األندلسيني  (175، صفحة 2006)الفياليل،  الذين وجدوا الرتحيب من قبل بين زاين حكام اجلزائر
كان كبريا جدا، وقد قامت الدولة العثمانية بتوطينهم يف أماكن خمتلفة يف اجلزائر، مع األسف مل تبني لنا الواثئق العثمانية العدد 

جلزائر العثمانية، وحيتاج األمر من الباحثني التدقيق والبحث ملعرفة العدد احلقيقي احلقيقي هلؤالء الالجئني الذين مت توطينهم يف ا
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لالجئني املوريسكيني الذين وفدوا على اجلزائر وعلى منطقة مشال إفريقيا مثلما يذكر ذلك املؤرخ املختص يف املوريسكيني الدكتور 
 . (59، صفحة 2011)التميمي،  يني"عبد اجلليل التميمي يف كتابه " كتابة تراجيداي طرد املوريسك

 التوطني يف تونس:  -
م حتولت تونس إىل قبلة لالجئني األندلسيني الفارين من البطش اإلسباين، ورمبا 1574منذ أن أصبحت إايلة عثمانية سنة 

م موجات 17اإلسبانية، لذلك شهدت تونس بداية من القرن يعود ذلك إىل بعد تونس عن اهلجمات والتهديدات واملالحقات 
هجرة كبرية، كما عمدت الدولة العثمانية إىل توطني أعداد كبرية من الالجئني داخل اإلايلة التونسية ملا يتوفر فيها من أمان على 

ة، وجزيرة جربة وغريها من حياهتم، حيث انتشروا يف عدة مدن تونسية مثل: تونس العاصمة وضواحيها، ومدينة صفاقس، وسوس
املدن. وقد قامت السلطات العثمانية يف تونس بقيادة عثمان داي بتقدمي كل التسهيالت هلذه الوفود القادمة من األندلس، ومسح 

دية هلم ببناء البيوت والقرى واملدن مثل: تستور وقلعة األندلس وغريها، مما خلق هذا حركية كبرية ودينامكية يف الدورة االقتصا
. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن السياسة العثمانية يف توطني الالجئني (190-189، الصفحات 1991)وآخرون،  لإلايلة التونسية

عن التهديدات املوريسكيني كانت أتخذ بعني االعتبار مسألة أمن هؤالء الالجئني وتوطينهم يف أماكن أكثر أمان، وبعيدة 
االسبانية اليت تالحقهم يف كل مكان، وكانت تونس أحد أهم اإلايالت اليت وطن فيها العثمانيون أعدادا كبرية من الالجئني 

 . (54، صفحة 2013)سعيدوين،  املسلمني واليهود
 : توطني يف خمتلف اجلغرافيا العثمانية -

العثمانية أيضا بتوطني الالجئني األندلسيني من مسلمني ويهود يف مناطق أخرى من اجلغرافية العثمانية، قامت الدولة 
احلالة الدينية واملذهبية هلؤالء الالجئني، وقد متت عملية توطني اليهود يف سالنيك، ويف الشام ويف وإزمري واستانبول  مراعية يف ذلك

ت هلم كل اإلجراءات للقيام أبنشطتهم التجارية والدينية يف كنف احلرية التامة، أما بقية وغريها، وقدمت هلم يد املساعدة، وسهل
الالجئني املسلمني فقد مت توطني قسم منهم يف مناطق االانضول والبلقان والشام وغريها، ومنحتهم األراضي للفالحة، وسهلت هلم  

  .(Lütfi, 2007, s. 30-38) لدينية بكل حريةكل االجراءات من أجل ممارسة أنشطتهم التجارية والعلمية وا
 مرحلة إدماج الالجئني: -ج

مل تكن عملية توزيع العثمانيني لالجئني األندلسيني عشوائية، وإمنا كانت عملية مدروسة تراعي االنتماء الديين واملذهيب 
وكان اهلدف من هذا هو خلق حالة من االندماج داخل املناطق اجلديدة اليت سيتم وحىت املهين، وكذلك املستوى االجتماعي. 

