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م�سلمو مورو
ومطالبهم باال�ستقالل وعملية ال�سالم
*مصطفى أولغون

 تركيا،* باحث

 ومطالبهم، حياول هذا البحث تسليط الضوء عىل قضية مسلمي مورو:ملخص
 حيث انترشت خالل العقود اخلمسة األخرية التوترات والرصاعات،باالستقالل والسالم
. وحتديدً ا يف منطقة مورو التي معظم سكاهنا مسلمون،يف جزيرة مندناو جنوب الفلبني
-فالوجود القوي واملطالب القوية للمسلمني رغم أهنم يشكلون األقلية من حيث العدد
. واملمتدّ عىل مدى ما يزيد عىل ألف عام،املتأصل يف املنطقة
مرتبطة بتاريخ اإلسالم
ّ
ًّوقد تك ّللت العملية األخرية باتّفاق دائم يريض ا
.كل من املسلمني والشعب الفلبيني
.والتو ّقعات تتمثل يف أن جتلب العملية سال ًما شاملاً من دون أي عقبات

Moro Muslims' Demands for Independence
and A Peace Process
MUSTAFA OLGUN*

* Researcher,
Turkey

رؤية تركية

ABSTRACT This article attempts to highlight the issue of Moro Muslims and their
demands for independence and peace. Over the last five decades, tensions and conflicts
have spread over the southern Philippine *Island* of Mindanao, mainly in the Muslimmajority Moro region. Although Moro Muslims are considered the minority in terms
of number, their strong presence and demands are rooted in the history of Islam in
the region for more than a thousand years. The recent peace process culminated in a
permanent agreement that would satisfy both Muslims and the Filipino people, while
it is expected that this process will bring about comprehensive peace without any
obstacles.
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المدخل:

ٍ
جزيرة أو يزيد .ويمكننا أن ندرس
يقع الفلبني يف جنوب رشق آسيا ،ويتكون من  7آالف
جغرافيا ثالثة أقس�ا ٍم رئيس�ة ،هي :لوزون ،وفيس�اياس ،ومندن�او .ويمثّل
الفلبين بتقس�يمها
ًّ
ّ
يش�كل
الكاثولي�ك  % 83م�ن س�كان الفلبين الذي�ن يزي�د عددهم عىل مئ�ة مليون ،يف حني
ٍ
ٍ
كبرية يف جزيرة مندن�او واجلزر املجاورة هلا يف
بأعداد
املس�لمون ح�وايل  ،% 10-6ويعيش�ون
1
جنوب البالد.

تعتم�د الفلبني على النظام الرئايس إلدارة البالد ،ويعيش فيها ح�وايل مئة ٍ
عرق ،يتكلمون
س�بعني لغ ًة تقري ًبا .وصل اإلس�بان إىل الفلبني عام 1521م ،وظ ّل�وا حيكمون البالد حتى عام
 ،1898حت�ى اهنزم�وا أمام األمريكان ،ودخلت البالد حتت احلكم األمريكي ،واس�تمر ذلك
حت�ى ُأ ِّسس�ت مجهورية الفلبين عام  1946بع�د  48عا ًما م�ن الغزو األمريك�ي .وقد ناضل
ش�عب مورو منذ احتالل اإلس�بان طوال مخس مئ�ة عا ٍم ،وال يزال يناضل يف س�بيل حريته يف
ٍ
ُ
سنوات
الكفاح املستمر منذ
عملية السالم وهذا
ريا دخلت
ُ
جزيرة مندناو حتى يومنا هذا .وأخ ً
ٍ
طويل�ة مرحل� ًة جديد ًة ،عقب قبول "قانون بانغس�امورو العضوي" بتاري�خ  21يناير /كانون
الثاين .2019

2

 - 1تاريخ مورو

�أ  -دخول �شعب مورو في الإ�سالم:
دائرا حول وصول اإلسلام إىل ش�عب م�ورو وانتش�اره ،إذ يقول
ال ي�زال بع�ض اجل�دل ً
التجار الع�رب يف العه�ود األوىل ،ويقول
بعضه�م :إن اإلسلام وص�ل إىل ه�ذه املنطقة عبر ّ
آخ�رون :إن�ه وصل إليه�ا عرب ماليزيا وإندونيس�يا واهلن�د ،وال س�بيل اآلن إىل متحيص صحة
ٍ
لكن الباحثني عمو ًما يقبلون بوجود ٍ
إسلامية يف
دولة
ّ
أي منهام اس�تنا ًدا إىل الوثائ�ق التارخييةّ ،
منطقة سولو عام 1380م .وتفيد املصادر املحلية أن داعي ًة اسمه "الشيخ رشيف كريم خمدوم"
كبري يف نرش
جاء إىل املنطقة ،وبنى واحدً ا من أقدم املس�اجد يف جزيرة س�يمونول ،وكان له أثر ٌ
اإلسالم يف شعوب املنطقة ،وال يزال يعرف بني شعوب املنطقة بـ "رشيف أوليا" .وبعد وفاته
س�ار عىل إثره أبو بكر بن رشيف بن حممد بن عيل بن زين العابدين ،فانترش اإلسلام يف اجلزر
3
األخرى.

ب � -سنوات اال�ستعمار الإ�سباني:
يف الفرتة نفس�ها التي انترش فيها اإلسلام بدأ املس�تعمرون األوربيون بالتم�دد يف املنطقة،
فمرحلة االستعامر بدأت إ ّبان قدوم فرديناند ماجالن إىل املنطقة باسم ملك إسبانيا عام ،1521
واندالع احلروب الضارية .وقد أطلق ميجل لوبيز دو لوغازيب عىل هذه املنطقة اسم "الفلبني"
رسيعا عىل منطقتَي لوزون
نس�بة إىل فيليب ملك إس�بانيا .وقد جوبِ َه اإلس�بان الذين س�يطروا
ً
ٍ
ٍ
كبرية من قبل املس�لمني الذين كانوا قد اس�تقروا يف
بمقاومة
وفيس�اياس عىل وجه اخلصوص
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جزيرة مندناو منذ مئات السننيّ ،
شبهوا شعب مندناو باملسلمني الذين قابلوهم
وألن اإلسبان ّ
4
يف موريتانيا ساب ًقا ،أخذوا يطلقون عليهم اسم "ماوري" ،أي "مورو" بتعبري اليوم .
ٍ
سنوات طويلة مع اإلسبان جرى التوقيع عىل معاهدة "
يف أعقاب احلروب التي استمرت

 "Qudarat-Lopez Peace Treatyبني ملك مندناو "قدرة اهلل نرص الدين" ولوبيز يف
 24متوز/يولي�و  .1645وهب�ذه املعاهدة اعرتف الطرفان ببعضهام .وش�كل عام  1848نقطة
ٍ
انعط�اف يف هذه احلرب التي اس�تمرت فترة طويلة ،حيث كانت امل�رة األوىل التي تنضم فيها
ٌ
ٌ
بخارية إىل األس�طول اإلس�باين ،وبفضل هذا االمتياز امللحوظ بدأت قوات االحتالل
س�فينة
تكرس مقاومة السكان املحليني .فبدأت السلطنات تفقد نفوذها يف هذه الفرتة ،ومل تعد تستطيع
ٍ
محاية ،ثم ما
محاية الش�عب ،وأصاب الوهن سلطنة املس�لمني املحلية ،وبقي شعب مورو دون
ٍ
ٍ
مس�تقلة عن السلطات السياس�ية .وكان اإلسبان يطلقون
بصورة
لبثوا أن دافعوا عن أنفس�هم
5
عىل هؤالء األش�خاص اس�م " "Juramentadoاملشتقة من كلمة " "juramenterالتي
تعني "يمني الفداء" باللغة اإلسبانية.
تفو ًق�ا ً
بارزا يف
يف أواخ�ر الق�رن العرشي�ن بدأت ق�وات االحتلال الغربية اجلدي�دة حت ّقق ّ
املنطقة .فالواليات املتحدة األمريكية بعد أن وطدت سيادهتا الداخلية بدأت تتحرك لالستيالء
عىل مناطق خمتلفة يف آس�يا وأمريكا اجلنوبية ،فاندلعت عىل إثره احلروب اإلس�بانية األمريكية
يف الفلبين .وعندم�ا أيقن اإلس�بان أهنم غري قادرين على الصمود أمام هذه الق�وات اجلديدة
انسحبوا من الفلبني مقابل تنازالت معينة .6

