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ავტორების შესახებ
კორნელი კაკაჩია არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით და საქართველოს
პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. მისი კვლევის ძირითადი თემებია საქართველოს
საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, შავი ზღვის უსაფრთხოება და შედარებითი პარტიული
პოლიტიკა. იგი სხვადასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ კენედის სახელობის
სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის უნივერსიტეტი (2009-10), ჯონ
ჰოპკინსის უნივერსიტეტში (2000), ასევე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის
ინსტიტუტში (2011). წარსულში იგი იყო ერაზმუს მუნდუსის პროფესორი იენის
უნივერსიტეტში, პარიზი 8 უნივერსიტეტში, დუბლინის კოლეჯის უნივერსიტეტსა და
ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში.

ბიძინა ლებანიძე არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი ანალიტიკოსი და
პოსტსადოქტორო მკვლევარი ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენას უნივერსიტეტში
არსებულ სლავური და კავკასიური კვლევების ინსტიტუტში. ასევე, იგი გახლავთ ილიას
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

ასოცირებული

პროფესორი

საერთაშორისო

ურთიერთობების მიმართულებით. მას აქვს დოქტორის ხარისხი პოლიტიკის
მეცნიერებაში ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტისგან და მაგისტრის ხარისხი
საერთაშორისო ურთიერთობებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან.
წარსულში, იგი ასწავლიდა და სხვადასხვა კვლევით საქმიანობას ეწეოდა ბრემენის
უნივერსიტეტში, ფრაიბურგის უნივერსიტეტში, ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის
სკოლაში, ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და კონრად ადენაუერის ფონდში.

შალვა ძებისაშვილი არის პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორი (ასოც. პროფესორი),
საქართველოს

უნივერსიტეტის

პოლიტიკის

მეცნიერებებისა

და

საერთაშორისო

ურთიერთობის პროგრამების ხელმძღვანელი. იგი არის საქართველოს სტრატეგიული
ანალიზის ცენტრის (GSAC) თანადამფუძნებელი. 2003 წლიდან მსახურობდა საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროში თავდაცვის პოლიტიკასა და დაგეგმვასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზე. 2008-09 წლებში მან წარმატებით დაამთავრა
სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ უსაფრთხოების კვლევებში აშშ-ს ეროვნული თავდაცვის
უნივერსიტეტში (NDU-ვაშინგტონი) და შემდეგ დაიკავა თავდაცის სამინისტროს
სამოქალაქო

წარმომადგენლის

პოზიცია

(თავდაცვის

მრჩეველი)

საქართველოს

წარმომადგენლობაში ნატოს შტაბ-ბინაში. 2012 წლის სეტემბერში ის გახდა ევროკომისიის
სადოქტორო პროგრამის (GEM) წევრი, წარმატებით დაიცვა დისერტაცია და მიიღო
სადოქტორო ხარისხი ევროპული კვლევების ინსტიტუტში (IEE, ULB, ბრიუსელი) 2016
წლის იანვარში.
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მოკლე შინაარსი
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ნატო-საქართველოს ურთიერთობები
გაურკვევლობის ერთგვარ ფაზაში შევიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს ფორმალურად
არასდროს დაუხურავს კარი საქართველოსთვის, გაფართოების საკითხის მიმართ
ალიანსი უფრო ნაკლებად გამბედავი გახდა, ხოლო რუსეთის ინტერესების მიმართ
გაცილებით ფრთხილი აღმოჩნდა. მეორე მხრივ, საქართველოს ნატოში პრაქტიკული
ინტეგრაცია გაღრმავდა და გაცილებით მეტი დინამიკა შეიძინა. წინამდებარე პოლიტიკის
დოკუმენტში განხილულია ის ინტერესები, შეუსაბამობები, აღქმები თუ არასწორი
წარმოდგენები, რაც ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს ახასიათებს. ნაშრომის დასკვნა
ეფუძნება მოსაზრებას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მთავარ ხელშემშლელ
ფაქტორად არა ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა და კონფლიქტები, არამედ
დასავლეთის მხრიდან საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართ არსებული
სკეპტიციზმი და რუსეთის მიმართ დამთმობი პოლიტიკის გატარება გვევლინება.
დოკუმენტში ასევე განხილულია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესაძლო
ალტერნატივები. ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო და
გაფართოების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ნატოს წევრი სახელმწიფოები
განსხვავებების აღმოფხვრას უახლოეს მომავალში ვერ შეძლებენ, ნატოში გაწევრიანების
ალტერნატივები კიდევ უფრო შორეულ ან ნაკლებად სასურველ შესაძლებლობად
ისახება. პოსტსაბჭოთა სივრცის გამოცდილება აჩვენებს, რომ მიუმხრობლობა და
ნეიტრალიტეტი ოპტიმალურ გამოსავალს არ წარმოადგენს. ამავე დროს, აშშ-სთან
ორმხრივი სამხედრო პარტნიორობა ყველაზე სასურველი, თუმცა მოკლევადიან
პერსპექტივაში ნაკლებად რეალური ალტერნატივაა.
საკვანძო სიტყვები: ნატო, საქართველო, ეროვნული უსაფრთხოება, რუსეთი
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შესავალი
საქართველოს მიმართ ნატოს დამოკიდებულება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის
შემდეგ ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება: საქართველოსთან ურთიერთობების
გაღრმავება, თუმცა, ამავდროულად, ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანების არდაშვება
რუსეთის პროვოცირების თავიდან აცილების მიზნით. ნატოს მიდგომის ეს ორი
ერთმანეთთან გარკვეულწილად შეუსაბამო მიდგომა ნათლად წარმოაჩენს იმ დილემას,
რომლის წინაშეც ალიანსის წევრები დგანან: ერთი მხრივ, სკეპტიკურად განწყობილი
ქვეყნების მხრიდან აშკარა წინააღმდეგობის მიუხედავად, ნატო ოფიციალურად
ინარჩუნებს "ღია კარის" პოლიტიკისადმი ერთგულებას. მეორე მხრივ, ალიანსი მიჰყვება
თავსებადობის ზრდის უფრო პრაქტიკულ გზას იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ
რეალურად გაწევრიანების ერთადერთი გზა წევრობის სამოქმედო გეგმაზე (MAP) გადის,
რომლის შეთავაზებისთვისაც ალიანსი "რუსული ფაქტორის" გათვალისწინებით, ჯერ
მზად არ არის. გარდა ამისა, ნატოს ბევრი წევრი ქვეყანა საქართველოს არ განიხილავს,
როგორც ალიანსის უსაფრთხოების კონტრიბუტორ ქვეყანას და საქართველოს ნატოში
გაწევრიანებას რუსეთთან არასასურველი ესკალაციის წინაპირობად მოიაზრებს.
ნატოს
ამბივალენტურ
დამოკიდებულებას
საქართველოსთან
მიმართებაში
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ მიმდინარე
პროცესებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოში გაწევრიანებამ მოკლევადიან
პერსპექტივაში შესაძლოა, ვერ მოაგვაროს ქვეყნის ტერიტორიული კონფლიქტები,
რომლებსაც რუსეთი პერიოდულად კიდევ უფრო ამწვავებს, თბილისს მიაჩნია, რომ
ალიანსის წევრობა ქვეყნის უსაფრთხოებასა და მედეგობას მნიშვნელოვნად გაზრდის.
ნატოში გაწევრიანებას საქართველოსთვის სიმბოლური პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს,
რადგან ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართველოს "ევროპულ ოჯახში დაბრუნების"
მისწრაფებას.
მიუხედავად იმისა, რომ ნატო თავს იკავებს საქართველოსთვის ფორმალური წევრობის
სტატუსის მინიჭებისგან, ალიანსის სტრუქტურებთან და სტანდარტებთან დაახლოება
დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს, რაც საქართველოს ნატოს დეფაქტო წევრად
წარმოაჩენს მეხუთე მუხლით მინიჭებული გარანტიებით სარგებლობის გარეშე. 2004
წლიდან

მოყოლებული,

საქართველო

აქტიურად

მონაწილეობს

ნატოს

ეგიდით

მიმდინარე ოპერაციებში, სადაც ყველაზე დიდ კონტრიბუტორ სახელმწიფოებს შორისაა
და ხშირად იმსახურებს პარტნიორებისგან მაღალ შეფასებას სამხედრო ძალების
თავსებადობისა

და

საბრძოლო

მზადყოფნის

კუთხით.

2015

წელს,

ნატომ

და

საქართველომ ხელი მოაწერეს ნატო-საქართველოს არსებით პაკეტს (SNGP), რომლის
ფარგლებშიც

