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АНОТАЦІЯ 

Юрчак В. М. Близькосхідні конфлікти у двосторонніх взаєминах 

Французької Республіки та Сполучених Штатів Америки. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі 

спеціальності 23.00.04 – “Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку”. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника”, Івано-Франківськ; Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2018. 

У дисертації досліджено близькосхідні конфлікти, які мають вагоме 

значення для франко-американських відносин та здійснюють безпосередній 

вплив на їх еволюцію. Спільні чи протилежні позиції Французької Республіки 

та США щодо конфліктів на Близькому Сході відображаються на стані 

франко-американських відносин. Тому дослідження французької та 

американської позиції щодо палестино-ізраїльського конфлікту, іракської 

кризи, ліванської кризи, іранської ядерної проблеми, арабських революцій, 

конфлікту в Лівії та сирійської кризи упродовж кінця 2002 р. – початку 2017 

р. є важливим для вивчення франко-американських двосторонніх відносин, 

від розвитку яких залежать трансатлантичні взаємини та міжнародні 

відносини в цілому. 

У Вступі з’ясовано сутність наукової проблеми та стан її дослідження, 

обґрунтовано актуальність теми дослідження й окреслено хронологічні рамки 

дисертаційного дослідження, визначено мету і завдання, об’єкт, предмет, 

методи дослідження, розкрито  наукову новизну, теоретичне й практичне 

значення одержаних результатів, а також показано публікації за темою 

дисертаційного дослідження, обсяг і структуру роботи. 

У першому розділі – Теоретико-методологічні основи дослідження 

близькосхідних конфліктів у двосторонніх взаєминах Французької Республіки 

та США – проаналізовано й узагальнено роботи зарубіжних та українських 

науковців із теми дослідження. Описано концептуальні засади та методи 
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дослідження. Охарактеризовано стан франко-американських двосторонніх 

взаємин, відзначено риси, які стосуються спільних позицій та розбіжностей в 

ідеологічному, політичному й безпековому вимірах. Проаналізовано 

французький та американський підхід щодо полярності світу. Адже 

французька геополітика, заснована на ідеї мультиполярності світу, є 

незмінною; адміністрація ж Дж. Буша надавала перевагу однополярності світу 

та гегемонічному статусу США, а адміністрація Б. Обами була прихильницею 

концепції багатополярності світу та ідеї співробітництва держав. У контексті 

дослідження обґрунтовується також концепція американського 

неоконсерватизму, французького голлізму, “балансу сил”, концепція 

“зіткнення цивілізацій”. З’ясовано розуміння терміна “Близький Схід” у 

французькому й американському світобаченнях та досліджено причини 

розходження в поглядах Французької Республіки та США щодо поширення 

демократичних принципів у близькосхідному регіоні. Висвітлено, що позиції 

Французької Республіки та США щодо близькосхідних конфліктів 

відображають стан франко-американських відносин. Для двосторонніх 

взаємин між Францією та США особливо важливими є такі близькосхідні 

конфлікти, які неодноразово згадуються у спільних франко-американських 

документах, виступах президентів двох держав та діалогах представників 

їхніх адміністрацій, наукових розробках тощо: палестино-ізраїльський 

конфлікт, “ліванська криза” 2006 р., військова інтервенція в Ірак 2003 р., 

іранська ядерна програма, події “арабської весни”, війна в Лівії, сирійська 

криза та боротьба з “Ісламською Державою”. Аналізуючи стан наукової 

розробки досліджуваної теми, показано, що аналіз франко-американських 

відносин представлено в дослідженнях провідних науково-дослідних центрів 

Французької Республіки і США та у працях зарубіжних і українських авторів. 

Однак ці роботи обмежуються аналізом франко-американських відносин у 

загальному або висвітленням зовнішньої політики США чи Франції. Отже, 

існує потреба в комплексному та ґрунтовному вивченні франко-
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американських відносин у контексті їх ролі у близькосхідних конфліктах з 

2002 до 2017 р.  

У другому розділі – Близькосхідна політика Французької Республіки та 

США – проаналізовано франко-американські протилежні погляди щодо 

вирішення палестино-ізраїльського конфлікту та франко-американську 

співпрацю в лівійській кризі 2006 р. Автор зауважує, що Франція активно 

виступала за збільшення ролі ЄС у розв’язанні близькосхідних конфліктів та 

визнанні держави Палестина, а США підтримували Ізраїль як основного їх 

союзника на Близькому Сході. Зазначається також, що спільність інтересів 

Парижа та Вашингтона щодо ліванської кризи 2006 р. та розслідування 

вбивства Р. Харірі забезпечили франко-американське успішне 

співробітництво щодо виведення Лівану з-під сирійського впливу. 

У третьому розділі – Проблема Ірану та Іраку у франко-американських 

відносинах – досліджено позицію США і Французької Республіки щодо 

іракської кризи у 2003 р. та її вплив на розкол у франко-американських 

відносинах, а також франко-американські позиції щодо іранського питання, 

співпрацю двох держав у прийнятті відповідних резолюцій РБ ООН та 

франко-американський діалог з Іраном щодо недопущення отримання ядерної 

зброї. Автор підкреслює, що американська військова інтервенція в Ірак 

спричинила кризу у двосторонніх взаєминах між Францією та США через 

несприйняття Парижем порушення міжнародного права та американського 

одноосібного втручання в Ірак. Проте автор також зауважує, що виведення 

американських військ з Іраку та формування терористичної організації 

“Ісламська Держава” на території цієї держави сприяли зближенню франко-

американських взаємин та утворенню франко-американського партнерства.  

Автор констатує, що французька позиція щодо іранського питання на 

початку ХХІ ст. була пасивною порівняно з американською. Проте 

радикальна політика іранського президента М. Ахмадінежада та його погрози 

щодо винайдення зброї масового знищення змінили позицію Французької 

Республіки і зблизили відносини Парижа та Вашингтона. Франко-
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американські економічні санкції та політичний тиск щодо Ірану вплинули на 

підписання ядерної угоди з Іраном, у якій Тегеран погодився припинити свою 

ядерну програму та використовувати ядерне паливо тільки в цивільних цілях. 

У четвертому розділі – Арабські революції та позитивні тенденції у 

франко-американських двосторонніх взаєминах – охарактеризовано франко-

американську позицію щодо подій арабської весни 2011 р., співпрацю двох 

держав у лівійському конфлікті та франко-американське співробітництво 

щодо сирійської кризи й боротьби з ІДІЛ.  

У результаті дослідження впливу близькосхідних конфліктів на франко-

американські стосунки зроблено висновки, основним з яких є те, що франко-

американські відносини протягом 2002-2017 рр. можна охарактеризувати як 

приклад конфліктно-дружніх взаємин, де наявне як франко-американське 

суперництво за політичний вплив та вигідні економічні контракти у 

близькосхідному регіоні, так і франко-американське співробітництво у 

вирішенні регіональних криз та боротьбі з тероризмом. Аналізуючи вплив 

близькосхідних конфліктів на франко-американські двосторонні відносини, 

можна визначити такі еволюційні етапи їхніх взаємин: криза франко-

американських відносин у зв’язку з іракським питанням та щодо протилежних 

позицій у палестино-ізраїльському конфлікті (2002-2003 рр.); етап 

примирення між Францією та США під час ліванської кризи (2004-2006 рр.); 

етап зближення між двома провідними державами з ініціативи Н. Саркозі 

(2007-2008 рр.); франко-американське співробітництво щодо іранського 

ядерного питання, арабських революцій, військової інтервенції в Лівію та з 

приходом до влади Б. Обами (2009-2012 рр.); франко-американське 

партнерство за президентства Б. Обами та Ф. Олланда стосовно сирійської 

кризи, підписання ядерної угоди з Іраном та боротьби з терористичними 

угрупованнями на Близькому Сході (2012-2017 pp.). 

Ключові слова: франко-американські відносини, Французька 

Республіка, США, близькосхідні конфлікти, палестино-ізраїльський конфлікт, 

військова інтервенція в Ірак 2003 р., іранська ядерна програма, ліванська 
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криза 2006 р., “арабська весна”, війна в Лівії, сирійська криза та “Ісламська 

Держава”. 
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SUMMARY 

Yurchak V. M. Middle East conflicts in bilateral relations of the French 

Republic and the USA. – The qualifying scientific work by rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of a candidate of political sciences on 

specialty 23.00.04 – “Political Problems of International Systems and Global 

Development”. – SHEI “Precarpathian National University named after Vasyl 

Stefanyk”, Ivano-Frankivsk; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 

Chernivtsi, 2018. 

Conflicts in the Middle East play an important role and have a direct impact 

on the evolution of Franco-American relations. The discord and collaboration of the 

French Republic and the United States in resolving Middle East conflicts are 

reflected on the Franco-American relations. Therefore, the study of the French and 

American policy for the Palestinian-Israeli conflict, the Iraq crisis 2003, the 

Lebanese crisis 2006, the Iranian nuclear program, the “Arab Spring”, the conflict 

in Libya 2011 and the Syrian crisis is important for the analysis of the Franco-

American bilateral relations as part of the transatlantic relations and international 

relations during the period 2002-2017. 

In the Introduction the author reveals the essence of the scientific problem 

and justifies the choice and the relevance of the research, identifies and justifies the 

chronological framework of the dissertation, defines the purpose and objectives, the 

object, the subject and methods of research, reveals the scientific novelty, the 

theoretical and practical significance of the obtained results, indicates publications 

on the topic of the dissertation, the volume and structure of the work. 

In the first chapter – The theoretical and methodological basis of the study of 

the Middle East conflicts in the bilateral relations of the French Republic and the 

USA – the scientific results and the methodological approaches of foreign and 

Ukrainian scholars on the research topic are analyzed and summarized, and the 
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status of research and its development are described. The author describes the 

Franco-American bilateral relations based on the analysis of the common positions 

and differences in ideological, political and security dimensions.  

In the context of the research, the author focuses on concepts of American 

neo-conservatism, French gaullism, “balance of power” and “collision of 

civilizations”. The understanding of the term “Middle East” in the French and 

American worldviews has been clarified and the reasons for the differences in the 

views of the French Republic and the United States concerning spreading 

democracy in the Middle East have been explored in the research.  

Analyzing the scientific researches of the topic, it is shown that the study of 

the Franco-American relations is presented in works of the leading research centers 

of the French Republic and the USA and in the articles of foreign and Ukrainian 

authors. However, these works are limited to the description of the Franco-

American relations in general or the analysis of the US or French foreign policy. 

Therefore, there is a need for comprehensive and thorough research of the Franco-

American relationship and the analysis of the Franco-American position toward 

Middle Eastern conflicts in the period of 2002-2017 shows the evolution of Franco-

American relations. 

In the second chapter – French and US foreign policy in the Middle East – 

the French-American opposing views concerning the solution of the Israeli-

Palestinian conflict and the Franco-American cooperation in the Libyan crisis in 

2006 are analyzed. The author notes that France has been actively advocating for 

the increased role for the EU in resolving conflicts in the Middle East and 

recognition of the State of Palestine, while the United States supports Israel as their 

main ally in the Middle East. It is also noted that the common interests of Paris and 

Washington during the Lebanon crisis and the investigation of the assassination of 

R. Hariri provided a successful French-American cooperation and as a result the 

withdrawal of Lebanon from the Syrian influence. 

In the third chapter – The problems of Iran and Iraq and Franco-American 

Relations – the author explores the position of the United States and the French 
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Republic in relation to the Iraq crisis in 2003 and its impact on the split in the 

Franco-American relations, as well as the French-American position on the Iranian 

issue. The collaboration of France and the United States in adopting UN Security 

Council resolutions on the Middle East and the Franco-American dialogue with Iran 

concerning preventing the acquisition of nuclear weapons are analyzed in this 

chapter. 

The author emphasizes that the US military intervention in Iraq caused a 

crisis in bilateral relations between France and the United States due to the violation 

of international law and the American interference in Iraq without the special 

resolution. However, the author also notes that the withdrawal of US troops from 

Iraq and the formation of the Islamic State, which has evolved from a terrorist 

organization, have contributed to the convergence of the Franco-American relations 

and the establishment of the Franco-American partnership. 

The author states that the radical policy of Iranian President M. Ahmadinejad 

and his threats of inventing weapons of mass destruction changed the position of 

the French Republic and brought the relations of Paris and Washington closer 

together. Franco-American economic sanctions and political pressure on Iran have 

affected the signing of a nuclear deal with Iran, in which Tehran agreed to cease its 

nuclear program and use nuclear fuel for civilian purposes only. 

In the fourth chapter – Arab Revolutions and positive trends in the Franco-

American bilateral relations – the author describes the French-American reaction to 

the “Arab Spring” in 2011, the Franco-American cooperation in the Libyan and 

Syrian crisis and the fight against ISIS. It is also noted that there were differences in 

views on certain aspects of Middle East conflicts, which did not significantly affect 

the Franco-American cooperation for the period of 2012-2017. 

As a result of the study of the influence of the Middle East on the Franco-

American relationship, conclusions are drawn, the main of which is that the Franco-

American relations for the period of 2002-2017 can be characterized as an example 

of warn-cold relations, where there is a Franco-American rivalry for political 

influence and beneficial economic contracts in the Middle East, as well as a Franco-
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American cooperation in decision-making of Middle East conflicts and the fight 

against terrorism. 

Summarizing the influence of the Middle East on Franco-American 

bilateral relations, we can identify the following evolutionary stages of their 

relationship: the crisis of Franco-American relations in connection with the Iraq war 

and the discord concerning the Israeli-Palestinian conflict (2002-2003); the stage of 

reconciliation between France and the USA during the Lebanon crisis (2004-2006); 

the stage of rapprochement between the two countries on the initiative of 

N. Sarkozy (2007-2008); the French-American cooperation regarding the Iranian 

nuclear issue, Arab revolutions, the military intervention in Libya and the start of 

Obama’s presidency (2009-2012); the Franco-American partnership during 

Obama’s and Holland’s presidency in relation to the Syrian crisis, the signing of a 

nuclear agreement with Iran and the fight against terrorist groups in the Middle East 

(2012-2017). 

Keywords: Franco-American relations, the French Republic, the USA, the 

Middle East, Israeli-Palestinian conflict, 2003 invasion of Iraq, Iranian nuclear 

program, 2006 Lebanon war, the “Arab Spring”, 2011 Libyan war, Syrian crisis and 

ISIS. 
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ANNOTATION 

Yurchak V. M. Les conflits du Moyen-Orient dans les relations bilatérales 

entre la France et les États-Unis. – Le travail scientifique qualifié par les droits du 

manuscrit. 

La thèse pour un doctorat en science politique en spécialité 23.00.04 – “Les 

problèmes politiques des systèmes internationaux et du développement global”. 

L’Université nationale subcarpatique du nom de Vassyl Stefanyk, Frankivsk; 

L’Université nationale de Chernivsti du nom de Yuriy Fevkovych, Chernivtsi, 

2018. 

Les conflits du Moyen-Orient sont importants pour les relations franco-

américaines et ont un impact direct sur leur évolution. Leurs positions, communes 

ou opposées, sur ce conflit se reflètent dans leurs relations. Par conséquent, l'étude 

des positions françaises et américaines sur le conflit israélo-palestinien, de la crise 

irakienne, de la crise libanaise, du problème nucléaire iranien, des révolutions 
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arabes, du conflit en Libye et de la crise syrienne 2002-2017 est importante pour 

l'analyse des relations bilatérales franco-américaines, dont le développement des 

relations transatlantiques et des relations internationales en général en dépend. 

Dans Introduction on définie le problème scientifique et l’état de ses 

recherches, l’importance et le cadre chronologique, ses buts et ses objectifs, ainsi 

que les méthodes de recherche et la nouveauté scientifique. On relève l’mportance 

théorique et pratique des résultats obtenus et on présente les publications sur le sujet 

de la thèse, le volume et la structure de la dissertation. 

La première partie “Base théorique et méthodologique de l’étude du conflit 

au Moyen-Orient dans les relations bilatérales entre la France et les Etats-Unis” 

présente l’analyse et la synthèse des travaux des scientifiques étrangers et 

ukrainiens sur le sujet de recherche. On fait la caractéristique des fondements 

conceptuels et des méthodes de recherche. Nous caractérisons l’état des relations 

bilatérales franco-américaines, marquées par des positions communes et opposées 

dans les domaines idéologiques, politiques et de sécurité. On fait l’analyse de 

l’approche française et américaine consernant la polarité du monde. Dans le cadre 

de la recherche on donne l’argumentation du concept du néoconservatisme 

américain, du gollisme français, de l’équilibre du pouvoir, du “choc des 

civilisations”. On a resumé l’interprétation du terme “Moyen-Orient” dans la vision 

du monde français et américain et d’on a enquêté sur les causes des divergences 

entre la France et les Etats-Unis consernant l’expansion des principes 

démocratiques dans la région du Moyen-Orient. L’analyse des recherches 

scientifiques du sujet démontre que les relations franco-américaines sont présentées 

dans les oeuvres des centres de recherche de la République française et des États-

Unis et dans les œuvres d'auteurs étrangers et ukrainiens. Cependant, ceux-ci sont 

limitées à l’analyse des relations franco-américaines en général ou à la politique 

internationale des Etats-Unis ou de la France. Ainsi, on souligne la nécessité d’une 

étude complète et approfondie des relations franco-américaines dans le cadre de 

leur rôle dans le conflit au Moyen-Orient dans les années 2002-2017. 
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La deuxième partie “La politique de la France et les Etats-Unis au Moyen-

Orient” donne l’analyse des points de vue opposés sur la résolution du conflit 

israélo-palestinien et la coopération franco-américaine dans la crise libyenne de 

2006. L’auteur note que la France a activement plaidé en faveur du rôle accru de 

l'UE dans la résolution du conflit au Moyen-Orient et la reconnaissance de l’Etat de 

Palestine, cependant les Etats-Unis ont soutenu Israël comme leur principal allié au 

Moyen-Orient. Il est à noter également que les intérêts communs de Paris et de 

Washington sur la crise libanaise de 2006 et l’enquête de l’assassinat de R. Hariri 

ont assuré à la coopération franco-américaine le réussit retrait du Liban de 

l’influence syrienne. 

Dans le troisième chapitre “Le problème de l’Iran et l’Irak dans les 

relations franco-américaines” on a examiné la position des États-Unis et de la 

République française sur la crise irakienne de 2003 et son impact sur la scission 

dans les relations franco-américaines, et aussi la position franco-américaine sur la 

question iranienne, la coopération entre les deux États dans la prise des résolutions 

pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et dans le dialogue franco-américain 

avec l’Iran pour détourner un armement nucléairea. L’auteur souligne que 

l'intervention militaire américaine en Irak a provoqué une crise dans les relations 

bilatérales entre la France et les Etats-Unis par le fait que Paris trouve l’intervention 

unilatérale américaine en Irak comme une violation du droit international. 

Cependant, l’auteur note également que le retrait américain d’Irak et la formation de 

l’organisation terroriste “Etat islamique” sur le territoire de cet État ont contribué à 

l’amélioration des relations franco-américaines en menat aussi à un partenariat. 

L’auteur constate que la politique radicale du président iranien 

M. Ahmadinejad et ses menaces concernant l’invention des armes d’extermination 

ont changé la position de la France et ont approché Paris et Washington. Les 

sanctions économiques franco-américaines et la pression politique sur l’Iran ont eu 

une influence mageur sur l'accord nucléaire avec l’Iran dans lequel Téhéran a 

accepté de suspendre son programme nucléaire et d’utiliser son combustible 

nucléaire uniquement à des fins civiles. 
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La quatrième partie “Les révolutions arabes et les tendances positives dans 

les relations bilatérales franco-américaines” caractérise la position franco-

américaine sur les événements du printemps arabe 2011, la coopération entre les 

deux pays dans le conflit libyen et de la coopération franco-américaine dans la crise 

syrienne et la lutte contre L’État islamique.  

L’étude de l’influence du conflit au Moyen-Orient sur la relation franco-

américaine nous fait faire des conclusions dont la principale est que les relations 

franco-américaines au cours des années 2002-2017 peuvent être décrites comme un 

exemple de conflit de relations amicales lorsqu’elles sont conçues comme une 

rivalité franco-américaine pour l’influence politique et pour les contrats 

économiques favorables au Moyen-Orient et aussi comme une coopération dans la 

résolution des crises régionales et dans la lutte contre le terrorisme.  

Mots-clés : La relation franco-américaine, la République française, les États-

Unis, le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, la guerre d’Irak ou seconde 

guerre du Golfe, le programme nucléaire iranien, le conflit israélo-libanais de 2006, 

le “Printemps arabe”, la première guerre civile libyenne ou révolution libyenne, 

l’État islamique ou l’État islamique en Irak et au Levant. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Конфліктні ситуації на Близькому Сході є 

справжнім “гордієвим вузлом”, від розв’язання якого залежить міжнародна 

безпека та стабільність у світі. З огляду на стратегічне, економічне та 

геополітичне становище, країни Близького Сходу посідають особливе місце в 

системі міжнародних відносин через їхні безперервні регіональні конфлікти, 

підтримку терористичних угруповань та наявність значної кількості 

енергоресурсів. Надзвичайна увага до цього регіону та розвиток відносин з 

країнами Близького Сходу посідають важливе місце серед пріоритетних 

напрямків зовнішньої політики Французької Республіки та США. Обидві 

країни як провідні гравці міжнародних відносин намагаються вирішити 

близькосхідні конфлікти та встановити свою сферу впливу в цьому регіоні. 

Проте відносини між цими державами є прикладом конфліктно-дружніх 

взаємин, за яких кожна зі сторін прагне побудувати майбутнє, засноване на 

ліберальних цінностях, та вирішити найгостріші проблеми на Близькому 

Сході, однак відстоюючи свої принципи та інтереси. Маючи схожі цілі, вони 

розходяться в питаннях їхнього досягнення і досить часто два союзники 

опиняються на грані конфлікту, що не може не відбиватися на 

трансатлантичних відносинах у цілому. До того ж від стану та розвитку цих 

взаємин залежить збереження безпеки і стабільності у близькосхідному 

регіоні та у світі зокрема.  

Найбільш серйозним джерелом нестабільності на Близькому Сході є 

палестино-ізраїльський конфлікт. Незважаючи на численні зусилля 

міжнародних посередників та різноманітні плани мирного врегулювання, 

арабо-ізраїльське протистояння впродовж багатьох десятиліть залишається 

однією з найбільш вибухонебезпечних криз регіону. США та Французька 

Республіка як провідні держави намагаються бути посередниками у вирішенні 

конфлікту, проте обидві держави дотримуються дещо протилежних позицій. 

Париж віддає перевагу багатосторонньому мирному розв’язанню, а 

Вашингтон веде відкриту проізраїльську політику.  
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Наростаючу кризу франко-американських відносин з усією очевидністю 

продемонструвала “іракська криза” 2003 р. Франція не тільки висловила 

неприйнятність гегемоністських бажань США, а й критикувала США за 

ігнорування засад міжнародного права. Крім того, Париж та Вашингтон 

зайняли протилежні позиції щодо військової інтервенції в Ірак: 

американський унілатералізм і військова сила проти французької дипломатії 

та колективних дій за участю ООН. Незважаючи на розрив у франко-

американських двосторонніх взаєминах, “ліванська криза” 2006 р. зблизила 

дві держави завдяки їхній спільній позиції щодо прийняття Резолюції № 1701 

РБ ООН, виведення Лівану з-під сирійського впливу та розслідування 

вбивства прем’єр-міністра Р. Харірі.  

Посилення впливу Ісламської республіки Іран на Близькому Сході та 

його ядерна програма збільшила прагнення Франції та США отримати 

гарантії власної безпеки. Якщо Іран здобуде ядерну зброю, то це спровокує 

ядерну гонку в близькосхідному регіоні та перетворить цей регіон на “вогняну 

кулю”, а це вогнище матиме зовсім не локальний, і навіть не регіональний 

масштаб. Тому перспектива врегулювання цієї проблеми залежить не так від 

політики Ірану в ядерній сфері, як від бажання провідних світових гравців 

знайти компроміс у зазначеному питанні.  

“Арабська весна” (серія масових протестів, революцій та внутрішніх 

військових конфліктів у арабських країнах) створила передумови не тільки 

для зміни правлячих режимів, але й для перерозподілу сфер впливу та 

встановлення геополітичної відповідальності провідних держав у регіоні. 

2011 рік став випробовуванням для Французької Республіки та США через 

налагоджені зв’язки зі старими урядами Єгипту, Тунісу, Лівії та необхідність 

підтримати демократичні прояви серед населення. Варто зазначити, що, 

незважаючи на постійне франко-американське суперництво, саме з 2012 р. ці 

держави залишаються основними союзниками у сфері гарантування безпеки 

та стабільності у близькосхідному регіоні. Французька Республіка та США 

скоординували свої сили в Лівії, а французи довели, що в змозі взяти на себе 
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основну роль у військовій інтервенції в Лівії. Франко-американське 

партнерство проявилося також щодо сирійської кризи та боротьби проти 

терористичної організації “Ісламська Держава”. Тому дослідження франко-

американських двосторонніх відносин у контексті вирішення конфліктних 

ситуацій на Близькому Сході та їх вплив на систему міжнародних відносин 

має як наукове, так і практичне значення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародних відносин ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (тема 

“Центральна та Східна Європа в міжнародних відносинах” (№ 0114U001590)) 

та на кафедрі міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (тема “Міжнародні відносини: глобальні 

виклики та регіональні виміри” (номер державної реєстрації 

№ 0117U004696)). 

Мета дослідження. Враховуючи актуальність теми дисертації, а також 

враховуючи недостатній ступінь її дослідження в політичній науці, авторка 

поставила за мету дослідити механізм розвитку франко-американських 

двосторонніх відносин у контексті розв’язання близькосхідних конфліктів та 

їх вплив на міждержавні відносини і безпеку в регіоні. 

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких  

дослідницьких завдань: 

1) розкрити зміст ідеологічного та політичного протистояння 

Французької Республіки та США щодо вирішення близькосхідних конфліктів 

та охарактеризувати стан наукової розробки дослідження; 

2) висвітлити близькосхідну політику Французької Республіки та 

США; 

3) проаналізувати роль палестино-ізраїльського протистояння, 

проблем Лівану, Іраку та Ірану у двосторонніх взаєминах Франції та США; 

4) визначити зміст та суть франко-американського діалогу щодо 

арабських революцій та війни в Лівії та Сирії; 
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5) простежити вплив близькосхідних конфліктів, а саме: палестино-

ізраїльського конфлікту, “іракської кризи”, “ліванської кризи”, “іранської 

ядерної програми”, “арабської весни”, війни в Лівії та сирійського конфлікту 

на еволюцію франко-американських відносин. 

Об’єктом роботи є франко-американські двосторонні відносини. 

Предметом дослідження виступають близькосхідні конфлікти у 

двосторонніх взаєминах Французької Республіки та США. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період кінця 2002 р. 

початку 2017 р. Нижня межа зумовлена тим, що в кінці 2002 р. розпочався 

розкол франко-американських відносин, спричинений “іракською кризою”. 

Верхня межа дослідження визначена приходом до влади адміністрації 

Д. Трампа у 2017 р. у США і перемоги Е. Макрона на виборах у Франції, що 

становить початок нового етапу для франко-американських взаємин, оскільки 

кожен президент має своє бачення побудови двосторонніх відносин та 

принципів ведення зовнішньої політики.  

У дослідженні показана еволюція двосторонніх взаємин Французької 

Республіки та США в контексті спроб вирішення близькосхідних конфліктів 

протягом 2002-2017 рр. та побудована періодизація франко-американських 

відносин з урахуванням впливу регіональних конфліктів, боротьби проти 

тероризму та зброї масового знищення на Близькому Сході. Упродовж 2002-

2017 рр. у двосторонніх взаєминах між США та Францією відбувся перехід 

від фази протистояння (2002-2003 рр.) у поглядах щодо іракської кризи та 

примирення (2004-2006 рр.) до фази поглиблення взаємовигідного 

співробітництва (2007-2012 рр.) та формування франко-американського 

партнерства на Близькому Сході (2012-2017 рр.).  

Територіальні рамки дисертаційного дослідження охоплюють певну 

методологічно визначену територію Великого Близького Сходу, а саме: 

“класичний” Близький Схід (Сирія, Ірак, Ізраїль, Палестинська Автономія, 

Ліван, Єгипет), Середній Схід (Іран) та район Магрибу (Алжир, Туніс, 

Лівія). Проте з огляду на актуальність близькосхідних конфліктів та певні 
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межі дисертаційного дослідження більша увага приділена таким країнам: Ірак, 

Палестина, Ізраїль, Сирія, Ліван, Іран, Лівія. Критерієм залучення тієї чи 

іншої країни до територіальних рамок дисертаційного дослідження, окрім 

безпосередньої географічної належності, є сповідування ісламу та 

невирішеність конфліктів у цьому регіоні. 

Методологічна основа дослідження. Вибір методології та методів 

дослідження зумовлений метою та завданням дисертаційної роботи. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складає система 

загальнонаукових принципів і методів дослідження. Методологія дослідження 

ґрунтується на хронологічному, порівняльно-історичному, системно-

структурному, ретроспективному, історико-політичному методах та методі 

комплексного аналізу, які дають змогу розглянути всі події в їх еволюції, з 

урахуванням конкретної історичної ситуації, та простежити розвиток франко-

американських відносин. 

Методологічною основою роботи є також принцип історизму, який 

передбачає неупереджений у політичному та ідеологічному відношеннях 

аналіз зібраної інформації, як конкретних історичних обставин. 

Ретроспективний метод застосований для відтворення комплексу факторів, 

що були причинами франко-американських зіткнень та франко-американської 

співпраці. Історико-політичний метод дає можливість зіставити дані різних 

джерел для відтворення кризи франко-американських відносин, спричиненої 

військовою інтервенцією США в Ірак, а також щодо з’ясування причин 

зближення позицій Франції та США після “іракської кризи”. Проблемно-

хронологічний метод допомагає розчленувати періоди кризи, примирення, 

зближення та співпраці у франко-американських відносинах 2002-2017 pp. 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали принципи 

політичного реалізму (“real politic”), неореалізму та конструктивізму. За 

допомогою методів конент-аналізу та івент-аналізу опрацьовано основні 

матеріали публічного дискурсу, інтерв’ю та статті політиків, що стосувались 

основних проблемних питань франко-американських  відносин.  
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Основний обсяг роботи було виконано за допомогою аналізу документів 

і наукових публікацій, договорів, резолюцій РБ ООН тощо. Використання 

зазначених методів дало змогу сформувати єдину методологічну базу, 

забезпечити науковість процесу розв’язання поставлених завдань та 

достовірність зроблених висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена сукупністю 

поставлених завдань і засобами їхнього вирішення й конкретизована в таких 

положеннях: 

уперше: 

- в українській науці подано комплексний аналіз впливу 

близькосхідних конфліктів на еволюцію франко-американських двосторонніх 

відносин; 

- розкрито вплив конфліктів на Близькому Сході (таких, як 

палестино-ізраїльський, “іракська криза”, “ліванська криза”, “іранська ядерна 

програма” та арабські революції, війна у Лівії та Сирії) на еволюцію 

двосторонніх взаємин Французької Республіки та США; 

- обґрунтовано спільні та відмінні риси близькосхідної політики 

Франції та США; 

було вдосконалено: 

- розуміння форм та методів реалізації близькосхідного вектора 

зовнішньої політики Французької Республіки та США; 

- порівняння франко-американських підходів щодо вирішення 

близькосхідних конфліктів; 

- аналіз зміни стратегічних поглядів Франції та США щодо 

Близького Сходу, що вплинуло на зміцнення їхніх взаємовідносин; 

отримали подальший результат: 

- систематизація результатів щодо вивчення близькосхідних 

конфліктів у франко-американських відносинах; 

- узагальнення позицій Французької Республіки та США щодо 

конфліктів на Близькому Сході; 
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- обґрунтування трансформації взаємин Франції та США у 

процесі вирішення криз у мусульманських країнах. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що вивчення французької та американської позицій щодо регіональних 

конфліктів, зародження терористичних угруповань та ядерної загрози у 

близькосхідному регіоні важливе для осмислення та формування зовнішньої 

політики України щодо Близького Сходу. Дослідження створює базу для 

подальшого поглибленого вивчення питань ролі близькосхідних конфліктів у 

франко-американських двосторонніх відносинах, які є аспектом 

трансатлантичних відносин та впливають на розвиток міжнародних відносин 

у цілому. Проведене дослідження відзначається науковою новизною. 

Положення та висновки можуть бути використані під час навчального 

процесу у вищих навчальних закладах при розробці таких навчальних 

дисциплін: “Зовнішня політика країн Західної Європи”, “Зовнішня політика 

США”, “Міжнародні конфлікти”, “Трансатлантичні відносини” тощо. Окрім 

того, отримані дані можуть бути використані в навчальних та методичних 

посібниках, доповідях, монографіях. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження є 

самостійною, завершеною науковою роботою, спеціальним комплексним 

дослідженням ролі близькосхідних конфліктів у двосторонніх взаєминах 

Французької Республіки та США. Сформульовані в дисертації теоретичні 

положення, висновки базуються на особистих дослідженнях, аналізі та 

критичному осмисленні наукових джерел і літератури американських, 

французьких, польських, російських та українських науковців. Публікації, у 

яких викладені результати дослідження, підготовлені дисертантом особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні висновки та положення 

дисертації були викладені на міжнародних наукових конференціях, семінарах, 

а саме: Mіжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу”, 11-12 жовтня 2012 

р. (м. Луцьк); X Міжнародна науково-практична конференція студентів, 
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аспірантів і молодих вчених “Актуальні проблеми міжнародних відносин”, 

25 жовтня 2012 р. (м. Київ); IV Міжвузівська науково-практична конференція 

молодих політологів “Актуальні проблеми сучасної політики”, 15 березня 

2013 р. (Рівне); Інтернет-конференція “Тенденції розвитку сучасної системи 

міжнародних відносин та світового політичного процесу”, 29 березня 2013 р. 

(м. Маріуполь); ХІІ міжнародна заочна науково-практична конференція 

“Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії, історії”, 

9 квітня 2013 р. (Москва); Міжнародна науково-практична конференція 

“Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право”, 11-12 

квітня 2013 р. (м. Львів); Міжнародна науково-практична конференція 

“Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: 

економічні та політичні аспекти”, 13-14 квітня 2013 р. (м. Ужгород); VII 

міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених 

“Актуальні проблеми зовнішньої політики України”, 15 листопада 2013 р. 

(м. Чернівці), звітні наукові конференції ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” (Івано-Франківськ, 2012-

2017 рр.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження 

знайшли відображення у 15 одноосібних публікаціях, із яких 4 – у наукових 

фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних фахових наукових періодичних 

виданнях, 2 – в інших наукових публікаціях, 7 – у збірниках матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.  

Структура та обсяг дослідження. Структура роботи відповідає меті та 

завданням дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (301 позиція 

на 28 сторінках). Загальний обсяг дисертації – 214 сторінок, із них 185 – 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БЛИЗЬКОСХІДНИХ КОНФЛІКТІВ У ДВОСТОРОННІХ ВЗАЄМИНАХ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА США 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження  

Франко-американські двосторонні відносини можна охарактеризувати 

як приклад конфліктно-дружніх взаємин, де суперництво та співробітництво 

між державами на Близькому Сході за політичний вплив та вигідні економічні 

контракти впливають на трансформацію їхніх двосторонніх відносин, а саме 

від гострих криз до співробітництва.  

У теоретичному аспекті двосторонні відносини – це державні контакти 

між двома країнами в політичній, економічній, культурній, інформаційній 

сферах. У двосторонніх інтеракціях учасники міжнародних відносин можуть 

домінувати, тобто односторонньо впливати (контролювати) один на одного, 

підтримувати партнерські відносини між собою (взаємодіяти) та 

конфліктувати [67]. 

Двосторонні міжнародні відносини поділяються на: 

 - вплив однієї сторони на іншу (домінування, контролювання); 

 - взаємодія двох сторін (підтримання партнерських відносин); 

 - конфлікт між двома сторонами. 

Дослідження двосторонніх відносин у сучасних світових політичних 

процесах включає в себе: геополітичний аналіз, уявлення конкретної динаміки 

двосторонніх відносин; оцінку потенціалу відносин; участь і роль лідерів; 

спільне співробітництво в міжнародних об’єднаннях та у вирішенні 

актуальних конфліктів.  

Однак двосторонні взаємини між Французькою Республікою та США не 

можна вважати ні абсолютно партнерськими відносинами, ні зовсім 

конфліктуючими сторонами. Їхні взаємовідносини характеризуються 

значними коливаннями, що відображають то протистояння, то активне 
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співробітництво. Своєрідність розвитку франко-американських стратегічних 

відносин відбиває специфіку рольової поведінки великих держав у сучасному 

міжнародному середовищі, на яке суттєво впливають події на Близькому 

Сході. До того ж Французька Республіка та США прагнуть побудувати 

майбутнє, засноване на ліберальних цінностях, вирішити найгостріші 

проблеми сучасності, але при цьому кожна з них амбіційно відстоює свої 

інтереси. Маючи схожі цілі, вони розходяться в питаннях їх досягнення, і 

досить часто два союзники опиняються на грані конфлікту, що не може не 

відображатися на трансатлантичних відносинах та збереженні безпеки і 

стабільності у світі.  

Для досягнення об’єктивного аналізу франко-американських 

двосторонніх відносин, на нашу думку, варто виділити, насамперед, риси, які 

стосуються розбіжностей у ідеологічному, політичному та безпековому 

вимірах, де питання трактування полярності світу займає значне місце. 

Полярність – це засіб організації структури міжнародної системи, що є 

конкретним утіленням рівноваги сил [47, c. 349]. Неореаліст К. Волтц у праці 

“Теорія міжнародної політики” виокремлює три типи полярності 

міжнародних систем: біполярний, мультиполярний та уніполярний cвіт [67].  

Французька геополітика, заснована на ідеї мультиполярного світу, 

наполягає на присутності декількох центрів, де кожен з яких не володіє 

винятковим правом і покликаний враховувати позиції інших. Підтримуючи 

багатополярність, французи виступають проти одноосібного лідерства 

Вашингтона, що природно зводить нанівець претензії Європи на глобальне 

лідерство [77, c.38]. Прагнення Ш. де Голля та його послідовників до 

самостійної Європи сприймалося і сприймається у США виключно як 

антиамериканська позиція. До того ж міністр закордонних справ Франції 

(1997-2002 рр.) Ю. Вердін увів у політичний лексикон термін “гіпердержави” 

для позначення надмірних домагань США в постбіполярному світі [295]. 

 Варто підкреслити, що США надають перевагу однополярності світу. 

Теорія однополярності розкривається у працях американських 
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неоконсерваторів, які відкрито проголошували США “новою Імперією” 

(Р. Каплан), “глобальною гегемонією” (У. Крістол, Р. Кейган), і передбачали 

настання “американського століття” (Project for New American Century) [67]. 

Вони розглядали майбутній світоустрій як американоцентричну конструкцію, 

у ядрі якої розташовуються США в ролі глобального арбітра і реалізують 

принципи свободи та демократії, а навколо цього центру структуруються інші 

країни [25].  

Тезу про фактичне встановлення “Pax Americana” (“Американський 

світ”) російський політолог А. Дугін коментує з позиції крайнього 

американізму. На його думку, немає сумнівів, що світом править повноцінна 

єдина наддержава – США, яка є гегемоном сучасного світу, гігантською 

геополітичною, стратегічною та економічною імперією, яка контролює всі 

найважливіші процеси на планеті, причому не тільки як потужна держава, а й 

як ідеологічна модель, як шлях розвитку, як суддя і пастир людства, що 

нав’язує йому певну систему ідеологічних, світоглядних і політичних 

цінностей [25]. Щодо Французької Республіки, то вона не бажає поступатися 

США і веде активну діяльність, спрямовану на зміцнення свого впливу у світі, 

прагнучи не допустити американської одноосібної позиції.  

Найбільші прихильники однополярності (наприклад, республіканець 

Дж. Маккейн) виступають за реалізацію міжнародного порядку відповідно до 

реального балансу сил. Вони пропонують створити замість ООН іншу модель 

– “Лігу Демократій”, у якій домінантна роль відведена США, що, по суті, 

означає юридичне закріплення однополюсного світу [245]. Такий проект 

юридичного оформлення у структурі міжнародних відносин американської 

гегемонії, легалізації однополярного світу та гегемоністського статусу США є 

неприйнятним для Франції. Проте останнім часом у зовнішній політиці 

адміністрації президента Б. Обами давала про себе знати концепція 

багатополярності світу. У контексті американських зовнішньополітичних 

дебатів цей підхід протиставляється однополярності, на якій наполягають 

неоконсерватори. Поняття “багатополярності” (multilateralism) на практиці 
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означає те, що США не повинні діяти в галузі міжнародних відносин, 

повністю покладаючись тільки на власні сили. Замість цього Вашингтон 

повинен враховувати позиції партнерів, переконувати й аргументувати свої 

рішення в діалозі з ними, залучати їх на свою сторону за допомогою 

раціональних або інколи і компромісних пропозицій. Ця загальна стратегія в 

даному випадку є стратегією Заходу, яка ставить за мету встановлення 

глобальної демократії, ринку та імплементації ідеології прав людини в 

планетарному масштабі [25, c.30]. 

Проте аналіз концепції багатополярності Б. Обами дає нам підстави 

говорити, що вона не надто відрізняється від імперіалізму епохи Дж. Буша-

молодшого, що підтверджує участь США у військовій інтервенції в Лівії 

(хоча й не як лідера, проте в ролі організатора), присутність американських 

військ в Іраку та Сирії. 

Як геополітичне протистояння, відмінність франко-американських 

інтересів спостерігається також у відстоюванні своїх позицій на міжнародній 

арені. Париж завжди підтримував тенденцію визнання Європи як 

самостійного геополітичного гравця, який за можливості повинен стати 

незалежним від США. Хоча деякі континенталісти, як, наприклад, 

французький філософ А. де Бенуа, стверджували, що у США та Європи різні 

не тільки інтереси, а й цінності [180]. Американський журналіст та політолог 

Р. Каган зазначав, що “прийшов час перестати прикидатися, що європейці й 

американці бачать світ однаково і що навіть живуть вони в одному світі. З 

усіх найважливіших питань сили – дієвості сили, моральності сили, прагненні 

використовувати силу – американські та європейські оцінки все більше 

розходяться” [226]. 

Відмінності в політиці, баченні сучасного світу та свого місця в ньому 

служать причиною конфліктів між Французькою Республікою та США. 

Однак, на нашу думку, ці протилежні погляди не є настільки великими, як їх 

намагається представити американський політолог Р. Каган. Францію та США 

об’єднують спільне історичне та культурне надбання, загальна військова 
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структура в рамках НАТО, прагнення зберегти високий рівень життя, тісне 

переплетення економічних структур і, нарешті, боротьба проти тероризму та 

розповсюдження зброї масового знищення.  

Однак важливим аспектом, який спричиняє розходження в поглядах 

Французької Республіки та США, є ставлення цих держав до поширення 

демократичних принципів у близькосхідних країнах. У питаннях 

демократизації близькосхідного регіону ці країни часто дотримуються 

протилежних поглядів. 

У широкому значенні демократизація означає процес політичних і 

соціальних змін, спрямованих на встановлення демократичного ладу. Ідея 

демократизації та “реконструкції” Близького Сходу зародилася в Білому Домі 

в результаті пошуків шляхів гідного виходу Вашингтона з іракської ситуації і 

прагнення компенсувати силові дії США в Іраку. Уперше цей план 

сформулював президент Дж. Буш у своєму виступі 6 листопада 2003 р. на 

засіданні Національного Фонду Демократії (National Endowment for 

Democracy). Відповідно до його проекту окупація Іраку повинна стати лише 

першим етапом тривалої боротьби США за перемогу демократії на Близькому 

Сході. “Іракська демократія переможе, – зазначив Дж. Буш, – і її успіх покаже 

всім, від Дамаска до Тегерана, що свобода може бути долею кожного народу” 

[18]. Крім того, він закликав Іран, Сирію, Саудівську Аравію почати 

впроваджувати демократичні принципи і назвав падіння режиму С. Хусейна 

переломним моментом глобальної демократичної революції [281]. 

Вашингтон розглядає демократизацію мусульманських країн також як 

форму боротьби з тероризмом. Президент США Дж. Буш вважав, що “в 

демократичних країнах не може бути передумов для появи такого ганебного 

явища нашого часу, як тероризм”. Американський проект демократизації 

Близького Сходу, зокрема, декларує необхідність проведення демократичних 

реформ, економічної лібералізації заради боротьби з бідністю та відсталістю, 

які породжують тероризм. Згідно з положеннями теорії лібералізму, 

демократичні держави пребувають одна з одною у стані відносно стійкого і 
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гарантованого миру, тому безпека держави перед потенційною зовнішньою 

загрозою є завданням усього суспільства, і прямим шляхом досягнення її є 

демократизація всіх країн світу, тому що загроза війни виходить тільки від 

недемократичних держав [67]. Згідно з цією концепцією, США силою 

насаджують демократичні цінності, вважаючи, що таким чином у країнах 

мусульманського світу зменшиться конфліктогенність. Неоліберали (М. Дойл, 

Дж. Розенау, Дж. Най, Р. Кіохейн) основну увагу приділяють процесам 

глобалізації, становленню єдиного економічного, інформаційного, 

культурного та соціального простору, а також поширенню західних 

демократичних цінностей у всіх країнах світу і поглибленому впровадженню 

їх у соціальні структури і громадське життя [67].   

Проте поширення демократичних принципів США відбувається 

паралельно з реалізацією практичних американських інтересів і розширенням 

зони прямого американського контролю в глобальному масштабі. Наприклад, 

для США впровадження демократизації в країнах мусульманського світу є 

підставою для здійснення повномасштабної ролі наглядача в усіх сферах. У 

випадках, схожих до вторгнення військ США в Ірак 2003 р., ми бачимо 

приклад і одностороннього порушення принципу суверенітету незалежної 

держави (ігнорування Вестфальської моделі), і відмову враховувати позицію 

Французької Республіки в Раді Безпеки ООН. Париж насамперед не 

влаштовує прагнення Вашингтона вирішувати всі міжнародні проблеми за 

допомогою сили, ігноруючи суверенітет тих країн, які, з американської точки 

зору, становлять загрозу американській безпеці. Досвід війни з Іраком 

підтвердив ці побоювання, особливо коли стало зрозуміло, що привід для 

війни був сфальсифікований.  

