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พลวัตความมั่นคงภูมิภาคตะวันออกกลาง:
  ทิศทาง โอกาส และความร่วมมือ

 บนความขัดแย้ง

บทควำมชิน้น้ีมีจดุประสงค์เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจบรบิทภมูภิำคเอเชียตะวนัออกกลำง รวมไปถงึ 
ทศิทำงและโอกำสควำมร่วมมอืของกลุม่ประเทศอำหรบั โดยผูเ้ขยีนได้เรยีบเรยีงจำกกำรแลกเปลีย่น 
ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมมัน่คง และควำมคดิเหน็จำกกำรประชุม International Institute 

for Strategic Studies Regional Security Summit ครัง้ท่ี 16 (The IISS Manama Dialogue 2020) 
รวมถึงประมวลข้อมูลกำรประชุมทำงวิชำกำร เรื่องท่ำทีนโยบำยด้ำนควำมม่ันคงไทยต่อพลวัต 
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสถำบันควำมมั่นคงศึกษำ ส�ำนักงำน 
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมศ.สมช.) เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563 โดยเชิญหน่วยงำนจำกภำครัฐ 
ภำควชิำกำร เข้ำร่วมให้ควำมเห็น รวมถึงข้อมูลจำกข่ำว ข้อมลูเอกสำรวจิยัและบทควำมทำงวชิำกำร 
เกี่ยวกับภูมิภำคตะวันออกกลำง เพื่อประกอบข้อมูลในกำรสนับสนุนบทควำมฉบับนี้

1	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	รัฐศาสตรบัณฑิต	(ภาควิชาการปกครอง) 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	 เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน	 สถาบนัความมัน่คงศกึษา	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	 รัฐศาสตรบณัฑติ	 (สาขาการระหว่างประเทศ) 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3	 การประชมุ	The	IISS	Manama	Dialogue	2020	ระหว่างวันท่ี	4	-	6	ธนัวาคม	2563	ณ	กรุงมานามา	ประเทศบาห์เรน	ภายใต้หวัข้อ	“Power	and 
	 Rules:	Competition	for	Influence	in	the	Middle	East”	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค 
	 ตะวนัออกกลางระหว่างเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูและผูม้ส่ีวนก�าหนดนโยบายของประเทศทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในและนอกภูมภิาค	รวมถงึการทบทวนการจดัการ 
	 ของนานาชาติและภูมิภาคกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และการประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อภูมิภาค 
	 ตะวันออกกลาง
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	 ในปี	2020	ที่ผ่านมา	แม้จะเกิดปัญหาโรคระบาดอย่างการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19	ความขัดแย้ง 

ในภูมิภาคยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ	 เสถียรภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์ในภูมิภาคยังไม่สงบนิ่ง	หรือ 

ยังไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	เหมือนดังที่	Louise	Fawcett	เสนอว่า	เป็นภูมิภาคที่การปฏิวัติยังไม่เสร็จสิ้น4 

ความขัดแย้งที่ยังไม่ยุติดังกล่าวได้ขยายตัวกลายเป็นปัญหาท่ีความขัดแย้งระหว่างมหาอ�านาจด้วยกัน	  ค�ำถำม 
ที่ส�ำคัญ คือ โอกำสที่ประเทศในภูมิภำคจะร่วมมือเพื่อสร้ำงสันติภำพมีควำมเป็นไปได้หรือไม ่
ในยุคหลังโควิด-19 และท่ำทีไทยควรมีกำรวำงนโยบำยอย่ำงไร กำรจะตอบค�ำถำมดังกล่ำว 
เรำต้องมำย้อนดูบริบททำงประวัติศำสตร์ของภูมิภำคตะวันออกกลำง

บทความฉบับนี้ แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.	 บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง	เพื่อจ�าแนกโครงสร้างความสัมพันธ์ 

	 ทางอ�านาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง

2.	บทบาทของมหาอ�านาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเข้าไปมีส่วนร่วม 

	 บนความขัดแย้ง

3.	 โอกาสและความร่วมมือภายในภูมิภาคยุคหลังโควิด-19	และ

4.	 บทสรุปของโอกาสและทิศทางความร่วมมือในตะวันออกกลางและแนวโน้ม 

	 การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

บทน�า
	 กระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางในรอบ

ทศวรรษที่ผ่านมา	นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติโลกอาหรับ	(Arab	Spring)	ในปี	2010	ส่งผลให้โครงสร้างทางการ

เมืองและเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศ	 ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้วยพลังต่อต้าน	 หรือพลังเรียกร้องจาก

ประชาชนภายในประเทศของตนเองอยู่เสมอ	 ขณะเดียวกันกระแสสายธารความคิดทางการเมืองภายหลังจาก

เหตุการณ์ปฏิวัติโลกอาหรับที่ผ่านมา	อันได้แก่	เสรีนิยม	(Liberalism)	อิสลามการเมือง	(Political	Islam)	ส่งผล

ต่ออิทธิพลและแนวคิดต่อรัฐอาหรับในการก�าหนดท่าทีความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	ๆ 	 นอกจากนี้	 ความขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างประเทศ	 สงครามการเมืองภายใน	 การก่อการร้าย	 และการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทาง

ทรัพยากร	 เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอ�านาจยังเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนโครงสร้างอ�านาจทางการเมือง

และโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคอยู่ตลอดเวลา

4	 Louise	Fawcett,	“Failed	or	just	fragile?	Four	myths	about	states	and	sovereignty	in	the	Middle	East,”	accessed 
	 January	6,	2021,	http//medium.com/international-affairs-blog/failed-or-just-fragile-four-myths-about-states-and-sovereignty 
	 in-the-middle-east-31876e57d216.

