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მირანდა ბაშელეიშვილი
ირანისა და ევროპის ქვეყნების პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირების
განახლება და შეწყვეტა „ბირთვული შეთანხმების“ ფონზე
2015 წელს ირანსა და „ექვსეულს“ ( აშშ, დიდი ბრიტანეთი, რუსეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი,
გერმანია) შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე
„მოქმედებების ერთობლივი
ყოვლისმომცველი გეგმა“ (JCPOA- joint comprehensive plan of action) გაფორმდა. აღნიშნული
შეთანხმება, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც „ბირთვული შეთანხმება“, მიზნად ისახავს
ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის თავიდან აცილებას და ბირთვული პროგრამის
მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის წარმოებას.
„ბირთვული შეთანხმების“ გაფორმების შემდეგ დასავლეთის მიერ ირანის წინააღმდეგ
დაწესებული სანქციები შეჩერდა, რამაც თეირანსა და ევროპულ ქვეყნებს შორის პოლიტიკურეკონომიკური კავშირების ინტენსიფიკაციას შეუწყო ხელი. ევროპული კომპანიები ჩაერთვნენ
ირანის მანქანათმშებელობასა და ნავთობის მრეწველობაში. ირანის მანქანათმშენებლობაში
დაბრუნდა „პეჟო“, ასევე ირანის მთავარმა მანქანათმწარმოებელმა კომპანიამ ხელშეკრულებები
გააფორმა „მერსედეს ბენცთან“, ფრანგული სანავთობო კოპროპარცია „ტოტალი“ ჩაერთო
ირანის ერთ-ერთი მთავარი ნავთობსაბადო „სამხრეთ ფარს“-ში ნავთობის მოპოვებაში, 20
წლიანი კონტრაქტით. ამასთანავე, საფრანგეთის ცენტრალურმა ბანკმა სანქციები მოუხსნა
ირანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ბანკ „სადერათ“-ს.
ძირითადად დიდ ბრიტანეთთან და
საფრანგეთთან ეკონომიკური კავშირების ინტენსიფიკაციის შედეგად, ევროპის ქვეყნებში
ირანის ექსპორტის ღირებულება მალე გაიზარდა და 229$ მლნ. შეადგინა, აღნიშნული
მაჩვენებელი 2014 წლიდან 2016 წლამდე 34,4$ მლნ. იყო.
ეკონომიკური შეზღუდვების მოხსნის პარალელურად, ევროკავშირი მკაცრად აკრიტიკებდა
თეირანს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და ამ მხრივ დაწესებულ სანქციებს კვლავ
უხანგრძლივებდა.
აშშ-ს გამოსვლა შეთანხმებიდან და სანქციების განახლება
2018 წელს აშშ-მ დატოვა ირანთან გაფორმებული „ბირთვული შეთანხმება“ და თეირანის
წინააღმდეგ შეჩერებული სანქციები განაახლა. სანქციები ძირითადად შეეხო ირანის ნავთობის
ექსპორტსა და საბანკო სისტემას, ირანი კვლავ გამოეთიშა საერთაშორისო საბანკო გაცვლით
სისტემას ( SWIFT). ოფიციალური ვაშინგტონის მიზანს წარმოადგენს, სანქციების შედეგად,
ირანის მოლაპარაკებების მაგიდასთან მიყვანა და ახალი შეთანხმების გაფორმება, რომელიც
უზრუნველყოფს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შეუქმნელობას, შეეხება ასევე ირანის
სარაკეტო პროგრამას და პოლიტიკას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. 1 ირანის მიერ აშშ-ის
მიერ გადადგმული ნაბიჯები „ეკონომიკურ ომად“ შეფასდა.
ევროპის მცდელობა ირანთან ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის - INTEX -ის შემუშავება
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აშშ კვლავ აგრძელებს ირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას და შეიძლება ითქვას, რომ 1979 წლის
ისლამური რევოლუციის
შემდეგ, აშშ-ს ახალი სანქციების ტალღა უპრეცედენტოა: ვაშინგტონმა
უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში შეიყვანა „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა
კორპუსი“; ასევე სანქციები დაუწესდა სულიერი ლიდერ აიათოლა ალი ხამენეის და მის მთელ ოფისს.
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აშშ-ს მიერ „ბირთვული შეთანხმების“ დატოვების შემდეგ საფრანგეთმა, დიდმა
ბრიტანეთმა და გერმანიამ ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ისინი გააგრძელებენ შეთანხმების
შესრულებას, რადგან ეს აუცილებელია ირანის ბირთვული პროგრამის მშვიდობიან ჩარჩოებში
დარჩენისთვის. ამასთანავე, ევროპელი ლიდერები მოუწოდებენ თეირანს შეაჩეროს რაკეტების
გამოცდა და ხელი აიღოს რეგიონის ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევისგან. ევროკავშირი ასევე
იზიარებს აშშ-ის პოზიციას ირანში ადამიანთა უფლებების დარღვევის შესახებ. ამას მოწმობს
ისიც, რომ 2019 წლის გაზაფხულზე ევროკავშირმა ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის
სანქციები გაუხანგრძლივა 82 ფიზიკურ და 1 იურიდიულ პირს.
აშშ-ს მიერ ირანის წინააღმდეგ განახლებულმა სანქციებმა ცხადია გავლენა იქონია ირანისა
და ევროპის ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. ევროპელმა კომპანიებმა, მოსალოდნელი
ფინანსური ზარალის გამო, რაც მათ ირანთან სავაჭრო ურთიერთობების შედეგად აშშ-სგან
ელოდათ, თითქმის სრულად დატოვეს ირანული ბაზარი. შექმნილი რთული ვითარების გამო,
დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ შეიმუშავეს „სპეციალური ინსტრუმენტი“
თეირანთან ვაჭრობის მხარდაჭერისთვის” - INSTEX – Instrument for Supporting Trade Exchanges”.
ირანმა დადებითად შეაფასა ევროპის ეს ნაბიჯი და იმედი გამოთქვა, რომ ეს იქნებოდა
კომპენსაცია იმ ზარალისა, რაც ქვეყანას აშშ-ის „არალეგალური სანქციებისგან“ მიადგა.
აღნიშნული სავაჭრო მექანიზმის ამოქმედების დეტალები ევროპის მხრიდან არ გახმაურებულა,
კონკრეტულად, თუ როგორ აპირებდა ევროპა აშშ-ის სანქციების გვერდის ავლით ირანთან
სავაჭრო კავშირების გაგრძელებას. არსებული მონაცემებით, ამ მექანიზმის ფარგლებში ვერ
მოხერხდა ირანთან სავაჭრო კავშირების განხორციელება, რამაც ირანის მხრიდან მკაცრი
რეაქცია გამოიწვია.
ირანის პრეზიდენტმა ჰასან რუჰანიმ ევროკავშირს
სავაჭრო ურთიერთობების
განხორციელებისთვის INSTEX -ის ფარგლებში ორთვიანი ვადა მისცა, რომელიც 8 ივლისს
ამოიწურა. ვენაში გამართულ შეხვედრაზე, საფრანგეთმა, გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა
ირანს შეთანხმებაში დარჩენისკენ მოუწოდეს და აშშ-სთან დაძაბული ურთიერთობების
განმუხტვისკენ. აღსანიშნავია, რომ არც ამ შეხვედრის ფარგლებში არ წარმოუდგენია
ევროკავშირს კონკრეტული შედეგი ირანთან ეკონომიკური კავშირები გაგრძელების შესახებ.
ირანის პასუხმაც არ დააყოვნა - ოფიციალური თეირანის განცხადებით, „სტრატეგიული
მოთმინება“ ამოიწურა და ქვეყანამ გამდიდრებული ურანის „ბირთვული შეთანხმებით“
დაშვებულ ზღვარს - 300 კგ-ს გადააჭარბა, რაც მოგვიანებით დაადასტურა ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტომ. ამასთანავე თეირანმა ურანის შეთანხმებით განსაზღვრულ 3,67%-ზე
უფრო მაღალი 5% და 20%-ით გამდიდრება დააანონსა. ირანის აღნიშნულმა განცხადებებმა
დასავლეთის მკაცრი რეაქცია გამოიწვია, სატელეფონო საუბარი შედგა ირანისა და
საფრანგეთის პრეზიდენტს შორის, სადაც მაკრონმა ირანელ კოლეგას ვითარების დაძაბვის
თავიდან აცილება ურჩია.
სხვადასხვა ქვეყნის საექსპერტო წრეების წარმომადგენლების ინფორმაციით, თეირანი
შორსაა
ბირთვული იარაღის შექმნისგან და მის
მიერ გაკეთებული განცხადებებით,
დასავლეთს მიანიშნებს, რომ ეკონომიკური სანქციების გაგრძელების შემთხვევაში, მზად არის
„ბირთვული შეთანხმება“ დაარღვიოს.
15 ივლისს, „ბირთვული შეთანხმების“ მეოთხე წლისთავზე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
საგარეო საქმეთა მინიტრების დონეზე
ოფიციალური შეხვედრა გაიმართა, რომლის
ფარგლებშიც შეთანხმების ირგვლივ არსებული ვითარება განიხილეს. საგარეო და
უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფრედერიკა მოგერინის
შეფასებით, ირანს „უხეშად არ დაურღვევია“ „ბირთვული შეთანხმება“, ის მოქმედია და მისი
შენარჩუნება ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ფრედერიკა მოგერინიმ კვლავ გააჟღერა მზადყოფნა,
სპეციალური სავაჭრო ინსტრუმენტის ფარგლებში ირანთან ეკონომიკური კავშირების
გაღრმავების მცდელობაზე და იმედი გამოთქვა, რომ ამ პროცესში საფრანგეთის, დიდი
ბრიტანეთის და გერმანიის გარდა, ევროპის სხვა ქვეყნებიც ჩაერთვებიან. კონკრეტული გზები
აღნიშნული მექანიზმის ამოქმედებისთვის კვლავ არ დასახელებულა.
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არსებულ ვითარებაში „ბირთვული შეთანხმების“ შენარჩუნება პირობითად მოსჩანს და
მასში მხარეების დარჩენას პოლიტიკური მნიშვნელობა გააჩნია. ევროპა მხარს არ უჭერს რა
ვითარების ესკალაციას, ცდილობს შუამავლის როლი იკისროს აშშ-სა და ირანს შორის
მოლაპარაკებების დაწყებაში. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა
ოფიციალურად განაცხადა, შედგა კიდეც სატელეფონო საუბარი დონალდ ტრამპთან და ჰასან
რუჰანისთან. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ირანში ჩავიდა და
ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგები
საფრანგეთის პრეზიდენტის მცდელობას არ მოჰყოლია, ირანსა და აშშ-ს შორის დაძაბულობა
ისევ მატულობს.
ვითარებას ისიც ართულებს, რომ აშშ-ს და ირანს მოლაპარაკებების
დაწყებისადმი სხვადასხვა მიდგომა აქვთ. ვაშინგტონმა ირანის მოლაპარაკებების მაგიდასთან
მისაყვანად „მაქსიმალური ზეწოლის“ სტრატეგია აირჩია, რაც გამოიხატა თეირანის წინააღმდეგ
ეკონომიკური სანქციების ამოქმედებაში. ირანმა კი ასეთ ვითარებაში შეხვედრების დაწყებაზე
უარი განაცხადა, მოგვიანებით პრეზიდენტმა ჰასან რუჰანიმ აშშ-სთან მოლაპარაკებების
დაწყების პირობად, სანქციების შეჩერება დაასახელა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია, დიდი
ალბათობით, თეირანის ამ შემოთავაზებას არ მიიღებს.
ურთიერთობების დაძაბვა დიდ ბრიტანეთთან
ევროკავშირის მცდელობა შუამავლის როლი ითამაშოს ირანსა და აშშ-ს შორის
მოლაპარაკებების დაწყებისთვის, სავარაუდოდ დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ბოლო პერიოდში
განვითარებულმა
მოვლენებმა აჩვენა, რომ შესაძლოა დიდი ბრიტანეთის პოზიცია
დაუახლოვდეს აშშ-ის მიდგომებს ირანთან დაკავშირებით. თეირანსა და ლონდონს შორის
ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 4 ივლის გიბრალტარში დიდი ბრიტანეთის სამხედროსასაზღვრო ფლოტის დახმარებით, ირანული ტანკერი Grace
1-ის დაკავება
მოხდა.
ოფიციალური ლონდონის ინფორმაციით, აღნიშნულ ტანკერს, სანქციების მიუხედავად,
ნავთობი სირიაში გადაქონდა. ამ საკითხზე დიდი ბრიტანეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა
მინისტრების სატელეფონო საუბარი შედგა, მხარეები შეთანხმდნენ ვითარების გარკვევასა და
დაძაბულობის გარეშე, საკითხის მოგვარებაში. მიუხედავად ამისა, 13 ივლისს ომანის ყურეში
ირანულმა ნავებმა ბრიტანული ნავთობ-ტანკერის შეფერხება სცადეს. ამ მოვლენების შემდეგ,
დიდმა ბრიტანეთმა რეგიონში სამხედრო ყოფნის გაძლიერება დაანონსა, ბრიტანული
სანავთობო ტანკერებისთვის კომერციული საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით.
დიდ ბრიტანეთსა და ირანს შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუარესების შემთხვევაში,
არ არის გამორიცხული, ლონდონმაც აშშ-ის მსგავსად, ირანის წინააღმდეგ სანქციების
ამოქმედებას დაუჭიროს მხარი. ასეთ შემთხვევაში, „ბირთვული შეთანხმების“ არსებობა და
თავისთავად, ირან-ევროკავშირის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობების გაგრძელება
კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. უფრო მეტიც, კიდევ უფრო გართულდება ირანის ბირთვული
პროგრამის საკითხის მოლაპარაკებების გზით მოგვარება და სპარსეთის ყურის რეგიონში
შექმნილი დაძაბულობის დეესკალაცია.
გამოყენებული რესურსები:
https://ir.voanews.com/a/eu-iransanction/4866342.html?fbclid=IwAR3F54JnAUu4gLwNhFOZ_UREHDdZA0GGmYMsEnFaTbDTiTpZD
aV2s2VUGLU
https://www.euronews.com/2019/07/07/iran-further-reduces-commitment-to-2015-nucleardeal?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR073cUmTV4SPamXN56QupE574Z43tBbJrC7vlQWA06JSQBAEjMIGpVVWw#Echobox=1562607477
https://ir.voanews.com/a/iran-jcpoauranium/4918143.html?fbclid=IwAR0E0eSn8HjXYff2J4tBL42TUGYILSze8seg6sE0lBFNzBt0p_oE1eDidy
A
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https://www.radiofarda.com/a/f4_trump_macron_iran_nuclear_activities_discuss/30044256.html?fbclid=
IwAR1EXGIHoKIFtkWrwonoGPXEQb8qYxYCr_hd6bRExG2XIBukjq2FFB0r8vM
https://ir.voanews.com/a/iran-uranium-nuclear/4990775.html?fbclid=IwAR3Smchy7B3JhfQRlPwtExuySjGHulZPFAbXs4QwynCiLMs55KonF3tEx8
https://www.radiofarda.com/a/trump-irannuk/30042539.html?fbclid=IwAR1ZHzw6Rdl4JfcJ7aUIxJ0Cbq_ibBthA1PfpsjMCw7kIRqFDM6cpYnrfew
https://ir.voanews.com/a/iran-france-macron/4989791.html
https://www.radiofarda.com/a/rouhani-macron-talks-Iran-to-announce-more-cuts-to-nucleardeal/30040604.html
http://www.iran.ru/news/economics/104391/Iranskaya_kompaniya_Iran_Khodro_podpisala_5_soglashe
niy_s_Mercedes_Benz
http://www.iran.ru/news/economics/105891/Glava_Total_udovletvoren_novym_formatom_Neftyanogo
_kontrakta_Irana
https://www.radiofarda.com/a/30030226.html?fbclid=IwAR0lE_5iwJjAiiooCf32Si_bXXZAsgmWiDkmw
3yLkEQE63ujWXPNW3Hv5dw
https://www.radiofarda.com/a/with-iran-nuclear-deal-on-the-brink-u-s-vows-to-choke-off-iranian-oilsales/30025914.html?fbclid=IwAR2g0fS4VDoEVhQWYSY-OG2HofW3EWlR_2G6joQeYCOPAIKxUP9S1kNJ5E
https://www.radiofarda.com/a/macron_talk_trump_iran_sanctions/30023404.html?fbclid=IwAR2uh6Au
3E2gv96nnHk82EDvYJKnDTDGdJIrEZHXf-P_FYs161g7c63G258
https://www.radiofarda.com/a/iran-vienna-nuclear-dealsession/30025525.html?fbclid=IwAR3Kg4Vvk9xSDBeZoFHgECDhE5M6CjrwsPw2osXo3JjnMwUemBics
Ha2Fyc
https://www.amerikiskhma.com/a/britain-sharpens-tone-towardsiran/4971840.html?nocache=1&fbclid=IwAR2eFcrP3ZOr72rcqP293OSB1iSlWH5gvmfcSnNv_A0Vl4UK
XcXHThAqLYg
https://ir.voanews.com/a/uk-johnson-iran/4996591.html?fbclid=IwAR1FviqRnNwzAYMVG8mnWvN6N00dLhVlixCUoKX0nN13oes-XcnjFGhLDA
https://www.euronews.com/2019/07/06/france-iran-agree-to-seek-conditions-to-resume-nuclear-talks
https://www.amerikiskhma.com/a/iran-expects-to-surpass-uranium-stockpile-limit-in-10days/4962072.html?fbclid=IwAR1_0iO8aQXpu7vVtFNq1eiXZf7rBLgKORUOUP9AR8SaPRD4kfDJhvby
zC0
https://www.radiofarda.com/a/30048868.html?fbclid=IwAR0iRpiE7AagZxKPEscKRPpinZwACscEBOluo9MQKzrdVdFtvsN-6NNG_s
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/13/uk-may-help-release-iranian-oil-tanker-if-it-getssyria-guarantee
https://www.radiofarda.com/a/Macron-to-speak-to-Rouhani-Putin-and-Trump-to-ease-Irantension/30057018.html
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თინათინ კუპატაძე
ირანი: „მილიონი ხელმოწერის“ კამპანია
„მილიონი ხელმოწერის კამპანია“ (ვრცლად – „მილიონი ხელმოწერის კამპანია ქალების
წინააღმდეგ დისკრიმინაციული კანონების რეფორმისთვის“) 2006 წლის 12 ივნისს იღებს
სათავეს „ჰაფთ თირის“ მოედანზე გამართული აქციით, რომელიც ეძღვნებოდა ორი
მნიშვნელოვანი თარიღის – 1906 წლის კონსტიტუციურ რევოლუციაში ქალების
მონაწილეობისა და 2005 წლის ივნისის ქალთა დემონსტრაციების წლისთავს. ორივე მოვლენა
ერთგვარ გარდამტეხ ეტაპს წარმოადგენს ირანის ქალთა მოძრაობის ისტორიაში, ემანსიპაციისა
და ისლამური რესპუბლიკის კონსტიტუციის გადახედვის მოთხოვნის თვალსაზრისით. ორივე
დროს ქალები პირველ ნაბიჯებს დგამენ სამომავლო ბრძოლისათვის, ერთი განსხვავებით –
სხვადასხვა საუკუნის დასაწყისში, რომელთა შორისაც ირანის თანამედროვე ისტორიაში
უმნიშვნელოვანესი მოვლენა –
ისლამური რევოლუციაა
მოქცეული და რომელმაც
მნიშვნელოვნად შეაფერხა ქალთა ემანსიპაციის პროცესი და, ზოგ შემთხვევაში, გააბათილა
რიგი მიღწევები, რომლის მოსაპოვებლადაც გასული საუკუნის მანძილზე იბრძოდნენ ქალები.
2005 წლის ივნისის დემონსტრაციებმა ირანის უახლეს ისტორიაში ახალი დასაბამი მისცა
ქალთა მოძრაობას ფიზიკური აქტივობის სახით. თითქმის 26 წლიანი პაუზისა და ფიზიკური
უმოქმედობის შემდგომ ქალებმა პირველად გაბედეს საჯაროდ, დემონსტრაციის სახით,
საკუთარი აზრის დაფიქსირება. თუმცა, მანამდე, 1990-იანი წლებში, მნიშვნელოვანი იდეური
საფუძველი მომზადდა ამისთვის.
სწორედ, 1990-იანი წლები ითვლება ე.წ. „ისლამური“ ფემინიზმის დასაწყისად, როდესაც
იდგმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ინეტელექტუალების (როგორც მამაკაცების, ისე ქალების)
მხრიდან ქალთა უფლებების დასაცავად, თუმცა, არც ქალი აქტივისტები და არც მოსახლეობა
მასშტაბური დემონსტრაციებისთვის, რომელიც ამ მოთხოვნებს ხმამაღლა გააჟღერებდა, ჯერ
მზად არ იყო. ქალთა ფიზიკური აქტივობისათვის ყველაზე შესაფერისი 2005 წლის ივნისი
აღმოჩნდა, რასაც კომპლექსურად რამდენიმე, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მიზეზი
განაპირობებდა:
• რეფორმატორი პრეზიდენტის, მოჰამად ხათამის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ,
ასპარეზი გაეხსნათ ქალებს მოქმედებისათვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი
გახლდათ „ქალთა თანამშრომლობის (საქმეთა) ცენტრის“ გახსნა,
რომლის
ხელმძღვანელადაც დაინიშნა – ზაჰრა შოჯაი;
• დაიწყო ქალთა საკითხებზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების
ჩამოყალიბება, რომელთა რიცხვმაც 1997-2006 წლებში 67-იდან 480-ს მიაღწია;
• 2003-2004 წლებში კურსდამთავრებულ ქალთა რაოდენობა კურსდამთავრებულთა
საერთო რაოდენობის 46%-ს შეადგენდა; [1]
• პარლამენტში უმრავლესობა წარმოდგენილი იყო რეფორმისტული ფრთით,
შესაბამისად, მიღებულ იქნა კანონები ქალთა სასარგებლოდ, განიხილებოდა ქალთა
წინააღმდეგ არსებული ყველა დისკრიმინაციული ფორმის გაუქმების კონვენციაზე
(CEDAW) ხელის მოწერაც, რომელსაც გამუდმებით უარყოფდა მრჩეველთა საბჭო. [2]
• გამოიცემოდა ქალთა ჟურნალ-გაზეთები, არსდებოდა ორგანიზაციები, იმართებოდა
შეკრებები, რომლებიც პროპაგანდას უწევდნენ ქალთა უფლებების დაცვას და
მიუთითებდნენ კონსტიტუციის გადახედვის აუცილებლობაზე (მაგ.: „ზანანი“,
„ფარზანე“, „ჰოყუყ-ე ზანანი“, „ქალტა კულტურული ცენტრი“ და სხვ.); [3]
• 2003 წელს პირველად ირანის ისტორიაში ადამიანის უფლებათა დამცველმა ქალმა
აქტივისტმა და მოსამართლემ, შირინ ებადიმ ნობელის პრემია მიიღო. ეს გახლდათ
უდიდესი მნიშველობის ფაქტი, რომელმაც მეტი თავდაჯერებულობა შესძინა ირანელ
ქალებს სამომავლო ბრძოლისა და მობილიზებისათვის.
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ამ მოვლნების ფონზე 2004 წელს მეშვიდე საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატორები
იმარჯვებენ, რასაც მოჰყვა ფემინისტური პოლიტიკის გამკაცრება. რადიკალურად შეცვალა
რეფორმატორთა კურსი და გააძლიერა ანტიფემინისტური პოლიტიკა. 12 ქალი დეპუტატიდან
11 კონსერვატორი იყო. ხათამის მიერ შექმნილი „ქალთა თანამშრომლობის (საქმეთა) ცენტრი“
გარდაიქმნა „ქალთა და ოჯახის საქმეთა ცენტრად“ [4] რაც, პირველ რიგში, იზრუნებდა
ჭეშმარიტი მუსლიმი ქალის, როგორც სამაგალითო დედისა და მეუღლის, ეტალონის შექმნაზე.
ხელისუფლებამ მაქსიმალურად შეამცირა ქალთა საკითხებზე გამოყოფილი ბიუჯეტის
ოდენობა, ქალთა უფლებებთან დაკავშირებული არც ერთი საკითხი არ განიხილებოდა
ისლამური იურისპუდენციის – ფიკჰის – ფარგლებს გარეთ და ერთადერთი კანონპროექტი,
რომელიც მეჯლისმა განიხილა 2006 წლამდე, გახლდათ „ეროვნულ სამოსთან“ დაკავშირებით,
რაც, რა თქმა უნდა, ამკაცრებდა ჩაცმულობის წესებს, რომელიც ბოლო პერიოდში ნაკლებად
ესადაგებოდა ისლამურ ნორმებს. [2]
შედეგად, 2005 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, სახეზე
მივიღეთ ქალთა მასშტაბური აქცია თეირანის უნივერსიტეტის წინ. აქციაში მონაწილეობდნენ
არა მხოლოდ სეკულარული, არამედ რელიგიური ქალებიც, რაც, სავარაუდოდ, იმ ფენომენის
გაძლიერებას უნდა უკავშირდებოდეს, რასაც „ისლამურ ფემინიზმად“ მოვიხსენიებთ. აქციის
მონაწილენი ითხოვდნენ თანაბარ უფლებებს, ასევე – რეფერენდუმის ჩატარებას
კონსტიტუციის შეცვლასთან დაკავშირებით. აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ რეფორმატორების
მხარდაჭერაც, ასევე, სიტყვით გამოვიდა ცნობილი პოეტი სიმინ ბეჰბაჰანი, წაიკითხეს შირინ
ებადის მხარდასაჭერი სიტყვაც. აქციის მშვიდობიანი ხასიათის მიუხედავად, ის პოლიციამ
დაშალა, თუმცა, მან უმნიშვნელოვანესი სიტყვა თქვა ქალთა მოძრაობის ისტორიაში და კიდევ
ერთხელ უბიძგა ქალებს მეტი და მომავალი აქტიურობისაკენ:
„ჩვენ ასეთ პროექტებს კვლავ გავაგრძელებთ, რადგან ის ამტკიცებს, რომ ქალებმა იციან
თავიანთი უფლებების შესახებ.” (რუჰი აფზალი) [5]
ბრძოლა მართლაც გაგრძელდა. ზუსტად ერთი წლის შემდგომ, ონლაინ ჟურნალ ზანეთანის
მეშვეობით გავრცელდა ინფორმაცია თეირანის ერთ-ერთ ხალხმრავალ – ჰაფთ-თირის –
მოედანზე აქციის გამართვის შესახებ, რომლის მთავარ მიზნად ქალთა დისკრიმინაციული
კანონებისა და საოჯახო კანონმდებლობის გადახედვა-შეცვლა სახელდებოდა. მოედანზე
ასობით ირანელი შეიკრიბა, თუმცა, აქცია დარბევით დასრულდა. პოლიციამ დააკავა 70-მდე
აქტივისტი. „ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ამხელა წინააღმდეგობას შევხვდებოდით. ჩვენი
მოთხოვნები ხომ ელემენტარული იყო...“ – წერდა სუსან თაჰმასები, აქციის საორგანიზაციო
ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი წევრი. [6]
ნუშინ აჰამდი ხორასანი, ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული აქტივისტი,
პირად ინტერვიუში ამბობდა: “ჩვენ რამოდენიმე არჩევანის წინაშე ვიდექით: პირველი, მხარი
დაგვეჭირა იმ პოლიტიკური ფრთისთვის, რომელიც მეტად დემოკრატიულად ითვლებოდა,
რაც მე, პირადად, ლოგიკურად მეჩვენებოდა - რაც მეტად ფართოვდება პოლიტიკური სივრცე,
მეტია ადგილი ქალების მოქმედებისთვის. მეორე, გამოგვეყნებინა პოლიტიკური ღიაობის
შესაძლებლობა, რაც ყოველთვის ახლავს თან არჩევნების პერიოდს და ხმამაღლა გვეთქვა ჩვენი
სათქმელი; მესამე - უარი გვეთქვა ამ შესაძლებლობზე და ყველაფერი სამომავლოდ
გადაგვედო“. [7]
მართლაც, 2006 წლის ივნისის დემონსტრაცია ერთგვარ მოსამზადებელ ეტაპად იქცა
მილიონი ხელმოწერის კამპანიისათვის, რომელიც ოფიციალურად 2006 წლის 27 აგვისტოს
წამოიწყო აქტივისტების 54 კაციანმა ჯგუფმა, რომელთა შეკრებაც ხელისუფლების მხრიდან
არსებული შეზღუდვების გამო დახურულ სივრცეში, რა’ადის საქველმოქედო ორგანიზაციის
საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა. [8]
კამპანიის დამაარსებლებს შორის იყვნენ: ნუშინ აჰმადი ხორასანი, მარიამ ჰოსეინბახში,
ჯელვე ჯავაჰერი, სუსან თაჰმასები,
და სხვა, ხოლო, თავდაპირველი ხელმომწერები
წარმოდგენილნი იყვნენ ისეთი ცნობილი სახეებით, როგორებიც გახლავთ: შირინ ებადი, სიმინ
ბეჰბაჰანი, შაჰლა ლაჰიჯი, ნარგეს მოჰამადი, მონირო რავანიფური, რახშან ბანიეთემადი,
თაჰმინე მილანი, მანიჟე ჰექმათი, ჯაფარ ფანაჰი... კამპანიის 54 დამაარსებლიდან 2 მამაკაცი იყო,
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რაც მამაკაცი ინტელექტუალების მხრიდან მხარდაჭერაზე მიუთითებდა და რაც, ასევე, ძალიან
მნიშვნელოვანი იყო მებრძოლი ქალებისთვის. 1
„ის ფაქტი, რომ შეიქმნა მამაკაცი ფემინისტების ფენომენი ირანში მილიონი ხელმოწერის
კამპანიის ფარგლებში, ჩაიწერება ირანის ქალთა მოძრაობის ისტორიაში და არა მხოლოდ ამ
მოძრაობას დაეხმარება წინსვლაში, არამედ იქნება მიღწევა ამ თაობის მამკაცებისთვისაც“. [9]
კამპანიის მთავარ მოთხოვნას ქალთა მიმართ დისკრიმინაციული კანონების გაუქმება და
ქალების და მამაკაცების უფლებრივი გათანასწორება წარმოადგენდა რიგ საკითხებში. კერძოდ:
ქორწინება, განქორწინება, დროებითი ქორწინება და პოლიგამია, კრიმინალური
პასუხიმგებლობა, მემკვიდრეობის უფლებები, თანაბარი “დიე”-ს (კომპენსაცია სხეულის
დაზიანებისთვის
ან
მოკვლისთვის)
საკითხი,
თანასწორი
სასჯელი
ღირსების
მკვლელობისთვის, მოწმის სტატუსი და სხვა. მილიონი ხელმოწერის კამპანიის დამაარსებლები
კონკრეტულად გამოყოფდნენ სამოქალაქო კოდექსის იმ მუხლებს, რომელიც ლახავდა ქალის
უფლებებს. ესენია: 906, 907, 913, 920, 945, 946, 947, 976, 949, 986, 987, 1083, 1085, 1086, 1088, 1089,
1090, 1092, 1101, 1106, 1107, 1108, 1119, 1122, 1126, 1129, 1130, 1133, 1141, 1142, 1149, 1169, 1170,
1179, 1180, 1181, 1183, 1194, 1197, 1210, 1231, 1233, 1251, 1252. ცვლილებები უნდა შესულიყო
სისხლის სამართლის კოდექსის 49-ე, 74-ე, 76-ე, 82-ე, 83-ე, 86-ე, 88-ე, 118-ე, 119-ე, 128-ე, 137-ე,
209-ე, 220-ე, 294-ე, მე-300, 301-ე, 441-ე, 459-ე, 478-ე, 479-ე, 487-ე, 630-ე მუხლებსა და
კონსტიტუციის 115-ე მუხლში. კამპანიის წევრები ასევე მოითხოვდნენ 1967 წელს მიღებული
„საოჯახო კანონმდებლობის“ აღდგენას, რომლის გაუმჯობესებული ვარიანტი, 1975 წელს
დამტკიცდა, ხოლო ისლამური რევოლუციის შემდგომ ანულირდა. 2
მოძრაობის ლიდერები მიიჩნევდნენ, რომ კამპანიას სხვა ისეთი მიზნების განხორციელებაც
შეეძლო, როგორიცაა:
1. პოზიტიური სოციალური ცვლილებების საჭიროების პროპაგანდა და ამისთვის
საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლის თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
2. ქალთა საჭიროებების იდენტიფიცირება და შემდგომ პრიორიტეტების დასახვა;
3. კამპანიის შედეგად ქალთა ხმის გაძლიერება. კერძოდ, იმ ფენის საჭიროებების
გამოკვეთა, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო ყურადღების მიღმა რჩება;
4. ცნობადობის გაზრდა ქალებში, პრობლემის სიღრმისეული გაანალიზება და
დემოკრატიული ქმედების პროპაგანდა;
5. სოლიდარობის და ერთიანი მოქმედების პრიორიტეტების წარმოჩენა, როგორც
სოციალური ცვლილებების წინაპირობა და გარანტი;
6. სიმრავლისა და მრავალფეროვნების უპირატესობის წარმოჩენა, რადგან რაც უფრო
ბევრი იქნება რეფორმის მომხრე, რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება კამპანიის
საზოგადოება, მით მეტად იქნება დაცული საზოგადეობის ყველა ფენის
წარმომადგენელი ქალის უფლება და ხმა [11];
კამპანიაში მონაწილეობა და ხელის მოწერა შეეძლო ყველა სრულწლოვან ირანელს, ხოლო
ემიგრანტობის შემთხვევაში – მეორე თაობის წარმომადგენლებს, რომლებსაც, თუნდაც ერთი
მშობელი ირანელი ჰყავდათ. კამპანიაში გაწევრიანებამდე კი თითოეულ მოხალისესა თუ
1

