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Zbliżenie z Sojuszem Północnoatlantyckim (North Atlantic Treaty Organization, NATO), które po „rewolucji róż" przekształciło się w zdecydowane dążenie do uzyskania pełnego członkostwa w NATO, determinowało działania Tbilisi na przestrzeni ostatniej dekady, będąc równocześnie ważnym elementem rywalizacji USA i Federacji Rosyjskiej. Intensywne zabiegi władz w Tbilisi, przy jednoczesnym jednoznacznie negatywnym stanowisku Kremla pragnącego zachować wpływ na sytuację w regionie, doprowadziły ostatecznie do konfrontacji w sierpniu 2008 r. Zasadne wydaje się przekonanie, że deklaracja o możliwym członkostwie Gruzji w NATO wyrażona w trakcie szczytu Sojuszu w Bukareszcie wiosną 2008 r. była jedną z kluczowych przyczyn leżących u podstaw konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją i Gruzją1.

1 Por. R. D. A s m u s, A little war that shook the world. Georgia, Russia, and the future of the 
West, New York 2010 (wydanie polskie: R. D. Asm us. Mała wojna, która wstrząsnęła światem. 
Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, tłum. J. Tokarski, wstęp R. Sikorski, S. Talbott, Warszawa 2011, Biblioteka Res Publiki Nowejj.

Relacje Gruzji z Sojuszem Północnoatlantyckim zapoczątkowane zostały już w latach 90. ubiegłego stulecia. W 1992 r. Gruzja została członkiem Północnoatlantyckiej Rady Współpracy (North Atlantic Cooperation Council, NACC). Dwa lata później, 23 marca 1994 r., przystąpiła do programu Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for Peace, PfP). Pierwsze lata współpracy charakteryzowały się niewielkim zaangażowaniem ze strony Gruzji ze względu na jej niestabilną sytuację wewnętrzną, niemniej jednak udało się doprowadzić m.in. do podpisania 
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porozumienia o ochronie informacji niejawnych oraz przeprowadzić pierwsze wspólne szkolenia (w 1995 r. przedstawiciele Gruzji uczestniczyli w programach szkoleniowych organizowanych przez NATO School w Oberammergau oraz NATO Defense College w Rzymie). W1996 r. wypracowany został pierwszy Indywidualny Program Partnerstwa (Individual Partnership Programme, IPP). W1997 r. Gruzja została członkiem Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (Euro- -Atlantic Partnership Council, EAPC) powstałej w miejsce Północnoatlantyckiej Rady Współpracy, zaś w kilka miesięcy później, 22 kwietnia 1998 r., pierwszy gruziński ambasador złożył listy uwierzytelniające na ręce Sekretarza Generalnego, inaugurując tym samym działalność misji dyplomatycznej przy NATO.Rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Polskę, Czechy i Węgry (1999 r.) było także silnym impulsem dla Gruzji, która nie tylko przystąpiła do Procesu Planowania i Oceny (Planning and Review Process, PARP), ale także zdecydowała się po raz pierwszy wysłać swoich żołnierzy do Kosowa w ramach sił Kosowo Force (KFOR)2. Pogłębienie współpracy z Sojuszem znalazło potwierdzenie w praktyce konsultacji dwustronnych wysokiego szczebla, a także organizacji na terytorium Gruzji wspólnych manewrów oraz ćwiczeń wojskowych (pierwsze wspólne manewry, Cooperative Partner - 2001, przeprowadzono w Poti w dniach 11-23 czerwca 2001 r.; kolejne, Cooperative Best Effort - 2002, odbyły się w Tbilisi 17-28 czerwca 2002 r.).

2 Gruzińscy żołnierze służyli na Bałkanach do 2008 r. Gruziński kontyngent uczestniczył w operacji KFOR w sile jednego plutonu (34-osobowy personel wojskowy; w ramach rotacji kontyngentu w misji uczestniczyło łącznie 340 osób - 10 zmian), który został włączony w strukturę tureckiego batalionu w miejscowości Mamusha, oraz jednej kompanii (150-oso- bowy personel wojskowy; w ramach rotacji kontyngentu w misji uczestniczyło łącznie 1050 osób - 7 zmian) w ramach niemieckiej brygady w miejscowości Prizren (pod niemieckim dowództwem Gruzini służyli do 2003 r. Dane za: http://www.mod.ge/?=E&m=5&sm=10,1 I 2009.
3 Information on NATO - Georgia Relations, [online:] http://www.natoinfo.ge/?l=E& mm=6&sm=3,1 1 2009.