فيها توطني هؤالء الالجئني القادمني من أماكن خمتلفة يف األندلس ومن طبقات اجتماعية متنوعة. لقد كان العثمانيون يدركون 
يف خلق استقرار جمتمعي من انحية، وكذلك خبلق جيدا أمهية مسألة إدماج هؤالء الالجئني، ألهنا عملية ستساهم بشكل كبري 

 . (Lütfi, 2007, s. 30-38) حالة من الديناميكية واحليوية يف تلك املناطق من انحية أخرى
سينقلوهنا إىل أماكن من جهة أخرى كان هناك عدد كبري من هؤالء الالجئني يتمتعون مبهارات، ويتقنون حرفا وعلوما 

التوطني اجلديدة، وكانت الدولة العثمانية تريد االستفادة من هذه اخلربات واملهارات واملهن والعلوم من أجل نشرها يف ابقي مناطق 
داث اجلغرافية العثمانية،كما كان العثمانيون يدركون جيدا أن مثل هذه الطاقات البشرية اجلديدة سيكون هلا األثر الفعال يف إح

حركية اقتصادية كبرية، وستنعكس على األوضاع االجتماعية العامة. لذلك كانت مسألة استيعاب هذه األعداد الكبرية من 
توطينهم يف أماكن حمددة، وإدماجهم فيها بشكل مدروس أهم الركائز األساسية لسياسة الدولة العثمانية يف و  الالجئني األندلسيني

سيني، وكذلك مع بقية الالجئني القادمني إىل اجلغرافية العثمانية من خمتلف بقاع األرض. ال شك أن تعاملها مع الالجئني األندل
عملية إدماج هؤالء الالجئني كانت يف البداية عسرية للغاية، وذلك بسبب االختالف يف الثقافات والعادات والتقاليد واملستوى 
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الرتكية أو  القادمني يتكلمون اللغة اإلسبانية، وال يعرفون اللغة العربية االجتماعي العلمي واملهين، خصوصا أن أغلب الالجئني
  .(235-230، الصفحات 2008)حوراين،  واللهجات احمللية يف مناطق التوطني اجلديدة. 

على التواصل مع اجملتمعات اجلديدة،  لقد عملت الدولة العثمانية على تذليل مثل هذه العقبات من خالل مساعدهتم
وبدأت عملية االندماج حتصل شيئا فشيئا بسبب االحتكاك والتواصل اليومي بني هؤالء الالجئني وبني أهايل أماكن التوطني 

صليني اجلديدة. وحتدثت بعض الدراسات التارخيية عن مجلة من املشاكل والتصادم بني هؤالء الالجئني القادمني وبني السكان األ
للمناطق اجلديدة، إال أن السلطات العثمانية كانت تتدخل ابستمرار يف حل مثل هذه النزاعات، والقضاء عليها، حىت ال تنعكس 
على االستقرار العام ألماكن التوطني داخل اجلغرافية العثمانية، وقد ذكرت بعض الدراسات التارخيية أن أغلب الالجئني 

م يف اجلزائر وتونس كانوا ينتمون إىل طبقة الفالحني والتجار وأصحاب املهن واحلرف الصناعية، األندلسيني الذين مت توطينه
فانعكس ذلك على األوضاع االقتصادية يف تلك املدن الشمال إفريقية، وحتركت فيها الدورة االقتصادية مثل مدينة وهران ابجلزائر 

ن الالجئون يف إعادة تعمريها وإحيائها من جديد، بعد أن كانت معرضة إىل وتونس وغريها من املدن العثمانية اليت جنح األندلسيو 
اخلراب واالنداثر، كما قاموا بزراعة األرض وصناعة السفن وفتح مصانع للنسيج، خصوصا صناعة احلرير بسبب توفر أشجار 

 . (35-33، الصفحات 1983)الفاسي،  التوت األبيض واألسود
لقد امتزجت الثقافات والعادات والتقاليد اليت أتى هبا الالجئون األندلسيون مع احلالة الثقافية واجملتمعية داخل املناطق اليت 
وفدوا إليها، ورغم ظهور اختالفات يف ذلك إال أن هذا خلق حالة من التنوع والثراء الثقايف داخل اجملتمعات اجلديدة، وساهم يف 

