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Abstract 

Dissertation thesis “The Western States’ Middle East Politics” deals with the 

significant issue – formation of the middle east domestic and foreign policy priorities, 

including the issue of increasing efforts for achievement of the strategic and actual 

political decisions for close cooperation with and partnership with the middle east 

region, as well as analysis of the characteristics of the foreign policies and their 

determinant factors.  

This thesis based on cross-checking of the theories about alliances in the 

scientific discipline of international relations, studies relations of the middle east to 

one another in the current stage. Goal of the research is to examine and demonstrate 

the role of the Middle East in the foreign policies of the western countries and thus 

provide general picture of the western policies in relation with the region. The thesis 

provides detailed analysis of the vectors of the Middle East’s countries foreign 

policies and final conclusion on based on analysis of foreign political behaviors. 

A clear expression of interests of the Middle East started from the first half of 

the twentieth century, which led the territory’s resources.  

The region witnessed many wars in this short period of time, including the 

Syrian civil war, which was followed by a series of conflicts and still, endless and 

remain in limbo. The thesis provides complex study of the relations that were not 

studied in the scientific space of any of the Middle East countries and our study is a 

humble attempt to full this gap and in addition, it will contribute to academic 

discussions about international relations of the Middle East.  

In methodological respect, the work is within the category of qualitative studies 

and applies case study method as the basic methodological approach. To improve 

reliability of the study results and ability of the conclusions’ generalization, each of 

the cases to be studied is divided into additional cases (within case variation). We 

attempted to explain the characteristics of political behavior of the Middle East states 

in the international system. This was mostly provided through observation of their 

domestic and foreign policies, for the current period.   

Chapter one: “Turkey – the new regional power in the middle east” provides 

discussion of relation between Turkey and the Western States in the political context. 

The thesis provides chronology of the relations starting from brief overview of the 

historical roots and starts actual from the beginning of the 21th century, when the 

relation between Turkey and Syria got in the collapse. The same time started the 

civil war in Syria, which continues today and in these processes there are involved 

the western States and also the Eastern States.  
In the dissertation work we attempted to analyze the role of Turkey, as the 

Middle East’s Heartland on the world political map. This chapter describes and 

analyses the significant events, which was carried in Turkey and Syria. Large section 

is dedicated to Israel, the United States of America and Iran relations between the 

other states of the Middle East.  

Chapter two: “The crisis of Syria and the great actors interests” covers the 

relations, which have The Kurds and Turkish people.  

Political modernization, which began after coming to the power Turkey's Justice 

and Development Party, in the Middle East Turkey aims to be a leader-state. Into this 

situation, the central condition is political stability.  

Besides Turkey, Islamic Republic of Iran has a clearly defined position to the 

political processes in Syria; Official Tehran, supports Bashar Al-Assad’s regime and 
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the Syrian people and believes that the current developments in Syria through political 

means, without the interference outside forces to deal with.  

The conflict started at the beginning of the twentieth century and continues 

today too.  

Chapter three: „Actual Problems in the Middle East”. Into the state exists anti-

powerful factors: the Kurdish minority activity, which is contrary to the official 

government, which has intensified since the start of the Syrian crisis. Their activities 

have given rise to a new impetus – started internal negotiations for a political and 

educational rights of the Kurds. 

Kurds factors play a huge role in Turkey's domestic politics and its relations 

with its neighbors and the subsequent fate of the country will largely depend on how 

successful the government will be able to settle the difficulties that are the "Kurdish 

question" notion. 

“Current Political Analysis of Yemen’s Conflict” offers the overview of political 

processes, where the formal president of Yemen, Marshal Ali Abdullah Saleh has 

been actively involved and fighting for power, sided with the Shia-Zeid-its, in their 

struggle against the puppet Al-Hadith, retained some influence in the army and in the 

country. After the Saudi Arabia aggression, in fact, he retained his tribe and the allies, 

they became the core of resistance of the aggressors with the Zeid-its - Hussites. 
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შესავალი 

თემის აქტუალობა. XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება აშკარა 

დაპირისპირებები დიდ სახელმწიფოთა შორის ძალთა პოლიტიკური 

ბალანსის შესანარჩუნებლად. ამ პროცესში ახლო აღმოსავლეთი 

წარმოადგენს ცხელ წერტილს, თავისი ენერგო-რესურსებით, სატრანზიტო 

მდებარეობითა და რელიგიური ფუნდამენტალიზმით, რომლითაც 

დაინტერესებულია აშშ, რუსეთი და ასევე, სხვა დიდი თუ პატარა 

სახელმწიფოები. ამ პრობლემის შესწავლა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 

მეორე ნახევრიდან დაიწყო.  

სამხედრო-პოლიტიკური ორიენტაციის მხრივ რეგიონის 

სახელმწიფოებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. ერთდროულად 

თანაარსებობენ ჩრ. ატლანტიკური ალიანსის, ნატოს წევრი რამდენიმე 

ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია და ირანის ისლამური რესპუბლიკა.  

ახლო აღმოსავლეთში დღესაც,  მიმდინარეობს ძალადობრივი 

ქმედებების განხორციელება გავლენის მოსაპოვებლად. დასავლელი 

მოკავშირეები ეცდებიან თურქეთი გამოიყენონ შემაკავშირებელ ბერკეტად 

ახლო აღმოსავლეთის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონებში 

რუსეთის წინააღმდეგ გეოპოლიტიკური თამაშის დროს. ამიტომაც, ანკარის 

გაფართოებას აქტიურად შეუწყვეს ხელი, როგორც აშშ-მ, ისე დასავლეთის 

სხვა სახელმწიფოებმაც.  

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის 

ტერიტორია. გარკვეულწილად, აშშ-სთვის თურქეთი არის ის იარაღი, 

რომლის დახმარებითაც შეძლებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის 

კონფლიქტური ზონები იზოლაციური სიტუაციიდან გამოიყვანოს. 

დემოკრატიისა და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აშშ 

იოლად შეძლებს გეგმების განხორციელებას ახლო აღმოსავლეთში. 

მიუხედავად თურქეთში პოლიტიკური მოდერნიზაციის დაწყებისა, 

რომელიც დაიწყო ხელისუფლებაში სამართლიანობისა და განვითარების 

პარტიის მოსვლის შემდგომ და რომელიც თავის ერთ-ერთ მიზნად ისახავს 
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ახლო აღმოსავლეთში თურქეთის ლიდერ-სახელმწიფოდ გადაქცევას, 

სწორედ ამ სიტუაციაში ცენტრალურ პირობას წარმოადგენს 

შიდაპოლიტიკური სტაბილურობა. მაგრამ თურქეთის სახელმწიფოს 

შიგნით არსებობს სამთავრობო კურსის საწინააღმდეგო მძლავრი ფაქტორი: 

ოფიციალური ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ქურთების უმცირესობის 

აქტივობა, რომელიც მკვეთრად გაძლიერდა სირიის კრიზისის დაწყების 

შემდეგ. მათმა აქტივობამ მისცა დასაბამი ახალ იმპულსს -  ქვეყნის შიგნით 

მოლაპარაკებათა დაწყებას ქურთებისათვის პოლიტიკურ და განათლების 

სფეროში უფლებების მისანიჭებლად.  

ქურთების ფაქტორი თამაშობს უზარმაზარ როლს თურქეთის როგორც 

საშინაო პოლიტიკაში, ასევე მის ურთიერთობებში მეზობლებთან და 

ქვეყნის შემდგომი ბედი მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ 

რამდენად წარმატებულად შეძლებს მისი მთავრობა მოაგვაროს ის 

სიძნელეები, რომლებიც იგულისხმება „ქურთების საკითხის“ ცნების ქვეშ.  

