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كال�شاي والقطن ،بد�أ توا�صل الإجنليز مع كا�سغاريا،
ومل ت�أت �سنة  1873حتى �أُبرمت معاهدة مقابل حماية
الإق �ل �ي��م م��ن ت��دخ��ل ال ��رو� ��س (� ��ص .)112 :ه ��ذا وق��د
جعلت يونّان� ،إحدى ثغور الإمرباطورية املهمة على
طريق احلرير� ،أباطرة ال�صني ي�ص ّرون على �ضمها �إىل
دائرة نفوذهم ال�سيا�سي عنوة ،ما �أبقى املنطقة عر�ضة
للقالقل� ،أب��رزه��ا جم ��زرة  19م��اي��و  1856ال�ت��ي ذهب
فيها �أل��وف امل�سلمني �ضحايا .حالة اال�ضطراب تلك
الزم��ت امل�سلمني حتى مطلع ال�ق��رن الع�شرين ،حني
�ش ّكل �سون يات�-سني ،م�ؤ�س�س ال�صني احلديثة ،حركة
تونغمينغوي (ال�ت�ح��ال��ف ال �ث ��وري) امل�ن��اه����ض لنظام
احلكم وبق�صد قلب �أ�سرة كينغ ،حيث ان�ضم �إىل �ص ّفه
كثري من امل�سلمني .وال ميكن احلديث عن خروج من
حالة الأزم��ة �سوى ع�شية احل��رب ال�صينية اليابانية
( )1945-1937التي �أعقبها اعرتاف �إثني بامل�سلمني،
حيث دعا باي غون�سغي �أحد جرناالت اجلي�ش القومي
جل �م �ه��وري��ة ال �� �ص�ين و�أح � ��د �أم � ��راء احل� ��رب يف �إق�ل�ي��م
غوانغك�سي الأئمة الأربعة الكبار و�أعيان امل�سلمني �إىل
وو�شانغ لإر�ساء حتالف ا�سرتاتيجي ،بقي ذلك نافذا
وفاعال �إىل فرتة طويلة (�ص .)163 :والواقع �أن ثمة
�إق��رارا يف العقل ال�سيا�سي ال�صيني �أن تعاليم القر�آن
ت�ش ّكل دعامة للتوجه اال�شرتاكي ،وهو ما انعك�س يف
النظر للم�سلمني ب�أنهم حملة تراث عريق بو�سعه �أن
يكون �سندا وع��ون��ا لرت�سيخ ق��وة اقت�صادية �سيا�سية
ت�ت�ط�ل��ع �إل �ي �ه��ا ال���ص�ين يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط وال �ع��امل
يح ْل دون حدوث �إجحاف،
الإ�سالمي� ،إال �أن ذلك مل ُ
م��ا ك��ان حم�صورا ب��دي��ن الإ� �س�لام يف ال��واق��ع ،ب��ل جاء
جراء �سيا�سة عامة �سلكتها الدولة.
ت� ب�رِز ال�ب��اح�ث��ة ف��ران���ش�ي���س�ك��ا روزات � ��ي �أن ج ��دال �شغل
�سا�سة ال�صني احلديثة ومثقفيها� ،إبان مطلع الع�صر
اجل�م�ه��وري ح � ْول ط��روح��ات ال�ه��وي��ة وال ّأم ��ة وال�ع��رق.
وقد �شمل من �ضمن ما �شمل امل�سلمني� ،سواء بو�صفهم
جماعة دينية تنتمي �إىل �أمة عابرة للحدود� ،أو بو�صفهم
«�إث�ن�ي��ة» (م�ي�ن��زو) �ضمن �أم ��ة ال�صني النا�شئة .وهي
تقريبا العنا�صر التي عاجلها املحور الثالث من الكتاب
املعنون بـ»�أ�صوات القومية الإ�سالمية»� ،أي العنا�صر
التي ا�ستلهمت ال��ر�ؤى ال�سيا�سية لباين الوطن �سون
يات�-سان ،وكذلك نظريات احلزب ال�شيوعي ال�صيني
ووجدت �سندا يف الدعاية الإمربيالية اليابانية ،ب�ش�أن
ال� ��دور ال ��ذي مي�ك��ن �أن يلعبه م�سلمو ال���ص�ين داخ��ل
الدولة احلديثة .كما يتابع املحور الثالث حدي َثه عن
الدور احلدودي الالفت للم�سلمني ،ما جعلهم عر�ضة
ل�ل�ح�م�لات ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي ر�أت ف�ي�ه��م ع�ن���ص��را ق��اب�لا
للإغراء بفعل كونهم من �شعوب الأطراف وبو�صفهم
�أ�صحاب تراث كتابي.