Отже, американський неоліберальний підхід побудований на принципі 

“демократію можна і потрібно насаджувати силою”. Проте для європейців 

демократія є швидше досвідом і процесом. Її перемога повинна бути 

наслідком природного розвитку країн і народів, діалогу тощо. Американці, зі 

властивим їм ідеологічним екстремізмом і догматизмом, вважають, що їхнє 
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розуміння і практика демократії є єдиноправильними і повинні бути прийняті 

всіма, навіть якщо для цього необхідно застосувати військову силу. Європейці 

ставляться до демократії як до практичної політики, застосування якої 

встановлюється еволюційним шляхом, і успішність демократії відбивається в 

практичних результатах життя суспільства [77]. Таким чином, одним із 

факторів протиріччя між США та Французькою Республікою є різне 

розуміння принципів розвитку демократії та її впровадження в країнах 

Близького Сходу. 

Крім того, якщо Париж вважає, що насадження демократії в 

близькосхідних країнах може призвести лише до нестабільності в регіоні, то 

Вашингтон сприймає Близький Схід як величезний будівельний майданчик. 

Проте, на нашу думку, демократичні перетворення стануть тут можливими 

тільки після звільнення суспільної та індивідуальної свідомості від впливу 

релігії, а саме ісламу. 

Аналізуючи франко-американські суперечності щодо Близького Сходу, 

слід обґрунтувати, про які саме країни йде мова, коли вказуємо цей 

географічний регіон. Адже поняття “Близький Схід” залишається 

неоднозначним у західній та українській науковій літературі. В американській 

і західноєвропейській історіографії термін “Близький Схід” має політичне 

забарвлення та модифікується залежно від змін стратегічних настанов США 

та інших провідних країн Заходу стосовно цього регіону. Наприкінці 60-х рр. 

щодо поняття “Близький Схід” в американській та західноєвропейській 

літературі розгорнулася дискусія, яка була головним чином пов’язана з 

розширенням сфери американської експансії на цій території. Різноманітні 

визначення географічного розуміння “Близький Схід” упродовж тривалого 

часу застосовувалися для різних цілей. Так, 1989 р. Міжнародне Агентство з 

ядерної енергетики (МАГАТЕ) під час обговорення питань, пов’язаних з 

Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та створення зон, вільних від 

ядерних озброєнь, застосувало визначення “Близького Сходу” як “району від 

Лівійської Арабської Джамахірії на заході до Ісламської Республіки Іран на 
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сході та від Сирії на півночі до Ємену на півдні” [51]. Проте в дослідженні 

ООН зауважено, що концепція МАГАТЕ є обмеженою, та запропоновано, у 

свою чергу, таке визначення: “Близький Схід – це усі країни-члени Ліги 

арабських держав (ЛАД), Ісламська Республіка Іран та Ізраїль”. Головним 

критерієм такого визначення є взаємопов’язаність цих держав згідно з 

безпековим критерієм [51].  

До початку 70-х рр. в основному був завершений процес формування 

близькосхідної регіональної системи як певної політико-географічної 

цілісності з іманентними їй принципами функціонування і взаємодії з 

зовнішнім світом та як органічної складової частини міжнародних відносин. 

Визначилися її структура та політичні суб’єкти. Близькосхідна регіональна 

система включає всі країни-члени Ліги арабських держав, Державу Ізраїль та, 

з урахуванням величезного впливу на арабський світ, неарабський Іран. 

Правомірність включення до близькосхідної регіональної системи Ірану, який 

традиційно вважали як країну Середнього Сходу, пов’язана з характером його 

взаємодій у регіоні та його суттєвим значенням як регіонального “центру 

сили”.  

Проте невизначеність щодо поняття “Близький Схід” спостерігається 

також у Держдепартаменті Сполучених Штатів і сьогодні. Адже широко 

вживається термін „Середній Схід” (англ. “Middle East”, фр. “Moyen-Orient”) 

для позначення мусульманських країн, однак відповідний територіальний 

підрозділ Держдепартаменту називається Бюро близькосхідних справ 

(“Bureau of Near Eastern Affairs”). До сфери відповідальності Бюро належать 

Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Сирія, Йорданія, Ірак, 

Іран, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, 

Оман та Ємен. До того ж арабські дослідники критикують термін „Середній 

Схід”, враховуючи те, що він не стосується географічного району, а є суто 

політичним з точки зору його створення та використання. Цей термін не 

випливає з природи регіону або його політичних, культурних, цивілізаційних 

та демографічних характеристик, оскільки „середній” передбачає 
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серединність відносно чогось. Цей термін розриває ісламський світ як окрему 

одиницю, оскільки завжди включав неарабські держави [51].  

Визначення “Близький Схід” у сучасному розумінні – це синонім 

поняття “Розширений Близький Схід”, яке введене американцями і швидко 

входить в ужиток політичних кіл різних країн. Так, у книзі “Східна політика 

Володимира Путіна” професор С. Лузянин пише: “Під цим терміном умовно 

розуміється сукупність таких регіонів, як Середній Схід (Іран, Афганістан, 

Туреччина), “класичний” Близький Схід (Сирія, Ірак, Ізраїль, Палестинська 

Автономія, Йорданія, Ліван, Єгипет), ареал Перської затоки (ОАЕ, Саудівська 

Аравія, Катар, Бахрейн, Оман) та район Магрибу (Алжир, Туніс, Марокко, 

Лівія, Мавританія)” [74]. Таке об’єднання зазначених країн в один 

розширений регіон під назвою “ісламська цивілізація” повністю відповідає 

теорії С. Хантінгтона, викладеній у його праці “Зіткнення цивілізацій”. Адже 

в ісламській культурі майже не знаходять відгуку такі західні ідеї, як 

індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність, 

свобода, верховенство закону, демократія, вільний ринок, відділення церкви 

від держави [125, c. 36]. Отже, під поняттям “Близький Схід” ми розуміємо 

сукупність країн таких регіонів, як Середній Схід, “класичний” Близький 

Схід, Перську затоку та район Магрибу. Важливість цього регіону 

зумовлюється його стратегічним значенням. На Близький Схід припадає 29% 

світового видобутку нафти [10]. Упродовж багатьох десятиліть цей регіон 

зберігає своє лідерство за сукупністю наявних тут конфліктних і кризових 

ситуацій та за ступенем непередбачуваності розвитку подій. 

Близький Схід є також полем конкурентної боротьби глобальних 

гравців міжнародних відносин. Щодо Франції, то її близькосхідна політика 

має давні глибокі традиції. Тому не дивно, що сьогодні близькосхідний 

напрям є для Французької Республіки одним із пріоритетів на шляху 

вибудовування самостійного курсу на міжнародній арені. Прагнучи 

відігравати одну з провідних ролей під час вирішення актуальних конфліктів, 

Париж просуває ідею багатополярного світу, у якому немає гегемонії однієї 
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держави над іншими. Такий підхід базується на “голлістській доктрині”, 

орієнтованій на проведення Францією активної та виваженої зовнішньої 

політики на міжнародній арені. Одним із головних положень цієї системи 

поглядів є принцип національної незалежності, який непорушно пов’язаний із 

концепцією “національної величі”. Крім того, втілення в життя курсу на 

зміцнення незалежності та безпеки Франції нерозривно пов’язане із традицією 

французького політичного балансування та ідеєю міжнародної рівноваги. 

Слід зазначити, що Близький Схід є також одним із ключових векторів 

зовнішньої політики і Сполучених Штатів Америки. Вашингтон активно 

намагається втримати свій вплив у близькосхідному регіоні. 16 березня 2006 

р. була оприлюднена нова Стратегія національної безпеки США, у якій значна 

увага приділялася аналізу результатів упровадження в життя “доктрини 

Буша”, обґрунтованої ще в попередній редакції Стратегії від 17 вересня 

2002 р. Головним постулатом цієї доктрини, що стала ідеологічним та 

концептуальним стрижнем політики США, є те, що близькосхідна політика 

США нерозривно пов’язана з глобальною боротьбою з міжнародним 

тероризмом. Ця ідея американських неоконсерваторів відкрито критикувалася 

з боку Французької Республіки. Адже неоконсерватизм (англ. 

neoconservatism) – це ідеологія тієї частини консервативних політіків, які 

виступають за використання економічної та військової могутності США для 

перемоги над ворожими режимами і встановлення в цих державах демократії. 

Париж, у свою чергу, не сприймає односторонніх дій Сполучених Штатів, 

силового “експорту” демократії та превентивних військових кампаній. 

В останні роки за правління Б. Обами близькосхідна політика США 

зазнала деяких структурних змін демократичного характеру. 

Зовнішньополітична концепція американського президента передбачає 

активне використання “м’якої сили”, дипломатії й компромісу та вказує на 

закінчення політики неоконсерватизму, що базувалася на експорті демократії 

та веденні безкомпромісної боротьби проти опонентів США у світі [87]. 

Відкинувши концепцію “зіткнення цивілізацій”, яка розглядає Захід та 
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ісламський світ як протилежні полюси, Б. Обама зробив акцент на історичних 

зв’язках та спільних цінностях Сходу та Заходу.  

Отже, розвиток відносин з країнами близькосхідного регіону посідає 

важливе місце серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики 

Французької Республіки та США. Тому цілком закономірно, що обидві країни 

як провідні гравці міжнародних відносин намагаються вирішити конфлікти на 

Близькому Сході.  

Поняття “близькосхідні конфлікти” (конфлікти на Близькому Сході) 

дослідники використовують для позначення серії міжнародних конфліктів, що 

відбуваються із 1940-х рр. в цьому регіоні, у яких брали та досі беруть участь 

численні мусульманські держави, зовнішні гравці – США, Росія, ЄС, 

міжнародні організації. Проте предметом нашого дослідження є близькосхідні 

конфлікти поч. ХХІ ст., які мали та мають значний вплив на розвиток взаємин 

між Французькою Республікою та США. У цьому плані ми проводимо аналіз 

палестино-ізраїльського конфлікту, “іракської кризи”, “ліванської кризи”, 

“іранської ядерної програми”, “арабської весни”, війни в Лівії та сирійського 

конфлікту.  

Дослідження ролі близькосхідних конфліктів у франко-американських 

двосторонніх відносинах вимагає здійснити огляд кризових ситуацій на 

Близькому Сході та визначити їх вплив на взаємини між Францією та США 

зокрема. Найбільш серйозним джерелом нестабільності на Близькому Сході є 

арабо-ізраїльське протистояння. Незважаючи на численні зусилля 

міжнародних посередників та різноманітні плани мирного врегулювання, 

конфлікт між Ізраїлем та його арабськими сусідами впродовж багатьох 

десятиліть залишається однією з найбільш вибухонебезпечних „гарячих 

точок” регіону.  

Центральним елементом арабо-ізраїльського конфлікту залишається 

неврегульованість палестинської проблеми, яка є загальновизнаною як 

„локомотив” близькосхідного протистояння [28, с. 34]. До цього часу між 

ізраїльтянами й палестинцями не існує взаємноприйнятного рішення щодо 
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основних проблем остаточного мирного врегулювання, а саме – кордонів 

майбутньої Палестинської держави, ізраїльських поселень на Західному березі 

р. Йордан, статусу Єрусалиму та палестинських біженців. Ситуація навколо 

палестино-ізраїльського врегулювання значно загострилась після приходу до 

влади на палестинських територіях радикального ісламістського угруповання 

ХАМАС.  

Застій у врегулюванні між Ізраїлем та Сирією, що спостерігається 

впродовж останніх років, а також військове протистояння між Ізраїлем та 

„Хізбаллою” на території Лівану влітку 2006 р. наочно демонструють, що, 

поряд із палестинською проблемою, збереження конфліктних відносин Тель-

Авіва з Дамаском та Бейрутом також залишаються важливим гальмівним 

елементом щодо мирних трансформацій у регіоні. Поряд з цим центральним 

елементом нестабільності регіону залишається боротьба за регіональне 

лідерство розташованих тут країн. Сучасний етап розвитку регіональної 

системи характеризується посиленням впливу Ірану та боротьбою 

міжнародної спільноти з його ядерною програмою та ситуацією навколо 

Іраку, яка вже десятиліття перебуває у фазі розв’язання. Військовий конфлікт 

у Лівії і сирійська криза також значно вплинули на стабільність на Близькому 

Сході та надали можливість Французькій Республіці та США втрутитися у 

вирішення цих близькосхідних конфліктів. 

Тому варто зазначити, що конфлікти на Близькому Сході здійснюють 

вплив на еволюцію франко-американських відносин. Аналізуючи розвиток 

двостороніх взаємин з 2002 до 2017 р., слід згадати трагічні події 11 вересня 

2001 р., які значно вплинули на безпекову політику провідних держав світу та 

на фпранко-американські відносини зокрема. Європа виявила свою 

солідарність з Америкою і продемонструвала готовність до спільної боротьби 

з тероризмом. Уперше була застосована п’ята стаття Північноатлантичного 

договору про те, що напад на одну країну розглядається як напад на всіх 

учасників угоди. Проте в Білому домі досить швидко відчули, що масштаби 

участі Європи в боротьбі з тероризмом обмежені її військовими 
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можливостями і основний тягар війни з тероризмом доведеться нести CША. 

Ймовірно, саме це лягло в основу американської політики після 11 вересня 

2001 р., побудованої на принципі створення “коаліції бажаючих”, що було 

рівнозначно гаслу “Хто не з нами, той проти нас”. При цьому основним 

інструментом вирішення всіх проблем США обрали виключно військову 

силу, що не відповідало сучасним французьким уявленням. За визначенням 

Ж. Ширака, “війна завжди символ провалу…” [77]. Таким чином, США та 

Французька Республіка обрали протилежні позиції щодо Іраку, що й 

спричинило погіршення у франко-американських відносинах. 

Проте після “іракської кризи” франко-американське співробітництво 

активізувалося. Вагому роль у процесі його налагодження відіграв відхід 

першої адміністрації Дж. Буша. Слід зазначити, що друга адміністрація 

Дж. Буша була менш ідеологічною, ніж перша. Американські ідеологи, такі як 

П. Вулфовіц і Р. Болтон, відійшли від справ, а К. Райс впроваджувала 

прагматичний підхід у відносинах з Європою та закріпила рівновагу взаємин 

між Французькою Республікою та США. Сполучені Штати Америки 

зрозуміли, що результативність американських дій у світі залежить також від 

європейської політики, економіки та “nation-building” (“будування нації” – це 

процес, за допомогою якого держава використовує свої повноваження для 

розвитку національної ідентичності та належності до держави її громадян) 

[167]. 

Після приходу до влади нових адміністрацій у 2007 р. у Французькій 

Республіці та в 2009 р. відповідно у США, французька та американська 

близькосхідна політика була схожою в контексті вирішення конфліктів у 

цьому нестабільному регіоні. Франція та Сполучені Штати Америки 

скоординували свої дії щодо революційних подій під час арабської весни, 

проявили співпрацю у військовому конфлікті в Лівії 2011 р., зберегли спільну 

позицію щодо посилення санкцій проти Ірану, щоб перешкоджати розвитку 

ядерної програми.  
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Активну фазу франко-американського партнерства ми спостерігаємо 

після 2012 р., а саме після обрання французького президента Ф. Олланда та 

початку громадянської війни в Сирії. Франція стала першим партнером США 

у вирішенні близькосхідних конфліктів. З того часу дві держави прагнуть 

зменшити зростання Ісламської Держави, яке частково сприяло початку 

сирійської громадянської війни та обмеженню державної влади в Іраку. 

Франко-американське партнерство також простежується під час розв’язання 

іранської ядерної проблеми та питання, пов’язаного з підтримкою Іраном 

терористичних груп у близькосхідному регіоні.  

Таким чином, Близький Схід є регіоном, де перетинаються інтереси 

США та Французької Республіки. Одночасно він являє собою випробування 

для франко-американських відносин та для трансатлантичної єдності в 

цілому. Крім того, здатність Французької Республіки та США вирішити 

протиріччя у вибухонебезпечному, турбулентному близькосхідному регіоні 

буде визначати не тільки регіональну ситуацію, а й динаміку сучасної 

міжнародної системи.  

Теоретико-методологічну основу пропонованого дослідження складає 

система загальнонаукових принципів та методів. Вибір методів дослідження 

був зумовлений необхідністю досягнення основної мети та розв’язання 

поставлених завдань. 

Методологія дослідження ґрунтується на хронологічному, порівняльно-

історичному методах і методі комплексного аналізу, які дають змогу 

розглянути всі події в їх еволюції, з урахуванням конкретної історичної 

ситуації, і простежити розвиток франко-американських відносин. 

Методологічною основою роботи є також принцип історизму, який 

передбачає політично та ідеологічно неупереджений аналіз зібраної 

інформації, як конкретних історичних обставин.  

У методології дослідження двосторонніх взаємин між державами 

застосовується, насамперед, системний підхід, що є усталеним напрямом 

методології наукового пізнання, який безпосередньо сприяє адекватній 



 

 

40 

 
 

постановці проблем та логічно-послідовній стратегії їх розв’язання. Він 

полягає в цілісному сприйнятті міжнародних відносин та в розумінні 

взаємопов’язаності й взаємозумовленості його елементів [68]. Тому важливу 

роль у дослідженні відіграє системний підхід, що дає можливість аналізувати 

арабський вектор зовнішньої політики США і Французької Республіки та 

уможливлює провести дослідження франко-американських відносин на 

загальному та двосторонньому рівнях. Методами, що використовуються в 

роботі в рамках системного підходу, є структурний та функціональний аналіз. 

За допомогою структурного аналізу проведено дослідження структури 

франко-американських відносин, у тому числі зовнішньополітичних зв’язків, 

які принципово важливі для збереження і розвитку відносин. Функціональний 

аналіз використано з метою дослідження того, які функції виконує 

мусульманський світ у двосторонніх взаєминах Французької Республіки та 

США. За допомогою системного підходу здійснено аналіз впливу 

близькосхідних конфліктів на динаміку розвитку франко-американських 

відносин.  

Метод конкретного аналізу (case studies) є одним із найпопулярніших у 

політичній науці, що пояснюється його значною гнучкістю. Один з основних 

теоретиків методу Р. Їн окреслив його “емпіричний підхід, який досліджує 

сучасний феномен у його звичному контексті, особливо у випадку розмитості 

межі між феноменом і контекстом”. Науковець виокремив п’ять елементів у 

структурі методу конкретного аналізу ситуацій: 

1) досліджуване питання; 

2) гіпотези; 

3) структурні частини аналізу; 

4) логічні зв’язки між зібраною інформацією та гіпотезами; 

5) критерії інтерпретації конкретної ситуації [43]. 

Метод конкретного аналізу ситуацій використовує якісний підхід, 

метою якого є пошук відповідності між теорією і зібраними даними за 

допомогою інтерпретації. Значного поширення набувають кейс-стадіс, які 
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виконують експланативну функцію щодо причинно-наслідкових зв’язків. 

Метод конкретного аналізу ситуацій був використаний нами під час аналізу 

причин сходження та розходження в поглядах Французької Республіки та 

США щодо близькосхідних конфліктів. 

Використаний у дисертаційному дослідження прогностичний аналіз 

передбачає моделювання можливих сценаріїв та шляхи їх досягнення. Крім 

того, він полягає в передбаченні, з’ясуванні перспективності явища чи 

процесу. Нами застосовано пошуковий прогностичний аналіз, за допомогою 

якого моделюються можливі сценарії щодо розвитку франко-американських 

відносин та щодо майбутнього розв’язання “іранської ядерної програми”. 

 Важливу роль у процесі дослідження відіграла теорія політичного 

реалізму, у рамках якої головним змістом є вивчення міждержавних 

конфліктів і воєн, а центральною проблемою – проблема безпеки. При цьому 

безпека розглядається передусім у воєнно-силовому та державно-

центристському вигляді. Ретроспективний метод застосований для 

відтворення комплексу факторів, що були причинами франко-американських 

зіткнень та франко-американської співпраці. Історико-політичний метод дає 

змогу зіставити дані різних джерел для відтворення кризи франко-

американських відносин, спричиненої військовою інтервенцією США в Ірак, а 

також щодо з’ясування причин  зближення позицій Франції та США після 

“іракської кризи”. Проблемно-хронологічний метод допомагає побачити 

періоди кризи, примирення, зближення та співпраці у франко-американських 

відносинах упродовж 2002-2017 рр. 

Геополітичний аналіз дав можливість представити цілісне бачення 

безпеки регіону Близького Сходу та Північної Африки, а також 

продемонстрував механізми зміцнення стабільності в регіоні. До того ж 

геополітичний метод дав змогу визначити певні закономірності просторової 

організації інтересів суб’єктів суспільних відносин.  

Основний обсяг роботи було виконано за допомогою аналізу документів 

і наукових публікацій, двосторонніх договорів, резолюцій РБ ООН. Адже 
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аналіз документів – це сукупність методичних прийомів, що застосовуються 

для одержання з документальних джерел інформації, необхідної для 

вирішення завдань дослідження. Крім того, метод систематизації 

використовувався в роботі для поділу джерел на певні групи. Отримана таким 

чином інформація аналізувалася, систематизувалися загальнодоступні факти 

та виявлялися нові. 

У дослідженні застосовано історичний метод, що допоміг побачити 

процес еволюції зовнішньополітичного курсу США щодо арабських держав 

та зміну позицій щодо співпраці з Французькою Республікою. За допомогою 

проблемно-хронологічного методу певні події і явища міжнародного життя 

було систематизовано в часовій послідовності. Нормативно-ціннісний метод 

використаний для з’ясування значення конкретних чинників впливу на процес 

змін у франко-американських відносинах. Порівняльний метод був корисний 

для визначення спільного та відмінного в позиціях Французької Республіки та 

США щодо вирішення близькосхідних конфліктів.  

Одним із наочних методів порівняльного дослідження ситуації регіону 

Близького Сходу та Північної Африки можна вважати SWOT-аналіз. Основне 

призначення такого аналізу – стратегічне планування, цей метод дослідження 

допомагає виділити етапи, фактори й компоненти геополітичного розвитку 

регіону, відразу звертаючи увагу на сильні та слабкі сторони.  

Застосовувалися і такі методи дослідження, як синхронний, який 

полягає у вивченні подій, що відбувалися одночасно, і діахронний – це 

вивчення і порівняння подій та явищ, що відбувалися в різний час. 

Синхронний аналіз уможливлює встановити взаємозв’язки між явищами та 

процесами, що відбуваються в один і той же період на різних територіях. 

Діахронний метод полягає у вивченні подібних явищ, що відбуваються в різні 

періоди, в різних масштабах і на різних територіях; розкриває суть явищ і 

подій за їх генетичним зв’язком, дає змогу виявити спільне, особливе і 

одиничне в об’єктах дослідження. 
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Методологія дослідження базується також на діалектичному підході, 

системному аналізі та синтезі, які дають можливість всебічно досліджувати 

предмет та простежувати еволюцію його розвитку. Основний акцент був 

зроблений на порівняльному методі, який ґрунтується на вивченні 

французьких та американських матеріалів, зокрема, виступів перших осіб 

держав і аналізу французьких та американських розробок інститутів 

міжнародних досліджень. 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали принципи 

політичного реалізму (“real politic”), неореалізму та конструктивізму. За 

допомогою методів конент-аналізу та івент-аналізу опрацьовано основні 

матеріали публічного дискурсу, інтерв’ю та статті політиків, що стосувались 

основних проблемних питань франко-американських  відносин.  

У нашому дослідженні використовувався історико-політичний метод, а 

саме досліджувалися франко-американські двосторонні відносини як 

особливий вид суспільних відносин шляхом аналізу зв’язків між державами, 

подій та поведінок учасників конфліктів, які виникали та розвивалися на 

Близькому Сході та в Північній Африці на поч. ХХІ ст. 

У роботі використовувалися також такі методи, як: історико-описовий 

та політико-описовий методи (реферування документальних джерел); 

порівняльно-історичний метод, а саме висвітлення спільного та відмінного у 

близькосхідній політиці обох держав; аналітико-прогностичний метод, тобто 

спроба спрогнозувати франко-американські відносини в майбутньому, 

базуючись на політичних принципах обох країн; метод періодизації, який дає 

змогу виокремити основні етапи розвитку франко-американських відносин, 

аналізуючи події, які відбулися протягом 2002-2017 рр. на Близькому Сході, 

тобто від кризи під час іракської війни до співробітництва щодо війни в Лівії; 

статистичний метод дав змогу оцінити суспільну думку громадян двох держав 

щодо конфліктів на Близькому Сході та в Північній Африці; метод 

актуалізації знань уможливив визначення новизни предмету дослідження. 
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Використовуються також прикладні міждисциплінарні методи, що 

розвиваються на базі загальнонаукових підходів. Такі підходи притаманні 

сучасним науковим дослідженням. Вони відображають інтегративні тенденції 

в розвитку науки. Під час аналізу джерел використовувалися емпірико-

аналітичний, логічний, історичний методи дослідження. Логіка дослідження 

вимагала також таких методів аналізу ситуації, як спостереження та 

порівняння, що допомогло провести комплексне дослідження франко-

американських відносин крізь призму близькосхідних конфліктів на початку 

ХХІ ст. Метод абстрагування дав змогу не брати до уваги несуттєві 

властивості, зв’язки та виділити тільки основні риси, на яких було 

зосереджено дослідження. 

У ході дослідження використовувався також контент-аналіз, івент-

аналіз і когнітивне картування. Під час роботи з матеріалами ми 

користувалися якісним контент-аналізом, націленим насамперед на змістовне 

вивчення текстового матеріалу з точки зору політичного контексту і 

виділених політичних категорій. Для оцінки характеру змін політичних 

ситуацій, інтенсивності зміни політичних подій і визначення основних 

тенденцій еволюції політичної ситуації застосовувався івент-аналіз. 

Досліджуючи роль лідерів у розвитку двосторонніх відносин і в процесі 

прийняття політичних рішень, ми використовували елементи когнітивного 

картування. 

Отже, використання зазначених методів дало змогу забезпечити 

науковість процесу розв’язання поставлених завдань та достовірність 

зроблених висновків. 

 

1.2. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база 

дослідження 

Особливістю дослідження двосторонніх взаємин між Французькою 

Республікою та США в контексті близькосхідних конфліктів є аналіз впливу 

цих конфліктів на франко-американські відносини, висвітлення 
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близькосхідного вектора французької та американської зовнішньої політики і 

дослідження еволюції франко-американських відносин. 

З метою всестороннього висвітлення проблематики в дисертаційному 

дослідженні використовувалися напрацювання українських, європейських та 

американських науковців. У зарубіжній науковій літературі домінують праці, 

що досліджують зовнішню політику США на Близькому Сході, 

близькосхідний аспект політики Французької Республіки та причини і 

наслідки близькосхідних конфліктів тощо. Проте немає комплексного 

дослідження, яке б відтворило загальну картину ролі близькосхідних 

конфліктів у франко-американських відносинах. Здебільшого науковці 

приділяють увагу “іракській кризі” та палестино-ізраїльському конфлікту і їх 

впливу на погіршення взаємин між двома країнами. Це свідчить про 

вузькоспеціалізований аналіз проблеми в працях західних політологів. 

Використовуючи проблемний підхід до аналізу стану наукової розробки 

теми дисертації, увесь масив історіографічних джерел ми умовно згрупували 

за кількома ключовими аспектами: 1) праці, які розглядають, власне, франко-

американські відносини; 2) дослідження близькосхідних конфліктів, 

зовнішньої політики Французької Республіки та США на Близькому Сході. 

До першої групи належать дослідження, що фокусуються на аналізі 

франко-американських відносин у контексті близькосхідних конфліктів. 

Двостороннім взаєминам Французької Республіки та США присвятили роботи 

такі західні науковці, як: Ж. Адреані [141], А. Аж [213], П. Ансер [215-217], 

Ж. Баут [148-149], Л. Бендер [156], Ф. Бозо [163-164], П. Боніфас [158-160], 

М. Бреннер [165], П. Бюлєр [167], Ж. Вайс [291-293], Дж. Гафні [202], Ф.-М. 

Дефарж [182-183], Л. Енекін [220], М. Лакоми [231], Ж. Ліонель [238], 

Р. Люкік [243], П. Меландрі [246-247], Т. де Монбріаль [252-253], 

Ж. Монгреньє [250-251], К. Муасі [249], Г. Пармантьє [258], С. Серфаті [280], 

М. Фуши [201], Д. Хемільтон [201] та інші. Розвиток франко-американських 

відносин був предметом дослідження і російських учених B. Гаврилова [20], 

М. Панюжевої [81-84], Ж. Сапіра [109], Н. Тищук [116], А. Філатової [120-
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121]. В українській науці немає досліджень, присвячених аналізу еволюції 

франко-американських відносин у контексті вирішення конфліктів на 

Близькому Сході. Більшість із названих праць характеризується 

фокусуванням на окремих аспектах зовнішньої політики Франції та США або 

ж на трансатлантичних відносинах у цілому. Проте у величезному комплексі 

літератури ми можемо виокремити дослідження українських учених, які 

присвячувалися проблемам трансатлантичних відносин: Ю. Басняк [4-6], 

Б. Гончара [22], Ю. Гончара [23], О. Лозовицького [60-62], П. Синовець [108-

109], В. Шведа [128], Г. Шелест [129-130] та ін.  

Cеред великої кількості публікацій, присвячених розвитку франко-

американських відносин, можна виділити праці франко-американського 

науковця Ж. Вайса. Автор зазначає у своїх роботах, що після епохи 

американської наддержави в кінці Холодної війни, боротьба з тероризмом та 

фінансова криза прискорили створення світу “postaméricain” 

(“постамериканський”), у якому гнучкість і перевага Вашингтона підірвана. 

Б. Обама в перший період свого президентства зіткнувся з переходом та 

намагався перепрограмувати американське керівництво пристосуватися до 

багатополярної системи. У своєму дослідженні “Барак Обама та його 

зовнішня політика (2008-2012)” [291] вчений описує ентузіазм європейців, 

особливо французів, щодо приходу до влади Б. Обами та покращення 

трансатлантичних відносин. Ж. Вайс у своїй роботі “Арабо-ізраїльський 

конфлікт як франко-американський виклик” [293] звертає увагу на франко-

американські протиріччя щодо палестино-ізраїльського мирного процесу та 

закликає ці держави до об’єднання щодо вирішення основного конфлікту на 

Близькому Сході. Проте дoслідник не звертає увагу на вплив інших 

близькосхідних конфліктів на еволюцію франко-американських відносин.  

Слід відзначити колективну роботу американських (Ч. Когана, 

Д. Коулмана) і французьких учених (С. Берштейн, Ф. Бозо, Б. Бурльяге, 

Д. Дешена, Ж. лє Воґером, Ж.-А. Суту) за редакцією Р. Люкіча “Конфлікти і 

співробітництво у франко-американських відносинах: від генерала де Голля 
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до Ніколя Саркозі” [243], де аналізуються особливості франко-американських 

відносин з часів де Голля і до 2009 р. Для даного дисертаційного дослідження 

особливо корисними були розділи, присвячені франко-американському 

конфлікту через війну в Іраку 2003 р., особливостям американської та 

французької моделей боротьби з тероризмом, франко-американським 

відносинам під час президентства Н. Саркозі. Автори вважають, що 

конфлікти, які виникали між Францією і США у сфері зовнішньої політики 

після закінчення Другої світової війни, виникали насамперед через безліч 

спірних питань між країнами. Як тільки США зачіпали життєво важливі 

французькі інтереси, намагаючись нав’язати своє бачення зовнішньої 

політики у стратегічно важливих для Франції регіонах, насамперед у Європі 

та на Близькому Сході, французькі лідери чинили опір.  

Двостороннім відносинам Франції та США істотну увагу у своїх 

дослідженнях приділяє польський науковець М. Лякоми у своїй праці “США в 

зовнішній політиці Франції в післявоєнний період” [231]. Автор аналізує 

співробітництво і кризові ситуації Французької Республіки та США в 

післявоєнний період. Дослідження поділене на розділи, а саме: франко-

американські відносини до 1989 р.; НАТО у франко-американських 

відносинах, європейська інтеграція у франко-американських відносинах; 

Близький Схід у франко-американських відносинах; ООН, Росія та Африка у 

франко-американських відносинах. Однак автор зображає тільки загальні 

риси розвитку франко-американських відносин, не охоплюючи детального 

аналізу. 

Особливої уваги заслуговує робота М. Бреннера, американського 

професора з університету Піттсбурга, та Г. Пармантьє, директора 

Французького центру з вивчення США у Французькому Інституті 

міжнародних відносин (IFRI), “Відмінності: американо-французькі відносини 

в новій ері” [165], присвячена основним аспектам розвитку двосторонніх 

відносин у період з 1990-х рр. до 2002 р. Особливу увагу приділено політиці 

двох країн стосовно НАТО, ЄС і Косовському конфлікту, а також 
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економічним аспектам взаємин. На думку авторів, весь час виникають 

розбіжності між Францією і США, а спільні інтереси змушують ці країни 

розробляти умови для успішної співпраці. Основними проблемами, які 

викликали розбіжності у відносинах у досліджуваного періоду, були: 

створення нової європейської системи безпеки, контроль над конкуренцією в 

економічній сфері, способи вирішення конфліктів у колишній Югославії.  

Варто відзначити працю “Франція, Америка і світ: нова ера у франко-

американських відносинах?” [201] американського професора С. Хемільтона 

та французького політолога й дипломата М. Фуши. Їхня робота висвітлює 

зміни у французькій та американській внутрішній політиці, а також 

драматичні потрясіння на міжнародній арені. Науковці рекомендують як 

можливості, так і виклики для нового старту у двосторонніх відносинах між 

Францією і Сполученими Штатами. Автори і практики з обох країн 

пропонують свої погляди на спільні завдання в різних сферах, починаючи від 

глобальних економічних та безпекових питань і до питань стабільності на 

Близькому Сході, у Середземномор’ї та Африці, а також відносини з Росією. 

Ця колективна робота написана американськими та французькими 

дослідниками, які об’єдналися у франко-американську стратегічну групу за 

підтримки Фонду ім. Роберта Шумана та Центру трансатлантичних 

досліджень. У ній аналізуються ключові питання, які доводиться вирішувати 

Франції та США в даний час: економічна криза, подальший розвиток євро-

атлантичних відносин у галузі безпеки, розробка політичної стратегії щодо 

Росії, Середземноморського регіону та Близького Сходу, Африки. На думку 

авторів, прихід Б. Обами до влади сприяв зміцненню франко-американських 

відносин, завдяки таким діям нового президента: формуванню 

проєвропейськи налаштованої команди, розробці нової стратегії в Афганістані 

і нових підходів до Близького Сходу, а також двом поїздкам Б. Обами до 

Франції в квітні і червні 2009 р. У роботі пропонуються можливі способи 

вирішення виділених основних проблем та галузі співробітництва Франції та 

США в цих напрямках. Автори вважають, що франко-американська співпраця 
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з цих питань, імовірно, стане випробуванням на міцність відносин двох 

держав. 

Дослідник міжнародних відносин Сорбонського університету A. Бозо та 

директор Французького центру досліджень США Г. Пармантьє в праці 

“Франція та США: невелике примирення?” [163] описують франко-

американські відносини кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. і намагаються 

проаналізувати причини періоду кризи та примирення. 

У сфері франко-американських відносин потужним є доробок А. Ажа 

“Історія франко-американських відносин від зародження до наших днів” 

[213]. Французький політолог описує історію виникнення франко-

американських відносин, а також етапи співробітництва та суперництва між 

двома країнами. 

Американський професор Ж. Девіс у роботі “Вимушені союзники і 

конкуруючі партнери. Американо-французькі відносини на межі?” також 

досить детально досліджує франко-американські відносини, спираючись на 

події минулого, в основному в період з 2000 до 2003 рр. Науковець приділяє 

особливу увагу таким питанням: порівняння французького та американського 

бачення світу в цілому, будівництво європейської політики безпеки й оборони 

і трансатлантичні відносини, “доктрина Буша” і французька доктрина 

ядерного стримування, політика Франції та США щодо “осі зла”. Автор 

вважає, що Франція прагне до багатополярного світу, у якому в неї буде 

більше можливостей для здійснення свого впливу. США, у свою чергу, зовсім 

не прагнуть до гегемонії. Односторонні дії Сполучених Штатів пояснюються 

відсутністю альтернативного рішення і слабкістю союзників при виникненні 

реальної загрози національним інтересам. 

Погіршенню франко-американських відносин присвячена книга 

Л. Пісар “Буря над Атлантикою (Франція та США щодо іракської кризи)” 

[259]. Доктор політичних наук Л. Пісар працювала в Білому домі та зі власних 

спогадів розповідає про авантюри, що відбувалися навколо війни в Іраку. 

Автор детально описує погіршення взаємин Французької Республіки та США 
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під час “іракської кризи” та здійснює аналіз політики Дж. Буша-молодшого на 

Близькому Сході. 

Заслуговує нашої уваги праця відомих французьких 

журналістів В. Вейлса та Ж.-М. Коломбані “Які ж насправді взаємини Франції 

та США (у контексті іракської війни)” [176], що описує джерела 

антиамериканізму та франкофобії, франко-американське суперництво у світі, 

кризу франко-американських відносин 2003 р. та вихід із неї, а саме 

відродження трансатлантичного альянсу. 

Директор Французького інституту міжнародних відносин (IFRI) 

Т. де Монтбріаль у дослідженні “Франко-американські відносини: історико-

структурний аналіз” [253] розглядає історію франко-американських відносин, 

звертаючи значну увагу на період правління Ш. де Голля та “іракську кризу” 

як фактори розриву взаємин між Французькою Республікою та США. 

Спроба більш комплексного аналізу франко-американських відносин 

була зроблена в дослідженнях російських науковців. Серед них слід 

відзначити дисертаційне дослідження А. Філатової “Відносини США і 

Франції наприкінці XX- на початку XXI ст.: політичні, військові та 

соціокультурні аспекти” [120]. Автор розглядає трансатлантичні відносини 

крізь призму франко-американських відносин, приділяючи особливу увагу 

співпраці двох країн у військових конфліктах та їх підходах до НАТО і ЄС, у 

період з 1995 до 2007 рр. Дослідження аналізує зовнішньополітичні погляди 

Б. Клінтона і Ж. Ширака щодо розвитку франко-американських відносин, 

конфлікт у Боснії, зіткнення інтересів Франції та США в рамках НАТО, 

взаємодію двох держав під час війни в Косово, розвиток інтеграційних 

процесів у Європі та франко-американські відносини. У період з 2001 до 2007 

рр. основну увагу приділено дослідженню тенденцій у двосторонніх 

відносинах після подій 11 вересня і початку війни в Афганістані, розширення 

НАТО, кризі в американо-французьких відносинах через війну в Іраку, 

поглядам Франції та США на ЄПБО. Робота також присвячена аналізу 

соціокультурних аспектів американо-французьких відносин, розглядається 
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культурний розвиток країн. Суперечливі відносини виражалися у 

французькому антиамериканізмі та антифранцузьких настроях і франкофобії в 

США. Автор доходить висновку про те, що такі настрої були важливим 

показником розбіжностей між країнами і використовувалися політиками, але 

в той же час не спричинили серйозних політичних чи економічних наслідків. 

У цілому А. Філатова характеризує відносини між США і Францією в період з 

1995 до 2007 рр. як неоднозначні, суперечливі і часто непослідовні. 

Ще однією спробою дослідження в російській науковій літературі було 

дисертаційне дослідження Н. Тищук “Розвиток відносин Франції та США на 

початку ХХІ ст.” [116]. Автор розглядає взаємодію США і Франції в 

ключових міжнародних організаціях на початку XXI століття на прикладі 

ООН, НАТО, ЄС, а також аналізує регіональні аспекти і глобальні проблеми 

сучасності у франко-американських відносинах на початку XXІ ст., а саме: 

порівняння позицій США і Франції щодо проблеми врегулювання арабо-

ізраїльського конфлікту в 2000-і роки, сирійсько-ліванський напрямок у 

франко-американських відносинах, вплив війни в Іраку 2003 р. на франко-

американські відносини, порівняння позицій Франції і США щодо іранської 

ядерної проблеми в 2000-ті роки, взаємодія США і Франції в Афганістані в 

першому десятилітті XXI ст. Дослідниця також звертає увагу на актуальні 

проблеми сучасності у франко-американських відносинах на початку XXI ст., 

зокрема, співробітництво Франції і США в боротьбі з міжнародним 

тероризмом після 11 вересня 2001 р., питання роззброєння, ядерна енергетика, 

боротьба з розповсюдженням ЗМЗ у франко-американських відносинах, 

порівняння підходів Франції і США з питань кліматичних змін. Згадуються й 

окремі аспекти франко-американських військових, політичних, науково-

технологічних, економічних відносин у першому десятилітті XXI ст.  

Слід відзначити дисертаційне дослідження М. Панюжевої “Франко-

американські відносини в сфері безпеки і особливості їх реалізації на 

євроатлантичному і близькосхідному напрямках (2001-2013 рр.)” [84]. Автор 

коротко охарактеризовує ізраїльсько-палестинський конфлікт, іракську та 
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ліванську кризи, конфлікт у Афганістані та іранську проблему і звертає 

більшу увагу на проблему реінтеграції Франції в НАТО та позицію США 

щодо цього питання, а також на підходи двох держав щодо питань 

європейської безпеки. 

Значну цінність для нашого дослідження становлять монографічні 

праці, які видаються науково-дослідницькими центрами Франції та США. 

Вони представлені розробками таких “мозкових центрів” у Західному світі, як 

Інститут Брукінгса (США), Інститут міжнародних та стратегічних досліджень 

(IRIS, Франція), Французький інститут міжнародних відносин (IFRI), Центр 

Трансатлантичних Відносин, Фундація стратегічних досліджень (Париж) 

тощо. На Заході функціонує широка і розгалужена мережа науково-

аналітичних та експортних структур у сфері стратегічного дослідження, 

аналізу міжнародних відносин, геополітичного планування тощо. Ці так звані 

“мозкові центри” (Think Tanks) мають прямий вихід на політикоформувальні 

кола та зв’язок з вищою політичною владою, що відповідає за прийняття 

стратегічних рішень. 

До другої групи належать дослідження близькосхідних конфліктів, 

зовнішньої політики Французької Республіки та США на Близькому Сході. 

Для більш чіткого розуміння ситуації і розстановки сил на Близькому Сході 

активно використовувалися праці, присвячені як розвитку близькосхідних 

конфліктів, так і формуванню регіональної політики Французької Республіки 

та США, таких дослідників, як М. Вайс [294], Ю. Ведрін [295], А. Волович 

[17-18], Т. Ґарсін [204], Ж. Ебер [218-219], А. Захарченко [28-34], С. Зінько 

[40-42], Г. Кісінджер [228], О. Колобова [10], Г. Мирзаян [70-71], Ж.-К. Нотен 

[254], М. Носов [77], Н. Оласюк [79], Б. Парахонський [9], Ж. Фрідмен [199-

200], Г. Яворська [140]. Вивченням близькосхідної політики Французької 

Республіки займалися М. Агаджанян [2], Н. Бородіна [13], Т. Звєрєва [35-39], 

Ю. Зинькіна [43-44], Е. Кірсанов [48], В. Куделєв [55], Н. Мохов [72], 

Р. Сущенко [113], Е. Обичкіна [78], Ю. Рубінський [102-104], І. Тюріна [117], 

Ф. Шарільон [170-172] та ін. Аналіз близькосхідного вектора зовнішньої 
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політики США здійснювали С. Авдєєва [1], Е. Епштейн [27], Г. Косач [53], 

Н. Лубніна [63], В. Нагайчук [74], А. Подцероб [87] та ін. 

Досліджуючи проблему ролі близькосхідних конфліктів у франко-

американських відносинах, звертаємо увагу на праці, в яких висвітлена 

зовнішня політика Французької Республіки та США. Робота директора 

Інституту стратегічних досліджень, професора Ф. Шарільона “Зовнішня 

політика Франції” [171] висвітлює розрив євро-атлантичної системи, 

реформаторські амбіції Н. Саркозі, зовнішню політику Французької 

Республіки в Африці та в Середземномор’ї, а також демонструє визначні 

промови президентів Франції. 

Крім того, слід згадати в розрізі даної тематики праці французьких 

експертів з міжнародних відносин. Наприклад, у роботі “Франція проти 

імперії” [160] П. Боніфаса детально описує причини та суть розбіжностей 

Франції та США через війну в Іраку 2003 р. Дослідження відомого 

французького дослідника М. Вайса “Сила або вплив? Франція у світі з 1958 

р.” [290] присвячене зoвнішній політиці Франції з 1958 р. до наших днів. Крім 

ретельного аналізу зовнішньої політики Французької Республіки, увага 

приділяється і франко-американським відносинам. 

Варто звернути увагу на колективну монографію “Близький Схід: 

міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для  України” [9] 

за редакцією Б. Парахонського. Крім того, слід відзначити праці 

А. Захарченко “Арабсько-ізраїльський конфлікт: проблеми вирішення на 

сучасному етапі” [28], “Політика США, ЄС і Росії в контексті основних 

проблем безпеки Близького Сходу” [33], у яких автор розглядає глобалізаційні  

процеси  на  Близькому Сході через призму арабсько-ізраїльського конфлікту, 

а також звертає увагу на безпекові проблеми і конфлікти в арабському світі та 

спроби їх вирішення. Український науковець у своєму дисертаційному 

дослідженні [31] на основі вивчення праць представників американської 

політичної науки комплексно проаналізувала різні аспекти політики США 

щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Вона систематизує 
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основні напрямки політичної думки США, визначає ступінь впливу наукових 

розробок американської політології на еволюцію концептуального 

оформлення політичної лінії Вашингтона щодо зазначеної проблеми. 

У Російській Федерації тематиці трансатлантичних відносин присвячено 

багато робіт, деякі з них частково охоплюють і аналіз взаємин між 

Французькою Республікою та США. Праця російських науковців 

“Близькосхідна політика великих держав і арабо-ізраїльський конфлікт” [10] 

за загальною редакцією О. Колобова висвітлює закономірності та особливості 

близькосхідної політики великих держав протягом нового і новітнього часу. 

Спеціально розглянуто складний процес урегулювання арабо-ізраїльського 

конфлікту провідними країнами світу, серед яких виділяють і Французьку 

Республіку та США. 

Є. Обічкіна в дослідженні “Франція в пошуках зовнішньополітичних 

орієнтирів у постбіполярному світі” [78] здійснила аналіз основних напрямків 

зовнішньополітичного курсу Франції кін. XX – поч. XXI ст. Автор показує 

неоголлістську формулу трансатлантичної співпраці Ж. Ширака, а також 

окремі протиріччя франко-американського партнерства, у тому числі 

співпрацю по лінії Франція-НАТО та США-ЄС. 

У колективній монографії “Франція. У пошуках нових шляхів” [103] за 

редакцією Ю. Рубінського аналізуються особливості внутрішньої і зовнішньої 

політики Франції під впливом глобальних змін у світі. Зачіпаються також 

проблемні моменти франко-американських відносин. До того ж дослідник у 

праці “Франція. Час Саркозі” [102] значну увагу приділив зовнішній політиці, 

яку проводив Н. Саркозі. Автор також аналізує зовнішню політику 

Французької Республіки, у тому числі і франко-американські відносини. 

