بسم هللا الرحمن الرحيم

فطان ُيقدم إىل أعضاء
تقرير خاص عن
ي
العالم لعلماء المسلمي بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد لدورتها
االتحاد
ي
نوفمب 2018م  ،إسطنبول – تركيا.
الخامسة8-3 :
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فطان وقضيتها العادلة:
ي
فطان كانت دولة ماليوية مسلمة مستقلة ذات سيادة ،تقع شمال شبه جزيرة ماليو المعروفة
ي
ّ
ر
وه أيضا مركز
بـ
ي
(فطان دار السالم) ،وكان لها مرفأ تجاري مهم يف منطقة جنوب ش يف آسيا ،ي
ر
مسلم المنطقة ،وتخرج فيها كثب من علماء وشيوخ
اإلسالم المعروف لدى
لنش التعليم
ي
ي
المسلمي يف ذلك الوقت وحت يف الوقت الحاض ،وتستخدم األبجدية العربية رسميا يف لغتها
الت ليس لها صوت يف العربية وتعرف بالكتابة الجاوية ،وأبناء المنطقة
مع إضافة بعض الحروف ي
ّ
والتعليم يفوق جاراتها يف المنطقة ،تحدها
السياس والتجاري
كانوا يعرفونها جيدا بهذا الدور
ي
ي
الجنون رشقا.
تايالند شماال ومالبيا جنوبا وبحر أندامان غربا وبحر الصي
ري
احتلتها سيام (تايالند) عام 1786م وضمت إليها كرها عام 1909م عن طريق معاهدة
وه معاهدة بي بريطانيا وسيام عام 1909م ،وبموجبها أعطت بريطانيا الدولة
أنجلو  -سيام ي
الفطانية لسيام وأصبحت الواليات الفطانية جزءا من سيام رسميا حت اآلن ،ومنذ ذلك الوقت
ّ
سم بالشعب التايالندي المسلم لدى الحكومة التايالندية؛ وقاموا
فالشعب الماليو
ي
الفطان ي
بقتل فطانيي ر
وتشيد مئات آالف فطانيي إىل الدول المجاورة وتحريف تهجئة أسماء أبناء
الشعب الماليو إىل نطق غريب مثل (محمد) إىل (ماهاما) و (زينب) إىل (ييناء) وهكذا ،...وسميت
ّ
سيام غريب يف محاولة
اللغة الماليوية بلغة جاوية ،وغبت أسماء الواليات والمدن والقرى بنطق
ي
األصل .وتتألف الواليات الفطانية (بالمصطلح التايالندي
لطمس هوية ماليو وشعبه يف وطنه
ي
فطان وجاال (ياال) ومنارا (ناراتيوات) وستول (ستون)
وه :والية
ي
شنجوات) من خمس واليات ي
فطان ،يعيش
وسنغجورا (جزء من سونغكال) كلها لغرض واحد فقط وهو لطمس هوية ماليو
ي
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أكب من  %85من السكان عل أراض فطان ،ويشكل الفطانيون نحو ر
فيها حاليا ر
أكب من %15
ي
ي
من سكان تايالند البالغ عددهم  66مليون نسمة .

