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კორონავირუსის კრიზისის კრემლის მიერ მართვამ პარადოქსი წარმოშვა. ერთი მხრივ, რუსეთი მო
უმზადებელი აღმოჩნდა, პუტინმა კი მკაცრი ზომების მიღებაზე თქვა უარი. მეორე მხრივ, კრემლმა
კრიზისი მმართველობის ახალ სისტემაზე გადასვლის დაჩქარებისთვის გამოიყენა. ამ ცვლილებას
თან საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის ცვლილებებიც ახლდა. ეს ცვლილებები რუსეთის მეზობელ
ქვეყნებთან ურთიერთობებზე აისახება. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა ამ ევოლ
უციის თვალსაჩინო მაგალითია და თანამედროვე რუსეთის ორაზროვან ქცევას გამოხატავს.

1. რუსეთი პანდემიაზე რეაგირებს
რუსეთის პანდემიურ მსოფლიოსთან ადაპტაციის პროცესი პარადოქსების ჯაჭვს ჰგავს. ლიბერალური
ოპოზიცია კრემლისგან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას ითხოვდა. მოთხოვნა უშედეგო აღ
მოჩნდა: კრემლმა ქვეყანაში ვირუსის გავრცელებისთვის უმოქმედოდ თვალის დევნება გადაწყვიტა.
პუტინი მოლოდინის რეჟიმში აღმოჩნდა.
ფორს-მაჟორის მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტი ქვეყნის მოსახლეობას რანდენიმე კვირის განმავ
ლობაში არ მიმართავდა. პუტინმა ამჯერად თავი შეიკავა მისი პერსონიფიცირებული მმართველობის
თვის დამახასიათებელი რუსეთის მხსნელი ბელადის როლი მოერგო. ნოვო-ოგარევოს რეზიდენციაში
გამოკეტილმა პუტინმა კრემლისგან პანდემიასთან ბრძოლისას მიტოვებულ რეგიონული ხელისუფლე
ბის წარმომადგენლებთან ვიდეო-კონფერენციები დიდი დაგვიანებით, მარტის დასაწყისში, დაიწყო.
რუსეთის მოსახლეობას კი კიდევ უფრო გვიან, 25 მარტს, მიმართა. აღმოჩნდა, რომ პანდემიასთან
ბრძოლისთვის აუცილებელი მკაცრი შეზღუდვების შემოღებას, ის არც ახლა აპირებდა. არ გამოცხა
დებულა პანდემიისგან დაზარალებული მცირე და საშუალო ბიზნესის, მოსახლეობის სხვადასხვა
კატეგორიის თუ მსხვილი კომპანიების ხელშემწყობი ზომები. პუტინის მიერ გამოცხადებული გეგმა
ფრაგმენტული, კრიზისის დასაძლევად გამოცხადებული ზომები კი სხვა ქვეყნების ანალოგებთან შე
დარებით გაცილებით სუსტი აღმოჩნდა.
უპრეცედენტო კრიზისთან გასამკლავებლად პუტინმა $120 მილიარდიანი სუვერენული ფონდისა და
$540 მილიარდის ღირებულების ოქროს მარაგის გამოყენებაც გააჭიანურა. მსოფლიოს მრავალმა
ქვეყანამ საკუთარ მოსახლეობას საგანგებო დახმარების სხვადასხვა ფორმით მათი მთლიანი შიდა
პროდუქტის 10%-12% შესთავაზა. კრემლი მოსახლეობის დასახმარებლად მშპ-ს მხოლოდ 2,8%-ის
დასახარჯად აღმოჩნდა მზად. ამ დახმარების დიდი ნაწილი იმ სახელმწიფო კომპანიებისკენ გადა
მისამართდა, რომლებიც კრემლთან დაკავშირებული ხალხისა და ინტერესთა ჯგუფების კონტროლ
ქვეშაა. მცირე და საშუალო ბიზნესს, კერძო სექტორში მილიონობით დასაქმებულს (მათ შორის 40-მა
მილიონმა სამუშაო ადგილი დაკარგა, რაც საერთო რაოდენობის ერთი მესამედია) კრემლი ფინანსური
დახმარების პაკეტის მხოლოდ 3%-ს დაპირდა. ეს მოსახლეობის ყველაზე პროდუქტიული ნაწილის,
მილიონობით ადამიანის, ბედის ანაბარა მიტოვების ტოლფასია. „სოციალურმა სახელმწიფომ“ სო
ციალური ფუნქციის შესრულებაზე თქვა უარი.
გარდა ამისა, კრემლმა გვერდზე გადგომა არჩია და კორონავირუსთან ბრძოლის სადავეები და პა
სუხისმგებლობა მთავრობასა და რეგიონულ ხელისუფლებას დაუთმო.
რუსეთი კორონავირუსის გამოცდისთვის დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად მოუმზადებელი აღმოჩ
ნდა, თუმცა პუტინის რეჟიმისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური თვისებები რუსეთის კრიზისიდან
გამოსვლასაც გაართულებს.
პუტინის ყოყმანსა და რეალობიდან გაქცევის უცნაურ მცდელობას მისი ფსიქოლოგია და მისი მმართვე
ლობის ბუნება ხსნის. კრიზისულ ვითარებაზე პუტინის სტანდარტული რეაქცია სცენიდან გაუჩინარებაა.
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ის თავს არიდებს საკუთარი თავის იმ მოვლენებთან ასოცირებას, რომლებსაც მისი პოპულარობის
შემცირება შეუძლიათ.
