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ახლო აღმოსავლეთის ახალი სამშვიდობო შეთანხმებები 
 

ავტორი: ზაალ მარგველაშვილი, დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარი 

 

 

1. შესავალი 

 

15 სექტემბერს აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერ-

მინისტრმა ბენჯამენ ნეთანიაჰუმ, არაბთა გაერთიანებული საამიროების  (საამიროები) 

საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეიხ აბდულაჰ ბინ ზაიედთან და ბაჰრეინის სამეფოს 

საგარეო საქმეთა მინიტრთან აბდულატიფ ბინ რაშიდ ალ ზაიანთან ერთად აღნიშნეს 

სამშვიდობო შეთანხმებების დადება ისრაელსა და ამ ორ არაბულ საახელმწიფოს 

შორის. კერძოდ, ისრაელსა და საამიროებს შორის დაიდო “აბრაჰამის შეთანხმებებად“ 

წოდებული „ხელშეკრულება მშვიდობის, დიპლომატიური ურთიერთობების და 

სრული ნორმალიზაციის შესახებ“, ხოლო ისრაელსა და ბაჰრეინს შორის დაიდო 

შეთანხმება „მშვიდობის გამოცხადების შესახებ“. 

პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამ შეთანხმებებს „ისტორიის კურსის შემცვლელი“ 

უწოდა, რამდენადაც აქამდე ასეთი შეთანხმებების დადება წარმოუდგენელი ჩანდა, 

რადგან არაბული სამყარო, რომელიც მხარს უჭერდა პალესტინელებს ისრაელ-

პალესტინის კონფლიქტში, უარს ამბობდა სამშვიდობო შეთანხმებები დაედო 

ისრაელთან, ისრაელ -პალესტინის კონფლიქტის მოგვარებამდე.  



გამონაკლის წარმოადგენდა ისრაელ - ეგვიპტის სამშვიდობო  შეთანხმება, რომელიც 

დაიდო 1979 წელს და დაასრულა ამ ორ ქვეყანას შორის 1948 წლიდან მიმდინარე ომი 

და ისრაელ - იორდანიის სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დაიდო 1994 წელს და 

დაასრულა ამ ორ ქვეყანას შორის დავები ტერიტორიებისა და წყლის რესურსების 

შესახებ. მან ასევე დააკანონა იორდანიის ვალდებულება, რომ იორდანიის ტერიტორია 

არ იქნებოდა გამოყენებული მესამე სახელმწიფოების მიერ ისრაელზე 

თავდასხმისათვის.1 

აღსანიშნავია, რომ საემიროებს და ბაჰრეინს არ ჰქონიათ ომი ისრაელთან, ამიტომ ეს 

შეთანხმებები არ წარმოადგენენ ისეთ სამშვიდობო შეთანხმებებს, როგორიც იყო 

ეგვიპტესთან 1979 წელს და იორდანიასთან 1994 წელს დადებული სამშვიდობო 

შეთანხმებები. მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ მათ შეილება შეცვალონ 

რეგიონში ისტორიის მსვლელობა, ხელი შეუწყონ ისრაელის მიღებას არაბული 

სამყაროს მიერ, ირანის ინტერესთა საწინააღმდეგოდ. ეს არის პრეზიდენტ დონალდ 

ტრამპის საგარეო პოლიტიკის წარმატება.   

პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისვე განცხადებით, ეს შეთანხმებები  მიმართულია 

„ახალი ახლო აღმოსავლეთისა“ და მთელს რეგიონში მრავალმხრივი მშვიდობის 

დამყარების  საფუძვლის შექმნისაკენ. ისინი ცხადყოფენ, რომ რეგიონის ქვეყნები 

თავისუფლდებიან წარსულის არასწორი მიდგომებისაგან და იქმნება ისტორიის 

ახალი კურსი, რომელსაც ძალიან მალე მიყვებიან რეგიონის სხვა ქვეყნებიც. 