ახლო აღმოსავლეთში არსებულ რთულ გამოწვევებთან გამკლავებას 

უდიდესი მნიშვნელიბა აქვს საერთაშორისო მშვიდობისა და 

უსაფრთხოებისათვის. განსაკუთრებით, ტერორიზმის საფრთხის 

მნიშვნელოვანი ზრდის ფონზე, რაც თავისთავად გლობალური 

უსაფრთხოების წინაშე მდგარი სერიოზული გამოწვევაა.  

რეგიონში კვლავ მიმდინარეობს ისლამური ძალების გაძლიერება. 

უმდიდრესი ტერორისტული ორგანიზაცია - „ისლამური სახელმწიფო“ 

(ISIS) - აკონტროლებს ერაყისა და სირიის საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს.  

დღეს არსებული მდგომარეობა უფრო რთულდება რადიკალური 

მოძრაობის წევრებისათვის საწვავის რესურსების მიწოდებით. 

მომწოდებლებს შორის არიან საუდის არაბეთი, ეგვიპტე, იემენი, ლიბანი და 

ქუვეითი.  

გარდა ამისა, არსებულ სიტუაციაზე უარყოფითი გავლენა აქვს შემდეგ 

ფაქტორებს: პოლიტიკურ და ისტორიულ პრობლემებს ახლო 

აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის, დასავლეთის მიმართ მტრულად 



7 
 

განწყობილი რეჟიმებისა  და რეგიონში სხვადასხვა ტიპის კრიზისების 

არსებობას.  

არსებული სიტუაცის გამწვავებამ ერაყსა და სირიაში, ისევე როგორც 

თურქულ-ქურთული დაპირისპირების ესკალაციამ თურქეთში, 

ობიექტურად გააშუქეს მდგომარეობის დრამატულობა ახლო 

აღმოსავლეთის რეგიონში. 

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ახლო აღმოსავლეთის 

რეგიონის პოლიტიკური ანატომიის შესწავლა და ობიექტურად განხილვა, 

კვლევა და მისი გლობალური პოლიტიკის მთავარ აქტორებთან 

ურთიერთობების პოლიტოლოგიური ანალიზი; ასევე თურქეთ-რუსეთის, 

თურქეთ-ირანის, თურქეთ ისრაელის ურთიერთობების განხილვა 

თანამედროვე პროცესებში. სირიის კრიზისი და თანამედროვე ახლო 

აღმოსავლეთში არსებული აქტუალური პრობლემები, როგორიცაა 

ისლამური სახელმწიფო, ქურთების პრობლემა  და აშშ-ს პოლიტიკა 

რეგიონში.  

გათვალისწინებულ უნდა იქნას კვლევის შედეგად მიკვლეული 

სავარაუდო რისკები, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს ახლო 

აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების განხორციელებას. აქედან 

გამომდინარე, ფრიად საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება კვლევის 

შედეგების გაცნობა, მათი შემდგომი შესწავლა და ანალიზი, რომელიც  

ხელს შეუწყობს მომავალში უფრო ქმედითი და ეფექტიანი ღონისძიებების  

გატარებას.  

პრაქტიკული მნიშვნელობა. ვფიქრობთ, ჩვენი კვლევის შედეგები 

გაამდიდრებს და სიახლეს სესძენს აღნიშნულ თემაზე შექმნილ ნაშრომებს; 

აკადემიურ და პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს პოლიტიკურ წრეებს და ამ 

საკითხით დაინტერესებულ პირებს.  

სადისერტაციო ნაშრომის მასალები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

სალექციო სპეცკურსების მოსამზადებლად და სამეცნიერო 

კონფერენციებისა და კვლევების განხორციელების პროცესში.  
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და ბოლოს, საკითხი ერთნაირად საინტერესო იქნება ისტორიის, 

პოლიტოლოგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით 

დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.  

ნაშრომის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

პოლიტიკურ მეცნიერებაში დამკვიდრებულ კვლევის მეთოდებს ემყარება, 

შედარებით ანალიზს, სისტემურობისა და სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ 

მეთოდებს.პოლიტოლოგიური კვლევის კერძო მეთოდოლოგიური 

პრინციპებიდან გამოყენებულია ბიჰევიორისტული მეთოდოლოგია. 

საკვლევი საკითხის მეცნიერული სიახლე. ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნების ისტორიაშიგარდამტეხი ეტაპი გახდა ნავთობის საბადოების 

აღმოჩენა ირანში, მოგვიანებით კი საუდის არაბეთსა და ლიბიაში, რის 

შედეგადაც დასავლეთის ქვეყნები კიდევ ერთხელ აღმოჩდნენ ჩართულნი 

ახლო აღმოსავლეთში გავლენის მოსაპოვებლად გეოპოლიტიკურ 

ბრძოლაში. ირანი, ლიბია, საუდის არაბეთი, ერაყი იქცნენ მსოფლიოში 

ნავთობის უდიდეს რეზერვუარად, რომელიც პოლიტიკური 

არასტაბილურობის გამო ადვილად სამართავი შეიქმნა დასავლეთისა და 

საბჭოთა კავშირის მიერ.  

შედეგად, არასტაბილური დამოუკიდებლობის არმქონე ახლო 

აღმოსავლეთის ქვეყნების ნავთობსაბადოები მსოფლიოს წამყვანი 

სახელმწიფოების ხელში აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, ამ მოვლენებმა ახლო 

აღმოსავლეთი საერთაშორისო პოლიტიკის ცენტრში მოაქცია. 

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი მდიდარია ენერგეტიკული 

რესურსებით, რაც იწვევს მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების ინტერესს. 

სწორედ ამის გამო დაიწყო პრობლემები რეგიონში მეოცე საუკუნეში. 

რეგიონში ნავთობმწარმოებელი ქვეყნებიდან დიდი წილი მოდის 

ქუვეითზე, საუდის არაბეთზე, ირანზე, ერაყზე, ყატარზე და არაბთა 

გაერთიანებულ საამიროებზე.  

ნავთობზე დაფუძნებული კრიზისი და უთანხმოებები, ისრაელ-

არაბეთის ომებთან ერთად რეგიონის პოლიტიკის ერთ-ერთი 
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მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშანი იყო. სწორედ ეს გახდა 

დასავლეთის ინტერესის მთავარი მამოძრავებელი ნაბიჯი.  

თურქეთი არ არის ნავთობმწარმოებელი ქვეყანა. მისი, როგორც 

ტრანსპორტიორი ქვეყნის სტატუსმა, სპეციფიკური დატვირთვა მიიღო, 

ხოლო გეოგრაფიულმა მდებარეობამ მზარდი ენერგო მოთხოვნის გამო, 

დასავლეთის ინდუსტრიული ქვეყნების მხრიდან უფრო დიდი 

მნიშვნელობა შეიძინა. თუკი ახლო აღმოსავლეთს განვიხილავთ, როგორც 

ჰარტლენდს, მაშინ იგი შეიძლება ჩაითვალოს სისტემის სისხლის 

მიმოქცევის ძირითად, მთავარ ორგანოდ. 

XX საუკუნის ბოლო პერიოდის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 

პოლიტიკური არენის ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ასპექტი ჰიდრო-

პოლიტიკა გახდა, რადგანაც გლობალური სტანდარტების მიხედვით ახლო 

აღმოსავლეთი წყლის რესურსების მხრივ მდიდარ რეგიონს არ წარმოადგენს 

და თურქეთის რესპუბლიკა კი აკონტროლებს მახლობელი აღმოსავლეთის 

წყლის აუზებს, სახელდობრ მდინარეებს -  ევფრატსა და ტიგროსს, მისი 

ბატონობა წყლის რესურსებზე გახლავთ ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, 

რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის ხაზს უსვამს ანკარის 

პრიორიტეტს და თურქეთის გეოპოლიტიკას ახალ განზომილებას სძენს. 

