ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
๑. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ช่วงก่อนยุคล่าอาณานิคม
ในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๑ อ ำนำจของรำชวงศ์ อั บ บำสิ ต เริ่ ม เสื่ อ มลง จนกระทั่ ง ท ำให้ พ วก
เซลจุก เตอร์กเข้ำมำมีอำนำจเหนือรำชวงศ์อับบำสิต ลดบทบำทของกำหลิบลง ผู้มีอำนำจที่แท้จริงคือ
สุลต่ำนของพวกเซลจุกซึ่งเป็นมุสลิมนิกำยซุนนี ทำให้จักรวรรดิอำหรับในยุคนี้กลับมำรุ่งเรืองและมีอำนำจอีก
ครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลำเดียวกันนี้ ในบริเวณดินแดนปำเลสไตน์ ได้เกิด สงครามครูเสดขึ้น แต่ทำงรำชวงศ์อับบำ
สิตภำยใต้อำนำจเซลจุก เตอร์กก็มิได้สนใจสงครำมครั้งนี้มำกนัก
เพิ่มเติม : สงครามครูเสด
สงครำมครูเสด เป็นสงครำมทำงศำสนำระหว่ำงศำสนำคริสต์กับศำสนำอิสลำม โดยมีจุดประสงค์
เพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซำเล็มซึ่งทั้งสองศำสนำถือว่ำเป็นนครศักดิ์สิ ทธิ์เหมือนกัน โดยในขณะนั้นกรุงเยรูซำเล็ม
เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอำหรับ สงครำมครูเสดกินระยะเวลำถึง ๒ ศตวรรษ คือ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่
๑๑-๑๓ โดยผลของสงครำม คือ นักรบครูเสดของศำสนำคริสต์ไม่สำมำรถที่จะแย่งชิงดินแดนคืนจำกพวก
มุสลิมได้
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ชนเผ่า
มองโกลได้รุกรำนจักรวรรดิอำหรับจนกระทั่ง
รำชวงศ์อับ บำสิตล่ม สลำย ท ำให้จัก รวรรดิ
มุส ลิม อยู่ในภำวะแตกแยกแบ่ง ออกเป็นรัฐ
เล็กรัฐน้อย จนกระทั่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
๑๖ พวกออตโตมาน เตอร์ก ซึ่งขยำยอำนำจ
อยู่ในบริเ วณไบแซนไทน์ (ประเทศตุร กี ใน
ปัจจุบัน) ได้เริ่มขยำยอำนำจเข้ำมำในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่ม จำกซี เรีย
และปำเลสไตน์ ต่อมำในสมัยสุลต่ำนสุไลมำน
แผนทีแ่ สดงอาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมาน
(Suleiman) ได้ แ ผ่ ข ย ำ ย อ ำ น ำ จ ข อ ง
ทีม่ า : http://guides.library.illinois.edu/
จั ก รวรรดิ ไ ปยั ง อิ รั ก จนถึ ง พรมแดนของ
c.php?g=348323&p=2347110
เปอร์ เ ซี ย จนถึ ง ช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๗
จักรวรรดิออตโตมานก็สำมำรถขยำยอิทธิพลมำจนถึงชำยฝั่งของคำบสมุทรอำระเบีย นอกจำกนี้จักรวรรดิออต
โตมำนยังขยำยอิทธิพลเข้ำไปยังแอฟริกำทำงตอนเหนือและยุโรปตะวันออกอีกด้วย

ในช่วงเวลำเดียวกันกับที่จักรวรรดิออตโตมำนกำลังขยำยอำนำจ ในดินแดนเปอร์เซียอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของจักรวรรดิอำหรับ ในอดีต อิสมำเอล (Ismail) ได้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซีย และสถำปนำราชวงศ์ซาฟาวี