ج�-سنوات اال�ستعمار الأمريكي:

تعرض ٍ
دب
ملزيد من اهلجوم واالهنيار يف املراحل املتقدّ مة رغم أن األمل ّ
لكن شعب مورو ّ
يف نفوس�هم جراء هزيمة أعدائهم اإلس�بان .وبعد انسحاب إس�بانيا ،بسطت أمريكا سيطرهتا
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تعتم � ��د الفلبي � ��ن على النظ � ��ام الرئا�س � ��ي لإدارة البالد على املنطق�ة ،ومل يك�ن ذل�ك باألم�ر اليسري ،فامرس�ت
ً أمريك�ا عن ًفا بلغ ح�دَّ املجازر يف مطلع الق�رن العرشين
عرق يتكلم � ��ون �سبعين لغة
ويعي�ش فيه � ��ا حوالي مئة ٍ
على وجه التحدي�د .وجرى فيما بعد توقي�ع معاهدتني
ّ
تقري ًبا و�صل الإ�سبان �إل � ��ى الفلبين عام 1521م وظلوا الفتتين لالنتباه يف الفترة التي ش�هدت هزيمة السكان
يحكم � ��ون البالد حت � ��ى عام  1898حت � ��ى انهزموا �أمام األصليين :أوالمها معاه�دة  Batesالتي ُو ِّقعت يف 20
الأمريكان ودخلت البالد تحت الحكم الأمريكي وا�ستمر أغسط�س /آب  1899بني س�لطنة س�ولو واملسؤولني
العسكريين األمريكيين .ث�م م�ا لب�ث أن ُف ِسخت هذه
ذلك حتى �أُ ِ ّ�س�ست جمهورية الفلبين عام 1946
ٍ
ٍ
واح�د ،وبدأ نقل غير املسلمني من
طرف
املعاه�دة من
مناط�ق أخ�رى م�ن الفلبين ،وتوطينهم يف ه�ذه املنطقة
عام  .1912من املثري لالنتباه أن هذه العملية كانت إستراتيجية اس�تعامرية نموذجية ُص ِّممت
ٍ
أقليات .ومل يلبث أن ص�درت قوانني ُق ِّرر بموجبها األرايض
لتحوي�ل ش�عب مورو املسلم إىل
ً
ٍ
أراض لغري املسلمني الذين جرى
أمالكا عام ًة ،وختصيص
التي يملكها شعب مورو منذ القدم
7
توطينهم يف املنطقة.
واملعاهدة الثانية ُو ِّقعت عام  ،1915وسميت بمعاهدة كربنرت ،نسبة إىل فرانك ج .كربنرت،
أول وايل مدين ُعينِّ يف املنطقة .وقد أهنت هذه املعاهدة سلطنة سولو التي حافظت عىل وجودها
عرف فيما إذا كان السلطان و ّقع هذه املعاه�دة بإرادته أو باإلكراه ،لكنه
س�نوات طويلة .وال ُي َ
َقبِ�ل باحلك�م األمريك�ي يف املنطقة ،ففقد السلطان نف�وذه إبان هذه املعاه�دة ،ونقلت حكومة
الوالية صالحيات السلطان إىل الرؤساء الذين جيري تعيينهم .وقد أشار مانويل كيزون ،أحد
ه�ؤالء الرؤس�اء ،إىل تغيير البنية التارخيية لش�عب املنطقة بالق�وة ،يف خطابه ال�ذي ألقاه يف 6
يونيو /حزيران  ،1936فقال" :ال يملك السالطني حقو ًقا أكثر من تلك احلقوق التي يملكها
8
أبسط الناس من شعب مورو".
إن غياب الدولة أو السلطان الذي حيمي ش�عب مورو الذي ُس ِ
�لبت منه أراضيه وتعرض
للظلم باس�تمرا ٍر كان س�ب ًبا يف ظهور العديد من حركات املقاوم�ة .وحركة حروب القالع كام
ُع ِرف�ت يف التاري�خ واح�د ٌة من ه�ذه احلركات التي أطلقه�ا احلاج عبد احلمي�د بونغابونغ عام
 ،1936وق�د دارت هذه احل�روب يف القالع املجاورة لبحرية الناو .أطل�ق احلاج عبد احلميد
بونغابونغ هذا النضال لنيل استقالل شعب مورو ،ومواجهة القمع الذي يتعرض له املسلمون
يف دينهم وعقيدهتم.

يف عام  1921وجه ش�عب مورو يف س�ولو كتا ًبا إىل اإلدارة األمريكية عام  ،1921اعتقا ًدا
منهم أن الفلبني س�تنال اس�تقالهلا ،وأعربوا عن رغبتهم يف البقاء حتت اإلدارة األمريكية ،وإال
وردا عىل هذا الطلب،
فإهنم مستعدّ ون للحرب إىل جانب الراغبني يف إدارة جمتمعهم بأنفسهمًّ .
ٍ
ينص عىل
أعد عضو الكونغرس روبرت باجون مرشوع
قانون بتاريخ  6مارس /آذار ّ ،1926
ٍ
مستعمرات أمريكي ًة ،واس�تقالل املناطق اجلنوبية والوس�طى من البالد.
بق�اء مندناو وس�ولو
ولك�ن عندما نال�ت الفلبني اس�تقالهلا يف  4يونيو /حزيران ُ 1946ض َّم�ت جزيرة مندناو إىل
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حدود هذه الدولة التي ُأنش�ئت حدي ًثا ،بدلاً من منحها اس�تقالهلا ،عىل خالف ما كان يتوقعه
9
السكان املحليون.

د -ا�ستقالل الفلبين:
بعد أن نالت الفلبني االستقالل تواصل تدفق املهاجرين من جزيريت لوزون وفيساياس إىل
وس ِلبت متا ًما البقية الباقية من حقوق اإلدارة وأرايض األجداد التي بدأ يفقدها
جزيرة مندناوُ ،
شعب مورو مع الغزو اإلسباين .فقرر شعب مورو أن يبني دولته املستقلة ،وبدأ من أجل ذلك
10
بكفاح استمر سنوات طويلة.
ٍ
ٍ
منظمة وج�ادة .ويف عهد
مقاومة
أي حرك�ة
مل تظه�ر حت�ى السبعينيات من الق�رن املايض ّ

الرئيس فرديناند ماركوس الذي اش�تهر بنظامه القمعي بدأ ش�عب مورو الذي أخذ نصيبه من
ه�ذا القم�ع مقاومته املسلحة التي ال تزال مستم�رة يف أعقاب جمزرة جابيدا التي وقعت يف 18
درهبم
مارس /آذار  .1968يف البداية ،علم العسكريون من ش�عب مورو أن نظام ماركوس ُي ّ
يف مقاطع�ة صب�اح املاليزي�ة للقيام بعملي�ات ختريبية ،فعارض�وا أوامر املج�زرة .فأعطى نظام
أمرا بقتل العسكريني من ش�عب موروُ ،
فقتِلوا
مارك�وس ال�ذي أراد أن تبقى احلادثة يف اخلفاء ً
ٍ
مجيعا بدون استثناء .لكن هذا التاريخ أصبح نقطة ٍ
جديد
حتول بدأ فيه شعب مورو الكفاح من
ً
11
يف سبيل االستقالل.

