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ملخص البحث

إي الؾووٓام وووك اٚوووأل ِوووٓ اٜتووب

الووأٖ رجٍووٕ لمٙوووُ سٖ لمعووخ ٘ ٙىّووب ا ٌٞووبي ووووك

غٙألَْ.ؼجٙموووووخ ِوووووأا الؾوووووٓام ِوووووٗ الزوووووٗ رؾووو و هذ وووو و ٔ ٌغوووووبػ ْاتوووووزىألام ْ مهبلٙوووووخ ِوووووأَ
الممعخْ،اٌ وووغبوّبْ.ث م ووووب ٘حوووٓي الؾوووٓام ثٍهوووبل ِْوووبذل ْوجٍوووٗ لموووٕ وٍؽو و تمٙهْ،ستو و
وزٍٙخ،ث م وب رحٓي صىألرُ سٌعظ ْ بئ رُ سلهه.
ْإذا كووبي الؾووٓام وووك اٚوووأل  -س٘ووب كووبي ِووأا اٚوووأل -وؽمٓثب،ثووض ظووألْم٘ب لمز،ووبِه ،ئٌووُ
٘صٙأل وك اٚوأل الىخزمف لٍهب ظألْمح ؽزىٙخ،ثض أل٘عخ لٍٙٙخ.
ْل ٍ وب ٘زه ك وغبل الؾٓام لٙصجؼ ؽوٓاما ثو ًٙسوهزو ًٙوخزم،زوْ ،ًٙؽعوبمر ًٙوزٍوٓهلزًٙ
ْوزجبٍ٘ز ،ًٙئٌُ وىب ال شكه  ُٙسٌُ ٘ؾزبط إلٕ آلٙبد كجٙألح ْؽ هبتخ ْ مهبلخ لز ٘ألَ ثٍّٙىب.
ْسِه وً كض ذلك ٘ؾزبط إلٕ إماذح عٓ٘خْ ،مغجخ صبذعخ ٗ الزؾبْم.
ْإٌٍوب ووٗ ِووأا الجؾووش الوأٖ ْظوومٍب لو ُ لٍووٓاي " الزموب٘إل اٞتووموٗ الجووٓذٖ ووٗ عٍووٓة
رب٘مٌ  :سٌىوٓذط لمؾوٓام الجٍهوبل ْاٌ وغبن الؾعوبماد" ظوىً وؾوٓم :الؾوٓام ووك اٚووأل ْصو ان
الؾعبمادٌ ،أل٘ سي ٌٍ ض لمىشبمكِ ٗ ًٙأا الىؤرىأل صٓمح وً صٓم الؾٓام الجٍهبل الأٖ كوبي
وً ٌزبئغُ الزمب٘إل ال مىٗ ث ًٙالى مىْ ًٙالجٓذ٘ ٗ ًٙالغٍٓة الزب٘مٌ ٖ.
ٌؾً ٌ ٙه ٗ رب٘مٌ وٍأ لشأل تٌٍ ،ًٙمىض ستوزبذً٘ وٗ الغبوموخ.الؾحٓوٙوخ وٗ و ٍ٘وخ ؽوبٌٗ،
الٓاعمخ ٗ عٍٓة رب٘مٌ  ،ؽٙش رمٙإل اٜغمجٙوخ الى ومىخ ذاد اٜصوض الىم٘وٖٓ ووك ٌ وجخ كجٙوألح
ووووً الجوووٓذ٘ ًٙذْْا اٜصوووض ال وووٙبوْٗ .ووووك اووووزمل الموووألعْ ،ًٙالوو ٘بٌزْ ،ًٙالمهغزوووْ ،ًٙاٞمس
الؾعووبمٖ ْالض ووب ٗ لمى وومىْ ًٙالجووٓذ٘ ٘ ،ًٙووف الزائووأل لّووأَ الووجمذ وجّووٓما سوووبن وووب ٘ووألاَ وووً
وفبِأل االؽزألان ْالز ٘أل وً الجٓذ٘ ًٙلمى ومىْ ًٙالمحو

صوؾٙؼ ا٘عوبْ٘ ،زمغوت الٌو وبط كوم

ال،ئزو ًٙووٗ الؾٙووبح االعزىبلٙووخ الٓٙوٙووخ الزووٗ رموظه ثبلىٍبتووٙبد ال ٍ٘ٙووخ ْالض ب ٙووخ -تووٓال الجٓذ٘ووخ سْ
االتموٙخ -ذْي سي ٘حٓي ٍِبك رخضه ٜؽ الؽأل  ًٙلً اٌزىبئوُ سْ رصوبذن ووك غٙوألَٙ .ىحٍوك سي
رألٔ الؽمجخ الى مىْ ًٙالجٓذ٘٘ ًٙغم ٓي عٍجب إلٕ عٍت ٗ عبلبد ال م ٙ ٘ ْ ،ىٓي الٍشوبؼبد
الض ب ٙخ ْ٘ز،بٌٓي ٗ اٌغبؽّبْ ،ال رشمأل ثأٖ رغبذة سْ رشبؽً ثٍّٙه .ئذا ووب ؽوضه ْعوذ الصومح
وضم ،سْ ؽبي ْعذ اٜكض ،مسثوذ الى ومى ًٙعو الززووٓا ثوأذال صومرّه وٗ ْعزّوب ْرؾوألهْا اٜكوض
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الؾمل ْمسثذ الجٓذ٘ ًٙع سث ْا االؽزألان لوألك.كىوب سٌوُ ووً الىفوبِأل الىألٓ وخ عو ها سي روألٔ وٗ
وحبي لبنه ْاؽو (ثٍوك ،سْ و زشو ،ٕ،سْ عبوموخ،سْ وحزجوخ )..زوبح و ومىخ عو غؽهوذ كبووض ع وىّب
ثبلؾغبة ْرٍ هجذ ْلج ذ ال ،بز ْ زبح ثٓذ٘خ ع كش،ذ لً ومفه سعزال ع ىّب ّوٗ شوجُ لبم٘وخ
ْع رؾزبعبي لمحمن وك ثمط ز،ممي ذْي سي رمز ٖ إؽ اِىب لمٕ اٜوألٔ ثبلحمن سْ ال،مض.
ْإذا وب ذِجذ إلٕ اٜتٓاق ،ل ٙذ الجبلخ الجٓذْ٘ ًٙالى مى ًٙع اوززعوٓا ووك ثموط وٗ
وؾومد وزمصو خ إال ثبلووخ لؾوه الخٍز٘وأل عو ارخوأْا مكٍوب وبصووب ثّوه ؽزوٕ ٘زىٙهووزْا وم ٘ ووألثّه
الى مىٓي.
ْإذا وب كبٌذ ٍِبك وٍبتجخ ذٍ٘ٙخ لمى مى،ًٙمسثذ الجوٓذ٘ ًٙعو الززووٓا اٜذة الغوهه ومّوه
ْاكزٓ،ا ثبلزٍّئخ ْالز،ألهط وً ثمْ ٙال ٘ىبٌمٓي ٗ وشبمكزّه اٜكض،سوب الى مى ًٙألثىب كبٌٓا سش ه
اؽزألازا ٗ وشبمكخ الجٓذ٘ ًٙسكمّه لحٍّه ٘ؾزألوٓي وٍبتجبرّه ْشمبئألِه الجٓذ٘خ.
ْلٍ وب سمذٌب س ي ٌحزشف تأله ِأا الزمب٘إل ال مىٗ الىجٍٗ لمٕ االؽزألان ْالزأذهة وك اٚوأل الأٖ
ِٓوخزمووف ووٗ كووض شووٙع،لمىٍب سي ٍِووبك عٍووٓاد ؽووٓام ْرٓلٙووخ متووىٙخ ْغٙووأل متووىٙخ رأللبِووب
عّبد وخزم،خ وً وؤت بد إلموٙوخْ ،وؤت وبد رممٙىٙوخْ ،وؤت وبد ذٍ٘ٙوخ رو لٓ عىٙمّوب إلوٕ
الز بوؼ ْاالؽزألان ٗ ٌ بغ االوزملْ ،الزمبْي ٗ ٌ بغ االره،بق ،ؽزٕ إٌٍب كأعبٌت ِْٓ -س٘عب
شمٓمكض سعٍجٗ وأله ثّأا الىحبي سْلبش  ُٙو هح وً الزوً -لٍ وب ٌزمبوض وك الزب٘مٌو ٘ ٌٍ ًٙوٕ
سٌٍب رزمبوض وك ثٓذٖ سْ و مه ْلحٍٍب ٌشمأل ثٓظٓػ ْعٓهح سٌٍب سوبن وٓاؼً ؽأل٘ص لمٕ وصومؾخ
ثمذَ ثبل معخ اْٜلٕ ْال ٘ألٔ ٙك كأعٍجٗ إال وص ما اعزصوباذ٘ب ووً المىموخ الصومجخ ْلمٙوُ سي
٘ ز ٙ،وٍك لٓؼٍُ.
ْإٌٍب ٌمز سي رغألثخ رمب٘إل الى مىْ ًٙالجوٓذ٘ ًٙوٗ عٍوٓة رب٘مٌو رمب٘شوب تومىٙب ٘وٓ هأل
لحووم ال،ئزوو ًٙالشوومٓم ثووبالؽزألان ْاٜوووً ْالؾأل٘ووخ ووٗ االلز ووبذ ْوىبمتووخ الشوومبئأل ال ٍ٘ٙووخ لّووٗ
سٌىٓذعب ٘ ز ٔ ثُ ٘ زؾ ه الز ٓ٘ ْالزألْ٘ظ لُ ٗ سْمْثب ْسوأل٘حوب الىزؾعوألر ًٙالمهزو ًٙلغزروب
لً اؽزٓال صبؽت حأل اتموٗ ٘ ٓن حألَ لمٕ ست

