
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى ا اإلرهاب ظاهرة نمو   أدَّ  والدراسة، بالبحث الظاهرة هذه تناول في والحكومات الدول تسابق إلى عالميًّ

 السياسي، االضطراب مظاهر من شائعة ظاهرة   يزال وال اإلرهاب   كان فقد ومنابعها، أسبابها عن والكشف

ة   منه تخل   ولم ة أو ثقافة أو ِدين على هاب  اإلر يقتصر ولم الشعوب. من شعب   وال األمم من أمَّ ويَّ نة؛ ه   معيَّ

ة، شاملة ظاهرة   أصبح بل  ولم المجتمعات. من مجتمع   منه يخلو يكاد ال الذي التطرف عن ناتج وهو وعامَّ

ى تايالند تكن َعت بل العالمية؛ الظاهرة هذه عن بمنأ   بويالتها. واكتوت كأسها، من تجرَّ

 التاريخ في تايالند

قَّ  ى تسكنها، التي البشرية الجماعة من يالندتا اسم   اشت  رفت الثاي، أو بالتاي وتسمَّ  مضى فيما البالد   هذه وع 

ر ثم «سيام» باسم  اإلقليم، أو األرض بمعنى «الند» إلى مضافة   «تاي» إلى م1949 سنة في االسم   تغيَّ

عَرف وأصبحت ها تايالند، بمملكة ت   . بانكوك وعاصمت 

ا، تايالند إلى اإلسالم   وصَل  وقد ر  ار أن التاريخية الروايات   وتذكر آسيا، شرقي جنوب دول كسائر مبكِّ  العرب التجَّ

 الهجري الرابع القرن منذ هناك، الحالية المسلمين مناطق إلى اإلسالَم  أدخلوا الذين هم المسلمين والفرس

 .الميالدي( )العاشر

َعد   ا األقصى تايالند جنوبي ِمنَطقة وت  ن الذي الماليو، يلأرخب من جزء  ين، وماليزيا، إندونيسيا،» من: يتكوَّ  والفلبِّ

ها زالت ما إسالمية، وَسلَطنات ممالك قياَم  الِمنطقة وشهدت ،«وفطاني وسنغافورة، وبروناي،  حضارات 

ها األقصى تايالند جنوبي واليات   وتحتل   باقية. وآثارها ا ومقاطعات  ا؛ موقع   جزيرة هشب بين يصل   فهو إستراتيجيًّ

ل الصينية. الهند جزيرة وشبه الماليو ان، عدد أغلبية فيها المسلمون ويشكِّ هم وينحدر السكَّ  ِعرق من أغلب 

مون الذين الماليو كَتب التي )الجاوية( الماليوية اللغة يتكلَّ  العربية. الكلمات من كثير   وفيها العربية، بالحروف ت 

ت وبعدما مَّ  باللغة تتخاطب المتعاقبة األجيال معظم   أصبح تايالند، مملكة ىإل الجنوبية المنطقة هذه ض 

 .)الجاوية( األم لغتهم إلى إضافة   والحكومية، الرسمية اللغةَ  بوصفها )التايالندية(

دة األعراق مجتمع  المتعدِّ

ان الرئيسة الديانة   وهي البوذية، هي تايالند في السائدة الديانة    المسلمون اأمَّ  ،95% بنسبة المملكة لسكَّ

 وعلى .12% إلى المسلمين نسبةَ  ترفع مصادر   وهناك فقط، 4% بنسبة البوذيين بعد الثانية المرتبة في فهم

ية تايالند في المسلمين فإن حال كلِّ  ا أقلِّ هم. كانت أيًّ ا نسبت  ع فإنها تايالند جنوبي واليات   أمَّ  باألغلبية تتمتَّ

ية المساعد األستاذ طاهر رشدي د.   تايالند. الحكومية، سونكال األمير جامعة اإلسالمية، العلوم بكلِّ

غ باحث داهونج وسلمان ص متفرِّ ولي، القانون في متخصِّ  العالمية اإلسالمية الجامعة من المقارنة القوانين ماجستير الدَّ

 بماليزيا.