   ภาพที่ 1 การประชุม	IISS	Manama	Dialogue	2020	ณ	เมืองมานามา	ประเทศกาตาร์	
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บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง

	 ยุคที่	1	 รัฐชาติสมัยใหม่ถูกสร้างข้ึน	ภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมัน 

รัฐในอาหรับต่างมีจุดร่วมที่คล้ายกัน	ได้แก่	ศาสนา	ภาษา	วัฒนธรรม	รวมถึงการมีข้อตกลงในระดับ 

ภมูภิาค	เช่น	กลุม่สนันบิาตอาหรบั	กลุม่สนันบิาตมสุลมิโลก	เพือ่เป็นกรอบความร่วมมอืของภูมภิาค 

ในการต่อต้านอิสราเอล5	เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงเวลาน้ัน	ต่างแสดงความไม่พอใจท่ีอังกฤษ 

มาต้ังรัฐอิสราเอล	โดยไม่มีความชอบธรรม	ดังนั้นในยุคแรกนี้	ประเทศในตะวันออกกลางส่วนใหญ ่

มีจุดร่วมที่คล้ายกันมากกว่าจุดต่าง	อีกท้ังความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท่ีเท่าเทียมกัน	จึงไม่ค่อยปรากฏ 

ความขัดแย้งในภูมิภาคมากนัก

	 ยุคที	่2	 เร่ิมจากในปี	 1979	 เกดิเหตกุารณ์ปฏวิตัใินประเทศอิหร่าน	 และเปลีย่นรปูแบบ 

การปกครองเป็น	“สาธารณรฐั”	มกีารยดึผลประโยชน์บรษัิทสมัปทานน�า้มนัท่ีเคยเป็นของชาตติะวนัตก 

อย่างสหรฐัอเมรกิา	 เข้ามาเป็นสมบติัของรฐั	การปฏวิตัดิงักล่าวสร้างผลกระทบต่อภมูทิศัน์การเมอืง 

ในตะวันออกกลางอย่างมาก	โดยเริ่มจากซาอุดิอาระเบียเกิดความไม่พอใจและรู้สึกไม่มั่นคง 

ในระบอบการปกครองของตนเอง	ท�าให้เกดิการแบ่งข้างกันในตะวนัออกกลาง	โดยมซีาอฯุ	เป็นแกนน�า 

ที่ส�าคัญของประเทศพันธมิตรที่นับถือนิกายซุนนี	กับอิหร่านที่เป็นแกนน�าพันธมิตรของกลุ่มชีอะห์

	 ในช่วงปี	1980	สหรัฐฯ	และซาอุฯ	ให้การสนับสนุนอิรักท�าสงครามกับอิหร่านเป็นเวลา	8	ปี 

ที่เรียกว่าสงครามอิรัก-อิหร่าน6	หรือสงครามอ่าวเปอร์เซีย	(Persian	Gulf	War)	โดยมีจุดประสงค ์

เพือ่ต่อต้านการปฏวิตัขิองอิหร่าน	การเปลีย่นแปลงดงักล่าวสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบ 

ระหว่างประเทศในภูมิภาค	จากเดิมที่ไม่มีข้ัวอ�านาจ	(anarchy)	และมีจุดร่วมกันมากกว่าจุดต่าง 

กเ็ปล่ียนมาเป็นระบบสองขัว้อ�านาจ	 (bipolar	 system)	 เมือ่เกดิสองข้ัวอ�านาจแล้ว	สงครามตวัแทน 

(proxy	war)	จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	เหมือนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้	โดยมีซาอุฯ	เป็นแกนอ�านาจหลัก 

ในตะวนัออกกลางทีพ่ยายามครองอ�านาจน�า	(hegemony)	เพือ่รกัษาเสถียรภาพของระบบการเมอืง 

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในภูมิภาคเอาไว้

	 หลงัสิน้สดุสงครามในปี	1989	-	1990	อริกัเริม่ท�าสงครามรกุรานคเูวต	ส่งผลให้ซาอดิุอาระเบีย 

จ�าเป็นที่ต้องดึงสหรัฐฯ	เข้ามาเป็นพันธมิตรโจมตีอิรัก7	เกิดเป็นสงครามอ่าว	(Gulf	War)	ขึ้น

	 ยคุที	่3	 เมือ่สงครามอ่าวจบลง	ยคุสามขัว้อ�านาจ	(tripolar	system)	ลกัษณะโครงสร้าง 

อ�านาจในตะวันออกกลาง	ห้วงเวลานี้มีศูนย์กลางอ�านาจ	ได้แก่	อิรัก	อิหร่าน	และซาอุดิอาระเบีย 

เมือ่สถาปัตยกรรมของระบบการเมอืงในภมูภิาคกลายเป็นสามขัว้อ�านาจ	สงครามใหญ่	ๆ 	ในภมูภิาค 

จงึไม่ค่อยเกดิขึน้	เน่ืองจากเกดิการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างกนั	หากรฐัใดต้องการครอบครองความเป็น 

เจ้ารัฐอืน่	ๆ 	พร้อมทีจ่ะจบัมอืเป็นพนัธมติรเพือ่ตอบโต้อกีฝ่ายทนัท	ีเพราะฉะนัน้โครงสร้างอ�านาจแบบนี ้

5	 “The	Arab	 League	has	 found	 a	 common	enemy	with	 Israel”,	 accessed	 January	 6,	 2020,	 https://atalayar.com/en/ 
	 content/cymerman-la-liga-%C3%A1rabe-ha-encontrado-un-enemigo-com%C3%BAn-con-israel
6	 Seymour	M.	Hersh,	“U.S.	Secretly	Gave	Aid	to	Iraq	Early	in	Its	War	Against	Iran”,	The New York Times,	January	26,	1992. 
	 https://www.nytimes.com/1992/01/26/world/us-secretly-gave-aid-to-iraq-early-in-its-war-against-iran.
7	 F.	Gregory	Gause,	“Saudi-American	Relations,”	accessed	 January	6,	 2021,	https://www.mei.edu/publications/saudi- 
	 american-relations.
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8	 Wehrey,	Frederic,	Dalia	Dassa	Kaye,	Jessica	Watkins,	Jeffrey	Martini,	and	Robert	A.	Guffey.	“The	Iraq	Effect:	The	Middle	East 
	 After	the	Iraq	War”.	RAND	Corporation,	2010.	accessed	January	13,	2021,	p.16,	http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg892af.