وغب٘ألح ٜت ّه ْث ال وً رمألهل صبؽت

كض حأل لمٕ ال،حأل الىغب٘أل لُ ْالزؾبْم ومُ سْ لمٕ اٜعوض اؽزألاووُ ْلو ن الزصو هٖ لوُ ثبلمو اْح
ٌغ سي كض سثٓاة الزٓاصض ع ص هد ْكض الزّه ع صجهذ وً كض ؼألل لمٕ اٚوأل.

ٔإَُا فً ْزِ انًشاسكح َشٌذ أٌ َثٍٍّ:

3

-1االٌزشبم الؾوبلٗ لمى ومى ًٙوٗ رب٘مٌو ظوىً االٌزشوبم الجوٓذٖ ْكوألك االٌزشوبمالجٓذٖ ظوىً
االٌزشبم االتموٗ.
 -2لىؾووخ ربم٘خٙووخ لووً الغٍووٓة الزب٘مٌ و ٖ الى وومه (عغألا ٙزووُْ ،صووٓل اٞتوومن إلٙووُ ،وحٌٓبرووُ
الؾعبم٘خ)...
 -3ومبٌبح الى مى ٗ ًٙرب٘مٌ ٗ ـضه الؾحه الجٓذٖ ال بث ْم عُ  ٖٜرؾبْم ومّه
 -4الؾٓام اٞتموٗ الجوٓذٖ وٗ المّو الغ ٘و ْسصوأل ذلوك لموٕ وخزموف عٓاٌوت الؾٙوبح (ال ٍ٘ٙوخ،
الزممٙىٙخ ،ال ٙبتٙخ)....
-5الغزس ال ىمٗ الجصألٖ وً الجؾش ِْٓ لجبمح لً:
* وفبِأل وً الؾٙبح الزب٘مٌ ٘وخ الٓٙوٙوخ لمى ومىْ ًٙالجٓذٌ٘،ًٙبرغوخ لوً الؾوٓام ْالز،وبِه
ْاالؽزألان الىزجبذل.ًٙ
* وؾووبْمح الٍخجووخ ْكجووبم ا لى ووؤْل ًٙالى وومى ًٙووٗ الغٍووٓة الزب٘مٌ و ٖ لووً مسّ٘ووه ووٗ
الؾٓام اٞتموٗ الجٓذٖ ْتجض رؾ  ٙذلك.
*وؾووبْمح كجووبم الى ووؤْل ًٙالجووٓذْ٘ ًٙمسّ٘ووه ووٗ الزمووب٘إل وووك الى وومىْ ًٙكٙ،ٙووخ رؾ  ٙو
رمب٘إل ْرؾبْم ومّه.
ْل مكهزٌب ٗ ِأا الجؾش لموٕ الى ومى ًٙوٗ عٍوٓة رب٘مٌو ذْي غٙوألِه وٗ الىٍوبؼ
اٜوألٔ وً رب٘مٌ ٜتجبة ل ٘ ح ٌأكأل وٍّب:
* سي االوووزمل ثوو ًٙالزب٘مٌ و ٘ ًٙالجووٓذْ٘ ًٙالى وومى ًٙووٗ الغٍووٓة الزب٘مٌ و ٖ ِووٓ لووٙ
اوووزمل ووٗ ال و هً٘ ووػ ْإٌىووب ِووٓ اوووزمل ووٗ ال و هً٘ ْالمووألق ْالمهغووخ سٖ اوووزمل ووٗ الّٓ٘ووخ
ْالشخصٙخ .حٙف سوحٍّه وم وغبالد عٓام ثٍّٙىب؟ْكٙف اتزؽبلٓا الزمب٘إل وك ثمط؟
* الغٍٓة ِٓ وؾضه إعبوزٍب وٍأ تٍٓاد ل ٘ حٌْ ،مألل لم ُٙسكضأل وىب ٌمألل لً غٙألَ.
ٌْؾت سي ٌشٙأل إلٕ سٌٍب ال ر هلٗ سي الؾٓام اٞتموٗ الجٓذٖ ع ثمغ الحىبل ،سْوم ووً
كض الىشبكض ،سْ سٌُ ٌبرظ لً ؽته ؽ  ٙوٗ ووً كوض ؼوألل لٛوأل،كمه!إٌىوب ٌ وٓل سٌوُ وٗ اؽزحوبك
٘ٓوٗ ل ٘بٌزْ ًٙص ب زِْ٘ٓ ًٙز ًٙوخزم،ز ،ًٙاتزؽبق الى مىٓي ْالجٓذ٘ٓي سي ٘ؾب فٓا لمٕ ٌفوبن
ؽٙبرّه الٓٙوٙخ ِْ ْئّب ْاٌ غبوّب ،ال رمٓعّب الٍزلبد سْ الٍمألاد ِٓ ،اٌغبز لفٙه.
بلممعخ الجٓذ٘خ االتموٙخ ل ٙذ عبئىوخ لموٕ الؾوت سْ الألغجوخ وٗ ذلوكْ ،إٌىوب ِوٗ ْلٙو ح الٓاعوك
الؾزىٗ الأٖ ْع الى مىٓي ْالجٓذ٘وٓي سٌ ،وّه ٙوُ ،ؾوبْلٓا كٙوف ٘غمموَٓ ْاعموب إ٘غبثٙوبِْ..وٓ
ْاعك عبئه ثبل معخ اْٜلٕ لمٕ الىصمؾخ الىشزألكخْ ،الّ ل الىشزألك ِْٓ ،ثٍبل ذْلزّه ْالؾ،بؾ
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لمٕ وؤت برّب ،ظىً عٓالو لبووخ ِْوٗ اؽزوألان كوض ْاؽو لٛووألْ ،إذماكوُ ووب لوُ ْووب لمٙوُ.
بٌصبلٓا كمّه لمخؽخ ْال ٓاٌ ًٙالزٗ رؾ

لّه ذلك.

ٌْؾووت سي ٌووأكأل س٘عووب سٌٍووب ووٗ ِووأا الجؾووش ال ٌٍووبعإل ععووٙخ الغٍووٓة الزب٘مٌ و ٖ وووً الٍبؽٙووخ
ال ٙبتٙخٌ ،مٍٗ ععٙخ وؾبْالد اٌ،صبلُ لً رب٘مٌ ْو ٙألرُ الزبم٘خٙخ ،إٌىب رٍبْلٍب ال عٙخ وً
ؽٙووش ِووٗ ْاعووك ؽووبلٗ .سٖ سي اٚي الغٍووٓة ال زب٘مٌو ٖ ِووٓ رؾووذ الؾحووه الزب٘مٌو ٖ ْ٘مووٙإل ٙووُ
ذ٘بٌز ًٙوخزم،ز ًٙحٙف ٘زهه الزؾبْم ثٍّٙىب ْوب ِٗ ست ُْ ،ستبلٙجُْ ،اٌمحبتبرُ لمٕ ْاعمّه.
ْع عممٍب عزلا وً ِأا الجؾش ر غٙم تىمٙب ثصأل٘ب لىؽبِأل الؾٙبح اٞتموٙخ الجٓذ٘وخ،
ْكألك و اومد وً سِه الى ؤْل ًٙالى مى ًٙالىىضهمو ًٙلمغٍوٓة الزب٘مٌو ٖ الى ومهْ ،كوألك سمال
ثمط الجٓذ٘ ًٙالهأً٘ ٘مٙشٓي ث ًٙاٜغمجٙخ اٞتموٙخ ٗ الغٍٓة.
سوٙألا ٌ ،لٓ اهلل لزه ْعضه سي ٘ٓ ٍوب ْ٘ و ذ سعٓالٍوب ْسلىبلٍوبْ ،سي ٘خموص ٌٙهبرٍوب لٓعّوُ
الحأل٘ه.