13 września 2002 r. parlament Gruzji wydał rezolucję nr 1661, która zgodnie z artykułem 48 Ustawy Zasadniczej zobowiązywała organy władzy wykonawczej we współpracy z parlamentem do podjęcia działań mających na celu integrację z NATO będącą „głównym kierunkiem wewnętrznej i zagranicznej polityki kraju"3. Zarówno decyzja parlamentu, jak i deklaracja wyrażona przez prezydenta Eduarda Szewardnadze w trakcie szczytu Sojuszu w Pradze w listopadzie 2002 r. dotycząca woli uzyskania przez Gruzję członkostwa w NATO stały się podstawą dla intensyfikacji działań Tbilisi w relacjach z Sojuszem po „rewolucji róż". Należy jednoznacznie podkreślić, że zarówno pierwsze działania zmierzające do wypracowania Indywidualnego Planu Działań Partnerstwa (Individual Partnership Action Plan, IPAP), m.in. przez przyjęcie Państwowego Programu 

http://www.mod.ge/?=E&m=5&sm=10,1
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Integracji Euroatlantyckiej4, jak i decyzja dotycząca wysłania kontyngentu wojskowego do Iraku (w sierpniu 2003 r. do Tikritu trafiły jednostki medyczne oraz inżynieryjne) oraz przeprowadzenie kolejnych ćwiczeń NATO w Tbilisi (wojsko- wo-medyczne ćwiczenia Med Care-Rescuer-03 odbyły się we wrześniu 2003 r.) zostały podjęte za prezydentury Szewardnadze jeszcze przed „rewolucją róż" w 2003 r. Dojście do władzy obozu skupionego wokół Micheila Saakaszwilego uczyniło z hasła integracji z Zachodem główny postulat polityczny, wyrażany przez wolę integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Nowe gruzińskie władze poza jednoznacznym stanowiskiem w kwestii członkostwa w NATO podjęły nie tylko liczne reformy wewnętrzne, mające zbliżyć Gruzję do standardów reprezentowanych przez państwa członkowskie Sojuszu, ale także włączyły się aktywnie do operacji międzynarodowych w Afganistanie i Iraku5.

4 Przyjęty przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji 28 XII 2002 r. program przewidywał działania w pięciu głównych obszarach: polityczno-ekonomicznym, wojskowo-obron- nym, budżetowym, bezpieczeństwa oraz prawnym.5 Pierwszy gruziński kontyngent (70 osób) został wysłany do Iraku w 2003 r. W 2004 r. jego liczbę zwiększono do 300 osób, rok później do 850. W 2007 r., zgodnie z decyzją prezydenta Saakaszwilego zaakceptowaną przez parlament, gruziński kontyngent wojskowy zwiększono do 2000 żołnierzy służących w ramach 3 Brygady Piechoty stacjonującej w Al Kut. lOill VIII 2008 r. w związku z konfliktem gruzińsko-rosyjskim amerykańskie siły powietrzne przetransportowały gruzińskich żołnierzy z Iraku do Gruzji. U.S. takes Georgian 
troops home from Iraq, [online:] http://www.airforcetimes.com/news/2008/08/airfor- ce_georgian_airlift_081108w/, 25 VI 2012. Militarne zaangażowanie Gruzji w Afganistanie zapoczątkował w 2004 r. udział 50-osobowej grupy w zabezpieczeniu wyborów. Obecnie w ramach sił ISAF w Afganistanie służy 800 żołnierzy, http://www.isaf.nato.int/troop-num- bers-and-contributions/georgia/index.php, 25 VI 2012.
6 Information on NATO - Georgia Relations.