	 ยคุปัจจบุนั	หลงัเหตกุารณ์ปฏิวตัโิลกอาหรบั	(Arab	Spring)	ท่ีเกิดข้ึนในปี	2011	ซาอฯุ 

และอิหร่านก็พยายามใช้โอกาสตรงนี้	ที่เกิดการลุกฮือของประชาชนและสงครามกลางเมือง 

เข้าไปสนับสนุนฝ่ายของตัวเองในแต่ละพืน้ท่ี	 อหิร่านเข้าไปสนบัสนนุกลุ่มนกิายชีอะห์ในท่ีต่าง	ๆ  

ส่วนซาอดุอิาระเบยีกเ็ข้าไปสนบัสนนุกลุ่มนกิายซุนน	ีหรอืกลุม่ท่ีเป็นพนัธมติรของตวัเองให้มอี�านาจ 

ในทีน่ัน้	ๆ 	 ซึง่การใช้ความแตกต่างของนกิายทางศาสนาเป็นเครือ่งมอืนี	้ เป็นปัจจัยส่วนหนึง่ท่ีส�าคญั 

ทีท่�าให้เกดิความไร้เสถยีรภาพในภมูภิาคตะวนัออกกลาง	นอกจากนี	้ยงัเกิดปรากฏการณ์กระแส 

ของ	Political	 Islam	ทีม่แีนวคิดต้องการปฏริปูตะวนัออกกลางให้เป็นตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 

โดยผสมผสานระหว่างระบอบการเมืองการปกครองสมัยใหม่กับแนวคิดทางศาสนาอิสลาม 

ไว้ด้วยกัน	อย่างกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์	เป็นต้น

	 นอกจากกระแสของ	Political	Islam	แล้ว	กลุม่ตัวแสดงท่ีไม่ใช่รฐั	(non-state	actor) 

ทีเ่ป็นกลุม่แนวคดิหวัรนุแรง	(extremist	group)	ยงัขยายตวัและมบีทบาทเด่นในสงครามกลางเมือง 

ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ	ในช่วงเวลาใกล้	ๆ 	กัน	กระแสของสังคมโลกมักให้ความสนใจ 

กับกลุ่มรัฐอิสลาม	(IS)	เป็นพิเศษ	เนื่องจากสื่อกระแสหลักหลายกระแสท่ัวโลกพร้อมใจกัน 

มุง่ประเด็นเพือ่น�าเสนอ	ความโหดร้ายของกลุม่นีอ้อกสูส่ายตาประชาชน	อย่างไรกต็าม	ยงัมกีลุม่ 

ที่มีแนวคิดและใช้วิธีการคล้าย	ๆ 	กับกลุ่มรัฐอิสลาม	อยู่อีกจ�านวนหนึ่ง	แต่มักไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 

และถูกน�าเสนอผ่านสื่อกันมากนัก

เมื่อพิจารณาความสลับซับซ้อนของโครงสร้างทางการเมืองระหว่างประเทศ 
ในภมิูภาคตะวนัออกกลาง เราจะพบว่ามคีวามเกีย่วข้องกนัระหว่างตัวแสดงทีเ่ป็นรัฐ 
และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และเกี่ยวเนื่องกันจากเวทีภูมิภาคไปสู ่ระดับของเวทีโลก 
เป็นสงครามตัวแทนใน 3 ชั้น คือ 1) การแข่งขันของมหาอ�านาจโลก 2) การแข่งขัน 
มหาอ�านาจในภมิูภาค ได้แก่ ซาอดุอิาระเบยีและอิหร่าน รวมถึงประเทศพนัธมติรอ่ืน ๆ  
และ 3) ตัวแสดงอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่รัฐ ที่มีผู้สนับสนุน คือ กลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้าย 
ต่าง ๆ

ส่งผลให้เกดิความสมดลุในภมูภิาค	จะเห็นได้ว่าภูมภิาคตะวนัออกกลางในช่วงนีเ้ตบิโตข้ึนมาก	ซีเรยีได้ด�าเนินแนวทาง 

การพฒันาประเทศ	อริกัถงึแม้จะถกูคว�า่บาตร	แต่มเีศรษฐกจิทีเ่ป็นตัวขบัเคลือ่นการพัฒนา	ด้านซาอฯุ	เน้นการส่งออก 

น�า้มนัเป็นสนิค้าหลกั	จนสร้างความมัง่ค่ังให้กับประเทศ	อหิร่านถึงแม้จะถูกคว�า่บาตรจากสหรฐัฯ	แต่ได้รสัเซียและจนี 

ทีเ่ป็นคูค้่าทีส่�าคญั	แสดงให้เหน็ว่าแม้ตะวนัออกกลางจะอยูใ่นสถานะสามข้ัวอ�านาจ	แต่สงครามขนาดใหญ่ไม่ค่อยเกิดข้ึน

 จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในภูมิภำค เกิดขึ้นในปี 2003 เมื่อสหรัฐ ฯ และสหรำชอำณำจักร 
เปิดปฏิบัติกำรสงครำมกับอิรัก และโค่นล้มรัฐบำลซัดดัม ฮุสเซน ลง ตั้งรัฐบำลชีอะห์ขึ้นมำ 
ท�ำให้โครงสร้ำงอ�ำนำจกำรเมืองในภูมิภำคสำมขั้วก่อนหน้ำนี้พังทลำยลง โครงสร้างเปลี่ยนไป 

เหลอืเพยีงระบบสองขัว้อ�านาจแบบยคุเก่า	สิง่ทีต่ามมาทีเ่ราเหน็	คอื	สงครามตวัแทน	(proxy	war)	และการยกระดบั 

ของบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ	(non-state	actor)	ภายหลังสงครามอิรักจบลง8
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  ภาพที่ 2 ผู้น�าอิสราเอล	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	บาห์เรน	และสหรัฐฯ	ร่วมลงนามในข้อตกลงอับราฮัม	