ذهنية جديدة لدى السكان األصليني الذين بدؤوا يتقبلون ثقافة التنوع واالختالف، وحرصوا على االستفادة من هذه تشكيل 
الثقافات والتجارب للوافدين اجلدد من الالجئني األندلسيني. وقد لعب العلماء األندلسيون الالجئون دورا مهما يف التعريف 

 .(Lütfi, 2007, s. 337-344) عملية االندماج أكثر وبناء جسور تواصل مع األهايلابلثقافات والعادات األندلسية، مما سهل 
وميكن القول إن الالجئني املوريسكني جنحوا يف عملية االندماج، واستطاعوا أن يتحولوا إىل أحد املكوانت األساسية يف 

أطفاال، واخنرطوا أبمت معىن الكلمة يف هذا البلد الذي  النسيج اجملتمعي لبلد التوطني، حيث تزوجوا من أبناء الوطن اجلديد، واجنبوا
أصبحوا فيه يشعرون ابالنتماء إليه، وينظرون إليه على أنه وطنهم احلقيقي، بعد أن يئسوا من العودة إىل األندلس، خصوصا 

ثون بلغة أهل الوطن اجلديد، األجيال املتالحقة اليت ولدت يف الوطن اجلديد، وال متلك أي فكرة عن البلد األصلي، وأصبحوا يتحد
وما حتمله اللغة من أتثريات على أفكار اإلنسان وانتماءاته الثقافية واجملتمعية والسياسية. لقد وقعت حالة انصهار اتم بني الالجئني 

 ,Yiğit) األندلسيني والسكان األصليني، فولدت أجيال من أصول أندلسية متاهت بشكل كلي مع ثقافة وعادات الوطن اجلديد
2006, s. 395) . 

 
  :سياسة العثمانيني جتاه اليهود الالجئني من األندلس -5

تعاملت الدولة العثمانية منذ بداية حمنة الالجئني األندلسيني الفارين من الوحشية اإلسبانية من منطلق إنساين ومن منطلق 
قيمها اإلسالمية اليت تدعو إىل نصرة املظلوم، وإغاثة املستضعفني واملقهورين. ومل متارس الدولة العثمانية أي متييز لالجئني على 

ية، بل نظرت إليهم كبشر مظلومني من حقهم أن يتمتعوا ابحلياة وحبقوقهم اليت كفلتها هلم الشرائع السماوية أساس معتقداهتم الدين
واملواثيق الدولية. لذلك كانت النظرة العثمانية إىل الالجئني اليهود نظرة مرتكزة أساسا على بعد أخالقي ديين وقيمي. من جهة 

م يف السياسة العثمانية تراعي اخلصوصية العقدية واجملتمعية لليهود الذين يفضلون أخرى كانت عملية إجالء الالجئني وتوطينه
العيش مع بعضهم البعض يف جمموعات متقاربة مع بعضهم ويف أماكن خاصة، تسمح هلم مبمارسة معتقداهتم الدينية وعاداهتم 

وأدرنة واستانبول، وكذلك يف جزيرة جربة ويف  وتقاليدهم. وقد متت عملية توطني اليهود يف عدة مناطق خمتلفة منها: سالنيك
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أمسائهم، بل أو  منطقة صفد وغريها من املناطق اليت يوجد فيها أقليات أخرى، ومل جترب الدولة العثمانية اليهود على تغيري معتقداهتم
ن نظام امللة الذي حيمي حرصت أن توفر هلم كل الظروف الالزمة حىت ميارسوا حياهتم الدينية يف كنف احلرية ويف إطار قانو 

 .(Groepler, 1999, s. 134) الطوائف الدينية غري املسلمة
فقري، ومل أو  حرصت الدولة العثمانية أن تنقذ الالجئني اليهود دون النظر إىل أوضاعهم االجتماعية، فلم تفرق بني غين

كان العثمانيون حريصني جدا على إنقاذ هؤالء، وتوطينهم يف أماكن آمنة بعيدة عن متارس عليهم أي سياسة عنصرية، بل  
التهديدات اإلسبانية، ووفرت هلم كل الظروف املناسبة لكي يتعايشوا كجماعات تتمتع بكل حقوقها، واشرتطت عليهم االلتزام 

