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შეუძლია თუ არა პრეზიდენტის ეროვნული თანხმობის 
პროცესს თამაშის წესების შეცვლა ქართულ 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში? 

 
 

ნინო სამხარაძე 1 
 
 

 

 
 

რამდენიმე ათწლეულია, საქართველოში ღრმა და უკომპრომისო საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური დაპირისპირებების პრობლემა მუდმივად აჩენს ახალი კრიზისების კერებს, 
რაც ქვეყნის სრულფასოვან დემოკრატიულ განვითარებას გამოუვალ ჩიხში აქცევს. შედეგად, 
ქვეყანაში ფართო საზოგადოების ყურადღების მიღმა რჩება ეროვნული მნიშვნელობის 
ამოცანები და გამოწვევები. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ საზოგადოებაში შეიქმნას 
საერთო თანხმობისა და მობილიზების ძირითადი წერტილები, რომლებიც ბიძგს მისცემს 
პოლიტიკურ კლასს, საზოგადოებრივი დაკვეთის ჩარჩოებში მოექცეს, დეპოლარიზაციის 
სტრატეგიაზე გადაეწყოს და ორიენტირდეს ზეპარტიულ სახელმწიფოებრივ ამოცანებზე.  

ამ ფონზე, უკვე რამდენიმე თვეა, მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 
ინიციირებული ეროვნული თანხმობის პროცესი. იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინის 
მოვლენებზე რეაგირების შედეგად სალომე ზურაბიშვილის მიმართ საზოგადოებრივი 
ნდობა გაიზარდა, ამ ინიციატივას, შესაძლოა, ახლა მეტი შანსი ჰქონდეს დეპოლარიზაციის 
და დერადიკალიზაციის მიმართულებით. შესაბამისად, წარმოდგენილი პოლიტიკის 
ნარკვევის მიზანია, გააანალიზოს, რა რესურსი გააჩნია პრეზიდენტის ეროვნული 
თანხმობის პროცესს, რათა მან შეცვალოს თამაშის წესები ქართულ საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ასევე, რა წინააღმდეგობრივ გარემოებებზე სჭირდება 
პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ყურადღების გამახვილება, რათა ამ პროცესის ეფექტიანობა 
გაიზარდოს. ნაშრომში, პირველ რიგში, მიმოხილულია ეროვნული თანხმობის პროცესის 
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კონტექსტი და მისი მნიშვნელობა, შემდეგ გაანალიზებულია საკუთრივ ინიციატივის 
შინაარსისა და სტრუქტურის თავისებურებები, მის გარშემო არსებული წინააღმდეგობრივი 
გარემოებები. ბოლოს შეთავაზებულია რეკომენდაციები, რომლებმაც, შესაძლოა, 
მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი ეროვნული თანხმობის პროცესის პოტენციალის 
გაძლიერებას და ქვეყნისთვის სასარგებლო ხელშესახები შედეგების მიღწევას. 

 

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული თანხმობა, საქართველოს პრეზიდენტი, საზოგადოება, 
პარტიები, კრიზისი 
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ბოლო დროს ქართული საზოგადოებისთვის სენსიტიურმა მოვლენებმა, როგორიცაა 
რუსეთის შეჭრა უკრაინაში, ევროინტეგრაციის პროცესის წინ წაწევის ხელიდან გაშვებული 
შესაძლებლობა, გამუდმებული შიდაპოლიტიკური კრიზისები და დაპირისპირებები, 
ცხადყო, რომ ქვეყანაში სასიცოცხლოდ აუცილებელია ძლიერი კონსოლიდაცია ეროვნული 
მნიშვნელობის საკითხების გარშემო. ამის გარეშე დასავლური დემოკრატიების გვერდით 
ადგილის დამკვიდრება ძნელი იქნება. ამის საპირისპიროდ, წლების განმავლობაში, მწვავედ 
დგას დაუსრულებელი პოლიტიკური კრიზისების, საზოგადოებრივი კონფლიქტებისა და 
პოლიტიკური და სამოქალაქო სეგმენტის ერთმანეთთან გაუცხოების პრობლემა. 
საზოგადოება მუდმივი განხეთქილებების ახალ ფაზებში შედის. შედეგად, ქვეყანა 
პოლარიზაციის ჩიხში ექცევა და ფერხდება მისი სრულფასოვან დემოკრატიულ 
სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება. 

