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حوار الحضارات؟ اإلثنية
االرتباطية واإلسالم في
الصين
درو .سي .غالدني ()Dru C. Gladney
ترجمة :عمر األيوبي

يحاول هذا البحث الت�أكيد �أن الهوية يف �أو�ساط امل�سلمني
جمرد نتيجة لتعريف الدولة ،وال ميكن اختزالها �إىل
يف ال�صني ،لي�ست ّ
مناورة �سيا�سية ت�ستند �إىل الأهداف النفعية جلماعات �أو «ح�ضارات»
مع ّينة .وهي ُتفهم على �أف�ضل وجه باعتبارها تفاع ًال حتاوري ًا للتقاليد
امل�شرتكة للإ�سالم مع ال�سياقات االجتماعية ال�سيا�سية ،و ُيعاد التفاو�ض
ب�ش�أنها با�ستمرار يف كل و�ضع �سيا�سي اقت�صادي .و�سي�س ّلط هذا النهج
ال�ضوء –�أي�ض ًا -على العالقات بني الأكرثية والأقلية على العموم،
وكيف �أن الأقليات الدينية لي�ست هام�شية على الإطالق يف �إن�شاء الهوية
القومية للبلد.

( ) �أنرثوبولوجي �أمريكي خمت�ص يف القوميات والأعراق والثقافة يف �آ�سيا وال�صني .بروفي�سور يف ق�سم الأنرثوبولوجيا يف كلية بومونا،
كاليفورنيا)Pomona College, California( .
( ) مرتجم فل�سطيني.
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يتباين هذا النهج تباين ًا �صارخ ًا مع نهج �صموئيل هنتنغتون
 )Huntingtonيف �أطروحته املتع ّلقة مبا ي�س ّمى «�صدام احل�ضارات» .بد ًال من
ال�صدام� ،أرتئي -يف هذا البحث� -أن تاريخ الإ�سالم يف ال�صني يو�صف باعتباره حوار ًا
بني احل�ضارات .ويف هذا ال�صدد �س�أويل اهتمام ًا وثيق ًا ملعنى احلوار كما ط ّوره الناقد
الأدبي الرو�سي ميخائيل بختني (.)Mikhail Bakhtin
(Samuel

�إن االختالفات الوا�سعة التي تف�صل موقف ميخائيل بختني عن موقف �صموئيل
هنتنغتون كثرية .كتب هنتنغتون:
االنق�سامات العظيمة بني الب�شر وامل�صدر ال�سائد لل�صراع �ستكون ثقافية.
و�ستبقى الدول القومية اجلهات الفاعلة الأكرث قوة يف ال�ش�ؤون العاملية ،لكن �ستقع
ال�صراعات الرئي�سة لل�سيا�سة العاملية بني الأمم وجماعات ذات ح�ضارات خمتلفة.
و�ستكون خطوط ال�صدع بني احل�ضارات خطوط القتال يف امل�ستقبل(((.
انظروا باملقابل نهج ميخائيل بختني:
احلوار هنا لي�س بداية للعمل� ،إنه العمل بح ّد ذاته� .إنه لي�س �أداة للك�شف،
ولإظهار �شخ�صية املرء اجلاهزة بالفعل على ال�سطح .ال ،ففي احلوار ال يك�شف املرء
عن نف�سه ظاهري ًا ،لكنه ي�صبح لأول م ّرة ما هو عليه –ونكرر :لي�س للآخرين فح�سب،
و�إمنا لنف�سه �أي�ض ًا .ي�صبح �أداة للتوا�صل التحاوري .وعندما ينتهي احلوار ،ينتهي
كل �شيء .وهكذا ،ف�إن احلوار ،يف جوهره ،ال ميكن �أن يكون غاية ويجب �أال ي�صبح
(((
كذلك.
ثمة ر�ؤيتان �أ�سا�سيتان للحوار :واحدة مطلقة ومتعار�ضة ،والأخرى تفاعلية
وت�ضامنية .الثقافة -وفق ًا لهنتنغتون -حت ّدد خطوط ال�صدع التي يتحتّم على
احل�ضارات �أن تت�صارع على طولها يف عامل ما بعد احلرب الباردة� .أما وفق ًا لبختني،
(1) Huntington, Samuel «The Clash of Civilizations?» Foreign Affairs 72.3: 22-1993.
(2) Bakhtin, M. Mikhail. Problems of Dostoevsky›s Poetics. Edited and Translated by Caryl Emerson. Russian

edition, 1963. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. : 252.

المسبــار

3

لا يف مالسإلاو ةيطابترالا ةينثإلا ؟تاراضحلا راوح

ف�إن الثقافة وجميع نواحي الهوية مرتابطة ،تع ّرف ويعاد تعريفها يف التفاعل مع
«الآخر» يف دائرة اجتماعية َع َر�ضية .ويف حني �أن ّ
املنظرين ي�أخذان الثقافة على
حممل اجل ّد ،ف�إنهما يقاربان املو�ضوع من موقفني متعار�ضني متام ًا� :أحدهما جوهري
تفح�ص خطوط ال�صدع التي مت ّيز «ثقافتني»
والآخر �سياقي .يرى هذا البحث ،عرب ّ
يف ال�صني� ،أي الأقليات امل�سلمة وال�صينيني� ،أن منظور هنتنغتون للثقافة واحل�ضارة
م�ض ّلل �أ�سا�س ًا ،وغري م�سعف –البتة -يف فهم القومية الثقافية وال�صراع الإثني يف
أن�ضم �إلى عدد كبري من منتقدي �أطروحة هنتنغتون((( .وبعد
العامل احلديث ،وتالي ًا � ّ
ذلك �أقرتح �أن نهج بختني عند تكييفه لفهم ت�ش ّكل الهوية الثقافية والدينية ميكن �أن
يعطي نظرية �أقوى بكثري لل�صراع واملواءمة الإثنية الدينية يف �سياق الدول القومية
املعا�صرة ،وتالي ًا �أ�سهم يف كتابات وا�سعة تدعم مالءمة نظرية بختني احلوارية
لدرا�سة العالقات االجتماعية(((.
من املثري لالهتمام �أن حالة امل�سلمني يف ال�صني ت�ش ّكل انتقاد ًا خا�ص ًا لأطروحة
«احل�ضارات املت�صادمة» .فقد م ّيز هنتنغتون ،عند و�ضع �أطروحته الأ�صلية،
احل�ضارتني الكونفو�شية والإ�سالمية باعتبارهما خمتلفتني جوهري ًا �إحداهما عن
الأخرى ،وت�ش ّكالن التهديد الأعظم للغرب .وعلى العموم ،ح ّدد هنتنغتون((( «�سبع �أو
ثماين ح�ضارات كربى» يف العامل املعا�صر :غربية (وت�شمل �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية)،
و�صينية (و�صفت –�أ�ص ًال -ب�أنها «كونفو�شية») ،ويابانية ،و�إ�سالمية ،وهندو�سية،
و�سالفية �أرثوذك�سية ،و�أمريكية التينية ،و«رمبا �أفريقية» .وتو ّقع هنتنغتون �أن ي�أتي
�أعظم تهديد للغرب من احل�ضارتني الإ�سالمية والكونفو�شية ،واحتمال ت�شكيلهما
حتالف ًا م�ضاد ًا للغرب هو �أعظم خماوف هنتنغتون .وكان قد عبرّ عن ذلك بو�ضوح
((( احتوت ق�ضية االعرتا�ض على هنتنغتون يف جملة ( )Foreign Affairs Fall 1993 Vol. 72, No. 4قراءات نقدية لف�ؤاد عجمي،
وكي�شور حمبوباين ،وروبرت بارتلي ،ولياو بنيان ،وجني كريكباتريك ،و�آخرين .وقد �أطلق ريت�شارد كوبر النقد العام بالقول� :إن ال�صراع ال
ين�ش�أ بني الثقافات ،بل بني املتناف�سني على ال�سيطرة ال�سيا�سية ،ويقع ذلك «داخل احل�ضارات وفيما بينها» .والحظ لياو بنيا �أن امل�شاكل التي
توحدهم .انظر:
تف ّرق بني ما تدعى احل�ضارات الكونفو�شية على جانبي م�ضائق فورموزا �أكرث بكثري من الأيديولوجيات التي ّ
Cooper, Richard. 1994. «Will the Fault Lines Between Civilizations be the Battle Lines of the Future?» Centerpiece Winter/Spring, Pp. 9.
Liu Binyan. 1993. «Civilization Grafting: No Culture is an Island» Foreign Affairs 72 (4): 19-21.

(4) Rahim, Syed A. 1994. «Participatory Development Communication as a Dialogical Process» In Shirley A.

White, K. Sadanandan Nair, and Joseph Ascroft, eds. Participatory Communication: Working for Change and
Development. New Delhi, London: SAGE Publications.