 - 2عمليات اال�ستقالل وحركاتها في مورو:

�أ .حركة ا�ستقالل مندناو:
أس�سها "داتو أوتوغ ماتاالم" عام 1968
حركة اس�تقالل مندناو هي أول حركة مقاومةّ ،
تعمر احلرك�ة طويلاً ،لكنها ش�كلت نقطة االنطلاق ومصدر اجلرأة
إب�ان جم�زرة جابي�دا ،ومل ّ
ٍ
ٍ
كبرية من الش�باب،
بصورة
تتكون
واجلس�ارة لدى حركات
التحرر الح ًقا .هذه احلركة كانت ّ
ّ
انعكاس�ا حلركات الش�باب التي تزداد قو ًة ونفو ًذا يف العامل ،بمقتىض ظروف العرص ،حتى إن
ً
عززوا النزعة العسكرية من
ش�باب مورو الذين تل ّقوا تعليمهم النظري والعميل خارج القطر ّ
12
جانب آخر خطا ًبا نظر ًّيا َّ
ٍ
ٍ
ً
مناهضا لالحتالل.
مركزً ا
وطوروا من
جانبّ ،

ب .جبهة تحرير مورو الوطنية:

ُأ ِّس�ست جبه�ة حتري�ر مورو الوطني�ة يف أعق�اب إعالن األحك�ام العرفي�ة يف  23أيلول/
سبتمرب  1972من قبل نظام ماركوس يف الفلبني .ويمكن القول إن جبهة حترير مورو الوطنية
تبعا لبنية تأسيسها األول .ويمكننا تقسيم هذه املجموعات
ُأ ِّسست باجتامع ثالث جمموعاتً ،
إىل جمموع�ة أصحاب الفك�ر القومي ،وجمموعة النخب الب�ارزة يف املنطقة ،وجمموعة املتدينني
زعيم هلذه اجلبهة التي ّ
ال�ذي ّ
تش�كل
يرك�زون عىل القيم اإلسلامية .وانت ُِخب نور ميس�واري اً
13
نظرا لبنيتها القانونية.
السقف ً
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وق�د انتهجت جبه�ة حترير مورو الوطنية منذ تأس�يسها األول سياس� ًة مناهض ًة حا ّد ًة ضد
هنج احلكومة العسكري ،وأعربت عن مطالبها باالس�تقالل التام .وحظيت جبهة حترير مورو
الوطنية بقبول كبري لدى ش�عب م�ورو ،بسبب خطاباهتا وكفاحها العسك�ري ،ثم ما لبثت أن
بدأت حت ّقق نفو ًذا يف املنطقة.

وعلى الرغ�م من أن رئيس مجهوري�ة الفلبني فرديناند ماركوس وص�ف جبهة حترير مورو
ٍ
حتولت خالل ٍ
وقت قص ٍ
وطنية،
ري إىل حركة حترير
الوطني�ة باجلامع�ة اإلرهابية ،فإن هذه اجلبهة ّ
س�واء بسبب مكتسباهتا امليداني�ة أم بسبب الدعم الذي تلقته من العامل اإلسلامي ،فرتاجعت
حكوم�ة مانيلا خط�و ًة إىل ال�وراء ،وقبل�ت عرض الوس�اطة والب�دء بمحادث�ات السالم مع
جبه�ة حترير مورو الوطني�ة .فبدأت حمادثات السالم بني جبهة حترير م�ورو الوطنية ،واإلدارة
الفلبيني�ة ،بمعاه�دة طرابلس عام ُ .1976
وأج ِريت املحادث�ات من أجل االتفاق الذي يقرتح
14
احلكم الذايت يف  13منطقة.
الت�ام بدلاً من
يف ه�ذه األثن�اء ظه�ر تباين يف اآلراء بين اجلناح الذي يطالب باالس�تقالل
ّ
احلكم الذايت ضمن جبهة حترير مورو الوطنية .وقال سالمت هاشمي الذي كان مسؤولاً عن
مسلم ،وهذا األمر من أولوياهتم ،ومن
العالقات اخلارجية يف اجلبهة :إن ش�عب مورو ش�عب
ٌ
هن�ا كان يناش�د برضورة أن يكون املسلمون مسؤولني عن إدارة ه�ذه األرايض التي توارثوها
ٍ
ني إىل ظه�ور ٍ
ع�ن أجدادهم ،بش�كلٍ كام�لٍ ومستقل ،فأفىض هذا املوق�ف بعد ح ٍ
جديد
فريق
ضمن جبهة حترير مورو الوطنية ،وتأسيس جبهة حترير مورو اإلسالمية.

ويف عه�د الرئيسة ك�رازون أكينو التي تول�ت منصب رئيس مجهوري�ة الفلبني عام 1989
إث�ر اس�تبعاد مارك�وس بالثورة الش�عبية ،اعُت�رُ ِ ف بمنطقة بانغسام�ورو املسلمة منطق� ًة تتمتع
تنضم إىل
باحلك�م الذايت .ولكن جبهة حترير مورو الوطنية التي اعرتضت عىل حدود املنطقة مل
ّ
العملي�ة ،فاعترف النظام الفلبيني بحق احلكم الذايت خلم�س مقاطعات فقط .ورغم أن جبهة
حتري�ر م�ورو الوطنية رفضت يف البداي�ة إدارة احلكم ال�ذايت؛ فإنهّ ا و ّقعت معاه�دة جاكرتا يف
 2س�بتمرب /أيل�ول  .1996وبموجب هذه املعاهدة أصبح نور ميس�واري رئيس املنطقة ذات
احلك�م الذايت .ولكن جبهة حتري�ر مورو الوطنية انتقلت مرة أخ�رى إىل الرصاع؛ بسبب تباين
ٍ
ٍ
واحد منذ البداية .يف هذه املرحلة،
طرف
األفكار ،ومشكلة احلدود التي جرى رسمها من قبل
ّ
حتول معظم حماربوها إىل موظفين أو انتقلوا إىل احلياة
فق�دت جبهة حترير م�ورو الوطنية التي ّ
املدنية -قوهتا العسكرية ،ونفوذها يف املنطقة.

ج .جبهة تحرير مورو الإ�سالمية:
يف أعق�اب التباين يف مواقف املجموعات املتحدة حتت س�قف جبه�ة حترير مورو الوطنية
ٌ
جمموعة يقودها سالمت
من عملية السالم وعالقاهتا مع احلكومة املركزية الفلبينية -انفصلت
هاش�مي ،وهي تدعو إىل وجوب االس�تمرار يف الكفاح املسلح من أجل االستقالل التام بدلاً
اعتبارا من عام  .1977يف الواقع ،بدأ تباين اآلراء بالظهور بعد فرتة وجيزة
م�ن احلك�م الذايت
ً
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من تأس�يس جبهة حترير مورو الوطنية .فكان سلامت هاش�مي يق�ول :إن جمتمع مورو يفقد
ٍ
ريا
ببطء قيمه الدينية ،وينادي برضورة بناء هذا الكفاح عىل أساس إعادة هيكلة املجتمع .وأخ ً
حص�ل االنفص�ال عندما قبل زعي�م جبهة حترير م�ورو الوطنية ،نور ميس�واري ،خيار احلكم
الذايت .15

ريا من ش�عب م�ورو .ومل
وج�دت جبه�ة حترير م�ورو اإلسلامية منذ تأس�يسها دعًم�اً كب ً
تك�ن احلرك�ة تتعام�ل مع بيئته�ا بطريقة عدواني� ًة ،فقد حافظت دائًم�اً عىل املناط�ق التي كانت
حتت س�يطرهتا للدفاع عن ش�عب مورو املسل�م .وعاش املحاربون مع ذوهي�م يف املعسكرات
ٍ
مقابلة
العسكرية ،ومارس�وا الزراعة ضمن إمكاناهتم اخلاصة ،وشيدوا املدارس واملشايف .ويف
م�ع زعي�م جبهة حترير مورو اإلسلامية ،قال احلاج م�راد إبراهيم :إهن�م مل يستخدموا األلغام
ّ
ق�ط؛ ك�ي ال يتسبب�وا يف مقتل املدنيني ،ومل هيامج�وا املدنيني عىل اإلطالق .وعلى الرغم من أنه
قبِ�ل بوجود بعض اهلجامت الفردي�ة أو اخلاطئة ،فإنه ّأكد أهنم جتنبوا اس�تهداف املدنيني عمدً ا
باعتباره إسرتاتيجية .16