86 ადამიანიდან, რომელიც პირველი მეოთხედის მანძილზე შემოუერთდა კამპანიას, 16 კაცი იყო.
კამპანიის შიდა რეპორტის მიხედვით, 370 მოხალისიდან, რომელიც მონაწილეობდა თეირანის
უორქშოპებში, 50 კაცი იყო.
2 „საოჯახო კანონმდებლობის” თანახმად, რომელშიც ქალების სასარგებლოდ დამატებითი ცვლილებები

შევიდა ძალაში 1975 წელს – გოგონათა ქორწინების ასაკი 15-იდან 18 წლამდე იზრდებოდა, დაწესდა
რეგულაციები პოლიგამიაზე, რაც მამაკაცს იმ შემთხვევაში აძლევდა მეორე ცოლის მოყვანის უფლებას,
თუ სასამართლოს მიმართავდა და პირველი ცოლისგანაც ექნებოდა ნებართვა, ამავდროულად, ასეთი
ქორწინების დროს პირველ ცოლს შეეძლო
განქორწინების მიღება. განისაზღვრა გარკვეული
გარემოებები, როდესაც ორივე სქესს შეეძლო, გაყრის ინიციატივით მიემართა სასამართლოსთვის. ასევე,
სასამართლო იღებდა გადაწყვეტილებას მეურვის შესახებ, მამა იქნებოდა, დედა თუ სხვა ნათესავი, იმის
გათვალისწინებით, სად უფრო უკეთესი გარემო იქნებოდა ბაშვისთვის [10].
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აქტივისტს უნდა გაეთავისებინა ის ძირითადი პრინციპები, რასაც მოძრაობა ეყრდნობოდა. ეს
პრინციპები წარმოდგენილი გახლდათ იმ სამი მთავარი დოკუმენტის სახით, რომელიც
მოძრაობის დამაარსებლებმა კამპანიის ოფიციალური დაწყების პირველივე ეტაპზე გამოსცეს:
1. პეტიცია
სამართლებრივი
ცვლილებისათვის,
რომელზეც
ერთ
მილიონ
ადამიანს/მხარდამჭერს უნდა მოეწერა ხელი;
2. გეგმა, რომელიც მოკლედ განმარტავდა კამპანიის მთავარ მიზნებსა და მეთოდებს და
განსაზღვრავდა კამპანიის სხვადასხვა წარმომადგენელი ორგანოს მოვალეობას;
3. პამფლეტი „კანონების გავლენა ქალების ცხოვრებაზე“, რომელიც თან უნდა ჰქონოდა
ყველა აქტივისტს, ხელმოწერის შეგროვების დროს.
კამპანია აერთიანებდა სხვადასხვა ინტერესის, ფენის თუ „ბექგრაუნდის“ მქონე ადამიანს.
მიუხედავად იმისა, რომ ის ქალთა მოძრაობის ჩარჩოში ჯდებოდა, მონაწილეებს მხოლოდ
გენდერული იდეოლოგიისა და ინტერესების ერთგულება არ მოეთხოვებოდათ. მილიონი
ხელმოწერის კამპანია შედეგზე ორიენტირებული მოძრაობა იყო და, შესაბამისად, რაც უფრო
მეტი ადამიანი დააფიქსირებდა აზრს და გამოთქვამდა იდეას ამ შედეგის მისაღწევად, მით
უფრო მისაღები და სასარგებლო იყო, ვიდრე ერთი კონკრეტული, სტიგმატიზებული იდეის
ქვეშ გაერთიანება და ჩარჩოებში მოქცევა. [12]
მოძრაობის ლიდერებმა ასევე კარგად იცოდნენ, რომ ირანის ქალთა სოციუმი აერთიანებდა
განსხავავებული სტატუსის, მოთხოვნათა სფეროს, მსოფლმხედველობის, განათლებისა თუ
აზროვნების მქონე ქალებს. შესაბამისად, კამპანიის მიზნები იმდენად ზოგადი და საყოველთაო
უნდა ყოფილიყო, რომ არ მომხდარიყო ერთი კონკრეტული ფენის, თუ ჯგუფის ინტერესების
დაცვით მეორის გადაფარვა. კამპანიის წარმომადგენლები იმ საკითხზეც თანხმდებობდნენ,
რომ, შესაძლოა, განსხვავებული სოციალური წრის წარმომადგენელი ქალებისათვის
ერთნაირად პრიორიტეტული არ ყოფილიყო დისკრიმინაციული კანონების აღმოფხვრისთვის
ბრძოლა, მაგრამ ცხადი იყო, რომ მეტ-ნაკლებად ყველა იზიარებდა და თანხმდებოდა მათ
საჭიროებაზე, რაც ამართლებდა და ამყარებდა კამპანიის მთავარ მოთხოვნას
დისკრიმინაციული კანონების რეფორმის შესახებ.
კამპანიის ლიდერებმა შეიმუშავეს საინტერესო მეთოდი თავიანთი იდეების
პროპაგანდისათვის, რაც ასევე თვისობრივად გამორჩეულ ადგილს ანიჭებდა მას ირანის ქალთა
მოძრაობის ისტორიაში. კერძოდ, მათ მიმართეს ე.წ. კარდაკარ სიარულისა და პირადი
შეხვედრების მეთოდს, რომლის დროსაც კამპანიის მონაწილეები და მოხალისეები უშუალოდ
მიდიოდნენ ჩვეულებრივ მოსახლეობასთან, ქალებთან, აუხსნიდნენ მათ დისკრიმინაციული
კანონების არსს და დაარწმუნებდნენ რეფორმების აუცილებლობაში: „ჩვენი მთავარი მიზანია,
მოქალაქეებს შორის დიალოგის გამართვა და ქალთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის
გადაცემა... ჩვენ გვსურს, ქალები სენსიტიურები გახდნენ თავიანთი სტატუსის მიმართ [და]
შევქმნათ კოლექტიური მორალი ქალებს შორის... გავაღრმავოთ თანამშრომლობა“, ამბობდა
მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი – გოლნაზ მალექი. [13]
კამპანიის მოქმედების მეთოდებსა და სტრატეგიებზე საუბრობდა რადიო „ფარდასთან“
ერთ-ერთი ორგანიზატორი ფარნაზ სეიფიც, რომელიც, პირველ რიგში, კარდაკარ სიარულის
მეთოდს გამოყოფდა, ხოლო შემდგომ აქტივისტებისა და კამპანიის წევრების მხრიდან
შეხვედრების მოწყობასა და სემინარებზე, რომლებიც წარიმართებოდა მათ მიერ შერჩეულ
ადგილებში. კერძოდ, სადაც ქალები იკრიბებიან – თმის სალონები, სპორტული კლუბები,
პარკები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხელმოწერების შეგროვება, რა თქმა უნდა, ამ
ადგილებშიც მოხდებოდა. [13]
ხელმოწერების შეგროვების დაწყებამდე აქტივისტები გადიოდნენ „ტრეინინგს“ მოძრაობის
„საგანმანათლებლო კომიტეტის“ ხელმძღვანელობით, სადაც ეცნობოდნენ
ხალხთან
კომუნიკაციის მეთოდებს და იღებდნენ სიღრმისეულ ინფორმაციას იმ პრინციპებისა თუ
სამართლებრივი მოთხოვნების შესახებ, რასაც კამპანია ეყრდნობოდა.
კამპანიის საწყის ეტაპზე ირანის 20 პროვინციიდან დაახლოებით 1000-მა პიროვნებამ
გამოთქვა მოხალისეობის სურვილი.[14 ]
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კამპანიამ საბოლოო ჯამში მოიცვა ირანის 20 და მსოფლიო მასშტაბით 10 ქალაქი,
განსაკუთრებული წარმატებით კი დიდ ქალაქებში – ისპაჰანი, შირაზი, რაშთი, თეირანი –
წარიმართა.
კამპანიის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო ასევე სემინარები და კონფერენციები,
რომელიც, პირველ რიგში, თვითონ კამპანიას გაუწევდა პროპაგანდას, იზრუნებდა
მხარდამჭერების მოპოვებაზე, ხელმოწერების შეგროვებასა და საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლებაზე.
ხელმოწერების შეგროვება მიმდინარეობდა ინტერნეტ გვერდის - „http://www.wechange.org/“ მეშვეობითაც. ვებ-გვერდზე განთავსებული იყო როგორც კამპანიის სამი ძირითადი
დოკუმენტი: პეტიცია, სამოქმედო გეგმა და პამფლეტი „კანონების გავლენა ქალების
ცხოვრბეზე“, ასევე – აქტივისტების შთაბეჭდილებები და რეპორტები მოსახლეობასთან პირადი
შეხვედრების გამოცდილების შესახებ. სუსან თაჰმასების თანახმად, ეს იყო უნიკალური
შესაძლებლობა, რომელიც კამპანიის მხარდამჭერსა თუ რიგით მოქალაქეს აძლევდა
საშუალებას, გაცნობოდა და თვალყური ედევნებინა კამპანიის მსვლელობისთვის ცოცხლად.
ორგანიზატორები ფიქრობდნენ, რომ ინტერნეტ სივრცეც მნიშვნელოვნად დაეხმარებოდა მათ
თავიანთი მიზნების პროპაგანდაში. [14] კამპანიის მსვლელობისას ვებ-გვერდი გაფართოვდა,
ქვეყნდებოდა რა სხვადასხვა თემატური სტატია მოძრაობის ორგანიზატორებისა თუ სხვა
წამყავნი აქტივისტების ავტორობით. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ნუშინ აჰმადი ხორასანი
გახლდათ.
კამპანიას ჰქონდა სამოქმედო გეგმა. პირველი ეტაპი მოიცავდა ერთი მილიონი
ხელმოწერის შეგროვებას, რომლის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით მოძრაობის მთავარი
წევრების ინტერვიუებსა თუ ჩანაწერებში უმეტესად დასახელებულია 2 წელი; გოლნაზ მალექი
კი, კამპანიის ასევე აქტიური წევრი, რადიო „ფარდასთან“ ინტერვიუში აცხადებდა, რომ
ხელმოწერების შეგროვების დედლაინად 2007 წლის 19 ივნისი იყო დათქმული. იგი ამ მცირე
პერიოდთან დაკავშირებით თავის ეჭვსაც გამოთქვმდა, ადარებდა რა ირანის კამპანიას მაროკოს
მილიონი ხელმოწერის კამპანიის პირველი ეტაპის ხანგრძლივობას, რომელიც 3 წელი
გაგრძელდა და ირანთან შედარებით გაცილებით მეტი, 9000, მოხალისე ჰყავდა. 3 [13]
მეორე ეტაპზე კამპანიის წარმომადგენლები პარლამენტს წარუდგენდნენ პეტიციას
მილიონი ხელმოწერით და მოითხოვდნენ უკვე იურიდიულად დისკრიმინაციული კანონების
რეფორმას და ქალების სტატუსის გაუმჯობესებას, როგორც კერძო, ისე საჯარო სივრცეში.
მნიშვნელოვანი იყო, ასევე, კამპანიის პოლიტიკა, თუ რა დამოკიდებულება ჰქონდა მას
სახელმწიფოსთან და რელიგიასთან? პირველივე დღეებიდან ლიდერები განმარტავდნენ და
ხაზს უსვამდნენ იმ ფაქტს, რომ ეს იყო ეროვნული, ირანის რეალობის ფარგლებში
აღმოცენებული კამპანია და სრულიად თავისუფალი იყო ისლამზე დასავლეთის გავლენის
სტიგმისგან. კამპანიის წევრები არ ეწინააღმდეგებოდნენ რელიგიას და არც ხელისუფლების
ოპოზიციონერობა ჰქონდათ განზრახული. მეტიც, ისინი იმედოვნებდნენ, რომ შეძლებდნენ
მოღვაწეობას არსებული ხელისუფლების პირობებში, რომ დაარწმუნებდნენ სახელისუფლებო
ძალას რეფორმების აუცილებლობაში მილიონი ხელმოწერის წარდგენის შემდეგ. რაც შეეხება
ისლამს, ისინი აცხადებდნენ, რომ სურთ კანონიერი რეფორმა/ინტერპრეტაცია შარიათის იმ
ნორმებისა, რომელიც თანამედროვე ეპოქასა და მოთხოვნებს არ შესაბამება. კამპანიის ერთერთი აქტიური წევრი, ლეილა ალიქარიმი, აცხადებს, რომ: „კამპანიის აქტივისტების უმეტესობა
მუსლიმია. ისინი ყოველთვის ამბობენ: ჩვენ გვწამს ისლამი, არ ვეწინააღმდეგებით რეჟიმს, არ
ვართ პოლიტიკოსები, ჩვენ განვიხილავთ ამ კანონებს და ვამბობთ, რომ არ შეესაბამებიან
დღევანდელობას“ [15] მართლაც, კამპანია ხშირად ციტირებდა ისეთი რელიგიური ლიდერების
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ირანში კამპანიის წამოწყების მთავარი შთაგონების წყაროს წარმოადგენდა მაროკოში 1992 წელს ქალთა
ორგანიზაციების მიერ დაწყებული მოძრაობა, რომელიც მიზნად ისახავდა „მუდავვანას“ - საოჯახო
კანონმდებლობის რეფორმას. მოძრაობამ იმავე წელს გამოსცა აღნიშნული მოთხოვნით პეტიცია და
„მილიონი ხელმოწერის“ კამპანიაც წამოიწყო. [19]
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სიტყვებს იჯთიჰადთან დაკავშირებით, როგორებიც იყვნენ აიათოლა ბორუჯერდი და სანა’ი. [8]
დამადასტურებელ დოკუმენტთან წვდომა შეუძლებელია]
ამ მიდგომას თუ გავითვალისწინებთ, თავისუფლად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კამპანია
თავისი მოთხოვნებით „ისლამური ფემინიზმის“ ჩარჩოში ჯდება, თუმცა, ნუშინ აჰმადი
ხორასანი, პირველ რიგში, სწორედ, მას ემიჯნება და ამტკიცებს, რომ ირანელი ფემინისიტების
ბოლო, მეხუთე თაობა 4 შორსაა ისლამური ფემინიზმისაგან, რომელიც „ითხოვს“ დალოცვას
ისლამური რესპუბლიკის პატრიარქალური ელიტისგან და მზადაა იდეოლოგია ქალთა
მოთხოვნებზე წინ დააყენოს… დღევანდელი ირანული ფემინიზმი რელიგიასთან ერთად
ცხოვრობს და არ უარყოფს მას. მაგრამ, ამავე დროს, ეს ფემინიზმი არ მოითხოვს მწვანე შუქის
ანთებას ავტორიტეტებისგან აქტივობისათვის. ირანელი ფემინისტების მეხუთე თაობისთვის,
რელიგიის ქონა ან არქონა არაა განცალკევებით დგომის/განსხვავებული აზრის ქონის მიზეზი.
ამ თაობის სტანდარტებს არც ერთიანობამდე და არც უთანხმოებამდე არ მივყავართ. ზოგი
შეიძლება იყოს მუსლიმი, ზოგი – ქრისტიანი, ან –
სეკულარი, მაგრამ ფემინიზმის
თვალსაზისით, არცერთი მათგანი არაა პირველადი იდენტობა. ეს [რელიგია] მათი ცხოვრების
ნაწილია, მასთან ერთად ცხოვრობენ და მათი [ქალების] საჭიროებების მიხედვით უნდა მოხდეს
მისი რეფორმაც.“ [16]
„მარტივად რომ ვთქვათ: დღევანდელი ირანული ფემინიზმი რელიგიასთან ერთად
ცხოვრობს და არ უარყოფს მას. მაგრამ, ამავე დროს, ეს ფემინიზმი არ მოითხოვს მწვანე შუქის
ანთებას ავტორიტეტებისგან აქტივობისათვის. ირანელი ფემინისტების მეხუთე თაობისთვის,
რელიგიის ქონა ან არქონა არაა განცალკევებით დგომის/განსხვავებული აზრის ქონის მიზეზი.
ამ თაობის სტანდარტებს არც ერთიანობამდე და არც უთანხმოებამდე არ მივყავართ. ზოგი
შეიძლება იყოს მუსლიმი, ზოგი – ქრისტიანი, ან სეკულარისტი, მაგრამ ფემინიზმის
თვალსაზრისით, არცერთი მათგანი არაა პირველადი იდენტობა. ეს [რელიგია] მათი ცხოვრების
ნაწილია, მასთან ერთად ცხოვრობენ და მათი საჭიროებების მიხედვით უნდა მოხდეს მისი
რეფორმაც.“ [16]
მართლაც, 2000-იანი წლების შუა ხანებიდან ირანში უკვე იწყება სრულიად ახალი
ფემინისტური ბრენდის ჩამოყალიბება, რომელიც გვთავაზობს როგორც სეკულარული, ისე
ისლამური ფემინისტების კოალიციას: „ჩვენ [სეკულარული და ისლამური აქტივისტები] ყველა
ერთი მიმართულებით მივდივართ, მაგრამ ჩვენ ასევე გვჭირდება, გავაცნობიეროთ და
შევაფასოთ განსხვავება ჩვენს მიდგომებს შორის და შევქმნათ სივრცეები, სადაც სხვადასხვა
ფემინიზმები და ხმები შეძლებენ ერთად მუშაობას ერთი მიზნისა და იდეისთვის“
(მირჰოსეინი).“[17]
მილიონი ხელმოწერის კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დევიზიც იზიარებს ზიბა
მირჰოსეინის ამ მოსაზრებას: „მთავარი იდეა ის გახლავთ, რომ თავიდან ავიცილოთ
მოძველებული… კლიშედ ქცეული იდეოლოგიები ნაციონალის, მემარცხენეს, ისლამისტის, თუ
აბსტარქტული ადამიანის უფლებათა დამცველის არსებობის შესახებ. უკან უნდა მოვიტყოვით
ისინი და ველაპარაკოთ ირანელებს/ხალხს იმ რეალობის შესახებ, სადაც ისინი ცხოვრობენ,
რათა ეს ცვლილება მოხდეს მშვიდობიანად მილიონობით მოქალაქის ჩართულობით,
რომლებსაც ქალთა უფლებების მოთხოვნა აერთიანებს“... „შესაძლოა, არსებობდეს მრავალი გზა
ერთი მიზნისკენ... პროგრესისთვის არ გვჭირდება აბსოლუტური კონსენსუსი.“ [18]