ขึ้นในปี ค.ศ.๑๕๐๑ โดยจักรวรรดิเปอร์ เซียนี้ศำสนำอิส ลำมนิกำยชีอะห์ได้รับ ยอมรับ โดยทั่ วไป ตำแหน่ง
กษัตริย์เรียกว่ำ ชาร์ (Shah)
กำรแผ่ขยำยอำนำจในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวรรดิออตโตมำนและจักรวรรดิเปอร์เซีย
ทำให้ทั้งสองจักรวรรดิต้องเผชิญหน้ำทำสงครำมกันบ่อยครั้ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจักรวรรดิเปอร์เซียเป็นฝ่ำย
พ่ำยแพ้ให้กั บจักรวรรดิอ อตโตมำนจึงทำให้จัก รวรรดิเปอร์เซียอ่อนแอกว่ำ ประกอบกับ กำรแย่งชิงอำนำจ
ภำยในจึงทำให้รำชวงศ์ซำฟำวีหมดอำนำจลงในปี ค.ศ.๑๗๙๔ และรำชวงศ์กำจำร์ (Qajar) ได้ขึ้นมำปกครอง
จักรวรรดิเปอร์เซียแทน
๒. ยุคล่าอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ประเทศมหำอำนำจตะวันตกได้ขยำยอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมไปทั่ว
ทั้งทวีป เอเชียรวมถึงดินแดนตะวันออกกลำงด้วย โดยเฉพำะจักรวรรดิออตโตมำน ซึ่งถูกชำติตะวันตกเข้ำ
แทรกแซง จนกระทั่งในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรที่ ๑๙ อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมำนในยุโรปตะวันออกก็
หมดลง ประกอบกั บ ควำมผันแปรทำงกำรเมื องภำยในจัก รวรรดิออตโตมำนที่ เน้ นแนวคิด ชำติ นิยมและ
กำรทหำร ลดบทบำทของศำสนำลง ทำให้ออตโตมำนเจอปัญหำกำรปฏิวัติภำยใน โดยในปี ค.ศ.๑๙๐๘ กลุ่ม
ทหำรรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่ำ ยังเตอร์ก (Young Turk) ได้ทำกำรปฏิวัติ โดยให้กษัตริย์อยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ
ส่งผลทำให้กำรเมืองภำยในจักรวรรดิออตโตมำนเกิดควำมวุ่นวำย เป็นช่องทำงให้ชำติตะวันตกเข้ำแทรกแซง
ภำยในภูมิภำค

แผนที่แสดงดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก่อนสงครำมโลกครั้งที่ ๑ (ซ้ำย)
และหลังสงครำมโลกครัง้ ที่ ๑ (ขวำ)
ที่มำ : http://donsnotes.com/hist/middle-east-wwi.html

ในช่วงสงครำมโลกครั้ง ที่ ๑ (ค.ศ.๑๙๑๔-๑๙๑๘) พวกยังเตอร์ก ได้นำจักรวรรดิออตโตมำนเข้ำสู่
สงครำมโดยเข้ำกับฝ่ำยมหำอำนำจกลำงซึ่งนำโดยเยอรมนีและออสเตรีย -ฮังกำรี แต่บรรดำชำวอำหรับส่วน
ใหญ่ที่อยู่ใต้กำรปกครองของจักรวรรดิออตโตมำนได้เข้ำร่วมกับฝ่ำยสัมพันธมิตร
ตำมคำเชิญ ชวนและสัญญำที่อั งกฤษให้ไว้กับชำวอำหรับ ด้วยกำรจะปลดแอก
จำกจักรวรรดิออตโตมำนและจะสร้ำงรัฐอำหรับที่ยิ่งใหญ่และมีเอกรำชเป็นของ
ตนเอง จนกระทั่งสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ ๑ เมื่อ ค.ศ.๑๙๑๘ ฝ่ำยมหำอำนำจ
กลำงแพ้สงครำม จึงท ำให้จักรวรรดิออตโตมำนล่มสลำย และดินแดนภำยใน
จักรวรรดิแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
๑) ดินแดนของอังกฤษ คือ ประเทศจอร์แดน อิรักและอิส รำเอลปำเลสไตน์ในปัจจุบัน รวมไปถึงรัฐเล็กรัฐน้อยในคำบสมุทรอำระเบีย