أسلوب تعبب الرفض التام لالحتالل وسياسته:
الفطان المســلم المجاهد لديه أســلوب خاص للتعبب عن رفضــه التام
إن الشــعب الماليو
ي
الحتالل تايالند عل أراضــيه ،وقد اختار أســلوبا مناســبا مع الواقع الموجود ويســتطيع به أن يب
طويال إىل أن تحل المش ـ ـ ــكلة كما هو المخطط ،فنش ـ ـ ــاا حركته من ض ـ ـ ــمن أشار الجميع ،وكلما
الت تقوم بهــا الس ـ ـ ـ ـ ــلطــات
ازدادت القوات التــايالنــديــة عــددهــا وازداد ال لم والقمع واالغتيــاالت ي
التايالندية تجاه المس ـ ـ ـلمي الفطانيي األبرياء وخاص ـ ـ ــة األسمة والمدرس ـ ـ ــي الدينيي زاد نش ـ ـ ــاطه
باطراد ،وس ـ ــيعم هذا النش ـ ــاا لدى جميع أفراد الش ـ ــعب ،ألن مثل هذا النش ـ ــاا ال يحتاج إىل أن
ينت ر أمرا من أح ــد لتنفي ــذه ك ــأن ــه عم ــل روتيت يوم ع ـ ّ
ـادي ،أن ــه رد الفع ــل الطبي ي  ،الرد عل
ي
ي
رص ـ ــية ،ألن هناك فاص ـ ـ ــال مانعا واض ـ ـ ــحا ابتا بي
االحتالل والتهميش وال لم واالسـ ـ ـ ـ بداد والعن ـ
الفطانيي والسـ ـ ــياميي التايالنديي ،يمنع الشـ ـ ــعب من أن يكون سـ ـ ــياميا تايالنديا وهو الفاصـ ـ ــل
اف القــاسم فعال والــذي اليمكن أن ينكره أحــد .وكــل
يي
التــار ي
ـديت الجغر ي
ـاف الـ ي
العرف اللغوي الثقـ ي
ي
واحد من الفطانيي يشـ ـ ـ ـعر باالمتعاض الش ـ ـ ــديد من عدم اعباف تايالند رس ـ ـ ــميا بلغته و قافته
وعرقيته الماليوية ،وهم يحتجون عل إجراءات التميب ضدهم خاصة يف التعليم والتوظيف.