يف املحور الرابع والأخري املعنون بـ»الإ�سالم والقومية
والهوية الإثنية يف جمهورية ال�صني ال�شعبية» وهو
حم ��ور ي�غ�ط��ي اخل�م���س�ين ��س�ن��ة الأخ� �ي��رة م ��ن ت��اري��خ
ال�صني ،وق��د �شهد الإ��س�لام �أث�ن��اءه��ا حت��والت ك�برى.
تتناول الباحثة التق�سيمات العرقية يف ال�صني ،التي
�شمل االع�ت�راف فيها امل�سلمني بو�صفهم دعامة من
دعامات ال�صني احلديثة .وقد ُبنيت تلك التق�سيمات

على �أ�سا�س قواعد �أربعة (اللغة والإقليم واالقت�صاد
واملخزون الثقايف) �أر�ساها �ستالني يف كتاب «املارك�سية
وامل �� �س ��أل��ة ال�ق��وم�ي��ة» ( .)1913ر ّك ��ز ه ��ذا امل �ح��ور على
�أو�ضاع امل�سلمني يف تلك الفرتة وما خ ّلفته الأو�ضاع
من �أث��ر �سلبي ال �سيما �إب��ان ع�شرية الثورة الثقافية
( ،)1976-1966وما �أعقب ذلك من انتعا�ش �إ�سالمي
مع فرتة رئا�سة دانغ ك�سياوبينغ و�إىل غاية الأو�ضاع
الراهنة مع ك�سي جينبينغ التي باتت تخ�ضع لتقلبات
ال�سيا�سة الدولية.
ل �ق��د ج ��رى ت ��وزي ��ع م �ك��ون��ات امل �ج �ت �م��ع ال���ص�ي�ن��ي �إىل
� 54إث �ن �ي��ة م �ع �ت � َم��دة م ��ن ق �ب��ل ال ��دول ��ة� ،أُحل� �ق ��ت بها
�إث�ن�ي��ة �إ��ض��اف�ي��ة �سنة � ،1979إ��ض��اف��ة �إىل م �ك � َّون �إث�ن��ي
غ��ال��ب ي���ض� ّم ال���س��واد الأع �ظ��م م��ن ال�صينيني ُي�ع��رف
بالـ»هان» .وع�لاوة على هذا التق�سيم ت�ستند الدولة
يف وجودها �إىل مرجع خلقي كنف�شيو�سي ا�شرتاكي،
متثله الأغ�ل�ب�ي��ة امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا ،لتبقى �سائر املكونات
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع��رق�ي��ة الأخ� ��رى م��وال�ي��ة وم��راع �ي��ة ل��ه.
وال زال ه��ذا التق�سيم «الإث �ن��ي» حا�ضرا على بطاقة
الهوية ال�صينية .ويف خ�ضم ذلك التنوع تدين ع�ش ٌر
م ��ن ت�ل��ك الإث �ن �ي ��ات ب��دي��ن الإ�� �س �ل�ام :ال �ت �ت��ار (3556
ن �ف ��راً) ،الأوزب� �ي ��ك ( ،)10.569ال �ب��ون��ان (،)20.074
الطاجيك ( ،)51.069ال�ساالر ( ،)130.607الكريغيز
( ،)186.708ال��دون�غ���س�ي��ان��غ ( ،)621.500ال�ك��ازاك��ي
( ،)1.462.588ال��وي �غ��ور ( ،)10.069.346ال�ه��وي��زو
( .)10.586.087ويف ال���ص�ين �أق�ل�ي��ة �ضئيلة فح�سب
م��ن «امل�سلمني امل�ه�ت��دي��ن» (ك���س�ين م�سيليم) مم��ن ال
ينطبق عليها التق�سيم الإثني ال�سائد .هذا وقد م ّرت
عالقة اجلموع امل�سلمة ب�أغلبية الهان وبجهاز الدولة
ال�ع��ام بتحوالت ،م��ن «�ضيوف �أج��ان��ب» �إىل «�صينيني
م�سلمني» .وقد �شهدت العالقة متتّنا مع نفوذ احلزب
ال���ش�ي��وع��ي ال�صيني وذل ��ك بف�ضل ال�ن���ش��اط احلثيث
للجمعية الإ�سالمية ال�صينية التي ت�أ�س�ست يف بيكني
�سنة  .1953وهي جمعية ن�شيطة تتوىل الإ�شراف على
امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية (جينغك�سويان) ،وت�شرف على

تكوين الأئمة ،وعلى �إقرار الن�صو�ص التعليمية التي
تتناغم مع دعاية احلزب ال�شيوعي.
