
კომენტარი

„დღესდღეობით, რთულია უპოვო პულსი ევროკავშირის თავდაცვის 
პოლიტიკას’’-ნიკ ვითნი (ევროპის თავდაცვის სააგენტოს ყოფილი მთავარი 
აღმასრულებელი)

შესავალი

ბოლო პერიოდში ევროკავშირის არმიაზე საუბარი წევრი ქვეყნების 
პოლიტიკურ წრეებში განუწყვეტლივ მიმდინარეობს. თუმცა, მთელი რიგი 
მიზეზების გამო, იდეას არც ისე ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს. მიზეზთა, შორის 
ყოველთვის არგუმენტირებულად სახელდება  ნატოს არსებობა, რომელიც 
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობას ისედაც ფარავს. მიუხედავად 
ამისა, ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, განსაკუთრებით კი 
გაერთიანებიდან  დიდი ბრიტანეთის  გასვლამ,  საკუთარი პრიორიტეტების 
გადახედვისკენ უბიძგა ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს 
წარმომადგენლებს. იდეა, ერთიანი უსაფრთხოების სისტემის შექმნაზე 
წამოყენებულ იქნა საფრანგეთისა და გერმანიის მიერ ბრატისლავაში EU27-
ის შეხვედრაზე1.

ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის განმარტებით 
პარადოქსულია, მაგრამ ევროკავშირის საკვანძო წევრის დაკარგვამ, 
კიდევ ერთხელ დაანახა წევრ-სახელმწიფოებს უფრო მეტი ინტეგრაციის 
საჭიროება2. 

* მარიამ გრიგალაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარიამ გრიგალაშვილი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

კომენტარი / 2016 წლის ოქტომბერი

ევროკავშირის არმია: აშშ-ს 
წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, თუ 
წევრების შეკავების ერთადერთი გზა?
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ევროკავშირის არმია: აშშ-ს წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, 
თუ წევრების შეკავების ერთადერთი გზა?

არმიის შექმნის წინაპირობები

ევროკავშირის პოლიტიკის მიმართულებებს 
შორის ერთიანი თავდაცვის პოლიტიკის არსებობამ 
განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა. ლისაბონის 
ხელშეკრულებით ერთიანი თავდაცვის წინადადება 
გამოწვევების ერთიანი ძალებით დასაძლევადაა 
მიმართული. თუმცა, არავისთვის სიახლეს არ 
წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის 
თავდაცვის პოლიტიკა ევროკავშირის მთავრობათა 
ხელშია და არა საკუთრივ ევროკავშირის. 

დღესდღეობით, გაერთიანება 6 სამხედრო 
მისიას აწარმოებს, ამას ემატება 11 სამოქალაქო 
ოპერაცია3. თუმცა, აღსანიშნავია რომ სამხედროები 
მისიაში მონაწილეობას ღებულობენ არა 
ევროკავშირის არმიის სახელით, არამედ 
ეროვნული არმიების დროშის ქვეშ.  აქვე უნდა 
ითქვას ისიც, რომ მუდმივმოქმედი ჯარის ყოლა 
კიდევ ერთ ინსტრუმენტს უმატებს ევროკავშირის 
ინსტიტუტებს ეფექტური ინტეგრაციის მისაღებად, 
თუმცა რამდენად იქნება ერთიანი ჯარის იდეა 
ევროკავშირის წევრების შეკავების გარანტი ამას 
მოვლენათა შემდგომი განვითარება გვიჩვენებს. 

 

ბრიტანეთი დაიცავს ნატოს სამხედრო 
ინტერესებს 

ევროკავშირის საერთო არმიის შექმნის 
იდეის მოწინააღმდეგეთა შორის დიდი 
ბრიტანეთი განსაკუთრებული აქტიურობით 
გამოირჩევა. „ბრიტანეთი იქამდე  დაადებს ვეტოს  
ევროკავშირის არმიის შექმნას, სადამდეც ის 
შეინარჩუნებს გაერთიანების სრულუფლებიანი 
წევრის სტატუსს“4 - განაცხადა ბრიტანეთის 
თავდაცვის მინისტრმა მაიკლ ფელონმა.