فطان المتحدة ) (PULOومساعيها السلمية:
من مة تحرير
ي
فطان عدة حركات التحرير وكلها تعمل من أجل تحريرها من االستعمار
ظهرت يف
ي
فطان المتحدة ) (PULOأسست يف  22من يناير 1968م،
التايالندي من بينها من مة تحرير
ي
الماض ويعود نشاطها من جديد يف نهاية 2003م ،وكان
وكانت تنشط يف سبعينيات من القرن
ي
ان من االستعمار التايالندي ،وال ولم تقبل الحل اآلخر البديل عنه
هدفها الوحيد هو تحرير فط ي
إال من خالل التفاوض يشارك فيه جميع األطراف المعنية والذي يؤدي يف النهاية إىل الحل
الشامل العادل الداسم للقضية ويتفق عليه الجميع.
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إن القضية الفطانية ليست قضية اجتماعية وإنسانية وعدل وتوزي ــع روة وفقر فقط كما
وه قضية تقرير
ه ر
أكب من ذلك ،ي
ادعته وتدعيه حكومة تايالند إىل الوقت الحاض ،وإنما ي
المصب لشعب مضطهد م لوم  ،وطنه مسلوب وكل ما لديه من الحقوق والممتلكات تم نفيهما
تماما ،وله تاري ــخ خاص ال يشبكه شعب آخر ،وكانت له هوية خاصة به وله سيادة مستقلة،
تحاول حكومة تايالند عل مدى التاري ــخ أن تهملهما إهماال متعمدا وتهمشهما بطرحهما جانبا
وتطمسهما بشكل أو بآخر.
تقول تايالند عل ألسنة رؤساسها وموفديها داخل تايالند وخارجها ف ر
أكب من مناسبة
ي
ر
ه قضية داخلية والمشكلة فيها
وألكب من شخصية وحكومة إسالمية وغب إسالمية بأن القضية ي
ه مشكلة فقر وجهل وعدل وإنسانية ،فالحل يف ذلك يجب أن يكون مبنيا عل رفع مستوى
ي
المعيشة ومحو األمية وتنمية اقتصادية ......ويجب أن تقوم به الحكومة وحدها دون غبها وال
يحق ألي دولة مهما كانت أن تتدخل يف شؤون داخليتها صغبة كانت أم كببة.
ففطان هو الزيت الذي
الت يجب أن ندركها أن الزيت اليمكن أن يمبج بالماء،
ي
والحقيقة ي
يقبل أن ُيشتعل ر
بشارة صغبة فقط  ،وفعال يشتعل اآلن ولن ينط ئ بسهولة وسيب طافيا عل
فطان يختلف
السطح ،ولن يمبج بالماء مهما حاولت الحكومة التايالندية مزجهما معا ،وشعب
ي
عن شعب سيام (تهاي) اختالفا كل اختالف عرقا ولغة ودينا و قافة وتاريخا وجغرافيا وأرضا.
فالحل األمثل والداسم للقضية يجب أن يكون حال جذريا؛ وكل طرف يف الباع يجب عليه
أن يستعد للتنازل عن بعض مطالبه ومواقفه وحقوقه مبنيا عل الثقة المتبادلة بينهما  ،وذلك
بالجلوس عل طاولة الحوار والتفاوض ،من خالل وسيط يقبله الطرفان يف سبيل الوصول إىل
إيجاد الحلول المشبكة بينهما.
ّ
ّ
الفطان هو شعب مسالم وأهل الحوار ،وهم يدركون تماما أن الحل
الماليوي
إن الشعب
ي
بالسالح ليس هو الحل األمثل واألفضل واألخب للقضية ولكنه وسيلة مؤقتة تصلح ألن تكون
ّ
والقوي لدفع الحوار والتفاوض بي الجانبي نحو التنفيذ وهو
لغة وسيطة مؤقتة بي الضعيف
الماض ،ولكن بعد عام 2015م انضمت المن مة إىل
ان له يف
الحل الذي ال خيار آخر له وال ي
ي
ّ
وه عبارة عن م لة تحتها حركات تحرير
(مارا
ي
فطان) وشاركت فيها وتكون عضوا فعاال فيها ي
ئ
النهان
فطان بهدف المشاركة يف الحوار بينها وبي حكومة تايالند نحو البحث عن إيجاد الحل
ي
ي
للقضية الفطانية.
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ٍّ
فطان :بي تحد وأمل
مساع إحالل السالم يف
ي
ي
الفطان عندما تم التوقيع أول مرة يف
لقد شهد العالم تطورا جديدا يف نضال شعب ماليو
ي
فطان ( )BRNإحدى فصاسل حركات التحرير
التاري ــخ بي ممثل من جبهة الثورة الوطنية لتحرير
ي
نوفمب لعام
القوم التايالندي يف الـ 28من شهر
وأكبها وممثل من مجلس األمن
يف
ر
فطان ر
ي
ي
2013م بوساطة مالبيا ،وكان الجميع يأمل أن يرى نهاية الرصاع الدموي بي حركات التحرير
فطان إىل صاحبها كما
لفطان مالبيا وتعود السلطة يف
وحكومة تايالند وعل األخص البلد الجار
ي
ي
كان عليه قبل معاهدة أنجلو-سيامية عام 1909م .ولكن بسب فقدان هذه المبادرة لكثب من
عوامل النجاح يف الحوار والتفاوض أدى إىل فشله التام بعد أن مرت األيام القليلة فقط.
ومن أهم عوامل النجاح يف مثل هذا التوجه هو مشاركة جميع أطراف الباع من كال
ُ
فطان كانت المبادرة لم ت رشك جميع حركات التحرير ومن جانب تايالند لم
الجانبي ،ومن جانب
ي
ر
تشك السلطة العسكرية والسلطة الملكية فيها ،باإلضافة إىل عدم قبول السلطة العليا لجبهة
الثورة الوطنية نفسها بما هو موقع عليه بحجة إن الجبهة ترى بأنها مدبرة من جهة خارجية وكل
ما تم التوقيع عليه هو عبارة عن إمالءات معدة مسبقا تعود فواسدها كليا لصالح تايالند ،فعامل
ئ
النهان للقضية.
أساس يف إيجاد الحل
رإشاك جميع األطراف هو عامل
ي
ي
فطان المتحدة ( )PULOبوضع الخطوا العريضة من ضمن رشوا
وقد قامت من مة تحرير
ي
اإلسالم التخاذ دور ما يف القضية يف
إلنجاح مثل هذه المبادرة وتم رفعها إىل من مة التعاون
ي
فطان وجميع السلطات
فطان وتايالند رإشاك جميع حركات تحرير
ذلك الوقت ،عل أن الجانبي
ي
ي
التايالندية الثالث السياسية والعسكرية والملكية يف طاولة المفاوضات وذلك يف نهاية عام
يل:
2012م ومجملها ما ي