(5) Huntington 1993b: 25.
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يف مقالة �سابقة« ،الرابطة الإ�سالمية الكونفو�شية»((( ،ر�أى فيها �أن االختالفات
الأ�سا�سية التي مت ّيز احل�ضارات الأوروبية والكونفو�شية والإ�سالمية (غالب ًا ما ت�س ّمى
«عربية») �ست�ؤ ّدي �إلى �صراع و�سوء تفاهم حمتوم .لننظر مث ًال يف املقولة التالية:
املجتمعات الأوروبية �ستت�شارك ،بدورها� ،سمات ثقافية مت ّيزها عن املجتمعات
العربية �أو ال�صينية .غري �أن العرب وال�صينيني والأوروبيني لي�سوا جزء ًا من �أي كيان
ثقايف �أو�سع� .إنهم ي�ش ّكلون ح�ضارات .وهكذا ف�إن احل�ضارة �أرفع جت ّمع للب�شر و�أو�سع
م�ستوى من الهوية الثقافية ميكن �أن مي ّيز الب�شر عن الأنواع الأخرى .وهي ُتعرف
بالعنا�صر املو�ضوعية العامة مثل اللغة ،والتاريخ ،والدين ،والعادات ،وامل�ؤ�س�سات،
(((
والهوية الذاتية غري املو�ضوعية للب�شر.
لكن ماذا عن امل�سلمني ال�صينيني الذين يزعمون التح ّدر من التزاوج بني
العرب (وامل�سلمني الآخرين) وال�صينيني يف ال�صني على م ّر الألف ومئتي �سنة
الأخرية؟ يثري ذلك -بطبيعة احلال� -س�ؤا ًال الحق ًا عن الثنائية الثقافية والتع ّددية
الثقافية .ف�إذا ح ّددت احل�ضارات ب�أنها ثقافات خمتلفة جوهري ًا بع�ضها عن بع�ض،
فماذا عن العالقني فيما بينها ،عند فوا�صل الثقافة ،واللغة ،والتاريخ ،والدين،
والعادات ،وامل�ؤ�س�سات؟ �أو �أولئك املنتمني �إلى ال�شتات العابر للحدود املتن ّقل بني ما
ي�س ّمى ح�ضارات؟ و�إذا كان راي �شو ( ((()Rey Chowم�صيب ًا ب�أن الثقافات املتح ّولة
لل�شتات مت ّيز الو�ضع ما بعد احلديث ،و�أن الكتابة عن ال�شتات من �أكرث التح ّديات
املخيفة اليوم ،ف�إن الو�ضع الذي ي�صفه هنتنغتون يجب �أن يط ّبق على الو�ضع احلديث
�أو ما قبل احلديث ،حيث ي�ستطيع املرء �أن يت�ص ّور الثقافات واحل�ضارات يف عزلة
ن�سبية عن بع�ضها بع�ض ًا –مع �أن ذلك يتط ّلب بع�ض اخليال .وي�صبح الأمر مثري ًا
للم�شاكل عندما نرى �أن عديد ال�صدامات احلديثة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة
وقعت «داخل» الثقافات واحل�ضارات ،بد ًال من «فيما بينها» ،ال �سيما عندما ننظر يف
ح�ضارات مثل «الإ�سالمية» ،وال�صينية (التي ت�شمل ال�صراعات بني كوريا ال�شمالية
(6) Huntington 1993a: 19-23.
(7) Huntington 1993: 24.
(8) Chow, Rey. 1993. Writing Diaspora. Minneapolis: University of Minnesota Press.
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واجلنوبية) ،وال�سالفية الأرثوذك�سية (التي ت�شمل جميع دول االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق ،با�ستثناء �آ�سيا الو�سطى ،وداخل ال�صراع الأوكراين -الرو�سي الذي مل
�ضم القرم يف مار�س�/آذار  .((()2014ومن الالفت �أنه على الرغم من
ُيح ّل ب�ش�أن ّ
ال�صراعات الداخلية والطائفية املنت�شرة التي تكت�سح ال�شرق الأو�سط احلديث منذ
انطالق ثورات «الربيع العربي» املختلفة يف تون�س يف دي�سمرب (كانون الأول) ،2010
ف�إن بع�ض املح ّللني ما زالوا ي�ص ّورون ال�صراعات متع ّددة الأطراف يف املنطقة ب�أنها
«�صدامات بني احل�ضارات» وحرب م�ستم ّرة بني «الغرب والإ�سالم»(.((1
يتفح�ص هذا البحث ثالث قوميات م�سلمة �أقلية يف ال�صني :الهوي (،)Hui
ّ
والويغور ( ،)Uyghurوالكازاخ ( ،)Kazakhويق ّدم احلجة على احلاجة �إلى نظرية
�أكرث تط ّور ًا ال ت�أخذ يف احل�سبان تباين الثقافة فح�سب ،و�إمنا احتمال الهوية الإثنية
والدينية –�أي�ض ًا -يف الدولة القومية احلديثة .وذلك �أمر حرج على وجه اخل�صو�ص
للخطوة التالية من التفاو�ض ،وهي لي�ست بني الثقافات �أو احل�ضارات ،ولكن بني
الدول القومية يف عامل ما بعد احلرب الباردة الالمركزي واملتع ّدد الأقطاب .وتلك
بال�ضبط هي اخلطوة التي ال تتيح لنا نظرية هنتنغتون بالغة الب�ساطة عن الثقافات
واحل�ضارات القيام بها ،وهي نظرية ماهوية وثنائية على نحو مده�ش يف عامل يزداد
فيه غمو�ض الثقافات ،وتكافلها ،وت�شابكها املتبادل.
يج�سد احل�ضارة «الإ�سالمية»،
((( ر�أى والرتماير �أن «التحدّي الإ�سالمي �سيكون حتدي ًا يخا�ض يف النهاية �ضمن حدود ح�ضارته» ،وهو مع �أنه ّ
ف�إنه يعرتف -على الأقل -ب�أن احتمال ال�صراع بني اجلماعات امل�سلمة كبري على نحو مماثل -على الأقل -للتوتّرات بني امل�سلمني وغري
امل�سلمني ،كما ب ّينت حربا العراق �إيران واخلليج .واقرتح العامل املاليوي امل�سلم ،ت�شاندرا مظفر �أن جت�سيد احل�ضارة «الإ�سالمية» باعتبارها
موحدة� ،أو ي�سودها العرب ،يهمل �أي�ض ًا حقيقة �أن �أكرب املجتمعات الإ�سالمية اليوم تنت�شر عرب �سكان جنوب وجنوب �شرق �آ�سيا .انظر:
ّ

Mair, Walter. 1994. «Will the Fault Lines Between Civilizations be the Battle Lines of the Future?» Centerpiece
Winter/Spring, Pp. 10.
Muzaffar, Chandra. 1994. Interview in Third World Network Features, Penang. Reprinted in «The Clash of
Civilizations? Responses from the World» Centerpiece Winter/Spring, Pp. 8.

( ((1ال تزال عبارة �صموئيل هنتنغتون «�صدام احل�ضارات» ت�ستح�ضر على نطاق وا�سع لتف�سري ال�صراعات بني الغرب والإ�سالم .انظر:
النقد الالذع ملقالة روجر كوهني يف �صحيفة نيويورك تاميز« ،الإ�سالم والغرب يف حالة حرب»:
؛(http://www.nytimes. com/2015/02/17/ opinion/roger-cohen-islam-and-the-west-at-war.html?_r=0
(مت االطالع عليها يف  28مار�س� /آذار  )2015الذي كتبه روبرت رايت «�صدام احل�ضارات الذي مل يكن»The New Yorker ،
 25 ،Magazineفرباير (�شباط) http://www.newyorker.com/news/ news-desk/clash-civilizations- 2015
isnt؛ (مت االطالع عليها يف  30مار�س� /آذار  .)2015انظر �أي�ض ًا :رف�ض جون كا�سيدي ب�أن الهجمات على �شاريل �إيبدو يف باري�س يف
 7يناير (كانون الثاين)  2015مت ّثل مثل هذا ال�صدامCharlie Hebdo and the ‘Clash of Civilizations’» The New« ،
 8 ،Yorker Magazineيناير (كانون الثاين) http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/charlie- 2015
hebdo-clash-civilizations؛ (مت االطالع عليها يف  29مار�س� /آذار .)2015
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من املثري لالهتمام �أن الدرا�سات ال�سابقة للم�سلمني يف ال�صني اتخذت موقف
هنتنغتون املطلق �أي�ض ًا� :إن على ه�ؤالء ال�شعوب �أن تختار بني ح�ضارتني متعار�ضتني
تعار�ض ًا جوهري ًا :الإ�سالمية �أو ال�صينية .وقد ك ّرر رافائيل �إ�سرائيلي(� ((1أن �أمام
امل�سلمني يف ال�صني خيارين ،بالنظر �إلى م�أزقهم ال�شتاتي :التم ّرد على النظام
ال�صيني و�إقامة دولتهم الإ�سالمية� ،أو االندماج .لكنهم مل يتبعوا �أي ًا منهما يف الواقع.
و�سي�سعى هذا البحث لتقدمي ال�سبب.
عند �إقامة االحتاد ال�سوفيتي وجمهورية ال�صني ال�شعبية ،بد�أ حوار م�ش ّوق
بني مم ّثلني عن جهاز الدولة ومن اعتربوا �أنف�سهم �أنهم ينتمون �إلى «القوميات».
وق ّدمت جماعات عديدة ممن «يتمتّعون باالعتقاد الذاتي بوجود �سلف م�شرتك لهم»
وفق ًا لتعريف ماك�س فيرب ( )Max Weberللإثنية( ،((1طلبات ملم ّثلي احلكومتني
اال�شرتاكيتني لالعرتاف بهم مبثابة قوميات �أقلية ر�سمية.
وبعد مفاو�ضات مط ّولة انطوت على برنامج وا�سع من التحقيقات التي �أجراها
علماء الأنرثوبولوجيا ،والأل�سن ،وامل�س�ؤولون املحليون برعاية الدولة ،جنحت ()103
جماعات يف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق و( )54جماعة يف ال�صني يف �إقناع الدولة ب�أنها
جماعات �إثنية �شرعية .و�أدى الت�صديق القانوين على حالتها الإثنية �إلى ا�ستبعاد
االعرتاف فعلي ًا بعديد من اجلماعات التي ق ّدمت طلبات .يف االحتاد ال�سوفيتي،
اعتُرب الرو�س �أنهم الأغلبية بن�سبة تزيد على ( )%50من جمموع ال�سكان ،يف حني
اعتُرب الهان الأغلبية الر�سمية يف ال�صني بن�سبة ( .)%91ويف ال�سبعني �سنة التي تلت
بدء تلك العملية ،مل تتم ّكن �إال جماعة واحدة يف ال�صني ،تعرف با�سم ج ّنو (�أو كا�شني
يف تايلند) ،من �إقناع الدولة بوجودها احليوي ،واعرتف بها �سنة  ،1979على الرغم
من �أن ( )15جماعة يف ال�صني كانت طلباتها الر�سمية قيد الدر�س حتى عهد قريب،
و�أن �أكرث من ( )749,341ن�سمة �أدرجوا باعتبارهم «غري حم ّددين» يف الإح�صاء
(11) Israeli, Raphael. Muslims in China. London & Atlantic Highlands: Curzon & Humanities Press, 1978.
«Muslims in China: Islam›s Incompatibility with the Chinese Order.» In Islam in Asia, Vol. II. Ed. Raphael
Israeli and Anthony H. Johns. Boulder, Colorado: Westview Press, 1984.
(12) Weber, Max, vol. 1. Economy and Society. Translated by Guenther Roth and Claus Wittich. 2. 1956:389.
Reprint. Berkeley: University of California Press, 1978. .
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ال�سكاين �سنة . 1990
عند مناق�شة عملية «حتديد الإثنيات» يف ال�صني� ،أجمل عامل الأنرثوبولوجيا
االجتماعية ال�صيني البارز :يف �شياتونغ ( ،)Fei Xiaotongاملعايري املارك�سية
ال�ستالينية العرتاف الدولة باجلماعات الإثنية .لكي يتم حتديد كل جماعة ،عليها
�أن «تقنع» الدولة ب�أنها ت�شرتك يف :اللغة� ،أو املوطن� ،أو االقت�صاد� ،أو التكوين
ال�سيكولوجي ،وهو ما �أ�سماه �ستالني الحق ًا «ثقافة» .وقد ُك ِت َبت «�إقناعٌ» هنا� ،إذ �إن
ما ي�س ّمى بهذه املعايري املو�ضوعية لتحديد الإثنية قابل للتفاو�ض ،كما �س�أبني الحق ًا:
ت�ستخدم من قبل اجلانبني للمناق�شة ب�ش�أن ال�شرعية.
يفرت�ض و�صف يف �شياتونغ لعملية حتديد هوية عديد من اجلماعات القومية
امل�شكوك فيها هذه املعايري الأربعة ،ويبد�أ على العموم بدرا�سة تاريخها اللغوي( .((1وقد
�أوجزت الهيئة الرئي�سة التي �أوكل �إليها تقرير منح و�ضعية الأقلية القومية للجماعات
املتق ّدمة بطلبات ،مف ّو�ضية الدولة لل�ش�ؤون القومية ،اعتمادها على معايري �ستالني:
�إن معايري �ستالني للقومية حقيقة �شاملة ،وقد ثبتت خالل فرتة طويلة من
التفح�ص الفعلي ( )...بعد التحرير� ،أفاد بلدنا بدقة من نظرية �ستالني يف عمله لبحث
ّ
القوميات وحتديد هوية القوميات ،مما جعل حتديد القوميات يتك ّلل بالنجاح(.((1
ما تزال هذه املعايري الأربعة تعترب قيا�سية لتحديد القوميات يف جمتمع
ا�شرتاكي مثل ال�صني( .((1لتحديد الإثنيات يف ال�صني ،حت ّدد الدولة التقاليد التي
(13) Fei Xiaotong. Toward A People›s Anthropology. Beijing: New World Press, 1981 :67.
(14) State Commission 1983:39.
(� ((1إن ن�شر �أبحاث عدة �ألقيت يف امل�ؤمتر القومي �سنة  1986يف �شانغهاي يف جملة منزو ياجنوي (بحوث القومية) حيث ُبحثت مبادئ
�ستالني ،يك�شف عن �أن هذه املبادئ ما زالت تعترب مالئمة يف ال�صني ،على الرغم من بداية الت�شكيك فيها لأول مرة .وقد ر�أى عامل
الأنرثوبولوجيا رونغ ما يف جامعة بكني ،وهو عامل من الهوي� ،أنه يجب �أن تعاد �صياغة مفهوم «منزو» («الإثنية» �أو «القومية») ب�أكمله ملنع
انتهاء �أ�سلوب من االحتاد ال�سوفيتي يف ال�صني ،ونزع ال�سمة ال�سيا�سية عن ال�سيا�سات ،و�إعادة ترجمة م�صطلح «منزو» من «قومية» �إلى
«جماعة �إثنية» ( .)Ma 2007: 2انظر:
Ma, Rong. 2007. «A New Perspective in Guiding Ethnic Relations in the 21st Century: ‘De-politicization’ of
Ethnicity in China» China Policy Institute, The University of Nottingham. July 2007.
Jin Binggao. «The Marxist Definition of Nationality, Its Origin and Influence.» Central Nationalities Institute
Journal, no. 3 (1984): 67.
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تكت�سب املزايا الالزمة مبثابة لغة ،وموطن ،وثقافة –ب�صرف النظر عن اعتقاد
اجلماعة الذاتي بوجودها باعتبارها �شعب ًا� ،أو ب�شرعية هذه التقاليد الثقافية .وتت�ص ّور
الدولة ال�صينية ما الذي يكت�سب مزايا التقاليد الثقافية للمجتمعات املعنية ،وعليها
اال�ستجابة لذلك الو�صف� :أفكارها التقليدية وت�ص ّوراتها للهوية .وبعد ذلك ُيتفاو�ض
على هذه الهويات املت�ص ّورة املتعار�ضة يف الغالب يف كل �إطار اجتماعي اقت�صادي،
وتدور املفاو�ضات حول التمثيالت الرمزية للدولة ،والذات ،والآخر.
الهويات اإلثنية والدينية الحوارية