 داهونج وسلمان طاهر، رشدي د.

 تايالند في والعنف التطرف
 اإلعالمية والمعالجة التاريخية الجذور بين



 

 

ام   حكمها سلمة،م دولة   السابق في كانت إذ المسلمة؛  التايالندي، الحكم تحت وقوعها قبل مسلمون حكَّ

ا فيها المسلمين ونسبة   انها مجموع من 80% تقريب  ات بحَسب سكَّ  .م2004 عام إحصائيَّ

د التاريخي   الواقع هذا  هي وإنما اليوم، وليدةَ  ليست تايالند جنوبي واليات في المسلمين مشكالت أن يؤكِّ

ت حين اشتعالها بداية   وكانت قديمة. جذور ذات    ذلك ومنذ اإلسالمية، فطاني دولةَ  التايالندية الحكومة   احتلَّ

غ أنه بالدهم تاريخ إلى المسلمون ينظر الحين  وضعهم بسبب حَنَقهم وإنَّ  الستقاللهم. الرئيس   المسوِّ

ي، االقتصادي  الشعَب  يجعل بوذي؛ مجتمع في وثقافتهم الحضاري تراثهم ضياع من وخوفهم المتردِّ

ا الفطاني ة تخفيف في أخفقوا قد بانكوك قادة بأن مقتنع  ة حلول وضع عن فضال   مشكلتهم، حدَّ  .لها َمرضيَّ

  الجنوب في الصراع

م  والوحيدة األم   اللغة هي «الماليوية» واللغة مسلمة، أغلبية ذات   الجنوبية المناطق أن على الكالم تقدَّ

انها، لجمهرة كين سكَّ ين بمبادئ المتمسِّ ة، الحنيف اإلسالمي الدِّ ا بشدَّ  عن مختلفة   المناطَق  هذه يجعل ممَّ

ة ين. والثقافة اللغة ناحية من تايالند، مملكة مناطق بقيَّ ان وأكثر والدِّ يين السكَّ تان لديهم المحلِّ  تايالندية جنسيَّ

ان فإن ذلك ومع ثيقة،و الماليزية بالمناطق والدينية الِعرقية وصالتهم وماليزية، يين السكَّ  لديهم ليس المحلِّ

هم ويعمل مناطقهم، في كبيرة اقتصادية سيطرة   اط جمع أو األسماك وصيد الزراعة في معظم   .المطَّ

ى المنطقة وكانت ا تسمَّ َعت م1909 عام وفي مسلم، سلطان   ويحكمها ،«فطاني مملكة» قديم  قِّ  و 

 وتايالند، ماليزيا بين الحديثة الحدود رَسَمت «سيام» ومملكة تحدةالم المملكة بين «بانكوك» معاهدة  

ت السيامي، الحكم سيادة تحت «ساتون وسونغكال وياال وناراتيوات فطاني» مقاطعات   وبقيت  تايالند وتخلَّ

ا أصبحت التي «وترينجانو وبرليس وكيالنتان قدح» واليات على بالسيادة مطالبتها عن  ،ماليزيا دولة من جزء 

 .تايالند مملكة عن واالستقالل االنفصال إلى تدعو حركات   نشأت التاريخ هذا ومنذ

ا َدت وحديث  حون هاجم حين م،2004 يناير في بوضوح األزمة   تجدَّ  العسكرية «راتشانكرين» قاعدةَ  إرهابيون مسلَّ

تل ،«ناراتيوات» محافظة في اس بعض وق  قَدت القاعدة حرَّ  .سالح قطعة 400 وف 

 :أشهرها ومن العنف، حوادث   توالت الحادثة تلك بعد

 ات تايالند جنوبي مسلمي بين اشتباكات   وقَعت م:2004 عام يناير من السادس في  التايالندية والقوَّ

