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เส้นทางสูข่ อ้ ตกลงสันติภาพ

มินดาเนา 2012

บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2012 คณะผู้แทนของรัฐบาลฟิลิปปินส์กับผู้นำ�แนวร่วมปลดแอก
อิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front—MILF) ได้ร่วมลงนามรับรอง “กรอบข้อตกลง
ว่าด้วยบังซาโมโร” (Framework of Agreement on the Bangsamoro) ที่ตำ�หนักมาลาคาญัน
ซึ่งเป็นสำ�นักงานประธานาธิบดี ณ กรุงมะนิลา ประธานาธิบดีเบนีโญ อากีโนแห่งฟิลิปปินส์
นายอัล ฮัจ มูรดั อีบราฮิม ประธานของ MILF นายกรัฐมนตรีดาโต๊ะนาจิบ ราซักแห่งมาเลเซีย
และนายเอกเมเลดดิน อิฮซ์ าโนกลู เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of
Islamic Cooperation—OIC) ร่วมด้วยตัวแทนผู้ทรงเกียรติจากหลายองค์ทั้งจากภายในและ
ต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าว
ตลอดช่วงสัปดาห์แห่งการลงนาม ปฏิกริ ยิ า
และการขั บ เคลื่ อ นขบวนสนั บ สนุ น ข้ อ ตกลง
สันติภาพเกิดขึ้นอย่างมีสีสันทั้งที่กรุงมะนิลา
และเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของ
การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง นี้ สาวมุ ส ลิ ม กั บ
ทหารหญิ ง แห่ ง กองทั พ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ร่ ว ม “วิ่ ง
ฮิญาบ” เพื่อสันติภาพบนถนนเอ็ดซาในเมือง
เควซอนแห่งกรุงมะนิลา คาราวานเพือ่ สันติภาพ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวมุสลิม คริสเตียน และชน
กลุม่ น้อยอืน่ ๆ จากเมืองใหญ่บนเกาะมินดาเนา
เช่นจากเมืองโคตาบาโต มาราวี มากินดาเนา
และดาเวา ได้เดินทางออกจากเกาะทางตอนใต้
นัง่ เรือผ่านเขตวิซายาอันเป็นเขตตอนกลางของ
ประเทศ สู่เขตลูซอนซึ่งกรุงมะนิลาตั้งอยู่ และ

ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ขณะเดียวกัน
สมาชิก MILF หลายร้อยคนได้รวมตัวเดินขบวน
สนับสนุนการลงนามไปตามถนนสายซึง่ นำ�ไปสู่
สำ�นักงานใหญ่ขอบขบวนการที่ค่ายบัญชาการ
ดาราปานั น จั ง หวั ด มากิ น ดาเนา บรรดาผู้
บัญชาการหน่วยรบ MILF ในพื้นที่ราว 150
หน่วยถูกกำ�หนดให้ปราศรัยกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ของแต่ละหน่วยเนื่องในโอกาสอันสำ�คัญนี้1
หนึง่ สัปดาห์กอ่ นการลงนาม ประธานาธิบดีอากี
โนกล่าวว่า “กรอบข้อตกลงฉบับนี้จะปูทางไปสู่
สั น ติ ภ าพอั น แท้ จ ริ ง และถาวรในมิ น ดาเนา”
(SFGate, 7 October 2012) ขณะที่มูรัด อีบรา
ฮิ ม อ้ า งถึ ง ข้ อ ตกลงนี้ ว่ า เป็ น “ชั ย ชนะครั้ ง
ประวัติศาสตร์ของสันติภาพและความยุติธรรม

รายงานข่าวดังกล่าวเหล่านี้ ดูตัวอย่างเช่น Jimenez-David (11 October 2012); Jara (15 October 2012);
Zonio and Ubac (15 October 2012); Madronero (16 October 2012).

1

10 วารสารกึง่ วิชาการ

เหนื อ สงครามและความขั ด แย้ ง ที่ ยื ด เยื้ อ
ยาวนาน” (Zonio and Ubac, 15 October 2012)
ความคาดหวังต่อข้อตกลงเพื่อสันติภาพ
รอบล่าสุดนี้ดูเหมือนจะท่วมท้น เนื่องด้วยใน
ด้านหนึ่งแล้ว หากมันจะได้นำ�ไปสู่สันติภาพได้
จริง นั่นคือการสามารถแก้ไขปัญหาขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนซึ่งท้าทายรัฐบาลฟิลิปปินส์
มากว่าสามทศวรรษ อาจเป็นก้าวสำ�คัญในการ
หาทางออกอย่างสันติให้กับความขัดแย้งและ
ความรุนแรงที่ดำ�รงอยู่ยาวนานหลายศตวรรษ
ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ส่ ว นกลางซึ่ ง ถู ก
นำ�พาโดยชาวคริสต์กับดินแดนมินดาเนาซึ่งมี
ชาวมุสลิมเป็นส่วนประชากรสำ�คัญ2   ขณะ
เดียวกัน ด้วยปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน
เป็นสถานการณ์ทา้ ทายหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ความสำ�เร็จหรือล้มเหลวใน
กรณีฟิลิปปินส์ถูกจับตา ในภาวะซึ่งทางออก
จากปัญหาด้วยหนทางใหม่ๆ เริม่ ถูกหยิบยกมา
อภิปรายภายใต้ความคึกคักและคาดหวังต่อ
ความรูส้ กึ จริงจังกันและกันมากขึน้ ในความเป็น
อาเซียน

การแสวงหาหนทางแก้วิกฤตมินดาเนา
และข้อตกลงสันติภาพสำ�คัญ
ปัญหาความขัดแย้งและการพยายามสร้าง

สันติภาพให้เกิดขึน้ ระหว่างรัฐบาลฟิลปิ ปินส์กบั
ขบวนการมุสลิมแบ่งแยกดินแดนในมินดาเนา
นัน้ มีมาก่อนที่ MILF จะก้าวขึน้ มามีสถานะเป็น
ตั ว แทนนำ � การเจรจาในฝากฝั่ ง ของมุ ส ลิ ม
มินดาเนา อย่างน้อยที่สุด การลุกฮือขึ้นทำ�
สงครามเต็มรูปแบบด้วยเป้าหมายแบ่งแยกดิน
แดนรอบร่วมสมัยก็เกิดขึน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ 1970
ซึง่ ความรุนแรงทีก่ ระจายบานปลายไปมากกว่า
จะเป็นแค่การสงครามระหว่างขบวนการแบ่ง
แยกดินแดนกับกองกำ�ลังของรัฐบาลได้ทำ�ให้
จำ�นวนผู้เสียชีวิตในวิกฤตมินดาเนาสูงถึงกว่า
120,000 คน และผู้คนที่ต้องพลัดที่หนีภัยกว่า
สองล้านคน
ในประวั ติ ศ าสตร์ ค วามขั ด แย้ ง ร่ ว มสมั ย
ขบวนการแบ่ ง แยกดิ น แดนของมุ ส ลิ ม ใน
มินดาเนาองค์กรแรกซึ่งเปิดฉากทำ�สงครามกับ
กองทัพฟิลปิ ปินส์ในปี 1972 คือ แนวร่วมปลดแอก
แห่ ง ชาติ โ มโร (Moro National Liberation
Front—MNLF) ภายใต้การนำ�ของนูร์ มิซูอารี
รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ตอบสนองต่อสถานการณ์แตก
ต่างกันไปแต่ละสมัย ขณะที่ปัจจัยทั้งภายใน
มินดาเนาและจากทั้งระดับภูมิภาคหรือระดับ
โลกต่างร่วมเสริมหรือบรรเทาความรุนแรงแต่ละ
ช่วงเวลา กระนั้นก็เห็นว่าวิกฤตมินดาเนาได้
กลายเป็นประเด็นปัญหาทีป่ ระธานาธิบดีทกุ คน
นับจากนั้นเป็นต้นมาให้ความสำ�คัญ บนเส้น

มุสลิมในฟิลิปปินส์ถือสัดส่วนราว 5-6 เปอร์เซ็นต์จากจำ�นวนประชากรทั้งสิ้น 103 ล้านคน (ปี 2012) มุสลิมโดย
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตมินดาเนาซึง่ รวมแล้วจะมีสดั ส่วนประมาณเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์จากจำ�นวนประชากรราว 22 ล้าน
คนในเขตนี้ มุสลิมในมินดาเนายังแยกย่อยออกเป็นสามกลุม่ ชาติพนั ธุ-์ ภาษาหลักกับ10 กลุม่ ย่อย สามกลุม่ ชาติพนั ธุ-์
ภาษาหลัก คือ 1) ชาวมากินดาเนาซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ าบลุม่ แม่น�้ำ ปูลางีในมินดาเนาตอนกลาง 2) ชาวมาราเนา อาศัย
อยู่ในเขตทะเลสาบลาเนา มินดาเนาตอนกลาง และ 3) ชาวเตาสุกในเขตกลุ่มเกาะซูลู ทั้งนี้ ตามเขตการปกครอง
ในปัจจุบัน ชาวมุสลิมโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดมากินดาเนา บาสิลัน ลาเนาใต้ ซูลู และตาวี-ตาวี
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ปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556 11