الالجئني، وذلك لوجود يهود سابقني فيها من قدمي، مث ابلقوانني العامة للدولة، ويبدو أن سيالنيك استقبلت أكثر عدد من اليهود 
. وقد انتهجت الدولة (Lütfi, 2007, s. 352-355) لكوهنا مدينة مناسبة جدا يف خصوصيتها االجتماعية لليهود

ة املناسبة هلم، وحاولت أن تقدم هلم يد املساعدة املادية العثمانية سياسة إدماج لليهود الالجئني قائمة على أساس اخلصوصية الديني
واملعنوية، ويسرت هلم كل الشروط القانونية لكي ميارسوا أنشطتهم التجارية واالقتصادية بكل حرية ودون أية قيود، كما مسحت هلم 

ن مع املسؤولون العثمانيني إذا أرادوا إبنشاء معابدهم اخلاصة هبم ألداء عباداهتم وشعائرهم الدينية، وعينت ممثلني هلم يتحدثو 
 . (Groepler, 1999, s. 38-41) اللجوء حلل بعض املشاكل والصعوابت اليت يعيشوهناأو  مساعدة من الدولة

اخنراطهم يف اجملتمع العثماين،  لقد سامهت هذه السياسة املتساحمة اليت انتهجتها الدولة العثمانية جتاه الالجئني اليهود يف
وأصبحوا فاعلني فيه ومستفيدين من القوانني اليت سنتها الدولة العثمانية حلماية الطوائف الدينية غري املسلمة، كما استفاد اليهود 

وخمتلف من الفرص االقتصادية املتاحة، وأصبحوا قوة اقتصادية كبرية، ال سيما فيما يتعلق بتجارة الذهب وصرف العمالت 
القطاعات التجارية املختلفة، خصوصا يف استانبول وإزمري وعدة مدن عثمانية أخرى مثل: القاهرة واالسكندرية ودمشق وتونس 

 ,Lütfi) وجزيرة جربة وغريها من املدن الساحلية اليت كان هلا نشاطات جتارية واقتصادية مع منطقة البحر األبيض املتوسط
2007, s. 367-369). 

إضافة إىل هذا كانت الدولة العثمانية ترغب يف االستفادة من الالجئني اليهود ومدى قدرهتم على خلق حيوية اقتصادية 
عد إىل وجتارية، ستعود ابلنفع على الدولة العثمانية وعلى اجملتمع العثماين. غري أنه جيب اإلشارة إىل أن اليهود سيتحولون فيما ب

ورقة ستسخدمها الدول األوروبية لضرب الدولة العثمانية. وميكن القول إن الدولة العثمانية تعاملت مع الالجئني اليهود من منطلق 
الدينية واملذهبية، وكذلك من منطلق إنساين حيرتم أو  مرجعيتها اإلسالمية اليت تدافع عن املظلومني مهما كانت انتماءاهتم العرقية

اإلنسان ويدافع عن حقوقه وحريته الدينية والقانونية، كما كان رغبة العثمانيني يف اآلن نفسه هي االستفادة اقتصاداي وجتاراي من 
 هذه الطاقات البشرية اليت كانت يف األندلس. 

 
 اخلامتة:

ة اهلجرة واللجوء مثلت أحد أهم املشاكل اليت عانت منها الشعوب والدول يف يف حبثنا هذا إىل أن ظاهر  خنلص القول
نفس الوقت. ولعل الدولة العثمانية كانت أكثر الدول اليت عرفت موجات هجرة كبرية من عدة مناطق خمتلفة، ألسباب خمتلفة. 

