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อิทธิพลจาก ARAB SPRING 

 ในช่วงปลายปี ๒๕๕๓ เกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อโค่น
ล้มอ านาจผู้น า ในหลายประเทศแถบตะวันออกกลางและตอน
เหนือของแอฟริกา หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ ARAB SPRING ซึ่งขยาย
อิทธิพลมาถึงอียิปต์เมื่อวันท่ี ๒๕ ม.ค.๕๔  ประชาชนหลายล้าน
คนออกมาชุมนุมกันตามเมืองใหญ่ เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีมูบารัค 
ซึ่งปกครองประเทศมายาวนานกว่า ๓๐ ปี การชุมนุมสงบลงเมื่อ
วันท่ี ๑๑ ก.พ.๕๔ เมื่อมูบารัค ประกาศลาออกจากต าแหน่งหลัง
การปราบปรามจนท าให้มี ผู้ เ สียชีวิตกว่า ๘๔๖ คน และมี
ผู้บาดเจ็บกว่า ๖,๐๐๐ คน พร้อมกับต้ังรัฐบาลทหารเพื่อรักษาการ 
และจัดการเลือกต้ังประธานาธิบดีในวันท่ี ๔ มิ.ย.๕๕ ผลการ
เลือกต้ังปรากฏว่า นายโมฮัมเหม็ด มอร์ซี ผู้สมัครจากกลุ่มภราดร
ภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood: MB) ซึ่งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสหรัฐ เป็นผู้ชนะโดยได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุด ร้อยละ ๕๑.๗๓ และท าพิธีสาบานตนรับ
ต าแหน่งเมื่อวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๕๕ สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้น าอียิปต์
คนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยสมบูรณ์ และเป็นประธานาธิบดี
คนท่ี ๕ ของประเทศ ท าให้ประชาชนจ านวนมากเริ่มมีความหวัง
ว่าบ้านเมืองของพวกเขาจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

การเมืองอียิปต์ภายใต้การน าของ“โมฮัมเหม็ด มอร์ซี” 
 ตลอด ๑ ปีท่ีผ่านมา นโยบายการบริหารประเทศของ
นายมอร์ซีไม่ประสบผลส าเร็จ อาทิ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
กระตุ้นการท่องเท่ียว  การปฏิรูปส่ือ และลดการแบ่งแยกทางเพศ 
อีกท้ังยังมีความพยายามในการปกครองประเทศแบบอ านาจนิยม 
ด้วยการรวบอ านาจเบ็ดเสร็จมาอยู่ท่ีผู้น าเพียงผู้เดียวไม่ต่างจาก
เผด็จการ เริ่มโดยการท่ีนายมอร์ซีส่ังปลด ๒ ผู้น าคนส าคัญของ

กองทัพ ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนบางส่วน
เริ่มวิตกกับผู้น าซึ่งมี
ก ลุ่ มภ ร าด รภาพ
หนุนหลังโดยกลัวว่า
อียิปต์จะกลายเป็น
รัฐอิสลามตามแบบ
อิหร่าน  ต่อมานายมอร์ซีได้มีการออกกฤษฎีกาเพิ่มอ านาจให้
ตนเองเมื่อเดือน พ.ย.๕๕  ซึ่งสร้างความผิดหวังและไม่พอใจให้แก่
ประชาชนเป็นอันมาก เนื่องจากการท่ีเทคะแนนเสียงให้มอร์ซีด้วย
ความหวังว่าจะพ้นจากการปกครองด้วยระบอบเผด็จการของนาย
มูบารัค แต่กลับต้องเจอกับการปกครองแบบเผด็จการของนาย
มอร์ซีอีกครั้ง 

ต่อมาในวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๕๖ เกิดการประท้วงใหญ่ข้ึน     
โดยในช่วงแรกด าเนินไปอย่างสงบเรียบร้อย จนกระท่ังเกิดมีกลุ่มผู้
ต่อต้านรัฐบาลถูกสังหาร จึงท าให้วันต่อมากลุ่มผู้ประท้วงเข้าไป
ท าลายอาคารท่ีท าการของฝ่ายภราดรภาพมุสลิมในกรุงไคโร       
ซึ่งกองทัพอียิปต์ได้ออกมาประกาศเส้นตายภายใน ๔๘ ชม.        
ว่าจะเข้าท าการแทรกแซงหากรัฐบาลยังหาทางจัดการกับความ
ขัดแย้งไม่ไ ด้ ส่งผลให้รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลของมอร์ซี ๔ คน
ประกาศลาออก ในท่ีสุดเมื่อวันท่ี ๓ ก.ค.๕๖  ถึงก าหนดเส้นตาย
ของกองทัพ นายมอร์ซีถูกส่ังกักตัวไว้ในค่ายทหารของกองก าลัง
พิทักษ์สาธารณรัฐ โดยพลเอกอับดุล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดของอยีปิต์ ประกาศปลดนายมอร์ซอีอกจากต าแหนง่และ
แต่งต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญ อัดลี มานซูร์ (Adly Mansour)     
ข้ึนรักษาการในต าแหน่งประธานาธิบดีแทน 