ამ ფონზე, ყურადღებას იქცევს სხვადასხვა აქტორების მიერ ინიციირებული პერიოდული 
მცდელობები დაპირისპირებული პოლიტიკური ელიტების თუ საზოგადოების სხვადასხვა 
ჯგუფების კონსოლიდაციის მიზნით. ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივაა სალომე 
ზურაბიშვილის ეროვნული თანხმობის პროცესი, რომელიც მოიაზრებს პრეზიდენტის 
ფასილიტაციით საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის დისკუსიებსა და 
ფუნდამენტურ საკითხებზე საერთოეროვნული შეთანხმების მიღწევას. ეროვნული 
თანხმობის იდეა ორიენტირდება არა პარტიათაშორის დიალოგზე, არამედ ფართო 
საზოგადოების კონსოლიდაციაზე. ერთი შეხედვით ჩიხში შესული პოლიტიკურ-
საზოგადოებრივი მოვლენების ფონზე, მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს, თუ რა ამოცანები და 
პოტენციალი აქვს ეროვნული თანხმობის პროცესს, რა რისკების წინაშე დგას ის და შეუძლია 
თუ არა პრეზიდენტის ინსტიტუტს უკიდურესად პოლარიზებულ გარემოში თამაშის 
წესების შეცვლა. 

 
 
 
 
 

სალომე ზურაბიშვილის მიერ 2021 წლის 10 დეკემბერს აშშ-ის დემოკრატიის სამიტზე 
გაჟღერებული ეროვნული თანხმობის ინიციატივის ქვეშ (Zourabichvili 2021) მოიაზრება 
ინკლუზიური პროცესი, რომლის შედეგად, უნდა მოხდეს საზოგადოებაში „ახლო 
წარსულის გადააზრება“, ასევე, ფართოსაზოგადოებრივი შეთანხმება, „თუ  რა უნდა 
გაკეთდეს სამომავლოდ საქართველოს სახელმწიფოს შემდგომი განვითარებისთვის“ 
(Administration 2022). აღნიშნულ პროცესს, რომელიც უკვე ნახევარ წელზე მეტია, რაც 
მიმდინარეობს, არაერთი ბუნდოვანი გარემოება ახლავს თან, თუმცა, მათ ანალიზამდე, 
საჭიროა იმ ფაქტორების განხილვა, რომლებიც ეროვნული თანხმობის ინიციატივის 
მნიშვნელობას განაპირობებს. 

შესავალი 
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მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი დაკვეთის გამოკვეთა პოლიტიკური კლასის წინაშე, რაც 
აუცილებელი პრეცედენტი შეიძლება იყოს საქართველოს პოლიტიკური 
განვითარებისთვის. ჩნდება პოლიტიკური ელიტის დღის წესრიგზე პოზიტიური გავლენის 
მოხდენის შანსი „ქვემოდან ზემოთ“ და არა პირიქით (Abashishvili 2022; Administration 2022; 
GPB 2022; Pkhaladze 2022). ეს ფაქტორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა, როცა 
საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო გარკვეული 
შიდაპოლიტიკური და რეფორმებთან დაკავშირებული ხარვეზების გამო. ამიტომ, სწორედ 
ახლა მთავრობისთვის და უფრო ფართო პოლიტიკური კლასისთვის საზოგადოებრივი 
დაკვეთის გამოკვეთა და შესაბამისი წნეხის განხორციელება ევროკავშირის 
ვალდებულებების სრულფასოვნად შესასრულებლად დიდ მნიშვნელობას იძენს. 

ამასთან, აუცილებელია, საქართველომ დაამტკიცოს, რომ სახელმწიფოში არსებობს საკმარისი 
პოლიტიკურ-ინსტიტუციური რესურსი, შიდა კრიზისებს თავადვე გაუმკლავდეს და ამით 
დემოკრატიის დასავლურ სტანდარტს მიუახლოვდეს. ამ თვალსაზრისით, ეროვნული 
თანხმობის პროცესი შეიძლება, ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებლობა იყოს. საზოგადოებაში 
საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც შუამავლის, მიმართ არც ისე მაღალი (11-14%), თუმცა 
პარტიული სიმპათიების განურჩევლად, თითქმის თანაბარი საზოგადოებრივი მოთხოვნა 
არსებობს (NDI 2021, დეკემბერი). ეს მოცემულობა, შეიძლება ითქვას, მას პარტიული 
მხარდამჭერების მხრიდან, მეტნაკლებად, თანაბარ ნდობას ანიჭებს. საქართველოს 
პრეზიდენტს, ევროპელი მედიატორებისგან განსხვავებით, საშინაო დონეზე მოქმედების და 
ზეწოლის მეტი ლეგიტიმაცია გააჩნია, შესაბამისად, ეროვნული თანხმობის პროცესის 
შედეგად მას შედარებით მყარი საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკური კლასის 
წინაშეც, თქვას, თუ რას ელის საზოგადოება პარტიებისგან (Administration 2022; Pkhaladze 
2022), რაც ასე აკლია პოლიტიკურ გარემოს საქართველოში. 

