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อิรกั บอบชํ้าแสนสาหัสจากสงครามอาวเปอรเซียป 2533-2534 เมื่อสหประชาชาติ
มีมติควําบาตรทางเศรษฐกิ
่
จ (Economic Sanction) มิใหนานาประเทศติดตอคาขายและลงทุนกับ
อิรกั ตอเมือ่ การขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคอยูในภาวะรายแรง จนเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในหมูทารกอยางนาตกใจ สหประชาชาติจึงยอมผอนปรนใหอิรักสงออกนํ้ามันเพื่อแลกกับอาหาร
ตามมติวา ดวย Oil for Food การควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจบั่นทอนระบบเศรษฐกิจอิรักอยางสําคัญ
อิ รั ก ต อ งบอบชํ้ าอีก จากการรุ ก รานของมหาอํ านาจสหรัฐอเมริ ก าและสหราช
อาณาจักรตนป 2546 บานเรือนถูกทําลายเยินยับ ประชาชนผูบริสุทธิ์จํานวนมากถูกคราชีวิต
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนอัมพาต บานเมืองไรขื่อไรแป ในประการสําคัญ สุขภาพจิตของ
ประชาชนเสื่อมทรุด
บัดนี้ ถึงเวลาบูรณะฟนฟูอริ กั คําถามพืน้ ฐานในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 คําถาม
กลาวคือ
คําถามที่หนึ่ง ใครควรมีหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก
คําถามที่สอง ใครควรรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรัก
คําถามที่สาม จะบูรณะฟนฟูอริ ักไดอยางไร
คําถามที่หนึ่ง ใครควรมีหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก?
การทําหนาที่บูรณะฟนฟูกับการรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอริ ัก เปนประเด็น
คําถามที่ควรแยกตางหากจากกัน ผูทําหนาที่บูรณะฟนฟูอาจเปนผูรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟู
หรือไมก็ได
กลาวโดยหลักการแลว ประชาชนชาวอิรักควรจะมีหนาที่ในการบูรณะฟนฟูชาติ
ของตน เพียงแตไมตองรับภาระตนทุนดังกลาวนี้ หรือใหรับภาระแตเพียงบางสวน ประชาชนชาว
อิรกั ควรมีสทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมชาติบานเมืองของตน หรืออยางนอยที่สุดมีสวนรวมในการ
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กําหนดอนาคตของตนเอง แตโดยเหตุที่อิรักยังไมมีรัฐบาลของตนเอง การใหประชาชนชาวอิรัก
ทําหนาทีบ่ รู ณะและฟนฟูชาติของตน จึงเปนเรื่องยากลําบากยิ่ง
สหรั ฐ อเมริ ก าต อ งการผู ก ขาดงานบู ร ณะฟ  นฟู อิ รั ก เพราะงานดั ง กล า วนี้ มี
ผลประโยชนทางธุรกิจมหาศาล ผูนํารัฐบาลอเมริกันถึงกับสํารากวา บรรดาประเทศที่มิไดรวมเปน
พันธมิตร Coalition of the Willing จะมิไดรับแบงปนผลประโยชนจากงานบูรณะฟนฟูอริ กั ประเทศ
ทีส่ หรัฐอเมริกามุง 'แกแคน' โดยเฉพาะประกอบดวยฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซีย
เมื่อยึ ดครองอิรักได สหรัฐอเมริกาปฏิบัติเสมือนหนึ่งอิรักเปนอาณานิคมโดย
นิตินัย รัฐบาลอเมริกันงุบงิบใหบริษัทอเมริกันเขาไปบูรณะฟนฟูอิรัก การทําสัญญาขาดความ
โปรงใส เพราะมุงใหประโยชนแกบริษัทที่เปนบริวารของรองประธานาธิบดีริชารด เชนนีย (Richard