თანამედროვეობის უდიდეს გამოწვევას „არაბულ გაზაფხულს“ ახლო 

აღმოსავლეთში, მოჰყვა რიგი პრობლემები როგორიც არის სირიის  და 

იემენის კრიზისი, ასევე „ქურთების ფაქტორი“ თურქეთში.  

რეგიონში  ირანის გაძლიერება დღითიდღე თვალშისაცემი ხდება, რაც 

მსოფლიოში დიდ საფრთხეს უქმნის მშვიდობას. სირია ირანის ერთ-ერთი 

საიმედო პარტნიორი იყო დღემდე, თუმცა ეს ურთიერთობებიც უკვე 

გადახედვის პროცესშია. თურქეთი სირიის ჩრდილო მეზობელი ასადის 

რეჟიმის წინააღმდეგ გამოდის. თურქეთს დღემდე სტაბილური 

ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთთან, თუმცა რუსული თვითმფრინავის 

ჩამოგდების შემდეგ(2016წ.) მდგომარეობა საკაოდ გართულებულია. სირიას 

რუსეთისათვის აქვს ერთი ძირითადი ამოცანა - შექმნას ისეთი სიტუაცია, 
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რომელშიც რუსეთი გახდება დასავლეთის მთავარი "პარტნიორი" სირიული 

კრიზისიდან გამოსვლის მოსაძებნად. ანუ უნდა გახადოს დასავლეთი 

დამოკიდებული რუსეთზე სირიის საკითხში. ერთის მხრივ ეს დააბრუნებს 

რუსეთს დიდ დიპლომატიაში, მეორე პლანზე გადაიყვანს უკრაინის, 

კერძოდ კი დონბასის საკითხს, დროის გაყვანით სულ უფრო გაააქტიურებს 

სანქციიების გაუქმების თემას და ამავე დროს აძლევს ევროპის დაშინების 

შანსს მიგრაციული პროცესების მანიპულირებით. სწორედ, ამიტომ მიდის 

შედარებით ზომიერი ისლამისტების და მეამბოხეების (დასავლეთი ვისაც 

უჭერს მხარს) დაბომბვა, რათა საბოლოო ჯამში სირიის საჭადრაკო დაფაზე 

დარჩეს მხოლოდ ორი მოთამაშე  - ასადი და  ISIS-ი. რუსეთმა 

პრაქტიკულად დაასწრო დასავლეთს და აშშ-ს და ლატაკიის ბაზიდან 

სირიაზე საჰაერო კონტროლის ზონა დააწესა, რითაც მნიშვნელოვნად 

შეზღუდა დასავლური კოალიციის თვითმფრინავების მუშაობა. პირველ 

რიგში, თითქმის ხაზი გადაუსვა ისრაელის ავიაიერიშების შესაძლებლობას 

სირიაში. თურქეთი ირანის მთავარ საპირწონე ძალად გვევლინება 

რეგიონში. ამერიკამ თურქეთი წარმოაჩინა, როგორც მისაბაძი მოდელი 

მთელი მუსულმანური სამყაროსათვის.  

საკვლევი თემატიკის მეცნიერული სიახლე და აქტუალობა სწორედ 

ახლო აღმოსავლეთში არსებული პრობლემის მოგვარების საკითხის 

გააქტიურებაში მდგომარეობს, რიგი საკითხების კომპლექსურად 

შესწავლის მცდელობაში. რის გამოც რეგიონი შესაძლებელია უამრავი 

ახალი შიდა და გარე ხელისშემშლელი ფაქტორების-გამოწვევების წინაშე 

აღმოჩნდეს.  

საგულისხმოა, რომ მოცემულ საკითხზე საკვლევი თემის სიახლიდან 

გამომდინარე, საქართველოში სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურა 

პრაქტიკულად არ არსებობს და მხოლოდ ოფიციალური პოლიტიკური 

დოკუმენტების, სხვადასხვა პროექტების მიერ ჩატარებული კვლევების, 

სტატიების, მოხსენებებისა და ელექტრონული რესურსების სახით 

არსებობს. სწორედ, ამ კვლევის ჩატარების შედეგად, შემუშავებული 
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რეკომენდაციები საინტერესო იქნება სხვადასხვა საზოგადოებისათვის. და 

ასევე, შეიძლება იყოს გამოყენებული სხვა სამეცნიერო ნაშრომებში, 

რომელიც ხელს შეუწყობს მოცემული კვლევის გარშემო ცოდნის 

გაღრმავების, მისი მნიშვნელობისა და შემდგომი მეცნიერული კვლევის 

ჩატარებას. 

სადისერტაციო თემა გლობალური პოლიტიკის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია. თემის აქტუალობა განპირობებულია პრობლემის 

სიმწვავის ხარისხით მდიდარი ენერგეტიკული რესურსებისა და საკვანძო 

გეოსტრატეგიული მდებარეობის გამო. ახლო აღმოსავლეთი თანამედროვე 

ეტაპზე გლობალური მოთამაშეების ინტერესების ეპიცენტრში აღმოჩნდა.  

დისერტაციის სტრუქტურა და მოცულობა. დისერტაცია შედგება სამი 

თავის და ათი ქვეთავისაგან, დასკვნისა და გამოქვეყნებული 

ლიტერატურის ნუსხისგან.  

 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი 

თავი პირველი. „თურქეთი - ახალი რეგიონული ძალა ახლო 

აღმოსავლეთში“. ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა 

თურქეთის რესპუბლიკაა, რომელიც ქემალ ათათურქის მიერ არჩეულმა 

დასავლურმა კურსმა არა მარტო დაშლა-დაქუცმაცებას გადაარჩინა, არამედ 

ევროპის ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოდ აქცია. მან შეძლო მრავალი 

პრობლემის დაძლევა, თუმცა პრობლემები დღესაც ბევრი აქვს. თურქეთის 

როლზე ახლო აღმოსავლეთთან რეგიონალურ ურთიერთობებში 

ზეგავლენას ახდენს  ამერიკის ინტერესები. 

გარკვეულწილად აშშ-სათვის თურქეთი არის ის იარაღი, რომლის 

დახმარებითაც შეძლებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი კონფლიქტური 

ზონები იზოლირებული სიტუაციიდან გამოიყვანოს დემოკრატიისა და 

თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. აშშ იოლად შეძლებს იმ 

გეგმის განხორციელებას ახლო აღმოსავლეთში რომელიც, დასახა 11 

სექტემბრის მოვლენების შემდეგ.  
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თურქეთი უახლოეს მომავალში ახლო აღმოსავლეთთან რეგიონალურ 

ურთიერთობებში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს რეგიონში მშვიდობის 

დამყარებისა და ეკონომიკური აღმავლობისთვის, ამასთან ერთად იგი 

შეინარჩუნებს მისი ისლამური დემოკრატიის მოდელის სტატუსს. 

რომელიც ეხმარება მას მიიღოს უფრო და უფრო მზარდი ხელშეწყობა 

დასავლეთისაგან ახლო აღმოსავლეთში ლიდერი ქვეყნის სტატუსის 

დამკვიდრებაში. 