โมฮัมเหม็ด มอร์ซี ยุติบทบาทการเป็นประธานาธิบดีอียิปต์ หลังด ารงต าแหน่งได้เพียงปีเดียว โดยนายมอร์ซีถูกพลเอก       
อับดุล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอียิปต์ ประกาศปลดออกจากต าแหน่งในท่ี ๓ ก.ค.๕๖ หลังเกิดการชุมนุมประท้วง
รอบใหม่ของประชาชนผู้ต่อต้านมอร์ซีจนน าไปสู่เหตุการณ์นองเลือด ซึ่งได้มีค าถามตามมาว่า เกิดอะไรข้ึนกับอียิปต์ เหตุใดมอร์ซีซึ่ง
เป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ังตามแนวทางประชาธิปไตยต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้ อนาคตของอียิปต์จะ
ด าเนินไปในรูปแบบใด และมาตรฐานของสังคมโลกควรจะปฏิบัติต่ออียิปต์อย่างไร 
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ควำมรุนแรงครั้งใหม่ในอียิปต์ 
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 ก้าวต่อไปของกองทพัอยีปิต์ 

พลเอกอบัดุล ฟตัตาห ์อลั-ซซี ีผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดของ
อียิปต์ ประกาศน าอียิปต์กลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยอีกครั้ง 
หลังจากประกาศปลดนายมอร์ซี จากต าแหน่ง ซึ่งค าประกาศของ
กองทัพอยีปิต์มดัีงน้ี  
 ระงับการใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว ต้ังคณะกรรมการซึ่งมี
สมาชิกจากทุกภาคสว่นของสงัคม และผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาเสนอแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ แต่งต้ังนายอัดลี มานซูร์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ          
ท าหน้าท่ีรกัษาการประธานาธบิดี และแต่งต้ังนายโมฮัมเหม็ด เอลบา
ราเด อดีตนักการทูตนานาชาติ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๔๘ และเปน็บคุคลส าคัญท่ีต่อต้านขบวนการภราดร
ภาพมุสลิม เข้ารับต าแหน่งรองประธานาธิบดีรับผิดชอบกิจการ
ต่างประเทศ พรอ้มจดัการเลอืกต้ังสมาชิกรฐัสภาและประธานาธบิดีใน
อีก ๖ เดือนข้างหน้า  นอกจากน้ัน ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะมี
อ านาจในการออกกฤษฎีการัฐธรรมนูญ และต้ังรัฐบาลแห่งชาติ 
ตลอดจนปฏบิติัตามกฎจรยิธรรมของสือ่ เพือ่ใหเ้สรภีาพแกส่ือ่มวลชน 
อีกท้ังศาลรัฐธรรมนูญต้องรีบเร่งอนุมัติร่างกฎหมายเลือกต้ังรัฐสภา 
และเริม่การเตรยีมการเพื่อการเลือกต้ัง ต้ังคณะกรรมการสมานฉันท์
แหง่ชาติ และสดุท้ายใหส้ทิธปิระชาชนในการชุมนุมประท้วงอยา่งสงบ 
อนาคตอนัคลมุเครอืของอยีปิต์ 