ن�ضع الهوية القومية يف جمال العالقات االجتماعية املعا�صرة والتاريخية ،ال
�سيما فيما يتع ّلق ببع�ض اجلماعات االجتماعية املتفاعلة واملجتمعات الإثنية املبتكرة
حديث ًا يف �آ�سيا الو�سطة وتركيا وال�صني .وبالنظر �إلى التاريخ الطويل من التفاعل مع
الآخرين الأقوياء والإمرباطوريات اال�ستعمارية يف ال�سهوب الأورا�سية ،ف�إن املوقف
الن�سبوي ال�صرف� ،أو املاهوي املنف�صل عن التاريخ ،يف الطرف الآخر ،فيما يتع ّلق
بت�شكيل الهوية �أمر م�شكوك فيه على نحو اخل�صو�ص .فكال الطرفني يتجاهالن
ق�ضايا ال�سلطة ،والهيمنة ،واال�ستعمار «الداخلي» ،واالقت�صاد الثقايف التي �سيطرت
على املنطقة طوي ًال.
	�إن الإف�صاح عن تع ّدديات هذه الهويات يف املنفى �ضمن ال�سياق الذي
يعبرّ فيه عن هذه الهويات ،وامل�شاركة يف «عمل الثقافة احل ّدي» يف الدولة القومية
تفح�ص ثالثة �شعوب
احلديثة -على الأغلب -هو الذي يربز هذه الهويات .من خالل ّ
ت�ص ّور باعتبارها «قومية» ،وتتح ّدث عن نف�سها الآن باعتبارها قومية (لكن �أحدها
فقط ح�صل –�أخري ًا -على مقاطعة قومية ،وال يزال �أحدها فقط يطالب مبثل هذه
املقاطعة) ،ف�إنني �أريد اقرتاح ثالثة �أ�ساليب للخطاب ب�ش�أن القومية الإثنية ،باتباع
�صيغة �ستاليربا�س ( )Stallybrassووايت (( )Whiteيف كتابهما امل�سهب «�شعرية
التجاوز و�سيا�سته» ( ،)The Poetics and Politics of Transgressionتطرح
التجاوزات الأ�سا�سية للدولة القومية املعا�صرة ،وتتح ّداها على نحو مثري لالهتمام.
هذه هي خطابات ال�شتات ،والأ�صول املحلية ،وما بعد الإن�سانية التي ن�سجتها جماعات
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اجتماعية تعرف اليوم ب�أ�سماء الهوي (دونغان) ،والويغور ،والكازاخ.
	�إنني �أرى �أن القومية -بحد ذاتها -لي�ست فكرة متخ ّيلة ،لكنها مت ّثل �أ�ساليب
مع ّينة للتمثيل املتخ ّيل� ،أي منط ًا من التمثيل الذي ي�سهم يف قواعد فعل غالب ًا ما
يح ّدد الآن بالتفاعالت داخل الدولة القومية �أو مقاومتها .وكما يرى هوبزباوم
(« :((1()Hobsbawmالقومية برنامج �سيا�سي ( )...ومن دون هذا الربنامج،
�سواء حت ّقق �أم مل يتح ّقق ،ت�صبح (القومية) م�صطلح ًا عدمي املعنى» .القومية لي�ست
اعتباطية ،لكن لي�س فيها �أي حمتوى �أ�سا�سي ،وال جوهر �ضروري ال يتغيرّ و ُيعاد
تعريفه يف معار�ضة داخلية وخارجية ،حوارية يف الغالب ،با�ستخدام الرموز القوية
التي و�صفها جون كوماروف ( )John Comaroffبد ّقة ب�أنها ترابطية «طوطمية».
وكما الحظ ديوارا ( ،)Duaraف�إن كل القوميات والإثنيات لي�ست بال�ضرورة منتجات
جانبية لبناء الدولة القومية �أو حمتواة يف داخلها.
خالل املقابالت التي �أجريتها مع العديد من الأ�شخا�ص الذين �أم�ضيت وقت ًا
معهم يف ال�صني والتقيت بهم ثانية باعتبارهم منفيني� ،أو بالأحرى مهاجرين يف
تركيا ،بد�أت �أف ّكر كثري ًا يف عواقب الغريية الرتابطية ملا يدعوه راي ت�شاو( ((1احلالة
ال�شتاتية ،والتح ّدي املزعزع لال�ستقرار الذي تثريه للدولة القومية املعا�صرة .لقد
�أم�ضيت ال�سنة الأكادميية ( )1993-1992يف �إ�سطنبول بعد ح�صويل على منحة
للأبحاث من فولربايت متابع ًا املقابالت التي �أجريتها �سنة  1988مع الالجئني الذين
قدموا من ال�صني �إلى هناك يف �أربعينيات القرن الع�شرين .وبني �سنتي  2001و2004
قمت برحالت منتظمة �إلى �آ�سيا الو�سطى وزرت بانتظام م�سلمني لديهم روابط عائلية
يف غرب ال�صني .وجاء ذلك بعد �أن �أم�ضيت (� )3سنوات يف ال�صني للقيام بعمل
ميداين بني �سنتي  1982و 1986ال �سيما يف �أو�ساط �شعب الهوي ،ولكن مع زيارات
وجيزة ملناطق الويغور والكازاخ يف ال�صني يف الفرتة نف�سها .وتال ذلك عمل ميداين
وا�سع �إلى ح ّد ما يف ت�سينجيانغ �أواخر ت�سعينيات القرن الع�شرين و�أوائل العقد الأول
(16) Hobsbawm, Eric «Ethnicity and Nationalism in Europe Today.» Anthropology Today 8 (1): 3-8,
1992.1992:4.
(17) Chow, Rey. 1993. Writing Diaspora. Minneapolis: University of Minnesota Press.
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من القرن احلادي والع�شرين ،مع رحالت منتظمة الحقة �إلى مناطق امل�سلمني يف
�أنحاء �أخرى من ال�صني ،و�أحدثها �إلى �شيان يف �أغ�سط�س (�آب)  .2014وقد �أم�ضيت
معظم وقتي �أتن ّقل بني حدود املقاطعات القومية ويف �أوا�سط ال�شعوب التي تعربها،
بد ًال من القعود يف قرية� ،أو ناحية� ،أو بلدة� ،أو مقاطعة واحدة «مكتفية ذاتي ًا وال تت�أ ّثر
بالزمن» (الرتاتبية ّ
املف�ضلة لعلماء الأنرثوبولوجيا البنيويني) متّبع ًا حكمة ريت�شارد
فوك�س (« )Richard Foxبالعمل يف احلا�ضر»� ،أو دعوة بهابها ( ،)Bhabhaبني
الفوا�صل ،وعرب احلدود التي تع ّرف بها اجلماعات التي �أهتم بها �أنف�سها.
	�إن الطوفان املفاجئ ملا ميكن ت�سميته «احلنني �إلى املا�ضي ال�سوفيتي» يف
جملة «فورين �أ ّفريز» ( )Foreign Affairsومنابر ال�سيا�سة الأخرى التي ت�شكو
من انبعاث «القبلية» يف �آ�سيا الو�سطى و�أوروبا ال�شرقية الآن بعد ان�سحاب ال�سوفيت
«املحافظني على ال�سالم» ي�أتي يف غري مو�ضعه� ،إذا مل يكن خاطئ ًا على نحو خطر (.((1
كانت هذه ال�شعوب خمتلفة جد ًا عما كانت عليه قبل �أن ت�سيطر عليها الدول املركزية
يف �أورا�سيا ،ومل تكن هو ّياتها املتع ّددة الوجوه قبلية البتة .ومل يلحظ –�أي�ض ًا -من
يقرتحون الوحدة الرتكية �أو الوحدة الإ�سالمية ،باعتبارهما تف�سري ًا �شافي ًا للأحداث
الأخرية يف هذه املناطق� ،أن التعبري عن الت�ضامن الإ�سالمي ما هو �إال جانب واحد
من جوانب هذه الهويات املع ّقدة يف بع�ض الظروف .بل �إن نتيجة اجلفاف يف �آ�سيا
الو�سطى يف �أعقاب االحتاد ال�سوفيتي كانت خم ّيبة جد ًا لآمال دعاة الوحدة الرتكية
والوحدة الإ�سالمية .وتظهر ترجمة كتاب �أوليفيه روا (« ((1()Olivier Royف�شل
الإ�سالم ال�سيا�سي» (� )The Failure of Political Islamأن «مفهوم الإ�سالم
واملجتمعات امل�سلمة باعتباره نظام ًا ثقافي ًا واحد ًا غري مرتبط بالزمن» ت�سيء �إلى
احلركات االجتماعية املعا�صرة التي تكت�سح هذه املناطق ،بالإ�ضافة �إلى طبيعة
الإ�سالم نف�سه بالن�سبة لأفغان�ستان (حيث مل يف�شل الإ�سالم دون ريب) ف�ض ًال عن
ق�سم كبري من �آ�سيا الو�سطى .و�سيحاول هذا البحث �أن يق ّدم تف�سري ًا لل�س�ؤال :ملاذا
( ((1يف درا�سة مه ّمة ،اقرتح ديفيد برو�شال�سكا (� )David Prochalska 1995أن نوع ًا من «احلنني �إلى الإمربيالية» ي�ساعد يف تف�سري
�شهرة بطاقات الربيد ال�شرقية اجلزائرية يف فرن�سا (يف املا�ضي واحلا�ضر) .ورمبا يعك�س بروز امل�شروعات القومية واملاهوية اليوم «حنني
�أ ّوالين» �إلى الأ�صول امل�شرتكة الأكرث نقاء التي ت�ساعد يف تف�سري �إعادة ظهور م�صطلح «قبيلة».
(19) Roy, Olivier, The Failure of Political Islam , arvard University Press 1996.
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رمبا تكون هذه الأيديولوجيات اجلامعة �أقل جاذبية يف احلقبة ما بعد ال�سوفيتية عما
كانت عليه يف الفرتة قبل ال�سوفيتية عندما ن�ش�أت؟
الصينيون المسلمون :التهجين