მეორე მხრივ, მისი ჭირვეულობის მიზეზი კრემლში მიღებული მოსაზრება იყო, რომლის თანახმად
ვირუსი რუსეთში ფართოდ არ გავრცელდებოდა. პანდემიის მასშტაბი, რომელსაც ხშირად „გრიპის
ერთ-ერთ ფორმას“ უწოდებდნენ, არაადეკვატურად იქნა შეფასებული. დასავლეთისგან იზოლაცი
ის გამო, კრემლს იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთის ეკონომიკა ნაკლებად დაზიანდებოდა, ხოლო „შავი
დღისთვის“ გადანახული ფინანსური რესურსები კრიზისის დაძლევას უზრუნველყოფდა. რუს პო
ლიტიკოსებს სჯეროდათ, რომ ვირუსის გავრცელებას ხელს ზომიერი შეზღუდვებითაც შეუშლიდნენ.
არ უნდა გამოგვრჩეს ზემდგომებისგან არასასიამოვნო ინფორმაციის დამალვისა და მოჩვენებითად
სტაბილური რეალობის შექმნის რუსული ტრადიციაც. პუტინს პანდემიასთან ბრძოლაში აქტიურად
ჩართვისგან თავშეკავების დამატებითი მიზეზებიც ჰქონდა. ერთ-ერთი მათგანი მეორე მსოფლიო
ომში გამარჯვების 75-ე წლისთავის მასშტაბური აღნიშვნის გეგმა იყო. პანდემიის მიუხედავად არ
შენელებულა სამხედრო აღლუმისთვის მზადება, რომელიც, საბოლოო ჯამში, 24 ივნისს შედგა. კო
ვიდ-19-ის კრიზისის პარალელურად პუტინი საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე პლებისციტსაც
გეგმავდა. ეს ცვლილებები მას რუსეთის სამუდამო მმართველად აქცევს. საგანგებო მდგომარეობის
გამოცხადებას ხმის მიცემის პროცედურა განუსაზღვრელი დროით შეიძლებოდა გადაედო.
კრემლის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე უარის თქმას კიდევ ორი მიზეზი აქვს. პირ
ველი, ასეთი მდგომარეობის გამოცხადება რუსეთში ფორმალობა იქნებოდა. უზარმაზარი ქვეყნის
მოსახლეობა წლებია, რაც დე-ფაქტო საგანგებო მდგომარეობაში ცხოვრობს. მეორე მიზეზი, გაურ
კვევლობის შენარჩუნებაა: მკაცრი წესების გარეშე მას რეპრესიული ინსტრუმენტების გამოყენების
მეტი შესაძლებლობა აქვს.
კრემლის რეაქციის არაადეკვატურობა მხოლოდ დასუსტებული მმართველობის ბრალი არ არის. არ
უნდა გამოგვრჩეს სისტემური ფაქტორებიც. ძალაუფლების ვერტიკალური იერარქია დაბალ ეშელონებ
ში პასიურობის გამომწვევია, ისინი ზემოდან ჩამომავალი ბრძანებების შესრულებას არიან მიჩვეულნი.
ამავე დროს, დამახინჯებულია ის ინფორმაციაც, რომელიც შემსრულებლებისგან ზემდგომებს მიეწ
ოდებათ. იმ ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ხელმძღვანელობას არასახარბიელო მდგომარეობაში
ჩააყენებს, მათი კარიერისა და სიცოცხლისთვის საშიშია. სწორედ ასეთმა ვითარებამ განაპირობა
ვირუსის გავრცელებაზე ჩინეთის არაადეკვატური რეაქცია საწყის ეტაპზე. თუმცა სი ძინპინმა მალევე
მოახერხა სიტუაციაზე კონტროლის დამყარება და აუცილებელი ღონისძიებების გატარება. მსგავს
ვითარებაში პუტინი კვლავაც ფეხს ითრევს. გაბედული და არასტანდარტული გადაწყვეტილებების
მიღების აუცილებლობის წინაშე ის არადამაჯერებლად და დაბნეულად გამოიყურებოდა.
კორონავირუსის კრიზისი რუსეთის მთავრობისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, პუტინის მიერ შექმნილ
სისტემაში ასეთ გამოწვევებთან გამკლავება გათვალისწინებული არ არის. სანამ კრემლი გეოპოლ
იტიკური თუ შიდა ოპონენტებით გამოწვეული რეალური თუ წარმოსახვითი კონფრონტაციისთვის
ემზადებოდა მსოფლიო პანდემიამ მოიცვა, რომელმაც პერსონიფიცირებული ძალაუფლების სისტემის
პარალიზება მოახდინა. ერთპიროვნული მმართველობის მილიტარისტული სისტემა, რომელიც ოპ
ოზიციის დევნასა და საპროტესტო აქციების დარბევით გადარჩენასაა მიჩვეული, ეპიდემიოლოგიური
კატასტროფის წინაშე დაუცველი და მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ეს მთავარი პარადოქსია: წარმოიდ
გინეთ ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც საგანგებო სიტუაციაში ავტორიტარული ზომების მიღება
არ ძალუძს!
რამდენიმეთვიანი ლოდინის შემდეგ პუტინმა საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე რეფერენდუმის
ჩატარება გადაწყვიტა. ეს ცვლილებები მას საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას
უბრუნებს, რაც მას ძალაუფლებას 2036 წლამდე შეუნარჩუნებს. ხმის მიცემის პროცესი 25 ივნისს და
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იწყო და ერთი კვირის შემდეგ, 1 ივლისს, დასრულდა. ამ დროს რუსეთში კოვიდ-19-ით დაინფიცირე
ბულთა რიცხვი ყოველდღიურად 7500-ით, ხოლო დაღუპულთა 135-ით იმატებდა.