บทบาทของมหาอ�านาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเข้าไปมีส่วนร่วมบนความขัดแย้ง

	 กระแสอาหรับสปริง	(Arab	Spring)	ก่อให้เกิดสภาวะสุญญากาศทางโครงสร้างอ�านาจในภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง	ส่งผลให้หลายประเทศเกิดความอ่อนแอ	ยิ่งไปกว่านั้นหลายประเทศเกิดสภาวะวิกฤตการณ์ 

สงครามการเมือง	 เมือ่สภาพทางระบบโครงสร้างการเมอืงระหว่างประเทศในภมูภิาคเป็นเช่นนี	้ จงึเอ้ือต่อการแข่งขัน 

กันเองเพื่ออ�านาจในการอยู่รอด	รวมถึงการขยายอิทธิพลและสกัดก้ันการขึ้นมามีอ�านาจน�าของฝ่ายตรงข้าม 

ตัวอย่างเช่น	วิกฤตการณ์สงครามกลางเมืองซีเรีย	เกิดจากการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านผู้น�าของตัวเอง	ก็คือ 

ประธานาธิบดีอัสซาด	(Bashar	Hafiz	al-Assad)	ยังมีกลุ่มติดอาวุธอื่น	ๆ 	ที่ต้องการจะล้มรัฐบาลอัสซาด	อย่างเช่น 

กลุม่	al-Qaeda	ในซีเรีย	และกลุ่มก่อการร้าย	IS	มาช่วงชิงสมรภูมริบพืน้ท่ีหลกัในซีเรยี	นอกจากนี	้สหรัฐฯ	ยงัประกาศ 

ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างชดัเจน	ผ่านทางซาอดุอิาระเบยี	ส่วนทางรัฐบาลซเีรยีก็มรีสัเซยีและอหิร่านเข้ามาหนนุหลงั 

เพราะฉะน้ัน	กรณขีองซเีรยี	เราจะเหน็ว่าสงครามมนัถงึยดืเยือ้มาอย่างยาวนานยงัไม่มีทท่ีาว่าจะสิน้สดุ	เป็นสมรภมู ิ

ที่มีการเดิมพันสูงมาก	เปรียบเสมือนเกมกระดานทางอ�านาจของมหาอ�านาจของโลกและของตะวันออกกลาง 

ระหว่างสองขั้วอ�านาจ

 กำรพิจำรณำบริบทควำมขัดแย้งและควำมร่วมมือในภูมิภำคตะวันออกกลำงนั้น 
มิได้มีเพียงตัวแสดงท่ีเป็นผู ้เล่นในภูมิภำคเท่ำนั้น แต่ยังต้องพิจำรณำตัวแสดง ซึ่งเป็น
มหำอ�ำนำจทำงกำรเมืองโลกที่ส�ำคัญในภูมิภำคอย่ำงสหรัฐอเมริกำ เนื่องจากเป็นผู้เล่นส�าคัญ 

ที่มีส่วนที่ผลักดันประเด็นวาระทางการเมืองของสหรัฐฯ	เช่น	การต่อต้านก่อการร้าย	และการต่อต้านอิหร่าน 

ผ่านกลุ่มประเทศพันธมิตรหลักในภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบีย	โดยประเด็นหลัก	คือ	สหรัฐฯ	ไม่ต้องการให้อิหร่าน 

ครอบครองอาวธุนวิเคลยีร์	เพราะจะท�าให้โครงสร้างดุลอ�านาจในตะวนัออกกลางจะเปลีย่นไปทันที	นอกจากประเด็น 

เรือ่งอหิร่านแล้ว	ทีผ่่านมาสหรฐัฯ	และกลุม่พนัธมติรในตะวนัตก	พยายามท�าให้ประเทศพนัธมติรในภมูภิาคอาหรับ 

ยอมรับสถานะของอิสราเอลให้เป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในภูมิภาค	(Normalization)	เช่น	กรณีเข้าไปตั้งสถานทูต 

ในอสิราเอล	กรณจีดัลงนามข้อตกลงสนัติภาพระหว่างกนั	หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่ว่า	‘ข้อตกลงอบัราฮมั’	(Abraham 

Accords)	โดยมีอิสราเอล	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	และบาห์เรน	ลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน
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	 9	Arab	Center	Washington	D.C.,	“2017-2018	Arab	Opinion	Index:	Executive	Summary,”	accessed	January	11,	2021,	http:// 
	 	arabcenterdc.org/survey/2017-2018-arab-opinion-index-executive-summary.
	10	David	E.	Sanger,	“Obama	Makes	His	Choice	for	No.	2	Post	at	State	Department”,	NY	Times,	November	7,	2014,	https://www. 
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	11	“Statement	for	Submission	into	the	Record:	Nomination	of	Antony	J,”	accessed	January	14,	2021,	https://www.foreign. 
	 	senate.gov/imo/media/doc/Blinken_Testimony.pdf.

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงสันติภาพ 
ดังกล่าว ที่สหรัฐฯ พยายามเป็น 
ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น อาจล้มเหลว 
ใน เ ร่ืองของกระบวนการสร ้าง 
สั น ติ ภ า พ  เ นื่ อ ง จ า ก ข ้ อ ต ก ล ง 
ดังกล่าวอาจสร้างความแตกแยก 
ในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ขยาย 
เป็นวงกว้างจากเหตุปัญหา 3 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ ประการที่หนึ่ง กรณีปัญหา 
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ที่ยังไม ่ยุต ิ
ประการท่ีสอง ข้อตกลงท่ีไม่ยึดโยงกบั 
การยตุสิงครามและผนวกเอาดนิแดน 
และ ประการสุดท้าย มวลชนอาหรับ 
ไม่เห็นด้วยที่จะยอมรับสถานะของ 
อิสราเอล หากข้อพิพาทยังไม่ได้รับ 
การแก้ไข9