დაიწყო

თავდაცვისა

და

უსაფრთხოების

სფეროში

არსებული
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მიმართულებით ყოვლისმომცველი მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება (მათ
შორის ნატო-საქართველოს ერთობლივი სწავლებისა და შეფასების ცენტრი - JTEC). 2016
წელს საქართველომ მოიპოვა ნატოს გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორი
ქვეყნის სტატუსი, რაც გულისხმობს "ალიანსის წევრი ქვეყნების პრივილეგიებით
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სარგებლობას კოლექტიური უსაფრთხოების ქოლგის გარეშე"(Paul and Andguladze 2018).
ნატოს წევრებმა ასევე დაიწყეს საქართველოს მომარაგება თავდაცვითი შეიარაღებითა და
ტექნოლოგიებით,1 რაც პოლიტიკურ ტაბუს წარმოადგენდა 2008 წლის რუსეთთან ომის
შემდგომ პერიოდში.
მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ნატოსა და საქართველოს
მოლოდინებს შორის არსებული მნიშვნელოვანი სხვაობა. მაშინ როდესაც საქართველოს
სურს ალიანსის ფორმალური წევრობა და მისთვის ეს საკითხი სასიცოცხლო ეროვნული
ინტერესების სფეროს წარმოადგენს, ნატო მას ამ ეტაპზე მხოლოდ "სტრატეგიულ
მოთმინებას" სთავაზობს.
ორ მხარეს შორის მიზნების ამ შეუსაბამობის
ფონზე
აუცილებლობას წარმოადგენს ნატოსა და საქართველოს შორის არსებული მოლოდინების
შეჯერება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არსებული პოლიტიკური კონტექსტის
გათვალისწინებით, სადაც ნატოს მერყეობა საქართველოსთვის MAP-ის შეთავაზებასთან
დაკავშირებით ხელს უწყობს საქართველოში ალტერნატიული, ალიანსის მიმართ
სკეპტიკური დისკურსის გაძლიერებას, რომელსაც, თავის მხრივ, რუსული პროპაგანდაც
უწყობს ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოში გაწევრიანების იდეას ძლიერი
მხარდაჭერა აქვს როგორც პოლიტიკურ კლასში, ისე მოსახლეობაში2, ურიგო არ იქნებოდა
ნატოში ინტეგრაციის ალტერნატივების განხილვა და მათი პოტენციური სარგებლის
განსაზღვრა იმ სფეროებში, სადაც ნატოს ჩართულობამ ჯერჯერობით შედეგი ვერ
გამოიღო. ასეთ საკითხებს შორისაა ტერიტორიული კონფლიქტის მოგვარება, რუსეთის
აგრესიის
შეჩერება
და
ქვეყნის
უსაფრთხოების
გაძლიერება
საგარეო
რისკების/საფრთხეების შემცირებით. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად წინამდებარე
პოლიტიკის დოკუმენტი სამ ნაწილად იქნება დაყოფილი. დოკუმენტის პირველი ნაწილი
მიმოიხილავს იმ ძირითად ინტერესებსა და სავარაუდო წინადათქმებს, რაც გააჩნია
როგორც ალიანსს ასევე საქართელოს ნატოში გაწევრიანების საკითხის დაყენებისას.
შემდეგ

განხილულია

პოზიციათა

განსხვავებულობა,

რაც

გამოწვეულია

ისეთი

ფაქტორებით, როგორიცაა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და
რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულება ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისადმი. ბოლოს,
გაანალიზებულია საქართველოს ნატოში
გაწევრიანების სამი
ალტერნატივა:
ნეიტრალიტეტი, აშშ-სთან ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობა და ევროკავშირთან
ჩართულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა. ნაშრომის ბოლოს წარმოდგენილი იქნება
ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები.

1საქართველოს

მიერ ნატოს წევრი ქვეყნებისგან შეძენილ სამხედრო აღჭურვილობას შორისაა აშშ-ში დამზადებული
ჯაველინები (Georgia Today 2020) და ფრანგული წარმოების ახლო მოქმედების საზენიტო-სარაკეტო სისტემა, ასევე
სახმელეთო სათვალთვალო რადარები(Civil Georgia 2018).
2უკანასკნელი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, ნატოში გაწევრიანებას მხარს მოსახლეობის 69% უჭერს (Civil
Georgia 2020b).
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ნატო და საქართველო: ინტერესთა თანხვედრა
თუ განსხვავებების დამალვა?
რა დევს სასწორზე საქართველოსთვის?

რა დევს სასწორზე ნატოსთვის?

უსაფრთხოება და ტერიტორიული მთლიანობა

მშვიდობა და სტაბილურობა

საქართველო ნატოში გაწევრიანებას მიმდინარე
რუსული აგრესიისა და ოკუპაციის
საპირისპიროდ უსაფრთხოების

ნატოს მთავარი მიზანია ალიანსის წევრ
ქვეყნებში მშვიდობის, სტაბილურობისა და
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და

უზრუნველყოფის გზად განიხილავს.

სამეზობლოში სტაბილურობის დამყარება.

ამავდროულად, საქართველოს პოლიტიკურ
კლასს, ისევე როგორც მოსახლეობას, ესმის, რომ

ამასთან, ბოლო ოცდახუთი წლის
გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ნატოს

საქართველოს ნატოში გაწევრიანება
ტერიტორიულ კონფლიქტს მყისიერად ვერ
მოაგვარებს, რადგან ოკუპირებული
ტერიტორიები შესაძლოა ვერ მოხვდეს ნატოს

მეზობელი ის ქვეყნები, რომელთაც არ
შეუძლიათ ან არ სურთ ალიანსის წევრობა,
ნატოს/ევროკავშირსა და რუსეთს შორის
ბუფერულ ზონებად იქცევა. მათ ვერ შეაქვთ

უსაფრთხოების ქოლგაში. თუმცა, ქართულ
საზოგადოებას მაინც სჯერა, რომ კონფლიქტის
მოგვარების შანსები გაიზრდება, თუკი ქვეყანა
ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს შეუერთდება.

წვლილი ალიანსის უსაფრთხოებაში და
განსაკუთრებით ახასიათებთ ცუდი
მმართველობა, პოლიტიკური
არასტაბილურობა და ძალადობრივი
კონფლიქტები. შესაბამისად, მშვიდობიანი
სამეზობლოს ნაცვლად, ნატოს უწევს

... და უფრო მეტი
საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანება
გულისხმობს ქვეყნის მედეგობის გაძლიერებას
თავდაცვის მიმართულებით, მათ შორის კიბერ
შეტევებზე, ტერორიზმთან, ჯაშუშობასთან და
ჰიბრიდული ომის სხვა ფორმებთან
საბრძოლველად საჭირო შესაძლებლობების
განვითარების გზით. ნატოს წევრობა
გრძელვადიანი პროექტია, რომელიც
უზრუნველყოფს ქვეყნის სუვერენიტეტსა და
ეროვნულ უსაფრთხოებას ათწლეულების
განმავლობაში.
ნატო, როგორც "ევროპაში დაბრუნების" გზა
ნატოს წევრობას საქართველოსთვის ასევე
მნიშვნელოვანი ცივილიზაციური და ემოციური
დატვირთვა გააჩნია. ის საქართველოს ევროპულ
ოჯახში დაბრუნების სიმბოლოა - იდეა, რომლის

არასტაბილურობის "სარტყელთან" და
მზარდ რუსულ გავლენასთან გამკლავება.
აქედან გამომდინარე, ალიანსის
ინტერესებში შედის საქართველოს უფრო
მყარად მიბმა დასავლეთთან, რათა გახდეს
უფრო მედეგი რუსეთის მავნე გავლენის
მიმართ, რომელიც მიზნად ისახავს
არასტაბილურობას, წარუმატებელ
მმართველობასა და ძალადობრივი
დაპირისპირების გაღვივებას.
ტრამპის ფაქტორი და საქართველოს
საკითხის რეკონფიგურაცია
მანამ, სანამ ტრამპის ადმინისტრაცია
განაგრძობს ალიანსის წევრების თავდაცვის
დაფინანსების (მშპ-ს 2%) პრობლემაზე
აპელირებას და ტრანსატლანტიკური
ურთიერთობები ხშირ რყევებს განიცდის,
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გარშემოც ჩამოყალიბდა საქართველოს
სახელმწიფოებრიობა და ეროვნული იდენტობა

რაც, მათ შორის, თურქეთის აგრესიული
ქმედებით არის გამოწვეული ევროკავშირის

1991 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადების
შემდეგ. რადგან ევროკავშირში გაწევრიანება

წინააღმდეგ, ალიანსის მთავარი
პოლიტიკური გამოწვევად წევრებს შორის

ჯერ კიდევ შორეულ პერსპექტივად ისახება

ერთიანობის შენარჩუნება დარჩება. ეს,

ევროკავშირში გაფართოების მიმართ არსებული
სკეპტიციზმის გამო, ნატოსთან ახლო
ინსტიტუციური ურთიერთობები კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანი ხდება დასავლეთის ნაწილად
საქართველოს თვითიდენტიფიკაციის

რასაკვირველია, "საქართველოს პრობლემას"
ნატოს პრიორიტეტების სიაში კიდევ უფრო
უკან წევს და წევრობაზე საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღებას "ხელსაყრელი
მომენტის" დადგომამდე საგრძნობლად

განმტკიცებისთვის.

გააჭიანურებს.

რეფორმების პროცესის კონსოლიდაცია

საიმედო ავანპოსტი სტრატეგიულ რეგიონში

მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს წევრობა

ნატოს მკვლევრებს შორის ჯერ კიდევ არ

საქართველოს პოლიტიკური კლასისთვის და

შემდგარა კონსენსუსი იმასთან

მოსახლეობისთვის კვლავ მთავარ
პრიორიტეტად რჩება, ალიანსის მხრიდან
წევრობაზე (და წევრობის სამოქმედო გეგმაზე)

დაკავშირებით, შეძლებს თუ არა
საქართველო ნატოს უსაფრთხოებაში
წვლილის შეტანას, თუ პირიქით, ალიანსში

მუდმივი უარით გამოწვეული უკმაყოფილების
უგულვებელყოფა შეუძლებელია. ბევრისთვის
საქართველოში აღნიშნული უარი დასავლელი

გაწევრიანების შემთხვევაში, ქვეყანა
უსაფრთხოების პრობლემური
მომხმარებელი გახდება. თუმცა,

პარტნიორების მხრიდან მათ ოჯახში
საქართველოს შეყვანაზე უარის თქმად აღიქმება,
რაც დიდწილად პოლიტიკური ელიტების
არასაკმარისი ძალისხმევით აიხსნება,
დაემყარებინათ მოსახლეობასთან ადეკვატური
კომუნიკაცია და დაეცხროთ არარეალისტური

გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით, შავი
ზღვის აუზის ქვეყანას ალიანსისთვის
სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს: ის
სტრატეგიულ რეგიონში მდებარეობს,
რომელიც რუსეთს ირანთან და ახლო
აღმოსავლეთთან, ხოლო ევროკავშირს -

მოლოდინები სწრაფი და გარდაუვალი

ცენტრალურ აზიასთან (პოტენციურად შავი

ინტეგრაციის შესახებ, რაც, ლოგიკურად, მზარდ

ზღვით თურქეთის გვერდის ავლით)

იმედგაცრუებაში გამოიხატა. ამასთან, წევრობის
სამოქმედო გეგმის გაურკვეველი ვადით

აკავშირებს. ამავდროულად, საქართველო იმ
სტრატეგიული ენერგო კორიდორის

გადადება მძლავრ იარაღად იქცა

ნაწილია, რომლის საშუალებითაც ენერგო

არალიბერალური და ულტრა კონსერვატიული

რესურსების ტრანზიტი რუსეთის გვერდის

ძალებისთვის, რომელთაც ქვეყნის
დემოკრატიზაციის ისედაც მყიფე პროცესის
ხელის შეშლა და ქვეყნის რუსულ ორბიტაზე
მოქცევა სურთ.