Pierwsze działania Saakaszwilego dotyczące integracji z NATO zmierzały do jak najszybszego wypracowania IPAP (projekt dokumentu został przygotowany przez stronę gruzińską już w grudniu 2003 r.); 7 kwietnia 2004 r. prezydent w trakcie spotkania z Sekretarzem Generalnym NATO Jaapem de Hoop Scheffe- rem w Brukseli zaprezentował wstępny dokument IPAP. Trzy miesiące później, w czerwcu 2004 r., w trakcie szczytu Sojuszu w Stambule, Gruzja wraz z Azerbejdżanem i Uzbekistanem oficjalnie przystąpiła do Indywidualnego Planu Działań Partnerstwa. W październiku tego samego roku Rada Północnoatlantycka NATO na drodze „procedury ciszy” zaakceptowała gruziński IPAP - tym samym Tbilisi osiągnęło tzw. drugą fazę integracji euroatlantyckiej6.W zobowiązaniach przyjętych przez Gruzję w ramach IPAP na lata 2004- 2006 można znaleźć nie tylko deklaracje natury politycznej („członkostwo w NATO oraz integracja z Unią Europejską są celami strategicznymi polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Gruzji" - Rozdział 1,1.1; „Gruzja zamierza budować demokratyczne państwo, które będzie gwarantować poszanowanie prawa oraz poszanowanie dla praw człowieka" - Rozdział 1,1.4), ale także zapisy dotyczące 

http://www.airforcetimes.com/news/2008/08/airfor-ce_georgian_airlift_081108w/
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konkretnych działań mających przybliżyć Gruzję do członkostwa w Sojuszu poprzez implementacje standardów w zakresie „reorganizacji i reformy wszystkich struktur wojskowych” (Rozdział II, 2.1) czy też działań obejmujących „zdecydowany rozwój systemu obrony cywilnej” (Rozdział III, 3.3)7. Realizacja przyjętego dokumentu zdecydowała o podjęciu szerokiego spektrum reform politycznych oraz działań na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Założenia IPAP obejmowały reformy w zakresie czterech głównych tematów: polityki i bezpieczeństwa; obrony, bezpieczeństwa i wojskowości; informacji publicznej, nauki, ochrony środowiska oraz zarządzania kryzysowego; zarządzania w sferze administracji i obronności. W dziedzinie obronności podjęto działania zmierzające przede wszystkim do reformy struktur Ministerstwa Obrony, w szczególności zapewnienia cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią (jak również wyznaczenia jasnego zakresu kompetencji prezydenta, rządu i dowództwa wojskowego) oraz wprowadzenia nowego systemu planowania obronnego. Działania podejmowane przez władze wiązały się z restrukturyzacją armii w ramach natowskich standardów, obejmowały także znaczący wzrost wydatków na zakup nowego uzbrojenia oraz podniesienie poziomu płac personelu wojskowego.

7 Georgia’s Commitments Under the Individual Partnership Action Plan (IPAP) With NATO - 
2004-2006, [online:] http://www.natoinfo.ge/?l=E&mm+6&sm=4,11 2009.
8 NATO offers Intensified Dialogue to Georgia, NATO, [online:] http://www.nato.int/docu/ update/2006/09-september/e0921c.htm, 2 X 2006.
9 Information on NATO - Georgia Relations.
10 NATO Launches "Intensified Dialogue" with Georgia, 21IX 2006, [online:] http://www. civil.ge/eng/print.php?id=13614, 29 XI 2006.