“ჩვენ აქ ვართ, რათა შევცვალოთ ისტორიის კურსი. დაყოფისა და კონფლიქტის 

ათწლეულების შემდეგ აღვნიშნავთ ახლო აღმოსავლეთის ახალ განთიადს . . . ამ სამი 

ქვეყნის ლიდერების დიადი მამაცობის შედეგად ჩვენ ვაკეთებთ დიდ გარღვევას 

მომავლისაკენ, რომელშიც ყველა სარწმუნოებისა და მდგომარეობის ხალხი ცხოვრობს 

ერთად მშვიდობასა და კეთილდღეობაში“, განაცხადა პრეზიდენტმა დონალდ 

ტრამპმა. 

სავარაუდოდ ეს საგარეო-პოლიტიკური წარმატება დამატებით არგუმენტებს მისცემს 

აშშ-ს დღევანდელ ადმინისტრაციას, გაამართლოს ირანზე მაქსიმალური ზეწოლის 

პოლიტიკა. იგი ასევე გაამყარებს არჩევნების წინ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის, 

როგორც „საუკეთესო მომლაპარაკებელის“ ავტორიტეტს. წარმატება ისრაელის 

მხარდაჭერის საკითხში ზრდის მის მხარდამჭერთა რიცხვს ქრისტიან-ევანგელისტ 

ამომრჩეველთა შორის, რაც წარმოადგენს აშშ-ში ამომრჩეველთა მნიშვნელოვან 

ნაწილს. 

                                                             
1 „აბრაჰამის შეთანხმებები“ ასევე აკისრებენ ვალდებულებას მხარეებს, რომ არ იმოქმედონ 

ერთმანეთის წინააღმდეგ და არ დაუშვან მათი ტერიტორიების გამოყენება ერთმანეთზე 

თავდასხმებისათვის.  



ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენჯამენ ნეთანიაჰუმ ამ დღეს ისტორიის 

მამოძრავებელი და „მშვიდობის ახალი განთიადი“ უწოდა. მისი განცხადებით:  

„ეს მშვიდობა სავარაუდოდ გავრცელდება, რათა მოიცვას სხვა არაბული 

სახელმწიფოები, პერსპექტივაში შეუძლია დაასრულოს არაბულ-ისრაელის 

კონფლიქტი სამუდამოდ და ყველასათვის“.     

ასეთი ცერემონია ვაშინგტონში უკანასკნელად გაიმართა 1994 წელს, როდესაც აშშ-მა, 

ისრაელმა და იორდანიამ ხელი მოაწერეს განცხადებას, რომელმაც გზა გაუკვალა 

სამშვიდობო შეთანხმებას ისრაელსა და იორდანიას შორის.  

ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ აშშ-სა და ისრაელის ოპტიმიზმი არ გაიზიარა ყველა 

მუსლიმანურმა ქვეყანამ. ეს შეთანხმებები გააკრიტიკა თურქეთმა, რომელიც 

პალესტინელთა მტკიცე მხარდამჭერია. 11 სექტემბერს თურქეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტრომ განაცხადა, რომ „შეშფოთებულია“ და „მკაცრად გმობს“ ამ გარიგებებს.  

„ეს ნაბიჯი იქნება ახალი დარტყმა პალესტინის ინტერესების დაცვისაკენ მიმართული 

ძალისხმევის მიმართ და უბიძგებს ისრაელს, რომ გააგრძელოს უკანონო მოქმედებები 

პალესტინის მიმართ და მისი ცდები, რომ პალესტინის ტერიტორიების ოკუპაცია 

განახორციელოს სამუდამოდ“, ნათქვამია თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

განცხადებაში.  

ამავე განცხადების მიხედვით, ეს ნაბიჯი ეწინააღმდეგება „არაბული სამშვიდობო 

ინიციატივის“ და „ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ ფარგლებში აღებულ 

ვალდებულებებს, რომლებიც ისრაელს მოუწოდებს სრულად გაიყვანოს თავისი 

ძალები 1967 წელს ოკუპირებული პალესტინური ტერიტორიებიდან. 

ისრაელსა და საამიროებს შორის დადებული შეთანხმების პასუხად თურქეთის 

პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ თაიპ ერდოგანმა საამიროები  გააფრთხილა, რომ 

თურქეთმა შეიძლება შეაჩეროს დიპლომატიური ურთიერთობები ამ ქვეყანასთან. 