გაერთიანებული არმიის შექმნას სკეპტიკურად 
უყურებს, არამარტო  თავდაცვის მინისტრი, 
არამედ ბრიტანეთის თავდაცვის ყოფილი 
მდივანი ლაიამ ფოქსი, რომელიც აღნიშნავს 
რომ „ევროპის თავდაცვის განზრახვები 
არის საშიში ფანტასტიკა, რომელიც რისკავს 
ბრიტანეთის აშშ-სგან ჩამოშორებას, ჩვენი 
უახლოესი და ყველაზე ძლიერი მოკავშირისგან’’5.

ბრიტანეთის ამგვარი პოზიცია სწორედ 
ევროკავშირის არმიის, როგორც ნატოს სამხედრო 
ალიანსის შესაძლო მოწინააღმდეგის განხილვას 
უკავშირდება. ტაიმსთან მიცემულ ინტერვიუში 
ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ხაზი გაუსვა 

რომ „ეს არის უსარგებლო გაორება იმის, რაც 
ჩვენ უკვე გვაქვს ნატოს სახით.’’6 როგორც ჩანს, 
ბრიტანეთი აპირებს ისარგებლოს ევროკავშირის 
სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით და 
შეეწინააღმდეგოს ევროკავშირის არმიის იდეის 
სრულყოფას. ბრიტანეთი ხედავს, რომ თუკი 
ევროკავშირის არმია ნამდვილად დაიწყებს 
ფუნქციონირებას, ნატოს როგორც სამხედრო 
ალიანს კონკურენტი გამოუჩნდება. მინიმუმ 
ევროპაში თავდაცვის ექსკლუზიურ უფლებას 
სწორედ ევროკავშირის ჯარი აიღებს, რომლის 
გადაწყვეტილებების მიღებაში ბრიტანეთი, 
როგორც 2019 წლიდან ევროკავშირის არაწევრი 
ქვეყანა, მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს.

ბრიტანეთის სკეპტიკურ განცხადებებს ბრიუსელი 
უკვე გამოეხმაურა. მარტინ შულცის მიერ 23 
სექტემბერს ლონდონში ყოფნისას გაკეთებული 
განცხადება ფელონის რიტორიკის ერთგვარ პასუხად 
უნდა მივიჩნიოთ. შულცმა აღნიშნა, რომ თავდაცვის 
მინისტრი არ არის დარწმუნებული რამდენად 
სერიოზულად უნდა აღვიქვათ  გაერთიანებული 
სამეფოს მუქარა ვეტოზე და მოუწოდა ლონდონს 
დაასრულოს სისტემატიური რიტორიკა დაბლოკვაზე, 
თუკი მას სურს ევროკავშირთან ურთიერთობების 
გაგრძელება7. „ეს არ არის თამაში ნულოვანი 
შედეგით, ცუდი გარიგება ბრიტანეთისთვის ავნებს 
ევროკავშირს და პირიქით’’(მარტინ შულცი).

ევროკავშირის 50-ე მუხლის დაუყოვნებლივ 
ამოქმედება

გამომდინარე იქიდან, რომ ბრიტანეთი ღიად და 
დაუფარავად აკრიტიკებს ევროკავშირის არმიის 
იდეას, ევროკავშირის ორგანოებში სულ უფრო 
გახშირდა საუბრები 50-ე მუხლის დაუყოვნებლივ 
ამოქმედებაზე. ლოგიკურიცაა, ევროკავშირს არ სურს 
გრძელვადიანი პროგრამების მიღება/არ მიღებაში 
მონაწილეობას ის ქვეყანა იღებდეს, რომელიც 
ხვალ მისი წევრი აღარ იქნება. ბრიტანეთის გზაზე 
ბრექსიტისკენ, შულცმა ლონდონში გაკეთებულ 
მოხსენებაში კიდევ ერთხელ მოუწოდა 50-ე მუხლის 
დაუყოვნებლივ ამოქმედებისკენ. ევროპარლამენტის 
პრეზიდენტის პოზიცია,  მუხლის ამოქმედების 
გადადების შემთხვევაში, ევროპარლამენტის 
მომავალ არჩევნებზე  სირთულეების გაჩენაზე 
მიუთითებს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის 
თქმით ევროკავშირში გავრცელებული საერთო 
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ევროკავშირის არმია: აშშ-ს წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, 
თუ წევრების შეკავების ერთადერთი გზა?

აზრით,  ბრიტანეთის დასჯას ევროკავშირი არ 
აპირებს , თუმცა არც რაიმე პრივილეგიის შეთავაზება 
იგეგმება8.