Niezwykle ważnym osiągnięciem na drodze obranej przez gruzińskie władze było przyjęcie decyzji o rozpoczęciu Intensywnego Dialogu (Intensified Dialogue, ID) z Gruzją w trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO w Nowym Jorku 21 września 2006 r. Osiągając poziom Intensywnego Dialogu, Gruzja w ocenie Sojuszu „uzyskiwała dostęp do bardziej intensywnej politycznej wymiany z państwami NATO w ramach [swoich - przyp. J. B.J aspiracji do członkostwa oraz realizacji istotnych reform, bez zapewnienia odnośnie ewentualnej decyzji Sojuszu w kwestii dalszego procesu członkostwa”8. Strona gruzińska przyjęcie ID uznała za „znaczący krok w spełnieniu warunków w ramach transformacji z formatu partnerstwa do kandydowania do członkostwa”, dający „podstawy wejścia Gruzji na poziom Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO (Memebership Action Plan, MAP)"9. Prezydent Saakaszwili uzyskanie przez Gruzję ID uznał za „bardzo ważny przełom” w ramach integracji, którą określił mianem „nieodwracalnej"10.Przyjęcie ID wiązało się także z silnym poparciem dla gruzińskich aspiracji udzielonym przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, ale także przez Estonię, Litwę, Łotwę oraz Polskę jeszcze przed rozpoczęciem szczytu państw NATO 
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w Rydze w listopadzie 2006 r. Szczyt w Rydze można uznać za swego rodzaju preludium do decydującego w kwestii gruzińskich dążeń spotkania NATO w Bukareszcie w 2008 r. Istotna wydaje się również widoczna już w Rydze linia sporu wśród państw członkowskich Sojuszu w kwestii przyszłości Gruzji. Poparcie polityczne wyrażone w Rydze przez część państw członkowskich znalazło odbicie w poparciu społecznym, widocznym także na ulicach stolicy Łotwy. Już na początku listopada w mieście pojawiły się przygotowane przez Łotewski Młodzieżowy Klub Transatlantycki plakaty z hasłem „Łotwa głosuje za Gruzją w NATO", zaś w dniach obrad młodzież w koszulkach z napisem „NATO, nie zapominaj o Gruzji" spacerowała po ulicach stolicy dawnej republiki radzieckiej11. Chociaż spotkanie w Rydze nie przyniosło nowych rozstrzygnięć w kwestii członkostwa Gruzji - zgodnie zresztą z przewidywaniami (warto przytoczyć choćby wypowiedź zastępcy asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji, Kurta Volkera, który stwierdził, że choć „Waszyngton jest bardzo silnym wsparciem dla gruzińskiej integracji z NATO", to na razie, pomimo „kontynuowania [wobec Gruzji - przyp. J. B.] polityki otwartych drzwi", Tbilisi ma „wiele pracy do wykonania na bazie Intensywnego Dialogu”12) - to zarówno silne poparcie polityczne części państw członkowskich organizacji, jak i determinacja Tbilisi kreowały pozytywną atmosferę wokół aspiracji gruzińskich władz13. Już na początku 2006 r., a więc jeszcze przed przyznaniem ID i szczytem w Rydze, władze gruzińskie w oficjalnych zapowiedziach deklarowały, że proces integracji z NATO jest nie tylko „głównym priorytetem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa", ale także „dyrektywą dla wszystkich działań rządu", które będą „podejmowane równolegle do działań ukraińskich w zakresie integracji" z Sojuszem14. Gruzińskie władze optymistycznie przewidywały przyznanie MAP już w 2006 r. (w rzeczywistości sukcesem było wypracowanie jesienią poziomu ID), jednak kwestia zaproszenia do członkostwa w 2008 r. pozostawała nadal otwarta (cytując ponownie Volkera: „popieramy otwarte i dalekowzroczne podejście do rozszerzenia, zarówno podczas szczytu w 2008 r., jak i w dalszej przyszłości”15). Odmienny ton prezentowały władze na Kremlu, dla których polityka gruzińskich władz, a także aktywizacja USA oraz państw Europy Środkowowschodniej w regionie były sprzeczne z tradycyjnym stanowiskiem Moskwy wobec Kaukazu Południowego. MSZ Federacji Rosyjskiej, w reakcji na przyznanie Gruzji poziomu ID, w wydanym oświadcze
11 NATO Tutorial: What to Expect from the Summit in Riga, "Georgia Today” 2006, № 334, [online:] http://www.georgiatiday.ge/print_version.php?id=2035&version=334,1XII 2006.
12 US Diplomat: Washington to be Early Supporter of Georgia’s MAP, 22 XI 2006, [online:] http://www.civil.ge/eng/print.php?id=14153, 29 XI 2006.13 Pierwsze spotkanie w ramach implementacji ID odbyło się już w grudniu 2006 r. w Brukseli.
14 Georgia Towards NATO, Office of the State Minister on European and Euro-Atlantic Integration, Georgia, January 2006 (publikacja w zbiorach autora).
15 US Diplomat: Washington to be Early Supporter of Georgia's MAP.
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niu stwierdziło: „każde rozszerzenie NATO niesie istotne zmiany w sferze bezpieczeństwa, a w przypadku Gruzji ma to szczególny charakter z uwagi na jej geograficzną bliskość do Rosji i oczywistą złożoność kaukaskich problemów". Tym samym Moskwa dała jednoznacznie do zrozumienia, że aktywność „NATO będzie się kojarzyć z antyrosyjskimi działaniami kierownictwa Gruzji”16. Mając na uwadze eskalację napięć w relacjach pomiędzy Moskwą a Tbilisi, do jakich dochodziło na przestrzeni całego 2006 r., przytoczone powyżej oświadczenie było wyraźnym sygnałem niezadowolenia Rosji ze zmian zachodzących w Gruzji.