ة ات من كثير قتل عن أسفرت ،«فطاني» والية أنحاء في مرات عدَّ ا التايالندية، القوَّ  الحكومة جعل ممَّ

رفية األحكام تفرض ل منع مع ،«فطاني» ىعل الع  ات ونشر التجو  حة، قوَّ  القرى من عدد   ومحاصرة مسلَّ

ى وتفتيشها. الدينية والمدارس رفية األحكام تطبيق   وأدَّ  إلى تايالند جنوبي واليات في والعسكرية الع 

 الخيرية، والجمعيات التعليم، في العاملين على والتضييق واالقتصادية، االجتماعية الحياة تعطيل

 .والقلق الرعب انتشار بسبب الدعوية؛ والمؤسسات

 والية في التايالندية للحكومة االجتماع مركز قرَب  تفجير عملية   حدثت م:2004 عام مارس من 23 في 

 فايجيت نيال سومشاي» الفطانيين المسلمين المحامين نقابة رئيس   اغتيَل  يومين وبعد ،«ناراتيوات»

يةا الصحف   وانتقَدت ،«بكر( )أبو ة، القضيةَ  هذه اإلنسان حقوق ومركز لمحلِّ  الحكومةَ  وأوقعت بشدَّ

 .الحقيقة إلظهار حرج في التايالندية

 ات   اعتَدت م:2004 أبريل من 28 في ين على تايالندية قوَّ  بمحافظة كريسيك مسجد ساحة في المصلِّ

تل فطاني، رابة وق  ا 128 ق   .شخص 



 

 

 والية في «تاقباي» بمحافظة الشرطة مركز أمام المسلمون تظاهر م:2004 أكتوبر من 25 في 

م معتقلين ستة عن باإلفراج الحكومةَ  مطالبين ،«ناراتيوات» ت اإلرهابيين، مع بالتعاون اتهَمته   وتصدَّ

 الجيش مركز إلى نقلتهم شخص، 1,300 قرابة منهم واعتقلت للمتظاهرين، والجيش الشرطة قوات  

تأ رديئة ظروف في «فطاني» والية في ا 78 اختناق إلى دَّ  .منهم شخص 

 كبيرة تفجيرات 5 وقع م:2005 عام في . 

 تفجيرات 8 وقع م:2006 عام في. 

 ا 24 وقع م:2011 عام في تل ،«جاال» بوالية تفجير   . والبوذيين المسلمين من كثير   فيها ق 

 ا 21,235 وقع م:2021 وأكتوبر م2004 يناير بين ا حادث  تل الجنوب، أقصى في أمنيًّ  من أكثر   فيها ق 

ا، 7,295 صيب شخص  ا 13,550 وأ   .شخص 

الَحظ ا، تقع القتل أحداث بعض أن وي   أسلوب بشاعة إلى إضافة   مسلم، وغير مسلم بين تفريق دون عشوائيًّ

ا؛ القتل حر أحيان  عة المتوالية األحداث هذه وبسبب اإلحراق. أو كالنَّ  ال تايالند جنوبي في المسلمون بات المروِّ

 أو المدارس أو السوق في سواء   ومكان، زمان أيِّ  في تفجيرات   تقع أن يمكن إذ أنفسهم؛ على يأمنون

 .ورعب قلق في يعيشون الناس وصار المساجد، في حتى بل الشوارع،

 اإلعالم وسائل معالجة

 ذلك َمنَحى ينَحى اإلرهاب لظاهرة تناوله في فهو الغربي، اإلعالم عولمة براثن في تايالند إعالم   وقع

جَرياتها، األخبار استقاء في مصادرها أن الوسائل هذه تأكيد من الحقيقة هذه على أدلَّ  وال اإلعالم.  وم 

 اإلعالم وسائل   هي للوقائع؛ واالجتماعي النفسي والتفسير اإلعالمية، والقراءة والتحليالت، والمعلومات

ما وال الغربية  الغربي اإلعالم َحْذوَ  تحذو شرقية إعالم وسائل إلى إضافة   ،واأللمانية والفرنسية األمريكية سيَّ