არმიის შექმნის მომხრეთა და 
მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ევროკავშირის 
არმიის მთავარი მოწინააღმდეგე ბრიტანეთია, 
რომელიც ვერ ხედავს ნატოს ალტერნატიული 
ალიანსის არსებობის რეალურ მიზეზებს. 

ევროკავშირის არმიის შექმნის აუცილებლობაზე 
კი ვიშეგრადის ქვეყნები, მთავარ მხარდამჭერებად 
გვევლინებიან. ჩეხეთის რესპუბლიკა, პოლონეთი, 
უნგრეთი და სლოვაკეთი ევროკავშირის არმიის 
შექმნაში უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევების 
გამკლავების გზას ხედავენ. „მხოლოდ 
ევროკავშირის გაფართოებული არმიის ძალები 
მოგვცემს საშუალებას დავიცვათ ჩვენი ინტერესები 
დამოუკიდებლად’’-განაცხადა ჩეხეთის პრემიერმა9.

მთავარი არგუმენტი, რასაც ევროკავშირის 
არმიის მხარდამჭერები გვთავაზობენ არის:

• რუსეთის შეკავება; 

• ევროკავშირის უსაფრთხოება, მათ შორის 
საზღვრის დაცვა; 

• ტერორიზმის საფრთხე. 

მიგრაციის ბოლოდროინდელმა ტალღამ 
აჩვენა, რომ ქვეყნებს არ შესწევთ ძალა თვითონ 
უზრუნველყონ საზღვრის ეფექტური კონტროლი. 
სწორედ ამიტომ, მომხრეთა აზრით გაერთიანებული 
ჯარი, იქნება ის გარანტი, რომელიც უზრუნველყოფს 
ევროპის უსაფრთხოებას. 

თუმცაღა, ევროკავშირის მომავალი არმიის 
მომხრეებს ნაკლებად აქვთ პასუხი სკეპტიკოსების 
კითხვებზე, რომელთაც კონტრარგუმენტად 
სთავაზობენ: როგორ აპირებენ ევროკავშირის 
არმიის შექმნას? რა ფინანსურ რესურს გამოიყენებენ 
ისინი? როგორ აირიდებენ თავიდან ნატოს ე.წ. 
„დუპლიკაციას’’ და ა.შ.

27 სექტემბრის ევროკავშირის თავდაცვის 
მინისტრების არაფორმალურმა შეხვედრამ 
ბრატისლავაში, კიდევ ერთ დებატებს ჩაუყარა 
საფუძველი. ამჯერად, ინიციატორი იტალია 
აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თანხმდება 
უფრო დაცული ევროპის იდეაზე, განსახილველი 

რჩება ინსტრუმენტის ფორმა. იტალიის ინიციატივით 
მუდმივმოქმედი გაერთიანებული ევროპული 
მრავალეროვნული ძალები უნდა იყოს შექმნილი, 
რათა წევრმა ქვეყნებმა გაიზიარონ ძალები, 
სარდლობა და კონტროლი, მანევრები და 
უფლებამოსილებები.10

აშშ-ს ინტერესები და გერმანიის 
დომინირება

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის 
ჯარის იდეა რუსეთის შეკავების ერთ-ერთ გზად 
სახელდება, მნიშვნელოვანია, განვსაზღვროთ 
საკითხი სხვადასხვა პერსპექტივიდან გამომდინარე. 

ევროკავშირის არმიის მთავარ ინიციატორად 
გერმანია გვევლინება. რომლის პოლიტიკურ 
წრეებში სულ უფრო პოპულარულია ევროკავშირის 
საერთო არმიის იდეა. დღესდღეობით, შემდეგი 
სურათი იკვეთება: 1) ბრიტანეთის გასვლით 
ევროკავშირიდან გერმანია უპირობო ლიდერი 
ხდება; 2) აშშ-ს გავლენა ევროპაში, ევროკავშირის 
წევრი მთავარი პარტნიორის გასვლით, 
მნიშვნელოვნად მცირდება; 3) ევროკავშირის 
არმიის შექმნით, ნატოს მოწინააღმდეგე თუ არა, 
მინიმუმ მისი საპირწონე სამხედრო ალიანსი 
ყალიბდება (რა თქმა უნდა, აშშ-ს გარეშე); 4) 
ევროკავშირის არმიის ფინანსური და პოლიტიკური 
ლიდერი  გერმანია ხდება;  რუსეთის მთავარი 
ევროპელი პარტნიორი გერმანიის დომინირება 
ევროკავშირში, რამდენად რუსეთის შეკავებისკენაა 
მიმართული დიდ კითხვის ნიშნებს ბადებს. 