وجد �أوين التيمور ( ،)Owen Lattimoreالذي عا�ش و�سافر �سنوات عدة يف
�شمال غرب ال�صني� ،أن غمو�ض ال�صينيني امل�سلمني املعروفني با�سم الهوي يف ال�صني
والدونغان ( )Dunganيف �آ�سيا الو�سطى ،غالب ًا ما جعلهم يظ ّنون:
يف �أوقات الأزمة ال�سيا�سية ،يجد امل�سلمون ال�صينيون يف �سنكيانغ �أنف�سهم
دائم ًا عالقني بني خيارين �أحالهما م ّر� .إذا وقفوا مع �إخوانهم امل�سلمني ،ف�سيواجهون
عاج ًال �أم �آج ًال -حماولة خف�ض مكانتهم ومعاملتهم باعتبارهم «غري جديرينبالثقة»� ،إذ �إنهم �صينيون يف النهاية على الرغم من دينهم الإ�سالمي .و�إذا وقفوا مع
مواطنيهم ال�صينيني ،فثمة ميل مماثل �إلى اال�شتباه بانقالبهم وخيانتهم� ،إذ ُيخ�شى
�أن يتبينّ �سيا�سي ًا �أن دينهم �أكرث �إلزام ًا من وطن ّيتهم(.((2
امل�سلمون ال�صينيون ،املعروفون با�سم الدونغان يف ت�سينجيانغ وكثري من �آ�سيا
الو�سطى ،وبا�سم اله ِوي يف ال�صني ،يتو ّزعون على نحو وا�سع داخل امل�شهد الإثني
يف ال�صني و�آ�سيا الداخلية .ووفق ًا لإح�صاء ال�سكان الوطني الر�سمي والأدبيات يف
ال�صني ،ف�إن �شعب الهوي هو ثاين �أكرث القوميات الأقلية اخلم�س واخلم�سني املعرتف
بها تعداد ًا يف ال�صني ،وهم ي�ش ّكلون جمتمعني ثمانية يف املئة من جمموع تعداد ال�سكان.
والهوي هم الأقلية الأكرث انت�شار ًا� ،إذ ي�سكنون يف كل منطقة ،ومقاطعة ،ومدينة،
و�أكرث من �سبعة وت�سعني يف املئة من مقاطعات البلد .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن اله ِوي
غالب ًا ما ي�ش ّكلون الغالبية العظمى للأقليات يف مناطق �سيادة الهان ،على الرغم من
�أنهم رمبا مي ّثلون ك�سر ًا �صغري ًا من ال�سكان يف معظم املناطق (با�ستثناء ننغ�سيا).
وينطبق ذلك –�أي�ض ًا -على معظم مدن ال�صني ،حيث ي�ش ّكل اله ِوي اجلماعة الإثنية
احل�ضرية الرئي�سة .ومن املتعارف عليه االعتقاد ب�أن الأقليات امل�سلمة ال�صينية ترت ّكز
(20) Lattimore, Owen Inner Asian Frontiers of China, Oxford University Press, 1988.
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يف الزاوية ال�شمالية الغربية ،قرب �آ�سيا الو�سطى ال�سوفيتية .ومن املفاجئ �أن ثالث
�أكرب كثافة �سكانية لله ِوي ،بعد ننغ�سيا وغان�سو ،موجودة يف مقاطعة هينان ،يف و�سط
ال�صني .ويوجد �ساد�س �أكرب تركيز لهم يف يونان ،وهناك �أكرث من ( )200,000ن�سمة
منهم يف بيجنغ ،عا�صمة الدولة.
هناك –�أي�ض ًا -تن ّوع اقت�صادي ومهني وا�سع بني الهوي ،من الكوادر �إلى رجال
الدين ،ومن مزارعي الأرز �إلى عمال امل�صانع ،ومن مع ّلمي املدار�س �إلى اجل ّمالني،
ومن ال�شعراء �إلى ال�سيا�سيني .يف ال�شمال ،تعمل غالبية الهوي يف زراعة القمح والأرز
اجلاف ،يف حني يعملون يف اجلنوب يف زراعة الأرز الرطب والزراعة املائية بالدرجة
الأولى .ومنذ حمالت �إن�شاء املزارع اجلماعية يف خم�سينيات القرن الع�شرينُ ،منع
يخت�صون بها تقليدي ًا .ويتيح
معظم الهوي من مزاولة الأعمال اخلا�صة ال�صغرية التي ّ
التو�سط للهوي النجاح يف �إدارة املطاعم يف جميع �أنحاء ال�صني ،وخارج حدودها،
ّ
وقد زرتها يف تايلند وبي�شكك ،و�أملاتي ،و�إ�سطنبول ،وحتى يف لو�س �أجنل�س ،حيث توجد
�أربعة.
كان ال�شعب املعروف با�سم الهوي م�شتت ًا ومهاجر ًا يف ال�صني منذ البداية.
ويف حني ر�أى روبرت يونغ ( -)Robert Youngحمق ًا� -أن االحتفاء احلايل بالتع ّدد
الثقايف للهجنة «يكرّر ويعيد �إنتاج» �أمنوذج عن�صري لنزعة التط ّور االجتماعي
البيولوجي ،يجب �أال يغيب عنا �أن خطابات الهوية والإثنية والقومية ت�أ ّثرت يف ال�صني
ت�أ ّثر ًا �شديد ًا بالأفكار ال�صينية العميقة عن العرق .ففي ال�صني« ،العرق ()...
ين�شئ كيان الدولة» ،وفق ًا لأطروحة ديكوتر ( ((2()Dikötterاملقنعة ،وذو �صلة
كبرية بتمثيالت ال�صينيني الهان لغريية الهوي .بل �إن ا�سم «هوي» ميكن �أن يعني
يف ال�صينية «العودة» ،كما لو �أنهم مل يكونوا يف وطنهم يف ال�صني ّ
قط وال ب ّد لهم
من الرحيل .وال�شيء الوحيد الذي ي�شرتك فيه بع�ضهم ،ولي�س كلهم ،هو الإ�سالم،
�إذ �إنهم يتح ّدرون من التجار ،واجلنود ،وامل�س�ؤولني امل�سلمني الفار�سيني ،والعرب،
واملغول والأتراك الذين ا�ستق ّروا يف ال�صني بني القرنني ال�سابع والرابع ع�شر وتزوجوا
من الن�ساء الهان املقيمات يف جمتمعات منعزلة .وكان الإ�سالم يعرف يف ال�صني
(21) Dikötter, Frank, The Discourse of Race in Modern China, C Hurst & Co (Publishers)Ltd 1992: 71.
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با�سم «دين الهوي» (هوي جياو) حتى خم�سينيات القرن الع�شرين –وكان امل�سلمون
ي�س ّمون امل�ؤمنني بالهوي جياو .وحتى ذلك احلني ،كان كل معتنق للإ�سالم ي�سمى هوي
جياو تو (تابع لدين الهوي).
مع ذلك ،تعرتف الدولة بالهوي باعتبارهم قومية ،وهم ي�ستخدمون تلك
الت�سمية الذاتية يف �أحاديثهم مع الهوي وغري الهوي .وغالب ًا ما يجمع الهوي كما
يقولون ،على غرار عمارتهم وف ّنهم الإ�سالميني الفريدين« ،اخل�صائ�ص ال�صينية
من اخلارج ،واخل�صائ�ص الإ�سالمية من الداخل» ،حيث تبدو امل�ساجد مثل املعابد
البوذية من اخلارج ،ومع ذلك ف�إنها مز ّينة بالآيات القر�آنية من الداخل .وثمة ر�سم
للكلمة ال�صينية التي تعني «طول العمر» (�شو) �شهري لدى كثري من الهوي ،وتنتجه
على نطاق وا�سع اجلمعية الإ�سالمية يف ال�صني بغية حتقيق الربحُ ،كتبت فيه الآيات
القر�آنية بحيث تعطي �شكل كلمة «طول العمر» بالكتابة بالرموز ال�صينية ،ويو�ضح
ذلك بطريقة رائعة الطبيعة الثنائية للم�سلمني ال�صينيني .وهذه الهجنة ،ال�صينية
وامل�سلمة ،املقيم الغريب ،مه ّمة جد ًا يف متثيل الذات والآخر .وكما تن ّب�أ هوبزباوم
( ((2( )Hobsbawmعلى نحو مفاجئ« :ال �شك يف �أن امل�سلمني البو�سنيني وال�صينيني
�سيعتربون �أنف�سهم قومية يف نهاية املطاف ،لأن حكومتيهما تعاملهما باعتبارهما
قومية».
كما ر�أيت يف مكان �آخر ،تفهم هذه العالقات مع الغري على �أف�ضل نحو
باعتبارها «حوارية» بد ًال من «جدلية»( ،((2حيث يعتقد -على العموم� -أن اجلدلية
ال�صارمة تتح ّرك يف اجتاه معينّ  ،نافية دائم ًا عالقة �سابقة ،بد ًال من التفاعل احلواري
الذي ميكن �أن يتح ّرك جيئة وذهاب ًا ،تبع ًا لطبيعة التفاعل( .((2هنا نتت ّبع «�سل�سلة من
(22) Hobsbawm, Eric. Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press, 1991:
70-71.
(23) Gladney, Dru C, Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People›s Republic. Cambridge: Harvard University Press, Council on East Asian Studies 1991: 76-8.
( ((2كما يالحظ تو�سيغ ،تن�ش�أ الهوية دائم ًا تقليد ًا �أو مقاومة «لآخر» غالب ًا ما يكون مت�ص ّور ًا ،مما يخلق التماثالت واالختالفات يف
«ت�سجل املحاكاة التماثل واالختالف� ،أن تكون �شبيه ًا ،و�أن تكون الآخر� .إن �إن�شاء اال�ستقرار من عدم اال�ستقرار لي�س
التفاعالت املحاكيةّ :
باملهمة ال�سهلة ،مع ذلك ف�إن خلق جميع الهويات ينخرط يف هذا الن�شاط االعتيادي املق ّوي الذي ال تعود فيه الق�ضية البقاء على احلال
نف�سه ،و�إمنا املحافظة على التماثل من خالل الغريية» (.)27 :1993 Taussig
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التمثيالت النمطية» ،ون�سعى لأن جنمل بعبارات �ساكنة العالقات والتع ّدديات دائمة
التغيرّ للهويات املت�ص ّورة التي تخفي عديد ًا من م�ستويات التزامن االجتماعي(.((2
وكما الحظت را�شيل مور ( ،)Rachel Mooreف�إن هذه الغرييات املتق ّلبة ميكن �أن
ت�صبح ثابتة جد ًا منطي ًا ،و�أن مت ّثل الأنظمة املاهوية ،والنخب ،وعلماء الأنرثوبولوجيا
الذين ي�شرتكون -يف الغالب -يف «الغرييات الت�سويقية» لأغرا�ض خمتلفة على نحو
ملحوظ .وتربز تراتبية املعار�ضة الغريية من داخل �سياق العالقات االجتماعية .وكما
ر�أى توما�س ،ف�إن هذه العالقات غالب ًا ما تكون «�إعادة �صياغة ا�سرتاتيجية» وال مت ّثل
«اخل�صائ�ص الأبدية للعالقات بني الذات والآخر» املنف�صلة عن اللحظات االجتماعية
التاريخية املح ّددة (.((2
ر�أى بهابها �أن «هذا االنتقال اخلاليل بني الهويات الثابتة يفتح احتمال الهجنة
الثقافية التي ُتقبل من دون تراتبية مفرت�ضة �أو مفرو�ضة» .وحتديد الهويات املاهوية
يجعل تكوين امل�سلمني الهوي باعتبارهم هجين ًا حمتم ًال ممكن ًا ،ويف الوقت نف�سه
تفح�صنا حالة الدونغان الهوي الواردة �أعاله ،يت�ضح �أن
يه ّدد مب�شروعات تنقية .و�إذا ّ
الهوي مي ّثلون �أنف�سهم كما لو �أنهم يعتمدون على طبيعة تفاعلهم مع الآخرين.
وهكذا ثمة اختالف بني هوي بيجنغ و�شانغهاي يف اللغة ،والعادات ،واملكان،
وغالب ًا ما ي�ؤدي �إلى عالقات عمل تناف�سية متزيقية وغري تراتبية ،وي�ستمر ذلك يف
الغالب �إلى �أن يدخل امل�شهد �أحد من غري الهوي .يف تلك اللحظة ،ميكن �أن يتّحد
هوي بيجنغ و�شانغهاي باعتبارهم «هوي» ،وهكذا �إلى �أعلى �س ّلم التفاعالت .عندما
ينتقل الهوي �أو الدونغان �إلى خارج ال�صني ،رمبا تتعزّز «�صينيتهم» يف تفاعالتهم مع
غري ال�صينيني� ،أو «�إ�سالميتهم» يف تفاعالتهم مع غري امل�سلمني .بل �إن طبيعة الهوي
( ((2وبهذا املعنى ،يكون �إريك�سن ( )1993 Eriksenم�صيب ًا يف الت�شديد على الرتابطية والن�سبية .امل�شكلة �أنه يهمل الت�شديد على �سياق
فهم االختالف ،مفرت�ض ًا �أنه على �صلة دائمة .فاجلميع �إثني بالن�سبة لإريك�سن �أح ّبوا ذلك �أم كرهوه .وق ّرر �إريك�سن (:1993 Eriksen
 )11عنا �أن «جميع الب�شر ينتمون �إلى جماعة �إثنية� ،سواء �أكانوا مقيمني يف �أوروبا� ،أو ماليزيا� ،أو �أمريكا الو�سطى» .ويتجاهل ذلك ارتباط
الإثنية �أو عدم ارتباطها باملو�ضوع ،وتاريخيتها ،وملاذا جتد الأغلبية �صعوبة يف التفكري بنف�سها باعتبارها �إثنية (مثل «البي�ض» يف �صف
مدخل �إلى الأنرثوبولوجيا الذي �أد ّر�سه� ،أو «�أغلبية» الهان يف ال�صني� ،أو الأتراك امل�سيطرين يف تركيا( .انظر:
Eriksen, Thomas H. 1993 Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.