ترفض جبهة حترير مورو اإلسالمية االنتقادات املوجهة إليها ،وتؤكد دائماً أهنا حركة حترير
كفاحا حيترم القوانني الدولية ،وتناضل من أجل اس�تقالل أراضيها ،متا ًما كام
وطني�ة ،ختوض ً
تفعل منظمة التحرير الفلسطينية .ور ّد سالمت هاشمي
عىل الذين يصفون احلركة باإلرهاب قائلاً" :جبهة حترير عل � ��ى الرغ � ��م م � ��ن �أن رئي� � ��س جمهوري � ��ة الفلبين
مورو اإلسلامية تريد الديمقراطية .وال يمكن ألحد يف فردينان � ��د ماركو� � ��س و�صف جبه � ��ة تحرير مورو
العامل أن يقول إن جبهة حترير مورو اإلسلامية إرهابية.
الوطنية بالجماعة الإرهابي � ��ة ف�إن هذه الجبهة
وجبه�ة حتري�ر م�ورو اإلسلامية تقب�ل بتحدي�د برامج
ّ
ق�صير �إل � ��ى حركة تحرير
�ت
�
�
ق
و
خالل
�ت
�
�
ل
و
تح
ٍ
ٍ
التنمي�ة ،وإع�ادة تأهي�ل املناط�ق الت�ي تأث�رت باحلرب
وإدارهتا" .17
وطني � � ٍ�ة �س � ��واء ب�سب � ��ب مكت�سباته � ��ا الميدانية �أم

يف  20أيل�ول /س�بتمرب التق�ى هاش�مي م�ع رئيسة ب�سبب الدعم الذي تلقته من العالم الإ�سالمي

الفليبين غلوري�ا أروي�و يف مكت�ب كويف عن�ان ،األمني
العام لألمم املتحدة حينذاك ،وعرض عليها املساعدة إلجياد ّ
حل س�يايس دائم وسلام ش�امل
لتحدّ د بانغسامورو مصريها بنفسها .وعندما قابلت احلكومة هذا العرض باإلجياب انتعش�ت
دبلومايس من أجل جبهة حترير مورو اإلسالمية.
وسجل ذلك عىل أنّه نرص
اآلمال يف املنطقة،
ِّ
ّ
فهذا يعني أن جبهة حترير مورو اإلسالمية ليست منظمة إرهابية يف عيون األمم املتحدة ،وأهنا
َ
املخاطب عىل طاولة احلوار من قبل احلكومة الفلبينية باعتبارها حركة حترير مرشوعة.

 - 3عملية ال�سالم وخريطة الطريق الم�ؤدية �إلى الحكم الذاتي:

ب�دأت أوىل حمادثات السالم بني احلكومة الفلبينية ومسلم�ي مورو حتت قياده جبهة حترير
م�ورو الوطنية .وق�د ُع ِقد االتفاق األول بني اجلبهة واحلكوم�ة الفلبينية يف  23كانون األول/
ديسمبر  .1976وبع�د املحادث�ات التي جرت بوس�اطة منظم�ة املؤمتر اإلسلامي ،اقترُ ِحت
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إقامة حكم ذايت يف  13منطقة و 9مدن ،بنا ًء عىل اتّفاق طرابلس الذي ُو ِّقع يف العاصمة الليبية
طرابل�س .ولكن رغبة الرئيس الفلبيني فردينان�د ماركوس يف تغيري نطاق منطقة احلكم الذايت
ُب َعي�د االتف�اق أدت إىل إهناء عملية السلام .أراد ماركوس يف البداية اتّفا ًقا يش�مل  10مناطق
وإدارتني خمتلفتني مس�تقلتني ،بدلاً من اتّفاق يش�مل  13منطقة وإدارة مس�تقلة واحدة .وبعد
هذا القرار ّ
حل الرصاع مكان حمادثات السالم ،ونزل الشعب إىل امليادين نتيجة قمع املعارضة
ُ
ُ
واألحكام العرفية التي أ ِ
علنت إثر الضغوطات املكثفة عىل الش�عب يف الفلبني ،وأ ِّجل تأسيس
احلكم الذايت إىل ما بعد سقوط نظام الديكتاتور فرديناند ماركوس .18

ويف عه�د ك�ورازون أكينو ج�رى التوقيع عىل اتفاق ج�دة يف اململكة العربية الس�عودية يف
 ،1987حي�ث اتّفق�ت األطراف عىل البدء جمد ًدا بمحادثات احلكم ال�ذايت يف مندناو .غري أنه
وف ًق�ا للقانون املعتمد يف  ،1989مل ُيقبل رشط احلكم الذايت الذي طالبت به جبهة حترير مورو
اس�تفتاء قاطعته جبهة حترير مورو الوطنية .ومل
الوطنية يف  13منطق ًة ،وبدلاً من ذلك ،أج ِري
ٌ
يكن االس�تفتاء ملصلحة "نعم" إال يف  4مناطق ،هي :الناو ديل س�ور ،وماغويندناو ،وسولو،
وتاوي-ت�اوي 19.وع�ادت جبهة حتري�ر مورو الوطني�ة إىل الكفاح املس�لح بذريعة أن احلكم
املؤس�س ال يمث�ل اجلامعات والرشائ�ح املجتمعية كاف�ة يف املنطقة .وبع�د ذلك ،جرى
ال�ذايت َّ
توقيع معاهدة السلام النهائي يف مدينة جاكرتا اإلندونيس�ية عام  1996إثر حمادثات السلام
التي بدأت مرة أخرى بإرشاف الوس�طاء الدوليني ،وبفضل البيئة الناعمة التي كانت موجودة
استمرت لسنوات،
يف عهد فيدل فالديس راموس .وهكذا انتهت التوترات والرصاعات التي
ّ
و ُفتِ�ح باب العملية السياس�ية على مرصاعيه .وانت ُِخ�ب زعيم جبهة حترير م�ورو الوطنية نور
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حاكم عىل املنطقة املستقلة يف جزيرة مسلم مينداناوُ ،
وض َّم أعضاء جبهة حترير مورو
اً
ميسواري
الوطني�ة إىل القوات املس�لحة الفلبينية ،أو قوات الرشطة الوطني�ة الفلبينية .ولكن بعد دخول
االتفاق حيز النفاذ بفرتة وجيزة ،ظهرت املش�كالت بس�بب الصعوبات التي حدثت يف تنفيذ
االتفاق ،واستياء شعب مورو .وبحلول عام  2001ترك نور ميسواري منصبه يف إدارة منطقة
احلك�م ال�ذايت ،إذ مل يكن هذا اًّ
حل لقضايا ش�عب مورو .وخرست جبه�ة حترير مورو الوطنية
التي فقدت الدعم بني الش�عب يف أثناء جتربتها الفاش�لة يف احلكم الذايت -قوهتا العس�كرية إىل
ٍ
ح�دٍّ
كبير ،جراء تعيين حماربيها من العس�كريني ورجال الرشطة يف أماكن أخ�رى من البالد.
ومن�ذ ذل�ك احلني أصبحت جبه�ة حترير مورو اإلسلامية اجلبهة األكثر متثيلاً لش�عب مورو،
واألكثر تل ّق ًيا للدعم من شعب مورو.

