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�إ�سالميا �إيوغوريا ي�شع بالعلم والثقافة ،وت�شتهر
مبدار�سها التي فتحت �أبوابها على م��دى قرون
وع��رف��ت
لتعلم اللغة العربية وال �ق��ر�آن ال�ك��رميُ ،
امل��دي�ن��ة �أي���ض��ا ب��الأ��ض��رح��ة وم�ن�ه��ا ��ض��ري��ح �ستوق
ب �غ ��را خ ��ان ح ��اك ��م الإم �ب�راط ��وري ��ة ال �ق��راخ��ان �ي��ة
ال ��ذي اع�ت�ن��ق الإ� �س�ل�ام ع ��ام ت�سعمائة وع�شرين
ميالدية بت�أثري م��ن �صديقه الأم�ي�ر ال�ساماين
�أب��ي ن�صر ،ومنها �ضريح العامل اللغوي حممود
ال�ك��ا��ش�غ��ري ��ص��اح��ب �أول درا� �س ��ة م�ق��ارن��ة للغات
ال�ترك�ي��ة «دي� ��وان ل�غ��ات ال �ت�رك» ال�ت��ي �أك�م�ل�ه��ا يف
بغداد حوايل عام 1072م ،وقد قام ب�إهداء �إجنازه
ه��ذا لنجل اخلليفة العبا�سي املقتدي ب��أم��راهلل.
ويعر�ض امل�ؤلف و�صفا للآثار املتبقية يف املدينة
منها حديقة «توربان» بكرومها ال�ضخمة ونظام
قنوات ال��ري املحفور حتت الأر���ض حلماية املياه
اجلليدية من حرارة ال�شم�س القوية .ففي طق�س
املنطقة �شديد احل ��رارة يتبخر امل��اء على �سطح
الأر�ض ب�سرعة قيا�سية .ويزور امل�سلمون يف هذه
املدينة كهفا لويل ميني جاء للدعوة �إىل الإ�سالم
يف ه ��ذه ال�ب�ق��اع .وي�ستعيد امل ��ؤل��ف ق�صة العابد
اليمني حيث يقول« :ا�ستقبله البوذيون مبقاومة
ع�ن�ي�ف��ة وم ��ار� �س ��وا اال� �ض �ه ��اد يف ح �ق ��ه .وب�ح���س��ب
احل �ك��اي��ة امل�ح�ل�ي��ة ف �ق��د جل� ��أ ال� ��ويل ال�ي�م�ن��ي �إىل
الكهف هربا من م�ضطهديه وهناك قر�أ تعويذة
خا�صة .وعندما تبعه البوذيون مل يجدوا �أحدا
يف الكهف .وق��د ظ��ل اخ�ت�ف��ا�ؤه م��ن الكهف املغلق
لغزا حتى اليوم ،كما �أنّ النا�س عكفت على زيارة
الكهف على �أمل �أن يظهر لهم الويل اليمني من
جديد» (�ص .)367
وي �� �ش��دد امل ��ؤل ��ف يف ك�ت��اب��ه ع�ل��ى م���س��اه�م��ة ال�ع��رب
املبا�شرة وغري املبا�شرة يف تطوير طريق احلرير
وي�صفها بالإيجابية �إج�م��اال واملفيدة للمنطقة.
وح �� �س��ب ال �ب��اح��ث ف � ��إن ال � ��دور ال �ع��رب��ي يف ط��ري��ق
احل��ري��ر يتكثف ب ��دءا م��ن ال�ف�ت��وح��ات العربية يف
�آ�سيا الو�سطى وحتى غزو املغول .ويكتب يف هذه
ال���س�ي��اق�« :إنّ ال�ت�ح��ول اجل ��ذري يف ت��اري��خ طريق
احلرير العظيم وانطالقته اجلديدة كان متعلقا
بالأو�ضاع ال�سيا�سية وتغرياتها يف ال�شرق الأو�سط
و�آ�سيا الو�سطى وباخل�صو�ص ما تعلق بالفتوحات
العربية وتثبيت اخلالفتني العربيتني الأم��وي��ة
والعبا�سية� .إن الفتوحات العربية يف �آ�سيا الو�سطى
التي ا�ستمرت من منت�صف القرن ال�ساد�س وحتى
الن�صف الثاين من القرن الثامن ،ومعركة العرب
مع ال�صينيني يف عام 751م يف وادي تاال�س ،ترتب
عنه �أفول الهيمنة ال�صينية يف املنطقة ،وو�ضع حد
لتدخل ال�صينيني العميق يف هذه الأرا�ضي ()...
