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แผนสันติภาพใน ซีเรีย 

                                                                                                                                                                        ดร.ฟารกุ  มะหะหมัด 

                                                                                                                                                                              ศนูยอสิลามศกึษา  

                                                                                                                                                                  มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต  

 

                     เมืองหลวง ดามัสกัด เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาว นานเมืองหนึ่งของโลก อ ารยธรรมอาหรับทีน่าหลงใหล เปน

มนตเสนหประตมิากรรมทีห่าดไูดยาก มีความสวยงามที่ไมตางอะไรกับ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย,บาบีโลน ในอิรัก  แตมนักําลัง

จะถูกทาํลาย   

                     ประเทศที่มีระบบการปกครองแบบไมเปนประชาธิปไตย แตโดยแลวก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมอัตลักษณของ

ประเทศอํานาจทั้งหมดอยูในมือของ ประธานาธิบดี คลายกับการรวบอํานาจ แตซีเรียยังคงมีการเลือกตั้งกันทุกๆส่ีป พรรคบาท

ยังคงถืออํานาจใหญที่สุดโดยถูกนําเสนอขึ้น ในป 1973 การปกครองของซีเรีย เปนไปในลักษณประชาธิปไตยสังคมนิยม  

 

               นับตั้งแตเหตุการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรีย เสนทางสูประชาธิปไตย ที่ประเทศมหาอํานาจองคกรระหวาง

ประเทศใชความพยายามใหเกิดขึ้น แมวาเหตุการณความขัดแยงระหวางทหารฝายรัฐบาลกับกลุมกองกําลังติดอาวุธ เปนเรื่องที่

นาสลดใจกับเหตุการณ ส่ิงที่องคการสหประชาชาติ United Nation    นโยบายทีเ่ก่ียวเนื่องกับเรื่องขบวนการสันติภาพที่จะใหมี

ขึ้น รัฐบาลซีเรียใหความรวมมือ ยอมรบักองกําลัง นานาชาต ิ UN peacekeeper เขาไปประจําการในเขตพ้ืนที่ของประเทศ อาจจะ

ภายในเดือน พฤ ษภาคม การเจรจากันระหวาง รัฐบาล กับกลุมตอตานเพ่ือแนวทางสันติวิธี Good officeเพ่ือหวังวาจะหยุด

เหตุการณนองเลือด  

                 ถึงแมวาแกนนํากลุมตอตานในตางแดน ที่พํานักอยูใน ตุรกี ฝรั่งเศส จะไมใหการยอมรับ โดยตองการใหโคนอํานาจ 

ผูนําซีเรีย นาย บาซา อัล อัซซาด   อาจจะเปนตวับอนทาํลาย แผนการสันตภิาพที่ กําลังจะมีขึ้น  การใชกองกําลังนานาชาตเิปน

เหตุผลที่สหประชาชาติมักจะเปนที่นิยม กับเหตุการณ ความขัดแยงหรือสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้น หลายพ้ืนทีใ่นโลก         

ภายหลังจากเฝาสังเกตการณ เพ่ือรอถึงชวงเวลาใหเกิดความเหมาะสมทีส่ดุ หากฝายใดลวงละเมิด ใชกาํลังทหาร ก็จะมีมาตรการ

ขั้นตอไป จากขอมูลผูเสียชีวิตในเหตุการณภายในประเทศ ประชาชนเสียชีวิต ประมาณ 6,000ราย โดยสวนใหญเสียชีวิตจากกลุม

ตอตานรัฐบาลที่ดอยประสบการณในการใชอาวุธสงคราม และอีก 2,000 ราย เสียชีวิตจากการสูรบกองกําลังของทั้งสองฝาย  
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               คํายืนยันของรัฐบาลซีเรียวากลุมตอตานที่ยึดพ่ืนที่ในหลายๆเมืองมีหลักฐานที่แสดงวามีการใหความชวยเหลือ จาก 

ฝรั่งเศส ตุรกี อเมริกา   ในสวนของตุรกีใหการชวยเหลือกลุมผูล้ีภัยการเมืองจากซีเรียอีกดวย ยังไมรวมประเทศอาหรับบาง

ประเทศที่ใหการสนับสนุนทางการเงิน อยาง ซาอุดิอ าระเบยี กาตา ร เก่ียวกับ องคกร สันนิบาตชาติอาหรับ ที่เปนพั นธมิตรกับ

ชาตติะวันตกเปนอยางด ีเหลาบรรดาลูกจอก ตะวันตก ทีต่องการ ทาํลาย สรางความขัดแยงในซีเรียนั้นจะนํามาซ่ึงจุดเปล่ียนที่

สําคัญของโลกอาหรับซีเรียยังคงเปนชาติมุสลิมที่ยืนหยัดแข็งขอกับตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี ้

 

                 