َ -1ثزج عٍ تاٌالَذ ٔاالَتشاس انحانً نهًسهًٍٍ ضًٍ االَتشاس انثٕري
ٔاالَتشاس انثٕري ضًٍ االَتشاس االساليً
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ر ووك رب٘مٌ و ووٗ عمووت عٍووٓة شووألق آتووٙب ْلّووب شووحض مس

الٙ،ووض ٘ؾ و ه مستووُ وٍٙىووبمْالْ

ْكىجٓذ٘ب ْالٙ،زٍبن ْثٓموب ثٍٙىوب ٘ىزو ه الخألؼوٓن ثبرهغوبَ الغٍوٓة شوبعب ؼأل٘ وُ ثو ًٙثؾوأل اٌٜو وبي
ْومٙظ رب٘مٌ ٌؾٓ وبلٙز٘ب( الؽؿ الخأل٘ؽز) 2ْ 1 ًٙ

الخأل٘ؽخ 1
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الخأل٘ؽخ 2
اٞته الألتىٗ ثبلحبوض ِٓ وىمحخ رب٘مٌ ،لبصىزّب ثبٌحٓكْ٘ ،جمغ ل ذ تحبٌّب ؽٓالٗ  55ومٓٙي
ٌ ىخ ،ومفىّه ٘ ٍ٘ٓي ثبل ٘بٌخ الجٓذ٘خ وىب عممّب ٗ الزألرٙت اْٜل ،صوه ٘مّٙوب اٞتومن 1صوه ثوبعٗ
ال ٘بٌبد اٜوألٔ.

حخخ هف انًصادر فً ححذٌذ َسبت انًسهًٍٍ ٔعذدْى فً حاٌالَذ ٔحخرأح االحصائٍاث(انحكٕيٍت ٔ انخاصت) يا بٍٍ% 01ٔ % 5،4
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1

كبٌذ ال ٘بٌخ الجٓذ٘خ ِٗ ال ٘بٌخ الألتىٙخ الىمزألل ثّوب ْالى ْهٌوخ وٗ ال توزٓمالزب٘مٌ ٖ
ثأٌّووب ال ٘بٌووخ الألتووىٙخ لمووجمذ إلووٕ سي سذوموذ رمو ٘مد لمووٕ ال تووزٓم ووٗ ذ٘ وىجأل 1995لزصووٙأل
المجبمح:
" انًهك ْٕ تٕري " زخمك ثألك لً ال ٘بٌوخ الجٓذ٘وخ صو،خ الألتوىٙخ ْالز و ههن لوً اٜذ٘وبي
اٜوووألٔ ْرصووٙأل عىٙووك اٜذ٘ووبي الىٓعووٓذح ووٗ رب٘مٌو وز ووبْ٘خ سوووبن ال تووزٓم الزب٘مٌ و ٖ ْلحووض
صبؽت ذً٘ الغ

ٗ وىبمتخ شومبئأل ذٍ٘وُ ثحوض ؽأل٘وخ ْ ،وٗ ٌ،و

الٓعوذ لمٙوُ اؽزوألان اٜذ٘وبي

اٜوألْٔ 1لحً ِأا ثؽجٙمخ الؾبل له ٘غٙهأل وً الٓاعك الىزىضهض ٗ سي ال ٘بٌوخ الجٓذ٘وخ ِوٗ ال وبئ ح
ٗ رب٘مٌ ْثّأا االلزجبم بلى مىٓي ٘ىضهمٓي سعمٙخ ظىً سلمجٙخ ثٓذ٘خِْ .ه سٌّ ،ه ٍ٘ ىٓي إلٕ
و وومى ًٙرب٘مٌو ٘ ًٙوووٓزهل ًٙثز ووٙه لووبن ووٗ وٍؽ ووخ الٓتووػ ِْووٗ المبصووىخ ثووبٌحٓك ْالٓال٘ووبد
الىغبْمح لّبْ -ثٍّٙه و مى ًٙشٙمخ وً سصٓل إ٘ألاٌٙخ ٍِْ ٘خ ٗ ْ ،-وٍؽ خ الشىبل ِْٗ ْال٘وخ
شبٌغىبٖ ْذْائألِب ْومفىّه وٍؾ مْي وً سصٓل و مىٗ عٍٓة الصه ٗ ْ ، ًٙوٍؽ خ الغٍٓة
وبصخ ٗ ْال٘خ تزٓي ْثمط الٓال٘بد اٜوألٔ وضوض كألاثوٗ ْروألاٌظ ٌْبكٌٓ وٗ ربووبمادٗ ْ.
ثبعٗ الٓال٘بد الغٍٓثٙخ اٜوألٔ وبصخ الٓال٘بد الضمس :ؽبٌٗ ،عبالٌْ ،ألارٓٙاد ؽٙش ٘زىألكز
الى وومىٓي وووً سصووض وم٘ووٖٓ ْ٘شووحمٓي اٜغمجٙووخ تووٓال ثبلٍ ووجخ لمجووٓذ٘ ًٙسْ ثبلٍ ووجخ لمى وومىًٙ
الزب٘مٌ ِْ٘ ،ًٙه ال حبي اٜصمٓٙي ٗ ِوأَ الىٍؽ وخِ ٗ ْ.وأَ الىٍؽ وخ رٍ موت الصوٓمح ْ٘صوٙأل
الجٓذ٘ ًٙسعمهٙخ ٗ الىغزىك الىمٖ٘ٓ الى مه الصغٙأل (سٌفأل الخأل٘ؽخ)3
بلى وومىٓي ووٗ رب٘مٌ و ٘ش وحهمٓي سعمٙووخ ْؼٍٙووخ وٍزشووألح ووٗ عىٙووك سٌؾووبل رب٘مٌ و ْلٙ
ؽ ْذ٘خ.

ووػ سعمٙووخ

2

ْلٍ وب ٘ؽم ل،ؿ الٓال٘بد الؾ ْذ٘خ الغٍٓثٙوخ الزب٘مٌ ٘وخ وبلىألاذ ثوُ الٓال٘وبد الغٍٓثٙوخ
الخى و  :تبرٓي،ت وٌٓحم ،ؽووبٌٗ ،عووبالٌ ،ألارٓٙاد.سوووب لٍ و وب رؽم و لجووبمح الٓال٘ووبد الغٍٓثٙووخ
الضمس سْ الٓال٘بد اٞتموٙخ بلى صٓذ ثّب الٓال٘بد الضمس :ؽبٌٗ ،عبالٌ ،ألارٓٙاد ّوٗ وم وض
الى مى ًٙالزب٘مٌ ٘ ًٙالىم٘ٓ ِْه وخزمٓ،ي اوزم ب كجٙألا لً الزب٘مٌو ٘ ًٙوٗ لوبذارّه ْر بلٙو ِه
ْص ووب ز ّه ْلغووزّه ِْووه سعووألة ووٗ ذلووك إلووٕ شوومت الىم٘ووٓ الى وومه ووٗ سٌ ٌْ ٙووٙب ْوبلٙز٘ووب وووً
الزب٘مٌو ٘ ًٙذلووك ٜي ِووأَ الٓال٘ووبد الضمس( ؽووبٌٗ ،عووبالٌ ،ألارٙووٓاد) كبٌووذ رىضهووض سعووزال ل ْلووخ
ْاع ح كبي اتىّب
" وىمحخ ؽبٌٗ" ظىً شجُ عز٘ألح الىم٘ٓ.