16 Wiadomości Ośrodka Studiów Wschodnich, 11 X 2006 (publikacja w zbiorach autora).
17 Scheduling and the Rui es ofConduct ofa Plebiscite, Centralna Komisja Wyborcza Gruzji, [online:] http://www.cec.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=21&info_id=3399, 26 VI 2012.
18 Finał CEC's Official Results, [online:] http://www.civil.ge/eng/category.php?id=90&res ult=plebiscite&by=l, 26 VI 2012.19 F. Coene, The Caucasus. An introduction, London-New York 2010, s. 185.20 W. Materski, Gruzja, Warszawa 2010, s. 363-364, Historia Państw Świata wXX Wieku.

Rok 2007 był niezwykle burzliwy dla sytuacji wewnętrznej Gruzji, zaś jesienne zamieszki na ulicach Tbilisi okazały się trudnym testem dla gruzińskich władz. Protesty społeczne nie tylko zmusiły prezydenta Saakaszwilego do poddania się wcześniejszej ocenie wyborczej; były także dla opinii międzynarodowej wyraźnym sygnałem sporego dystansu dzielącego Gruzję od deklarowanych standardów. Przeprowadzenie wcześniejszych wyborów prezydenckich w styczniu 2008 r. stało się także okazją do wyrażenia przez gruzińskie społeczeństwo stanowiska w kwestii natowskich aspiracji. Głosujący w styczniowych wyborach mogli odpowiedzieć również na pytanie: „Czy Gruzja powinna dążyć do integracji z NATO?” („Should Georgia pursue integration into NATO?”17). Pozytywnie na tak sformułowane pytanie odpowiedziało 77% głosujących przy frekwencji na poziomie 56,18%18. Zarówno reelekcja Saakaszwilego (utożsamianego z pronatowskimi aspiracjami Gruzji), jak i wynik referendum potwierdzały wolę społeczeństwa gruzińskiego w kwestii dalszych działań na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. W styczniu 2008 r. w przekonaniu części obserwatorów wiele znaków wskazywało na możliwą integrację z Sojuszem już w roku następnym19. Jednak wydarzenia na arenie międzynarodowej, wśród których za najważniejsze należy uznać decyzję o uznaniu Kosowa (17 lutego 2008 r.) oraz konkluzje szczytu NATO w Bukareszcie (2-4 kwietnia 2008 r.), przy jednoczesnej rosnącej presji ze strony Federacji Rosyjskiej, co ostatecznie doprowadziło do eskalacji konfliktu w sierpniu, zaprzepaściły szanse Tbilisi na integrację. Uznanie w lutym 2008 r. przez społeczność międzynarodową Kosowa zintensyfikowało działania Moskwy przeciwko Gruzji. Już w marcu rosyjska Duma Państwowa przyjęła rezolucję „O polityce Federacji Rosyjskiej wobec Abchazji, Osetii Południowej i Naddniestrza", która dawała prezydentowi swobodę w zakresie uznania niepodległości separatystycznych republik20. Rosyjska presja 
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odzwierciedliła się także w rezultacie kwietniowych obrad państw członkowskich Sojuszu w trakcie szczytu w Bukareszcie. Pomimo wielkich nadziei Gruzji, Sojusz nie zdecydował się na przyznanie jej Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO, ograniczając się do deklaracji, że „MAP jest kolejnym krokiem dla Ukrainy i Gruzji w ich bezpośredniej drodze do członkostwa”, i odsuwając decyzję w tej kwestii do grudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych21. Przytoczona deklaracja zawierała jednak niezwykle istotne stwierdzenie: „dzisiaj uzgodniliśmy, że te kraje [Ukraina i Gruzja - przyp. J. B.J zostaną członkami NATO" („NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed today that these countries will become members of NATO”). Mimo że nie konkretyzowało ono perspektywy czasowej rozszerzenia Sojuszu, to po raz pierwszy w tak jednoznaczny sposób określało szanse Gruzji22.