เคมำล อะตำเตอร์ก
๒) ดินแดนของฝรั่งเศส คือ ประเทศเลบำนอนและซีเรีย ที่มำ : https://www.britannica.com/
biography/Kemal-Ataturk
ในปัจจุบัน
๓) รั ฐ เอกราช ได้ แ ก่ ประเทศซำอุ ดิ อ ำระเบี ย ซึ่ ง เป็ น
พันธมิ ตรกั บ อั งกฤษ และตุร กี ซึ่ง มุ ส ตำฟำ เคมำล (Mustafa Kemal) หรือ เคมาล อะตาเตอร์ก (Kemal
Ataturk) ได้ประกำศจัดตั้งประเทศเมื่อ ค.ศ.๑๙๒๓
ส่วนจัก รวรรดิเปอร์เซีย คณะปฏิรูป “The Persian Constitutionalists” ได้ท ำกำรปฏิวัติ ล้มล้ำง
อำนำจรำชวงศ์กำจำร์ในปี ค.ศ.๑๙๐๗ จนถึงสงครำมโลกครั้งที่ ๑ คณะปฏิรูปได้นำเปอร์เซียเข้ำร่วมสงครำม
กับฝ่ำยมหำอำนำจกลำงเช่นเดียวกับออตโตมำน แต่ผลจำกกำรแพ้สงครำมในปี ค.ศ.๑๙๑๘ ทำให้อังกฤษได้
เข้ ำ มำดู แ ลดิ น แดนเปอร์เ ซี ย ในฐำนะผู้ ช นะสงครำม แต่ ต่ อ มำผู้ น ำในขณะนั้ น คื อ นายพลเรซา ข่ า น
(Reza Khan) ได้ต่ อต้ำนอำนำจของอัง กฤษ และในปี ค.ศ.๑๙๒๕
ก็ได้ประกำศตนเป็นชำห์แห่งราชวงศ์ปาห์ลาวีปกครองอิหร่ำนตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมำ
จะเห็นได้ว่ำกำรเข้ำมำของลัท ธิจักรวรรดินิยมในดินแดนนี้
ส่ง ผลกระทบหลำยประกำร เช่น ดินแดนตะวันออกกลำงถูก แบ่ ง
ออกเป็นส่วนๆ โดยตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศมหำอำนำจต่ำงๆ
กำรเข้ำมำของมหำอำนำจตะวันตกก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหลำย
ประกำร เช่น กำรแบ่งเขตแดนใหม่
ตำมเขตอิท ธิพลของแต่ล ะ
เรซำ ชำห์ ปำห์เลวี ปฐมกษัตริย์
ชำติมหำอำนำจ กำรก่อเกิดแนวคิด
ชำตินิยม เศรษฐกิจ กำรค้ำ
แห่งรำชวงศ์ปำห์เลวีแห่งอิหร่ำน
แบบเสรี โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เมื่ อ ที่มำ : http://www.iranchamber.com อังกฤษเปิดใช้คลองสุเอซใน
อียิป ต์เมื่อ
ค.ศ.๑๘๖๙ ได้ท ำ /history/reza_shah/reza_shah.php ให้ เส้ น ท ำงดั ง กล่ ำ วเป็ น
เส้ น ท ำงเดิ น เรื อ ที่ ส ำคั ญ แ ล ะ
กลำยเป็ น จุ ด ยุ ท ธศำสตร์
สำคัญแห่งหนึ่งของตะวันออกกลำง

๓. ปัญหาภายหลังจากได้รับเอกราชของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๓๙-๑๙๔๕) บรรดำดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ใต้
อำณัติของชำติตะวันตกได้เริ่มมีควำมเคลื่อนไหวของขบวนกำรชำตินิยมในกำรทีจ่ ะเรียกร้องให้ชำติตะวันตกคืน
อำนำจให้กับตน จนกระทั่งภำยหลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ดินแดนต่ำงๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ได้รับเอกรำช แต่ประเทศที่เกิดใหม่เหล่ำนี้ก็ยังประสบปัญหำต่ำงๆ โดยเฉพำะควำมขัดแย้งในภูมิภำคได้เกิดขึ้น
จำกกำรที่ประเทศมหำอำนำจในองค์กำรสหประชำชำติได้ให้กำรสนับสนุนกำรก่อตั้ง ประเทศอิสราเอลอันเป็น
ประเทศของชำวยิวในดินแดนปำเลสไตน์ ในปี ค.ศ.๑๙๔๗ กำรก่อตั้งประเทศอิสรำเอลได้ก่อให้เกิดกำรต่อต้ำน