ავლით ხდება და მიწოდების გაზრდის
პოტენციალი აქვს.3

ნატო - ლეგიტიმაციის ფაქტორი შიდა
მოხმარებისთვის

შავი სამუშაოს შესრულება
საქართველო ისეთ საქმეშია ჩართული,
რასაც ნატოს ბევრი წევრი ქვეყნა თავს
არიდებს - გზავნის სამხედრო ძალების

3საქართველოს

ტერიტორიაზე გადის რამდენიმე ბუნებრივი აირისა და ნავთობის მილსადენი, თუმცა ნატოს წევრი
ქვეყნების (თურქეთის გამოკლებით) ენერგიის მოხმარებაში მათი წილი საკმაოდ მცირეა. ამის მიუხედავად, საქართველოს
აქვს პოტენციალი გადაიქცეს უფრო მნიშვნელოვან ენერგო და სატრანსპორტო ჰაბად მომავალში. ევროკავშირმა ახლახან
აღიარა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი და შავი ზღვის აუზის ქვეყნას სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის
პროექტებისთვის 3 მილიონი ევრო გამოუყო(European Commission 2019).
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მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსში
გაწევრიანებას აქტუალობა არ დაუკარგავს

მნიშვნელოვან რაოდენობას ნატოს
ტერიტორიის მიღმა წარმოებულ

საქართველოს სხვადასხვა მთავრობის დღის
წესრიგში, თავდაცვისა და უსაფრთხოების

ოპერაციებში ერაყსა და ავღანეთში.
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,

სფეროში განხორციელებული რეფორმების

საქართველო ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის

შედეგების ანალიზი საკმაოდ
არადამაკმაყოფილებელ და არაერთგვაროვან
სურათს ქმნის. 2003 წლის "ვარდების
რევოლუციის" შემდგომ გატარებული რიგი
რეფორმების მიუხედავად, საქართველოს

სამხედრო ძალის ყველაზე დიდი
კონტრიბუტორი იყო და უსწრებდა ნატოს
წევრი ქვეყნების უმრავლესობასაც კი
როგორც ერაყში, ისე ავღანეთში (Coffey
2018b). გარდა ამისა, ნატოს ბევრი წევრი

თავდაცვის სექტორი კვლავ მნიშვნელოვანი
პრობლემებით აღინიშნება: დემოკრატიული
კონტროლის, გამჭვირვალობის პრობლემებითა
და პოლიტიზირებით დაწყებული,

სახელმწიფოსგან განსხვავებით,
საქართველოს შეიარაღებული ძალები
მოქმედებდნენ ისეთი შეზღუდვების გარეშე,
რომლებიც ზღუდავდნენ შეტევითი

დამთავრებული საჭირო დაფინანსების

ოპერაციების წარმოებას. აღნიშნული

ქრონიკული ნაკლებობით და რესურსების
გრძელვადიანი თუ სტრატეგიული დაგეგმვის
უუნარობით (Dzebisashvili 2014; Darchiashvili
2008). ამ გადმოსახედიდან, როგორც ჩანს,
ინტეგრაციული ძალისხმევა დიდწილად
გამოიყენებოდა და კვლავაც გამოიყენება,

განსაკუთრებით ზრდის ქვეყნის
მნიშვნელობას კონტრინსურგენტული და
კონტრტერორისტული ოპერაციების
წარმოებისას, მით უფრო, როცა ნატოს
სამხედრო მისიებში მონაწილეობა მზარდი
არაპოპულარობით სარგებლობს ბევრ ნატოს

როგორც პოლიტიკური მანიპულაციის
საშუალება და შიდა პოლიტიკური
ლეგიტიმაციის წყარო.

წევრ ევროპულ სახელმწიფოში.
რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება
საქართველოს ნატოში გაწევრიანება თავისი
შინაარსით ნატოს გრძელვადიანი მიზნის
მიღწევასაც გულისხმობს - წარსულში
ალიანსის მთავარ მოწინააღმდეგე რუსეთის
ფედერაციასთან ურთიერთობების
ნორმალიზებას. ნატოს გაფართოების
პირველი ტალღის მიმართ არსებული
სკეპტიკური განწყობის მსგავსად, ბოლო
ათწლეულის განმავლობაში დებატების
მთავარ საკითხს წარმოადგენდა ყოფილი
საბჭოთა რესპუბლიკების ალიანსში
გაწევრიანება, როგორც რუსეთის მთავარი
გამაღიზიანებელი ფაქტორი და ერთგვარი
წითელი ხაზი კრემლისთვის. (Mearsheimer
2014; Walt 2015b, 2015a; Wolff 2015). იმის
მიუხედავად, რომ ნატოში არსებობს
წინააღმდეგობრივი მოსაზრებები და
სურვილის ნაკლებობა, რომ რუსეთს
დეფაქტო ვეტოს უფლება მიანიჭონ,
არსებობს ზოგადი კონსენსუსი იმის
თაობაზე, რომ გაფართოების ახალი ტალღა
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არ უნდა გახდეს რუსეთთან კონფრონტაციის
უკონტროლო პროცესების დაწყების
მიზეზი.
პოლიტიკური რეფორმების მხარდაჭერა
საქართველოში
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის
მხარდაჭერა ნატოს ძირითად ფუნქციას არ
წარმოადგენდა, თუმცა დროთა
განმავლობაში, ამ საკითხის გარშემო
ძლიერი ნორმატიული ბაზა ჩამოყალიბდა
და გაწევრიანების წინაპირობას
პოლიტიკური კრიტერიუმი დაემატა.
შესაბამისად, წევრობის კანდიდატმა
სახელმწიფოებმა უნდა დააკმაყოფილონ
"დემოკრატიის, პიროვნული
თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის"
უმთავრესი პრინციპები იმისათვის, რომ
ნატოს წევრობის უფლება მოიპოვონ (NATO
1995). აქედან გამომდინარე, საქართველოში
ნატოს ერთ-ერთი მიზანი ქვეყნის
დემოკრატიული განვითარების,
ინსტიტუტებისა და საზოგადოებრივი
მედეგობის გაძლიერება გახდა.
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საქართველოს თავდაცვის ძალების I ქვეითი ბრიგადის სამშვიდობო ჯარები ქაბულში გამგზავრებამდე.
ფოტო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ძირითადი შეუსაბამობები ნატოსა და
საქართველოს შორის
ტერიტორიული კონფლიქტები
ამ ეტაპზე საქართველოსა და ნატოს წევრი სახელმწიფოების ინტერესებს შორის ორი
ძირითადი

შეუსაბამობა

არსებობს,

რაც

საქართველოს

ნატოში

გაწევრიანების

განუსაზღვრელი დროით გადავადების მიზეზი ხდება: საქართველოს ტერიტორიული
კონფლიქტები და რუსეთის გეოპოლიტიკური პოზიციონირება. ეს ორი ფაქტორი
ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, თუმცა, ამავდროულად, ერთმანეთისგან
განსხვავდება. პირველ რიგში, ნატოს წევრი ბევრი ქვეყანა მიიჩნევს, რომ ტერიტორიული
კონფლიქტების მქონე სახელმწიფოს ნატოს წევრობის უფლება არ აქვს და მათი
არგუმენტი პირდაპირ ეფუძნება ნატოს 1999 წელს დაწესებულ წევრობის კრიტერიუმებს,
სადაც პირდაპირ არის განსაზღვრული ვალდებულება, რომ [კანდიდატმა უნდა]:



"მოაგვაროს [მის ტერიტორიაზე არსებული] საერთაშორისო კონფლიქტები
მშვიდობიანი გზით."
"მშვიდობიანი გზით, ეუთოს პრინციპების შესაბამისად მოაგვაროს ეთნიკური
კონფლიქტები ან საგარეო ტერიტორიული დავა, მათ შორის ირიდენტისტული
მოთხოვნები, ან საშინაო სამართლებრივი პრობლემები და შეინარჩუნოს კარგი
მეზობლური ურთიერთობები"(NATO 1999).
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მართლაც, წევრობის სამოქმედო გეგმის მიღებამდე დიდი ხნით ადრე, გაფართოების
შესახებ ჩატარებულმა კვლევამ მკაფიოდ აჩვენა, რომ "მსგავსი პრობლემების მოგვარება

სახელმწიფოს ალიანსში გაწევრიანების განმსაზღვრელი ფაქტორი იქნება"(NATO 1995).
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანება აქტუალური თემა გახდა, ევროპელი
პოლიტიკოსები თბილისს გამუდმებით ახსენებენ, რომ აფხაზეთისა და ე.წ. "სამხრეთ
ოსეთის" კონფლიქტები სერიოზულ ბარიერს ქმნის საქართველოს ალიანსში
გაწევრიანების პროცესში (Eurasianet 2018). თუმცა, საქართველოში ბევრისთვის ეს
პოზიცია

ორმაგ სტანდარტად აღიქმება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს

ყოფილმა წარმომადგენელმა პარალელი გაავლო საქართველოსა და გერმანიას შორის და
აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია არ უნდა წარმოადგენდეს
დაბრკოლებას, რადგან "როდესაც გერმანია გახდა ნატოს წევრი სახელმწიფო, მისი
ტერიტორიების ერთი მესამედი საბჭოთა კავშირის მიერ იყო ოკუპირებული"(Eurasianet
2018).4