 - 4جبهة تحرير مورو الإ�سالمية ومحادثات ال�سالم:

أس�فر الرصاع املس�تمر منذ نصف ٍ
قرن بني احلكومة الفلبينية وش�عب مورو يف سبيل إقامة
احلكم الذايت عن مقتل آالف األشخاص ،وجلوء أكثر من مليوين شخص .وبدأ القسم الرئيس
الثاين من حمادثات السلام مع جبهة حترير مورو اإلسلامية عام  ،1997من أجل القضاء عىل
آث�ار الرصاع�ات الطويلة األم�د يف املنطقة ،وضامن الع�ودة إىل احلياة الطبيعي�ة .وألن االتفاق
الس�ابق م�ع جبهة حتري�ر مورو الوطني�ة كان يتضم�ن مناطق معين�ة ،فقد وقف�ت جبهة حترير
ٍ
مس�افة منه ،وواصلت الكفاح املس�لح .ودخل األطراف عملية سلام
مورو اإلسلامية عىل
جديدة بوس�اطة ماليزية تس�تهدف إهناء العنف يف املنطقة ،وإقناع جبهة حترير مورو اإلسالمية
بالسالم.

ومل يكد جوزيف اسرتادا يصل إىل سدة احلكم يف البالد عقب انتهاء والية الرئيس الفلبيني
في�دل رام�وس ع�ام  ،1998حتى أعل�ن حر ًبا عىل جبهة حترير مورو اإلسلامية بش�كلٍ مث ٍ
ري
يف ترشين األول/أكتوبر ُ ،1999
وش َّ�لت حمادثات السلام التي كانت جارية ولو بمستويات
متدين�ة .ويف أعق�اب هذا التغيير املفاجئ أعلن زعيم جبهة حترير مورو اإلسلامية سلامت
هاشمي جتميد مساعي السالم ،معلنًا جها ًدا جديدً ا ضد إدارة اسرتادا .واستوىل اجليش الفلبيني
الذي أطلق عملية عسكرية كبرية يف بانغسامورو عىل معسكر أبو بكر ،املعسكر املركزي جلبهة
20
حترير مورو اإلسالمية ،فحصل بذلك عىل امتياز كبري.
ٍ
ٍ
واحد باسم
جانب
واس�تؤنفت عملية السلام مر ًة أخرى مع إعالن وقف إطالق النار من
احلكوم�ة ،يف عهد غلوريا أرويو التي جاءت خل ًفا السترادا عام  .2001وبوس�اطة احلكومة
املاليزية ،و ّقع أدواردو أرميتا ،مستش�ار عملية السلام ،واحلاج مراد إبراهيم نائب زعيم جبهة
حتري�ر مورو اإلسلامية اتفا ًقا الس�تئناف حمادثات السلام .فجرى العمل على القوانني التي
تشمل توسيع املنطقة املستقلة يف جزيرة مسلم مندناو ،ثم االنتقال إىل االستفتاء.
ٍ
ٍ
مس�دود ،بع�د اهلجوم الذي ش�نته القوات
طريق
ودخل�ت عملية السلام م�ر ًة أخرى يف
ٍ
واحد من االتفاق الذي جرى يف
املس�لحة الفلبينية عىل جبهة حترير مورو اإلسلامية ،بعد يو ٍم
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طرابل�س ضمن عملية السالم .وقد قامت اإلدارة الفلبينية هبذه العملية زاعم ًة أن جبهة حترير
هترب الناس يف باس�يالن .ث�م ُأ ِ
علن عن وقف
مورو اإلسلامية تدعم مجاعة أيب س�ياف التي ّ
إطالق النار مرة أخرى ،بناء عىل حمادثات غري رسمية بوساطة ماليزية.

دورا يف عمليه السالم اجلارية منذ س�نوات ،ومن
أ ّدت جهات فاعلة حملية وأجنبية متعددة ً
دورا فاعلاً منذ البداية ،بصفتها الطرف الثالث الذي يذ ّلل الصعوبات،
بينها ماليزيا التي أ ّدت ً
ورئي�س بعثة فري�ق املراقبة الدويل .كام جرى تش�كيل جمموعة االتص�ال الدولية ( )ICGعام
 2009لدعم عملية السالم .كذلك أ ّدت اليابان واململكة العربية السعودية ،وتركيا ،واململكة
املتح�دة املوجودة ضمن جمموع�ة االتصال الدولي�ة ،ومركز احلوار اإلنساين ،ومجاعة س�انت
دورا ً
نش�طا يف عملية السالم .إىل جانب
ايغيديو ،وموارد املصاحلة ،ووقف املحمدية وآس�ياً -
ٍ
ق�رب ،وبدأت متارس
ه�ذه البل�دان واملنظامت تابعت منظمه التعاون اإلسلامي العملية عن
بشكل فاعل دورها الضامن الذي اضطلعت به منذ أوائل التسعينيات.21
وبعد مفاوضات طويلة وعمل شاق ،متكن الطرفان من االتفاق عىل إطار ما يسمى باتفاق
بانغسام�ورو ( )Framework Agreement on the Bongsamoro=FABع�ام
 ،2012حيث قبلت حكومة الفلبني تأس�يس منطقة بانغسامورو ذات احلكم الذايت يف جزيرة
مندناو واجلزر املجاورة التي أغلبية س�كاهنا مسلمون ،ووافقت جبهة حترير مورو اإلسلامية
22
عىل وضع السالح.

وبحس�ب امل�ادة  11املؤقت�ة والتطبي�ق ال�وارد يف االتف�اق اإلط�اري الذي ين�ص عىل أنه
"سيجري إنشاء فريق مراقبة من طرف ثالث بحيث يتكون من منظامت دولية وحملية ،ويراقب
مراح�ل االتف�اق"  23جرى إنش�اء فري�ق الط�رف الثالث للمراقب�ة ( .)TPMTوت�وىل فريق
مهمة تقدي�م تقييامته ومالحظاته حول مجيع مراحل االتفاق عىل ش�كل تقرير يف هناية
املراقب�ة ّ
ٌ
معروف يف املحافل الدولية .وقد
ش�خص
العملية .يتكون  TPMTمن  5أعضاء ،ويرتأس�ه
ٌ
ِّ
رش�ح للعضوي�ة اثن�ان من قبل منظمات املجتمع املدين املحليةّ ،
ورش�ح آخر م�ن جبهة حترير
وتك�ون فريق املراقبة من مخسه أعضاء،
م�ورو اإلسلامية ،والبقية من قبل حكومة الفلبني.24
ّ
هم :أليسرت ماكدونالد س�فري االحتاد األوريب السابق  ،وحسني أوروج عضو جملس أمناء هيئة
اإلغاث�ة اإلنساني�ة وحق�وق اإلنسان واحلري�ات ( ،)İHHووس�ام جيجك من وقف آس�يا،
وكارين تنيادا من غاس�تون ز .أورتيغاس ،والقس كوثدو من أونيباد ( UNYPADالشباب
25
املوحد من أجل السالم والتنمية).