	 ทั้งนี้ภายหลังการรับต�าแหน่งของประธานาธิบดี 

Joe	 B iden	 ต ้องจับตาดูทิ ศทางของสหรั ฐฯ 

ในการด�า เนินนโยบายต ่างประเทศในภูมิภาค 

ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด	โดยเฉพาะต�าแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ 

(Secretary	of	State)	คือ	Antony	Blinken 

ท่ีมีท่าทีนโยบายเชิงรุกในกิจการตะวันออกกลาง 

อย่างชัดเจนในสมัยท่ี	 Blinken	ท�างานในสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ	นอกจากนี้	ช่วงที่เขา 

ด�ารงต�าแหน่ง	“รองผูช่้วยประธานาธบิดแีละทีป่รกึษา 

ด้านความมั่นคงแห่งชาติของรองประธานาธิบดี” 

สมัยรัฐบาล	Obama	เขามีบทบาทในการช่วยก�าหนด 

นโยบายของสหรัฐฯ	 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ซึง่เกีย่วข้องกบัประเทศปากสีถาน	อฟักานสิถาน	และ 

โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน10	อีกทั้งเขาเป็นบุคคล 

ส�าคญัของรฐับาลโอบามาในการร่างนโยบายต่อซเีรยี11

ดังนั้นแล้วการกลับมารับต�าแหน่งเป ็นรัฐมนตรี 

ต่างประเทศในสมัยรัฐบาล	 Joe	Biden	คร้ังนี้ 

สหรัฐฯ  จ ะมีบทบำทเชิงรุกต ่อ ภู มิภำค 
ตะวันออกกลำงมำกขึน้ และอำศยัควำมร่วมมือ 
กั บ ก ลุ ่ ม พั น ธ มิ ต ร ที่ ส� ำ คั ญ ใ น ภู มิ ภ ำ ค 
ตะวันออกกลำง และมโีอกำสควำมเป็นไปได้สงู 
ในกำรเยยีวยำควำมบำดหมำงประเทศพนัธมติร 
ท่ีส�ำคัญอย่ำงตุรกี  ท่ีอยู ่ ในกลุ ่มประเทศ 
ส ม ำ ชิ ก  N AT O  เ พื่ อ ว ำ ง ทิ ศ ท ำ ง แ ล ะ 
โครงควำมสัมพันธ ์ ท่ีส�ำคัญกับภูมิภำค 
ตะวันออกกลำง
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	 ด้านรัสเซีย	คือ	หนึ่งในผู้เล่นในฐานะ 

ของมหาอ�านาจโลกท่ีมีบทบาทในภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง	ภายหลังการล่มสลายของ 

สหภาพโซเวยีต	รสัเซียได้เข้าเข้าร่วมสงครามซีเรยี 

โดยตรงในปี	2015	ซ่ึงแสดงนยัยะถึงความพยายาม 

ในการรือ้ฟ้ืนและยนืยนัต�าแหน่งสถานะของรสัเซยี 

ในเวทีโลกของความเป็นมหาอ�านาจอีกครั้ง 

(De rzhavnos t ) 	 และรื้ อสร ้ า งระ เ บียบ 

ในตะวันออกกลางใหม่	 โดยเข้ามามีบทบาท 

ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สหรัฐฯ	ได้สร้าง 

ช่องว ่างของอ�านาจทิ้งเอาไว ้	 เพื่อป ้องกัน 

ภัยคุกคามจากการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้าย 

และป้องกันกระแสจิตวิทยามวลชนท่ีจะลุกลาม 

ไปถึงแถบประเทศในเอเชียกลาง	 รวมถึง 

การเมืองภายในรัสเซียเอง

ขณะทีม่หาอ�านาจโลกใหม่อย่าง	จนี กแ็ผ่ขยายอทิธพิล 

ทางเศรษฐกิจเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางมุ่งเน้น 

ไปทางพัฒนาอุตสาหกรรม	และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ท่ีจ�าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณมาก	อีกทั้ง 

บริเวณน้ียังเป็นตลาดใหญ่ส�าหรับสินค้าและการลงทุน 

ของจีน	ผ่านโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่	21 

(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	แต่ส่ิงที่จีนแตกต่าง 

ออกไปก็คือ	จีนไม่ได้มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านสงครามกับประเทศพันธมิตร

 ลักษณะเช่นนี้พอสรุปได้ในระดับหนึ่งว่า	สถานะของสหรัฐฯ	ในตะวันออกกลางขณะนี้ก�าลังถูกท้าทาย 

บทบาทของตนเองในภมูภิาคตะวนัออกกลาง	และสหรัฐฯ	เป็นเพยีงหนึง่ในหลาย	ๆ 	มหาอ�านาจท่ีก�าลังแสดงบทบาท 

ในตะวันออกกลางอยู่ขณะนี้	ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ครองอ�านาจน�าในภูมิภาคอีกต่อไป	(Regional	hegemony)

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256413



  ภาพที่ 3 เรเจป	ไตยิป	เอร์โดอาน	(Recep	Tayyip	Erdoğan)	ประธานาธิบดีของตุรี	(ภาพกลาง)			

	12	Mohammad	Abdel	Kader,	“Turkey’s	relationship	with	the	Muslim	Brotherhood,”	accessed	January	11,	2020,	https:// 
	 	english.alarabiya.net/en/features/2013/10/14/Turkey-s-relationship-with-the-Muslim-Brotherhood.
	13	“Turkey	says	it	bought	Russian	S-400s	to	use	them,	not	put	them	aside,”	Reuters,	November	15,	2019,	https://www. 
	 	reuters.com/article/us-usa-turkey-russia/turkey-says-it-bought-russian-s-400s-to-use-them-not-put-them-aside- 
	 	idUSKBN1XQ07Z