ทางยาวไกลของกระบวนการสร้างสันติภาพ
ก้าวสำ�คัญและความสำ�เร็จหรือล้มเหลวของ
การเจรจาบรรลุข้อตกลงแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
ข้อตกลงร่วมตรีโปลี (Tripoli Agreement)
ปี 1976
เมื่อ MNLF ประสบความสำ�เร็จในการ
หยิบยกสถานการณ์ความรุนแรงในมินดาเนา   
ให้เป็นประเด็นทีน่ านาชาติตอ้ งหันมามอง โดย
เฉพาะการสามารถดึ ง ความห่ ว งใยจากโลก
มุสลิม มันได้นำ�ไปสู่การเจรจาครั้งสำ�คัญครั้ง
แรกระหว่าง MNLF กับรัฐบาลฟิลิปปินส์สมัย
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส (ดำ�รง
ตำ�แหน่งระหว่างปี 1965-1986) OIC กดดัน
รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ให้เดินเข้าสูโ่ ต๊ะเจรจาซึง่ จัดขึน้
ทีป่ ระเทศลิเบีย อันในทีส่ ดุ ได้น�ำ ไปสูก่ ารลงนาม
รับรองข้อตกลงร่วมตรีโปลีในช่วงปลายปี 1976
การเจรจาดังกล่าวส่งผลให้มีการยุติการสู้รบใน
หลายพื้ น ที่ บ นเกาะมิ น ดาเนาด้ ว ย MNLF
ยอมรับได้ถึงเนื้อหาของข้อตกลงร่วมฯ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เกิดเขตปกครองตนเองอันประกอบรวม
13 จังหวัดและเก้าเมืองในมินดาเนา ในเขตการ
ปกครองดังกล่าวชาวมุสลิมสามารถมีศาลชา
รีอะฮ์ มีสิทธิที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาอัน
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามทุกระดับ มี
ระบบการบริหารราชการ ระบบเศรษฐกิจการ
ค้า รวมถึงกองกำ�ลังรักษาความมั่นคงในระดับ
ภูมภิ าคเป็นของตนเอง ขณะทีร่ ฐั บาลฟิลปิ ปินส์
จะยั ง คงมี อำ � นาจเหนื อ การกำ � หนดนโยบาย  
ต่างประเทศ กองกำ�ลังป้องกันประเทศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท (Tripoli Agreement, 23 December 1976)
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อย่างไรก็ตาม เพียงปีรงุ่ ขึน้ การตีความและ
นำ�เอาข้อตกลงร่วมตรีโปลีไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ แี่ ตก
ต่างกันทำ�ให้สันติภาพเกิดขึ้นนั้นดำ�รงอยู่เพียง
ชั่วขณะสั้นๆ ประธานาธิบดีมาร์กอสลงนามใน
ประกาศประธานาธิบดีฉบับที่ 1628 เพื่อจัดตั้ง
เขตปกครองตนเองขึน้ สองเขตในมินดาเนา (เขต
แรกกำ�หนดให้เมืองโคตาบาโตเป็นเมืองหลวง
ส่วนเขตทีส่ องเมืองหลวงคือเมืองซัมโบงา) และ
กำ�หนดให้มีการลงประชามติเพื่อรับรองและ
เลื อ กเข้ า ร่ ว มในเขตปกครองตนเอง MNLF
ปฏิเสธวิธีการนั้นและประณามรัฐบาลว่าตัด   
สินใจดำ�เนินการแต่ฝ่ายเดียว วิธีการดังกล่าว
และอื่นๆ ของรัฐบาลมาร์กอสถูกประเมินว่า
เป็นเจตนาเพียงเพื่อยุติการรบพุ่งลงชั่วคราว
บ่ อ นทำ � ลายความเข้ ม แข็ ง ของ MNLF และ      
“ยังน่าสงสัยว่าประธานาธิบดีมาร์กอสเคยมี
ความจริงใจแค่ไหนที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่ง
ลงนามกัน” (McKenna 1998, 168)
MNLF ตัดสินใจรณรงค์สงครามกับกอง
กำ�ลังของรัฐบาลอีกครัง้ ข้อตกลงร่วมตรีโปลีถกู
ผลักไสโดยทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อ    
ตกลงร่ ว มฯ ฉบั บ นี้ ก็ มี ส ถานะสำ � คั ญ ใน
ประวัติศาสตร์การแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
มินดาเนาอย่างน้อยสองประการ ประการแรก
คือ การเป็นหมุดหมายสำ�คัญของการเปลี่ยน
แนวทางการเคลือ่ นไหวของขบวนการมุสลิมใน
มินดาเนา จากเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดน
มาสู่ ก ารยอมรั บ และแสวงหารู ป แบบที่ เ ห็ น
สมควรของอำ�นาจปกครองตนเอง และประการ
ทีส่ อง คือ การเป็นแหล่งอ้างอิงให้กบั การเจรจา
ต่อรองและการทำ�ข้อตกลงสันติภาพทุกฉบับ
นับแต่นั้นเป็นต้นมา

กระนั้น หลังความล้มเหลวของการนำ�ข้อ
ตกลงร่วมตรีโปลีไปใช้ไม่นานและก่อนที่การ
เจรจารอบใหม่จะเกิดขึ้น MNLF ได้อ่อนกำ�ลัง
ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ
1970 ด้วยปัญหาความขัดแย้งภายใน กองกำ�ลัง
รบนั้นอ่อนแอจากการถอนตัวและไร้ระเบียบ
โดยผูท้ เี่ คยเข้าร่วมขบวนการจำ�นวนมากได้วาง
อาวุ ธ ยอมจำ � นนหลั ง จากที่ รั ฐ บาลมาร์ ก อส
เสนอรางวัลตอบแทนด้วยการนำ�พวกเขาเข้าสู่
ตำ�แหน่งราชการและอื่นๆ อุดมการณ์ร่วมของ
ขบวนการที่ชูชาตินิยมโมโรผนวกรวมกับมิติ
ศาสนาอิสลามนั้นสามารถยึดเหนี่ยวบรรดา
ผู้นำ�เข้าด้วยกันได้เพียงเบาบางและชั่วคราว
กลุม่ ดาตูซงึ่ เป็นผูน้ �ำ เชิงจารีตเริม่ ขัดแย้งกับกลุม่
ปัญญาชนอย่างมิซูอารีซึ่งค่อนข้างเอนเอียง
เข้าหาอุดมการณ์มาร์กซิสม์ ขณะทีค่ �ำ เรียกขาน
ชาวมุ ส ลิ ม มิ น ดาเนาว่ า “โมโร” นั้ น เป็ น
ประดิษฐกรรมของเจ้าอาณานิคมตัง้ แต่สมัยการ
ปกครองของสเปนซึง่ ไม่ได้ทรงพลังมากพอทีจ่ ะ