ისრაელთან დადებული შეთანხმებები გააკრიტიკა ირანმაც. ირანის საგარეო საქმეთა 

სამინისტრომ განაცხადა, რომ „ბაჰრეინის და მისი მოკავშირეების მთავრობას 

დააკისრებს პასუხისმგებლობას, ისრაელის მიერ რეგიონში წარმოქმნილი შესაძლო 

საფრთხისათვის“. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს სანქციები ისედაც მტკივნეული იყო 

ირანისთვის. ამას დაემატა ამ შეთანხმებებით გამოწვეული შესაძლო სტრატეგიული 

უკანდახევაც. კერძოდ, ისრაელის აეროდრომები შორსაა ირანიდან. საამიროები და 

მისი აეროდრომები კი ახლოსაა და ახალმა შეთანხმებებმა შეიძლება წვდომა მისცეს 

ისრაელის ავიაციას საამიროების აეროდრომებზე, რასაც უარყოფითი გავლენა ექნება 

ირანის თავდაცვისუნარიანობაზე. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუ დღის წესრიგში 

ისევ დადგება ირანის ბირთვული ობიექტების დაბომბვის საკითხი, რაც ირანს 

უმცირებს დიპლომატიური მანევრის გაკეთების შესაძლებლობას. თავშეკავებული 



იყო ჩინეთისა და რუსეთის რეაქცია, რომლებმაც აღინიშნეს პალესტინელთა 

თვითგამორკვევის უფლების დაცვის აუცილებლობა.  

ყოველივე ზემოთქმულმა შეიძლება მდგომარეობა დაძაბოს სამხრეთ კავკასიის 

გარშემოც, რადგან თურქეთი და ირანი უშუალოდ ესაზღვრებიან სამხრეთ კავკასიის 

სახელმწიფოებს, ხოლო ისრაელი და არაბული სახელმწიფოები საქართველოში 

ინვესტიციებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი წყაროა. 

 

2. „აბრაჰამის სამშვიდობო შეთანხმებები“  

 

აბრაჰამის შეთანხმებების დეკლარაციის მიხედვით, ამ  შეთანხმებების ხელმომწერები 

აღიარებენ ახლო აღმოსავლეთში და მთელ მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისა და 

გამტკიცების მნიშვნელობას, რაც ეფუძნება ურთიერთგაგებას და თანაცხოვრებას, 

ისევე როგორც ადამიანის ღირსებასა და თავისუფლებას, რელიგიური თავისუფლების 

ჩათვლით.  

ისინი ახალისებენ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია სარწმუნოებათა შორისი და 

ინტელექტუალური დიალოგისაკენ, მიძღვნილს მშვიდობის კულტურისაკენ, 

აბრაჰამის სამივე რელიგიასა და მთლიანად კაცობრიობას შორის. მათ მიაჩნიათ, რომ 

გამოწვევების გადაჭრის საუკეთესო საშუალება თანამშრომლობა და დიალოგია და 

მეგობრული ურთიერთობების განვითარება სახელმწიფოებს შორის წინ წამოსწევს 

ხანგრძლივი მშვიდობის ინტერესებს ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ მსოფლიოში.  

ისინი მხარს უჭერენ ტოლერანტობას და ყოველი პიროვნების პატივისცემას, რათა 

მსოფლიო გახდეს ადგილი, სადაც ყველას შეუძლია ისარგებლოს ღირსებით და 

იმედით, მიუხედავად მათი რასისა, სარწმუნოებისა, თუ ეთნიკური კუთვნილებისა. 

ამ სულისკვეთებით ისინი გულთბილად მიესალმებიან და გამხნევდებიან უკვე 

მიღწეული პროგრესით, რაც შეეხება დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებას 

ისრაელსა და მის მეზობლებს შორის რეგიონში, აბრაჰამის შეთანხმებების 

პრინციპების მიხედვით. ისინი წაახალისა მიმდინარე ძალისხმევამ, მიმართულმა 

მეგობრული ურთიერთობების კონსოლიდაციისა და გაფართოებისაკენ, საერთო 

ინტერესებისა და  უკეთესი მომავლისადმი საერთო ვალდებულებების საფუძველზე.  