ย้อนกลับมำมองตัวแสดงบทบำทของมหำอ�ำนำจในภูมิภำคตะวันออกกลำง 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำซำอุดิอำระเบีย และอิหร่ำน คือมหำอ�ำนำจท่ีส�ำคัญของภูมิภำค 
และทั้งสองประเทศต ่ำงมีประเทศมหำอ�ำนำจอย ่ำงสหรัฐฯ และรัสเซีย 
เป็นผู้ให้กำรสนับสนุน อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเมือง 
ทั้งภำยในประเทศและภูมิภำคในช่วงเวลำที่ผ ่ำนมำ ตุรกีมีบทบำทส�ำคัญ 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในภูมิภำคนี้อย่ำงมำก	โดยเริ่มจากการท่ีตุรกีให้การสนับสนุน 

กลุ่มภราดรภาพมุสลิม	(Muslim	Brotherhood)	ในการลุกขึ้นสู้โค่นล้มระบอบมูบารัก 

ในอียิปต์12	และยิ่งระยะหลัง	ตุรกีหันไปสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซีย	โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาวุธ 

จากรัสเซีย13	ถึงแม้ว่าตุรกีจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ	และยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนาโตนั้น 

สะท้อนให้เห็นว่า	ตุรกีก�าลังด�าเนินผลประโยชน์จากสภาวะมหาอ�านาจหลายขั้วในภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง	ซึ่งต้องจับตามองบทบาทของตุรกีต่อไปว่าจะมีทิศทางการด�าเนินความสัมพันธ ์

ระหว่างประเทศในรูปแบบใดต่อไป
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โอกาสและความร่วมมือภายในภูมิภาคยุคหลังโควิด – 19

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	-	19	ได้ส่งผลกระทบในหลากหลายด้านต่อภูมิภาค 

ตะวนัออกกลาง	ผลกระทบดังกล่าวเกีย่วโยงกบัประเดน็ความม่ันคงทางสังคม	การเมอืง	และเศรษฐกจิ 

ทัง้ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	ด้วยการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัเป็นภยัคกุคามท่ีมลีกัษณะ 

ข้ามรัฐข้ามพรมแดน	(transnational	threat)	ประกอบกบัสถานการณ์ของภมูภิาคมปัีญหาท่ีซับซ้อน 

และเรื้อรังมาเป็นเวลานาน	ก่อเกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจเป็นชนวนท่ีกระตุ้น 

ปัญหาเดิมให้ปะทุรุนแรงมากยิ่งขึ้น	และลดโอกาสการเกิดความร่วมมือภายในภูมิภาคในด้านต่าง	ๆ  

หรือส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค	 มิติส�าคัญที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญ 

ต่อแนวโน้มความร่วมมือของภูมิภาคภายใต้โลกหลังโควิดสามารถพิจารณาได้	 3	มิติ	คือ 

ด้านสาธารณสุข	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านการเมือง/สังคม

ด้านสาธารณสุข	ด้วยลักษณะของการแพร่ระบาด	ต้องอาศัยการจัดการข้ามพรมแดน 

ระหว่างรัฐ	 การควบคุมการเคลือ่นย้ายของแรงงานและผูโ้ยกย้ายถ่ินฐาน	 การจัดสรรทรพัยากร 

ทางการแพทย์	 อาท	ิ เคร่ืองมอืทางการแพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์	 รวมถึงการจดัสรรวคัซีน 

ให้กับประชาชน	จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ	โดยนโยบายระดับรัฐต้องเป็น 

ในทศิทางเดียวกนั	เพือ่ประกนัความมัน่คงทางการแพทย์แก่ประชาชน	อย่างไรกต็าม	แนวโน้ม 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน	ทุกประเทศเน้นการจัดหาวัคซีนเพื่อตอบสนองต่อประเทศของตน 

มากกว่า	แต่ละประเทศเน้นการเจรจาจดัซ้ือจากบรษิทัผูผ้ลติวคัซนีแตกต่างกนั	นอกจำกนัน้ 
ปัญหำควำมขัดแย้งในพื้นที่ต่ำง ๆ  ยังคงไม่ได้รับกำรแก้ไข โดยเฉพำะสงครำม 
ตัวแทน (proxy war) ในเยเมน และลิเบีย ปัญหำระหว่ำงอิสรำเอลและปำเลสไตน ์
ท�ำให้รฐัไม่สำมำรถประกนักำรเข้ำถงึสำธำรณปูโภคทำงกำรแพทย์ของประชำชน 
เพรำะรัฐขำดอ�ำนำจกำรปกครองในพื้นท่ี	อาทิ	ความขัดแย้งในเยเมนท�าให้สัดส่วน 

ของครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น	ร้อยละ	12	จากปี	2019 

และการให้ความช่วยเหลอืจากองค์กรระหว่างประเทศกไ็ม่สามารถส่งต่อไปยงักลุม่ผูต้้องได้รบั 

การช่วยเหลอืได้	ความร่วมมอืในมติสิาธารณสขุจงึต้องอาศยัความร่วมมอืทางการเมอืง/สงัคม 

เป็นเบื้องต้น	เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่และช่องทางความร่วมมือในการช่วยเหลือระหว่างกัน
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ด้านเศรษฐกิจ การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญของรัฐ 

ในภูมิภาคอย่างมาก	เนื่องจากหลายประเทศมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอยู ่ก่อนหน้า 

จากสงครามกลางเมือง	และความขัดแย้งระหว่างประเทศ	ประกอบกับการพึ่งพาการส่งออก 

ทรัพยากรธรรมชาติและความช่วยเหลือด้านการพัฒนา	(foreign	aid)	จากภายนอกเป็นส�าคัญ 

ดังน้ัน	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

ห่วงโซ่อุปทานแรงงานถูกบั่นทอน	(labor	supply	chain)	ด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง 

ประเทศที่ต ้องการแรงงานลดลง	การลดลงของราคาเช้ือเพลิงโลกท�าให้ภาคการผลิต 

ภายในประเทศหดตัว	ส่งผลต่ออัตราการว่างงานสูงข้ึน	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดนี้ 