สลายความเป็นจริงของความแตกต่างอย่าง
มากทางชาติพนั ธุแ์ ละคลืน่ ใต้น�้ำ ของปัญหาทาง
ชนชั้น (Molloy, 1988; McKenna, 1992) ความ
แตกต่างนี้เริ่มขยายตัวเป็นความขัดแย้งภายใน
กระทัง่ MNLF แตกออกเป็นเสีย่ งในช่วงปี 1977
กลุ่มผู้นำ�เชิงจารีตถอนตัวไปสวามิภักดิ์รัฐบาล
กลุ่มผู้นำ�อีกส่วนหนึ่งที่ยังคงจริงจังในการต่อสู้
ภายใต้การนำ�ของฮาชิม ซาลามัต แยกตัวไปจัด
ตัง้ MILF ซึง่ เน้นชูอดุ มการณ์ทางด้านศาสนาขึน้
สูงกว่าแม้ว่ามิติทางชาติพันธุ์ก็ยังเห็นชัด กล่าว
คือ MILF นัน้ อยูภ่ ายใต้การนำ�ของชาวมากินดา
เนาและมาราเนา ขณะที่ MNLF ได้รับการ
สนับสนุนอย่างแข็งขันจากชาวเตาสุก อย่างไร
ก็ ต าม แม้ ว่ า จะอ่ อ นแอลงอย่ า งมากจาก
สถานการณ์ดงั กล่าวนี้ แต่ MNLF ยังคงสามารถ
รักษาสถานะเป็นขบวนการนำ�ของชาวโมโรอยู่
ได้ในช่วงเข้าสู่ทศวรรษ 1980 อย่างน้อยที่สุดก็
ในสายตาของโลกภายนอกและรั ฐ บาล
ฟิลิปปินส์
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ข้อตกลงเจดดาฮ์ (Jeddah Accord) ปี 1987
หลังจากมาร์กอสต้องลงจากอำ�นาจในปี
1986 ประธานาธิบดีคนใหม่ คือ โคราซอน อากีโน
(ดำ�รงตำ�แหน่ง 1986-1992) ได้หันมาเปิดโต๊ะ
เจรจาแสวงหาสันติภาพกับขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนในมินดาเนาอีกครั้งหนึ่ง การเจรจา
หลายรอบได้บรรลุลงที่ข้อตกลงเจดดาฮ์ในช่วง
ต้นปี 1987 ข้อตกลงนี้เป็นพยายามที่จะหวน
กลับไปยึดโยงให้ข้อตกลงร่วมตรีโปลีบรรลุผล
จริง แต่เพียงแค่ไม่นาน การเจรจาก็ล้มเหลวลง
ด้วยการไม่อาจสร้างความเห็นพ้องในประเด็น
ขอบเขตของพื้นที่ที่จะให้มีการปกครองตนเอง
กล่าวคือ ขณะที่ MNLF ต้องการให้รวมเอาพืน้ ที่
ทั้งสิ้น 14 จังหวัดอันเป็นการอ้างอิงจากข้อ
ตกลงร่วมตรีโปลี รัฐบาลอากีโนยืนยันให้รวม
เพียงแค่ห้าจังหวัดที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนั้น กองทัพ
ฟิลปิ ปินส์กเ็ ริม่ ปะทะกับกองกำ�ลังอืน่ อย่างเช่น
MILF บ่อยครั้งขึ้น พร้อมกับที่ความสัมพันธ์ระ
หว่ า งอากี โ นกั บ กองทั พ ก็ ห าได้ ร าบรื่ น การ
14 วารสารกึง่ วิชาการ

เจรจาเพือ่ แสวงหาสันติภาพจึงลงเอยด้วยความ
ล้มเหลวในที่สุด (Bacho, 1987; May, 1987)
อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยการเปิ ด ช่ อ งไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญปี 1987 ที่กำ�เนิดขึ้นหลังการสิ้นสุด
ยุคมาร์กอส เอื้ออำ�นวยให้มีกระบวนการผ่าน
กฎหมายประกอบพระราชบัญญัติโดยรัฐสภา
และกระบวนการทำ�ประชามติเพื่อจัดตั้งเขต
ปกครองตนเองได้ในบางพืน้ ทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ รัฐบาล
อากีโนได้ร่วมมือกับผู้นำ�ทางศาสนาและเหล่า
ดาตูสว่ นหนึง่ ในมินดาเนา ทำ�โครงร่างเพือ่ จัดตัง้
“เขตปกครองตนเองแห่ ง มุ ส ลิ ม มิ น ดาเนา”     
(Autonomous Region of Muslim Mindanao—
ARMM) โดยผ่านการรับรองของรัฐสภาในปี
เดียวกัน และได้จัดให้มีการลงประชามติใน 13
จังหวัดและเก้าเมืองตามข้อตกลงร่วมตรีโปลีใน
ปี 1989 กระนั้น ผลประชามติมีเพียงสี่จังหวัด
(มากินดาเนา ลาเนาใต้ ซูลู และตาวี-ตาวี) เลือก
ที่จะเข้าร่วมใน ARMM
ARMM ได้กลายเป็นช่องทางสำ�คัญให้กลุม่
ดาตูหวนคืนสูอ่ �ำ นาจทางสังคมอีกครัง้ หนึง่ ผ่าน

การเข้าร่วมและมีตำ�แหน่งในสถาบันทางการ
เมืองที่เป็นทางการ ก่อนหน้านี้พวกเขาเข้าร่วม
กับกองกำ�ลังกบฏและเป็นปัจจัยสำ�คัญหนึ่งที่
เร่งเร้าให้เกิดความแตกแยกขึ้นใน MNLF จน
เมื่ อ นายฟิ เ ดล รามอสก้ า วขึ้ น สู่ ตำ � แหน่ ง
ประธานาธิบดีคนต่อมา รามอสได้เริ่มต้นการ
เจรจากับ MNLF อย่างจริงจังอีกครั้ง ในรอบนี้
ภายใต้ความพยายามทีจ่ ะประนีประนอมกันทัง้
สองฝ่าย
ข้อตกลงร่วมสันติภาพขัน้ สุดท้าย (Final
Peace Agreement) ปี 1996
ฟิเดล รามอส (ดำ�รงตำ�แหน่ง 1992-1998)
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจจริ ง จั ง ที่ จ ะสร้ า ง
สันติภาพขึ้นในมินดาเนาตั้งแต่ช่วงรณรงค์หา
เสียงชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดี ทั้งเคยเดินทาง
ด้วยตนเองไปยังลิเบียเพื่อยืนยันกับผู้นำ�ลิเบีย
ที่มีอิทธิพลสูงต่อ MNLF ว่ารัฐบาลจะกลับไป
ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมตรีโปลี โดยเฉพาะใน
ประเด็นเขตพืน้ ทีป่ กครองตนเอง ขณะทีท่ างฝ่าย
MNLF ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องทำ�ให้ไม่มี
ทางเลือกมากหากจะยังคงต้องการอ้างและรักษา
สถานะการเป็นกลุม่ ขบวนการหลักของชาวโมโร
การเจรจาหลายรอบจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่
อิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง เสนอตั ว ขึ้ น มาเป็ น ผู้ ป ระคั บ
ประคองการเจรจา (Magdalena, 1997, 250-254)
การลงนามใน “ข้อตกลงร่วมสันติภาพขั้น
สุดท้าย” ระหว่างรัฐบาลรามอสกับ MNLF มีขนึ้
ในเดือนกันยายน 1996 เนื้อหาหลักคือการ
กำ�หนดช่วงเวลาสองระยะในการดำ�เนินการให้
ข้อตกลงร่วมตรีโปลีบรรลุผล โดยในระยะแรก
ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ ชื่ อ “สภาแห่ ง