انفقرة  01يٍ انذسخٕر انخاٌالَذي سُت 0991و0451/ب
Omar Farouk. The Muslims of Thailand.page97
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2

الخأل٘ؽخ 3
ْلغزّه الخبصخ ثّه ِٗ المهغخ الىم٘ٓ٘خ سْ المهغخ الغبْ٘خ (ٌ جخ إلٕ عز٘ألح عبْا اٙ ٌْٙ ٌٜخ الزٗ
عبلِه وٍّب اٞتمن) ْومفىّه ال ٘غْ ٙي المهغخ الزب٘مٌ ٘خ ْووً ٘مأل ّوب ووٍّه إٌىوب اكز وجّب لوً
ؼأل٘ الزممهه ٗ الى ام

ْالغبومبد ْ ٗ و بثض ذلك ٌغ الى مى ًٙالزب٘مٌو ٘٘ ًٙزحمىوٓي المهغوخ

الزب٘مٌ ٘خ ْال ٘مأل وٓي المهغوخ الغبْ٘وخ إال ووً اكز وجّب ووٍّه ثؽأل٘و سْ ثوروأل ْ .ثمزجوأل ال توزٓم
الزب٘مٌ ٖ المهغخ الزب٘مٌ ٘خ ِٗ المهغخ الألتىٙخ لمجمذ ْوب ل اِب ِٓ لّغبد وؾمٙخ.
ٔفً خالصح ْزا انعُصش ٌ ٓل :إي الى مى ٗ ًٙرب٘مٌ ٘ىضهمٓي سعمٙخ ذاوض ذْلوخ ثٓذ٘وخ،
ْالجٓذ٘ٓي ٗ الٓال٘بد الغٍٓثٙخ الضمس – ؽبٌٗ،عبالٌ،ألارٓٙادِ -ه سعمٙخ ذاوض الىغزىك الى مه،
ْوً ٍِب تٙحٓي الؾو ٘ش لوً الؾوٓام ْالزموب٘إل اٞتوموٗ الجوٓذٖ وٗ الغٍوٓة الزب٘مٌو ٖ لىوب
ع وزُ ال ْلخ الزب٘مٌ ٘خ وً ؽ ٓق ْؽأل٘بد لمى مى ْ ًٙزؾّب ل ٍٓاد ارصبل ْؽٓام ومّه ْس٘عب
لىب ع هوُ الى مىٓي لمجٓذ٘ ًٙوً صٓم وشألعخ لً الزمبووض االتوموٗ ووك غٙوأل الى ومىْ ًٙلوً
رؾبْم ذً٘ االتمن وك غٙألَ وً ال ٘بٌبد ْإوحبٌٙوخ الزموب٘إل ومّوب وٗ إؼوبم ؽو ْذ ومٙهٍوخ رؾ،وؿ
لمى مه ِٓ٘زُ ْ ؽأل٘خ وىبمتخ شمبئألَ.
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 -2نًحح تاسٌخٍح عٍ انجُٕب انتاٌالَذي انًسهى (جغشافٍتّٔ ،صٕل اإلسالو إنٍّ،
يكَٕاتّ انحضاسٌح)
أ-جغشافٍتّ:
ِٓ عزل وً شجُ عز٘ألح الىم٘ٓ،وٍبوُ وٓتىٗ،لُ صألْح زمالٙخ ْغبثٙخ ْثؾأل٘خ كجٙألح،
إذ رىز  ُٙؽ ٓل اٜمز الأٖ رمزجأل رب٘مٌ وً ال ْل اْٚلٕ ٗ المبله الىص همح لُْ،كألك
سشغبم الىؽبغْ ،الٓ،اكُْ٘.زوأل ثضألْح تىحٙخ ظخىخ.
بٔ-صٕل اإلسالو إنٍّ ٔيكَٕاتّ انحضاسٌح:
كبٌذ ث ا٘بد ذووٓل اٞتومن إلوٕ الغٍوٓة الزب٘مٌو ٖ ؽبلٙوب-الىىمحوخ ال،ؽبٌٙوخ عو ٘ىب -وٗ
ال وألي الضبلوش الّغوألٖ لموٕ ٘و الزغوبم الى ومىْ ًٙسووأ الو لبح ٘صوومٌّٓب ووك الزغوبم ووً وبلٙز٘ووب
ْتووٓوؽألح ْشووجُ عز٘ووألح المووألة ال تووٙىب الؾعووبموخْ .ستو
ؽبٌٗ ،شب االتمن ث ًٙتحبٌّب ٗ ال ألي الخبو
ال ألي الزبتك الّغألٖ

الى وومىٓي الىووٓاٌع لمووٕ تووٓاؽض

الّغألٖ ْازذاذ اٌزشوبما لوً ؼأل٘و وم وب وٗ

1

ْع كبٌذ عجض ِأا ر ً٘ ثبلٍّ ْتٙخ صوه ثبلجٓذ٘وخ وضمّوب وضوض ومفوه رموك الوجمذ وٗ عٍوٓة
شألق آتٙب ْ كبي اٞتمن ْصوض سْل ووب ْصوض إلوٕ عز٘وألح توٓوؽألح ْكبٌوذ رٓعو ثّوب وٍؽ وخ
اتىّب ثبتبٖ ْع اظؽّ الى مى ٓي ّٙب ووً عجوض الٍّو ْ

ْالجوٓذ٘، ًٙوألهْا ثئتوموّه ْعؽموٓا

الجؾأل ٌْزلٓا ثشٓاؼع ؽبٌٗ ْاتز ألهْا ثّب ْث سْا ٘ىبمتٓي إتموّه وىب سذهٔ إلٕ ز٘بذح اٌزشبمَ
.
ٍِْووبك ثمووط الألْا٘ووبد الزووٗ ر ،هووأل كٙووف صووبمد ثوومذ ؽووبٌٗ ثوومذا إتووموٙخ ثبلحبوووض
ْلىهّب االتمن ِْوٗ سي ومحّوب سصوٙت ثىوأل ض عمو ٖ عمموُ عمو َ ٘زشو ه رشو بد كجٙوألح وؤلىوخ
ْث ٗ ٘مبٌٗ وً وألظُ تٍٓاد ذْي سي ٘ زؽٙك سوّأل اٜؼجبل ومبلغزُ صوه توىك سي ٍِبلوك معوض
و مه ٘ لٕ الشٙخ تم ٙع ٘ زؽٙك ومبلغزُ بتز لبَ ْؼموت وٍوُ ومبلغزوُ ْسوجوألَ إي ِوٓ ٌغوؼ
ٗ لمعُ

ٙزْهعُ اثٍزُ لحً الشٙخ تم ٙله ّ٘زه لٝوأل ْؼمت وً الىمك ث ل ذلوك سي إذا شوٗ،

٘و وض ووٗ ذ٘ووً اٞتوومن ْْا و الىمووك لمووٕ ؼمجووُ ْرؾ و شوو،بلَ لمووٕ ٘و الشووٙخ الصووبلؼ ووألمً
إتموُ ْارجمُ شمجُ لمٕ ذلك ِْحأا سصجؾذ ِأَ الىٍؽ خ وىمحخ إتموٙخ.

2

حاضر انعانى اإلساليً ٔقضاٌاِ انًعاصرة.جًٍم عبذ اهلل يحًذ انًصري.دث.د..دو813/0.