                 ขบวนการสันตภิาพภายใต อดตี เลขาธิการ สหประชาชาต ินาย โคฟ อั นนนั ทีก่าํลังเขามาแสดงบทบาท สราง

ภาพลักษณ ทําตัวเปนพอพระ แตเหตุการณในอาหรับหลายประเทศ ที่เกิดวิกฤติการที่ใกลเคียงกันนั้น  กลับไมมนีโยบายใดๆ

ทั้งส้ิน การเลือกปฏิบัติกับซีเรีย คงเปนส่ิงที่ควรจะเปนมากที่สุดในทัศนะของ อันนัน  โดยมิไดนึกถึง เหตุการณกอนหนานั้นวา

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับโลกอาหรับนั้น บางประเทศแทบจะไมไดรับความเปนธรรมอันใดเลย  นาย โคฟ อันนนั มีผลงานทีน่าชื

ช่ืนชม หรอืนาประณามหลายกรณี เก่ียวกับ ความขดัแยงในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีของสงครามในอิรกั   กลุมคนระดบั

ผูนําการทํางานตามคําส่ัง ผูที่มีอํานาจเหนือกวาในบางครั้งจุดยืนที่หนักแนนไมมีใหเห็น  ทําตัวเหมือนตนขาวที่เอนตามลม  

 

               แตในเรื่องทิศทางแหงความสําเร็จของ นายโคฟ  อันนัน ประเด็นหลักคงจะตองอยูที่ สหรัฐที่อ าจจะช้ีชะตาเปนเหมือน

พลังอํานาจที่จะพยายามทําในส่ิงที่ตนเองตองการแตส่ิงที่สหรัฐฯเขาใจไดเปนอยางดีวาซีเรียคงไมอาจที่จะยอมพายแพใน

เหตุการณแบบนี้  ส่ิงที่เปนเปาหมายอันสูงสุดในภูมิภาคคืออิสราเอลคงจะพอใจเม่ือศัตรูของตนเองตองตกอยูในสถานการณที่

ขาดเสถียรภาพและความม่ันคง 



3 
 

                     ฝายใดกําลังเพล่ียงพลํ้าในสงครามกลางเมืองของซีเรีย การสงกองกําลังของสหประชาชาติเขาไปในครั้งนี้เพ่ือพักยก 

? ดวยเหตุผลสวนลึกแลวตองการใหเหตุการณในซีเรียเปนไปตามเปาประสงคเชนไร สงกองกําลังนานาชาตเิขาไปเพ่ือที่ตองการ 

ขัดขวางการโจมตีของกองทัพซีเรีย หรือระงับเหตุการณนองเลือด  การนอมรับนโยบายของสหประชาชาติคงจะเปนเหตุผลที่ดี

ของรัฐบาลซีเรีย ในสวนของประเทศพันธมิตรระหวาง จีนกับรัสเซียใหการสนับสนุนแผนสันติภาพของอดีตเลขาธิการ

สหประชาชาต ินาย โคฟ อันนนั  เปนจุดเช่ือมตอที่สําคัญเม่ือกอนหนานี้รัฐบาลรัสเซียใชความพยายามในการสรางสงคนเจรจา

เก่ียวกับ สันติภาพ ความขัดแยงของทั้งสองฝาย จีนและรัสเซีย  คงจะมีอํานาจในการพูดจูงใจ และที่ผานมา เปนเสมอเหมือนมิตร

แทของซีเรยีมาโดยตลอด  

 

                     รัฐบาลซีเรียคงจะม่ันใจเก่ียวกับการเฝาสังเกตการณขององคการ สหประชาชาต ิ กับ กลุมสันนบิาตชาตอิาหรับ ที่มี

การรายงานผลตามความเปนจริงเก่ียวกับสถาณการณทั้งหมดภายในประเทศ แตยังมีบางเรื่องที่ทางการซีเรียยังไมใหความไวเนื้อ

เช่ือใจในเรื่องการใหความชวยเหลือกลุมตอตานจากตางประเทศที่มีเงื่อนงํา ส่ิงที่ซีเรียตองการคือ กองกําลัง Peacekeeper force 

เขามาเพ่ือปฏิบัตหินาที่ตามความเหมะสม ส่ิงที่กองกําลังนานาชาติไมควรทําเปนอยางย่ิงคือ อยาเกินเลยกาวกายหรือการกระทําที่

เกินควร อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศยามเม่ือเกิดวิกฤติหรือภัยคุกคามทุกรูปแบบ กําลังทหารคือส่ิงจําเปนที่จะใชในการ

ปกปองอธิปไตย   

 

                     หากจะมองถึงอดีตเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของกองกําลังเพ่ือรกัษาสันตภิาพ  สงครามกลางเมืองในโซมาเลีย ใน

ภาพยนตรเรื่อง Black hawk down ที่ทหารสหรัฐฯเขาไปติดหลมสงครามกลางเมืองในโซมาเลีย การเขาไปขัดขวางเม่ือฝายที่