ხორასანი გასულ საუკუნეს ხუთ – კონსტიტუციურ, რეზა ხანის, რეზა შაჰის, ირან-ერაყის ომისა და
ომისშემდგომ ეპოქად ჰყოფს, რომლებიც სხვადასხვა გამოწვევას სთავაზობდა სხვადასხვა თაობას.
ქალების თითოეულმა თაობამ გამოსცადა ისტორიული მდგომარეობის შესაბამისი სტატუსი და
გამოიმუშავა ბრძოლისა და მოქმედების შესაბამისი ტაქტიკა თუ სტრატეგია. მისი აზრით, ფემინისტთა
მეხუთე თაობას სახეზე აქვს ის გამოცდილება, რაც ეხმარება სტრატეგიული და კონკრეტული ხედვის
ჩამოყალიბებასა და მოძრაობის შექმნაში, რომელიც მორგებული იქნება მისი ბრძოლის გარემოებებს. მისი
მთავარი
მახასიათებელია
არაიდეოლოგიური,
საკითხზე
ორიენტირებული
მიდგომა.
ის
კონცენტრირდება სპეციფიურ პრობლემაზე და მის კონტექსტუალიზაციას ახდენს. 36
4
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კამპანიის დაწყებამდე ორგანიზატორები და აქტივისტები რატომღაც თვლიდნენ
(მაგალითად, სუსან თაჰმასები), რომ ისინი დიდ წინააღმდეგობას ხელისფლების მხრიდან არ
შეხვდებოდნენ: „როდესაც პირველი აქტივისტი დააკავეს, არ დავიჯერეთ, რომ ეს სისტემატურ
ხასიათს მიიღებდა... როდესაც ჩვენს წევრებს მოგზაურობა აუკრძალეს, სხვა მიზეზების ძებნა
დავიწყეთ... მაგრამ დარბევა გაგრძელდა და მივხვდით, რომ ეს სისტემატური იყო. აგვეკრძალა
შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება, ჩვენს საკუთარ სახლებშიც კი. გაზეთებსა და
ტელევიზიებს კამპანიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება აეკრძალათ, დაიწყეს აქტივისტების
დაკავება ხელმოწერების შეგროვების დროს“. [14] მასობრივი შევისწროვების დაწყების შემდეგ,
კამპანიის წევრებმა ალტერნატიულ გზებს მიმართეს. დაიწყო აქტივისტთა ჯგუფური
შეხვედრები მოსახლეობასთან
შაბათ-კვირას მთებში. გარკვეული ჯგუფი კამპანიის
პროპაგანდას ეწეოდა მოსახლეობასთან, ხოლო დანარჩენები მეთვალყურის ფუნქციას
ითავსებდნენ მოსალოდნელი დარბევისაგან თავის დასაცავად.
ერთ-ერთი ხერხი იყო ასევე ქვეყანაში არსებული ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევების
ამსახველი თეატრალური სიმულაციები, სადაც 200-300 კაციან „აუდიტორიას“ ჯერ რეალური
მოვლენის მოწმე ეგონებოდა თავი, ხოლო შემდეგ ზედმეტი ხმაურის გარეშე საკითხებზე
მსჯელობა და მათი განხილვა დახურულ სივრცეში გრძელდებოდა.
აქტივისტები დაპატიმრების შემდეგაც აგრძელებდნენ ევინის ციხეში ქალ პატიმრებთან
დისკრიმინაციული კანონების განხილვას და კამპანიის ძირითადი პრინციპების გაცნობას
პატიმარი ქალებისათვის, რომელთა ნაწილიც სწორედ ამ კანონების მსხვერპლს წარმოადგენდა.
ასე ჩაეყარა საფუძველი ციხის ქალთა ისტორიების შექმნას ადრეული, იძულებითი ქორწინების,
მოძალადე ქმართან გაყრის... შესახებ, რომლებიც შემდეგ კამპანიის საიტზე ქვეყდნებოდა.
კამპანიის დაწყებიდან პირველი ორი წლის განმავლობაში 50-ზე მეტი ქალი აქტივისტი
დააკავეს ეროვნული ფასეულობებისათვის საფრთხის შექმნის ბრალდებით. კამპანიის ვებგვერდი დაიბლოკა 20 ჯერზე მეტჯერ და, სამწუხაროდ, მასზე და იქ განთავსებულ მასალაზე
წვდომა დღესაც შეუძლებელია.
მასიური დაპატიმრებებისა და შევიწროების პოლიტიკამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა
მილიონი ხელმოწერის შეგროვების პროცესი, ხოლო, მაჰმუდ აჰმადი ნეჟადის ხელისუფლებაში
მოსვლის შემდგომ, განსაკუთრებით 2009 წელს მისი ხელმეორედ არჩევის შემდგომ,
საგრძნობლად შესუსტდა კამპანიის აქტივობა. კამპანიის ბევრმა წევრმა იძულებით დატოვა
ქვეყანა. ზოგი მათგანი კი, მაგალითად, ნასრინ სეთუდე, როგორც ადამიანის უფლებათა
თავდაუზოგავი აქტივისტი, დღესაც ევინის ციხის პატიმარია შპიონაჟის, ანტიისლამური
პროპაგანდისა და უზენაესი ლიდერის, ალი ხამენეისადმი უპატივცემულობის ბრალდებით.
მიუხედავად იმისა, რომ კამპანიის მიზანი, ორ წელიწადში შეეგროვებინა მილიონი
ხელმოწერა ქალთა დისკრიმინაციული კანონების რეფორმის მოთხოვნით, განუხორციელებლი
დარჩა, 5 მისი წარმომადგენლები თვლიან, რომ მას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ირანის
მოსახლეობაში ქალთა უფლებების შესახებ ცნობადობის ჩამოყალიბებაში, მათ შორის ყველაზე
კონსერვატორულ წრეშიც. გარდა ამისა, კამპანიას კანონიერ დონეზეც ჰქონდა მინიმალური
მიღწევა, როდსაც 2018 წლის სექტემბერში ცვლილება შევიდა საოჯახო კანონმდებლობაში
პოლიგამიის პირობასთან დაკავშირებით – მამაკაცს პირველი ცოლის თანხმობის გარეშე არ
შეეძლო კანონიერად მეორე ცოლის მოყვანა.
ერთი მილიონი ხელმოწერის კამპანიას ჰქონდა როგორც საერთაშორისო მხარდაჭერა
ადამინის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციებისა თუ პიროვნებებისგან (განსაკუთრებით
აღსანიშნავია დალაი ლამა), ასევე – საერთაშორისო აღიარებაც. 2008-2009 წლებში კამპანიამ
მოიპოვა Withoout Border-ისა და Deutsche Welle-ს; ანა პოლიტკოვსკაიას, გლობალურ ქალთა და
სიმონ დე ბუვიეს პრიზები.
მილიონი ხელმოწერის კამპანიამ, როგორც აქტივიზმის ახალმა ფორმამ, რომელიც
ყოველგვარი გარე ძალების ჩარევისაგან თავისუფალ, წმინდა ეროვნულ ნაყოფს წარმოადგენდა,
5