XX საუკუნის ბოლო პერიოდის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 

პოლიტიკური არენის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ჰიდრო-

პოლიტიკა გახდა. რადგანაც გლობალური სტანდარტების მიხედვით ახლო 

აღმოსავლეთი წყლის რესურსების მხრივ მდიდარ რეგიონს არ 

წარმოადგენს და თურქეთის რესპუბლიკა კი აკონტროლებს მახლობელი 

აღმოსავლეთის წყლის აუზებს, სახელდობრ მდინარეებს -  ევფრატსა და 

ტიგროსს, მისი ბატონობა წყლის რესურსებზე გახლავთ ის მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის ხაზზს უსვამს 

ანკარის პრიორიტეტს და თურქეთის გეოპოლიტიკას ახალ განზომილებას 

სძენს. რეგიონში წყლის სიმცირე არ შემოიფარგლება მხოლოდ ისრაელით, 

სირიით, იორდანიითა და ერაყით, იგი აგრეთვე ეხება მაროკოს, ტუნისს 

ალჟირს და არაბეთის ნახევარკუნძულის იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც 

წყლის რესურსების კრიზისის სათავეში დგანან, მას შემდეგ, რაც გრუნტის 

წყლების მარაგის დაწევამ სახიფათო ზღვარს მიაღწია. 

თურქეთს სურვილი აქვს გახდეს დიდი გეოპოლიტიკის მოთამაშე, 

მცირე და მისთვის პრაქტიკულ, რეგიონალურ გეოპოლიტიკურ 

აზროვნებიდან გადავიდეს დიდი გეოპოლიტიკური, კონტინენტალური და 

იმპერიული აზროვნებაზე. თურქეთის რესპუბლიკა გახდა რა 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სრულფლებიანი წევრი, ოფიციალურად 

შეუერთდა ზღვის სახელმწიფოთა ჯგუფს და უარყო ევრაზიული და 

სახმელეთო ფაქტორები. 
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თავი მეორე. „სირიის კრიზისი და დიდი მოთამაშეების ინტერესები“. 

სამოქალაქო ომი სირიაში - ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლების ერთგულ 

ძალებსა და მათ მოწიმააღმდეგეთა შორის. 2011 წლის 15 მარტს 

საპროტესტო აქციებით დაიწყო, რომლებიც აპრილისთვის უკვე მთელ 

ქვეყანაში გავრცელდა. ეს აქციები უფრო ფართო ახლო აღმოსავლური 

საპროტესტო მოძრაობის ნაწილი იყო, რომელიც არაბული გაზაფხულის 

სახელით არის ცნობილი. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ პრეზიდენტ 

ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას, რომლის ოჯახიც მართავს სირიას 1971 

წლიდან, ასევე ბაასის პარტიის მმართველობის დასრულებას, რომელიც 

დაიწყო 1963 წელს. 

სამოქალაქო ომში უამრავი ფრონტი იყო გახსნილი, რომელთაც 

ერთმანეთთან დაპირისპირებული უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებები 

ამაგრებენ. განვიხილოთ მიზეზები, რომლებმაც ომის ესკალაციას შეუწყვეს 

ხელი: უსაფრთხოების აპარატის თვითნებობა, სოციალური უთანასწორობა 

და სიღარიბე, კონფესიებს შორის დაძაბულობა, 2011 წლის მარტი, წამება ქ. 

დარაში. 

2011 წლის აპრილში, სირიის არმია გამოვიდა აჯანყების ჩასახშობად 

და ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს აქციის მონაწილეებს მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით. რამდენიმე თვიანი სამხედრო დაპირისპირების შემდეგ, 

პროტესტი გადაიზარდა შეიარაღებულ აჯანყებაში. კონფლიქტი იყო 

ასიმეტრიული და შეტაკებები მიმდინარეობდა ბევრ ქალაქში. 

2011 წლის ზაფხული. დარას დემონსტრაციებს მოჰყვა მშვიდობიანი 

გამოსვლები ჰამასა და ჰომსში, რომლებიც სირიის უსაფრთხოების 

სამსახურებმა ტრადიციული და ჩვეული მეთოდებით დაარბიეს.  

 ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მცხოვრებმა ჯიჰადისტებმა 

თურქეთისა და ერაყის გავლით სირიაში მასობრივი ჩამოსვლა დაიწყეს. 

ისინი აჯანყებულებს შეუერთდნენ. ასადის რეჟიმმა დაიწყო კასრების 

ბომბების გამოყენებაც (კასრში მოთავსებული მეტალის ნაწილები, 

ლურსმნები და დინამიტები). 
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2015 წლის შემოდგომაზე ირანის, ერაყის, რუსეთისა და ასადის 

რეჟიმის მონაწილეობით ყალიბდება კოალიცია „დაეშის“ წინააღმდეგ. 

რუსეთი იწყებს საჰაერო შეტევებს, რომელიც „დაეშზე“ მეტად სირიის 

ოპოზიციის წინააღმდეგ არის მიმართული. თურქეთის საჰაერო საზღვრის 

დარღვევის გამო, თურქეთის თავდაცვის ძალები ანადგურებენ რუსულ 

მოიერიშეს. 

სამოქალაქო ომი მთელ ქვეყანაზე გავრცელდა. მასში საგარეო ძალებიც 

ჩაერივნენ. ომის მსვლელობისას სახელმწიფოს ნიშნები შეიძინა „დაეშმა“. 

ოპოზიციის ნაწილი რადიკალ სალაფისტთა ტერორისტულ მილიციას 

განუდგა. თავისი ტერიტორიების დაცვის გადაწყვეტილებმა მიიღეს რიგმა 

ეთნიკურმა და რელიგიურმა ანკლავებმა. 

სირიას სხვა ზურგიც ჰქონდა და ეს იყო ირანი. ამ დროს ბაშარ ალ-

ასადის ხელისუფლება ქიმიური იარაღის  გამოყენებას უარყოფდა და ამას 

ოპოზიციას აბრალებდა.   

სირიის კრიზისი, რომელიც ვითარდება ამ მომენტისათვის, 

პრინცპულად მნიშვნელოვანი პროცესია თურქეთისათვის ახლო 

აღმოსავლეთში, საიდანაც ის შეეცდება მიიღოს მაქსიმალური პოლიტიკური 

და ეკონომიკური დივიდენდები. ანკარის პოტენციური ამოცანები 

შემდეგია: თავისი, როგორც რეგიონალური ლიდერის ამბიციების 

დამტკიცება აქტიური მოქმედებებით, რაც არ გამორიცხავს თუნდაც 

სამხედრო ჩარევას „პატარა გამარჯვების მომტანი ომის“ რეცეპტით, 

თურქული მოდელის ექსპორტს ასადის რეჟიმის დამხობის შემდეგ, ასევე 

თავისი სტატუსის დამტკიცებას როგორც აშშ-ს ძირითადი მოკავშირე ახლო 

აღმოსავლეთში.  

სირიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ირანის ისლამურ 

რესპუბლიკას მკვეთრად გამოხატული პოზიცია აქვს: ოფიციალური 

თეირანი მხარს უჭერს ბაშარ-ალ-ასადი რეჟიმს და სირიელ ხალხს და 

მიიჩნევს, რომ სირიაში მიმდინარე პროცესები პოლიტიკური გზით, გარე 

ძალების ჩარევის გარეშე უნდა მოგვარდეს. ირანის ეს პოზიცია უცვლელად 
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შენარჩუნდა 2013 წლის აგვისტოში ირანში ახალი აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ფორმირების შემდეგაც. ამას რეალური საფუძველი გააჩნია: 

რეგიონში ირანის ერთადერთ მოკავშირეს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი 

წარმოადგენს, რასაც პოლიტიკური იზოლაციის პირობებში ირანისთვის 

დიდი მნიშვნელობა აქვს. სირიის მოქმედი ხელისუფლების დამხობის 

შემთხვევაში, ირანი კარგავს არამარტო სტრატეგიულ მოკავშირეს რეგიონში, 

არამედ დერეფანს მეორე მოკავშირე ლიბანის „ჰეზბოლასთან“ და ირღვევა 

ე.წ. „წინააღმეგობის ხაზი სიონისტურ რეჟიმთან“, რაც დასავლეთს 

მნიშვნელოვნად გაუადვილებს ირანთან დაპირისპირებას.  

აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ბოლო პერიოდში სირიაში 

აშშ-ის სამხედრო ინტერვენციის საფრთხესთან ერთად, თეირანმა ბაშარ ალ-

ასადის მხარდაჭერა კიდევ უფრო გააქტიურა. 

ირანი, სავარუდოდ, აქტიურად გააგრძელებს სირიის ხელისუფლების 

მხარდაჭერას. სირიის საკითხი მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს 

მიმდინარე თვეში ირანსა და დასავლეთს შორის დაგეგმილ სხვადასხვა 

ფორმატის მოლაპარაკებებში (ირანი და ატომური ენერგიის საერთაშორისო 

სააგენტო; ირანი და „ექვსეული“) და ასევე, ჰასან როუჰანის გაერო-ს 

გენერალური ასამბლეის 68-ე სესიაზე გამოსვლასა და ოფიციალურ 

შეხვედრებზე. ირანის ისლამური რესპულიკის მთავრობა, რომელიც 

დასავლეთთან ურთიერთობებში „მეთოდების და არა პრინციპების“ 

შეცვლას გეგმავს, შეეცდება მაქსიმალურად გამოიყენოს დიპლომატიური 

რესურსი მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდასაჭერად.  

თავი მესამე. ახლო აღმოსავლეთში არსებული აქტუალური 

პრობლემები. ოცდამეერთე საუკუნის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს 

„ისლამური სახელმწიფო“(ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, 

2014 წლის 30 ივნისიდან ოფიციალურად „ისლამური სახელმწიფო“ (ISIS)), 

რომელიც ყოველ დღე უფრო მზარდი გალენის ხდება. ისლამური 

სახელმწიფო, სუნიტ ჯიჰადისტთა ტერორისტული ორგანიზაციაა ერაყსა 

და სირიაში, ლიდერი: აბუ ბაქრ ალ–ბაღდადი. 



16 
 

ის ყოველდღე ნავთობის გაყიდვისგან 3 მილიონ დოლარს იღებს. 

ამასთანავე, ორგანიზაციას მილიონობით დოლარი აქვთ გამოძალული 

ადამიანების გატაცებით. დაჯგუფება სირიასა და ერაყში ნავთობის  11 

საბადოს აკონტროლებს. აქ მოპოვებული ნავთობი კი, თურქეთის,  

იორდანიისა და ერაყის შავ ბაზარზე ხვდება. ”AP”-ის ცნობით, ”ისლამური 

სახელმწიფო” ერთ ბარელ ნავთობს 25-60 დოლარად ყიდის, მაშინ როდესაც 

ერთი ბარელი ”შავი ოქროს” საბაზრო ფასი 100 დოლარზე მეტია.  

ახლო აღმოსავლეთში „ქურთების ფაქტორს“ სულ უფრო 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. ამის მიზეზს სირიაში, თურქეთში და 

ერაყში არსებული პოლიტიკური ვითარება წარმოადგენს. 

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ქურთისტანს მნიშვნელოვანი 

გეოპოლიტიკური და სტრატეგიული ადგილი უჭირავს. ის წარმოადგენს 

მთიან ოლქს დასავლეთ აზიაში, რომელიც ძირითადად ქურთებითაა 

დასახლებული. ქურთისტანის დიდი ნაწილი მდებარეობს სომხეთისა და 

ირანის ზეგნებს შორის.სახელწოდებას უპირატესად ეთნოგეოგრაფიული 

მნიშვნელობით იყენებენ, ვინაიდან ქურთული სახელმწიფო არ არსებობს. 

ქურთები ცხოვრობენ ირანში, თურქეთში, სირიასა და ერაყში 

(ქურთისტანის ტერიტორიაზე), ლიბანში, ავღანეთში, სომხეთში, 

აზერბაიჯანში, საქართველოში, ყაზახეთსა და თურქმენეთში. 

ქურთები ერთ-ერთი ნაციონალური უმცირესობის წარმომადგენლები 

თურქეთში, ცხოვრობენ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთის 8 პროვინციაში. 

გასაშუალოებული მონაცემებით, მათი რიცხოვნობა სადღეისოდ აღემატება 

10 მლნ. კაცს.  2 ქურთული დიალექტი - ზაზა და ქურმანჯი - უფრო  

ნათესაურები არიან სპარსულ ენასთან, ვიდრე თურქულთან. მაგრამ ეს არაა 

ერთადერთი მიზეზი გაუგებრობისა, რომელიც წარმოშობილია 

ოფიციალურ ხელისუფლებასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის. 

ქურთისტანი - ქურთების საცხოვრებელი ისტორიული არეალი, აღმოჩნდა 

გაყოფილი ირანსა და ოსმანთა იმპერიის სამფლობელოებს შორის.  
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ქურთული კონფლიქტი, ანუ „ქურთების საკითხი“, წარმოიშვა 

თურქეთის არა უკანასკნელის კრახთან ერთად, არამედ უფრო ადრე. 

პრინციპულია ასევე ის, რომ ქემალიზმის პოლიტიკის გამოცხადებასთან 

ერთად, მან შეიძინა განსაკუთრებულად მწვავე ხასიათი.  ქემალის 

პოლიტიკის „6 ისრიდან“ ერთი იყო ნაციონალიზმი, რომელიც ათათურქის 

მიერ გაგებული იყო ფრანგულ მანერაში - როგორც პოლიტიკური ერის 

იდეოლოგია თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრებში(და არა თურქი ერისა, 

როგორც ეს იყო პანთურქისტებთან). უკვე 1924 წლის პირველ 

რესპუბლიკურ კონსტიტუციაში ყველა მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობდა 

თურქეთის რესპუბლიკად გამოცხადების მომენტში მის ტერიტორიაზე, 

ცხადდებოდნენ თურქებად. ეს დებულება დღემდე განმტიცებულია 

ამჟამად მოქმედი 1982 წლის კონსტიტუციის 66-ე მუხლით. ქურთებმა 

თავიდანვე უარი განაცხადეს ეღიარებინათ თურქეთის მთავრობის ეს 

თეზისი. უფრო მეტიც, როდესაც ლოზანის მშვიდობიანმა ხელშეკრულებამ 

გადახაზა ქურთების „ბევრის“ იმედები თვითგამორკვევის შესახებ, 

თურქეთში მოხდა პირველი, უახლოეს ისტორიაში, ქურთების აჯანყება 

შეიხ საიდის ხელმძღვანელობით, რომელიც სასტიკად ჩაახშო 

რესპუბლიკურმა მთავრობამ. 

შემდგომში ხელისუფლება ხანგრძლივი დროის მანძილზე 

ამჯობინებდა თურქეთში ქურთების საკითხის უარყოფას, როგორც 

ამგვარისას, ხოლო მე-20 საუკუნის 80-იან წლებამდე კი საერთოდ 

არსებობდა პირობითი ეთნონიმი „მთიელი თურქები“.  

თანდათანობით ქურთებმა დაიწყეს სულ უფრო აქტიურად მოქმედება 

და გარდამტეხი მომენტი გახდა 1978 წელს ქურთისტანის მუშათა პარტიის 

შექმნა.  