ตนเองใหการสนับสนุนเกิดอาการเพล่ียงพลํ้า  เ หตุผลที่รัฐบาลซีเรียตองถูกตัดออกจากสมาชิกสันนิบาตชาติอาหรับ ซีเรียเคยให

การสนับสนุนเหลาบรรดาประเทศสมาชิกเปนอยางดเีทาทีผ่านมา   การยืนหยัดอยูในอํานาจคงไมใชเหตุผลที่ตองการ ของกลุม

สันนิบาตชาติ อาหรับ แตดวยความเปนจริงของ ผูนําซีเรียคนปจจุบัน ที่มีสายเลือดผูเปนพอ ฮาฟต อัซซาด แบบเต็มตัว    

             ความขดัแยงในซีเรยี เปนภาพทีส่ะเทอืนใจ มุสลิมทัง้โลก การเมืองที่ตองรบราฆาฟนนั้นคงไมใชเสนหทีน่าหลงใหล  

ภาพทีป่รากฏตอสายตาการกระทาํทีเ่หยียดหยามเกียรติพ่ีนองมุสลิมชาวซีเรีย (ของกลุมคนทีม่อีดุมคตทิางการเมืองในแบบของ

ตัวเอง ในสวนลึกแลวซีเรียเปนอาหรับที่พยายามตอตานจะจักรวรรดินิยม  ซ่ึงอาจจะตางกับประเทศเพ่ือนบานอาหรับอ่ืนๆที่มี

ความสัมพันธอันดีกับประเทศตะวันตก 

 

              รฐับาลซีเรยีไดกลาววาผูนาํระดบัสูงของกลุมตอตานนั้นประจําการอยูที่เมือง อิสตัลบูล คาใชจายในการทําสงคราม

ตอตานรัฐบาลซีเรียมีคาใชจาย  ประมาณ 1ลาน ดอลลาร/ 5วัน เปาหมายคงไมใชแคโคนอํานาจพรรค บาทธ ของซีเรียเทานั้น แต

ตองการที่จะสรางความขัดแยงภายในซีเรียรวมไปถึงเรื่อง นิกายศาสนา  ยังไมมีประเด็นในการตัดสินเก่ียวกับอนาคตทาง

การเมืองของประเทศซีเรีย แตส่ิงที่กําลังจะเกิดขึ้นคือ พรรคการเมืองที่มีมากกวาสองพรรค การรางรัฐธรรมนูญที่เพ่ิงเสร็จไปใน

เดือน มีนาคม แตหลายอยางก็ยังคงเหล่ือมลํ้าเม่ือ ส่ิงที่รัฐบาลตองปกปองอยางแข็งแกรง  การไดรับแรงสนับสนุนจากภายนอก

ของรัฐบาลซีเรีย อยางจีน กับ รัสเซีย  ความพยายามเปล่ียนแปลงการปกครองของตะวันตก จากทีผ่านมา ตนูเิซีย อียปิต  ลิเบยี ยัง

ไมเห็นเงาแหงความสําเร็จ ยังคงใชมาตการฉุกเฉินควบคุมสถาณการณอยู  แตถึงอยางไร พรรค บาทธของซีเรียก็ยังคงมีอํานาจ

เหนือกวาเก่ียวกับการเมืองในประเทศซีเรีย แมบางครั้งหลายส่ิงพยายามลดความนาเช่ือถือ  
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           ซีเรยีคอืชาตอิาหรบัทีน่าช่ืนชม ยกยอง   มีเกียรตปิระวัตทิีน่ายกยองถึงความกลาหาญของกองทพัอากาศซีเรยี ในชวง

สงคราม เลบานอน ในป 1982 กองทพัอากาศซีเรยี ไดเขาตอสูกับเครื่องบินรบของอิสราเอล Dogfight อยางสมศักดิ์ศรี และใน

เวลานั้นเปนสมรภูมิรบทางอากาศ ที่ย่ิงใหญที่สุด นับตั้งแต สงคราม เกาหลี  ยังคงเปนประเทศอาหรับที่มีชายแดนทางตอนเหนือ

ติดกับอิสราเอลและยังไมมีการทําสัญญาสันติภาพแตประการใด   

                 อนาคตทางการเมืองของประเทศซีเรยี ยังไมมใีครสามารถรบัรูได แตการสรางปมปญหา ตามแผนการ เพ่ือทาํให 

สถาณการณยดืยาวออก หรือใหมันวุนวายอยูอยางนั้นคงจะไมส้ินสุดไดงายๆ   ผลงานของ สหประชาชาต ิเก่ียวกับ การสราง

สันติภาพ การปรองดอง หรือ กองกําลังรักษาสันติภาพที่จะมีขึ้นในซีเรีย หลายฝายคงอยากใหมันเปนไปในทิศทางที่ดี   

 

 

 

 

 