 เป็นท่ีแน่นอนว่าการบริหารประเทศภายใต้กองทัพไม่
สามารถปกครองอียิปต์ได้ตลอดไป จ าเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีการ
เลือกต้ังประธานาธิบดีโดยเร็วท่ีสุด แต่ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดคือกลุ่ม
ภราดรภาพมสุลิม ซึ่งได้รับคะแนน ร้อยละ ๕๑.๗๓ ในการเลือกต้ัง
ครั้งท่ีผ่านมา จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันในสนามเลือกต้ัง
หรือไม ่หากภราดรภาพมุสลิมไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ยอมลงสมัคร
รับเลอืกต้ังภายใต้การก ากบัการเลือกต้ังของฝ่ายทหาร การเลือกต้ัง   
ก็จะไมเ่ปน็ประชาธปิไตยอยา่งแท้จรงิ แต่ถ้าพรรคภราดรภาพมุสลิม
ลงแข่งขันในสนามเลือกต้ังในครั้งน้ี แล้วหากได้รับชัยชนะจนข้ึนมา
ปกครองประเทศอกีครัง้ ปญัหาของอยีปิต์อาจจะกลบัไปสูร่ปูแบบเดิม 
จนน าไปสูก่ารประท้วงอกีครัง้ 
  อย่างไรกต็าม เรือ่งของการเลอืกต้ังจะเกดิข้ึนได้จริงหรือไม ่    
ยังต้องรอดูสถานการณก์นัต่อไป เหตุการณใ์นอยีิปต์นับจากน้ีไปอาจ
เลวรา้ยลงกวา่เดิมได้ เพราะถึงแมแ้กนน าของกลุ่มภราดรภาพมุสลิม
หลายรอ้ยคนถูกจบักมุ และนายมอร์ซีเองก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุม
ของทหาร แต่ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการปลุกระดมมวลชน         
มาประท้วงบนท้องถนน เพื่อแสดงพลังของฝ่ายท่ีสนับสนุนรัฐบาล 
หรือในกรณเีลวรา้ยท่ีสดุ หากกลุ่มภราดรภาพมุสลิมถูกกดดันจนถึง
ท่ีสดุอาจหนัไปใช้วธิกีารใต้ดินสูก้บักองทัพ โดยอาศัยความช่วยเหลือ
จากแนวรว่มภราดรภาพในประเทศอืน่ๆ ท่ีแต่ละกลุม่มกีองก าลงัเปน็
ของตัวเอง และยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่ม       

จนอาจน าไปสูส่งครามกลางเมอืงครัง้ท่ีรา้ยแรงท่ีสดุในประวัติศาสตร์
อยีปิต์กเ็ปน็ได้ 
กรณีอยีปิต์ : มาตรฐานการปฏบัิติของสงัคมโลก 

เหตุการณ์ในอียิปต์ได้สร้างกระแสต่ืนตัวไปท่ัวโลก แต่ท่ีน่า
แปลกใจกคื็อไมม่ชีาติใดเลยท่ีประณามการรฐัประหารครัง้น้ี และยิง่ไป
กวา่น้ัน ดูเหมือนว่าทั้งสื่อและรัฐบาลส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการเรียก
ปฏิบัติการทางทหารในครั้งน้ีว่าเป็นการ "รัฐประหาร" ท้ังๆ ท่ีการ
ประกาศปลดและควบคุมตัวประธานาธิบดี การน าทหารออกมาตรึง
ก าลงัในกรงุไคโร และการประกาศปดิสถานีโทรทัศน์ของรฐับาลหลาย
แหง่ ไมม่ทีางหลกีเลีย่งเปน็อยา่งอืน่ไปได้นอกจากเป็นการรัฐประหาร 
โดยท่าทีของสหรัฐฯ น้ันนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในอียิปต์ และ
เรียกร้องให้ทหารคืนอ านาจสู่ประชาชนผ่านการเลือกต้ัง และจัดต้ัง
รฐับาลท่ีเปน็ประชาธปิไตยโดยเรว็ โดยไมม่คี าวา่ "รฐัประหาร" และไม่
มีการประณามกองทัพอียิปต์แม้แต่ค าเดียว ในขณะท่ีนายบันคีมูน 
เลขาธิการสหประชาชาติเรียกการปฏิบัติการทางทหารครั้งน้ีว่า     
"การแทรกแซงทางทหาร" จึงควรต้ังค าถามต่อประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสหรัฐฯ ว่ามาตรฐานการปฏิบัติต่อสถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ ควรจะเป็นเช่นไร ในขณะท่ีเมื่อเกิดการ
รฐัประหารในประเทศอืน่ๆ สหรฐัฯ รวมท้ังประชาคมโลกกล็ว้นแลว้แต่
ออกมาประณามท้ังสิ้น แต่เหตุใดกรณีท่ีเกิดข้ึนในอียิปต์จึงไม่เป็น
เช่นน้ัน  หรือสามารถยอมรับการใช้วิธีท่ีขัดต่อประชาธิปไตยอย่าง
สิ้นเชิงอย่างการรัฐประหารได้ เพื่อปกป้องประเทศจากการยึดครอง
ของกลุม่เครง่ศาสนา ซึง่เปน็กลุม่ท่ีเปน็ปฏปิกัษต่์อสหรฐัฯ  ท้ังๆ ท่ีเปน็
กลุม่ท่ีคนสว่นใหญข่องประเทศน้ันเลอืกมากต็าม... 
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