Учений вважає, що політика Н. Саркозі має суто прагматичний характер. 

Французький президент сподівався на те, що, усвідомивши неефективність 

практики односторонніх дій, яка проводилася адміністрацією президента 

Дж. Буша, Б. Обама буде більше потребувати підтримки європейських 
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союзників. Для Євросоюзу також потребує оновлення трансатлантичного 

діалогу, ініціатором якого, на думку Н. Саркозі, повинна стати Франція.  

І. Тюріна досліджує роль французької школи міжнародних відносин у 

визначенні та реалізації зовнішньої політики Французької Республіки, 

арабський вектор у французькій зовнішній політиці, франкофонію в системі 

взаємодії Франції і країн арабського світу та становлення і розвиток Союзу 

заради Середземномор’я як моделі регіоналізації та політичного 

співробітництва Франції з країнами арабського світу у своїй праці “Арабський 

вектор у політиці сучасної Французької Республіки” [117]. 

Ю. Зинькiна займається сирійсько-ліванським напрямком французької 

політики. Автор підкреслює, що Сирія та Ліван представляють для Франції 

особливий інтерес на Близькому Сході через сформовані традиційні зв’язки 

офіційного Парижа з цими державами [43-44]. 

У дисертаційному дослідженні “Близькосхідна політика Франції в 

період президентства Ж. Ширака (1995-2007 рр.)” [13] Н. Бородкіна вивчає 

реалізацію концепції зовнішньої політики Франції на Близькому Сході при 

президентові Ж. Шираку. Дослідження охоплює ті країни, які французьке 

керівництво на чолі з президентом Ж. Шираком виділяло як ключові серед 

держав, що входять у концепцію “Розширений Близький Схід”: Ізраїль, 

Палестинська автономія, Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, Сирія, Ліван, 

Іран, Ірак, Туреччина. 

Близькосхідним конфліктам та їхній ролі у франко-американських 

відносинах присвячені також інші роботи. Праця директора Інституту 

міжнародних і стратегічних відносин (Франція) П. Боніфаса “Геополітика. 

Міжнародні відносини” [159] аналізує міжнародні конфлікти та нові тенденції 

геополітики. Дослідження Ж.-К. Нотена “Правда щодо нашої війни в Лівії” 

[254] описує прийняття резолюції 1973 р. щодо військової інтервенції в Лівію, 

повалення режиму М. Каддафі, воєнні операції, а також автор критикує 

політику Н. Саркозі щодо Лівії. М. Носов у монографії “Глобальні аспекти 

трансатлантичних відносин” [77] визначає основні фактори трансатлантичних 
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протиріч. В. Швед у праці “Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях  

трансатлантичної спільноти” [128] проводить аналіз близькосхідної 

зовнішньої політики США та ЄС.  

Незважаючи на велику кількість наукових розробок у вказаній сфері, 

все ж таки комплексного дослідження ролі близькосхідних конфліктів у 

франко-американських відносинах на сьогодні не існує. Проте необхідно 

зазначити, що увага зверталася не на всі близькосхідні конфлікти, які 

впливали на еволюцію франко-американських відносин, тому що вони, на 

наш погляд, були менш важливими безпосередньо в досліджуваний період. 

Мета й завдання пропонованого дослідження вимагають використання 

широкого кола джерел. Залежно від інформативності та походження 

документально-джерельну базу дисертації було поділено на кілька груп. 

Першу групу становлять документи. До них належать франко-

американські договори, спільні декларації, резолюції РБ ООН, матеріали МЗС 

Франції та Держдепартаменту США тощо. Ці документи є дуже важливі, 

оскільки вони складають основу сучасних франко-американських відносин, 

дають загальне уявлення про стан двосторонніх відносин у політичній та 

інших сферах. До цієї групи також належать матеріали офіційних сайтів 

президента Франції Ф. Олланда, президента Франції Н. Саркозі, президента 

Франції Ж. Ширака, уряду Франції, Міністерства закордонних та 

європейських справ Франції, Міністерства оборони Франції, Посольства 

Франції в США, Постійного представництва Франції в ООН, президента 

США Дж. Буша, президента США Б. Обами, уряду США, Держдепартаменту 

США, Конгресу США. Зазначені джерела дають змогу отримати найновішу і 

достовірну інформацію про різні події, що відбулися в цих державах, про 

зустрічі та поїздки вищих посадових осіб цих держав, що уможливлює 

простежити за розвитком франко-американських відносин і еволюцією 

зовнішньої політики цих держав. 

До другої групи джерел входять виступи американських та французьких 

офіційних персон (президентів Ж. Ширака, Н. Саркозі, Ф. Олланда, Дж. Буша-
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молодшого, Б. Обами, державних секретарів К. Павелла, К. Райс, Г. Клінтон, 

Дж. Керрі, міністрів закордонних справ Д. де Вільпена, М. Барньє, Ф. Дуст-

Блазі, Б. Кушнера, М. Альо-Марі, А. Жюппе, Л. Фабіуса, Ж.-М. Еро), що 

стосуються франко-американського співробітництва чи протиріччя на 

Близькому Сході та в Північній Африці. Сюди належать документи, що 

містять записи спільних прес-конференцій, протоколи зустрічей президентів 

Франції та США, а також аналіз хронологічних подій офіційних та 

неофіційних зустрічей головних осіб держав, самітів РБ ООН, конференцій, 

що дало змогу простежити кількість і частоту зустрічей та офіційну оцінку 

преси і простежити розвиток франко-американських відносин та 

співробітництво двох країн на Близькому Сході в першому десятилітті ХХІ ст. 

Третя група – матеріали преси. Для повного та всебічного висвітлення й 

аналізу досліджуваної проблеми були використані матеріали французької, 

американської, російської та української преси. Серед них можна виділити 

такі французькі та американські друковані видання, як “Le monde”, “Le 

Figaro”, “La Libération”, “Le Nouvel Observateur”, “The New York Times”, “The 

Washington Post” та ін. 

У зазначених періодичних виданнях висвітлюються окремі аспекти 

політики Франції та США і безпосередньо франко-американських відносин, 

аналізуються загострення конфліктів на Близькому Сході, надається 

найновіша інформація щодо проблем безпеки у світі, а також містяться 

інтерв’ю з вищими посадовими особами цих держав. 

Четвертою групою є розробки політологів та експертів з міжнародних 

відносин щодо розвитку подій у мусульманському світі та їхнього впливу на 

франко-американські відносини. Значну увагу привертає Брукінгський 

інститут (США), Інститут міжнародних та стратегічних досліджень (IRIS, 

Франція), Французький інститут міжнародних відносин (IFRI), Центр 

трансатлантичних відносин, Фундація стратегічних досліджень (Париж) тощо. 

Проблема франко-американських відносин інтенсивно досліджується в Центрі 

дослідження Європа-США при Брукінгському інституті (Вашингтон). 
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Ж. Вайс, дослідник трансатлантичних відносин, у своїх працях аналізує 

франко-американські розходження в поглядах щодо конфліктів на Близькому 

Сході. Інститут Брукінгса – це один з найактивніших центрів дослідження 

політики США в мусульманських країнах. Центр досліджень Близького Сходу 

вивчає зміни режиму та державне будівництво в Іраку, вирішення палестино-

ізраїльського конфлікту, взаємини США з ісламським світом. У цій групі 

розглядаємо також Інтернет-публікації. Значну роль у роботі займають 

наукові публікації таких видань, як: “Brookings Review”, “French Politics, 

Culture and Society”, “Documentation française” Quai Voltaire, Bibliothèque 

Science Po, Centre Thucydide (AFRI), “Foreign affairs” тощо. Зазначені 

матеріали дають можливість побачити наукові розробки з досліджуваної 

проблеми та простежити стан розробки проблеми у Французькій Республіці та 

США.  
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РОЗДІЛ 2.  

БЛИЗЬКОСХІДНА ПОЛІТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ  

 

2.1. Франко-американські протиріччя щодо палестино-

ізраїльського конфлікту 

Близькосхідні конфлікти є справжнім “гордієвим вузлом”, розв’язання 

якого впливає не тільки на міжнародну безпеку та стабільність, але й на 

розвиток двосторонніх взаємин між Французькою Республікою та США. 

Палестино-ізраїльський конфлікт залишається однією з найбільших криз на 

Близькому Сході. Він дестабілізував ситуацію не тільки в регіоні, а й 

торкнувся світового масштабу. США та Французька Республіка, як 

посередники на Близькому Сході, обрали дещо протилежні позиції у 

вирішенні цього багаторічного конфлікту. В той час як Париж надає перевагу 

багатосторонньому мирному розв’язанню палестино-ізраїльського конфлікту, 

дотримується більш прагматичної позиції, можливо, через міцні 

постколоніальні зв’язки та географічну близькість із країнами Близького 

Сходу та Північної Африки, Вашингтон веде відкриту проізраїльську 

політику.  

Ще під час Холодної війни Франція перетворилася на західного 

захисника інтересів близькосхідного регіону. Як стверджує французький 

дослідник П. Боніфас, “дружні взаємини з країнами, що розвиваються, дають 

відчуття незалежності від США і вважаються частиною боротьби Франції за 

міжнародний вплив у біполярному світі” [160].  

Слід зазначити, що дипломатія Ж. Ширака, по суті, була апологетом 

класичного голлізму, тому що зберігала власну лінію в близькосхідному 

врегулюванні, відмінну від США та інших країн ЄС. Тільки таким способом 

Франція могла перешкоджати встановленню американської монополії на 

втручання в близькосхідний регіон. Хоча сьогодні Французька Республіка 

поступово відходить від жорсткої голлістської моделі до більш гнучкої 
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умовної неголлістської концепції, яка більше відповідає умовам міжнародної 

системи, що змінилася. Про це свідчить вступ Французької Республіки в 

НАТО та її активніша співпраця зі США в останні роки. Проте Париж досі 

намагається зберегти відносну рівновагу, баланс у відносинах з палестинцями 

та Ізраїлем, на відміну від Вашингтона, який незмінно займає проізраїльську 

позицію, а сам Ізраїль перетворив на знаряддя досягнення своїх цілей на 

Близькому Сході.  

Зазначимо, що французький уряд вважає, що ЄС не повинен 

обмежуватися в цьому конфлікті тільки роллю спостерігача, а повинен 

виступати за прямий палестино-ізраїльський діалог. Крім того, Париж не 

забуває про інтереси Лівану, який повинен зміцнити свій суверенітет, а Ізраїль 

мусить повернути Голанські висоти Сирії [78, c. 366]. 

На початку ХХІ ст. розпочався спалах другої палестинської інтифади, 

яка характеризувалася посиленням арабо-ізраїльського конфлікту, 

супроводжувалася масовими демонстраціями, зіткненнями з поліцією та 

серією терактів, зокрема, скоєних шагідами. Крім того, візит майбутнього 

прем’єра Ізраїлю А. Шарона на Храмову гору в Єрусалимі вплинув на 

ескалацію конфлікту, тому що арабське населення трактувало цей візит як 

провокацію. Ця подія і стала початком другої інтифади, під час якої до 2005 р. 

загинуло понад 4500 людей [231, c. 241]. Попри багаторазові спроби 

залагодження конфлікту, ситуація на Близькому Сході і надалі погіршувалась. 

Уже в квітні 2001 р. ізраїльська армія розпочала операцію в Секторі Газа, а в 

березні 2002 р. президент Палестинської автономії  був ізольований у Рамаллі 

[288, c. 821]. Разом з тим Я. Арафата перестали вважати партнером у 

переговорах щодо близькосхідного мирного процесу. Ключову роль тут 

відіграла, звичайно ж, позиція США. Вашингтон і Тель-Авів звинуватили 

Я. Арафата в підтримці терористичних організацій, а також у сприянні 

корупції в структурах Палестинської автономії [214].  

Однак у той час, коли США проводили спільну політику разом з 

ізраїльським урядом, французький президент Ж. Ширак підтримував 
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палестинців [158]. Позиція Ж. Ширака, як продовження позиції Ф. Міттерана, 

ґрунтувалася на необхідності створення життєздатної палестинської держави 

поряд з Ізраїлем, у чітких і визнаних кордонах та з дотриманням резолюцій 

ООН і міжнародного права [160]. 

Протягом 2002 р. напруга у франко-американських відносинах 

посилилася через відмінності в позиціях щодо Близького Сходу. США надали 

ізраїльтянам свободу дій на палестинських територіях і підтримували 

А. Шарона, який став прем’єр-міністром Ізраїлю, а Франція, навпаки, 

критикувала ізраїльську політику. Французька дипломатія критикувала 

позицію США, тому що А. Шарон поставив поза грою президента 

Палестинської автономії. Збільшення числа антиєврейських актів, скоєних у 

Франції в березні-квітні 2002 р., викликало ще й хвилю франкофобії в США 

[294, c. 221]. 

Що стосується США, то з кінця 2000 р. співробітники 

Держдепартаменту стверджували, що Вашингтон має на меті відсторонитися 

від прямої участі у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту [10, c. 

557]. Дж. Буш оголосив, що його адміністрація має намір співпрацювати з 

усіма державами, не впливаючи на прийняття їх рішень [49]. Проте вже в 

березні 2001 р. в Алімані на ХХ-ій нараді арабських держав прозвучала 

критика США за накладання вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про 

розміщення міжнародних спостерігачів на палестинських територіях, проти 

чого заперечували ізраїльтяни. Звідси випливає, що заява Дж. Буша про те, що 

США не буде чинити тиску ні на одну зі сторін, розходиться на практиці з 

конкретними діями. 

І все ж зовнішня політика США, яка здійснювалася силовими методами 

і з порушеннями норм міжнародного права, сприяла акселерації в регіоні 

терористичної діяльності ісламістських організацій. Феномен поділу країн 

адміністрацією Білого Дому на “погані” та “хороші” не сприяв вирішенню 

близькосхідного конфлікту. А навпаки, почалося нове загострення ситуації на 

Близькому Сході, яке міністр закордонних справ Франції Ю. Ведрін назвав 
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найсерйознішим за останні 10-15 років. Ці події впливали на внутрішнє 

становище і у Французькій Республіці. Відбулися серії актів, спрямованих 

проти синагог, єврейських шкіл, віруючих іудеїв, організовані зазвичай 

вихідцями з Близького Сходу. Тому й відбулися наполегливі заклики 

французької влади до мирного співіснування і діалогу між палестинськими та 

ізраїльськими громадами. Проте Ізраїль і США назвали Францію найбільш 

антисемітською країною в Європі. Загальний настрій французької 

інтелектуальної еліти був відображений у відозві “За справедливий і негайний 

мир на Близькому Сході”, під якою підписалися 2500 французьких 

інтелігентів у газеті “Le Monde”. Автори рішуче заявили, що уряд і армія 

Ізраїлю нав’язують усе більш принизливі і нелюдські умови існування 

палестинцям Cектора Газа і Західного берега річки Йордан і що прем’єр-

міністр Ізраїлю А. Шарон є головним винуватцем цього. Крім цього у відозві 

було спростовано звинувачення Франції в антисемітизмі: французи 

арабського походження не повинні вважати своїх співгромадян єврейського 

походження винними в нещасті палестинців, як і французькі євреї не повинні 

вважати, що критикувати ізраїльську політику – це значить бути антисемітом 

[78, c. 370]. 

Ю. Ведрін підкреслив, що найкращим виходом із кризи було б 

повернення до мирного процесу, незважаючи на боротьбу з тероризмом [78, 

c. 371]. Він вказав на два завдання для французької дипломатії. Франція 

повинна чітко заявити про свою позицію, працювати над становленням 

спільного рішення членів ЄС, серед яких є серйозні розбіжності. 12 лютого 

2002 р. позиція Франції була озвучена на конференції голів МЗС ЄС і 

Організації Ісламської конференції у Стамбулі, де вона запропонувала 

проголосити палестинську державу, прийняти її в ООН і потім продовжити 

переговорний процес з Ізраїлем. Проте США та Ізраїль назвали таке рішення 

заохоченням палестинського терору [78, c. 373]. 

Однак мирний процес Осло, ініціатива “Дорожньої карти” та зусилля 

державного секретаря США К. Райс, яка прагнула оживити діалог між двома 
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сторонами, зменшили масштаб розбіжностей, що стало поштовхом до більш 

глибокого порозуміння між двома державами. План „Дорожня карта”, який 

був проголошений 24 червня 2002 р. Дж. Бушем, відображав трьохетапний 

план побудови незалежної палестинської держави [34, c. 210]. В остаточному 

варіанті “Дорожня карта” була опублікована в листопаді того ж року Росією, 

ООН, ЄС і США [231, c. 242]. Участь ЄС у цій групі була, звичайно, успіхом 

Франції, яка була найбільш зацікавленою у виконанні ролі медіатора у 

близькосхідному мирному процесі. Однією з умов успішного виконання 

“Дорожньої карти” було виведення ізраїльських поселень та військ із Сектора 

Газа [243, c. 142]. Сполучені Штати Америки вважали, що Ізраїль не 

зобов’язаний залишати всі окуповані території, а Французька Республіка 

займала протилежну позицію. На наш погляд, ця позиція Парижа сприяє тому, 

що арабські країни мають більш позитивні відносини з країнами ЄС, ніж 

США, та перебувають у постійному діалозі з європейськими столицями. Як 

показує практика, дії провідних держав ЄС є більш спрогнозованими та менш 

радикальними, ніж США, що й збільшує рівень довіри до них арабських 

країн.  

Зазначимо, що на тлі проізраїльської позиції США основною ідеєю 

французької політики в регіоні є досягнення взаємного визнання 

ізраїльтянами і палестинцями прав на існування та безпеку один одного. 

Встановлення ізраїльсько-палестинського мирного процесу для всього регіону 

явно підтримувалося в Парижі, однак було поставлене під сумнів 

адміністрацією Дж. Буша. Представники уряду США вважали, що інші 

регіональні проблеми, такі як відсутність свободи і демократії в Іраку, були 

більш критичними на Близькому Сході. Американська позиція “дорога в 

Єрусалим проходить через Багдад” не збігалася з французькою точкою зору у 

2002-2003 рр. У лютому 2003 р. Дж. Буш заявив, що зміна режиму в Іраку 

послужить прикладом свободи для інших країн у регіоні, включаючи 

Палестину [293]. 
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Париж засуджував позицію США щодо концептуального зв’язку між 

“Аль-Каїдою” і палестинськими терористичними групами. На відміну від 

“Аль-Каїди”, з якою не вдається вести переговори, Париж зазначав, що 

палестинці мають законні політичні цілі і не є ні терористами, ні збройними 

угрупованнями. А якщо прирівнювати палестинців до “Аль-Каїди”, то 

“глобальна війна з тероризмом” делегітимізує вимоги палестинців, від чого 

виграють тільки радикали [293]. 

Починаючи з 2001 р., багато подій проілюстрували відмінності в 

поглядах Франції та США. Так, будівництво бар’єру на Західному березі 

критикувалося з боку Парижа і міжнародного співтовариства, але не в США. 

Хоча будівельні роботи й не проходили уздовж зеленої лінії (лінії перемир’я 

1949 р.), але вони зменшили здатність палестинців пересуватися, працювати 

та обробляти свої поля, а це зробило їхні погляди радикальнішими.  

Отже, події на Близькому Сході призвели до необхідності створення 

нової політики Парижа щодо цієї проблеми, яка повинна не лише враховувати 

традиційні інтереси Французької Республіки в регіоні, але також дати змогу 

Франції відігравати роль об’єктивного медіатора в ізраїльсько-

палестинському конфлікті. Як і раніше, цю мету не вдалося зреалізувати 

повністю, адже, як виявилось, Париж, Вашингтон і Тель-Авів мають 

докорінно відмінні підходи до подій на палестинських територіях. Передусім 

Франція критикувала майже всі дії Ізраїлю від початку другої інтифади. На 

думку французької дипломатії, Тель-Авів повинен скасувати всі санкції та 

обмеження, які накладено на Палестинську автономію з 2000 р., а ізраїльська 

армія повинна покинути Осло згідно з постановою мирних переговорів та 

військові операції Ізраїлю повинні припинитись. Париж був також 

противником нападів на легальні установи Палестинської автономії, а також 

відносно санкцій, застосованих щодо Я. Арафата. Французький міністр 

закордонних справ М. Барньє підкреслив, що ці напади є “репресійними” 

[150]. Французька Республіка була проти тиску Ізраїлю та США, які вимагали 

від палестинців обрати нового президента Палестинської автономії. Франція, 
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як і ЄС, займала критичну позицію щодо ідей Вашингтона. Париж заявляв, що 

тільки самі палестинці можуть приймати рішення законності вибору своїх 

правителів [214, c. 46]. У рамках ООН Франція неодноразово підтримувала 

проекти резолюцій Ради Безпеки, метою яких було закінчення конфлікту на 

Близькому Сході [205]. Однак жоден із цих проектів не був прийнятий через 

вето США, які традиційно підтримували Ізраїль.  

Згідно з основними засадами своєї зовнішньої політики Париж вимагав 

перш за все поваги до міжнародного права, а також наполягав на участі в 

розв’язанні конфлікту таких міжнародних установ, як Рада Безпеки ООН та 

Міжнародний суд. Для французької дипломатії засоби, які використовував 

Ізраїль, були нелегальними з точки зору міжнародного права, що зрештою 

відобразилось у резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 червня 2004 р. 

Ця резолюція викликала бурхливу реакцію Ізраїлю, який засудив Францію в 

підтримці своїх “палестинських друзів” [231, c.244]. В основі політики 

Парижа було бажання гарантувати собі безпеку перед можливими терактами. 

Адже слід брати до уваги факт існування у Франції шестимільйонної 

арабської меншини, яка могла б проявити себе у випадку, якщо б Париж 

підтримав дії Ізраїлю на Близькому Сході. Також Французька Республіка 

відмовилась визнати “Хізбаллу” і ХАМАС терористичними організаціями. 

Серед ізраїльських звинувачень щодо Франції було висунуто підтримання 

тісних стосунків з Я. Арафатом, а також надання постійної фінансової 

допомоги Палестинській автономії, яка, на думку Ізраїлю, використовувалась 

для організації терористичних дій проти євреїв. Так, завдяки наполяганням 

Парижа, ЄС у 1993-2002 рр. надав Палестинській автономії близько 1,5 млрд. 

доларів [214]. Прикладом погіршення відносин між Парижем і Тель-Авівом 

можна назвати невдалий візит у травні 2003 р. Д. де Вільпена до Ізраїлю, під 

час якого прем’єр А. Шарон його не прийняв. Причиною такої поведінки 

ізраїльського уряду було те, що під час цього візиту прем’єр Французької 

Республіки повинен був зустрітися також з лідером Палестинської автономії 

Я. Арафатом. До того ж, оцінюючи ставлення Ж. Ширака до інтифади, посол 
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Ізраїлю у Франції висловився, що французького президента вважають “більш 

пропалестинським, аніж самого Я. Арафата” [231, c. 244]. У той час посол 

Франції в Тель-Авіві був викликаний до МЗС Ізраїлю, щоб пояснити постійні 

агресивні дії проти єврейської меншини в цій країні. Французька сторона 

захищала себе, визнаючи, що в Ізраїлі проводиться “антифранцузька 

кампанія”, про що відкрито заявив Ж. Ширак [205]. Кульмінацією 

французько-ізраїльської кризи можна визнати 2004 р., коли прем’єр А. Шарон 

закликав єврейську меншину у Франції емігрувати “настільки швидко, 

наскільки це можливо” [243]. Проте слід зазначити, що наприкінці 2004 р. А. 

Шарон пом’якшив свою позицію, оцінивши-таки старання французів у 

боротьбі з таким ставленням, а також провів переговори з міністром 

закордонних справ М. Барньє. Цю зустріч можна назвати переломним 

моментом у питанні відновлення дружніх взаємин між Парижем, Ізраїлем та 

Вашингтоном [150, c. 5].  

Зниження напруження між країнами відповідало перспективі 

відновлення партнерського діалогу між США та Французькою Республікою 

[231, c. 245]. Великий вплив на ці довгоочікувані зміни мали події в 

Палестинській національній адміністрації. У листопаді 2004 р. помер 

Я. Арафат, а його наступником на посаду президента ПНА став М. Аббас. 

Обрання М. Аббаса, якого вважали людиною поміркованих поглядів, було 

схвалено як у Тель-Авіві, так і у Вашингтоні. Завдяки цьому зникли значні 

непорозуміння між Францією та Ізраїлем. Крім того, пролунала спільна заява 

Дж. Буша та Ж. Ширака щодо знаходження консенсусу між Французькою 

Республікою та США в палестино-ізраїльському питанні. Дві держави 

визнали, що розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту є ключем до 

стабільності на Близькому Сході та Держава Ізраїль і Держава Палестина 

повинні співіснувати в мирі та безпеці (a two-state solution) [84]. 

2005 р. відбулося часткове зближення між Францією та Ізраїлем, 

спричинене розслідуванням вбивства ліванського прем’єр-міністра Р. Харірі 

та рішенням ізраїльського прем’єр-міністра А. Шарона евакуювати ізраїльські 
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поселення з Сектора Газа. 27 липня 2005 р. французький президент прийняв у 

Єлисейському палаці А. Шарона. У своїй заяві Ж. Ширак підкреслив, що у 

Франції “не існує проарабської політики, в тому сенсі, щоб її можна було 

назвати антиізраїльською. Завжди проводилася політика одночасно дружби з 

Ізраїлем та дружби з арабськими країнами. Одна не виключає іншу” [241].  

Напруга у франко-ізраїльських відносинах знову виникла в липні 

2006 р., коли ізраїльський прем’єр-міністр Е. Ольмерт схвалив вторгнення 

Ізраїлю на ліванську територію. Підтверджуючи необхідність у дотриманні 

територіальної цілісності Лівану і закликаючи до виконання рішення 

Резолюції № 1559 Ради Безпеки [265], Ж. Ширак назвав ізраїльські 

бомбардування “абсолютно непропорційними” і запропонував розгорнути 

збройні сили під егідою ООН на кордоні між Ізраїлем та Ліваном. 17 липня 

2006 р. прем’єр-міністр Франції Д. де Вільпен приїхав до Бейрута, щоб 

висловити підтримку Лівану. 

Завдяки Парижу США звернули увагу на лівано-сирійський та 

ізраїльсько-ліванський конфлікти й підтримали незалежність і суверенітет 

Лівану. Необхідно зазначити, що Париж і Вашингтон активно співпрацювали 

в Раді Безпеки ООН, щоб прийняти Резолюцію № 1701 щодо врегулювання 

сирійсько-ізраїльського конфлікту, яка була схвалена 11 серпня 2006 р. та 

закликала до повного припинення агресії. 

Проте часто французька позиція відрізнялася від американської. З 

одного боку, Європа – найважливіший торговельний партнер Ізраїлю. З 

іншого – у вирішенні палестино-ізраїльського конфлікту Франція постійно 

займала позицію, відмінну від Ізраїлю. Уже 1 травня 2005 р. США відхилили 

пропозицію європейських держав надати палестинському лідерові М. Аббасу 

гарантії, відповідно до яких, у рамках палестино-ізраїльських переговорів, 

Єрусалим повинен розглядатися як столиця двох держав – Ізраїлю та ПНА. 

Франція висловлювалася за палестинське державотворення та різко 

критикувала ізраїльську політику будівництва поселень на окупованих 

територіях. Через ці принципові розбіжності Ізраїль не визнавав Французьку 
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Республіку як об’єктивного партнера в переговорах щодо мирного процесу 

[129, c. 450]. 

На думку французького професора Х. Жерарі, важливу роль у 

відновленні відносин відіграла також зміна політики Французької Республіки 

щодо Сирії в Лівані. І Париж, і Вашингтон вимагали від Сирії цілковитого 

виведення своїх військ з Лівану, а також роззброєння органів міліції, які діяли 

на його території [205]. Ця позиція знайшла своє відображення у резолюції 

№ 1559 Ради Безпеки ООН від 2 вересня 2004 р., французько-американській 

декларації від 1 березня 2005 р., а також у резолюції № 1595 РБ ООН від 7 

квітня 2005 р. Було створено міжнародний комітет, завданням якого було 

проведення розслідування вбивства прем’єра Лівану Р. Харірі [231, c. 246]. 

Результати роботи комітету показали, що за вбивством стояли спецслужби 

Сирії. Як наслідок, війська Сирії покинули Ліван до кінця квітня 2005 р. У 

липні цього ж року А. Шарон прибув до Франції із триденним візитом, під час 

якого було прийнято рішення про проведення “тижня Франції” в Ізраїлі, а 

також створення фонду Франція-Ізраїль [205]. Такі постанови чітко вказували 

на налагодження відносин між двома країнами після кількох років 

напруження, а також на покращення франко-американських відносин. Хоча 

2005 р. відбулося покращення французько-ізраїльських відносин, проте надалі 

виникали суперечки щодо конфлікту з Палестинською Національною 

Адміністрацією. Однією з головних проблем було невиконання Ізраїлем 

положень “Дорожньої карти”. Односторонні дії Тель-Авіва, а також 

небажання вести діалог з представниками ПНА, трактувалися Парижем 

негативно. Прикладом цього можна назвати відсутність ізраїльської делегації 

в Лондоні 2005 р. на конференції, яка була присвячена реформам 

Палестинської автономії. 

Отже, критика найсерйознішого союзника США на Близькому Сході 

відображалася на характері французько-американських відносин. Напруження 

між Парижем і Тель-Авівом, зважаючи на постійну проізраїльську політику 

Вашингтона, перешкоджали близькій співпраці Франції і США. Попри те 
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варто пам’ятати, що Париж часто намагався зайняти компромісну позицію. Це 

доводить той факт, що Франція сформулювала ряд умов для ПНА, які для 

Єлисейського палацу є обов’язковими в процесі відновлення близькосхідного 

діалогу, а саме: припинення терактів на території Ізраїлю, безумовне визнання 

ХАМАСом права Ізраїлю на існування, а також дотримання угод, укладених 

1993 р. в Осло [294, c. 250].  

Однак тісніша співпраця Франції і США виявилась можливою лише 

після покращення французько-ізраїльських відносин, а також через відхід 

США від односторонньої політики. Тому, починаючи з 2005 р., можна 

говорити про перші ознаки зближення в контексті близькосхідного конфлікту, 

який до цього часу викликав у двосторонніх відносинах постійні суперечки. 

Черговий етап політики Франції щодо цього конфлікту розпочався 25 січня 

2006 р., коли ХАМАС, що був визнаний більшістю країн-членів ЄС як 

терористична організація, виграв вибори до Палестинської законодавчої 

влади. Новий уряд Палестинської автономії, призначений 19 березня цього ж 

року, відмовився визнати мирні угоди, укладені в Осло 1993 р., і цим самим 

не визнавав також існування держави Ізраїлю [231, c. 246]. Перемога 

ісламських екстремістів на виборах у Палестинській автономії була викликана 

передусім одностороннім веденням політики А. Шарона, виходом зі Сектора 

Газа, а також будівництвом стіни, яка відділятиме Ізраїль від Палестини. 

Таким чином, звернення палестинців до ХАМАСу було лише питанням часу 

[231, c. 247]. Перемога ХАМАСу спричинила бурхливу реакцію Ізраїлю, який 

засудив участь цієї організації у виборах. Після обрання І. Ханії на посаду 

прем’єра Ізраїль пішов ще далі, скоротивши перекази податкових надходжень 

і митних зборів для Палестинської автономії в розмірі близько 42 щомісячних 

мільйонів євро. У лютому цього ж року міністр закордонних справ Ізраїлю 

Ц. Лівні заявила, що немає перспектив для проведення ізраїльсько-

палестинських мирних переговорів [231, c. 247]. Цікаво, що Вашингтон обрав 

м’якшу позицію: роблячи спроби ізолювати ХАМАС, одночасно оголосив 

свою підтримку в гуманітарній допомозі ПНА. Натомість іншу позицію 
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зайняв ЄС, у тому числі і Франція. ЄС виразно розділив справи гуманітарної 

підтримки та інституційної підтримки, загальний кошторис яких налічував 

близько 120 мільйонів євро. Французька Республіка надавала гуманітарну 

допомогу, незважаючи на обставини, натомість інституційна підтримка 

залежала від конкретних політичних рішень та дій ХАМАСу. Чітку позицію 

ЄС, що підтримувалася Францією, окреслила комісар ЄС з питань зовнішніх 

відносин Б. Ферреро-Вальднер. Вона заявила, що не можна засуджувати 

ХАМАС за створення уряду, а тільки за конкретну його діяльність. Варто 

також згадати про ініціативу президента Росії В. Путіна, який запросив 

делегацію ХАМАСу до Москви, що дало можливість виходу цієї організації з 

міжнародної ізоляції. Цікаво, що Франція позитивно сприйняла московський 

візит ХАМАСу, на відміну від Ізраїлю, міністр освіти якого М. Ширіт 

окреслив як “удар у спину” та “міжнародною легалізацією терористичного 

угруповання” [231, c. 247]. Крім того, реакція на перемогу ХАМАС у січні 

2006 р. була надто рішуча в Парижі на відміну від Вашингтона. Франція 

попросила новий уряд усе-таки визнати Ізраїль як одну з передумов 

подальшого врегулювання конфлікту і тим самим відмовилася розглядати 

ХАМАС як терористичну організацію, у той час, коли США наполягали на 

цьому.  

Помітним є намагання Франції активізувати роботу щодо вирішення 

палестино-ізраїльського конфлікту. Саме Париж став ініціатором прийнятої у 

червні 2002 р. Севільської декларації ЄС, у якій визнавалося право 

палестинців на самовизначення в межах 1967 р. Важливим кроком щодо її 

реалізації стала Всесвітня конференція донорів, яка була скликана 17 грудня 

2007 р. у Парижі. Метою Паризької конференції було надання допомоги 

палестинському населенню, яке сильно постраждало в останні роки, особливо 

в Секторі Газа. Париж частіше, ніж Вашингтон, висловлював своє 

занепокоєння з цього питання і надавав значну фінансову та гуманітарну 

допомогу палестинцям разом із деякими країнами ЄС. Франція вважала, що 

зростання бідності та відчаю можуть призвести лише до подальшої 
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радикалізації ХАМАС, а також вона негативно відреагувала на події 29 

жовтня 2007 р., коли ізраїльські санкції були посилені проти цивільних осіб у 

Секторі Газа. 

Ця конференція забезпечила потужну політичну і фінансову підтримку 

уряду президента М. Аббаса і прем’єр-міністра С. Файада та їх бачення 

майбутньої палестинської держави. Міжнародне співтовариство пообіцяло 

величезну суму грошей (7,4 млрд. доларів) на створення палестинської 

держави. США повинні були виділити 555 млн. доларів, Великобританія – 

490; Франція – 300. Крім підтримки розвитку палестинської економіки, 

Франція та Європейський Союз висловили готовність зробити свій 

політичний внесок у досягнення мирних угод між палестинцями та 

ізраїльтянами. До того ж, Н. Саркозі висунув дві ідеї: зробити Єрусалим 

столицею обох держав і створити франко-палестинську промислову зону у 

Вифлеємі.  

Думка Н. Саркозі щодо Близького Сходу кардинально відрізнялася від 

позиції Ж. Ширака. Причиною було те, що обидва президенти належали до 

різних поколінь і не мали тих самих особистих зв’язків та досвіду роботи в 

регіоні. На відміну від старої дружби Ж. Ширака з багатьма арабськими 

лідерами, Н. Саркозі дав зрозуміти, що він є другом Ізраїлю, і його визнали 

таким у Тель-Авіві та у Вашингтоні. 

З приходом до влади Н. Саркозі ізраїльсько-палестинські взаємини 

значно покращились. Однак ситуація не була стабільною, про що свідчили 

чергові інциденти як в Ізраїлі, так і в ПНА. Позиція Н. Саркозі стосовно 

конфлікту на Близькому Сході на початку була доволі незрозумілою: у перші 

тижні президентства він ніяк не виявляв свого ставлення до цієї проблеми. 

Уперше цю тему Н. Саркозі порушив 27 серпня 2007 р. у своїй промові, у якій 

зазначив: “Я маю репутацію друга Ізраїлю, і це правда. У питаннях безпеки 

Ізраїлю я ніколи не піду на компроміс. Однак усі керівники арабських країн, у 

тому числі і президент М. Аббас, які завітали з візитом до Парижа з часу мого 

обрання, знають про мою дружбу і повагу до їхніх народів. Франція прийняла 
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рішення підтримати всі необхідні дії. Однак вона переконана в єдиному: 

потрібно вести мирні переговори передусім між Ізраїлем і Палестиною” [231, 

c. 250].  

Потрібно також зазначити, що висвітлена в промові позиція Н. Саркозі в 

серпні 2007 р. стала реакцією Франції на події в Секторі Газа в червні цього 

року. У перших двох заявах Париж підтримав президента М. Аббаса в його 

конфлікті з ХАМАСом і закликав до миру в Палестинській державі. 

Французька Республіка та США також оголосили про свою підтримку плану 

міністра фінансів ПНА С. Файяда щодо відновлення фінансової допомоги 

Палестині. З причини погіршення ситуації в Палестині Париж видав 15 червня 

2007 р. чергову заяву, у якій зазначалося, що Франція відновлює свою 

цілковиту підтримку президенту М. Аббасові, демократичним установам у 

ПНА та звертається до всіх сторін конфлікту із закликом зупинити насилля і 

зібратися для продовження діалогу. Подібну позицію в цьому питанні зайняли 

і США. На зустрічі з прем’єром Ізраїлю Е. Ольмертом 19 червня 2007 р. 

Дж. Буш заявив: “Президент М. Аббас є президентом усіх палестинців. Він є 

голосом розуму поміж екстремістів…” [231, c. 251].  

Як бачимо, позиції Парижа та Вашингтона в цьому питанні були 

ідентичними. При цьому варто зауважити, що саме Францію в цей період 

можна вважати провідною країною в питанні врегулювання ситуації навколо 

Ізраїлю та Палестини. Власне завдяки її ініціативі ЄС з 19 червня 2007 р. 

відновив фінансову підтримку ПНА.  

Проте у жовтні 2007 р. виникло нове напруження у взаєминах Ізраїль-

Франція, яке було спричинене рішенням Ізраїлю щодо знищення 

4 палестинських сіл, які розташовані між Єрусалимом і містечком Маале-

Адумін, і про припинення газопостачання і поставки продуктів харчування до 

Сектора Газа [231, c. 252]. Франція наголосила, що такі дії можуть 

спричинити гуманітарну кризу, проте США ніяк не прокоментували ці події, а 

Ізраїль черговий раз проігнорував зауваження Французької Республіки. 
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Під час свого візиту до Ізраїлю в червні 2008 р. Н. Саркозі, виступаючи 

у Кнесеті, звернув увагу на домовленості про палестинські кордони від 1967 

р. та заявив, що безпека Ізраїлю може бути гарантована тільки у випадку 

створення незалежної, демократичної та сучасної палестинської держави. Він 

також закликав Ізраїль до повного і негайного припинення колонізації, а 

палестинців – до самостійної боротьби з тероризмом. На його думку, досягти 

миру неможливо без визнання Єрусалима столицею обох держав і 

забезпечення вільного доступу до Святих місць представникам усіх релігій 

[190].  

Н. Саркозі став першим французьким главою держави, який відвідав 

Ізраїль за останні 12 років. Під час візиту він звернув увагу на те, що франко-

ізраїльські економічні відносини є менш розвинені порівняно з кінцем 1990-х 

рр. [142]. Однак у той самий час Париж також вів переговори з ХАМАС та 

непрямі переговори з Сирією. Ці дії Н. Саркозі зазнали критики зі сторони 

Ізраїлю та США. Ізраїль заявив, що вирішення питання про окуповані 

Ізраїлем Голанські висоти здійснюється не в Парижі. 

У кінці 2008 р. Франція брала активну участь у схиленні сторін 

припинити вогонь під час конфлікту в Секторі Газа. Європейські міністри 

закордонних справ зустрілися в Парижі, щоб змусити сторони укласти 

перемир’я. У той час, як “Близькосхідний Квартет” – ЄС, Росія, ООН і США – 

зробив подібну вимогу після спільної наради, Французька Республіка, яка 

головувала тоді в ЄС, організувала зустріч міністрів закордонних справ і 

високопоставлених представників з 27 держав-членів Союзу, щоб узгодити 

спільну позицію щодо конфлікту. США засудили ракетні обстріли Ізраїлю і 

визнали ХАМАС відповідальним за закінчення перемир’я і відновлення 

насильства.  США, як і Франція, вважали, що необхідно чинити тиск на 

обидві сторони і надати гуманітарну допомогу палестинцям, що свідчить про 

певні узгодження в позиціях цих держав. 

Проте, якщо Париж розглядає Хізбаллу як політичну силу в ліванській 

політиці, Вашингтон розглядає її як терористичну організацію. Тому коли 
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Б. Кушнер і Н. Саркозі включили Хізбаллу в процес переговорів в Ля-Сель-

Сен-Клуді у липні 2007 р., то це викликало появу гнівного листа від 

конгресменів США, автором якого був Р. Векслер.  

Попри наявні розбіжності, на зламі 2007-2008 рр. як США, так і Франція 

здійснювали спроби відновлення мирного процесу на Близькому Сході. З 

листопада 2007 р. президент Дж. Буш проводив низку зустрічей з 

представниками Ізраїлю та Палестини. 9 січня 2008 р. він також завітав з 

візитом до Ізраїлю, але не зустрівся з представниками ПНА. Під час 

переговорів президент Дж. Буш заявив, що вірить у  дві демократичні країни, 

Ізраїль та Палестину, бо в цьому зацікавлені Америка і весь світ. “Метою 

США є намір допомогти у проведенні переговорів. Це дуже важливо для 

розуміння того, що Америка не може диктувати умови, який саме вигляд має 

мати Палестина”. Американський президент неодноразово наголошував на 

важливій ролі М. Аббаса як єдиного палестинського партнера, з яким 

порозуміння є можливим [231, c. 252]. У цей самий період Французька 

Республіка розпочала дипломатичний наступ на Близькому Сході. Міністр 

європейських і закордонних справ Б. Кушнер за 6 місяців тричі відвідав цей 

регіон. До Ізраїлю і Палестини завітав у березні 2008 р. і держсекретар у 

європейських справах Ж.-П. Жуйє. Упродовж цих візитів Б. Кушнер відвідав 

обидві сторони конфлікту – Ізраїль та Палестину. Головними питаннями, які 

спробував вирішити міністр закордонних справ у лютому 2008 р., були 

внутрішні проблеми ПНА. Він сформулював чітку позицію Франції, яка 

полягала у продовженні допомоги населенню Сектора Газа. На його думку, 

контакт між ПНА і ХАМАСом буде продовжуватися. Проте цю політичну 

проблему потрібно вирішити [231, c. 253]. У зверненні для ізраїльського 

телебачення французький міністр прокоментував найважливіші питання, 

пов’язані з безпекою Ізраїлю. У відповідь на запитання про офіційну заяву 

ліванської “Хізбалли”, що погрожувала війною Ізраїлю, Б. Кушнер зазначив: 

“Сподіваюсь, що це лише слова (…). Думаю, що Хізбаллу використовують з 

метою залякування Ірану і Сирії” [231, c. 253]. Натомість в іншому своєму 
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зверненні заявив, що з метою забезпечення безпеки всього регіону та Ізраїлю 

є процес утворення незалежної палестинської держави. 

У промові, виголошеній 2009 р., Н. Саркозі ще раз підтвердив, що 

одним із найважливіших елементів французької політики на Близькому Сході 

є підтримка створення палестинської держави з міцними владними 

структурами. Він також висловив надію на те, що зустріч прем’єр-міністра 

Ізраїлю і посланника президента США зрушить з місця процес мирних 

переговорів. Президент Франції висловив своє дружнє ставлення до Ізраїлю, 

але також нагадав Ізраїлю про те, що не можна сподіватися на мир, не 

припинивши процес колонізації. Одночасно Н. Саркозі запевнив, що Франція 

не допустить ситуації, яка б поставила під загрозу безпеку Ізраїлю. Н. Саркозі 

пообіцяв, що за умови припинення колонізації Франція разом з президентом 

Єгипту, за погодженням зі Швецією, яка головувала тоді в ЄС, та США, 

запропонує всім країнам-членам Союзу для Середземномор’я провести 

другий саміт восени 2009 р. для поновлення мирних переговорів [188]. 

Майбутнє головування Франції в ЄС стало причиною візиту Б. Кушнера 

до ПНА 21-24 травня 2008 р. Основною метою Французької Республіки було 

прискорення мирного процесу на Близькому Сході, у якому Франція і ЄС 

відіграли б фундаментальну роль: “Франція очолить президентство ЄС з 1 

липня від імені урядів 27 країн-членів ЄС, надаючи велике значення процесу 

формування палестинської державності” [231, c. 254]. Б. Кушнер також 

висловив своє задоволення розвитком становлення мирного процесу. 

На тлі активних дипломатичних зусиль Франції в цей період 

зменшилася роль США в близькосхідному мирному процесі. Вашингтон 

порівняно з попередніми роками мало займався проблемою ізраїльсько-

палестинського конфлікту. Тільки в січні 2008 р. президент Дж. Буш провів 

ряд переговорів, у тому числі з президентом Єгипту Х. Мубараком. Однак їх 

значення мало незначний вплив на розвиток подій у цьому регіоні. 

Тим часом Париж продовжував свій дипломатичний наступ на 

Близькому Сході. Переломною подією в зовнішній політиці Франції стосовно 
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ізраїльсько-палестинського конфлікту була триденна поїздка президента 

Н. Саркозі до Ізраїлю та Палестини. 23 червня 2008 р. Н. Саркозі, 

виголошуючи промову перед ізраїльським Кнесетом, заявив: “Між Францією 

та Ізраїлем існує міцна дружба, яка пережила 60 років бурхливої історії…” 

[231, c. 255]. Французький президент висловив також своє захоплення 

ізраїльськими досягненнями та згадав важкі часи історії євреїв у Європі. 

Однак найважливішим був його коментар стосовно перебігу мирного 

процесу: “Правда полягає в тому, що безпека Ізраїлю не може бути 

забезпечена нічим іншим, як майбутньою незалежною, новітньою, 

демократичною і життєздатною палестинською державою. Франція є 

приятелем Ізраїлю, безкомпромісним у питаннях його безпеки, проте Париж 

бачить себе також і товаришем Палестини”. Н. Саркозі закінчив свою 

промову словами: “Франція хоче зробити свій внесок у мир. Ми готові 

організувати ізраїльсько-палестинські переговори, ізраїльсько-сирійський 

діалог чи дискусію, яку вестимуть Ізраїль та Ліван” [231, c. 255]. В одному зі 

своїх телевізійних звернень французький президент висловив своє розуміння 

щодо дій Тель-Авіву, а також виступив за будівництво стіни між Ізраїлем та 

Палестиною, що так часто критикували французи в попередні роки. Це 

звернення внесло суттєві зміни в позицію Франції щодо Ізраїлю. До того ж, Н. 