ამ

ორ

ურთიერთგამომრიცხავ

ხედვას

შორის

არსებობს

კომპრომისული

მოსაზრებები შუალედური გამოსავლის მოსაძებნად, რაც, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიების ფაქტორის გათვალისწინებით, ნატოში გაწევრიანების დამაბრკოლებელ
ფაქტორებს შეასუსტებს. ამგვარი კომპრომისული გამოსავლის მაგალითად გამოდგება
საქართველოს
ნატოში
გაწევრიანება
ალიანსის
უსაფრთხოების
გარანტიების
გავრცელების გარეშე ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს იქნება დასავლეთ
გერმანიის მოდელის მსგავსი პრეცედენტი, რომელიც ნატოში 1955 წელს გაწევრიანდა
მიუხედავად მის ტერიტორიაზე მოსკოვთან არსებული "გაყინული კონფლიქტისა",
რომლის მოგვარებაც ათწლეულების შემდეგ მოხერხდა. ამ მოსაზრების მხარდამჭერების
აზრით, ეს მოდელი ალიანსს საქართველოს იმ ტერიტორიების დაცვის ვალდებულებას
არ დააკისრებს, რომელიც თბილისის პირდაპირი ადმინისტრირების ქვეშ ოცდაშვიდი
წელიწადია არ ყოფილა. საინტერესოა, რომ ზოგიერთმა ქართველმა ანალიტიკოსმა იმის
იმედიც კი გამოთქვა, რომ შესაძლებელია გერმანია შეუერთდეს აშშ-ს, როგორც
საქართველოს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების აქტიური მხარდამჭერი. თუმცა,
არსებული გეოპოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, გაურკვეველია არის თუ
არა მზად ან საერთოდ განიხილავს თუ არა გერმანია ამგვარი როლის შესრულებას
საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერის პროცესში.
მიუხედავად ამ მოსაზრების არარეალისტური ხასიათისა და მის მიზანშეწონილობაში
ნატოს წევრი სახელმწიფოების დარწმუნების სირთულისა, თბილისს შესაძლოა, მაინც
ჰქონდეს ვაშინგტონის და ნატოში მისი მოკავშირეების დაყოლიების იმედი, რომ
საქართველოს გაწევრიანების პროცესი მისი მდგომარეობის უნიკალურობისა და
რუსეთის საფრთხის ფონზე განხორციელდეს დადგენილი პროცედურების გარეშე. გარდა
4ხშირად,

ასეთ მოსაზრებას დასავლელი მკვლევარები და ექსპერტები აჟღერებენ. მაგალითად, გადამდგარი გენერალ
ლეიტენანტ ბენ ჰოჯესის თქმით: "არსებობს შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ჯარი საქართველოს 20 %ის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას აგრძელებს. მაგრამ ნატოში ასეთი ქვეყნის გაწევრიანების პრეცედენტი
არსებობს – ეს გერმანიაა. აღმოსავლეთ გერმანია საბჭოთა კავშირის ასობით ათასი ჯარისკაცის ოკუპაციის ქვეშ იყო, მაგრამ
ამის მიუხედავად, ალიანსმა გერმანია წევრად მიიღო. ამის გამო, ვფიქრობ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებითაც
შეიძლება საქმის გადაჭრა." წყარო: Civil Georgia."ჰოჯესი: საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაგრამ ნატოს მისთვის
წევრობის შეთავაზებისთვის პრეცედენტი აქვს… და ეს გერმანიაა." https://civil.ge/archives/276491 (წვდომის თარიღი 26
მაისი, 2019).
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ამისა, წევრობის ნებისმიერი სცენარი არარეალისტური იქნება, თუ საქართველოს
არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე თავდაცვის მყარი გარანტიები არ გავრცელდება. ნატოში
გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება და ამ ეტაპზე გაურკვეველია, თუ
რამდენი წევრი იქნება მზად, დაძლიოს პოტენციური რუსული საფრხის მიმართ შიში
საქართველოს სასარგებლოდ გაწევრიანების წესების შეცვლის სანაცვლოდ. მიუხედავად
ამისა, საქართველოს გადმოსახედიდან, ხსენებული წინადადება რაციონალური და
განხილვის ღირსია. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ნატოში
გაწევრიანების
ოკუპირებულ

იმ

მოდელმა,

ტერიტორიებზე

რომლის
არ

მიხედვითაც

გავრცელდება,

უსაფრთხოების

უკვე

მოიპოვა

გარანტიები

მხარდამჭერები

დასავლურ წრეებშიც (მაგ.Heritage Foundation-ის ანგარიში, Luke Coffey 2018b). ანგარიშის
ავტორის, ლუკ კოფის მოსაზრებით:

"ნატომ ცვლილებები უნდა შეიტანოს 1949 წლის ხელშეკრულების მე-6 მუხლში
(რომელიც განსაზღვრავს იმ ტერიტორიებს, რომელიც მე-5 მუხლის ქვეშ ხვდება), რომ
დროებით გამორიცხოს მხოლოდ რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონები ნატოს მე-5
მუხლის გავრცელებისგან. ამდენად, საქართველოს მთლიანი ტერიტორია გახდება ნატოს
წევრი, თუმცა ალიანსის უსაფრთხოების გარანტიები გავრცელდება მხოლოდ იმ
ტერიტორიებზე, რომლებიც რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ არ არის, რაც დაახლოებით
ქვეყნის 80%-ია" (Coffey 2018a).
ეს საქართველოს ნატოში სწრაფად გაწევრიანების შესაძლებლობას მისცემს და "რუსეთს
დე ფაქტო ვეტოს უფლებას ჩამოართმევს იმ ქვეყნებზე, რომელთაც სურთ ალიანსის
წევრობა, მიუხედავად მათი ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციისა რუსეთის მიერ" (Coffey
2018b, 14). მიუხედავად ყოველივე ზემოაღნიშნულისა, მაინც გაურკვეველია, რამდენად
შეძლებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ეს მოდელი ალიანსის ყველა წევრი
სახელმწიფოს მხარდაჭერის მოპოვებას და ვიდრე

ეს ასე მოხდება, საქართველოს

ტერიტორიული კონფლიქტის საკითხი ნატოში გაწევრიანების ბარიერად დარჩება.
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რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ბორდერიზაცია. ფოტო: ნინო დალაქიშვილი

რუსული წითელი ხაზი - არაფორმალური ვეტოს უფლება?
საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე რუსეთის შესაძლო ვეტოს უფლება სცდება
საქართველოს ტერიტორიულ კონფლიქტებს, რადგან რუსეთი ნებისმიერ მოცემულობაში
ეწინააღმდეგება ამ პროცესს. საბოლოო ჯამში, ე. წ გაყინული კონფლიქტები რუსეთის
ხელში მძლავრი პოლიტიკური იარაღია, რომელსაც კრემლი ეფექტურად იყენებს
როგორც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თავიდან ასაცილებლად, ასევე ქვეყანაში
ევროპეიზაციის პროცესის შესაფერხებლად და შიდა პოლიტიკური სიტუაციის თავის
სასარგებლოდ წარსამართად. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის
მოგვარება საქართველოს სწრაფვას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ უფრო
დამაჯერებელს გახდის, მაინც გაურკვეველია დაუჭერს თუ არა მხარს ნატოს ყველა წევრი
სახელმწიფო ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების სურვილს რუსეთის მხრიდან
წინააღმდეგობის პირობებში. გერმანია და საფრანგეთი, როგორც ამ პროცესის ძირითადი
ოპონენტები,

2008

წლის

ნატოს

ბუქარესტის

სამიტზე

აცხადებდნენ,

რომ

საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება გამოიწვევდა "რუსეთის
არასაჭირო პროვოცირებას" (The Wall Street Journal 2008) და მას შემდეგ, ამ ქვეყნების
პოზიცია დიდად არ შეცვლილა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იაპ დე ჰოოპ სხეფერმა,
ბუქარესტის სამიტზე მსგავსი შინაარსის პოზიცია გააჟღერა. მისი თქმით, ნატოს
საქართველოსა და უკრაინისთვის გაწევრიანების პირობაც კი არ უნდა მიეცა, რადგან ამან
"პუტინი კუთხეში მოიმწყვდია"(Georgia Today 2018). ამის ნაცვლად, "დასავლეთს პატივი
უნდა ეცა რუსეთის წითელი ხაზებისთვის" და "ნატოს უკრაინისა და საქართველოს
წევრობისთვის ძალისხმევა არ უნდა გაეწია", განაცხადა სხეფერმა (Georgia Today 2018).
თავის მხრივ, რუსეთი მუდმივად გამოხატავს მყარ პოზიციას, რომ საქართველოს
ალიანსში გაწევრიანება მკვეთრად გავლებული წითელი ხაზია კრემლისთვის (German
2017). მაგალითისთვის, 2018 წელს რუსეთის იმდროინდელმა პრემიერმინისტრმა,
დიმიტრი მედვედევმა, განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევდა
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„საშინელ კონფლიქტს“ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსსა და რუსეთს შორის, რომელიც
ნატოს ბრალი იქნებოდა (Reuters 2018). თუმცა, ობიექტურობისთვის უნდა აღინიშნოს,
რომ რუსეთს წითელი ხაზების მიმართ ნატოს დამთმობ პოზიციას ალიანსში ყველა არ
ეთანხმება. ნატოს კიდევ ერთი ყოფილი გენერალური მდივნის, ანდერს ფოგ რასმუსენის,
თქმით, ბუქარესტის გადაწყვეტილებამ (საქართველოსა და უკრაინისთვის გაწევრიანების
სამოქმედო გეგმის არმინიჭების თაობაზე) "პუტინს არასწორი სიგნალი გაუგზავნა", რამაც
რუსეთი წააქეზა რამდენიმე თვეში საქართველოში შეჭრილიყო (IWPR 2018). და მაინც,
როგორც ჩანს, რუსეთის მიმართ ზომიერად განწყობილი წევრები ნატოში უმრავლესობას
წარმოადგენენ იმ დროიდან მოყოლებული, რაც პოლიტიკურ დღის წესრიგში პირველად
გაჩნდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი.
თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რუსეთის მიმართ დამთმობი პოზიციის შენარჩუნება
ნატოსთვის მარტივი საქმეა. სულ მცირე ოფიციალური განცხადების დონეზე ნატოს
სურს, შეინარჩუნოს საერთაშორისო წესრიგის ლიბერალური სცენარი, რომელიც
მულტილატერალიზმს ეფუძნება და გამორიცხავს გავლენის სფეროების არსებობას.
სწორედ ამიტომ, ალიანსი მუდმივად აცხადებს ღია კარის პოლიტიკისადმი მის
მხარდაჭერას და უარყოფს რუსეთის ჩარევას ნატოს გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტემბერგმა,
საქართველოში ბოლოდროინდელი ვიზიტისას აღნიშნა, ნატო არ დაუშვებს იმას, რომ
"რუსეთმა ან რომელიმე სხვა ძალამ განსაზღვროს ის, თუ რას მოიმოქმედებენ ალიანსის
წევრი სახელმწიფოები"(RFE/RL 2019). თუმცა, მანამ, სანამ ნატოს ნარატივია, რომ
საქართველო ალიანსის წევრი ვერ გახდება რუსეთთან კონფლიქტისა და ოკუპირებული
ტერიტორიების გამო, ის ირიბად აღიარებს რუსეთის ვეტოს ძალის არსებობას, რაც
ნაწილობრივ
ძირს
უთხრის
მის
დამაჯერებლობას
და
ზიანს
აყენებს
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ზოგადად დადებით იმიჯს საქართველოში.