ერაყის ქურთისტანის რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ  

BBC-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ „სირიელი ქურთები 

მზად არიან მართონ თავიანთი საქმეები დამოუკიდებლად“. სინამდვილეში 

კი, სირიაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, ნაკლებად სავარაუდოა, 
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რომ იქ ქურთები შეძლებენ შექმნან ცალკე სახელმწიფო: სირიელი 

ქურთების კლანები გათიშულია. მაგრამ თავად ფაქტი ამგვარი რიტორიკის 

არარსებობისა, რომელსაც მხარს უმაგრებს პოლიტიკური 

არასტაბილურობა, წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს თურქებისათვის. 

ერდოღანმა ამაზე გააკეთა ასეთი კომენტარი: „ჩვენ არ აღვიქვამთ სირიის 

ტერიტორიაზე არც ქურთების და არც სხვა სახელმწიფოს წარმოქმნას“.  

თურქეთში ქურთების აქტივობამ მისცა ახალი იმპულსი ქვეყნის 

შიგნით მოლაპარაკებათა დაწყებას ქურთებისათვის პოლიტიკურ და 

განათლების სფეროში უფლებების მისანიჭებლად. 

განსხვავებულად წარიმართა მოვლენები იემენში, ამიტომაც იემენში 

მიმდინარე განსხვავებულ პროცესებს შედარებით მეტ ადგილს 

დავუთმობთ.  

სოციალურ-პოლიტიკური რყევები იემენში დაიწყო პრაქტიკულად 

იმავდროულად, რაც მღელვარებები ეგვიპტეში - 2011 წლის იანვრის 

შუაგულს - და უმეტესწილად ინსპირირებული იყო არასტაბილურობის 

ტალღით, რომელმაც იმხანად მოიცვა იორდანია, ალჟირი და პირველ რიგში 

ტუნისი. გამოსვლების ამოსასვლელი პუნქტი გახდა, ისევე როგორც 

ზემოთჩამოთვლილ არაბულ ქვეყნებში, 25 წლის ფუად სულთანის მიერ 

საჯარო თვითდაწვის მცდელობა, ეს არის ტაქსისტი ადენში, რომელმაც ამის 

გაკეთება სცადა 2011 წლის 26 იანვარს. ამ ამბის თვითმხილველთა 

განცხადებით, ახალგაზრდა კაცმა ამგვარად გამოხატა თავის უკმაყოფილება 

დაბალი ხელფასის გამო, რომელიც არ ჰყოფნიდა ოჯახის შესანახად. მაგრამ 

გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ამგვარი საჯარო ქმედება 

განხორციელებული იყო ტუნისელი მუჰამედ ბუაზიზის მხარდასაჭერად, 

რომელმაც თავი დაიწვა 2010 წლის დეკემბერში და რომელმაც 

პროვოცირება გაუკეთა ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დაწყებას 

ტუნისში. მომდევნო დღეს სანაში, იემენის დედაქალაქში, ჩატარდა 

საპროტესტო აქციები, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვდნენ პრეზიდენტ 
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ალი აბდალა სალეჰის გადადგომას, რომელიც ქვეყანას ხელმძღვანელობს 33 

წლის მანძილზე.  

ოპოზიცია იემენში თავისი არსით წარმოადგენს სრულიად 

დაქსაქსულ და არაკონსოლიდირებულ წარმონაქმნს. 2011 წელს სოციალურ-

პოლიტიკური რყევების დასაწყისში იემენის ოპოზიცია წარმოადგენდა 

მოძრაობებისა და გაერთიანებების კომპლექსს, რომელიც ისახავდა საკმაოდ 

განსხვავებულ მიზნებს. ერთ-ერთი სტრუქტურული კომპონენტი 

სისტემური ოპოზიციური ძალებისა გახდა იემენის ერთიანი პარტიული 

ასამბლეა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2005 წელს, 5 ოპოზიციური პარტიის 

ბაზაზე პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების ინიცირების მიზნით 

და შედგებოდა პარტია ალ-ისლაჰისაგან, იემენის სოციალისტური 

პარტიისაგან, პარტია ალ-ჰაკი, იუნიონისტური პარტია და სახალხო 

ძალების კავსირის პარტიისაგან. ისლამური გაერთიანება რეფორმების 

დასაცავად (ალ-ისლაჰი) შექმნილი 1990 წელს, წარმოადგენს 

ფუნდამენტალისტური ტიპის რელიგიურ-პოლიტიკურ მოძრაობას, 

რომელიც შედგება იემენის ჩრდილოეთის ტომების წარმომადგენლებთან. 

იემენის გაერთიანებამდე მოძრაობა ალ-ისლაჰის აქტივისტები 

ირიცხებოდნენ ორგანიზაცია „ძმები-მუსულმანების“ რიგებში. გამოაცხადა 

რა თავისი თავი ტრადიციული ისლამური ღირებულებების 

კონსერვატიულ პარტიად, ალ-ისლაჰი თავისი შექმნის დღიდან 

ძირითადად ორიენტირებული იყო ჩრდილოეთის ტომების ლიდერების 

ინტერესებზე და მიუხედავად თავისი ოპოზიციურობისა, უმეტეს 

შემთხვევაში ეთანხმებოდნენ პრეზიდენტ სალეჰის პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებებს.  

ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის პრიორიტეტულ მიმართულებად 

ითვლება ბრძოლა ტერორიზმთან. ამერიკის სპეცსამსახურები აქტიურად 

თანამშრომლობენ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სახელმწიფო 

უშიშროების სამსახურებთან. ამერიკის აზრით, ისლამური 

ფუნდამენტალიზმი წარმოშობს სოციალურ – ეკონომიკურ პრობლემებს, 
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რომელთა გადაწყვეტის გარეშე დემოკრატიას შეუძლია ხელსაყრელი 

პირობები შექმნას ისლამისტებისათვის. ამიტომ, აუცილებელია 

პოლიტიკური ლიბერალიზაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს არაბული 

ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას. 

მეოცე საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული, ამერიკის შეერთებულმა 

შტატებმა და ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა მრავალი სხვადასხვა 

პროგრამა განახორციელეს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში.  

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მნიშვნელობას რა თქმა უნდა 

განსაზღვრავს ირანთან და ერაყთან სიახლოვე. ამ მხრივ, აღსანიშნავია აშშ-

ის განსაკუთრებული დაინტერესება ამ რეგიონის მიმართ, რადგან აშშ-სა და 

ირანს შორის თეირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ არსებული 

კონფლიქტის პარალელურად, ეს ორი ქვეყანა იბრძვის ერაყში საკუთარის 

გავლენის გაძლიერებისათვის. იმ დროს, როდესაც აშშ ირანის სამხედრო 

ობიექტებზე დარტყმის მიყენებაზე ფიქრობს, ერაყიდან აშშ-ს 

შეიარაღებული ძალების გეგმაზომიერი გაყვანის შემთხვევაში, ერაყში 

სტაბილურობის დამყარების გარანტის როლის შესრულებას ირანი აპირებს. 

ნატოს ყოფნა ახლო აღმოსავლეთის ისეთ სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვან ქვეყანაში, როგორიც ავღანეთია 2011 წლის 11 სექტემბერს 

ამერიკის შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული 

აქტის შედეგია.  