( ((2يك�شف املثل البدوي املالئم�« :أنا �ض ّد �أخي ،و�أنا و�أخي �ض ّد ابن عمي ،ونحن و�أبناء عمومتنا على الغريب» عن الطبيعة اال�سرتاتيجية
لهذا ّ
املخطط.
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باعتبارهم «قومية» ت�ستند �إلى �سيا�سات القومية ال�صينية التي اعرتفت بهم مبثابة
قت �إليها يف مكان
�أقلية �إثنية ،ومنحتهم و�ضع ًا قانوني ًا .وقد �أطق ذلك عملية -تط ّر ُ
�آخر -حت ّول فيها �شعب م�سلم �إلى �أقلية قومية(.((2
يجب �أال يفاج�أ �أحد من �أن يبد�أ الهوي خارج حدود الدولة القومية ال�صينية
يف التقليل من اعتبار �أنف�سهم قومية ،والرتكيز على اجلوانب الأخرى لهويتهم ،مثل
الإ�سالم �أو اللغة ال�صينية .وي�ساعد ذلك يف فهم كيف يرتبط الهوي يف املطاعم
ال�صينية يف �إ�سطنبول مع امل�سلمني الآخرين باعتبارهم م�سلمني ،على �أمل التغ ّلب
على االختالفات بني «الأتراك» و«ال�صينيني» .هنا جتدر بي الإ�شارة �أنه ال يوجد �شيء
تقريري يف هذه العالقات� ،إمنا هي ت�أ ّمالت يف ما الحظته يف امليدان .الرتاتبية يف
العالقة غري ثابتة ،وتتح ّدد بال�سياق املحلي لالختالف ،كما تع ّرف باملجموعة املح ّددة
من العالقات النمطية للرتاتبية ،وال�سلطة ،والطبقة ،واملعار�ضة التي غالب ًا ما تكون
متغيرّ ة ومتع ّددة الأوجه ،لكنها لي�ست اعتباطية البتة .وهكذا ،حتى يف ال�صني ،حدث
�أن اتحّ د الهوي مع ال�صينيني الهان �ض ّد هوي �آخرين ،عندما كان من م�صلحتهم
القيام بذلك ،وغالب ًا ما يق ّللون من قيمة هو ّيتهم امل�سلمة ل�صالح الت�شابهات الثقافية،
�أو الإثنية� ،أو اللغوية مع ال�صينيني الهان الذين �سعوا لتقا�سم امل�صالح ال�سيا�سية
معهم .وتاريخ غان�سو وت�سينجيانغ مليء بهذه التحالفات املتغيرّ ة للقوى ،حيث يتّحد
عم غالب ًا ما يكون �أمري حرب مناف�س ًا.
الأخ مع �أخيه ،و�أحيان ًا مع ال�صينيني� ،ض ّد ابن ّ
وي�سعى النهج الرتابطي واحلواري �إلى ر�سم خطوط ال�صدع امله ّمة يف العالقة،
والتعار�ض ،وحماور الرتاتبية –وتلك طريقة م�ساعدة يف ت�صوير هذه الظاهرة .وهي
ال ت ّدعي -بطبيعة احلال� -أنها ذات قيمة تف�سريية التاريخية تنبئية �أو �شاملة.
الويغور :أصاالت المكان ،والفضاء ،واعتراف الدولة