„აბრაჰამის შეთანხმებების“ შესაბამისად, მისი მიზანია რომ რეგიონი გახდეს 

სტაბილური, მშვიდობიანი და წარმატებული, რეგიონის ყველა სახელმწიფოს 

საკეთილდღეოდ. ამავე დროს მხარეებს სურთ, რომ დაამყარონ მშვიდობა, 

დიპლომატიური და მეგობრული ურთიერთობები და მოახდინონ მათ 

სახელმწიფოებსა და ხალხებს შორის კავშირების სრული ნორმალიზაცია, რაც 



მოემსახურება მთლიანად რეგიონისა და რეგიონული ქვეყნების შესაძლებლობების 

სრულ რეალიზაციას.  

მხარეები ეყრდნობიან 2020 წლის იანვარში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 

წარმოდგენილ სამშვიდობო ინიციატივას ახლო აღმოსავლეთისათვის და 

თანხმდებიან, რომ დაამყარონ მშვიდობა, დიპლომატიური ურთიერთობები და 

სრული ნორმალიზაცია.  

მხარეებს შორის ურთიერთობები წარმართული იქნება გაეროს წესდებისა და 

სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების მარეგულირებელი საერთაშორისო 

სამართლის პრინციპების შესაბამისად. ისინი აღიარებენ და პატივს სცემენ 

ერთმანეთის სუვერენიტეტს, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში ცხოვრების უფლებას. 

ასევე დავების მშვიდობიანი წესით გადაწყვეტის პრინციპს. ეს საქართველოსთვის 

უმნიშვნელოვანესი დებულებებია, რადგან სწორედ ამ და საერთაშორისო სამართლის 

სხვა პრინციპებზე დაყრდნობით ავითარებს საქართველო ურთიერთობებს რეგიონის 

სახელმწიფოებთან, დეოკუპაციისა და კონფლიქტების დარეგულირების ჩათვლით.  

ორივე არაბულ სახელმწიფოს ეს შეთანხმებები აძლევს ისრაელის მაღალი 

ტექნოლოგიების შეძენისა და თანამშრომლობის განვითარების საშუალებას 

სამხედრო-ტექნიკურ, ეკონომიკურ, ჯანმრთელობის დაცვის, ტურიზმისა და სხვა 

სფეროებში. ამასთან, პრემიერ-მინისტრ ბენჯამენ ნეთანიახუსათვის ეს დიდი 

დიპლომატიური გამარჯვებაა, რასაც ადგილი არ ჰქონია 1979 წელს ეგვიპტესთან და 

1994 წელს იორდანიასთან სამშვიდობო შეთანხმებების ხელმოწერის შემდეგ.  

 

3. „აბრაჰამის შეთანხმებების“ გავლენა საერთაშორისო პოლიტიკაზე  

 

ახალი სამშვიდობო შეთანხმებები მნიშვნელოვნად ცვლის ძალთა ბალანსს ახლო 

აღმოსავლეთში და მისი პრაქტიკულად განხორციელება იქნება  პრეზიდენტ დონალდ 

ტრამპის ადმინისტრაციის წინააღმდეგობრივი საგარეო პოლიტიკის შეფასებისთვის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ისრაელისა და არაბული სამყაროს დაახლოება 

ეწინააღმდეგება  პალესტინელთა ინტერესებს, რადგან ეს ნიშნავს ისრაელის გავლენის 

ზრდას რეგიონში და პალესტინელთა დახმარების შემცირებას, თუმცა ამ 

შეთანხმებებმა მეორეს მხრივ შეიძლება ამოსუნთქვის საშუალება მისცეს 

პალესტინელებს, რადგან მათ შეიძლება უზრუნველყონ ისრაელის მხრიდან 

პალესტინელთა მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების ანექსიის გადავადება. 