وقبلت األطراف مسؤولية فريق املراقبة .ويف هذا السياق ،سيجتمع الفريق ملراقبة العملية
تقريرا عنها .وسوف يعمل الوفد الذي يواصل مهامه بتعيني
وتقييمها مر ًة كل شهرين ،ويقدّ م
ً
احلكوم�ة االنتقالي�ة؛ عىل متابعة مراح�ل عملية السالم حت�ى االنتخابات التي س�تجري عام
 .2022وعندم�ا تحُ دَّ د احلكومة اجلديدة باالنتخابات ،س�ينهي الوف�د مهمته بتقديم تقري ٍر عن
26
تقييامته حول العملية.
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 - 5معاهدة �إطار الحكم الذاتي:
يف  6-2ترشين األول/أكتوبر  2012جلست جبهة حترير مورو اإلسالمية وحكومة الفلبني
عىل طاولة احلوار من أجل اتفاق بانغسامورو اإلطاري (Framework Agreement of
مهمة من أجل عملي�ة السالم .ويف ترصيح
 )Bangsamoro=FABال�ذي ُي َع�دّ مرحل�ة ّ
ل�ه يف  7ترشي�ن األول/أكتوب�ر أعل�ن رئيس الفلبين بنينو أكين�و موافقته عىل توقي�ع االتفاق
اخل�اص بإقامة كيان س�يايس مستقل باس�م "بانغسام�ورو" بدلاً من منطق�ة  ARMMالذي
اعتربه "مبادرة فاشلة" .وعقب هذا الترصيح ،دارت سلسلة من حمادثات السالم بني الطرفني
بلغ�ت  22جلس�ة حمادثة عىل مدى  9س�نوات إىل أن ُو ِّق�ع االتفاق اإلط�اري يف  15أكتوبر/
ترشين األول .2012
و ُق َبي�ل اتفاق بانغسامورو الش�امل ُأ ِّس�س "اجلهاز املستقل لترك السالح" يف  22مارس/
آذار  ،2014لتنسيق عملية إلقاء السالح لدى جبهة حترير مورو اإلسلامية ومراقبتها وإعداد
مهمة تعيني األسلحة والذخائر مع أفراد قوات بانغسامورو
تقرير عنها .وتو ّلت هذه املجموعة ّ
املسلح�ة اإلسلامية ( )BIAFالتي ت َُع ّ�د االحتاد املسلح
قرن بين
املكون من �أ�سفر ال�ص � ��راع الم�ستمر من � ��ذ ن�صف ٍ
جلبه�ة حترير مورو اإلسلامية .وتوىل الوف�د ّ
ثالث�ة أعض�اء دوليين وأربع�ة أعض�اء حمليني ،برئاس�ة الحكوم � ��ة الفلبيني � ��ة و�شعب مورو ف � ��ي �سبيل
السفري س�ليم َل َونت ش�اهني قايا بعض
ّ
املهام ،مثل قبيل �إقامة الحكم الذاتي عن مقتل �آالف الأ�شخا�ص
تطبي�ق برنام�ج ق�وات بانغسامورو املسلحة اإلسلامية
ولجوء �أكثر م � ��ن مليوني �شخ�ص وبد�أ الق�سم
جلمع األسلحة وتطهري بانغسامورو من السالح.

وترك�ت جمموع�ة مكونة من  145ش�خصا السالح الرئي�س الثاني من محادثات ال�سالم مع جبهة
ً
ّ
عام  2015إثبا ًتا إلس�هام جبهة حترير مورو اإلسلامية تحرير مورو الإ�سالمية عام 1997

وس� ِّلمت األس�لحة الثقيل�ة باملعنى
يف عملي�ة السلامُ .
الرم�زي إىل الوف�د ال�ذي يرتأس�ه حيدر َب ْرك س�فري مجهوري�ة تركيا يف مانيال .وحرض مراس�م
27
التسليم الرئيس الفلبيني بنينو أكينو ،ومراقبون من النرويج وبروين.

ويف  27آذار/م�ارس ُ 2014و ِّق�ع اتفاق بانغسامورو الش�امل الذي يمثّ�ل املرحلة التالية
فو ِّق�ع يف البداي�ة االتفاق اإلط�اري ،ثم االتفاق الش�امل الذي ك�ان كفيلاً
لتأس�يس السلامُ .
بإحلال السلام يف املنطق�ة بعد نضال مورو الطويل يف س�بيل احلرية ،وحصول الش�عب عىل
احلكم الذايت.
قرر الطرف�ان أن الوضع القائم غري
يتأل�ف االتفاق الش�امل من ثامني�ة عناوين رئيسة ،فقد ّ
ِ
مقبول ،وتقرر تأس�يس حكوم�ة بانغسامورو بدلاً من السلطة املوجودة .واعتُمد الدس�تور يف
وح�دِّ دت مسؤوليات احلكوم�ة املركزية وإدارة
حك�م بانغسام�ورو وف ًقا للقانون األس�ايسُ ،
وحدِّ دت تفاصيل متعلقة بالدفاع واألمن اخلارجي والسياسة اخلارجية وقضايا
احلكم الذايتُ ،
ور ِس�مت حدود
التجارة العاملية والسياس�ة النقدية واألمن ،وغري ذلك من املسائل الداخليةُ ،
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إدارة احلك�م ال�ذايت ،و ُقبِ َلت ه�ذه احلدود بإجراء بع�ض التعديالت يف االتف�اق األخري .ويف
إطار احلقوق األساس�ية ،جرى ضامن احلقوق األساسية لشعب بانغسامورو ،مثل حق احلياة،
ٍ
وحري�ة الدين واملعتق�د ،واخلصوصية .ووافق الطرفان عىل بناء ٍ
انتقالية ،ملواصلة العملية
آلي�ة
وتوصل الطرفان إىل اتّفاق من أجل اس�تعامل امل�وارد الطبيعية وتكوين موارد الدخل
بنج�اح.
ّ
أهم مراحل االتّفاق لتكشف عن رأي الناس
لدى بانغسامورو .وجاءت مادة التطبيع التي ت َُعدّ ّ
وتوصلت األطراف إىل اتّفاق بش�أن عمليه التطبيع
يف العيش السلمي يف أرايض بانغسامورو،
ّ
28
التي تتيح للناس العيش الكريم ،وحتسني ظروف احلياة ،واملشاركة يف احلياة السياسية .

وبينام كانت التوقعات يف إطار االتفاق تنصب عىل خلق أجواء إجيابية بخصوص املستقبل،
تسببت بعض التطورات اإلقليمية يف خلق الفوىض عىل حني ِغ ّرة .إذ كان من املتو ّقع أن يصل
اتف�اق بانغسام�ورو اإلطاري إىل الربمل�ان بحلته النهائي�ة ،لكن اجليش الفلبين�ي ن ّفذ عملية يف
ماماس�ابانو يف  25كان�ون الثاين/يناير 2015؛ للقضاء عىل ذي الكف�ل عبد اخلري ،املقاتل من
نظرا لع�دم تبادل املعلومات االس�تخبارية يف املنطق�ة اخلاضعة لسيطرة
أص�ول ماليزي�ة .لكن ً
جبهة حترير مورو اإلسالمية ،حصلت اشتباكات بني أفراد القوات املسلحة الفلبينية ،واجلناح
العسك�ري جلبهة حترير مورو اإلسلامية ،وأس�فرت االش�تباكات عن مقت�ل  44جند ًّيا و18
فلبينيا.
مقاتلاً
ًّ
وعق�ب تصاعد التوتر اعرتى غموض مفاجئ نتائج التصويت يف الربملان الفلبيني .فأعلن
َ
توقف املحادثات
رئي�س جلنة اإلدارات املحلية يف جملس الش�يوخ الفلبين�ي فرديناند ماركوس
الت�ي تتناول أحكام قانون بانغسامورو األس�ايس 29.وأعلن السينات�ور آالن بيرت كايتانو أحد
أهم الالعبني واملتحدّ ثني باس�م االتفاق ،أنه س�حب دعمه لعملية السالم التي دخلت مرحلة
اخلط�ر .وبع�د هذه الترصحيات ،مل يص�ل القانون إىل الربملانُ ،
وأ ِ
فعليا يف عملية
رجئ الشروع ًّ
30
السالم إىل موعد آخر.