อย่ำงรุนแรงจำกชำติอำหรับต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก จนก่อให้เกิดสงครำมระหว่ำงชำติอำหรับกับอิสรำเอล รวมไป
ถึงกำรก่อจลำจลของชำวปำเลสไตน์

แผนที่กำรขยำยดินแดนของอิสรำเอลตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๔๖ ถึง ค.ศ.๒๐๐๐
ที่มำ : https://www.economist.com/democracy-in-america/2010/03/14/
this-map-is-not-the-territories
เพิ่มเติม : ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์
จุดกำเนิดของปัญหำมำจำกกำรอ้ำงสิทธิเหนือดินแดนปำเลสไตน์ระหว่ำงชาวยิวซึ่งเคยตั้งถิ่นฐำน
ในแผ่นดินนี้มำก่อนและยึดถือว่ำพระเจ้ำได้ประทำนดินแดนนี้ให้กับชำวยิว กับ ชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นชำว
มุสลิมอำหรับซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่มำตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๗ ต่อมำเมื่อองค์กำรสหประชำชำติแบ่งดินแดน
ปำเลสไตน์และตั้งประเทศอิสรำเอลขึ้น ชำวปำเลสไตน์ได้ขอควำมร่วมมือจำกชำติอำหรับซึ่งเป็นชำวมุสลิม
เช่นกันในกำรทำสงครำมกับอิสรำเอล ผลของสงครำมคืออิสรำเอลได้ครอบครองดินแดนปำเลสไตน์ส่วน
ใหญ่และขับไล่ชำวปำเลสไตน์เกือบทั้งหมดออกจำกดินแดนนี้ ก่อให้เกิดกำรก่อจลำจลและกำรใช้อำวุธอย่ำง
รุนแรงของทั้ง ๒ ฝ่ำย
ต่อมำในปี ค.ศ.๑๙๙๓ ชำวยิวและชำวอำหรับในดินแดนปำเลสไตน์สำมำรถตกลงกันในกำรให้ชำว
ปำเลสไตน์ ได้ มี ดิ น แดนปกครองตนเองในรั ฐ อิ ส รำเอลคื อ เขตเวสแบงก์ แ ละฉนวนกาซ่ า แต่ ก ำร
กระทบกระทั่งระหว่ำงชำวยิวกับชำวปำเลสไตน์ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน

ปรำกฎกำรณ์อีกประกำรหนึ่งภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ คือ สงครำมเย็น ซึ่งเป็นกำรแข่งขันทำง
อำนำจระหว่ำงสองขั้วมหำอำนำจ คือ สหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียต สงครำมเย็นได้ส่งกระทบต่อภูมิภำค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่ำวคือ ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ต่ำงก็เป็น
พันธมิตรของทั้งสองขั้วมหำอำนำจ โดยตุรกี อิหร่ำน จอร์แดนและอิสรำเอลเป็นพันธมิตรกับ สหรัฐอเมริก ำ
ประเทศเหล่ำนี้ได้รับกำรช่วยเหลือและต่ำงก็ซื้ออำวุธจำนวนมำกเพื่อต่อต้ำนสหภำพโซเวียต ส่วนประเทศอื่นๆ
ที่ไม่นิยมสหรัฐอเมริกำก็เสมือนถูกผลักดันให้เป็นพันธมิตรกับสหภำพโซเวียตโดยปริยำย ประเทศเหล่ำนั้น คือ
อียิปต์ ซีเรียและอิรัก ประเทศเหล่ำนี้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอียิปต์ภำยใต้กำรนำของของประธำนำธิบดีนัสเซอร์
(Nasser) มีควำมมุ่งหวังที่จะรวมชำติอำหรับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีจุดร่วมคือ กำรต่อต้ำนชำวยิวและ
กำรก่อตั้งรัฐอิสรำเอล