1

2

Hassan Madmarn, Traditional Muslim Institution in Southern Thailand: A critical study of Islamic
education and Arabic influence in the Pondok and Madrasah systems of Pattani. A phd thesis.page 19)20(translated to Arabic
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كبٌ وذ وىمحووخ ؽووبٌٗ اٞتووموٙخ وىمحووخ عٓ٘ووخ ازذِووألد ّٙووب الزمالووخ ْالصوو ٙالجؾووألٖ
ْثمط الصٍبلبد الض ٙمخْ ،صبمد وؾػ سٌفبم الموبلهْ ،سصوجؾذ لّوب لمعوبد ذْلٙوخ عٓ٘وخ ووك
كضٙأل وً ال ْل اْٜمْثٙخ (الجألرغبلِٓ ،لٍ اْ ،اٌغمزألا) ْالٙبثبئ.،حٕسّعج رقعخٓا نخشمًم بعم
انٕالٌمماث انوُٕبٍممت انخاٌالَذٌممت (ْٔممً َمما ٌٕ ،ربوووبماد ،رووألاٌظ ،تووٌٓحمْ ،كألاثووٗ) ِْووأا ووومل
ال ألٌ ًٙالؾبذٖ لشأل ْالضبٌٗ لشأل الّغألً٘ٙ

1

ْثبزذِبم الؾألكخ الممىٙخ ْالض ب ٙخ ْثألْز الممىبل ،سصوجؾذ ِوأَ الىٍؽ وخ وألكوزا لمىٙوب
إتموٙب ِبوب ٗ عٍٓة شألق آتٙب.
ْ ع كبٌوذ و وٙألح الٍوزاق صوه االتوزمىبم صوه الضوٓماد الزؾألم٘وخ ثو ًٙرب٘مٌو (الزوٗ كبٌوذ
رمألل ثبته تٙبن ) ْث ًٙالغٍٓة الزب٘مٌ ٖ (الأٖ كوبي ٘موألل ثبلىىمحوخ ال،ؽبٌٙوخ) عو ثو سد وٍوأ
عووألْي إلووٕ سي ظوىهذ وىمحووخ ؽووبٌٗ متووىٙب ْإذام٘ووب إلووٕ وىمحووخ رب٘مٌو ووٗ تووٍخ ْ 1992رىهووذ
اٞعألالاد ٌّبئٙب وٗ توٍخ  1996ن ْرو هه كوض ذلوك ثبلزموبْي ووك االتوزمىبم الجأل٘ؽوبٌٗ الوأٖ كوبي
عبصىب ٗ شجُ عز٘ألح الىم٘ٓ ْْظمذ رب٘مٌ وك ثأل٘ؽبٌٙب الؾ ْذ الٍّبئٙخ ْع اعزؽمذ ثأل٘ؽبٌٙب
لٍّ ،ب وٍبؼ وً الىىمحخ ال،ؽبٌٙخ و بثض الزألا ّب ثبل ْلخ الزب٘مٌ ٘خ ثبلؾ ْذ الغ ٘ ح.

 -3يعاَاج انًسهًٍٍ فً تاٌالَذ فً ظلمّ انحكلى انثلٕري انسلات ٔسفضلّ ألي تحلأس
يعٓى.
ْع الغٍٓة الزب٘مٌ ٖ الى ومه ٌ ،وُ ٍ٘زىوٗ تٙبتوٙب ْإذام٘وب إلوٕ ذْلوخ ثٓذ٘وخ ال ٘شوزألك
ومّب ٗ شٗل ،ال ٗ ال هً٘ ْال المهغخ ْال ٗ المبذاد ْالز بلْ، ٙال ٘غىمُ ثّب سٖ عبته وشزألك.
ْ ووٗ غٙووبة سٖ ْتووٙمخ سْ مغجووخ لمزؾبْم،ثوو سد اٞذامح الزب٘مٌ ٘ووخ ووٗ ث ووػ ٌٓ،ذِووب لمووٕ
الغٍٓة الى مه ثىٍؽ ال ٓح ْالألذقْ ،سغم ذ كض وغبل ل ىبق وؽبلت الى مىْ ًٙرمجٙخ ؽبعبرّه
اٜتبتٙخ ْسماذد سي ر،ألض لمّٙه تٙبتخ اٞذووبط الحموٗ ْاعٍوبلّه ثوأٌّه عوزل ووً رب٘مٌو ْسي
رب٘مٌ كض ال ٘زغزهسْ" .له ٘ألاق الزب٘مٌ ٘ٓي لبذاد ْر بلْ ٙو هتبد الى مى ًٙالىمْ٘ٓ ،ارهؾأد
إعألالاد لىمٙخ ل وظ الى مى ٗ ًٙال ْلخ الجٓذ٘خ ذوغب كبوم ثبل ٓح" .2وً ذلك وضم:
 تووومت كوووض الىؤت وووبد اٞتوووموٙخ سذْامِوووب ْْـبئّ،وووب ْ٘صوووجؼ ر وووٙٙألِب وألكوووزٖ ووووً
المبصىخ ثبٌحٓك

1

جًٍم عبذ اهلل يحًذ انًصري.حاضر انعانى اإلساليً ٔقضاٌاِ انًعاصرة819/0.
Surin Pitsuwan. Islam and Malay Nationalism: A case study of the Malay-Muslims of Southern
)Thailand. A Phd Thesis.Harvard University.1982.page100(translated to Arabic
2
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 إلغووبل ال وومؽٍبد سْ اٞوووبماد اٞتووموٙخ لزصووجؼ ووٗ الى ووىٕ الزب٘مٌو ٖ" وٍؽ ووخ ال ووجك
ْال٘بد"
 رغأل٘ اٜتألح الىبلحخ ٗ ؽبٌٗ وً كض ؽ ٓعّب ْر  ٙٙؽأل٘زّب ٗ الزصألل ٗ سوٓالّب
 صبم ْاعجب لمٕ س ألاذ اٜتألح الؾبكىخ ْسشألال ؽوبٌٗ ْْعّبئّوب سي ٘ألتومٓا إلوٕ وموك
رب٘مٌ ْمْذا وصٍٓلخ وً الأِت ْال،عهخ كض تٍخ لمزمجٙأللً ْالئّه لُ


ألظذ لمّٙه العألائت الجبِفخ

 سوأد سل اذ كجٙألح وً الى مى ًٙالىم٘ٓ٘ ًٙع ألا ْثبل ٓح إلٕ المبصىخ ثبٌحٓك ْتخهألْا
ٗ سلىوبل شوبعخ سشوّألِب ؽ،وأل ٌّوأل "توبي توبن" ثأـب ألِهْ.اتوه الٍّوأل توبي توبن ٘مٍوٗ
الش ٓق ْالغألاػ الىؤلىخ الزٗ ر ٙض ثبل نِْ.أا ووب ٘ ،هوأل لىوبذا إلوٕ اٚي رمزجوأل الىٍوبؼ
الىؾٙؽخ ثبلٍّأل وٍبؼ إتموٙخ ٘ حٍّب الى مىٓي ْسكضألِه ٘زحمىٓي المهغخ الىم٘ٓ٘خ .
 عزووض موووٓز ال ْلووخ ال،ؽبٌٙووخ الى وومى ًٙؽوو ًٙتوٓهلذ لّووه سٌ ،ووّه الىؽبلجووخ ثؾ ووٓق شوومجّه
الى مه تمىٙب سْثبلىٓاعّخ سْ ال لٓح إلٕ ا،ٌٞصبل لً رب٘مٌ


ٗ  1921سص مد وألتٓوب ث عٗ ثبلزؾوبق سْالذ الى ومى ًٙثبلىو ام
رمزى و المهغووخ ْالىٍووبِظ الزب٘مٌ ٘ووخ ووٗ الز و م٘
لمى ام



الؾحٓوٙوخ الزوٗ

ْع و كووبي الى وومىٓي ٘ألتوومٓي سْالذِووه

اٞتموٙخ الخبصخ ثّه ْالزٗ رمألل ثبته ال ٍ،ق ()pondok

ووٗ  1939ص و م وألتووٓوب ٘ عووٗ ثىٍووك الىم٘ووٓ الى وومى ًٙوووً امر و ال زّ٘ووه الز م ٙو ٖ
ْكألك الحمن ثمغزّه الىؾمٙخ ْوىبمتخ شمبئألِه ال ٍ٘ٙخْ.كبٌذ زألح  1944-1931وً
ستووٓس ال،زووألاد الزووٗ وووألهد لمووٕ الغٍووٓة الزب٘مٌوو ٖ ِْووٗ زووألح الووٓز٘أل اْٜل ثٙجووٓل
صٌٓحألان ))pibul Songkram
ّأَ الىألؽمخ اْٚلٕ وً الممعوخ الزب٘مٌ ٘وخ الجٓذ٘وخ ووك الى ومى ًٙالىم٘ٓا هر وىذ ثغٙوبة