 - 6الحكم الذاتي في بانغ�سامورو:

ك�ان رئيس مجهورية الفلبني السادس عرش رودريغو دوتيريت يعرف مسلمي بانغسامورو
ومش�كالهتم معرف ًة جيد ًة؛ ألنه كان وال ًيا ملدينة دافاو يف مندناو لسنوات طويلة ،وعندما بارش
بوضوح أنه س�يستأنف حمادث�ات السلام يف بانغسامورو .وتبين أن أحداث
وظيفت�ه أع�رب
ٍ
الشغب واألمن العام التي تفاقمت يف املنطقة ُق َبيل التصويت يف الربملان مل تكن من باب الصدفة.
ٍ
جديد مع فوز دوترييت باالنتخابات
وتسارعت املحادثات بش�أن قانون إطار بانغسام�ورو من
ومبارشت�ه العمل ،وبعد تعديل اس�م القان�ون أخذ حلته األخرية عىل أنّ�ه "قانون بانغسامورو
العض�وي" .وج�رى مترير هذا القان�ون من الربملان بعد إجراء بع�ض التعديالت ،ودخل حيز
التنفي�ذ بعد توقيعه من قب�ل الرئيس دوترييت يف  26يوليو /مت�وز  2016.31وحتدَّ َدت املناطق
التي ستنضم إىل حدود إدارة املسلمني املستقلة اجلديدة يف بانغسامورو /مندناو بعد االستفتاء
وحدِّ دت حكومة بانغسامورو االنتقالية يف 80
الذي ُأج ِري يف  21كانون الثاين/يناير ُ ،2019
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وعِّي�نِّ رئيس الوزراء والن�واب والوزراء يف اإلدارة اجلدي�دة ،يف حني بدأ زعيم جبهة
عض�واُ ،
ً
حتري�ر مورو اإلسلامية ،وأحد مهن�ديس االتفاق احلاج م�راد إبراهيم مزاول�ة وظيفته بصفته
رئيس احلكومة االنتقالية بتاريخ  22فرباير /ش�باط  .2019وس�يبقى مراد إبراهيم يف منصبه
ملدة  3سنوات ،وست َ
ُنشأ اإلدارة املستقلة بالكامل مع االنتخابات املقرر إجراؤها عام .2022

ٍ
ُ
ّ
أس�ايس جيري به حتدي�د مجيع حقوق املنطقة
اتفاق
قانون
إن قان�ون بانغسام�ورو العضوي
ّ
الت�ي س�تُبنَى يف املج�االت االقتصادية والسياس�ية والقانوني�ة ،ويتكون ه�ذا االتفاق من 18
32
رئيسا:
عنوا ًنا ً
االسم واهلدفُ :س ِّمي االتفاق بوصفه القانون العضوي ملنطقة بانغسامورو املتمتعة باحلكم
املقرر إنش�اؤه .واهلدف من
الذايت يف مندناو املسلمة .هبذا التعريف تعينّ اس�م الكيان السيايس ّ
القان�ون هو محاية هويه الش�عب الفلبيني املسل�م يف املنطقة ،ومستقبله ،وحكم�ه الذايت بكيان
مستقل.
هوي�ة بانغسام�ورو :هوي�ة بانغسام�ورو هي هوية السك�ان األصليني الذي�ن حافظوا عىل
وجوده�م ُق َبيل االس�تعامر اإلس�باين ،وال يزالون يش�عرون بأهنم ينتمون إىل ه�ذه اهلوية حتى
يومنا .وقد ُقبِل الع َلم الرسميِّ ،
والشعار ،والنشيد الوطني ملنطقة احلكم الذايت.
احل�دود القانونية للمنطقةُ :ر ِس�مت ح�دود أرايض بانغسامورو باالس�تفتاء .و ُقبِلت هذه
ور ِس�مت حدود منطقة بانغسامورو املسلمة ذات
املنطق�ة بوصفها جز ًءا ال يتجزأ من الفلبنيُ ،

احلك�م ال�ذايت وبقية املدن والقرى التي س�تكون ضمن ح�دود أرايض بانغسام�ورو .وتولت
حكوم�ة بانغسامورو إدارة املياه التي بقيت ضم�ن أرايض بانغسامورو ،وإدارة املياه يف املنطقة
املتامخة للحدود عىل طول  15كم.

املبادئ والسياس�ات العامة :يف إطار السياس�ات العامة ُعدَّ ت منطق�ة بانغسامورو املتمتعة
حت�ددت تفصيالت املواد
باحلك�م الذايت ج�ز ًءا ال يتجزأ من دوله الفلبين .حتت هذا العنوانّ ،
اآلتية :احلكم الذايت ،النظام االنتخايب ،اإلدارة املدنية ،العدالة االجتامعية ،االتفاقات الدولية،
حقوق السكان املحليني الذين ال ينتمون إىل ش�عب مورو ،حرية االنتخاب ،اهلوية السياس�ية.
وحتددت احلرية السياسية واالقتصادية والثقافية بفضل بناء شعب بانغسامورو إداراته املستقلة.
ُ
ُ
حقوق شعب بانغسامورو من خالل ضامن العمليات الديمقراطية.
وض ِمنَت

السلط�ة اإلداري�ة /احلك�م :بقي�ت احلق�وق الت�ي خترج ع�ن احلق�وق املمنوح�ة حلكومة
بانغسامورو يف عهدة احلكومة الوطنية .ويف املادة ذات الصلة ،حتدّ د بالتفصيل جمال صالحيات
إدارة بانغسامورو املستقلة كاآليت:
 -السلطة العدلية

 -التنظيم اإلداري
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 -التجارة

 -وضع املوازنة

 -املسح العقاري

 -اخلدمات املدنية

 -التعاونيات واملبادرات االجتامعية

 -تعيني حدود البلديات والربنجيات (قرية أو حملة).

 -تأسيس الرشكات والرشكات الرائدة التابعة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة

 -إجياد موارد الدخل

 -التبادل الثقايف والتعاون االقتصادي والفني

 -القوانني التقليدية والنساء والشباب واملس ّنون

 -ختفيف أخطار اآلفات وإدارهتا

 إدارة النفايات الصلبة اإليكولوجية ومكافحة التلوث -املناطق االقتصادية واملراكز الصناعية واملوانئ احلرة

 التعليم وتع ّلم املهارات -صالحية التأميم

 -إدارة البيئة والغابات

 -الثروة السمكية والبحار وموارد املياه

 -احلج والعمرة

 -الصحة

 -السكن واإلسكان

 -خدمات ومؤسسات اإلغاثة اإلنسانية

 -حقوق اإلنسان

 -املياه اجلوفية وطرقها

 -التمويل والعمل املرصيف اإلسالمي

 -العمل والعاملة واملهن

 -املكتبات واملتاحف والتاريخ

 -القروض وأشكال االقرتاض األخرى
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 -املنظامت الشعبية

 -استثامرات قطاع الطاقة

 -إجراءات اخلدمات العامة

 -األشغال العامة والبنى التحتية

 -ترتيبات احلجز الصحي

 -تسجيل حاالت الوالدة والزواج والوفاة

 النسخ التي ست َُعطى مؤسسة اإلحصاء الفلبينية

 -الرتتيبات اخلاصة بإنتاج وتوزيع األغذية واملرشوبات واألدوية والتبغ

 العلوم والتكنولوجيا -اخلدمات االجتامعية

 -الرياضة والرتفيه

 تطوير املوارد البرشية من أجل التعاون الفني -تطوير السياحة

 -التجارة والصناعة
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ُؤسس
العالقة بني احلكومتنيُ :حدِّ دت البنى التي ست َّ
من أجل العمل املشترك والعالقات بني حكومة الفلبني
مهام ه�ذه البنى فيام
وحكوم�ة بانغسام�وروُ ،
وح�دِّ دت ّ
يتعل�ق بالعالقات ّ
وختطي املش�كالت يف املسائ�ل املالية
واإلدارية.