	�أخربين دليل �سياحي من الويغور يعمل يف خدمات ال�سفر الدولية يف ال�صني
عند مقابر الأ�ستانة القدمية حتت الأر�ض خارج تورفان مبا يلي:
(27) Gladney 1991.
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�شعب الويغور متح ّدر من ح�ضارة رفيعة لل�شعب البدوي يف �آ�سيا الو�سطى الذي
كانت له مملكة هنا يف تورفان .الر�سوم الأنيقة والتغليف يف هذا القرب ترجع �إلى
�ساللة الهان ( 206قبل امليالد –  220بعد امليالد) وهي متماثلة يف اجلمال والتط ّور.
وثمة مومياء يف مقابر مقاطعة ت�سينجيانغ التي توجد يف هذه املنطقة –�أي�ض ًا -يعود
تاريخها �إلى ما يزيد على (� )6000سنة ،وتثبت �أن �شعب الويغور �أقدم من ال�صينيني
الهان (مقابلة �شخ�صية ،مار�س� /آذار .)1985
على الرغم من التواريخ ال�صينية ،ف�إن كل �أ�سرة ويغورية تعتقد ب�أن �أ�سالفها
كانوا ال�شعب الأ�صلي حلو�ض تارمي الذي يعرف الآن با�سم ت�سينجيانغ .كانت هذه
ناق�شت يف مكان �آخر «التك ّون الإثني» املر ّكب للويغور(.((2
الأر�ض �أر�ضهم .ومع ذلك،
ُ
وقد الحظ جاك ت�شن ( ((2()Jack Chenيف تاريخه ال�شهري عن ت�سينجيانغ �إعادة
�إدخال م�صطلح الويغور لو�صف ال�سكان الأتراك لرتك�ستان ال�صينية .ويف حني �أن
جمموعة من ال�شعوب البدوية يف ال�سهوب تدعى «الويغور» كانت توجد قبل القرن
الثامن ،ف�إن هذه الهوية فقدت بني القرنني اخلام�س ع�شر والع�شرين .وال جند
بدايات �إمرباطورية الويغور التي و�صفها كولن ماكريا�س �إال بعد �سقوط اخلانية
الرتكية ( 744-552ميالدية) �أمام �شعب �أفاد عنه امل�ؤ ّرخون ال�صينيون با�سم «هوي
هي» �أو «هوي هو» .يف ذلك الوقت كان الويغور جمموعة من ت�سع قبائل بدوية مت ّكنت
باحتادها الأويل مع البدو البا�سميل والكارلوخ ،من هزمية اخلانية الرتكية الثانية
و�سيطرت بعد ذلك على االحتاد بقيادة قويل بيلي �سنة .742
حدث اال�ستقرار التدريجي لـ«الويغور» ،و�إحلاقهم الهزمية باخلانية الرتكية،
املوحدة مربحة جد ًا .ويرى �سامولني
عندما �أ�صبحت التجارة مع دولة التانغ ّ
(� )Samolinأن ا�ستقرار احلكم ،والتجارة مع التانغ ،والروابط مع البالط
الإمرباطوري ،بالإ�ضافة �إلى تنامي �أهمية �إن�شاء مراكز طقو�س منيخية ثابتة،
�أ�سهم يف منط احلياة امل�ستق ّر لقبائل الويغور .وترافق اال�ستقرار والتفاعل مع الدولة
ال�صينية مع تغيرّ اجتماعي ديني :ت�أ ّثر الويغور ال�شامانيون التقليديون الناطقون
(28) Gladney 1990.
(29) Jack, Chen, The Sinkiang Story, Macmillan; First Edition edition 1977: 100.
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بالرتكية باملنيخية الفار�سية ،والبوذية ،وامل�سيحية الن�سطورية يف نهاية املطاف.
وتط ّورت التجارة الوا�سعة والتحالفات الع�سكرية على طول طريق احلرير القدمي مع
الدولة ال�صينية� ،إلى ح ّد �أن الويغور اعتمدوا تدريجي ًا املمار�سات الثقافية لل�صينيني،
ومالب�سهم ،وحتى ممار�ساتهم الزراعية .و�أدى �سقوط عا�صمة الويغور قرابالغا�سون
( )Karabalghasunيف منغوليا بيد القريغيز البدو �سنة  ،840دون �أن ي�ساعدهم
التانغ الذين رمبا �أ�صبحوا يخ�شون �إمرباطورية الويغور الغنية� ،إلى مزيد من اال�ستقرار
وتبلور الهوية الويغورية.
الأ�سلمة التدريجية للويغور بني القرن العا�شر و�أواخر القرن ال�سابع ع�شر،
واال�ستعا�ضة عن الديانة البوذية ،مل ت�سهم كثري ًا يف �إقامة ج�سر بني الوالءات القائمة
على الواحات .ومنذ ذلك الوقت ،كان �شعب �أويغور�ستان املتمر ّكز يف منخف�ض تورفان،
والذي قاوم اعتناق الإ�سالم حتى القرن ال�سابع ع�شر� ،آخر من ُعرف با�سم الويغور.
�أما الآخرون فعرفوا با�سم واحتهم �أو با�سم امل�سلمني على العموم .وبقدوم الإ�سالم،
اختفى اال�سم الإثني «ويغور» من ال�سجالت التاريخية .وبد ًال من ذلك جند انت�شار
ا�صطالحات مثل «ير ِلك» (�أهل الأر�ض) ،و«�سارت» (قادة القوافل) ،و«تران�شي»
(املزارعون من حو�ض تارمي الذين نقلوا �إلى ييلي يف ظل حكم قايان لونغ)،
وا�صطالحات �أخرى ت�ستند �إلى الواحة.
يف الفرتة اجلمهورية ،مت ّيزت هوية الويغور ثانية بالفئوية وفق ًا للمكان،
املف�صل ل�سيا�سة
والدين ،واالنتماءات ال�سيا�سية .وقد وجد �أندرو فورب�س ،يف حتليله ّ
�أمراء احلرب املع ّقدة جلمهورية ت�سينجيانغ ،اختالفات مهمة م�ستم ّرة بني املناطق
الكربى الثالث يف ت�سينجيانغ :زونغوريا يف ال�شمال الغربي ،وحو�ض تارمي اجلنوبي،
و ُكمول تورفان («�أويغور�ستان») ال�شرقية .وي�ؤ ّكد كتاب رودل�سون( ((3املهم هذا التن ّوع
الإقليمي امل�ستم ّر يف �أربع مناطق كربى ،حيث يق�سم التارمي اجلنوبي �إلى منطقتني
اجتماعيتني �إيكولوجيتني منف�صلتني .وقد اعترُ ف بالويغور يف ت�سينجيانغ باعتبارهم
قومية مبوجب �سيا�سة االعرتاف بالقوميات املت�أ ّثرة باملفهوم ال�سوفيتي يف ثالثينيات
(30) Rudelson, Justin Jon. 1998. Oasis Identities: Uyghur Nationalism Along China’s Silk Road. New York:
Columbia University Press.
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القرن الع�شرين ،التي �أ�سهمت يف القبول الوا�سع النطاق –اليوم -با�ستمرارية مملكة
الويغور القدمية و«تك ّونهم الإثني» يف النهاية باعتبارهم قومية �أ�صيلة ( .((3وال تخفي
هذه الت�سمية القومية تن ّوع ًا �إقليمي ًا ولغوي ًا هائ ًال فح�سب ،و�إمنا تدرج –�أي�ض ًا-
جماعات مثل اللوبليك والدوالن لي�س لها عالقة كبرية بامل�سلمني الأتراك املقيمني يف
الواحات الذين �أ�صبحوا يعرفون با�سم الويغور(.((3
املقولة التي يطرحها هذا البحث هي �أن التن ّوع والفئوية يف �أو�ساط الويغور
تعك�س تراتبية حوارية للرتابط ال�شائع بني كل التج ّمعات االجتماعية .فالويغور
منق�سمون من الداخل بال�صراعات الدينية بني الفئات ال�صوفية وغري ال�صوفية،
والوالءات الإقليمية (�سواء للواحات �أو الأماكن التي يتح ّدرون منها) ،والتباينات
اللغوية ،والتباعد بني العامة والنخب ،والوالءات ال�سيا�سية املتناف�سة .ومن املهم
املالحظة ب�أن الإ�سالم عامل واحد بني عديد من العوامل التوحيدية لهوية الويغور،
تبع ًا ملن يتعار�ضون معه يف ذلك الوقت .على �سبيل املثال ،يف مقابل الدونغان (الهوي)،
مي ّيز الويغور �أنف�سهم باعتبارهم الأقلية الأ�صلية� ،إذ �إن كليهما يت�شاركان اتباع املذهب
الإ�سالمي ال�س ّني .وخالف ًا لل�شعوب امل�سلمة البدوية (الكازاخ �أو القريغيز) ،رمبا
ي�ش ّدد الويغور على انتمائهم للأر�ض �أو الواحة التي ينحدرون منها .ويف التعار�ض مع
ال�صينيني الهان ،ي�ش ّدد الويغور -على العموم -على تاريخهم الطويل يف املنطقة.
الكازاخ :الحنين إلى البداوة وقوة النسب