ამის გარდა, ეროვნული თანხმობის ინიციატივა თეორიულად აჩენს პერსპექტივას, 
გადატვირთოს მძიმე პოლიტიკური ფონი და საზოგადოება, შიდაპოლიტიკური ბრძოლების 
ნაცვლად, მეტად ორიენტირდეს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
როგორიცაა ქვეყნის სწრაფადცვალებადი უსაფრთხოების გარემო, ევროინტეგრაციული 
პროცესის გამოწვევები, ეკონომიკური გაჯანსაღება და ა.შ. ქართულ პოლიტიკურ გარემოში 
დიდი ხანია, პრობლემაა ის, რომ პოლარიზაციის პირობებში, როგორც პოლიტიკური 
კლასის, ისე საზოგადოების მხედველობის მიღმა რჩება ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი საგარეოპოლიტიკური საკითხები, „აღარ ხდება დაკვირვება და გააზრება, 
თუ რა ვითარება იქმნება სახელმწიფოს გარშემო“ (Administration 2022). 

ეროვნული თანხმობის პროცესი საჭიროა, ასევე, იმისთვის, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტმა 
შეინარჩუნოს და გააძლიეროს საზოგადოების ბოლო თვეების მანძილზე გაზრდილი ნდობა, 
რომელიც მან უკრაინის ომზე რეაგირების და აქტივობის შედეგად დაიმსახურა: 2021 წლის 
დეკემბრისთვის პრეზიდენტის მუშაობის შეფასება და მისდამი საზოგადოების ნდობა 
უარესდებოდა (გრაფა 1, 2), თუმცა, რუსეთის უკრაინაში შეჭრაზე რეაგირების შედეგად, 2022 
წლის მარტის მონაცემებით, მის მიმართ ნდობა მეტია (გრაფა 3, 4). ამავდროულად, 
პრეზიდენტი ერთადერთი ინსტიტუტია, რომლის შეფასებაც ამ პერიოდში გაიზარდა (NDI 
2021, დეკემბერი).  
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გრაფა 1. NDI საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, დეკემბერი, 2021. 

გრაფა 2. დროითი მწკრივი: ნდობა: საქართველოს პრეზიდენტი. წყარო: 
https://www.caucasusbarometer.org/ge/eu_ge/TRUPRES/ 

 

 

 

       

 

 

გრაფა 3: როგორ შეაფასებდით პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის საქმიანობას? დეკემბერი, 2021. 

წყარო: https://caucasusbarometer.org/ge/nd2021ge/PERFPRSD/ 

გრაფა 4: პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის საქმიანობის შეფასება, მარტი, 2022 

წყარო: https://caucasusbarometer.org/ge/nm2022ge/PERFPRSD/ 

 

https://www.caucasusbarometer.org/ge/eu_ge/TRUPRES/
https://caucasusbarometer.org/ge/nd2021ge/PERFPRSD/
https://caucasusbarometer.org/ge/nm2022ge/PERFPRSD/
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თუმცა, არსებობს რისკი, რომ ამ მაჩვენებლებზე, მომავალი პრეზიდენტის არაპირდაპირი 
წესით არჩევამ, შესაძლოა, დამაზიანებლად იმოქმედოს (Abashishvili 2022; Pkhaladze 2022). 
ამას ემატება ისიც, რომ ბოლო დროს, ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს პრეზიდენტის 
ინსტიტუტის დელეგიტიმაციას ისეთი რადიკალური მექანიზმებით, როგორიცაა მის 
წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის შეტანა.2 

 
 
 

 

ეროვნული თანხმობის იდეის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საინტერესოა ამ 
კონკრეტული პროცესის შესახებ იმის გამოკვეთა, თუ რა იგულისხმება, როდესაც 
ადმინისტრაცია „ეროვნულ თანხმობაზე“ საუბრობს, როგორ უყურებს ამ პროცესს 
პრეზიდენტი და რა კითხვის ნიშნები არსებობს აღნიშნული პროექტის გარშემო. 