ا  .أيض 

ى إال هي ما اإلرهاب، لقضايا التايالندية اإلعالم وسائل معالجة أن يعني وهذا  اإلعالم وسائل لصوت صد 

 في الغربية والثقافة الغربي الفكر أسيرة   وهي العالم، في اإلعالم وسائل معظم على فرَضته الذي الغربية،

ا تتخذ ولم اإلرهابية، والوقائع لألحداث وتفسيرها تناولها ا موقف  ا موضوعيًّ  الموضوع، تناول في محايد 

طلق فنجدها لصق مباشرة، والتفسيرات األحكام ت  َهم وت  ا الت  ة غير من ِجزاف   احترام وال للجماهير، مقنعة أدلَّ

 .لعقولهم

قة التايالندية اإلعالم وسائل في المنشورة للموادِّ  فاحصة نظرة وفي سم   نجدها باإلرهاب، المتعلِّ  بأمور تتَّ

ها  : أهم 

 وربما والسرعة، العجلة ظهور مع اإلرهابية، للعمليات اإلعالمية المتابعة على اإلخباري الطابع هيمنة   .1

طحية ا السَّ  .أحيان 

 االستقصائي؛ الطابع ذات المتابعة وغياب   والتفسيري، التحليلي الطابع ذات اإلعالمية المتابعة ضعف   .2

ا بقي ممَّ  .والظاهرة الحدث سطح على اإلعالمية المعالجة ي 

ها لها التي اإلرهابية بالظاهرة العناية من أكثرَ  اإلرهابية باألحداث العناية   .3  . ودوافعها أسباب 

ين الخبراء على االعتماد عدم   .4  وضعف   هاب،اإلر لظاهرة المختلفة الجوانب معالجة في والمختصِّ

 .اإلرهاب بمواجهة المعنية واالجتماعية التربوية المؤسسات مع التعاون



 

 

ين؛ أحد في األحيان من كثير في الوقوع   .5 ر وهذا اإلرهابية، بالظاهرة التهويل فخِّ  أو التهوين فخِّ  فخَّ  يؤثِّ

ا  .والتأثير الوصول على وقدرتها الوسائل هذه صدق في سلب 

. والعنف التطرف من عام   بسياق ربطه دون مستقل، حَدث   أنها على إلرهابيةا العملية معالجة غلبة   .6

  

اته، اإلعالم علم قواعد على االعتماد عدم   .7  بل مناسبة؛ إقناعية مداخل استخدام في والتهاون ونظريَّ

ا سم   ما غالب  ا يوصلها الذي التخطيط، وعدم باالرتجال عملها يتَّ  المستمع عقل استغفال إلى أحيان 

 .والمشاهد

 اإلرهاب ومكافحة تايالند

 الرئيسة الضعف نقطة فإن م،2020 لعام اإلرهاب عن األمريكية المتحدة للواليات السنوي التقرير بحَسب

 عابرة إرهابية جماعات ِقَبل من هَجمات أيَّ  تشهد لم أنها مع سهل، عبور مركز   أنها هي اإلرهاب أمام لتايالند

 التايالندي. الجنوب أقصى في االنفصاليين هَجمات على العنف أعمال   قتصرتوا العام، ذلك في للحدود

د لطات وتؤكِّ دين بين ارتباط أيِّ  على دليَل  ال أنه التايالندية الس  يين المتمرِّ ولية والشبكات المحلِّ  .الدَّ

يات اهتمامها التايالندية الحكومة   وتواصل ية، السياسية بالتحدِّ اتهاأو من وجعلها المحلِّ  األساسية، األمنية لويَّ

ال شريك   نفِسه الوقت في وهي ولي، اإلرهاب مكافحة في فعَّ  بعضويتها اإلرهاب مكافحة جهود ودعم الدَّ

دة اإلقليمية المنظمات من عدد   في  جنوب أمم ورابطة ، )UN(المتحدة األمم ومنها: األطراف، والمتعدِّ