21 Bucharest Summit Declaration, NATO, [online:] http://www.nato.int/cps/en/natolive/ offlcial_texts_8443.htm, 10 V 2009.
22 Ibidem.23 Por. R. D. Asm us, op. cit., s. 118.

Gruzja nie była gotowa na przystąpienie do Sojuszu (również przyznanie MAP byłoby działaniem nieadekwatnym do ówczesnych możliwości Tbilisi), jednak za główną przyczynę braku zaproszenia należy uznać brak woli politycznej i przekonania wśród państw członkowskich NATO. Silne amerykańskie poparcie oraz aktywne działania państw Europy Środkowowschodniej, w tym Polski, okazały się niewystarczające, by przekonać sceptycznie nastawione Niemcy i Francję23. Brak jednoznacznej deklaracji ze strony NATO w kwestii członkostwa, przy jednoczesnej jego ofercie, determinował Moskwę do dalszej presji na Gruzję. Eskalacja napięć pomiędzy Moskwą i Tbilisi, której kulminacja przypadła na sierpień 2008 r., zaprzepaściła szanse na członkostwo Gruzji w NATO. Po pierwsze, konflikt nie tylko uderzył w wiarygodność Gruzji, ale także obnażył brak woli Sojuszu w kwestii większego zaangażowania na rzecz Tbilisi w konfrontacji z Kremlem. Nie chodzi tu bynajmniej o zaangażowanie militarne (Gruzja objęta programami partnerskimi nie mogła liczyć na gwarancje wynikające z artykułu 5), ale przede wszystkim o wymiar polityczny. NATO wprawdzie zawiesiło czasowo współpracę z Rosją, podtrzymując swoje stanowisko dotyczące integralności terytorialnej Gruzji i jej perspektywy członkostwa, jednak charakter tych działań należy uznać za deklaratywny (równocześnie stało się jasne, że gruzińskie oczekiwania dotyczące zaangażowania NATO w uregulowanie konfliktów w Abchazji i Osetii Południowej są nierealne). Po drugie, osłabieniu uległo dotychczasowe silne poparcie dla Gruzji ze strony Stanów Zjednoczonych. Zmiana administracji w Waszyngtonie oraz deklarowana przez prezydenta Baracka Obamę wola dokonania nowego otwarcia w relacjach z Moskwą znalazły odzwierciedlenie w polityce USA wobec Gruzji oraz całego regionu postradzieckiego. Niezmienna 
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pozostała jedynie wola gruzińskich władz w kwestii pronatowskich aspiracji, niemniej jednak perspektywa członkostwa, mając na uwadze powyższe argumenty, wydaje się dzisiaj wyjątkowo odległa.W ramach poszukiwania nowej formuły współpracy w powojennej rzeczywistości, IPAP został w 2008 r. zastąpiony przez Roczny Program Narodowy (Annual National Program, ANP), który odpowiadał zobowiązaniom przyjętym w ramach IPAP, obejmując jednocześnie nowe aspekty współpracy24. Równocześnie we wrześniu 2008 r. powołano do życia wspólną Komisję NATO-Gruzja (NATO-Georgia Commission, NGC), mającą udzielić wsparcia w uregulowaniu konfliktu gruzińsko-rosyjskiego, a także zrealizować założenia przedstawione w trakcie szczytu Sojuszu w Bukareszcie25. W grudniu tego samego roku koordynacja działań w zakresie implementacji Rocznego Programu Narodowego została uznana za jedną z prerogatyw NGC. Ramowe dokumenty powołujące NGC Sekretarz Generalny NATO i premier Gruzji podpisali w Tbilisi 15 września 2008 r.26 Gruzja, chcąc uwiarygodnić swoje dążenia, podjęła decyzję dotyczącą zwiększenia zaangażowania w ramach ISAF w Afganistanie. Prezydent Saaka- szwili na łamach „The Wall Street Journal" uzasadniał zwiększenie gruzińskiego kontyngentu wspólnotą wartości łączącą siły zaangażowane w Afganistanie i chęcią wparcia przemian w tym kraju, a także wdzięcznością za dotychczasową pomoc udzieloną Gruzji w procesie reform27. Rok później Tbilisi włączyło się do operacji antyterrorystycznej w obszarze basenu Morza Śródziemnego. Jesienią 2010 r. oficjalnie zainaugurowano działalność Biura Łącznikowego NATO (NATO Liaison Office in Georgia) w Tbilisi, którego kierownictwo powierzono Polakowi płk. Zbigniewowi Rybackiemu (od października 2011 r. na czele misji stoi William Lahue).