ნატოში გაწევრიანების სავარაუდო
ალტერნატივები და არსებული რეალობის
შეფასება
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ
ერთგულება უპრეცედენტოდ ძლიერია5, ნატოში (და ევროკავშირში) გაწევრიანების
პროცესის შეფერხება ხელს უწყობს ისეთი ალტერნატიული დისკურსის შექმნას,
რომელსაც პრორუსულად განწყობილი ჯგუფები საქართველოს საგარეო პოლიტიკის
ორიენტაციისა და პოტენციური ალიანსების შესახებ მსჯელობისას აჟღერებენ. მათ შორის
5საქართველოში

არსებობს ფართო კონსენსუსი როგორც პოლიტიკურ კლასს, ისე მოსახლეობას შორის საქართველოს
პროდასავლურ ორიენტაციასა და განსაკუთრებით ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მოკლე
მიმოხილვისთვის იხილეთ: The Atlantic. 2019. “The West Takes NATO for Granted. One Country Still Wants In.”.
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/04/west-georgia-nato/586225/ (წვდომის თარიღი 26 მაისი, 2019).
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ყველაზე გავრცელებული ნეიტრალიტეტისა და მიუმხრობლობის საკითხია, რომელსაც
დიდი ხანია ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი პოლიტიკური
ფიგურები უჭერენ მხარს. ბოლო დროს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის
გაჭიანურებამ ასევე აქტუალური გახადა აშშ-სთან ან ევროკავშირთან ორმხრივი
ურთიერთობების გაძლიერების საკითხი ნატოს მხრიდან ფორმალური ვალდებულებების
არარსებობის შესავსებად. ნაშრომის მომდევნო ნაწილში დეტალურად მოხდება ყველა
ძირითადი ალტერნატივის განხილვა.

მიუმხრობლობა და ნეიტრალიტეტი, როგორც საქართველოსთვის
მიუღებელი არჩევანი
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, საქართველო მყარად ინარჩუნებს ყველაზე
პროდასავლურად

განწყობილი

ქვეყნის

სტატუსს

ევროკავშირის

აღმოსავლეთ

სამეზობლობში.6 ამის მიუხედავად, მუდმივად ისმის ნეიტრალიტეტის, როგორც
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ალტერნატივის შესახებ მოწოდება
პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური ჯგუფების და საზოგადოების იმ ნაწილის
მხრიდან, ვინც რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილია. ნეიტრალიტეტის შესახებ
დისკურსი ყოველთვის რუსეთიდან ინსპირირებული არ არის და ის ხშირად შიდა
ევროსკეპტიციზმისა და/ან რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილი შიდა აქტორებისგან
მომდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ნეიტრალიტეტის იდეამ საზოგადოებაში
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის მოპოვება ვერ შეძლო და ვერც წამყვან დისკურსად
ჩამოყალიბდა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გაჭიანურებასთან ერთად,
იმედგაცრუებული საზოგადოება კიდევ უფრო მოწყვლადი ხდება პრორუსული
ნარატივის ფარგლებში ნეიტრალიტეტის ერთი შეხედვით მიმზიდველი იდეის მიმართ.
ნეიტრალიტეტის მხარდამჭერები ყურადღებას ნეიტრალიტეტის მქონე ისეთი პატარა
სახელმწიფოების წარმატებულ მაგალითებზე ამახვილებენ, როგორიცაა შვეიცარია და
ავსტრია.

თუმცა,

მსოფლიოს

ისტორიაში

დიდი

მეზობლების

მხრიდან

მცირე,

ფორმალურად ნეიტრალური სახელმწიფოების შთანთქვის შემთხვევები უფრო მეტია
(მაგალითად, ბელგია პირველ და მეორე მსოფლიო ომების დროს). საქართველოს
ნეიტრალიტეტი უფრო მეტად ბელგიის მაგალითს ჰგავს. ნეიტრალიტეტი გულისხმობს
რეგიონის ყველა წამყვანი მოთამაშის შეთანხმებას ქვეყნის ნეიტრალურ სტატუსზე,
რომელიც ეფუძნება რაციონალურ გათვლას, რომ ეს სტატუსი ყველა ძირითადი ძალის
ინტერესშია. თავის მხრივ, ნეიტრალურ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს რაიმე ისეთი
განსაკუთრებული რესურსი, რომელიც კრიტიკულ მომენტში აგრესორს შეაკავებს.
საქართველოს არც ერთი აქვს და არც მეორე. ქვეყანას არ აქვს რაიმე ისეთი ღირებული
ინსტრუმენტი, რომელიც რუსეთის ძალადობრივ ქმედებებს შეაჩერებს. ასევე, არ
არსებობს კონსენსუსი საქართველოს პოტენციურად ნეიტრალური სტატუსის შესახებ
6პოსტ-საბჭოთა

სახელმწიფოებს შორის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა ყველაზე მაღალი ყოველთვის
საქართველოში იყო. მაგალითისთვის იხილეთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები: (Civil Georgia 2020a;
Atlantic 2019).
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საერთაშორისო პოლიტიკის ძირითად აქტორებს შორის. და ბოლოს, რუსეთის მიდგომა
"ახლო საზღვარგარეთის" ქვეყნებისადმი გამორიცხავს ნეიტრალიტეტის არჩევანის
არსებობას რეგიონის ნებისმიერი ქვეყნისთვის. რუსეთის ურთიერთობა მოლდოვასა და
უკრაინასთან - პროდასავლური კურსის მქონე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ნათლად

მიანიშნებს,

თუ

რატომ

უნდა

გააკეთოს

ყველაფერი

საქართველომ

ნეიტრალიტეტის ხაფანგის თავიდან ასაცილებლად.

7

საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მიღების დღიდან, მოლდოვა ნეიტრალიტეტის
საგარეო პოლიტიკის ძირითად პრინციპად ქცევას ცდილობდა. მოლდოვას 1994 წელს
მიღებული და წლების მანძილზე რამდენჯერმე შეცვლილი კონსტიტუცია და 1995 წელს
დამტკიცებული საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია ხაზს უსვამდა მუდმივ ნეიტრალიტეტს,
როგორც მოლდოვას საგარეო პოლიტიკის ფუნდამენტურ პრინციპს (Cebotari 2010, 84;
Presideny of the RM 2016, Article 11). თავდაპირველად, მოლდოვას მუდმივი
ნეიტრალიტეტი

სამხედრო

ძალების

ჩანაცვლების,

"სუვერენიტეტისა

და

დამოუკიდებლობის იაფი გზით დაცვის" და ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის
შეიარაღებული ძალების შემზღუდავ საშუალებად მოიაზრებოდა (Cebotari 2010, 86).
თუმცა,

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,

მოლდოვა ნეიტრალიტეტის

პოლიტიკის

გატარებით იმედოვნებდა, რომ შეძლებდა "ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას",
"ტერიტორიაზე
მშვიდობისა
და
სტაბილურობის
კონსოლიდაციას"
და
დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარებას (Cebotari 2010, 84).
საქართველოსგან

განსხვავებით,

დნესტრისპირეთის

კონფლიქტი

შედარებით

მშვიდობიანია, თუმცა კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი
გარღვევის არარსებობა მიანიშნებს იმაზე, რომ ნეიტრალური სტატუსი ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენის გარანტია არაა. ეს ასევე ხაზს უსვამს რუსეთის მხრიდან
მზადყოფნის არარსებობას, დაიცვას ფორმალური ვალდებულებები და დათანხმდეს
ყოფილი სატელიტის რუსეთის პირდაპირი გავლენის მიღმა არსებობას. საუკეთესო,
თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელ შემთხვევაში რუსეთი შეამსუბუქებს საქართველოზე
წნეხს (მაგალითად, დროებით შეაჩერებს მცოცავ ოკუპაციას ქვეყნის ტერიტორიაზე),
თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ შეცვლის პოლიტიკას ქვეყნის პოლიტიკური
დღის წესრიგის მთავარი საკითხების მიმართ (ტერიტორიული მთლიანობა და
უსაფრთხოება). ამ თვალსაზრისით, ნეიტრალიტეტი აგრესორის მხრიდან უმნიშვნელო
დათმობებისთვის გადახდილი გაცილებით დიდი საფასური იქნება.

7

ზოგიერთი ექსპერტი მიესალმება საქართველოს, და ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოების,
„ფინლანდიზაციას“. ამ მოდელის მხარდამჭერების თქმით, ფინეთმა ცივი ომის პერიოდში დამოუკიდებლობის
შენარჩუნება, ნეიტრალიტეტის მიუხედავად, შეძლო და საქართველოც ამ მოდელს უნდა გაჰყვეს. თუმცა, მნიშვნელოვანია,
აღინიშნოს, რომ „ფინლანდიზაცია“, გარკვეულწილად, გულისხმობს ტერიტორიების დათმობას და არსებობას
შეზღუდული სუვერენიტეტის პირობებში მასთან დაკავშირებული ყველა ნეგატიური შედეგებით. აქიდან გამომდინარე, ეს
ვარიანტი საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ასევე, საქართველოსა და ფინეთის შემთხვევებს შორის ორი
ძირეული განსხვავებაა. პირველი, ფინეთი საქართველოზე დიდია ტერიტორიის თვალსაზრისით და, შესაბამისად, უფრო
მარტივია დამოუკიდებლობის შენარჩუნება.მეორე, ფინეთმა დე ფაქტო დაამარცხა საბჭოთა კავშირი 1939-40 წლების
ზამთრის ომში და მეხსიერებას ამ მარცხის შესახებ ძლიერი შემაკავებელი ძალა ჰქონდა ცივი ომის პერიოდში.
საქართველოს მსგავსი შემაკავებელი ძალა არ აქვს.
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1994 წელს რუსეთის, აშშ-ს და გაერთიანებული სამეფოს მიერ ეუთოს კონფერენციაზე
უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ ხელმოწერილი ბუდაპეშტის მემორანდუმი კიდევ
ერთხელ ცხადყოფს რუსეთის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას საერთაშორისო
შეთანხმებებისა და ვალდებულებებისადმი. გაუვრცელებლობის შესახებ შეთანხმების
(რომელიც უკრაინის მხრიდან ბირთვულ შეიარაღებაზე უარის თქმასა და რუსეთისთვის
გადაცემას
გულისხმობდა)
ხელმოწერის
სანაცვლოდ,
ხელმომწერებს
უნდა
უზრუნველეყოთ "უკრაინის საზღვრების, დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის დაცვა
და პირობას დებდნენ, რომ არ გამოიყენებდნენ ეკონომიკურ ან სამხედრო ძალას" (Talbott
and Tennis 2019). თუმცა, სულ რაღაც 20 წლის შემდეგ, რუსეთმა ყირიმის ანექსია
მოახდინა და ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სამხედრო კონფრონტაცია წამოიწყო. აშშ-მ
და გაერთიანებულმა სამეფომ უკრაინას პოლიტიკური მხარდაჭერა გამოუცხადეს და
რუსეთს სანქციები დაუწესეს, თუმცა ამ ნაბიჯებმა ვერც უკრაინის ტერიტორიული
მთლიანობა აღადგინა და ვერც ქვეყნის უსაფრთხოება გააუმჯობესა მნიშვნელოვნად.
საქართველოში ნეიტრალიტეტის შესახებ დისკურსი მჭიდროდ არის დაკავშირებული
იდეასთან, რომ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება საბოლოოდ გამოიწვევს ორი
ოკუპირებული რეგიონის დაკარგვას. საინტერესოა, რომ საქართველოს ზოგიერთი
დასავლელი მეგობარი ქვეყანას ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე "ჩარჩოებს მიღმა
ფიქრს" და "დაუშვებელის დაშვებასაც" კი ურჩევს. მათი რჩევის მიხედვით, თუ თბილისი
შეცვლის პრიორიტეტებს და ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების ნაცვლად,
დასავლურ
ინსტიტუტებში
თავის
დამკვიდრებაზე
იქნება
ფოკუსირებული,
საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია რეალური შესაძლებლობა გახდება. აღნიშნული
ლოგიკით, ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის გარეშე ნატოს გაცილებით
გაუადვილდება თბილისისთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. თუმცა, ეს
ხედვა არასწორად აკავშირებს ტერიტორიული მთლიანობის ფაქტორს გაწევრიანების
ლოგიკასთან. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პოლიტიკურად და მორალურად დასაშვები
გახდებოდა რუსეთისგან თავსმოხვეული "არსებული რეალობის" აღიარება, ეს არანაირად
არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ რუსეთი მარტივად დათანხმდება გარიგებას, რომელიც
საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას გულისხმობს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
საქართველომ თანხმობა განაცხადა ტერიტორიების გარკვეულწილად დათმობაზე,
რუსეთი შესაძლოა მაინც შეეწინააღმდეგოს ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას და ნატოც,
თავის მხრივ, საქართველოს მის რიგებში, დიდი ალბათობით, არ მიიღებს. ბევრი
ანალიტიკოსის აზრით, საბოლოო ჯამში, რუსეთის 2008 წლის ომის მიზანი არა
ოკუპირებული ტერიტორიების კონტროლი, არამედ საქართველოს დასჯა და ქვეყნის
ნატოში გაწევრიანებისთვის ხელის შეშლა იყო, რაც რუსეთმა ხისტი ძალის გამოყენებით
მოახერხა საკუთარ "ახლო საზღვარგარეთში" (Asmus 2010).
და მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა ქართველი იტყოდა უარს ნატოში
გაწევრიანებაზე, რთულია დაზუსტებით იმის თქმა, გადაწონის თუ არა დასავლეთში
ინტეგრაცია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს იმ შემთხვევაში, თუ ამ თემის
გარშემო საყოველთაო პლებისციტი ჩატარდება. ამის გათვალისწინებით, კრემლი
ცდილობს გამოიყენოს თბილისის ყველანაირი სისუსტე ქართულ პოლიტიკაზე გავლენის
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მოსაპოვებლად, რომელიც მან 2008 წლის ომის შემდეგ დაკარგა. ვინაიდან საქართველო
ამ ეტაპზე არც ერთი მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ორგანიზაციის წევრი არაა და მისი
ნატოში გაწევრიანება ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელია, მოსკოვი ცდილობს საქართველოს
საკუთარ ორბიტაზე დაბრუნებას იმაზე მინიშნებით, რომ მოსკოვის მიერ შექმნილი
ევრაზიული კავშირის საშუალებით შესაძლებელი იქნება აფხაზეთისა და სამხრეთ
ოსეთის პრობლემის მოგვარება (Kakachia 2013). თუმცა, მოსკოვის მხრიდან
არაფორმალურად შემოთავაზებული კონფედერაციული მოდელები მკვეთრად ზღუდავს
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის არჩევანს, უზრუნველყოფს საქართველოს შიდა საკითხებში
რუსეთის

მუდმივად

ჩარევას

და

საბოლოო

მიზნად

ისახავს

რუსეთის

მიერ

კონტროლირებულ სატელიტ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას.

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, ევროკავშირის საბჭო

არის თუ არა ალტერნატივა ევროპული სამხედრო ქოლგა?
2008 წლის ომის შემდეგ, ევროკავშირი ერთადერთი საერთაშორისო აქტორია, რომელსაც
საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტის ზონებთან [სამოქალაქო] სადამკვირვებლო
წარმომადგენლობა ჰყავს. 2008 წლის ოქტომბრიდან, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია
ცდილობს მონიტორინგი გაუწიოს "ევროკავშირის შუამავლობით ხელმოწერილი 12
აგვისტოს ექვსპუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას ყველა მხარის მიერ" და „წვლილი
შეიტანოს ადგილზე სიტუაციის სტაბილიზაციაში" (EUMM 2020). სადამკვირვებლო
მისიას დიდად არ გაუუმჯობესებია საქართველოს უსაფრთხოების გარემო. მათ შორის,
მისიამ ვერც რუსეთის ჰიბრიდული ზომების, მათ შორის მცოცავი ოკუპაციისა და ე.წ.
ბორდერიზაციის პროცესის შეჩერება შეძლო (Kakachia 2018). თუმცა, ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისია სრულმასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტისგან თავის დაზღვევის
მინიმალურ ბარიერს მაინც წარმოადგენს.
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ამის მიუხედავად, ევროკავშირი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ნატოს ვერ
ჩაანაცვლებს და ეს განსხვავება ნათლად აისახება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს
პრობლემებისთვის

ღირებული

გადაწყვეტის

შეთავაზების

არარსებობაში.

ასევე

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ მრავალი შეკითხვა არსებობს ევროპული
სამხედრო ქოლგის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. ბევრი იმედოვნებდა, რომ
ევროკავშირიდან
გაერთიანებული
სამეფოს
გასვლა
ევროკავშირს
ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის გაძლიერებისკენ, ხოლო ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებს სამხედრო ინტეგრაციისკენ უბიძგებდა (DGAP 2018). ამ განწყობას დროდადრო
აძლიერებდა წამყვანი ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ხმამაღალი განცხადებები
ევროპული ჯარის და ევროკავშირის სამხედრო ინტეგრაციის აუცილებლობის შესახებ
(Politico 2019; BBC 2019). მართლაც, ევროკავშირმა ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯები
გადადგა მუდმივი სტრუქტურული თანამშრომლობის (PESCO), ყოველწლიური
კოორდინირებული თავდაცვის მიმოხილვისა (CARD) და ევროპული თავდაცვის ფონდის
(EDF), ისევე, როგორც სამხედრო დაგეგმვისა და განხორციელების შესაძლებლობების
(MPCC) შექმნით, რომელიც ევროკავშირის ძირითადი სამოქმედო ზონის მიღმა მართვისა
და კონტროლის სტრუქტურას წარმოადგენს. ამის მიუხედავად, უახლოეს მომავალში
ევროკავშირს ნატოს მართვის და კონტროლის სტრუქტურების ჩანაცვლების და ალიანსის
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გარეშე
შესაძლებლობა ნაკლებად ექნება.

სამხედრო

ოპერაციების

განხორციელების

გარდა ამისა, სერიოზულად დგას პოლიტიკური და სამხედრო ნების საკითხიც. იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ მომავალში ევროპული ჯარის შესახებ ოცნება რეალობად იქცევა, არ
არსებობს იმის გარანტია, რომ ევროკავშირი საქართველოს უსაფრთხოების,
პოლიტიკური და იდეოლოგიური ინტერესების დაკმაყოფილებას შეძლებს ისე, როგორც
ამას ნატო მოახერხებდა. მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი ნაკლებად იქნება მზად
რუსეთთან

კონფლიქტური

ურთიერთობისთვის.

მიუხედავად

იმისა,

რომ

ინსტიტუციურად ევროკავშირი უფრო სტაბილური და პროგნოზირებადი პარტნიორია,
ევროკავშირის წამყვანი წევრი სახელმწიფოები ხშირად მათთვის დამახასიათებელი
სტრატეგიული კულტურის გამო გარკვეულწილად შებოჭილნი არიან, რაც აშშ-სგან
განსხვავებით, რუსეთის მიმართ უფრო დამთმობი პოლიტიკის გატარებაში გამოიხატება
(Herzinger 2019) და ზოგადად, ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლოს მიმართაც ნაკლებ
ინტერესს იჩენენ. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ისიც, რომ ბუქარესტში საქართველოს
ნატოსკენ სწრაფვა ნატოს ევროპულმა სახელმწიფოებმა - პირველ რიგში, საფრანგეთმა და
გერმანიამ8 - დაბლოკეს და მათი ეს პოზიცია დღემდე რჩება საქართველოს ნატოში
გაწევრიანების ძირითად დაბრკოლებად. შესაბამისად, აშშ-ს მხრიდან წნეხის
არარსებობის პირობებში, საქართველოს სამხედრო დახმარებისა და მითუმეტეს,
ინტეგრაციის იდეას ევროკავშირის წევრებს შორის გაცილებით ნაკლები მხარდამჭერი
ეყოლება, ვიდრე ეს ნატოს შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი. ამდენად, საქართველოს
8ახლახან,

ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა პუბლიცისტურ სტატიაში დაადასტურა, რომ ნატოს გადაწყვეტილების
მიღება [MAP-ის] გადავადებაზე "გერმანიისა და საფრანგეთის მოთხოვნის" შედეგად მოხდა." წყარო: Rasmusen, Anders F.
“NATO’s Duty at 70.”. https://www.project-syndicate.org/commentary/nato-accession-for-ukraine-georgia-without-russia-veto-byanders-fogh-rasmussen-2019-04 (წვდომის თარიღი26 მაისი, 2019).

19

(ღია) კარის თამაშები: ნატო-საქართველოს ურთიერთობები და მდგრადი პარტნიორობის გამოწვევები

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში მთავარი გარღვევა, თუკი ეს უახლოეს ხანში
მოხდა, სავარაუდოდ კვლავ აშშ-ს მიერ იქნება ინიცირებული.

აშშ-საქართველოს სამხედრო წვრთნები ვაზიანის საწვრთნელ ბაზაზე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ტაივანი, როგორც მოდელი - შეძლებს თუ არა აშშ-სთან ორმხრივი
შეთანხმება საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერებას?
აშშ-სთან ორმხრივი სამხედრო შეთანხმება ყველაზე სასურველი, თუმცა ამ ეტაპზე
არარეალისტური ალტერნატივაა საქართველოსთვის. მიუხედავად იმისა, რომ აშშტაივანის უსაფრთხოების შეთანხმება საქართველოსთვის შესაძლოა, იდეალურ
მოდელად ისახებოდეს, როგორც ჩანს, აშშ-ს უსაფრთხოების ინტერესები ტაივანში
გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანია, ვიდრე საქართველოში. ამასთან,
კუნძულის

ადგილმდებარეობა,

ეკონომიკა

და

უსაფრთხოება

ამერიკული

ინტერესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თავდასხმის შემთხვევაში, აშშ-ს მხრიდან
ტაივანის

დაცვის

ვალდებულება

აზიის

უსაფრთხოებისა

და

სტაბილურობის

საფუძველია (Bader and Paal 2008; Tucker 2009). გარდა ამისა, აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის
სტრატეგია,

როგორც

წესი,

ძალიან

ფრთხილია,

როდესაც

საქმე

ორმხრივი

ურთიერთობების დონეზე აღებულ ვალდებულებებს ეხება და მსგავსი შეთანხმება აშშ-ს
მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული. ამასთან, გლობალურ
დონეზე მიმდინარე სისტემურმა ცვლილებებმა ასევე, შესაძლოა, უარყოფითი გავლენა
იქონიოს საქართველოს აშშ-სთან ორმხრივ შეთანხმებაზე. ამგვარ ცვლილებებს შორისაა
აშშ-ის ინტერესების აზიისკენ მიმართვა, რაც ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის დროს
დაიწყო და გაძლიერდა დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას; ასევე, აშშ-ის
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის კომერციალიზაცია, რაც აშშ-ის დახმარების
პირობად მოკავშირეების მხრიდან გაწეულ ფინანსურ კონტრიბუციას ითვალისწინებს.
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ასევე მნიშვნელოვანი ძვრებია საქართველოს უშუალო სამეზობლოში, მათ შორისაა
რუსეთის
საგარეო
პოლიტიკის
მკვეთრი
მილიტარიზაცია,
თანდათანობით
გაუარესებული ურთიერთობები თურქეთსა და აშშ/ევროკავშირს შორის9 და პერიოდული
ესკალაცია ირან-ამერიკის ურთიერთობებში და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში. თუკი
რუსეთის სამხედრო პოზიციონირებამ შესაძლოა, მშვიდობისმოყვარე ევროპელებს
საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებისგან თავის შეკავებისკენ უბიძგოს, ამან შესაძლოა,
ასევე გაზარდოს საქართველოს, როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში
სანდო ავანპოსტის პირდაპირი მხარდაჭერა აშშ-ს მხრიდან.
იმის მიუხედავად, რომ ორ ქვეყანას შორის სრულფასოვანი თავდაცვის შეთანხმება კვლავ
შორეული პერსპექტივაა, საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია აშშ-სთან
ორმხრივი ურთიერთობების მიმართულებით. ორმა ქვეყანამ 2009 წელს სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიას მოაწერა ხელი და ყოველწლიურად იმართება მაღალი დონის
შეხვედრები აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ფარგლებში
(U.S. Department of State 2019). ქარტია მოიცავს ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებებს,
როგორიცაა დემოკრატია, თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ვაჭრობა,
ენერგეტიკული საკითხები, ხალხებს შორის კონტაქტების გაღრმავება და კულტურული
ურთიერთობები (U.S. Department of State 2019). მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ს
ახლანდელმა ადმინისტრაციამ საქართველოს ჯაველინები მიჰყიდა და თავდაცვის
ძალების გასაწვრთნელად საბრძოლო ქვედანაყოფები გადმოისროლა (რაც უკრაინის
წინააღმდეგ რუსეთის ომამდე შეუძლებელი იქნებოდა), ტრამპის ადმინისტრაციაში არ
არსებობს საკმარისი პოლიტიკური ნება უახლოეს მომავალში საქართველოსთვის
ორმხრივი ურთიერთობების დონეზე უსაფრთხოების ვალდებულებების აღების
შესათავაზებლად. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა ტრამპმა გარკვევით მიანიშნა იმაზე, რომ
აშშ აღარაა დაინტერესებული მსოფლიოს მასშტაბით დემოკრატიის ხელშეწყობით და
რომ

ქვეყანა

ნაკლებად

ჩაერევა

დანარჩენი

მსოფლიოს

საკითხებში.

აღნიშული

გარემოებები, სხვა არსებულ ტრანსატლანტიკურ დაძაბულობებთან ერთად (აშშევროკავშირს შორის დაძაბულობები, თურქეთის გეოპოლიტიკური პოზიცია, თურქეთსა
და საბერძნეთს შორის არსებული დაძაბულობები და ა.შ.), საქართველოს უსაფრთხოებას
კიდევ უფრო მოწყვლადს ხდის გარე ზეწოლის წინაშე. აშშ-საქართველოს შორის
დღეისთვის

არსებული

ურთიერთობები,

ისევე,

როგორც

საქართველოს

ნატოში

გაწევრიანების საკითხი უფრო მეტად ინერციას მიჰყვება და თბილისისა და ვაშინგტონის
მხრიდან სათანადო ყურადღებას საჭიროებს. მაშინ, როდესაც თბილისს არ აქვს მკაფიო
ხედვა ორმხრივი ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად და ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად,
ვაშინგტონის მთელი ძალისხმევა მიმართულია ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში
უკუსვლის არდაშვებისკენ და მმართველი გუნდის მხრიდან გამჭვირვალობისა და
დემოკრატიული მართვის სტანდარტულ ნორმებთან შესაბამისობაში ყოფნის
უზრუნველყოფისკენ. საქართველოს აშშ-ის ადმინისტრაციისგან სჭირდება მკაფიო,
9ბოლო

დროს აშშ-სა და ნატოს წევრ თურქეთს შორის ურთიერთობები გაუარესდა, როდესაც თურქეთმა გადაწყვიტა
რუსეთისგან სარაკეტო სისტემა S-400 შეეძინა აშშ-ს გაფრთხილების მიუხედავად. ორი ქვეყნის პოზიციები სირიასა და
ირანთან დაკავშირებულ საკითხებზეც იყოფა. წყარო: DW. “US threatens to impose sanctions on NATO ally Turkey.”.
https://www.dw.com/en/us-threatens-to-impose-sanctions-on-nato-ally-turkey/a-48870369 (accessed May 26, 2019).
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ძლიერი და ერთიანი გზავნილი ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და ქვეყნის
შიგნით
მოლოდინების
მართვასთან
დაკავშირებით.
მიუხედავად ყოველივე
ზემოთქმულისა და სტრატეგიაში არსებული ბევრი ხარვეზისა, დასავლეთი კვლავ რჩება
საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციის, ტერიტორიული მთლიანობის და მისი
ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ გარანტად.

დასკვნა და რეკომენდაციები
მაშინ, როდესაც საქართველო დასავლეთისკენ ისწრაფვის, კონსოლიდირებული
დემოკრატიისა და პროდუქტიული ეკონომიკის შექმნა არასტაბილური უსაფრთხოების
გარემოში ქვეყნის მთავარი გამოწვევაა. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლელი მეგობრები
საქართველოს პოლიტიკური კლასისგან დემოკრატიზაციის პროცესის გაუმჯობესების
მიმართულებით გაცემული დაპირებების შესრულებას მოელიან, ევროატლანტიკური
საზოგადოების
წინადადებები

მხრიდან საქართველოსთვის შეთავაზებული მასტიმულირებელი
არასაკმარისია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დასავლეთის

შემოთავაზებულ თაფლაკვერს თან რუსული მათრახი ახლავს. მიუხედავად იმისა, რომ
საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა, სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით,
უპრეცედენტოდ ინტენსიურია, წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭების პროცესის
გაჭიანურება ქვეყნის ელიტასა და საზოგადოებაში იმედგაცრუებას იწვევს. მსგავს
დელიკატურ სიტუაციაში, მუდმივი და თანმიმდევრული დიალოგი საქართველოსა და
მის დასავლელ პარტნიორებს შორის ქვეყნის დემოკრატიულ და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის გზაზე დარჩენის უზრუნველყოფას უწყობს ხელს. თუმცა, საქართველოს
დასავლელი პარტნიორებისგან ასევე სჭირდება პოლიტიკური კომპასი ან მკაფიო
სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეხმარება მას მოლოდინების მართვაში, თან ისეთი,
რომელიც ჩრდილს არ მიაყენებს მის ევროატლანტიკურ იდენტობას და, ამასთანავე,
გარდამავალ პერიოდში ხელს შეუწყობს მას სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკის
განხორციელებაში.
ნაშრომში

განხილული

იქნა

ის

ძირითადი

გამოწვევები,

რაც

დღესდღეობით

საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ახლავს თან და შეფასდა, თუ რამდენად რეალურია
ნატოში გაწევრიანების ალტერნატივები საქართველოსთვის. დასკვნის სახით შეიძლება
ითქვას,

რომ

არსებული

არასახარბიელო

გეოპოლიტიკური

კონიუნქტურის

გათვალისწინებით, ქვეყანას გრძელვადიანი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და
მედეგობის გასაძლიერებლად სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია. ამის თვალნათელი
დასტურია ისიც, რომ ათწლიანი "სტრატეგიული მოთმინების" პოლიტიკის შემდეგ,
მოსახლეობის 78% კვლავ მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, რაც ასევე
იმაზეც მიანიშნებს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ნატოს ალტერნატივა არ აქვს.
თუმცა, არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსა და ნატოს პარტნიორების
მხრიდან

ძალისხმევას

გაუმკლავდეს

მოითხოვს

იმისთვის,

რომ

ნატოს პოლიტიკის არადამაჯერებლობის

საქართველო
პერიოდს.

წარმატებით

მნიშვნელოვანია,
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რომ ეს ყველაფერი მოხდეს პოლიტიკური არასტაბილურობისა და სახელმწიფოებრიობის
დასუსტების გარეშე და რომ ანტიდასავლურმა ძალებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ
უმცირესობას

წარმოადგენენ,

არ

გამოიყენონ

არსებული

მდგომარეობა

ქვეყნის

დასავლური ორიენტაციის საბოტაჟისთვის.
ყოველივე
ზემოთქმულიდან
გამომდინარე,
საქართველოსთვის
ალტერნატივების შეფასების შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ შემდეგი:


არსებული

ნატოში გაწევრიანების გაჭიანურებული პროცესისა და ათწლიანი "სტრატეგიული
მოთმინების" პოლიტიკის გატარების მიუხედავად, საქართველოს მოსახლეობას
არ დაუკარგავს ენთუზიაზმი და რწმენა ისეთი ევროატლანტიკური
ინსტიტუტების მიმართ, როგორიცაა ევროკავშირი და ნატო.



საქართველოში ევროსკეპტიკური ძალები კვლავ უმცირესობაში არიან, თუმცა
დროთა განმავლობაში, მათ შესაძლოა ნატოში გაწევრიანების გაჭიანურებული
პროცესი

ქვეყნის

დასავლური

ორიენტაციისა

და

მასთან

ერთად

განსახორციელებელი პოლიტიკური და სამხედრო რეფორმების საბოტაჟისთვის
გამოიყენონ.


საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემებისადმი გულგრილობით და რუსეთის
მხრიდან სამხედრო აგრესიის განახლების შიშის უგულვებელყოფით, ნატო და
მისი ცალკეული წევრები ცალ-ცალკე, ძალაუნებურად, ნოყიერ ნიადაგს უქმნიან
პრორუსული და ევროსკეპტიკურად განწყობილი ძალების ნარატივს, რაც ძირს
უთხრის დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა და დასავლური პოლიტიკური
სტანდარტების დანერგვის პროცესს.

ყოველივე

ზემოთქმულიდან

შეიმუშავეს
შემდეგი
აქტორებისთვის:

გამომდინარე,

რეკომენდაციები

პოლიტიკის
ამ

პროცესში

დოკუმენტის

ავტორებმა

ჩართული

ძირითადი

საქართველოს მთავრობისთვის


საქართველოს მთავრობამ უნდა განაგრძოს ნატოს კარზე კაკუნი და მოთმინებით
განახორციელოს

ნატოს

გაწევრიანებისთვის

პარტნიორების

აუცილებელი

მიერ

რეფორმები,

შემოთავაზებული
რომლებიც

და

წევრობის

პირობითობის პრინციპს ეფუძნება. საქართველო სრულად უნდა იყოს მზად
შესაძლებლობის ფანჯრის გაჩენის შემთხვევაში და ტექნიკური საკითხები არ
უნდა გახდეს გაწევრიანების შეფერხების საფუძველი.


საქართველოს

მთავრობამ

უნდა

გააუმჯობესოს

ნატოს

პარტნიორებთან

სტრატეგიული კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო უფრო მეტად
იყოს ასოცირებული წარმატებულ დემოკრატიულ რეფორმებთან, გაძლიერებულ
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სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ მედეგობასა და გაუმჯობესებულ
თავდაცვის შესაძლებლობასთან. ეს მიღწევები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
ნატოში საქართველოს გარშემო არსებული ეჭვების გაფანტვას და ქვეყანას
უსაფრთხოების კონტრიბუტორ აქტორად წარმოაჩენს.


საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ გაიზარდოს
ნატოს ძალების წარმომადგენლობა საქართველოში როგორც სიხშირის, ისე
რაოდენობის
წვრთნების

მხრივ,

ალიანსისთვის

შეთავაზებით.

უფრო

საქართველოს

მრავალფეროვანი
შეუძლია

ერთობლივი

ალიანსს

დამატებით

შესთავაზოს ნატო-საქართველოს მუდმივი ლოჯისტიკური და საწვრთნელი
ბაზების შექმნა, რაც შესაძლებელს გახდის ნატოსა და მრავალეროვნული ძალების
დიდი რაოდენობით მიღებას და მასპინძლობას.


საქართველოს მთავრობამ უნდა გააუმჯობესოს სტრატეგიული კომუნიკაცია
მოსახლეობასთან სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობით იმისთვის, რომ
თავიდან იქნას აცილებული ნატოს წინააღმდეგ მიმართული დისკურსი, რომლის
გავრცელებასაც აქტიურად უწყობენ ხელს ევროსკეპტიკურად განწყობილი
პოლიტიკური ჯგუფები. მოკლევადიან შედეგებზე ყურადღების გამახვილების
ნაცვლად, მთავრობამ (და სხვა პროდასავლურმა პარტიებმა) ხაზი უნდა გაუსვან
ნატოს იდეურ მნიშვნელობასა და გრძელვადიან სარგებელს. ყურადღება უნდა
გამახვილდეს იმაზე, რომ ნატოში ინტეგრაცია - ფორმალური წევრობის გარეშეც
კი

გრძელვადიანი

პროექტია,

რომელიც

საქართველოს ევროპულ

ოჯახში

დაუმკვიდრებს
ადგილს,
გააუმჯობესებს
ეკონომიკური
განვითარების
შესაძლებლობებს და გააძლიერებს ქვეყნის მედეგობას მზარდი უსაფრთხოების
გამოწვევების ფონზე.


საქართველოს მთავრობამ, სხვა პროდასავლურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და
სამოქალაქო

საზოგადოების

წარმომადგენლებმა

ხელი

უნდა

შეუწყონ

ნეიტრალიტეტის, როგორც დასავლური ინტეგრაციის რეალური ალტერნატივის
შესახებ მითების გაქარწყლებას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს საინფორმაციო
ცენტრებმა ნატოს პოზიტიური იმიჯის ხელშემწყობი აქტიური საინფორმაციო
პოლიტიკის

წარმოებით

დამოკიდებულების

ხელი

შეუწყონ

შენარჩუნებას

ალიანსის

გარდამავალ

მიმართ

დადებითი

პერიოდში,

როდესაც

გაწევრიანების პროცესი ჭიანურდება.

ნატოსა და მისი წევრი სახელმწიფოებისთვის


ნატომ

უნდა

იფიქროს

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის

ალტერნატიულ,

შესაძლოა გარდამავალ მექანიზმებზე ალიანსში ქვეყნის გაწევრიანების გარეშე
იმისთვის, რომ უპასუხოს საქართველოს ლეგიტიმურ წუხილს მისი
უსაფრთხოების შესახებ და გააძლიეროს ქვეყნის მედეგობა.
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ერთად ან ცალ-ცალკე, ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაიწყონ
საქართველოსთან ახალი უსაფრთხოების შეთანხმების კონცეპტუალიზაცია,
რომლის ძირითადი პუნქტები და იდეები ორმხრივი ურთიერთობების ფორმატში
განხორციელდება. ამ მხრივ ერთობლივი ლოჯისტიკური და ტრენინგ ცენტრები
რეალურ და პრაქტიკულ ალტერნატივას წარმოადგენს.



ალიანსმა უნდა გაზარდოს კონტიგენტი შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში და
ჩაერთოს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებისა და მოძრაობის თავისუფლების
მიმართულებით.



ნატომ მკვეთრი სიგნალი უნდა გაუგზავნოს მოსკოვს იმის თაობაზე, რომ ალიანსი
აცნობიერებს საქართველოს მიმართ მის გაზრდილ პასუხისმგებლობას
ბუქარესტის სამიტის შემდეგ და რომ არ მისცემს რუსეთს უფლებას საქართველო
სტრატეგიულ გაურკვევლობაში ამყოფოს. ამავდროულად, ალიანსს შეუძლია
მკაფიოდ მიანიშნოს, რომ საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების
გაძლიერება არანაირად არ წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთისთვის და
არ
გაზრდის

ალიანსის

სამხედრო ინფრასტრუქტურის

შესაძლებლობებს,

რაც

შესაძლოა რუსეთის მიერ პოტენციურ საფრთხედ იქნას აღქმული.
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