عندما يلتقي كازاخيان ال يعرف �أحدهما الآخر ،يع ّرفان بنف�سيهما بتقدمي
الن�سب الذي ينتميان �إليه والأقرباء الأوثق من جهة الأب .يف برلني ال�شرقية �أقام
الكازاخ من تركيا �صلة مع الطالب الكازاخ الوافدين من جمهورية منغوليا ال�شعبية
للدرا�سة يف جمهورية �أملانيا الدميقراطية .وعلى غرار كازاخ ت�سينجيانغ ينتمي كازاخ
منغوليا �إلى �أورطا جوز ( )Orta Jü zو�إلى الأن�ساب نف�سها املوجودة يف تركيا �أي�ض ًا.
ويف بع�ض الأحيان وجدوا عالقات قرابة م�شرتكة قادتهم �إلى تنظيم اجتماعات يف
(31) Chen 1977; Gladney 1990; Rudleson 1988.
(32) Svanberg 1989b; Hoppe 1995.
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برلني ال�شرقية بني الأقرباء القادمني من تركيا والز ّوار القادمني من منغوليا .
روى يل رمزان كوبيالي من زيتني بورنو ( )Zeytin Burnuيف �إ�سطنبول
ذات يوم �أنه ينحدر من �ساللة جنكيز خان ،ويعتقد ب�ش ّدة �أنه كان من البدو الكازاخ.
البداوة ملعظم الكازاخ ذكرى بعيدة ينظرون �إليها بحنني �إثني .وقد اختتم روبرت
�إكفال ( )Robert B. Ekvallدرا�سته الإثنية عن البداوة يف التيبت« ،حقول من دون
�إعداد» ( )Fields on the Hoofبهذا التو ّقع الرهيب« :يف �إطار املبادئ والتجربة
ال�شيوعية ( )...لي�س هناك مكان منطقي ومقبول للبدو» .وكان دقيق ًا متام ًا فيما
يتع ّلق باالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،حيث مل يتبقّ الآن �إال قليل من الرعاة �شبه البدويني
يف املناطق ال�صحراوية النائية ،من بني �إجمايل الكازاخ البالغ تعدادهم ( )7ماليني
ن�سمة .لكن تبينّ �أن تو ّقعاته لل�صني كانت خاطئة ،مع �أنها مل تب ُد غري منطقية يف
ذلك الوقت .فقد �شهدت ال�سنوات الأخرية انبعاث الرعوية البدوية يف بع�ض الأرا�ضي
الع�شبية لدرجة �أن التوازن الإيكولوجي يف هذه املناطق �أ�صبح مه ّدد ًا بفرط الرعي.
و�أفاد يانغ يل وه�سيني وو (من معهد غان�سو للأبحاث الإيكولوجية يف الأرا�ضي
الع�شبية) ب�أن خ�صخ�صة ا�ستخدام الأرا�ضي وقطعان احليوانات يف ال�صني جاءت يف
الوقت نف�سه الذي «�أن�شئ فيه نظام ال�سوق احل ّرة يف ال�صني وق ّل�صت احلكومة تدابري
الرقابة على الأ�سعار .ومنذ ذلك احلني ،ارتفعت تكلفة املنتجات احليوانية كثري ًا،
و�أ ّدى ذلك �إلى فرط الرعي يف الأرا�ضي الع�شبية يف ال�صني فوق قدرتها على التح ّمل
بكثري».
و ّثق �سفانبريغ وبن�سون ( )Svanberg and Bensonانبعاث الرعوية
البدوية التقليدية مع �إدخال �إ�صالحات ال�سوق احل ّرة ،لكن مل يثبت بعد �أن الرعاة
الكازاخ يف جبال التاي ي�ش ّكلون �أي تهديد للأرا�ضي الع�شبية يف املروج املرتفعة �أو
قيعان الوديان .فالكازاخ يتبعون �أ�سلوب ًا رعوي ًا بدوي ًا م�ستم ّد ًا من ه�ؤالء الأ�سالف
الأتراك الذين «ط ّوروا بداوة ال�سهوب يف �شكلها الأخري ،ال�شكل الذي اعتمده املغول
الحق ًا» وفق ًا جلوزيف فلت�شر ( ،)Joseph Fletcherباعتبارهم من املتح ّدرين من
اخلانية الرتكية التي �سيطرت على �سهوب منغوليا يف القرن ال�ساد�س امليالدي .ومع
اختفاء بداوة الكازاخ من �سهوب �آ�سيا الو�سطى ،احتدم النقا�ش يف االحتاد ال�سوفيتي
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ال�سابق ب�ش�أن دور الدين والنزعة الرتكية يف حتديد هوية الكازاخ القومية .ففي حني
يق ّدم بع�ض املف ّكرين احلجة ل�صالح دور الإ�سالم يف حتديد هوية الكازاخ ،ف�إن �آخرين
ي�ص ّرون على �أن القومية الرتكية وحدها ت�ستطيع توحيد �شعوب ال�سهوب وقد �ش ّوهت
هذه النقا�شات التي ال تنتهي الدور املهم للبداوة يف الهوية القومية للكازاخ ،فكرة
يوحد الكازاخ عرب القوميات من ال�صني �إلى �آ�سيا الو�سطى و�إلى
التاريخ البدوي الذي ّ
تركيا ،ويف �أو�ساط �شعب «حت ّدد فيه الثقافة الكازاخية التقليدية الرجل من خالل
احليوانات التي ميتلكها ،مما يجعل امللكية اخلا�صة للحيوانات �شبه تعريف ملن هو
الكازاخي» وفق ًا ملارثا �أولكوت ( .)Martha Olcottويف حني �أن الكازاخ احل�ضريني
الذين يتح ّدثون الرو�سية يف �أملاتي احلديثة ال يرغبون –البتة -يف �أن ي�صبحوا بدو ًا،
ف�إنني �أرى مع ذلك �أن هناك نوع ًا من «احلنني �إلى البداوة» الذي مي ّيز كثري ًا من
اخلطاب احلايل املتع ّلق ب�إعادة اكت�شاف ما�ضيهم الرعوي ،واهتمام ًا متج ّدد ًا يف
�أنظمة املعتقدات الكازاخية قبل الإ�سالم ،ودافع ًا �إلى اكت�شاف التقاليد الكازاخية
«ال�صرف» يف جبال �ألتاي يف ال�صني واملحافظة عليها ،وبكا ًء على م�أ�ساة فر�ض
اال�ستقرار ال�ستاليني ،ويعيق هذا اخلطاب �-إلى ح ّد ما� -إن�شاء هوية «كازاخ�ستانية»
ت�شمل غري الكازاخ.
يف جبال �ألتاي ال�صينية ،مع انت�شار اقت�صادات ال�سوق يف ال�صني واالحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق ،وتزايد �صالت الكازاخ بجماعة املهاجرين الكبرية يف تركيا،
عاود دور تربية احليوانات والهوية الكازاخية الظهور باعتباره عام ًال يف التغيرّ ات
يف رابطتهم االجتماعية الإيكولوجية .ويف املقابالت مع املهاجرين الكازاخ يف زيتني
بورنو ب�إ�سطنبول( ،((3وجدتُ جمتمع ًا يع ّرف نف�سه �-إلى ح ّد كبري -من خالل �صناعة
اجللد والدباغة املتنامية ،حيث تدار متاجر الأزياء اجللدية من قبل �شبكات كازاخية
مو�سعة يف �إ�سطنبول ،وباري�س ،ولندن ،وبرلني ،و�ستوكهومل ،ونيويورك .والآن مع تزايد
ّ
ال�سفر غري املق ّيد بني تركيا ،وكازاخ�ستان ،وال�صني (هناك رحالت جوية مبا�شرة من
�إ�سطنبول �إلى �أورومكي ،و�إ�سطنبول �إلى �أملاتي ،و�أملاتي �إلى �أورومكي ،التي ركبتها لأول
مرة �سنة  ،1993بالإ�ضافة �إلى ال�سكة احلديدية الأورا�سية التي تربط بني �أورومكي
(33) Gladney 1990; Svanberg 1989a.
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و�أملاتي ،التي �سافرت على متنها لأول مرة يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،)1995ف�إن
الكازاخ الذين ف ّرقت بينهم احلدود ال�سيا�سية امل�صطنعة يتاجرون بانتظام ويتبادلون
الأفكار وال�سلع على نطاق غري م�سبوق.
يظهر ا�ستمرار «احلنني �إلى البداوة» يف الهوية الكازاخية املعا�صرة يف
كازاخ�ستان بو�ضوح باختيارهم احلديث لل�سمات القومية :علم كازاخ�ستان الذي
يحتوي على اجلياد الطائرة ال�شهرية حتت الق ّبة الداخلية للخيمة الدائرية يف حقل
حتت ال�سماء الزرقاء.
يف املقابالت التي �أجريتها مع رعاة كازاخ يف املراعي اجلنوبية يف �سنوات
 ،1987و ،1992و ،1995والحق ًا يف �أو�ساط البدو الكازاخ يف جبال �ألتاي قرب مقاطعة
فويون (يف �سنتي  2002و ،)2003وجدت �أنه يف حني ي�شرتك جميع الأع�ضاء يف وحدة
الرعي التقليدية (ت�س ّمى �أويل) يف طائفة وا�سعة من املهام ،ف�إن كل �أ�سرة من القبيلة
تق�سم خمتلف مهام الرعي البدوي فيما بينها:
يف فرتة ما بعد املزارع اجلماعية ّ
الرعي ،والت�سويق ،ومعاجلة اجللود ،و�صناعة ال ُب ُ�سط� .ألغي ذلك متام ًا –تقريب ًا -يف
حمالت املزارع اجلماعية ال�صينية يف �ستينيات و�سبعينيات القرن الع�شرين ،و�إلغاء
امللكية اخلا�صة للقطعان ،مثلما حدث حتت حكم �ستالني يف ع�شرينيات وثالثينيات
القرن الع�شرين .مل يعد هناك حافز طبيعي لالهتمام باحليوانات عندما �سيطرت
الدولة على الأرباح ،و�أعيد تخ�صي�ص �أدوار العمل التقليدي امل�شرتك ملهام املن�ش�آت
اجلماعية املح ّددة .وف ّككت اقت�صادات الأ�سر ووحدات الرعي التقليدية .والآن بعد
العودة �إلى الرعي البدوي التقليدي يف ال�صني وامللكية اخلا�صة للحيوانات ،ف�إن املرء
يتو ّقع انبعاث ًا للتنظيم التقليدي القائم على الأ�سر ووحدات الرعي كما �أجمل �ألفرد
هد�سون ( )Alfred Hudsonولورن�س كرادر ( ،)Lawrence Kraderويجد
املتخ�ص�صة للقبيلة ب�أكملها �أو
املرء الآن �أن اخليمة البدوية غالب ًا ما ت�ؤ ّدي املهام
ّ
وحدة الرعي :تكون �أ�سرة واحدة م�س�ؤولة عن الرعي ،و�أخرى عن الت�سويق ،وثالثة
عن �إنتاج بع�ض ال�سلع اجللدية �أو امل�شغوالت اليدوية� ،أو ال ُب ُ�سط .ومع �أن تلك قد ال
تكون القاعدة لكل وحدات الرعي الكازاخية يف �ألتاي ،ف�إنها مت ّثل �شك ًال جديد ًا من
اقت�صاد الأ�سر والتنظيم االجتماعي الذي رمبا يرجع �إلى جتربة املزارع اجلماعية يف
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�ستينيات و�سبعينيات القرن الع�شرين .وقد �أخذت هذه الأ�سر ترتبط باالقت�صادات
املحلية والعابرة للحدود القومية عرب ت�سويق املنتجات .ورمبا تكون �إعادة تنظيم
اقت�صادات الأ�سر التقليدية عام ًال واحد ًا يف زيادة �أحجام القطعان يف جبال �ألتاي،
و�ستكون ناحية مه ّمة يف الإيكولوجية االجتماعية املتغيرّ ة للمنطقة(.((3
ينظر كازاخ كازاخ�ستان وتركيا �إلى بدو جبال �ألتاي باعتبارهم �أ�سالفهم
الأحياء .و�سي�ساعد فهم هذه الطريقة للعي�ش البدوي يف حتديد الطبيعة املتط ّورة للهوية
القومية الكازاخية� .إنها طريقة حياة منبعثة ،ولكن ب�شكل خمتلف يف ال�صني ،يف حني
�أنها �أخذت متوت يف الأماكن الأخرى .ومن الوا�ضح �أن البداوة ومنتجاتها اجلانبية
الثقافية تلوح على نطاق وا�سع يف رواية الأن�ساب املحفوظة جيد ًا يف �أو�ساط الكازاخ،
باعتبارها عام ًال مهم ًا يف متثيل الهوية الكازاخية .فتت ّبع الن�سب بالن�سبة للكازاخ ق ّوة
�شديدة جد ًا يف بناء هو ّيتهم تفوق ما وجدناه لدى الهوي �أو الويغور .تمُ َّثل الهو ّية لدى
الكازاخ باعتبارها قائمة على الن�سب من حيث املبد�أ� .أما للهوي ،ف�إن الفكرة العامة
يهم الهوي املعا�صرون
للتح ّدر من �أ�سالف م�سلمني �أجانب مه ّمة للهوية املعا�صرة .وال ّ
�إذا ما كان ه�ؤالء الأ�سالف عرب ًا� ،أو فر�س ًا �أو �أتراك ًا ،و�إمنا �أنهم م�سلمون فح�سب،
هاجروا �إلى ال�صني ،وحافظوا على هو ّياتهم املم ّيزة .ويبدو بالن�سبة للويغور �أن معرفة
الن�سب مه ّمة فقط �إذا ارتبطت بالأر�ض ،باعتبارها دلي ًال على ا�ستقرارهم املب ّكر يف
واحات التارمي ،قبل ال�صينيني �أو البدو الأتراك الآخرين .واملحافظة على الأن�ساب
ملخربي الويغور� -أمر يحب �أن يفعله ال�صينيون ،ال هُ م .وهكذا ف�إن
املف�صلة -وفق ًا
ّ
ّ
اهتمام الكازاخ بتفا�صيل الن�سب ال ي�ؤ ّثر على اختيار ال�شريك واحلنني �إلى البداوة
فح�سب ،و�إمنا ي�سهم –�أي�ض ًا -يف زيادة وعي الهوية.
يعرف معظم الكازاخ ،على �أعلى م�ستوى ،يف �أو�ساط ال�صاقباي �أنهم متح ّدرون
من الأورطا جوز (الو�سط) (ترتجم خط�أ �إلى «جماعة»� ،أو يف الرتكية «�أوردا» التي
ت�شري �إلى الت�شكيالت الع�سكرية القبلية الأ�صلية) .وعلى امل�ستوى الأدنى ي�شار �إلى
الكازاخ باعتبارهم «طاييبا» (من العربية طائفة) ،وقد ترجمها �سفانبريغ �إلى
«قبيلة» وهد�سون �إلى «�أورو» ،وكرادر �إلى «رو» ،ويتماهون مع الكريي .وعلى امل�ستوى
(34) Banks, Tony. 2002. Pastoral Commons in Western China: A New Institutional Economics Perspective.
Unpublished Ph.D. Dissertation. Brighton, University of Sussex.
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التايل «للرو» �أو «الن�سب» ،يتت ّبعون ن�سبهم �إلى الزنتيكي .ومع ذلك ي�س ّمي كثري من
الكازاخ هذه امل�ستويات «جوز» �أو «رو» ولي�س هناك ات�ساق حقيقي .ثمة تركيز عند
القاعدة على املجموعات املهاجرة التي ت�سمى «�أويل» (�أو «�أول») ،وتتك ّون من �أ�سر
خمتلفة ترتبط مع ًا بوا�سطة هذه اخلطوط املع ّقدة للأن�ساب .غري �أن من الوا�ضح �أن
ال�صاقباي نادر ًا ما يتز ّوجون من الربزركول �أو الت�سبيك ،وال يتز ّوجون من خارج خط
ن�سب الزنتيكي �إال بعد تر ّدد كبري .وكما الحظ �سفانبريغ ( ،)Svanbergلي�س هناك
معرفة كبرية لل�صالت املح ّددة ب�أن�ساب الأورطا الأخرى خارج الكريي .غري �أن هذه
املعرفة �آخذة يف االزدياد مع تك ّرر ال�سفر �إلى �آ�سيا الو�سطى ،حيث يرت ّكز كازاخ الأولو
(كبري) �أوردا بالدرجة الأولى .وتتق ّدم التفاعالت �إلى �أعلى ال�س ّلم من الأ�سرة �إلى
الأويل �إلى الن�سب .وهناك –الآن -اهتمام خا�ص على م�ستوى الن�سب فما فوق فقط،
لأن اجلماعات املهاجرة �شهدت تغيرّ ًا كبري ًا كما لوحظ �أعاله .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
التمييز عن الويغور والهوي يتم على م�ستويات �أعلى بكثري من التفاعل ،مما يك�شف
عن طائفة �أعلى بكثري من التفاعالت مما ُو�صف لدى الويغور �أو الهوي .وينعك�س
اهتمام الكازاخ بالأن�ساب يف النطاق الأكرث تف�صي ًال للهوية الرتابطية (.((3
الأن�ساب تنتقل �أي�ض ًا .ف�أفكار الكازاخ عن الرتحال الرعوي القائمة على
الأويل ،والتي تتت ّبع جذور خطوط التح ّدر البدوي تتجاوز –�أي�ض ًا� -أي ت�شكيالت
معا�صرة للدولة القومية .وت�سمح ب�إقامة �شبكات الكازاخ املمتدة يف �آ�سيا الو�سطى،
وال�صني ،وتركيا ،و�أوروبا .وجتد متثيلها يف �أعالم الكازاخ والقريغيز .وكما ر�أي
ت�شارلز �سكوت (:)Charles Scott
الأن�ساب طرق لل�سماح باالختالفات ،واالنقطاعات ،و�أولوية االهتمامات
اخلارجية ،وال�صور املكانية يف حني يتع ّرف املرء �إلى خمتلف النواحي املرتّبة للحياة
الإن�سانية.
( ((3يف درا�سة مه ّمة عن «التكوين الإثني يف ت�سينجيانغ» ،قدّم توما�س هوب ( )Thomas Hoppe 1995تراتبية مماثلة جد ًا للتعار�ض
بني الرعاة القريغيز يف جنوب غرب ت�سينجيانغ .ومن املثري لالهتمام �أن القريغيز والكازاخ يحافظون على االفتتان بال�ساللة والن�سب
باعتبارهم رعاة بدويني �سابقني ،لكن احلال لي�ست كذلك لدى جماعات الويغور والهوي التي بحثت يف هذا البحث .وعلى نحو مماثل رائع،
يظهر �أورادين �إردن بوالغ ( )Uradyn Erden Bulag 1993: 47يف �أطروحته الأ�صيلة �أن املغول يف منغوليا يحيون ن�سبهم و�أ�سماء القبائل
(�أوبوغ) التي ُفقدت حتت النفوذ ال�سوفيتي .انظر:

Uradyn ,Erden Bulag The Mongols at China›s Edge: History and the Politics of National Unity, 1993: 47.
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هويات حوارية

نحاول تقدمي نهج للهوية احلوارية واالرتباطية ،ي�سعى لفهم الت�شكيالت املختلفة
للهوية يف �أو�ساط �شعوب الأقلية امل�سلمة يف ال�صني املعروفة ب�أ�سماء الهوي ،والويغور،
والكازاخ .ومن الوا�ضح �أن العالقات املتعار�ضة يف بع�ض احلاالت التي و�صفت �أعاله
قد ال تنطبق دائم ًا –ميكن �أن يجد املرء �أمثلة عن حاالت احتد فيها الهوي والويغور
�ض ّد م�صالح الكازاخ يف ت�سينجيانغ �أو حتى يف �أملاتي– مع ذلك ف�إن االنتقال هنا
هو نحو نهج ارتباطي �أكرث اقرتان ًا بال�سياق لت�ش ّكل الهوية والتعبري عنها ،ويكمن �أن
يكون فيه للخيال والتمثيل واال�شرتاك �أدوار مهمة يف ت�ش ّكل الهوية ،مقابل ال�صياغات
«الق َبلية» اجلوهرية� ،أو «املوقعية» الن�سبية� ،أو ال�صدامات بني «احل�ضارات».
�سعى النهج الرتابطي احلواري �إلى و�صف الهويات امل�سلمة الثنائية يف ال�صني:
كيف ميكن �أن يكون من ي�صف نف�سه ب�أنه «ترك�ستاين» –مث ًال -ك�شغري ًا وويغوري ًا،
وم�سلم ًا وتركي ًا ،و�صيني ًا ومن �آ�سيا الو�سطى؟ يف ال�صني ،جميع هذه اجلماعات
مواطنون �صينيون ،وي�سافرون بجواز �سفر �صيني� ،أح ّبوا ذلك �أم كرهوه .وهكذا ال
ي�صبح الهدف �أي حماولة ماهوية لتقدمي تعريف نهائي ملعاين هذه التمثيالت (�أي ما
هو الويغور) ،و�إمنا فهم ظروف احلوار والرتابطية (�أي متى يقارن الويغور ومع من).
وكما ر�أى هذا البحث ،ف�إن االنتماء �إلى الويغور لي�س ذا مغزى للمهاجرين ال�شبان
يف �إ�سطنبول ،ومل يكن كذلك بني القرنني اخلام�س ع�شر والع�شرين ،لكن ال �شك يف
�أنه �أ�صبح مهم ًا لـ( )9-8ماليني ن�سمة من ال�شعب الرتكي املقيم يف الواحات الذي
�س ّمى نف�سه «الويغور» منذ �سنة  1934نتيجة االن�ضمام �إلى دولة قومية ،والتناف�س
الربيطاين الرو�سي على النفوذ يف �آ�سيا الو�سطى ،و�سيا�سات القومية ال�صينية
ال�سوفيتية .ويقرتح هذا الأمنوذج –�أي�ض ًا -و�صفة لتج ّنب ال�صراع الديني والإثني
وح ّله ،كيف ي�ستطيع الرئي�س نزارباييف –مث ًال� -أن ي�سعى لبناء هوية «كازاخ�ستانية»
ت�ضم الكازاخ والرو�س ،و�أفراد قبيلتي «الأورتا» و«الأولو» الكازاخيتني؟ (يرتاب
ّ
عديد من الكازاخ ال�صينيني بنزارباييف ،وي ّدعون �أنه يحابي �أفراد ن�سبه الكازاخي،
«الأولو» ،على ن�سب «الأورتا» الذين ي�أتون من ال�صني وجنوب كازاخ�ستان بالدرجة
الأولى).
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حتيط ال�شكوك بهذه الهويات عندما ينتقل الأ�شخا�ص عرب احلدود القومية
وي�صبحون �أع�ضاء يف �شتات عابر للحدود القومية .عندئذ ال يعود امل�شروع حماولة
تفح�ص متى تربز �إلى
ماهوية لتقدمي تعريف نهائي ملعنى هذه التمثيالت ،و�إمنا ّ
الواجهة ،ومع من ّ
يتم ت�أكيدها .ويف هذا الإطار ،يجب �أن تعترب «هويات حوارية» تتغيرّ
يف الغالب -فيما يتع ّلق بالدول وال�شعوب التي تقيم معها عالقة �أو تتعار�ض معها .مناملمكن -متام ًا� -أن جند تهديدات لإن�سانيتنا امل�شرتكة ،وحت ّديات عاملية ،ميكن �أن
تدفعنا �إلى الت�سامي فوق هوياتنا الإثنية ،والقومية ،والقبلية ،وحتى الدينية .وت�شمل
هذه التهديدات االحرتار العاملي ،واملر�ض (فريو�س العوز املناعي الب�شري /الإيدز،
وفريو�س �إيبوال� ...إلخ) ،والفقر ،وال�صراعات على الطاقة واملياه� ...إلخ .وب�إعادة
والتوحد
الرتكيز على هذه التهديدات امل�شرتكة ،ميكن جتاهل ال�صراعات ال�صغرية
ّ
لإيجاد حلول �سلمية لل�صراعات الإقليمية والقومية.
من الوا�ضح �أن علينا االهتمام بطبيعة الهويات القومية املتغيرّ ة يف هذه
املناطق ،وت�أثري اجلغرافيا ال�سيا�سية الدولية املتغيرّ ة .لكن ال�سيا�سة اجلغرافية لي�ست
كافية لأن عمليات ت�ش ّكل الهوية و�إعادة ت�ش ّكلها ال ميكن فهمها من دون �إيالء اهتمام
لدرا�سة التاريخ والدرا�سات الثقافية .ويرى بختني(� ((3أن هذا التفاعل واحليوية هما
جوهر احلوار .وهما �-أي�ض ًا -ما ينتج احلركة والتغيرّ الإثني الديني يف اجلانبني .ومع
تط ّور احلوار ،ت�س ّلط �أ�ضواء جديدة على ما ي�ؤمل على هذه الهويات النا�شئة ،وطبيعة
قومية الأكرثية نف�سها ،و�أهمية الإثنية يف فهم الدولة القومية الأورا�سية احلديثة.

(36) Bakhtin 1981 [1975]: 84ff.
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