و�أ�سهم (الوجود العربي) يف �إن�شاء دولة مركزية
مع نظام موحد للحكم وال�ضرائب والتعريفات
اجلمركية امل��وح��دة ويف م��زي��د م��ن تطوير طرق
التجارة ( )...كما تي�سر نقل ال�سلع والب�ضائع من

�أق�صى �ضواحي اخلالفة �إىل امل��راك��ز الأخ��رى �أو
من املناطق الو�سطى �إىل الأط��راف .وخالل هذه
الفرتة مت تعزيز العالقات التجارية والثقافية
على طول طريق احلرير وكذلك مت دمج مداره
بني كل من منطقة الفولغا الرو�سية وبع�ض بالد
�أفريقيا» (�ص .)23
وي �ك ��ر� ��س ك � �خ� ��اروف ف �� �ص�لا م �� �س �ت �ق�لا م ��ن ك�ت��اب��ه
النطباعاته عن زيارته للمملكة العربية ال�سعودية
ول� �ق ��اءات ��ه ه �ن ��اك ب �� �ش �خ �� �ص �ي��ات م ��ن ذوي �أ� �ص ��ول
�أوي �غ��وري��ة .ي�ق��ول وا��ص�ف��ا زي��ارت��ه« :تعجبت كثريا
م��ن وج��ود �أ�شخا�ص م��ن �أب�ن��اء جلدتي م�ستقرون
يف اململكة العربية ال�سعودية .لقد جاء ه��ؤالء �إىل
الأم ��اك ��ن امل�ق��د��س��ة يف ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات والأرب�ع�ي�ن�ي��ات
م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي لأ��س�ب��اب خمتلفة .يف ال�ب��داي��ة
عملوا بال كلل يف اخلياطة وزاول��وا جتارة �صغرية
وا�شتغلوا يف اخلبازة وغريها من احلرف .و�أ�صبح
العرب يعرفونهم با�سم «ترك�ستاين» �أو «بخارى»
تيمنا با�سم الباحث الالهوتي الإ�سالمي العظيم
وجامع احلديث النبوي الإمام البخاري وهو �أحد
�أبناء �آ�سيا الو�سطى .واكت�سب �أبناء ترك�ستان �سمعة
حم�ترم��ة ب�ين ال�ن��ا���س مب��ا يتمتعون ب��ه م��ن �صدق
وخفة دم ،ويف وقت الحق �أ�صبحوا من مواطني هذا
البلد ( )...و�أ� �ص��اب العديد منهم مكانة و�شهرة
يف املجتمع ال�سعودي ،فها هو عبد القادر تاي من
م�لاك امل�صانع ،وعبد ال�ق��ادر طا�ش رئي�س حترير
�صحيفة امل�سلم ،ورحمة اهلل ترك�ستاين رئي�س ق�سم
يف ه �ي ��أة التعليم ،وال�ط�ب�ي��ب ن��ور حم�م��د يرقندي
رئ�ي����س امل�ست�شفى ال�ع��ام يف م�ك��ة امل�ك��رم��ة ،وحممد
يو�سف كاتب و�شاعر م�ع��روف وال�ك�ث�يرون غريهم
( )...يعملون يف خمتلف املجاالت ،يف �إدارة البنوك
و� �ش��رك��ات ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وخم�ت�ل��ف امل��ؤ��س���س��ات،
ل�ك�ن�ه��م ول�ل�أ� �س��ف ال���ش��دي��د ي�ج�ه�ل��ون ل�غ��ة وع ��ادات
وتقاليد �أ�سالفهم» (�ص .)11-12

وي�ت�ح��دث امل ��ؤل��ف ع��ن دور ال���ص�ين جت��اه ال�شعب
الأوي � �غ� ��وري ب��اع �ت �ب��اره دورا ��س�ل�ب�ي��ا .ف �م��ن ن�سج
ح ��دي� �ث ��ه ع� �م ��وم ��ا جن� ��د خ �ي �ط ��ا ل� � � ّوام � ��ا ل�ل���ص�ين
ومعار�ضا لتوجهها حيال هذا ال�شعب وق�ضاياه.
