
คอลมัน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 มถินุายน 2546

การปฏิสังขรณอิรัก (ตอนที่หนึ่ง)

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 อิรักบอบชํ้ าแสนสาหัสจากสงครามอาวเปอรเซียป 2533-2534 เมื่อสหประชาชาติ
มมีติควํ ่าบาตรทางเศรษฐกิจ (Economic Sanction) มิใหนานาประเทศติดตอคาขายและลงทุนกับ
อิรัก ตอเมือ่การขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคอยูในภาวะรายแรง จนเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ในหมูทารกอยางนาตกใจ สหประชาชาติจึงยอมผอนปรนใหอิรักสงออกนํ้ ามันเพื่อแลกกับอาหาร 
ตามมตวิาดวย Oil for Food การควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจบ่ันทอนระบบเศรษฐกิจอิรักอยางสํ าคัญ

อิรักตองบอบชํ้ าอีกจากการรุกรานของมหาอํ านาจสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรตนป 2546 บานเรือนถูกทํ าลายเยินยับ ประชาชนผูบริสุทธิ์จํ านวนมากถูกคราชีวิต 
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนอัมพาต บานเมืองไรข่ือไรแป ในประการสํ าคัญ สุขภาพจิตของ
ประชาชนเสื่อมทรุด

 บัดนี ้ ถึงเวลาบูรณะฟนฟอิูรัก คํ าถามพืน้ฐานในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 คํ าถาม 
กลาวคือ

คํ าถามที่หนึ่ง  ใครควรมีหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก
คํ าถามที่สอง  ใครควรรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรัก
คํ าถามที่สาม  จะบูรณะฟนฟอิูรักไดอยางไร

คํ าถามที่หนึ่ง ใครควรมีหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก?

การทํ าหนาที่บูรณะฟนฟูกับการรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟอิูรัก เปนประเด็น
คํ าถามที่ควรแยกตางหากจากกัน ผูทํ าหนาที่บูรณะฟนฟูอาจเปนผูรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟู
หรือไมก็ได

กลาวโดยหลักการแลว ประชาชนชาวอิรักควรจะมีหนาที่ในการบูรณะฟนฟูชาติ
ของตน เพยีงแตไมตองรับภาระตนทุนดังกลาวนี้ หรือใหรับภาระแตเพียงบางสวน ประชาชนชาว 
อิรักควรมสิีทธใินการกํ าหนดชะตากรรมชาติบานเมืองของตน หรืออยางนอยที่สุดมีสวนรวมในการ
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กํ าหนดอนาคตของตนเอง แตโดยเหตุที่อิรักยังไมมีรัฐบาลของตนเอง การใหประชาชนชาวอิรัก 
ท ําหนาทีบู่รณะและฟนฟูชาติของตน จึงเปนเรื่องยากลํ าบากยิ่ง
 สหรัฐอเมริกาตองการผูกขาดงานบูรณะฟ นฟูอิรัก เพราะงานดังกลาวนี้มี 
ผลประโยชนทางธุรกิจมหาศาล ผูนํ ารัฐบาลอเมริกันถึงกับสํ ารากวา บรรดาประเทศที่มิไดรวมเปน
พนัธมติร Coalition of the Willing จะมิไดรับแบงปนผลประโยชนจากงานบูรณะฟนฟอิูรัก ประเทศ
ทีส่หรัฐอเมริกามุง 'แกแคน'  โดยเฉพาะประกอบดวยฝรั่งเศส  เยอรมนี  และรัสเซีย

 เมื่อยึดครองอิรักได สหรัฐอเมริกาปฏิบัติเสมือนหนึ่งอิรักเปนอาณานิคมโดย 
นิตินัย รัฐบาลอเมริกันงุบงิบใหบริษัทอเมริกันเขาไปบูรณะฟนฟูอิรัก การทํ าสัญญาขาดความ 
โปรงใส เพราะมุงใหประโยชนแกบริษัทที่เปนบริวารของรองประธานาธิบดีริชารด เชนนยี (Richard 
Chenney) และบรรดาผูนํ า Neo-cons ที่ใกลชิดประธานาธิบดีบุช จนสมาชิกรัฐสภาอเมริกันตอง
ผลักดนัใหการทํ าสัญญาสัมปทานตองเปนไปดวยความโปรงใส