كان رئي�س جمهوري � ��ة الفلبين ال�ساد�س ع�شر
رودريغ � ��و دوتيرتي يعرف م�سلم � ��ي بانغ�سامورو
معرفة جي � � ً
ً
�دة لأن � ��ه كان وال ًيا
وم�شكالته � ��م
لمدين � ��ة داف � ��او في مندن � ��او ل�سن � ��وات طويلة،
مقر إدارة احلكومة،
وعندم � ��ا با�ش � ��ر وظيفت � ��ه �أع � ��رب بو�ض � � ٍ�وح �أنه
تقر َر تعيني ّ
حكومة بانغساموروّ :
ومنِحت ه�ذه الصالحيات لربملان منطق�ة احلكم الذايت
ُ
�سي�ست�أنف محادثات ال�سالم في بانغ�سامورو
وتق�ر َر كذل�ك انتخ�اب رئي�س
لتفعي�ل ه�ذه اإلدارة.
ّ
الوزراء من قبل الربملان.

الوايل :حتت هذا العنوان ُحدِّ دت مواصفات الشخص الذي سيصبح رئيس وزراء حكومة
فلبينيا ،ويعرف القراءة والكتابة
بانغسامورو .فقد تعينّ عىل الش�خص املعني أن يكون مواطنًا
ًّ
باللغ�ة الفلبينية أو اإلنجليزية أو العربي�ة ،وأن يكون عمره  40عا ًما عىل األقل ،وأن يكون قد
ذاتيا ملده  15عا ًما ،وأال يكون حمكو ًما بأي جريمة.
أقام يف منطقة بانغسامورو املستقلة ًّ
احلق�وق األساس�ية :س�يكون برمل�ان بانغسام�ورو آلي ًة حلامي�ة املصالح املرشوعة للش�عب
والسك�ان املحليني ،مث�ل االنتهاكات التارخيية حلق�وق اإلنسان ،كاحلري�ات الدينية ،وحقوق
اإلنس�ان ،واحلقوق األساس�ية ،والتوطني واالس�تيطان ،وح�ق املرأة يف املش�اركة يف اإلدارة،
ومحاية حقوق الشباب ،والتعليم ،ونحو ذلك.
طبق نظام العدال�ة يف بانغسام�ورو وف ًقا لرتاث�ه الثقايف
نظ�ام العدال�ة يف بانغس�امورو :س� ُي َّ
والتارخيي .وسيكون دستور املنطقة منسجماً مع الرشيعة والقوانني التقليدية أو القبلية وغريها
من القوانني ذات الصلة.

األم�ن والدف�اع الوطني واألمن الع�ام ومحاية الس�واحل :أمن ومحاية منطق�ة بانغسامورو
املتمتع�ة باحلك�م الذايت من مسؤولي�ة احلكومة الوطنية .وس�تقوم الرشطة الوطني�ة يف الفلبني
بتحقيق األمن والسالم والنظام العام بام يتامشى مع القوانني يف بانغسامورو.
االس�تقالل املايل :س�تتمتع حكومة بانغسامورو باالس�تقالل املايل لتأمني التنمية واالكتفاء
الذايت اقتصاد ًّيا .واحلكومة متلك مجيع مصادر التمويل املذكورة يف هذه املادة ،ومتلك صالحية
خلق مصادر الدخل األخرى املبينة يف القانون العضوي.

االقتص�اد اإلقليم�ي وأرايض األجداد :تنش�ئ حكومة بانغسام�ورو نظا ًم�ا اقتصاد ًّيا وف ًقا
س�ن القوانني التي تلبي احتياجات الش�عب
ملب�ادئ وسياس�ات الدولة املبينة يف الدس�تور ،و َت ّ
واالقتصاد يف منطقة بانغسامورو املتمتعة باحلكم الذايت بام يتوافق وهذه املبادئ .وقد ُخ ِّططت
بعناي�ة التنمي�ة من أجل احلفاظ عىل ظروف معيش�ة س�كان بانغسام�ورو وحتسينها ،واضعني
باحلسبان التوازن اإليكولوجي واملوارد الطبيعية التي س ُتترْ َ ك لألجيال املقبلة.
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التنمي�ة وإع�ادة التأهيل :س�يجري العمل من أج�ل إعادة تأهيل منطق�ة بانغسامورو ذات
احلكم الذايت ،وإعادة إعامرها وتنميتها بتمويل من احلكومة الوطنيةً ،
تنفيذا لعملية التطبيع مع
حكومة بانغسامورو .وس� ُيعاد تأهيل أفراد جبهة حترير مورو اإلسلامية /قوات بانغسامورو
ؤمن انتقاهلم إىل احلياة الطبيعية وتغطية احتياجاهتم.
املسلحة اإلسالمية ،بحيث ُي َّ
االس�تفتاء :ست َ
ُنش�أ منطقة بانغسام�ورو ذات احلكم الذايت ،وتحُ َّ�دد الصالحيات القضائية
اإلقليمية بعد املصادقة عىل هذا القانون األس�ايس ،وتحُ دَّ د املنطقة التي سيجري فيها االستفتاء
(أجري هذا االستفتاء يف كانون الثاين/يناير .)2019

احلكومة االنتقالية يف بانغس�امورو :س�تبدأ الفرتة االنتقالية إلنشاء منطقة احلكم الذايت بعد
املصادقة عىل القانون العضوي .وهبذه املادة التي تحُ دّ د رشوط اإلدارة التي ستتوىل زمام األمور
يف الفرتة االنتقالية ُحدِّ د وضع احلكومة احلالية حتى االنتخابات املقبلة.

عتمد القانون الص�ادر من الكونغ�رس الفلبيني
التعديلات واملراجع�ات والتك�راراتُ :ي َ
إلجراء تعديالت أو مراجعات أو توقيف العمل بأي مادة من القانون العضوي.
األح�كام النهائية :س�ت َّ
ُنظم أحك�ام القوانني املوجودة س�اب ًقا وف ًقا للقان�ون العضوي .ويف
حال وجود أحكام أو فصول يف القانون العضوي ختالف الدس�تور تبقى األحكام أو الفصول
األخرى غري املتأثرة هبذا الوضع سارية املفعول.

خاتمة:

هن�اك ُبع�دان اّ
مهمن للتوت�ر احلاصل بين احلكومة املركزي�ة الفلبينية واملسلمين يف منطقه
بانغسام�ورو بتارخيها احلافل باالس�تعامر :أحدمها غياب الت�وازن االجتامعي واالقتصادي يف
املنطق�ة ،والث�اين اختالف الدين .وس�لسلة االتفاقات التي حدّ دت ح�ال التوتر والرصاع منذ
 50عا ًما املاضية وضعت هذه الفرتة حتت السيطرة منذ عام  1994إىل اليوم.

وأخيرا حص�ل االتف�اق اإلط�اري ال�ذي ُقبِ�ل باس�تفتاء ناج�ح يف مطل�ع ه�ذا الع�ام
ً
وو ِّق�ع بين احلكوم�ة الفلبينية وجبه�ة حترير مورو اإلسلامية املعارضة (Moro
ُ ،2019
 ،)Islamic Liberetion Frontفأرس�ى قواعد تأسيس احلكم الذايت ملسلمي مورو
الذي�ن يعيش�ون يف مندناو .يتضمن االتف�اق مسألة حكومة املنطق�ة املتمتعة باحلكم الذايت،
واملجلس الترشيعي املنت ََخب ،ورئيس الوزراء ،وجملس الوزراء ،وتقاس�م إيرادات املوارد
الطبيعي�ة .وس�تتوىل هذه اإلدارة اجلديدة الفترة االنتقالية الالزمة الس�تمرار السالم حتى
تدرجيي�ا ،وتضع القوات
االنتخاب�ات املقبل�ة .وس�وف تتواصل عملي�ة التطبي�ع يف املنطقة
ًّ
املسلح�ة أس�لحتها ،ويأيت النظام الربملاين .وإذا س�ارت األمور كام هو خمطط هل�ا ،فسينتهي
كف�اح املسلمين يف بانغسام�ورو هناية س�عيدة بع�د أن دام نصف قرن م�ن الزمن ،ويكون
املسلم�ونق�دح ّقق�وامطالبه�مإىلح�دّ كبير.
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