فلن�ستمع �إل�ي��ه يف ه��ذا املقطع م��ن ال�ك�ت��اب�« :إنّ
�أي ذك ��ر ال� �س �ت �ق�لال ت ��اري ��خ �أو ث �ق��اف��ة الأوي �غ ��ور
ي�لاق��ي معار�ضة م��ن حكم ال�ن�ظ��ام ال�شيوعي يف
ال �� �ص�ين .ك�م��ا ُي�ح�ظ��ر ع�ل�ي�ه��م ذك ��ر ا� �س��م وط�ن�ه��م
التاريخي وال�ع��رق��ي «�إوي �غ��وري��ا» .وك��ل م��ا يتعلق
ب�ق���ض�ي��ة الأوي� �غ ��ور يف ال �� �ص�ين ي�خ���ض��ع ل�ل��رق��اب��ة
الأيديولوجية ال�صارمة من قبل الهيئ�آت اخلا�صة
للدولة ال�صينية .كما مت �إل�صاق ت�سمية «�سنجان»
ب�ط��ري�ق��ة ق���س��ري��ة ل��و��ص��ف امل�ج�ت�م��ع الأوي �غ ��وري.
وي�ق��اب��ل ب��ال�ع��زل وال�ت�ه�م�ي����ش ك��ل م��ن ي ��أت��ي على
ذك��ر العرقية واخل�صو�صية الأويغورية �أو يلهج
بت�سمية «ترك�ستان ال�شرقية» �أو «�أويغور�ستان» �أو
يك�شف عن وقائع التعدي على احلقوق الوطنية
ل�ل�أوي �غ��وري�ين يف ال �� �ص�ين» (� ��ص  .)35وبح�سب
الباحث فكل هذا التطويق واحل�صار على الهوية
الإوي �غ��وري��ة ي�شكل عقبة ك� ��أداء �أم ��ام ال��درا��س��ات
التاريخية وتعيني ال ��دور املفتاحي ال��ذي لعبته
امل��دن الإوي�غ��وري��ة يف ت�شكل طريق احلرير �سواء
يف الع�صور القدمية �أو القرون الو�سطى ،ناهيك
عن معاقبة هذا التاريخ وتهديد ح�ضارة ب�أكملها
بالن�سيان املطلق».
وي �خ �ل ����ص ال �ب ��اح ��ث م ��ن ك �ت��اب��ه �إىل �أن ال �ك �ن��وز
الإويغورية ،الأثرية والثقافية ما تزال مغمورة
حتت طبقات من ال�ت�راب ،و�أن بقايا احل�ضارات
القدمية هذه ميكنها �أن تظل خ��ارج جمال ر�ؤية
وع �م��ل ال�ب��اح�ث�ين امل�خ�ت���ص�ين ،م ��رة و�إىل الأب ��د.