24 NATO-Georgia Partnership Mechanisms, Ministerstwo Obrony Gruzji, [online:] http:// www.mod.gov.ge/index.php?page=-10&Id=19&lang=l, 20 VI 2012.
25 NATO’s relations with Georgia, NATO, [online:] http://www.nato.int/cps/en/natolive/ topics_38988.htm, 20 VI 2012.
26 NATO-Georgia Commission, NATO, [online:] http://www.nato.int/cps/en/natolive/to- pics_52131.htm, 20 VI 2012.27 M. Saakashvili, Georgia and the War in Afghanistan, "The Wall Street Journal” 2009,19 XII, [online:] http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870352350457460424249 0533738.html, 26 VI 2012.
28 NATO's relations with Georgia.

Wiarygodność Gruzji oraz wola polityczna NATO uległy osłabieniu. Obecna aktywność Sojuszu stanowi niejako odpowiedź na działania Tbilisi. Gruzja pozo- staje najaktywniejszym partnerem NATO, zaś jej kontyngent wojskowy w Afganistanie jest drugim co do wielkości per capita (jednocześnie strona gruzińska wyraziła gotowość dalszego wspierania przemian w Afganistanie po 2014 r.)28. Pomimo kryzysu wywołanego konfliktem z sierpnia 2008 r., Sojusz utrzymał stanowisko dotyczące przyszłego członkostwa Gruzji wyrażone w deklaracjach 
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wieńczących szczyty Sojuszu w Lizbonie (2010) oraz Chicago (2012)29. Również Tbilisi, mimo odejścia ze sceny politycznej prezydenta Saakaszwilego oraz przejęcia pełni władzy przez „Gruzińskie Marzenie”, niezmiennie podtrzymuje polityczną wolę wstąpienia do NATO. Aspiracje gruzińskich władz odzwierciedlają się w poparciu społecznym dla obranego kierunku działań (zgodnie z badaniami sondażowymi jesienią 2013 r. polityka władz cieszyła się ponad 80% poparciem)30. Jednak perspektywa akcesji nadal wydaje się oddalona w czasie. Sami Gruzini pytani o to, kiedy ich kraj mógłby zostać pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, w większości nie są w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi.

29 Lisbon Summit Declaration, NATO, [online:] http://www.nato.int/cps/en/natolive/offi- cial_texts_68828.htm, 6 VII 2012; Chicago Summit Declaration, NATO, [online:] http://www. nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease, 6 VII 2012.
30 Public Attitudes in Georgia: Results of a November 2013 Survey, [online:] http://www.ndi. org/files/Georgia-Public-Attitudes-Poll-121813-ENG.pdf, 1II 2014.

SummaryThe Georgian path to the NATO. Tbilisi's bid to gain the membership
The article focuses on Georgia's foreign policy and its efforts to become a member of the North Atlantic Treaty Organization. It aims to answer questions connected with the political changes after the Rose Revolution and to consider the possible motives and consequences of the conflict in August 2008. Moreover, the paper identifies important developments in Georgian relations with the North Atlantic Alliance such as the Partnership for Peace, Individual Partnership Action Plan or Intensified Dialogue and describes international responses to them.
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