საქართველოს უსაფრთხოებისა და 
განვითარების ცენტრის დირექტორის ლევან 
დოლიძის თქმით, თუნდაც ევროკავშირის არმიის 
იდეა განხორციელდეს, მოსალოდნელია, რომ ახალი 
ალიანსი იყოს არა ნატოს ძალების შესუსტების 
წინაპირობა, არამედ პირიქით, მისი პარტნიორი 
გაერთიანება.  ევროპას სჭირდება ამერიკის 
შეერთებული შტატები, როგორც პარტნიორი და 
ევროპის უსაფრთხოების გარანტი, სწორედ ამიტომ, 
მისი ჩანაცვლება, თუნდაც ევროპული ჯარის იდეის 
სრულყოფით, მოცემულ რეალობაში ვერ მოხდება.
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რა გავლენას მოახდენს ევროკავშირის 
არმიის შექმნა საქართველოზე?

შესაძლო სცენარებს შორის არის 
ალბათობა, გერმანიის დომინირებით შექმნილი 
ევროკავშირის არმია ნატოს, როგორც სამხედრო 
ალიანსის შესუსტებისკენ იქნას მიმართული. 
რასაკვირველია, იგი ერთმნიშვნელოვნად 
ნეგატიურად აისახება საქართველოზეც. ნეგატიურ 
ფონს რამდენიმე ახსნა შეიძლება ჰქონდეს:

რიტორიკა იმის შესახებ რომ ინსტიტუციური 
ინტეგრაციის თვალსაზრისით საქართველოს 
მეტი შანსები აქვს ნატოსთან შეერთების, ვიდრე 
ევროკავშირის წევრობის, არგუმენტს მოკლებული 
არაა. საქართველოსთვის ნატოს შესუსტება 
ევროპაში, უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული 
პარტნიორის დაკარგვის ტოლფასი იქნება.

მეორე, ნატოსთვის მისი ექსკლუზიური 
უფლების ჩამორთმევით უზრუნველყოს ევროპის 
უსაფრთხოება (ამავე დროს საკუთრივ ევროკავშირის, 
რამეთუ ევროკავშირის წევრების უმრავლესობა 
ნატოს წევრიცაა) დროთა განმავლობაში 
შეიძლება გახდეს მიზეზი ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოებისთვის პრიორიტეტ საკითხად 
არა ნატოს, არამედ ევროკავშირის არმიის 
განხილვა. ტექნიკურად, ამ ეტაპზე, ნატოდან 
წევრების გამოსვლა არარეალურად მოსჩანს, 
თუმცა თეორიულად შანსი იმისა, რომ ნატოს 
წევრმა ევროკავშირის ქვეყნებმა ორ სამხედრო 
ალიანსის დაფინანსებას შორის, საკუთრივ 
ევროკავშირის არმიის დაფინანსებას დაუჭიროს 
მხარი რასაკვირველია არსებობს,  რაც თავის მხრივ, 
თურქეთის უსაფრთხოებაზეც  მოახდენს გავლენას. 
გამომდინარე თურქეთის როლისა ჩვენს რეგიონზე 
და მათ შორის მისი უსაფრთხოების მნიშვნელობისა 
საქართველოზე, ამ შემთხვევაშიც გავლენა მეტად 
უარყოფით კონტექსტში შეიძლება წარმოვიდგონოთ.

და ბოლოს, თუკი ნატოს ძალების შესუსტება 
ევროპაში აპრიორად გამოიწვევს რუსეთის ძალების 
გაძლიერებას, რაც სავარაუდოდ ასეც იქნება, 
კიდევ უფრო მძიმე შედეგების მომტანი იქნება 
იგი საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის.