ამავე დროს, პუტინმა უცნაური აქტიურობა გამოავლინა რუსეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსთვის
მისი ისტორიული ხედვის თავსმოხვევის საქმეში. ნაცისტური გერმანიის დამარცხებაში საბჭოთა
კავშირის გადამწყვეტი როლის შესახებ დაწერილ ესეს, რომელიც პუტინმა მეორეხარისხოვან ამ
ერიკულ გამოცემა „ნეიშნალ ინტერესტში“ გამოაქვეყნა, მკაფიო მიზანი აქვს: ეს მეორე მსოფლიო
ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების მისი პოლიტიკური რეჟიმისა ლეგიტიმაციისა და ქვეყნის
კონსოლიდაციისთვის გამოყენებაა. მტკივნეული წიაღსვლების პროცესი დასრულდა, კრემლმა
სახელმწიფოსა და პუტინის მმართველობის შერწყმის ბოლო ეტაპი განახორციელა და პუტინი
რუსეთს გაუთანაბრა. ისტორიული მეხსიერება და იქიდან ნასესხები გამარჯვებები მისი სამუდამო
მმართველობის გამამართლებელ არგუმენტებად იქცა. ეს უცნაური, თუმცა გასაგები პოლიტიკური
კონსტრუქციაა. მისი შეუზღუდავი მმართველობისა და ძალაუფლების მმართველი ჯგუფის ახალი
თაობისთვის გადაცემის ყველა სხვა შესაძლებლობა უკვე ამოწურულია. მოქმედებაში რეჟიმის გა
დარჩენის ახალი მექანიზმი ჩაერთო.
ამავე დროს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ პუტინის „პროექტის“ მხოლოდ სამუდამო მმართველობის დამ
კვიდრებით ახსნა ზედმეტად მარტივი იქნება. ეს მისი პირადი პრიორიტეტი შეიძლებოდა ყოფილიყო.
პლებისციტი ამისთვის საჭირო არც იქნებოდა. საკმარისი იყო მას ხელი მოეწერა პარლამენტისა და
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული ცვლილებებისთვის: პუტინს არც არჩევნების მასშტა
ბური გაყალბება და ამ პროცესთან დაკავშირებული სხვა მასშტაბური მანიპულაციები დასჭირდებოდა!
პუტინს რეფერენდუმი ბევრად მნიშვნელოვანი ამოცანის მისაღწევად სჭირდებოდა. საკონსტიტუციო
ცვლილებები და საბჭოთა კავშირის წარსული დიდებით ლეგიტიმაცია მას ახალი პოლიტიკური კონ
სტრუქციის, ნეო-პატრიმონიალური სახელმწიფოს, შექმნისთვის სჭირდება. ასეთ მოდელში ძალაუფ
ლება ამჟამად მმართველი ელიტის ახალ თაობას გადაეცემა და ახალი მმართველიც ერთპიროვნული,
განუსაზღვრელი დროის მქონე ძალაუფლებით ისარგებლებს. მიზანი ისეთი მმართველობის სისტემის
შექმნაა, რომლისთვისაც არჩევნები, პოლიტიკური ოპოზიცია და პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი საფ
რთხე არ იქნება. რუსეთის ახალი ლიდერი მმართველი კლანის კონსენსუსის შესაბამისად დაინიშნება.
პუტინს სურს, რომ მისმა მემკვიდრემ (რომლისთვისაც ძალაუფლების გადაცემა როდესმე გახდება
საჭირო) მისი მიღწევები დაიცვას და არ გააგრძელოს ავტოკრატიული რეჟიმების სამწუხარო ტრა
დიცია, რომლის თანახმად ახალი ლეგიტიმაციის მოპოვება ძველი რეჟიმის დაგმობით და მისთვის
ყველა ბოროტების დაბრალებით ხდება.
ორაზროვნება და მოჩვენებითი დემოკრატია წარსულს ჩაბარდა. იმედს, რომ პუტინის წასვლის შემ
დეგ რუსეთი მის მმართველობამდე არსებულ სიტუაციას დაუბრუნდება, გაცრუება ელის.
საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ხმის მიცემის შედეგების გამოცნობა არავის გასჭირვებია. ოფ
იციალურ წყაროებზე დაყრდნობით, საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი ამომრჩეველთა 79%-მა
დაუჭირა, წინააღმდეგი 21% იყო. ხმის მიცემაში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 68%-მა მიიღო. თუმცა,
როგორც რუსმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, სერგეი შპილკინმა გამოითვალა, მომხრე 65% იყო,
წინააღმდეგი 35%, ხოლო მონაწილეობა კი ამომრჩეველთა 42-43%-მა მიიღო. შესაბამისად, პუტინის
კონსტიტუციის სასარგებლოდ მიცემული 58 მილიონი ხმიდან 20 მილიონი გაყალბებულია.1
ხმის მიცემის პროცესმა ისეთი მძიმე დარღვევებით ჩაიარა, რომ ჩრდილი მომავალში გასამართ არ
ჩევნებსაც მიაყენა. ახალმა რუსეთმა საკუთარი ლეგიტიმაცია ქვეყნის წარსულზე და ომში გაღებულ
„There was no manipulation of votes in Russia’s elections on this scale in the recent past. In absolute terms, this is an unprecedented case,”
Shpilkin said. https://www.themoscowtimes.com/2020/07/03/data-scientist-claims-staggering-fraud-at-russias-constitution-vote-a70769
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მსხვერპლზე დააფუძნა, რაც კრემლისადმი ოპოზიციას ან რეჟიმთან შეურიგებლობას სახელმწიფო
ღალატის ტოლფასად აქცევს.
ხმის მიცემის შედეგებმა აჩვენა, რომ პუტინის „საარჩევნო უმრავლესობა“ გაილია და მისი ოცწლიანი
მმართველობით უკმაყოფილოთა რიგებს თითქმის ყველა იდეოლოგიური შეხედულებების მქონე
ადამიანები შეემატნენ. გარდა ამისა, პუტინმა ვერ მოახერხა იმ წინააღმდეგობის გადაჭრა, რომელიც
მისი რეჟიმის განუსაზღვრელი დროით დამყარებასა და საარჩევნო ლეგიტიმაციის აუცილებლობის
შორის არსებობს. კრემლმა ამ დილემის გადაწყვეტა მომავლისთვის გადადო, რაც რეჟიმისთვის კი
დევ უფრო სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს.
ეჭვგარეშეა, რომ სახელმწიფოს ასეთი ფორმის განვითარების შემდეგი ეტაპი დიქტატურაა. ეს კი
ის მახე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომლიდანაც თავის დაძვრენა კრემლს ნამდვილად გაუჭირდება:
თანამედროვე რუსეთში დიქტატურის დამყარება ურთულესი იქნება. კოვიდ-19-ის პანდემიამ კრემ
ლს აღმასრულებელი ხელისუფლების კიდევ უფრო გაძლიერების და რეპრესიული მმართველობის
შემოღების საშუალება მისცა, თუმცა სისტემური პრობლემების ნაკრებმა მოვლენების ასეთი განვი
თარება შეუძლებელი გახადა. მათ შორისაა კორუფცია, ძალაუფლებასა და საზოგადოებას შორის
კომუნიკაციის არარსებობა, მმართველობის ზე-ბიუროკრატიზაცია, რეპრესიული ინსტიტუტების გაძ
ლიერებით შეშინებული ელიტები, სახელმწიფო აპარატის ქვედა რგოლის პასიურობა და დროული
გადაწყვეტილებების მიღების უუნარობა. სახეზეა პარადოქსი: რეჟიმი უფრო რეპრესიულ ფორმას
იღებს, თუმცა, ამავე დროს, თავადვე ქმნის პრობლემებს, რომელიც მას ასუსტებს.
რუსეთის პოლიტიკური ველის მთავარი მახასიათებელი დღეს ერთპიროვნული მმართველობის მიერ
კრიზისული ვითარების დაძლევის შეუძლებლობაა. ეს თავისთავად საგანგაშო ნიშანია, თუმცა არქაულ
მდგომარეობაში დაბრუნება ახალ კატასტროფად შეიძლება იქცეს. რუსეთში შიდა დაპირისპირების
ერთ-ერთი სავარაუდო სცენარი წარსულში დაბრუნების მომხრეებსა და ცვლილებების მსურველ მო
ქალაქეებს შორის კონფლიქტია. როგორც რეფერენდუმმა აჩვენა ამ უკანასკნელთა შორის რუსეთის
მოსახლეობის უმრავლესობა, 70%, მოიაზრებს თავს.

2. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა: განახლებული დღის წესრიგი
ეჭვგარეშეა, რომ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს გავლენა რუსეთის საგარეო
პოლიტიკაზეც ექნებათ. საგარეო პოლიტიკის ძველი აქსიომები იგივე დარჩება, თუმცა მათი გან
ხორციელების ფორმები შესაძლოა შეიცვალოს. არქაული მმართველობის დაბრუნება დიდი ალბა
თობით საერთაშორისო ასპარეზზე უფრო აგრესიულ და რევანშისტულ რუსეთს ნიშნავს. რეალობა
კი სავარაუდო სცენარზე ბევრად რთულია: კრემლს ხომ მიზნების მისაღწევად ახლა უფრო ზომიერი
მეთოდების გამოყენება სჭირდება.
საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის შეცვლის გზების ძიება კრემლმა დიდი ხანია დაიწყო. პუტინს
„კოლექტიური დასავლეთისგან“ მისი უკრაინული ინტერვენციის დავიწყება, რუსეთზე დაკისრებული
სანქციების მოხსნა და რუსეთის ზესახელმწიფოების კლუბში დაბრუნებაა. ზესახელმწიფოს სტატუ
სი რუსული სისტემის ქვაკუთხედია, რომელითაც ერთპიროვნული მმართველობა და რუსეთის სხვა
შიდა პრობლემები მართლდება. იზოლირებული რუსეთი ზესახელმწიფო ვერ იქნება, ამისთვის ის
მსოფლიო წესრიგის პირველ ეშელონს უნდა დაუბრუნდეს.
რუსებს მათი ქვეყნის ნორმალურ, რიგით სახელმწიფოდ წარმოდგენა მართლაც გაუჭირდებათ. აქ
საჭიროა გამოვყოთ ის, რასაც დღეს რუსები ზესახელმწიფოში მოიაზრებენ: ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს
სტატუსი პირველ რიგში კეთილდღეობას გულისხმობს და არა სამხედრო ძლიერებას. ამას გარდა,
რუსეთის რესურსების შეზღუდულობა უკარგავს მოსკოვს სატელიტი ქვეყნების განუსაზღვრელი დრო
7

ით შენარჩუნების უნარს. ბელორუსის ლოიალობის შენარჩუნებისთვის რუსეთი ყოველწლიურად 100
მილიარდ აშშ დოლარს ხარჯავდა და ამოცანისთვის ჯერაც ვერ მიუღწევია. ეს ყველაფერი კრემლს
სხვა სახელმწიფოებზე გავლენის უფრო ზომიერი მეთოდების გამოყენებისკენ უბიძგებდა.
თანამედროვე რუსეთის ელიტამ იმ როლზე დაიწყო ფიქრი, რომელიც მათმა ქვეყნამ მსოფლიო პო
ლიტიკაში შეიძლება შეასრულოს. გლობალური პოლიტიკის მთავარ მოთამაშეებს შორის ადგილის
დამკვიდრებისთვის რუსეთს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მოსკოვის მიერ საერთაშორისო
ნორმებისა და გლობალური წესების ინტერპრეტაციის უფლების მოპოვება სჭირდება. ამ გზით კრემლი
იმ მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს დაზოგავს, რომელთა ხარჯვა სატელიტი სახელმწიფოების
ლოიალობის შესაძენად უწევს.
არის შემთხვევები როცა რუსეთის გლობალურ მოთამაშედ დამკვიდრებას მისი საზღვრების გარედა
ნაც უწყობენ ხელს. მოსკოვის სტრატეგიას ამერიკელ ექსპერტთა ნაწილიც იზიარებს2 და ეთანხმება
მოსაზრებას, რომ მსოფლიოს გავლენის სფეროებად დაყოფა გლობალური სტაბილურობის საწინდა
რი იქნება. ასეთი ინიციატივები კრემლს გლობალურ მოთამაშეებს შორის თავის დამკვიდრებისთვის
საკუთარ საზღვრებს გარეთ აგრესიული პოლიტიკის გამართლებაში ეხმარება.
კრემლის პროპაგანდისტულ იდეებს შორის უნდა გამოვყოთ რუსეთის, როგორც „ჰეგემონიის“ წი
ნააღმდეგ მებრძოლი მშვიდობისა და სუვერენიტეტის გარანტორის როლი. ასეთი განაცხადი განსა
კუთრებით ცინიკურად ჟღერს მოსკოვის უკრაინაში და სირიაში სამხედრო ინტერვენციების თუ სხვა
მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვის ფონზე. ასეა თუ
ისე, მზად უნდა ვიყოთ რუსეთის მხრიდან გლობალურ პოლიტიკაში ადგილის დამკვიდრებისთვის
საჭიროდ ჩათვლილი ახალი ნაბიჯებისთვის.
დასავლეთთან დიალოგის აღდგენის ბოლოდროინდელი მცდელობებით პუტინმა იმპროვიზაციის
გარკვეული უნარიც კი გამოავლინა. ეს სურვილი წინააღმდეგობაში არ მოდის კრემლის ძალისხმე
ვასთან დესტრუქციული ძალების მხარდაჭერითა და დეზინფორმაციული კამპანიების მეშვეობით
გააღრმავოს უთანხმოება დასავლეთის ქვეყნებს შორის და ისინი ერთმანეთს დაუპირისპიროს.
მთავარი მიზანი დასავლეთის დაბნეულობისა და სისუსტის რუსეთის გლობალურ მოთამაშედ დამ
კვიდრებისთვის გამოყენებაა. შესაბამისად, დიალოგის სურვილი არ ნიშნავს რუსეთის მზაობას უარი
თქვას აგრესიულ ქმედებებზე.
დასავლეთის პასიურობა, ევროკავშირის კრიზისი, საკუთარ თავში ჩაკეტილი ამერიკა და საფრანგე
თის მსგავსი ქვეყნების მიერ რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენის მცდელობები - ეს ყველაფერი
კრემლს არწმუნებს, რომ ამოცანა მიღწევადია. ანალოგიურ რეაქციას იწვევს დასავლური მედია,
რომელიც პუტინს „გამარჯვებულად“ და „უძლეველ ლიდერად“ აღწერს. ეს კრემლს მიანიშნებს, რომ
დასავლეთი „ვაჭრობისთვის“ მზადაა.
ამ კონტექსტში გვერდს ვერ ავუვლით რუსეთთან ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყების
მოსურნე მრავალრიცხოვან დასავლელ „პრაგმატისტებს“. ამ მიმდინარეობის საუკეთესო ნიმუში თო
მას გრემისა და ჯოზეფ ჰაბერმანის ესეა, რომელშიც ავტორები უკრაინული კრიზისის გადაწყვეტასა
და რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას მოსკოვის პირობებზე დათანხმებით გვთავაზობენ:
„გარიგება დონბასში მიმდინარე კონფლიქტს უნდა სცდებოდეს... თუ ზელენსკიმ ეს მიდგომა არჩია,
მას შეუძლია უარი თქვას უკრაინის ნატო-ში გაწევრიანებაზე და სანაცვლოდ, შეერთებულ შტატებ
თან უსაფრთხოების პოლიტიკაში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა მიიღოს. ასეთი ნაბიჯი უკრაინის
გეოპოლიტიკური ორიენტაციით გამოწვეულ მოსკოვის შეშფოთებასაც გაანელებდა. ამ შემთხვევაში
უკრაინას ყირიმის რუსეთის შემადგენლობაში გადასვლა, რუსული ძალების დონბასიდან გასვლის,
აღმოსავლეთ საზღვარზე კიევის კონტროლის აღდგენისა და დონბასის უკრაინის შემადგენლობაში
განსაკუთრებული სტატუსის გარეშე დაბრუნების სანაცვლოდ შეუძლია აღიაროს. დასავლეთი რუ
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სეთზე დაკისრებულ სანქციებს მოხსნიდა, უკრაინას კი რეკონსტრუქციის პროცესისთვის დახმარე
ბის მნიშვნელოვან პაკეტს შესთავაზებდა, მათ შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების
გატარებისთვისაც.“3
ასეთმა შემრიგებლურმა მიდგომამ დასავლეთის მიმართ კრემლის მიდგომა შეიძლება შეცვალოს
და ფუჭი მოლოდინები გაუჩინოს.
თავის მხრივ პოზიციები კრემლმაც შეარბილა. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთთან პარტნიორობას
გამოკითხული რუსეთის მოქალაქეების ორი მესამედი უჭერს მხარს.4 როგორც ჩანს, რუსეთის მოსახ
ლეობას ომის პარადიგმაში არსებობა აღარ მოსწონს. დასავლეთთან კონფრონტაციისთვის არც რუსე
თის ელიტის დიდი ნაწილია მზად. მართალია კრემლი რიტორიკულად აგრძელებს „მტრების ძებნას“,
თუმცა ახლა ეს უფრო ყეფას ჰგავს, ვიდრე კბენას. მიზანი ოპონენტების ხისტი რეაქციის პრევენციაა.
დღეს პუტინი დასავლეთს „ახალი კლუბის“ იდეას სთავაზობს, რომელშიც გაეროს უშიშროების საბჭოს
მუდმივი წევრები და მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყნები უნდა შევიდნენ. ამ კონცეფციის
ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი „კლუბის“ გარეთ გერმანიის დატოვებაა.
რა თქმა უნდა, დასავლეთის გარდა, პუტინის „კლუბის“ იდეა შეშფოთებას პეკინშიც იწვევს. ამ კონ
ცეფციის განხორციელება იალტის ახალი შეთანხმების ტოლფასი იქნება. ეს ნიშნავს ისეთი მსოფლიო
წესრიგის აღდგენას, რომელიც არც დღეს არსებულ ძალთა განაწილებას გაითვალისწინებს და ამავე
დროს, მოდერნიზაციისა და გლობალური პროგრესის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. მიუხედავად
მზარდი ექსპანსიონიზმის, მოსკოვის გეგმის მხარდაჭერისთვის, დიდი ალბათობით, ჩინეთიც არ იქნება
მზად. გასათვალისწინებელია, რომ კრემლის გეგმის უპასუხოდ დატოვება უკმაყოფილო მოსკოვის
აგრესიული ქმედებისა და პოლიტიკის მომასწავებელიცაა.
აშკარაა, რომ მსოფლიოს საგარეო პოლიტიკის ძველ პარადიგმებში დაბრუნებას კრემლი დასავ
ლეთთან „დაახლოების“ ახალი ინსტრუმენტებით ექსპერიმენტირების პარალელურად განაგრძობს.
რამდენად მისცემს საშინაო ვითარება და დასავლეთის ქცევა პუტინს ამ კომბინაციის განხორციელ
ების საშუალებას ჯერ გაურკვეველია. რა მოხდება თუ კრემლის ცდა წარუმატებელი აღმოჩნდება?
აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არასწორი იქნებოდა კრემლის საგარეო პოლიტიკაში მხოლოდ ერთი
ტენდენციის გამოყოფა. ჩვენ წინაშე ახალი კაკაფონიაა!

3. გავლენები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე
შეცვლილი ვითარება მოსკოვის მეზობელი სახელმწიფოებთან ურთიერთობაზეც აისახება. „ზესახელ
მწიფოს“ სტატუსი რუსეთისგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეშიც შესაბამის ქცევას მოითხოვს.
ამ ეტაპზე მოსკოვს ამ გალაქტიკის ცენტრად დამკვიდრებისთვის საჭირო რესურსები არ გააჩნია.
რუსეთის მოსახლეობა ჰეგემონობისადმი ინტერესს კარგავს და არც სხვა ქვეყნების ლოიალობის
ყიდვისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის ხარჯვაზეა თანახმა.
რუს იმპერიალისტთა წრეებში პოპულარული „ევრაზიის კავშირის“ იდეა მხარდაჭერას კარგავს. რუ
სეთის საკვანძო პრობლემა მეზობელი ქვეყნებისთვის მიმზიდველი სოციალურ-ეკონომიკური მო
დელის არქონაა. რუსეთმა ვერ შეძლო სხვა ქვეყნებისთვის მიმზიდველი ცივილიზაციური მოდელის
შექმნა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმოქმნილი დამოუკიდებელი ქვეყნები სხვა მისაბაძ
მაგალითებსა და მოდელებს შეჰყურებენ. ჩინეთი აგრძელებს „ახალი აბრეშუმის გზის“ ინიციატივის
აქტიურ მხარდაჭერას შუა აზიაში. „ევრაზიულ ინტეგრაციას“ დასავლეთის მიერ კრემლზე დაკისრე
3
4

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-25/price-peace-donbas
https://www.kommersant.ru/doc/4259349
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ბული სანქციებიც აძნელებს, მოსკოვი პარტნიორებისთვის „ტოქსიკურ“ ადგილად იქცა. ეკონომიკური
ზრდის მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების შემთხვევაშიც კი, რუსეთი ვერ შეძლებს შეერთებული შტატე
ბის, ევროკავშირის ან ჩინეთის (და მალე ინდოეთის) საპირწონე ძალად იქცეს.5
უკრაინასთან გაუცხოებამ ევრაზიული პროექტის უდიდესი ბზარი გააჩინა. საზიანო აღმოჩნდა მოს
კოვსა და მინსკს შორის გახშირებული კინკლაობაც. ბელორუსი ღიად დაუპირისპირდა რუსეთთან
გაერთიანებული სახელმწიფოს შექმნის ინიციატივას, რაც პუტინს ამ ახალი წარმონაქმნის პრეზი
დენტად გახდომას უქადდა.
რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართებაში დღეს წარმოებული პოლიტიკა შეიძლება განვიხილოთ
როგორც კრემლის ამბიციებისა და მათი რეალიზაციის გზაზე არსებული დაბრკოლებების ერთობლი
ობა. საქართველოს მაგალითზე კრემლმა უნდა აჩვენოს, თუ რამდენად შეუძლია დამოუკიდებელი
სახელმწიფოების საკუთარ ორბიტაზე შენარჩუნება და მათი დასავლურ ცივილიზაციაში ინტეგრი
რების შეჩერება. ამავე დროს, საქართველო ერთგვარი ტესტია „კოლექტიური“ დასავლეთისთვისაც,
რომელმაც უნდა აჩვენოს, თუ რამდენად მზადაა ის დამოუკიდებელ ქვეყნებს სუვერენიტეტისა და
დამოუკიდებლობის დაცვაში დაეხმაროს. საქართველოსთან 2008 წელს გამართული ომისა და მისი
ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირებას მოყოლილი ეიფორია მალევე გაიფანტა. „დარტყმისა და დასჯის“
მოდელმა, რომელსაც რუსეთი მეზობელი ქვეყნების მორჩილების უზრუნველყოფისთვის იყენებდა,
საბოლოოდ აზრი უკრაინასთან ომის შემდეგ დაკარგა.
კრემლმა საგარეო პოლიტიკის ნაკლებად აგრესიული მოდელისა და პოსტ-საბჭოთა სივრცეში დომი
ნირების გამართლებისთვის ახალი არგუმენტების ძიება დაიწყო. წამოიჭრა „ნეიტრალიტეტის“ იდეა.
საქართველოს და შავი ზღვის სხვა ქვეყნების „ნეიტრალიტეტი“ რეგიონში ნატო-ს გაფართოებისა და
ზოგადად, ამ ქვეყნების დასავლეთთან ინტეგრაციის მუხრუჭად განიხილება. „პერმანენტული ნეიტრა
ლიტეტი შავი ზღვის ქვეყნებში გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნების
წამყვან პირობად იქცა. ეს ხელსაყრელი შეიძლება აღმოჩნდეს როგორც რუსეთისთვის, ისე მთლი
ანად დასავლეთისთვის. მაგალითისთვის ამ შემთხვევაში ნეიტრალიტეტის ავსტრიული კონცეფცია
გამოდგებოდა“, ამტკიცებენ კრემლთან დაახლოებული ექსპერტები.6
რუსეთის პოსტ-მოდერნული პოლიტიკის კონტექსტში, რომელიც მანიპულაციებსა და პასუხისმგებ
ლობისგან გაქცევას ითვალისწინებს, საქართველოს „ნეიტრალურმა“ სტატუსმა ქვეყნის შიდა საქმე
ებში ჩარევის ახალი წინაპირობები შეიძლება შექმნას. ასეთი ალბათობა განსაკუთრებით მაღალია
მაშინ, როცა მოსკოვი მსოფლიოს დარწმუნებას თამაშის წესების მისეული ინტერპრეტაციის უფლების
ქონაში ცდილობს.
დასავლეთთან დიალოგის ძიების პროცესში მყოფი რუსეთი საქართველოსთან ახალი ღია დაპირის
პირებისთვის მზად არ არის. 2019 წელს, თბილისსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების დაძაბვის
ახალ ეტაპზე7, რუსეთის სათათბირომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც მთავრობას საქართვე
ლოზე სანქციების დაკისრებისკენ მოუწოდებდა (რაც ორ სახელმწიფოს შორის არსებული პოლიტი
კური კრიზისის ესკალაციას გამოიწვევდა). პუტინის რეაქცია ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა,
მან გამოაცხადა რომ საქართველოსთვის ახალი სანქციების დაწესებისთვის მზად არ იყო. მოსკოვი
დასავლეთთან დიალოგის ძიებას აგრძელებდა.

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/seven-steps-beyond-the-crisis-horizon-reflecting-on-past-mistakes/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/neutrality-for-the-black-sea-region-countries-abstraction-unattainable-goalor-effective-model/
7
2019 წლის 20 ივნისს რუსი დეპუტატის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიმართვამ საპროტესტო
აქციების ტალღა გამოიწვია. თბილისის ქუჩებში ასობით ათასი პროტესტანტი გამოვიდა. პოლიციასთან შეტაკებისას 240
ადამიანი დაშავდა. რუსეთმა საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობების შეზღუდვა დაიწყო.
5
6
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მოსკოვი გააგრძელებს საქართველოს საკუთარი გავლენის ქვეშ მოქცევის პოლიტიკას. „გაგუდვის
ინსტრუმენტი“ ცნობილია: პრო-რუსულ პოლიტიკურ ძალებთან და ბიზნესმენებთან გარიგებები, რო
მელთა მიზანი მოსახლეობაში რუსეთისადმი მხარდაჭერის გაღვივებაა. დასავლეთის პასიურობა,
რომელსაც ის დემოკრატიის მხარდაჭერისა და დამოუკიდებელი ქვეყნების დასავლური ინტეგრაცი
ის ხელშეწყობის სფეროებში ბოლო წლებში ავლენს, რეგიონში რუსეთის დაბრუნების დამატებითი
იმპულსი იყო. დასავლეთის ქვეყნების პანდემიითა და შიდა პოლიტიკის დღის წესრიგზე გადართვით
გამოწვეულმა ვაკუუმმა მოსკოვში ექსპანსიონისტური განწყობები გააღვივა. ამავე დროს უნდა გა
ვითვალისწინოთ, რომ კრემლის ანალიტიკური და პოლიტიკური წრეები პარალიზებულია, რაც მისი
სტრატეგიის სისუსტეზე აისახება. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის უარყოფითი დამოკი
დებულებაა, რომელსაც რუსეთის მოსახლეობის მზარდი ნაწილი მილიტარისტული რიტორიკისა და
სამხედრო კამპანიების მიმართ ავლენს.
სასიცოცხლო პრობლემებითა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებთან ურთიერთობების მოწეს
რიგებით დაკავებულ კრემლს საქართველოში მნიშვნელოვანი აქტიურობის, პოზიტიური იქნება ეს
თუ დესტრუქციული, რესურსი ამ ეტაპზე არ გააჩნია. თუმცა არსებობს დესტაბილიზაციის სხვა ფაქ
ტორიც, ეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ანკლავები და მათი მმართველი
ჯგუფებია, რომლებიც კრემლის ყურადღებისა და ფინანსური დახმარების მიღებისთვის იბრძვიან.
ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ მუდმივი დაძაბულობის
გამომწვევები არიან. მათი ასეთი ქცევით, რომელიც დიდი ხანია მანიპულაციას დაემსგავსა, თავად
კრემლიც კი დაღლილია.
ასე აღწერს რუსული ანალიტიკური საზოგადოების წარმომადგენელი რუსეთის პოლიტიკური წრე
ების ამჟამინდელ განწყობას: „რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს ჩვენ მოკავშირეთა და პარტნიორთა
დახმარების მყისიერ შეწყვეტას. მაგრამ ეს დახმარება უნდა გახდეს უკეთესად მიმართული, უფრო
გამჭვირვალე, ეფექტური და ამასთან ერთად ნაკლებად მძიმე რუსეთისთვის. ეს შესაძლებელია და
როგორც აღმოჩნდა, აუცილებელიც კია. შესაბამისად, შესაძლებელი და აუცილებელია ხელი შეეწყოს
თვითაღიარებული რესპუბლიკების ლიდერებს, რათა მათ განაახლონ დიალოგი ოპონენტებთან,
რომლის მიზანი კონფლიქტების მოგვარებასთან შესაძლოა ნელა, მაგრამ სტაბილურად მიახლოება
უნდა იყოს. დამალული არავისთვისაა, რომ ყველა თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში არიან ძალები,
რომლებიც არ არიან დაინტერესებულები დიალოგით და მხოლოდ მოსკოვის დახმარების იმედად
არიან. რამდენად მიზანშეწონილია გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსეთმა ფსონი ასეთ ძალებზე
გააკეთოს?“8
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე დაკვირვებისას რამდენიმე წინააღმდეგობრივი ტენდეცია
იკვეთება. ერთი მხრივ, აშკარაა, რომ რუსეთი არ არის მზად საქართველოს დასამორჩილებლად
„რკინის მუშტის“ გამოყენებისთვის. მართალია, ამისთვის უკრაინა ან ბელარუსი უფრო გამოადგე
ბათ, მაგრამ ვერ გამოვრიცხავთ კრიზისულ სიტუაციასაც, რომელშიც რევანშისტული ძალები საქარ
თველოსგან ახალი მტრის ხატის შექმნას შეეცდებიან. ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმ ძალების
არსებობაზე საქართველოში, რომლებსაც რუსული ჩარევის გამოყენება ან პროვოცირება შეუძლიათ.
სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში საკუთარი დღის წესრიგის მქონე სხვა მოთამაშეებიც
არიან: თურქეთი, ირანი და ჩინეთი. როგორც დრომ აჩვენა, მოსკოვის სხვადასხვა ჭადრაკის დაფაზე
ერთდროულად თამაშის უნარი გაზვიადებული იყო. ამგვარად, არ არის გამორიცხული რუსეთ-საქარ
თველოს ურთიერთობაზე გავლენის მქონე ფაქტორების ამ ურთიერთობის ჩარჩოს გარეთ წარმოქმნაც
და რეგიონული პროცესების მოულოდნელი სცენარით განვითარებაც.
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კორონავირუსით გამოწვეული გლობალური კრიზისი ჯერ არ დასრულებულა. მსოფლიო ახალ
ეტაპზე გადადის, შედეგები ჯერ უცნობია. პანდემიამ კრემლს პოლიტიკური რეჟიმისა და სა
ხელმწიფო სტრუქტურის შეცვლის საშუალება მისცა, რაც მან მმართველი კორპორაციისთვის
ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის გამოიყენა. საკუთარი თავის გადარჩენის ასეთი პოლიტიკა
მომავალი კონფლიქტების საწინდარია. რუსეთი ცდილობს ფეხი აუბას იმ პროცესებს, რომლებიც
ძველი სტატუს-კვოს მოშლას ახლავს თან, თუმცა ჯერ ვერც ახალ რეალობას ქმნის, რადგან ეს იმ
სიღრმისეულ ცვლილებებთან არის დაკავშირებული, რომელთა გატარებას კრემლი შეძლების
დაგვარად არიდებს თავს. კრემლმა გადარჩენის მოდელად გადაგვარება არჩია; პოლიტიკური
გადაგვარების შედეგი კი ყოველთვის არასახარბიელოა.
თვითგადარჩენასთან დაკავშირებული დრამატული მოვლენები გავლენას რუსეთის საგარეო
პოლიტიკაზეც მოახდენს, რომელიც, თავის მხრივ, ცდილობს გაორებული დღის წესრიგი დაიცვას:
ერთი მხრივ შეკავების პოლიტიკის აწარმოოს, მეორე მხრივ კი ლიბერალურ ცივილიზაციასთან
თანამშრომლობა გააღრმავოს. მოსკოვის მიერ საკუთარი თავისთვის დაგებული მახე სახეზეა:
გარესამყაროსთვის ანგარიშის გაწევის გარეშე მოსკოვი ვერაფერს მიაღწევს; ამავე დროს, პუ
ტინის რეჟიმს გადარჩენისთვის მტრის ხატი და რევანშისტული განწყობების უწყვეტი გაღვივება
სჭირდება. ამ გაორების ერთადერთი შედეგი მუდმივი გაურკვევლობა იქნება.
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