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Big Story : สหรัฐฯ-คิวบา ประกาศฟื้ นฟูความสัมพันธรอบใหม
Big Story : ติดตามการปรับเปลีย
่ นนโยบายตางประเทศครัง
้ สําคัญของประธานาธิบดีบารัก โอบามา
ของสหรัฐฯ ทีป
่ ระกาศฟื้ นฟูความสัมพันธรอบใหมกับคิวบา
ซึง
่ ถือเป็ นการเปลีย
่ นแปลงครัง
้ สําคัญในความสัมพันธของทัง
้ 2 ประเทศ ในรอบกวา 50 ปี
นับตัง
้ แตยุคสงครามเย็น
ิ ดีบารัก โอบามา ผูนําสหรัฐฯ แถลงเมื่อคืนที่ผานมา ระบุวา นโยบายกีดกันที่สหรัฐฯ
ประธานาธบ
ใชตอคิวบามาหลายสิบปี นั้นลาสมัยและใชไมไดผล โดยสหรัฐฯ
เตรียมจะเปิ ดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงฮาวานาของคิวบาอีกครั้ง หลังตองปิ ดไปเมื่อตนทศวรรษที่ 1960
 เดียวกับประธานาธบ
ิ ดีราอล
เชน
ั ประเทศ เรียกรองให สหรัฐฯ
ู คาสโตร ผูนําคิวบา ที่แถลงผานสถานี โทรทัศนท่ว
ี

ยุติมาตรการควํ่ าบาตรที่ดําเนิ นมาหลายสิบปี และสรางความเสยหายทางเศรษฐกิจมล
ู คามหาศาล
ศักราชใหมของความสัมพันธคิวบา-สหรัฐฯ มีขึ้นจากความพยายามของทั้ง 2 ฝ าย หลังการเจรจาอยางลับ ๆ นาน 18
ิ ประมข
ิ จักรโรมันคาธอลิค
เดือน ทั้งในแคนาดาและวาติกัน ซึ่งรายงานระบุวา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซส
ุ แหงครส
ทรงเขามามีบทบาทในเรื่องนี้ ดวย
การผอนคลายความตึงเครียดระหวางทั้ง 2 ประเทศในครั้งนี้ จะนําไปสูการผอนคลายนโยบายที่เขมงวดของสหรัฐฯ
ที่มีตอคิวบา ตั้งแต การยุติการกีดกันทางเศรษฐกิจทั้งในดานการเงิน การคา การใชจายดวยบัตรเครดิตสหรัฐฯ
ิ ั นสามารถเดินทางเขาไปในคิวบาได
ในคิวบา การเพิ่มเสนทางการสื่อสาร การผอนคลายใหชาวอเมรก
ไปจนถึงการใหคิวบาหลุดพนจากสถานะรัฐที่ใหการสนับสนุนการกอการราย ซึ่งแผนการทั้งหมดนี้
ิ ดีโอบามา จะตองนําเขาสูสภาคองเกรสเพื่อใหสภาไดอนุมัติ
ประธานาธบ
อยางไรก็ตาม ผูนําพรรครีพับลิกันตางไมเห็นดวยกับนโยบายฟื้ นฟูความสัมพันธคิวบา
และเตรียมคัดคานการผอนปรนมาตรการดังกลาวทุกวิถีทาง โดยเฉพาะการเปิ ดที่ทําการสถานทูตสหรัฐฯ
ในคิวบาครั้งใหม สมาชิกพรรครีพับลิกันยังไดโจมตีนโยบายดังกลาวของสหรัฐฯ ที่ไมไดระบุถึงระบบการเมือง
ไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนของคิวบา
 ายโรเบิรต เมเนมเดซ สมาชิกพรรคเดโมแครตเอง ก็ออกมาวิพากษวิจารณนโยบายของโอบามา
แมแตน
วากําลังดําเนิ นนโยบายที่ผิดพลาด และถือเป็ นการละเมิดกฎบัตรการประชุมสุดยอดผูนําแหงทวีปอเมริกา
ที่พยายามเรียกรองใหผูนําที่รวมประชุมมาจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ต้งั แตเดือนมกราคมปี หนาเป็ นตนไป พรรครีพับลิกันจะครองเสียงขางมากของทั้งสองสภา
ิ ดีโอบามา
ซึ่งก็จะทําใหการผานรางกฏหมายในเรื่องนี้ ตองพบกับอุปสรรคครั้งใหญ อยางไรก็ตาม ประธานาธบ
ัยงสามารถใชอํานาจบรห
ิ ารของประธานาธบ
ิ ดีลงนาม เพื่ออนุมัติกฎหมายดังกลาวไดในทายที่สุด
ขณะที่ผูนําลาตินอเมริกาหลายประเทศ
ก็ออกมาแสดงความยินดีและขานรับตอการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตรของประธานาธิบดีโอบามา
ที่ประกาศรื้อฟื้ นความสัมพันธกับคิวบา
ิ ดี"เอ็นรเิ ก เปนา นี เอโต" ผูนําเม็กซิโก ระบุวา เม็กซิโกใหสนับสนุนการตัดสินใจของผูนําสหรัฐฯ
โดยประธานาธบ
ิ า
ซึ่งเม็กซิโกไดการสนับสนุนคิวบามาโดยตลอด เพื่อใหคิวบาไดรับสิทธิตาง ๆ เหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในลาตินอเมรก
ิ ดี"ดิลมา รส