يقول يف هذا ال�صدد« :امل��دن القدمية والواحات
وال�ت�ق��ال�ي��د تختفي ت��دري�ج�ي��ا وت�ظ�ه��ر يف مكانها
�أب�ن�ي��ة �إ�سمنتية مت�شابهة ح��دي�ث��ة ال �ط ��رازّ � .أم ��ا
ال �ت�راث ال �ث �ق��ايف الإوي� �غ ��وري وم ��ا ي��زخ��ر ب��ه من
�أل��وان ن��ادرة ومتنوعة ،ال�تراث ال��ذي تراكم عرب
الع�صور القدمية والو�سطى فيتم تكييفه  -بال
هوادة  -ح�سب مقا�سات اليوم ،وهو ما ينطبق على
الديانات القدمية التي ُينظر �إليها كمخلفات من
املا�ضي» (�ص  .)8ومع ذلك ال يتخلى الكاتب عن
االعتقاد ب�أن قوة ال�شخ�صية الإويغورية �ستكفل
لهم امل�ستقبل الذي ين�شدونه.
----------------------ال� �ك� �ت ��اب�« :أ�� � �س � ��رار ط ��ري ��ق احل ��ري ��ر ال� �ق ��دمي يف
ترك�ستان ال�شرقية».
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«أسرار طريق الحرير القديم في تركستان
الشرقية» ..لعبدالالهات كخاروف
أحمد الرحبي *
لي�س من �شك يف املكانة التي يحتلها طريق احلرير بني �إجنازات احل�ضارة الإن�سانية ،هذا الطريق الذي �ألّف بني بلدان العامل وقاراته .فب�شبكة خطوطه التجارية
ال�صغرية والكثرية ،ربط ال�شعوب القدمية وعقد الأوا�صر االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية فيما بينها .وعلى الرغم من االكت�شافات اجلغرافية
الكربى يف البحار واملحيطات ،تلك التي اقتحمت العامل وفتحت �أمام الإن�سان �آفاقا جديدة للتجارة والتنقل ،والتي �أ�سفرت  -يف نهاية املطاف  -عن �إهمال طريق
احلرير العظيم ،بدءا من القرن اخلام�س ع�شر وطيلة خم�سة قرون تالية� ،إال �أنّ العلماء ما لبثوا �أن عادوا �إليه ثانية ،و�شرعوا يهتمون به :ي�ستوعبونه بالدرا�سة
ويحيطونه بالنقا�ش وذلك ملا يعتقدون فيه من �أهمية تاريخية وثقافية للح�ضارة احلديثة .وقد �شهد الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر بداية ُمثلى لدرا�سة
منهجية لهذه الظاهرة (طريق احلرير) التي تركت �أثرا كبريا على احلياة احل�ضارية يف كوكبنا.

م� ��ؤل ��ف ال �ك �ت ��اب ال� � ��ذي ب �ي�ن �أي ��دي� �ن ��ا ،ال ��دك �ت ��ور
ع �ب ��دال�ل�اه ��ات ك � �خ� ��اروف ،خ �ب�ير يف ال ��درا�� �س ��ات
ال�ت��اري�خ��ة ،تلقى تعليمه يف رو�سيا وح�صل على
ال ��دك� �ت ��وراه يف ع �ل��م االج �ت �م ��اع .وب �ك��ون��ه ينتمي
�إىل العرقية الإوي�غ��وري��ة فقد انكب يف ال�سنوات
الأخ�يرة على البحث يف امل�سائل املتعلقة بتاريخ
ال�شعوب الرتكية عامة وال�شعب الإويغوري بوجه
اخل�صو�ص .وبذلك �أ�صبح الدكتور كخاروف �أول
عامل من �آ�سيا الو�سطى خمت�ص بتاريخ قومه بعد
مائة �سنة مرت على البعثات الأوروبية والرو�سية
( )1914-1814التي ا�شتغلت على تنقيب الأثريات
الأويغورية القدمية يف طريق احلرير وت�سجيل
احلقائق التاريخية لهذه البالد الغام�ضة.