საფიქრებელია, რომ ეს ცვლილება შეთანხმებული იყო საუდის არაბეთთანაც, რადგან 

ნაკლებ  სავარაუდოა, რომ ბაჰრეინს ასეთი ნაბიჯი საუდის არაბეთის აზრის 

გათვალისინების გარეშე გადაედგა. საუდის არაბეთი დიდ როლს თამაშობს რეგიონში 



და ასევე იყო ავტორი და მხარდამჭერი გეგმისა, რომ არ უნდა მომხდარიყო 

ისრაელთან არაბული სამყაროს შერიგება პალესტინის საკითხის გადაწყვეტამდე. 

შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ არაბული სახელმწიფოების მიერ ისრაელთან 

დაახლოების პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. 

პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის ამ მოვლენას ადგილი ჰქონდა საკვანძო მომენტში. 

საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ურთიერთობების მოწესრიგება 

ისრაელს, საემიროებს და ბაჰრეინს შორის ჩაითვლება აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის 

ძირითად მიღწევად. საემიროებმა ისრაელთან ურთიერთობების მოწესრიგების 

სანაცვლოდ შესაძლოა მიიღოს ყველაზე უფრო თანამედროვე ავია-

გამანადგურებლები, რაც მის შეიარაღებულ ძალებს რეგიონში დააყენებს მეორე 

ადგილზე ისრაელის შემდეგ. არსებული ინფორმაციით, ამ შეთანხმებით საამიროებმა 

უზრუნველყო ისრაელისაგან იმის პირობის მიღება, რომ არ მოახდენდა დასავლეთ 

სანაპიროების გარკვეული ნაწილის ოკუპაციას, რაც გამოცხადებული იყო 2020 წლის 

იანვარში ვაშინგტონში წარდგენილი სამშვიდობო გეგმის ფარგლებში.  

ეს შეთანხმება არ ადგენს, თუ რა ვადით იმოქმედებს ეს პირობა, თუმცა ის არსებობის 

შანს უნარჩუნებს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოწესრიგების იდეას „ორი 

სახელმწიფოს შექმნის საფუძველზე“, რაც ისრაელ-პალესტინური კონფლიქტის 

გადაწყვეტის ყველაზე უფრო რეალურ მოდელად მიიჩნევა. საამიროების საგარეო 

საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ისრაელს, პალესტინური ტერიტორიების 

ანექსიის შეჩერებისათვის.  

ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის გადაუწყვეტლობის ფონზე აშშ-ს ადმინისტრაციამ 

ყურადღება გადაიტანა რეგიონის დანარჩენ პრობლემებზე. ამას ისიც ემატება, რომ 

რეგიონის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად იქცა დაპირისპირება შიიტურ ირანსა და 

სუნიტურ  არაბულ ქვეყნებს შორის. ამ პირობებში აშშ-მა მოახერხა ისრაელი 

დაეახლოებინა არაბულ სამყაროსთან და შეესუსტებინა რეგიონში არსებული 

წინააღმდეგობები.  

წინა პრეზიდენტების პირობებში აშშ-ს ჰქონდა ლიდერის როლი ისრაელ-პალესტინის 

კონფლიქტის მოგვარების საქმეში მხარეებს შორის შუამავლობის ფორმით. ამ 

მემკვიდრეობისაგან განსხვავებით, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გეზი აიღო 

რეგიონში ძალთა ბალანსის შეცვლისაკენ, ისრაელისთვის უფრო სასარგებლო 

პირობებზე. შესაბამისად, დღევანდელი ადმინისტრაცია პალესტინელთა როლს 

რეგიონულ კონტექსტში ხედავს შეზღუდულად და რეგიონში მშვიდობის დამყარების 

პერსპექტივებს ისრაელსა და წამყვან არაბულ სახელმწიფოებს შორის დაახლოებასა და 

თანამშრომლობაში ხედავს. ეს კი მნიშვნელოვანია ისრაელში არსებული 

პრობლემების გათვალისწინებით, როგორიცაა ეკონომიკური ზრდის შეჩერება, 18% -



იანი უმუშევრობა, კორონავირუსის კრიზისი და კორუფციის ბრალდებები (რასაც 

პრემიერ-მინისტრი ბენჯამენ ნეთანიაჰუ უარყოფს). 