Саркозі розкритикував дії ХАМАСу: “Франція веде діалог з відважними 

людьми, які здійснюють політику, а не з терористами”. Однією з причин, 

чому Французька Республіка хоче брати участь у розв’язанні близькосхідних 

конфліктів, є факт терористичної загрози з боку Ірану для Європи [231, c. 

255]. 

Узагальнюючи політику Н. Саркозі стосовно ізраїльсько-

палестинського конфлікту, можна виділити постійні і змінні елементи. 

Підставою політики Парижа є основні положення французької зовнішньої 

політики, передусім прихильність до багатостороннього і мирного 

розв’язання міжнародних конфліктів. По-перше, Франція і надалі не 

підтримує будь-які агресивні дії двох сторін конфлікту, натомість активно 
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схвалює будь-які політичні дії. Саме з цих причин виникала однозначна 

підтримка президента ПНА М. Аббаса, який, на думку Парижа, є єдиною 

гарантією подальшого розвитку мирного процесу. По-друге, головною метою 

політики Французької Республіки і надалі залишається формування 

незалежної  демократичної палестинської держави. По-третє, найголовнішою 

метою Франції і надалі залишається бажання отримати якнайбільший вплив 

на події на Близькому Сході. Це виникає з потреби реалізувати власні 

державні інтереси в тому регіоні і вже традиційно politique de grandeur 

(“політика національної величі”), реалізованої черговими урядами 

Французької Республіки. З іншого боку, виявились також суттєві відмінності 

між президентом Н. Саркозі і Ж. Шираком. Перш за все політика нового 

президента Франції вирізнялася значною збалансованістю, на відміну від 

політики його попередника. Н. Саркозі, особливо під час свого візиту до 

Ізраїлю в червні 2008 р., довів, що не боїться підтримати певні дії Тель-Авіва, 

які викликають великі протиріччя серед арабів [2]. Не боявся також 

критикувати дії ХАМАСу в Секторі Газа, хоча водночас французька 

дипломатія виступала проти ізоляції цієї формації в близькосхідному 

мирному процесі. 

У контексті французько-американських взаємин очевидним є те, що дії 

Парижа в досліджуваному регіоні перестали викликати такі активні 

протиріччя у французько-американських взаєминах. Причиною цього стали 

два чинники. По-перше, на відміну від 2000-2004 рр. французька й 

американська позиції дуже зблизились у питанні ізраїльсько-палестинського 

конфлікту. Про це свідчить підтримка обома країнами президента М. Аббаса, 

а також проект швидкого створення незалежної палестинської держави. По-

друге, значення американської дипломатії в мирному процесі 2008 р. істотно 

знизилося внаслідок закінчення терміну президентства Дж. Буша, а також 

ослаблення позицій США на Близькому Сході після низки значних помилок з 

2003 р. Оцінюючи вплив політики Н. Саркозі щодо мирного процесу на 

Близькому Сході в контексті французько-американських взаємин, варто 
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зазначити, що в 2007-2008 рр. Франція великою мірою досягла поставлених 

перед собою цілей. Вона отримала більшу можливість, ніж США, впливати на 

перебіг палестино-ізраїльського конфлікту.  

Слід зазначити, що Н. Саркозі прагнув поліпшити франко-ізраїльські 

відносини, тому що Франція є найбільшим торговим партнером Тель-Авіва. 

Крім того, за чисельністю населення єврейського походження Франція займає 

друге місце після США, а в Ізраїлі є більш ніж 800 000 франкофонів. Ці факти 

певною мірою впливають на підтримання дипломатичних відносин, символом 

яких є дружні та успішні візити прем’єр-міністра А. Шарона [293]. 

Отже, у 2007-2008 рр. мирний процес на Близькому Сході перестав бути 

серйозною спірною проблемою у взаєминах Париж-Вашингтон, а навпаки, 

показав, що обидві держави, незважаючи на різну філософію ведення 

політики в близькосхідному регіоні, спроможні на ефективну співпрацю. 

Адміністрація Дж. Буша виступала також за створення палестинської 

держави, але Французька Республіка завжди наполягала на тому, що 

палестинська держава має бути життєздатною, а “не клаптевою ковдрою з 

віддалених ділянок землі” [293].  

З 2009 р. переговори між Державою Ізраїль та ПНА продовжилися за 

участю нового прем’єр-міністра Ізраїлю Б. Нетаньяху і нового президента 

США Б. Обами. Однак ці переговори перебували під загрозою зриву через 

суперечності в ізраїльському уряді з приводу продовження мораторію на 

будівництво поселень. 

Вважається, що адміністрація Б. Обами була більш пропалестинськи 

налаштована, ніж попередня [29, c.10]. Перший телефонний дзвінок нового 

президента був зроблений палестинському колезі М. Аббасу. Два дні потому, 

спричинивши певне розчарування ізраїльської сторони, Б. Обама призначив 

посередником у палестино-ізраїльських мирних переговорах колишнього 

сенатора Дж. Мітчелла, який користувався повагою в арабському світі. 19 

лютого 2009 р. у Сектор Газа був відправлений сенатор Дж. Керрі, який 

повинен був оцінити збитки, нанесені ізраїльськими бомбардуваннями. Ці 
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факти вказують на спроби адміністрації Б. Обами вплинути на розв’язання 

близькосхідних проблем [1, c.139]. Також у травні 2011 р. Б. Обама 

представив план “Нариси близькосхідного мирного процесу”, який 

пропонував дії щодо вирішення безпекових та територіальних проблем: 

визначення кордонів згідно з 1967 р., гарантії безпеки Ізраїлю, вирішення 

питання щодо палестинських біженців та статусу Єрусалима. У той самий час 

міністр закордонних справ А. Жюппе підготував французький план 

переговорів, який здебільшого збігався з основними параметрами 

американського плану, але ще включав період підготовки, який повинен 

містити дипломатичні переговори. Крім того, на відміну від Французької 

Республіки, США виступали за прийняття резолюції РБ ООН щодо питань 

безпеки Тель-Авіва. А Франція пропонувала проведення міжнародної 

конференції з участю ХАМАСу в ній та організацію переговорів між Ізраїлем 

та ПНА [84]. Таким чином, висування своїх індивідуальних планів щодо 

розв’язання арабо-ізраїльської проблеми свідчить про конкуренцію між 

Французькою Республікою та США на Близькому Сході. 

У листопаді 2012 р. регіон черговий раз ледь не опинився на грані нової 

арабо-ізраїльської війни: у відповідь на ракетні обстріли Ізраїлю з території 

Сектору Газа, що були інспіровані правлячим рухом ХАМАС, ізраїльський 

уряд завдав низку ракетних ударів по Сектору Газа та оголосив загальну 

мобілізацію. Активна фаза бойових дій у рамках операції “Хмарний стовп” 

тривала 8 днів (13-21 листопада 2012 р.) і завершилася укладенням обома 

ворожими сторонами угоди про перемир’я, якої вдалося досягти завдяки 

зусиллям Франції та США [140]. Погляди США та Франції в той час збіглися 

щодо заборони будівництва поселень, негайного зупинення військових дій та 

відновлення переговорів. 

30 листопада 2012 р. Генеральна асамблея ООН прийняла рішення про 

надання Палестинській автономії (ПА) статусу держави-спостерігача в ООН 

(до цього єдиною країною не-членом ООН, що мала подібний статус, був 

Ватикан). Це суперечливе рішення не тільки не сприяло розв’язанню 
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ізраїльсько-палестинської проблеми, але й спричинило новий виток 

напруженості, про що свідчить намір Ізраїлю активізувати будівництво 

єврейських поселень на спірних палестинських територіях. Крім того, 

виявилися розбіжності з цього питання в позиціях Париж-Вашингтон (так, 

США проголосували “проти”, а Франція та деякі інші члени ЄС 

проголосували “за”). Цей факт укотре продемонстрував відсутність єдиних 

зовнішньополітичних поглядів щодо вирішення конфлікту у позиціях 

Французької Республіки та США [140]. Проте, на думку представника США в 

ООН К. Райс, шлях до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту 

лежить у площині переговорів, які було фактично припинено 2010 р. Замість 

того, щоб наблизитися до поновлення мирного процесу, резолюція ООН 

віддаляє цю перспективу. Отже, рішення ООН не тільки не сприяло 

залагодженню конфлікту, а й спричинило підвищення міжнародного 

напруження у світі [140]. 

Президент Франції Ф. Олланд також намагався зупинити ізраїльсько-

палестинський конфлікт, ведучи переговори з лідерами відповідних держав. 

16 листопада 2012 р. на спільній прес-конференції з президентом Польщі 

Б. Коморовським французький президент заявив, що “Франція повинна 

використати свій вплив, ... щоб уникнути ескалації конфлікту” між Державою 

Ізраїль і ПНА. Також країни ЄС, за ініціативою Французької Республіки, 

підготували план урегулювання конфлікту між палестинцями та Ізраїлем. Він 

передбачає створення палестинської держави в кордонах 1967 р. зі столицею в 

Східному Єрусалимі. Згідно із зазначеним документом, Ізраїлю слід 

заморозити будівництво поселень на палестинських територіях. США не 

підтримали Францію в той час. 

На думку російської дослідниці Н. Тищук, французи продовжували 

вважати, що єдиний шлях, найімовірніше, полягає в тому, щоб надати 

палестинцям більше відповідальних посад, за умови, що вони визнають право 

Ізраїлю на існування. Франція також вважає, що будь-яка політика, яка 

перетворює палестинців у жертв, ще більше віддаляє перспективу підписання 
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мирної угоди. Зі свого боку, американці продовжували вважати, що питання 

Ізраїлю необхідно розглядати, перш за все, з точки зору безпеки і що миру 

можна досягти тільки в тому випадку, якщо вдасться спрямувати палестинців 

та інших арабів на демократичний шлях [116]. Ці погляди не суперечать один 

одному, але демонструють відмінності в пріоритетах Парижа і Вашингтона. 

Крім того, у Франції багато хто схильний вважати мирну угоду умовою, 

необхідною для вирішення інших регіональних проблем, а у США схожа 

думка є менш поширеною [164, c. 557]. 

Ситуація в зоні палестино-ізраїльського конфлікту була стабільною 

впродовж 2012-2014 рр. та загостралася восени 2015 р. Тоді жертвами 

практично щоденних арабськвих атак стали більше 300 осіб, а з палестинської 

сторони загинуло близько 200 людей. Врегулювання цього конфлікту 

черговий раз стало міжнародною проблемою. Однак, незважаючи на висунуті 

різними державами плани щодо врегулювання цього питання, Палестина та 

Ізраїль висувають умови, які є неприйнятними для обох сторін, і кожна серія 

переговорів, за підтримки Франції чи США, переривається черговими 

терактами, провокаціями або ракетними обстрілами.  

Будівництво єврейських поселень уздовж Західного берега р. Йордан є 

основною проблемою в палестино-ізраїльському конфлікті на сьогодні і 

ключовим моментом щодо розходження в поглядах між Французькою 

Республікою та США. Резолюція Ради Безпеки ООН, прийнята 23 грудня 

2016 р., оголосила незаконним будівництво поселень Ізраїлем. Усі члени Ради 

Безпеки, за винятком США, підтримали тоді цю резолюцію. Як відомо, 

Д. Трамп закликав адміністрацію президента Б. Обами заблокувати 

резолюцію РБ ООН № 2334, що вимагала від Ізраїлю припинити поселенську 

діяльність, а також обіцяв перенести американське посольство з Тель-Авіва до 

Єрусалима. Тоді Ф. Олланд прокоментував, що перенесення американського 

посольства в Єрусалим, як обіцяє президент США Д. Трамп, “є провокацією, 

що матиме катастрофічні наслідки”. 

Паризька конференція у січні 2017 р., яка відбувалася напередодні 
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інавгурації обраного президента США Д. Трампа, мала на меті донести до 

нього колективний міжнародний заклик дотримуватися в його майбутній 

близькосхідній політиці чинних міжнародних принципів урегулювання 

палестино-ізраїльського конфлікту. Міністр закордонних справ Франції Жан-

Марк Еро заявив, що конференція зібралася з метою стимулювати 

відновлення процесу врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту і 

заявити, що співіснування двох держав – єдино можливе розв’язання цього 

конфлікту [17]. У підсумковій заяві учасників конференції міститься заклик 

до Ізраїлю і ПНА офіційно підтвердити прихильність до врегулювання 

палестинсько-ізраїльського конфлікту, заснованого на принципі “двох держав 

для двох народів”. У документі також згадується, що міжнародне 

співтовариство не визнає змін кордонів Ізраїлю, що існували до 1967 р., без 

узгодження обома сторонами. Учасники конференції підтвердили 

неприйняття поселенської діяльності Ізраїлю на Західному березі, Голанських 

висотах і в Східному Єрусалимі.  

Отже, у французько-американських відносинах щодо близькосхідного 

конфлікту можна виділити елементи як конкуренції, так і співпраці. 

Французька Республіка намагалася не втратити роль медіатора в 

близькосхідному мирному процесі поряд зі США. Окрім спроб відігравати 

роль медіатора, як Франція, так і США не відмовлялися від своїх 

упереджених позицій щодо палестино-ізраїльського конфлікту. Париж 

традиційно був сприятливо налаштований до арабських країн, часто 

критикуючи владу Тель-Авіва (зокрема, в 2000-2004 рр.). Ця позиція Франції 

щодо Ізраїлю була зумовлена не лише проарабською політикою Єлисейського 

палацу, але й прихильністю до традиційних постанов французької зовнішньої 

політики, у тому числі надання переваги мирним засобам у розв’язанні 

міжнародних конфліктів. Така критика найсерйознішого союзника США на 

Близькому Сході відображала характер французько-американських відносин. 

Напруження між Парижем і Тель-Авівом перешкоджали тісній співпраці 

Франції та США. Париж часто займав компромісну позицію. Це доводить той 
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факт, що Французька Республіка сформулювала низку умов для 

Палестинської автономії, які для Єлисейського палацу є обов’язковою 

умовою в процесі відновлення близькосхідного діалогу: припинення терактів 

на території Ізраїлю, безумовне визнання ХАМАСом права Ізраїлю на 

існування, а також дотримання угод, укладених 1993 р. в Осло [150, c. 9].  

Тісніша співпраця Франції і США виявилась можливою лише після 

покращення французько-ізраїльських відносин, а також після відходу США 

від односторонньої політики першої каденції Дж. Буша. Завдяки цьому обидві 

країни змогли співпрацювати, у тому числі й у справі Сирії та Лівану. Тому, 

починаючи з 2005 р., можна говорити про перші ознаки зближення у франко-

американських відносинах. Прихід до влади в травні 2007 р. президента 

Франції Н. Саркозі, що намагався покращити взаємини між Ізраїлем та США, 

частково зумовив зміни зовнішньої політики Французької Республіки. Проте 

Французька Республіка не залишала своєї позиції щодо ПНА. Так, Н. Саркозі, 

виступаючи з трибуни Генеральної Асамблеї, висловився на підтримку 

надання ПНА статусу спостерігача при ООН [26]. Натомість Вашингтон 

відмовився допомагати палестинській владі. Незважаючи на це, 31 жовтня 

2011 р. Палестина стала членом ЮНЕСКО, а 29 листопада 2012 р. 

Генасамблея ООН визнала Палестину державою в статусі спостерігача 

всесвітньої організації, хоча США голосували проти. 

Отже, франко-американські погляди щодо вирішення палестино-

ізраїльського конфлікту є різними. Французи продовжують думати, що 

єдиний спосіб вирішити проблему – це надати більше відповідальності 

палестинцям, за умови, якщо вони визнають право Ізраїлю на існування. Крім 

того, вони вважають, що роль США у мирному процесі на Близькому Сході є 

незамінною, але необхідно розширити коло учасників переговорів, а саме: 

Європейський Союз, головний економічний партнер Ізраїлю та лідер щодо 

донорської допомоги для палестинців, повинен узяти на себе головну роль 

медіатора конфлікту. Проте американці вважають, що мир може бути 

досягнутий тільки після перетворення палестинських територій та інших 
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арабських країн на демократичні держави з прийняттям легітимності 

ізраїльської присутності в регіоні. Такі позиції показують розбіжність у 

пріоритетах між Парижем і Вашингтоном. Французи вважають, що мирний 

договір є необхідною умовою, щоб вирішити інші регіональні проблеми на 

Близькому Сході, однак ця думка є менш поширеною у Сполучених Штатах 

Америки. Проте обом державам необхідно дійти консенсусу щодо вирішення 

палестино-ізраїльського конфлікту, який є абсцесом на Близькому Сході та 

своєю чергою впливає на розвиток франко-американських відносин. 

 

2.2. “Ліванська криза” та її вплив на еволюцію взаємин 

Французької Республіки та США 

Франко-американське суперництво на Близькому Сході пов’язане з 

боротьбою за політичний вплив та за вигідні економічні контракти в регіоні. 

Тому не дивно, що методи та цілі вирішення близькосхідних конфліктів, 

запропоновані Вашингтоном, є чужими та неприйнятними в Парижі, а 

французькі – відповідно у США. Незважаючи на розбіжності в поглядах щодо 

близькосхідних конфліктів, зближення франко-американських відносин 

простежується щодо “ліванської кризи”, яка загострилася в 2005-2006 рр. На 

думку французького політолога П. Асснера, якщо говорити про франко-

американське протистояння в Лівані, то воно пов’язане з ситуацією навколо 

Хізбалли. Він вважає, що позиції Парижа і Вашингтона були схожі щодо 

необхідності чинити тиск на Сирію і змусити її припинити втручатися у 

справи Лівану [289].  

Разом з тим, слід зазначити, що протягом довгих років відносини між 

Дамаском і Вашингтоном залишилися дружніми. Незважаючи на 

американські звинувачення щодо підтримки Сирією тероризму, США 

зберігали партнерські дипломатичні відносини. Причину такої неоднозначної 

поведінки Вашингтона слід пояснити тим, що Сирія залишалася для 

Вашингтона однією з ключових країн, що впливають на регіональну 

стабільність, невід’ємною частиною якої є, звичайно ж, ізраїльсько-
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сирійський мир. Зі свого боку, президент Х. Асад підкреслював, що, 

незважаючи на проізраїльську позицію, США можуть допомогти повернути 

Голанські висоти. Погіршення в американо-сирійських відносинах стало 

помітним під час президентства Дж. Буша. Цьому посприяло кілька чинників: 

провал ізраїльсько-сирійських переговорів під егідою президента Б. Клінтона 

в березні 2000 р., смерть Х. Асада, події 11 вересня 2001 р.  

Прихід до влади в Сирії президента Б. Асада 2000 р. був позитивно 

сприйнятий у США і відродив надію на можливість відновлення мирного 

ізраїльсько-сирійського діалогу. У лютому 2001 р. відбулася перша зустріч 

держсекретаря США К. Павелла з Б. Асадом. У ході зустрічі були розглянуті 

проблемні питання стосовно Іраку і дотримання режиму санкцій щодо 

режиму С. Хусейна. Зокрема, США звинувачували Сирію у співпраці з Іраком 

та Іраном, у підтримці ісламського і палестинського тероризму, ліванської 

Хізбалли та палестинської iнтифади [3]. 

Проте Вашингтон продовжував здійснювати певні інвестиції в 

сирійську економіку, навіть незважаючи на той факт, що Сирія була у списку 

Державного департаменту США серед країн, що підтримують тероризм. На 

зустрічі з прем’єр-міністром Лівану Р. Харірі в США навесні 2001 р. 

президент Дж. Буш заявив, що “сирійський президент Б. Асад – людина, з 

якою можна працювати, судячи з його перших кроків у владі” [3]. Разом з 

тим, жорстка критика Дамаском ізраїльтян за “геноцид палестинців” під час 

саміту Ліги арабських держав у Бейруті у березні 2002 р. викликала 

похолодання з боку США [191, c. 239]. 

Проте після переговорів із президентом Сирії Б. Асадом, які відбулися 

12 листопада 2003 р., глава делегації палати представників американського 

Конгресу Дж. Колі заявив, що, незважаючи на політичні протиріччя між 

Дамаском і Вашингтоном, США вважає, що діалог є єдиним засобом для 

співробітництва та коригування відносин [3]. Незважаючи на санкції, Сирія 

також виявила готовність до відновлення конструктивного діалогу зі США. 

Сирійська влада закрила пропускні пункти на кордоні з Іраком, посилила 
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пропускний режим на лівано-сирійському кордоні, поставила під жорсткий 

контроль іракську опозицію в Сирії, допомогла США в розшуку деяких 

високопоставлених іракських військових і цивільних чиновників.  

Що стосується франко-сирійських відносин, то вони стали досить 

тісними, особливо в економічній (нафтовій) сфері, з приходом до влади 

Б. Асада. Зокрема, Франція взяла активну участь у реформуванні сирійської 

економіки, надаючи консультативну допомогу уряду. Хоча необхідно 

зазначити, що і США, і Франція давно виступали за виведення військ із 

Лівану. Підсумовуючи аналіз відносин, зазначимо, що саме поступливість 

Сирії сприяла налагодженню двосторонніх взаємин між Французькою 

Республікою та США. 

Після шумного розриву франко-американських відносин, які були 

спричинені “іракською кризою”, сирійсько-ліванський конфлікт надав 

неочікувану можливість франко-американського зближення в 2004-2006 рр. 

Для США було необхідно здійснити трансатлантичний консенсус щодо 

політичної реконструкції Іраку, і ліванська ситуація виявилась хорошою 

нагодою. Французька Республіка, зі свого боку, розглядала ліванську кризу як 

можливість повернути свої втрачені позиції на Близькому Сході. Адже Ліван 

– це країна, яка належить до головних пріоритетів французької близькосхідної 

політики. У першій половині XX ст. територія сучасного Лівану перебувала 

під протекторатом Французької Республіки. 

3 вересня 2004 р. ліванський парламент не прийняв поправку до 

конституції, яка дала підстави просирійському президентові Е. Лахуду 

продовжити термін перебування на посаді, що призвело до напруженості в 

країні. За ініціативою Ради Безпеки ООН, США і Франції прийняли 

резолюцію № 1559 від 2 вересня 2004 р. з вимогою вивести з Лівану всі 

іноземні війська [265]. Збіг політико-стратегічних інтересів Франції та США 

висвітлив основні цілі зовнішньої політики обох держав. Резолюція вимагала 

повного виведення сирійських військ із Лівану і роззброєння всіх ліванських 

та неліванських напіввійськових формувань. 
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Бажання зближення з’явилося у двох сторін, проте розходження в 

поглядах було все ж таки помітним. Хоча французькі та американські 

інтереси значно відрізнялися до кризи влітку 2004 р., бо американська 

адміністрація розглядала ситуацію в Лівані досить серйозною на відміну від 

Франції. Та вже на початку 2005 р. США висловили намір про співпрацю з 

європейськими країнами, особливо з Францією, а також щодо спільної 

демократизації Лівану. Ідея про відновлення суверенітету Лівану і його 

включення до загальної хвилі демократичних процесів на Близькому Сході 

для послаблення сирійського впливу з’явилася в американських 

неоконсерваторів ще 2001 р. Нею вони і скористалися після загибелі Р. Харірі 

та мобілізації ліванського суспільства проти сирійського втручання [191]. 

Франція і США активно намагалися вивести Ліван з-під сирійського 

впливу, якому значною мірою була піддана не тільки політична, але й 

економічна сфера. Важливість і міцність зв’язків із Ліваном підтвердив Ж. 

Ширак у лютому 2005 р., заявивши, що те, “що шкідливе для Лівану, 

шкідливе для Франції” [43]. Франція виявляла цікавість щодо ситуації в 

Лівані, оскільки мова йшла про зміцнення сили на Близькому Сході. Проте 

французький підхід був також надмірно особистий, а саме пов’язаний з 

ліванським прем’єр-міністром, колишнім товаришем Ж. Ширака, Р. Харірі, 

якого вбили 14 лютого 2005 р. Президент втрутився щодо захисту друга, 

незважаючи на французьку традицію “діалог, а не війна” [232]. За 

неофіційними даними, P. Харірі надавав Ж. Шираку також фінансову 

підтримку. Ліванський прем’єр-міністр зробив кілька офіційних візитів до 

Французької Республіки (липень 2001 р., листопад 2001 р., січень 2003 р. та 

ін.), неодноразово обговорював з Ж. Шираком проблеми близькосхідного 

регіону, у багатьох питаннях спирався на підтримку Парижа [44]. Тому після 

загибелі Р. Харірі, яка сталася в результаті терористичного акту, Французька 

Республіка вирішила втрутитися у вирішення ліванської проблеми. Значна 

частина міжнародної громадськості визнала Сирію причетною до організації 

цього політичного вбивства. Зазначена подія стала поворотним моментом у 
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відносинах Франції з Сирією та Ліваном. Якщо раніше Франція 

підкреслювала необхідність урахування інтересів Сирії у близькосхідному 

мирному процесі, то вбивство Р. Харірі стало одним із дуже небагатьох 

випадків, коли Французька Республіка зайняла таку ж позицію, як і США, 

наполягаючи на негайному виведенні сирійських військ із Лівану. Так, у 

березні 2005 р. держсекретар США К. Райс і міністр закордонних справ 

Франції М. Барньє вимагали від Дамаска припинення впливу на Ліван [81, с. 

104]. У жовтні 2005 р. Франція та США пообіцяли накласти на Сирію 

економічні санкції, якщо вона не погодиться повністю співпрацювати зі 

слідчою комісією ООН, що розслідує обставини загибелі Р. Харірі. Коли ж 

керівник комісії, німецький прокурор Д. Мехліс надав Раді Безпеки ООН свій 

звіт про хід розслідування цієї справи, буквально через кілька годин США і 

Франція поширили проект резолюції № 1559 щодо Сирії [11, с. 88].  

Прийняття резолюції № 1559 Ради Безпеки ООН водночас демонструє і 

існування франко-американського союзу, і їх певні розходження в поглядах 

щодо Близького Сходу. Чотири умови зазначеної резолюції розкривають 

призму франко-американських відносин. Перша умова закликає Сирію та 

Ліван поважати політичне життя і конституційний термін дії ліванського 

парламенту. Друга – наголошує на негайному відступі сирійських військ. Три 

роки раніше в промові до ліванського парламенту Ж. Ширак стверджував, що 

реорганізація  сирійських сил – єдине вирішення конфлікту на Близькому 

Сході [148].  

Незважаючи на франко-американське співробітництво щодо вирішення 

ліванської проблеми, деякі розходження в поглядах усе ж таки проявилися 

між Францією та США. США прагнули демократизації регіону, а позиція 

Франції була більш архаїчною: вона звертала увагу на повагу до суверенітету 

держави. Франція і США були явно протилежної думки щодо третьої умови, 

яка стосувалася “Хізбалли”. Франція надала спочатку перевагу інтеграції руху 

ліванських політичних і безпекових інституцій шляхом політичного діалогу, а 

США більше схилялися до військового вирішення проблеми, тому що 
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присутність ракет “Хізбалли”, спрямованих на Ізраїль, була однією з головних 

проблем Вашингтона. Четвертою умовою було питання палестинського 

озброєння [148]. Франко-американська розбіжність тут була очевидною. 

Франція не вбачала небезпеки в палестинському питанні в Лівані. США, 

навпаки, розуміли його через призму безпеки, особливо ізраїльсько-

палестинської. Вони були занепокоєні тим, щоб палестинські табори в Лівані 

не перетворилися в резервну армію палестинського опору. 

Друга “ліванська криза” розпочалася в липні 2006 р. в результаті 

захоплення представниками “Хізбалли” двох ізраїльських солдатів, які 

охороняли кордон поблизу Аїта-аш-Шааб. Невдала спроба врятувати 

заручників 12 липня 2006 р. призвела до початку ізраїльського наступу в 

Південному Лівані [11, c. 90]. При використанні майже всього спектра 

військових можливостей Ізраїль здійснив операцію у серпні 2006 р. На думку 

прем’єр-міністра Ізраїлю Е. Ольмерта, військові дії, що завершилися 

перемир’ям у серпні 2006 р., дали змогу ліквідувати вплив “Хізбалли” в 

Лівані і внаслідок цього зміцнили його суверенність. Однак офіційна позиція 

уряду Е. Ольмерта в серпні 2006 р. суперечила опублікованій у січні 2008 р. 

доповіді, яка була покликана оцінити перебіг конфлікту. У ній зазначалося, 

що діяльність Ізраїлю в Лівані закінчилась “великою і серйозною поразкою”. 

Ізраїльська армія, визнана однією з найкращих у світі, у процесі конфлікту не 

змогла досягти жодної з визначених цілей: не вдалося врятувати захоплених 

солдатів, ліквідувати “Хізбаллу”, усунути шейха С. Насраллу і гарантувати 

безпеку ізраїльським містам. У доповіді стверджувалося, що війна з 

“Хізбаллою” була “хорошою, але змарнованою нагодою” остаточної боротьби 

з цією організацією. Таку ж оцінку результатів війни в Лівані дав 

французький експерт з міжнародних відносин П. Боніфас [158]. 

Вибух війни в Лівані став черговим викликом для зовнішньої політики 

США на Близькому Сході. Вашингтон опинився в неоднозначній ситуції, 

коли, з одного боку, США здійснювали підтримку Ізраїлю в конфліктах з 

арабськими країнами, а з іншого боку, США повинні були впровадити нові 
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підходи у своїй зовнішній політиці та зайняти більш виважену позицію в 

цьому конфлікті. 

Американську політику щодо ліванської війни найкраще висвітлив 

представник департаменту США Д. Вайс у своїй передмові 17 жовтня 2006 р. 

Він підкреслив, що з початком воєнних дій США стали перед нелегким 

вибором: або, як і інші країни, закликати до негайного припинення вогню, що, 

однак, не ліквідувало би причин конфлікту, або розробити основи тривалого 

миру між обома країнами [299]. Насправді ж американські дії протягом 

липня-серпня 2006 р. виявились доволі двозначними. Cпочатку Вашингтон 

визнав лiванську війну частково як боротьбу з тeроризмом та підтримав 

збройнi сили Тель-Авіва, постачаючи туди велику кількість зброї. Окрім того, 

американська адміністрація наголосила, що відповідальними країнами за цей 

конфлікт є Сирія та Іран, які сприяли “Хізбаллі”. Уже 20 липня 2006 р. США 

традиційно стали на захист Ізраїлю та американський конгрес майже 

одноголосно підтримав Ізраїль у війні з “Хізбаллою”. Однак, з іншого боку, 

Вашингтон розпочав діалог із законним урядом Лівану, адже основним 

завданням був пошук мирного засобу, який сприяв би закінченню війни. 

Головну роль у цих переговорах відіграла американський держсекретар США 

К. Райс, яка протягом трьох тижнів виступала медіатором між сторонами 

конфлікту. Так, 24 липня 2006 р. К. Райс завітала з візитом у Бейрут, де 

подякувала ліванському прем’єру за його зусилля щодо завершення 

конфлікту.  

І Французька Республіка, і США намагалися досягти порозуміння, яке б 

задовольняло всі сторони. Тому акцент був поставлений на тимчасовий 

контингент сил ООН у Лівані. Франція наполягала, щоб миротворчі сили в 

Лівані перебували під егідою ООН. США також підтримали розміщення 

міжнародних миротворчих сил UNIFIL у Лівані, хоча самі не брали в них 

участі. Як бачимо, Вашингтон, надаючи політичну та збройну підтримку 

Ізраїлю під час конфлікту, зайняв досить виважену позицію, докладаючи 

активні дипломатичні зусилля для його швидкого закінчення та розробляючи 
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такі положення, які б задовольняли як ізраїльську, так і ліванську сторони. 

Така позиція США була зумовлена фактом, що ізраїльсько-ліванський 

конфлікт негативно впливав на реалізацію американських інтересів на 

Близькому Сході, радикалізуючи арабське суспільство, зміцнюючи 

терористичні рухи та спричиняючи американські протести. Така політика 

Вашингтона дала змогу одночасно закріпити тісні контакти з 

найважливішими країнами Європейського Союзу, у тому числі з Францією, 

що є ще одним доказом якісної зміни близькосхідної політики адміністрації 

Дж. Буша після війни в Іраку. Крім того, Французька Республіка намагалася 

також зайняти роль посередника у справі ізраїльсько-ліванського конфлікту, 

щоб утвердитися у близькосхідних мирних переговорах. Уже в перші дні 

операції ізраїльських військ Франція активно брала участь у спробі 

завершення конфлікту, а також надавала гуманітарну допомогу Лівану. 

Офіційна позиція Парижа представлена під час переговорів міністра 

закордонних справ Франції Ф. Дуста-Блазі з генеральним секретарем ООН 

К. Ананном в Римі. Міністр висвітлив французьку пропозицію закінчення 

ліванської кризи. Першим кроком до миру повинна бути вимога до двох 

сторін скласти зброю. Другим кроком мало бути формування нової резолюції 

щодо Лівану, посилаючись на резолюції № 1559 та № 1680 Ради Безпеки 

ООН. Ця резолюція повинна була б остаточно врегулювати питання 

ізраїльсько-ліванського кордону, передусім довести до роззброєння 

“Хізбалли”. Доповідь міністра закордонних справ Франції наступного дня 

доповнив президент республіки Ж. Ширак. В інтерв’ю для газети “Le Monde” 

він стверджував, що основним питанням у розв’язанні конфлікту є передусім 

припинення вогню та звільнення ізраїльських військовополонених, які 

перебувають у руках “Хізбалли”. 1 серпня 2006 р. за пропозицією 

Французької Республіки країни Європейського Союзу прийняли декларацію, 

у якій апелювали до двох конфліктуючих сторін із вимогою припинення 

вогню. На думку Ф. Дуста-Блазі, така декларація ЄС стала важливою подією 

щодо підтримки РБ ООН французької пропозиції у справі Лівану. Франція, 
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яка традиційно прагнула відігравати важливу роль у близькосхідному 

мирному процесі, навіть задекларувала свій намір відправити в Ліван 5000 

своїх солдатів у рамках міжнародних миротворчих операцій. У кінці серпня 

2006 р. ця кількість зменшилась до 2000 французьких солдатів, проте це була 

найбільша частина миротворчих сил. Окрім цього, Париж засвідчив свою 

готовність до командування силами ООН у Лівані [231, c. 296].  

Після того, як у травні 2007 р. уряд очолив Н. Саркозі, політика Франції 

в питаннях цієї проблеми не зазнала суттєвих змін. Париж надалі залишався 

зацікавленим у стабілізації ситуації в Лівані і його відбудові. Позицію 

французького міністерства закордонних справ щодо чергових подій у Лівані 

представив новий міністр закордонних і європейських справ Б. Кушнер. У 

своїй доповіді 4 липня 2007 р. він висловився на тему солідарності 

французького народу з Ліваном, засудив діяльність екстремістських 

ісламських організацій, які прагнуть дестабілізувати політичну ситуацію, а 

також вказав на потребу подальших політичних реформ і процес відбудови 

цієї країни [181]. 

Можна виділити кілька засад французької зовнішньої політики щодо 

Лівану. По-перше, Париж рішуче підтримував усі можливі заходи відбудови і 

внутрішньої стабілізації Лівану, зруйнованого бомбардуваннями ізраїльської 

авіації в 2006 р. По-друге, Французька Республіка критикувала будь-яку 

діяльність ісламських екстремістських груп, у тому числі і “Хізбалли”, що 

мають на меті дестабілізувати політичну ситуацію і припинити реформи в цій 

країні. По-третє, Париж та Вашингтон були за остаточне врегулювання 

питання ізраїльсько-ліванського кордону як основи тривалого миру.  

Американський професор Ш. Коґан стверджував, що, незважаючи на 

франко-американське прагнення врегулювати ліванську кризу, проявлялися і 

певні розходження у франко-американських відносинах щодо ліванської 

проблеми. По-перше, Н. Саркозі вирішив відновити дипломатичні зв’язки з 

Сирією, щоб стабілізувати політичну ситуацію в Лівані. Президент Б. Асад 

був запрошений на урочисті заходи щодо святкування французького 
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національного свята 14 липня 2008 р. в Париж. По-друге, Сирія вступила до 

міжнародної організації “Союз для Середземномор’я”. Натомість США 

поставилися до таких дій Франції з деякою стурбованістю та критикою. Так, 

один з офіційних представників США, коментуючи подані факти, підкреслив, 

що, хоча Французька Республіка та Сполучені Штати Америки бажають миру 

і стабільності в регіоні, США серйозно занепокоєні поведінкою сирійського 

уряду, який підтримує тероризм, має секретну ядерну програму, здійснює 

репресії щодо свого народу і втручається в справи сусідів, включаючи Ліван 

[283]. США не були згідні з позицією Н. Саркозі та збільшили економічні 

санкції щодо Сирії [243, c. 348]. До того ж посол США був відкликаний з 

Дамаска 2005 р. і призначений тільки 2011 р. Натомість Франція вела більш 

поступливу політику щодо Сирії. 

Адміністрація Дж. Буша не вагалася застосовувати силу проти 

сирійської держави. У жовтні 2008 р. американські війська здійснили рейд на 

прикордонній території між Сирією та Іраком. Американське командування 

заявило, що ситуація на сирійсько-іракському кордоні значно погіршилася, 

незважаючи на те, що Йорданія і Саудівська Аравія відгукнулися на прохання 

США закрити кордон з Іраком. Потрібно наголосити, що Франція була 

єдиною західною державою, яка відкрито висловилася проти американського 

рейду [41, с.129-130]. Незважаючи на цей факт, Париж та Вашингтон активно 

співпрацювали щодо збереження територіальної єдності Лівану та політичної 

рівноваги між антагоністичними силами в цій країні. 

Після приходу до влади у січні 2009 р. Б. Обами візити американських 

офіційних осіб до Сирії почастішали. Новий уряд США вважав, що 

поновлення зв’язків з Дамаском повинно припинити сирійську підтримку 

повстанців в Іраку, послабити сирійські зв’язки з Іраном і запобігти 

відправленню зброї від Ірану до “Хізбалли”, шиїтського руху всередині 

Лівану. США також сподівалися, що покращення зв’язків із сирійським 

урядом може чинити тиск на лідерів ХАМАС, що перебувають у вигнанні в 

Дамаску [290]. 
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У лютому 2010 р. новий прем’єр-міністр Франції Ф. Фійон відвідав 

Сирію. Вихваляючи французьку політику “прозорості та справедливості”, він 

дозволив собі дати урок американцям: “Два роки тому ми робили ставку на 

політичний діалог із Сирією. Усі ті, хто нас критикував, як американці, тепер 

приєднуються до нас на цьому шляху” [193]. Також французький прем’єр-

міністр заявив, що, на його думку, Сирія відіграє фундаментальну роль у 

встановленні миру на Близькому Сході.  

До того ж адміністрація Б. Обами вирішила приділити більше уваги 

сирійській програмі ядерного озброєння. США прагнули, щоб Сирія 

перешкоджала проникненню в Ірак “джихадистів” через свою територію, 

припинила свою підтримку Хізбалли, продовжила мирні переговори з 

Ізраїлем і забезпечила повагу до прав людини. І США, і Франція 

погоджувалися, що Дамаск повинен припинити свою ядерну програму, почати 

переговори з Ізраїлем та відмежуватися від Тегерана [54]. 

Отже, слід зазначити, що політика Французької Республіки та США під 

час ліванської війни 2006 р. була схожою. Обидві держави критично 

поставилися до діяльності “Хізбалли” і брали активну участь у заходах 

припинення воєнних дій і в розробці засад миру на Близькому Сході. Париж 

та Вашингтон також надавали гуманітарну допомогу потерпілим мешканцям. 

Завдяки консультаціям Дж. Буша і Ж. Ширака обидві країни прийняли 

спільну позицію в ліванському конфлікті. Це дало змогу швидко дійти 

міжнародного компромісу в цій справі, проявом якого були, наприклад, 

конференція в Римі й ухвалення резолюції № 1701 Ради Безпеки ООН. Цю 

думку підтвердили французькі політологи Ф. Бозо і Г. Пармантьє, які 

вважали, що війна в Лівані була модельним прикладом французько-

американського співробітництва на Близькому Сході. Таким чином, ліванська 

війна є черговим доказом того, що французько-американська співпраця на 

Близькому Сході після довгих років напруження надалі залишається не лише 

можливою, але передусім дуже потрібною [164, c. 544].  
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Однак, що стосується ліванської кризи, то порівняно з позицією США, 

французька політика щодо Сирії була більш м’якою. Франція, яка в цілому 

підтримувала вимоги США щодо цієї країни, була проти застосування 

економічних санкцій через досить тісні економічні та історичні зв’язки. Також 

спочатку Париж надавав перевагу інтеграції “Хізбалли” в політичний процес, 

а США виступали за розпуск цієї організації, яка, на їхню думку, має зв’язки з 

Іраном і ХАМАС та є загрозою для безпеки Ізраїлю. Проте спільність 

інтересів цих двох провідних держав світу забезпечила їх успішне 

співробітництво щодо виведення Лівану з-під сирійського впливу та 

формування законного правління на чолі з М. Сулейманом у Лівані.  
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РОЗДІЛ 3. 

ПРОБЛЕМА ІРАНУ ТА ІРАКУ У ФРАНКО-АМЕРИКАНСЬКИХ 

ВІДНОСИНАХ 

 

3.1. Дестабілізувальна роль Ірану в регіоні та пошуки її розв’язання 

Французькою Республікою і США 

У сучасній системі міжнародних відносин кожна держава хоче отримати 

гарантії власної безпеки. Однак, на жаль, така країна як Ісламська Республіка 

Іран вбачає у ядерній зброї цю гарантію. Світова спільнота намагається 

вирішити іранське питання. Адже якщо Іран здобуде ядерну зброю, то це 

спровокує ядерну гонку в мусульманських країнах, тоді Близький Схід 

перетвориться на “вогняну кулю”.  Зрозуміло, що це вогнище матиме зовсім 

не локальний і скоріше всього навіть не регіональний масштаб.  

Ядерна програма Ісламської Республіки Іран та політико-дипломатична 

активність навколо неї протягом багатьох років привертають увагу світової 

спільноти. На сьогоднішні ядерна політика Ірану – це одна з найбільш 

актуальних загроз для міжнародної безпеки. Незважаючи на політичний тиск 

та впровадження різних санкцій, Тегеран довгий час не бажав припиняти свої 

ядерні розробки та здійснює погрози щодо відновлення ядерної програми. 

Тому перспектива врегулювання наявної проблеми залежить не так від 

політики Ірану в ядерній сфері, як від бажання провідних світових гравців 

знайти компроміс у цьому питанні.  

Часто посередниками у вирішенні близькосхідних конфліктів 

виступають США та Французька Республіка. Проте, незважаючи на те, що ці 

дві країни вважаються партнерами в політичній, економічній та безпековій 

сферах, франко-американське суперництво відкрито проявляється на 

Близькому Сході. Що стосується Ірану, то його відносини з країнами Заходу є 

напруженими протягом усього періоду існування Ісламської республіки через 

її авторитарний режим.  
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Дипломатичні відносини між США та Іраном були розірвані після 

Ісламської революції 1979 р. і захоплення заручниками співробітників 

посольства США в Тегерані. Теократичний режим Ісламської Республіки Іран 

розглядається у Вашингтоні як надзвичайно ворожий американським 

інтересам і супроводжується застосуванням проти цієї країни всеохопних 

санкцій.  

Натомість франко-іранські відносини були дружніми ще з часів 

Середньовіччя. Після Другої світової війни обидві країни почали тісно 

співпрацювати, у ході цього співробітництва Париж був одним із головних 

постачальників матеріалів, необхідних для запуску “іранської ядерної 

програми”. Проте переломним моментом у їхніх взаємовідносинах став, 

схоже як і у випадку зі США, переворот 1979 р., у ході якого Франція 

відмовилась від подальшого експорту в Іран збагаченого урану. Від цього 

моменту стосунки між цими державами значно охололи, проявом чого була 

активна підтримка Францією найбільш запеклого ворога Тегерану – Іраку під 

час іраксько-іранської війни. Хоча за президентства Ж. Ширака ці взаємини 

зазнали покращення в економічній сфері, однак протягом останнього 

десятиліття проявляється певне віддалення між країнами у зв’язку з відмовою 

Ірану припинити свою ядерну програму. Викриття “іранської ядерної 

програми” 2002 р. стало причиною значних змін у зовнішній політиці Парижа 

щодо Тегерану. Схоже, як і у випадку США, ядерна програма Ірану була 

визнана Французькою Республікою як загроза не лише для її інтересів, але й 

для всієї міжнародної спільноти. Передусім варто звернути увагу на той факт, 

що політика Ж. Ширака і пізніше Н. Саркозі щодо “іранської ядерної 

програми” не відрізнялася. Підтримуючи свої традиційні цінності, Франція 

прагнула подолати кризу мирним шляхом, за допомогою багатостороннього 

політичного діалогу, за участі таких організацій, як Міжнародне агентство з 

атомної енергії (МАГАТЕ), Ради Безпеки ООН та ін. [231, c. 284]. Париж 

вірив у продуктивність мирних засобів налагодження суперечки. Як приклад 

варто навести звернення Б. Кушнера від 23 липня 2008 р., у якому він заявив: 
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“Для нас ідея іранської ядерної бомби є абсолютно неприйнятною. Франція 

постійно вимагала, щоб санкції щодо Ірану супроводжувались діалогом. Я 

хотів би, щоб іранці знали, що ми є послідовниками надання їм цивільної 

атомної енергетики” [177]. Ці слова найкраще передають ставлення 

Французької Республіки до “іранської ядерної програми”. По-перше, Франція 

є сильним противником військового використання Тегераном ядерних 

технологій, але одночасно, в разі дотримання визначених процедур і 

контролю, готова допомогти Ірану в розвитку мирної ядерної програми. По-

друге, для Парижа, прив’язаного до принципу pacta sunt servanda (договорів 

потрібно дотримуватись), надзвичайно важливим є дотримання всіх договорів 

про нерозповсюдження зброї масового ураження, в тому числі і Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї. З цієї причини недотримання Іраном умов 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї є для Франції більшою 

загрозою, ніж розвиток ядерних програм у державах, які не підписали його, 

тобто Ізраїлю, Індії чи Пакистану. На думку французького політика 

Ф. Еррери, безпека Французької Республіки великою мірою заснована на 

договорах про нерозповсюдження зброї масового ураження, а також на 

процесі роззброєння. Саме тому порушення умов договору ДНЯЗ, у цьому 

випадку з боку Ірану, негативно впливає на безпеку французів [194, c. 702-

703]. Така позиція зумовлена також фактом, що, окрім ядерної програми, Іран 

має у своєму володінні балістичні ракети, за допомогою яких здатен досягти 

поставлених цілей у всій Європі, у тому числі і у Франції [231, c. 286]. По-

третє, окрім довіри всієї міжнародної спільноти, найважливішим питанням є 

довіра ЄС як головного медіатора в іранській кризі. На відміну від 

ізраїльсько-палестинського конфлікту чи питання Іраку, ЄС, а передусім 

Німеччина, Франція і Великобританія, відіграє ключову роль у діалозі з 

Тегераном. Поразка спроб групи країн ЄС у припиненні іранської програми 

збагачення урану може негативно вплинути на формування ідентичності 

Європейського Союзу на міжнародній арені, що означало б поразку Парижа, 
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традиційно зацікавленого в розвитку спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки [194, c. 703-704]. 