ฟิลปิ ปินส์ตอนใต้เพือ่ สันติภาพและการพัฒนา”
(Southern Philippines Council for Peace and
Development—SPCPD) ซึ่ ง จะคอยกำ � กั บ
ให้การดำ�เนินการตามข้อตกลงเกิดขึ้นจริงและ
เป็นไปอย่างราบรื่นในระยะสามปีแรกของช่วง
เปลี่ยนผ่านนี้ และดำ�เนินการผันกบฏ MNLF
ร่ ว ม 7,500 คนเข้ า กองทั พ และกรมตำ � รวจ
ฟิลิปปินส์ ส่วนในระยะที่สองจะเป็นการถือ
กำ�เนิดขึน้ ของรัฐบาลปกครองตนเองเข้าแทนที่
ARMM และ SPCPD ทัง้ นีห้ ลังการทำ�ประชามติ
ใน 14 จังหวัดกับเก้าเมืองในมินดาเนา เนื้อหา
ในข้อตกลงยังรวมถึงการกำ�หนดให้มีตัวแทน
จากภูมิภาคมินดาเนาเข้าไปนั่งในองค์กรของ
รัฐบาล จัดตัง้ กองกำ�ลังพิเศษสำ�หรับรักษาความ
มั่นคงในภูมิภาค การเพิ่มให้มีหลักสูตรและ
เนือ้ หาการเรียนการสอนเกีย่ วกับศาสนาอิสลาม
และบูรณาการสถาบันการศึกษาอิสลามเข้าใน
ระบบการศึกษาของรัฐบาลปกครองตนเอง รวม
ถึ ง การที่ รั ฐ บาลกลางยิ น ยอมให้ รั ฐ บาลส่ ว น
ภูมิภาคนี้สามารถจัดตั้งศาลชารีอะฮ์ขึ้นได้เช่น
กัน (Final Peace Agreement, 2 September
1996)
ภายใต้ขอ้ ตกลงรอบนี้ มิซอู ารี ผูน้ � 
ำ MNLF
ได้ ถู ก แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ประธาน SPCPD และ
รั ฐ บาลก็ ส นั บ สนุ น ให้ เขาขึ้ น สู่ ตำ � แหน่ ง ผู้ ว่ า
ราชการของ ARMM ในทีส่ ดุ มิซอู ารีกไ็ ด้รบั เลือก
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ว่าราชการคนที่สามนับ
แต่มกี ารจัดตัง้ ARMM ขึน้ มา คาดหวังกันว่าการ
ที่เขาได้ดำ�รงตำ�แหน่งทั้งสองจะทำ�ให้เกิดการ
ยอมรับและผลสูส่ นั ติภาพจะเกิดขึน้ จริงในทีส่ ดุ
กระนั้ น สั ญ ญาณแห่ ง อุ ป สรรคในการ
แสวงหาสันติภาพก็เริม่ เห็นได้ชดั ในเวลาไม่นาน
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การวิพากษ์วิจารณ์และกระทั่งต่อต้าน ARMM
และ SPCPD เริม่ รุนแรงด้วยข้อหาคอรัปชัน่ และ
ดำ�เนินงานผิดพลาด มิซูอารีเองตกเป็นเป้า
สำ�คัญในการโจมตี อันรวมถึงการประณามว่า
เขาทำ�ให้ทงั้ สองหน่วยงานเป็นดัง่ สโมสรส่วนตัว
ของ MNLF และอวยประโยชน์แก่ชาวเตาสุก
เป็ น หลั ก นอกเหนื อ ไปจากปั ญ หาด้ า นการ
ดำ�เนินงาน ตัวข้อตกลงสันติภาพก็มีปัญหาใน
ตัวเอง อย่างเช่น ความคลุมเครือในขอบข่าย
อำ�นาจที่แท้จริงของทั้งหน่วยงานที่ทำ �หน้าที่
เอื้ออำ�นวยให้แก่การเปลี่ยนผ่านและองค์การ
เมืองในการปกครองตนเอง ว่าจะมีอิสระได้
อย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงแขนขาสำ�หรับการ
ดำ�เนินการในส่วนของรัฐบาลกลาง (Bertrand
2000, 45-49) ขณะที่ความแตกแยกระหว่าง
กลุม่ ต่างๆ ในหมูช่ าวมุสลิมมินดาเนาก็ยงิ่ ทำ�ให้
กระบวนการสันติภาพจากข้อตกลงปี 1996 ไร้
ประสิทธิภาพอย่างสิน้ เชิง ปัญหาประการนีเ้ กิด
ขึน้ ชัดเจนจากการที่ MILF เริม่ ทวีความแข็งแกร่ง
มากยิ่งขึ้นเมื่อสามารถกลายเป็นขบวนการที่
รวมศูนย์การสนับสนุนจากทัง้ อดีตสมาชิก MNLF
อูลามะในมินดาเนา และมุสลิมทีผ่ ดิ หวังกับการ
ต่ อ สู้ แ ละกระบวนการสั น ติ ภ าพก่ อ นหน้ า นี้
กระทั่งได้ทำ�การรบพุ่งกับกองกำ�ลังของรัฐบาล
พร้อมๆ กับเปิดการเจรจาต่อรองได้ดว้ ยตนเอง
การบรรลุขอ้ ตกลงร่วมครัง้ สุดท้ายปี 1996 และ
การที่อดีตกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนสามารถ
เข้ามามีอิทธิพลในองค์กรอย่างเป็นทางการที่
รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ยนิ ยอมและเอือ้ อำ�นวยให้เกิด
ขึ้นถือได้ว่าเป็นการจบกระบวนการเจรจาเพื่อ
สันติภาพในช่วงตอนของ MNLF ก่อนที่จะเข้า
สู่ระยะของ MILF ถัดต่อมา
16 วารสารกึง่ วิชาการ

การเจรจาสันติภาพรอบ MILF
การเจรจาหาทางยุติความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลฟิลิปปินส์กับ MILF เริ่มต้นตั้งแต่เดือน
สิงหาคมปี 1996 ข้อตกลงหยุดยิงได้รับการ
รับรองจากทัง้ สองฝ่ายในปีรงุ่ ขึน้ กระทัง่ เมือ่ สิน้
สมัยของฟิเดล รามอสในช่วงกลางปี 1998 และ
ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์คือนายโจ
เซฟ เอสตราดา (ดำ�รงตำ�แหน่ง 1998-2001)
การเจรจาก็ยังคงดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง เอส
ตราดาเริ่ ม ต้ น โดยการพยายามสานต่ อ
กระบวนการเจรจาสันติภาพที่รามอสริเริ่มไว้
กระทั่งถึงเดือนตุลาคมปี 1999 รัฐบาลเอสตรา
ดาซึง่ สูญสิน้ ความอดทนต่อภาวะไร้กฎหมายใน
มินดาเนา โดยเฉพาะต่อปัญหาการลักพาตัว
ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ได้ตัดสินใจรณรงค์
สงครามเต็มรูปแบบเพื่อกวาดล้างกองกำ�ลัง
MILF กระทั่งสามารถเข้ายึดแคมป์อาบูบาการ์
ซึ่งเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของ MILF ได้สำ�เร็จ
(Santos, Jr., 2005, 7-9) ข้อตกลงหยุดยิงได้ถูก
ยกเลิกพร้อมๆ กับที่ MILF ได้ประกาศญิฮาด
ต่อรัฐบาล
เมื่ อ ล่ ว งเข้ า สู่ ส มั ย ของประธานาธิ บ ดี
กลอเรีย มาคาปากัลป์ อาร์โรโย (ดำ�รงตำ�แหน่ง
สองสมัยระหว่างปี 2001-2010) กระบวนการ
เจรจาเพื่อสันติภาพได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกคำ�รบ
โดยในคราวนี้ ภายใต้การเสนอตัวของประเทศ
มาเลเซียเข้ามาเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์กระบวนการให้ได้
มาซึ่งสันติภาพ รัฐบาลฟิลิปปินส์และ MILF ได้
บรรลุข้อตกลงหยุดยิง และตามมาด้วยการลง
นามรับรอง “ข้อตกลงในกรอบความเข้าใจทัว่ ไป
ว่ า ด้ ว ยการรื้ อ ฟื้ น การเจรจาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ”
(Agreement for the General Framework for

the Resumption of Peace Talks) จนในช่วง
ปลายเดือนมีนาคมปี 2001 ได้มกี ารออกกฎหมาย
ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วย ARMM ซึ่งเอื้อ
อำ�นวยให้หลายจังหวัดและหลายเมืองจากข้อ
เรียกร้องของขบวนการมุสลิมแบ่งแยกดินแดนได้
ทำ�ประชามติเพื่อเลือกจะเข้าร่วมกับ ARMM
แม้ว่าในท้ายที่สุดจะมีเพียงจังหวัดบาสิลันกับ
เมืองมาราวีเท่านั้นได้ถูกรวมเข้าไปในที่สุด
อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง ช่ ว งปลายปี 2001
กระบวนการสันติภาพก็ต้องหยุดชะงักครั้งใหญ่
อีกหน เมือ่ กองทัพฟิลปิ ปินส์ได้ตดั สินใจเปิดฉาก
โจมตีกองกำ�ลัง MILF ด้วยการอ้างเหตุผลถึง
รายงานหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่
ว่า MILF ได้ให้การสนับสนุนขบวนการอาบูไซ
ยาฟซึ่งถูกติดป้ายในฐานะขบวนการก่อการร้าย
พร้อมทั้งข้อหาการมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกระทั่ง
กับขบวนการก่อการร้ายตัวกลัน่ อย่างเจมาห์ อิส
ลามิยาห์และอัลกออิดะฮ์ จนต่อมาทั้ง MNLF
และ MILF เองก็ถูกรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศว่า
เป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยเช่นกัน ท่าทีดังกล่าว
ของรัฐบาลอาร์โรโยถูกกระตุ้นจากการที่ทั้งสอง
ขบวนการปรากฏอยูใ่ นรายชือ่ กลุม่ ก่อการร้ายที่
จัดทำ�โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Abuza, 2005,
464-474; Mercado, 2008, 240-243)
แม้ว่าสถานการณ์โกลาหลในมินดาเนาจะ
ถูกเร่งเร้าขึ้นอย่างมากในช่วงสงครามต่อต้าน
การก่ อ การร้ า ย และในด้ า นหนึ่ ง แล้ ว ไม่ อ าจ
ปฏิเสธได้วา่ MILF เองก็ไม่สามารถควบคุมหน่วย
ปฏิบตั กิ ารของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบทัว่ ถึง แต่
กระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับ
MILF ก็ยังคงดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้
ความพยายามของทางฝ่าย MILF ทีจ่ ะกันตนเอง
ออกจากขบวนการก่อการร้ายหัวรุนแรงทัง้ หลาย