სხვა შემთხვევა გვექნება, თუკი შეიქმნება 
ნატოს არა ალტერნატიული ორგანიზაცია, არამედ 
მისი პარტნიორი სამხედრო ალიანსი(როგორც 
დღევანდელი მოცემულობითაა განსაზღვრული). 
ასეთ დროს, ევროპას დამატებითი სამხედრო 
ინსტრუმენტი უჩნდება ხელთ, რომელიც მთლიანი 

რეგიონის უსაფრთხოებისკენ იქნება მიმართული 
და რომელიც ჩვენი მხრიდან  შეიძლება 
იქნას გამოყენებული, როგორც აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის პროგრამის შემდგომი ნაბიჯი. თუკი 
აღნიშნული სცენარი განხორციელდება, აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის უკვე ასოცირებული ქვეყნებს 
(საქართველო-უკრაინა-მოლდოვა) შესაძლებლობა 
ექნებათ იფიქრონ ინტეგრაციის ახალ ეტაპსა და  
საერთო თავდაცვის სიკეთეებით სარგებლობაზე.

დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთის გასვლამ 
ევროკავშირის ქვეყნებს საერთო თავდაცვის 
პოლიტიკის გატარებისკენ და საბოლოოდ 
ევროპული ჯარის შექმნისკენ უბიძგა, ჯერ 
კიდევ ბევრია გასაკეთებელი ევროკავშირის 
არმიის ფორმირებისთვის. სკეპტიკოსებისთვის 
საფრანგეთ-გერმანიის მხარდაჭერა ნაკლებად 
იმედისმომცემია. თუმცა, მიმაჩნია, რომ 
ევროკავშირის უმსხვილესი სახელმწიფოების 
მხარდაჭერა, მინიმუმ იდეის პროგრესს მაინც 
უზრუნველყოფს. რასაკვირველია, შეერთებული 
შტატების პოზიცია, ნატოს ალტერნატიულ 
სამხედრო ალიანსზე, ცალსახაა. ნატო ევროპაში 
აშშ-ს გავლენის ინსტრუმენტია.  ევროკავშირის 
არმია, ერთი მხრივ ნატოს ალტერნატივის გაჩენით, 
ხოლო მეორე მხრივ ევროკავშირის ნატოს 
არაწევრი ქვეყნების დაკომპლექტებით, დააყენებს 
აშშ-ს დომინანტურ პოზიციებს კითხვის ნიშნის 
ქვეშ. ბრიტანეთის კავშირიდან გასვლის შემდეგ, 
აშკარაა, რომ ბერლინი სერიოზულ უპირატესობას 
მოიპოვებს კავშირში, რაც გერმანიის მნიშვნელობას 
ევროპაში ერთი ორად გაზრდის, რითიც 
კიდევ ერთხელ გადაიხედება რუსეთ-ევროპის 
დამოკიდებულება და მომავალი თანამშრომლობა.

ძნელია ივარაუდო ევროკავშირის არმიის 
შექმნის ზუსტი თარიღი, მთელ რიგ ფაქტორებთან 
ერთად იგი დამოკიდებულია გერმანიის აქტიურ 
პოლიტიკაზე და მის უნარზე დაარწმუნოს 
ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არმიის შექმნის 
აუცილებლობაზე. თუმცა, შედარებით ადვილია 
ამერიკის გავლენის შემცირებით გერმანია-რუსეთის 
თანამშრომლობის შესაძლო სცენარის დანახვა, 
რომელიც რუსეთის  შეკავების ნაცვლად, მისი 
პოზიციების გაძლიერებისკენ იქნება მიმართული.

საქართველოსთვის საუკეთესო სცენარი 
ევროპაში ნატოს პოზიციების გაძლიერება უფროა, 
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ვიდრე მისი ალტერნატიული ორგანიზაციის 
შექმნა, რომლის წევრობის უფლებაც მხოლოდ 
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის იქნება 
ხელმისაწვდომი და რომელიც ალბათობის დონეზე 
მაინც უშვებს აშშ-ს ბერკეტების დაკარგვით რუსეთის 
ინტერესების გატარებას. თუმცა, კონსპირაციული 
მიდგომები გვერდზე რომ გადავდოთ, და ყველა 
ის ელემენტრი გავითვალისწინოთ, რასაც 
ევროკავშრის არმიის მომხრე სახელმწიფოები 
ამ ეტაპზე, როგორც არმიის მიზანს (რუსეთის 
შეკავება, ერთიანი უსაფრთხოების სისტემის შეგმნა, 
ტერორიზმის საფრთხის აღმოფხვრა)  ასახელებენ, 
მაშინ იმპლიკაცია საქართველოზე გრძელვადიან 
პერსპექტივაში გაცილებით დადებით მნიშვნელობას 
შეიძენს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
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