“Іранська ядерна програма” є також, на думку Франції, загрозою для 

стабільності Близького Сходу. Отримання Іраном ядерної зброї та засобів її 

перевезення на значні відстані мало б серйозні наслідки не лише для інтересів 

Парижа в цьому регіоні, а також і для його стабільності. До уваги береться 

перш за все звернення іранського президента М. Ахмадінежада та 

високоповажних іранських політиків щодо Ізраїлю, а саме чергові погрози 

про “знищення єврейського народу” та “знищення Ізраїлю з лиця Землі” [138], 

що не мають аналогів у взаєминах будь-яких інших країн світу. Ризик 

реалізації погроз у сторону Ізраїлю є незначним доти, доки Іран не матиме 

зброї масового ураження. Важко, однак, передбачити, яким чином поведе себе 

Іран, маючи у своєму володінні ядерну зброю, у випадку серйозної кризи між 

Ізраїлем та мусульманськими країнами, а також пам’ятаючи про ізраїльську 

стратегію зворотної відповіді на ядерну війну [155, c. 720]. З цієї причини 

Французька Республіка засуджує такі звернення. Як приклад можна навести 

слова міністра закордонних справ Франції Ф. Дуста-Блазі від 26 жовтня 2005 

р., який заявив: “Сьогодні я ознайомився зі зверненням, у якому президент 

Ірану бажає, щоб Ізраїль зник, а конфлікт на Близькому Сході визнав війною 

між мусульманами та іудаїзмом. Якщо це звернення добре перекладене, то 

його неможливо прийняти. Для Франції право на існування Ізраїлю не може 

піддаватись жодним сумнівам” [224]. Після цієї промови іранського посла в 

Парижі викликали в міністерство закордонних справ з метою пояснити наміри 

президента M. Ахмадінежада. Таку ж реакцію Парижа викликали заклики 

іранського лідера на тему голокосту в квітні 2006 р. та 30 січня 2008 р. У заяві 

відомства від 1 лютого 2008 р. стверджується: “Послу Ірану вкотре 

наголошується, що звернення [президента Ірану в Бушері від 30 січня 2008 р.] 

є неприйнятними для держав-членів ООН. Французька влада також 

підкреслила негативний вплив такої декларації Ірану на міжнародну 

спільноту” [224].  
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Ще на початку ХХІ ст. відбулося переосмислення провідними країнами 

світу взаємин з Іраном після публікації знімків об’єктів зі збагачення урану на 

іранській території, що свідчило про порушення Іраном угоди про гарантії з 

МАГАТЕ від 1974 р. і здійснення ним широкомасштабної незадекларованої 

діяльності в ядерній галузі. Вашингтон почав збільшувати політичний тиск на 

цю країну, вимагаючи від неї відмовитись від будь-яких робіт зі збагачення 

урану. Проте керівництво Ірану відмовилося призупинити ці роботи [22, с. 

69]. 

Військова інтервенція США в Ірак у березні 2003 р. і повалення режиму 

С. Хуcсейна певною мірою вплинуло на настрої в Тегерані. Іран погодився на 

приєднання до Додаткового протоколу з МАГАТЕ про ядерні гарантії, за 

яким її представники могли здійснювати інспекцію іранських ядерних 

об’єктів, і призупинив дослідницькі роботи в ядерній сфері військового 

характеру [22, с. 70]. Проте французькі розвідники продовжували збирати 

докази про секретні ядерні іранські розробки й обговорювати інформацію з 

американськими колегами. У травні 2003 р. Франція представила свою оцінку 

діяльності Ірану згідно з даними розвідки на зустрічі за закритими дверима 

Групи ядерних постачальників (Nuclear Suppliers Group), неофіційного клубу 

в складі 46 держав, які виробляють сировину або технології, що 

використовуються в ядерних програмах. “На даний момент, за оцінкою 

Франції, ця країна може отримати достатню кількість речовин, щоб виробити 

ядерну зброю протягом декількох років”, – повідомили представники Франції 

[185]. У вересні 2003 р. були знайдені залишки збагаченого урану, що 

призвело до наполегливого зaклику Ірану підписати протокол, який дозволяв 

більш жорсткий режим інспекцій. Зрештою Ісламська Республіка підписала у 

грудні 2003 р. у Відні додатковий протокол до ДНЯЗ. Проте вже в лютому 

2004 р. з’явилося пoвідoмлeння пpo те, що засновник і керівник пакистанської 

ядерної програми продав технологію ядерної зброї Ірану. У вересні 2004 р. 

МАГАТЕ зажадало, щоб Іран припинив підготовку до великомасштабного 



 

 

101 

 
 

збагачення урану. Держсекретар США К. Павeлл назвав Іран всезростаючою 

загрозою і зaкликав РБ ООН накласти на нього санкції [287]. 

Французька Республіка, на відміну від Сполучених Штатів, мала з 

Іраном у той час досить тісні економічні відносини. Франція була зацікавлена 

в Ірані, як у великій країні, що має політичну вагу на Близькому Сході, а 

також є широким ринком для французьких інвестицій. Особливий інтерес для 

Парижа представляв енергетичний ринок Ісламської Республіки. Французька 

Республіка була другим постачальником і сьомим торговим клієнтом Ірану 

[294, c. 413]. 

Намагаючись довести, що його ядерна програма має мирний характер, 

Тегеран у кінці 2004 р. добровільно взяв тимчасове зобов’язання припинити 

роботи щодо збагачення урану і напрацювання плутонію. Іран також розпочав 

неформальні переговори з Великою Британією, Німеччиною і Францією [14, 

c. 17]. Проте подальші переговори, до яких 2005 р. приєдналися США, мали 

затяжний, складний і, головне, безрезультативний характер. Після 

оприлюднення результатів перевірок МАГАТЕ на іранських ядерних об’єктах 

з’ясувалося, що Ісламська Республіка розпочала інтенсивний процес 

створення інфраструктури повного ядерного циклу. З цього моменту можна 

говорити про появу різних поглядів Франції та США щодо вирішення 

ядерного питання. Ескалація напруги навколо ядерної програми Ірану надала 

нового подиху американським зовнішньополітичним ініціативам щодо цієї 

держави. Так, Конгрес США прийняв резолюцію № 398, що закликає уряд 

США “використовувати всі відповідні засоби для стримування та запобігання 

Ірану від одержання ядерної зброї ” [108].   

Відверто про можливість вирішення питання військовими засобами 

Вашингтон заявив 24 січня 2005 р., коли президент США Дж. Буш у своїй 

інавгураційній промові сказав, що не виключає можливості застосування сили 

проти Ісламської Республіки, якщо та не припинить розвиток ядерної 

програми. Ця заява викликала широкий суспільний і міжнародний резонанс, 

що змусило США трохи пом’якшити свою позицію. Держсекретар К. Райс 
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назвала військовий варіант тільки як “надзвичайний захід” [108]. США 

наполягали на передачі “іранської справи” до РБ ООН, чому до певного часу 

перешкоджали європейські держави. 

Держави Європейського Союзу, особливо Франція, довгий час 

ставилися досить пасивно до існування ядерної програми Ірану, віддаючи 

перевагу співробітництву в окремих сферах. Це, значною мірою, було 

зумовлено реальною економічною зацікавленістю  цих держав у співпраці з 

Ісламською Республікою, адже відомо, що частина Франції, Німеччини та 

Італії складає 77% всього обсягу торгівлі ЄС з Іраном. ЄС виступав проти 

передачі “іранського досьє” до РБ ООН і застосування міжнародних санкцій 

проти цієї держави [129, с. 451]. Така позиція Європейського Союзу 

відігравати роль посередника у відносинах між Іраном та Сполученими 

Штатами навіть супроводжувалася заявами іранського керівництва про 

внесення розколу до атлантичної солідарності.  

Єдиною умовою ЄС стало обмеження доступу Тегерана до всіх 

компонентів ядерного паливного циклу. На противагу американській позиції 

“європейська трійка” (Франція, Велика Британія та Німеччина) рішуче 

відмовлялася від передачі “іранської справи” до Ради Безпеки ООН і 

застосування міжнародних санкцій проти держави. Таким очевидним 

компромісом можна вважати Паризькі угоди, підписані 14 листопада 2004 р. 

між Ісламською Республікою Іран та “європейською трійкою”. Відповідно до 

них ЄС давав зобов’язання надати Ірану низку торгово-економічних 

преференцій в обмін на припинення процедури збагачення урану. При цьому, 

Тегеран залишав за собою право на дослідницьку діяльність у рамках ядерної 

програми, під якою малося на увазі спорудження важководневого заводу в 

Ераку. Час, однак, підтвердив, що позиція ЄС була досить поблажливою. 

Повідомлення про поновлення процедури збагачення урану, які Іран зробив 

23 серпня 2005 р., завели переговори у глухий кут, що сприяло переходу 

Франції та інших держав до більш радикальних дій. Відтоді почалося 

прогресуюче погіршення відносин між цими країнами та Ісламською 
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Республікою Іран. Погроза передачі „іранського досьє” до Ради Безпеки ООН 

стала для Тегерана реальною, як ніколи [129, с. 451-452].  

Всупереч сподіванням Ісламської Республіки, 20 вересня 2005 р. Рада 

керівників МАГАТЕ розробила резолюцію щодо іранського питання, у якій 

висунула жорсткі вимоги до Ірану. Серед її головних пунктів була відзначена 

необхідність остаточного припинення процедури збагачення урану та відмова 

від спорудження важководневого реактора в Ераку. Найголовнішим пунктом, 

що змусив Тегеран говорити про зрадництво Паризьких угод з боку ЄС, стала 

рекомендація передати “іранське досьє” на розгляд РБ ООН.  

До цього часу від жорстких санкцій з боку США Іран рятували 

переговори з європейськими країнами, в особі Франції, Великої Британії та 

Німеччини, які велися з 2002 р. Проте вже на початку 2006 р. ситуація суттєво 

погіршилася. Тегеран повідомив про відновлення робіт зі збагачення урану та 

про припинення дотримання Додаткового протоколу про гарантії з МАГАТЕ 

[152]. У світі цей крок сприйняли однозначно: країна планує створити ядерну 

зброю. Але ще однією умовою погіршення іранських відносин із провідними 

країнами світу стала перемога в президентських виборах 

М. Ахмадінежада, прихильника жорсткого курсу щодо країн Заходу.  

Уже 11 лютого 2006 р. президент Ірану заявив, що країна готова 

переглянути своє ставлення до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї, після чого у Пентагоні вже почали розробляти план бомбардувань 

іранських ядерних об’єктів. Країни Європи також досить жорстко 

відреагували на заяву М. Ахмадінежада. Врешті-решт іранське ядерне досьє 

було передано на розгляд РБ ООН. А 31 липня 2006 р. РБ ООН прийняла 

резолюцію № 1696, яка вимагала від Ірану протягом місяця припинити всі 

роботи зі збагачення урану і здійснювати вироблення плутонію під контролем 

МАГАТЕ. У випадку відмови вона погрожувала застосуванням проти Ірану 

відповідних заходів [152]. Однак Іран проігнорував цю резолюцію.  

Підсумки франко-американської зустрічі в червні 2006 р. показали 

відмінності в сприйнятті Францією і США іранської проблеми. На думку 
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США, проблема полягає, насамперед, у самій суті іранського режиму, що 

виправдовує спроби перешкодити Ірану володіти військовими ядерними 

технологіями. Французька сторона, у свою чергу, вважала, що збереження 

принципів Договору про нерозповсюдження ядерної зброї є пріоритетним 

завданням [164]. 

Так, 23 грудня 2006 р. була прийнята ще одна резолюція № 1737 РБ 

ООН, яка запропонувала економічні та політичні санкції проти Ірану та 

давала країні 60 днів для зупинення всіх робіт, пов’язаних зі збагаченням 

урану [95]. Зокрема, країнам-членам ООН заборонялися будь-які фінансові, 

торговельні та інші контакти з Іраном, що могли б сприяти іранській ядерній 

програмі [95]. Проте Ісламська Республіка не прислухалася до РБ ООН. У 

відповідь РБ ООН 24 березня 2007 р. запровадила більш жорсткі санкції проти 

Ірану своєю резолюцією № 1747. У ній розширювалося коло фізичних та 

юридичних осіб Ірану, контакти з якими заборонялися або активи яких 

заморожувалися [96]. Відповідаючи на цю резолюцію, президент 

М. Ахмадінежад зухвало заявив, що “Іран отримав технологію для 

виробництва ядерного палива і рух Ірану подібний до потяга, … у котрого 

немає гальма і зворотного механізму” [270]. 

Після цієї заяви США посилили свої санкції щодо ядерної програми 

Ірану.  Франція, у свою чергу, після приходу до влади Н. Саркозі погіршила 

свої відносини з Іраном. Хоча Б. Кушнер, перебуваючи з офіційним візитом у 

Вашингтоні 19-21 вересня 2007 р., просив не приймати антиіранський 

законопроект, який може зачепити діяльність європейських компаній. Цей 

документ зобов’язував адміністрацію США публікувати кожні півроку список 

фірм, обсяг інвестицій яких в енергетичний сектор Ірану перевищує 20 млн. 

доларів США. Оскільки законодавство США практично повністю забороняє 

американським компаніям вести справи з Тегераном, то в цьому переліку 

автоматично опинялися, перш за все, французькі компанії.  

Ще одним цікавим фактом було те, що у вересні 2007 р. міністр 

закордонних справ Франції Б. Кушнер спровокував черговий оберт 
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напруженості навколо “іранської ядерної програми” своєю заявою про те, що 

світ має “готуватися до гіршого, а гірше – це війна з Іраном” [16]. Головний 

французький дипломат зажадав ввести нові, не передбачені резолюціями РБ 

ООН санкції проти Ірану з боку ЄС у відповідь на відмову Тегерана 

припинити роботи зі збагачення урану. Глава МЗС Франції застеріг 

французькі підприємства від будь-яких нових інвестицій в економіку 

Ісламської Республіки, про що раніше просили США. Офіційний Вашингтон 

одразу привітав це рішення. А частина іранських парламентаріїв, у свою 

чергу, зажадали вибачень від Б. Кушнера за такі вислови, які “загрожують 

інтересам французького бізнесу в Ірані” [16]. Тому що ряд великих 

французьких фірм, включаючи нафтову “Тоталь” і автомобілебудівний 

концерн “Рено” здійснюють економічну діяльність в Ірані.  

За словами Н. Саркозі, Франція мала намір запропонувати 

європейським партнерам прийняти додаткові заходи щодо Ірану “поза 

рамками ООН”, а саме рекомендації європейським підприємствам “не 

пропонувати нових економічних проектів і скоротити інвестиції в Ірані”. 

Французький представник зазначив, що “Франція не хоче війни з Іраном, хоча 

iранське ядерне досьє – справа надзвичайна важка” [16]. 

6-7 листопада 2007 р. Н. Саркозі перебував з офіційним візитом у 

Вашингтоні. Дж. Буш підкреслив важливість і міцність двосторонніх 

американо-французьких відносин, які він має намір підтримувати на 

належньому рівні. Новий французький президент розумів, що протистояння 

зовнішній політиці США, яке було за часів Ж. Ширака, не дасть змоги 

Французькій Республіці взяти активну участь у розв’язанні близькосхідних 

конфліктів. Ще 27 серпня 2007 р. на XV-й щорічній конференції послів метою 

зовнішньої політики Франції він проголосив провідну роль країни у 

глобальному світі. Беззаперечно, поглиблений діалог зі світовим лідером, 

Сполученими Штатами Америки, тільки сприятиме підвищенню ролі Парижа 

у світі. Однак основним пунктом переговорів у Вашингтоні було іранське 

питання. Воно є також ще одним фактором стратегічного зближeння США та 
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Французької Республіки. По-перше, поява ще одної ядерної держави є 

недопустимою для міжнародної безпеки. По-друге, Іран впливає на поставки 

енeргоресурсів і зростання світових цін на нафту, оскільки володіє 16 % 

світових запасів газу та 10 % світових запасів нафти. По-третє, в Ісламській 

Республіці eкономічно активно присутні Російська Федерація та Китай. По-

четверте, ядерна програма Ірану і його самoстійність у міжнародних 

відносинах підриває провідні позиції США та Франції. По-п’яте, Ісламська 

Республіка відіграє роль фактора дестабілізації відносно Іраку, Ізраїлю та 

Близького Сходу в цілому. В іранському питанні Французька Республіка грає 

важливу роль, до того ж найбільшу серед країн ЄС. Адже позиція Німеччини 

є досить стриманою через міцні економічні зв’язки: дві третини іранської 

промисловості залежить від німецьких інженерних продуктів, багато 

німецьких компаній мають бізнес в Ірані. За рахунок цього Німеччина є 

найслабшою ланкою в антиіранському ланцюзі, що діє на руку іранському 

керівництву, які, крім того ще й заручилися підтримкою Росії та Китаю.  

Отже, зважаючи на перелічені обставини, президенти Французької 

Республіки та США висловили бажання працювати спільно заради миру. 

Проте дійшли згоди вирішувати іранську проблему виключно несиловими 

способами, а саме продовження діалогу і накладання нових санкцій. Дж. Буш 

зазначив: “Прийшов час працювати разом для вирішення цієї проблеми 

дипломатичним шляхом” [278]. Н. Саркозі заявив, що володіння Іраном 

ядерною зброєю – це неприйнятно, однак підкреслив, що й арабські країни, і 

Іран мають право користуватися ядерною енергією, але тільки в цивільних 

цілях [278]. Крім того, французький президент наполягав на запровадженні 

нових санкцій ЄС, щоб обмежити торгівлю з Іраном. 

Слід також зазначити, що, незважаючи на єдність США та Французької 

Республіки в поглядах щодо іранської проблеми, її розв’язання затягувалося 

через незацікавленість інших країн, таких як Росія та Китай. Підвищення цін 

на нафту, вплив Ірану на дестабілізацію ситуації в Іраку вигідні для економіки 
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та політики Росії. Незацікавленість Китаю в нових санкціях пояснюється його 

залежністю від поставок іранських енергоносіїв. 

22 січня 2008 р. постійні члени Ради Безпеки ООН і Німеччина 

домовилися про зміст нового проекту резолюції, що стосується санкцій щодо 

Ірану. Уже 3 березня 2008 р. РБ ООН схвалила третій раунд санкцій 

практично з одностайною підтримкою. Уперше резолюція заборонила 

торгівлю з Ісламською республікою товарами подвійного призначення. 

Президенти Дж. Буш та Н. Саркозі вже спільно застерегли Тегеран від 

отримання ядерної бомби. “Наші союзники розуміють, що Іран з ядерною 

зброєю є неймовірно дестабілізувальним чинником…”, [195] – заявив Дж. 

Буш на прес-конференції з Н. Саркозі в Єлисейському палаці у червні 2008 р. 

Пропозиції від імені Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, 

Великобританії, Росії та Китаю були передані Тегерану Х. Соланою, главою 

зовнішньої політики Європейського Союзу. І Дж. Буш, і Н. Саркозі приділяли 

особливу увагу тому, що Ісламська Республіка Іран має право на цивільну 

ядерну енергетику. Вони також були одностайні в думці, що іранці мають 

право на кращий уряд, проте обидва президенти не могли допустити загрозу 

безпеки на Близькому Сході через ядерну програму Ірану. 

Уже 12 серпня 2008 р. адміністрація Дж. Буша наклала економічні 

санкції на п’ять іранських компаній, які вона звинуватила в допомозі Ірану в 

розробках ядерної зброї. Міністерство фінансів заборонило американським 

громадянам і компаніям мати ділові відносини з цими фірмами. США 

намагалися протидіяти діяльності Тегерана в листопаді 2008 р., забороняючи 

фінансовим установам проводити певні грошові перекази через Сполучені 

Штати від імені іранських банків, уряду Ірану та інших установ.  

Франція також критично відгукнулася про президентські вибори в Ірані 

в червні 2009 р. після повторного обрання М. Ахмадінежада. Тоді 

національний секретар з міжнародних зв’язків Ж.-К. Камбаделіс заявив, що 

“кінцевий результат виборів був затьмарений серйозними порушеннями … і 

офіційне визнання М. Ахмадінежада як переможця є нелегітимним” [195]. У 
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промові 26 серпня 2009 р. Н. Саркозі заявив, що вибір політичного режиму – 

це справа іранського народу, а за запобігання розповсюдженню ядерної зброї 

відповідає світове співтовариство [188]. 

У червні 2009 р. Н. Саркoзі зустрівся в Єлисейському палаці з іранським 

міністром закордонних справ М. Моттакі. Президент Республіки висловив 

свою стурбованість щодо діяльністі Ірану і запросив іранських керівників 

вступити в переговори з “Шісткою”, попереджаючи про те, що небажання 

Ірану вести переговори про свою ядерну програму призведе до міжнародної 

ізоляції [279].  

2009 р. з приходом до влади Б. Обами центральними питаннями зустрічі 

з Н. Саркозі під час візиту до Франції 9 червня 2009 р. були ядерні розробки 

Ірану. Два президенти підкреслили, що “необхідно об’єднатися щодо 

“іранських ядерних амбіцій” [218]. “Якщо Іран продовжуватиме здійснювати 

свою ядерну програму, то міжнародний тиск на Ісламську Республіку зросте. 

Тегерану не варто сподіватися, що позиція США змінилася з приходом до 

влади нової адміністрації ”, – заявив Б. Обама [195]. Загалом обидва 

президенти мали однакове бачення іранської проблеми. Хоча були-таки певні 

відмінності в деяких позиціях. Незважаючи на те, що необхідно було 

посилювати тиск на Тегеран та спонукати французькі компанії і банки 

припинити зв’язки з Іраном, Париж залишався прихильником діалогу з цією 

країною. До того ж трохи пізніше Б. Обама у своїй “Каїрській промові” 

висловив також намір відновити діалог з Тегераном і знайти підходи до 

вирішення його проблем шляхом переговорів. Він пообіцяв надати іранцям 

економічну допомогу, якщо ті модифікують свою ядерну програму і 

припинять підтримку ХAМAСу та “Хiзбaлли”. Якщо ж ці зусилля не 

принесуть результатів, Вашингтон домагатиметься посилення антиіранських 

міжнародних санкцій [29, c. 5].  

Слід підкреслити, що уряд Б. Обами практично не обговорював 

військового методу вирішення проблеми, усвідомлюючи, що удар по Ірану 

здатний дестабілізувати ситуацію на всьому Близькому Сході, дати потужний 
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імпульс тероризму, що може призвести до виникнення реальної “дуги 

нестабільності” на просторі від Іраку до Афганістану.  

У вересні 2009 р. Рада Безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію 

№1835 з викладенням військових і дипломатичних гарантій проти 

використання цивільних ядерних програм у військових цілях [90]. 21 жовтня 

2009 р. у Відні представники США, Росії і Франції розробили план, що 

передбачає відправку іранського урану в іншу країну  для  дозбагачення. 

Згідно із планом, Іран мав відправити до кінця 2009 року 1,2 тонни 

низькозбагаченого урану – приблизно 70% усіх його запасів – до Росії, яка 

здійснить його дозбагачення до 19,75% і передасть Франції. Париж заправить 

ним паливні стрижні і відправить їх Ісламській Республіці для використання в 

наукових цілях на застарілому реакторі в Тегерані [123]. Якби Іран погодився 

на цю схему, то це означало б успіх дипломатичних зусиль міжнародних 

посередників, які сподівалися, що відправка більшої частини іранського урану 

для дозбагачення за кордон зменшить занепокоєння з приводу можливостей 

Ісламської Республіки самостійно створити ядерну зброю. Проте Тегеран 

відмовився прийняти такий план. І в листопаді  2009 р. Іран оголосив плани 

будівництва 10 нових заводів для збагачення урану, в результаті чого 

Б. Обама продовжив економічні санкції проти Ісламської Республіки ще на 

один рік [15].  

Крім того, численні міжнародні експерти аргументовано доводили, що 

Тегеран стоїть на порозі створення ядерного арсеналу. Так, 14 грудня 2009 р. 

британська газета “The Times” повідомила, що Тегеран завершує 

випробування ключового компонента, необхідного для створення атомної 

бомби. Видання посилалося на секретні документи, отримані від анонімного 

джерела. Ішлося про завершення чотирирічного плану з тестування іранського 

нейтронного детонатора, який запускає ланцюгову реакцію вибуху [14, c.16]. 

Поява іранської ядерної зброї не лише призведе до непередбачуваної ситуації 

глобального характеру, що стосується стану і можливої зміни геополітичної 

ситуації в регіоні Близького та Середнього Сходу, а й матиме наслідки для 
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всієї світової політики. 

До того ж 2010 р. керівництво країни оголосило про те, що Іран виробив 

першу партію урану, збагаченого до 20-відсоткового рівня, і став ядерною 

державою. Точну кількість збагаченого урану названо не було, проте сам 

зазначений факт має величезне значення, оскільки, на думку експертів, 

досягнувши рівня збагачення в 20 відсотків, подальше збагачення до 80 

відсотків (рівень, достатній для створення ядерної зброї) не потребує великих 

зусиль. Разом з тим, відомостей, що підтверджують здійснення Іраном 

збагачення урану до 80 відсотків, ні МАГАТЕ, ні будь-яким іншим 

міжнародним органом не отримано. Однак у січні 2010 р. США, Росія, Китай, 

Великобританія, Франція і Німеччина домовилися, що відповідь Ірану на 

пропозиції щодо зміни своєї ядерної програми заслуговує на розгляд 

подальших заходів РБ ООН. Незабаром після цього президент Франції 

Н. Саркозі заявив, що Організація Об’єднаних Націй повинна вжити “рішучих 

заходів проти Ірану, щоб переконати іранських лідерів узяти участь у 

змістовній дискусії щодо своєї ядерної програми”. Він додав, що “єдиний 

спосіб – це  переговори з Іраном ...” [195]. 

Президент Ірану 11 лютого 2010 р. заявив, що його країна виробила 

першу партію високозбагаченого урану. Виступаючи під час багатотисячного 

мітингу в Тегерані на честь 31-ої річниці ісламської революції, 

М. Ахмадінежад сказав, що Іран тепер є “ядерною державою”. У результаті 

цього у травні 2010 р. Франція, Великобританія, Німеччина, Росія, Китай і 

США підписали нову угоду про суворі санкції проти Ірану. Державний 

секретар США Г. Клінтон охарактеризувала цю угоду як “сильний проект” 

резолюції. 

Крім того, на початку липня 2010 р. президент США Б. Обама ввів 

додаткові санкції, які забороняють американським банкам співпрацювати з 

іноземними організаціями, підозрюваними або викритими в роботі з Іраном, 

що відразу ж підтримала Французька Республіка. Після цього про припинення 

імпорту автомобілів на територію Ірану оголосили компанії “Tойота” і “Kiа”. 



 

 

111 

 
 

Формально вони не потрапляли під заборону, однак керівництво фірм 

прийняло рішення про підтримку санкцій у зв’язку з небажанням потрапити в 

“чорний” список американського уряду [108, c.142]. Незважаючи на той факт, 

що Франція підтримує міжнародні санкції проти Тегерана, компанії “Пежо” і 

“Рено” офіційно не оголошували про наміри щодо припинення співпраці з 

Іраном. 

Зовнішня політика Б. Обами, як і адміністрація Дж. Буша-молодшого, 

була спрямована на те, щоб попередити подальше розповсюдження зброї 

масового знищення у світі. Але на відміну від адміністрації Дж. Буша, яка 

намагалася змусити Іран повністю відмовитися від збагачення урану, 

адміністрація Б. Обами прагне зупинити подальший розвиток “іранської 

ядерної програми”, щоб збагачений уран не був направлений на виробництво 

ядерної зброї, але міг застосовуватися в мирних цілях.  

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2010 р., президент 

США Б. Обама заявив, що за допомогою резолюції № 1929 від червня 2010 р. 

РБ ООН “ми дали зрозуміти, що міжнародне право не є пустою обіцянкою”. 

Слід зазначити, що Франція також відігравала ключову роль у прийнятті 

останніх і найстрогіших санкцій ООН проти Ірану. Cаме в резолюції РБ ООН 

1929 (червень 2010 р.) і Загальноєвропейських санкціях (липень 2010 р.), які 

включають: заборону на нові інвестиції в іранські нафту і газ, у тому числі 

обладнання, технічну підтримку і передачу технологій; заборону на нові 

відносини з іранськими фінансовими інститутами і щодо іранських банків та 

їхніх філій, діючих в ЄС, заборону на страхування і перестрахування 

іранських урядових установ або їхніх філій, а також замороження активів 

іранських компаній і фізичних осіб. Уряд Н. Саркозі вжив заходів для 

припинення експортних кредитних гарантій для компаній, що ведуть бізнес в 

Ірані [152].  

У листопаді 2011 р. США ввели обмеження для енергетичного і 

фінансового секторів Ірану. Зокрема, 22 листопада США ввели санкції проти 

іранських підприємств енергетики та нафтохімії. Уже 1 грудня 2011 р. 
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економічні санкції ввів ЄС. Проте справжній ряд обмежень щодо Ірану був у 

2012 р. США оголосили про введення таких додаткових санкцій, як цілковита 

заборона співпраці з Центральним банком Ірану, блокування всіх фінансових 

держактивів Ірану на території США. З 1 липня 2011 р. ЄС ввів ембарго на 

закупівлю нафти та нафтопродуктів з Ірану, а в грудні – заборону на експорт 

до Ірану ряду товарів і технологій для промислових виробництв. У результаті 

цих санкцій в Ірані різко впав експорт та доходи від продажу нафти. Мета 

західних країн була виснажити фінансові ресурси Ірану та змусити його піти 

на поступки щодо своєї ядерної програми.  

Аналізуючи події, пов’язані з іранською ядерною проблемою, слід 

констатувати, що світові центри сили фактично поділилися на прихильників 

та противників жорстких заходів проти офіційного Тегерану. США та 

Французька Республіка виступали за нові санкції проти Ірану через його 

відмову зупинити виробництво високозбагаченого урану. Проте КНР та РФ 

відкрито заявляли про неприпустимість не тільки військових дій, але й нових 

економічних обмежень проти Ісламської республіки [127, c. 715]. 

Що стосується розгляду зовнішньої політики США, то “жодна держава 

не становить більшої загрози для інтересів Америки на Близькому Сході”, ніж 

Іран. Американський політолог Д. Росс проаналізував багатовимірний 

характер “іранської загрози”. На його думку, Іран змaгається зі Сполученими  

Штатами всюди на Близькому Сході – від Іраку до Лівану та на ізраїльсько-

палестинській арeні. У кожному випадку Іслaмська Республіка намагається 

посилити свій вплив і підірвати існуючий політичний лад, часто 

використовуючи для цього такі збройні угруповання, як “Хізбалла”, ХАМАС 

та ін. Оволодіння Іраном ядерною зброєю посилить його здатність впливати 

на розвиток регіону, призведе до глибоких зрушень у співвідношенні сил на 

Близькому Сході й негативно позначиться на режимі нерозповсюдження 

ядерної зброї. Таким чином, іранське питання для США є надзвичайно 

важливим [74, c. 463]. 
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У 2012-2013 р. для Французької Республіки та США ціллю було 

припинення Іраном збагачення урану до 20 % на об’єкті в місті Форд. В обмін 

Тегерану запропонували пом’якшення чинних санкцій і відмову від 

нових. Таким чином, у позиції Франції, Росії, США, Китаю, Великобританії і 

Німеччини намітилися зрушення у вирішенні проблеми.  

Якщо раніше західні учасники переговорів категорично наполягали на 

повній відмові Тегерана від збагачення урану, то тепер мова йшла про 

зниження концентрації отриманої речовини. Про це свідчать переговори 

міжнародних посередників з Іраном в Алмати 26-27 лютого 2013 р. Хоча вони 

й не призвели до серйозного прориву, проте показали певний прогрес у 

вирішенні іранської проблеми [86].  

У листопаді 2013 р. “шістка” та Іран уклали тимчасову угоду, за якою 

санкції були ослаблені в обмін на зобов’язання Тегерана припинити 

збагачення урану понад 5% і знищити запаси збагачених до 20% ядерних 

матеріалів. У квітні 2015 р. на переговорах США, Великої Британії, Франції, 

Китаю, Росії та Німеччини з Іраном у Відні був досягнутий значний прогрес і 

узгоджений Спільний комплексний план дій щодо іранської ядерної 

програми, а також згода про заморожування ядерної програми Тегерана в 

обмін на пом’якшення міжнародних санкцій. А вже 14 липня 2015 р. була 

підписана угода, яка мала офіційну назву “Всеохоплюючий спільний план” 

[172]. 

Ведення переговорів щодо міжнародної угоди, яка повинна обмежити 

іранську ядерну програму в обмін на полегшення санкцій, було критично 

важливим завданням для лідерів усього світу. Досягнення президента США 

Б. Обами було значним у вирішенні іранського питання. Його дії 

протиставлялися позиції Дж. Буша, який 2002 р. заявив, що Іран був частиною 

“осі зла”, до якої входив Ірак Саддама Хусейна і Північна Корея.  

Варто зазначити, що спроби Ірану одержати ядерну зброю мали б 

згубний вплив не лише на стабільність у цьому регіоні, а й на безпеку всього 

світу. Тому провідні держави активно співпрацювали. Як було вже сказано, 
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політика Ж. Ширака та Н. Саркозі була заснована на мирних переговорах з 

Іраном. Проте вже з травня 2008 р. відбулися певні зміни в політиці Франції 

щодо цієї проблеми. Спільно зі США Париж лобіював ухвалення санкцій 

щодо Ірану, розуміючи незначну результативність усіх попередніх своїх дій. 

Французька Республіка була однією з ініціаторів ухвалення в березні 2008 р. 

резолюції № 1803, яка вводила санкції щодо Ірану. Франція та США також 

були прихильниками резолюції № 1835, однак не вдалось це реалізувати у 

зв’язку з опозицією Москви та Пекіна [90].  

Незважаючи на довгий процес у розв’язанні іранської кризи, Франція і 

США все ж таки відкидали можливість збройної інтервенції в Іран. Париж та 

Вашингтон дотримувалися позиції мирного та багатостороннього розв’язання 

міжнародної суперечки в цьому питанні за участі міжнародних організацій. 

Такої ж думки дотримувалася українська дослідниця П. Синовець, яка 

зазначала, що існування різноманітних шляхів вирішення іранської проблеми 

демонструє тільки їхню неефективність. Щодо мирних шляхів, то причиною, з 

одного боку, є надзвичайна м’якість ліберальних шляхів розв’язання 

проблеми, яка створює мінімальний вплив на економічний стан держави. З 

іншого, – відсутність єдності позицій серед постійних членів РБ ООН 

перешкоджає запровадженню проти Ірану більш жорстких санкцій, що 

продемонстрували б рішучість міжнародного співтовариства боротися з 

непокорою Ірану рішенням РБ ООН. Утім вбачається, що навіть жорсткі 

санкції не мали б належного впливу на Іран, для якого статус нескоренння 

волі колишніх колонізаторів має велике значення. Відповідно напіввоєнні 

методи також програють, оскільки зовнішній тиск потенційно здатний 

підштовхнути Ісламську Республіку до розвитку власної ядерної програми, а 

не відвернути його від намічених цілей. Що ж стосується воєнних методів 

відносно Тегерана, то вони також є потенційно слабким важелем, оскільки 

іранська ядерна промисловість сьогодні вже досягла того ступеня потужності 

і розвиненості, що можна охарактеризувати як “fait accompli” (“доконаний 

факт”). Отож будь-яка воєнна операція зможе здобути зворотний ефект – 
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замість повної денуклеаризації призведе до прагнення держави якнайскоріше 

убезпечити себе від майбутніх погроз шляхом перетину “ядерного порогу”. 

Враховуючи зазначене, найбільш результативним видається шлях “м’якої 

дипломатії” та визнання суверенних прав Ірану: підтримання планів Ірану на 

мирне використання атомної енергії за умов розширення співпраці з 

МАГАТЕ; залучення до активної співпраці з ЄС за різноманітними 

напрямами (транспорт, забезпечення продовольством тощо) [108, c.144-145].  

Підсумовуючи, слід зазначити, що іранська проблема вплинула на 

розвиток франко-американських відносин. Незважаючи на те, що протягом 

2002-2005 рр. їхні взаємовідносини були досить напруженими, то після заяви 

президента Ірану щодо припинення Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї спостерігається помітне зближення обох країн щодо вирішення цієї 

проблеми. Порівняно з американським курсом, політика Парижа щодо Ірану 

була більш м’якою, але в останні два роки президентства Ж. Ширака і з 

приходом до влади Н. Саркозі французька позиція посилилася, зблизившись із 

американською. Цьому сприяло також обрання президентом Ірану 

М. Ахмадінежада і здійснювана ним радикальна політика. Проте були певні 

відмінності в поглядах: США в підході до вирішення іранської проблеми 

робили акцент на необхідності змін іранського режиму, що прагне мати 

військові ядерні технологіїї, а Франція віддавала перевагу посиленню 

міжнародних норм і вимог щодо “іранської ядерної програми”.  

Вашингтон, як і Париж, був зацікавлений у дипломатичному розв’язанні 

іранської проблеми. До початку 2006 р. саме Франція була головним 

ініціатором діалогу з Іраном, що, однак, мало короткотривалий результат. З 

2006 р. міжнародні посередники (Великобританія, Китай, Росія, США, 

Франція та Німеччина) вели переговори з Іраном. У 2006-2010 рр. щодо Ірану 

вводилося кілька пакетів санкцій. Однак після 2009 р. співпраця між 

Францією та США щодо іранського питання тільки зміцнилась із приходом до 

влади президента Б. Обами, який прагнув розпочати діалог з іранською 

стороною. Це своєю чергою сприяло президенту Н. Саркозі, який також був 
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прихильником дипломатичного підходу в розв’язанні цього конфлікту. Саме 

тому “іранська криза” є символом активної співпраці Франції і США. Адже це 

не лише одна з найважливіших проблем, яку прагнули вирішити дипломатії 

обох держав, а й черговий приклад того, що співпраця на лінії Париж-

Вашингтон на Близькому Сході є цілком можливою.  

 

3.2. “Іракське питання”: в системі франко-американських відносин 

Вихідною точкою виникнення “іракської кризи”, завдяки якій з’явилася 

тріщина в євро-атлантичному співтоваристві та ускладнилися відносини США 

та Французької Республіки, був напад Іраку на Кувейт у серпні 1990 р. Тоді 

Рада Безпеки ООН визнала дії Республіки Ірак прямою агресією.  

Нова фаза “іракської кризи” настала 8 листопада 2002 р., коли була 

одноголосно прийнята резолюція РБ ООН № 1441, що передбачала початок 

роботи інспекторів МАГАТЕ з виявлення зброї масового знищення в Іраку 

[69, c. 12]. Тоді ж США звинуватили Республіку Ірак у зв’язках із 

міжнародним тероризмом. 

До того ж “іракська криза” стала однією з найважливіших проблем в 

історії трансатлантичних відносин. Уперше після закінчення війни у В’єтнамі 

США та Французька Республіка значною мірою розійшлись у поглядах щодо 

питання Іраку, незважаючи на те, що з 2001 р. відносини між державами мали 

дружній характер, особливо в контексті боротьби з тероризмом. Так, 

наступного дня після терористичних актів у США газета “Le Monde” 

опублікувала статтю “Ми – зараз усі американці” [176], що беззаперечно 

вказує на братерство двох держав. Не можна недооцінити те, що президент Ж. 

Ширак одразу відвідав Нью-Йорк, щоб після подій 11 вересня 2001 р. надати 

підтримку США [243, c.185]. Ж. Ширак, перший із президентів прибув 

18 вересня 2001 р. у США і висловив співчуття американському народу. Тоді 

Дж. Буш зазначив: “Це честь приймати особистого друга, друга Америки… 

Ж. Ширак розуміє, як і я, що ми ввійшли в нову еру” [176]. Президент 
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Французької Республіки дружньо відповів, що він підтримає США і візьме 

участь у необхідній боротьбі проти тероризму. 

Однак війна в Іраку 2003 р. стала свого роду випробуванням для 

франко-американських відносин. Аналіз політики цих двох держав з 

іракського питання сприяє більш глибокому розумінню причин, що 

спричинили кризу у відносинах Франції та США, а також допомагає виявити 

фактори, що сприяли подальшому налагодженню відносин.  

На думку французьких політиків, план початку війни в Іраку 

характеризувався не тільки як війна з тероризмом, а й як спосіб реалізації 

особливих американських інтересів, зумовлених основними напрямками 

зовнішньої політики неоконсерваторів та описаних у декларації “Проект для 

нового американського століття” (Project for the New American Century). Ця 

американська позиція  і є одним з факторів французької критики США за 

їхню військову інтервенцію в Ірак [20, c. 33]. 

 Одночасно з проблемою вторгнення в Ірак перед США постало 

питання, яку позицію займе Французька Республіка. Підхід Парижа до цієї 

проблеми був важливим з кількох причин. По-перше, французькі війська 

активно співпрацювали з американцями в Афганістані. Ця війна сприймалась 

французами як боротьба з тероризмом. По-друге, Французька Республіка була 

найбільш зацікавленою країною ЄС у розв’язанні будь-яких конфліктів на 

Близькому Сході. Більше того, саме Париж мав найкращі та найближчі 

відносини з арабськими країнами в регіоні, у тому числі і з Республікою Ірак. 

Варто також пам’ятати, що Французька Республіка як одна з найсерйозніших 

союзниць США в НАТО володіла за європейськими стандартами цінним 

військовим потенціалом, а його використання під час війни значно б 

полегшило завдання США. 

Французьку політику щодо Іраку можна звести до кількох пунктів. 

Франція вважала, що Республіка Ірак повинна суворо виконувати всі 

міжнародні зобов’язання, зокрема дотримуватися резолюції РБ ООН, хоча й 

інші країни повинні не менш сумлінно дотримуватися всіх домовленостей з 
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Іраком. Французька Республіка наполягала, щоб інспектори ООН 

повернулися в Ірак, але при цьому будь-які односторонні дії для неї були 

неприпустимі. Париж також виступав за пом’якшення економічних санкцій 

проти режиму С. Хусейна. Тут США і Франції вдалося досягти компромісу 

прийняттям Резолюції № 1409 РБ ООН у травні 2002 р. [88], яка затвердила 

список товарів подвійного призначення, що підлягають перевірці. 

США засуджували режим С. Хусейна, який, на їхню думку, не тільки 

завдав багато страждань власному населенню, а й був загрозою для всього 

людства, порушуючи свої зобов’язання перед світовою спільнотою і 

продовжуючи розробку зброї масового знищення [282]. До того ж, не можна 

не враховувати той факт, що США, плануючи напад на багатий Ірак, прагнули 

отримати вигоду для себе: показати світові, що вони мають визначальний 

вплив у регіоні, укласти вигідні економічні контракти з Іраком, нафта якого 

могла б бути альтернативою саудівській. Цього можна було досягти з 

мінімальними втратами [160]. 

Погляди на засоби досягнення вказаних цілей спровокували розбіжності 

в підходах Франції та США в РБ ООН. Позиція Парижа щодо іракської кризи 

ґрунтувалась на традиційних засадах зовнішньої французької політики. Як 

лідер групи країн, які виступали проти інтервенції, Франція наголошувала на 

потребі мирного розв’язання кризи, а також на використанні механізмів ООН 

[258, c.120]. Париж відкидав можливість проведення будь-яких воєнних дій 

без попередньої згоди РБ ООН, що було однією з основних цілей французької 

дипломатії, заснованої на принципах переваги багатосторонніх дій над 

односторонніми [231, c. 266]. Особливі сумніви в Парижа викликала доктрина 

попереджувального удару, що стала результатом односторонньої політики 

Вашингтона. Ж. Ширак описав її такими словами: “особливо небезпечна 

доктрина, наслідки якої можуть бути драматичними” [256].  

Потрібно звернути увагу на те, що у щорічному президентському 

виступі “Про становище в країні” (від 29 січня 2002 р.) Дж. Буш заявив, що 

режими Північної Кореї, Ірану та Іраку, які намагаються отримати зброю 
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масового знищення, становлять все більшу і більшу небезпеку та являють 

собою “вісь зла” [243, c. 187]. Зокрема, американський президент виділив із 

цієї когорти Республіку Ірак, яка, на його думку, надає підтримку терористам 

уже більше десяти років і намагається виробляти хімічну, біологічну та 

ядерну зброю. Дж. Буш заявив, що якщо “деякі уряди не готові діяти, то буде 

діяти Америка” [166]. Ця заява президента США отримала широкий 

міжнародний резонанс.  

Франція відразу ж виступила проти війни в Іраку. 27 серпня 2002 р. 

Д. де Вільпен, міністр закордонних справ, виголосив промову перед 

французькими послами в голлістському стилі, немов у відповідь на 

американські висловлювання. Він зауважив, що диктатура С. Хусейна є 

загрозою для безпеки, але “рішення має прийняти Рада Безпеки і тільки тоді 

можна говорити про застосування сили ... це принцип, від якого Франція не 

відступить” [186]. Однак через два тижні Ж. Ширак наголосив на дружбі 

Франції зі США, хоча додав, що “якщо для є що сказати, то Франція це 

говорить”. Французький президент повторив свою переконаність щодо 

необхідності відправки в Ірак інспекторів та запропонував дві окремі 

резолюції: перша стосувалася інспекторів та співпраці з ними режиму 

С. Хусейна, а друга – застосування сили в разі відмови президента Іраку [285]. 

Ж. Ширак сподівався на тривалі перевірки інспекторів, щоб уникнути 

поспішного застосування сили. Головним занепокоєнням французького 

президента було одностороннє рішення США про застосування сили, що, по-

перше, абсолютно його не влаштовувало з позиції неприйняття американської 

вседозволеності і, по-друге, дії США залишали б ООН, у тому числі і 

Францію, поза прийняттям рішень.  

У свою чергу, Д. де Вільпен, критикуючи ставлення США і 

Великобританії щодо ролі ООН у цьому конфлікті, зазначав: “Американці і 

британці наголошують на істотному значенні ООН, у той час як французи – 

на її центральному значенні” [231, c. 266]. Це звернення яскраво відображає 

відмінність підходів США і Франції до даної проблеми. Французька 
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Республіка, ведучи політику, сумісну з традиційними цінностями, 

погрожувала використанням вето на будь-яку резолюцію Ради Безпеки ООН, 

яка б легалізувала війну в Іраку.  