როგორც მსოფლიოში, ისე რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური 

პროცესებიდან  და თანამშრომლობას ალტერნატივა არა აქვს, რაც კიდევ ერთხელ 

ცხადჰყო კორონავირუსის პანდემიამ. სხვა საკითხია, რომ პრეზიდენტმა დონალდ 

ტრამპმა და პრემიერ-მინისტრმა ბენჯამენ ნეთანიაჰუმ მაქსიმალურად დააჩქარეს ეს 

პროცესი, მათი საშინაო პოლიტიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე. აშშ-ს 

პრეზიდენტის არჩევნები 2 თვეში ტარდება და კორონავირუსის პანდემიის ფონზე 

საგარეო პოლიტიკური წარმატებები მნიშვნელოვანია ტრამპის საარჩევნო 

კამპანიისათვის. ამასთან, პრეზიდენტი ტრამპი აპირებს სპარსეთის ყურის სხვა 

ქვეყნების ჩართვასაც იმის იმედით, რომ ოდესმე პალესტინელებიც შეუერთდებიან 

სამშვიდობო პროცესს, თუმცა პალესტინელები მოუწოდებენ არაბულ ქვეყნებს, რომ არ 

შეურთდნენ ამ პროცესს, ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარებამდე.  

ათწლეულების განმავლობაში არაბული სახელმწიფოების უმრავლესობა ბოიკოტს 

უცხადებდა ისრაელს, პალესტინელთა მხარდაჭერის ნიშნად. პალესტინის 

პრეზიდენტის აბუ მააზენის საპასუხო განცხადებით, არ იქნება მშვიდობა, 

უსაფრთხოება და სტაბილურობა რეგიონში, ოკუპაციის დამთავრებამდე და 

პალესტინელების უფლებების აღიარებამდე საერთაშორისო ლეგიტიმური 

რეზოლუციების შესაბამისად. მისივე თქმით, არ დაუშვებს მშვიდობას რეგიონში, 

სანამ აშშ და „ოკუპანტი ისრაელი“ არ აღიარებენ პალესტინელი ხალხის უფლებას 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოზე. 

სპარსეთის ყურის კიდევ ერთმა ქვეყანამ ომანმა დადებითად შეაფასა და სავარაუდოდ 

მოსალოდნელია, რომ პერსპექტივაში ისიც ისრაელთან ურთიერთობების მოგვარების 

გზას დაადგეს. მიუხედავად ამისა, საფიქრებელია, რომ ახლო მომავალში  

მოსალოდნელი არ არის ასეთი ნაბიჯის გადადგმა საუდის არაბეთის მხრიდან, რადგან 

ისრაელთან მისი წინააღმდეგობას უფრო ღრმა ფესვები აქვს. დასავლეთი დიდი 

ყურადღებით აკვირდება საუდის არაბეთის რეაქციას, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ის არ 

აცხადებს საემიროებისა და ბაჰრეინის მიბაძვის მზადყოფნას. აგვისტოში შესრულდა 

პირველი ფრენა ისრაელსა და საამიროებს შორის, რომელიც განხილული იყოს ორ 

ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პირველ პრაქტიკულ მაგალითად. 

შეიძლება ითქვას, რომ „აბრაჰამის შეთანხმებებმა“ გამოიწვია   მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები რეგიონულ ძალთა ბალანსში. აქამდე არაბული სახელმწიფოების 

უმრავლესობა უარს ამბობდა ისრაელის სახელმწიფოს აღიარებაზე ისრაელ-

პალესტინის კონფლიქტის მოგვარებამდე, მაგრამ ასეთი ცვლილებების შემდეგ 

პალესტინელებს მიეცათ იმის ვარაუდის საფუძველი, რომ ისინი დარჩნენ 

მოტყუებული, თუმცა ამ პროცესმა შეიძლება შეაჩეროს, მაგრამ არა საბოლოოდ 



აღკვეთოს ისრაელის მხრიდან პალესტინელთა მიერ კონტროლირებადი მიწების 

(ჩისჯორდანია) ოკუპაცია.   