2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული აქტიდან სულ მოკლე ხანში 

შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო კონტრტერორისტული ოპერაციის 

განხორციელება Enduring Freedom, რითაც გაძევებულ იქნა ქვეყნიდან 

თალიბების რეპრესიული რეჟიმი, სულ მალე გამოიკვეთა საშიშროება, რომ 

ავღანეთის ოპოზიცია და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები 

დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებდნენ ქვეყანაში სტაბილიზაციის 

დამყარებას: აღებულ იქნა კურსი იქითკენ, რომ შეექმნათ საერთაშორისო 

უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები.  

მისიის მიზანს შეადგენდა ISAF-ის მიერ ავღანეთის ისლამური 
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რესპუბლიკის მხარდაჭერა, ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების ძალების 

ქმედითუნარიანობის გაზრდა და მათი გამოყენება სახელმწიფოს 

მმართველობასა და სოციალ-ეკონომიკური განვითარებისათვის, რათა 

მოხდეს უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბება.  

ამერიკამ თურქეთი წარმოაჩინა, როგორც მისაბაძი მოდელი მთელი 

მუსულმანური სამყაროსათვის. 2001 წლის მიწურულს თურქეთის 

ეკონომიკა მსოფლიო ბანკიდან დამატებითი კრედიტის მეშვეობით 

შესამჩნევად გამოცოცხლდა და დინჯად დაიწყო კრიზისისგან გამოსვლა. 

მან დაიწყო პირადი პოლიტიკური პოზიციის გამყარება, ევროკავშირთან 

მიმართებაში მოაწერა ხელი თანხმობას ევროპული სტრატეგიული დაცვის 

შესახებ. მას შეუძლია დაეხმაროს თურქეთს რეგიონალურ ზესახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბებაში. 

გეოგრაფიული მდებარეობის ისტორიის, გეოპოლიტიკის, 

მოსახლეობის და ნაციონალურ-კულტურული სპეციფიკურობის გამო 

თურქეთი და ირანი არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნები რეგიონში. 

ორივე მხარისათვის აუცილებელია ხელი შეუწყოს კეთილეზობლურ 

ურთიერთობას. თავიანთი სიდიდის გამო მათ აქვთ შესაძლებლობა ასევე 

საჭიროება თანამშრომლობისათვის ფართო გეოგრაფიულ არეალზე. 

იმ დროს, როცა ირანი თურქეთს საშუალებას აძლევს მიაღწიოს 

ცენტრალური აზიის მიწამდე  თურქეთი თამაშობს კარების როლს 

ევროპასთან  მათი გეოპოლიტკური მდგომარეობა ორივე მხარეს 

მნიშვნელოვანი აქტივების მოპოვების საშუალებას აძლევს. ირანს აქვს 

შესაძლებლობა პორტირება მოახდინოს თავისი ბუნებრივი რესურსებისა 

ევროპის ბაზრებზე თურქეთის გავლით და თურქეთს აქვს პოტენციალი 

განავითაროს სხავდასხვა ეკონომიკური კავშირები ცენტრალურ აზიასთან 

ირანის გავლით. 
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დასკვნა 

XXI საუკუნეში ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მიმდინარე 

პოლიტიკურმა პროცესებმა მსოფლიო საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. 

ვინაიდან, რეგიონის ურთიერთობები დასავლეთის სხვადასხვა 

სახელმწიფოებთან დღითიდღე იცვლება.  

თურქეთის და აშშ-ს ურთიერთობებთან დაკავშირებით 

 თურქეთი არის წინა აზიაში აშშ-სათვის დასაყრდენი. აშშ-ს 

ინჯირლიკში აქვს სამხედრო ბაზა, ამასთანავე თურქეთი ემეზობლება 

არაბეთის ნახევარკუნძულსა და სპარსეთის ყურეს. აქედან გამომდინარე, 

აშშ-სა და თურქეთის ძირითადი სტრატეგიული ინტერესები ერთმანეთს 

ემთხვევა.  აშშ-მა თურქეთისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის 

ურთიერთობების გაუმჯობესება უნდა გამოიყენოს შესაძლებლობა, 

როგორც თურქეთი ამ ქვეყნებთან ხიდის როლში. 

ის რეგიონი, რომელშიც თურქეთის რესპუბლიკა იმყოფება, მეტად 

არეული და არასტაბილური გახლავთ, რადგან მისი მეზობელი 

სახელმწიფოების უმეტესობა, როგორც ცნობილია, ნებსით თუ უნებლიედ, 

ჩათრეული არიან მრავალგვარი სახის კონფლიქტებში, რაც პრობლემას 

უქმნის მათ განვითარებაში. 

პოლიტიკური მოდერნიზაცია, რომელიც დაიწყო თურქეთში 

ხელისუფლებაში სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მოსვლის 

შემდგომ, თავის ერთ-ერთ მიზნად ისახავს ახლო აღმოსავლეთში 

თურქეთის ლიდერ-სახელმწიფოდ გადაქცევას. ამ სიტუაციაში ცენტრალურ 

პირობას წარმოადგენს შიდაპოლიტიკური სტაბილურობა. მაგრამ 

თურქეთის სახელმწიფოს შიგნით არსებობს აღებული სამთავრობო კურსის 

საწინააღმდეგო მძლავრი ფაქტორი: ქურთების უმცირესობის აქტივობა, 

რომელიც ეწინააღმდეგება ოფიციალურ ხელისუფლებას, რომელიც 

მკვეთრად გაძლიერდა სირიის კრიზისის დაწყების შემდეგ. მათმა 

აქტივობამ მისცა დასაბამი ახალ იმპულსს -  ქვეყნის შიგნით 
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მოლაპარაკებათა დაწყებას ქურთებისათვის პოლიტიკურ და განათლების 

სფეროში უფლებების მისანიჭებლად.  

თურქეთისა და ქურთების დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით 

 ქურთების ფაქტორი თამაშობს უზარმაზარ როლს თურქეთის 

როგორც საშინაო პოლიტიკაში, ასევე მის ურთიერთობებში მეზობლებთან 

და ქვეყნის შემდგომი ბედი მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული იმაზე, 

თუ რამდენად წარმატებულად შეძლებს მისი მთავრობა მოაგვაროს ის 

სიძნელეები, რომლებიც იგულისხმება „ქურთების საკითხის“ ცნების ქვეშ.  

ქურთების სურვილი მოიპოვონ ავტონომია უახლოეს მომავალში 

შეუძლებელია, რადგან თურქეთი ამას არ დაუშვებს.  

თურქეთის  ინტერესეთთა სფეროში კვლავ რჩება ევროპასა და აზიას 

შორის ხიდის ფუნქციის შენარჩუნება, კავკასიაში რუსეთის დომინანტობის 

აღკვეთა, მეზობლებთან მშვიდობიანი ურთიერთობების შენარჩუნება და 

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ლიდერის ფუნქციის შესრულება. 

სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით 

 თურქეთისა და სირიის ურთიერთობა დაიძაბა 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა 

უარი განაცხადა ხელი აეღო თურქეთის პროვინცია ჰათაის მოთხოვნაზე, 

რომელიც თურქეთმა ჯერ კიდევ 1983 წელს შემოიერთა.  

2011 წლიდან სირია დაპირისპირების კერაა და სამოქალაქო ომის 

მეხუთე წლისთავს ითვლის. სამოქალაქო ომის უამრავი ფრონტია 

გახსნილი, რომელთაც ერთმანეთთან დაპირისპირებული უკანონო 

შეიარაღებული დაჯგუფებები ამაგრებენ.  