Уже 2 жовтня 2002 р. США офіційно представили постійним членам РБ 

ООН (Франції, Росії і КНР) проект резолюції щодо Іраку, підготовлений 

спільно з Великобританією. Він передбачав збільшення кількості об’єктів, які 

повинні підлягати перевірці міжнародних інспекторів на території Іраку. 

Багдаду надавалося сім днів з моменту прийняття резолюції та оповіщення 

про це Генерального секретаря ООН та тридцять днів – на передачу ООН 

списку всіх об’єктів, що стосуються військових програм щодо виготовлення 

зброї масового знищення. У разі невиконання хоча б однієї з вимог резолюції 

будь-яка держава, член ООН, має право застосувати “всі необхідні засоби” 

для її реалізації, що могло означати одностороннє силове рішення щодо Іраку, 

чий статус “порушника попередніх резолюцій РБ ООН” також був 

зафіксований в американо-британському документі [114]. Проте Франція, 

Росія і Китай відкинули проект резолюції, який передбачав застосування сили 

проти Іраку у випадку невиконання Багдадом усіх зобов’язань щодо 

міжнародного товариства. 

Після тривалих суперечок 8 листопада 2002 р., РБ ООН одноголосно 

прийняла Резолюцію № 1441. Згідно з прийнятим документом, через 60 днів 

своєї роботи в Іраку міжнародні інспектори повинні були доповісти РБ ООН 

про результати [97]. Отже, варіант резолюції, яка була висунута США і 

Великобританією, зазнав радикальних змін. Головну роль у створенні 

суперечливого варіанту резолюції відіграла Французька Республіка. Хоча ця 

резолюція могла бути інтерпретована по-різному: кожна зі сторін бачила те, 

що їй було зручно. На відміну від власної інтерпретації резолюції 

Сполученими Штатами Америки, Франція дотримувалася точки зору про те, 

що останнє рішення все ж таки повинно залишитися за Радою Безпеки ООН 

[294, c. 221]. 
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Варто зазначити, що саме нечіткі положення цієї резолюції, спричинили 

франко-американську суперечку. На думку Парижа, вона не легалізувала 

жодної збройної акції проти режиму в Багдаді. Тим часом, США вважали: 

“Якщо Ірак надалі не дотримуватиметься своїх зобов’язань, він буде 

попереджений про серйозні наслідки” [231, c. 267]. Проте згодом інспектори 

так і не представили точних даних. Думки розділилися з приводу заходів, які 

повинні були бути розроблені щодо Іраку. Дві полярні точки зору були 

відображені в документах, представлених у РБ ООН. 

1. Проект резолюції РБ ООН, підготовлений США, Великобританією, 

Іспанією, підкреслював, що резолюція № 1441 давала Іраку останній шанс 

виконати зобов’язання з роззброєння. Документ акцентував увагу на тому, що 

невиконання Багдадом резолюцій РБ ООН про поширення ЗМЗ і ракет 

дальнього радіусу дії є загрозою для міжнародного миру та безпеки [264]. 

Документ відображав відсутність перешкод у здійсненні військових дій у 

Іраку. 

2. Меморандум щодо ситуації в Іраку, який підготували Франція, Росія 

та Німеччина, був орієнтований на мирне врегулювання проблеми: необхідно 

було дати інспекторам час і ресурси для збору інформації. Проголошувалося, 

що повне та ефективне роззброєння залишається імперативною метою 

міжнародного співтовариства через режим інспекцій. Військовий варіант 

розглядався тільки як крайній засіб.  

Аналіз обох документів показав, що не виключалася можливість 

використання військової сили, висувалася вимога роззброєння Іраку за 

активної і повної співпраці з інспекторами. Однак були відмінними підходи 

до досягнення цієї мети: застосування військової сили проти Іраку або 

продовження інспекцій. 

Проте в будь-якому випадку одноголосно прийнята резолюція № 1441 

здавалася прикладом успішного франко-американського співробітництва. 

Уже через місяць розпочалися франко-американські суперечки щодо 

тлумачення тексту резолюції та варіантів подальших дій. США виступали за 
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інтервенцію, а французи схилялися до додаткових інспекцій. У той час, як Дж. 

Буш був уже готовий до війни, Ж. Ширак заявляв, що рішення про 

застосування сили має бути прийнятим РБ ООН, згідно з обґрунтованими 

доповідями інспекторів. Він заявляв: “Ми рішуче відмовляємося від спроб 

односторонніх дій. Треба уникати позицій, які можуть заплямувати 

легітимність наших дій, треба повністю довіритися інспекторам ООН” [189]. 

Проте 5 грудня 2002 р. державний секретар США К. Павелл в інтерв’ю 

на каналі французького телебачення “France 2” зробив досить жорстку заяву 

щодо С. Хусейна: “Кожен, хто думає, що в нього немає зброї масового 

знищення, просто заперечує очевидне, заперечує реальність. Він отруїв газом 

власний народ” [243, c.190]. Слова державного секретаря демонструють 

позицію США та їхню впевненість щодо серйозної небезпеки зі сторони 

Іраку. Звіт на 12 000 сторінок, який надав іракський уряд 7 грудня 2002 р. 

інспекторам ООН з приводу різних програм озброєнь, не переконав 

американців, які визнали його неповним. Міністр закордонних прав Франції 

Д. де Вільпен 9 грудня 2002 р.  заявив, що робота інспекторів проходила “в 

хороших умовах” і що необхідно продовжити інспекції [243, c.190]. 

У кінці 2002 р. – на початку 2003 р., адміністрація Дж. Буша заявила, що 

Ірак перешкоджає проведенню інспекцій та приховує зброю масового 

знищення і, таким чином, істотно порушує Резолюцію № 1441. На думку 

адміністрації, порушення вимог резолюції виправдовує подальші дії, в тому 

числі можливість застосування військової сили [203]. Франція, за підтримки 

Німеччини, заявила, що, якщо дії Іраку не цілком відповідають Резолюції № 

1441, це ще не є істотним порушенням її приписів. Французький уряд хотів, 

щоб інспекції продовжили свою роботу, стверджуючи, що поки що немає 

точних доказів того, що зброя масового знищення була прихована. 

5 лютого 2003 р. держсекретар США К. Павелл заявив, що режим 

С. Хусейна володіє зброєю масового знищення і є загрозою. То ж США не 

можуть ризикувати життями американського народу, особливо після подій 

11 вересня 2001 р. [263]. Таким чином, США попросили НАТО розпочати 
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поставки до Туреччини захисних систем у разі нападу Іраку. Членам НАТО 

також пропонувалося замінити частину американських сил на Балканах, які 

можуть знадобитися в разі конфлікту з Іраком. Незважаючи на зміцнення 

співробітництва між НАТО та ЄС після подій 11 вересня 2001 р. та 

збільшення офіційних контактів і взаємної участі у зустрічах [126, c. 71], 

Франція, Німеччина та Бельгія висунули заяву про незгоду з позицією США в 

Раді НАТО. Вони заявили, що задоволення цього прохання буде рівнозначним 

визнанню вини Іраку, що, на думку трьох урядів, ще не доведено [203]. 

Результатом стало рішення, прийняте наприкінці лютого 2003 р., надати 

Туреччині допомогу в обороні, хоча Париж був проти. Ці розбіжності стали 

причиною вимог щодо зміни системи прийняття рішень у Конгресі НАТО, 

щоб виключити Францію. Французька позиція викликала у США масову 

критику щодо Парижа і деяких його союзників. Міністр оборони 

Д. Рамсфельд почав зараховувати до “нової” Європи країни, які підтримували 

позицію США щодо Іраку, а “до старої” Європи – Францію та Німеччину, які 

виступали проти американської політики [259]. 

У той час, коли в ООН уже вирували пристрасті навколо роботи комісії 

експертів в Іраку, у Франції вийшло у світ фундаментальне дослідження 

“Вашингтон і світ. Дилема суперсили” двох фахівців у галузі міжнародних 

відносин П. Асснера і Ж. Вайса, спеціалістів у галузі американістики. Ця 

праця є спробою авторів розкрити суть американо-європейських протиріч. П. 

Асснер і Ж. Вайс вважають, що ідеологію США можна назвати “pax 

americana” (американський світ) або “гегемонія янків” (янки – назва жителів 

Нової Англії, пізніше жителів США). Серед прихильників цих поглядів є 

чимало колишніх лівих, які “заразилися духом Дж. Буша-молодшого під час 

його конфронтації з К. Павелом-кіссінджеристом” [217]. Характеризуючи 

П. Вулфовіца, Р. Перла, Р. Кагана, У. Крістола, автори пишуть про них, як про 

людей, які вважають США “добропорядною імперією”. П. Асснер і Ж. Вайс 

кваліфікували вищих представників адміністрації Дж. Буша як 

“напівбожевільних, у яких є свої міркування, але ні краплі здорового глузду” 
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[217]. Французькі політологи не погоджувалися і з військовою інтервенцією 

США в Ірак, критикували американську гегемонію та підтримували рішення 

Парижа щодо іракського питання. 

Таким чином, позиція Парижа щодо іракського питання чітко 

вписувалася в рамки французької голлістської традиції. Французька сторона 

закликала до відновлення інспекцій для отримання детальнішої інформації 

про наявність в Іракській державі зброї масового знищення. Французи 

зіткнулися з непростим завданням: їм треба було показати, що вони справді 

шукають серйозні підстави для військового вторгнення, а не просто 

проявляють недоброзичливе ставлення до США, оскільки американці будь-

яке заперечення сприймали саме таким чином. Французька Республіка 

акцентувала увагу американської громадськості на тому, що вона лише 

наполягає на здійсненні всіх відповідних процедур, передбачених 

міжнародним правом. 17 січня 2003 р. Ж. Ширак зазначив, що Франція “не 

підтримає військову операцію, якщо вона буде суперечити міжнародним 

правилам” [243, c. 191]. “В сучасних умовах війна в Іраку лише загострить 

“зіткнення культур” арабо-мусульманських країн та решти світу”, – вважав 

Д. де Вільпен. При цьому французький уряд повністю не відкидав можливості 

війни. Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Д. де Вільпен сказав, що 

війну можна допустити, якщо місія інспекторів в Іраку закінчиться провалом. 

Громадська думка Франції займала позицію, помітно відмінну від 

американської: 60 % виступали проти війни, 21% схвалювали її за участю 

ООН, і 7% виступали за інтервенцію при одностайному рішенні США і 

союзників, а лише 24 % французів вважали, що війна в Іраку принесе мир та 

стабільність на Близькому Сході [144].  

Безпосередньої суперечки двох країн на той момент ще не було, все 

обмежувалося заявами лідерів про розходження в позиціях. 20 січня 2003 р. в 

Нью-Йорку відбулася конференція ООН з питань тероризму, з якої і почалося 

різке погіршення взаємин між США та Французькою Республікою. 

Д. де Вільпен уперше заявив про можливість застосування Францією вето в 
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Раді Безпеки ООН. Це було сприйнято К. Павеллом, як “розрив” [243, c.191]. 

Уже 22 січня 2003 р. під час святкувань з приводу 40-річчя з дня підписання 

Єлисейського договору президент Франції Ж. Ширак і канцлер Німеччини 

Г. Шредер підписали спільну декларацію. У ній наголошувалося на 

необхідності участі ООН у врегулюванні іракської проблеми і 

висловлювалася незгода з поспішним військовим втручанням. Цей франко-

німецький тандем, до якого приєдналися Бельгія і Люксембург, стривожив 

США [121, c. 94]. 

5 лютого 2003 р. на засіданні РБ ООН держсекретар США К. Павелл 

звинуватив Ірак у зв’язках з організацією “Аль-Каїда”, зокрема в тому, що на 

його території розміщена смертельно небезпечна терористична мережа на 

чолі з А. Мусаба аз-Заркаві – соратником керівника “Аль-Каїди” У. Бен 

Ладена, проте без вказаних доказів. А 8 лютого 2003 р. міністр оборони США 

Д. Рамсфельд піддав різкій критиці позицію ООН щодо Іраку, заявивши, що 

ООН не приймає рішучих заходів для припинення терористичної діяльності 

Багдада. Американська адміністрація висловлювалася проти пропозиції 

Німеччини і Франції розширити інспекції ООН в Іраку. У кінці лютого 2003 р. 

Сполучені Штати спільно з Великобританією та Іспанією подали на розгляд 

до РБ ООН проект другої резолюції. У ній іракський режим звинувачувався в 

невиконанні умов резолюції № 1441. Прийняття цього документа фактично 

стало б обґрунтуванням військових дій проти Іраку. Проект викликав різку 

критику низки європейських держав, у першу чергу Франції та Німеччини. На 

спільній прес-конференції міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та 

Росії 5 березня 2003 р. Д. де Вільпен заявив: “Ми не проголосуємо за проект 

резолюції, що дозволяє застосування сили” [121, c. 95]. 10 березня 2003 р. 

президент Франції Ж. Ширак під час телевізійного виступу заявив, що, 

незважаючи на будь-які обставини, Франція буде голосувати проти нової 

резолюції, оскільки для роззброєння Іраку немає необхідності у військових 

діях [225]. Зважаючи на таку ситуацію, США вирішили не виносити 

резолюцію на голосування, оскільки її результат був заздалегідь очевидний. 



 

 

126 

 
 

Проте Р. Перл, заступник міністра оборони США, заявив: “Навіть якщо 

Франція використає в РБ ООН своє право на вето і в результаті цього 

міжнародне співтовариство не отримає нової резолюції, ми все одно почнемо 

війну, оскільки жоден американський президент не дозволив би, щоб 

американську політику визначав Ж. Ширак” [225]. Американський політолог 

Г. Кіссінджер також підтримував ідею про зміну режиму в Іраку, але 

підкреслював, що, перед тим як діяти, потрібно досягти міжнародної 

легітимності [259, c. 84]. 

З одного боку французи, з іншого – американці та британці почали 

роботу на переконання тих країн, які ще не визначилися, а саме: Анголи, 

Камеруну, Чилі, Гвінеї, Мексики та Пакистану. Ці держави теж опинилися в 

скрутному становищі: вони не хотіли псувати відносини зі США, але 

враховували й опозицію, і світову громадську думку. Це був дуже непростий 

період відносин між двома країнами,  адже, по суті, вони діяли одна проти 

одної. Д. де Вільпен особисто відвідав з офіційним візитом деякі з цих країн, 

за які йшла боротьба між Парижем і Вашингтоном. 

Варто зазначити, що 12 березня 2003 р. Д. Рамсфельд заявив, що 

коаліція на чолі зі США готова до військових дій проти Іраку без санкції Ради 

Безпеки ООН, керуючись резолюцією № 1441. Після цього 15 березня 2003 р. 

МЗС Франції запропонувало провести засідання РБ ООН на рівні міністрів 

закордонних справ для обговорення ситуації, що склалася навколо Іраку. Уже 

17 березня 2003 р. у РБ ООН розпочалися закриті консультації. Спочатку 

засідання було скликано для обговорення російсько-французько-німецького 

меморандуму щодо Іраку. Цей документ закликав “зробити все можливе, щоб 

запанував мирний шлях, якого дотримується Рада Безпеки і який підтримує 

більшість міжнародного співтовариства”, а застосування сили було визначено 

лише як крайній захід [243, c.194].  

Отже, політика Французької Республіки, а саме погроза застосування 

вето щодо американської резолюції, викликала гнів США. Там дії Парижа 

визначали як “зраду”, бойкотувалися французькі товари [231, с. 268]. 
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Погіршував ситуацію також супротив Франції в питанні надання НАТО 

допомоги Туреччині, яка остерігалась нападу з боку Іраку. Як і у випадку 

першої війни в Перській затоці, з’явились також сумніви щодо обмежень 

французької самостійності в контексті французько-американського союзу і 

більш сумнівні наміри Вашингтона щодо Близького Сходу. Ці побоювання 

так прокоментував К. Павелл: “Кожна країна має право приймати самостійні 

рішення, а наші приятелі повинні їх розуміти і поважати” [204]. Критика 

Ж. Ширака викликала також активність американської дипломатії в Європі. 

Американські вищезгадані наміри щодо вторгнення в Ірак підтримала 

більшість європейських країн на чолі з Великобританією, Італією, Іспанією та 

Польщею. Це спричинило внутрішньоєвропейський розкол між країнами, які 

виступали за інтервенцію, та країнами, які виступали проти неї [231, c. 268]. 

Через це досягнення однобічної позиції ЄС у цій кризі стало неможливим.  

Франція в час кризи налагодила тісні зв’язки з Росією та Німеччиною з 

метою збільшення ефективності своєї політики. Ще 10 лютого 2003 р. під час 

візиту президента В. Путіна до Парижа було затверджено, що Франція, 

Німеччина і Росія тісно співпрацюватимуть з метою роззброєння Іраку згідно 

з положенням Статуту ООН і резолюції № 1441 РБ ООН. Ж. Ширак і В. Путін 

спільно заявили, що війна – не єдина альтернатива в розв’язанні цієї кризи, а 

застосування збройних сил повинно стати крайнім засобом у цій проблемі. У 

ході візиту було затверджено французько-російську співпрацю в рамках Ради 

Безпеки ООН. 24 лютого 2003 р. Франція, Росія і Німеччина видали 

меморандум у справі з Іраком, у якому затверджувалась потреба зміцнення 

ефективності встановлення іракської системи контролю. Варто також згадати 

про прийняття спільної декларації цих трьох країн 5 березня 2003 р. У цьому 

документі Франція і Росія затвердили свій спротив щодо ухвалення резолюції, 

яка легалізувала б застосування збройних сил проти Багдада. Більше того, 

обидві країни взяли на себе цілковиту відповідальність за це. Париж і Москва 

також зазначили, що головною метою є мирне роззброєння Іраку, що 

відповідало б проекту порозуміння в питанні Близького Сходу [231, c. 269]. 
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Цікаву думку сформулювали канадські професори, які досліджують  

трансатлантичні відносини, Х. Ассан-Ярі і А. Усман. Вони виділили три 

причини відкинення Францією ідеї нападу на Ірак. По-перше, така інтервенція 

спричинила б масові втрати серед цивільного населення. По-друге, іракська 

війна призвела б до дестабілізації близькосхідного регіону. По-третє, 

роззброєння Іраку, на думку Ж. Ширака, стало б можливим мирним шляхом. 

Навіть якщо б не вдалося уникнути війни через брак співпраці з Багдадом, 

така діяльність ООН мала б цілком інший зміст ніж нелегальна інтервенція 

США і їхніх союзників [214, c. 25]. Побоювання Франції були марними. 

Інтервенція американських, британських, австралійських та польських військ 

в Ірак не принесла значних втрат серед цивільного населення. Великих втрат 

завдали пізніші партизанські війни і терористичні замахи. Іракський міністр 

здоров’я А. Аш-Шамарі заявляв, що від початку американської інтервенції аж 

до листопада 2006 р. в Іраку загинуло 100 000 – 150 000 людей [231, c. 269]. 

Заслуговує уваги також друга причина, виокремлена Х. Ассан-Ярі та 

А. Усманом. Очевидно, що побоювання Парижа з приводу наслідків 

інтервенції в Ірак на весь регіон Близького Сходу були обґрунтованими. Війна 

в Іраку не лише перешкоджала розв’язанню ізраїльсько-палестинського 

конфлікту, а також вплинула на швидкий ріст екстремістських терористичних 

організацій, які здійснювали напади на коаліційні сили Іраку. Попри 

вищезазначені побоювання, Французька Республіка запропонувала 

компромісне розв’язання проблеми. Президент Ж. Ширак за тиждень до 

початку війни запропонував дати Іраку час для реалізації постанов резолюції 

№ 1441 РБ ООН. У разі невиконання цих вимог Франція не виключала участі 

своїх збройних сил у такій операції [231, c. 270]. З точки зору “проарабської” 

політики Парижа, така позиція могла надовго зіпсувати взаємини Франції з 

мусульманськими країнами. Незважаючи на компромісні пропозиції Парижа, 

оцінки експертів у цьому питанні були різними. На думку французького 

журналіста Ж.-Ф. Ревеля, критична позиція Французької Республіки стосовно 

війни в Іраку зумовлена в основному невдачами Франції у взаєминах зі США, 
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які не бажають бачити Париж як “наддержаву” чи “світову державу” [214, c. 

28]. По-іншому французьке небажання інтервенції в Ірак пояснив 

французький професор Ж.-Ф. Ґільоді, заявивши, що іракська криза виявила 

невідповідність між цінностями американців та європейців [211, c. 7-8]. 

Багато американських коментаторів зазначало, що французька політика в 

основному була зумовлена голлістськими традиціями, які, з одного боку, 

вказували на потребу необхідності близьких стосунків з арабськими країнами, 

а з іншого – на незалежність від США. Окрім того, така гостра реакція зі 

сторони Франції могла бути зумовлена також близькими французько-

іракськими взаєминами ще з 70-80 рр. Париж був одним із головних 

постачальників зброї і атомних технологій в Ірак під час Холодної війни [231, 

c. 271]. Варто сказати, що саме Ж. Ширак у 70-х рр. вів переговори з 

С. Хусейном, у тому числі і на тему продажу Іраку ядерних реакторів, зброї та 

купівлі нафти. 

Прикриваючись розвитком демократії, США переслідували, безумовно, 

свої національні інтереси. Амбіції президента Дж. Буша призвели до 

повалення диктатури С. Хусейна. Проте, кинувши виклик світовому 

співтовариству, порушивши принципи міжнародного права та Статуту ООН, 

США створили прецедент для подібних дій у дусі унілатералізму (доктрина 

односторонніх дій). На міжнародній конференції “Світ, безпека та міжнародне 

право”, яка проходила у квітні 2003 р. у Санкт-Петербурзі, Ж. Ширак був 

єдиним, хто назвав США країною, яка знехтувала міжнародним правом під 

час іракської кризи [10, c. 261]. 

У світлі подій 2003 р. постало питання взаєморозуміння Французької 

Республіки та США. Занепокоєння було викликане явною спробою 

адміністрації США встановити контроль над більшою частиною світових 

енергоресурсів з метою пригальмувати економічний розвиток своїх 

суперників. У процесі підготовки війни спостерігався розкол не тільки у 

світовому співтоваристві, ООН, але і в ЄС, що торкнулося трансатлантичних 

відносин [38, c. 63]. Навіть висловлювалися ідеї про “кінець атлантизму”.  



 

 

130 

 
 

Факт європейської слабкості порівняно з американською міццю 

визнавали американські та французькі фахівці, зокрема Р. Каган, Ф. Ревель, 

П. Брюкнер, Б. Кушнер. На думку історика та громадського діяча Е. Тодда, 

жорстока, неефективна війна США проти тероризму розкрила серйозний 

антагонізм у відносинах між Європою і США. Отже, можна зазначити, що 

Європі потрібен міцний мир, а США, навпаки, зацікавлені в підтримці на 

Близькому Сході перманентного керованого хаосу. Позиція Франції полягала 

в тому, що односторонні військові дії загрожують питанню солідарності 

всередині міжнародної антитерористичної коаліції. Адже мета міжнародної 

спільноти полягає не в тому, щоб повалити режим С. Хусейна, а в тому, щоб 

позбавити його зброї масового знищення. У ході переговорів з лідерами 

арабських країн Ж. Ширак під час поїздки на Близький Схід заявив, що 

близькосхідний регіон не потребує ще однієї війни, особливо якщо її можна 

уникнути, накладаючи вето в РБ ООН [10, c. 563] 

Рішуча опозиція військовим діям була спричинена тим, що 

односторонні дії США поставили під сумнів французький глобальний проект, 

який ґрунтується на ідеї багатополюсного світу, багатостороннього 

обговорення міжнародних проблем і вирішення криз шляхом переговорів у 

рамках міжнародних організацій. До того ж, у січні 2003 р. 80% французів 

виступили проти військової операції в Іраку, у лютому близько 100 тис. 

людей вийшли на антивоєнну демонстрацію в Парижі [78, c. 245]. 

Виступаючи за продовження повноважень інспекцій ООН, наполягаючи 

на мирних шляхах роззброєння Іраку, Французька Республіка відстоювала 

такі принципи: 

1) міжнародне втручання у справи суверенних держав має 

здійснюватися виключно під егідою ООН; 

2) ООН може вдатися до застосування сили тільки у випадку загрози 

миру; 

3) відкидання французькою дипломатією американської доктрини 

превентивної війни для уникнення хаосу і безладдя [79]. 
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Щодо Іраку Франція здійснювала політику на основі трьох принципів: 

1) підтримка стабільності на Близькому Сході; 

2) забезпечення авторитету Ради Безпеки ООН; 

3) уникнення гуманітарної катастрофи серед мирного населення Іраку. 

Цілі французької політики можна було назвати відображенням того, що 

констатувалося в різних резолюціях РБ ООН. Приділяючи серйозну увагу 

їхньому виконанню, Париж підкреслював, що якщо Захід буде чинити 

свавілля щодо резолюцій, то це підриватиме авторитет ООН. Багато 

французьких аналітиків звинуватили Дж. Буша в лицемірстві, вказуючи, що 

його дії в ООН і спроби домовитися з союзниками були лише грою, а головне 

рішення вже було прийнято в односторонньому порядку. Натомість 

американці почали дорікати Ж. Ширакові в його небажанні брати участь у 

війні. Варто зазначити, що французький лідер не хотів застосовувати вето, 

враховуючи його наслідки для двосторонніх відносин між державами. Він 

пропонував Дж. Бушу піти на компроміс, продовжити інспекції та вдатися до 

сили лише в крайньому випадку, але американський президент не вважав це 

за потрібне, оскільки вже було вирішено розпочати війну незалежно ні від 

чого, не кажучи вже про поступки Французької Республіки. Натомість 

французи зазначали, що “... ідея війни позбавлена фактично будь-якої 

законної підстави, вона є в буквальному сенсі безглуздою” [114]. Мова йде 

про те, що аргументи США щодо військової інтервенції в Ірак можна 

спростувати. Наприклад, твердження США про те, що Ірак порушив 

16 резолюцій ООН, ігнорує їх уже протягом 12 років і повинен бути 

атакований, є недоцільним, адже нормами міжнародного права цього не 

передбачено. На думку керівництва США, положення резолюції № 1441 ООН  

виправдовує їхні дії, але її 12-й пункт свідчить, що, якщо Ірак не виконає свої 

зобов’язання, тільки РБ ООН має негайно прийняти рішення про подальші дії, 

а не США [259]. І ще однією характерною проблемою було те, що не було 

ніяких доказів того, що Ірак виробляє зброю масового знищення.  
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Причини антивоєнної позиції Ж. Ширака були зрозумілими і частково 

виправданими. Але його наполягання на одноосібному рішенні Ради Безпеки 

було не зовсім послідовним, оскільки ще не так давно французи воювали в 

Косово, не маючи такого рішення Ради Безпеки. Погрожуючи застосувати 

вето, Ж. Ширак не тільки сприяв серйозному погіршенню франко-

американських відносин, але й переконав багатьох американців у безглуздості 

проходження всіх процедур ООН. Непорозуміння між двома країнами 

збільшувалося не тільки висловлюваннями політиків, але й засобами масової 

інформації по обидві сторони Атлантики. У США Францію представляли як 

антиамериканську країну, а частина французів вважала США небезпечною 

наддержавою, яка бажає розширити зону свого впливу на Близькому Сході з 

порушенням норм міжнародного права. В американській та французькій пресі 

вирувала повномасштабна війна, що складалася зі взаємних звинувачень, 

спостерігалися відкриті настрої франкофобії (ворожості до Франції) у США. 

Був озвучений заклик: “Припинити їсти картоплю фрі (French Fries) в знак 

протесту” і перейменувати її на “вільну картоплю” [243, c.183], що спричинив 

масштабний резонанс. У конгресі США почали лунати заклики до введення 

торговельних санкцій проти французьких і німецьких компаній, до 

передислокації американських військових баз із території Німеччини до 

Польщі, Чехії, країн Балтії. Заперечення Франції, Німеччини і Бельгії проти 

планів воєнної інтервенції США були настільки рішучими, що реакцією 

Вашингтона у відповідь стало протиставлення, за висловом міністра оборони 

США Д. Рамсфельда, “старої” і “нової” Європи [128]. Незважаючи на 

антифранцузькі настрої в США, держсекретар К. Павелл підтримував 

необхідність отримання спеціальної резолюції ООН. 

Для нормалізації політичної ситуації в Іраку після військових дій, 

відновлення економічної активності та зовнішньої торгівлі 24 квітня 2003 р. 

французький представник в ООН Ж.-М. де ля Саблієр запропонував негайно 

зупинити дії міжнародних санкцій проти Багдада. Франція наполягала на 

тому, щоб в Іраку працювали інспекції ООН, а не американські фахівці, 
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ставлячи під сумнів легітимність дій США в Іраку. Висловлюючись словами 

міністра закордонних справ Д. де Вільпена, військова операція в Іраку не була 

санкціонована міжнародним співтовариством, Франція вважала, що повне 

зняття санкцій можливе після приходу до влади нового законного уряду [78]. 

Під час зустрічей глав держав і урядів 40 країн з нагоди 300-річчя 

Санкт-Петербурга, потім на черговій сесії вісімки ООН в Евіан-ле-Бен 

іракське питання вже відійшло на другий план [104]. Але франко-

американські відносини залишалися напруженими. Так, К. Райс висвітлила 

позицію американського уряду – “пробачити Росію, ігнорувати Німеччину, 

покарати Францію як найменш сильного, але найактивнішого опонента США” 

[262]. К. Павелл, держсекретар США, заявив, що після “іракської кризи” 

франко-американські відносини вже не будуть такими, як раніше. У конгресі 

США висловлювалися заклики про прийняття проти Франції репресивних 

заходів, згортання військово-технологічного співробітництва в рамках НАТО, 

перенесення обговорення низки оборонних питань у структури Альянсу, 

виведення американського капіталу з французьких фінансових ринків тощо 

[104]. 

Глобальна торговельна війна між двома країнами, з точки зору 

найбільш радикально налаштованих американців, повинна була стати 

ефективною зброєю в боротьбі проти зарозумілості Парижа. Великий 

резонанс отримала антифранцузька кампанія в американських ЗМІ: 

звинувачення Франції в невдячності за американську військову допомогу під 

час Другої світової та Холодної війн. Французька преса, зі свого боку, 

нагадувала, що допомога Французької Республіки була одним із вирішальних 

факторів перемоги США у війні за незалежність від Великобританії. Звучали 

міркування про єдність демократичних цінностей, збіг тексту Декларації про 

незалежність США і французької Декларації прав людини і громадянина. 

США почали демонструвати своє невдоволення Францією за 

допомогою різних дій, не завжди відомих широкому загалу. Так, міністр 

оборони США Д. Рамсфелд не дозволив збройним силам продати військовий 
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літак для майбутньої авіавиставки в Парижі і порадив фірмам, які виконують 

замовлення військового відомства, бойкотувати виставку, а також заборонив 

американським військовим аташе і представникам Пентагону у Вашингтоні 

відвідувати заходи, які влаштовував французький дипломатичний корпус. А в 

травні 2003 р. Пентагон інформував Францію про те, що в березні 2004 р. вона 

не буде брати участь в авіаційних навчаннях “Червоний Прапор”, на які її 

традиційно запрошували [286, c. 246]. 

У червні 2003 р. відносини між двома країнами залишалися 

напруженими. Президент США Дж. Буш, замість того, щоб, відповідно до 

протоколу і сформованої практики, прилетіти зі США прямо до Франції, 

підкреслюючи важливість відносин між двома країнами, прилетів на 

економічний саміт “Великої Вісімки” в Евіані з Польщі. Там він також 

закликав “нову Європу” стати партнерами США в боротьбі з тероризмом та 

розповсюдженням зброї масового знищення [286, c. 248].  

Однак С. Хоффман, один із найавторитетніших знавців Франції у США, 

зазначав, що мати союзників, які беззаперечно виконують задуми Вашингтона 

не в його інтересах, тобто Францію потрібно розглядати в першу чергу як 

вірного друга і відданого союзника, який має сильну виконавчу владу, 

суспільство, лідерство в європейській інтеграції й авторство у світових 

справах і який продовжує рухатися шляхом, основи якого заклав ще Ш. де 

Голль у своїй незалежній зовнішній політиці. 

З цього випливає, що перебільшенням було би вважати розрив франко-

американських відносин. До того ж, економічні санкції явно були б 

нерелевантними хоча б тому, що Франція проводить свою торгову і валютну 

політику в рамках ЄС, тобто, караючи Францію, США підвели б і своїх вірних 

партнерів – Великобританію, Іспанію та Італію. Позиції США і Франції 

розійшлися в іракському питанні, тому що різні мотиви лежали в основі їхніх 

політик. Розглядаючи позицію США, цілком зрозуміло, що наявність у 

Багдада зброї масового знищення і небезпека передачі її міжнародним 

терористам тривожили американську громадськість після 11 вересня 2001 р. 
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Але головний мотив – це беззаперечний факт, що усунення режиму 

С. Хусейна вирішить весь комплекс регіональних проблем – від гарантії 

безпеки Ізраїлю до зміни геополітичної ситуації в регіоні на випадок краху 

режиму Саудівської Аравії, що ставить під удар життєво важливі нафтові 

інтереси США. 

Таким чином, чітко проявилися розходження в підходах США і Франції 

до арабського світу. Париж намагався утримувати врівноважену позицію 

щодо Близького Сходу. Помітну роль у цьому відіграють традиційні міцні 

зв’язки Парижа з Магрибом, Сирією, Ліваном, наявність великої 

мусульманської діаспори (6 млн. осіб, близько 10% населення). Крім того, як 

часто вважають у США, вплив різних груп тиску, які виступають за 

нормалізацію відносин із арабським світом, зокрема: групи, що виступають за 

продовження особливих відносин Франції з Іраком; представники бізнес-

інтересів; громадська думка і ЗМІ. Однак групи, що представляють 

французькі компанії, не сильно впливають на французьку політику: Ірак 

становить 0,2% експорту до Франції і 0,3% її імпорту; на частку Франції 

припадає 8% від загального іракського нафтового експорту, тоді як на США – 

цілих 40% [154]. Натомість громадська думка є значним чинником у 

французькій політиці стосовно Іраку. Зростання американофобії у 

французькому суспільстві, особливо в пресі, впливало на розвиток 

двосторонніх відносин.  

Отже, іракська криза не просто вплинула на франко-американські 

відносини, вона стала показником зіткнення основоположних принципів 

світобачення в XXI ст.: однополярного на чолі зі Сполученими Штатами 

Америки та багатополярного, підтриманого Францією. Що стосується 

Французької Республіки, то її роль у міжнародній системі залежить від 

збереження ідентичності її суспільства, від широкої міжнародної підтримки 

не тільки всередині ЄС, а й поза його межами, тому Париж дорожить своїм 

впливом в арабському світі.  
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Проте, незалежно від позиції Франції, американська операція в Іраку 

розпочалась 20 березня і формально завершилась 15 квітня 2003 р. На думку 

США, правовою засадою нападу була резолюція № 1441 РБ ООН, яку 

порушив Багдад, незважаючи на те, що вона не включала можливості 

застосування збройних сил щодо Іраку. Однак формальне закінчення війни в 

квітні 2003 р. не було кінцем проблем США в цій країні. Посилення боротьби 

з партизанами, а також терористичні замахи підтверджували думку 

президента Ж. Ширака, який у лютому 2003 р. заявив, що інтервенція в Ірак 

стане новим імпульсом у розвитку міжнародного тероризму. Важливою 

проблемою стала відсутність доказів на володіння Іраком зброї масового 

знищення, а також зв’язків режиму С. Хусейна з “Аль-Каїдою”. З цієї 

причини, в умовах фактичного компромісу американської дипломатії, у квітні 

2003 р. почався відхід від основних причин нападу на Ірак. На думку Т. Блера, 

окрім позбавлення Іраку зброї масового знищення, моральним виправданням 

інтервенції в цю країну була необхідність повалення режиму С. Хусейна. 

Згідно зі словами Дж. Буша, напад на Ірак був зумовлений потребою 

протистояти тероризмові, а також заміною диктатури С. Хусейна 

демократією. Усі ці думки є доказом того, що американська та британська 

адміністрації намагались виправдати свою інтервенцію post factum (після 

того, коли справа була вже зроблена).  

Незважаючи на непередбачувані проблеми в Іраку, а також критику з 

боку частини європейських країн, Росії та Китаю, 22 березня 2003 р. ухвалено 

резолюцію №1483 Ради Безпеки, яка надавала членам коаліції статус 

окупаційної влади в Іраку. В результаті США отримали повну свободу дій, що 

дало можливість проведення діяльності спрямованої на досягнення 

стабілізації, реконструкції та відбудови Іраку [162, c. 198]. 

Незважаючи на спротив американській інтервенції в Ірак, Франція була 

однією з перших країн, яка розпочала там активну діяльність після падіння 

режиму С. Хусейна. Уже 29 квітня 2003 р. Французька Республіка відновила 

свою дипломатичну місію в Багдаді, а 12 липня того ж року її статус 
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підвищився до рівня посольства. Визнаючи зміни, які відбулися в цій державі 

після інтервенції коаліції країн, Франція висловила своє бажання близької, 

рівноправної співпраці з новоутвореним іракським урядом, беручи до уваги 

важливі для обох держав справи. Першою і найбільш гострою проблемою у 

взаєминах Парижа і Багдада стала участь Французької Республіки у відбудові 

і стабілізації Іраку, а також гуманітарна допомога для цивільного населення. 

Франція розпочала також програму допомоги, орієнтовану в основному на 

підготовку кадрів для нового іракського уряду. Дуже важливим питанням, з 

точки зору Багдада, були також переговори на тему скорочення іракської 

заборгованості перед Францією. Згідно з договором, підписаним у листопаді 

2005 р., іракська заборгованість була зменшена на 4 мільярди євро 

[231, c. 272]. Для Франції основними питаннями були стабілізація та здобуття 

незалежності Іраком. Саме тому Париж охоче приймає всі чергові етапи 

політичних реформ та процес стабілізації в цій країні. Заслуговує на увагу 

також відновлення безпосередніх контактів між політиками двох країн. 2005 

р. з візитом у Париж завітали президент Іраку А. Юар і міністр закордонних 

справ Х. Зебарі. У листопаді 2006 р. Францію відвідав президент 

Дж. Талабані. 19-21 серпня 2007 р. з офіційним візитом завітав в Ірак міністр 

закордонних справ Франції Б. Кушнер. Варто зауважити, що 2005 р. 

відзначився низкою змін. Французька Республіка особливо активно брала 

участь в іракських справах. Окрім скорочення заборгованості та візитів 

найвпливовіших іракських політиків до Парижа в червні 2005 р., у Брюсселі 

відбулась конференція, присвячена темі майбутнього Іраку, у якій Франція 

відіграла важливу роль. На думку французької делегації, першочерговим і 

основним завданням стала підтримка міжнародної спільноти в питанні 

політичних змін в Іраку, що відобразилося в резолюції № 1546 РБ ООН. 

Найважливішою декларацією Франції в цьому питанні слід визнати звернення 

міністра закордонних справ Ф. Дуста-Блазі 22 червня 2005 р. Він тоді заявив: 

“Демократія в Іраку – крихка. Ситуація іракських жителів, які щодня зазнають 

насилля, є трагічною, адже процес змін в Іраку відбувається в складних 
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умовах. Саме тому ми відновлюємо нашу обіцянку взаємної прихильності, 

доповнивши її конкретними діями” [231, c. 273]. Цими конкретними діями 

була підтримка Франції нового механізму координації міжнародної допомоги 

для Іраку, при цьому вирішальна роль надавалася самим іракцям. 2005 р. 

Париж також позитивно поставився до прийняття іракської конституції, 

визнаючи її за черговий крок на шляху досягнення цілковитого суверенітету і 

незалежності. У виданій заяві Міністерства закордонних справ Франції від 

29 серпня 2005 р. стверджувалось: “Ми прагнемо, щоб це була конституція, 

яку всі іракці можуть визнати. Це дуже важливо для нас”. У грудні 2005 р. 

МЗС Франції заохочувало іракців до участі в перших парламентських 

виборах, які, на думку Парижа, стабілізували б ситуацію в цій країні [231, 

c. 273]. 

Погіршення ситуації в Іраку 2006 р. не залишилось поза увагою Франції. 

Зреагувавши на терористичні акти, Париж також звернувся із закликом 

припинення насилля і відновлення політичного діалогу в цій країні. Другою 

важливою подією у французько-іракських відносинах цього ж року стало 

засудження і екзекуція С. Хусейна. МЗС Франції з розумінням поставилось до 

вироку суду, надіючись, що він не викличе чергового напруження та проблем 

в Іраку. Франція, визнаючи цей вирок незалежним рішенням іракців, 

залишилась на своїх критичних позиціях у питанні смертної кари [231, c. 274].  

Отже, у контексті французько-американських взаємин іракську війну 

слід визнати однією з найбільших криз трансатлантичних відносин. Уперше 

за 40 років Франція так рішуче виступила проти США в пріоритетній справі 

американської адміністрації. Ця криза відображала основну відмінність між 

французькими та американськими принципами ведення зовнішньої політики. 

Ця різниця виявилась не лише в підходах до застосування військової сили, а 

також ролі ООН, способів просування демократії і прав людини, боротьби з 

тероризмом.  

Французька Республіка, наголошуючи на потребі багатостороннього 

діалогу в питанні Іраку та підкреслюючи важливість дотримання 
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міжнародного права, з упевненістю могла відчувати себе моральним 

переможцем в іракській кризі, яка була спровокована американською 

інтервенцією. За словами Ж. Ширака, війна в Іраку була потужним імпульсом 

у розвитку ісламського тероризму, що протягом кількох років 

підтверджувався черговими замахами на війська коаліції в цій країні. Сенс 

французької опозиції проти інтервенції підтвердився також погіршенням 

становища цивільного населення в цій країні. Більше того, іракська криза не 

лише не розпочала хвилю демократичних змін на Близькому Сході, а й 

великою мірою спричинила радикалізацію поглядів частини арабського 

населення [207]. Односторонні дії США, які велись без поваги до 

міжнародного права, Статуту ООН, а також позицій інших членів Ради 

Безпеки ООН (передусім Франції, Китаю та Росії), завершилися в Іраку 

повним занепадом та ганьбою американської адміністрації. З цієї причини 

побудова багатополярного світу, у якому кожен полюс був би полюсом 

співпраці, а не суперництва (про що говорив Д. де Вільпен), заснованого на 

структурах і цінностях ООН, могла б у майбутньому запобігти подібним 

кризам у трансатлантичних взаєминах. 

На думку французького політолога Т. де Монбріаля, окрім шляхетних 

мотивів Ж. Ширака, війна 2003 р. продемонструвала, яку незначну роль 

відіграє Франція для США [215, c. 276]. Французька Республіка довела, що її 

політика заснована на правильних і надалі актуальних засадах, реалізація 

яких, спільно з всіма сторонами конфлікту, запобігла б не лише історичній 

кризі в трансатлантичних взаєминах, але й виразному погіршенню ситуації на 

Близькому Сході. Можна заявити, що іракська криза черговий раз довела 

Франції, що єдиною можливістю ефективного впливу на події Близького 

Сходу є участь усього ЄС, що 2003 р., з огляду на внутрішній поділ ЄС, була 

неможливою.  

Розбіжності між Французькою Республікою та США були небезпечні 

тим, що могли підірвати і торговельні зв’язки. На початку 2003 р. через 

повідомлення про відмову багатьох американських споживачів купувати 
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французькі товари і заклики, деяких законодавців покарати Францію за 

допомогою економічних важелів з’явилися серйозні побоювання, що 

розбіжності з приводу Іраку можуть відбитися у сфері торгівлі. Однак 

напруженість у відносинах істотно не вплинула на франко-американські 

економічні зв’язки [203]. 

23 вересня 2003 р. на відкритті сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-

Йорку Ж. Ширак заявив, що застосування сили без згоди Ради Безпеки 

похитнуло систему багатосторонності, що забезпечує законність і 

стабільність. Він підкреслив, що “ніхто не може діяти поодинці від імені всіх” 

і що “альтернативи ООН немає”, тому необхідно її реформувати, щоб вона 

змогла більш ефективно відповідати на нові виклики. Також Ж. Ширак 

виступив за надання суверенітету іракському народу [175]. Уже 16 жовтня 

2003 р. Франція проголосувала в Раді Безпеки ООН за Резолюцію № 1511, яка 

узаконила присутність коаліції в Іраку, уточнюючи, що цей документ не 

узаконює війну [294, c. 223]. 

У червні 2004 р. на спільній прес-конференції з Дж. Бушем Ж. Ширак 

підкреслив, що протягом усієї історії взаємин Франція і США мали спільні 

цінності. Він нагадав про участь Франції в операції “Непохитна свобода” в 

Афганістані, а також про успішне франко-американське співробітництво в 

інших кризових ситуаціях. Що стосується Іраку, то, незважаючи на колишні 

розбіжності, країни поділяють спільне переконання в тому, що необхідно 

відновити мир у країні і повернути повний суверенітет іракському уряду, над 

чим і працює РБ ООН. Дж. Буш, у свою чергу, відзначив внесок Франції у 

справу списання боргів з Іраку. 

Французький уряд відмовився послати в Ірак збройні сили як частину 

багатонаціональних сил на чолі зі США. На прес-конференції Ж. Ширак 

заявив, що він категорично проти застосування сил НАТО в Іраку, оскільки це 

може мати зворотний ефект і буде негативно сприйняте іракським 

населенням, яке має бути впевненим, що його уряд повністю вільний і 

незалежний [260]. 
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У своєму виступі на саміті країн НАТО президент Франції заявив, що 

США і Європа – справжні партнери, яким потрібно більше прислухатися один 

до одного [224]. Того ж дня на саміті ЄС-США Ж. Ширак виголосив: “Ніхто 

не може сам вирішувати світові проблеми. Європа потребує США так само, як 

США мають потребу в Європі” [224].  

Варто зазначити, що до 2006 р. особисті контакти між Дж. Бушем і 

Ж. Шираком почастішали, але залишалися прихованими від широкої 

громадськості. Після того, як колишня політика Дж. Буша зазнала різкої 

критики, його адміністрація почала розробляти нову політику, що включає 

співпрацю зі своїми союзниками. У цій новій стратегії Вашингтона Франція 

постала як найважливіший і ефективний союзник, головний посередник США 

в пошуках шляхів до міжнародного консенсусу [168]. Таким чином, 

розбіжності з приводу війни в Іраку 2003 р., з одного боку, призвели до 

серйозної кризи у відносинах між Францією і Сполученими Штатами, з 

іншого – події, що відбулися до і після війни, призвели до переоцінки 

цінностей і пріоритетів і створили базу для побудови нових, більш міцних 

відносин. 

Війна в Іраку не принесла особливого успіху Сполученим Штатам. 