الؾٓام ْالز،بِه ْوؾبْلوخ اتوزٙمبة اووزم ّه ْ اؽزوألان ِوٓ٘هزّه ْلغوأد ثو ل ذلوك إلوٕ ال وٓح
ْالز مهػ ْوؾبْلوخ اٞوعوبق إلوٕ الض ب وخ ْالموبذاد ْالز بلٙو الزب٘مٌ ٘وخ الىصوجٓغخ ثبلصوجغخ
الجٓذ٘ووخ ىووبذا كبٌووذ ٌزٙغووخ ذلك؟ِووض وعووك الى وومىٓي لىٍؽو ال ٓح؟ِووض ألهؼووٓا ووٗ ِووٓ٘زّه
ْإمصّه الؾعبمٖ؟ِض اتزغبثٓا لمىؽبلت الزب٘مٌ ٘خ؟
إي الٍزٙغووخ كبٌووذ ٌزٙغووخ وٍؽ ٙووخ ل ٙبتووخ غووبة ّٙووب الؾووٓام ْؽوضه وؾمهووُ الز ومهػ :كبٌووذ
الٍزٙغخ ِٗ الص ان ث ًٙالّٓ٘زْ ًٙالؾعبمر ًٙاٞتموٙخ ْالجٓذ٘خْ،ث سد الى بْوخ اٞتموٙخ
الىمْ٘ووخ رمجهووأللً م عووّب لمخعووٓق ْالزٍووبزل ووٗ شووحض سلىووبل لٍووف كووأل هذ مووض لممٍووف
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الىىبم

ظ سثٍبئّبْ .رحٌٓذ رٍفٙىبد وخزم،خ ر لٓ إلٕ وؾبمثوخ المو ْ الزب٘مٌو ٖ الجوٓذٖ

الحووب ألْ ،اتووجألعبق الؾحووه الووأارٗ ْ،ذوووض الغٍووٓة ووٗ ٓظووٕ ْلو ن اتووز ألام سوٍووٗ ْ ،ووٗ
رخمهف اعزىبلٗ ْاعزصبذٖ ٌزٙغخ لم ن اِزىبن الؾحٓوخ الزب٘مٌ ٘خ ثُ ْ ثجٍٙزُ الزؾزٙخْ .كألك
م ط الى مىٓي االلزؾبق ثحض الىؤت بد اٞذام٘وخ الؾحٓوٙوخْ ،ؽزوٕ ثبلىو ام

الؾحٓوٙوخ،

و ً وٍؽم سٌُ رممٙه ذٌ ٖٓٙػ ْثبلمهغوخ الزب٘مٌ ٘وخ وىوب توٙؤصهأل تومجب لموٕ الّٓ٘وخ اٞتوموٙخ
لمشخصٙخ الىم٘ٓ٘خ.

 -4انحٕاس اإلساليً انثٕري فً انعٓذ انجذٌذ ٔأثش رنك عهى يختهف جٕاَلة انحٍلاج
اليومية.
٘ىحووً الزجووبم تووٍخ 1945ن ِووٗ تووٍخ ث ا٘ووخ الؾووٓام الجووٓذٖ اٞتووموٗ ووٗ رب٘مٌو الزووٗ
غٙهألد ستمٓة تٙبتزّب وك اٜعمٙخ اٞتموٙخ الىم٘ٓ٘خ الىزىألكزح ٗ الغٍٓة الزب٘مٌ ٖ.
ْوً ذْي الخٓض ٗ اٜتجبة ْال ْا ك الزٗ عممذ رب٘مٌ رغٙهوأل تٙبتوزّب ووك الغٍوٓة الى ومه،
تٍزؽألهق ػ إلٕ الخؽٓاد المىمٙخ الزٗ ارهجمزّب رب٘مٌ ٗ زؼ سثوٓاة الؾوٓام ووك الى ومى ًٙوٗ
الغٍٓةْ ،مذْذ س مبل الى مى ًٙالٍبرغخ لً ِأا الؾٓامْ ،الٍزبئظ الىمىٓتخ لُ ٗ سمض الٓاعك.
 ٗ،تٍخ  ،1945سٖ وجبشألح ثم الؾألة المبلىٙخ الضبٌٙخ ،عبلد ؽحٓوخ رب٘مٌ ٘خ ع ٘ ح لوً
ؼأل٘و ا ٌٞومة ٘زألستوّب ثأل٘و ٖ ثوبٌجىٌٓٙظ )  ( Pridi phanomyongرألرحوز وٗ تٙبتوزّب
الغ ٘ ح وك الى مى ٗ ًٙالغٍٓة الزب٘مٌ ٖ لمٕ الؾٓام "ْرّو ل إلوٕ رؾ ٙو اٞذووبط ال ٙبتوٗ
ْالووٓؼٍٗ لمى ومى ًٙووٗ الغٍووٓة ذْي الو وظ الض ووب ٗ سْ الو هٍ٘ٗ"ْ.1و،ووبذ ِووأَ ال ٙبتووخ سٌووُ ٘ىحووً
لمغٍٓة الى مه سي ٘ؾز،ؿ ثّٓ٘زُ اٞتموٙخٙ ،ىبم
ْر بل َ ٙالىم٘ٓ٘خ ٗ المهجب

شمبئألَ ال هٍ٘ٙخ ثحض ؽأل٘وخْ٘ ،موٙإل ثمبذاروُ

ْاٜكض ٌْشبؼبد الؾٙبح الٓٙوٙخْ ،سي ٘زحمهه لغزُ الىم٘ٓ٘خ ْ٘ ،وىهٗ

سْالذَ ثأتووىبل اتووموٙخ لألثٙووخ سْ وم٘ٓ٘ووخْ،سي ٘ؾووب ؿ لمووٕ ٌىووػ رممٙىووُ اٞتووموٗ ثبلى و ام
الز م٘ ٙخْ....،لحً ٘ ٓن ثحض ذلك ٗ ٌؽبق ال ْلخ الزب٘مٌ ٘خ ْثٓؼٍٙزّب.
ْْٜل وألح ،رغٙهأل رب٘مٌ وٓعّ،ب الم ائٗ لمّٓ٘خ اٞتموٙخ إلٕ وٓعف الىزؾبْم ومّبْ .كأٌّب
سذمكذ سٌّب لً ر زؽٙك رؾ  ٙالزألال الغٍٓة الى مه ثّبْ ،ث ٙبذرّب لم ،ُٙإال إذا الزأل ذ ِٗ
ثبوزم ووُ لٍّووب ووٗ اٜصووض ْالّٓ٘ووخْ،سعألهد ِووأا اٞلٍووألال ْر جهمزووُ.أي أَللّ ال حٍلاج نهتاٌالَللذٌٍٍ
انثللٕرٌٍٍٔ-حتللى انًسللهًٍٍ -يللع انًسللهًٍٍ انًالٌللٌٍٍٕ فللً انجُللٕب انتاٌالَللذي فللً أيللٍ إال
تانتحأس ٔانتفاْى ٔاالحتشاو انًتثادل.
1

Che Man,W.K. The malay-Muslims of Southern Thailand.Journal Institute of Muslim Minority
)Affairs.Vol.6.Part1.January1985.PP.98-112.page 101(translated to Arabic
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سذمكذ رب٘مٌ سي الزؾبْم وك الغٍٓة الى مهْ ،ثبلأاد الزؾبْم ال ٍ٘ٗ ِٓ ،الأٖ تو،ٙزؼ لّوب
ثبة الزؾبْم ال ٙبتٗ وك الى مى . ًٙجبشألد ٗ ال ٙأل ٗ ِأا االرهغبَ أٌشأد:
 -1وؤت ووبد ذٍ٘ٙووخ ع ٘ و ح ِووٗ الىغووبل
الى وومىٓي ،وّىهووخ ِووأَ الىغووبل

اٞتووموٙخ الٓالئٙووخ ووٗ الٓال٘ووبد الزووٗ ٘زٓاع و ثّووب

ِووٗ رووٓلهٗ ععووب٘ب الى وومى ًٙالزووٗ رؾحىّووب الشووأل٘مخ اٞتووموٙخ

كبلزْاطْ ،الؽمقْ ،الىٙألاس ْغٙألِب..
ْرألعووك ِووأَ الىغووبل

الٓالئٙووخ كمّووب إلووٕ الىغم و

اٞتووموٗ الىألكووزٖ ثجووبٌحٓك الووأٖ

٘زألستُ شٙؼ اٞتمنْ .ؽ هذد وّىخ شٙخ اٞتمن ثحٌُٓ و بل الىمك ْو زشبمَ وٗ سذال ؽ وٓق
الى مىْ ًٙل ن تًه الزشأل٘مبد الزٗ رزصبذن ومّهْ،كألك م ك ععوب٘ب الى ومىْ ًٙؽبعوبرّه الزوٗ
رأل ك لُ لً ؼأل٘ الىغبل

اٞتموٙخ الٓالئٙخ إلٕ الىمك سْ ال مؽبد الممٙب الىزخصصخ .