ما كانت عالقة م�سلمي ال�صني بالنظام ال�شيوعي ه ّينة،
كما تربز الباحثة فران�شي�سكا روزات��ي ،وهو ما جعل
بع�ض الرموز امل�سلمني يختارون املنفى اال�ضطراري
يف تايوان .وهو حال جملة من ال�شخ�صيات ال�شهرية
التي تركت ال�صني احل�م��راء والتحقت بخ�صيمتها.
جن��د ب��اي كونغ�سكي� ،أح��د ج�ن�راالت اجلي�ش ال�ث��وري
القومي ،وكذلك ما بوفانغ ،وما بوكينغ ،وقد ان�ضم
جميعهم �إىل برملان تايوان .واليوم يبلغ عدد م�سلمي
تايوان نحو  60.000على عدد �سكان يناهز  23مليونا.
وع�ل��ى م��ا ت ��ورد ال�ب��اح�ث��ة روزات� ��ي ،ع��ار���ض م ��او ب�شدة
مطلع خم�سينيات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي� ،شوفينية ال�ه��ان
جتاه الأقليات .ويف نطاق التعاطي مع جماعة «هوي»
امل�سلمة يف بيكني ،على �سبيل املثال ،افتتحت احلكومة
مدار�س بق�صد النهو�ض بال�شرائح الفقرية ،كما مت
ت�أميم مطاعم كينغزهان (احل�ل�ال) ،وج��رى ترميم
ج ��ام ��ع � �ش ��ارع ب ��وي يف ب�ي�ك�ين �إ� �ض ��اف ��ة �إىل ال�ب�ن��اي��ات
امل � �ج� ��اورة ،ب� ��أم ��وال ع �م��وم �ي��ة ،م ��ع م ��راع ��اة �أال تعلو
تلك البنايات على اجل��ام��ع .لكن منذ �أن ه ّلت فرتة
ال���س�ت�ي�ن�ي��ات حت ��ول ك��ل � �ش��يء وب��ات��ت ��س�ي��ا��س��ة ال�ن�ظ��ام
تهدف �إىل «�إلغاء �أنظمة اال�ستغالل الإقطاعي املتمثلة
يف الدين» ،وتط ّلع احل��زب منذ العام � 1965إىل �إلغاء
�أ�شكال التدين ،وقد اجن ّر عن ذلك ترحيل العديد من
الأئ�م��ة �إىل املحت�شدات بق�صد �إع ��ادة ت�أهيلهم (���ص:
 .)217ب��ات��ت ح��ال��ة الإم ��ام ��ش��ان ك��ايل ()1970-1924
�إح ��دى ال�ع�لام��ات ال �ب��ارزة يف ه��ذا ال���س�ي��اق املتع�سف،
حيث ق�ضى الرجل �شهيدا بعد معاناة طويلة.
�أت���س��اءل ب��ا��س�ت�م��رار ع��ن حم��دودي��ة م�ن��اه��ج التدري�س
يف اجل��ام�ع��ات العربية وق�صورها ع��ن الإمل ��ام بق�ضايا
ال�ع��امل الإ��س�لام��ي� .إذ ثمة ان�غ�لاق ر�ؤي ��وي وانح�صار
منهجي ،واحلال �أن تلك امل�ؤ�س�سات اجلامعية هي �أوىل
بتناول ق�ضايا امل�سلمني مل��ا يربطها بهم م��ن و�شائج
ح�ضارية ودينية .كتاب الإيطالية فران�شي�سكا روزاتي
ال ��ذي �آث��رن��ا ع��ر��ض��ه ه��و م��ن �إن �ت��اج ب��اح�ث��ة غ��رب�ي��ة يف
جمال الدرا�سات ال�شرقية .واملعرفة يف هذه امل�ؤ�س�سات
ال�ت��ي ُت�ع�ن��ى ب��ال���ش��رق عملية ،وال ت�ن��زع �إىل التجريد
امل�شط �أو االغرتاب املخل ،بل ت�ساير متطلبات الواقع.