ხელმოწერები ოფიციალურად არ დათვლილა, თუმცა, 2009 წლისთვის მათი რაოდენობა ასობით ათასს
აღწევდა. [11]
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ირანული ქალთა მოძრაობა, შეიძლება ითქვას, ახალ, კოლექტიური აქტივობის, ეტაპზე
გადაიყვანა, სადაც ძნელია სეკულარულს და ისლამურს შორის ზღვარის გავლება, სადაც
მთავარი პრიორიტეტი ქალის უფლებებია.
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თამთა ბოკუჩავა
AKP-ს ნაციონალიზმი და რადიკალიზაცია
წლების განმავლობაში AKP ზომიერი ისლამის მაგალითად, ისლამური ფასეულობების
მქონე დემოკრატიულ პარტიად ითვლებოდა, თუმცა გეზის პარკის მოვლენებმა (2013წ.), 2015წ.
არჩევნებმა, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობამ (2016წ.), რეფერენდუმმა (2017) ნათლად
დაგვანახა ე. წ. „თურქული მოდელის“ კრიზისი. მმართველი პარტია აღარ წარმოადგენს
ზომიერ ძალას.
AKP-ს ფუძემდებლების უდიდესი ნაწილი კეთილდღეობის პარტიის რიგებიდან არიან
გამოსულები, შესაბამისად ისინი იზიარებენ კონსერვატულ ისლამურ პოლიტიკურ ხედვას,
სადაც სუნიტური ისლამი და ოსმალეთის მემკვიდრეობა ნაციონალიზმის ძირითადი
ელემენტებია. ძირითადი განსხვავება სამართლიანობისა და განვითარების პარტიისა და
კეთილდღეობის პარტიის იდეოლოგიას შორის იყო მათი დამოკიდებულება დასავლეთის
მიართ. კეთილდრეობის პარტია დასავლურ, კაპიტალისტურ სამყაროს აღიქვამს, როგორც
ბოროტებას, რომელთანაც ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტა არის ქვეყნის აღორძინების
ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა. AKP თავის მხრივ ასევე უარყოფითად იყო განწყობილი
დასავლეთის მიმართ, მაგრამ მასთან კავშირის გაწყვეტა არ წარმოადგენდა პარტიის
პრიორიტეტს. ამის საპირისპიროდ, AKP-ს ლიდერები პარტიის ჩამოყალიბების პირველ ეტაპზე
მიიჩნევდნენ, რომ ისლამური ფასეულობები და ისტორია ის მამოძრავებელი ძალა უნდა
ყოფილიყო, რომელიც თურქეთს საშუალებას მისცემდა რეგიონის ლიდერი და ანგარიშგასაწევი
ძალა უკვე არსებული საერთაშორისო სისტემის ფარგლებში გამხდარიყო. აქვე ისიც უნდა
აღვნიშნოთ, რომ ზომიერი გზა, რომელიც პარტიამ აირჩია, მნიშვნელოვანწილად ქემალისტური
შეზღუდვების წინააღმდეგ შემუშავებულ სტრატეგიას წარმოადგენდა.
ჰიბრიდული პოლიტიკური იდეოლოგია, რომელიც თავის თავში აერთიანებდა როგორც
კონსერვატულ ისე დემოკრატიულ ფასეულობებს, დაეხმარა AKP-ს თურქეთი ჩამოეყალიბებინა
ერთ-ერთ სწრაფად მზარდ ეკონომიკად. მისი მმართველობის დროს ქვეყანაში იყო ყველაზე
გრძელი უწყვეტი ეკონომიკური ზრდის პერიოდი (2002-2007), ზრდის 6.7%-იანი მაჩვენებლით;
მოსახლეობის სწრაფი ზრდის მიუხედავად მშპ ერთ სულ მოსახლეზე გასამმაგდა; შემცირდა
ინფლაცია 70%-დან 3.9%-მდე, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი 2%-ს შეადგენდა; თურქეთი მე-16
ადგილზე იყო ეკონომიკური მაჩვენებლით.
ჩამოყალიბებული აზრის მიხედვით, თურქულ იდეოლოგიაში არსებობს ურღვევი კავშირი
ქემალიზმსა და ნაციონალიზმს შორის, სადაც ეს უკანასკნელი ვერ იარსებებს პირველის გარეშე.
აქედან გამომდინარე, განხილვის საგანი ძირითადად ხდებოდა AKP-ს ლიბერალიზმი და
ისლამიზმი, მაგრამ ძალიან იშვიათად ექცეოდა ყურადღება მის ნაციონალისტურ ხასიათს.
სამართლიანობისა და განვითარების პარტია თურქულ პოლიტიკაში ნაციონალიზმის
განსხვავებულ
და
შედარებით
ახლებურ
ხედვას
განასახიერებს.
ქემალისტური
ნაციონალიზმისგან განსხვავებით, რომელიც AKP-ს ხელისუფლების სათავეში მოსვლამდე
ქვეყნის წამყვან იდეოლოგიას წარმოადგენდა, მმართველმა პარტიამ „ერის“, „ეროვნული
ისტორიის“ და „ეროვნული ინტერესების“ შესახებ თვისებრივად განსხვავებული კონცეფციის
შემუშავება მოახერხა.
ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი სხვაობა AKP-ს და ქემალისტურ ნაციონალიზმს შორის
არის მათი დამოკიდებულება ისლამთან. რელიგია ქემალისტური ნაციონალიზმის
მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. რესპუბლიკის ჩამოყალიბების ადრეულ პერიოდში, როდესაც
შეიქმნა „თურქი ერის“ კონცეფცია, ისლამი ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი იყო
თურქიზაციის პროცესში. იმის მიუხედავად, რომ ისლამი არ განსაზღვრავდა თუ რას ნიშნავს
იყო „თურქი“, იგი მნიშვნელოვანი კულტურული მარკერი იყო ენისა და თურქული იდენტობის
მიღებასთან ერთად, რომლებიც საბოლოოდ განსაზღვრავდა „თურქ ერს“. ეს ძირითადად
გამიზნული იყო ანატოლიაში არსებული მუსლიმების ეროვნული გაერთიანებისათვის. რაც
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შეეხება AKP-ს ნაციონალიზმს, აქ სუნიტური ისლამი თურქული ნაციონალიზმის ერთ-ერთ
ღერძად კი არ განიხილება, არამედ იგი წარმოადგენს ერის განმსაზღვრელ ძირითად ასპექტს.
დავუთოღლუმ თავის ნაშრომში, რომელიც პარტიის პოლიტიკურ კურსს დაედო
საფუძვლად, შემოიტანა ახალი ტემინი - „tarihdas” - ხალხი რომელიც ერთ ისტორიას იზიარებს.
ეს მას თურქ ერსა და ყოფილი ოსმალეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს შორის კავშირის
დამყარების საშუალებას აძლევს. ამგვარად, რეგიონის მიმართ ისტორიული პასუხისმგებლობის
აღსრულება თურქეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის ნაწილი გახდა.
ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია დავუთოღლუს გამოსვლა სარაევოში: „ის რაც ხდება
ბალკანეთში, კავკასიაში ან ახლო აღმოსავლეთში ჩვენი პრობლემაა. ანკარაში ჯდომისას მე ჩემი
ოფისის გარშემო ათასკილომეტრიანი წრე შემოვხაზე. აქ არის 23 ქვეყანა. ყველა მათგანი ჩვენი
ნათესავია და რაღაცას მოელის ჩვენგან... ჩვენი საგარეო პოლიტიკა მიზნად ისახავს წესრიგი
დაამყაროს ყველა ამ რეგიონში. დასავლელი ან მსოფლიოს სხვა კუთხის დიპლომატებისათვის
ბოსნია ტექნიკური საკითხია. ჩვენთვის ეს არის სიკვდილ-სიცოცხლის ამბავი... ისევე როგორც
მე-16 საუკუნეში, როდესაც ოსმალური ბალკანეთის აღორძინებისას ეს რეგიონი მსოფლიო
პოლიტიკის ცენტრს წარმოადგენდა, ჩვენ შევძლებთ თურქეთთან ერთად მსოფლიო
პოლიტიკისცენტრად ვაქციოთ ბალკანეთი, კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი. ეს არის
თურქეთის საგარეო პოლიტიკის მიზანი და ჩვენ ამას მივაღწევთ.“
ამგვარად, თურქეთის საგარეო პოლიტიკური კურსი არ გულისხმობდა ისლამური სამყაროს
ერთიან ფიზიკურ საზღვრებში მოქცევას. იგი ერთგვარად უგულვებელყოფდა ამ საზღვრებს,
რასაც შედეგად რეგიონში თურქეთის პოლიტიკური წონის ზრდა უნდა მოყოლოდა. AKP
რეგიონის ქვეყნებს ხედავს არა როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, არამედ როგორც
ოსმალეთის ყოფილ ტერიტორიებს, რომლებიც თურქეთმა ევროპასთან ბრძოლისას
უსამართლოდ დაკარგა.
იმპერიული ისტორიის ამგვარი რომანტიზაცია გარკვეულწილად წააგავს „ახალ
ევრაზიანიზმს“, რომელიც 1990-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ახალი
ნაციონალური იდენტობის ძიებისას რუსეთში ჩამოყალიბდა. ამ კონცეფციის ავტორი,
ალექსანდრე დუგინი ამბობს, რომ რუსეთს, როგორც კონტინენტური იმპერიის მემკვიდრეს,
ევრაზიაზე კონტროლის თავიდან დამყარების ლეგიტიმური უფლება აქვს. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ „ახალი ევრაზიანიზმი“ და ნეო-ოტომანიზმი თვისებრივად განსხვავდება
დასავლეთთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით. პირველისაგან განსხვავებით, მსოფლიო
პოლიტიკაში აშშ-ის ჰეგემონიის კრიტიკა არასდროს ყოფილა AKP-ს ნაციონალიზმის
შემადგენელი ნაწილი.
არსებობს თეორია პარტიების ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით პარტია
კონსერვატიული ორგანიზაციაა და იგი არ შეიცვლება ცვლილების ხათრით. პარტიები იცვლება
შიდა და გარე ზემოქმედების შედეგად. ამასთან უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია პარტიის მიზანი:
ამომრჩეველთა მაქსიმიზაცია, ოფისის შენარჩუნება თუ სხვა განაპირობებს პარტიის რეაქციას
ზემოთაღნიშნულ ფაქტორებზე.
იმის მიუხედავად, რომ პარტია კონსერვატიული ორგანიზაციაა და განსაკუთრებით
რეზისტენტულია ცვლილებების მიმართ, შიდა დაპირისპირებები, საარჩევნო მარცხი,
ეროვნული კრიზი და სხვა მრავალი მიზეზი აუცილებლად იწვევს გარკვეულ ცვლილებებს,
ხოლო ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ რადიკალურსაც. თეორიულად პოლიტიკური და საარჩევნო
ღიაობა რადიკალურ და ისლამურ პარტიებს ზომიერებისაკენ უბიძგებს, თუმცა არის ამის
საწინააღმდეგო ფენომენიც - პარტიის რადიკალიზაცია, რაც სახეზე გვაქვს თურქეთში.
თავდაპირველად AKP ხასიათდებოდა როგორც ამომრჩეველთა მაძიებელი პარტია, თუმცა
დომინანტურ პოლიტიკურ ძალად ფორმირების შემდეგ (2011წ.) იგი ჰეგემონიის მაძიებელ
პარტიად გადაიქცა. 2016წ. AKP რეალურად ჩამოყალიბდა როგორც ჰეგემონური პარტია.
ჰეგემონური პარტიები წარმოიქმნება როდესაც დომინანტი პარტია არ იძლევა სამართლიანი
არჩევნების ჩატარების საშუალებას და ალტერნატიული ძალა მხოლოდ თეორიული
შესაძლებლობაა. მათ ასევე მკვეთრად გამოხატული ავტარიტარული ტენდენციები ახასიათებთ.
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ჰეგემონური პარტიები ელექტორალური ავტორიტარიზმის ორგანულ კომპონენტს
წარმოადგენს.
ერდოღანი ხელისუფლების სათავეში ორი ძირითადი სტრატეგიით მოვიდა. ერთის მხრივ,
ევროკავშირში ინტეგრაციისათვის საჭირო რეფორმების გატარებით მან მთლიანად შეცვალა
სამოქალაქო და სამხედრო ფენის ურთიერთდამოკიდებულება პირველის სასარგებლოდ
(კოპენჰაგენის
კრიტერიუმები
პირდაპირ
უპირისპირდებოდა
ქემალისტების
მიერ
ჩამოყალიბებულ სისტემებს სამხედრო, სასამრთლო, კონსტიტუციურ სისტემებში). ამასთან
ერდოღანმა ამ რეფორმების გატარებით ლიბერალების მხარდაჭერაც მოიპოვა და გაამყარა AKPს პოზიციები. მეორეს მხრივ, ეკონომიკური ლიბერალიზაცია, რამაც მნიშვნელოვნად
უზრუნველყოპარტიის ურყევი პოზიციები მომდევნო წლებში.
მართალია მმართველობის დასაწყისში ევროკავშირში შესვლა და კოპენჰაგენის
კრიტერიუმების შესრულება AKP-ს პოლიტიკური კურსის ნაწილს წარმოადგენდა და ძალიან
დაეხმარა თურქეთის მთავრობას სეკულარულ ელიტასთან ბრძოლაში, მაგრამ 2007 წლისათვის
ამ პროცესებმა შენელება დაიწყო. მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა (2008წ.) და საფრანგეთისა
და გერმანიის მკაცრმა ანტითურქულმა პოზიციამ თურქეთს „დე-ევროპეიზაციისაკენ“ უბიძგა.
სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დაწყებული მასობრივი დაჭერები
ევროკავშირში თურქეთის კანდიდატურის გაყინვის მიზეზი გახდა (2016წ. ნოემბერი), ხოლო
2017წ. აპრილში ევროპული საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმა მისცა თურქეთში ადამიანის
უფლებების მონიტორინგის განახლებას, რაც თურქეთის პრე-კანდიდატის პოზიციაზე
ჩამოქვეითების ტოლფასია. ორივე შემთხვევაში AKP-მ განაცხადა რომ პოლიტიკური
ავტონომიის სანაცვლოდ იგი მზად არის უარი თქვას ევროკავშირის წევრობაზე.
პირველი და მეორე ვადით არჩევის დროს AKP-ს რიგებში, როგორც პარლამენტში ისევე
მთავრობაში აუცილებლად იყო რამოდენიმე არაისლამისტი, ლიბერალი, ცენტრისტულმემარცხენე ფიგურა, რომლებიც პარტიის ზომიერი ხასიათის შესანარჩუნებლად იყვნენ საჭირო.
თუმცა 2011 წლისათვის პარტიამ ნელ-ნელა ჩამოიცილა ეს წევრები და საბოლოოდ
გიულენისტებისთვისაც კი შეუძლებელი გახდა საკუთარი ხალხის პარტიულ რიგებში
მოხვედრა. მომდევნო წლებში პარტია დატოვეს ისეთმა წევრებმა, რომელთაც საკუთარი
მხარდამჭერები ჰყავდათ: აბდულაჰ გიული, ბულენთ არინჩი და აჰმედ დავუთოღლუ.
2012 წლის ეკონომიკური კრიზისისა და მკვეთრად შენელებული ზრდის ფონზე AKP-ს
პოზიციებიც საგრძნობლად შესუსტდა. დაიწყო ახალი ეტაპი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში.
ეკონომიკური განვითარების სტაგნაცია პირველ რიგში პოლიტიკურ სტაბილურობაზე აისახა.
პირველი დაპირისპირება, როგორც მოსალოდნელი იყო, ქემალისტურ და ახალ ისლამისტურ
პოლიტიკურ ელიტებს შორის მოხდა.
გეზის პარკის მოვლენები ის მომაბრუნებელი წერტილი აღმოჩნდა, რომელმაც ნათლად
დაანახა ერდოღანს AKP-ს შესუსტებული პოზიციები და სეკულარული რევოლუციის
შესაძლებლობა. დემონსტრანტებისათვის „ოკუპანტებისა“ და „ბანდიტების“ დარქმევით
მმართველმა პარტიამ მათ მშვიდობიანი დემონტრაციების უფლება ჩამოართვა. მეტიც, პარტიამ
ფაქტიურად უარი თქვა ქვეყნის მოსახლეობის იმ ნახევარზე, რომელმაც მას მხარი არ დაუჭირა.
ყურადღებას იმსახურებს აგრეთვე ერდოღანის მხარდამჭერების ლოზუნგი გეზის პარკის
გამოსვლების დროს: „თქვენ ჩამოახრჩვეთ მენდერესი, თქვენ მოწამლეთ ოზალი, ჩვენ არ
მოგცემთ ერდოღანის შეწირვის უფლებას!“
დაპირისპირება ქემალისტურ სამხედრო ძალებსა და AKP-ს შორის ამ უკანასკნელის
ხელისუფლების სათავეში მოსვლისთანავე დაიწყო, თუმცა განსაკუთრებით გააქტიურდა 2007წ,
აბდულაჰ გიულის არჩევნების დროს. მაშინ ერდოღანის ხელისუფლებამ არა მარტო
გენერლების უკმაყოფილო გამოსვლების, არამედ საკონსტიტუციო საბჭოზე AKP-ს დახურვის
მცდელობის მოგერიება შეძლო (2009წ.). სეკულარისტების პრეტენზიებს მაშინდელმა
თურქეთის ხელისუფლებამ სტანდარტული პოპულისტური პროპაგანდა დაუპირისპირა.
ლოზუნგი - „ხალხი ელიტის წინააღმდეგ“ აქტუალური აღმოჩნდა და საშუალება მისცა
ერდოღანს გაეტარებინა საკონსტიტუციო ცვლილებები და თავისი ერთგული მოსამართლეები
დაენიშნა საკონსტიტუციო საბჭოში.
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ქემალისტური ძალების საბოლოოდ დამარცხებამ სისტემაში ვაკუუმი შექმნა და ჰიზმეთი
გახდა ის ძალა, რომელმაც ეს ვაკუუმი შეავსო არმიაში, სასამართლო სისტემაში და არა მარტო.
შემდეგი მნიშვნელოვანი დაპირისპირება უკვე გიულენისტებსა და ერდოღანს შორის
მოხდა. მათ შორის უთანხმოება ჯერ კიდევ „შავი მარმარას“ ინციდენტის (2010წ.) დროს
გამოჩნდა, როდესაც ფეთჰულა გიულენი პირველად გამოვიდა მმართველი ძალის კრიტიკით.
მათი შეხედულებები არ დაემთხვა არც არაბული გაზაფხულისა და ამ პროცესებში თურქეთის
როლის შესახებ. AKP არაბულ გაზაფხულს რეგიონში დამოუკიდებელი პოლიტიკური კურსის
გატარების საშუალებად აღიქვამდა, მაშინ როდესაც ჰიზმეთი დასავლეთის და განსაკუთრებით
აშშ-ს მოკავშირეობას უჭერდა მხარს. გიულენისათვის აგრეთვე კატეგორიულად მიუღებელი
იყო AKP-ს დამოკიდებულება ქურთული საკითხისადმი და განსაკუთრებით სამშვიდობო
მოლაპარაკებები PKK-სთან.
AKP იყო პირველი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც „ქურთული საკითხის“ არსებობა
აღიარა და აქტიურად დაიწყო ამ კუთხით რეფორმების გატარება. იგი დიდ ყურადღებას
აქცევდა ქურთულ უმცირესობას. სოციალურ პროგრამებში ხშირად უპირატესობა ამ
უკანასკნელებს ენიჭებოდათ არა მხოლოდ გაჭირვების გამო, არამედ სამომავლო პოლიტიკური
დასაყრდენის შესაქმნელად და ქვეყანაში სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.
AKP განასხვავებს ერს და ნაციონალიზმს ერთმანეთისაგან. შესაბამისად „ქურთული
საკითხი“ განსხვავებული რაკურსით აღიქმება არსებული რეჟიმის მიერ. სანამ ერი
განსაზღვრულია საერთო ისლამური კულტურული ფასეულობებითა და საერთო ოსმალური
ისტორიით, ქურთები, ისევე როგორც სხვა ეროვნების მუსლიმები, შეიძლება „თურქი ერის“
შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდნენ.
დიარბაქირში მასუდ ბარზანის ვიზიტის დროს ერდოღანმა განაცხადა, რომ მას
თავისუფლად შეუძლია დაუძახოს თურქს - თურქი, ქურთს - ქურთი, ლაზს-ლაზი და ა.შ. მანამ
სანამ ისინი ერთი ერია და ერთი დროშა აქვთ. შესაბამისად AKP-ს ლოზუნგი „ერთი ერი, ერთი
სახელმწიფო, ერთი დროშა“ წინააღმდეგობაში არ მოდის ქურთულ ეთნიკურ იდენტობასთან,
რადგან „ერთ ერს“ ერთი რელიგია აერთიანებს, რომელიც ამ ერის განმსაზღვრელი ძირითადი
მარკერია.
2013 წლის 17-25 დეკემბრის მოვლენები, ქრთამის აღების სკანდალით დაწყებული
დაჭერები და პროკურორის განცხადება ერდოღანის ოჯახის წევრების მიერ ირანის სანქციების
გვერდის ავლის მცდელობის შესახებ, ამ მოვლენებისათვის საერთაშორისო ხასიათის მიცემისა
და ხელისუფლების დამხობის პირველ მცდელობად შეგვიძლია განვიხილოთ.
17-25 დეკემბრის გამოძიებაზე მმართველი პარტიის მხრიდან ზომიერი პასუხი იქნებოდა,
თუ მთავრობა გამოძიების გაგრძელების უფლებას და პარტიული ლიდერების
დელეგიტიმაციის უფლებას მისცემდა ჰეგემონიის მაძიებელ ახალ ისლამისტურ აქტორს.
საბოლოოდ მოხდებოდა ძალთა გადანაწილება ან უკიდურეს შემთხვევაში მისი გადაცემა
ჰიზმეთისათვის. ეს იმ შემთხვევაში AKP ისევ ზომიერი ისლამისტური პარტია რომ ყოფილიყო.
სანაცვლოდ მან მთლიანად უარყო გამოძიება, მასობრივად დაიწყო პროკურორების,
მოსამართლეებისა და პოლიციელების წმენდა გიულენისტებისაგან. შეიქმნა ახალი მტრის სახე
- „სახელმწიფო სახელმწიფოში“ და მას აქტიურად დაუპირისპირდა თურქეთის მმართველი
ძალა.
სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობა თურქეთის მთავრობამ აქტიურად გამოიყენა არა
მარტო გიულენისტების, არამედ მთლიანად ოპოზიციის წინააღმდეგ საკადრო წმენდა თითქმის
ყველა სფეროში განხორციელდა: სამხედრო, ბიუროკრატიული, მედია, სამოქალაქო
საზოგადოება, სასამართლო. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ ხელისუფლებას ყველა ამ
ცვლილების ფაქტიურად პარლამენტის გვერდის ავლით და თან დაჩქარებული ტემპით
განხორციელების საშუალება მისცა. მომდევნო წელს პროქურთული პარტიის 13 წევრი
დააპატიმრეს ტერორიზმის ბრალდებით. 25 წელი მიუსაჯეს ენის ბერბეროღლუს (CHP)
ჯაშუშობის ბრალდებით.
იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ნატოს მომხრე
ოფიცრების მიერ იყო ორგანიზებული, AKP-მ აქტიურად დაიწყო თურქეთის არმიის წმენდა
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ნატოს მხარდამჭერი მოსამსახურეებისაგან. შედეგად გადაყენებულ იქნა გენერალიტეტის 40%.
2016 წლის მოვლენებმა ნათლად აჩვენა ერდოღანს, რომ მას სჭირდებოდა რადიკალური
ცვლილებები არმიაშიც, შექმნილი ვაკუუმი მან ულტრანაციონალისტური პატრიოტული
პარტიისა და რადიკალური ისლამისტური SADAT-ით შეავსო. SADAT ერდოღანთან
დაახლოებული დაცვის კერძო კომპანიაა, რომელიც 1990-იან წლებში არმიიდან გარიცხული
ისლამისტი ოფიცრებისგან არის ჩამოყალიბებული. იგი აქტიურად გამოჩნდა 15 ივლისის
შემდეგ და ჩამოყალიბდა როგორც პარამილიტარისტული ძალა. 2016 წლის ბოლოს SADAT-ის
ლიდერი, ადნან თანრივერდი ერდოღანის პირადი მრჩეველი გახდა.
სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას ერდოღანმა მოგვიანებით „ღვთის საჩუქარი“
უწოდა, მან საშუალება მისცა საპარლამენტო სისტემა საპრეზიდენტოთი შეეცვალა და
კანონიერი სახე მიეცა მის დე ფაქტო მმართველობას.
შიდაპოლიტიკურმა დაპირისპირებამ კატასტროფულად იმოქმედა ქვეყნის ეკონომიკაზე და
ეროვნული ვალუტის კოლაფსი გამოიწვია. ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესება თურქეთის
მთავრობის პრიორიტეტი გახდა, თუნდაც იმიტომ რომ მომავალ რეფერენდუმზე AKP-ს
პოზიციები მნიშვნელოვნად იქნებოდა ამაზე დამოკიდებული. შემუშავებულმა გეგმამ:
სახელმწიფო გარანტიების ხარჯზე საშუალო და მცირე ბიზნესის გაბანკროტების თავიდან
არიდება, ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაცია და მარტივი იპოთეკური და სამეწარმეო
სესხები, დადებითი შედეგი აჩვენა და 2017 წლის პირველ კვარტალში 5%-იანი ზრდა
დაფიქსირდა. თუმცა ეს გეგმა არ იყო გათვლილი გრძელვადიან პერსპექტივებზე და
შესაბამისად, იმავე წლის ბოლოს ეკონომიკური ზრდა ისევ შემცირდა. სანაცვლოდ
მოკლევადიანი მიზანი მიღწეულ იქნა და 2017 წლის რეფერენდუმი მმართველი პარტიის
გამარჯვებით დასრულდა.
ქემალისტური საგარეო პოლიტიკა კრიტიკის მსხვერპლი ხდება საერთაშორისო
ურთიერთობებში მისი პასიური ხასიათის და საკუთარი ისტორიის, გეოგრაფიისა და
კულტურული პოტენციალის უგულვებელყოფის გამო. ამის საპირისპიროდ, თურქეთის
დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკური კურსი მთლიანად არის დამოკიდებული დიად
ისტორიულ წარსულზე, გეოსტრატეგიულ ადგილმდებარეობაზე და ისლამურ კულტურულ
ფასეულობებზე. პარტიის დეცენტრალიზაციამ და ალტერნატიული კანდიდატების მოცილებამ
პარტიული რიგებიდან AKP და ერდოღანი ფაქტიურად სინონიმ მნიშვნელობებად აქცია.
შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერდოღანის რადიკალიზაცია და პარტიის
რადიკალიზაცია ერთმანეთზე მჭიდროდ დამოკიდებული პროცესებია. ხელისუფლების
შენარჩუნების მცდელობებში მმართველი პარტია ნეოლიბერალურ პოპულისტურ პარტიად
ჩამოყალიბდა, რომელმაც ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირებები შიდა ელიტურ
კონფლიქტებად აქცია.
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ინგა ინასარიძე
პრაგმატული პოლიტიკა სპარსეთის ყურის რეგიონში:
კატარისა და რუსეთის ურთიერთობის მაგალითი
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულმა მოვლენებმა და
შექმნილმა ვითარებამ ახალი პოლიტიკური რეალობა და შესაძლებლობები შექმნა არამხოლოდ
რეგიონის ქვეყნებისთვის, არამედ ისეთი გარე აქტორებისთვისაც, როგორიც რუსეთია.
სირიის კრიზისი რუსეთისთვის წარმოადგენდა შანსს, რომ ახლო აღმოსავლეთში აღედგინა
საბჭოთა კავშირის დროინდელი პოლიტიკური გავლენა და გამხდარიყო რეგიონის ერთ-ერთი
ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფლიქტის მომგვარებელი მხარე. კატარის კრიზისმა კი
მოსკოვისთვის გააჩინა ახალი შესაძლებლობა სპარსეთის ყურეში. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ
მოსკოვის ინტერესები და მიდგომა სირიაში და მისი პოლიტიკა სპარსეთის ყურეში
მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან.
ისტორიულად კატარი და რუსეთი არასდროს ყოფილან სტრატეგიული პარტნიორები.
ორმხრივ
ურთიერთობაში
ფიქსირდება
დაძაბულობის
არაერთი
შემთხვევა
და
ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციები რიგ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხზე.
მიუხედავად ამისა, ორივე მხარე ახერხებდა კონსტრუქციული ურთიერთობის შენარჩუნებას და
ირჩევდა პრაგმატულ მიდგომას, პოლიტიკას ერთმანეთთან მიმართებაში, რაზეც მიანიშნებს
სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის განვითარების ორმხრივი ინიციატივები და
მზადყოფნა.
კატარ-რუსეთის ურთიერთობის დასაწყისი
კატარ-რუსეთის ოფიციალურ ურთიერთობას არც ისე ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საბჭოთა
კავშირმა კატარის სუვერენიტეტი დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე, 1971 წელს აღიარა,
მაგრამ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა შედარებით გვიან, 1988 წელს
დამყარდა მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირის გარდაქმნის („პერესტროიკის“) დროს მოსკოვმა
ურთიერთობების აწყობა დაიწყო არაბული სამყაროს მდიდარი ენერგორესურსების მქონე
სპარსეთის ყურის რეგიონთან. მომდევნო წელს რუსეთმა კატარში თავისი პირველი
დიპლომატიური წარმომადგენლობა გახსნა, რასაც მალევე მოჰყვა საპასუხო ნაბიჯი კატარის
მხრიდან. თუმცა პირველ წლებში ურთიერთობა ნაკლებ ინტენსიური იყო.
უთანხმოებები ორმხრივ ურთიერთობაში
მიუხედავად თანამშრომლობისა, ორი ქვეყნის ურთიერთობების ისტორია რამდენიმე
ხმაურიან ინციდენტსა და დაპირისპირებას მოიცავს, რამაც მათ შორის ურთიერთობის დაძაბვა
გამოიწვია.

რუსეთის მიერ კატარის დადანაშაულება კავკასიის რეგიონში ისლამური
რადიკალიზმის მხარდაჭერაში.