ล้วนมคีวามเชือ่มโยงกนัและกันในระดับระหว่างประเทศ	ราคาน�า้มนัขึน้อยูก่บัการควบคมุอปุทาน 

ที่ผลิตได้ในภูมิภาค	ต้องอาศัยการความร่วมมือในการก�าหนดโควตาการผลิต	เศรษฐกิจของ 

อีกประเทศผูกโยงเข้ากับอีกประเทศ	อาทิ	มูลค่าทางเศรษฐกิจของบางประเทศข้ึนอยู่กับเงิน 

ที่ส่งกลับมาจากการท�างานในต่างประเทศ	(remittance)	เมื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานถูกปิดก้ัน 

หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศปลายทางมีปัญหา	ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศต้นทาง	โดยเงินที่ส่งกลับลดลงกว่าร้อยละ	20	เมื่อเทียบกับปี	201914	ดังนั้น 

ในมิตทิางเศรษฐกจิ	ประเทศในภมูภิาคน่าจะพยายามรกัษาความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่างกนั 

เพ่ือฟ้ืนฟแูละพัฒนาประเทศต่อไป	ซึง่อาจโยงไปในมติด้ิานสาธารณสขุโดยการให้ความช่วยเหลอื 

ทางการแพทย์ระหว่างกันจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน

ด้านการเมือง/สังคม	ผลกระทบจากด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ	เป็นตัวกระตุ้น 

การเกิดความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมมากยิ่งข้ึน	เนื่องด้วยส่งผลต่อความเช่ือมั่น 

ในการบริหารของรัฐโดยตรง	จากการส�ารวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค	ร้อยละ	51 

ของผู ้ตอบแบบสอบถามไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้	15 

ความไม่ม่ันคงทางการเมืองของประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและสาธารณสุข 

ส่งผลต่อความไม่แน่นอนต่อท่าทีของตัวแสดงทางการเมืองในภูมิภาคที่ส�าคัญ	อาท ิ

ความม่ันคงภายในอิหร่านถูกสั่นคลอนจากความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลของประชาชน	ด้วยสาเหต ุ

จากความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมจ�านวนผู้ติดเช้ือ	และการจัดการกับเศรษฐกิจท่ีตกต�่า 

ซึ่งเปราะบางอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากการคว�่าบาตรของสหรัฐฯ	หรือซาอุดิอาระเบียท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากราคาน�า้มนัตกต�า่ทัว่โลก	ซึง่อาจมองได้หลายแนวโน้มว่าตวัแสดงเหล่านีอ้าจจะลด 

บทบาทของตนในการแทรกแซงความขัดแย้งในประเทศอื่น	และเปิดโอกาสต่อกระบวนการ 

เจรจาในการจัดการปัญหา	หรือถือโอกาสท่ีข้ัวตรงข้ามอ่อนแอจากสภาพภายในและส่งเสริม 

การขยายอิทธิพลตนเองอย่างต่อเนื่อง

	14	Marco	Carnelos,	“Coronavirus	 in	 the	Middle	East:	A	perfect	 storm,”	Middle	East	Eye,	 June	8,	2020,	https://www. 
	 	middleeasteye.net/opinion/coronavirus-middle-east-perfect-storm.
	15	ASDA’A	BCW,	“Aran	Youth	Survey,”	https://www.arabyouthsurvey.com/findings.html.
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จำกปัจจัยข้ำงต้นที่มำพร้อมกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 
มิติ ท้ังสำมล้วนมีควำมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันที่จะเอื้อต ่อกำรเกิด 
ควำมร่วมมือภำยในภูมิภำคในรูปแบบต่ำง ๆ  เพื่อฟื ้นฟูประเทศจำก 
ผลกระทบดังกล่ำว ประกอบกับพลวัตกำรแข่งขันของประเทศมหำอ�ำนำจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีลักษณะของกำรถ่วงดุลทำงอ�ำนำจเพิ่มมำกขึ้น 
จำกกำรขยำยบทบำทของรัสเซียผ่ำนกำรสนับสนุนระบอบทำงกำรเมือง 
ในซีเรีย และกำรขยำยอิทธิพลของจีนผ่ำนกำรค ้ำและกำรลงทุน 
ผ่ำนโครงกำรหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง (BRI) ทั้งนี้ กำรขึ้นมำมีบทบำทน�ำ 
ในกลุ่มประเทศอำหรับอย่ำงตุรกี จำกควำมเข็มแข็งทำงกำรเมืองภำยใน 
และอิทธิพลในกำรสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มภรำดรภำพมุสลิม (Muslim 
Brotherhood) อันสนับสนุนควำมเป็นปึกแผ่นของชำวมุสลิมในภูมิภำค 
ผ่ำนกำรพัฒนำและลดควำมขัดแย้ง นอกจำกนั้น กระแสควำมเคลื่อนไหว 
ระดับภำคประชำชนได้เรียกร้องกำรเปลี่ยนแปลงท่ำทีของรัฐให้มีบทบำท 
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของกลุ่มประเทศอำหรับเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งจะช่วย 
ให้ประเทศภมูภิำคตะวนัออกกลำงพยำยำมแสวงหำควำมร่วมมอืซึง่กนัและกนั 
เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงอ�ำนำจภำยในภูมิภำคพร้อมรับกับพลวัต 
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองโลก ทั้งยังเป็นกำรลดกำรพึ่งพิงอิทธิพล 
ของประเทศภำยนอกภูมิภำค และหันมำด�ำเนินนโยบำยอย่ำงเป็นอิสระ 
ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชำติและของภูมิภำคเพิ่มมำกขึ้น

บทสรุปของโอกาสและทิศทางความร่วมมือในตะวันออกกลาง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

กระแสควำมเคลื่อนไหวระดับภำคประชำชนไดเ้รียกร้อง
กำรเปลี่ยนแปลงท่ำทีของรัฐให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ของกลุ่มประเทศอำหรับเพิ่มมำกขึ้น
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	16	Farah	Najjar,	“What’s	behind	the	latest	GCC	reconciliation	efforts?,”	Aljazeera,	30th	December,	2020,	https://www. 
	 	aljazeera.com/news/2020/12/30/whats-behind-the-latest-gcc-reconciliation-efforts.

