
  

  )١(قضية مسلمي فطاني
  

فطاني إقليم إسالمي يقع جنوب تايلند، وشمال ماليزيا، بين بحر الصين الجنوبي وخلـيج  
وهذا الموقع االستراتيجّي الهاّم جعل منه عنـق الزجاجـة   . سيام شرقاً، والمحيط الهندي غرباً

ـ  به جزيـرة  التي تربط بين شبه جزيرة الماليو وشبه جزيرة الهند الصينية، وهو جزء من ش
، اقتطعته تايلند البوذية بمسـاعدة مـن االسـتعمار الصـليبي     -جنوب شرق آسيا –الماليو 

ساتول، وفطـاني، وبنغنـارا،   : وتتكّون فطاني من أربع واليات هي. ه١٢٠١البريطاني عام 
أكثر من خمسين ألف ميل مربع، أما مسـاحتها  : وبلغت مساحتها قبل االحتالل البوذي. وجاال
وعدد سكانها ثالثة ماليين مسلم، ويتكلّم السكّان اللغـة  ! ألف ميل مربع فقط) ١٦: (بلغاآلن فت

  .المالوية ويكتبونها بحروف عربية
  

عن طريق التجارة البحرية في القرن الثالث الهجـري،  : وقد وصل اإلسالم إلى فطاني
د، ومنذ ذلـك الحـين   وزاد انتشاره في القرن التاسع الهجري، بعد اعتناق ملكها لعقيدة التوحي

وصـارت  . أصبحت فطاني مملكة إسالمية، وبلغت مجدها في القرن الثاني عشـر الهجـري  
  .مركزاً إسالمياً ثقافياً هاّماً في المنطقة، حتى سقطت تحت االستعمار التايلندي

  
  :مشكلة فطاني
م سمحت بريطانيا لتايلند أن تبتلغ فطاني، في الوقت الـذي كـان فيـه    ١٩٠٩في عام 

لفطانّيون يأملون مساعدة إنجلترا لهم، التي طالما وعدتهم بها، إذ كانت صاحبة النفـوذ فـي   ا
  !جنوب شرق آسيا، وكان الفطانّيون يفّضلون أن يكونوا تحت حكم بريطانيا بدل تايلند البوذية

  
ـ  ة واستمر القتال بين الفطانيين والتايلنديين حتى احتلت اليابان البالد أثناء الحرب العالمي

الثانية، وهّيأت بريطانيا مقاومة أرضية لطرد اليابان، وأقنعت فطاني بأنها ستنال استقاللها لـو  
فوضـعوا مـوارد   . وبعدما انتصر الحلفاء لم تتحقق الوعود التي قطعت لهـا ! انتصر الحلفاء

الذين وقفوا إلـى جانـب    –فطاني تحت تصّرفهم، ومن ثّم أعادوها لقمة سائغة إلى البوذّيين 
  !!فما أعجب السياسة الصليبية البريطانية تجاه المسلمين!! مكافأة لهم –ليابان ا

  

                                                           
  .٦٠٧-٢/٥٩٢وحاضر العالم اإلسالمي للمصري  ،٩-٧أنظر المصدر نفسه ص) ١(



  

فارتفعـت نسـبة غيـر    : وأخذت تايلند بتنفيذ مخطّط لمحو الشخصية الفطانية المسـلمة 
واغتصبت أخصب أراضي . المسلمين بفطاني، في حين شّردت كثيراً من المسلمين إلى تايلند

، -لغـة فطـاني   –ين، ونشرت اللغة السيامية بدالً من لغة الماليـو  المسلمين وأعطتها للبوذّي
وأغلقت الكتاتيب التي يتعلّم فيها أبناء المسلمين هناك، واشترطت تعلّم اللغة التايلندية للحصول 
على الوظائف الحكومية، ونشرت المعابد البوذية في األقاليم اإلسالمية، وعزلت فطاني عـن  

  .العالم الخارجي
  

تكّونت عّدة منظّمات وأحزاب سياسية لمواصلة الجهاد عـام  : هذه السياسة التايلندية أمام
  .م، فألقي القبض على الزعماء المسلمين، واتّهمتهم السلطات بالشيوعية لتبرير جرائمها١٩٥٨
  

وقد وّحد المسلمون جهودهم هناك، وكّونوا حركة التحرير الوطني، وتتكّون من جنـاح  
على شكل قوات مسلّحة بـدأ أعمالـه عـام    : ظيم واإلعالم، وجناح عسكرييشمل التن: مدنّي

م، وحّرر بعض مناطق فطاني، وأخذ في مهاجمة القوات التايلنديـة، وقـام بعمليـات    ١٩٦٩
  .وال يزال الجهاد الفطاني يواجه قوى تايلند البوذية الباغية. واسعة في جميع أنحاء البالد