 

 პროცესის შინაარსი 

ეროვნული თანხმობის ინიციატივაზე საუბრის დაწყების დღიდან ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი კითხვის ნიშანი არსებობს იმის შესახებ, თუ რა შინაარსის მატარებელია ის, 
რა თემებზე უნდა მოხდეს საერთო შეთანხმება და როგორ დადგება ეს საკითხები საკუთრივ 
პროცესის დღის წესრიგში. როგორც ზემოთ აღინიშნა, საზოგადოებაში დაპირისპირებების 
მუდმივად ახალ-ახალი კერები ჩნდება, ხოლო ძველი უთანხმოებები არათუ არასდროს 
გვარდება, არამედ ისინი მუდმივად აქტუალიზაციის და რადიკალიზაციის საგანი ხდება, 
განსაკუთრებით პოლიტიკურ რიტორიკაში.  

პრეზიდენტი, როგორც წესი, ნაკლებად გამოკვეთს და ბუნდოვნად ახასიათებს კონკრეტულ 
საკითხებს, რომლებსაც ეროვნული თანხმობის პროცესი მოიცავს. როგორც წესი, 
თემატურად სალომე ზურაბიშვილი ახსენებს „ახლო წარსულის გადააზრებას“, ან ისეთ 
ფართო ფენომენებს, როგორიცაა „დემოკრატია“, „ეკონომიკური განვითარება“, 
„ევროინტეგრაცია“ და ა.შ. (PoG 2022b). პრეზიდენტის თქმით, „აქ არ უნდა იყოს რამე 
ტაბუდადებული თემა“, თუმცა, ამავე დროს, ის ერიდება პროცესის „პოლიტიკურ 
მსჯელობაში“ გადასვლას (PoG 2022a), ან საზოგადოებისთვის უფრო კონკრეტული დღის 
წესრიგის პროაქტიულად შეთავაზებას. 

შესაბამისად, არსებობს რისკი, რომ ეროვნული თანხმობის შინაარსის ერთგვარი 
ბუნდოვანება და განზოგადება ვერ შექმნის ძლიერ ნდობას თავად პროცესის მიმართ 
როგორც საზოგადოებაში, ისე პოლიტიკურ კლასში. მიუხედავად იმისა, რომ სალომე 
ზურაბიშვილის ინიციატივა, ძირითადად, საზოგადოებრივი პროცესია და ექსკლუზიურად 

                                                           
2 2022 წლის 7 ივნისს „ქართული ოცნების“ მთავრობამ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა. ბრალდება გულისხმობს, რომ პრეზიდენტმა ელჩების დანიშვნის 
პროცესს ხელი შეუშალა, რაც, საკონსტიტუციო ნორმას არღვევს და პრეზიდენტის სიმბოლურ 
უფლებამოსილებას სცდება. 

ეროვნული თანხმობის ინიციატივა: რას (არ) მოიცავს ის? 
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პოლიტიკურ კლასს არ მიემართება (GPB 2022; Administration 2022), უნდობლობის რისკი 
პოლიტიკურ კლასში გამოჩნდა ინიციატივის პირველ საჯარო განხილვაზე, რომელიც 
პროტესტის ნიშნად ნაადრევად დატოვა ორი პარტიის ლიდერმა. პროტესტის ერთ-ერთი 
მოტივის მიხედვით, „წარსულის შეფასება [როგორც პრეზიდენტის სტრატეგია] არის 
მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ არის აქტუალური” (Publika 2022). რაც, პროცესის რეალური 
წარმატებისთვის, შესაძლოა პრობლემა იყოს. 

 

 პროცესის სტრატეგია 

პრეზიდენტ ზურაბიშვილის თქმით, მიმდინარე ეროვნული თანხმობის ინიციატივაში 
მნიშვნელოვანია პროცესი, როგორც ასეთი (GPB 2022). მის რიტორიკაში იშვიათადაა 
გამოხატული კონკრეტული დეტალები უშუალოდ პროცესის სტრატეგიის შესახებ. 
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ეროვნული თანხმობის პროცესისთვის დამოუკიდებელი 
ინტერნეტ პლატფორმა (PoG 2022), ამ ეტაპზე, ბუნდოვანია, დაგეგმვის ისეთი 
მნიშვნელოვანი კომპონენტები, როგორიცაა საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტის 
რეალური როლი ფართოსაზოგადოებრივი თანხმობის პროცესის განსაზღვრულ ეტაპებზე, 
დროითი ჩარჩო, პროცესის შედეგების საზომები, დღის წესრიგები, ანალიზის მექანიზმები 
და ა.შ.  

ამ ხარისხის კონკრეტიკა და გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რათა პრეზიდენტის 
ინიციატივა იყოს არა მხოლოდ დისკუსიების დაუსრულებელი უშედეგო პროცესი, 
ხელშესახები შედეგიც. დისკუსიები მიმდინარეობს საზოგადოების სხვადასხვა წევრებთან, 
თუმცა ბუნდოვანია მათი შერჩევის კრიტერიუმები, მათთან დისკუსიების ფორმატები და 
მეთოდოლოგია, ასევე ის, თუ რამდენად რეგულარული და გრძელვადიანი იქნება 
დისკუსიების შედეგებზე მუშაობა საზოგადოებასთან. საჭიროა, მეტი აქცენტი გაკეთდეს 
სწორედ ამ შედეგებზე და გრძელვადიანობაზე (Pkhaladze 2022), რათა ეს ინიციატივა არ 
დაემსგავსოს შერიგებების, მედიაციის და ეროვნული გაერთიანების წარსულ უშედეგო 
მცდელობებს. 

გარდა ამისა, საყურადღებო ნიუანსია პროცესის მასშტაბი: საუბარი გამუდმებით შეეხება 
„საზოგადოებას“, თუმცა ვის, რა სეგმენტებს და რა პრინციპებს მოიაზრებს პრეზიდენტი ამ 
ტერმინის ქვეშ, ნაკლებად ჩანს. საზოგადოების პროფესიული თუ სოციალური 
მდგომარეობის მიხედვით „სეგმენტაცია“ და ამ პრინციპით მათი სხვადასხვა ფორმით 
პროცესში ჩართვა საკმაოდ სენსიტიური საკითხია. ჯერ კიდევ არ ჩანს ის მეთოდები, თუ 
როგორ აპირებს ადმინისტრაცია საზოგადოების არაოფიციალურ და არაორგანიზებულ 
ჯგუფებთან კომუნიკაციას (როგორიცაა, მაგალითად, საზოგადოების დაუსაქმებელი 
ნაწილი, დიასახლისები და ა.შ.) (Pkhaladze 2022). ამავდროულად, იმ ფონზე, რომ 
პრეზიდენტი ეროვნული თანხმობის პროცესის ფარგლებში რეგიონების, სოფლების და 
დიასპორის მოცვას აპირებს (GPB 2022, PoG 2022a), მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტიანად და 
დეტალურად დაიგეგმოს ამ მასშტაბის პროცესი და მან ზედაპირული ხასიათი არ შეიძინოს. 

და ბოლოს, ეროვნული თანხმობის იდეის ინტერპარტიული პოლიტიკური დიალოგის 
პროცესისგან გამიჯვნა ერთმანეთისგან აცალკევებს საზოგადოებრივ დაკვეთასა და 
პოლიტიკურ რიტორიკას, რაც, შესაძლოა, სტრატეგიული შეცდომა იყოს. საპარლამენტო 
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მოდელის მმართველობებში პრეზიდენტის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
პრივილეგიაა ის, რომ მას შეუძლია ძლიერი, პარტიული ინტერესისგან დაცლილი 
სამოქალაქო გავლენა პოლიტიკურ გავლენად აქციოს (Bulmer 2017). სცენარში, რომლის 
მიხედვითაც პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ეროვნული თანხმობის მიღწევა პოლიტიკურ 
სპექტრში საზოგადოების კარნახით ქვემოდან ზემოთ უნდა მოხდეს, შესაძლოა, 
პოლიტიკური ელიტა და ამომრჩეველი კიდევ უფრო მეტად გაითიშოს ერთმანეთისგან. 
ამიტომ, ორივე დონეზე ერთმანეთის პარალელური აქტიური პროცესის წარმართვა 
ეროვნული თანხმობის პერსპექტივებს უფრო რეალისტურს გახდიდა. 

 

 პრეზიდენტის ფუნქცია პროცესში 

სუპერსაპარლამენტო მართვის მოდელში, როგორადაც დღეს საქართველო ჩამოყალიბდა, 
პრეზიდენტი საზოგადოების ყველა სეგმენტისთვის ძლიერი ინტეგრაციული ფუნქციის 
მატარებელი უნდა იყოს (Erkvania 2020). ის ამ ამპლუაში სამოქალაქო ლიდერის სტატუსს 
უფრო შეიძლება ითავსებდეს, ვიდრე პოლიტიკურ ლიდერისას, რაც მას საშუალებას აძლევს, 
თავისი ძლიერი არაპარტიული პოზიციონირებით წარმატებით შეძლოს არასახელმწიფო 
აქტორების შემოკრება და ჩართულობა ეროვნული თანხმობის მიღწევის პროცესში. რამაც, 
ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ნეიტრალური ინსტიტუტების მეტად დაფასებას და 
მათ გაძლიერებას (Abashishvili 2022). ამ თვალსაზრისით კი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ნდობას, რათა ასეთ მოდელში პრეზიდენტმა, როგორც 
სამოქალაქო (და არა პოლიტიკურმა) ლიდერმა რეალურ შედეგებს მიაღწიოს. 

თუმცა, პრეზიდენტ ზურაბიშვილის თქმით, „მას არ სჭირდება ნდობა“, იმისთვის, რომ 
ეროვნული თანხმობის პროცესს გაუძღვეს (GPB 2022), რადგან ის ამ პროცესისთვის 
ერთგვარად ტექნიკური პლატფორმის მიმწოდებელია. ქართული პოლიტიკური 
კულტურის თავისებურების გათვალისწინებით, რომელიც ხასიათდება მოთხოვნილებით 
გამოკვეთილი ლიდერის მიმართ, შესაძლოა, პრეზიდენტის ამგვარი ტექნოკრატიული 
მიდგომა არაეფექტიანი იყოს. ეს რისკი განსაკუთრებით იზრდება მაშინ, როდესაც პროცესი 
საზოგადოების ფართო სეგმენტებზე - რეგიონების მოსახლეობასა და დიასპორაზეა - 
გათვლილი.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ სალომე ზურაბიშვილი საკმაოდ აქტიურად ცდილობს 
ნეიტრალური და აპარტიული როლი ითამაშოს საზოგადოების მობილიზაციის პროცესში. 
საპარლამენტო მმართველობაში, როგორიც საქართველოა, პრეზიდენტი უნდა მოქმედებდეს 
პარტიული პოლიტიკის მიმართ მაქსიმალური ნეიტრალიტეტის დაცვით, დისტანცირდეს 
პოლიტიკური პარტიებისა თუ სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების მიზნებისა და 
აქტივიზმისაგან, რაც არ გულისხმობს აუცილებლად პოლიტიკურად ინდიფერენტული 
პრეზიდენტის არსებობას (Erkvania 2020; Bulmer 2017). ეს უკანასკნელი, შეიძლება, 
დამაზიანებელიც კი იყოს მისი ავტორიტეტისთვის, რადგან ამან, შესაძლოა, საზოგადოებაში 
გამოიწვიოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის, როგორც უსარგებლო და არაშედეგიანი 
სტრუქტურის, აღქმა. 

ეროვნული თანხმობის პროცესის „გაცნობითი ეტაპიდან“ (GPB 2022) უფრო აქტიურ ეტაპზე 
გადასვლის შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზად უნდა იყოს მეტად პროაქტიული 



9 
 

იდეებისთვის, რაც საზოგადოებრივ ჩართულობას მოჰყვება, რადგან, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, არსებობს რისკი, რომ გარკვეულ ნარატივებზე შეთანხმების პროცესს 
საზოგადოება ვერ გაიგებს, ან ვერ მიიღებს. ამისთვის კი პრეზიდენტს სჭირდება ნდობისა და 
კეთილგანწყობის რესურსი, რაც, როგორც საზოგადოებრივი გამოკითხვები აჩვენებს, ამ 
ეტაპზე, ზრდადი, თუმცა ჯერ კიდევ დაბალია. 

 

 

 

 
 

საქართველოს კონსტიტუციის 2013 წლის შესწორების თანახმად, შეიკვეცა პრეზიდენტის 
უფლებები პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სასარგებლოდ და დაიწყო სახელმწიფოს 
გარდაქმნა სუპერსაპრეზიდენტოდან სუპერსაპარლამენტო მოდელისკენ (Matsaberidze 2019; 
Scrivener 2016; Nodia & Aprasidze 2013). ეს პროცესი დასრულდა კონსტიტუციის 2017 წლის 
ახალი რედაქციით, რომლის მიხედვითაც, საქართველოს პრეზიდენტი პირდაპირი 
არჩევნების ნაცვლად საარჩევნო კოლეგიის მიერ დაინიშნება (Legislative Herald of Georgia 
2017). საქართველოს სახელმწიფოს მართვის ამჟამინდელ მოდელში პრეზიდენტის 
კონსტიტუციური უფლება-მოვალეობების შეზღუდვამ და მის არაარჩევით ინსტიტუტად 
გარდაქმნამ, ქართული პოლიტიკური კულტურის თავისებურებებიდან გამომდინარე, 
შესაძლოა, შეასუსტოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის ლეგიტიმაცია, და ხელი შეუშალოს 
პრეზიდენტის მიერ ფართო საზოგადოებრივი თანხმობის პროცესის შედეგიანად 
დასრულების გრძელვადიან პერსპექტივას. 

პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევა თავისთავად არ ეწინააღმდეგება საპარლამენტო 
კონსტიტუციონალიზმის ძირითად პრინციპებს. თუმცა, სახალხო ლეგიტიმაციის 
თვალსაზრისით, უფრო მნიშვნელოვანია პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტის 
ავტორიტეტი როგორც ხელისუფლების კონტროლის, ისე  ეროვნული თანხმობის პროცესში 
(Abashishvili 2022; Pkhaladze 2022; IDFI 2017; ISFED 2017). თუ ზურაბიშვილს სურს ამ 
პროცესის ხელშესახები შედეგებით დასრულება, იზრდება იმის საჭიროებაც, რომ მან ეს 
საკუთარი ვადის ფარგლებში გააკეთოს. ამიტომ მიმდინარე ადმინისტრაციის წინაშე 
დამატებითი გამოწვევის სახით იქმნება ერთგვარი წნეხი, რაც შეიძლება სწრაფად 
დაასრულოს პოტენციურად საკმაოდ რთული და გრძელვადიანი პროცესი. 

კიდევ ერთი წინააღმდეგობრივი გარემოება, რომელიც ამ კონკრეტული თანხმობის 
პროცესის გარშემო არსებობს, არის არათანმიმდევრული პოლიტიკური კონტექსტი 
პრეზიდენტ ზურაბიშვილის გარშემო. 2018 წელს მისი, როგორც ოფიციალურად უპარტიო 
კანდიდატის, საპრეზიდენტო კამპანია და საარჩევნო წარმატება მნიშვნელოვნად დაეფუძნა 
მმართველი პარტიის მხარდაჭერას, რამაც, მისი ფიგურის გარშემო, გარკვეულწილად, 
უნდობლობა შექმნა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში (Fras 2018). ამასთან, სწორედ 
სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გამოიფინა პირველად ე.წ. 
„სისხლიანი ბანერები“, რაც პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად არაერთხელ იქცა 

წინააღმდეგობრივი გარემოებები ეროვნული თანხმობის 
პროცესისთვის 
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ქართული ოცნებისთვის და, შეიძლება ითქვას, რომ რადიკალიზაციის ერთ-ერთი 
თვალსაჩინო გამოხატულებაა.  

ამგვარად, პრეზიდენტის ინსტიტუტის გარშემო წარმოქმნილი კონსტიტუციური და 
პოლიტიკური კონტექსტი გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, თუ 
რამდენად აქვს პრეზიდენტს საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში 
თამაშის წესების შეცვლის რესურსი და, ამ ეტაპზე, რა გააძლიერებს მის ინიციატივას. 
შესაბამისად, საჭიროა, ეროვნული თანხმობის პროცესის წარმართვისას ადმინისტრაციის 
დღის წესრიგში ეს კითხვები მუდმივად არსებობდეს და მუშაობა პროცესის ეფექტიანობისა 
და პოტენციალის გაზრდაზე მუდმივად მიმდინარეობდეს. 

 
 
 
 
 
სწრაფადცვალებად გეოპოლიტიკურ გარემოში საქართველომ საკუთარი ადგილი უნდა 
დაიმკვიდროს ცივილიზებულ დემოკრატიებს შორის. ამ დროს დიდი მნიშვნელობა ექნება 
პრეზიდენტის წარმატებას, დაამტკიცოს, რომ ქვეყანას აქვს ჯანსაღი, ეროვნულ თანხმობაზე 
დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის მშენებლობის რეალური რესურსი და 
პერსპექტივა. საქართველოს ახლა განსაკუთრებით სჭირდება, რომ საკუთარი საშინაო 
პრობლემები და კრიზისები თავადვე მოაგვაროს, რაც სახელმწიფოს საერთაშორისო იმიჯზე 
დადებითად იმოქმედებს და ხელს შეუწყობს ქვეყნის საგარეო ასპარეზზე წარმატებულ 
პოზიციონირებას. ამასთან, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, ჩნდება შანსი, რომ პრეზიდენტმა 
გარკვეული წვლილი შეიტანოს საქართველოს დაუსრულებელი პოლიტიკური კრიზისის 
გადაჭრის პროცესში მაშინ, როცა ქვეყანა, ფაქტობრივად, გარდამტეხ ეტაპზეა საკუთარი 
დემოკრატიული მისწრაფებების დამტკიცების და განმტკიცების გზაზე. 

ეროვნული თანხმობის პროცესის გარშემო არსებული არაერთი გამოწვევის ფონზე, 
წარმოდგენილი პოლიტიკის ნარკვევი სთავაზობს როგორც პრეზიდენტს ადმინისტრაციას, 
ისე სხვა შესაძლო მნიშვნელოვან აქტორებს, გარკვეულ რეკომენდაციებს, რომლებსაც 
შეუძლიათ ეროვნული თანხმობის პროცესის პოტენციალის გაძლიერება. 

 

რეკომენდაციები პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და პრეზიდენტს: 

• მნიშვნელოვანია, რომ უფრო კონკრეტული აქცენტები გაკეთდეს ეროვნული 
თანხმობის პროცესის შინაარსის შესახებ და გამოიკვეთოს ის კონკრეტული თემები, 
რომლებზე საუბარი და სამომავლო შეთანხმებაც აუცილებლადაა მიჩნეული 
პრეზიდენტის ინიციატივის ფარგლებში; 
 

• საჭიროა, დაკონკრეტდეს და გასაჯაროვდეს ეროვნული თანხმობის პროცესის 
დროითი ჩარჩოს შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს პროცესის თითოეული ეტაპის 
შესაბამის სავარაუდო შედეგს ან მიღწევას; 
 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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• გამოიკვეთოს თანხმობის პროცესში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების 
მონაწილეობის სტრატეგია - განისაზღვროს ტერმინი „საზოგადოება“ ამ კონკრეტული 
პროცესის კონტექსტში, და თანმიმდევრულად დაიგეგმოს მისი სხვადასხვა წევრების 
კონკრეტული როლი მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით; 
 

• ფართო საზოგადოებაში თანხმობის წერტილების საპოვნელად და შესაბამისი 
იდეების გასავრცელებლად მოსახლეობის სხვადასხვა, მათ შორის, არაოფიციალურ 
და არაორგანიზებულ (უმუშევართა, დიასახლისთა, სოციალურად დაუცველთა და 
სხვა მსგავს) ჯგუფებში დეტალურად დაიგეგმოს მათი წარმომადგენლობის საკითხები 
და თემატური დისკუსიები; 
 

• ეროვნული თანხმობის ფარგლებში დისკუსიების წარმართვა და იდეების გენერირება 
მოხდეს შერეული მეთოდებით: ინდივიდუალურად და მცირე ფოკუს ჯგუფების 
სახით; ასევე, როგორც ჰომოგენური დარგების, ისე მრავალდისციპლინური 
შემადგენლობით; 
 

• სასურველია, დაიგეგმოს და გასაჯაროვდეს ეროვნული თანხმობის პროცესის 
ფარგლებში საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მდგრადობის (რეგულარულობისა და 
ანგარიშვალდებულების) სტრატეგია; 
 

• მნიშვნელოვანია, პროცესში ჩართული იყვნენ პოლიტიკურად რადიკალურად 
მოწინააღმდეგე მხარეები - პრეზიდენტის უშუალო კონკურენტები, ასევე, წინა 
პრეზიდენტები, რათა, ამჟამინდელი ადმინისტრაცია იყოს რეალურად 
ინკლუზიური პროცესის წარმართვისთვის; 
 

• პრეზიდენტმა თავიდან უნდა აიცილოს პარტიული და ინტერპარტიული დიალოგის 
პროცესის ეროვნული თანხმობის პროცესისგან გამიჯვნა, რითაც ხელს შეუწყობს 
საზოგადოებრივი ნიჰილიზმის შემცირებას ეროვნული თანხმობის პროცესის 
მიმართ; 
 

• პრეზიდენტი ზურაბიშვილი მზად უნდა იყოს იმ წინააღმდეგობრივი და 
არათანმიმდევრული პოლიტიკური გარემოებების საზოგადოებისთვის ასახსნელად, 
რომელიც მის საპრეზიდენტო კამპანიას და პოლიტიკურ კონტექსტს უკავშირდება; 
 

• შეიქმნას დამოუკიდებელი სტრატეგია პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ 
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ნდობის გაძლიერების მიმართულებით და 
დაიგეგმოს ეს ეროვნული თანხმობის პარალელურ პროცესად. 
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ინსტიტუტისა“ და „საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს“ შეხედულებებს. 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
ნინო სამხარაძე, “ შეუძლია თუ არა პრეზიდენტის ეროვნული თანხმობის პროცესს თამაშის წესების შეცვლა 
ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში?“ პოლიტიკის ნარკვევი #43, საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტი, ივლისი 2022. 
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