ف�أن ت�ص ّدر باحثة �إيطالية كتابها بحديث نبوي ،و�إن
�ض ّعفه البع�ض �أو ع ّده مو�ضوعا« ،اطلبوا العامل ولو
يف ال�صني» ،فيه �إي�ح��اء للبون ال�شا�سع ال��ذي يف�صل
هواج�س الدار�س امل�سلم ال�سالف عن نظريه احلديث.
----------------------ال �ك �ت ��اب :الإ�� �س �ل�ام يف ال �� �ص�ي�ن ..م ��ن ال �ب ��داي ��ات �إىل
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اإلسالم في الصين

من البدايات إلى جمهورية الصين الشعبية
عز الدين عناية *
قرن الكلمتان مع ًا طلبا لِ ا يجمع بينهما .حيث ق ّل ٌة تع َلم �أنّ
ُت َعدّ كلمتا «ال�صني» و»الإ�سالم» من بني �أكرث الكلمات تدا ُوال بني ِ
املبحرين يف عامل الويب؛ لكن نادرا ما ُت َ
ت�ضم ما يربو عن ثالثني �ألف م�سجد فوق �أرا�ضيها ،و�أنّ م�سلمي هذا البلد -رغم توا�ضع عددهم حوايل ثالثني مليونا ،مبا يعادل  2باملئة من جمموع ال�سكان
ال�صني ّ
وربا ب�شكل � ّ
أقل
العام -يتوزعون على خمتلف �أنحاء البلد ،وال�سيما يف �أقاليم ال�شمال الغربي (ك�سينجانغ ونيغ�سيا وغان�سو وكينغاي) ،ويف يونّان ،ويف هينانّ ،
يف �شانك�سي ،وهيباي ،و�شاندونغ .حيث مي ّثلون عن�صرا مع َتربا يف الن�سيج االجتماعي ،مبا �أغنوا به الرتاث القدمي وما يرثون به الثقافة احلديثة .وعلى خالف
إثني مم َّيز ،وذلك على �إثر تق�سيم املجتمع ال�صيني �إىل � 56إثنية (مينزو) مع ال�سنوات
ينعم الإ�سالم
الدينني الإبراهيميني الآخرين (اليهودية وامل�سيحية) ُ
بو�ضع � ٍّ
ٍ
الأوىل جلمهورية ال�صني ال�شعبية .وبالتايل ينعم امل�سلمون بانتماء عرقي غري ديني -يتوزّع على �أكرث من ع�شرين �إثنية -مبا ي�ضفي تنوعا هائال عليهم.

ال�ك�ت��اب احل ��ايل «الإ� �س�لام يف ال���ص�ين ..م��ن ال�ب��داي��ات
�إىل جمهورية ال�صني ال�شعبية» ،الذي نق ّدمه للقارئ
متف ّر ٌد من حيث مو�ضوعه .حيث تتناول فيه الباحثة
الإي�ط��ال�ي��ة فران�شي�سكا روزات ��ي مو�ضوعا على �صلة
باحل�ضارتني الإ�سالمية وال�صينية .ت�سعى فيه �إىل
تقدمي خال�صة �شاملة حول عالقة الدولة ال�صينية
ٌ
مبحث ال تنح�صر
مبو�ضوعي الإ�سالم وامل�سلمني ،وهو
حدوده ب�إقليم ك�سينجانغ ،كما ي�سود التناول عادة ،بل
ّ
يغطي كافة ال�شرائح وال�ف�ئ��ات امل�سلمة على ال�تراب
ال�صيني .فالكتاب يتت ّبع مراحل انت�شار الإ�سالم من
�أ��س��رة تانغ (960-618م) �إىل ح��دود �أو��ض��اع امل�سلمني
يف الراهن .م�برِزة الباحثة كيفية انت�شار الإ�سالم يف
ال�صني مبوجب التجاور ،وما لعبه هذا الدين من دور
�ضمن ال�سياق الثقايف-االجتماعي ال�صيني ،دون �أن
يفرز ردود فعل عنيفة� ،أو مي ّثل تهديدا لن�سق الوئام
االجتماعي داخ��ل الف�ضاء الإم�براط��وري ال�سالف �أو
داخل الن�سيج االجتماعي املرتبط بال�صني احلديثة؛
بل م ّثل الإ�سالم عن�صرا فاعال يف التقارب مع ال�صني
ع�ل��ى �أ��ص�ع��دة اق�ت���ص��ادي��ة وجت��اري��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ،وق��د
�شهد ذلك التوا�صل �أوجه �إبان ن�شاط طريق احلرير،
وا�ستمر و�إن بن�سق بطيء بعد اندثار ذلك الطريق.
تننمي الباحثة فران�شي�سكا روزاتي �إىل جيل الباحثني
الإي �ط ��ال �ي�ي�ن اجل � ��دد ،وه ��ي خ � ّري �ج��ة �أك �ب�ر ج��ام�ع��ات
�أوروب � � ��ا ،ج��ام �ع��ة روم� ��ا ال��س��اب�ي�ي�ن���س��ا ،ال �ت��ي ي��رت��اده��ا
 120.000طالب ،تخ�ص�صت يف �آثار ال�صني الإ�سالمية
ويف فئاتها االجتماعية ال�ت��ي ت��دي��ن ب��دي��ن الإ��س�لام.
كتابها احل��ايل هو خال�صة ع�شر �سنوات من البحث
واملتابعة امليدانية ،ما �أ�ضفى على م�ؤلفها طابعا ح ّيا
مك َّثفا ،بعيدا عن الأبحاث اجلامدة التي تقت�صر على
التنقيب يف امل�ؤلفات دون متابعة املعي�ش.
يف املحور الأول من الكتاب ،وهو بعنوان «من الهام�ش
�إىل املركز» ،تتناول الباحثة تاريخ الإ�سالم يف ال�صني
م ��ن �أ�� �س ��رة ت��ان��غ الإم�ب�راط ��وري ��ة (960-619م) �إىل



�أوا�سط حقبة كينغ (القرن الثامن ع�شر) .وهي فرتة
حبلى بالتحوالت ،ومهمة كذلك لفهم التطورات التي
�أملّت بالإ�سالم وحتديدا مع �أ�سرة كينغ (1911-1644م)
وما تالها مع حقبة اجلمهورية ،التي حقّق امل�سلمون،
املعروفون يف ال�صني بـ»هوي» (� ،)huiأثناءها �شك ً
ال
من االن��دم��اج �ضمن الأم��ة ال�صينية النا�شئة ،وذلك
ب��ال�ت��وازي م��ع �شعور بكونهم جماعة متميزة ،الأم��ر
ال � ��ذي دع� ��ا ب�ع���ض�ه��م �إىل اع �ت �ب��اره��م ج �م��اع��ة دي�ن�ي��ة
(هويجاياو) ،ور�آهم �آخرون جماعة عرقية (هويزو)
ال غري.
ول ��و ع��دن��ا �إىل ب ��داي ��ات الإ�� �س�ل�ام يف ال �� �ص�ين نلحظ
ا�ستعمال لفظة «كينغزينغجياو» ال�ق��دمي��ة كم�س ّمى
لدين الإ��س�لام ومعناها (دي��ن احل��ق وال�صفاء) .ويف
ال��واق��ع م��ا كانت تلك الت�سمية خا�صة ب��الإ��س�لام ،بل
ان�سحبت يف البدء على اليهودية �أي�ضا ،حيث ن�ست�شفّ
ذل ��ك م��ن ن����ص نقي�شة م ��وج ��ودة يف ب�ي�ع��ة ي�ه��ودي��ة يف
كايفينغ تعود �إىل العام 1489م .و�أما اللفظ امل�ستعمل
يف ال �ل �غ��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة احل��دي �ث��ة ف �ه��و «ي���س�ي�لاجن�ي��او»
�أي (دي ��ن الإ� �س�ل�ام) .ه��ذا وت�ع��ود االت���ص��االت املبكرة
بال�صني �إىل ال�صحابي اجلليل �سعد بن �أب��ي وقا�ص،
ف�ق��د ك ��ان �أول � �س �ف��راء الإ�� �س�ل�ام �إىل «�إم�ب�راط ��وري ��ة
التفوي�ض ال�سماوي»ّ .