Режим С. Хусейна було повалено, але зброї масового знищення так і не було 

знайдено, а іракське населення не зустріло США з обіймами. Не кажучи про 

те, що повністю відновити мир і стабільність у країні до цих пір так до кінця і 

не вдалося. До того ж, політика Дж. Буша зазнала критики не тільки ззовні, 

але й зі сторони власного населення, адже США зіткнулася з труднощами 

відновлення Іраку. У зв’язку з цим їм довелося визнати необхідність співпраці 

зі своїми старими союзниками в рамках міжнародних організацій, зокрема 

ООН, незважаючи на свою потенційну могутність та зверхність. 

Після конфлікту країни поступово почали усвідомлювати, що в них 

надто багато спільних інтересів і цілей, успішне досягнення яких неможливе 

без тісної співпраці. У 2005-2006 рр. були відзначені деякі зміни 

американської позиції, і, відповідно, трансатлантичні відносини стали 
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поліпшуватися. США та Французька Республіка взаємодіяли щодо проблем у 

Лівані та Ірані. Еволюція франко-американської взаємодії виявилася 

важливим трансатлантичним індикатором.  

Франко-іракські відносини відновилися з ініціативи президента Франції 

Н. Саркозі після 2008 р. 16-19 листопада 2009 р. під час візиту до Франції 

президент Іраку Дж. Талабані уклав кілька важливих угод у різних галузях 

співпраці. 2010 р. Франція значно розширила своє дипломатичне 

представництво в Іраку. До того ж, рішення президента Б. Обами про 

виведення американських військ з Іраку і намір закрити в’язницю в 

Гуантанамо підтримувалося Францією і усунуло привід для протиріч у 

франко-американських відносинах із цього питання [116]. 

Незважаючи на те, що Французька Республіка підтримувала позицію 

Б. Обами щодо завершення бойової місії в Іраку, франко-американський 

підхід щодо цієї проблеми змінився після розширення  “Ісламської Держави” 

у 2014 р. на території Іраку, яка була утворена ще 2006 р. в Іраку шляхом 

злиття одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим 

підрозділом “Аль-Каїди”. Факти про те, що Ісламська Держава скористалася 

послабленням американського впливу і зростаючим невдоволенням населення 

та в середині 2014 р. почала контролювати широкий діапазон іракської 

території, повернули Сполучені Штати Америки до військових дій в Іраку, як 

це ніколи не передбачалося адміністрацією Б. Обами. Ще 2012 р. відомий 

американський політолог З. Бжезинський у книзі “Стратегічне бачення: США 

і криза глобальної могутності” [8, с. 47] підкреслював, що послаблення 

позицій США у близькосхідному регіоні сприяє зростанню частоти, кількості 

та інтенсивності регіональних конфліктів. 

Зважаючи на міграцію населення з близькосхідного регіону та загрозу 

терористичних актів, протидія зникненню Ісламської Держави стала також 

пріоритетом для Французької Республіки [7]. Щодо іракського питання, то 

Ф. Олланд підтримав зусилля Спеціального представника Генерального 

секретаря ООН щодо формування уряду національної єдності, який може, за 
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допомоги міжнародного співтовариства, ізолювати екстремістські групи, 

забезпечити суверенітет території та контроль за рухом населення і боротьбу з 

незаконним обігом усіх видів зброї, наркотиків, торгівлею людьми тощо. Уже 

у вересні 2014 р. Франція приєдналася до міжнародної коаліції під егідою 

США, яка здійснила військову інтервенцію в Ірак. У березні 2015 р. Франція 

та США завдали авіаудари по позиціях бойовиків терористичної організації 

“Ісламська держава” в Іраку. Таким чином, поява терористичного 

угруповання в Іраку та його терористичні акти в усьому світі змінили 

французьку позицію та зблизило в останні роки співпрацю Франції та США 

щодо вирішення іракського питання, незважаючи на те, що саме “іракська 

криза” 2003 р. спричинила розкол  у франко-американських взаєминах. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що військову інтервенцію США 2003 р. 

в Ірак можна вважати не тільки повноцінною кризою франко-американських 

відносин, а й одним із найбільш важливих трансатлантичних конфліктів. 

Термін “розходження в поглядах” [206], який висловив політичний філософ 

П. Асснер, можливо, був тільки м’яким евфемізмом, щоб охарактеризувати 

справжнє погіршення франко-американських взаємин. Свідченням цього є 

стаття, опублікована в газеті “New York Times” від 18 вересня 2003 р. 

“Франція та США на порозі війни”. Т. Фрідмен у цій статті звинуватив 

Францію в тому, що вона робить усе для того, щоб США зазнали поразки в 

Іраку. Зокрема, він досить категорично закликав своїх співвітчизників змінити 

ставлення до французів: “Час американцям зрозуміти: Франція не є 

надокучливим союзником. Це не просто заздрісний суперник. Франція є для 

Америки ворогом” [199].  

Якщо говорити про причини протистояння Франції діям США з 

приводу Іраку, то, звичайно ж, потрібно враховувати прихильність 

колишнього президента Франції Ж. Ширака до голлістських 

зовнішньополітичних принципів. Протистояння Франції і Сполучених Штатів 

можна розглядати як її спробу зменшити роль США на Близькому Сході та у 

світі загалом. Не варто забувати і про принцип багатосторонності, який 
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відстоювала Франція, розглядаючи його як гарантію міжнародної безпеки та 

стабільності, відводячи при цьому головну роль ООН. 

У цілому, позиція Франції щодо іракського питання була більш 

прагматичною, ніж позиція Сполучених Штатів Америки, тому що 

Французька Республіка наполягала на першочерговому вирішенні 

регіональних криз шляхом дипломатичних переговорів та згідно з  нормами 

міжнародного права. Крім того, Париж підкреслював, що складно 

впроваджувати економічні та політичні моделі в регіон, який має свої відмінні 

традиції, іншу цивілізацію, культуру, спосіб життя, побудову суспільства. Це 

й спостерігаємо після іракської кризи: створення Ісламської Держави Іраку та 

Леванту шляхом злиття радикальних ісламських угруповань. Натомість 

близькосхідна політика США за президентства Дж. Буша відзначалася 

зміцненням позицій у близькосхідному регіоні, забезпеченням військової 

присутності та здійсненням демократичних перетворень з метою контролю 

над енергоресурсами. Згідно з “доктриною Буша”, зовнішня терористична 

загроза для США виходила, головним чином, від “Аль-Каїди” та Іраку, 

держави так званої “осі зла”, тому й 2003 р. США здійснили військову 

інтервенцію в Ірак. Концептуальними відмінностями підходів Б. Обами і його 

попередника стали відхід від доктрини “просування демократії” і “зміни 

режимів”, відмова від нав’язування іншим країнам системи правління за 

американськими стандартами. Таким чином, близькосхідна політика США 

стала більш схожою до французького підходу. 

До того ж, зміни на Близькому Сході, пов’язані з появою нових 

викликів та загроз щодо розповсюдження тероризму, змінили позиції 

провідних держав, відсуваючи французький голлізм та американське 

прагнення до лідерства на другий план, та сприяли налагодженню франко-

американського партнерства. Адже позиції Французької Республіки та США 

збігаються в бажанні бачити близькосхідний регіон спокійним, економічно 

благополучним і політично стабільним, без проявів тероризму та поширення 

зброї масового знищення.  
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У перспективі США не відмовляться від односторонніх дій, хоча, 

можливо, будуть уникати прямих військових акцій проти авторитарних 

режимів у регіоні. Франція прагне втілити на практиці ідею багатополярності. 

Отже, трансформація близькосхідного регіону безпосередньо залежить від 

західних країн, саме вони можуть надати дієву допомогу в розвитку реформ. 

Але для цього необхідна добре розроблена схема співпраці як західних країн 

між собою, так і кооперація між Заходом і мусульманським Сходом [10, c. 

568]. 

В основі іракської кризи закладені філософські відмінності ведення 

зовнішньої політики обома країнами. Незважаючи на гостру американську 

критику щодо Франції, події на Близькому Сході в наступних роках довели 

сенс французької позиції і помилки США. Однак іракська криза не припинила 

співпрацю обох країн. Проте вона ще раз продемонструвала загальну 

неприйнятість Франції гегемоністичних бажань США та їхнє ігнорування 

засад міжнародного права. Розвиток ситуації навколо Іраку з усією 

очевидністю показав, що “іракська криза” – це не ординарний регіональний 

військовий конфлікт, а криза світового порядку, ООН та інших міжнародних 

інститутів, міжнародної безпеки і, нарешті, міжнародного права. 
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РОЗДІЛ 4. 

АРАБСЬКІ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У 

ФРАНКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ДВОСТОРОННІХ ВЗАЄМИНАХ 

 

4.1. Реакція Французької Республіки та США на “арабську весну”  

Події “арабської весни” значною мірою вплинули на розвиток 

соціально-політичних заворушень на Близькому Сході та в Північній Африці, 

що призвело до негативних наслідків не тільки в регіоні, а й у всьому світі. 

Зокрема, на сьогодні зберігається напруженість у країнах близькосхідного 

регіону. 

Арабські революції створили передумови не тільки для зміни правлячих 

режимів, але й для перерозподілу сфер впливу та встановлення геополітичної 

відповідальності провідних гравців міжнародних відносин у регіоні. 2011 рік 

став випробовуванням для Французької Республіки та США, про що свідчать 

події на Близькому Сході та в Північній Африці. І, незважаючи на постійне 

франко-американське суперництво, обидві країни були основними 

союзниками у сфері гарантування безпеки та стабільності в цьому регіоні.  

Слід зазначити, що “арабська весна” стала для країн Заходу 

несподіванкою, про що свідчать серйозні зовнішньополітичні прорахунки цих 

держав на початковому етапі антиурядових виступів. У перші дні масових 

протестів у Тунісі та Єгипті і спроб уряду жорстоко їх придушити, 

Французька Республіка та США зайняли стриману й обережну позицію, 

обмежившись закликами до туніської влади не застосовувати силових методів 

щодо маніфестантів. Слід згадати пропозицію французького міністра 

закордонних справ М. Альо-Марі сприяти режиму Б. Алі в Тунісі та 

підтримувати Х. Мубарака заради стабільності в Єгипті в перші тижні 

демонстрацій. Така реакція провідних країн не відповідала традиційній 

риториці Заходу, метою якої є демократизація та зміни суспільно-політичного 

життя в арабському світі. Проте, згодом зрозумівши помилку, Французька 

Республіка змінила свою зовнішньополітичну стратегію. Якщо реакція 
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офіційного Парижа була досить стриманою щодо Тунісу та Єгипту, то 

небажання М. Каддафі слідувати за своїми туніськими та єгипетськими 

колегами змусило Францію перейти до відвертого силового тиску на 

лівійського лідера. Тиск чинився як дипломатичними, так і військовими 

засобами. А відповідно до резолюції № 1970 від 26 лютого 2011 р., РБ ООН 

запровадила низку жорстких санкцій проти лівійської влади, а Париж, у свою 

чергу, заморозив дипломатичні відносини з Лівією [254, с. 117]. 

Що стосується США, то, поряд із традиційними проблемами, новим і 

досить складним випробуванням для адміністрації Б. Обами стали масові 

соціальні заворушення в арабських країнах у 2011 р. Революційні події на 

Близькому Сході, особливо в Єгипті, загнали США у глухий кут. З одного 

боку, Єгипет під керівництвом Х. Мубарака впродовж багатьох років 

залишався одним із найбільш надійних партнерів Вашингтона на Близькому 

Сході. З іншого боку, Сполучені Штати Америки не могли залишитись 

осторонь процесів, що відбувалися в Тунісі та Єгипті, оскільки мова йшла про 

поширення демократії. Треба сказати, що адміністрація Б. Обами, не 

підтримуючи силове насадження демократичних ідей, абсолютно не 

відмовилася від самої ідеї підтримки демократії та свободи. До того ж у 

Вашингтоні пам’ятали негативний досвід Iсламської революції в Ірані 1979 р. 

Тоді США до останнього підтримували шахський режим, і це завершилось 

приходом до влади аятол на хвилі антиамериканських настроїв і втратою 

важливого регіонального союзника в особі Тегерану. В результаті Вашингтон 

підтримав вимоги народних мас щодо припинення Х. Мубараком своїх 

повноважень та проведення нових президентських виборів [30].  

Утім, щодо подій у Бахрейні Вашингтон зайняв зовсім іншу позицію, 

фактично проігнорувавши інтервенцію Саудівської Аравії в цю країну з 

метою придушення народного повстання. Це було зумовлене стратегічними 

міркуваннями, а саме збереженням військово-морської бази США у Бахрейні, 

яка забезпечує військово-політичну перевагу Вашингтона в Перській затоці. 
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Позиція щодо Бахрейну засвідчила застосування подвійних стандартів 

Сполученими Штатами до революційних подій на Близькому Сході. 

Початкову позицію Французької Республіки щодо арабських революцій 

можна зрозуміти через кілька причин. По-перше, жорсткі режими 

мусульманських лідерів влаштовували Францію через те, що вони ефективно 

пригнічували ісламістські організації, які вже десятиліттями не сприймали 

французький вплив у регіоні [72]. До того ж важливість співпраці між 

Парижем і північноафриканськими державами зумовлюється також 

проблемою нелегальної імміграції. Париж уклав з арабськими країнами угоди 

щодо співпраці, спрямованої на стримування потоку нелегальної арабської та 

африканської імміграції через Середземне море. Тому жорсткі й авторитарні 

режими цих країн були більш зручними для Франції в цьому питанні [72]. 

Крім того, країни Північної Африки представляли для Парижа інтерес і 

як досить значні ринки реалізації французького експорту. Численне населення 

арабських країн впливає на розмір продажів, а поширення французької мови в 

країнах Магрибу створює сприятливі умови для попиту на французьку 

продукцію. В умовах економічної кризи збереження і збільшення обсягу 

французького експорту в країнах, що володіють істотними золотовалютними 

резервами, а саме в Лівії та Алжирі, розглядалися Французькою Республікою 

як важливий напрямок відновлення економічного зростання [72]. 

Таким чином, стриманість первісної французької позиції щодо 

антиурядових виступів у Північній Африці частково пояснювалася також 

завданнями збереження стабільності енергетичного забезпечення Франції. Газ 

і нафта, складові 49% споживаної енергії у Французькій Республіці, 

поставляються з-за кордону, і Алжир та Лівія є важливими постачальниками 

цих ресурсів. У жовтні 2010 р. Французька Республіка та Лівія підписали 

декларацію про наміри стратегічного партнерства, яка повинна була стати 

основою для подальшого розвитку двосторонніх відносин [254, с. 119]. 

Отже, слід сказати, що офіційний Париж прагнув забезпечити 

стабільність та передбачуваність розвитку взаємин із країнами арабського 
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світу. Можлива нестабільність у багатомільйонному Єгипті, Алжирі та 

Марокко обіцяла досить серйозні наслідки для Франції, особливо пов’язані з 

активізацією ісламістських організацій, напливом біженців та емігрантів. 

Тому установка на підтримання авторитарних режимів переважувала заклики 

до демократизації мусульманських країн. У цих умовах Французька 

Республіка фактично закривала очі на порушення прав людини і демократії в 

країнах Північної Африки та Близького Сходу, не виходячи за межі 

демократичного дискурсу [72]. 

Проте після падіння режимів Б. Алі та Х. Мубарака події в арабському 

світі поступово набули широкого розмаху. Стало очевидно, що ситуація в 

Тунісі та Єгипті викликала великий резонанс серед жителів мусульманських 

країн, а саме протести наростали в Лівії, Ємені, Йорданії, Алжирі та Марокко. 

Майже весь регіон перебував на порозі нового етапу суспільно-політичного 

розвитку [21]. 

І тому Французька Республіка була змушена швидко підлаштовуватися 

під мінливу реальність. Активність Парижа пояснювалася бажанням зберегти 

та зміцнити свої позиції в арабських країнах. Французькі політики 

підкреслювали той факт, що тільки їхня держава є батьківщиною 

загальносвітової концепції прав і свобод людини та прагне твердо 

відстоювати ці цінності у світі.  

Крім того, у рамках нової політики Франція висловила підтримку 

ліберальним реформам, які частково провели режими Марокко, Йорданії й 

Алжиру. Враховуючи колосальні труднощі (матеріальні та соціальні), які 

стали на шляху Тунісу, Єгипту та інших держав, французька дипломатія 

висунула заклик про необхідність політичного сприяння та фінансової 

допомоги з боку розвинених країн (у форматі як ЄС, так і G8). На саміті 

“великої вісімки”, що відбувся в травні 2011 р. у французькому Довілі, 

проблемам трансформації арабського світу була приділена значна увага. На 

запрошення Н. Саркозі на саміті були присутні прем’єр-міністри Тунісу і 

Єгипту. До того ж, слід сказати, що запрошення на саміт керівників країн, у 
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яких розпочалася “арабська весна”, продемонструвало схвалення світовою 

спільнотою змін, які відбувалися в близькосхідному регіоні. Єгипет і Туніс 

стали першими учасниками програми “довільського партнерства” 

(прийнятого під час саміту), мета якого полягала в наданні допомоги країнам 

Близького Сходу і Північної Африки для проведення демократичних 

перетворень [72]. 

Реакція з боку президента Франції на демонстрації в Алжирі та Марокко 

була незначна. На офіційному візиті в Алжирі в червні 2011 р. французький 

прес-секретар МЗС Б. Валеро уникав будь-яких конкретних згадок про 

протести. Позиція Франції щодо Бахрейну проілюструвала підтримку прав 

людини. Однак Французька Республіка обмежилася офіційними заявами про 

те, що потрібно завершити насильство в країні. Експерти вважали, що Н. 

Саркозі не поспішав засуджувати державу, за шиїтською більшістю якої 

пильно стежить Саудівська Аравія. Пасивна реакція проявлялася також у 

французькій позиції щодо подій у Ємені. МЗС Франції заявило, що 

застосування сили проти демонстрантів є неприйнятним; і президент 

А. Абдалли Салеха повинен надати свої пропозиції щодо реформ. Причинами 

такої позиції було те, що Ємен не є частиною традиційної сфери 

французького впливу, крім того, Франція не має наміру відчужуватися від 

Саудівської Аравії, яка прагне не допустити інших міжнародних гравців у 

Ємен [149]. 

Незважаючи на критику надто консервативного (на початковому етапі) 

курсу щодо подій у Тунісі та Єгипті, Париж почав позитивно висловлюватися 

з приводу народних рухів, що вимагали змін в інших арабських країнах, 

насамперед у Лівії та Сирії. Загострення ситуації в лівійському Бенгазі та 

інших містах, що вилилося в застосуванні зброї проти демонстрантів, 

підштовхнуло Францію змінити свій погляд на події на Близькому Сході та 

вжити більш рішучі заходи. На підставі принципу захисту населення від 

насильницьких дій зі сторони авторитарного режиму М. Каддафі Французька 

Республіка ініціювала резолюції РБ ООН № 1970 і № 1973 (2) [72].  
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До того ж, французька підтримка маніфестантів також пов’язана з 

активізацією зовнішньополітичних ініціатив, що виходять особисто від 

Н. Саркозі. Його спроби швидкого реагування на події в Лівії на початковому 

етапі антиурядових виступів навіть призвели до конфліктної ситуації, що 

виникла між французьким президентом і міністром закордонних справ 

А. Жюппе. Н. Саркозі 10 березня 2011 р., не повідомивши французькому 

МЗС, заявив про визнання Національної перехідної ради Лівії як єдиного 

легітимного представника лівійського народу [72]. Прагнення Н. Саркозі 

фактично одноосібно визначати головні зовнішньополітичні рішення 

частково пов’язане з його передвиборною стратегією. Одна з причин 

посилення демократичної орієнтації зовнішньої політики полягає в прагненні 

французького президента отримати імідж борця з диктаторськими режимами.  

Слід зазначити, що Париж зайняв аналогічну позицію і щодо Сирії. 

Французька Республіка виступила ініціатором та наполягала на ухваленні 

резолюції ООН, яка б засуджувала дії режиму Б. Асада щодо придушення 

протестів, що призвели до жертв серед мирного населення і потоку біженців із 

країни. З ініціативи Парижа в травні 2011 р. ЄС ввів санкції щодо Сирії, що 

передбачали заборону на постачання в цю країну зброї, на в’їзд на територію 

Євросоюзу представників вищого сирійського керівництва, та заморозив їхні 

фінансові активи в Європі. За словами міністра закордонних справ А. Жюппе, 

Франція буде і далі своєчасно і жорстко реагувати на факти насильства та 

порушення прав людини і буде використовувати всі наявні в арсеналі 

дипломатичні важелі, а також санкції, для того щоб покласти кінець 

насильству [72].  

Що стосується США, то Сполучені Штати морально були зобов’язані 

підлаштовувати свою діяльність під революційні рухи на Близькому Сході, 

тому що “арабська весна” була представлена як регіональні революції від 

імені ліберальних демократичних принципів [228]. Адже Б. Обама зазначав, 

що принципи зовнішньої політики США “включають в себе боротьбу проти 

використання насильства і репресій щодо народів регіону, підтримку прав 
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людини, включаючи свободу слова, свободу мирних зборів, свободу релігії, 

рівність чоловіків і жінок в умовах верховенства закону, і право обирати своїх 

власних лідерів, і підтримку політичних та економічних реформ на Близькому 

Сході і в Північній Африці” [227]. Американський президент також 

підкреслював, що арабські революції становлять важливу історичну подію і 

США підтримують бажання арабських країн до просування демократичних 

реформ. 

США та ЄС проявили трансатлантичну солідарність, створивши 26-27 

травня 2011 р. Довільське партнерство (The Deauville partnership), щоб 

підтримати демократичні наміри в Єгипті та Тунісі й допомогти встановити 

стабільність і мир на Близькому Сході та в Північній Африці. Єгипту та 

Тунісу була виділена допомога в сумі близько 40 млрд. доларів у період з 

2011 до 2013 рр. [84]. Пізніше Ф. Олланд також підтримав Довільське 

партнерство та виступав за створення євросередземноморської спільноти (une 

communaute de destin), яка б об’єднувала країни Європи щодо вирішення 

близькосхідних проблем, що впливають і на Європу. 

Таким чином, події у близькосхідному регіоні в кінці 2010 – на початку 

2011 рр. показали спочатку певну інертність зовнішньої політики Французької 

Республіки та США. Однак пізніше створення Довільського партнерства, 

фінансова допомога країнам продемонстрували, що Французька Республіка 

готова бути медіатором на Близькому Сході. Крім того, прагнення наздогнати 

в Лівії та Сирії хвилю змін, упущених у Тунісі та Єгипті, вплинуло на 

рішучість Парижа, що призвело до військових інтервенцій у цих країнах. 

Натомість США зайняли цього разу дещо стриманішу позицію. У 

“вашингтонській промові” Б. Обама підкреслив, що загальними принципами 

американської політики щодо країн регіону після подій “арабської весни” є 

підтримка демократичних трансформацій у регіоні. Втім, реалізувати ці 

принципи на практиці буде складно, адже політика Вашингтона щодо кожної 

конкретної країни значно відрізняється залежно від її специфіки та місця з 

точки зору стратегічних інтересів США. Тому й участь Сполучених Штатів у 
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операції в Лівії була представлена скоріше як вимушений і небажаний 

виняток із правила, ніж як заздалегідь продумане рішення. Адміністрація 

Б. Обами всіляко давала зрозуміти, що загальна відповідальність за ситуацію 

лежить не на США особисто, а на коаліції в цілому, політичне лідерство в 

якій належало президентові Франції Н. Саркозі, а оперативна функція – 

НАТО. 

Отже, 2011 рік став перевіркою на міцність франко-американських 

відносин. “Арабська весна” в Єгипті, Тунісі, Лівії, а згодом і в Сирії стала 

серйозним випробовуванням для двох гравців міжнародних відносин. 

Французька Республіка та США підтримували арабські революції, які були 

стратегічним викликом та символом утвердження демократичних цінностей, 

хоча спочатку реакція офіційного Парижа та Вашингтона була досить 

стриманою щодо Тунісу та Єгипту. Франція та США обмежилися тільки 

політичною підтримкою опозиції та готовністю виділити економічну 

допомогу демократичним силам, що виступали за “марш свободи”. Однак 

французька рішучість щодо лівійського конфлікту, яку підтримували США, 

призвела до активних дій зі сторони міжнародної спільноти. Як результат, з 

ініціативи Французької Республіки розпочалася військова інтервенція в Лівію. 

Франція проявила більший інтерес у встановленні стабільності та безпеки з 

огляду на її територіальну близькість, що призвело до потоків міграції в 

Європу. Незважаючи на те, що США в той час зайняли більш стриману 

позицію, Вашингтон брав участь у стабілізації конфліктів разом із Парижем.  

Таким чином, аналізуючи франко-американське співробітництво в 

останні роки, можна говорити про більш прагматичний підхід обох країн до 

вирішення конфліктних ситуацій у країнах Близького Сходу та Північної 

Африки. Прагматизм, який зародився після іракської кризи, показав 

ефективність співпраці, прийняття практичних рішень у вирішенні 

конфліктних ситуацій, які загрожують міжнародній безпеці, та відіграє 

визначальну роль у формуванні нової системи міжнародних відносин. 
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4.2. Франко-американські відносини в контексті війни в Лівії 

Конфлікти, які відбуваються у країнах мусульманського світу, головних 

експортерів енергоресурсів на світовому ринку, впливають не тільки на 

політичну ситуацію, але й на нестабільність економіки у світі. Тому для таких 

провідних гравців міжнародних відносин, як Французька Республіка та США 

дуже важливо встановити вигідні принципи взаємодії з арабськими країнами і 

контролювати внутрішні та зовнішньополітичні процеси на Близькому Сході 

та в Північній Африці. Тому, що під час арабських повстань США та 

Французька Республіка продемонстрували силу свого партнерства і свою 

взаємну важливість у світі. Їхнє співробітництво щодо лівійської війни, яка 

поклала кінець 42-річній диктатурі М. Каддафі, можна оцінити як спільну 

діяльність обох держав у безпековій сфері.  

Небажання М. Каддафі слідувати за своїми туніськими та єгипетськими 

колегами змусило провідні держави перейти до силових дій проти лівійського 

лідера. Тиск чинився як дипломатичними, так і військовими засобами. 

Відповідно до резолюції № 1970 від 26 лютого 2011 р., РБ ООН запровадила 

низку жорстких санкцій проти лівійської влади, до яких внесено заборону на 

виїзд з Лівії М. Каддафі, членів його сім’ї та його політичного оточення, а 

також ембарго на постачання зброї, заморожування лівійських активів в 

іноземних банках та інші обмеження [98]. Того ж дня Франція відразу 

заморозила дипломатичні відносини з Лівією.  

Натомість США не зайняли такої проактивної позиції, зважаючи на те, 

що американо-лівійські двосторонні відносини лише у 2004 р. були відновлені 

після двадцятирічної перерви. Причиною також був той факт, що у вересні 

2001 р. Лівія засудила терористичні акти у Нью Йорку та у Вашингтоні і 

передала західним спецслужбам інформацію про лівійців-членів “Аль-Каїди”. 

Поновленню американсько-лівійського діалогу сприяла й оголошена у грудні 

2003 р. відмова Лівії від реалізації програм створення зброї масового 

ураження. США також відновили закупівлю лівійської нафти, американські 

нафтові компанії одержали доступ до розробки лівійських нафтових родовищ. 
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Однак, незважаючи на покращення американо-лівійських відносин, США 

підтримували позицію Французької Республіки щодо військового вторгнення 

в Лівію та засуджували жорстоке правління М. Каддафі.  

Окрім жорстокого режиму правління, значну стурбованість Франції та 

США викликали фінансові плани лівійського лідера. Завдяки значним 

доходам від видобутку нафти (50 мільярдів доларів на рік) Лівія стала 

володаркою серйозних капіталів. Близько 200 мільярдів доларів були 

розміщені на лівійських рахунках у західних банках. Канадський професор 

П.-Д. Скотт зазначав, що причиною рішучого настрою Франції, 

Великобританії та США на повалення М. Каддафі могли послужити плани 

лідера лівійської революції щодо переходу в розрахунках за нафту із 

західними партнерами з долара та євро на нову грошову одиницю – золотий 

динар. До цієї ідеї М. Каддафі прагнув залучити африканські країни. Тоді 

фінансовий ринок нової валюти поширився б на цілий континент [56], що 

було неприйнятним для США та Франції. 

На користь такої гіпотези свідчить активність лівійських фінансових 

інститутів на африканському континенті. За інформацією, яку наводить 

Д. Скотт, 130 мільярдів доларів лівійських авуарів, заморожених в 

американських банках, повинні були піти на реалізацію трьох африканських 

континентальних проектів: створення Африканського Інвестиційного банку в 

Сирті (Лівія); Африканського Валютного Фонду зі штаб-квартирою в Яунде 

(Камерун) зі статутним фондом 42 мільйони доларів, уже виділених 

лівійцями, і Африканського Центробанку в Абуджі (Нігерія) [56]. Реалізація 

цього проекту означала б загибель для франка, валюти колишніх французьких 

колоній, повністю залежного від Франції. Враховуючи цей факт, стає 

зрозумілою особлива активність офіційного Парижа в організації ракетно-

бомбових ударів по лівійській території.  

Отже, ініціатором військової інтервенції в Лівію виступила Французька 

Республіка разом із Великобританією, що було досить несподіваним, 

особливо якщо згадати категоричну відмову французького уряду підтримати 
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американське вторгнення в Ірак. На відміну від 2003 р., Франція зайняла в 

лівійській кризі діаметрально протилежну позицію, ставши її головним 

організатором. Париж першим визнав сили лівійської опозиції, рішуче 

висловився за ухвалення резолюції № 1973 РБ ООН, що фактично відкрила 

шлях до військового втручання [37, c. 84]. 

6 березня 2011 р. Париж офіційно підтримав створення Національної 

ради Лівії, опозиційної сили М. Каддафі. Уже 11 березня Французька 

Республіка стала першою державою, що визнала цю раду єдиною легітимною 

владою в країні [165]. Нарешті, саме французький проект ліг в основу 

резолюції № 1973 РБ ООН від 17 березня 2011 р., що демонструвала 

політичні, економічні та військові санкції проти лівійського режиму [248]. 

 19 березня 2011 р. у Парижі відбувся саміт, у якому взяли участь 

представники 18 країн і трьох міжнародних організацій (ООН, ЛАД і ЄС), які 

висловили підтримку резолюції № 1973 РБ ООН [236]. Саме французькі 

військово-повітряні сили, за погодженням із Вашингтоном і Лондоном, 

нанесли перший авіаудар по лівійській армії [254, с. 33]. З цього дня почалася 

операція коаліційних сил НАТО, що отримала назву “Одіссея. Світанок”, у 

складі США, Франції, Великобританії, Канади, Італії. Надалі до неї 

приєдналися й інші держави: Бельгія, Іспанія, Данія, Норвегія і Катар. При 

цьому неодноразово президент США Б. Обама підкреслював, що операція має 

обмежений військовий характер з метою захисту мирного населення Лівії 

[110].  

Уже 20 березня 2011 р. повітряній атаці були піддані лівійські міста 

Тріполі, Місрата, Бенгазі і Зувар. Повстанці вітали дії союзників. Офіційна 

влада Лівії звинуватила Захід у “варварських ударах” по військових і 

цивільних об’єктах, які спричинили численні жертви [110]. Адже 

продемократичний порив у декількох аспектах вийшов за межі інтервенції, 

згідно з резолюцією РБ ООН № 1973. Після декількох днів авіаційних ударів 

коаліції стало цілком очевидно, що ці удари спрямовані на знищення самого 

М. Каддафі. Удари завдавалися по його резиденції та інших адміністративних 
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будівлях, у яких, імовірно, міг перебувати командний пункт М. Каддафі. У 

результаті бомбардувань загинули троє онуків лівійського лідера, а також 29-

річний син С. аль-Араб [79]. Таким чином, спроби коаліції вбити М. Каддафі, 

безумовно, націлені на досягнення військової перемоги над режимом, 

суперечать положенням резолюції № 1973, яка обмежується установкою на 

захист мирного населення і не передбачає зміну режиму в Лівії [72]. 

Незважаючи на те, що військова інтервенція вийшла за межі резолюції, 

міжнародна спільнота підтримувала франко-американську мету щодо 

повалення диктатора Каддафі. 29 березня 2011 р. у Лондоні відбулася 

міжнародна конференція щодо Лівії. За підсумками конференції, делегації 40 

країн, включаючи міністрів закордонних справ США, Франції, Італії, генсеків 

ООН і НАТО, глав Ліги арабських держав і Африканського союзу, дійшли до 

спільної думки: М. Каддафі слід відмовитися від влади і виїхати з країни. 15 

квітня 2011 р. Франція та США заявили про те, що метою бомбардувань Лівії 

є повалення режиму полковника: “НАТО має продовжувати операцію в 

Джамахірії до тих пір, поки М. Каддафі не залишить свою посаду, тільки щоб 

цивільне населення залишалося під захистом” [110]. Французьке видання “Le 

Figaro” зазначало, що президенти США та Французької Республіки 

одноголосно вважають, що “неможливо уявити собі майбутнє Лівії з 

М. Каддафі при владі”. 

Офіційно заявлені цілі участі в лівійській операції Б. Обама озвучив 

тільки через кілька днів після початку бомбардувань, коли деякі конгресмени 

США звинуватили його в мовчанні про розпочату військову кампанію. Тоді ж 

Б. Обама висловився: “Деякі країни можуть закривати очі на злодіяння, 

вчинені в інших державах. Але не Сполучені Штати Америки. Не допустити 

перемоги тирана Каддафі над опозицією – це стратегічні інтереси США” 

[110]. Проте американський президент уточнив, що США не мають наміру 

повторювати іракський сценарій війни, яка тривала вісім років, забрала тисячі 

життів американців та іракців і майже трильйон доларів. Однак відповідь на 

запитання, чому американські літаки розбомбили саме Лівію, а не Ємен чи 
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Бахрейн, де влада так само жорстоко придушували акції протесту, 

адміністрація Б. Обами офіційно так і не дала. Проте слід зазначити, що 

військова інтервенція НАТО в Лівію є прихованим важелем підйому 

економіки США. Відповідно до пунктів 17, 19, 20 і 21 резолюції РБ ООН № 

1970 (2011) [98] та пунктів 19, 20 і 21 резолюції РБ ООН № 1973 (2011) [100], 

владою США були заморожені активи М. Каддафі та членів його сім’ї на суму 

близько 30 млрд. доларів. Цікаво, що гроші, які заморозили чиновники, – це 

не що інше, як виплати за облігаціями державної позики США, тобто 

американські борги.  

Відповідь на питання, чому саме Французька Республіка стала 

ініціатором військового вторгнення в Лівію, простежується в аналізі 

американської позиції щодо Лівії. Адже Б. Обама прийшов до влади на хвилі 

антивоєнних настроїв в американському суспільстві та намагався змінити 

близькосхідний вектор зовнішньої політики свого попередника Дж. Буша. До 

того ж, згідно з соцопитуваннями в США, більшість американців була проти 

будь-якого втручання своєї країни в лівійські справи. Активне втручання 

офіційного Парижа в лівійську війну слід розглядати також як прагнення 

Н. Саркозі підняти свої рейтинги всередині власної країни старим 

перевіреним способом за допомогою “маленької переможної війни” та як 

прояв солідарності до країн-членів НАТО у випадку небезпеки одній із них. 

Про наявність такої загрози Б. Обама заявив ще 26 лютого 2011 р.: “Я 

визначив, що дії М. Каддафі, його уряду і його найближчих спільників та дії 

проти народу Лівії являють собою незвичайну і надзвичайну загрозу 

національній безпеці і зовнішній політиці США” [110].  

До того ж, опитування американської суспільної думки показало, що 

більшість американців, втомлені від воєн в Афганістані та Іраку, виступали 

проти військового втручання в Лівію. У березні 2011 р. авіаційно-ракетні 

удари по військах M. Каддафі підтримували 32% опитаних, а висловлювалися 

проти – 62%. За відправку американських сухопутних сил до Лівії виступали 

22%, а проти – 78%. Тільки 23% американців вважали, що США повинні 
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відігравати “керівну роль” у Лівії, а 74% стверджували, що “це повинні 

робити інші країни” [100]. Б. Обама, популярність якого продовжувала падати 

в той час через погіршення економічної ситуації в країні, не міг не врахувати 

позицію американських громадян. США оголосили, що будуть відігравати 

другорядну роль у лівійській війні. Таким чином, Вашингтон перекладав 

витрати і політичну відповідальність за війну в Лівії на своїх європейських 

союзників. У результаті виникла багатостороння коаліція, яку очолило НАТО, 

а адміністрація Б. Обами взяла на себе роль “лідера з задніх рядів” [100].  

Незважаючи на таку позицію США та деякі інтриги щодо авторства 

резолюції № 1973 РБ ООН, протягом лівійської кризи спостерігалася 

координація дій між Парижем і Вашингтоном [248]. Американці побачили, 

що Франція є політично рішучим союзником, який здатний надати відповідні 

кошти для вирішення лівійської ситуації. Наприклад, французькі літаки, 

вертольоти і кораблі брали участь приблизно в одній третій усіх операцій у 

Лівії. А Париж, у свою чергу, прагнув довести свою вагому роль на 

Близькому Сході. Президент Франції Н. Саркозі заявляв: “ЄС у майбутньому 

буде відігравати більш важливу роль, ніж США в гарантуванні жорсткої 

безпеки в Північній Африці і на Близькому Сході” [197]. Виступаючи перед 

французькими послами, які зібралися в Парижі 31 серпня 2011 р., 

французький лідер також наголосив, що війна в Лівії – це “урок” для 

зовнішньої політики ЄС. “Європейці вперше показали, що вони здатні 

втручатися у відкритий конфлікт...” [197], – зазначив Н. Саркозі. За його 

словами, війна в Лівії, у якій Франція та Великобританія взяли на себе 

ініціативу за підтримки США, знаменує собою новий етап співробітництва 

між ЄС і США. “Світ змінюється… Президент Б. Обама представив нове 

бачення американської військової взаємодії, яке включає в себе співпрацю 

між Європою та США щодо вирішення конфліктів в арабському світі”, – 

додав французький президент [197].  

Військові дії в Лівії призвели до того, що уряд М. Каддафі було 

повалено і керівництво країною перейшло до проамериканських опозиційних 
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сил – Перехідної національної ради (ПНР), очолюваної колишнім міністром 

юстиції М. Джалілем. У свою чергу, відповідно до пункту 10 резолюції Ради 

Безпеки ООН № 2009 [50], США надавали активну допомогу тимчасовому 

уряду Лівії шляхом розморожування та повернення невеликих частин активів 

у країну, тим самим відкриваючи лівійській опозиції доступ до частини 

грошових коштів М. Каддафі. При цьому, на думку дослідниці К. Левиної, 

адміністрація Білого дому явно робила ставку на те, що в революційній 

метушні не буде часу на стягнення суми основного боргу і відсотків з 

Америки і цей борг обнулиться у зв’язку з нелегітимністю уряду М. Каддафі. 

Навіть припустивши, що нова Лівійська республіка стане правонаступницею 

Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії, Віденська 

Конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, 

державних архівів і державних боргів 1983 р. не регулює перехід стягнення 

основного боргу та відсотків з третьої держави від держави-попередниці до 

держави-наступниці. Таким чином, США було вигідно підтримувати 

військову інтервенцію в Лівію [59, c. 35]. 

Однак не варто вважати, що анулювання боргу перед Лівією шляхом 

фінансування діяльності повстанських збройних сил є єдиним засобом 

зміцнення посткризової економіки США. Адже запаси нафти в Лівії 

досягають 46,4 млрд. барелей, а це 3,4% світових покладів і 8-е місце у світі. 

Крім того, не варто забувати про французьку компанію “Total”, якій належить 

невелика частина лівійських нафтових запасів. Таким чином, спільні 

економічні наміри також були основою франко-американської коаліції в Лівії, 

спрямованої на повалення режиму М. Каддафі, окупацію лівійських нафтових 

родовищ та усунення конкурентів у нафтовому секторі. 

Отже, громадянська війна в Лівії була вигідна США та Французькій 

Республіці не тільки через набуття більш вільного доступу до лівійської 

нафти та активів М. Каддафі, але й через отримання контролю над 

центральною банківською системою Лівії. Джамахірія, поряд із Північною 

Кореєю, Іраном, Суданом, Кубою, є країною, що не має Центрального банку 
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моделі Ротшильда. Відповідно, торгівля через лівійський Центральний банк, 

який не залежить від Міжнародного валютного фонду та Світового банку, 

відбувається в лівійських динарах, а не в доларах США [234]. Тому, 

отримавши контроль над Центральним банком Лівії і перевівши торгівлю на 

доларові рейки, США скоротили б свої фінансові втрати через різницю 

співвідношень курсу долара і динара, а також збільшили оборот 

незабезпечених активами доларів [59, c. 36]. 

Таким чином, проаналізувавши основні причини лівійської війни, 

простеживши певну зацікавленість Сполучених Штатів Америки та 

Французької Республіки в розв’язанні збройного зіткнення та оцінивши 

вигоди революції для економіки цих держав, можна вважати, що вирішення 

конфлікту в Лівії мало за мету не тільки повалення диктатора Каддафі та 

припинення насильства над лівійцями, але й послаблення наслідків Світової 

фінансової кризи та стабілізування посткризової економіки держав. 

Проте варто згадати, що військовий конфлікт у Лівії був досить 

серйозним. До середини квітня 2011 p. жодна зі сторін не мала переваги для 

перемоги у війні. Сили коаліції захищали міста, контрольовані повстанцями, 

від ударів армії М. Каддафі, але не могли проводити наступальні операції. Для 

цього було потрібне ефективне наземне угруповання, а повстанці не володіли 

потрібною військовою підготовкою. Позиції М. Каддафі були сильні на заході 

країни. У полковника вистачало коштів і політичного впливу в регіоні на 

утримання відмінно навченої армії, що складалася як з лівійців, так і з 

найманих солдатів з усієї Африки [254]. Крім того, населення західних 

територій країни підтримувало лівійського лідера, тому що в результаті 

блокад у столиці регулярно відключалася електрика, ціни на продукти 

харчування зросли в 1,5-2 рази, а на паливо – майже в 30 разів [71].  

Опинившись на межі поразки, спонсори лівійської революції були 

змушені порушити резолюцію №1970 РБ ООН і почати наземну операцію. У 

кінці серпня 2011 р. британський спецназ, французький Іноземний легіон і 

катарський спецназ були кинуті на штурм лівійської столиці. Полковник 
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М. Каддафі втік до Сірт, фактично визнавши поразку у війні. Тільки вкінці 

жовтня 2011 р., після вбивства М.Кaддафі, війна була остаточно завершена 

[277]. 

Заплющивши очі на відверте вбивство полковника Каддафі, лідери 

Франції та США привітали лівійський народ із великою перемогою. 

“Зникнення Каддафі – це важливий етап у боротьбі, яку лівійський народ 

протягом більше восьми місяців вів за звільнення від лютого диктаторського 

режиму, що панував понад сорок років”, – заявив президент Франції Н. 

Саркозі. За словами американського президента Б. Обами, лiквідація М. 

Каддафі “означає кінець довгого і болючого для лівійського народу часу”, 

коли протягом чотирьох десятиліть основні права людини порушувалися, 

безневинні громадяни потрапляли за ґрати, їх убивали і били, багатства країни 

нерозважливо розтрачувалися, а терор використовувався як політична зброя 

[71]. 

Таким чином, міжнародна операція в Лівії наприкінці жовтня 2011 р. 

завершилася одноголосним ухваленням резолюції № 2016 РБ ООН [94]. 

Резолюція передбачала скасування закритої для пoльотів зони в Лівії, 

позбавляла НАТО мандата на проведення в Лівії військової операції та 

знімала з Лівії низку санкцій, уведених при М. Каддафі. Західні політики 

випромінювали оптимізм щодо майбутнього Лівії. “Темна тінь тиранії зникла, 

і тепер у лівійського народу з’явилася можливість побудувати демократичну 

Лівію... Ми чекаємо якнайшвидшого формування перехідного уряду і 

проведення перших вільних і чесних виборів”, – зазначав Б. Обама [71]. 

Варто сказати, що Сполучені Штати були задоволені підсумком 

лівійської кампанії насамперед тому, що їм вдалося змусити Європу взяти на 

себе левову частку фінансових витрат і відповідальності за один з фронтів 

глобальної демократизації світу. “Це саме той вид світопорядку, який я хочу 

бачити, де є не тільки США, які зазнають втрат і платять за всіма рахунками, 

розплачуючись за загальні цінності, поки інші стоять осторонь. А де ми 
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можемо сказати: США – лідер у всьому, і ми ведемо за собою інших”, – 

заявила держсекретар США Г. Клінтон [235]. 

4 листопада 2011 р. президент США Б. Обама та президент Франції 

Н. Саркозі після закінчення саміту “двадцятки” відсвяткували дружбу своїх 

народів і закінчення військової операції в Лівії. Президенти вітали 

французьких і американських військовослужбовців, а потім виступили з 

промовами. “Ви можете сказати американському народові, коли повернетеся 

до США, що кожного разу, коли американський солдат помирає під час 

операції на іншому кінці світу, серце французів є солідарним з його родиною. 

В особі Франції у вас є серйозний друг, хоча незалежний, зі своїми ідеями та 

темпераментом, однак відданий друг”, – заявив Н. Саркозі. Б. Обама, у свою 

чергу, наголосив, що лівійська операція стала “найшвидшою мобілізацією в 

історії НАТО” [261]. 

Ще передчуваючи перемогу, повстанці розробили “політичну 

стратегію” своїх дій після повалення M. Каддафі, створивши документ, який 

описував роботу перехідного уряду під назвою Перехідна національна 

асамблея. Вона понинна була займатися складанням проекту нової 

Конституції. Після затвердження остаточного проекту, протягом 30 днів його 

необхідно було винести на референдум. Перехідна національна асамблея 

повинна розробити і проект виборчого законодавства, який мав встановити 

дату нових загальних виборів у країні. Згідно з планами повстанців, 

демократичні перетворення в Лівії повинні тривати близько двох років і 

завершитися формуванням нового уряду в країні [71]. 

Проте подальший розвиток ситуації в післявоєнній Лівії показав, що 

реальних підстав для подібного оптимізму немає. Для численних кланів і 

племен країни офіційний Бенгазі не був авторитетом. У таборі переможців не 

було єдності. Ще до взяття Тріполі шейхи почали ділити владу, свідченням 

чому стало вбивство генерала А. Юніса – командувача збройних сил 

повстанців [254]. 
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Між різними угрупованнями повстанців почалися бойові зіткнення за 

контроль над об’єктами інфраструктури, а саме: ринками, дорогами, 

тренувальними базами. Так, 1 лютого 2012 р. в Тріполі спалахнули бої із 

застосуванням зенітних установок і великокаліберних кулеметів між загонами 

з Місурати і Зінтана. Співробітники нового міністерства внутрішніх справ 

воліли не втручатися в ситуацію й обмежилися лише усними закликами до 

сторін конфлікту [70]. Сутички між племенами відбувалися і за межами 

столиці. У подібних умовах ні про підвищення рівня життя населення, ні про 

дотримання прав людини в Лівії мова не йшла, оскільки повними 

господарями на своїх територіях були польові командири. За даними ООН, 

вони створили цілу мережу приватних в’язниць і утримували там до восьми 

тисяч колишніх прихильників М. Каддафі.  