სირიის ხელისუფლება რუსეთისა და ირანის სამხედრო 

მხარდაჭერით, დღესაც ძალაში რჩება, თუმცა მას არ გააჩნია სეკულარული 

ოპოზიცია და მის შესაძლო ალტერნატივად მხოლოდ ისლამისტური 

ძალები იქცნენ. მათგან დღესდღეობით ყველაზე ძლიერია ე.წ. „ისლამური 

სახელმწიფო“. 
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სამხედრო პოლიტიკიური თვალსაზრისით თურქეთის რესპუბლიკას 

მისი მდებარეობის გამო აქვს პოტენციალი იყოს და მომავალშიც 

გაწევრიანდეს, მსოფლიოსათვის უდიდეს სამხედრო და პოლიტიკურ 

გაერთიანებებში. 

იემენის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით 

 რეგიონის პოლიტიკური კონტროლისათვის ბრძოლა დიდი 

ხანია ინტერესების პერმანენტულ დაპირისპირებას წარმოადგენს. 

თურქეთისა და სირიის გარდა, დენთის კასრს ჰგავს ასევე იემენი.  

იემენის ყოფილი პრეზიდენტი მარშალ ალი აბდალა სალეჰი მიემხრო 

შიიტ-ზეიდიტებს, მათ ბრძოლაში მარიონეტული ალ-ჰადის წინააღმდეგ, 

შეინარჩუნა გარკვეული გავლენა როგორც არმიაში, ასევე ქვეყანაში, ხოლო 

საუდის არაბეთის აგრესიის შემდეგ ფაქტიურად მისი ტომი და მისი 

მომხრეები, ზეიდიტ-ჰუსიტებთან ერთად გახდნენ აგრესორების 

წინააღმდეგობის ბირთვი, მაგრამ კაიროში აშშ-მ ვერ შეძლო 

მოლაპარაკებოდა სალეჰის წარმომადგენლებს და პასუხად თვით მარქვია 

„კოალიციამ“ და დაქირავებულებმა ხელში ჩაიგდეს იემენის სამხედრო 

საჰაერო ძალების უმსხვილესი ბაზა „ალ-ანადი“, რომელიც მდებარეობს 

ადენის ჩრდილოეთით 60 კმ-ში. 

ამგვარად, იემენში პოლიტიკური აგრესიის გარდა მკვიდრდება 

ტერორიზმი. რადიკალური რაზმები შევიდნენ ადენში უბრძოლველად და 

დაფუძნდნენ იქ საკვანძო პუნქტებში. ადრე საუდის არაბეთის ჯარებმა 

კვლავაც გაიარეს ისლამისტების მიერ კონტროლირებადი იემენის რაიონები 

ყოველგვარი მცირედი გართულებების გარეშე. ოფიციალური „მებძოლები 

მსოფლიო ტერორიზმთან“ შედიან კავშირში განსაკუთრებით ოდიოზურ 

ტერორისტულ ბანდებთან. იემენის ქალაქები ტრიმი და შიბამა, 

ნავსადგური მუკალლა და აეროპორტი ერ-რაიანი კონტროლდება 

ტერორისტების მიერ აგერ უკვე წელიწადზე მეტია, საერთაშორისო 

თანამეგობრობის სრული ინდიფერენტულობის პირობებში. მაგრამ ახლა 

ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების იგნორირება უკვე 
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ძნელი გასაკეთებელი იქნება - პირველ ყოვლისა დასავლეთისა და გაეროს 

მხრიდან. სხვათა შორის არც საუდიტებს გამოუვათ „გაჩუმება“.  

სანამ შიიტი აჯანყებულები - ჰუსიტები აგრძლებენ სუნიტური 

დაჯგუფებების პოზიციების შევიწროებას თავიანთი კონტრშეტევების 

ჩარჩოებში, ბაზა „ვადი-ალ-ჯარახი“ არ იქნება უკანასკნელი 

ტერიტორიალური დანაკარგი საუდის არაბეთისათვის. ვინაიდან, ბოლოს 

მიღებული ცნობებით (2015 წელი, ნოემბერი), ჰუსიტების შენაერთები 

ტაიზის უნივერსიტეტისკენ მიიწევენ, რომელთაც ბომბავენ არაბული 

კოალიციის თვითმფრინავები. ამ ბრძოლებმა პრეზიდენტ მანსურის 

მხარდამჭერებსა და ოპოზიციურ ჰუსიტებს შორის ქალაქ ტაიზში 

გადაინაცვლა. 

XXI საუკუნეში რეგიონი და მსოფლიო საზოგადოება მიუახლოვდა 

იმ მომენტს, როცა საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება - ღიად უჭერენ მხარს 

ტერორიზმს და გამოყენებულ იქნას თუ არა მათ მიმართ საერთაშორისო 

მნიშვნელობის სასანქციო ზომები თუ კვლავაც მოხდეს მათი 

დანაშაულობების მფარველობა?! 

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე 

პროცესები მომავალში უფრო დიდ გავლენას მოახდენს მსოფლიო 

პოლიტიკაზე. ამ ნაშრომში ვერ მოხერხდა ახლო აღმოსავლეთის რიგ 

ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის განხილვა, ვინაიდან საკითხი ძალიან 

ვრცელია.  

შედეგად, სადისერტაციო ნაშრომი გვაძლევს ღირებულ ინფორმაციას 

ახლო აღმოსავლეთის შესახებ. დღეს არსებული ცვალებადი პოლიტიკური 

მდგომარეობის ყველაზე „ცხელ“ აღწერას. განსაზღვრავს მსოფლიოსთვის 

მომავალ საფრთხეს „ისლამური სახელმწიფოს“ სახით. 

ნაშრომის მთავარი მიზანი არის ახლო აღმოსავლეთში არსებული 

კონფლიქტები რა გავლენას ახდენენ მსოფლიო პოლიტიკაზე. იმ 

შემთხვევაში თუ ამ რეგიონში მოხდება კიდევ მომავალი ესკალაცია, მაშინ 

საერთაშორისო სისტემაში შეიძლება უდიდესი სისტემური ძვრები მოხდეს. 



26 
 

რეგიონის თითოეული სახელმწიფო ჰგავს დენთის კასრს. თითოეული 

მათგანი ატარებს სხვადასხვა პოლიტიკას და ეს უფრო ართულებს 

რეგიონში სიმშვიდის მოპოვებას.  

დასავლეთის პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების მიმართ 

თანამშრომლობას და დახმარებას ითვალისწინებს, მაგრამ ეს არ არის 

სრულიად უანგარო. რეგიონი ძალიან მდიდარია რესურსებით და 

დასავლეთს თავისი ინტერესები გააჩნია მათთან მიმართებაში.  
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციაში ფორმულირებული დებულებები ასახულია შემდეგ 

ნაშრომებში. 

თემატური კოლოქვიუმები და სემინარები 

1. ახლო აღმოსავლეთი – ისრაელი, აშშ და ირანი (კოლოქვიუმი I, 

12 თებერვალი 2015) 

2.  „არაბული რევოლუციები“  2014 წლის გადასახედიდან 

(სემინარი I, 12 თებერვალი 2015) 

3. ქურთების ფაქტორი და თურქეთის პოზიცია სირიის კრიზისში 

(კოლოქვიუმი II, 10 ივლისი 2015) 

4. ირანის მზარდი გავლენა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში“ 

სემინარი II, 10 ივლისი, 2015) 

5. იემენში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი 

(კოლოქვიუმი III, 16 თებერვალი 2016) 
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3. Scientific Journal “Nova”, article: “Political Analysis of Yemen’s 

Conflict”, 2015 

 

4. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება, ნაშრომი:  “Political Analysis of 
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5. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, ნაშრომი: 

„სირია - ახლო აღმოსავლეთის რეგიონული პოლიტიკის 
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