ـالم برص ـ ــدار قرار جدي وحاس ـ ــم بأهمية الجلوس
أوال :أن تقوم من مة التعاون اإلس ـ ـ ي
عل طــاولــة المفــاوضـ ـ ـ ـ ـ ــات بي الجـانبي يف دورتهــا األربعي وذلــك تحــت رإشاف
دوىل يف الحيلولة دون اس ــتمرار س ــفك الدماء بي الجانبي والذي
وس ــيط مقبول
ي
قد وصل حت ذلك الوقت إىل ر
أكب من  5000ضحية.
لتبت عملية إحالل الس ـ ــالم يف
انيا :أو أن تتقدم حكومة معينة قوية يرض ـ ــيها الطرفان ي
فطان وتقوم بدور وسيط فيها.
ي
الثا :عل الجانبي أن يستعدا لالعباف بوجود اآلخر ودوره يف الباع القاسم.
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رابعا :عل الجانبي أن يقدما شيئا إىل اآلخر يفيد يف بناء الثقة بي الجانبي.
الت لن تنت ي
ـياس عل ُالحلول األخرى ي
خامسـ ـ ـ ـ ــا:عل الجانبي أن يفضـ ـ ـ ـ ــال الحل السـ ـ ـ ـ ـ ي
وعادة تولد مشكلة جديدة تتجدد وتتفاقم دون أن يرى النور يف األفق البعيد.
يل:
ومن هنا تقبح المن مة يف نقطتي تاليتي كما ي
ر
واإلشاف عل عملية التفاوض
 -1أن تقوم مالبيا بدور الوساطة كما كانت عليها
لكونها مفوضة رسميا من قبل حكومة تايالند للقيام بهذا الدور باإلضافة إىل
خبتها السابقة مع قضية شعب مورو ،ودورها يف رساسة رابطة دول جنوب رش يف
ر
آسيا للمرحلة الحالية.
-2

فطان يف بوتقة
أساس هو جمع حركات تحرير
أن تقوم دولة تركيا بدور آخر
ي
ي
فطان لغرض التفاوض من أجل
واحدة نحو تكوين جبهة موحدة لحركة تحرير
ي
فطان ،وبمثابة إعداد المفاوضي
إحالل السالم الشامل العادل الداسم يف
ي
المقبولي لدى جميع األطراف الفطانية وإعداد المطالب الموحدة لطرحها عل
طاولة المفاوضة القادمة.
(هاتان النقطتان قد قامت بهما حكومة مالبيا بجدارة ،وستقوم بهما يف
المستقبل القريب بتوجيه من رسيس وزراسها الجديد الدكتور مهاتب محمد)

ترى المن مة أن لدى تركيا إمكانية فعالة للقيام بالدور المقبح وبالتعاون مع الحكومة
المالبية نوعا ما ،بعد أن تأكدنا أن مع م اإلخوة يف حركات التحرير يضعون قة عالية عل
فطان ،وتستطيع تركيا يف هذه المرحلة الحاسمة أن تجمع
دور تركيا يف إيجاد الحل الداسم يف
ي
فطان التخاذ موقف موحد يف جميع مطالبها حت ال يكون مصبعملية
جميع الفصاسل يف
ي
السالم القادمة مثل ما كان عليه يف األوىل والثانية (2018-2015م) ،والمؤمن الحق ال
يدخل جحر ضب مرتي.