สัญญาณที่ดีเกิดขึ้นสลับกับการถดถอยยามการ
ปะทะมีเป็นระยะๆ จนในที่สุดกระบวนการเพื่อ
สันติภาพได้มาถึงทางตันตลอดช่วงการดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองของอาร์โรโย
เมื่อประเด็นสำ�คัญในข้อเรียกร้องของทางฝ่าย
MILF ได้เจอกับปัญหาในทางรัฐธรรมนูญ กล่าว
คือ แม้ว่าทางรัฐบาลอาร์โรโยและ MILF จะได้
ร่วมกันร่าง “บันทึกความเข้าใจแห่งข้อตกลงว่า
ด้วยเขตธรณีของบรรพบุรุษมุสลิม” (Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral
Domain—MOA-AD) ในปี 2008 ซึง่ จะเปิดโอกาส
ให้ 737 บารางาย (หมู่บ้าน) ในมินดาเนาได้ทำ�
ประชามติที่จะเข้าร่วมในอาณาเขตดินแดนที่
นิยามว่าเป็นผืนดินของบังซาโมโร กระทั่งมีการ
กำ�หนดวันทีจ่ ะร่วมกันลงนามและมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ประสบความสำ�เร็จสูงเนื่องจาก MOA-AD เป็น
ข้อตกลงที่มีเนื้อหาเอื้อตามความต้องการของ
MILF ยิ่งกว่าครั้งใดๆ (Tuminez, 2007, 83-88)
อย่างไรก็ตาม นักการเมืองชาวคริสต์ในเขตพืน้ ที่
ซึ่งถูกกำ�หนดให้ต้องรวมอยู่ในบังซาโมโรตาม
MOA-AD กับชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ไม่พอใจต่อ
การทีน่ ยิ ามพวกเขาเข้ากับชาวบังซาโมโร ได้ออก
มาต่อต้านและผลักดันเสนอเรื่องร้องเรียนให้
ศาลสูงแห่งฟิลิปปินส์วินิจฉัย กระทั่งศาลสูงได้
ออกคำ�สั่งระงับ ข้อตกลงดังกล่า วด้วยเหตุผล
ว่าการทีร่ ฐั บาลอาร์โรโยจะทำ�ให้ MOA-AD บรรลุ
ผลโดยจะดำ�เนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมิอาจ
ทำ�ได้ อีกทัง้ เนือ้ หาและเจตนาของ MOA-AD นัน้
ก็ถูก ตีค วามว่า ขัดรัฐธรรมนูญเพราะอาจเปิด
โอกาสให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนออกจากรัฐ
ฟิลิปปินส์ (Williams, 2010)
เมื่อเข้าสู่สมัยของประธานาธิบ ดีเบนีโญ
อากีโน (ขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งปี 2010) แม้วา่ จะมีการ
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เปิดฉากปะทะกันระหว่างสองกองกำ�ลังหลาย
ครัง้ แต่ความจริงจังในการหาข้อยุตคิ วามขัดแย้ง
ได้นำ�มาสู่การลงนามข้อตกลงสันติภาพฉบับซึ่ง
เต็มไปด้วยความหวังในปี 2012 ในที่สุด

กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร ปี 2012

กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโรบรรลุการ
ลงนามหลังการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาล
ฟิลิปปินส์กับ MILF ทั้งสิ้น 32 รอบในช่วงเวลา
เก้าปีทผี่ า่ นมา การเจรจารอบล่าสุดดำ�เนินอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2012 ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะมีการ
ประกาศการบรรลุผลเจรจาซึง่ นำ�มาสูก่ ารลงนาม
ของทัง้ สองฝ่ายในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ก้าวสำ�คัญของการ
เจรจาสันติภาพระหว่าง MILF และรัฐบาลเบนี
โญ อากีโนเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี 2012
นั่นคือ หลังจากที่ผู้นำ�การเจรจาของทั้งสองฝ่าย
ไม่อาจประนีประนอมกันได้ในหลายประเด็น
โดยเฉพาะจากการที่ MILF ยื น ยั น ว่ า ความ
ต้องการสูงสุดของฝั่งตนคือการมีรัฐมุสลิมอิสระ
ที่ แ ยกออกมาจาก ARMM สถานการณ์ เริ่ ม
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเบนีโญ อากีโน
ตัดสินใจไม่ออกคำ�สั่งให้กองกำ�ลังของรัฐปฏิบัติ
การตอบโต้ของกำ�ลังนอกแถวของ MILF ที่ซุ่ม
โจมตี ห น่ ว ยทหารที่ จั ง หวั ด บาสิ ลั น เมื่ อ เดื อ น
ตุ ล าคมปี 2011 พร้ อ มกั น นั้ น หน่ ว ยงาน
สนับสนุนสันติภาพจากภายนอกก็ได้ด�ำ เนินการ
อย่างแข็งขันทีจ่ ะนำ�ทัง้ สองฝ่ายกลับมาสูโ่ ต๊ะเจรจา
การเจรจาเพื่อแสวงหาทางออกรอบที่ 27
ซึ่งจัดขึ้นที่มาเลเซียในเดือนเมษายนปี 2012 ได้
กลายเป็นความคืบหน้าครัง้ ใหญ่เมือ่ ทัง้ สองฝ่าย
ได้รว่ มกันร่างและเห็นชอบ “ประเด็นตัดสินใจเชิง
หลักการ” (Decision Points on Principles) ซึ่ง
18 วารสารกึง่ วิชาการ

กำ�หนดประเด็นสำ�คัญที่เห็นพ้องกันเบื้องต้นไว้
สำ�หรับการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์
ในอนาคต ประเด็นตัดสินใจฯ ซึ่งมีจำ�นวน 10
ข้อนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมหลายประเด็นที่
เห็นต่างกันเข้าไว้ แต่ก็เกิดความก้าวหน้าครั้ง
ใหญ่เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะให้กำ�เนิด
เขตปกครองอิสระที่เรียกว่า “บังซาโมโร” เข้า
แทนที่ ARMM บังซาโมโรจะมีรัฐบาลบริหาร
เฉพาะตน มี ก ารแบ่ ง ปั น อำ � นาจและแบ่ ง ปั น
ความมัง่ คัง่ กับรัฐบาลกลาง มีโอกาสทีจ่ ะแสวงหา
รายได้อย่างเช่นการเรียกเก็บภาษีเป็นของตนเอง
รวมถึงการที่รัฐบาลกลางยินยอมที่จะให้ขยาย
ขอบข่ายอำ�นาจของศาลชารีอะห์ให้มากขึน้ ในบัง
ซาโมโร (GPH-MILF Decision Points on Principles, 24 April 2012) ประเด็นตัดสินใจฯ ได้
กลายเป็นสัญญาณทีด่ อี นั ทำ�ให้การเจรจารุดหน้า
อย่างรวดเร็ว และเป็นตัวอ้างอิงให้กับกรอบข้อ
ตกลงว่าด้วยบังซาโมโรซึ่งลงนามกันในวันที่ 15
ตุลาคม 2012
เนือ้ หาของกรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร
แบ่งออกเป็นเก้าประเด็นทีค่ เู่ จรจาตกลงเห็นพ้อง
และรับรู้ร่วมกัน คือ
1) การจัดตั้งบังซาโมโร
2) กฎหมายพื้นฐานที่จะใช้ในบังซาโมโร
3) ขอบข่ายอำ�นาจภายในบังซาโมโร ของ
ทัง้ รัฐบาลบังซาโมโรและรัฐบาลแห่งชาติฟลิ ปิ ปินส์
4) การเก็บเกี่ยวรายได้และแบ่งปันความ
มั่งคั่ง
5) อาณาเขตของบังซาโมโร
6) สิทธิขน้ั พืน้ ฐานของประชากรในบังซาโมโร
7) การดำ�เนินการในช่วงเปลีย่ นผ่านและนำ�
ข้อตกลงในสู่การปฏิบัติ
8) การดำ�เนินการที่จะทำ�ให้สภาพสังคม