 -2وؤته خ رممٙىٙخ إتموٙخ ؽحٓوٙخ ،رمززن ثىوٍّظ رو م٘
المهووأً٘ ال ٘ألغووت سْلٙووبلِه ووٗ إمتووبلّه إلووٕ و و ام

اتوموٗ٘ ،مزؾو ثّوب سْالذ الى ومىًٙ

رب٘مٌ ٘ووخ لزم هووٗ الزممٙهْ.ع و سٌشووأد ِووأَ

الىؤت ووخ ووٗ المبصووىخ ثووبٌحٓك ْاتووىّب " الحمٙووخ اٞتووموٙخ لزب٘مٌ و " رشووىض عىٙووك الىألاؽووض
الزممٙىٙخ ْر مه

إلٕ عبٌت الىٓاذ الممىٙخ الىٓاذ ال ٍ٘ٙخ ْالمهغخ المألثٙخ.

 -3إٌشبل الىٍؽ خ الزممٙىٙخ الضبٌٙخ ٗ ث ا٘خ تٍخ 1959ن ِْٓ وألكز لزؽٓ٘أل الزممٙه ٗ الٓال٘وبد
الغٍٓثٙووخ اٞتووموٙخ الزووٗ كبٌووذ رمزىو لمووٕ الٍفووبن الز مٙو ٖ الووأٖ ّ٘ووزهه ووػ ثووبلزممٙه الو ٍ٘ٗ ووٗ
الىؤت خ الزممٙىٙخ الز م٘ ٙخ الىمألْ خ ثبته " ال ٍ،ق " سْ pondok
ْوّىخ وألكز رؽٓ٘أل الزممٙه سْ الىٍؽ خ الزممٙىٙخ الضبٌٙوخ ِوٗ و وبل ح ووً ٘أل٘و ووً ِوأَ
الٍ،بذق سي ٘زؾٓهل إلٕ و متخ إتموٙخ رجبشألرممٙه المهغخ الزب٘مٌ ٘خ ْالىوٓاذ الممىٙوخ ووك الىؾب فوخ
لموو ٕ الزممووٙه الوو هٍ٘ٗ ْرممووٙه المهغووخ الىم٘ٓ٘ووخ سْ الغبْ٘ووخ ْالمهغووخ المألثٙووخْ.رحٓي ِووأَ الىوو ام
اٞتموٙخ وبصوخ ٜصوؾبثّب ،لّوه كبووض الؾأل٘وخ وٗ إذامرّوبْ ،لموٕ الؾحٓووخ سي روٓ هأل الىٍوبِظ
الممىٙووخ سوووب الىٍووبِظ ال ٍ٘ٙووخ ممووٕ وألكووز رؽووٓ٘أل الزممووٙه سي ٘ح وٓهي لغووبي وووً اٜتووبرأح الى وومىًٙ
لٓظمّب .
ال وبئىٓي لمووٕ ِوأا الىألكووز كمّوه و وومىٓي ووً سثٍووبل الىٍؽ وخ إوووب ووً سصووض وم٘ووٖٓ سْ
رب٘مٌ ٖ.
 -4إذماط الزممٙه ال ٍ٘ٗ اٞتموٗ ٗ الى ام

الؾحٓوٙخ الزب٘مٌ ٘خ ل ٙوز ٙ،وٍوُ سثٍوبل الى ومىًٙ

المهووأً٘ الزؾ ووٓا ثّووب ثٍووبلا لمووٕ ؼمووت م ووك إلووٕ ْمامح الزممووٙه ووٗ تووٍخ 1955ن ْصووبذعذ لمٙووُ
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الووٓزامح ووٗ ٌ ،و

ال ووٍخ ْكمه،ووذ وألكووز رؽووٓ٘أل الزممووٙه ثٓظووك الىووٍّظ الز م٘ ووٗ لووُ ْ ووٗ تووٍخ

 1956ن ع هن الىٍّظ إلٕ الٓزامح ْرهه الزىبذَ ْ٘ؾزٖٓ لمٕ الىٓاذ الزبلٙوخ :الزٓؽ، ٙال ،وُ،الزبم٘خ،
ال ألآي،الزغٓ٘ ،المهغخ المألثٙخ ،اٜومق اٞتموٙخ.
 -5ووٗ تووٍخ 1951نْ ،وؾووبذاح لمزممووٙه الووٓؼٍٗ الؾحووٓوٗ ،رىهووذ الىٓا ووخ لمووٕ ؼمووت ر و م٘
اٞتمن ٗ الٓال٘بد الغٍٓثٙخ اٞتوموٙخ وٗ الىألاؽوض اٞثز ائٙوخ ْالىزٓتوؽخ ْالضبٌٓ٘وخ ْالىمبِو
الزحٍٓ٘ٙخ ْ ٗ الغبومخ.
 -6زؼ شمجخ المهغخ المألثٙخ ٗ عبومخ اٜوٙأل تٌٓحم ٌحألً٘ كزخصص مئٙ

٘زخألهط الؽبلت ُٙ

ثشّبذح الجحبلٓم٘ٓ  ٗ .ع ه المهغبد الشألعٙخ ٗ ،كمٙخ الممٓن ا ٌٞبٌٙخ ْاالعزىبلٙخ.
concerning the Arabic program offered at the faculty of Humanities and Social
Sciences. It is clear that the government has moved another step forward in carrying
out meaningful plans to cope with the needs of the Muslim people of
Thailand…..particularly for those who come from the Islamic private school.1

كمٙخ ال ماتبد اٞتموٙخ ثغبومخ اٜوٙأل تٌٓحم ٌحألً٘ ثم وب كبي ثألٌبوظ ال ماتبد

 -5رأتٙ

اٞتموٙخ ٘ىٍؼ رؾذ ع ه ال،م ،خ ْال هًْ٘٘.ىحً لحمٙوخ ال ماتوبد اٞتوموٙخ سي ر و هن رخصصوبد
ٗ سصوٓل الو ً٘ ْالشوأل٘مخ ْالزألثٙوخ ْاالعزصوبذ اٞتوموٗ ْال ماتوبد اٞتوموٙخ ثألٌوبوظ المهغوخ
المألثٙخ ِْٓ الأٖ ر ،هن  ُٙكض الىٓاذ ثبلمهغخ المألثٙخ.
The momentum that pushes the government to have such a college built at Prince of
Songkla University is derived from efforts to solve the problems of the southern
border provinces. An area which has so long been the focus of government concern2

ْث سد مذْذ ا ٜمبل اٞثغبثٙخ رفّأل ٗ ر بم٘أل الىؤت بد اٞتموٙخ الىحمه،خ ثبلىزبثمخ.
 ٗ،الز ألثأل الأٖ م مزُ وٍؽ خ الزممٙه الضبٌٙخ ث ٓل ٙوُ" سٌوُ ْاظوؼ سي سْلٙوبل الزموٙوأ الى ومىًٙ
ٗ الٓال٘بد الغٍٓثٙخ الخى
ٗ ذلك"

ماظٓي لً ال له الؾحٓوٗ لمىشبم٘ك الزممٙىٙخ ْال ٙبتوخ الىزهجموخ

3

1

Hassan Madmarn, Traditional Muslim Institution in Southern Thailand: A critical study of Islamic
education and Arabic influence in the Pondok and Madrasah systems of Pattani. page226-227
2
Previous page.238
3
Previous.page200
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ْث سد الٍ ْاد ْالىمبمض ْالىؤرىألاد ال،حأل٘وخ رم و لز و ٘ه الض ب وخ الىمْ٘وخ ْالزوبم٘خ
الؾعووبمٖ اٞتووموٗ لىٍؽ ووخ ؽووبٌْٗ .لووه ٘موو وىٍٓلووب لمووٕ الى وومى ًٙالفّووٓم ثىفووبِألِه
اٞتوموٙخ وٗ المهجوب

سْ الحومن ْعو هوذ لّوه ر ووّٙمد كجٙوألح ر وىؼ لّوه ثبٌٞو وبط وٗ الىغزىووك

الزب٘مٌ ٖ وك الىؾب فخ لمٕ ِٓ٘زّه.
ْث س ْعُ الغٍٓة الزب٘مٌ ٖ ٘فّأل ثمٓي ع ٘ ،ؽٙش رغ الى ام
كبوض رب٘مٌ ر هم