حقيقة الحوار بي حركات التحرير وحكومة تايالند:
من بي برامج حكومة تايالند هو تنحية إرادة شعب فطان وحقوقه ا ر
لمشوعة عل أرض
ي
فطان ورفضها واضحا هو عدم اعباف أية من مة أو تن يم أقامه الفطانيون من أجل إعادة
ي
حقوقهم المغتصبة ،وحاولت وتحاول بكل ما لديها من إمكانيات وأسباب وحيل لطمس الهوية
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فطان) الذي تم تشكيله يف
فطان (مارا
الفطانية؛ ولم تعبف حت اآلن مجلس شورى
ي
ي
وه الجبهة الثورية الوطنية ()BRN
 2015/3/15للميالد من قبل أربــع حركات تحرير
ي
فطان ي
فطان اإلسالمية ( )BIPPوحركة
فطان المتحدة ( )PULOوجبهة تحرير
ومن مة تحرير
ي
ي
فطان ،لغرض القيام بالتفاوض مع حكومة تايالند ،مع أن الحوار بي الجانبي تايالند
مجاهدي
ي
فطان قد وصل إىل عامه السادس أي منذ عام  2013للميالد ،وحت هذه اللح ة يكت ي بقبول
ي
الثان فقط مع اإلضافة يف تسمية الجهة الفطانية بالجهة
تسمية الجانبي الفريق األول والفريق ي
فطان قد ألح يف طلبه مرارا
الت لها وجهة الن ر المخالفة عن الحكومة مع أن مجلس شورى
ي
ي
فطان ولكن تم رفضه رفضا تاما بحجج
بأهمية حصوله عل اعبافه أوال بأول ممثال لشعب
ي
واهية.
ّ
ر
سء وإنما يدل عل عدم جديتها يف إيجاد الحلول للقضية الفطانية،
وهذا إن دل عل ي
فطان
وعل تالعبها يف األمر لكسب الوقت حت تتمكن من فرض السيطرة الكاملة عل شعب
ي
ر
مع محاولتها بقدر اإلمكان يف تنحية وإقصاء دور حركات تحرير
ي
فطان يف قضيتها المشوعة ،ف ي
هذا السياق قامت بعدة محاوالت من جانب واحد يف حل المشكلة الموجودة ،وقامت ب ن يم
اللقاءات مع أعيان المجتمع ورؤساءهم من بينهم مدراء المدارس وأسمة المساجد ورؤساء القرى
والمسؤولون الكبار يف المنطقة يف محاولة إقناعهم عل أهمية المشاركة يف التنمية االقتصادية
الشاف لعالج المرض الذي تعانيه المنطقة
ه الدواء
ي
الت تقوم بها الدولة ،ي
للمجتمع ي
وف رأيها ي
ر
ه ليست القضية السياسية ،أو االقتصادية أو التنموية،
منذ أكب من قرن ،مع أن القضية الفطانية ي
إنها قضية الحقوق المغتصبة فالحل يجب أن ينصب يف هذه الناحية أوال فاألمور األخرى يجب
تأن الحقا ف ي انوية.
أن ي
لحكومة تايالند عدة مشاري ــع وبرامج محكمة إلقصاء دور حركات التحرير يف تمثيل
الشعب وطمس الهوية الماليوية الفطانية ،وتقول إنها حركات إرهابية انفصالية وقطاع الطرق
الت لها وجهة الن ر المخالفة عن الحكومة ،فلذلك
ه الجهة ي
وخارجة عن القانون وأخف العبارة ي
ليس لها حق يف تمثيل الشعب وحي جلوسها مع الحكومة للتفاوض من أجل إيجاد الحل الشامل
الت لها آراء مغايرة عن الحكومة فقط ،من
الداسم
ر
اعتبتها جلسة الحوار بي الحكومة والجهة ي
ناحية أخرى لقد نجحت يف طريقها لمحو اللغة الماليوية الفطانية ،ولم يعد أحد من الفطانيي
وعل األخص الشباب منهم يستخدم اللغة الماليوية الفطانية بطالقة كتابيا واتصاليا وس ب
لغة رمزية يستخدم بعض مفرداتها فقط ولن تعد لغة اتصالية مستقبال إذا كان الوضع يسب كما
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فطان يف إكمال سيطرتها لن تنجح
هو المخطط لديها .فمهما فعلت حكومة تايالند تجاه شعب
ي
ألن الحقيقة يف األمر أن الشعب يب مع حركات التحرير يف الشاء والرصاء ألن الحق له.
خب مفاده بأن مجموعة تتألف من 103
ف ي منتصف شهر رفباير من هذا العام قد ان رش ر
فطان المتحدة قد سلموا أنفسهم مع عاسالتهم من خالل برنامج
شخصا من أعضاء من مة تحرير
ي
إعادة الالجئي إىل أرض الوطن الذين هاجروا إىل مالبيا وكانوا هاربي إليها من الوضع المتأزم يف
الماض ،ف ي الحقيقة هم أفراد قليلة فقط أقل من خمسة
ذلك الوقت منذ سبعينيات من القرن
ي
والباف من العدد فهو وهمية
بالبنامج ل روف خاصة لهم
من أعضاء المن مة الذين استجابوا ر
ي
البنامج منذ سنوات
أضافوا يف القاسمة وهم من األشخاص الذين سبقوا مشاركتهم يف نفس ر
مضت ّ
البنامج إلعطاء فكرة أن ليس لدى حركات التحرير أنصارا
وكبوا العدد .وإن الغاية من هذا ر
ر
ر
المباش مع الحكومة
الحاىل ومع مهم قد سلموا أنفسهم ،ولذلك ندعوكم إىل الحوار
يف الوقت
ي
فال حاجة إىل الحوار مع الخارجي عن القانون .وهذا هو دليل آخر أن حكومة تايالند تخالف
األعراف الدولية يف الحوار بي الجانبي فضال عن عدم جديتها نحو إيجاد الحل الشامل الداسم.