แรงกดดันของสังคมโลกทํ  าให สหรัฐอเมริกามิอาจยึดครองอิ รักในฐานะ
อาณานคิมโดยนิตินัย อยางมากที่สุดอรัิกเปนไดเพียงอาณานิคมโดยพฤตินัย ความพยายามที่จะ  
'ขามหัว' สหประชาชาตไิมประสบผล เพราะอังกฤษประเทศพันธมิตรสํ าคัญผลักดันใหสหประชา
ชาติมีบทบาทในการปฏิสังขรณอิรัก ขณะเดียวกัน ความขัดแยงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา ทํ าใหแผนการ 'จดัการ' เกีย่วกับอิรักขาดเอกภาพ

การยอมรับบทบาทของสหประชาชาติทํ าใหหนวยงานที่ทํ าหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก 
มิไดมีเฉพาะแต USAID แหงสหรัฐอเมริกา บรรดาองคกรชํ านัญพิเศษและหนวยงานตางๆของ
สหประชาชาติตางพากัน 'กรู' เขาไปบูรณะฟนฟูอิรัก  จนกอใหเกิดขอกังขาวา  องคกรเหลานี้
ตองการชวยเหลืออิรักดวยความจริงใจ หรือตองการ 'ชวยเถือ' อิรักกันแน  ภาพลักษณอันดูดี
ของสหประชาชาติอาจอํ าพรางการกรุยทางเพื่อใหประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและสหราชอาณาจักรเขาไป 'เถือ' อิรักในภายหลัง

 UNDP (= The United Nations Development Programme) เปนหัวหอก
ของสหประชาชาติในการบูรณะฟนฟอิูรัก  UNDP เตรยีมการที่จะเขาไปปฏิบัติการในอิรักตั้งแตเมื่อ
กองทหารอเมริกันและอังกฤษยึดดินแดนอิรักได แตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันตองการกีดกัน
มิใหสหประชาชาติมีบทบาท  UNDP จงึไดแตเตรียมพรอมในที่ต้ัง ตอเมื่อไดรับไฟเขียว จึงเขาไป
ปฏิบัติการในอิรัก  UNDP มปีระสบการณในการปฏิบัติการในประเทศที่มีภาวะสงครามและความ
ขัดแยงระหวางชาติพันธุมากอนแลว  ส่ิงที ่UNDP ดํ าเนินการในอรัิกมอียูอยางนอย 3 ดาน  ดาน
ทีห่นึง่ ไดแก การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ดานที่สอง ไดแก การดํ าเนินการใหระบบ
สาธารณปูโภคเขาสูภาวะปกติ ดานที่สาม ไดแก การสถาปนา IREP (= Iraq Reconstruction and 
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Employment Program) เพือ่เชือ่มสัมพันธกับประชาชนชาวอรัิกในทองถิ่นตางๆ ในการจัดทํ าแผน
การปฏิสังขรณอิรักเพื่อเพิ่มการจางงาน

 ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ กํ าลังรอคอยจังหวะเวลาในการ
เขาไปมีบทบาทในอรัิก ธนาคารโลกจะมีบทบาทในการจัดสรรเงินใหกูสํ าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สวนกองทุนการเงินระหวางประเทศจะมีบทบาทเบื้องตนในการจัดการปญหาภาระหนี้
ตางประเทศของอิรัก รวมตลอดจนการปฏิรูประบบการเงินและระบบการคลังของอิรัก
 นักวิชาการบางคนมองภาพการกรูกันเขาไป 'ชวยเหลือ' อิรักขององคกรตางๆ 
เหลานีว้าเปนการรุกรานทางเศรษฐกิจ (Economic Invasion) ซึ่งเขาไปแทนที่การรุกรานดวยทหาร

