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შესავალი 

 

ჰელფორდ ჯონ მაკინდერის და ნიკოლას სპიკმენის გეოპოლიტიკური თეორიები დღესაც არ 

კარგავენ აქტუალურობას. მიუხედავად განსხვავებული მიდგომებისა, ისინი იზიარებენ 

საერთო შეხედულებას ჩინეთის თაობაზე.  ბრიტანელი გეოგრაფი თავის ცნობილ ნაშრომში 

“ისტორიის გეოგრაფიული მდებარეობა“ გვათავაზობს ალტერნატიული მსოფლიო წესრიგის 

მოდელს. ის მკაფიოდ მიანიშნებს ჩინეთის პოტენციალზე, რომლის მიხედვითაც ის 

შეიძლება  წამყვანი მოთამაშე გახდეს1.რაც შეეხება სპიკმენს, მისი პროგნოზი გამართლდა. 

კერძოდ, მან ივარაუდა, რომ ჩინეთი გახდებოდა კონტინენტური ძალა, რომლის წინააღმდეგ 

საჭირო გახდება ბალანსირება2. დღეს ჩინეთი ეჭვგარეშედ სუპერსახელმწიფოა, რომელმაც 

უკვე მრავალ გამოწვევას უპასუხა. კომუნისტური სახელმწიფოს სამოქმედო გეგმა კი დიდ 

წილად განსაზღვრავს მომავალი მსოფლიო წესრიგის ბედს. 

 

რანდალ შველერი  და სიაოუ პუ გვთავაზობენ ჩინური სტრატეგიის შესაძლო სამ ვარიაციას. 

კერძოდ, ჩინეთს შეუძლია: 

 

1. იმოქმედოს, როგორც გლობალური წესრიგის მხარდამჭერმა, ანუ შეინარჩუნოს 

სტატუს-ქვო. 

2. იმოქმედოს, როგორც Spoiler (ქართ. ჩამშლელი) სპოილერებმა, ანუ შეცვალოს 

არსებული მსოფლიო წესრიგი თავის სასარგებლოდ, დღეს მათ რევიზიონისტულ 

ძალებს ვუწოდებთ; 

3. იმოქმედოს როგორც Shirker (ქართ. სამუშაოსგან პასუხისმგებლობის თავის 

ამრიდებელი), ვისაც სურს შეცვალოს არსებული ბალანსი, მაგრამ არ უნდა საფასურის 

გადახდა, რომელსაც გლობალური ლიდერობის როლი დააკისრებს3. 

                                                             
1Mackinder, H. (1904). The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, 23(4), 421-437. doi:10.2307/1775498 

2 Francis P. Sempa for The Diplomat. “Nicholas Spykman and the Struggle for the Asiatic Mediterranean.” – The Diplomat, For The 
Diplomat, 9 Jan. 2015, thediplomat.com/2015/01/nicholas-spykman-and-the-struggle-for-the-asiatic-mediterranean/.  

3 Schweller, Randall, et al. “After Unipolarity: China's Visions of International Order in an Era of U.S. Decline.” Belfer Center for 
Science and International Affairs, www.belfercenter.org/publication/after-unipolarity-chinas-visions-international-order-era-us-
decline. 
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პუბლიკაცია ემპირიული მონაცემების საფუძველზე, მიზნად ისახავს დაამტკიცოს 

წამოყენებული მეორე ვარიაცია, სადაც ჩინეთი ცდილობს გლობალური ლიდერის როლის 

მორგებას და შეერთებული შტატების ჩანაცვლებას.  აღნიშნული არგუმენტის 

დასამტკიცებლად პუბლიკაციაში შემუშავებულია, ეგრეთწოდებული რვაფეხას კონცეფცია, 

რომელიც პირდაპირი გაგებით ჩინეთის რვა მიმართულებას განსაზღვრავს. 

დამატებით პუბლიკაციის მიზანია უპასუხოს კითხვას თუ რატომ არის კომუნისტური 

მოდელი ჩინური მახასიათებლებით საშიში ლიბერალური სამყაროსათვის. და, ბოლოს, თუ 

რა სახის სტრატეგიით უნდა იხელმძღვანელონ დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებმა.  

 

ჩინეთი მიძინებული დრაკონი და რვაფეხას სტრატეგია 
 

„მსოფლიო უნდა უფრთხოდეს მიძინებულ 

დრაკონს, როცა ის გაიღვიძებს, ის შეარყევს 

მსოფლიოს“4. 

                    ნაპოლეონ ბონაპარტე 

 

უძველესი დროიდან ადამიანები ნივთებს, მოვლენებს ან, თუნდაც სახელმწიფოებს 

სხვადასხვა სიმბოლოებს მიაწერდნენ. ხშირია, როდესაც სახელმწიფოების 

გამომხატველი სიმბოლოები გარკვეულ არსებებთანაა დაკავშირებული. ჩინეთი, 

რომელიც უძველესი ისტორიის და კულტურის მატარებელი ქვეყანაა ხშირად იყო 

ასოცირებული ისეთ მითიურ არსებასთან, როგორიც გახლავთ დრაკონი. მაგალითად, 

იმპერატორებს ერთი პერიოდი დრაკონის შვილებადაც კი მოისაზრებდნენ5. ეს 

არსება იმდენად პოპულარული გახლდათ, რომ ჩინურ ნაციონალურ იდენტობასაც კი  

ასახავდა. დღესაც სიმღერა, რომელსაც ჰქვია დრაკონის შთამომავლები, აქტიურად 

გამოიყენება მნიშვნელოვან ღონისძიებებში. 

                                                             
4 “China: When the Dragon Wakes.” E, www.e-ir.info/2017/11/06/china-when-the-dragon-wakes/. 
 
5 Kelly. “Chinese Dragons - Symbolism, Types, Culture, Legends, Art.” China Highlights, 1 Feb. 2019, 
www.chinahighlights.com/travelguide/article-chinese-dragons.htm. 

 

http://www.chinahighlights.com/travelguide/article-chinese-dragons.htm
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 რაც შეეხება რვაფეხას იდეას , რომელსაც ხშირად გამოიყენებდნენ, როგორც 

კაპიტალისტური სამყაროს კრიტიკის საილუსტრაციოდ, პუბლიკაციაში 

გამოყენებული იქნება სიმბოლურად ჩინეთის სტრატეგიის რვა მიმართულების 

აღსაწერად. საგულისხმოა, ასევე რვაფეხას სხვა თვისებები, რომელიც შეგვიძლია 

ყველა სახელმწიფოს მივაწეროთ, როცა ისინი საკუთარი ძალების შენიღბვას 

ცდილობენ. მაგალითად ბიოქრომების მეშვეობით, რვაფეხებს შეუძლიათ სინათლის 

რეფლექსია და ფერის შეცვლა, რასაც კამუფლაჟი ეწოდება6.  

 

მიძინებული დრაკონის პერიოდი პუბლიკაციაში გულისხმობს მაოს დროინდელ 

ეპოქას- როდესაც მაოს მიერ გატარებული არასწორი სოციო-ეკონომიკური 

პოლიტიკის გამო სახელმწიფოს გლობალურ მოთამაშედ არავინ  აღიარებდა, 

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას უკვე ატომური ბომბი გააჩნდა. ცხრილი1 და 

ცხრილი2 კარგად ასახავს ორ ისტორიულ რეალობას. პირველი, რომ ჩინეთი მაოს 

დროს ეკონომიკურად განადგურებული ქვეყანა გახლდათ და მეორე, სწორედ მაოს 

სიკვდილის შემდგომ იწყება ჩინური ეკონომიკის აღმავლობა.  

ეკონომიკის გარდა ცალკე საკითხია დიდი ტერორის პოლიტიკა. ბოლო დროინდელი 

კვლევების მიხედვით, დაახლოებით 80 მილიონი ადამიანი შეეწირა მაოს რეჟიმს. 

აღნიშნული ციფრები მას ყველაზე სასტიკ დიქტატორად აქცევს7.  

                                                             
6  “Camouflage, Explained.” Camouflage Facts, 4 Jan. 2019, www.nationalgeographic.com/animals/reference/camouflage-
explained/. 
 

7Strauss, Valerie, and Daniel Southerl. “HOW MANY DIED? NEW EVIDENCE SUGGESTS FAR HIGHER NUMBERS FOR THE VICTIMS 
OF MAO ZEDONG'S ERA.” The Washington Post, WP Company, 17 July 1994, 
www.washingtonpost.com/archive/politics/1994/07/17/how-many-died-new-evidence-suggests-far-higher-numbers-for-
the-victims-of-mao-zedongs-era/01044df5-03dd-49f4-a453-a033c5287bce/.  
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ცხრილი1 

წყარო:https://qz.com/1498654/the-astonishing-impact-of-chinas-1978-reforms-in-charts/ 

 

ცხრილი2 

წყარო:https://qz.com/1498654/the-astonishing-impact-of-chinas-1978-reforms-in-charts/ 

 

ჩინეთისთვის საბედნიეროდ არამარტო დასრულდა გაუგონარი სისასტიკის ეპოქა, 

არამედ დასრულდა მიძინებული დრაკონის პერიოდიც. საინტერესოა, რომ 

ყველაფერი პატარა სოფლიდან დაიწყო, როდესაც სოფელ სიაოგანში საიდუმლო 
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დოკუმენტს მოეწერა ხელი. დოკუმენტის თანახმად, სოფლის მაცხოვრებლები 

დასამუშავებელ მიწას იყოფდნენ, რაც მოკლედ რომ ვთქვათ კერძო საკუთრების 

თვითნებურად დაშვების წინაპირობა გახლდათ. ექსპერიმენტმა გაამართლა და 

მოსავალი წინა წლებთან შედარებით  ხუთჯერ მეტი მოვიდა. სანთლის შუქზე 

შედგენილი საიდუმლო დოკუმენტი სამუდამოდ შეცვლის ჩინეთის ისტორიას8. 

თუმცა, ყოფილიყო მაო ცოცხალი შეიძლება აღნიშნული ექსპერიმენტი ჩანასახშივე 

მომკვდარიყო. მსგავსი არ მოხდა, ვინაიდან დენგ სიაოპინი არ შეუშინდა სიახლეებს. 

მისმა რეფორმებმა ჩინეთი აქციეს იმად, რასაც დღეს ვხედავთ. მისი გამონათქვამები 

დღესაც არ კარგავენ აქტუალურობას, რაც შემდეგი თავის განხილვის საგანი იქნება 

 

ჩინური სტრატეგიის მახასიათებლები 
 

 მოიგე დრო, დამალე შესაძლებლობები9.  

                                               დენგ სიაოპინი 

ეჭვგარეშეა, რომ ჩინეთი უდიდესი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის 

სახელმწიფოა, სადაც უამრავი გამოგონების გარდა ვითარდებოდა უდიდესი 

ფილოსოფიური სკოლები. ჩინელები ასევე შესანიშნავად ფლობდნენ ომის 

ხელოვნებას. მათი ტაქტიკები მოიცავდა არამარტო საბრძოლო ველზე ოპერაციების 

დაგეგმარებას, არამედ მშვიდობის დროს მტრის შეცდომაში შეყვანას, თუ, რა თქმა 

უნდა, ის აღემატებოდა  ჩინეთის იმპერატორის ძალებს. საინტერესოა ჰანის 

დინასტიის ხუთი სატყუარას ტაქტიკა, რომლის მიხედვითაც: მტრის პირის 

                                                             
8 Kestenbaum, David, and Jacob Goldstein. “The Secret Document That Transformed China.” NPR, NPR, 20 Jan. 2012, 
www.npr.org/sections/money/2012/01/20/145360447/the-secret-document-that-transformed-china. 
 

9 Pike, John. “Military.” Deng Xiaoping’ s "24-Character Strategy", www.globalsecurity.org/military/world/china/24-
character.htm.  
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მოსატყუებლად მათთვის მდიდრული საჭმელი უნდა შეეთავაზებინათ; იმისათვის 

რომ მოეტყუებინათ  მტრის თვალები მათთვის უნდა მიეცათ ეტლები და 

მდიდრული ტანისამოსი.  მათი ყურებისათვის კი მუსიკა და ქალები უნდა 

შეეთავაზებინათ, მათი კუჭისთვის განკუთვნილი იყო დიადი ბეღლები და ბოლოს 

მტრის გონების საბოლოო გასაფანტად ჩინეთის იმპერატორი უნდა მომსახურებოდა 

მათ ღვინის დასხმითა და საკვების შეთავაზებით10. 

 მართალია, რომ იმპერატორები და მინისტრები უკვე წარსულს ჩაბარდნენ, თუმცა 

აღნიშნული სტრატეგია განსხვავებული მნიშვნელობით მაინც გამოიყენება 

თანამედროვეობაში. სიაპონის შესაძლებლობების დამალვა მიზნად სწორედ 

მტრისთვის თვალების ახვევას ითვალისწინებდა, რაც კარგად აისახა ჩინური 

მომავალი საგარეო კურსის ფორმირებაში. პირველ რიგში, ჩინეთმა თავი დაანება 

წითელი დროშის გლობალურ პროექტს, რომელიც კომუნიზმის მხარდაჭერას 

გულისხმობდა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. მეორე, დენგმა კარგად გაანალიზა, 

რომ კოოპერაცია პროპორციულად ამცირებდა უსაფრთხოების დილემას და ფსონი 

სწორედ თანამშრომლობაზე გააკეთა. და, ბოლოს, ჩინეთმა აქტიურად დაიწყო 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებაზე ფიქრი და შესაბამისი 

სტრატეგიების შემუშავება. თანგ შიპინგის აზრით, ჩინეთი მისდევდა თავდაცვითი 

რეალიზმის ლოგიკას11, თუმცა აღნიშნულ პუბლიკაციაში მიმაჩნია, რომ ჩინეთი 

უბრალოდ დროს იგებდა და მსოფლიო წესრიგის შესაცვლელად 

ემზადებოდა/ემზადება. თუმცა, როგორც ყველა ამბიციურ სახელმწიფოს პირველ 

რიგში საუკეთესო საჯარისო ნაწილები უნდა ჰყოლოდა. როგორც მეარშაიმერი 

ამტკიცებს, ქვეყნის ძალა საერთაშორისო ურთიერთობებში გამომდინარეობს 

საკუთარი ჯარის სიძლიერისგან12. ჩინელებმა 90იანი წლებიდან დაიწყეს არმიის 

გრადუალური განვითარება. ჩინური ელიტები აქტიურად იყენებენ სლოგანს fugoo 

                                                             
10 Kissinger, Henry. On China. Penguin Books, 2012.  
11 Shiping, Tang. From Offensive to Defensive Realism. 2008, www.sirpa.fudan.edu.cn/wp-content/uploads/2016/01/Tang-2008-
1-From-Offensive-to-Defensive.pdf. 

12Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Company, 2014.  
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qiajgbing (მდიდარი ქვეყანა, ძლიერი არმია). ჩინური სამხედრო ნაშრომები ღიად 

საუბრობენ მოწინააღმდეგეზე რომელიც ტექნოლოგიურად გაცილებით ძლიერია. 

რთული გამოსაცნობი არ არის ვის გულისხმობდნენ ავტორები13. მსგავსი რიტორიკა 

კარგად არის ასახული ძიანგ ზემინის მოწოდებაში: „ ემზადეთ ლოკალური 

ომებისათვის, რომელიც იწარმოება მაღალი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების 

საშუალებით“14. 

 ჩინური ამბიციები, რომლებიც განსაკუთრებულად იზრდება წლიდან წლამდე დიდ 

წილად დამოკიდებულია იმ მიმართულებებზე, რომელსაც სიმბოლურად რვაფეხა 

ვუწოდე. სწორედ ისინი არიან, ჩინეთის, როგორც გლობალური ლიდერის 

წარმატების ფორმულა.  

‘’რვაფეხა’’: პირველი მიმართულება - მარგალიტების აცმა15 
 

ეჭვგარეშეა, სახელმწიფომ პირველ რიგში უსაფრთხოებაზე უნდა იზრუნოს. როგორ 

ფოტოდან ჩანს, მარგალიტების აცმა მოიცავს რვა საზღვაო განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის სტრატეგიულ ობიექტს. ამ შემთხვევაში მალაკას სრუტე ჩინეთისთვის 

სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. საინტერესოა, რომ 550 მილი სიგრძის სრუტეში 16 

მილიონი ბარელი დღეში გადის. ჩინეთის იმპორტირებული ნავთობის 60 პროცენტი 

სწორედ ამ სრუტეში გადის16. ჰუ ხინტაოს 2003 წლის განცხადებაც აღნიშნულ ფაქტს 

                                                             
13 Work, Robert O., et al. “Beating the Americans at Their Own Game.” Center for a New American Security, 
www.cnas.org/publications/reports/beating-the-americans-at-their-own-game. 
14 Scobell, Andrew. Playing to Win: Chinese Army Building in the Era of Jiang Zemin. 2001. 
15მარგალიტების აცმა“ პირველად ბუზ ალენ ჰამილტონის 2004 წლის რეპორტში იქნა ნახსენები, სადაც ის ამბობს, 

რომ ჩინეთი აყალიბებს სტრატეგიულ ურთიერთობებს, ახლო აღმოსავლეთიდან სამხრეთ ჩინეთის ზღვის 

მიმართულებით, რომელიც მიმართულია ჩინური ენერგო ინნტერესების დაცვისთვის. აღნიშნული სტრატეგია 

ითვალისწინებს უფრო დიდი უსაფრთხოების ამოცანების გადაჭრას. Drun, Jessica. “China's Maritime Ambitions: a Sinister 

String of Pearls or a Benevolent Silk Road (or Both)?” Ccpwatch, CACR | Center for Advanced China Research, 13 Sept. 2019, 

www.ccpwatch.org/single-post/2017/12/05/China%E2%80%99s-Maritime-Ambitions-a-Sinister-String-of-Pearls-or-a-Benevolent-

Silk-Road-or-Both. 

 
16 Staff, BRINK Editorial. “World Oil Trade Hinges on These 8 Vulnerable Chokepoints.” Brink, 8 Aug. 2017, 
www.brinknews.com/world-oil-trade-hinges-on-these-8-vulnerable-chokepoints/. 
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უსვამს ხაზს: „ჩინეთი შეიმუშავებს ახალ სტრატეგიას, რათა გაზარდოს სრუტის 

უსაფრთხოება.“ ჩინური გაზეთის მიხედვით: „არ იქნება გაზვიადებული ნათქვამი 

თუ ვიტყვით, რომ ვინც აკონტროლებს მალაკის სრუტეს დიდ წილად ახშობს ჩინური 

ენერგიის გზას“17. ასე რომ აღნიშნული სრუტე ერთ-ერთ მთავარ მნიშვნელობას 

იკავებს.  

გეოპოლიტიკური სტრატეგიის გათვალისწინებით გამოსაყოფია შრი-ლანკის, 

პაკისტანის, მალდივების, ჰორმუზის სრუტის, სიმალიისა, ბანგლადეშისა და 

მიანმარის პოზიციები18. 

დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულმა სტრატეგიამ შეიძლება 

გადაჭრას ენერგო უსაფრთხოების დილემები მიწაზე, მომავალი შეიძლება კოსმოსში 

გადაწყდეს, რაც რვაფეხის სტრატეგიის მეორე მიმართულებაა. 

 

 

რუკა1 

წყარო http://www.bharatdefencekavach.com/news/expertopinion/countering-china-s-string-of-pearls/68684.html 

                                                             
17 Storey, Ian. “China's ‘Malacca Dilemma.’” Jamestown, 12 Apr. 2006, jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/. 
18 The Great Power 'Great Game' between India and China: 'The Logic of Geography'.” Taylor & Francis, 
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650040701783243. Where DavutScitt discusses how China encircles India 

http://www.bharatdefencekavach.com/news/expertopinion/countering-china-s-string-of-pearls/68684.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650040701783243
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კოსmოსი - მეორე მიმართულება 
 

ნამრატა გოსვანი, რომელმაც გაანალიზა წამყვანი კოსმოსის ინსტიტუტების 

განცხადებები, ჩამოაყალიბა ჩინეთის სამი მიზანი. პირველი, ჩინური გეგმა 

ითვალისწინებს კოსმოსური მზის სადგურის განთავსებას დედამიწიდან 36,000კმ-ზე. 

ვანგ ქსინი, რომელმაც ჩინური პირველი რაკეტა გრძელი მარში 1 შექმნა, მზის 

სადგურის მნიშვნელობაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ მსოფლიო პანიკაში ჩავარდება, 

როდესაც საწვავი წიაღისეული  დასრულდება. მანამდე ჩვენ უნდა მოვასწროთ 

კოსმოსური ტექნოლოგიების ათვისება. ის, ვინც პირველი განავითარებს ამ 

ტექნოლოგიებს, სწორედ ის განსაზღვრავს მომავალი ენერგო ბაზრის პირობებს. 

საყურადღებოა, რომ აღნიშნული მზის ენერგიის სადგური გეოსინქრონულ 

ორბიტაზე განთავსდება, სადაც მზის ენერგიის გენერირებას შეძლებს)19 

ჩინური თეთრი წიგნის მიხედვით, ასტეროიდების მოპოვება ფუნდამენტური 

მომავლის პრიორიტეტად გამოცხადდა.  შეგახსენებთ, რომ ჩინეთმა უკვე გაუშვა 

ექსპერიმენტალური კოსმოსური ლაბორატორია ტიანგონგ 1. პროექტი უნდა 

დასრულდეს 2022 წელს.20 

ცნობილი ფაქტია, რომ კოსმოსში გაშვებული ტექნოლოგია დუალური სპეციფიკით 

შეიძლება იქნას გამოყენებული. სახელმწიფოს შეუძლია ტექნოლოგიები გამოიყენოს, 

როგორც ეკონომიკური, ისე სამხედრო მნიშვნელობებით. რაც შეეხება უკანასკნელს, 

ამერიკის თავდაცვის სააგენტოს დასკვნაში ნათქვამია, რომ ჩინეთი მილიტარიზაციას 

ახდენს კოსმოსური კომერციული ტექნოლოგიების. ისინი ატარებენ სატელიტურ 

ოპერაციებს, რომელიც  კონტრ-კოსმოსურ მისიებს ითვალისწინებს. მიუხედავად 

იმისა, რომ ჩინეთი საჯაროდ გამოდის კოსმოსური მილიტარიზაციის 

საწინააღმდეგოდ, რეალურად ის პირიქით მოქმედებს21.  

                                                             
19Namrata Goswani, “China in Space: Ambitions and Possible Conflict”. https://www.jstor.org/stable/2633878 
20 Autry, Greg, and Steve Kwast. “America Is Losing the Second Space Race to China.” Foreign Policy, Foreign Policy, 
21 Erwin, Sandra. “Defense Intelligence Report: China in Steady Pursuit of Space Capabilities to Outmatch U.S.” SpaceNews.com, 
17 Jan. 2019, spacenews.com/defense-intelligence-report-china-on-steady-pursuit-of-space-capabilities-to-outmatch-u-s/. 
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უკვე აღნიშნული პროექტების განსახორციელებლად ჩინეთს უზარმაზარი 

ეკონომიკური რესურსი ესაჭიროება. თუ რას აკეთებს ეკონომიკური კაპიტალის 

აკუმულირებისთვის, ეს მომდევნო ქვეთავებში იქნება განხილული. 

 

 

მესამე მიმართულება - აფრიკული ინვესტიციები 
 

აფრიკის კონტინენტი დღესაც აქტუალურია დიადი ქვეყნების გეოპოლიტიკური 

თამაშებისთვის. მაგალითად რუსეთის დუმის დეპუტატი ღიად აცხადებს რომ, 

სუპერ სახელმწიფოები, რომლებიც ეჯიბრებიან ერთმანეთს აფრიკაში გავლენების 

მოსაპოვებლად, დიდ წილად განსაზღვრავენ მსოფლიო მომავალს22.“ 

აფრიკა, არც ჩინეთისთვის არ წარმოადგენს გამონაკლისს. ნავთობი, მინერალები და 

სხვა ძვირფასი მეტალები განსაზღვრავენ  ძირითადად ჩინურ ინტერესებს. ამ 

შემთხვევაში საინტერესოა ჩინეთის ინვესტიციები ლიბიაში, რომელიც ძირითად 

რკინის მოპოვებას ეხება, კონგოსა და ზამბიაში- სპილენძისა და კობალტისათვის. 

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელშიც ჩინური 

კაპიტალი უხვად გვხდება. მაგალითად, ტანზანიასთან გაფორმებული კონტრაქტი 

ბაგამოიოს პორტის გადიდებას ითვალისწინებს, სადაც 20 მილიონი კარგო 

კონტეინერი შეინახება. ტანზანიის სტრატეგიული მნიშვნელობა მისი გეოგრაფიული 

მდებარეობითაა გამოწვეული, ის აკავშირებს სამხრეთულ აგროკულტურულ 

კორიდორს თხუთმეტამდე აფრიკულ სახელმწიფოსთან, და სამომავლო 

პერსპექტივაში ჩრილო- სამხრეთის დამაკავშირებელ კორიდორად შეიძლება იქცეს, 

როდესაც მას დაუკავშირდება დურბანის პორტი (დემოკრატიული კონგო) ზამბია და 

დარ-ის პორტი.(ტანზანია)23 2006 წ.  ჰუ ძინტაო ნიგერიას ოფიციალური ვიზიტით 

                                                             
22 Paduano, Stephen. “Putin Lost His African Great Game Before He Started.” Foreign Policy, 31 Oct. 2019, 
foreignpolicy.com/2019/10/31/putin-russia-africa-great-game-china-united-states/. 
23 Marshall, Tim, and John Scarlett. Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know about Global 
Politics. Elliott and Thompson Limited, 2016. 
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ეწვია და მან ხაზი  მან ხაზი გაუსვა ჩინურ-აფრიკული ურთიერთობების 

სტრატეგიულ მნიშვნელობას24. გრაფა3 მეშვეობით ნათლად ვხედავთ, თუ როგორ 

გაიზარდა ჩინური ინვესტიციები. მაგალითად 2009 დან 2012 მდე ჩინურმა 

ინვესტიციებმა აფრიკაში წლიური ზრდის 20.5% აჩვენა, მაშინ, როდესაც 

შეერთებული შტატების ინვესტიციები გრადუალურად იკლებდა. დღეს აფრიკული 

ქვეყნები ღიად საუბრობენ ჩინურ გავლენებზე. მაგალითად, ნიგერიელი ელჩის 

განცხადებით ჩინეთი დაეხმარა ნიგერიას განეხორციელებინა ის პროექტები, 

რომელსაც ის ვერასდროს ვერ შეძლებდა“25. 

დღეს აფრიკული საათი შეერთებული შტატების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და, თუ 

ჩინეთი მართლაც მიაღწევს აფრიკულ ჰეგემონიას, შეიძლება რუსეთის დეპუტატის 

სიტყვები რეალობასთან მართლაც მოვიდეს თანხმობაში. 

 

ცხრილი 3 

წყარო:https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report 

 

 

                                                             
2424 “China's Hu Signs Oil Deal with Nigeria.” NBCNews.com, NBCUniversal News Group, 27 Apr. 2006, 
www.nbcnews.com/id/12517723/ns/business-world_business/t/chinas-hu-signs-oil-deal-nigeria/. 
 
25 Feng, Emily. “Chinese Investment Extends Its Influence in Nigeria.” Subscribe to Read | Financial Times, Financial Times, 21 
Nov. 2018, www.ft.com/content/14f5438e-c32b-11e8-84cd-9e601db069b8. 
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მეოთხე მიმართულება- ინვესტიციები ლათინურ ამერიკაში 
 

დღეს უკვე ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ მონროს დოქტრინა მოკვდა26. ჩინეთის 

ეკონომიკური რესურსებიდან გამომდინარე ის აქტიურად ცდილობს ფეხი მოიკიდოს 

იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ერთ დროს მხოლოდ შეერთებული შტატების გავლენის 

სფეროდ ითვლებოდა. 2005 წლიდან,  ჩინეთმა ლათინურ ამერიკაში 141 მილიარდი 

დოლარის სესხი გასცა. აქედან უდიდესი წილი, ისეთ ქვეყნებზე მოდის, როგორებიც 

არიან: ბრაზილია არგენტინა ეკვადორი და ვენესუელა. მაგალითისთვის 

უკანასკნელმა ჩინეთისგან 2001 წლიდან 67.2 მილიარდი დოლარი მიიღო. უნდა 

აღინიშნოს რომ, ჯერ კიდევ კრიზისამდე, ვენესუელას ეკონომიკა დიდ წილად 

ჩინეთზე იყო დამოკიდებული27. 

ბრაზილიის შემთხვევაში, ჩინეთი ამ ქვეყნის მთავარ სავაჭრო პარტნიორად იქცა 2009 

წლიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ჯაირ ბოლსონაროს ტრამპ 2.0 უწოდებენ, და მისი 

საარჩევნო კამპანია ხასიათდებოდა ანტი-ჩინური რიტორიკით, რეალობა 

განსხვავებული აღმოჩნდა. მაგალითად როცა ბოლსონარო ჩინეთს ადანაშაულებდა 

ბრაზილიის შესყიდვაში28, ამჟამად აცხადებს, რომ ჩინეთი და ბრაზილია ერთად 

დაიბადნენ29. 

არგენტინამ 21-ე საუკუნეში 16.9 მილიარდი დოლარი მიიღო. ჩინური კაპიტალის 

გადინება ქვეყანაში გრადუალურად იზრდება და, სავარაუდოდ ტრენდი დიდი ხანი 

შენარჩუნდება. ამის დასტურია, არგენტინის პრეზიდენტის ხელმოწერა 30 

                                                             

26 “KerryDeclarestheEnd of theMonroeDoctrine Era.” Al JazeeraAmerica, america.aljazeera.com/articles/2013/11/18/kerry-
declares-theendofthemonroedoctrine.html 

27 “Venezuela'sMaduroDoublesdownonChinese Money toReverseCrisis.” South China Morning Post, 19 Sept. 2018, 
www.scmp.com/news/world/americas/article/2164786/venezuelas-nicolas-maduro-doubles-down-chinese-money-rescue. 
28 Antonopoulos, Paul. “Is China ‘Buying Brazil’? Has President Bolsonaro Changed His Aggressive Anti-China Stance?” Global 
Research, 8 Oct. 2019, www.globalresearch.ca/is-china-buying-brazil-has-president-bolsonaro-changed-his-aggressive-anti-china-
actions/5691408. 
29 Stuenkel, Oliver. “Bolsonaro Placed a Losing Bet on Trump.” Foreign Policy, 6 Dec. 2019, 
foreignpolicy.com/2019/12/06/bolsonaro-losing-bet-trump-brazil-tariffs/. 
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აგროკულტურულ პროექტებზე, რომლებიც დამატებით ხუთი მილიარდის 

ინვესტირებას ითვალისწინებს. 

რაც შეეხება ეკვადორს, აქ 2009 წლიდან ჩინეთიდან 18,4 მილიარდი დოლარი შევიდა. 

აღსანიშნავია ბოლო შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 2024 წლამდე 

ნავთობის 90 პროცენტს ჩინეთში გაყიდის. 

ჩინური ინვესტიციები მეტწილად შეერთებულ შტატებს უნდა აღელვებდეს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ნიკარაგუის არხის პროექტი, რომელიც პანამის არხის 

ალტერნატივად მოისაზრება, თითქმის შეჩერებულია, გაგრძელების შემთხვევაში 

ჩინეთის პოზიციები განმტკიცდება ცენტრალურ ამერიკაშიც30. შემდეგი 

მიმართულება ეხება არა კონკრეტულ კონტინენტებს, არამედ ითვალისწინებს 

გლობალური მასშტაბის ეკონომიკურ ნოუჰაუს. 

 

ერთი გზა ერთი სარტყელი - მეხუთე მიმართულება 
 

ერთი გზა ერთი სარტყელი ან yid aiyilu, ძველი აბრეშუმის გზის რეანიმაციაა 21ე 

საუკუნეში. 2013 წლის ინიციატივა, რომელიც სი ძინპინმა გააჟღერა ითვალისწინებს 

ინფრასტრუქტურის პროექტებს და ინიციატივებს, რომელიც უფრო მალე 

დააკავშირებს აღმოსავლეთ აზიასა და ევროპას31. თავიდანვე ჩინეთმა უკვე დახარჯა 

210 მილიარდი დოლარი. პროექტის საბოლოო ღირებულება 1 ტრილიონ დოლარს 

აღწევს. ექსპერტთა ერთმა ნაწილმა აღნიშნულ წამოწყებას უკვე უწოდა ჩინეთის 

მარშალის გეგმა. ჩინური წყაროების მიხედვით, ერთი გზა ერთი სარტყელი 

ითვალისწინებს 138 ქვეყნის ჩართვას. საინტერესოა, რომ ამ სიაში ხვდებიან ისეთი 

ქვეყნები, როგორიცაა რუსეთი, ახალი ზელანდია და იტალია. პროექტი არქტიკამდეც 

კი აღწევს, რომელსაც დამატებით პოლარული აბრეშუმის გზა ეწოდება.  

                                                             
30 “Nicaragua's Stalled US$50b Canal 'Going Ahead' as Funds Evaporate.” South China Morning Post, 22 Feb. 2018, 
www.scmp.com/news/world/americas/article/2134250/nicaraguas-us50b-rival-panama-canal-going-ahead-slowly-funding. 
31 “China's Massive Belt and Road Initiative.” Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations, 
www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative. 
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პროექტი ხელს შეუწყობს მთავრობათაშორისო კომუნიკაციებს, და მოახდენს 

ქვეყნებს შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას. ცალკე აღსანიშნია ის 

ბენეფიტები, რომლებსაც ქვეყნები მომავალში მიიღებენ, თუ პროექტი შედგება32. 

მეორე მხრივ, სკეპტიკოსთა აზრით პროექტი ფაქტიურად ჩინური სპეკულაციაა და 

ის ფიასკოსთვისაა განწირული. უფრო მეტიც ერთი გზა ერთი სარტყელი საერთოდ 

არ არის დაგეგმილი ადეკვატურად და ის ქაოტურად მიმდინარეობს. მაგრამ უნდა 

აღინიშნოს, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები ჩინეთის ამბიციებზე ღიად მიანიშნებენ. 

ჩინეთი წლიდან წლამდე ამცირებს ეკონომიკურ სხვაობას შეერთებულ შტატებთან. 

სფერო, რომელშიც ჩინეთმა უკვე მოიპოვა მონოპოლია, შემდეგი ქვეთავის განხილვის 

საგანია.   

 

რუკა 2 

წყარო:https://www.pinterest.at/pin/474074298273862692/ 

 

                                                             
32 How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests?” ChinaPower Project, 18 Oct. 2019, 
chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/. 
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მეექვსე მიმართულება - იშვიათი ქიმიური ელემენტები 

ქიმიურ-პერიოდულ ცხრილში მხოლოდ იშვიათ ქიმიურ ელემენტს შევხდებით, 

თუმცა, შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს მათმა სახელმა. ისინი არ არიან იშვიათნი, 

პირიქით მრავლად მოიპოვებიან, თუმცა პრობლემატურია მათი დამუშავება და 

განცალკევება. დღეს მათი მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. მაგალითისთვის: 

პრაზეოდიმიუმი (Pr), ნეოდინიუმი (Nd), სამარიუმი (Sm), დისპროზიუმი (Dy) და ტე

რბიუმი (Tb) – ეს ელემენტები ტომაჰავკის ტიპის სახომალდე რაკეტების 

შესაქმნელად გამოიყენება 

(ე.წ. „ჭკვიანი რაკეტები“). იტრიუმი, ევროპიუმი (Eu) და ტერბიუმი (Tb) 

კი გვხვდება ლაზერებსა და დასამიზნებელ სისტემებში. ნეოდინიუმი (Nd), პრაზეო-

დიმიუმი (Pr), სამარიუმი (Sm), დისპროზიუმი (Dy) და ტერბიუმი (Tb) სამხედრო ტექ

ნიკის ელექტრონულ მოტორებში. ნეოდინიუმი (Nd), იტრიუმი(Y), ლანთანი (La), ლუ

ტეციუმი (Lu) და ევროპიუმი (Eu) რადარებსა და 

მაღალი რადიაციის დადგენის აპარატებში. 

1992 წელს დენგ სიაოპინინმა თავის განცხადებაში ხაზი გაუსვა მათ მნიშვნელობას: 

„ახლო აღმოსავლეთს გააჩნია ნავთობი, ჩინეთს კი იშვიათი ქიმიური ელემენტების 

მონოპოლია. მათი წარმოება შეადგენს 80 პროცენტს. ამიტომაც დარწმუნებულნი 

უნდა ვიყოთ რომ იშვიათი ქიმიური ელემენტების საკითხს მაქსიმალური 

ყურადღებით მოვეკიდებით და ყველაფერს გავაკეთებთ აღნიშნული სტატუსის 

შესანარჩუნებლად“  

დენგის სიტყვები კარგად გაითავისეს მათმა წინამორბედებმა. მაგალითისთვის 1990 

წელს აიკრძალა საგარეო ინვესტიციები ამ სფეროში. ძიანგ ზემინის განცხადებით კი 

ჩინეთმა აღნიშნულ სფეროში უპირატესობა ეკონომიკურ სიმძლავრეში უნდა ასახოს. 

ცნობისთვის, 1996 წლიდან 2010 წლამდე ქიმიური ელემენტების წარმოება გაორმაგდა 

და 120,000 ტონას მიაღწია33.  

                                                             
33CongressionalResearchServiceReports - GeneralNational Security, fas.org/sgp/crs/natsec/.  
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ჩინური მონოპოლია დღეს უკვე აქტუალური გახდა იმით, რომ შეერთებული 

შტატები ამ ქვეყანასთან სავაჭრო ომში იმყოფება. იმისათვის, რომ ჩინეთი პირველი 

აქტორი გახდეს საერთაშორისო ურთიერთობებში, მან უნდა მოახერხოს საკუთარი 

ალტერნატიული ფინანსური სამყაროს შექმნა, რაც შემდეგი ქვეთავის განხილვის 

საგანია. 

 

ფიგურა 1 

წყარო: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41744.pdf 
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ფიგურა 2 

წყარო:https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41744.pdf 

 

 

ფიგურა 3 

წყარო:https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41744.pdf 
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მეშვიდე მიმართულება - ფინანსური სისტემა 

 

არსებული მსოფლიო წესრიგის შეცვლა გულისხმობს ფუნდამენტურ ცვლილებებს 

მსოფლიო ფინანსურ სექტორში. გარდა იმისა რომ, ჩინეთი თავის განსხვავებულ 

სოციო-პოლიტიკურ მოდელს სთავაზობს სხვა ქვეყნებს,34ის ცდილობს 

ალტერნატიული ფინანსური მოდელების შექმნას. 

აღნიშვნის ღირსია 2014 წელს არაფორმალური ლიგის BRICS(ბრაზილია, რუსეთი, 

ინდოეთო, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა) ინიციატივა, რომლის საფუძველზე შეიქმნა 

განვითარების ბანკი. რეზერვების შეთანხმების გაფორმება, რომელიც მოყვა ბანკის 

შექმნას, ითვალისწინებდა 100 მილიარდი დოლარის შემდგომ ინვესტიციებს. 

აღნიშნული ინიციატივა თავიდანვე იქნა წამოწყებული მსოფლიო მონეტარულ 

ფონდზე დამოკიდებულების შესაცვლელად. 

მეორე ბანკი, რომელიც უფრო ახალია( წინა წელს დაფუძნდა), შედარებით 

რეგიონალურ ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ. აზიური ინფრასტრუქტურის 

საინვესტიციო ბანკის შექმნის შესახებ სი ძინპინმა აზიის ეკონომიკურ 

თანამშრომლობის ეგიდით ჩატარებულ შეხვედრაზე გამოაცხადა. ას მილიარდიანი 

დოლარის ღირებულების რეზერვით, აღნიშნული ბანკი შეავსებს აზიის 

განვითარების ბანკს35. 

აღსანიშნავია ასევე, ჩინური ვალუტის რენმიბის შექმნა, რომელიც სამომავლოდ 

დოლარის ალტერნატივა უნდა გახდეს, რაც საბოლოოდ დაამხობს კიდეც 

ლიბერალურ ფინანსურ მსოფლიო წესრიგს.  

ბოლო მიმართულების განხილვის საგანი კი ის ტაქტიკებია, რომლის მეშვეობითაც 

ჩინეთი ცდილობს საკუთარი ინტერესების გატარებას ევროპულ და აზიურ 

სახელმწიფოებთან. 

                                                             
34იხილეთფრანსისფუკუიამასდაზჟანგვეივეისდებატები Fukuyama, Francis, and Zhang Weiwei. “The China Model: A 
Dialogue between Francis Fukuyama and Zhang Weiwei.” Wiley Online Library, John Wiley & Sons, Ltd (10.1111), 16 Nov. 2011, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5842.2011.01287.x. For further interest see the dialogue between Francis Fukuyama 
and Zhang Weiwei. 
35Wacker, Gudrum. “Geoeconomics Meets Geopolitics”. 
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მერვე მიმართულება - გლობალიზმი 
 

მეარშაიმერის აზრით, გამომდინარე ოკეანეების შემაკავებელი ფაქტორიდან, 

სახელმწიფოებმა უნდა ეცადონ ჰეგემონია თავიანთ ჰემისფეროში დაამყარონ. 

(მოსაძებნია) მიმაჩნია, რომ რეგიონალური ჰეგემონიის დამყარება მხოლოდ პირველი 

ნაბიჯი უნდა გახდეს მსოფლიო ჰეგემონიის მისაღწევად. ჩინეთი აღნიშნული მიზნის 

მისაღწევად სხვადასხვა ტაქტიკებს იყენებს. 

პირველ რიგში გამოსაყოფია ეგრეთწოდებული რბილი ძალის გამოყენება, რომელიც 

პირველად ჯოზეფ ნაიმ განმარტა 1980 იან წლებში, როდესაც მან ხაზი გაუსვა იმ 

მდგომარეობას, როდესაც ერთი ქვეყანა აკეთებინებს მეორეს იმას რაც სურს, თუმცა 

ყოველგვარი ძალადობრივი გზის გამოყენების გარეშე. ნაის მიხედვით, იმისათვის 

რომ სახელმწიფომ წარმატებას მიაღწიოს გლობალურ არენაზე, მას სჭირდება 

როგორც ხისტი ძალა, ასევე რბილი ძალა. კონცეპტი თავის თავში მოისაზრებს 

კულტურის, ღირებულებების და ნორმების ექსპორტს, რათა ზეგავლენა მოახდინონ 

სხვა ქვეყნებზე36.  

ვანფა ჟანგი ჩინეთის მშვიდობიანი აღმავლობისთვის სამ მოქმედების არეალს 

ასახავს. ჩინური ტაქტიკა სამი მიმართულებით გააქტიურებას მოიცავს. ესენია: 

საგარეო ურთიერთობები, შიდა პოლიტიკა და საერთაშორისო ცნობადობა. პირველი 

მიმართულების მიხედვით, ჩინეთმა სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში უნდა მოიპოვოს 

ნდობის სტატუსი და ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს. რათა შეიქმნას 

პასუხისმგებლიანი მოთამაშის იმიჯი. ეს ტაქტიკა მოიცავს მუდმივ რიტორიკას, რომ 

ჩინეთის ზრდა არის მშვიდობიანი მიზნებით განპირობებული, რაც აისახება ჩინეთის 

მულტილატერალურ კოოპერაციაში და ურთიერთობების ნორმალიზაციით 

სხვადასხვა ქვეყნებთან.  მეორე მიმართულება ითვალისწინებს ჰარმონიული (Hexie 

shehui) საზოგადოების შექმნას, რომელიც კომუნისტური იდეოლოგიით იქნება 

დაფარული. 

                                                             
36 Ikenberry, G. John. “Soft Power: The Means to Success in World Politics.” Foreign Affairs, PublicAffairs, 29 Jan. 2009, 
www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics. 
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ბოლო ტაქტიკა კი ზუსტად ასახავს რბილი ძალის პოლიტიკას. ის მდგომარეობს 

საზღვარგარეთ სხვადასხვა ინსტიტუტების შექმნაში, რომლებიც კიდევ უფრო 

გაზრდის ჩინეთის ცნობადობას. სხვადასხვა კომპანიების და მედიის გამოყენებით 

ჩინეთის როლის უკეთ წარმოჩენა, ჩინური ენის პოპულარიზაცია და სხვა.37 

ჩინური ვალის დიპლომატიამ უკვე იმუშავა სხვადასხვა ქვეყნებში. ტაქტიკა მარტივი 

ელემენტებისგან შედგება. პირველ რიგში, ჩინეთი სესხის სახით აძლევს ქვეყნებს 

თანხას. საყურადღებოა ისიც, რომ ჩინეთს არსებული გლობალური ინსტიტუტების 

განსხვავებით, მაგალითად, როგორც მსოფლიოს ბანკია, არ აღელვებს მსესხებელ 

ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, გამჭვირვალობა და დემოკრატია. როდესაც ქვეყანა 

ვერ აბრუნებს თანხას, ჩინეთი სანაცვლოდ თავს ახვევს საკუთარ ინტერებს.  

 

რატომ არის ჩინური გლობალური ჰეგემონია საშიში 
 

პირველ რიგში ჩინური სტრატეგია საფრთხეს უქმნის არსებულ გლობალურ წესრიგს. 

ძირითადი დარტყმის ობიექტი დასავლური დემოკრატიული პრინციპები გახლავთ. 

ჩინეთის წარმოდგენა, როგორც გლობალური სუპერსახელმწიფოს, ავტომატურად 

ნიშნავს იმას, რომ შეერთებული შტატების, როგორც დემოკრატიული ლამპიონის 

ნათება, თანდათანობით შესუსტდება. ასეთ სცენარს, რასაკვირველია, მოყვება 

ავტორიტარული რეჟიმების განმტკიცება. ჩინეთი უკვე სთავაზობს რამდენიმე 

ევროპულ ქვეყანას თავიანთ ტექნოლოგიებს, რომლებიც კიდევ უფრო სტაბილურს 

ხდის ავტორიტარულ რეჟიმებს38. ცალკე საკითხია რბილი ძალის პოლიტიკა. 

წარმოიდგინეთ კოსმოსში ჩინური კოსმოსური სადგურების აღმოცენების შემდეგ, 

მათ შეეძლებათ მზიდან ენერგიის მიღება. რა მოხდება თუ ჩინეთი მსოფლიოს უფასო 
                                                             
37 Lu, Fujia. Thinking Hard about Soft Power: A Revhiew and Critique of Literature on China and Soft Power . 2012, 

www.jstor.org/stable/42704806?seq=1. 

38იხილეთ Stojkovski, Bojan. “Big Brother Comes to Belgrade.” Foreign Policy, 18 June 2019, 

foreignpolicy.com/2019/06/18/big-brother-comes-to-belgrade-huawei-china-facial-recognition-vucic/. 
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ინტერნეტს შეთავაზებს39. არ უნდა დავივიწყოთ ამ მხრივ ჰუავეის ტექნოლოგიური 

პროგრესი 5G ინტერნეტით. განგაშის ზარი დემოკრატიული ქვეყნებისთვის ჩინეთის 

შიდა პოლიტიკა უნდა გახდეს. ბევრისთვის საკონცენტრაციო ბანაკები 20 საუკუნის 

ბნელ ლაქად რჩებოდა, თუმცა, დღეს უიგურის მუსლიმი მოსახლეობა მსგავსი ტიპის 

დაწესებულებებში სხედან. ცალკე აღნიშვნის ღირსია ორუელანური ტიპის ჩინეთი, 

სადაც საუბარი ზედმეტია თავისუფალ მედიაზე და სხვა მნიშვნელოვან უფლებებზე. 

იქ, სადაც სოციალური კრედიტების სისტემა წყვეტს ადამიანის კარიერულ ბედს, 

სადაც პარტიისადმი ლოიალურობა განსაზღვრავს ადამიანთა წარმატებას, 

თავისთავად ცხადია, რომ მსგავსი სისტემის წარმატება მსოფლიოს უფრო საშიშ 

ადგილად აქცევს. წარმოიდგინეთ, სოციალიზმი ჩინური მახასიათებლის ევროპული 

ვარიანტი. ასეთ ჰიპოთეტურ მომავალში, სახელმწიფოების ნდობა ერთმანეთისადმი 

შემცირდება, რაც მსოფლიო კატასტროფის მიზეზად შეიძლება იქცეს. 

ასე რომ, ლიბერალურ-დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის აუცილებელია 

საერთო გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც დაფუძნებული იქნება 

ერთიანი პოზიციის შემუშავებაზე არსებული საფრთხის წინააღმდეგ. 

 

რა თქმა უნდა, ასეთი სტრატეგიის მთავარი მოქმედი ძალა შეერთებული შტატები 

უნდა იყოს, რომლის პოზიციები გლობალურად დღითიდღე უფრო სუსტდება. 

თუმცა შეერთებულ შტატები მრავალი კრიზისიდან გამოსულა და არსებული 

გამოწვევა არ გახლავთ გამონაკლისი. მოვლენების შემდგომი განვითარება გასცემს 

მთავარ კითხვას პასუხს-თუ მოხდება არსებული მსოფლიო წესრიგის 

ტრანსფორმაცია. ჰიპოთეზა, რომელიც შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, იქნება ის, რომ, 

თუ ჩინური რვაფეხის სტრატეგია წარმატებით განაგრძობს მუშაობას, მაშინ 

მსოფლიოს პირველი ძალა ჩინეთი გახდება. 

 

                                                             
39იხილეთ Kwong, Ray. “China Is Winning the Solar Space Race.” Foreign Policy, 16 June 2019, 
foreignpolicy.com/2019/06/16/china-is-winning-the-solar-space-race/.  
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ჩინური სტრატეგიის ‘’რვაფეხის’’ კრიტიკა 
 

პუბლიკაციაში მოცემული მიმართულებები, ემპირიული მონაცემები, ავტორის მიერ 

შერჩეული ცვლადებია, რომელიც საერთო ჯამში არსებული მსოფლიო წესრიგის 

შეცვლას განაპირობებს. უყურადღებოდ არის დარჩენილი ისეთი მიმართულებები, 

როგორიცაა არქტიკა, მეცნიერების და განვითარების მაჩვენებლები და სხვა. ჩინეთის 

კომუნისტურ სახელმწიფოს მრავალი გამოწვევა ელოდება. ცალკე პრობლემად 

შეგვიძლია ჩავთვალოთ მოსახლეობის ხანდაზმული ასაკი40. აქვე დავამატოთ ისიც, 

რომ არავინ იცის რას გამოიწვევს ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაცემა, რამაც რეჟიმს 

შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნას. ამასთანავე, ეკონომიკის დაღმასვლა 

გამოიწვევს პუბლიკაციაში ნახსენები მიმართულებების მიმართ ინვესტიციების 

კლებას, რაც ჩინეთს რეგიონალურ მოთამაშედ აქცევს. 

 

დასკვნა 
 

ჩინური გრანდ-სტრატეგია მოიცავდა ოთხ პერიოდს. ესენია 1949-1977 რევოლუცია, 

1978-1989 გამოჯანსაღება, 1990-2003 გაძლიერება, 2004-დღემდე გაახალგაზრდავება. 

შესაბამისად განიხილავენ ოთხ შესაძლო სცენარს, სადაც ჩინეთი წარმოდგენილია 

როგორც, ტრიუმფატორი, აღმავალი, ინერტული ან ფეთქებადი. ყველაფერი 

დამოკიდებულია თუ როგორ შეასრულებს ჩინეთი თავის გრანდ-სტრატეგიაში 

ასახულ მიზნებს. დღეს მსოფლიო ახალ რეალობაში ცხოვრობს, სადაც მთავარი 

დისკურსი პოსტ-კორონისეული მსოფლიოა41. ძალთა ბალანსი უკვე შეიცვალა და 

                                                             

40იხილეთ Eberstadt, Nicholas. “With Great Demographics Comes Great Power.” Foreign Affairs, 9 July 2019, 
www.foreignaffairs.com/articles/world/2019-06-11/great-demographics-comes-great-power. 

41Ibid.  

 



 
 

 26 

ექსპერტები ღიად საუბრობენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნიპოლარული 

მომენტი ხელიდან გაუშვა42.  

ეჭვგარეშეა, რომ რვაფეხას სტრატეგია ჩინეთს რევიზიონისტული მიზნების 

განხორციელებაში დაეხმარება. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, ისიც, რომ ევროპული 

სახელმწიფოები უკვე იწყებენ გამოღვიძებას და ჩინურ საფრთხეს უკვე ადეკვატურად 

აფასებენ43. მოსალოდნელია ასევე შეერთებული შტატების მიერ ჩინეთთან 

მიმართებაში დაწყებული ანტაგონისტური პოლიტიკის გაგრძელება, რაც ჩინეთს 

აიძულებს სხვადასხვა დათმობებზე წასვლას, ან თავისი სტრატეგიის კორექტირებას. 

ფაქტი კი ერთია, ჩინეთი შეერთებული შტატების ყველაზე საშიში მოწინააღმდეგეა 

საბჭოთა კავშირის შემდეგ. შეერთებული შტატების ჰეგემონია, რომელიც 

უნიპოლარული სისტემით იყო განპირობებული, დასასრულს მიუახლოვდა. 

დღევანდელი გამოწვევები დიდ წილად განსაზღვრავს 21-ე საუკუნეს, ვინაიდან 

ლიბერალურ სამყაროს ჰორიზონტზე ჩინური დრაკონის გარდა მოწინააღმდეგე არ 

უჩანს. შეიძლება კვლავ დაიწეროს ისტორიის დასასრული, ოღონდ უკვე მეორე 

ნაწილი.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42Zakaria, Fareed. “TheSelf-Destruction of American Power.” ForeignAffairs, 31 Dec. 2019, www.foreignaffairs.com/articles/2019-
06-11/self-destruction-american-power.  

43იხილეთSmall, Andrew. “Why Europe Is Getting Tough on China.” Foreign Affairs, 3 Apr. 2019, 
www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-04-03/why-europe-getting-tough-china. 
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