საემიროების საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანვარ გარგაშმა განაცხადა, რომ „ეს დაინახეს 

როგორც შესაძლებლობა, რადგან ყველა შეშფოთებული იყო პალესტინული მიწების 

ანექსიის გამო, რაც საფრთხეს უქმნიდა ორი სახელმწიფოს შექმნის გზით ისრაელ-

პალესტინის კონფლიქტის გადაწყვეტას“.  

ამასთან, პალესტინელთა არჩევანი კლებულობს. მათ აქვთ ირანის, თურქეთის და სხვა 

რამდენიმე მუსლიმანური ქვეყნის მხარდაჭერა, მაგრამ ტრადიციული არაბული 

ქვეყნის მხარდაჭერის შესუსტება მათთვის მნიშვნელოვანი დანაკარგია. აღსანიშნავია, 

რომ ამ სიტუაციაში არაბულმა  ლიგამ ვერ შეძლო პალესტინელთა მხარდამჭერი 

რეზოლუციის მიღება, რაც კიდევ ერთხელ ნათელს ხდის რეგიონში მიმდინარე 

პროცესების ხასიათს. „აბრაჰამის შეთანხმებები“ სავარაუდოდ ასევე შეამცირებს 

რუსეთის „ტრადიციულ გავლენას“ არაბულს სამყაროზე, ისრაელის და აშშ-ს 

გავლენის გაზრდის შედეგად. 

საამიროები და ბაჰრეინი მესამე და მეოთხე არაბული ქვეყნებია, რომლებმაც ისრაელი 

აღიარეს 1948 წელს მისი დაარსების დღიდან. ეს პროცესი ასევე ასახავს რეგიონალურ 

დაპირისპირებას სუნიტურ საუდის არაბეთსა და შიიტურ ირანს შორის, რაც 

გამწვავებულია რელიგიური განსხვავებითაც.  

„აბრაამის შეთანხმებების“ კომენტირებისას დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-

მინისტრმა ტონი ბლეერმა განაცხადა, რომ ეს იყო მისასალმებელი შესაძლებლობა, 

რომ დაეხვეწათ პოლიტიკა რეგიონში და მას ესმის პალესტინელების პროტესტის, 

მაგრამ დროთა განმავლობაში პალესტინელი ხალხი გაიგებს, რომ მხოლოდ 

რადიკალურად შეცვლილი სტრატეგიით შეიძლება პალესტინელთა 

სახელმწიფოებრიობის კანონიერი მისწრაფების რეალიზება.   

სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა სავარაუდოდ მხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივას, რადგან 

დაინახეს ვაჭრობისა და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის გაზრდილი 

შესაძლებლობა. აშშ-სთან და ისრაელთან სამხედრო-ტექნიკური და სხვა სახის 

თანამშრომლობის გააქტიურებით საამიროები შეძლებს ამბიციების რეალიზაციას 

სამხედრო - პოლიტიკური ძლიერებისა და ტურისტული ინდუსტრიისა და ბიზნესის 

განვითარების სფეროებში. საამიროებმა თავისი თავიანთი სამხედრო ძალა უკვე 

გამოიყენა ლიბიასა და იემენში, თუმცა სამხედრო პოტენციალს ამზადებს რეგიონში 

თავის ძირითად მოწინააღმდეგე ირანთან სამხედრო პარიტეტისათვის.  

აშშ და ისრაელი იზიარებენ საამიროების მიდგომებს ირანის მიმართ. იგივე პოზიცია 

აქვს ბაჰრეინს. ბაჰრეინის სუნიტი მმართველები თავისი ქვეყნის მოსახლეობის 

მნიშვნელოვან შიიტ ნაწილს განიხილავენ როგორც ირანის  შესაძლო დასაყრდენს. თუ 



აქამდე ყურის ქვეყნები მალავდნენ თავიანთ ურთიერთობებს ისრაელთან, ახლა ღიად 

ივაჭრებენ და ითანამშრომლებენ. სავარაუდოდ ისრაელი, კოვიდ-პანდემიის 

დაძლევის შემდეგ კვლავ აამოქმედებს თავის ტურისტულ პოტენცილს და მოიზიდავს 

ტურისტულ რესურსს სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნებიდან. შესაბამისად, 

ისრაელი ამ ნაბიჯით ამცირებს თავის რეგიონულ იზოლაციას. მისი სიძლიერე 

არაბულ სამყაროს უჩვენებს, რომ ერთადერთი გზა გლობალურ გამოწვევებთან 

ბრძოლაში თანამშრომლობაა. ისრაელს შეუძლია იმედი ჰქონდეს, რომ 

ურთიერთობების ნორმალიზებას შეძლებს სხვა ქვეყნებთანაც. ეს აძლიერებს ანტი - 

ირანულ კოალიციასაც. 

აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში ისრაელს, რომელიც რეგიონში 

გამოირჩეოდა თავისი წარმატებებით დემოკრატიის, სახელმწიფო ინსტიტუტების 

განვითარების, სამხედრო და ეკონომიკური ძლიერებისა და ტექნოლოგიური 

მიღწევების თვალსაზრისით, ფარული კავშირები ჰქონდა სპარსეთის ყურის ბევრ 

სუნიტურ ქვეყანასთან, რასაც ასევე ხელს უწყობდა რეგიონის სუნიტური 

სახელმწიფოების დაპირისპირება შიიტურ ირანთან.  

ასეთი ურთიერთობები ზოგიერთ შემთხვევაში მრავალი წლით უსწრებდა ირანის 

ბირთვული შეთანხმების დადებას, რამდენადაც სპარსეთის ყურის ქვეყნები 

ცდილობდნენ, რომ ესარგებლათ ისრაელის მიღწევებით და ისრაელი კი ცდილობდა, 

თავისი ადგილის მონახვას და თვითდამკვიდრებას რეგიონში. ამ თვალსაზრისით 

ლიდერობდა საამიროები, რაც დასტურდებოდა მზარდი საჯარო აქტებით. 2015 წელს 

ისრაელმა გახსნა დიპლომატიური მისია განახლებადი ენერგიის სააგენტოს მიმართ 

ემირატების დედაქალაქ აბუ-დაბიში და მიწვეული იყო დუბაი 2020 ექსპოზე.  

საამიროების მსგავსად ბაჰრეინსაც მრავალი წლების განმავლობაში ჰქონდა ფარული 

კავშირები ისრაელთან. ბეაჰრეინში ასევე ცხოვრობს მცირე, მაგრამ ძლიერი ებრაული 

საზოგადოება. ამ ორი არაბული ქვეყნისთვის ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მჭიდრო 

სამოკავშირეო ურთირთობებს ისრაელთან და აშშ-სთან.  

აბუ-დაბიში განლაგებულია აშშ-ს უახლესი ავიაგამანადგურებლები (F-35), მაშინ 

როდესაც ბაჰრეინში განლაგებულია აშშ-ს მე-5 ფლოტი და მისი სათაო სამეთაურო 

შტაბი. აშშ-ს სამხედრო შეიარაღებული ძალების მასპინძლობამ ერთმანეთს დაახლოვა 

საამიროების და ბაჰრეინის პატარა სახელმწიფოს ლიდერები აშშ-სთან, მაშინ როდესაც 

მათმა ალიანსმა ირანის წინააღმდეგ ისინი დაახლოვა ისრაელთან, რომელიც თავის 

მხრივ აშშ-ს უახლოესი სტრატეგიული პარტნიორია რეგიონში. 

როგორც ყოველივე ზემოთქმულიდან ჩანს, ახლო აღმოსავლეთში ხდება 

მნიშვნელოვანი გეო-პოლიტიკური ცვლილებები, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა 

აქვს საქართველოსთვის. საკითხი ეხება საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებისა 



და ტრადიციული მოკავშირეების ინტერესებს, დაპირისპირების ორივე მხარეს. ამ 

პირობებში საქართველომ უნდა განამტკიცოს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური 

ინტეგრაცია და პრაგმატული და დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის გატარება, 

სამხრეთ კავკასიის და მეზობელ რეგიონებში მიმდინარე პოზიტიური პროცესებიდან 

მაქსიმალური სარგებლის მიღებისა და დაპირისპირებიების გამწვავების შემთხვევაში, 

მათში ჩარევისაგან თავის არიდების მიზნით.   