ჩეჩნეთის ომების დროს სეპარატისტული მოძრაობების ფინანსურს მხარდაჭერასა და
ჩრდილოკავკასიურ რესპუბლიკებში რადიკალური ისლამის ხელშეწყობაში რუსეთი ღიად
ადანაშაულებდა სპარსეთის ყურის მონარქიებს, კერძოდ საუდის არაბეთსა და კატარს. ჩეჩენი
მებრძოლები, ჯიჰადის წარმოების მოტივით დახმარებას სწორედ მდიდარი არაბული
ქვეყნებისგან ითხოვდნენ.
კავკასიის რეგიონის გარდა, ოფიციალური მოსკოვი კატარს, საუდის არაბეთთან ერთად,
ისლამური რადიკალიზმის ხელშეწყობასა და ტერორიზმის ფინანსურ დახმარებაში
ადანაშაულებდა სირიის კრიზისის შემთხვევაშიც. რუსული მედია მათ „ვაჰაბიტურ ტანდემსაც“
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უწოდებდა. ორივე არაბული მონარქია სირიის პრეზიდენტის, ბაშარ ასადის ოპოზიციის
მხარდამჭერები იყვნენ. 2011 წლიდან ისინი უზრუნველყოფდნენ სირიელი ამბოხებულების
ფინანსურ და სამხედრო დახმარებას მაშინ, როცა რუსეთი, ირანთან ერთად, ასადის
ხელისუფლების მთავარი მხარდამჭერია.
როგორც სირიის შემთხვევაში, რუსეთი ღიად აკრიტიკებდა კატარს ლიბიაში მუამარ
კადაფის წინააღმდეგ ამბოხებულების შეიარაღებასა და ქვეყანის დესტაბილიზაციის
ხელშეწყობაში.
 ჩეჩენი პოლიტიკური ლიდერის მკვლელობა დოჰაში 2014 წელს.
ჩეჩენი პოლიტიკოსი და ჩეჩნეთის სეპარატისტული მოძრაობის წევრი ზელიმხან
იანდარბიევი, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებას ტერორისტად ჰყავდა გამოცხადებული, 2003
წლიდან კატარში ცხოვრობდა. მოსკოვის ინფორმაციით, იანდარბიევი კატარიდან ახდენდა
ჩეჩენი ვაჰაბიტების მატერიალურ უზრუნველყოფას. დოჰაში იანდარბიევი ემირის პირად
სტუმრად ითვლებოდა და მინიჭებული ჰქონდა დევნილის სტატუსი. რუსულმა მხარემ კატარს
მისი ექსტრადირების შესახებ თხოვნითაც მიმართა, თუმცა კატარის ხელისუფლების
განცხადებით, იანდარბიევის ტერორიზმთან კავშირის დამადასტურებელი მასალის წარდგენის
შემთხვევაში, მისი გასამართლება კატარის სასამართლოში მოხდებოდა.
2004 წლის 13 თებერვალს, იანდარაბიევი პარასკევის ლოცვის შემდეგ დოჰას ცენტრალური
მეჩეთიდან გამოსვლისას, საკუთარ მანქანაში, ააფეთქეს.
ტერაქტიდან
რამდენიმე
დღეში,
მომხდართან
დაკავშირებით
კატარელმა
სამართალდამცავებმა რუსეთის სამი მოქალაქე დააპატიმრეს დოჰაში რუსეთის საელჩოს
ვილაში. დაკავებულთაგან ერთი, საელჩოს პირველი მდივანი ალექსანდრ ფეტისოვი
დიპლომატიური იმუნიტეტის გათვალისწინებით გაათავისუფლეს, მაგრამ პერსონა ნონგრატად გამოაცხადეს. ხოლო დანარჩენ ორს, ანატოლი იაბლოჩკოვს (იგივე ბელაშკოვი) და
ვასილი პუგაჩიევს (ბოგაჩიევი), რომლებიც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის თანამშრომლები
იყვნენ, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯათ. რუსული მხარის განცხადებით, ორივე დაკავებული
სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც კატარში ასრულებდნენ საინფორმაციოანალიტიკური ხასიათის დავალებას, ანტიტერორისტული საქმიანობის ფარგლებში.
შესაბამისად, მათი საქმიანობა ლეგალური იყო და რუსეთი მათ გადაცემას ითხოვდა.
დაკითხვის პროცესში რუსმა ჯაშუშებმა საქმესთან შემხებლობაში მყოფი რამდენიმე რუსი
ოფიცრის სახელიც დაასახელეს.თავად ისინი კატარში ტერაქტამდე ერთი თვით ადრე
გაიგზავნენ, როგორც საელჩოს თანამშრომლები. ასაფეთქებელი მოწყობილობა კი რუსული
დიპლომატიური ავტომანქანით, საუდის არაბეთის საზღვრიდან გადაიტანეს. რუსეთი
სხვადასხვა გზას მიმართავდა, დაკავებული მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. 2004 წლის
დეკემბერში ორივე დაკავებული კატარმა რუსულ მხარეს გადასცა. ერთ-ერთი ვერსიით, მოხდა
რუსი ჯაშუშების გაცვლა კატარელ მოჭიდავეებში, რომლებიც რუსულმა მხარემ იანდარბიევის
ლიკვიდირების შემდეგ დააკავა შერემეტიევოს აეროპორტში, არადეკლარირებული თანხის
გადატანის ბრალდებით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსი ჯაშუშები რუსეთში გასამართლების
პირობით იქნენ გათავისუფლებულები კატარიდან, მათი დაპატიმრება არ მომხდარა.
ინციდენტის შედეგად შექმნილი დაძაბული ურთიერთობის ნორმალიზება 2006 წლიდან
დაიწყო მას შემდეგ, რაც კატარში ვლადიმერ პუტინის ოფიციალური ვიზიტი დაიგეგმა.
 ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტში რუსი დიპლომატის შეკავების ინციდენტი.
2011 წლის 29 ნოემბერს, კატარში რუსეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ვლადიმერ ტიტორენკო, რომელსაც იორდანიიდან კატარში დიპლომატიური ფოსტა მიჰქონდა
ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტის საბაჟოს უსაფრთხოების სამსახურმა გააჩერა და ფოსტის
შემოწმება მოსთხოვა. ტიტორენკოს კატეგორიულ უარს ხმაური მოჰყვა. ელჩის განცხადებით
უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ძალის
გამოყენებით გახსნეს ფოსტა. მომხდარის გამო მოსკოვმა კატარს საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა.
ქვეყნებმა ერთმანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის დონე დასწიეს. რუსულმა მედიამ
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ინციდენტი სირიის კრიზისთან დაკავშირებით რუსეთის პოზიციაზე (ბაშარ ასადის მთავრობის
წინააღმდეგ გაეროში რეზოლუციებზე რუსეთის მიერ ვეტოს გამოყენება) კატარის საპასუხო
ქმედებად გააშუქა. კატარმა მწუხარება გამოთქვა მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით,
თუმცა ბოდიში არ მოუხდია, როგორც ამას ოფიციალური მოსკოვი ითხოვდა.
 ვიტალი ჩურკინის მუქარა.
ტიტორენკოსთან დაკავშირებული ინციდენტიდან მალევე, 2012 წლის თებერვალში,
სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა კატარის პრემიერ-მინისტრსა და გაეროში რუსეთის
წარმომადგენელს შორის. არაბულ წყაროებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰამად ბინ ჯასემმა
რუსული მხარე მკაცრად გააფრთხილა, არ გამოეყენებინა ვეტო გაეროში ასადის წინააღმდეგ
რეზოლუციის კენჭისყრაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი დაკარგავდა ყველა არაბულ
ქვეყანას. ბინ ჯასემის განცხადებას მძაფრი რეაქცია მოჰყვა ვიტალი ჩურკინის მხრიდან,
რომელიც კატარელ პოლიტიკოსს მსგავსი ტონით საუბრის შემთხვევაში კატარის, როგორც
სახელმწიფოს, არსებობის ეჭვქვეშ დაყენებით დაემუქრა.
ორმხრივი თანამშრომლობა
ზემოჩამოთვლილი უთანხმოებების მიუხედავად, ორივე მხარე ირჩევდა პრაგმატულ
მიდგომას ერთმანეთთან მიმართებაში. მათ პრაქტიკულ პოლიტიკას განსაზღვრავდა მხარების
ინტერესები.
რუსეთის პოლიტიკა კატართან მიმართებაში როგორც წესი განიხილებოდა სპარსეთის
ყურის რეგიონის მიმართ ერთიანი პოლიტიკის რაკურსში.
რუსეთისთვის
კატართან
ურთიერთობის
ძირითადი
ფაქტორი
მატერიალური
დაინტერესებაა (ეკონომიკური პროექტები, იარაღით ვაჭრობა, ინვესტიციების მიზიდვა,
ტურიზმის განვითარება). კატარის შემთხვევაში კი მთავარი ინტერესი რუსეთთან
ურთიერთობაში პოლიტიკურია.

პოლიტიკური თანამშრომლობა
მოსკოვთან კონსტრუქციული ურთიერთობის არსებობა დოჰასთვის განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი მეზობელ მონარქიებთან დიპლომატიური კრიზისი შემდეგ დადგა. 2017 წელს
საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა და ეგვიპტემ კატარი ბლოკადაში
მოაქციეს. შექმნილ ვითარებაში შესაძლო ნეგატიური პოლიტიკური თუ ეკონომიკური
შედეგების
თავიდან
აცილების
მიზნით,
კატარისთვის
პრიორიტეტულია
კარგი
ურთიერთობების აწყობა გავლენიან აქტორებთან.
კატარისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს,
რომელსაც არაბული სახელმწიფო 2022 წელს მასპინძლობს. მედიაში არაერთხელ გავრცელდა
ინიციატივა, რომ შესაძლოა ჩემპიონატი გაიყოს და გაიმართოს ერთდროულად რამდენიმე
მეზობელ ქვეყანაში, ეს კი გახდეს კარგი საშუალება დიპლომატიური კრიზისის
დასასრულებლად. აღნიშნული კატარისთვის, რომელიც პირველი მასპინძელი არაბული
სახელმწიფოა, კატეგორიულად მიუღებელია. ისეთი დიდი სახელმწიფოების პოლიტიკური
მხარდაჭერა, როგორიც რუსეთია, ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია დოჰასთვის.
ბლოკადის დაწყებისთანავე რუსეთმა ნეიტრალური პოზიცია დაიკავა და დაპირისპირებაში
შუამავლის როლის შესრულება სცადა, მაგრამ უშედეგოდ. რუსეთის საგარეო საქმეთა
მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მხარეებს მოსკოვში რუსეთ-სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის
საბჭოს (GCC) ფორუმის საკონსულტაციო მინისტერიალის გამართვა შესთავაზა, რომელიც 2017
წლის ბლოკადის გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ლავროვმა ასევე გააჟღერა იმ
დათმობების სია, რომელიც დაპირისპირების ორივე მხარეს უნდა გაეთვალისწინებინა
არსებული კრიზისის დასაძლევად. რუსეთის მონდომებას არც ერთი მხარე ენთუზიაზმით არ
შეხვდა. შექმნილ ვითარებაში მოსკოვის პოლიტიკის მიზანი ბალანსის დაცვა და ორივე
მხარისგან დივიდენდების მიღებაა
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2019 წლის მარტში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სპარსეთის ყურის რეგიონული
ტურის ფარგლებში კატარს ეწვია. იმ ფაქტმა რომ ლავროვი დოჰადან პირდაპირ გაემგზავრა
(ჩაკეტილი საზღვრების პირობებში) ერ-რიადში, საუდის არაბეთში უკმაყოფილება გამოიწვია.
მიუხედავად იმისა, რომ მხარეები სამომავლოდ თანამშრომლობის განვითარებაზე
შეთანხმდნენ, შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებებიდან ნათელი იყო, რომ მათ შორის
პოლიტიკურ საკითხებზე,უპირველესად ეს ეხება სირიას, მხარეთა პოზიციები კვლავ
განსხვავებულია.

სამხედრო სფერო
სამხედრო სფეროში ურთიერთობის აწყობა 1998 წლით თარიღდება, როდესაც მხარეებმა
ხელი მოაწერეს სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, მაგრამ პრაქტიკაში არ
განხორციელებულა.
2017 წლის ოქტომბერში მოსკოვმა და დოჰამ სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის
ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. დიპლომატიური ბლოკადის შემდეგ, კატარმა
რუსეთისგან ჰაერსაწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემის C-400-ის დაინტერესება გამოხატა.
მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკებებს ამ დრომდე კონკრეტული შედეგი არ მოჰყოლია, C400-ების შეძენის შესახებ განცხადებები მუდმივად კეთდება. სავარაუდოა, რომ კატარის
დაინტერესება ბლოკადის შემდეგ ბალანსის დასაცავად გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯია,
რადგან მანამდე რუსული სარაკეტო სისტემის შეძენის სურვილი საუდის არაბეთმა გამოთქვა.

სავაჭრო ურთიერთობები
ეკონომიკური ურთიერთობები კატარსა და რუსეთს შორის ორი ათწლეულის
განმავლობაში ასევე სუსტი იყო. 2010-2011 წლებში რუსეთმა კატარს რამდენიმე მილიონი აშშ
დოლარის ღირებულების რამდენიმე საინვესტიციო პროექტის (ენერგო და ოქროს წარმოების
სექტორში) განხორციელება შესთავაზა, მაგრამ დოჰას მხრიდან არც ერთ მათგანზე
გამოხმაურება არ მოჰყოლია. 2010-2014 წლებში ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვა 54 მლნ. აშშ
დოლარს არ აღემატებოდა.
2016 წელს მოსკოვში მიმდინარე ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში გაკეთდა განცხადება,
რუსეთ-კატარის ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის “Gulf Russian Business Center”-ის შექმნის
შესახებ.
კატარის საინვესტიციო ინსტიტუტმა 2013 წელს 500 მლნ. აშშ დოლარის ღირებულების
წილი შეისყიდა რუსულ VTB Bank-ში. კატარი ასევე არის, სანქტ-პეტერბურგის პულკოვოს
აეროპორტისა და მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტების 25%-იანი წილის მფლობელი.
მართალია კატარი არაბული ქვეყნებიდან უმსხვილესი ინვესტორია რუსულ ეკონომიკაში,
მაგრამ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა დაბალ ნიშნულზე რჩება (73.2 მლნ. აშშ დოლარი) და
მხოლოდ ბაჰრეინთან და პალესტინასთან არსებულ მაჩვენებელს აღემატება.

ენერგეტიკა
მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ კატარი და რუსეთი ბუნებრივი აირის ექსპორტის კუთხით
ერთმანეთის
კონკურენტები
არიან,
რუსეთისთვის
ენერგოსექტორში
კატართან
კონსტრუქციული ურთიერთობის აწყობა პრიორიტეტულია.
2008 წელს რუსეთმა დაასრულა ირანის ინიციატივაზე მუშაობა და ინსტიტუციურ დონეზე
შეიქმნა „გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმი (GECF), კატარ-რუსეთ-ირანის
შემადგენლობით (სათავო ოფისი მდებარეობს დოჰაში). ახალ ორგანიზაციას OPEC-ის
მოდელით უნდა ემუშავა, თუმცა რეალური შედეგები მას არ მოჰყოლია. ამის მიზეზს ირანის
წინააღმდეგ არსებული სანქციები და რიგ პოლიტიკურ საკითხებზე კატარისა და რუსეთის
განსხვავებული პოზიციები წარმოადგენდა. 2011 წელს GECF-ის სამიტზე რუსეთმა განზრახ
გაგზავნა დაბალი დონის დელეგაცია, ვიდრე ამას პროტოკოლი ითვალისწინებდა. საპასუხოდ,
2013 წელს იგივე გააკეთა კატარმა, როდესაც შეხვედრა მოსკოვში იმართებოდა.
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ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების ახალი ტალღა 2016 წელს, კატარის ემირის
შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანის მოსკოვში ვიზიტის შემდეგ დაიწყო. იმავე წლის სექტემბერში
კატარის საინვესტიციო ფონდი (QIA) და შვეიცარული კომპანია Glencoreplc რუსეთის
სახელმწიფო ნავთობ-კომპანია „Роснефть“ წილის შესყიდვაზე შეთანხმდნენ. 2019 წლის
მონაცემებით, კატარი რუსული კომპანიის მესამე უმსხვილესი მფლობელია 18.93%-იანი წილით
(რუსეთს აქვს 50%, ხოლო ბრიტანულ BP Plc-ს - 19.75%).
2000-იანი წლების დასაწყისში „Газпром“ კატართან SWAP ოპერაციების ფარგლებში
გათხევადებული ბუნებრივი აირის საბადოებზე ერთობლივი პროექტების განხორციელების
გეგმებს განიხილავდა. უშუალო თანამშრომლობა რუსულ კომპანიასა და კატარულ მხარეს
შორის 2010 წლიდან დაიწყო, ხოლო 2011 წელს დოჰაში „Газпром“-ის წარმომადგენლობის
ოფისი გაიხსნა.

ტურიზმი
2017 წლიდან კატარმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის ტურისტული მიზნით 30 დღიანი
უვიზო რეჟიმი დააწესა. ასევე, ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად,
კატარმა მოსკოვში 10 სატელიტური ოფისი გახსნა.

განათლება და კულტურა
2018 წლის მარტში შეიხ თამიმის მოსკოვში ვიზიტის დროს ხელი მოეწერა შეთანხმებას
სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. შეთანხმების
ფარგლებში, მალევე „Роснефть“-მა დოჰაში კვლევებისა და განვითარების საერთაშორისო
ცენტრი გახსნა.
ასევე, 2018 წელი გამოცხადდა კატარ-რუსეთის კულტურულ წლად, რომლის ფარგლებშიც,
წამყვანი ინსტიტუტებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების ორგანიზებით ორივე
ქვეყნის ტერიტორიაზე გაიმართა სხვადასხვა სახის ღონისძიება.
კატარისა და რუსეთის ურთიერთობის განხილვისას გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ
მასშტაბური პროექტების დაანონსება და პრაქტიკაში არ განხორციელება დამახასიათებელია
რუსეთისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ურთიერთობაში. აშშ-ის ფაქტორისა და რიგ
პოლიტიკურ საკითხებზე განსხვავებული პოზიციების გათვალისწინებით, კატარ-რუსეთის
ურთიერთობა მხოლოდ ტაქტიკურ დონეზე შენარჩუნდება.
გამოყენებული ლიტერატურა:
Vasiliev A., “Russia’s Middle East Policy from Lenin to Putin”, 2018, Durham Modern Middle East and
Islamic World Series, University of Durham, p. 284, 378.
TREND Research and Advisory, “Russian Foreign Policy and the GCC”, Working Paper 04/2016, UAE;
Melkumyan E. “A Political History of Relations between Russia and the Gulf States”, Research Paper,
Arabic Center for Research and Policy Studies, Dec 2015;
• https://www.mepc.org/commentary/qatar-and-russia-what-do-they-see-each-other
• https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/russian-influence-gulf-limits•
•
•
•

190404133832327.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/qatar-fm-doha-buying-400s-business190304094712372.html
https://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2019/04/putin-trojan-horse-russianbank-move-hungary-triggers-alarm-190420082127834.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/russian-foreign-minister-sergey-lavrov-hold-talksqatar-190304070458781.htm
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/russia-supply-400-system-qatar-saudi-position180602195629315.html
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://jamestown.org/program/russian-agents-return-from-qatar-may-finally-discredit-theislamic-world-in-the-eyes-of-chechnyas-rebels-2/
https://www.jpost.com/Opinion/Russia-and-Qatar-The-Middle-Easts-newest-pragmaticfriendship-585461
https://www.jpost.com/Opinion/Russia-and-Qatar-The-Middle-Easts-newest-pragmaticfriendship-585461
http://bulgariaanalytica.org/en/2017/07/12/russia-and-qatar-official-and-unofficial-relations/
https://www.bbc.com/russian/russia/2012/03/120309_russia_qatar_ambassador
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61724-2004Mar15.html?noredirect=on
https://www.reuters.com/article/us-russia-lavrov-qatar/qatar-still-studying-russian-defensesystem-minister-says-idUSKCN1QL0RB
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/05/03/2019/Qatar,-Russia-pledge-to-boost-relations
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-11/qatar-seeks-more-russia-deals-aftergreat-rosneft-investment
https://menafn.com/1098389757/Qatar-Russia-sign-cooperation-agreement
https://www.middleeastmonitor.com/20190212-qatar-stake-in-russias-rosneft-paves-way-forglobal-energy-deals/
https://tass.com/world/1063966
https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/russia-supports-efforts-to-end-qatar-crisis-1.62508278
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=994979283&Country=Qatar&topic=Politics_1
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სიმონ გურეშიძე
პალესტინა-ისრაელი და „საუკუნის შეთანხმების“ წარუმატებლობის დეტალები
ამერიკის შეერთებული შტატების, პალესტინელი არაბების, ისრაელის, არაბული სამყაროსა
და 2002 წელს გაეროს, აშშ-ის, ევროკავშირისა და რუსეთის შემადგენლობით მადრიდში
დაარსებული
საერთაშორისო კვარტეტის მიერ, პალესტინის სამშვიდობო პროცესთან
დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტისთვის გამართული თითქმის ყველა მცდელობა
დღემდე უშედეგოდ სრულდება. პალესტინა-ისრაელის ურთიერთობებთან დაკავშირებული
გამოწვევების შესახებ არაერთი სტატია, საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო პუბლიკაცია
და მონოგრაფია არსებობს მსოფლიო მასშტაბით. ამჟამად აღნიშნული საკითხი კიდევ ერთხელ
მოექცა ყურადღების ცენტრში, ვინაიდან აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია
ბოლო პერიოდში აანონსებდა „საუკუნის შეთანხმების“ გეგმას, რომლის ავტორადაც
პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველი და სიძე ჯარედ კუშნერი ითვლება.
საკმაო ინტერესს იწვევს შემდეგი გარემოებები: 1) პალესტინელი არაბების, ისრაელის,
არაბული სამყაროს და რამდენიმე რეგიონალური აქტორის, მათ შორის ლიბანის „ჰიზბ ალლაჰის” დამოკიდებულება აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით. 2) არის თუ არა ტრამპის
ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული გეგმა ფუნდამენტური სიახლე და თუ არსებობს მისი
ანალოგი ახლო აღმოსავლეთის უახლეს ისტორიაში. ასევე ისიც, რომ აღნიშნული გეგმა
შეიძლება გამოდგეს თუ არა სხვა ქვეყნებისთვის კონფლიქტის გადაწყვეტის ვარგისიან ან
მიუღებელ მაგალითად.
დასაწყისისთვის უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ პალესტინაისრაელის კონფლიქტის მოგვარების აქტიური კამპანია აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა
(აშშ-ის 39-ე პრეზიენტი, დემოკრატთა პარტიიდან 1977-1981 წლებში) დაიწყო. იგი მხარს
უჭერდა პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის იდეას. თუმცა მის მიერ წამოწყებული ინიციატივა
თავიდანვე განწირული იყო, ვინაიდან კემპ დევიდში გამართულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს
ისრაელთან და ეგვიპტესთან ერთად არ ესწრებოდა პალესტინური მხარე. ამის მიზეზი კი იყო
ის, რომ 1964 წელს შექმნილი პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაცია, რომელიც
თანდათან ტერორისტულ დაჯგუფებად იქცა, ამერიკული მხარისთვის ითვლებოდა საბჭოთა
კავშირის მარიონეტად და წარმოქმნილი პრობლემის უმთავრეს ელემენტად. საბოლოოდ
ისრაელის მხარემ პალესტინელთა სასარგებლო არც ერთ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა.
ეგვიპტეს იმ პერიოდისთვის ჯერ კიდევ არ ჰქონდა დაბრუნებული 1967 წელს, ისრაელისა და
არაბული კოალიციის 6 დღიანი ომის შედეგად დაკარგული სინას ნახევარკუნძული და
ერიდებოდა ზედმეტ დაძაბულობას ისრაელთან. აშშ-ს კი არ შეეძლო იმაზე მეტად
პროპალესტინური ყოფილიყო ვიდრე ეგვიპტე. შედეგად, კარტერის წამოწყება უშედეგოდ
დასრულდა. 1
აშშ-ის შემდეგი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციის მცდელობები
კარტერის წამოწყების გაგრძელება იყო და ამერიკული მხარე ძალისხმევას არ იშურებდა
იმისათვის, რათა დაეყოლიებინა პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაცია (პგო), ეცნო
ისაელის არსებობის უფლება, ამერიკული მხარის მხრიდან თავად ამ ორგანიზაციის ცნობის
სანაცვლოდ. მოლაპარაკებები ამჯერადაც ჩავარდა, რისი მიზეზიც 1982 წლის 6 ივნისს
ისრაელის მიერ ლიბანში განხორციელებული სამხედრო ოპერაცია იყო, რომლის დროსაც
ლიბანის სამხრეთ ნაწილში პგო კონტრშეტევებს ანხორციელებდა ისრაელის შეიარაღებული
ძალების წინააღმდეგ, მაგრამ ერთი თვის თავზე ორგანიზაცია იძულებული გახდა დაეტოვებინა
ლიბანი, ტერიტორია რომელსაც 1970-იანი წლებიდან თავისი ოპერაციების ბაზად იყენებდა.
პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მოგვიანებით განაცხადეს,
რომ ერთის მხრივ, მათთან იმართებოდა მოლაპარაკებები და იმავე დროს აშშ-მ თვალი აარიდა
https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2018/07/24/the-fatal-flaw-in-trumps-plan-formiddle-east-peace/?utm_term=.690e3610c9df
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ისრაელის მხრიდან პალესტინელების მისამართით მოსალოდნელ დარტყმას და საბოლოოდ
პგო მოტყუებული დარჩა. ამერიკულმა მხარემ უარჰყო ეს ბრალდება, თუმცა შემდგომ
პალესტინა-ისრაელის საკითხებით დაინტერესებული რამდენიმე ებრაელი სპეციალისტიც
ახსენებდა, რომ სახელმწიფო მდივანმა ალექსანდერ ჰეიგმა ვაშინგტონში ისრაელის მაშინდელ
თავდაცვის მინისტრ არიელ შარონს მოქმედებისთვის „მწვანე შუქი“ აუნთო. თუმცა ჰეიგმა
მოგვიანებითაც არ დაადასტურა ეს ვერსია თავის წიგნში, რომელიც მის სახემწიფო
დეპარტამნეტში მუშაობის წლებს აღწერს. 2
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ რეიგანის ადმინისტრაცია ეწინააღმდეგებოდა პალესტინის
დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას,რადგან თვლიდნენ, რომ ეს იქნებოდა ისრაელის
სუვერენიტეტის ხელყოფა. ასევე დაუშვებლად მიაჩნდა როგორც პალესტინური, ასევე
ისრაელის მხარიან მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზის სექტორის
პერმანენტული კონტროლი და პალესტინური ტერიტორიების ანექსია ისრაელის მიერ.
ადმინისტრაციის
განცხადების
თანახმად,
მშვიდობის
დამყარება
მხოლოდ
ურთიერთდათმობებითა და პალესტინლთა თვითმმართველობის პირობებში იქნებოდა
შესაძლებელი, რაშიც იორდანიაც აქტიურად უნდა ყოფილიყო ჩართული. 3
საკითხისადმი განსხვავებული მიდგომა ჰქონდა ჯორჯ ბუშ უფროსის ადმინისტრაციას.
1991 წლის მადრიდის კონფერენციაზე დაუშვეს ყველა მხარე, მათ შორის პალესტინურიც,
რომელიც იორდანიის დელეგაციის სახით იყო წარმოდგენილი და მასში არ შედიოდნენ პგო-ს
წევრები. თუმცა მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსთან და ღაზის სექტორთან
დაკავშირებული საკითხების განხილვა მაინც ხდებოდა პგო-ს ლიდერ იასირ არაფატთან
ფაქსების გაგზავნის მეშვეობით. აღნიშნული კონფერენციაც თითქმის უშედეგოდ დასრულდა
და ამის მიზეზად მოლაპარაკებებში პგო-ს ლიდერების არაპირდაპირი ჩართულობა
დასახელდა. 4
2000 წელს აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის ინიციატივით წარმოებული
პალესტინა-ისრაელის მოლაპარაკებებიც შეთანხმების გარეშე დასრულდა. 2014 წელს
ვაშინგტონში, ჯოჯრთაუნის უნივერსიტეტში ექსპრეზიდენტმა კლინტონმა, რომელიც
ლექციების სერიას კითხულობდა მისი ადმინისტრაციის წინაშე არსებული საშინაო
პრობლემების, საგარეო პოლიტიკური გამოწვევებისა და 2000 წელს მისი შუამავლობით
გამართულ მოლაპარაკებებზე ისრაელის პრემიერ მინისტრ ეჰუდ ბარაქსა და პალესტინის
ხელმძღვანელობის ლიდერ იასირ არაფატს შორის, განაცხადა, რომ ისრაელის მხარე ისეთ
მნიშვნელოვან და სენსიტიურ საკითზე წავიდა დათმობაზე, როგორიცაა პალესტინური მხარის
მიერ ტაძრის მთად წოდებული ტერიტორიის კონტროლი. აღსანიშნავია, რომ სწორედ აქ
მდებარეობს იერუსალიმის ტაძრის ნანგრევები და ალ-აქსას მეჩეთი, რომელიც იუდეველებისა
და მუსლიმებისთვის უწმინდეს ადგილს წარმოადგენს. არაფატი დათანხმდა ისრაელის მხარეს
ეკონტროლებინა იერუსალიმის დასავლეთის კედელი და აღმოსავლეთ იერუსალიმის ებრაული
კვარტლები, მაგრამ დაბეჯითებით მოითხოვდა, რომ პალესტინურ მხარეს ეკონტროლებინა
მიწის 16 მეტრი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი ხდებოდა ზემოთ ხსენებული კედლისკენ
მიმავალი გვირაბების შესასვლელებზე წვდომა. ისრაელი არ დაეთანხმა ამ შეთავაზებას იმ
მიზეზით, რომ გვირაბებზე კონტროლის დამყარების შემთხვევაში პალესტინური მხარე ზიანს
მიაყენებდა იქ არსებულ ნანგრევებს. 5
ჯორჯ ბუშ უმცროსმა პრეზიდენტის პოსტის დაკავებიდან ერთი წლის თავზე 2002 წელს
მოუწოდა პალესტინის ხელმძღვანელობას, რომ შეუძლებელი იყო ისრაელს ეცხოვრა ტერორში
2