اٞتموٙخ وٍزشألح ٗ

المهغوخ الىم٘ٓ٘وخ ْالمألثٙوخ ْالىوٓاذ اٞتوموٙخْ.رغ الى وبع وٍزشوألح وٗ كوض

وحبي سكضأل وً اٌزشبمِب ٗ ثمط الوجمذ المألثٙوخ اٞتوموٙخ ٗ ْ.الىٍبتوجبد ال ٍ٘ٙوخ كمٙو ال،ؽوأل
ْل ٙاٜظؾٕ رحٓي لؽمخ ٗ كض الىؤت بد الؾحٓوٙخ الىٓعٓذح ٗ الٓال٘وبد اٞتوموٙخْ.لّه
٘ٓن المؽمخ ٘ٓن الغىمخ.
ْشووأللذ الؾحٓوووخ ووٗ رخؽووٙػ الىشووبم٘ك الزٍىٓ٘ووخ الحجٙووألح كزمج ٙو الؽألعووبدْ ،رووٓ ٙأل
اٌٞبمحْ،ثٍبل الغ ٓمْ،رشغٙك اٌٞزبط الىؾمهٗ ٗ وشألْق "كض عأل٘خ ثىٍزظ" ْغٙألِب...
ز٘وووبماد وز بمثوووخ لٝتوووألح الىبلحوووخ لمغ ٍوووٓة ْااللز وووبل ثبل وووحبي وووٗ ال وووألٔ ْثبٜكوووبذ٘ى ًٙٙوووٗ
الىؤت وبد الممىٙووخْ .ال ثو سي ٌوأكأل ٍِووب اي لمعووخ الىموك 1ثشوومجُ لمعووخ عو ه عٓ٘ووخ٘ ِْٓ،ؾفووٕ
ثبؽزألان كجٙأل وً ؼألل الزب٘مٌ ْ٘ ًٙالى مىْ ًٙالحضه ٘شّ سي ٗ لّ َ رؾ هٍذ اٜوٓم ْزاذد
الؾأل٘بد وبصخ ثبلٍ جخ لمى مى ًٙالأً٘ لبٌٓا كضٙألا وً الؾحه ال بث
ْ ووووٗ الؾٙووووبح ال ٙبتووووٙخ ثوو و س الزىضٙووووض الجأللىووووبٌٗ لمى وووومىْ،ًٙوٍّه وووووً ر مهوو و وٍصووووت ْز٘ووووأل
الؾبمعٙخْْ،زاماد سوألٔ كضٙألح.
ْاٌمحو و

كوووض ذلوووك لموووٕ الؾٙوووبح الٓٙوٙوووخ لمى ووومى ًٙووووك الجٓذ٘ ،ًٙزغو و ستوووٓاعّه ووووك

ثمطٌْ،شبؼبرّه الؾٙبرٙخ وك ثمطْ،ذماتزّه ووك ثموط ْ،إذا ووب كوبي ٌشوبغ ذٍ٘ٗ،ووبم

كوض

وٍّىب ذٍُ٘ ٗ ؽأل٘خ ْاؽزألان.
ٌْفألا لمؾأل٘خ الزٗ ٘زىزوك ثّوب الى ومىٓي وٗ رب٘مٌو ْ ،الزوٗ ال رزىزهوك ثّوب سعمٙوخ إتوموٙخ
غٙألِه ٗ المبله  ،ئي الؾٓام اٞتموٗ الجٓذٖ وبصوخ أسٖ وؾوبْمح الى ومى ًٙلمجوٓذْ٘ ًٙلوٙ
المح أ ٘ىحٍُ سي ٘حٓي لمٕ و زٓٔ سؽ ً ْسْتك ْسعٓٔ ْسثم ٗ الزخؽٙػ لمى ز جض وىب ِٓ
لم ُٙاٚي .ئي كبٌذ ال ْلخ الجٓذ٘خ ع ع هوذ لمى مى ًٙؽأل٘بد كضٙوألح و بمٌوخ ووك سعمٙوبد غٙوألِه
ٗ المبلهْ ،سـّألد سوبن المبله سٌّب وز وبوؾخ ْوز،زهؾوخ لموٕ اٚووأل-وّىوب كبٌوذ ذْا مّوب الخٙ،وخ
ل،مض ذلك -ئي الى مى ًٙوب زالٓا و صهألً٘ ٗ ؽٓامِه وك اٚؽأل الجٓذٖ.وب زالذ ومفه سٌشؽخ
الى مى ًٙوٓعهّخ إلٕ سٌّ ،ه .ئي سعبوٓا وؤرىألا ذلٓا إل ُٙالى ومى ًٙوػْ ،إي سل وٓا وؾبظوألاد
ْسعبوٓا ٌ ْاد لً اٞتمن ْالؾعبمح اٞتموٙخ بلؾعٓم الى لٓهْي ِه و مىٓي وضمّه ،توٓال
ٔنذ فً  0901-00-4حٕنّى انًهك فً 0951و ٔداو يهكّ سخٌٕ سُت ٔال ٌزال فً انًهك اسًّPhumipol Adulyadej:
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وٙض الى ومىٓي وٗ رب٘مٌو ؽوأل٘زّه وٗ رٓؼ
ْلمٕ المىوٓن ا توزغ ه.وً ذاوض الجمذ سْ ووً وبمعّوب
ً ووبمط الوجمذ سكضوأل ووً اتوزغملّه لّوب وٗ ٌشوأل ذ٘وٍّه ْؽعوبمرّهٙالممعخ وك إوٓاٌّه الى مى
.ٖخ ْتػ الىغزىك الجٓذٙتموٞا
ووألًٚ ٘ألؽهت كوض ْاؽو وٍّىوب ثٓعوٓذ اًٙ٘ ْالجٓذٙ ال ٘ هلٗ سؽ سي الى مى،ألٙوٜٗ ا
 عو اتوزؽبلب إلوٕ ؽو ه، ْلحً ْع ْع ا وك ثمط وٗ زووبي ْاؽو ْوحوبي ْاؽو.ُئزٙبرُ ْثٙٗ ؽ
.ُ ؿ لحض وٍّىب ث بلَ ْرؽٓمَ ْاره بق س،ٍّه ؾٙزؼ سثٓاة الؾٓام ث،أل الزغبْة وك ْاعمّه ثٙكج
ٗ وىً الؽفٓا لً كضت الزؽوٓماد الزو، ٗ ِأا الىغبل1ًْٙإٌٍب ٌمز كىب ثمط الجبؽض
توموٗ الجوٓذٖ ٘ىحٍوُ سيٞسي الزموب٘إل ا،ُ وب صوخ وٗ الغٍوٓة وٍو، وأله ثّب الى مىٓي ٗ رب٘مٌو
ْ٘مؽٗ وضوبال مائموب لم ومه وٗ ـوض سذ٘وبي.حأل،٘ٓظهؼ وموؼ وشألعخ وً معٗ الزمبوض ٌْعٓط ال
. بح آوٍخٙزؾخ ْوزؾبْمح ثؾضب لً الٓصٓل إلٕ ؽ،ٍخ ْلحً و،ْؽفبماد وخزم
مخ ثأي رحٓي ع ْحٙ،تموٗ الجٓذٖ ٗ رب٘مٌ كْٞإٌٍب ٌألٔ سي رغألثخ الؾٓام ْالزمب٘إل ا
.خ ٗ المبله،ر ز ٖ ثّب الشمٓة ْالؾعبماد الىخزم
.ْالغبٌت ال ىمٗ الجصألٖ لّأا الجؾش ٘مألض ذلك ثٓظٓػ

1

Kobkua Suwannathat-pian said in his article: Thailand: Historical and Contemporary Conditions of
Muslim Thais:" Presently, it must be stressed that though violence has been put under control, it can
still flare up again but it is expected to be less and less as the central Government integration policy
beguins to bear positive results. ….The concerted integration projects particularly those which
concentrate on education (religious and secular) and development on a broad basis, have gone a long
way since 1960's to redress a number of the unhappy conditions. If the trend persists, Thai Buddhists
and Thai Malay Muslims can expect a peaceful and prosperous future together". Muslims Rights in non
Muslim majority countries. Institute of Islamic Understanding. Malaysia. pp 1-27. page 27
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