ومل ي� �ت ��وق ��ف اج� �ت� �ه ��اد امل� � ��ؤل � ��ف يف ك� �ت ��اب ��ه ه ��ذا
ع �ل ��ى جت �م �ي ��ع وت �ف �� �س�ي�ر احل� �ق ��ائ ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة
والإث�ن��ول��وج�ي��ة والأث ��ري ��ة ح ��ول ط��ري��ق احل��ري��ر،
�أو ل��و��ص��ف �إجن� � ��ازات ج ��ل ال�ب�ع�ث��ات وال ��درا� �س ��ات
العلمية للعلماء والرحالة الرو�س والربيطانيني
والفرن�سيني والأمل ��ان والفنلنديني واليابانيني
و�آخ��ري��ن م��ن جن�سيات �أخ ��رى� ،أو لإخ�ب��ارن��ا عن
�أه�م�ي��ة ال�ظ��واه��ر الثقافة امل��ادي��ة للب�شرية التي
كانت لها �صلة بطريق احلرير ،بل اجتهد كذلك
لك�شف ما ميكن ت�سميته مبجمع �أ�سرار الطريق
ال ��ذي ي�ح�ت��وي ف�ي�م��ا ي�ح�ت��وي��ه م �ئ��ات امل��وم �ي��اوات
الطبيعية ذات امل�لام��ح الأورب �ي��ة ال�ت��ي احتفظت
ب �ه��ا ث ��اين �أك �ب�ر � �ص �ح��راء يف ال �ع ��امل ب �ع��د ال��رب��ع
اخل ��ايل� ،صحراء تكالمكان .كما ��ش��ارك امل��ؤل��ف
القراء انطباعاته العميقة عن ح�ضارة الأويغور
القدمية واحلديثة على حد �سواء .وعلى الرغم
م��ن ط��اب�ع��ه ال�ع�ل�م��ي� ،إال �أن ن�ب�رة ال�ت�ع��اط��ف مع
القوم الأوي�غ��وري ال تكف عن الظهور يف جممل



�صفحات ال�ع�م��ل� ،إذ ال �سبيل للكاتب م��ن تلبية
ن ��داء ال ��دم و�أ� �ص ��وات الأ� �س�لاف ال�ت��ي ت��رت�ف��ع من
�سهول �آ�سيا الو�سطى و�أرا�ضيها ال�شا�سعة.
م��ن ال�صفحة الأوىل ي�ق��وم ال�ك��ات��ب با�صطحاب
ق ��ارئ ��ه يف رح �ل��ة م �ث�يرة وم��وح �ي��ة ع�ب�ر ال���س�ه��ول
والتالل واملدن التاريخية والواحات وال�صحاري
لأرا�� �ض ��ي الأوي� �غ ��ور ال �ت��ي ��ض�م��ت ع ��ام � 1759إىل
ام�ب�راط ��وري ��ة م�ن���ش��وري��ا ��ض�م��ن �إق �ل �ي��م ��س�ن�ج��ان،
ومن ثم يف عام  1955حتولت املنطقة الأويغورية
لإدارة حكم ذات��ي يف �إط ��ار اجلمهورية ال�صينية
مب�ساحة تقدر مبليون و�ستمائة و�ستني �ألف كيلو
م�تر مربع �أي م��ا ي�ع��ادل �سد�س م�ساحة ال�صني
احلديثة.