 والمحيط آلسيا االقتصادي التعاون ومنتدى ، )ARF(سيوياآل اإلقليمي والمنتدى ، )ASEAN(آسيا شرقي

  )ADMM.(اآلسيان دفاع وزراء واجتماع ، )APEC(الهادئ

ن م،2017 عام نشرتها اإلرهاب لمكافحة وطنية إستراتيجية   ولتايالند  - 2022) القومي األمن سياسة   وتتضمَّ

شرت التي (2019 ا م2019 نوفمبر في ن  طط  دةمح إقليمية أمنية خ  عنى دَّ  انتشار مواجهة وفي بالتطرف. ت 

، ومشاريَع  مبادرات   عرض إلى الحكومة   لجأت العنف  :المثال سبيل على منها حوارية 

 الجديد األمل مشروع

ات مطلع في المشروع هذا تطبيق   بدأ ا زال وما الميالدية، التسعينيَّ ذ   وقتنا إلى اإلسالمي المجتمع في منفَّ

 بين الدائر الديني الصراع وإطفاء الجنوبية، المناطق في والسالم األمن تحقيق إلى يهِدف   وهو الحالي.

 .بينهم العصبية روح ومحو والبوذيين، المسلمين

راِع  لم ألنه المآخذ؛ بعض   المشروَع  هذا ويكتنف  التايالندي، للشعب واالجتماعية والثقافية الدينية الفروَق  ي 

ا ى ممَّ ق بذور زرع إلى أدَّ ا يرفضون المسلمين ألن والبوذيين؛ المسلمين بين اقالشِّ  االجتماعية المشاركةَ  إطالق 

 المشروع   هذا أخفَق  لذا المجاالت، جميع في البوذية وعادات اإلسالم أحكام بين الجمَع  تقتضي التي والدينية

لمي  .الجنوب في المسلمين أوساط بين السِّ

 ويجايا سري مشروع

علَن   وعود   إلى إضافة   والمساواة، واإلخاء، الحرية، مبادئ: ثالثة إلى يستند وهو م،1993 عام المشروع   هذا أ 

 سعيدة، آمنة حياة تحقيق بغيةَ  األوضاع لتحسين الجنوبية؛ الواليات في واالقتصادية االجتماعية بالتنمية

 يرى ودالوع هذه من الرغم وعلى المنطقة. في يعيشون الذين والبوذيون المسلمون فيها يتساوى



 

 

 المبادئ وهدم المسلمين، أوساط في البوذية الثقافة بثِّ  إلى دعوة   وأنه المشروع، خطرَ  المسلمون

 .اإلسالمية األخالقية

ة اللجنة مشروع   الوطنية للمصالحة الحرَّ

ن  األمين مثل: المسلمين من مرموقة شخصيات   بينهم والوجهات، الفئات مختِلف من أعضاء   من اللجنة   تتكوَّ

 جاال جامعة ورئيس الثالث، بالواليات اإلسالمية المجالس ورؤساء بتايالند، المركزي اإلسالمي للمجلس العام

ان جمعية ورئيس اإلسالمية، صين وبعض بتايالند، المسلمين الشبَّ اء المتخصِّ  .المسلمين والسياسيين واألطبَّ

 المناسبة؛ العالج خطوات ووضع المختلفة، النواحي من واألوضاع الحقائق معرفة على اللجنة   هذه وتعمل

ما وال األمنية، األوضاع وضبط أجمع، تايالند شعب فئات بين المشترك التفاهم إلعادة  الواليات في سيَّ

مت م،2006 عام مارس شهر في اللجنة عمل   انتهى وقد الثالث. الجنوبية فادها: تقاريرَ  ثالثة وقدَّ  ضرورة   م 

ا العنف اجتناب لمية األساليب َوفَق  والسير   المشكالت، حلِّ  في تمام   الثقافية الفروق بمراعاة السِّ

ان، واالجتماعية  الثالث. الواليات في ثانية   لغة   الماليوية اللغة وتعميم للسكَّ