ไมเพียงแตสหประชาชาติและประเทศมหาอํ านาจเทานั้น ที่พากันกรูเขาไป 
'ชวยเหลือ' อิรัก  องคกรพฒันาเอกชนและขบวนการประชาชนระหวางประเทศ  กเ็ขาไปมีบทบาท
รวมดวย ความขัดแยงที่จะตามมาก็คือ ความขัดแยงวาดวยปรัชญาในการปฏิสังขรณอิรัก 
จะบูรณะฟนฟอิูรักอยางไร และบูรณะฟนฟอิูรักเพือ่ใคร กํ าลังกอตัวเปนวิวาทะสํ าคัญ

 คํ าถามที่สอง ใครควรรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรัก

 กลาวโดยหลักการแลว บรรดาประเทศที่มีบทบาทในการทํ าลายอรัิก ควรจะเปน
ผูรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟอิูรัก กลาวอยางเปนรูปธรรมก็คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
และประเทศที่รวมในการทํ าสงครามรุกรานอรัิก ควรจะเปนผูรับภาระตนทุนดังกลาวนี้

 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมิไดประกาศอยางเปนทางการวา จะรับภาระ
ตนทุนการปฏิสังขรณอิรักแตเพยีงผูเดียว พัฒนาการของเหตุการณบงบอกวา ประเทศมหาอํ านาจ
กํ าลังผลักภาระการปฏิสังขรณอิรักใหแกประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํ ารายไดจากการ
สงออกนํ้ ามันของอรัิกมาใชในการบูรณะฟนฟูอิรัก

 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2546 มมีติที ่1483 สาระสํ าคัญสวนหนึ่งของมตินี้ก็คือ การยกเลิกมาตรการการควํ่ าบาตรอิรักทาง
เศรษฐกิจ (Economic Sanction) และการจัดตั้ง 'กองทนุชวยเหลืออิรัก' (Iraqi Assistance Fund)

 รายไดของอิรักจากการสงออกนํ้ ามันจะตองสงเขากองทุนชวยเหลืออิรัก กองทุนนี้
ดูแลโดยสหประชาชาต ิกองทนุการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ เงินกองทุนชวยเหลืออิรัก
จะจัดสรรไปใชในการปฏิสังขรณอิรัก นยัสํ าคัญของความขอนี้ ก็คือ ประชาชนชาวอรัิกตองมีสวน
รับภาระตนทุนในการบูรณะฟนฟอิูรัก ซึง่นบัวาไมเปนธรรมอยางยิ่ง ในเมื่อประชาชนชาวอิรักหาได
เปนผูทํ าลายอิรักไม  แตกลบัตองมีสวนรับภาระตนทุนการปฏิสังขรณอิรัก
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 มติที ่ 1483 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กํ าหนดใหประเทศที่
พฒันาแลวมีสวนในการบูรณะฟนฟอิูรัก แตไมเปนที่แนชัดวา สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ในฐานะหัวโจกในการทํ าสงครามรุกรานอรัิก มีสวนรับภาระตนทุนในการปฏิสังขรณอิรักมากนอย
เพียงใด
 การที่สหประชาชาติและองคกรชํ านัญพิเศษมีบทบาทในการบูรณะฟนฟอิูรัก ยอม
มนีัยสํ าคัญวา  ประเทศภาคีสมาชิกมีสวนรวมรับภาระตนทุนในการปฏิสังขรณอิรักดวย

 กลาวโดยสรุปก็คือ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในฐานะหัวโจกในการทํ า
สงครามรุกรานอิรัก ประสบความสํ าเร็จในการผลักภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรักไปใหแกผูอ่ืน 
แมแตประชาชนชาวอรัิกยงัตองรวมรับภาระตนทุนนี้ ทั้งๆที่ความพินาศของอรัิกมิไดเกิดจากนํ้ ามือ
ของประชาชนชาวอรัิก ในประการสํ าคัญ เงินทุนปฏิสังขรณอิรักเหลานี้ในทายที่สุด ถูกจัดสรรไปให
แกบริษทัผูรับสัมปทาน ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทอเมริกันและอังกฤษ

 สงครามใหผลประโยชนทางธุรกิจฉะนี้แล

หมายเหตุ เนื้อหาของบทความนี้มาจากการอภิปรายเรื่อง 'อิรักในอุงเล็บอินทรี' จัดโดยคณะ
เศรษฐศาสตรและคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับสถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2546 ณ คณะ
รัฐศาสตร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร


