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 თავი 1

სტრატეგიული კონტექსტი: 
საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია და არჩევნის არსი

შესავალი: საგარეო პოლიტიკა ტრანზიციის დროს

1962 წლის 22 ოქტომბერი იყო, საღამოს შვიდი საათი. პატარა ბიჭუნა თავისი სახ-
ლის სასტუმრო ოთახში იატაკზე იჯდა და ტელევიზორს უყურებდა. ტელევიზიით 
პრეზიდენტი ჯონ ფიცჯერალდ კენედი გამოდიოდა და ამერიკის საზოგადოებას 
საბჭოთა კავშირთან ავბედითი კრიზის შესახებ უამბობდა, რომელიც კუბაზე ბირ-
თვული რაკეტების განლაგებით იყო გამოწვეული. ბიჭუნას მშობლები სიმშვიდის 
შენარჩუნებას ცდილობდნენ, მაგრამ მათ თვალებში ჩაბუდებული შიშის შენიღბვა 
შეუძლებელი იყო. აშშ ბირთვული ომის ზღვარზე იმყოფებოდა.

კარიბის ზღვის კრიზისი მშვიდობიანად დასრულდა და საბოლოოდ, ცივი ომიც 
ბირთვული ომის გარეშე დამთავრდა. გარკვეული დროის განმავლობაში შეიქმნა 
შთაბეჭდილება, რომ ცივი ომის შემდგომი ეპოქა მშვიდობიანი უნდა ყოფილიყო. 
მართლაც, როცა 1989 წელს ბერლინის კედელი დაინგრა და შემდეგ, 1991 წელს 
საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მთელ მსოფლიოს ეიფორიის მსგავსი გრძნობა და-
ეუფლა. პრეზიდენტმა ბუშმა (1989-1993) ცივი ომის დასასრულს „დიდი იმედების 
დრო“ უწოდა, „უმაგალითო შესაძლებლობა ... ვიმუშაოთ ახალი სამყაროს ახალ 
მსოფლიო წესრიგად გარდასაქმნელად, რომელიც შედგება დემოკრატიული, შემწ-
ყნარებელი და ეკონომიკურად თავისუფალი მთავრობებისაგან, რომლებიც მზად 
არიან გადაჭრან განსხვავებები მშვიდობიანი გზით, დამუქრების ან ძალის გამო-
ყენების გარეშე“.1

ცხადია, არ უნდა დავაკნინოთ იმ ფაქტის მნიშვნელობა, რომ ოჯახები ყოვლის-
მომცველი ბირთვული ომის შიშისგან გათავისუფლდნენ. ამ კუთხით, ცივი ომის 
დასრულების შემდეგ, მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდა. ამასთან, ძალიან მალე 
დავინახეთ, რომ ცივი ომის დასრულება არ ნიშნავს ზოგადად ომების დასრულებას. 
1990-იან წლებს ნამდვილად მოიგონებენ, როგორც სამშვიდობო შეთანხმებებისა 
და დემოკრატიზაციის ხანას, მაგრამ ასევე ეთნიკური წმენდის, სამოქალაქო ომე-
ბის, გენოციდის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ახალი 
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შესავალი: საგარეო პოლიტიკა ტრანზიციის დროს

გაუარესების ეპოქას. ეს იყო მშვიდობისა და წესრიგისკენ გარღვევის ათწლეული, 
მაგრამ მას ანარქია და ქაოსიც ახლდა თან. ამერიკის საგარეო პოლიტიკისთვის 
ეს იყო დიდი გამარჯვებების, მაგრამ ასევე სამწუხარო წარუმატებლობების ათწ-
ლეული.

1990-იან წლებში „გლობალიზაციის“ დღის წესრიგის ფორმირების მოწმენიც 
გავხდით. გლობალიზაციას ბევრი მიესალმება ისეთი დამსახურებების გამო, რო-
გორიცაა კაპიტალიზმისა და ეკონომიკური თავისუფლების ყოფილი კომუნისტური 
ბლოკის და მესამე სამყაროს ქვეყნებში გავრცელება, თანამედროვე ტექნოლო-
გიებისა და ბაზრების წყალობით მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილის ერთმანეთ-
თან დაკავშირება და გლობალური კეთილდღეობისთვის საფუძვლების შექმნა. 
პრეზიდენტი კლინტონი საუბრობდა „გლობალიზაციის მატარებელზე“, რომლის 
„მიმართულების შეცვლა შეუძლებელია“ და რომელიც „ასობით მილიონ ადამიანს 
გამოიყვანს სიღარიბიდან“. ამასთან, იგი ასევე გვაფრთხილებდა, რომ გლობალიზა-
ციას „უფრო ადამიანური სახე“ სჭირდებოდა. საჭირო იყო, ყურადღება მიქცეოდა 
ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა: გლობალური გარემოს დაცვა, შიდსის გლობალუ-
რი კრიზისი და მზარდი უფსკრული მდიდარ და ღარიბ ერებს შორის.2 მართლაც, 
1990-იან წლებში წარმოიშვა ძლიერი ანტიგლობალისტური მოძრაობა. პირველად 
სიეტლში, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სამიტის დროს და შემდეგ მსოფ-
ლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ საერთაშორისო ეკონომიკურ შეხვედ-
რებზე. ამ მოძრაობამ გააჩაღა ყველაზე ფართომასშტაბიანი და ძალადობრივი 
საერთაშორისო საპროტესტო მოძრაობა, 1960-1970-იანი წლების ვიეტნამის ომის 
წინააღმდეგ მიმართული მოძრაობის შემდეგ. ამდენად, გლობალიზაციის დღის 
წესრიგისთვისაც 1990-იანი წლები ცალსახა შედეგებით არ დასრულებულა.

შემდეგ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგიკული და შემზარავი ტერაქტი მოხ-
და. „თავდასხმა აშშ-ზე“ – დიდი ასოებით ეწერა მეორე დღეს „ნიუ-იორკ ტაიმსის“ 
სატიტულო გვერდზე, სწორედ ისე, როგორც ეს ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლე-
ნას შეეფერება. გაზეთი აღწერდა „ფერფლის, გაზების, კვამლისა და შენობიდან 
გადმომხტარ მსხვერპლთა ჯოჯოხეთურ შტორმს“, რომელიც მსოფლიო სავაჭრო 
ცენტრის ცათამბჯენების ჩამონგრევას მოჰყვა თან.3 კიდევ ერთმა გატაცებულმა 
თვითმფრინავმა თითქმის შუაზე გადახლიჩა დედაქალაქ ვაშინგტონში განლაგე-
ბული ამერიკული თავდაცვის ციხე-ბურჯი – პენტაგონის შენობა. მსხვერპლის 
რაოდენობა იზრდებოდა. შოკი ძალიან ღრმა იყო. დაუცველობის ახალმა განცდამ 
მოიკიდა ფეხი, მით უფრო, რომ მალევე გამოჩნდა – ეს არ იყო იზოლირებული 
მოვლენები. პრეზიდენტმა ბუშმა უმცროსმა გამოაცხადა „ტერორიზმის წინააღ-
მდეგ ომი“, რომელიც ავღანეთში, ოსამა ბინ ლადენის, ალ-ქაიდას ტერორისტუ-
ლი ქსელისა და თალიბანის რეჟიმის გასანადგურებლად 2001 წლის ოქტომბერში 
დაიწყო. თუმცა, ომი იქ არ დასრულებულა. „იგი არ დასრულდება მანამ, სანამ 
საერთაშორისო მასშტაბით მოქმედ ყველა ტერორისტულ ჯგუფს არ ვიპოვით, 
გავაჩერებთ და დავამარცხებთ“, – თქვა ბუშმა.4 ამ ამბებიდან ორ წელზე ნაკლებ 
ხანში, ტერორიზმთან ომის გადამწყვეტი ფრონტის საბაბით, აშშ-ს ადმინისტრა-
ციამ ამერიკა ერაყის ომში ჩართო.
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თ ა ვ ი  1 სტრატეგიული კონტექსტი

ერაყის ომი, 1960-1970-იანი წლების ვიეტნამის ომის შემდეგ, ყველაზე წინააღ-
მდეგობრივ საგარეო პოლიტიკურ საკითხად იქცა აშშ-ში. ომმა, ისევე, როგორც 
დიდი დეპრესიის დროიდან ყველაზე ძლიერმა, ეროვნული და საერთაშორისო 
მასშტაბის ეკონომიკურმა კრიზისმა, 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბა-
რაკ ობამას გამარჯვებასაც შეუწყო ხელი. საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ობა-
მამ გააცნობიერა ამერიკის საგარეო პოლიტიკის წინაშე მდგარი ორივე საფრთხე 
და დაინახა წინსვლის შესაძლებლობებიც. მისი თქმით, „ამ საუკუნის საფრთხე-
ები წარსულის საფრთხეებს არ ჩამოუვარდება, ხოლო გარკვეული სახით უფრო 
კომპლექსურიცაა“. ტერორიზმი, მასობრივი განადგურების იარაღი, უფრო მეტი 
ომი ახლო აღმოსავლეთში, მეტი გენოციდი და სხვა სისხლიანი კონფლიქტები, 
კლიმატის ცვლილება, გლობალური პანდემიები, გლობალური რეცესია, მზარდი 
ზესახელმწიფოები ჩინეთის სახით, ძალამოკრებილი ზესახელმწიფოები რუსეთის 
სახით – ეს გამოწვევები ქმნიან რთულ და კომპლექსურ დღის წესრიგს. ამასთა-
ნავე, ყოველივე ამის გააზრება არ იძლევა საფუძველს, რომ „პესიმიზმს მივეცეთ. 
ის უფრო მოქმედებისკენ მოგვიწოდებს ... ლიდერობის ახალი ხედვისკენ, რომე-
ლიც 21-ე საუკუნეს სჭირდება და რომელიც მიმართულია „კაცობრიობის საერთო 
უსაფრთხოებისაკან“.5

თითოეული ეს გამოწვევა, ასევე 2011 წლის „არაბული გაზაფხულითა“ და სხვა 
მოვლენებით განპირობებული ახალი გამოწვევები, ცალკე აღებულიც კი ძალიან 
ღრმა და სერიოზულია. მათ კომპლექსურ გავლენასთან შეჭიდება კი 21-ე საუკუ-
ნის პირველ ათწლეულს მართლაც ისტორიული ტრანზიციის პერიოდად აქცევს.