https://www.nytimes.com/1984/02/19/world/reagan-administration-held-9-month-talks-with-plo.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-reagan-plan
4
https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2018/07/24/the-fatal-flaw-in-trumps-plan-formiddle-east-peace/?utm_term=.690e3610c9df
5
https://www.timesofisrael.com/bill-clinton-palestinians-were-offered-temple-mount-in-2000/
https://www.theguardian.com/world/2001/jul/20/comment
https://foreignpolicy.com/2018/10/19/did-camp-david-doom-the-palestinians-israel-palestine-yasser-arafatmenachem-begin-jimmy-carter-reagan-bush-clinton-middle-east-peace/
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და ასევე შეუძლებელი იყო პალესტინა დარჩენილიყო სიღატაკესა და ოკუპაციის პირობებში.
მისი განცხადების თანახმად, არსებული სიტუაციის გაუმჯობესების პერსპექტივაც არ ჩანდა.
„ისრაელის მოქალაქეები კვლავ დარჩებიან ტერორისტთა დევნის ობიექტებად და ამიტომ ეს
ქვეყანა გააგრძელებს თავის დაცვას“, - დაამატა მან.
იგი ასევე დაპირდა პალესტინურ მხარეს, რომ თუ მათი ახლად არჩეული ხელმძღვანელობა
აღკვეთდა ტერორიზმს და გააძლიერებდა უსაფრთხოების მექანიზმებს, აშშ-ი მხარს დაუჭერდა
პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას, რომლის საზღვრებიც იქნებოდა დროებითი, საბოლოო
შეთანხმების მიღწევამდე. მან ასევე მზადყოფნა გამოთქვა ევროკავშირთან და არაბულ
ქვეყნებთან ერთად ამერიკულ მხარეს მონაწილეობა მიეღო პალესტინის ახალი კონსტიტუციის
ჩარჩოს შექმნაში, რაც თავის მხრივ გადაანაწილებდა ძალებს სახელისუფლებო შტოებში და
გააძლიერებდა დემოკრატიზაციის პროცესს. ბუში უმცროსი შეეხო ისეთ საკითხებს,
როგორებიც იყო მსოფლიო ბანკთან და საერთაშორისო დონორებთან ერთად შეერთებული
შტატების ჩართულობით დახმარება გაეწია პალესტინის სუსტი ეკონომიკისთვის, რომელიც
თავის დროზე მნიშვნელოვნად დააზარალა ძველმა კორუმპირებულმა ხელმძღვანელობებმა.
ცალკე გამოყო ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა და სასამართლო სისტემის რეფორმის
აუცილებლობა. თუმცა იქვე დასძინა, რომ აშშ არ დაუჭერდა მხარს პალესტინის სახელმწიფოს
შექმნას, თუ ისინი ყოველ ღონეს არ იხმარდნენ ტერორიზმის აღსაკვეთად.
ბოლოს ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც, რომ ხანგრძლივი ოკუპაცია ისრაელის მხარის
დემოკრატიულობის იმიჯს საფრთხის ქვეშ აყენებდა და ამ ქვეყნის ინტერესებში შედიოდა
მშვიდობიანი და სტაბილური პალესტინის არსებობა. ამიტომ მან ისრაელს გამოწვევა
შესთავაზა, ხელი შეეწყო სიცოხლის უნარიანი და სანდო პალესტინური სახელმწიფოს
ჩამოყალიბებისთვის. 6
მან 2008 წელს, პრეზიდენტის პოსტის დატოვებამდე ცოტა ხნით ადრე მოუწოდა ისრაელს,
რომ შეეწყვიტა პალესტინური მიწების ოკუპაცია. პალესტინის ხელმძღვანელობის ლიდერ
მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ აღარ უნდა გაგრძელებულიყო 1967
წელს დაწყებული პალესტინის 41 წლიანი ოკუპაცია და სამშვიდობო ხელშეკრულებას,
რომელსაც იგი ხელს მოაწერდა პოსტიდან წასვლამდე, პალესტინა უნდა ექცია პალესტინელთა
სამშობლოდ და ისრაელი კი ებრაელთა სამშობლოდ. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა აშშ-ის
მხარდაჭერა ისრაელის უსაფრთხოების მიმართ, მაგრამ დაამატა, რომ პალესტინაც უნდა
ყოფილიყო სიცოცხლისუნარიანი, კეთილმეზობლური და სუვერენული. ასევე ცალკე გამოჰყო
იერუსალმის სტატუსის საკითხი, „მე მესმის რომ ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი ამოცანა
მშვიდობის მიღწევის გზაზე, მაგრამ სწორედ ეს გზა ავირჩიეთ ჩვენ.“
მან
დადებითად
დაახასიათა მაჰმუდ აბასი და მძაფრად გააკრიტიკა ორგანიზაცია ჰამასი, რომელსაც მისი
განცხადების თანახმად პალესტინელებისთვის სიღატაკისა და დესტრუქციის მეტი არაფერი
მოჰქონდა. მოგვიანებით გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის ასისტენტად დანიშნა
გენერალ-ლეინტენანტი უილიამ ფრეისერი, რომელსაც დაევალა პალესტინისა და ისრაელის
მხრიდან სამშვიდობო საგზაო რუკის მიხედვით დასახული გეგმებისკენ გადადგმული
ნაბიჯების პროგრესის მონიტორინგი. 7
რაც შეეხება აშშ-ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრემიერ მინისტრ ბენიამინ
ნეთანიაჰუს ურთიერთობების პერიოდს, აღნიშნული კონფლიქტის გადაწყვეტის არათუ რაიმე
სახის მნიშვნელოვან პროგრესს, არამედ ისრაელის მიერ მდინარე იორდანეს დასავლეთ
სანაპიროზე ახალი ებრაული დასახლებების მშენებლობის გამო სერიოზულ აზრთა
სხვადასხვაობას ჰქონდა ადგილი. პრეზიდენტი ობამა ეწინააღმდეგებოდა ახალი დასახლებების
მშენებლობებს თავისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეებშიც. მას შემდეგ რაც 2016 წელს, ერთი
წლით ადრე აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური პირის ფრანკ ლოვენშტაინის
მიერ შედგენილი ახალი დასახლებების რუკებს გაეცნო ჯერ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი,
პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი და ოდნავ მოგვიანებით ბარაკ ობამა, აბასისა
6
7

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020624-3.html
https://www.theguardian.com/world/2008/jan/10/usa.israelandthepalestinians1
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და ობამას რექცია გაზეთ „ნიუ იორკერის“ თანახმად შოკის ტოლფასი იყო, ვინაიდან რუკის
მიხედვით პალესტინის სახელმწიფოებრიობის იდეა სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგებოდა.
აღნიშნული
ფაქტები
ამერიკის
დაზვერვის
სამსახურის
კონფიდენციალურმა
წარმომადგენლებმაც დაადასტურეს თავის დროზე. სწორედ ამის გამო, ბარაკ ობამამ
პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე, რეაგირების გარეშე დატოვა
გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც დაგმეს ახალი
დასახლებების მშენებლობა. 8 ობამა-ნეთანიაჰუს დაპირისპირება ისრაელის პოლიტიკოსების
განხილვის საკითხიც იყო 2013 წლის დასაწყისში. „ისრაელში წინასაარჩევნო პროცესები
მიმდინარეობდა, რომლის ფონზეც ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ–მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა
დაადანაშაულა თავისი იმჟამინდელი კოლეგა ბენიამინ ნეთანიაჰუ იმაში, რომ იგი თავის
ქცევებით საფრთხეს უქმნიდა ქვეყანას და ისრაელს აყენებდა ვაშინგტონთან კონფრონტაციის
რეჟიმში. „შედის კი ჩვენს ინტერესებში დაპირისპირება მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ
ადამიანთან? ვინ აწარმოებს თვითმფრინავებს? ლიკუდის ცენტრალური კომიტეტის წევრები
თუ აშშ–ის პრეზიდენტი?“ – დასვა კითხვები ოლმერტმა ჰაიფას უნივერსიტეტის მიერ
გამართულ ბიზნეს–ფორუმის კონფერენციაზე. მისი კომენტარები მოჰყვა ცოტა ხნით ადრე
გაკეთებულ ობამას განცხადებას, რომელშიც ნათქვამიიყო: „ისრაელმა არ იცის, რა
შეესატყვისება მის ინტერესებს და ნეთანიაჰუს მიჰყავს ისრაელი საერთაშორისო
იზოლაციისაკენ“. ოლმერტის კომენტარებს ნეთანიაჰუმ წერილით უპასუხა: „ჩვენ ვიცით,
როგორ ვიზრუნოთ ეროვნულ ინტერესებზე და როგორ გავუმკლავდეთ საერთაშორისო
ზეწოლას“.
ყოფილმა პრემიერმა ხელისუფლება ასევე დაადანაშაულა იმაში, რომ ის უარს ამბობდა
მშვიდობაზე. არიღებდა მონაწილეობას პროცესში და არ აწარმოებდა მოლაპარაკებებს
პალესტინაში არსებულ ზომიერ ძალებთან. „ხელისუფლებას არ სურს მშვიდობა. სხვანაირად
რამის თქმა შეუძლებელია“, – დაამატა მან.9
პალესტინა-ისრაელის საკითხებში, წინა ექვსი პრეზიდენტისგან განსხვავებით ყველაზე
არაორდინალური ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მან 2017
წლის 6 დეკემბერს იერუსალიმი ცნო ისრაელის ოფიციალურ დედაქალაქად. 10 გამომდინარე
იქიდან, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმს პალესტინელები თავიანთი მომავალი სახელმწიფოს
დედაქლაქად მიიჩნევენ, 1948 წლიდან, ისრაელის სახელმწიფოს აღდგენიდან მოყოლებული,
მსოფლიოს არც ერთ სახელმწიფოს არ განუხილავს იერუსალიმის ისრაელის დედაქალად
აღიარების საკითხი. ტრამპის ნაბიჯს მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა არაბი და ევროპელი
ლიდერებისგან, რომელთაც რომის პაპი ფრანცისკე და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც
შეუერთდნენ. ევროკავშირის ელჩმა ფედერიკა მოგერინიმ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე
აშშ-ის სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონს განუცხადა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის
გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნიდა ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის შენარჩუნებას.
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი გარკვეულწილად
ჩამოშორებული იყო პალესტინა-ისრაელის საკითხებს თავის წინამორბედებისგან განსხვავებით
და აღნიშნული პრობლემის მოგვარება ტრამპმა ჯარედ კუშნერს მიანდო. პრეზიდენტის
გადაწყვეტილება ასევე გააკრიტიკა ობამას ადმინისტრაციის ყოფილმა წევრმა და ცენტრალური
სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილმა დირექტორმა ჯონ ო. ბრენანმა. მისი განცხადების
თანახმად, ტრაპმის გადაწყვეტილება დაუფიქრებელი იყო, რაც მნიშვნელოვნად
დააზარალებდა აშშ-ის ინტერესებს ახლო აღმოსავლეთში და რეგიონში კი არასტაბილურ
სიტუაციას შექმნიდა. 11

8

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-map-of-israeli-settlements-that-shocked-barack-obama
სიმონ გურეშიძე, “ისრაელ – პალესტინელი არაბების კონფლიქტის ასახვა ისრაელის და არაბული
ქვეყნების პრესაში“. 2013, გვ: 16-18 http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2220.pdf
10
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42260141/what-trump-s-jerusalem-decision-means-for-peace
11
https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html
9
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2019 წლის 25 მარტს დონალდ ტრამპმა აღიარა ისრაელის სუვერენიტეტი გოლანის
მაღლობებზე - ტერიტორიაზე, რომელიც 60 კილომეტრით არის დაშორებული სირიის
დედაქალაქ დამასკოს სამხრეთ-დასავლეთით და ისრაელი აკონტროლებდა 1967 წლის 6
დღიანი ომის შემდგომი პერიოდიდან მოყოლებული. 12
დავუბრუნდეთ უშუალოდ პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტთან დაკავშირებულ
საკითხებს. მიმდინარე წლის 22 ივნისს თეთრმა სახლმა გაასაჯაროვა რამდენიმე თვით ადრე
დაანონსებული „საუკუნის შეთანხმების“ სახელით ცნობილი 50 მილიარდ დოლარიანი
პალესტინის
ინვესტირების
გეგმა.
წარმოდგენილი
სქქმის
მიხედვით,
უნდა
განხორციელებულიყო საჯარო და კერძო სექტორის დაფინანსება, რაც თავის მხრივ მიზნად
ისახავდა მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნას პალესტინელებისთვის. ე.წ. „მშვიდობისა და
აყვავების“ გეგმის დეტალების განხილვისთვის ორგანიზებული კონფერენცია დაიგეგმა 25-26
ივნისს მანამაში, ბაჰრეინში. თუმცა პალესტინური წარმომადგენლობა თავიდანვე სკეპტიკურად
იყო განწყობილი აღნიშნულ წამოწყებასთან დაკავშირებით. წინასწარი მონაცემებით უკვე
ცნობილი იყო, რომ კონფერენციას დაესწრებოდა პალესტინელ ბიზნესმენთა ძალზე მცირე
ნაწილი. კონფერენციაზე არ დაუშვეს ლიბანი და ერაყი. ესწრებოდნენ ეგვიპტე, იორდანია,
მაროკო, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები და საუდის არაბეთი, რომელზეც აშშ-ის
ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც წყაროში დაკონკრეტებული არ არიან, განაცხადეს: საუდის
არაბეთის თანხმობა გამოწვეულიიყო იმით, რომ ირანთან დაძაბული ურთიერთობის ფონზე
სამეფოს სურდა თავის ლოიალობა კიდევ ერთხელ დაედასტურებინა პრეზიდენტი
ტრამპისთვის. თეთრი სახლის გადაწყვეტილებით არ მიუწვევიათ ისრაელი, ვინაიდან
შეხვედრას არ დაესწრებოდა პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელობა და ისრაელს მხოლოდ
ბიზნესმენთა მცირე დელეგაცია წარმოადგენდა. გეგმის თანახმად 27,5 მილიარდი დოლარი
უნდა გამოყოფილიყო
იორდანეს დასავლეთ
სანაპიროსა და ღაზას სექტორის
დასაფინანსებლად; 9,1, 7,4 და 6,3 მილიარდი დოლარი ეგვიპტეში, იორდანიასა და ლიბანში
მყოფი პალესტინელებისთვის. ასევე იგეგმებოდა ჯანდაცვის, განათლების, ენერგეტიკის,
წყალმომარაგების, მოწინავე ტექნოლოგიების, ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის პროექტების
დაფინანსება.13
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე პროცესების პარალელურად პალესტინის
ხელმძღვანელობა მძიმე ფინანსურ კრიზისს განიცდიდა. მათ წინაშე იდგა იორდანეს დასავლეთ
სანაპიროზე დასაქმებულთა უმეტესობისთვის ხელფასების დარიგება. რასაც თან დაერთო
ისრაელის მხრიდან ტრანსფერების შემცირება, რათა პალესტინურ მხარეს აღარ გაეცა თანხები
„წამებულთა“ და ისრაელის ციხეებში პატიმრების ოჯახებისთვის. ეს გადაწყვეტილება აშშ-ში
მიღებული კანონის კვალდაკვალ იქნა მიღებული, ვინაიდან ამერიკული მხარე ამ გზით
ცდილობდა პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელობისთვის შეეზღუდა ძალადობის
წახალისების საშუალება.
22 ივნისს ბაჰრეინში მიმავალი ფინანსთა მინისტრები შეიკრიბნენ კაიროში არაბული
ქვეყნების ლიგის რიგგარეშე სხდომის ფარგლებში, რათა მოეხდინათ პალესტინის „ფინანსური
უსაფრთხოების ქსელის“ უზრუნველყოფა გრანტებისა და სესხების მეშვეობით. შეხვედრა
კონკრეტული დაპირებების გარეშე დასრულდა. ანალოგიური მოწოდება მიმდინარე წლის
აპრილშიც გაკეთდა, მაგრამ დაპირება მხოლოდ კატარმა შეასრულა, რომელმაც პალესტინას
ყველაზე კრიტიკულ მომენტში 480 მილიონი დოლარი გადაურიცხა. თუმცა თუ არ გამოინახა
დამატებითი დონორები, პალესტინის მყიფე ეკონომიკა დიდ ხანს ვტრ გაუძლებს რყევებს.14
ზოგადად „საუკუნის შეთნხმების“ გეგმას, ექსპერტებისა და რიგითი მოქალაქეების
მხრიდანაც კი უარყოფითი შეფასება მოჰყვა სუდანიდან ქუვეითის ჩათვლით, ყველა არაბულ
ქვეყანაში.

