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ქვეყნებისთვის? 
 

ბიძინა ლებანიძე1 
 
 
  

შესავალი 
 
ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის აზიისკენ რეორიენტაციის 
შემდეგ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ასოცირებული ქვეყნები უსაფრთხოებისა 
და გეოპოლიტიკურ ჩიხში აღმოჩნდნენ. აღნიშნული ჩიხის მთავარი განმსაზღვრელი 
ფაქტორებია რევანშისტული და აგრესიულად განწყობილი რუსეთი, აშშ-ს შესუსტებული 
ინტერესი რეგიონში და ევროკავშირის მცდელობა, მოირგოს გეოპოლიტიკური აქტორის 
როლი. აშშ-ს პოლიტიკის მხრივ, კიევისა და თბილისისთვის ბევრი არაფერი შეუცვლია არც 
დონალდ ტრამპის ტურბულენტურ პერიოდს და არც ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებას, 
დაბრუნებოდა ნორმალიზების ფაზას. ბოლოდროინდელი პროცესები ცხადყოფს, რომ აშშ-ს 
საგარეო პოლიტიკის რეორიენტაცია ევროპიდან აზიისკენ სისტემური ცვლილების ნაწილია 
და არა პერსონალური გადაწყვეტილების შედეგი, რომლის შეცვლაც უახლოეს მომავალში არ 
არის მოსალოდნელი.  
 
სწრაფად ცვალებად გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე მსჯელობისას, ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებში საგარეო პოლიტიკის სპეციალისტები და მკვლევარები 
ხშირად სვამენ კითხვას, შეუძლიათ თუ არა ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებს 
ჰქონდეთ გერმანიის - როგორც ევროპის უძლიერესი სახელმწიფოს იმედი საკუთარი 
უსაფრთხოებისა და ევროატლანტიკური მისწრაფებების დასაცავად მაშინ, როდესაც ევროპის 
მიმართ აშშ-ს ინტერესები გარკვეულწილად მცირდება? წინამდებარე პოლიტიკის 
დოკუმენტის მიზანია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 
მიმართ გერმანიის კომპლექსური მიდგომის გაანალიზებითა და მისი მთავარი შეზღუდვების 
ხაზგასმით.  

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უფროსი ანალიტიკოსი, პოსტდოქტორული მკვლევარი იენის 
ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სლავური ენებისა და კავკასიის კვლევის ინსტიტუტში და საერთაშორისო 
ურთიერთობების ასოცირებული პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  
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ამბივალენტური პარტნიორი 
 
რთულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებულ ქვეყნებზე გერმანიის ზუსტი გავლენის 
ექსტრაპოლირება, რადგან გერმანიის დამოკიდებულება ამ რეგიონისადმი ხშირად 
გაურკვეველი, წინააღმდეგობრივი და ინტერესთა კონფლიქტის მატარებულია და ამასთან, 
როგორც ბევრი ამტკიცებს, პირველ რიგში რუსეთისადმი ბერლინის პრიორიტეტული 
დამოკიდებულებით არის ნაკარნახევი.  
 
პოზიტიური კუთხით რომ შევხედოთ, გერმანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის 
ევროკავშირის ინიციატივებისა და პლატფორმების მთავარ მამოძრავებელ ძალად 
გვევლინება. ბერლინმა წამყვანი როლი ითამაშა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 
დაწესებისთვის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მობილიზებაში, მხარი დაუჭირა 
ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) სამოქალაქო მისიებს 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და რეგიონს ყოვლისმომცველი ფინანსური და 
პოლიტიკური მხარდაჭერა აღმოუჩინა (Kakachia et al. 2019). ამდენად, არაერთი ხარვეზის 
მიუხედავად, გერმანია კვლავ რჩება ევროკავშირის წამყვან პარტნიორად აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ასოცირებული ქვეყნებისთვის, რომელთაც ევროკავშირთან და ნატოსთან 
მჭიდრო თანამშრომლობა სურთ. რაც ყველაზე მთავარია, გერმანია უზრუნველყოფს 
მინიმალურ დაცვას რუსეთის წინააღმდეგ. გერმანელმა პოლიტიკოსებმა სწრაფად იმოქმედეს 
სრულმასშაბიანი კონფლიქტის შესაჩერებლად, როდესაც რუსეთი 2008 წელს საქართველოში, 
ხოლო 2014 წელს უკრაინაში შეიჭრა. გერმანია ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია რუსეთის 
წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებისა უკრაინაში კრემლის მოქმედებების გამო. ასევე 
მნიშვნელოვანია გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობები ასოცირებულ ქვეყნებთან: 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის ბერლინი ერთ-ერთ უდიდეს ფინანსურ და 
ეკონომიკურ დახმარებასა და პოლიტიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ამასთან, 
მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია ეწინააღმდეგება უკრაინისა და საქართველოს 
ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას, ბერლინი ევროკავშირის სტრუქტურებში 
ასოცირებული ტრიოს დიფერენცირებული ინტეგრაციის, მათ შორის ასოცირების 
შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცისა და ვიზა ლიბერალიზაციის 
მთავარი მხარდამჭერი ძალაა. და ბოლოს, გერმანია აქტიურად იყო სამი ასოცირებული 
ქვეყნის რეფორმის დღის წესრიგში ჩართული - რეფორმის მომხრე კოალიციების ფინანსური, 
პოლიტიკური და საკონსულტაციო მხარდაჭერით. ევროკავშირთან და აშშ-სთან ერთად, 
გერმანიამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ამ სამ ქვეყანაში სტაბილიზაციის, 
დემოკრატიზაციისა და ევროპეიზაციის მხარდაჭერის და ავტორიტარული უკუსვლის 
თავიდან აცილების კუთხით.  
 
თუმცა, ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში გერმანიის შესაძლებლობები და 
პოლიტიკური ნება გარკვეულ ჩარჩოებშია მოქცეული. ამიტომ, კიევში, კიშინოვსა და 
თბილისში პოლიტიკის სპეციალისტებს ბერლინისგან უსაფრთხოების და სამხედრო 
სფეროში თანამშრომლობასთან ან ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან მიმართებით 
დიდი მოლოდინები არ უნდა ჰქონდეთ. უფრო კონკრეტულად კი, სამხედრო და 
უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის უძლიერესსა და უდიდეს სახელმწიფოს 
სტრუქტურული და კულტურული საგარეო პოლიტიკური შეზღუდვები აქვს, რაც მას 
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საშუალებას არ აძლევს აშშ-ს კლებადი გავლენისგან დარჩენილი ვაკუუმი შეავსოს. გერმანიის 
პოლიტიკის სპეციალისტებისა და ანალიტიკოსების ბოლოდროინდელი დისკუსიები 
უკრაინის თავდაცვითი შეიარაღებით მხარდაჭერის კუთხით ამ ტენდენციის კიდევ ერთი 
დადასტურებაა. ამ თემაზე დისკუსიის მაპროვოცირებელი გერმანიის მწვანეთა პარტიის 
ერთ-ერთ ლიდერის - რობერტ ჰაბეკის (EURACTIV 2021) კომენტარი აღმოჩნდა. მან მხარი 
დაუჭირა გერმანიის მხრიდან უკრაინის თავდაცვითი შეიარაღებით მომარაგებას და ამით 
შეიარაღებულ კონფლიქტებში გერმანიის აქტიური ჩარევის წინააღმდეგ არსებული 
გერმანული ტაბუ მოხსნა. ჰაბეკის შეთავაზებას ერთხმად შეეწინააღმდეგა ბერლინის 
პოლიტიკური ელიტა, ტრადიციულად რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილი 
სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან დაწყებული ჰაბეკის პარტიის პოლიტიკოსებითვე 
დამთავრებული (SPON 2021b). გერმანიის დაჟინებული პოზიცია, რომ თავდაცვითი 
შეიარაღება კიდევ უფრო გააღრმავებს არსებულ კონფლიქტებს და ხელს შეუშლის მათ 
მშვიდობიან მოგვარებას, აღმოსავლეთ ევროპული შეხედულებით არამხოლოდ 
გულუბრყვილო, არამედ ფუნქციურად მცდარი პოზიციაა. თუმცა ეს პოზიცია მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიის ეროვნული უსაფრთხოების ორ მთავარ ღერძს - ანტი-
მილიტარიზმსა და რუსეთთან განსაკუთრებულ ურთიერთობებს ეფუძნება. 
 
 

ეროვნული უსაფრთხოების გერმანული კულტურა: ანტი-
მილიტარისტული და ურთიერთწინააღმდეგობრივი 

 
გერმანიის ეროვნული უსაფრთხოების კულტურა ქვეყნის წარსულის შეცდომების 
კრიტიკულ გააზრებას ემყარება. ის სამხედრო პაციფიზმის, ანტი-მილიტარიზმის, 
სუვერენიტეტის ნაკლებობისა, სტანდარტული პოლიტიკის უარყოფას, ამასთანავე 
საერთაშორისო ურთიერთობებში პასიურობისა და თავშეკავების უნიკალურ ნაზავს 
წარმოადგენს (Techau 2011). თუმცა, დროის გასვლასთან ერთად, გერმანიის საკუთარი თავის 
სიძულვილი არაადეკვატური და “ფსევდო-მორალისტური პოლიტიკური სათამაშო მონეტა 
გახდა” უსაფრთხოებისა და სამხედრო საკითებთან დაკავშირებით გერმანიის უმოქმედობის 
გასამართლებლად (Techau 2011).   
 
თუმცა, გერმანიის უმოქმედობა არ იგრძნობა მხოლოდ საგარეო და უსაფრთხოების 
პოლიტიკაში: გერმანია როგორც წესი არ არის მიჩვეული პრობლემებზე დიდი ნაბიჯებით 
რეაგირებას. მას უფრო მეტად სტატუს-ქვო მენტალიტეტი ახასიათებს და ბერლინის 
ბუნებრივ სამოქმედო პრინციპს პრობლემების პატარა ნაბიჯებით მოგვარება წარმოადგენს. 
სწორედ ასე მიუდგა გერმანიის მთავრობა ევროზონისა და მიგრანტების კრიზისს და 
მოახერხა ყველაზე უარესი სცენარის თავიდან აცილება, თუმცა ვერ შეძლო ისეთი 
რეფორმების გატარება, რომელიც ევროკავშირს ახალ სიცოცხლეს შთაბერავდა. გერმანიის 
მხრიდან ლიდერობის მსგავსი უნარჩვევების არარსებობას გრძნობენ არამხოლოდ 
ევროკავშირის სამეზობლოს, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც, რომლებიც 
გერმანიისგან მეტი პასუხისმგებლობის აღებას ელიან.  
 
მეორე მხრივ, გერმანიის, როგორც პაციფისტური და მორალურად ზემდგომი აქტორის 
თვითწარმოდგენა სწრაფად გაუფერულდება, თუკი გერმანიის საგარეო პოლიტიკის უფრო 
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დიდ წინააღმდეგობრივ სურათს შევხედავთ. არ არსებობს ადეკვატური პასუხი კითხვაზე, 
თუ რატომ არის მორალურად გამართლებული საუდის არაბეთის მსგავსი რეჟიმისთვის 
სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება, რომელიც ასევეა ჩართული არაერთ კონფლიქტსა და 
კრიზისში, მაგრამ რატომ არის მორალურად არასწორი იგივეს უკრაინისთვის შეთავაზება? 
ამასთან, მაშინ, როდესაც გერმანელები ამტკიცებენ, რომ თავდავითი იარაღის უკრაინისთვის 
მიწოდება უფრო მეტად გააღრმავებს აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტს, ბერლინის ენერგო 
პოლიტიკას არანაკლებ უარყოფითი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს კონფლიქტის გამწვავებაზე. 
ჩრდილოეთ ნაკადის მილსადენის მშენებლობა არამხოლოდ აძლიერებს რუსეთის 
პოზიციებს უკრაინის წინააღმდეგ, არამედ ხელს უწყობს ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის 
სტაბილურობას, აქრობს რუსეთსა და უკრაინას შორის თანამშრომლობის წამახალისებელ და 
უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომისგან რუსეთის შეკავების მთავარ ფაქტორს (Dempsey 2021; 
Meister 2019). მილსადენი რუსეთში პუტინის პოლიტიკური რეჟიმის სტაბილურობასაც 
ინარჩუნებს. ის ევროკავშირის ბიზნესს იმ რუსულ კომპანიებთან აკავშირებს, რომლებიც 
პუტინის კლიენტალისტური ქსელის ნაწილია და ჩრდილოეთ ნაკადის მილსადენის 
მშენებლობიდან დამატებით თანხებს იღებს (Meister 2019). პოლიტიკურად, მილსადენის 
მშენებლობა ევროკავშირს ყოფს, ასუსტებს ევროკავშირის ენერგო გაერთიანებას და ხელს 
უწყობს გერმანიის, როგორც არასანდო მოკავშირის იმიჯის შექმნას. შესაბამისად, გერმანიის 
საგარეო პოლიტიკის მკვლევარები და დამკვირვებლები აღნიშნავენ, რომ მილსადენის 
მშენებლობა ევროკავშირის და თვით გერმანიის სტრატეგიულ ინტერესებსაც კი 
ეწინააღმდეგება (Meister 2019). ატლანტის ოკეანის ორივე მხრიდან ზეწოლის მიუხედავად, 
გერმანიის მთავრობამ უკან არ დაიხია. უფრო მეტიც, თუკი თავიდან ჩრდილოეთ ნაკადი 
გერმანიის სოციალ დემოკრატების პოლიტიკური პროექტი იყო, მოგვიანებით ის ბერლინში 
ლამის ეროვნული ერთიანობის საკითხიც გახდა, რომლის ერთადერთი მოწინააღმდეგეც 
მწვანეთა პარტიაა. უფრო ფართოდ რომ განვიხილოთ, გერმანიის რუსეთთან ენერგო 
თანამშრომლობის გაღრმავების დაჟინებული სურვილი ყველა რისკის მიუხედავად, 
მიანიშნებს იმაზე, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებების გამო დისკომფორტის 
მიუხედავად, ბერლინი კრემლს გერმანიის ენერგო და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის 
საფრთხედ არ აღიქვამს.     
 
და ბოლოს, მნიშვნელოვანია გერმანელი საზოგადოების განწყობების გათვალისწინებაც: 
საგარეო პოლიტიკის კუთხით მთავრობაში მყოფი პოლიტიკური პარტიებისთვის ის 
შეზღუდვების დამატებით შრეს წარმოადგენს. გერმანელებს როგორც წესი არ ხიბლავთ მათი 
ქვეყნის გლობალურ პოლიტიკურ კონკურენციაში ან სამხედრო კონფლიქტებსა და 
კრიზისებში ჩართვა და ქვეყნის ნეიტრალურობა ურჩევნიათ2. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, 
გერმანელები უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილნი ნატოს მოკავშირეების მხარდაჭერის 
მიმართ (რომ არაფერი ვთქვათ ნატოს არაწევრ პარტნიორებზე) რუსეთის წინააღმდეგ და 
კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ სამხედრო ძალის გამოყენების აუცილებლობას (სურათი 1). 
ამასთან, რუსეთის ბოლო დროინდელი სამხედრო აქტიურობის მიუხედავად, გერმანელების 
უმრავლესობა რუსეთთან თანამშრომლობას უჭერს მხარს3. ეს კიდევ უფრო მეტი წნეხის ქვეშ 

 
2 მაგალითად, ერთ-ერთი გამოკითხვის მიხედვით, გერმანელი რესპოდენტების 82% მიიჩნევს, რომ გერმანიამ 
ნეიტრალიტეტი უნდა შეინარჩუნოს თუკი აშშ-სა და ჩინეთს შორის ახალი ცივი ომი დაიწყება (Körber-Stiftung 
2020). იგივე ითქმის გერმანიის როლზე აშშ-სა და რუსეთს შორის მიმდინარე კონკურენციაზე: გერმანელების 
მესამედი მისაღებ პოლიტიკად ჩართული მხარეებისგან თანაბრად დაშორებას მიიჩნევს. 
3 ერთ-ერთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, რომელიც კორბერტის ფონდმა 2019 წელს ჩატარა, 
რესპოდენტების 66% მხარს რუსეთთან მეტ თანამშრომლობას უჭერდა. (Fix, Liana 2020).  
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სურათი SEQ Figure \* ARABIC 1: საზოგადოების განსხვავებული დამოკიდებულებები აშშ-ში და გერმანიაში 
ნატოში ვალდებულებებისა და სამხედრო ძალის გამოყენების მიმართულებით.  

აქცევს გერმანიის პოლიტიკურ პარტიებს, რომ არ გადაკვეთონ წითელი ხაზები 
ელექტორალურად არაპოპულარულ საკითხებთან მიმართებით, რაც ხმების დაკარგვას 
გამოიწვევს. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: Pew Research Center. 2020. “Americans and Germans Differ in Their Views of Each Other and the World.” 2020. 
https://www.pewresearch.org/global/2020/03/09/americans-and-germans-differ-in-their-views-of-each-other-and-the-
world/. 

 
 

გახდება თუ არა მწვანე კანცლერი ძირეული ცვლილებების მომტანი? 
 
ამ კითხვაზე მოკლე პასუხია - არა, ყოველ შემთხვევაში არა მყისიერად. მართალია, რომ 
ზოგიერთ მწვანე პოლიტიკოსს უფრო მტკიცე პოზიცია გააჩნია ავტორიტარული 
სახელმწიფოების, მათ შორის რუსეთისა და ჩინეთის მიმართ და მათმა პოლიტიკურმა 
გაძლიერებამ შესაძლოა გარკვეულწილად შეცვალოს გერმანიის ლმობიერი მიდგომა 
საერთაშორისო ავტორიტარიზმის ბასტიონების მიმართ (Bütikofer 2020). თუმცა, რუსეთის 
მიმართ სკეპტიკურად განწყობილ მწვანეებს სამ მთავარ ბარიერთან მოუწევთ შეჯახება. 
პირველი - პარტიის ლიდერებს შორის ყველა არ ეთანხმება გერმანიის კონფლიქტებში და 
კრიზისებში ჩართვას, თუნდაც ეს მხოლოდ იარაღის მიწოდებით შემოიფარგლოს. მწვანეთა 
პარტიის ყოფილმა ლიდერმა იურგენ ტრიტინმა (SPON 2021b) და პოტენციურმა კანცლერმა 
ანალენა ბერბოკმა (Frankfurter Rundschau 2021) სწრაფადვე დაგმეს უკრაინისთვის 
თავდაცვითი იარაღის გადაცემის იდეა, თუმცა განსხვავებელი მიზეზების გამო: თუკი 
ტრიტინის გადაწყვეტილება უფრო იდეოლოგიური, მემარცხენე და ანტი-ამერიკულია, 
ბერბოკის პოზიცია ამ ნაბიჯის არაპოპულარულობამ და იმის გააზრებამ განაპირობა, რომ 
მსგავსი გადაწყვეტილება მომავალ არჩევნებზე პარტიას ბევრ ხმად დაუჯდებოდა. მეორე - 
მწვანეებს წინააღმდეგობა შეხვდება პარტიის ძირითადი ამომრჩევლებისგან, რომლებიც 
ტრადიციულად პაციფისტური და ანტი-მილიტარისტული საგარეო პოლიტიკის 
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იდეოლოგიას ატარებენ. მესამე - მთავრობაში მოსვლის შემთხვევაში, მწვანეებს მოუწევთ 
პოტენციური კოალიციური პარტნიორების პოზიციის გათვალისწინება. არც არმინ ლაშეტის 
ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირს (CDU), არც ტრადიციულად რუსეთისადმი მეგობრულად 
განწყობილ სოციალ დემოკრატებს და არც ბიზნესზე ორიენტირებულ თავისუფალ 
დემოკრატებს არ ექნებათ სურვილი რუსეთი გამოიწვიონ და გერმანიის საგარეო 
პოლიტიკური ტაბუ შეარყიონ. და ბოლოს, მწვანეებს გერმანიის საზოგადოებისა და 
მოსახლეობის განწყობის გათვალისწინებაც მოუწევთ. არავისთვისაა დამალული, რომ 
კონფლიქტებსა და კრიზისებში აქტიური ჩართულობა და რუსეთთან ურთიერთობების 
დაძაბვა მკვეთრად არაპოპულარულია გერმანიულ საზოგადოებაში.  
 
მეორე მხრივ, ცვალებად გლობალურ გარემოში გერმანია ორ წინააღმდეგობრივ არჩევანს 
შორის დგას და მის გადაწყვეტილებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე 
მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, თუკი ბერლინის 
ფრთხილი გეოპოლიტიკური საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ეკონომიკურ ინტერესების 
უზენაესობაზე დგას, კარგად ერგებოდა ცივი ომის შემდგომ არსებულ მსოფლიო დღის 
წესრიგს, უკვე დროა გერმანიის მთავრობა ადაპტირდეს (Speck 2021). გერმანიის წარმატების 
ფორმულა ემყარებოდა აშშ-ზე დაყრდნობას “უსაფრთხოებისა და გეოსტრატეგიული 
ლიდერობის” სფეროში, “ჩინეთთან და რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღმავებას”, 
გლობალიზაციისგან სარგებლის მიღებას “ექსპორტის მსოფლიო ჩემპიონობით” და 
ამავდროულად “კრიზისებისა და კონფლიქტებისგან თავის არიდებას” (იქვე). თუმცა, 
გერმანიის შემდეგი მთავრობა შესაძლოა იძულებული გახდეს, როგორც მოკავშირეების ისე 
მოწინააღმდეგეების გამო, შეწყვიტოს თავის დაძრომის მიდგომა და ღიად გამოხატოს 
პოზიცია გლობალურ საკითხებზე (იქვე). ამასთან, უკვე ბერლინიც ვეღარ მოახერხებს 
გლობალური ტრენდებისა და მულტილატერალური წესრიგის რღვევის იგნორირებას. 
მიუხედავად ყველაფრისა, თუკი გერმანია გადაწყვეტს განაგრძოს დამკვიდრებული 
მიდგომის გამოყენება და პრიორიტეტს ავტორიტარულ ქვეყნებთან ბიზნეს ინტერესებს 
მიანიჭებს, და კვლავინდებურად უგულვებელყოფს პოლიტიკურ და უსაფრთხოების 
საკითხებს, ასოცირებული ქვეყნებისთვისაც ბევრი არაფერი შეიცვლება. თუმცა, იმ 
შემთხვევაში, თუ ბერლინი ისეთ აქტორად ჩამოყალიბდება, რომელიც მხედველობაში 
მიიღებს გეოპოლიტიკურ ფაქტორებს, მას ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში 
პოლიტიკური ბალანსის მნიშვნელოვნად შეცვლა შეეძლება. ნებისმიერ შემთხვევაში, 
გერმანიაა ის მთავარი ქვეყანა, რომელსაც ბალანსის ერთი ან მეორე მიმრთულებით შეცვლა 
ხელეწიფება.  
 

 
გამოსავალი: შესაძლებლობებსა და შეზღუდვებს შორის 

 
რას ნიშნავს ეს ყოველივე ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპული პარტნიორებისთვის? 
მიუხედავად იმისა, რომ ბერლინის მიდგომა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის მიმართ 
ამბივალენტური და წინააღმდეგობრივია, რეგიონის ქვეყნებისთვის გერმანიას ალტერნატივა 
არ ჰყავს. რეგიონის მიმართ აშშ-ს პოლიტიკურმა ინტერესმა თავის პიკს ჯორჯ ბუშის 
ადმინისტრაციის დროს მიაღწია და მას შემდეგ კლების პროცესშია. არც სხვა ევროპული 
სახელმწიფოები იჩენენ განსაკუთრებულ ინტერესს რეგიონის მიმართ. საფრანგეთი, როგორც 
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წესი, ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკის და საჰელის რეგიონის საკითხებითაა 
დაკავებული და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთს, ჭეშმარიტი 
სტრატეგიული ინტერესის გარეშე, მხოლოდ გეოპოლიტიკურ პრიზმაში განიხილავს. სხვა 
დასავლეთ ევროპული ქვეყნები, როგორიცაა იტალია ან ესპანეთი, უფრო მეტად ხმელთაშუა 
ზღვის რეგიონით ინტერესდებიან და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს შეზღუდულ 
ყურადღებას უთმობენ. გაერთიანებული სამეფოსაც, მიუხედავად იმისა, რომ არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოსა და უკრაინის ევრო-ატლანტიკურ მისწრაგებებს, 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში სერიოზული პოლიტიკური და ეკონომიკური 
რესურსი არასოდეს ჩაუდევს. თურქეთიც, საქართველოსა და უკრაინის მხარდაჭერის 
მიუხედავად, ასოცირებული ტრიოს გამო რუსეთთან საკუთარ ურთიერთობებს 
მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ არ დააყენებს. არის რამდენიმე აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა 
- პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები და გარკვეულწილად რუმინეთი, რომლებიც მტკიცედ 
უჭერენ მხარს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტრიოს ევრო-ატლანტიკურ მისწრაფებებს. 
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული გავლენა აქვთ ნატოსა და ევროკავშირის დღის 
წესრიგზე, მათი ერთობლივი პოლიტიკური ძალა საკმარისი არაა მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებების მისაღებად ამ ორ ორგანიზაციაში. ამდენად, გერმანია ერთადერთი 
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა, რომელსაც აღმოსავლეთ პარნტიორობის მიმართ 
ბუნებრივი სტრატეგიული ინტერესი აქვს (გეოგრაფიული სიახლოვიდან გამომდინარე), და 
ასევე საკმარისი პოლიტიკური ძალა აქვს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის მიმართ 
ევროკავშირისა და ნატოს ურთიერთობების განსასაზღვრად, რეგიონის სასარგებლოდ ან მის 
საწინააღმდეგოდ.  
 
შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად რთულია ბერლინის ტექნოკრატიულ, 
ეკონომიკაზე ფოკუსირებულ და რუსეთის მიმართ ფრთხილი დამოკიდებულების მქონე 
პოლიტიკურ ელიტასთან კომუნიკაცია, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამეზობლოს 
მთავრობები ყველანაირად უნდა ეცადნონ, შეამცირონ გერმანიის ფრთხილი 
დამოკიდებულება მათ და ევრო-ატლანტიკურ ოჯახში ამ ქვეყნების მომავლის მიმართ. 
ამდენად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ყველაზე ახლო სამიზნე საკუთარი ევრო-
ატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ გერმანიის სკეპტიციზმის შემცირება და ნატოსა და 
ევროკავშირში ინტეგრაციაზე ბერლინის მხრიდან ვეტოს უფლებაზე უარის თქმა უნდა იყოს. 
ამის მისაღწევად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებმა, ყველაზე ცოტა, მოლოდინები 
უნდა გაამართლონ და უზრუნველყონ ფუნდამენტური რეფორმების გატარება 
დემოკრატიზაციისა და კანონის უზენაესობის მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მოქმედი მთავრობების უმეტესობის პირად 
ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ასოცირებულმა ქვეყნებმა ყველაფერი უნდა იღონონ გერმანულ 
საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონტაქტების გასაძლიერებლად. ამგვარი 
კავშირების გაფართოება და გამყარება მათ გერმანიის პოლიტიკური ელიტის ფრთხილი 
მიდგომის შეცვლაშიც დაეხმარება.  
 
მეორე მხრივ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში გერმანიის როლისა და სტრატეგიის 
შეზღუდვები რეალისტურად უნდა შეფასდეს ამ ქვეყნების სტრატეგიული საგარეო 
პოლიტიკის განსაზღვრისას. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ბევრს ვერაფერს იზამენ 
სამხედრო კონფლიქტებსა და კრიზისებში ჩართულობისგან გერმანიის ტრადიციული 
თავშეკავებულობის გადასალახად ან ეკონომიკაზე დაფუძნებული ეროვნული 
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უსაფრთხოების კულტურის შესაცვლელად. ამგვარი დამოკდებულება გერმანიის უფრო 
ძირფესვიანი პოლიტიკური ტრადიციების ნაწილია და მისი ცვლილება მხოლოდ ბერლინის 
პოლიტიკური ელიტის მხრიდან მსოფლიოში გერმანიის როლის კრიტიკულად გააზრების 
შედეგად შეიძლება მიღწეულ იქნას.  
 
რაც შეეხება გერმანიის რუსეთთან ურთიერთობას, ამ მხრივ ერთმანეთის პარალელურად 
ორი წინააღმდეგობრივი პროცესები ვითარდება: მაშინ როდესაც ბერლინი ჯიუტად 
აგრძელებს კრემლთან სტრატეგიულ ენერგო პარტნიორობას, ამ ორ ქვეყანას შორის იზრდება 
ფუნდამენტური პოლიტიკური განსხვავებებიც, რომელიც სათანადოდაა შესაფასებელი 
(Meister 2020). ბერლინში ბევრისთვის რუსეთთან ურთიერთობები ამბიციური, 
მოდერნიზაციის პარტნიორობიდან მტრულ ურთიერთობაში გადაიზარდა, რომელიც 
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