م أحد أهم األزمات اإلنسانية  17إىل القرن  15وتعد موجات هجرة الالجئني األندلسيني الفارين من القمع اإلسباين من القرن 
اليت شهدها العامل يف تلك الفرتة، بل وتعد من أكرب الصفحات السوداء يف اتريخ إسبانيا ويف اتريخ أورواب بشكل عام. ولقد لعبت 

توطينهم يف مناطق آمنة، الدولة العثمانية دورا مهما يف إنقاذ الالجئني املسلمني واليهود، وقدمت هلم يد املساعدة، وعملت على 
أن نذكر أهم  ووضعت اسرتاتيجية حمكمة إلدماج هؤالء الالجئني ضمن النسيج اجملتمعي يف مناطق التوطني اجلديدة. وميكن

 النتائج اليت توصلنا إليها يف حبثنا هذا وهي كالتايل: 
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وإمنا كانت أزمة تعكس العقلية االسبانية املتطرفة اليت أزمة الالجئني األندلسيني مل تكن أزمة عابرة نتيجة لظروف سياسية عابرة،  -
ال حبرية اآلخرين، كما تكشف عن عمق األزمة يف كامل أورواب اليت بينت لنا فيها اإلحصائيات عن تدهور  و  ال تؤمن ابلتعايش

 كبري جدا حلالة احلرايت الدينية يف داخلها.
ء الالجئني من حمرقة االضطهاد الديين اإلسباين، وسخرت كل إمكانياهتا من أجل لعبت الدولة العثمانية دورا ابرزا يف إنقاذ هؤال -

 نقلهم إىل أماكن أخرى، بعيدا عن التهديدات االسبانية. 
انتهجت الدولة العثمانية اسرتاتيجية مدروسة، تقوم على ثالثة مراحل: مرحلة إنقاذ الالجئني اهلاربني من االضطهاد اإلسباين،  -

 هؤالء الالجئني يف أماكن آمنة، مرحلة إدماج هؤالء الالجئني يف مناطق التوطني اجلديدة. مرحلة توطني
 ،دينية بني هؤالء، بل استقبلت اليهودأو  مل متارس الدولة العثمانية أثناء عملية إنقاذ الالجئني األندلسيني أي سياسة عنصرية -

وقدمت هلم يد املساعدة، وحرصت على احرتام خصوصيتهم، وتعاملت معهم كما تعاملت مع املسلمني، دون أي تفريق، 
 وتوطينهم يف أماكن يستطيعون االندماج فيها بسهولة.

مناخ احلرايت الدينية والفكرية الذي كان سائدا يف الدولة العثمانية جعلها مالذا تلجأ إليها عدة عرقيات وأقليات من خمتلف  -
تلفة، كما تعاملت الدولة العثمانية مع ظاهرة اهلجرات والالجئني من منطلق مرجعيتها دول العامل، ومن مناطق أخرى متر أبزمات خم

 متنحه األمان على حياته وعرضه وممتلكاته وحريته الدينية.و  اإلسالمية اليت تؤمن حبرمة اإلنسان،
وأورواب بشكل عام من القرن اخلامس تشكف لنا أزمة الالجئني األندلسني حالة حقوق اإلنسان واحلرايت الدينية يف إسبانيا  -

عشر اىل حدود القرن السابع عشر ميالدي، كما تكشف لنا هذه األزمة حالة احلرايت الدينية وواقع األقليات الدينية داخل الدولة 
 العثمانية اليت تعرضت إىل تشويه كبري وإىل اهتامات كاذبة من قبل بعض املؤرخني الغربيني.

انتهجتها الدولة العثمانية هلؤالء الالجئني كانت مدروسة، وتراعي اخلصوصية االجتماعية لالجئني، كما أن  سياسة التوطني اليت -
عملية االندماج كانت مدروسة أيضا، تنظر بعني االعتبار إىل بنية وتركيبة اجملتمع الذي سيتم فيه إدماج هؤالء الالجئني، وكذلك 

 وف الالزمة إلجناح عملية االندماج بسهولة، وحتقيق استقرار حقيقي هلؤالء الالجئني.توفري الدولة العثمانية كل الشروط والظر 
دور الالجئني األندلسيني يف التأثري على ثقافات وعادات مناطق التوطني اجلديدة، ودورهم يف خلق ديناميكية اقتصادية وعلمية  -

 واجتماعية داخل جمتمعات هذه املناطق، حيث نقلوا هلم علوما وجتارب جديدة استفادوا منها كثريا. 
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