12

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47697717
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/22/jared-kushner-middle-east-peace-white-house
14
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/resolving-the-pa-funding-crisis-but-not-in-bahrain
13
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ეგვიპტელმა ანალიტიკოსმა გამალ ფაჰმიმ განაცხადა, რომ „სამშობლო არ უნდა გაიყიდოს
თუნდაც მსოფლიოში არსებული მთლიანი ფულის სანაცვლოდ“ და გეგმას უწოდა არა
პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არამედ უძრავი ქონებით მოვაჭრის მიერ ნაფიქრი, რასაც
მისივე განცხადებით, ე.წ. ზომიერი არაბული სახელმწიფოებიც ვერ დაეთანხმებოდნენ.
ლიბანური გაზეთის „ან-ნაჰრის“ კომენტატორმა სარქის ნაუმმა გეგმა უარყოფითად შეაფასა,
რადგან მას არ გააჩნდა პოლიტიკური საფუძვლები.
იორდანელმა მაღალი რანგის ყოფილმა პოლიტიკოსმა ჯავად ალ-ანანიმ წამოწყების
წარუმატებლობა ტრამპის მიერ იერუსალიმის აღიარებას და გოლანის სიმაღლეებზე ისრაელის
სუვერენიტეტის ცნობას დაუკავშირა. ზოგადად გეგმას კი დაუბალანსებელი უწოდა, ვინაიდან
მასში პალესტინური მხარე დაუცველი და ზეწოლის მიმართ მოწყვლადად იყო წარმოდგენილი.
ლიბანის „ჰიზბ ალ-ლაჰმა“ რომელსაც ირანი უმაგრებს ზურგს და მნიშვნელოვანი გავლენა
გააჩნია ამავე ქვეყნის ხელისუფლებაზე, გეგმას „ისტორიული დანაშაული“ უწოდა.
არაბი ანალიტიკოსების შეფასებით, შეთავაზება იყო ოკუპაციის უფლების ყიდვის
მცდელობა მილიარდობით დოლარის სანაცვლოდ და მეზობელი სახელმწიფოების
მოქრთამვავა, მომავალში მილიონობით პალესტინელი ლტოლვილების ინტეგრაციის
სანაცვლოდ.15
წინააღმდეგი წავიდა ორგანიზაცია ჰამასიც, მისმა ლიდერმა ისმაილ ჰანიამ განაცხადა, რომ
ასეთ შეთავაზებაზე დათანხმება, არაბული ქვეყნების მხრიდან ოკუპაციის ნორმალიზაციასთან
შეგუების ტოლფასი იქნებოდა. 16
ზემოთ ნახსენები ექსპერტების მოსაზრებასთან უნისონში მოდიოდა პალესტინის
ლიდერის, მაჰმუდა აბასის შეფასებაც და კონფერენციაზე არდასწრების გადაწყვეტილება
შემდეგი სიტყვებით ახსნა: „მიზეზი არის ის, რომ ეკონომიკური საკითხები არ უნდა იქნას
განხილული პოლიტიკური გამოწვევების გადაწყვეტამდე. მანამ სანამ არ მოგვარდება
პოლიტიკური ნაწილი, ჩვენ არ მოვახდენთ ეკონომიკურ საკითხებზე შეთანხმებას“. 17
პალესტინური მხარის ბოიკოტი მხოლოდ განცხადებებით არ შემოფარგლულა. 29 ივნისს
პალესტინის მთავარი სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლებმა, დააკავეს ჰებრონის მკვიდრი
49 წლის ბიზნესმენი სალაჰ აბუ მაიალიჰი და ძებნა გამოაცხადეს კიდევ ორ ბიზნესმენზე,
რომლებიც ვერ იპოვნეს. ისინი გაფრთხილების მიუხედავად მაინც გამეგზავრნენ ბაჰრეინში
კონფერენციაზე დასაწრებად. მაიალიჰი რამდენიმე საათში გაათავისუფლეს აშშ-ის საელჩოს
ჩარევის შემდეგ. 18
გეგმას დადებითი შეფასებები მოჰყვა მხოლოდ აშშ-ის მოკავშირე სპარსეთის ყურის
არაბული მონარქიების წარმომადგენლებისა და ისრაელის პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს
მხრიდან, რომელმაც შეთავაზების ფართოდ განხილვის სურვილი გამოთქვა და ოდნავ
მოგვიანებით უკმაყოფილება ვერ დაფარა, პალესტინური მხარის მიერ სქემის ნაადრევად
უარყოფის გამო. 19
15

https://www.jpost.com/Middle-East/Kushners-economic-plan-peace-plan-faces-broad-Arab-rejection593359?fbclid=IwAR3FvzpFcdvDt_Ojjg7EwHJlLejeUazu-gQENI1ghTmIeqCbNeJvuVYerhU
16
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/6/21/hamas-chief-slams-arab-israeli-normalisation-at-bahrainconference?utm_campaign=sf&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&fbclid=IwAR1pzwP6bs3FCudY
_52xyZ2ijCwtzNFjaQO0kJUSE7_cQkH-QDFS0aPsvAU
17
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/6/22/palestines-president-rejects-us-economic-peaceplan?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=sf&fbclid=IwAR27pInpCkdmcCRyHgcy
wqAXUIO4X9zpLH6q3GY_IOEKxH7fV2l04hT1JCU
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-kushner-palestine-peace-plan-trump-middle-easta8971071.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0UCGftlcADaXMy7CKOBhj4DhfP4GA
ERcR5mRPlIQwN4ahve85cA6w7Ohc#Echobox=1561297362
18
https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinian-Authority-arrests-Hebron-businessman-who-attended-Bahrainworkshop-594084?fbclid=IwAR03kCvRZFMxPy4SXRmjXFZeHEfifnuT3k198YxQzbziFNdZcFcpsfvVz6Y
19
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/06/24/Netanyahu-ready-to-consider-long-awaited-USpeace-plan.html?fbclid=IwAR3ua_Z2q2vq_u24HGB5a0O4gSw1wKVnpyZEDVsQw19gXGwNC41D0oEAr3c
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ზემოთ განხილული მასალების დამუშავებისა და შეჯერების შემდეგ, დასკვნის სახით
შეიძლება ითქვას: ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ პალესტინა-ისრაელის ურთიერთობის
მოგვარების წარუმატებელმა მცდელობამ, კიდევ ერთხელ სააშკარაოზე გამოიტანა და
დაადასტურა ის გარემოება, რომ შეუძლებელია რაიმე სახის შეთანხმების მიღწევა მხოლოდ
ეკონომიკური გამოწვევების მოგვარების გზით, თუ არ ახლავს პოლიტიკური ასპექტების
გადაწყვეტაც. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია უილიამ ბ. ქუანდტის (ვირჯინიის
უნივერსიტეტის პროფესორი, ეროვნული უშუშროების საბჭოს წევრი რიჩარდ ნიქსონისა და
ჯიმი კარტერის პრეზიდენტობის პერიოდში) მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რატომ ჩავარდა
ახლო აღმოსავლეთში გასული საუკუნის შუა პერიოდში, მარშალის გეგმის 20 ანალოგიური
მექანიზმების შემუშავება და შემდგომ განხილულია ამის მიზეზები - ისეთები, როგორიცაა
არაბეთ-ისრაელის კონფლიქტი, რეგიონში საბჭოთა კავშირის აქტივობა, ნავთობის მოპოვებაზე
კონტროლის დამყარების სურვილები, რაც თავისთავად ქმნიდა პოლიტიკურ გამოწვევებს.
შესაბამისად, ტრამპის ადმინისტრაციას გააჩნდა რეგიონის უახლეს ისტორიაში არსებული
მაგალითი იმისა, თუ რა რისკფაქტორები შეიძლებოდა მოჰყოლოდა „საუკუნის შეთანხმებას“,
რასაც ზემოთ მოყვანილი სკეპტიკურად განწყობილი პირების განცხადებებიც ადასტურებს.21
ზოგადად, კიდევ ერთ მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ერაყი და ვენესუელა. ორივე
ქვეყანას გააჩნია ენერგორესურსების უზარმაზარი მარაგი, ასევე გარე ძალების მზად ყოფნა
ეკონომიის, უსაფრთხოების მექანიზმების, სოციალური, დემოკრატიული და სხვა სექტორების
განვითარებისთვის. სწორედ დაუბალანსებელი და მოუგვარებელი შიდა და საგარეო
პოლიტიკური ფაქტორები არის მიზეზი ამ ორი ქვეყნის განვითარების დამამუხრუჭებელი
ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი.

20

1948 წელს აშშ-ის ინიციატივით შემუშავებული დასავლეთ ევროპის რეკონსტრუქციის გეგმა, რომლის
საშუალებითაც ფაქტობრივად თავიდან შეიქმნა II მსოფლიო ომის შემდგომ განადგურებული დასავლეთ
ევროპის ქვეყნების ეკონომიკა.
https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan
21
Peace process – American Diplomacy and The Arab-Israeli Conflict Since 1967. Willliam B. Quandt. Brookings
Institution Press Washington, D.C, University of California Berkley and Los Angeles, 2005. P: 11-15.
https://books.google.ge/books?id=gdqDf2KyiZMC&dq=William+B.+Quandt+%22Peace+Process%22&printsec=fron
tcover&source=bl&ots=ksrzA503Tn&sig=eNs4iNL1mbD1esBEaeVvJ_mylA&hl=en&ei=5MNySs7xI6iG6APhs5WYCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=
false
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მარიამ გურეშიძე
„ისლამურ სახელმწიფოში“ ქალთა გადინების მეთოდები და მიზეზები
„ისლამური სახელმწიფო“ (არაბ. )اﻟدّوﻟﺔاﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ, ერაყისა და სირიის „ისლამური სახელმწიფო“
(არაბ. ( اﻟدوﻟﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻓﯾﺎﻟﻌراﻗواﻟﺷﺎمშემოკლებული სახელი „დაყიში“ ()داﻋش-საერთაშორისო ისლამურ
სუნიტური ექსტრემისტულ ტერორისტული ორგანიზაციაა. 2013-2018 წლებში ძირითადად
ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზე მოქმედებდა. შეიქმნა 1999 წელს ერაყში, როგორც
ტერორისტული დაჯგუფება („ჯამაათ ალ-თავჰიდ ვალ-ჯიჰად). მისი დამფუძნებელი იყო
იორდანელი აჰმად ფადილ ჰალეილა, ცნობილი აბუ მუსაბ აზ-ზარკავის სახელით). 2004 წელს
დაჯგუფება შეუერთდა „ალ-კაიდას“ და მოიხსენიებოდა, როგორც „ალ-კაიდა ერაყში“. 2006
წელს სხვადასხვა რადიკალურ დაჯგუფებებთან გაერთიანების შემდეგ, გამოცხადდა
„ისლამური სახელმწიფო ერაყში“.
დიდი ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილებენდი თვლიდა, რომ
ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის 2003 წელს ერაყში შეჭრამ ხელი შეწყო
სიტუაციის დესტაბილიზაციას, რამაც „ისლამური სახელმწიფოს“ სამხედრო დაჯგუფების
წარმოქმნა გამოიწვია.
ბრიტანელი ჟურნალისტი პატრიკ კოკბერნი „ისლამური სახელმწიფოს“ შემქნის
რამოდენიმე მიზეზს გამოყოფს: დასავლეთის სახელმწიფოების პოლიტიკა,
ფინანსური
მხარდაჭრა რეგიონში აშშ-ის მოკავშირე ქვეყნებისგან - საუდის არაბეთისა და კატარისგან, ღია
დერეფანი თურქეთის მხრიდან და სირიასა და ერაყში სუნიტური წინააღმდეგობა.
აღსანიშნავია, რომ ერაყში მასშტაბური სუნიტური წინააღმდეგობა დაიწყო 2003 წელს აშშ-ის
მიერ განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის და შიიტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ.
2016 წლის დეკემბერში, ფლორიდაში აშშ-ის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ
სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა: „აშშ-ის ერაყში შეჭრა და დაშვებული შეცდომები გახდა
საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციის „ისლამური სახელმწიფოს“ წარმოქმნის
მიზეზი“.
„ის“-ის მიზანს წარმოადგენდა საზღვრების ლიკვიდაცია, რომელიც ოსმალეთის იმპერიის
დაშლის შემდეგ დადგინდა და „ისლამური სახელმწიფოს“ შექმნა ერაყის, სირიის, ლიბანის,
ისრაელის, პალესტინის, იორდანიის, თურქეთის, ეგვიპტის (მინიმუმ სინას ნახევარკუნძული),
კვიპროსის და დანარჩენი ოსმალეთის იმპერიის დროინდელ ისტორიულ ტერიტორიებზე. მის
ინტერესებში შედიოდა ქალებისგან დამრტყმელი მებრძოლი ძალის ჩამოყალიბება და
ამისათვის მიმართავდა გადაბირების სხვადასხვა მეთოდს. თუმცა, პროპაგანდის ობიექტი
ორივე სქესი
იყო. მოქმედებდნენ ძირითადად სოციალური ქსელების მეშვეობით.
თავდაპირველად ყურადღებით სწავლობდნენ მომხმარებლის სოციალური ქსელის გვერდს,
წარმოდგენილ ფოტოებს და კომენტარებს. ნდობის მოპოვების შემდეგ ცდილობდნენ კარგი
ურთიერთობის დამყარებას და კულტად აქცევდნენ იმ მოსაზრებებსა და თვისებებს, რომელიც
პოტენციურ მსხვერპლს უკვე ჰქონდა.
ვიტალი პერეტიაჩენკოს, რუსეთის ფსიქონანოტექნოგლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტს,
მანიპულირების რამოდენიმე მეთოდი მოჰყავს მაგალითად:
1. ახალი ნაცნობი ზეგავლენას ახდენს კომპლექსებზე და შიშზე
„წლები მიდის, შენ კი აქამდე არაფერი გაგიკეთებია და არაფრისთვის მიგიღწევია. არა
ბავშვი, არა კატა. მე შემოგთავაზებ იმას, რასაც ვერავინ მოგცემს“.
„მხოლოდ წარმოიდგინე, რამდენად თავისუფალი და მომხიბვლელი გახდები,
როდესაც ამ ფულს მიიღებ. ბიჭები ფეხქვეშ ჩაგივარდებიან. დამიჯერე, მე ვიცი რასაც
ვამბობ“.
2. თაყვანისმცემელი აგრესიულად თავს ახვევს დახმარებას
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ფრაზები - „მე მინდა შენ დაგეხმარო“, „შენ ვერც კი წარმოიდგენ, როგორ გჭირდება
ახლა დახმარება“.
3. ყველა პრობლემის ერთიანად გადაწყვეტის პირობას იძლევა, გარკვეული
დავალების შესრულების სანაცვლოდ
შემოწმებისთვის შესაძლებელია ნებისმიერი მარტივი დავალების მიცემა.
4. მანიპულირებს ემოციური მდგომარეობით, რათა დააპროგრამოს კონკრეტული
ქმედებისთვის
შეუძლია ან დაგეთანხმოთ თქვენ, ანდა მკვეთრად გააკრიტიკოს თქვენი მოსაზრება.
5. გემუქრება
თქვენ ან თქვენს ახლობლებს.
6. ანხორციელების, მეგობრების, ოჯახის წევრების და ა.შ. დისკრედიტაციას
გადამბირებლები არასოდეს მოქმედებენ სწრაფად. თითოეულთან ინდივიდუალური
მიდგომა აქვთ. ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი მიიჩნევს, რომ ოჯახი მის წინააღმდეგ არის
განწყობილი, მეგობრების მისთვის ცუდი სურთ. მთავარია გადამბირებელმა ობიექტი
ყველას ჩამოაშოროს.
„ტვინის გამორეცხვას“ ახდენდნენ ფულის, მათი იდეოლოგიის, მაკომპრომეტირებელი
მასალების და ა.შ. მეშვეობით. სოციალური ქსელები გადაბირების ძირითადი ინსტრუმენტი
იყო. რადგან ინტერნეტში ყველაზე მარტივია პოტენციურ მსხვერპლთან მუდმივი კონტაქტის
ქონა და მის ფსიქიკაზე გავლენის მოხდენა. ყველაზე მარტივია სოციალურ ქსელში გაცნობა და
ნდობის მოპოვება. ქალები
რომლებიც
ისლამით
ინტერესდებოდნენ,
„ისლამური
სახელმწიფოს“ პირველი სამიზნეები იყვნენ. სინამდვილეში კი ისინი მებრძოლებს
სჭირდებოდათ მოსამსახურე პერსონალად და ტერორისტული აქტების ჩასატარებლად.
თავდაპირველად მათ უბრძანეს ნიქაბის, რომელიც სრულად ფარავდა თავს და სახეს, ასევე შავი
ხელთათმანებისა და შავი ტანისამოსის ტარება. ჯიჰადისტებმა რაკაში (სირია) დახურეს
სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები. ქალებს ნათესავების ან მეუღლის თანხმობის გარეშე
აეკრძალათ ქალაქის დატოვება.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ქალების გარდა მათ ჭირდებოდათ ადამიანები, რომლებიც
ფლობდნენ ინფორმაციის მოპოვების და კომუნიკაციის
დამყარების ტექნოლოგიებს,
თარჯიმნები, ლოგისტიკის სპეციალისტები, სამხედრო ექსპერტები, მედდები და ა.შ.
აქტივისტების ძირითადი მასა (დაახლოებით 80-90%) სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყო
შევსებული: ლიბანი, თუნისი, რუსეთი (ძირითადად დაღესტანი), საფრანგეთი, მალი,
ინდონეზია და ა.შ. მუსლიმებით, რომლებიც იყვნენ ღარიბი ოჯახიდან და არ ჰქონდათ
განათლება მიღებული.
2014 წლის დეკემბერში ამირა აბაზმა, 15 წლის შამიმა ბეგუმმა და 16 წლის ხადიჯა
სულტანოვამ დატოვეს დიდი ბრიტანეთი და გაემგზავრენ სირიაში. მათ სურდათ ცოლად
გაყოლოდნენ „ისის“ მებრძოლებს. შამიმა ბეგუმი Twitter-ის მეშვეობით დაუკავშირდა 20 წლის
აკს მაჰმუდს, რომელიც ადრე შოტლანდიაში ცხოვრობდა და გლაზგოდან სირიაში გაემგზავრა,
რომ ცოლად გაყოლოდა ჯიჰადისტს.
თანაკლასელები აღნიშნავენ, რომ ერთი წლით ადრე ამირა აბაზს გააჩნდა ისეთივე
ინტერესები როგორც ბრიტანელ უფროსკლასელებს: ფიტნესი, მოდა, პირსინგი, თანამედროვე
მუსიკა, რომანტიული ურთიერთობა საპირისპირო სქესთან და ა.შ. იგი ძალიან კარგად
სწავლობდა და 2015 წელს აპირებდა ჩაებარებინა კოლეჯში London Academy of Excellence.
ინტერვიუში მისი მეგობარი აღნიშნავს, რომ ამირა საუკეთესო, პოპულარული და ცოტათი
მეამბოხე ხასიათის იყო. იგი არავითარ ინტერესს იჩენდა პოლიტიკის და მით უმეტეს ახლო
აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების მიმართ.
რაც შეეხება შამიმა ბეგუმს აღნიშნავს, რომ არ ნანობს სირიაში წასვლას. მან აღიარა, რომ
მასზე შთაბეჭდილება „ის“-ის პროპაგანდისტულმა ვიდეოებმა მოახდინა.
პოსტსაბჭოთა
ქვეყნებისგან განსხვავებით, სადაც აქტივისტები უმეტესწილად გაუნათლებლობის და
ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო მოხვდნენ „ის“-ში, საინტერესოა რამ უბიძგათ დიდი
ბრიტანეთის მოქალაქე ფრიადოსან და სანიმუშო მოსწავლეებს სირიაში გაქცევა? ამ მხრივ
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ყურადსაღებია ბეგუმის სიტყვები: „მე არ ვნანობ ჯიჰადისტის გამო გაქცევას, იმიტომ რომ ამ
ფაქტმა მე შემცვალა, როგორც ადამიანი. გამხადა უფრო ძლიერი. მე გავთხოვდი იქ და კარგად
ვგრძნობდი თავს. მხოლოდ ბოლოში გახდა ცხოვრება რთული და მე ვეღარ შევძელი ამის
ატანა“. შამიმა აღნიშნავს, რომ მას უყვარს მეუღლე და ეშინია, რომ ვეღარასოდეს ნახავს.
„ის“-ის რიგებს საქართველოდანაც შეუერთდნენ ქალები. კერძოდ პანკისის ხეობიდან.
უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე ზაურ გუმაშვილი აღნიშნულ ფაქტს იმით ხსნიდა, რომ
ხეობაში მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და უმუშევრობაა. „ჩვენი ტრადიციაა ქმრის
კვალდაკვალ სიარული“, - აღნიშნავს სირიაში წასული პანკისელი ქალი.
აღსანიშნავია ისიც, რომ არსებობდა ქალების ისეთი კატეგორია რომელთა ქმრებიც
„ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლები გახდნენ, მაგრამ მათი ცოლები სრული
სკეპტიციზმითა და ანტაგონიზმით შეხვდნენ ამ ტერორისტული ორგანიზაციის მოწოდებებს,
ქმრების ერთგულების მოტივით და ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობაზე. ამის ყველაზე
ნათელი მაგალითია „ის“-ისგან გათავისუფლებული ფალუჯა. სადაც ზემოთ ნახსენებმა
ჟურნალისტმა კოკბერნმა ჩაწერა 32 წლის სუნიტი, ორი შვილის დედის აიშას ინტერვიუ,
რომელიც არ დამორჩილდა მეუღლეს და საბოლოოდ მოახერხა ერაყის ქურთისტანში გაქცევა 1.
„ისლამურ სახელმწიფოში“ წასვლის მიზეზები რამდენიმეა. გოგონების ნაწილი
თავგადასავლების გამო უერთდება რადიკალურ დაჯგუფებას, ნაწილს მეუღლის პოვნის
სურვილი ამოძრავებს, დანარჩენი გადამბირებელთა ხაფანგში ეხვევა. მაგ., მოსკოვის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ვარვარა კარაულოვამ ინტერნეტით გაიცნო
რამოდენიმე პიროვნება, რომლებმაც სირიაში წასვლის გადაწყვეტილების მიღებაში
დაარწმუნეს.
რუსეთის ფსიქონანოტექნოლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტის ვიტალი პერეტიაჩენკოსგან
განსხვავებით, კანადელი მკვლევარი მიე ბლუმი ხუთ მოტივს ასახელებს, რომელიც აღუძრავს
სურვილს ქალებს გახდნენ ტერორისტული სამყაროს ნაწილი. ეს არის შურისძიება,
დანაშაულის გამოსყიდვის სურვილი, პირადი ურთიერთობები, პატივისცემა და ძალადობა.
თუმცა, აღსანიშნავია, რომ შურისძიებისა და ძალადობის მოტივის გამორიცხვა არ
შეიძლება, მაგრამ მაღალი ალბათობით, ასეთი რეკრუტების რიცხვი დანარჩენებთან შედარებით
ძალზე მცირე უნდა იყოს. იდეოლოგიურ საფუძველზე ქალებს შეუძლიათ შეუერთდნენ
ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მაგ., გასული საუკუნის 60-იანი წლების დასავლეთ გერმანიაში
მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაცია „წითელი არმიის ფრაქციის“ ქალი წევრები ულრიკე
მაინჰოფი2 და გუდრუნ ენსლინი3.
„ისლამური სახელმწიფოს“ სიძლიერის შესახებ წარმოდგენა გაამყარეს იმ ქალებმა,
რომლებმაც დატოვეს საკუთარი ქვეყანა, ოჯახები, მეგობრები, საქმროები - მხოლოდ იმიტომ,
რომ მიეღოთ სტატუსი და გამხდარიყვნენ იმ მომენტისთვის უძლეველი ჯიჰადისტების
მეუღლეები. სავარაუდოა, რომ ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ გადაბირებულთა
უმთავრეს პრობლემას ცხოვრებისეული მიზნების (განათლების, სპეციალობის დაუფლების,
საზოგადოებაში სოციალური სტატუსის მოპოვება და ა.შ.) არქონა წარმოადგენს. ასევე
ახალგაზრდების უმეტესობა განიცდის ფასეულობების ნაკლებობას. არ იციან საითკენ
მიმართონ საკუთარი ენერგია და ამ მიზეზით მიმართავენ დესტრუქციულ ქმედებებს.
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში დღესდღეობით მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს არავითარი
იდეოლოგია აღარ გააჩნია. არ მუშაობს სოციალური ვერტიკალი. დღევანდელ საზოგადოებაში
ჭარბობს მარტოხელა მომხმარებლის ფენომენი. ამ დროს კი გადაბირებულებს სთავაზობენ
სოციალურ თანასწორობას და რევოლუციას რომანტიკულად წარმოუდგენენ.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პირველ რიგში აუცილებელია განათლების დონის
აწევა, საზოგადოებაში განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რათა ამან მოუტანოს მეტი
The Age of Jihad. Islamic State and the Great war for the Middle East. Patrick Cockburn. New York. 2016
https://www.bbc.com/news/world-europe-35354812
3https://www.google.com/search?q=gudrun+ensslin&ei=CDkZXb6kJMyprgTbv6ICw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwi-yI30oZLjAhXMlIsKHdvfC7EQ8tMDCKcB&biw=1366&bih=667
1
2
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დამოუკიდებლობა
ქალებს,
განსაკუთრებით
ისეთ
რეგიონებში
სადაც
ჭარბობს
ტრადიციებისადმი მორჩილება. სწორედ მიღებული განათლების მეშვეობით ახალმა თაობამ
უნდა მოახდინოს ოქროს შუალედის პოვნა ტრადიციების პატივისცემასა და პირად
თავისუფლებას შორის. ასევე საჭიროა სპეციფიკური რეგიონების მკვიდრი ორივე სქესის
ახალგაზრდების მეტი ინტეგრაცია თანამედროვე საზოგადოების ცხოვრებაში. ვინაიდან
როგორც მსგავსი პრობლემების კვლევამ აჩვენა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციებისადმი
სიმპათიებს გამოხატავენ ეკონომიკურად აყვავებულ და სტაბილურ ქვეყნებშიც, ისეთი
ინტელექტუალები როგორების ზემოდ ხსენებული მაინჰოფი და ენსლინი იყვნენ.
დაუსაქმებლობითა და ეკონომიკური სიდუხჭირით გამორჩეულ რეგიონებში კი, სადაც
განათლების ხარისხიან სტანდარტებზე წვდომა შეზღუდულია საფრთხე ერთი ორად
მატულობს.
დამუშავებული წყაროები:
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.theguardian.com/world/isis
https://www.telegraph.co.uk/islamic-state/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29198711
https://lady.mail.ru/article/488295-kak-terroristy-iz-igil-verbujut-zhenshhin-v-internete/
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/04/two-bethnal-green-schoolgirls-now-marriedisis-men-syria?CMP=twt_gdnnews
6. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/georgians-remote-valley-joining-isil151020082321188.html
7. https://english.alarabiya.net/en/News/world/2019/04/27/Russian-student-who-tried-to-go-toSyria-freed-early-.html
8. https://www.nytimes.com/2009/08/16/movies/16kapl.html
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ფერდინანდ თავაძე
ბერნარდ ლიუისი ისლამური „თავისუფლების“ ცნების შესახებ
და ჩრდილოკავკასიური მუსლიმური იდენტობა
ცნობილი ამერიკელი აღმოსავლეთმცოდნე და ახლო აღმოსავლეთის პრობლემების ერთერთი ყველაზე აღიარებული თანამედროვე მკვლევარი ბერნარდ ლიუისი თავისი ნაშრომის
„რწმენა და ძალაუფლება“ (Faith and Power) - მე-7 და მე-8 თავში საუბრობს ტერმინების
„თავისუფალი“ და „თავისუფლება“ განსხვავებულ გაგებაზე დასავლურ და ისლამურ
სამყაროში:

“ყველა ახლო აღმოსავლურ ენაში ... „თავისუფალისა“და „თავისუფლების“ აღმნიშვნელი
სიტყვები სამართლებრივ ტერმინებს წარმოადგენენ, აღნიშნავენ თავისუფალი მამაკაცის
ან ქალის სტატუსს როგორც „მონის“ ანტონიმს. ხანდახან სიტყვა „თავისუფალი“
აღნიშნავდა
პრივილეგირებული
კლასის
წევრობას
და
გადმოსცემდა
„გათავისუფლებულის“ მნიშვნელობას, როგორც წესი ფინანსური ან ადმინისტრაციული
თვალსაზრისით. „კარგი“ ხელისუფლების ტრადიციული ისლამური იდეალი, რაც
ტირანიის საპირისპიროს წარმოადგენს, განისაზღვრება როგორც სამართლიანობა და არა
თავისუფლება. „თავისუფალისა“ და „თავისუფლების“ პოლიტიკური მნიშვნელობა
მომდინარეობს ევროპული გაგებიდან ... 1.”
“მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში კოლონიური მმართველობების დასრულებამდე

ახლო აღმოსავლური ნაციონალისტური მოძრაობები ამოცანად ისახავდნენ
დამოუკიდებლობის მოპოვებას, რაც ევროპული „თავისუფლების“ შესატყვისს
წარმოადგენდა. თუმცა ნაციონალისტური მიზნების მიღწევამ ახლო აღმოსავლურ
საზოგადოებებს არ მოუტანა „თავისუფლება“ ამ სიტყვის ტრადიციული ისლამური
გაგებით, არამედ მოხდა უცხოელი მბრძანებლების ჩანაცვლება ადგილობრივი,
ნაკლებად შეზღუდული და მეტად ადაპტირებული შინნაზარდი ტირანებით. შედეგად,
ახლო აღმოსავლური სახელმწიფოების უმრავლესობაში დამოუკიდებლობის მოპოვების
შედეგად დაიკარგა ის მცირეოდენი თავისუფლებაც, რომლითაც ადგილობრივი
საზოგადოება დასავლური იმპერიების ბატონობის პირობებშიც კი სარგებლობდნენ.
სწორედ ამიტომ თანამედროვე ისლამურმა საზოგადოებამ დაიწყო სიტყვა
„თავისუფლების“ მათთვის ტრადიციული განმარტებით გაგებიკენ მობრუნება 2.”

“თავიდანვე, ევროპულმა გავლენამ და შემდგომმა მოდერნიზაციამ ახლო აღმოსავლურ
საზოგადოებას მოუტანა ზიანი, ისევე როგორც სარგებელი. თვალთვალისა და
რეპრესიების თანამედროვე ინსტრუმენტებმა ხელისუფებებს აქამდე არნახული
ძალაუფლება მიანიჭა... გარდა ამისა, სოციალურმა და სამართლებრივმა ცვლილებებმა
საერთოდ გააქრეს ან დაასუსტეს სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფები და ის
ტრადიციული ბარიერები, რომლებიც წარსულში უზღუდავდნენ ხელისუფლებებს
ავტოკრატიული მმართველობის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. აღნიშნულის შედეგი
გახდა ავტოკრატიული მმართველობის გაძლიერება და ახალი კლასის წარმოქმნა,
რომელიც ეყრდნობა სახელმწიფოს და სახელმწიფო აპარატის გამოყენებას პირადი და
საკუთარი ოჯახების სიმდიდრისა და ძალაუფლების მოსაპოვებლად 3.“

1

Bernard Lewis, Faith and Power, Oxford University press, 2010, ch. 8, p.127
ibid, p. 128
3Ibid, p. 129
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„... მე-11 საუკუნეში ნორმანების მიერ მუსლიმური სიცილიის დაპყრობის შემდეგ, და
განსაკუთრებით მე-15 საუკუნიდან მიწურულიდან მოყოლებული, როდესაც ესპანეთის
გათავისუფლება დასრულდა, მაროკოელი სამართალმცოდნეები განიხილავდნენ
(დაპყრობილი ტერიტორიებიდან მუსლიმურ სახელმწიფოებში გადასახლების) საკითხს.
კითხვა ეხებოდა, უნდა დარჩენილიყვნენ თუ არა მუსლიმები (ურწმუნოების მიერ
დაპყრობილ ტერიტორიებზე). ზოგად პასუხს წარმოადგენდა „არა“, ისინი არ უნდა
დარჩნენ. კითხვაზე, უნდა დარჩნენ თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ დამპყრობელი
ქრისტიანები იქნებიან შემწყნარებლები/ტოლერანტები, პასუხი ასევე იყო არა; ამ
შემთხვევაშიც არ უნდა დარჩნენ, რადგან ცდუნება რწმენის შეცვლაზე იქნებოდა
საკმაოდ მაღალი. მათ (მუსლიმებმა) უნდა დატოვონ (ქრისტიანების მიერ დაპყრობილი
ტერიტორია) და იმედოვნონ, რომ ღვთის შემწევნობით დადგება დრო, როდესაც ისინი
გაათავისუფლებენ საკუთარ სამშობლოს და აღადგენენ ჭეშმარიტ რწმენას.“ 4
ახლო აღმოსავლური და ზოგადად მუსლიმური საზოგადოების დიდი ნაწილი თანხმდება,
რომ ვესტერნიზაციის პროცესმა უმეტესწილად მარცხი განიცადა. მუსლიმური საზოგადოების
მხრიდან დასავლეთის და დასავლური პოლიტიკური სისტემების მიმართ ნეგატიური
დამოკიდებულების ზრდის ერთ-ერთ მიზეზად ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებში
დასავლური მოდელის მმართველობის სისტემების შემოღების ცდით გამოწვეული
ავტოკრატიული ხელისუფლებების გაძლიერება შეიძლება ჩაითვალოს. შესაბამისად,
ნეგატიურად აღიქმება დასავლური სახელმწიფოების ძალისხმევაც, რომელიც მუსლიმურ
სახელმწიფოებში დემოკრატიული სისტემების დანერგვასა და გაძლიერებას ისახავს მიზნად.
დემოკრატია ტრადიციულ ისლამურ საზოგადოებებში აღიქმება როგორც უცხო წარმონაქმნი,
რომელიც ვერ უზრუნველყოფს მუსლიმი საზოგადოების თავისუფლებას ამ სიტყვის
ადმინისტრაციული, ფინანსური და სამართლებრივი გაგებით.
დასავლური პოლიტიკური სისტემების დანერგვით გამოწვეულმა იმედგაცრუებამ
მუსლიმურ საზოგადოებებს უფრო სამართლიანი მმართველობის მოდელების ძიებისკენ
უბიძგა. გაიზარდა ისლამური მმართველობის სისტემის პოპულარობა, რომელიც, თავის მხრივ,
ეროვნული დამოუკიდებლობის იდეების გამომრიცხველია. ამ ტენდენციის შედეგად, ახლო
აღმოსავლეთის სახელმწიფოების უმრავლესობის ხელისუფლება და მოსახლეობა ორ
ურთიერთდაპირისპირებულ ბანაკში აღმოჩდნენ: ავტოკრატიული მმართველების ძალაუფლება
ნაციონალური სახელმწიფოს იდეოლოგიას ეფუძნება, სამართლიანი მმართველობის ფორმის
ძიებაში მყოფი მუსლიმი საზოგადოება კი ამ დროს ისლამიზაციის ძლიერ გავლენას განიცდის.
------------------ბერნარდ ლიუისის ზემოთ მოყვანილი ციტატები შესაძლოა იძლეოდეს გარკვეულ
განმარტებებს იმის შესახებ, თუ რა გარემოებებმა განაპირობეს ჩრდილოკავკასიელ
მოსახლეობაში ისლამიზაციის გავლენის ზრდა, მათი სამშობლოდან გადასახლება, ასევე რა
გარემოებებში აღმოჩნდნენ ჩრდილოკავკასიელი მუჰაჯირები სამშობლოდან გადასახლების
შემდეგ.
პირველ რიგში, ხაზი უნდა გაესვას, რომ ჩრდილოკავკასიელების სამშობლოდან
გადასახლება რუსეთის მიერ წარმოებული დაპყრობითი ომებისა და ძალადობის შედეგი გახდა.
აღნიშნულმა პროცესებმა, ორივე ეპოქაში დემოგრაფიული კრიზისი გამოიწვია და ათობით
ათასი ადგილობრივი მოსახლე საცხოვრებელი სახლისა და პირობების გარეშე დატოვა.
რუსეთის მიერ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე სამხედრო კონტროლის დამყარების
შემდეგ მოსკოვის პრიორიტეტი
უსაფრთხოების გაუმჯობესება და ადგილობრივი
მოსახლეობის მხრიდან ამბოხების შესაძლებლობების შეზღუდვა ხდებოდა. აღნიშნული მიზნის
რეალიზების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება ახლად ფორმირებული მმართველობის
სისტემებისადმი ნეგატიურად განწყობილი მოსახლეობის
საცხოვრებელი ტერიტორიიდან
4

Ibid, ch. 12, p.179
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გასახლება იყო. ამგვარად, მე-19 საუკუნის შემთხვევაში, რუსული ანექსია რეგიონში
მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ცვლილებების საფუძველი გახდა 5 - ადგილობრივი
მოსახლეობის განდევნას ეთნიკური რუსების ჩასახლება და რუსიფიკაციის პროცესი მოჰყვა.
დემოგრაფიული ცვლილებები რუსეთის ხელისუფლებას შედეგის მიღწევაში დაეხმარა:
ხსენებულ ტერიტორიებზე ამბოხებათა ორგანიზების შესაძლებლობები მინიმუმამდე
შემცირდა. ანალოგიური მეთოდებით მოქმედებდა რუსეთის ხელისუფლება მე-20 საუკუნეშიც 6
(იგულისხმება 1944 წლის გადასახლება, ასევე 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული
ანტირუსული განწყობის მქონე მოსახლეობის იძულება დაეტოვებინათ სამშობლო). 21-ე
საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული დღემდე ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობის
რეგიონიდან გადინების საფუძველი ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში (განსაკუთრებით
ჩეჩნეთში) ავტოკრატიული მმართველობების ჩამოყალიბება, ასევე რელიგიური ნიშნით
მოსახლეობის სტიგმატიზაცია და მათი დევნის ფაქტორები გახდა.
მე-19 საუკუნეში ჩრდილოკავკასიელები თავისუფლებისა და არსებული ცხოვრების წესის
შენარჩუნებისათვის იბრძოდნენ, და ეს წესები ადგილობრივი ადათებისა და შარიათის
ნორმების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენდა. განსხვავებული იყო მე-20 საუკუნის მიწურულს
ჩეჩნეთში
წარმოებული
საომარი
მოქმედებების
ბუნება,
რომელიც
ეროვნულგამათავისუფლებელ ბრძოლად ითვლებოდა და მიზნად დამოუკიდებელი ერი-სახელმწიფოს
ჩამოყალიბებას ისახავდა. დროთა განმავლობაში ორივე ანტირუსულმა მოძრაობამ
ისლამიზაცია განიცადა და საბოლოო ეტაპზე ღაზავათისა და ჯიჰადის სახე მიიღო. ამის ერთერთ მთავარ ფაქტორს მოწინააღმდეგის განსხვავებული კულტურა და რელიგია წარმოადგენდა.
აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოკავკასიელები მუსლიმური უმასგან ძლიერი ფინანსური და
მორალური მხარდაჭერით სარგებლობდნენ, რაც ხელს უწყობდა თავისუფლებისათვის
მებრძოლთა ისლამურ ინდოქტრინაციას. შესაბამისი ტრანსფორმაცია განიცადა თავისუფლების
ტერმინმაც, რომელიც ტრადიციული ისლამური მნიშვნელობით ვრცელდებოდა.
ჩრდილოკავკასიელები, ორივე შემთხვევაში დამარცხდნენ. შარიათის ნორმების თანახმად,
თუ მუსლიმს არ ეძლევა საშუალება იცხოვროს საკუთარ ტერიტორიაზე ისლამური წესებით, და
არ აქვს საშუალება გაავრცელოს შარიათი მის საცხოვრებელ ტერიტორიაზე, იგი ვალდებულია
განახორციელოს ჰიჯრა ანუ გადასახლდეს ისლამის მიწაზე (დარ ალ-ისლამ). ეს წესი შეიძლება
განვიხილოთ, როგორც ერთ-ერთი საფუძველი ჩრდილოკავკასიელთა ახლო აღმოსავლეთში
გადასახლებისა.
მე-19 საუკუნის ოსმალეთმა იმპერიის სამხრეთში მდებარე არაბულ პროვინციებში
საცხოვრებელი ტერიტორიების გამოყოფით, ჩრდილოკავკასიელ ხალხს საკუთარი ცხოვრების
წესისა და ტრადიციების შენარჩუნების შესაძლებლობა მისცა.
ჩრდილოკავკასიელები
ოსმალეთის იმპერიაში გაცილებით მეტი თავისუფლებით სარგებლობდნენ, ვიდრე რუსეთის
იმპერიაში დარჩენილი მათი თანამემამულეები. არაბულ ტერიტორიებზე ჩასახლებული
მუჰაჯირები ადგილობრივი მეამბოხე არაბული ტომების წინააღმდეგ ბრძოლაში ოსმალეთის
იმპერიის მოკავშირეები გახდნენ. მუჰაჯირებმა მიღებულ სარგებელთან ერთად, მიიღეს
ფუნქციაც, რაც მათ ახალ საცხოვრებელ ადგილთან დამატებით ბმას იწვევდა.
მიუხედავად 1990-იანი წლებში რუსეთ-ჩეჩნეთის პირველი ომის ჩეჩნების ფაქტობრივი
გამარჯვებით დასრულებისა, ადგილობრივმა ეროვნულმა მთავრობამ ვერ მოახერხა ძლიერი
სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, მძიმე კრიმინალური ვითარების, ეკონომიკური და
სოციალური კრიზისის დაძლევა. სუსტი სახელმწიფო ინსტიტუტების ფონზე გაძლიერდა
რადიკალური ისლამური დაჯგუფებები და მნიშვნელოვანი მასშტაბები მიიღო ჩეჩნური
საზოგადოების ისლამიზაციამ. 1999 წელს დაწყებულ რუსეთ-ჩეჩნეთის მეორე ომს ბევრად
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ცვლილებები ძირითადად ჩრდილოეთ კავკასიის დასავლეთით მოსახლე ხალხებს შეეხო.
ცვლილებები უმეტესად ჩრდილოეთ კავკასიის აღმოსავლეთით მცხოვრებ მოსახლეობას შეეხო.
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თვალშისაცემი
რელიგიური ნარატივი ახასიათებდა. 2007 წლისათვის ეროვნულგამათავისუფლებელი მოძრაობის იდეა სრულად ჩაანაცვლა ისლამისტურმა მოძრაობამ. 7
რუსეთის მიერ ჩეჩნეთზე და ჩრდილოეთ კავკასიაზე კონტროლის დამყარებამ
ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობის შევიწროვება და გადასახლება გამოიწვია. ისინი იმ
რეგიონებში გადასახლდნენ, სადაც მეტი თავისუფლებით ისარგებლებდნენ ამ სიტყვის
ტრადიციული ისლამური გაგებით. 8 არაბულ სახელმწიფოებში ისლამისტური მოძრაობის
გაძლიერებასთან ერთად (არაბული გაზაფხული და სირიის კონფლიქტი) მუჰაჯირებმა
მუსლიმი მოსახლეობის დაცვის ფუნქცია იკისრეს. მე-19 საუკუნის ანალოგიურად,
მუჰაჯირების ახალი ტალღა აღმოჩნდა ჩართული კონფლიქტში, სადაც მასპინძელ თურქეთთან
კონფრონტაციაში მყოფ ძალებს დაუპირისირდა და გარკვეულწილად ხელი შეუწყო თურქეთის
ინტერესების დაცვას საქმეში გამოიყენ, რაც ამ შემთხვევაში სამხრეთის ტერიტორიებზე
პოლიტიკური გავლენის შენარჩუნებას გულისხმობდა. თანამედროვე ჩრდილოკავკასიელი
მუჰაჯირების
ძირითადი
ყურადღება
კვლავ
ჯიჰადის
სხვადასხვა
სცენებზეა
კონცენტრირებული, ვინაიდან საუბარი ეხება ისლამის გავრცელებას, ისლამურ თავისუფლებას
და ისლამური იდეების თავისუფლებას. აღნიშნული გარემოება ხსენებულ სეგმენტს დამატებით
ფუნქციას ანიჭებს.
შეფასება
სამშობლოდან გადასახლებული კავკასიელი მუსლიმებისთვის საუკეთესო არჩევანი
ოსმალეთის იმპერია, ხოლო შემდგომ თურქეთი და არაბული სახელმწიფოები იყო (2014 წელს
სირიისა და ერაყის ტერიტორიებზე ისლამური სახალიფოს გამოცხადებამ
მსოფლიოს
სხვადასხვა რეგიონის, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიის, ათასობით მუსლიმს „ურწმუნოების“
მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების დატოვების და „ერთადერთ ისლამურ მიწაზე“
გადასახლების რელიგიური ლეგიტიმაცია მისცა (დარ ალ-ისლამ).
ორივე შემთხვევაში, მასპინძელმა ქვეყანამ უზრუნველყო ჩრდილოკავკასიელი მუჰაჯრები
თავშესაფრით 9 და მიანიჭა იმაზე მეტი თავისუფლება, ვიდრე კავკასიაში დარჩენილი მათი
თანამემამულეები ფლობდნენ საკუთარ სამშობლოში; თანასწორუფლებიანობამ მუჰაჯირები
უფრო ფართო თემის - მუსლიმური უმის - სრულფასოვან ნაწილად აქცია, რაც მათ საკუთარი
ღირსებისა და თვითშეფასების შენარჩუნების საშუალებას ანიჭებდა და გარკვეულ დონეზე
მათი ეთნო-ნაციონალური მისწრაფებების კომპენსირებასაც ახდენდა. ამავე დროს, კავკასიელმა
მუჰაჯირებმა, რელიგიური ასიმილაციის ფონზე შეძლეს საკუთარი ეროვნული იდენტობის
შენარჩუნება.
ისლამისათვის მიუღებელია ეთნო-ნაციონალური თავისუფლების იდეა. ისლამს აქვს
ამბიცია გააერთიანოს სხვადასხვა ეთნო-ნაციონალური ჯგუფები საერთო რელიგიური დროშის
ქვეშ, მიანიჭოს მათ თავისუფლება იმ პირობებშიც კი თუ ეს ჯგუფები ვერ ახორციელებენ
საკუთარი
ტერიტორიების ადმინისტრირებას, მაგრამ უზრუნველყოს მუსლიმთა
თავისუფლება და თანასწორუფლებიანობა იმ ტერიტორიებზე, სადაც დომინირებს ისლამი და
ამით ჩაანაცვლოს მათი ეთნო-ნაციონალური მისწრაფებები. მიუხედავად ეთნო-ნაციონალური
7

2007 წელს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მე-5 პრეზიდენტმა დოკუ უმაროვმა გააუქმა იჩქერია და
გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიაში ისლამური მმართველობის „კავკასიის საემიროს“ ფორმირება.
8
2006 წლიდან რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობების დარეგულირების ფონზე
გარკვეულწილად შეიზღუდა თანამედროვე კავკასიელი მუჰაჯირების პოზიციები თურქეთში
9
დაუდასტურებელი ცნობებით, მე-19 საუკუნეში რუსეთისა და ოსმალეთის იმპერიები სავარაუდოდ
შეთანმდნენ ჩრდილოკავკასიელიმოსახლეობის რუსეთიდან ოსმალეთში გადასახლებისშესახებ. ასევე
არსებობს დაუდასტურებელი მონაცემები, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული რუსეთის ხელისუფლება
თვალს ხუჭავდა კავკასიელი ჯიჰადისტების ქვეყნის ტერიტორიიდან მასობრივ გადინებაზე ახლო
აღმოსავლეთის მიმართულებით, ხოლო თურქეთი თავის მხრივ თვალს ხუჭავდა ამ ჯგუფების სირიის
ტერიტორიაზე არალეგალურ გზით გადასვლის პროცესზე.
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კუთვნილების ნიველირებისა და ისლამურ უმაში რელიგიური ასიმილაციისა, ცალკეულ
ეთნიკურ ჯგუფებს, ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების საშუალება ეძლევათ.
მიღებულ თანასწორუფლებიანობასთან ერთად, ჩრდილოკავკასიურმა ჯგუფებმა შეიძინეს
ფუნქციაც, რაც ისლამური უმის და ისლამური კანონების დაცვაში გამოიხატებოდა, რაც კიდევ
უფრო მეტად აბამდა მუჰაჯირებს ახალ საცხოვრებელ არეალს, რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის
განახლებას კი სულ უფრო შორეულ პერსპექტივად აქცევდა.

გამოყენებული ლიტერატურა:
Lewis, Bernard. Faith and Power. Oxford University press, 2010.
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