ดานประธานาธบ
ุ เซฟ" ผูนําอารเจนตินา เผยวา ความสัมพันธครั้งใหมของทั้งสองประเทศ
จะทําใหคิวบารอดพนจากการถูกปิ ดกั้นและมีโอกาสไดอยูรวมกับประชาคมโลก
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ชาวคิวบาและทุกคนในแทบลาตินอเมริกาตองการ
ขณะที่ประธานาธิบดี"ออลลันตา ฮมาลา"
ผูนําเปรู เผยวา
ู
ชาวเปรูพรอมใหการสนับสนุนการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตรของผูนําสหรัฐฯ อยางเต็มที่
ิ า
และเรียกรองใหคิวบาเขาร วมกับชาติลาตินอเมรก

สวนผูนําโคลอมเบีย ก็ออกมาสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้ เชนกัน โดยระบุวา
การรื้อฟื้ นความสัมพันธของทั้งสองประเทศ จะทําใหความฝั นที่จะรวมตัวกันเป็ นทวีปนั้นใกลเป็ นความจริง
นอกจากผูนําประเทศกลุมลาตินอเมริกาแลว ยังมีผูนําสเปนและแอฟริกาใต
ที่เห็นดวยกับการรื้อฟื้ นความสัมพันธของสองประเทศ
รายงานระบุวา ชุมชนชาวคิวบาในสหรัฐฯ ที่มีอยูกวา 1.5 ลานคน ก็แสดงออกมาสนับสนุนการรื้อฟื้ นความสัมพันธ
ขณะที่กรุงฮาวานา เมืองหลวงของคิวบา ก็มีประชาชนออกมาเฉลิมฉลอง
ทั้งโหรองตะโกนดวยความดีใจและบีบแตรรถจักรยานยนต ตามทองถนน หลังทราบขาววา
สหรัฐฯและคิวบาเตรียมรื้อฟื้ นความสัมพันธของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็ นครั้งแรกนับตั้งแตปี 1961
รวมไปถึงขาวการปลอยตัวนักโทษชาวคิวบา 3 คน ที่สหรัฐฯดวย
เสนทางการฟื้ นความสัมพันธสหรัฐฯ คิวบา
สหรัฐฯ และคิวบาตัดขาดความสัมพันธกันมากวาครึ่งศตวรรษ ซึ่งการฟื้ นฟูความสัมพันธครั้งนี้
จะสงผลดีตอทั้งสองประเทศในดานเศรษฐกิจ
ิ บาติสตา
ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ และคิวบาตองขาดสะบั้นลง หลังรัฐบาลเผด็จการของฟูลเก็นซโอ
ที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ ถูกโคนลมโดยกองกําลังปฏิวัติของฟิ เดล คาสโตร เมื่อปี 1959
ื เพียง 140 กิโลเมตร จากรัฐฟลอรด
ิ า
และทําใหคิวบากลายเป็ นประเทศคอมมิวนิ สต ที่อยูใกลสหรัฐฯ มากที่สุด หรอ
ิ
ตลอดหลาย 10 ปี ภายใตยุคสงครามเย็น สหรัฐฯและคิวบาตองเผชญกับวิกฤตหลายระลอก
ตั้งแตการที่รัฐบาลคิวบายึดธุรกิจของสหรัฐฯ ใหกลายเป็ นของรัฐ ปั ญหาผูอพยพ ปั ญหาสายลับ
รวมถึงวิกฤตการณนิวเคลียร เมื่อปี 1962 ที่เกือบบานปลายและลุกลามเป็ นสงครามนิ วเคลียร
จากขอมล
ู ของหอการคาสหรัฐฯในคิวบา ระบุวา ตลอด 54 ปี ที่สหรัฐฯกีดกันการคาคิวบา
สรางความสญ
ู เสียทางเศรษฐกิจใหกับคิวบามล
ู คาถึง 1.1 ลานลานดอลลาร ขณะที่สหรัฐฯเองก็ตองสูญเสียไปราว 1,200
ลานดอลลารตอปี
การฟื้ นฟูความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศ มีขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลคิวบายอมปลอยตัวนายอลัน กรอซ (Alan Gross)
วัย 65 ปี นักโทษชาวอเมริกันที่ถูกทางการคิวบาจับกุมตั้งแตปี 2009
ิ ั น 1 นาย
เนื่ องจากสรางเครือขายอินเทอรเน็ตลับใหกับชาวคิวบาเชื้อสายยิว นอกจากนี้ คิวบายังปลอยตัวสายลับอเมรก
ที่ถูกจับกุมตัวไวเมื่อ 20 ปี ที่แลวดวย ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ไดปลอยตัวสายลับชาวคิวบาจํานวน 3 คน
เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนดวย ซึ่งการปลอยตัวนักโทษในครั้งนี้ ถือเป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ
และนําไปสูการฟื้ นฟูความสัมพันธรอบใหมของ 2 ประเทศคูแคนที่ขัดแยงกันมาตั้งแตยุคสงครามเย็น