Chenney) และบรรดาผูนํา Neo-cons ที่ใกลชิดประธานาธิบดีบชุ จนสมาชิกรัฐสภาอเมริกันตอง
ผลักดันใหการทําสัญญาสัมปทานตองเปนไปดวยความโปรงใส
แรงกดดั น ของสั ง คมโลกทํ าให ส หรั ฐ อเมริ ก ามิ อ าจยึ ด ครองอิ รั ก ในฐานะ
อาณานิคมโดยนิตินัย อยางมากที่สุดอิรกั เปนไดเพียงอาณานิคมโดยพฤตินัย ความพยายามที่จะ
'ขามหัว' สหประชาชาติไมประสบผล เพราะอังกฤษประเทศพันธมิตรสําคัญผลักดันใหสหประชา
ชาติมีบทบาทในการปฏิสังขรณอิรัก ขณะเดียวกัน ความขัดแยงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา ทําใหแผนการ 'จัดการ' เกีย่ วกับอิรกั ขาดเอกภาพ
การยอมรับบทบาทของสหประชาชาติทําใหหนวยงานที่ทําหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก
มิไดมีเฉพาะแต USAID แหงสหรัฐอเมริกา บรรดาองคกรชํานัญพิเศษและหนวยงานตางๆของ
สหประชาชาติตางพากัน 'กรู' เขาไปบูรณะฟนฟูอิรัก จนกอใหเกิดขอกังขาวา องคกรเหลานี้
ตองการชวยเหลืออิรกั ดวยความจริงใจ หรือตองการ 'ชวยเถือ' อิรกั กันแน ภาพลักษณอันดูดี
ของสหประชาชาติอาจอําพรางการกรุยทางเพื่อใหประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและสหราชอาณาจักรเขาไป 'เถือ' อิรกั ในภายหลัง
UNDP (= The United Nations Development Programme) เปนหัวหอก
ของสหประชาชาติในการบูรณะฟนฟูอิรัก UNDP เตรียมการที่จะเขาไปปฏิบัติการในอิรักตั้งแตเมื่อ
กองทหารอเมริกันและอังกฤษยึดดินแดนอิรักได แตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันตองการกีดกัน
มิใหสหประชาชาติมีบทบาท UNDP จึงไดแตเตรียมพรอมในที่ตั้ง ตอเมื่อไดรับไฟเขียว จึงเขาไป
ปฏิบัติการในอิรัก UNDP มีประสบการณในการปฏิบัติการในประเทศที่มีภาวะสงครามและความ
ขัดแยงระหวางชาติพันธุมากอนแลว สิง่ ที่ UNDP ดําเนินการในอิรกั มีอยูอยางนอย 3 ดาน ดาน
ทีห่ นึง่ ไดแก การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ดานที่สอง ไดแก การดําเนินการใหระบบ
สาธารณูปโภคเขาสูภาวะปกติ ดานที่สาม ไดแก การสถาปนา IREP (= Iraq Reconstruction and
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Employment Program) เพือ่ เชือ่ มสัมพันธกับประชาชนชาวอิรกั ในทองถิ่นตางๆ ในการจัดทําแผน
การปฏิสังขรณอริ กั เพื่อเพิ่มการจางงาน
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ กําลังรอคอยจังหวะเวลาในการ
เขาไปมีบทบาทในอิรกั ธนาคารโลกจะมีบทบาทในการจัดสรรเงินใหกูสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สวนกองทุนการเงินระหวางประเทศจะมีบทบาทเบื้องตนในการจัดการปญหาภาระหนี้
ตางประเทศของอิรัก รวมตลอดจนการปฏิรูประบบการเงินและระบบการคลังของอิรัก
นักวิชาการบางคนมองภาพการกรูกันเขาไป 'ชวยเหลือ' อิรักขององคกรตางๆ
เหลานีว้ า เปนการรุกรานทางเศรษฐกิจ (Economic Invasion) ซึ่งเขาไปแทนที่การรุกรานดวยทหาร
ไม เ พี ยงแตส หประชาชาติและประเทศมหาอํ านาจเทานั้น ที่พากันกรูเขาไป
'ชวยเหลือ' อิรัก องคกรพัฒนาเอกชนและขบวนการประชาชนระหวางประเทศ ก็เขาไปมีบทบาท