و�إ�ضافة �إىل التمحي�ص الدقيق للبعثات العلمية
ذات الأه �م �ي��ة �إىل منطقة الأوي �غ ��ور والإح��اط��ة
بنتائجها ،ي�ع��ر���ض ال�ك��ات��ب ال�ت�م��اي��ز ال ��ذي و�سم
تلك البعثات خمتلفة اجلن�سيات ،ويناق�ش النهج
والأه ��داف وامل�ب��ادئ التي انطلقت منها ،ال�سيما
البعثات الغربية والرو�سية املخت�صة بالدرا�سات
ال�شرقية .ووفقا للم�ؤلف ف�إن الغالبية العظمى
من البعثات الأوروبية �إىل �آ�سيا الو�سطى تت�صف
مبحدودية الأهداف و�ضيق الأفق .وكانت تنبني
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ا��س�ت�خ�ب��ارات��ي ع���س�ك��ري وب�ت��وج�ه��ات
�سيا�سية .وكما يذكر الباحث ف ��إن «ه��ذه ال�سمة
التي و�سمت الرحالة والباحثني الإجنليز �أثرت
�سلبيا على اكتمال درا�سة ترك�ستان ال�شرقية من
قبلهم» وي�ضيف قائال« :لقد كانت مهام الرحالة
ت �ق �ت �� �ص��ر ع �ل ��ى �أه� � � ��داف حم � � ��ددة ،وت �ب �ع ��ا ل��ذل��ك
حتجمت ل��دي�ه��م امل ��ادة الإخ �ب��اري��ة ال�ت��ي ك��ان من
املمكن �أن تت�أ�س�س عليها معرفة حتليلية ت�شمل
املنطقة ب�أ�سرها .مثاال على ذلك كان للإجنليز

معرفة جغرافية جيدة برتك�ستان ال�شرقية� ،أما
معرفتهم ب�ح��ال الأه� ��ايل وال�ب�ن�ي��ة االجتماعية
والثقافة واالثنوغرافية فكانت غام�ضة وكثريا
م ��ا ت�ف�ق��ر �إىل ال�ب�ح��ث امل �ي ��داين ( )...وق ��د �أدت
حم ��دودي ��ة م �ه��ام �ه��م ت �ل��ك �إىل �أن � ��ه ويف حل�ظ��ة
تاريخية معينة ،ف�شلت حماولة بريطانيا اجلادة
ال�ستخدام ترك�ستان ال�شرقية لتحقيق �أهدافها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة» (� ��ص  .)111-110وب��ال�ن���س�ب��ة
ل��رو� �س �ي��ا ي�ل�اح ��ظ ال �ب ��اح ��ث �أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ت��ر��س��ل
اخلرباء الع�سكريني جنبا �إىل جنب امل�ست�شرقني
وعلماء من خمتلف االخت�صا�صات كاجلغرافيني
وامل� � ��ؤرخ �ي��ن وال �ل �غ ��وي�ي�ن واخل� �ب ��راء يف ت���ص�ن�ي��ف
احل�ي��وان��ات .وجت ��در الإ� �ش��ارة هنا �إىل �أن الكثري
من �أولئك الرحالة والبحاثة �أ�صبحوا �أ�شخا�صا
بارزين ولعبوا دورا يف التاريخ الرو�سي ،من بينهم
وزي ��ر احل ��رب يف الإم�ب�راط ��وري ��ة ال��رو��س�ي��ة الف��ر
كورنيلوف والرئي�س املقبل لفنلندا بعد �أن نالت
ا�ستقاللها من رو�سيا عام  1917ك��ارل جو�ستاف
مانرهامي ،والفنان والفيل�سوف ال�صويف امل�شهور
ن�ي�ك��والي ري��ري��خ .وبف�ضل ه��ذه امل�ق��ارب��ة متكنت
رو�سيا طوال القرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول
من القرن الع�شرين من جمع مواد �أثرية وعدد
كبري م��ن الأع �م��ال الفنية والأدب �ي��ة الأوي�غ��وري��ة
وم ��ن ال �� �ش��روع يف ال �ع �م��ل امل �ع �م��ق ع �ل��ى درا��س�ت�ه��ا
ف�أ�صبحت �س ّباقة يف جمال الدرا�سات الأويغورية.
ك � ّر���س امل ��ؤل ��ف ف���ص��وال م��ن ك�ت��اب��ه ل�ل�م��دن امليتة
يف ط��ري��ق احل��ري��ر ال�ع�ظ�ي��م ،ك�م��ا ق ��دم ت���ص��ورات
مف�صلة لإع��ادة �إحيائها .من جهة �أخ��رى ي�ص ّور
ح �ي ��اة امل � ��دن الأوي � �غ� ��وري� ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ك�م��دي�ن��ة
ك��ا��ش�غ��ر ال �ت��ي ي �ق��در ع�م��ره��ا ب ��أل �ف�ين و�سبعمائة
ع ��ام وال �ت ��ي م�ث�ل��ت يف ال �ق ��رون ال��و��س�ط��ى م��رك��زا