لقد توقف الحوار لمرته الثانية (2018-2015م) ،ألسباب منها عدم جدية تايالند نحو
إيجاد الحل الشامل العادل وعدم استعدادها حت عل توقيع عل أي نص يتم االتفاق عليه
ئ
المبدن باألحرف األوىل من قبل الوسيط فقط وليس من الجانبي ،ويبدو أن
ويكت ي بالتوقيع
ي
كل ما فعله فقط هو يهدف إىل جمع المعلومات ر
أكب ما يمكن لغرض تهميش حركات تحرير
فطان عن دورها مستقبال ،والسبب اآلخر هو تغيب حكومة مالبيا من الجبهة الوطنية إىل استالف
ي
األمل ف االنتخابات العامة المالبية الرابعة ر
عشة يف الثامن من مايو 2018م بدوره تم اس بدال
ي
الوسيط المالبي من داتوء شي أحمد زمزمي هاشم إىل تن شي عبد الرحيم محمد نور رسيس
ر
الشطة المالبية األسبق.

ه األخبة
تتمت من مة تحرير
ي
فطان المتحدة ( )PULOأن تكون المرحلة الثالثة القادمة ي
من نوعها يف إيجاد الحل العادل الشامل الداسم للقضية الفطانية ،وذلك لسببي رسيسي:
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ّ
ع
تد
أوال :سيشارك جميع فصاسل حركات تحرير
ي
فطان يف هذه المرحلة ،ألن حكومة تايالند ي
أن سبب عدم قابلية االستمرار للحوار قبل هذا يعود إىل عدم مشاركة جميع الفصاسل
فيها.
شيوع مااليا
خبة شخصية الوسيط نفسه يف التفاوض عام 1989م لحل مشكلة حزب
انيا :ر
ي
الذي كان ينشط عل رشيط الحدود المالبية-التايالندية بالتعاون مع حكومة تايالند،
الت يقوم بها تن شي عبد الرحيم محمد نور والذي عينه
ر
ويعتب أن عملية إحالل السالم ي
الدكتور مهاتب محمد يف دور وسيط ميش لها يف المرحلة الحالية اعبافا بالجميل الذي
ّ
شيوع مااليا يف ذلك الوقت.
قامت تايالند بمساعدة مالبيا يف حل مشكلة حزب
ي

ترى المن مة أن من األهمية بمكان باإلضافة إىل ما سبق الذكر التفكب يف اختيار أفضل
أسلوب يف الحوار القادم يختلف قليال عما قد مر به  ،منه أن نقسم طاولة الحوار إىل قسمي؛
ّ
رسمية ّ
ّ
ّ
خفية معدة لما هو معلن ،تفيد
رسمية معلنة معتمدة عليها يف الحوار والتفاوض وغب
األخب يف تصحيح مسار عملية السالم وأمورها أوال بأول قبل أن ت هر إىل العلن أي وقاية مما قد
يسبب فشل الحوار بشكل هادئ وحكيم.

وأخبا ترجو المن مة من اإلخوة علماء المسلمي المجتمعي يف إسطنبول يف اجتماع
نوفمب
العالم لعلماء المسلمي لدورتها الخامسة بتاري ــخ 8-3
الجمعية العمومية لالتحاد
ر
ي
فطان المسلم بكل ما لديهم من سبل وتأييد فيما يريد
2018م ،أن يناضوا شعب ماليو
ي
الفطانيون المسلمون وفيما يطالبون ما يستحق لهم من حقوقهم المغتصبة.
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