หวนคืนสู่ภาวะปกติ
9) เรื่องอื่นๆ ในสองประเด็น คือ จะไม่มี
การดำ�เนินการตามข้อตกลงแต่เพียงฝ่ายเดียว
และกำ � หนดให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยจั ด ทำ � ข้ อ ตกลงที่
ครอบคลุ ม ในรายละเอี ย ดโดยอ้ า งอิ ง จากข้ อ
ตกลงฉบับนี้ และให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2012
เมื่อพิจารณาในเนื้อหา อาจจะกล่าวได้ว่า
กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโรได้จำ�แนกแยก
ย่อยและมีรายละเอียดลงลึกในหลายประเด็นยิง่
กว่าข้อตกลงร่วมฉบับใดๆ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลง
นามร่วมกันก่อนหน้า โดยเฉพาะในส่วนของ
ลักษณะและอำ�นาจหน้าที่ของรัฐบาลอิสระแห่ง
บังซาโมโรที่จะถือกำ�เนิดขึ้น เนื้อหาระบุอย่าง
ชั ด เจนถึ ง อนาคตที่ บั ง ซาโมโรจะถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น
แทนที่ ARMM การที่รัฐบาลของบังซาโมโรจะมี
รูปแบบเป็นรัฐบาลระบบรัฐสภาโดยผ่านการ
สนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบการเลื อ กตั้ ง และพรรค
การเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย และแม้ว่า
ประเด็ น สำ � คั ญ ยิ่ ง อย่ า งการกำ � หนดขอบข่ า ย
อำ�นาจร่วมระหว่างรัฐบาลบังซาโมโรและรัฐบาล
กลางฟิลิปปินส์จะยังคงต้องการการจัดทำ�ราย
ละเอียดผนวกข้อตกลง แต่เนื้อหาในกรอบข้อ
ตกลงร่วมบังซาโมโรก็ได้ระบุแยกอำ�นาจของ
รั ฐ บาลกลางไว้ ก่ อ นอย่ า งชั ด เจนว่ า จะยั ง คง
ประกอบด้วยอย่างเช่น การรักษาความมั่นคง
และปั ญ หาความมั่ น คงภายนอกประเทศ
นโยบายต่างประเทศ นโยบายตลาดร่วมและการ
ค้าระหว่างประเทศ ระบบเงินตราและนโยบาย
ทางการเงิน การดำ�เนินการด้านประชากรและ
การแปลงสัญชาติ และระบบไปรษณีย์ ขณะทีใ่ น
ส่วนของบังซาโมโร เนือ้ หาจะให้ความสำ�คัญเป็น
อย่างสูงกับการเพิ่มอำ�นาจการใช้ชารีอะห์และ
การจัดตัง้ หน่วยงานรับรองสิง่ ซึง่ พิจารณาว่า “ฮา

ลาล” ในบังซาโมโร (Framework Agreement on
the Bangsamoro, 15 October 2012, Section
3: Powers)
ประเด็นเรื่องอาณาเขตของเขตปกครอง
อิสระเป็นประเด็นสำ�คัญแห่งการโต้เถียง เห็น
ต่าง กระทั่งทำ�ให้การเจรจาและนำ�ข้อตกลงไปสู่
การปฏิบตั หิ ลายครัง้ ก่อนหน้านีป้ ระสบความล้ม
เหลวในท้ายที่สุด ยิ่งกว่านั้นคือเป็นประเด็น
ปัญหาละเอียดอ่อนที่บ่อยครั้งได้นำ�ไปสู่ความ
ขัดแย้งภายในมินดาเนาเอง เนื้อหาในข้อตกลง
สั น ติ ภ าพฉบั บ ล่ า สุ ด ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น
อาณาเขตโดยระบุวา่ อาณาเขตแกนหลักของบัง
ซาโมโรจะประกอบด้วย
1) ขอบเขตพื้นที่ในปัจจุบันของ ARMM
2) หกเทศบาลเมืองในจังหวัดลาเนาเหนือ
(ประกอบด้วยเทศบาลเมืองบาลอย, มูไน, นูนงู นั ,
ปันตาร์, ตาโกโลอัน และตังกัล) กับทุกบารางาย
ในหกเทศบาลเมืองในจังหวัดโคตาบาโตเหนือ
(หกเทศบาลเมืองดังกล่าวประกอบด้วยเทศบาล
เมืองคาบาชัน, คาร์เมน, อาลีโอสัน, ปิกาวายัน,
ปีกกี ์ และมิดซายัป) ซึง่ ได้เข้าร่วม ARMM ในการ
ทำ�ประชามติเมื่อปี 2001
3) เมืองโคตาบาโตและอิซาเบลา
4) พื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ติดกับอาณาเขตข้างต้น
ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจ หรือมีการยื่นคำ�ร้อง
โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10%
ที่จะเข้าร่วมกับบังซาโมโร ทั้งนี้ อย่างน้อยสอง
เดือนก่อนที่จะมีการรับรองการใช้กฎหมายพื้น
ฐานหรือมีการกำ�หนดเขตแดนบังซาโมโรอย่าง
เป็นทางการ (Ibid., Section 5: Territory)
ห ลั ง จ า ก ก า ร โ ต้ เ ถี ย ง ร อ บ ใ ห ญ่ ว่ า
กระบวนการทำ�ประชามติจะต้องดำ�เนินการอีก
ครั้ ง หรื อ ไม่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง เคยตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
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อาณาเขตแกนหลักของบังซาโมโรตามกรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร ปี 2012,
ที่มา Mindanews (http://www.mindanews.com)
ARMM ฝ่าย MILF ได้ยอมรับเหตุผลของรัฐบาล
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ ไ ม่ อ ยากให้ ก ารดำ � เนิ น การใดๆ
หมิ่นเหม่ที่จะถูกตีความว่าขัดกับข้อกำ�หนดใน
รั ฐ ธรรมนู ญ และยิ น ยอมให้ ก ระบวนการทำ �
ประชามติ ใ นอนาคตจั ด ทำ � ขึ้ น ในทุ ก พื้ น ที่ ที่
กำ�หนดไว้ในฐานะอาณาเขตแกนของบังซาโมโร
(International Crisis Group, 2012, 7)อย่างไร
ก็ตาม เนื้อหาในกรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโม
โรได้ เ ปิ ด ช่ อ งไว้ สำ � หรั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
อนาคตไม่ว่าผลการลงประชามติจะออกมาใน
ทิศทางใด กล่าวคือ ระบุว่า “พื้นที่อยู่ติดและอยู่
นอกอาณาเขตแกนหลักซึง่ มีประชากรบังซาโมโร
อยู่เป็นจำ�นวนมาก สามารถเลือกที่จะเข้าร่วม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในอาณาเขตได้ ทุ ก เมื่ อ โดยการ
เสนอจากประชากรในพืน้ ทีน่ นั้ ไม่นอ้ ยกว่า 10%
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และผ่านการรับรองจากส่วนใหญ่ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงในกระบวนการประชามติ” (Framework Agreement on the Bangsamoro., Section
5: Territory)
ขณะที่ ป ระเด็ น การกำ � หนดบทบาทและ
สถานะของประชากรกลุม่ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่ชาวมุสลิมใน
เขตการปกครองอิสระมีความสำ�คัญละเอียด
อ่อนเป็นอย่างมาก เนือ่ งด้วยประเด็นดังกล่าวนี้
จะนำ�ไปสู่การสนับสนุนหรือไม่ก็กลายเป็นต่อ
ต้านโดยผู้คนร่วมผืนดินมินดาเนาเอง ดังเช่นที่
MOA-AD ต้องกลายเป็นข้อตกลงทีถ่ กู แขวนค้าง
ไปในทีส่ ดุ นัน้ ก็เป็นผลอันเริม่ จากการจุดประเด็น
และต่อต้านโดยชาวคริสต์และชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
ซึง่ ไม่พอใจต่อการทีข่ อ้ ตกลงตัดพวกเขาออกจาก
วงจร กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโรพยายาม

ป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยเริ่มต้นด้วยการนิยาม
“บังซาโมโร” ว่า
ผู้ซึ่งในช่วงเวลาแห่งการยึดครองและทำ�ให้
ตกเป็นอาณานิคมมีฐานะเป็นคนพืน้ เมืองหรือผู้
อยู่อาศัยแต่ดั้งเดิมในมินดาเนา กลุ่มเกาะซูลู
และเกาะอื่ น ๆ ที่ ท อดเนื่ อ งกั น อั น รวมทั้ ง
ปาลาวัน รวมถึงลูกหลานของพวกเขาไม่ว่าจะมี
สายเลื อ ดแท้ ห รื อ ลู ก ผสม มี สิ ท ธิ ที่ จ ะนิ ย าม
ตนเองในฐานะบังซาโมโร อาจโดยปริยายหรือ
จากความปรารถนาส่วนตน คู่สามีภรรยาและ
ทายาทพวกเขาจะถูกจำ�แนกในฐานะบังซาโมโร
ขณะที่เสรีภาพในการเลือกของชาวพื้นเมืองดั้ง
เดิมอื่นๆ จะได้รับการเคารพ (Ibid., Section 1:
Establishment of the Bangsamoro)
ความระมัดระวังและเจตนาที่จะสร้างการ
ยอมรั บ ยั ง เห็ น ได้ จ ากเนื้ อ หาในประเด็ น การ
ขยายขอบเขตอำ�นาจของศาลชารีอะห์ ซึ่งระบุ
ชัดเจนในข้อตกลงว่าทั้งอำ�นาจและการนำ�ไปใช้
นั้น “เพียงสำ�หรับชาวมุสลิมเท่านั้น” พร้อมทั้ง
ขยายความว่ า “สิ ท ธิ ใ นจารี ต ประเพณี แ ละ
ขนบธรรมเนียมของชนพื้นเมืองดั้งเดิมจะถูกนำ�
ไปพิจารณาในการสถาปนาระบบยุตธิ รรมของบัง
ซาโมโร รวมถึงการยอมรับกระบวนการมีส่วน
ร่ ว มของชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ในฐานะอี ก หนึ่ ง
หนทางในการร่วมแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง” (Ibid.,
Section 3: Powers) พร้อมกันนั้น ประเด็นสิทธิ
และเสรีภาพของพลเมืองในบังซาโมโรที่จะถือ
กำ�เนิดขึน้ ก็ได้ถกู ระบุไว้อย่างโดดเด่นในข้อตกลง
อันรวมถึงสิทธิจดั ตัง้ กลุม่ องค์กรทางศาสนาและ
วัฒนธรรม สิทธิที่จะไม่ถูกคุกคามทางศาสนา
ชาติพันธุ์ และนิกายความเชื่อของตน และสิทธิ
ต่างๆ ในฐานะชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม (Ibid., Section

6: Basic Rights) อันด้วยเนือ้ หาเหล่านีเ้ องทีเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งทำ�ให้กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร
ปี 2012 ถือกำ�เนิดขึน้ ด้วยความหวังและยังไม่ได้
แว่วยินเสียงต่อต้านอย่างจริงจังจากกลุม่ ซึง่ ก่อน
หน้านี้เคยแข็งขันคัดค้าน

ส่งท้าย: สู่สันติภาพถาวร?

มีปัจจัยหลายประการที่ทำ�ให้เส้นทางการ
แสวงหาสั น ติ ภ าพระหว่ า งรั ฐ บาลกลางกั บ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนอย่าง MILF ได้บรรลุ
ถึงข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความหวังมากที่สุดครั้ง
หนึ่ง กระนั้นก็เป็นที่รู้กันดีว่าปัจจัยสำ�คัญย่อม
คือการทีค่ เู่ จรจาจริงใจทีจ่ ะหาทางออกจากความ
ขั ด แย้ ง เพื่ อ บรรลุ สั น ติ ภ าพที่ แ ท้ จ ริ ง วิ ก ฤต
มินดาเนาที่ยืดเยื้อและส่งผลให้เกิดความสูญ
เสียมหาศาลผลักดันให้ทั้งรัฐบาลฟิลิปปินส์และ
กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนมุสลิมยินยอม
ผ่อนปรนข้อเรียกร้องหลายประการของตน จน
ทำ�ให้อีกฝ่ายรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่ว่านี้
นอกจากนี้ การไม่ดึงดันยืนกรานว่าปัญหา
ความขัดแย้งเป็นเรือ่ งภายในทีไ่ ม่วา่ ใครก็ไม่ควร
เข้ามายุ่งเกี่ยวก็เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำ�คัญต่อการบรรลุสนั ติภาพเป็นจุด
หมายสู ง สุ ด ตั้ ง แต่ ค รั้ ง กระบวนการเจรจา
สันติภาพรอบระยะของ MNLF ฝ่ายทีส่ ามซึง่ เป็น
ผูอ้ ปุ ถัมภ์การเจรจามีบทบาทยิง่ ในการทำ�ให้คขู่ ดั
แย้งประนีประนอมและบรรลุข้อตกลงสำ�คัญๆ
โดยในรอบระยะของ MILF การเจรจาส่วนใหญ่
เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียมากว่าทศวรรษ ด้วย
เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ร่ ว มมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จาก
กระบวนการสันติภาพเนือ่ งจากประชากรของรัฐ
ซาบาห์ประกอบไปด้วยผู้คนจำ�นวนมหาศาลที่
อพยพ (ทัง้ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) มาจาก
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มินดาเนา มาเลเซียจึงสนับสนุนกระบวนการ
เจรจาหาทางออกอย่างจริงจัง นอกจากนั้น การ
ทีค่ ขู่ ดั แย้งยินยอมเปิดกว้างให้องค์กรภายนอกที่
ใส่ใจต่อปัญหาได้เข้ามาเป็นผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ก็
มี ส่ ว นช่ ว ยในการผลั ก ดั น การกระบวนการ
สันติภาพได้อย่างมาก ซึง่ นอกจากมาเลเซียทีร่ บั
หน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์หลักมาตั้งแต่ปี 2001 การ
เจรจาสั น ติ ภ าพระหว่ า งรั ฐ บาลฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กั บ
MILF ยังมีผู้สนับสนุนกระบวนการที่สำ�คัญอีก
สองกลุ่ม คือ
1) คณะสังเกตการณ์ระหว่างประเทศ (International Monitoring Team—IMT) ซึ่งก่อตั้ง
และเข้ามามีบทบาทในการติดตามการดำ�เนิน
งานให้ข้อตกลงสันติภาพบรรลุผลตั้งแต่ปี 2004
มีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ญีป่ นุ่ และ
สหภาพยุโรป เป็นผู้สนับสนุนหลัก และ
2) คณะตัวกลางระหว่างประเทศ (International Contact Group—ICG) ซึง่ ประกอบไปด้วย
คณะตัวแทนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบีย
ตุรกี และสหราชอาณาจักร ร่วมกับสี่หน่วยงาน
เอ็นจีโอที่ทำ�งานระดับภูมิภาคและระดับสากล
คือ องค์กรมูฮัมหมัดดิยาห์ มูลนิธิเอเชีย องค์กร
สนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Conciliation
Resources) และศูนย์ส่งเสริมสานเสวนาเพื่อ
มนุษยธรรม (Center for Humanitarian Dialogue)
ICG จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2009 เพื่อทำ�หน้าที่
เข้ า ร่ ว มและสั ง เกตการณ์ ก ระบวนการเจรจา
สร้างกระบวนการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่น
ระหว่างกันของคู่เจรจา ประสานงานระหว่าง
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความ
สำ � คั ญ กั บ ภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ผลให้
กระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นจริง
การเปิดกว้างให้องค์กรเพื่อสันติภาพ ผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และภาคประชาสังคมที่
ใส่ ใ จต่ อ ปั ญ หา ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการเจรจา เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดช่อง
ทางในการประคับประคองการเจรจาไม่ให้พัง
ทลายลงกลางคันหลายต่อหลายครัง้ กระทัง่ เห็น
ความสำ�คัญได้จริงในการบรรลุขอ้ ตกลงในปลาย
ปี 2012 นี้
อย่างไรก็ตาม อาจจะยังเร็วไปที่จะสรุป
ตัง้ แต่วนั นีว้ า่ กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโรคือ
ข้อตกลงสันติภาพฉบับสุดท้ายที่นำ�สันติภาพ
ถาวรมาสู่ ดิ น แดนมิ น ดาเนา หลายประเด็ น
สำ�คัญซึง่ ถูกละไว้ในข้อตกลงจำ�เป็นต้องมีการจัด
ทำ � รายละเอี ย ดผนวกในอนาคต อั น รวมถึ ง
ประเด็นขอบเขตอำ�นาจร่วมระหว่างรัฐบาลบังซา
โมโรและรัฐบาลกลางฟิลปิ ปินส์ การแบ่งสัดส่วน
รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงหนทางใน
การทำ�ให้สงั คมมินดาเนาหวนคืนสูภ่ าวะปกติ ซึง่
ล้วนเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่กระบวนการ
เจรจาหาข้อสรุปอาจมีความสำ�คัญไม่หยิง่ หย่อน
ไปกว่าการบรรลุการลงนาม นอกจากนี้ ว่าเฉพาะ
ในส่วนของแผนและขัน้ ตอนการให้ก�ำ เนิดรัฐบาล
บังซาโมโร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกและแต่ง
ตั้ ง คณะกรรมการดู แ ลกระบวนการส่ ง ผ่ า น
อำ�นาจ (Transition Commission) ไปจนถึง
กระบวนการทำ � ประชามติ จั ด ตั้ ง สำ � นั ก งาน
บริหารกระบวนการส่งผ่านอำ�นาจแห่งบังซาโม
โร (Bangsamoro Transition Authority) ท้ายสุด
ทีก่ ารเลือกตัง้ และถือกำ�เนิดรัฐบาลบังซาโมโรซึง่
กำ�หนดไว้ว่าจะเป็นปี 2016 นั้น ยังต้องผ่าน
หลายขั้นตอน เกี่ยวพันทั้งการตัดสินใจที่ส่วน
กลางและการเจรจาต่ อ รองที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
มินดาเนาเอง3  อุปสรรคที่ไม่คาดหมายสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน

เช่ น เดี ย วกั บ สิ่ ง อั น อาจเป็ น อุ ป สรรคอี ก
หลายประการที่ยังคงดำ�รงอยู่เนื่องจากภาวะ
สงครามอันยาวนาน อย่างเช่น กระทั่งถึงช่วง
เวลาแห่ ง การลงนามข้ อ ตกลงสั น ติ ภ าพฉบั บ
ล่าสุด เชื่อได้ว่าหน่วยปฏิบัติการของ MILF อีก
หลายหน่วยที่ยังคงถือครองอาวุธสงครามที่ยัง
ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ต่ อ รั ฐ บ า ล ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล ะ ผู้
สังเกตการณ์สันติภาพทั่วไป สิ่งนี้เข้าใจได้เมื่อ
พิจารณาว่าปฏิบัติการทางทหารของ MILF เมื่อ
ครัง้ อดีตไม่ได้มเี พียงแค่การรบพุง่ เพือ่ เป้าหมาย

ในการแบ่งแยกดินแดนเพียงประการเดียว การ
ประกาศญิ ฮ าดต่ อ รั ฐ บาลฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละชาติ
ตะวันตก สายสัมพันธ์กับขบวนการก่อการร้าย
หัวรุนแรงบางกลุม่ และการทีห่ ลายหน่วยปฏิบตั ิ
การอยูน่ อกเหนือการควบคุมได้อย่างมัน่ คงจาก
ศูนย์อำ�นวยการกลาง MILF ทำ�ให้การถือครอง
และปกปิดอาวุธสงครามเป็นสิ่งที่สามารถคาด
การณ์ ประเด็นดังกล่าวนี้มีความละเอียดอ่อน
เป็นอย่างมากต่อกระบวนการสันติภาพในระยะ
ยาว หลายต่ อ หลายครั้ ง ที่ ก ารค้ น พบอาวุ ธ ที่

ผังขั้นตอนการจัดตั้งองค์การเมืองปกครองตนเองบังซาโมโร
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ปกปิดไว้ได้ทำ�ลายความไว้เนื้อเชื่อใจและมีส่วน
ในการโหมปฏิบัติการทางทหารขึ้นอีกครั้ง
นอกจากนี้ ใช่ ว่ า กลุ่ ม องค์ ก รต่ า งๆ ใน
มินดาเนาเองจะเป็นเอกภาพในการสนับสนุน
กรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร เสียงคัดค้านที่
ชัดเจนที่สุดตั้งแต่ช่วงก่อนลงนามมาจากนูร์ มิซู
อารี ผู้ก่อตั้ง MNLF มิซูอารีวิจารณ์ว่าสิ่งที่ข้อ
ตกลงฉบับล่าสุดจะบรรลุนั้นคือการลบล้างข้อ
ตกลงสันติภาพฉบับอื่นๆ ที่ MNLF ใช้เวลา
ยาวนานในการได้มาก่อนหน้านี้ ซึ่งล้วนเป็นข้อ
ตกลงที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากประชาคม
นานาชาติ ทั้งข้อตกลงที่สำ�คัญบางฉบับ โดย
เฉพาะข้อตกลงร่วมตรีโปลี ก็ยงั ไม่ได้เกิดผลบรรลุ
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ กรอบข้อตกลงว่าด้วย
บั ง ซาโมโรถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น ก็ ด้ ว ยการชี้ นำ � ของ
มาเลเซียซึง่ พยายามทำ�ให้ขอ้ ตกลงร่วมตรีโปลีไม่
อาจบรรลุผลเต็มที่ด้วยหวาดเกรงว่าจะต้องสูญ
เสียซาบาห์และซาราวัก พร้อมทั้งอ้างว่าสมาชิก
MILF สายฮาร์ดคอร์ที่สนับสนุนการทำ�ให้ข้อ
ตกลงร่วมตรีโปลีบรรลุผลสูงสุดจะถอนตัวและ
หวนกลับมาร่วมเคลื่อนไหวกับ MNLF เพื่อต่อ
ต้านกรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร (Echeminada, 15 October 2012; Manlupig, 22 October 2012) การกล่าวอ้างของมิซูอารีเรื่องการ
แตกแยกภายใน MILF อาจฟังขึ้นอยู่บ้างเมื่อ
ความจริงนั้นคือในปี 2010 ได้เกิดการแตกแยก
ครัง้ สำ�คัญครัง้ หนึง่ ภายใน MILF กระทัง่ อาเมอริล
อุมบราได้แยกตัวมาจัดตั้งขบวนการอิสลามเสรี
แห่งบังซาโมโร (Bangsamoro Islamic Freedom
Movement—BIFM) ซึ่งหลังการลงนามในข้อ
ตกลงสันติภาพรอบล่าสุด ปฏิกิริยาของ BIFM ก็
ยังคงเป็นไปในทางลบและยืนยันที่จะรบพุ่งกับ
รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ตอ่ ไปตามเป้าประสงค์ทอี่ า้ งว่า
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เพื่อเอกราชที่แท้จริงของบังซาโมโร (Reyes, 19
October 2012)
สามวันก่อนการลงนามกรอบตกลงว่าด้วย
บังซาโมโร เกิดระเบิดขึน้ ทีเ่ มืองคากายัน เดอ โอ
โรในเขตมินดาเนาเหนือ และอีกจุดที่จังหวัดซัม
โบงาสี บู ก ายบนแหลมซั ม โบงาของเกาะ
มินดาเนา ระเบิดทัง้ สองจุดคร่าชีวติ พลเรือนและ
เจ้าที่หน้าที่ตำ�รวจบาดเจ็บสาหัส วันต่อมาผู้
ก่อการไม่ทราบฝ่ายซุ่มโจมตีทหารหน่วยลาด
ตระเวนจนทำ � ให้ เจ้ า หน้ า ที่ เ สี ย ชี วิ ต สามนาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองลามิตัน จังหวัดบาสิลัน
ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต ARMM และทราบกันว่าเป็น
หนึ่งในฐานที่มั่นสำ�คัญของ MILF และอาบูไซ
ยาฟ ต่อมา สี่วันหลังการลงนามในข้อตกลง
สันติภาพ การลอบวางระเบิดครั้งที่สามในรอบ
หนึง่ สัปดาห์เกิดขึน้ ทีเ่ มืองตาชูรง จังหวัดสุลต่าน
กุดารัตในเขตมินดาเนากลาง แม้จะไม่มหี ลักฐาน
ชี้ ชั ด แต่ เ หตุ ก ารณ์ เขย่ า ขวั ญ ครั้ ง นี้ อ ยู่ ภ ายใต้
กระแสหวาดระแวงว่า BIFM อาจวางแผนสร้าง
ความปั่นป่วนเพื่อแสดงปฏิกิริยาต่อการลงนาม
รับรองกรอบข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโร
มินดาเนายังคงอยู่ภายใต้ภาวะไร้ขื่อแปใน
สายตาของคนภายนอก โดยเฉพาะชาวฟิลปิ ปินส์
จำ�นวนไม่น้อยที่ศูนย์กลางอำ�นาจและอาจภาย
ใต้ความกังวลของผูท้ รงเกียรติในการเมืองระดับ
ชาติ ข องฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กระแสความนิ ย มใน
ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั อันเป็นส่วนหนึง่ สำ�คัญ
ทีผ่ ลักดันการเจรจาสันติภาพสูก่ ารบรรลุขอ้ ตกลง
รอบล่าสุดอาจต้องประจันกับความคิดถือมั่น
เรื่องบูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งไม่อาจดูแคลน
เหล่ า นี้ ล้ ว นยั ง เป็ น สิ่ ง ท้ า ทายเส้ น ทางบรรลุ สู่
สันติภาพถาวรในมินดาเนา
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