ისევე, როგორც აშშ-ს ბოლო ოთხმა პრეზიდენტმა შესძინა ერთმანეთისაგან 
განსხვავებული აქცენტები ახალ ეპოქაში აშშ-ს როლს, წამყვანმა მკვლევრებმა 
და ანალიტიკოსებმაც ერთმანეთისგან განსხვავებული ხედვები შემოგვთავაზეს 
ამ ეპოქის ბუნებაზე. 1989 წელს, ჯერ კიდევ კომუნიზმზე პოლიტიკური და იდე-
ოლოგიური გამარჯვების ტრიუმფის პირობებში, ნეოკონსერვატორი მოაზროვნე 
ფრენსის ფუკუიამა საუბრობდა „ისტორიის დასასრულზე ... დასავლური ტიპის 
ლიბერალური დემოკრატიის, როგორც მთავრობის საბოლოო ფორმის, უნივერსა-
ლიზაციაზე“.6 რამდენიმე წლის შემდეგ, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორ-
მა, სემუელ ჰანტიგტონმა შემოგვთავაზა „ცივილიზაციათა შეჯახების“ ნაკლებად 
ოპტიმისტური სურათი, ძირითადად დასავლურ და ისლამურ სამყაროებს შორის, 
რომელსაც პოლიტიკური და სამხედრო კონფლიქტები უნდა ხლებოდა თან.7 „ნიუ-
იორკ ტაიმსის“ მესვეტე თომას ფრიდმანმა წამყვანი მნიშვნელობა უფრო ეკონო-
მიკას მიანიჭა – ლიბერალიზმს, ცივილიზაციათა შეჯახებას და ძალთა პოლიტიკას 
მან „ძველი სისტემა“ უწოდა, ხოლო გლობალიზაციას – „ახალი სისტემა“.8 ნეოკონ-
სერვატორებმა გამოაცხადეს – ჩარლზ კრაუტჰამერის ხშირად ციტირებული ფრა-
ზა რომ ვიხმაროთ – „უნიპოლარული მომენტი“, როცა ერთადერთი დომინანტი 
ძალა არის აშშ და მსგავსი რამ ანტიკური რომის შემდეგ არც ყოფილა.9 ძმები 
როკფელერების ფონდის გამოცემაში ხაზგასმულია „არასამხედრო სახის საფრ-
თხეების“, განსაკუთრებით გლობალური სიღარიბისა და გარემოს განადგურების 
მნიშვნელობა და საუბარია „საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის“ აუცილებლო-
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ბაზე, რათა არ მოხდეს მათი „უფრო დიდ საფრთხეებად გარდაქმნა“.10 მკვლევარი 
და ჟურნალისტი ფარიდ ზაქარია წერდა „ პოსტამერიკულ სამყაროზე და დიდ 
ტრანსფორმაციაზე, რომელიც მსოფლიოში ხდება... [იგი] ქმნის საერთაშორისო 
სისტემას, რომელშიც მსოფლიოს ყველა კუთხის ქვეყანა არა ობიექტი და უბრალო 
დამკვირვებელი, არამედ სრულუფლებიანი აქტორია. ეს არის ნამდვილად გლობა-
ლური წესრიგის დაბადება“.11 ჩარლზ კუპჩანი მას „არავის სამყაროს“ უწოდებდა, 
სადაც უპრეცედენტო პოლიტიკური და იდეოლოგიური სიჭრელის პირობებში, არ 
არსებობს დომინანტი ქვეყანა.12 ჩემს ნაშრომებში მე გამოვიყენე მეტაფორა ას-
ტრონომიიდან პტოლემეოსის სამყაროს კოპერნიკისეულ სამყაროდ ტრანზიციის 
შესახებ. პირველ შემთხვევაში, ცენტრშია აშშ და დანარჩენები მის ირგვლივ ბრუ-
ნავენ, ხოლო მეორეში – სამყაროს ცენტრში გლობალური მმართველობის შექმნის 
მცდელობის პარალელურად, 21-ე საუკუნის ნაციონალიზმი ცალკეულ ქვეყნებს 
საკუთარ ორბიტებს უქმნის.13

აღნიშნულ ხედვებს შორის განსხვავებების მიუხედავად, ყველა აღიარებს საგა-
რეო პოლიტიკის მნიშვნელობას. დროდადრო ისევ გვესმის ხმები, რომ აშშ-ს შეუძ-
ლია და აუცილებელიცაა, უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს საშინაო საქმეებს. მას 
აქვს ფუფუნება, ნაკლებად ადარდებდეს და ნაკლებიც მოიმოქმედოს დანარჩენი 
მსოფლიოსთვის. თუმცა, ხუთი ფუნდამენტური მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ 
საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელობა არ დავაკნინოთ.

პირველი: უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საფრთხეები. 11-მა სექტემ-
ბერმა დრამატულად ხელშესახები გახადა ეს საფრთხეები. ისინი აღარაა „სადღაც 
შორს“, მსოფლიოს მოშორებულ კუთხეებში, არამედ უკვე აქაა – სახლში. ეს არ 
ეხება მხოლოდ ტერორიზმს. მართალია, ცივი ომის შემდეგ მსოფლიოს წამყვან 
სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, მაგრამ 
თანამშრომლობა გარანტირებული მაინც არაა, მით უფრო, თუ სხვადასხვა სა-
კითხზე ჯერაც არსებულ განსხვავებებს და რუსეთსა და ჩინეთში არსებულ შიდა 
პოლიტიკურ არასტაბილურობას გავითვალისწინებთ. ახლო აღმოსავლეთში ისევ 
ხდება ომები და სტაბილურობა კვლავაც ძალიან მყიფეა ბევრ ისეთ რეგიონში, 
როგორიცაა: სამხრეთი აზია (ინდოეთი, პაკისტანი) და აღმოსავლეთი აზია (ორი 
კორეა, ჩინეთი, ტაივანი). მასობრივი განადგურების იარაღი ხან ერთ და ხან მე-
ორე რეგიონში ვრცელდება და სრულიად შესაძლებელია, ტერორისტების ხელში 
აღმოჩნდეს. აშშ დგას ახალი სახის საფრთხეების წინაშეც, როგორიცაა: მრავალ-
მილიონიანი ფატალურობის პოტენციალის მქონე ფრინველის გრიპი და სხვა „მა-
სობრივი განადგურების დაავადებები“. ძალიან საშიში გახდა კიბერსაფრთხეები, 
არა მხოლოდ ტექნიკური თვალსაზრისით, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე 
გავლენის მოხდენის აქამდე უპრეცედენტო პოტენციალით.

მეორე: ამერიკის ეკონომიკა დღეს ისეა ინტერნაციონალიზებული, როგორც 
არასდროს. თუ 1960 წელს საგარეო ვაჭრობა აშშ-ს მთლიანი შიდა პროდუქტის 10 
პროცენტზე ნაკლებს შეადგენდა, დღეს ეს მაჩვენებელი თითქმის 30 პროცენტია. 
ამერიკელი მუშახელის დასაქმების ადგილები სულ უფრო დამოკიდებული ხდება, 
როგორც იმპორტით განპირობებულ კონკურენციაზე, ისე ექსპორტით შექმნილ 



6

თ ა ვ ი  1 სტრატეგიული კონტექსტი

შესაძლებლობებზე. ფედერალური რეზერვის მმართველ საბჭოს, საპროცენტო 
განაკვეთის დადგენისას, შიდა ფაქტორების გარდა – როგორიცაა ინფლაცია – 
სულ უფრო მეტად უწევს საგარეო ფაქტორების – ვალუტის გაცვლითი კურსების 
და უცხოელი ინვესტორების მოსალოდნელი რეაქციის გათვალისწინება. კერძო 
საფინანსო ბაზრებიც სულ უფრო გლობალური გახდა. 1997 წლის აზიის საფონდო 
ბაზრებისა და შემდეგ, 1998 წლის რუსეთის ეკონომიკის კრახის შედეგები საშუალო 
ფენის ამერიკელებმა საკუთარ თავზე იგრძნეს, როცა მათი ფონდები და დანაზო-
გები გაუფასურდა. ასევე, როცა 2008 წლის ბოლოს აშშ-ს საფინანსო ბაზრებზე 
დაიწყო კრიზისი, უარყოფითი შედეგები მთელ მსოფლიოში გავრცელდა.

მესამე: საჯარო პოლიტიკის ბევრი სფერო, რაც ადრე „შიდა საქმედ“ იყო მიჩ-
ნეული, დღეს ინტერნაციონალიზებულია. გარემოს დაცვის დღის წესრიგი 1960-
1970-იანი წლების შიდა პრობლემებიდან დღეს ისეთ გლობალურ პრობლემებზე გა-
დაერთო, როგორიცაა გლობალური დათბობა და ბიომრავალფეროვნება. 1980-იანი 
წლების ანტინარკოტიკული პოლიტიკა „უბრალოდ თქვი არა“ ვეღარ იმუშავებს 
იმ პირობებში, როცა ყოველდღიურად ათასობით ტონა ნარკოტიკი შედის აშშ-ში 
ლათინური ამერიკიდან, აზიიდან და მსოფლიოს სხვა წერტილებიდან. გამოძიების 
ფედერალური ბიუროს მიერ შედგენილი სია – „ათი ყველაზე საშიში ძებნილი“, 
1950-იან წლებში ძირითადად ამერიკაში მოქმედი კრიმინალური დაჯგუფებების 
წარმომადგენლებისგან შედგებოდა, როცა სია პირველად გამოქვეყნდა, 1997 წელს 
კი ათიდან რვა ძებნილი საერთაშორისო კრიმინალი იყო (და ეს ყველაფერი 2001 
წლის 11 სექტემბრამდე, ვიდრე ოსამა ბინ ლადენი და სხვა ტერორისტები სიის სა-
თავეში მოექცეოდნენ). ასევე გლობალურ მიდგომას საჭიროებს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ისეთი პრობლემა, როგორიცაა შიდსი. 2007-2008 წლებში ძირითადად 
ჩინური წარმოების საბავშვო სათამაშოებთან, შინაური ცხოველების საკვებთან 
და რეცეპტით გასაცემ წამლებთან დაკავშირებული პრობლემები გვიჩვენებს, რომ 
პროდუქტების უვნებლობა შეუძლებელია მხოლოდ ან თუნდაც უპირატესად შიდა 
რეგულირების საკითხად დარჩეს. ამ და უამრავ სხვა სექტორში შიდა და საგა-
რეო პოლიტიკის გამიჯვნა სულ უფრო ბუნდოვანი გახდა, რადგან ამერიკელთა 
ცხოვრების იმ სფეროებზე, ადრე შიდა პოლიტიკას რომ მიაკუთვნებდნენ, დღეს 
საერთაშორისო ძალები ახდენს გავლენას.

მეოთხე: ამერიკელი ხალხი რასობრივად და ეთნიკურად სულ უფრო მრავალ-
ფეროვანი ხდება და სულ უფრო მეტ ადამიანსა და ადამიანთა ჯგუფს უჩნდება 
პირადი ინტერესი საგარეო პოლიტიკაში. იდენტობით განპირობებული საგარეო 
პოლიტიკის გარკვეულ შემთხვევებს მე-19 საუკუნეშიც კი ვაწყდებით და იგი საკ-
მაოდ გავრცელებული იყო ცივი ომის დროს. თუმცა დღეს სულ უფრო მეტი ამე-
რიკელი უკავშირებს საკუთარ წინაპრებს და მემკვიდრეობას ცალკეულ ქვეყნებსა 
და რეგიონებს, აფიქსირებს თავის ინტერესს და ცდილობს, გავლენა მოახდინოს ამ 
ქვეყნებისა და რეგიონების მიმართ ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე.

მეხუთე: აშშ-ს ძალიან გაუჭირდება დაიცვას თავისი ყველაზე ფუძემდებლური 
ღირებულებები, თუ ყურადღებას არ მიაქცევს ამ ღირებულებების მძიმე ხელყოფის 
ფაქტებს თავის საზღვრებს მიღმა. ამისთვის მსოფლიო მისიონერის ან მსოფლიო 



7

საერთაშორისო სისტემის კონტექსტი

პოლიციელის როლის მორგება საჭირო არაა. თუმცა ასევე, შეუძლებელია, რომ 
სახელმწიფო მხარს უჭერდეს დემოკრატიას, თავისუფლებასა და სამართლიანო-
ბას, მაგრამ გენოციდის, დევნის, წამებისა და სხვა საშინელ ფაქტებზე ამბობდეს: 
– „ეს ჩემი საქმე არ არის“.

საგარეო პოლიტიკა გავლენას ახდენს ამერიკელებზე, როგორც ცალკეულ ინ-
დივიდებზე, ისე მთლიანად ერზე. არჩევანი, რომელიც ამ პოლიტიკას აქვს, სულ 
ცოტა, ისევე მნიშვნელოვანია 21-ე საუკუნისათვის, როგორც ცივი ომისა და ბირთ-
ვული ხანის არჩევანი იყო მე-20 საუკუნისათვის.

წიგნს აქვს ორი პრინციპული ამოცანა: 1) მოგვცეს საერთაშორისო ურთიერ-
თობების თეორიასა და აშშ-ს დიპლომატიის ისტორიაზე დაფუძნებული ჩარჩო 
საგარეო პოლიტიკის ანალიზისთვის; 2) მიუსადაგოს ეს ჩარჩო აშშ-ს საგარეო პო-
ლიტიკის დღის წესრიგს ცივი ომის შემდგომ ხანაში.

ანალიტიკური ჩარჩო, როგორც წიგნის სათაურშია მითითებული, არის არჩევ-
ნის დინამიკა. ის სტრუქტურირებულია ფუნდამენტური კითხვების ორი ჯგუფის 
გარშემო, რომლებიც მუდმივად დისკუსიის ცენტრშია, დამოუკიდებლად იმისგან, 
თუ კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკის რომელი თემა ან რა დროითი ჩარჩო გა-
ნიხილება მოცემულ დისკუსიაში. ესენია:

 ■ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიასთან დაკავშირებული კითხვები – რა 
არის ეროვნული ინტერესები და რომელია მათი განხორციელების ყვე-
ლაზე კარგი გზა?

 ■ საგარეო პოლიტიკის პროცესთან დაკავშირებული კითხვები – რა როლი 
აქვს ამერიკის პოლიტიკური სისტემის ცალკეულ ინსტიტუტებსა და აქტო-
რებს და როგორია მათი გავლენა?

საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის ფორმულირება არის არჩევნის არსი, ანუ 
მიზნების განსაზღვრა და მათ მისაღწევად საჭირო პოლიტიკის შემუშავება. სა-
გარეო პოლიტიკის პროცესი არის არჩევნის პროცესი, ანუ საგარეო პოლიტიკის 
ფორმირება პოლიტიკური ინსტიტუტების მეშვეობით და ამერიკის პოლიტიკურ 
სისტემაში მოქმედი საზოგადოებრივი გავლენების პირობებში.

წიგნის პირველი ნაწილი ეძღვნება თეორიას (ამ თავში და მე-2 და მე-3 თავებში) 
და ისტორიას (მე-4, მე-5 და მე-6 თავები), რომლებიც მნიშვნელოვანია აშშ-ს საგა-
რეო პოლიტიკის არჩევნის დინამიკის ანალიტიკური ჩარჩოს დასადგენად. წიგნის 
მეორე ნაწილი ამ ჩარჩოს უკვე იმ არჩევნის გასაანალიზებლად იყენებს, რომლის 
წინაშეც აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 21-ე საუკუნეში დგას.

საერთაშორისო სისტემის კონტექსტი

ამერიკის შეერთებული შტატების, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების, საგარეო პოლი-
ტიკის სტრატეგიული არჩევანის კონტექსტს საერთაშორისო სისტემა განსაზღვ-
რავს. მართალია, საერთაშორისო სისტემების კვლევა უფრო საერთაშორისო ურ-
თიერთობების სახელმძღვანელოების სფეროს განეკუთვნება, მაგრამ ორი ასპექტი 
მაინც მნიშვნელოვანია ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ანალიზისთვის.
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კვაზი ანარქია

საერთაშორისო და შიდა პოლიტიკურ სისტემებს შორის ყველაზე ფუნდამენტური 
განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ საერთაშორისო სისტემაში არ არსებობს 
ლეგიტიმური ცენტრალური ხელისუფლება. ამას ხშირად საერთაშორისო ურთიერ-
თობების ანარქიულ ხედვას უწოდებენ. მისი ფესვები უნდა ვეძებოთ მეჩვიდმე-
ტე საუკუნის ინგლისელი ფილოსოფოსის, თომას ჰობსის კლასიკურ ნაშრომში, 
„ლევიათანი“. ჰობსი საერთაშორისო საქმეებს უწოდებდა „ყველას ომს ყველას 
წინაღმდეგ“. ჰობსის მიხედვით, საშინაო საქმეებისგან განსხვავებით, სადაც წეს-
რიგს მეფე ან სხვა ლეგიტიმური მმართველი უზრუნველყოფდა, საერთაშორისო 
სფეროში მსგავსი ლეგიტიმური ხელისუფალი არ არსებობდა. სხვა მოაზროვნეებს 
უფრო ზომიერი შეხედულება ჰქონდათ. ისინი მიუთითებდნენ, რომ საერთაშო-
რისო ნორმები, სამართალი და ინსტიტუტები მაინც ქმნის გარკვეულ წესრიგსა 
და ხელისუფლებას და ხაზს უსვამდნენ ამ გზაზე კიდევ უფრო მეტი პროგრესის 
შესაძლებლობას. მართალია, დღეს ჩვენ დავშორდით „მწარე, ცხოველურ“, პირ-
ველყოფილ ჰობსიანურ სამყაროს და შევქმენით ისეთი ინსტიტუტები, როგორიცაა 
გაერო და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ასევე განვითარდა საერთაშორისო 
სამართალი, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე დღესაც არ არსებობს ისეთი ძლე-
ვამოსილი და ავტორიტეტული რამ, როგორიცაა კონსტიტუცია, საკანონმდებლო 
ხელისუფლება, პრეზიდენტი ან უზენაესი სასამართლო. ამდენად, გაბატონებუ-
ლი მოსაზრებაა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებს „სახელმწიფოს შიგნით 
არსებული ურთიერთობებისგან უნიკალურად და არსებითად განსხვავებულად“ 
აქცევს ის ფაქტი, რომ „არ არსებობს საბოლოო ხელისუფლება, რომელიც მართავს 
საერთაშორისო სისტემას ... შედეგად, „კვაზი ანარქია“ საერთაშორისო დონეზე 
განსაზღვრავს სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს“.14

სისტემის სტრუქტურა

სისტემის სტრუქტურა დამოკიდებულია საერთაშორისო სისტემის ძირითად სა-
ხელმწიფოებს შორის ძალის განაწილებაზე. „პოლუსი“ აჩვენებს, თუ რამდენი ძი-
რითადი სახელმწიფოა სისტემაში – ორი სახელმწიფოა ბიპოლარულ სისტემაში, 
როგორც ცივი ომის დროს, როცა აშშ და საბჭოთა კავშირი ორადორი ძირითადი 
სახელმწიფო იყო; სამი ან მეტია მულტიპოლარულ სისტემაში, როგორც ეს მეცხ-
რამეტე საუკუნეში იყო, როცა ევროპის ძირითადი სახელმწიფოები: დიდი ბრიტა-
ნეთი, საფრანგეთი, ავსტრია-უნგრეთი, გერმანია და რუსეთი იყო.

სტრუქტურისგან დამოუკიდებლად, სისტემაში სახელმწიფოს რანგი გავლენას 
ახდენს მის საგარეო-პოლიტიკურ შესაძლებლობებზე. ისეთი თეორეტიკოსები, რო-
გორებიცა არიან კენეტ უოლცი, სისტემას დეტერმინისტულად უდგებიან და ის, 
მათი აზრით, სახელმწიფოების „ქცევასა და მათი ქცევის შედეგებს განჭვრეტადს 
ხდის“.15 ამდენად, თუ ვიცით სახელმწიფოს სტრუქტურული პოზიცია, გვეცოდინება 
მისი საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაც. ამგვარი მსჯელობა – თუ რა არის დადგე-
ნილი და წინასწარ განსაზღვრული სისტემურ დონეზე – ძალიან შორს წაგვიყვანს 
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და ძალიან ხისტიც იქნება. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ცივი ომი თითქმის ორ-
მოცდაათი წელი გაგრძელდა და მშვიდობიანად დასრულდა. უოლცი ირწმუნება, 
რომ ეს ადასტურებს ბიპოლარულობის სტაბილურობას და დაშინების პოლიტიკის 
წარმატებას. ამავდროულად, შეიძლება ვიკითხოთ, აუცილებელი იყო თუ არა, რომ 
ცივი ომი ორმოცდაათი წელი გაგრძელებულიყო: ხომ არ შეიძლებოდა, იგი უფრო 
ადრე დასრულებულიყო, რომელიმე მხარის ლიდერს სხვაგვარი პოლიტიკა რომ 
აერჩია? ან განვიხილოთ 1962 წლის კარიბის ზღვის კრიზისი (უფრო დეტალურად 
მე-5 თავში შევეხებით): ბიპოლარული სისტემის სტრუქტურამ ამგვარი კრიზისის 
განვითარების შანსი გაზარდა, მაგრამ არც მისი წარმოქმნა და არც მისი წარმა-
ტებით დასრულება არ გაუხდია შეუქცევადი. საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის 
არჩევანისთვის სისტემის სტრუქტურა აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მაგ-
რამ როგორც კონტექსტი და არა როგორც დეტერმინანტი. ეს განსაკუთრებით 
შეესატყვისება თანამედროვე ეპოქას, რადგან სისტემის სტრუქტურა დღეს ბევრად 
უფრო ბუნდოვანია, ვიდრე ცივი ომის დროს და მანამდე იყო.

სწორედ ამიტომაა შეცდომაში შემყვანი ბილიარდის ბურთების მოდელი, 
რომელსაც სახელმწიფო-სტრუქტურალისტური ახსნის მომხრეები ხშირად იშვე-
ლიებენ. მოდელის არსი ბილიარდის ბურთის მოძრაობის პროგნოზირებადობაში 
მდგომარეობს. თუ ვიცით ბურთს რა კუთხით, რა მანძილიდან და რა ძალით დავარ-
ტყამთ, შევძლებთ გამოვთვალოთ, მაგიდის რომელ ნაწილში მოხვდება იგი საბო-
ლოოდ, იმის მიუხედავად, ჭრელია ბურთი თუ ფერადი. საერთაშორისო სისტემის 
თეორიაში „ურტყამს“ საგარეო საფრთხე, „კუთხე“ განსაზღვრულია სახელმწიფოს 
მდებარეობით საერთაშორისო სისტემაში და „ბილიკი“, რომელსაც სახელმწიფოს 
საგარეო პოლიტიკა აირჩევს, პროგნოზირებადია, საგარეო პოლიტიკის პრიორი-
ტეტების, საშინაო პოლიტიკისა და სხვა მახასიათებლებისგან დამოუკიდებლად, 
ანუ იმისდა მიუხედავად, „ჭრელია“ თუ „ერთფეროვანი“ მოცემული სახელმწიფო. 
რეალობაში, სახელმწიფოები „შეშლილი ბურთები“ როდი არიან, რომლებსაც ში-
ნაგანი ახირება დააქროლებს აქეთ-იქით. ისინი არც მარტოოდენ რეაქციულები 
არიან. მათი საგარეო პოლიტიკური არჩევანი საერთაშორისო სისტემის სტრუქ-
ტურით მართლაც შეზღუდულია, მაგრამ არა წინასწარ განსაზღვრული. საშინაო 
პოლიტიკური პროცესი და ინსტიტუტები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც 
ამას მე-2 და მე-3 თავებში ვნახავთ.

ეროვნული ინტერესები: ოთხეულის ჩარჩო

ყველას გვსმენია, როგორ ქადაგებენ ეროვნული ინტერესების შესახებ და ზო-
გიერთს ეს თავადაც გაგვიკეთებია . აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნულ 
ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს. არავინ უარყოფს მოსაზრებას, რომ სახელ-
მწიფოს საგარეო პოლიტიკაში არჩევანი არსებითად ეროვნული ინტერესების 
გათვალისწინებით უნდა გაკეთდეს. თუმცა ეროვნული ინტერესების ზუსტი გან-
საზღვრა და შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება არასდროს ყოფილა ადვილი და 
თავისთავადი. პოლიტიკის მეცნიერები ალექსანდერ ჯორჯი და რობერტ კიოჰეინი 
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თავიანთ სტატიაში სწორედ ამ დილემაზე ამახვილებენ ყურდღებას. მათი აზრით, 
პრობლემები გაჩნდა, რადგან ეროვნული ინტერესების ცნება „იმდენად ელასტი-
ური და ბუნდოვანი გახდა, ... რომ მისი საგარეო პოლიტიკის მეგზურობის ფუნქცია 
პრობლემური და წინააღმდეგობრივია“. ამასთან, ავტორები იმასაც უსვამენ ხაზს, 
რომ ეროვნული ინტერესების განსაზღვრა მაინც შესძლებელი და აუცილებელიც 
კია, რათა მოხდეს „საგარეო პოლიტიკის ნამდვილი მიზნებისა და ამოცანების უკეთ 
შეფასება“.16

ამ წიგნში ჩვენ ვიყენებთ მიდგომას, რომლის მიხედვით აშშ-ს ეროვნული ინ-
ტერესების განსაზღვრისთვის, ზოგადი ანალიზური თვალსაზრისით, გამოვყოფთ 
ოთხ ძირითად მიზანს: ძალას, მშვიდობას, კეთილდღეობას და პრინციპებს. ეს 
„ოთხეული“* არ წარმოადგენს ერთმანეთისგან მკაცრად გამიჯნულ კატეგორი-
ების, ანუ რომელიმე ერთი პოლიტიკა არ მიმდინარეობს ერთი მიზნის ფარგლებ-
ში და მეორე – მეორეში. რეალობა ასე მარტივი არაა. ეროვნული ინტერესები 
ყოველთვის მოიცავს ორ ან მეტ მიზანს ერთდროულად. ზოგჯერ ოთხივე მიზანი 
თავსებადია და ერთი კონკრეტული პოლიტიკის ფარგლებში ოთხივე შეიძლება 
მიიღწეს. უფრო ხშირია მათ შორის კომპრომისის საჭიროება, დაძაბულობა და 
ზოგჯერ დიდი უთანხმოებაც კი. „ოთხეულის“ ჩარჩო გვეხმარება, დავინახოთ კომპ-
ლექსურობა; გავაანალიზოთ, როგორ ხდება პრიორიტეტების გამოყოფა; ადგილი 
მივუჩინოთ შესაბამის დებატებს იმაზე, თუ რა არის და რა უნდა იყოს ამერიკის 
საგარეო პოლიტიკა, ანუ ის, რასაც ზემოთ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაში 
არჩევნის არსი ვუწოდეთ.

ამგვარი ანალიტიკური ჩარჩოს ჩამოყალიბებით ჩვენ არ ვუპირისპირებთ აშშ-ს 
ეროვნულ ინტერესებს, საერთაშორისო თანამეგობრობის ინტერესებს. მართლაც, 
აშშ-ს ინტერესები სულ უფრო დაკავშირებული გახდა საერთაშორისო თანამეგობ-
რობის ინტერესებთან. თუმცა ეს ურთიერთობები არ არის და დიდი ალბათობით 
არასდროს იქნება ურთიერთშესატყვისი, სადაც აშშ-ს ეროვნული ინტერესები და 
სხვა, საერთაშორისო ინტერესები სრულად სინქრონიზებულია ერთმანეთთან. 
ბევრს კამათობენ, თუ რამდენად ურთიერთდაკავშირებული გახდა ეს ინტერესე-
ბი. მაგალითად, ჯორჯ ბუში უმცროსის ადმინისტრაცია აკრიტიკებდა კლინტონის 
მთავრობას, თითქოსდა ის მისდევდა საგარეო პოლიტიკას, რომელშიც „ეროვნული 
ინტერესი ჩანაცვლებულია საკაცობრიო ინტერესით, ანუ საერთაშორისო თანა-
მეგობრობის ინტერესით“.17 მეორე მხრივ კი, ბუშის ადმინისტრაციის პოლიტიკის 
ძირითადი კრიტიკა იმაში მდგომარეობდა, რომ ის ამერიკის ეროვნულ ინტერესებს 
უპირისპირებდა საერთაშორისო თანამეგობრობის სხვა წევრების ინტერესებს, 
რაც საბოლოოდ არავის ინტერესებში არ შედიოდა. ობამას კონცეფცია „საერთო 
უსაფრთხოება ჩვენი საერთო კაცობრიობისთვის“ წარმოადგენდა სხვა მიდგომას, 
რომელიც ასევე იწვევდა დებატებს.

შემდეგში ოთხეულის თითოეულ კომპონენტს (ძალა, მშვიდობა, კეთილდღეობა 
და პრინციპები) განვიხილავთ სამი ძირითადი ელემენტის მიხედვით:

 ■ ძირითადი კონცეპტუალიზაცია და სამუშაო დეფინიცია;

* ორიგინალში “4 Ps“ – Power, Peace, Prosperity, Principles. რედაქტორის შენიშვნა.