รวมดวย ความขัดแยงที่จะตามมาก็คือ ความขัดแยงวาดวยปรัชญาในการปฏิสังขรณอิรัก
จะบูรณะฟนฟูอริ กั อยางไร และบูรณะฟนฟูอริ กั เพือ่ ใคร กําลังกอตัวเปนวิวาทะสําคัญ
คําถามที่สอง ใครควรรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรัก
กลาวโดยหลักการแลว บรรดาประเทศที่มีบทบาทในการทําลายอิรัก ควรจะเปน
ผูร ับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอริ กั กลาวอยางเปนรูปธรรมก็คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
และประเทศที่รวมในการทําสงครามรุกรานอิรกั ควรจะเปนผูรับภาระตนทุนดังกลาวนี้
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมิไดประกาศอยางเปนทางการวา จะรับภาระ
ตนทุนการปฏิสังขรณอริ กั แตเพียงผูเดียว พัฒนาการของเหตุการณบงบอกวา ประเทศมหาอํานาจ
กําลังผลักภาระการปฏิสังขรณอิรักใหแกประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํารายไดจากการ
สงออกนํ้ามันของอิรกั มาใชในการบูรณะฟนฟูอิรัก
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2546 มีมติที่ 1483 สาระสําคัญสวนหนึ่งของมตินี้ก็คือ การยกเลิกมาตรการการควํ่าบาตรอิรักทาง
เศรษฐกิจ (Economic Sanction) และการจัดตั้ง 'กองทุนชวยเหลืออิรัก' (Iraqi Assistance Fund)
รายไดของอิรกั จากการสงออกนํ้ามันจะตองสงเขากองทุนชวยเหลืออิรกั กองทุนนี้
ดูแลโดยสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ เงินกองทุนชวยเหลืออิรัก
จะจัดสรรไปใชในการปฏิสังขรณอริ กั นัยสําคัญของความขอนี้ ก็คือ ประชาชนชาวอิรักตองมีสวน
รับภาระตนทุนในการบูรณะฟนฟูอริ กั ซึง่ นับวาไมเปนธรรมอยางยิ่ง ในเมื่อประชาชนชาวอิรักหาได
เปนผูทําลายอิรักไม แตกลับตองมีสวนรับภาระตนทุนการปฏิสังขรณอิรัก
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มติที่ 1483 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหประเทศที่
พัฒนาแลวมีสวนในการบูรณะฟนฟูอริ กั แตไมเปนที่แนชัดวา สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ในฐานะหัวโจกในการทําสงครามรุกรานอิรกั มีสวนรับภาระตนทุนในการปฏิสังขรณอริ กั มากนอย
เพียงใด
การที่สหประชาชาติและองคกรชํานัญพิเศษมีบทบาทในการบูรณะฟนฟูอิรัก ยอม
มีนัยสําคัญวา ประเทศภาคีสมาชิกมีสวนรวมรับภาระตนทุนในการปฏิสังขรณอิรักดวย
กลาวโดยสรุปก็คือ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในฐานะหัวโจกในการทํา
สงครามรุกรานอิรัก ประสบความสําเร็จในการผลักภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรักไปใหแกผูอื่น
แมแตประชาชนชาวอิรกั ยังตองรวมรับภาระตนทุนนี้ ทั้งๆที่ความพินาศของอิรักมิไดเกิดจากนํ้ามือ
ของประชาชนชาวอิรกั ในประการสําคัญ เงินทุนปฏิสังขรณอริ กั เหลานี้ในทายที่สุด ถูกจัดสรรไปให
แกบริษทั ผูรับสัมปทาน ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทอเมริกันและอังกฤษ
สงครามใหผลประโยชนทางธุรกิจฉะนี้แล
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