สถำนกำรณ์กำรเมืองและควำมเปลี่ยนแปลงในภูมิภำคตะวันออกกลำง
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ควำมมั่นคง
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

	 เราสามารถเห็น	แนวโน้มกำรสำนสัมพันธ์สร้ำงควำมร่วมมือภำยในภูมิภำค 
จำกกำรรื้อฟื ้นควำมสัมพันธ์ในกลุ ่มประเทศอ่ำวอำหรับจำกกำรประชุม 
คณะมนตรคีวำมร่วมมอืรัฐอ่ำวอำหรบั (Gulf Cooperation Council) ครัง้ท่ี 41 
ที่เมืองอัลอูลำ (Al-Ula) ของซำอุดิอำระเบีย เมื่อปลำยปี 2020	 โดยมีการลงนาม 

ในประกาศ	Al-Ula	หรอืข้อตกลงความเป็นปึกแผ่นและสนัตภิาพ	(solidarity	and	stability)	16 

ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับประเทศกาตาร์	จากการถูกตัด 

ความสัมพันธ์ทางการทูตในช่วงปี	2017	โดยความส�าเร็จดังกล่าว	อาศัยการเจรจาและพูดคุย 

จากหลากหลายฝ่าย	ทั้งตุรกีซึ่งได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบีย 

การท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือของคูเวตกับโอมาน	การแสดงท่าทีสนับสนุน 

การสร้างเอกภาพภายในภูมภิาคของสหรฐัฯ	ต่อประเทศอาหรบั	เพือ่ต่อต้านอหิร่านเพิม่มากข้ึน 

นอกจากนั้น	การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ยังมาพร้อมกับการพูดคุยในแนวทางการจัดการกับ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	และการพัฒนาเศรษฐกิจ	อันเป็นสัญญาณที่ดีว่า 

มิติทั้งสามจะได้รับการตอบสนองในเชิงความร่วมมือระหว่างประเทศไปพร้อม	ๆ 	กัน

	 อย่างไรก็ตาม	ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน	ซึ่งอาจบั่นทอน 

และสร้างความปั่นป่วนต่อความร่วมมือภายในภูมิภาคจากความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวไป	รวมถงึความสมัพนัธ์ของประเทศอาหรับบางประเทศกบัอสิราเอลในกรณขีองบาห์เรน 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์	(UAE)	จากข้อตกลง	Abraham	Accord	ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจ 

ต่อกลุ่มประเทศอื่น	ๆ 	ซึ่งต่อต้านอิสราเอลและสนับสนุนชาวปาเลสไตน์	โดยข้อตกลงมิได้กล่าวถึง 

แนวทางในการแก้ปัญหาชาวปาเลสไตน์ในพ้ืนที่ความขัดแย้งเลย	ทั้งยังส่งเสริมให้มีการซ้ือขาย 

และพัฒนาอาวุธระหว่างกัน	 นอกจากนั้น	 แม้แนวคิดแบบอิสลามการเมือง	 (Political	 Islam)	 และ

ภราดรภาพมุสลิมจะเติบโตและได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน	 จะสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผนของภูมิภาค 

เพ่ิมมากขึ้น	แต่ก็ยังมีข้อกังวลในระดับรัฐว่าจะเกิดคลื่นอาหรับสปริงลูกท่ีสามข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 

หลังเหตุการณ์ปฏิวัติซูดานและแอลจีเรียในปี	2019	โดยเฉพาะในกลุ่มรัฐอ�านาจนิยม	ซึ่งจะมอง 

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงน้ีเป็นภยัคุกคามความมัน่คงของตน	และด�าเนนินโยบายในลกัษณะต่อต้าน 

หรือกดขี่ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น	นั่นก็อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งภายในสังคมซ�้าเติมกับปัญหาเดิม 

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256418



  ภาพที่ 4 การประชุมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ครั้งที่ 41  

  ที่เมืองอัลอูลา (Al-Ula) ของซาอุดิอาระเบีย  

ทีย่งัไม่ได้รับการแก้ไข	 สิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจัยเสีย่งทีอ่าจลดทอนความเป็นไปได้ในการสร้างเอกภาพให้เกดิขึน้ 

ภายในกลุม่ประเทศอาหรับทัง้ในระดับรัฐและประชาชน	แต่เรากไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ว่ากระแสปฏวัิตอิาหรบั 

ที่เกิดข้ึน	ได้บ่งบอกเราเป็นนัยอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระเบียบโลกท่ีก�าลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน	อิทธิพล 

และการครอบง�าของชาติตะวันตกที่มีต่อตะวันออกกลางก�าลังเส่ือมถอย	การปฏิวัติมาแล้ว	ประชาชน 

กดดันให้รัฐตนเองแสดงบทบาทในกิจการระหว่างประเทศอย่างเป็นอิสระ	ไม่ข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ของ 

มหาอ�านาจอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตอีกต่อไป	และก�าลังสะท้อนไปถึงภาพใหญ่ว่าโลกยุคปัจจุบัน 

ก�าลังอยู่ในห้วงระยะของการปรับโครงสร้างดุลอ�านาจใหม่	(restructuring	the	balance	of	power)

ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายและท่าทีของไทย 
ต่อกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างระมัดระวัง รวมถึงมีการติดตาม 
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงในภมูภิาคตะวนัออกกลางอย่างใกล้ชดิ เนือ่งจำก 
สถำนกำรณ์กำรเมืองและควำมเปล่ียนแปลงในภูมิภำคตะวันออกกลำง 
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ควำมม่ันคงในภูมิภำค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย โดยประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
อย่ำงมีนัยยะส�ำคัญ คือ ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย ปัญหำควำมรุนแรง 
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
กับกลุ่มประเทศมหำอ�ำนำจและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลำง
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