حل ب�شنغان (ك�سيان احلالية)
�سنة 628م ن ��زوال حت��ت رغ�ب��ة الإم�ب�راط ��ور ت��اي��زون��غ،
وتلبية ل��دع��وة ل�ت��أوي��ل حلم ر�آه يف امل�ن��ام ب���ش��أن رجل
حكيم و�صادق (النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم)
ه � َّل م��ن امل �غ��رب� ،أي م��ن ج��زي��رة ال �ع��رب .وق ��د وردت
الق�صة يف «هويهوي يووانالي» �ضمن �أدبيات ال�صني
الكال�سيكية .وال زال �إىل اليوم يف كانتون معلَ ٌم ُين�سب
�إىل ال�صحابي املذكور ،حيث م�سجد هواي�شينغ الذي
ُتع ّد �صومعته من �أقدم املعامل العمرانية الإ�سالمية
يف ال�صني ،وقد جتلى فيها مت��ازج الطراز الإ�سالمي
بطابع ال�ع�م��ران الكنف�شيو�سي ال �ط��اوي .م��ن جانب
آ�خ��ر ت��ورد «حوليات تانغ» حديثا عن �أوىل ال�سفارات

الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي �أر��س�ل�ه��ا قتيبة ب��ن م�سلم الباهلي
�سنة 713م ،والتى �أبى ال�سفري امل�سلم �أثناءها ال�سجود
التقليدي «كوتو» للإمرباطور زوان زونغ .حيث بقيت
ال�ع�لاق��ات ال�صينية الإ�سالمية املبكرة م�ستت ّبة �إىل
حدود العام 751م ،زمن تعر�ض قوات القائد ال�صيني
ك ��او ك���س�ي��ان��زي ل�ه��زمي��ة ن �ك��راء يف م�ع��رك��ة ن�ه��ر طل�س
على يد القائد امل�سلم زياد بن �صالح .وقد �ش ّكل ذلك
احل��دث �إنهاء لهيمنة ال�صني وب��دءا الخ�تراق النفوذ
الإ�سالمي �آ�سيا الو�سطى ،واحلادثة �شهرية يف التاريخ
ب� ْأ�س ِر كوكبة من �صناع الورق ال�صينيني ممن ا�ستفاد
امل�سلمون من خرباتهم احلِ رفية.
يف امل �ح ��ور ال �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت ��اب ،وه ��و ب �ع �ن��وان «ث ��وار
وانق�سامات» ،جرى ا�ستعرا�ض التحركات الإ�سالمية،
�إبان القرن التا�سع ع�شر ،مع تت ّبع خمتلف تداعياتها
دب م��ن ت�ب��اي�ن��ات دينية
و�آث ��اره ��ا ،ال �ت��ي ت�ك���ش��ف ع�م��ا ّ
وث �ق ��اف �ي ��ة ب�ي�ن م���س�ل�م��ي ال �� �ص�ي�ن .ف �ق ��د ب �ل ��غ احل �� � ّ�س
باالمتعا�ض يف �أو�ساط امل�سلمني املقيمني يف ال�شمال
الغربي حتديدا� ،أي يف �إقليم ك�سينجانغ ،وكذلك يف
�إقليم يونّان جنوبا� ،أن � ّأ�س�س دو وينك�سو �سلطنة دايل
عقِب انتفا�ضة بانتاي ( )1873-1856والتي خ ّلفت ردة
فعل قوية �س ّببت مذبحة �ض ّد م�سلمي ال�صني.
وال � �ب� ي� ّ�ن �أن امل �ن �ط �ق ��ة مل ت� �خ � ُ�ل م� ��ن ال� �ت ��وت ��ر ،م�ن��ذ
ال�ق��رون الو�سطى ،حيث ي��روى امل ��ؤرخ منهاج ال�سراج
اجل��وزج��اين يف «ط�ب�ق��ات ن��ا��ص��ري» (� )1260أن بع�ض
الرهبان البوذيني �أوغروا �صدر ك�شلو خان (غو�شلوغ)
و�أوح��وا له ب�إخ�صاء امل�سلمني ب��دل قتلهم .وح�ين ه ّم
ّ
انق�ض عليه
بهم طاله ع��ذاب م��ن حيث ال يحت�سب،
كلبه الراب�ض قرب عر�شه فطرحه �أر�ضا ونه�ش ذكره
وخ�صيتيه حتى �أرداه قتيال .هذه الرواية تك�شف عمق
ال�ت��وت��ر احل��ا��ص��ل ب�ين امل�سلمني وال�ب��وذي�ين يف بع�ض
ال�ف�ترات .ه��ذا وق��د عمل الإجنليز يف مطلع الع�صور
احلديثة على ا�ستغالل ع��وام��ل التمايز يف املنطقة.
فمنذ �أن ّ
تبي �أن �إقليم ك�سينجانغ يحوي ثروات مهمة