Після ліквідації М. Каддафі лівійська влада взяла курс на ісламізацію 

країни. Зокрема, будь-який закон, що суперечить нормам шаріату, 

автоматично втрачає свою легітимність. Сила ісламістів пояснюється не 

тільки серйозним фінансуванням з боку Саудівської Аравії та Катару. Як 

продемонстрували події в Афганістані та Сомалі, в умовах громадянської 

війни найбільш організованими є ісламісти. Свій вплив у Лівії вони почали 

посилювати від початку конфлікту. Із закінченням громадянської війни 

приплив ісламістів до Лівії посилився. Британські ЗМІ з посиланням на 

урядові джерела повідомили, що наприкінці 2011 р. “ціла група досвідчених 

бійців родом з Північної Африки, які кілька років базувалися в афганській 

провінції Кунар, залишили свої табори і вирушили додому” [70]. Позиції 

ісламістів були сильними не тільки в Тріполі. 21 січня 2012 р. у Бенгазі 

пройшов багатотисячний мітинг за введення шаріату на всій території Лівії 

без референдуму. Учасники демонстрації навіть захопили будівлю Перехідної 

національної ради. Їх вдалося заспокоїти, проте вони частково свого 

домоглися: внаслідок мітингу в Бенгазі відбулася відставка заступника 

керівника ПНР А. Хафіза Гогі, що вважався прихильником Європи [254]. 
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Таким чином, після того, як М. Каддафі був убитий повстанцями, Лівія 

занурилася в хаос, у країні почався безлад. Лівійські регіони опинилися під 

контролем різних угруповань. Крім того, у Лівії були створені два різних 

парламенти та уряди. Так звана “Ісламська держава”, яка є екстремістським 

угрупованням, захопила один із районів Лівії. У західних ЗМІ про нове 

терористичне угруповання, яке називалось “Ісламська держава Іраку та 

Леванту” (ІДІЛ), заговорили влітку 2013 р., коли з’явились повідомлення про 

масові вбивства та публічні страти. У червні 2014 р. терористи проголосили 

халіфат та перейменували себе в Ісламську Державу. Відтак послідували 

криваві теракти в мусульманських країнах та в усьому світі.  За теракти 13 

листопада 2015 р. у Парижі та подальні терористичні акти в Європі взяла на 

себе відповідальність Ісламська Держава. 

Протидія тероризму становить ще один важливий напрям у відносинах 

США та Французької Республіки. Активізація трансатлантичної співпраці у 

протидії міжнародному тероризму відбулася після подій 11 вересня 2001 р. в 

США та активізувалася після неодноразових терактів у Європі. Найбільш 

резонансні події, які відбулися, наприклад, у Мадриді 2004 р., у Лондоні 2005 

р., у Парижі 2015 р. сприяють посиленню співпраці США та Франції в 

боротьбі з тероризмом. Французька Республіка та США в межах НАТО 

неодноразово брали участь у коаліційних авіаударах проти Ісламської 

Держави. Стрімке збільшення кількості мігрантів із Близького Сходу та 

Африки наприкінці серпня – вересня 2015 р. також вплинуло на формування 

партнерства між Французькою Республікою та США у боротьбі з 

екстремістським угрупованням “Ісламська Держава”.  

Незважаючи на американську підтримку французів у військовій 

інтервенції в Лівії, Б. Обама піддав критиці позиції уряду Великобританії та 

Франції, зазначивши, що після завершення військових дій вони вчасно не 

допомогли Лівії, що й призвело до хаосу та Другої громадянської війни (2014-

2017). Цей збройний конфлікт між ісламськими силами (в тому числі з 

Ісламською Державою) та урядовими військами локалізований в основному 
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на півночі Лівії. Крім того, американський президент назвав найгіршою 

помилкою свого президентства неспроможність передбачити наслідки 

військової інтервенції у Лівію та розвиток подій після усунення лівійського 

лідера М. Каддафі. 

Слід згадати, що після військової операції в Лівії обидві країни також 

зазнали втрат. У столиці Лівії Тріполі бойовики атакували посольство 

Французької Республіки 2013 р. У результаті нападу двоє охоронців отримали 

поранення. Це вже не перший напад на дипломатичних співробітників у Лівії. 

У вересні 2012 р. в результаті нападу на консульство США в Бенгазі було 

вбито американського посла в Лівії К. Стівенса і трьох інших дипломатів. 

Таким чином, франко-американська співпраця в мусульманському світі є 

актуальною і потрібною для розв’язання конфліктів та недопущення загрози 

цивільному населенню. 

Підсумовуючи, слід сказати, що франко-американське співробітництво 

під час арабських революцій 2011 р. було досить плідним. Лівія була 

“історичною” операцією в багатьох аспектах. По-перше, через швидке 

реагування міжнародного співтовариства. По-друге, вперше з моменту 

створення НАТО європейські країни, а особливо Франція, яка тривалий час не 

підтримувала дій Альянсу, взяла на свої плечі близько 90 % бойових дій. 

Варто зазначити, що з 19 до 31 березня 2011 р. американська операція 

“Одіссея. Світанок” та французька “Операція Harmattan” працювали разом 

злагоджено, намагалися зберегти контроль над частиною території Лівії і тим 

самим зміцнити свою легітимність. Лівійська ситуація активізувала зв’язок 

між двома країнами. Президент Н. Саркозі підкреслював, що бачення США та 

Франції однакове і полягає в тому, щоб полковник М. Каддафі пішов із 

посади, адже народ Лівії має право на демократичне майбутнє.  

Проте участь Французької Республіки в лівійському конфлікті вплинула 

на настрої французів та долю Н. Саркозі. Французька преса почала 

акцентувати на войовничий запал президента Франції, часто критикуючи його 

зовнішню політику. О. Фененко, провідний науковий співробітник Інституту 
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проблем міжнародної безпеки досліджень Російської Академії наук, 

проаналізував дії Н. Саркозі та роль Французької Республіки в лівійській 

війні. По-перше, на його думку, війна в Лівії продемонструвала 

неспроможність проекту Середземноморського союзу Франції [119]. 

Французька Республіка традиційно надавала великого значення розвитку 

відносин з країнами цього регіону, а в останні роки середземноморський 

напрямок займав усе більш важливе місце серед французьких 

зовнішньополітичних пріоритетів. Проте Париж досяг успіху в поваленні 

режиму М. Каддафі не за допомогою Середземноморського союзу, а в рамках 

операцій НАТО. Операція Альянсу продемонструвала взаємодію США та 

Французької Республіки, двох сил, які в минулому були головними 

суперниками щодо ініціативи на Середземному морі. Франція не зуміла 

здійснити свою роль як лідера Середземноморського союзу незалежно від 

НАТО. Хоча з часу президентства Ш. де Голля Париж був зосереджений на 

створенні “європейського співтовариства”, незалежного від США. По-друге, 

лівійська війна ослабила позиції Франції в арабському світі. Критикуючи 

військову операцію в Іраку, кризу навколо ядерної програми Ірану та 

прихильність США до Ізраїлю, Франція постійно пропонувала мирну 

альтернативу діям США. Після французької військової інтервенції Париж 

почали розглядати на Близькому Сході як “молодшого союзника” США [119].  

Отже, на прикладі лівійського конфлікту можна простежити, що США 

та Французька Республіка активно співпрацювали в Лівії, незважаючи на те, 

що обидві держави прагнуть залишатися головними посередниками на 

Близькому Сході. Проте Близький Схід – це досить нестабільний регіон на 

сьогодні, де згуртовуються терористичні угруповання, тому Парижу та 

Вашингтону доводиться активно співпрацювати для наведення стабільності у 

близькосхідному регіоні. Французька Республіка чітко усвідомлює 

необхідність підтримки партнерських стосунків зі США, а американська 

політична еліта, зі свого боку, розуміє важливість збереження Франції як 

партнера у сфері безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом. Лівійська 
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ситуація показала, що французи можуть не тільки брати участь в управлінні 

та вирішенні серйозної кризи, але й спроможні відігравати провідну роль на 

Близькому Сході, а Сполучені Штати повинні зосередити свої ресурси в 

іншому місці. Саме цей баланс між Французькою Республікою та 

Сполученими Штатами Америки забезпечить довгострокову міцність 

трансатлантичних відносин. 

 

4.3. Конфлікт у Сирії та пошуки шляхів його розв’язання 

Французькою Республікою та США  

Події на Близькому Сході створюють найсерйозніші безпекові виклики 

як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Вони продовжують 

тривожити весь світ і залишаються темою номер один у багатьох провідних 

засобах масової інформації. Йде мова про важливий і вибухонебезпечний 

регіон, де сконцентровано майже 70% запасів усієї нафти планети та 

згуртовані терористичні угруповання. 

Конфлікт у Сирії, що розпочався 15 березня 2011 р. з демонстрацій, які 

були частиною арабської весни і переросли в повстання, а 2012 р. – у 

громадянську війну, привертає значну увагу таких провідних держав світу, як 

США та Французька Pеспубліка. Проте політика провідних міжнародних 

гравців щодо вирішення близькосхідних криз залишається неузгодженою. 

Неспроможність досягти консенсусу щодо проблем у Сирії проявила 

розбіжності зовнішньополітичних інтересів США, ЄС, Китаю, РФ у регіоні. 

Це не тільки заважає пошукові шляхів вирішення конфліктів на Близькому 

Сході, але й створює серйозні приводи для погіршення двосторонніх відносин 

між впливовими державами, збільшуючи напруженість у глобальному 

міжнародному середовищі.  

Військовий конфлікт у Сирії вже довгий час залишається 

нерозв’язаним, найбільш складним та небезпечним. Спочатку США та країни 

ЄС намагалися впливати на ситуацію за допомогою жорстких економічних 

санкцій проти режиму Б. Асада. Заборона на імпорт сирійської нафти 
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призвела до важких економічних втрат. Так, за свідченням сирійського 

міністра нафти С. Аллауї, у травні 2012 р. втрати становили 4 млрд. доларів. 

Найсуворіші санкції проти Сирії наклали країни ЄС, особливо Французька 

Республіка. Ці заходи, зокрема, забороняють будь-які транзакції з окремими 

особами, компаніями та державними інституціями, пов’язаними з сирійським 

правлячим режимом. Уникнути остаточного економічного колапсу Сирії поки 

що вдається завдяки допомозі Російської Федерації та Ірану [140].  

Однак, на думку Н. Саркозі, ситуацію в Сирії можна було вирішити 

тільки завдяки багатосторонньому партнерству, тому що сирійська ситуація є 

досить складною [244]. Президент-диктатор Б. Асад успадкував владу 2000 р. 

від свого батька Х. Асада, який правив країною близько тридцяти років. 

Більше сорока років у Сирії діє режим надзвичайного стану, у зв’язку з чим 

правоохоронні органи наділені розширеними повноваженнями. Через це 

країна часто стикається зі звинуваченнями в порушенні громадянських прав, в 

обмеженні свободи слова, свободи зібрань, а також у політичних репресіях. 

Перелічені факти не могли не вплинути на позицію громадян Сирії та 

спрацювати за принципом доміно, коли в сусідніх країнах протести призвели 

до повалення режимів [132]. 

До того ж, важливою залишається роль Ірану в cирійському конфлікті. 

Тегеран надає Дамаску як воєнну, так і економічну допомогу, спрямовану на 

підрив санкцій Заходу щодо експорту нафти. Значний вплив має ліванське 

угруповання “Хізбалла”, яку підтримує Іран. Крім того, “Хізбалла” погрожує 

розширити конфлікт у регіоні, зокрема спрямувати його проти Ізраїлю, чого 

не можуть допустити США.  

Варто зазначити, що США та Французька Республіка спочатку не 

наважувалися здійснити військову інтервенцію у Сирію через низку причин. 

По-перше, через неоднозначне ставлення до проведення операції в Лівії, яка 

була темою активної дискусії щодо своєї ефективності, адекватності та 

легітимності. По-друге, через нечітке розуміння того, хто саме був 

опозиційною силою в Сирії на початковому етапі. Адже останні публікації 
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ЗМІ демонструють наближення деяких повстанців до терористичного 

угруповання “Аль-Каїда”, з якою західні країни ведуть боротьбу. По-третє, 

2012 р. у Сирії не спостерігалося масового невдоволення президентом Б. 

Асадом, який ще й досі має підтримку в певних колах. До того ж  порівняно з 

Лівією, де військовий конфлікт не мав можливості поширитися та 

загрожувати сусіднім державам через великі розміри та особливості географії 

північно-африканської країни, то військова інтервенція в Сирії могла 

спровокувати перехід арабо-ізраїльського протистояння в активну фазу, бо 

Сирія ще й досі перебуває у стані війни з Ізраїлем за стратегічні Голанські 

висоти. Більше того, напад на Сирію міг спровокувати удар у відповідь не по 

міжнародних військах, а по території Ізраїлю, чого побоювалися США [130]. 

Однією з причин невтручання США та Французької Республіки відразу 

у військовий конфлікт у Сирії також були вибори 2012 р. у двох країнах. 

Застосування військової сили для президента Б. Обами було б несприятливим 

чинником напередодні президентських виборів. Така ж сама ситуація 

стосувалася й Франції: Н. Саркозі, який втратив свої рейтинги після 

військової інтервенції в Лівії, не хотів налаштовувати виборців проти себе. 

До того ж, ситуація в Сирії певним чином нагадувала події навколо 

Іраку 2003 р. Схожість полягала в повній відсутності чіткого розуміння того, 

що робити з країною після повалення режиму Б. Асада. Деякі військові 

фахівці почали обговорення питання щодо можливості поділу Сирії на дві 

країни або створення федерації чи конфедерації для задоволення деяких 

вимог протестувальників. Проте проблема полягала в тому, що Дамаск, який 

переважно сунітський, не володіє ані сільськогосподарськими, ані іншими 

ресурсаами, щоб мати можливість функціонування без інших частин Сирії. 

Адміністрація президента Б. Обами намагалася об’єднати сирійську опозицію 

та спонукати її розробити план реформування країни. На офіційному ж рівні 

пропонувалося здійснити політичний перехід влади від Б. Асада до нового 

уряду, який відповідав би прагненням народу. 
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Подальший розвиток ситуації в Сирії для міжнародного співтовариства 

був критичний ще через дві причини. По-перше, це курдська проблема. Її 

загострення в Іраку та Туреччині, а тепер і можливе прагнення до автономії у 

кризовій Сирії є досить негативним явищем для світового співтовариства. 

Бажання курдського народу створити власну державу ще більше 

дестабілізувало близькосхідний регіон, особливо якщо брати до уваги, що 

остання четверта частина землі курдів розміщена на території Ісламської 

республіки Іран. По-друге, це перспектива можливої ісламізації достатньо 

ліберальної Сирії. Останнім часом там посилився вплив Ірану, і відсутні будь-

які гарантії того, що новий уряд буде прихильником секулярної держави. 

Результат виборів у Єгипті продемонстрував, як спонтанний суспільний 

соціально-політичний рух може призвести прихід до влади прихильників 

ісламізації та консервації країни. Збільшення кількості таких країн не входить 

у план демократизації Близького Сходу.  

Що стосується зовнішньої політики США щодо Сирії, то ще 12 грудня 

2003 р. Дж. Буш наклав економічні та дипломатичні санкції за сирійську 

підтримку тероризму. Тоді, 2003 р., фактично, зробивши Сирію країною-

ізгоєм, президент США допоміг здійснити мету зовнішньої політики Ізраїлю: 

забезпечити американську допомогу шляхом послаблення своїх недружніх 

сусідів.  

Однак американський уряд спочатку виключав військове вторгнення в 

Сирію та продовжував наполягати на санкціях. Франція також наполягала на 

тому, щоб ЄС заморозив активи сирійського Центрального банку. 

Недопускання Вашингтоном військової інтервенції в Сирію мало такі 

причини. По-перше, згідно з позиціями американських громадян, США 

повинні піти з Іраку і Афганістану та ні в якому разі більше не втягуватися в 

процес національного й державного будівництва інших країн. Справа в тому, 

що, чим швидше США залишать Афганістан та Ірак і зосередять увагу та 

ресурси країни на своїх внутрішніх проблемах, тим скоріше можна досягти 

позитивних результатів в економіці [132]. По-друге, американська 
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адміністрація свідомо пішла на демонтаж влади своїх багаторічних і відданих 

партнерів, якими були Х. Мубарак, Б. Алі, А. Салех та ін., які завжди 

орієнтувалися на Вашингтон і були вороже налаштовані до Ірану та досить 

терпимо ставилися до Ізраїлю, стратегічного партнера США в цьому регіоні. 

На думку американських аналітиків, США повинні повністю відмовитися 

втягуватися у військові конфлікти за межами країни, а тим більше не 

дозволяти собі залучатися до процесів національного і державного 

будівництва, що економічно є руйнівним для Америки, а політично – 

практично недосяжним [132]. 

Незважаючи на згадані причини, 2012 р. США намагалися працювати на 

багатосторонній основі через Організацію Об’єднаних Націй, домовляючись 

про припинення вогню та план політичного переходу. Дії Французької 

Республіки та США залежили від отримання легітимності. На проекти 

резолюцій РБ ООН щодо критики сирійської влади та введення санцій було 

накладено вето Російською Федерацією та Китаєм – 4 жовтня 2011 р., 

4 лютого та 19 липня 2012 р. Однак все одно були створені місії спостерігачів 

у Сирії. Крім того, протягом 2011-2012 р. західним державам вдалося 

прийняти чотири резолюції РБ ООН щодо засудження сирійського режиму. 

Франція та США організували Групу друзів Сирії, під час зустрічі якої 6 

липня 2012 р. Ф. Олланд і Г. Клінтон класифікували ситуацію в Сирії як 

загрозу міжнародній безпеці, підтримавши сирійську опозицію та відхід 

Б. Асада. 

Крім того, після року конфлікту і без досягнення консенсусу в РБ ООН 

щодо припинення насильства президенти Франції та США пропонували 

також невійськові підходи щодо ситуації в Сирії. Вашингтон та Париж 

намагалися спільно співпрацюватиу справі вирішення сирійської кризи. 

Однак, не зумівши міжнародними спробами досягти довгострокового 

припинення вогню, з вересня 2012 р. до лютого 2013 р. політика США 

зосередилася на наданні допомоги сирійській опозиції. Сполучені Штати 

також розробили попередні кроки для підтримки захисту держав, що межують 
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із Сирією, таких як Туреччина та Йорданія, ввівши туди невеликий 

контингент американських військовослужбовців. Навесні 2013 р., коли 

кількість загиблих у результаті конфлікту перевищила 70 000 осіб і відтік 

біженців досяг більше мільйона сирійців, Сполучені Штати Америки 

розширили гуманітарну допомогу. Однак президент Б. Обама, як і раніше, 

відмовлявся схвалити військову інтервенцію, незважаючи на те, що деякі 

члени Конгресу засуджували пасивність адміністрації щодо сирійського 

насильства та стверджували, що відсутність військової ініціативи США 

продемонструвала й відсутність американського лідерства в міжнародних 

відносинах. Ті, хто підтримував підхід адміністрації Б. Обами стверджували, 

що військове втручання в Сирію вимагатиме значних зусиль американських 

військових і фінансових ресурсів протягом невизначеного періоду. Натомість 

Франція була готова озброювати повстанців. “Ми не можемо дозволити, щоб 

люди були вбиті режимом, який на даний момент не хоче політичного 

переходу”, – підкреслив французький президент Ф. Олланд [229]. А США 

пропонували тільки мовчазну підтримку таким союзникам, як Саудівська 

Аравія, Катар та Об’єднані Арабські Емірати, для озброєння опозиції, 

побоюючись, що зброя може потрапити до рук джихадистів для використання 

проти Ізраїлю. Однак у березні 2013 р. США змінили свою думку. 

Адміністрація Б. Обами оголосила, що Сполучені Штати будуть надавати 

пряму допомогу опозиції вперше протягом дворічного конфлікту. Під час 

поїздки на Близький Схід державний секретар Дж. Керрі відкрито говорив про 

координацію США зі своїми союзниками Перської затоки про передачу зброї 

[229]. Державний секретар США зазначав, що стратегія “об’єктивного 

балансу” не зупинить кровопролиття, а навпаки, надасть сирійському режиму 

додатковий час і поштовх новій, ще більш жорстокій, хвилі кровопролиття, 

яка в результаті може призвести до розширення зони військових дій і 

поглинути весь регіон. Адже арабський світ перебуває на першому місці серед 

інших регіонів світу з точки зору етнічного та релігійного розмаїття. При 

цьому кривава політика сирійського режиму, підтримка Б. Асада Росією та 
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Іраном, невизначеність мусульманських країн щодо революції в Сирії лише 

посилюють критичну ситуацію в державі. Тому Франція та США повинні 

допомогти у вирішенні сирійського конфлікту, бо стратегічні інтереси щодо 

Сирії, які випливають з Тегерана, перетинають Багдад, потім – Дамаск, 

потрапляючи в кінцевий пункт – ліванську “Хiзбaллу”, передбачають 

перерозподіл впливу в регіоні, якщо режим Б. Асада буде повалений [42]. 

Крім того, основною причиною невдоволення США та їхніх союзників 

по НАТО режимом Б. Асада були не тільки систематичні порушення прав 

людини в Сирії, а незалежний зовнішній напрямок діяльності Дамаска. Ця 

політика виражалася, насамперед, у підтримці національно-визвольної 

боротьби палестинців під керівництвом руху ХАМАС, ліванського руху 

“Хiзбaлла” і відносин стратегічного партнерства з Іраном, який є головним 

геополітичним суперником США в регіоні Близького Сходу [56]. Побоювання 

з приводу ірано-сирійського стратегічного партнерства та розробки заходів 

щодо протистояння йому були висвітлені у статті Дж. Фрідмана “Сирія, Іран і 

баланс сили на Близькому Сході”, яка була опублікована на початку 2012 р. У 

ній проаналізовано причини ірано-сирійського стратегічного партнерства: 

“Іранський ісламістський режим дав світському сирійському режиму імунітет 

від шиїтського фундаменталізму в Лівані. Що ще важливіше, він надав йому 

підтримку в його ліванських авантюрах і захист від можливих протестів 

сунітської більшості в самій Сирії” [200]. Вашингтон вважав, що в разі 

перемоги Б. Асада Іран виграє від цього найбільше. Дж. Фрідман зазначав, що 

якщо Ірак потрапить під довготривалий іранський вплив, а режим Б. Асада, 

ізольований від решти всього світу, але підтриманий Іраном, виживе, то це 

дасть змогу Тегерану взяти під свою сферу впливу територію від західного 

Афганістану до узбережжя Середземного моря (через Сирію і володіння 

“Хізбалли”). Така перспектива могла уможливити розгортання іранських 

збройних сил у західному напрямку і мати далекосяжні наслідки. Тому 

Сполучені Штати та їх союзники повинні зробити все можливе для того, щоб 

запобігти такому розвитку подій [57]. 
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Подібних висновків дійшов один із провідних американських експертів 

щодо Близького Сходу Дж. Рубін. На його думку, ізраїльська еліта не 

побоюється того, що керівництво Ісламської Республіки Іран може віддати 

наказ про застосування ядерної зброї проти Ізраїлю. У Тель-Авіві добре 

знають усю раціональність іранської зовнішньополітичної доктрини. 

Головним побоюванням Ізраїлю є перспектива втрати військово-стратегічної 

переваги, що може бути наслідком розв’язання арабськими противниками 

війни проти Ізраїлю [273].  

Однак коли в серпні 2013 р. відбулися хімічні атаки в Сирії, то 

Французька Республіка заявила, що якщо буде доведено, що влада Сирії 

застосувала проти власного народу хімічну зброю, то це вимагатиме 

міжнародної реакції із застосуванням сили. Таку заяву зробив міністр 

закордонних справ Франції Л. Фабіус після того, як сирійські активісти 

заявили про загибель понад 1000 людей у хімічній атаці в передмісті Дамаска. 

Париж виступав за жорстку реакцію щодо сирійської проблеми та був готовий 

до військового вторгнення. Натомість США тільки висловили серйозну 

стурбованість та попросили ООН терміново з’ясувати ситуацію, незважаючи 

на те, що Б. Обама попередньо попереджав сирійський уряд, що застосування 

хімічної зброї стане “червоною лінією”, з якою міжнародна спільнота не 

змириться. 

Така стримана позиція США була зумовлена також незрозумілим 

характером громадянської війни. У Сирії немає єдиного фронту, а учасників 

громадянської війни є безліч. Одні виступають за те, щоб Б. Асад негайно 

залишив владу, а інші намагаються зміцнити позиції сирійського президента. 

Крім того, тимчасові союзи змінюються збройними зіткненнями між 

колишніми партнерами по альянсу, а замість коаліцій, що розпалися, 

з’явлються нові угруповання. Так, спочатку бойові дії велися між армією 

Б. Асада та загонами “Вільної сирійської армії”, а вся сирійська опозиція 

об’єдналася в Сирійську національну раду, яку підтримували Франція та 



 

 

176 

 
 

США. Однак пізніше в цьому об’єднанні стався розкол, з нього вийшли курди 

та радикальні ісламські угруповання.  

Завоювання терористичною організацією “Ісламська Держава” значної 

території Сирії та її встановлення на Близькому Сході почало ще більше 

привертати увагу провідних держав до Сирії. А терористичні акти в усьому 

світу, відповідальність за які взяла на себе “Ісламська Держава”, змусили 

Французьку Республіку та США приступити до більш активних дій щодо 

близькосхідного конфлікту. 

Уже в серпні 2014 р. Сполучені Штати Америки зібрали коаліцію країн-

партнерів у боротьбі з “Ісламською Державою”. Коаліція допомагала 

поставками авіаційної техніки, військовою підтримкою сухопутних військ 

Іраку, військовими радниками, а також створенням баз підготовки місцевих 

сухопутних військ. 10 вересня 2014 р. Б. Обама оголосив, що США почнуть 

проводити авіанальоти в Сирії навіть без схвалення Конгресу. У середині 

вересня 2014 р. після політичної заяви Ф. Олланда французькі військові 

приєдналися до коаліції сил, які борються проти “Ісламської Держави”. 

У вересні 2015 р. Французька Республіка також здійснила військові дії 

щодо “Ісламської Держави” в Сирії. Президент республіки Ф. Олланд заявив, 

що проблема біженців значною мірою відіграла роль у цьому питанні. 15 

листопада 2015 р. авіація Франції та США завдала авіаудари по місту Ракка, 

що свідчить про налагодження франко-американського партнерства та 

спільну координацію дій. 

У грудні 2015 р. під час короткого візиту до США президент Франції 

Ф. Олланд заявив, що США і Франція домовилися активізувати повітряні 

удари, спрямовані проти “Ісламської Держави”, після того, як відбулися 

терористичні атаки в Парижі. Також Французька Республіка виступала з 

підтримкою військових дій США в Сирії, що відбулися в квітні 2017 р. та 

завдали ракетного удару по одній з авіабаз Б. Асада. До того ж, франко-

американське партнерство відіграло визначальну роль щодо знищення 

сирійських запасів хімічної зброї. 
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Експерт Європи Ч. Купчан вважає, що “Франція стала найсильнішим 

партнером у галузі безпеки для Сполучених Штатів, підтримуючи політику 

США щодо Сирії та Ірану та застосувавши жорсткі військові дії в Малі”. 

Також дослідник зазначив, що “Франція стала найактивнішим і стабільним 

партнером Америки в Європі у сфері безпеки та вирішенні проблем у 

близькосхідному регіоні. Це частково пов’язано з тим, що англійці 

дистанціювали себе від Європейського Союзу, частково через конфлікт в 

Афганістані та їхню внутрішню політику”. Крім того, Франція під час 

попереднього президента Н. Саркозі взяла на себе ініціативу щодо організації 

військового вторгнення в Лівію та проявила свою активну позицію в регіоні, 

тому Ф. Олланд продовжував близькосхідну політику Французької 

Республіки щодо врегулювання конфліктів, навіть встановив більш сувору 

позицію щодо Близького Сходу. Наприклад, під час переговорів Франція 

висувала більші вимоги до Ірану, ніж до США. Ф. Олланд також організував 

французьку інтервенцію в Малі, що виявилася відносно успішною в перемозі 

над ісламістськими екстремістами в північній частині країни [222].  

Отже, близькосхідний регіон створює на сьогодні суттєві виклики та 

загрози міжнародній безпеці. Крім того, події на Близькому Сході показали 

низьку ефективність міжнародних організацій (насамперед ООН) у вирішенні 

ситуації в регіоні. Вони унаочнили також початкову нерішучість США та 

Французької Республіки щодо сирійської кризи через серйозність сирійського 

конфлікту, що може охопити сусідні держави Близького Сходу та через 

вибори 2012 р., що проходили у Франції та США.  

Однак формування терористичної організації “Ісламська Держава” на 

Близькому Сході та збільшення терористичних актів об’єднали Францію і 

США, сформувавши франко-американське партнерство щодо вирішення 

близькосхідних конфліктів. Зважаючи на той факт, що Близький Схід 

продовжує залишатися джерелом енергоносіїв для світу та міжнародного 

тероризму, постійний моніторинг за ситуацією в Сирії є обов’язковим. Адже 
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підвищення рівня загроз та безпекових викликів на Близькому Сході 

позначається на системі міжнародних відносин у світі.  
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ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі вивчення розвитку франко-американських 

двосторонніх взаємин у контексті спроб розв’язання близькосхідних 

конфліктів є актуальним з огляду на важливість формування франко-

американського партнерства на Близькому Сході щодо вирішення 

регіональних конфліктів, боротьби з розповсюдження тероризму та зброї 

масового знищення. Опираючись на основні теоретико-концептуальні підходи 

до вивчення зовнішньої політики Французької Республіки та США та з огляду 

на науковий доробок закордонних і українських авторів, які вивчали вплив 

близькосхідних конфліктів на еволюцію двосторонніх взаємин між 

Французькою Республікою та США, беручи до уваги поставлену мету та 

сформульовані завдання дослідження, можемо зробити такі висновки:  

1. Проаналізувавши концепції американського неоконсерватизму, 

балансу сил, теорії полярності світу, неолібералізму та ідеологію 

французького голлізму, очевидним є те, що французька геополітика заснована 

на ідеї мультиполярного світу, а політика США дотримується теорії 

однополярності. Підтримуючи багатополярність, Париж виступає проти 

одноосібного лідерства Вашингтона, що природно зводить нанівець претензії 

Європи на глобальне лідерство. Натомість, згідно з позицією американських 

неоконсерваторів, США розглядають майбутній світоустрій як 

американоцентричну конструкцію, де в ядрі розташовуються США в ролі 

глобального арбітра, які здійснюють принципи свободи та демократії, і 

навколо цього центру структурується констеляція інших країн. Париж, у свою 

чергу, не сприймає односторонніх дій Сполучених Штатів, силового 

“експорту” демократії та превентивних військових кампаній, незважаючи на 

те, що демократизацію близькосхідних країн Вашингтон розглядає як форму 

боротьби з тероризмом. На початку ХХІ ст. Франція не сприймала 

близькосхідну політику США, які намагалися силою насадити демократичні 

цінності, вважаючи, що таким чином на Близькому Сході зменшиться 

конфліктогенність. Насправді, поширення таких демократичних принципів 
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відбувається паралельно з реалізацією практичних американських інтересів та 

розширенням зони прямого американського контролю в глобальному 

масштабі на Близькому Сході. Французів насамперед не влаштовує 

американський неоліберальний підхід, побудований на принципі “демократію 

можна і потрібно насаджувати силою”. Для французів демократія швидше 

досвід, процес, наслідок природного розвитку країн тощо. Таким чином, 

одним із факторів протиріччя між США та Французькою Республікою є різне 

розуміння щодо розвитку демократії в близькосхідному регіоні та 

несприйняття Парижем одноосібного панування Вашингтона.  

2. Доведено, що США та Французька Республіка як провідні держави 

активно впливають на формування геостратегічної карти у близькосхідному 

регіоні, а спроби вирішити неоднорідні близькосхідні конфлікти, у свою 

чергу, здійснюють вплив на їхні двосторонні взаємини. Проте франко-

американські двосторонні взаємини залежать також від особистих відносин 

між главами двох держав, оскільки кожен президент має своє бачення 

побудови двосторонніх відносин з іншими державами та принципи ведення 

зовнішньої політики. Так, з приходом до влади Н. Саркозі франко-

американські взаємини значно покращились. Проатлантична орієнтація 

зовнішньої політики Франції, повернення в НАТО 2009 р. та спроби знайти 

спільні позиції щодо ситуації на Близькому Сході сприяли формуванню 

франко-американсього співробітницва. До того ж, американська позиція щодо 

близькосхідних проблем дещо змінилася внаслідок ослаблення позицій США 

через низку помилок на Близькому Сході з 2003 р. Крім того, прихід до влади 

у 2009 р. Б. Обами та впроваджена ним зміна близькосхідного вектора 

зовнішньої політики США вплинули на франко-американські стосунки. 

Успішним франко-американське співробітництво було щодо протистояння та 

запобігання набуттю ядерної зброї Іраном. Як результат, 14 липня 2015 р. 

було підписано угоду з Іраном. Згідно з документом, Тегеран погодився на 

низку поступок у питанні своєї ядерної програми, а західні країни у відповідь 

пообіцяли поступове скасування економічних санкцій проти Ірану. З 2009 до 
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2012 рр. франко-американські відносини були виведені на новий рівень – 

союз двох демократій з незначними розходженнями в поглядах. Протягом 

2011-2012 рр. США та Франція активно співпрацювали на Близькому Сході, 

вони дотримувалися однакових позицій у конфліктних ситуаціях під час 

арабської весни та пізніше у військовій інтервенції в Лівію й намагалися 

спільно шукати шляхи їх вирішення. Після приходу до влади французького 

президента Ф. Олланда двосторонні відносини між Французькою 

Республікою та США можна охарактеризувати як франко-американське 

партнерство. Розширення терористичного угруповання “Ісламська Держава” 

на Близькому Сході та здійснені нею терористичні акти на Близькому Сході, в 

Європі тощо покращили франко-американські стосунки. Крім того, ситуація 

навколо сирійського питання та позиції Росії й Китаю продемонстрували 

наявність змін у системі міжнародних відносин, що свідчить про ослаблення 

глобального домінування США та їх прагнення співпрацювати з іншими 

державами. 

3. Розвиток відносин із країнами Близького Сходу посідає важливе 

місце серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики Французької 

Республіки та США. Обидві країни як провідні гравці міжнародних відносин 

намагаються вирішити близькосхідні конфлікти. Проте часто через 

протилежні позиції двох держав виникають суперечності, які впливають на 

розвиток франко-американських двосторонніх взаємин у цілому. Проведене 

дослідження дало змогу продемонструвати різні позиції Парижа та 

Вашингтона щодо процесу розв’язання палестино-ізраїльського конфлікту, 

“іракської кризи” 2003 р., початкову відмінність у поглядах щодо “іранської 

ядерної програми”. Однак дана робота відображає також успішне франко-

американське співробітництво щодо вирішення “ліванської кризи” 2006 р., 

іранської ядерної програми, арабських революцій 2011-2012 рр. та франко-

американське партнерство щодо боротьби з “Ісламською Державою”.  

У процесі дослідження з’ясовано, що “іракська криза” 2002-2003 рр. 

спричинила значний вплив на розвиток франко-американських відносин, 
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спровокувала гострий конфлікт між Французькою Республікою та США. 

Позиція Парижа щодо військової інтервенції США чітко вписувалася в рамки 

французької голлістської традиції, тобто французи наполягали на тому, що 

тільки Рада Безпеки ООН може приймати рішення про застосування сили 

щодо Іраку. Натомість США виступали за військове вторгнення в Ірак без 

прийняття відповідних резолюцій РБ ООН. Спроба Парижа зірвати плани 

Вашингтона викликала бурю протестів і саркастичних коментарів офіційних 

осіб та пересічних американців. Ставлення ЗМІ та громадської думки щодо 

конфлікту між двома провідними державами демонструвало, що “іракська 

криза” не просто вплинула на франко-американські відносини, а стала 

показником зіткнення основоположних принципів світобачення в XXI ст.: 

однополярного на чолі зі Сполученими Штатами Америки та 

багатополярного, підтриманого Францією. Крім того, військову інтервенцію 

США в Ірак 2003 р. можна вважати не тільки повноцінною кризою франко-

американських відносин, а й одним із найбільш серйозних трансатлантичних 

конфліктів.  

Палестино-ізраїльський конфлікт не лише сприяє нестабільності в 

близькосхідному регіоні, а й впливає на розвиток франко-американських 

взаємин. Як Французька Республіка, так і США намагаються взяти участь у 

розв’язанні арабо-ізраїльського протистояння. Проте їхні протилежні позиції 

тільки загострюють взаємні стосунки. Однією з причин незгод було те, що 

Париж засуджував позицію США щодо концептуального зв’язку між “Аль-

Каїдою” і палестинськими терористичними групами. Адже, на думку 

Французької Республіки, палестинці мають законні політичні цілі, тому їх не 

можна вважати терористами. Ще одним фактором франко-американських 

дискусій було те, що США та Ізраїль засудили Париж за антисемітську 

політику, що спричинило загострення в їхніх відносинах. Збільшення числа 

антиєврейських актів, скоєних у Франції, спричинило ще й хвилю 

франкофобії в США. Черговий етап конфлікту між Францією та США був 

спровокований перемогою ісламських екстремістів на виборах у 
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Палестинській автономії та будівництвом стіни, яка відділятиме Ізраїль від 

Палестини. До того ж, Париж відмовився розглядати ХАМАС як 

терористичну організацію, а США наполягали на цьому. Французи вважають, 

що єдиний спосіб вирішити проблему – це надати більше відповідальності 

палестинцям, за умови, якщо вони визнають право Ізраїлю на існування. З 

іншого боку, американська позиція вказує, що мир може бути досягнутий 

тільки після перетворення палестинських територій та інших арабських країн 

на демократичні держави з прийняттям легітимності ізраїльської присутності 

в регіоні. Крім того, Французька Республіка критикувала США через те, що 

Вашингтон надавав ізраїльтянам свободу дій на палестинських територіях. 

Офіційний Париж за президентства Ж. Ширака традиційно був більш 

пропалестинськи налаштований, а Вашингтон при Дж. Буші тільки й захищав 

інтереси Ізраїлю. Прихід до влади Н. Саркозі і Ф. Олланда у Франції та 

Б. Обами в США призвів до більшої рівноваги у взаємовідносинах між їхніми 

державами. Однак усе ж таки Французька Республіка підтримує визнання 

держави Палестина, допускає різні варіанти вирішення палестино-

ізраїльського конфлікту, прагне підтримувати діалог з обома сторонами 

конфлікту, а США виступають за вирішення конфлікту внаслідок прямих 

перемовин між Ізраїлем і Палестиною. США неодноразово застосовували 

право вето на проект резолюціій РБ ООН щодо припинення окупації Ізраїлем 

деяких територій та термінів створення Держави Ізраїль, а Франція ж, 

навпаки, підтримувала такі резолюції. 

“Ліванська криза” 2005-2006 рр. вплинула на покращення франко-

американських відносин після військової інтервенції США в Ірак. Спільність 

інтересів цих двох країн щодо цього конфлікту забезпечила їх успішне 

співробітництво в контексті виведення Лівану з-під сирійського впливу. Зміна 

тональності після “іракської кризи” знайшла відображення в тому, що Париж і 

Вашингтон більш чітко скоординували свої позиції щодо ситуації в 

Ліванській Республіці. Доведено активну співпрацю обох держав у Раді 

Безпеки ООН під час прийняття Резолюції № 1701 РБ ООН щодо 
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врегулювання сирійсько-ізраїльського конфлікту та розслідування вбивства 

прем’єр-міністра Лівану Р. Харірі. Однак франко-американське протиріччя 

виникло після того, як Франція підтримала країни ЄС та додала у свій список 

терористичних угруповань тільки військове крило угруповання Хізбалла; 

Вашингтон же вважає, що Хізбалла підтримує терористів.  

“Іранська ядерна програма” також здійснила свій вплив на двосторонні 

взаємини Французької Республіки та США. Незважаючи на різні підходи до 

вирішення цієї проблеми на початковому етапі, спостерігалося франко-

американське співробітництво після обрання президентом Ірану 

М. Ахмадінежада. Критика Франції стосовно застосування санкцій США 

щодо Ірану та її початкова пасивність до існування ядерної програми Ірану 

спричинені проведенням активної політики співробітництва в окремих сферах 

з Іраном, що було зумовлено реальною економічною зацікавленістю. Як 

результат, Франція виступала проти передачі “іранського досьє” до РБ ООН і 

застосування міжнародних санкцій проти Ірану, на відміну від США. Однак 

обрання президентом Ірану М. Ахмадінежада, проведена ним радикальна 

політика та його заява щодо припинення Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї помітно зблизили Французьку Республіку і США щодо 

вирішення іранської проблеми, а успішне франко-американське партнерство в 

цій справі сприяло підписанню договору з Іраном.  

4. Встановлено, що події “арабської весни” сприяли зближенню франко-

американських відносин. Адже під час арабських повстань США та Франція 

продемонстрували силу свого партнерства. Французька Республіка та США 

підтримували арабські революції, які були стратегічним викликом та 

символом утвердження демократичних цінностей. Незважаючи на те, що 

реакція офіційного Парижа та Вашингтона була досить стриманою щодо 

Тунісу і Єгипту, Франція та США все ж таки висловлювали політичну 

підтримку опозиції й надавали економічну допомогу демократичним силам. 

Лівія була “історичною” операцією через швидке реагування 

міжнародного співтовариства, а саме Французької Республіки та США. До 



 

 

185 

 
 

того ж Франція, яка тривалий час не підтримувала дій НАТО, взяла на свої 

плечі близько 90 % бойових дій.  

Незважаючи на початкову нерішучість США та Французької 

Республіки щодо сирійської кризи через вибори 2012 р. у Франції та США, 

незрозумілий характер військових дій в Сирії та різні позиції її сусідів та 

інших провідних держав, франко-американське партнерство сформувалося 

після застосування хімічної зброї у Сирії та збільшення терористичних 

актів та через потребу постійного моніторингу за ситуацією в Сирії й на 

Близькому Сході в цілому. 

5. Конфлікти, які відбувалися на Близькому Сході протягом 2002-2016 

рр., а саме: палестино-ізраїльський конфлікт, “іракська криза”, “ліванська 

криза”, “іранська ядерна програма”, події “арабської весни”, війна в Лівії та 

сирійський конфлікт – вплинули на розвиток двосторонніх взаємин між 

Французькою Республікою та США. Проаналізувавши цей вплив, визначаємо 

п’ять еволюційних етапів їхніх відносин: 

1) криза франко-американських відносин (2002-2003 рр.); 

2) етап примирення між Францією та США (2004-2006 рр.); 

3) етап зближення між двома провідними державами з ініціативи Н. 

 Саркозі (2007-2008 рр.); 

4) франко-американське співробітництво (2009-2012 рр.); 

5) франко-американське партнерство (2012-2017). 

Проаналізований варіант розвитку франко-американських відносин у 

контексті близькосхідних конфліктів свідчить, що в майбутньому Франція, 

ймовірно, продовжить прагнути до власної універсальної місії, покликаної 

утвердити багатополярність світу, повагу до правових норм, відкидання сили і 

гегемонії однієї держави в глобальному масштабі, зберігши свою особливу 

позицію. Натомість США, як провідна держава, намагатимуться зберегти своє 

лідерство у світі, зокрема у стратегічно важливих регіонах. Проте, звичайно 

ж, першочерговим завданням для обох країн буде тісна співпраця у сфері 



 

 

186 

 
 

боротьби з тероризмом, розповсюдження зброї масового знищення й 

гарантування безпеки і стабільності на Близькому Сході та світі в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Авдєєва С. Палестино-ізраїльське врегулювання в контексті нової 

близькосхідної політики США. Стратегічні пріоритети. 2010. № 3. С. 137-

143. 

2. Агаджанян М. Ближний Восток во внешней политике Франции: от 

Триумфальной арки к “арке нестабильности” 26.03.2012. URL: 

http://ru.journal-neo.com/node/14796 

3. Ахмедов В. Сирийско-американские отношения – возможен ли 

конструктивный диалог? URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/17-11-03.htm 

4. Басняк Ю. Відносини між США та Францією в сфері безпеки: 

кінець ХХ- початок ХХІ ст. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 

політика, економіка, право, суспільство. Зб. матеріалів ІІ міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015): Ч.2 / упоряд. Калитчак 

Р.Г., Зазуляк З.М. Львів : Центр американських студій ЛНУ ім. І. Франка, 

2015. C. 154-158. 

5. Басняк Ю. Вплив військових дій в Афганістані та Іраку на розвиток 

трансатлантичних відносин (2001-2004 рр.) URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/slv/2011_12/st38.pdf 

6. Басняк Ю. Основні тенденції франко-американських відносин у 

сфері безпеки після завершення “холодної війни”. Політичні науки. 2009. 

№12. С. 17-24. 

7. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и 

его геостратегические императивы. Москва: Междунар. отношения, 1999. 

256 с. 

8. Бжезінський З. Стратегічне бачення: криза глобальної влади: 

монографія. Львів: Літопис, 2012. 168 с. 

9. Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та 

перспективи для України: монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, 

Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки; відп. редактор Б. Парахонський. Київ: ПЦ 

“Фоліант”, 2008. 591 с.  



 

 

188 

 
 

10. Ближневосточная политика великих держав и арабо-израильский 

конфликт: моногр. Т.1, ч. 2: Закономерности и особенности / под общ. ред. 

О. Колобова. Нижний Новгород: ННГУ; АГПИ, 2008. 623 с. 

11. Богданова Т., Чебан С. Ліванська криза 2006 р.: результати та 

наслідки. Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. Вип. 4. C. 87-91. 

12. Богородицька О., Цимбалюк І. Північноатлантичні аспекти 

зовнішньої політики Франції та світовий досвід. Науковий вісник Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, 2009. С. 126-131. 

13. Бородкина Н. Ближневосточная политика Франции в период 

президентства Ж. Ширака (1995-2007 гг.) : автореф. дис… канд. истор. наук: 

07.00.03. – “Всеобщая история”. Иваново, 2010. 23 с. 

14. Бураков Ю., Саранюк Н. До історії виникнення та розвитку 

ядерної програми Ісламської Республіки Іран. Військ.-наук. вісн. Львів. ін-т 

Сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. Нац. ун-ту “Львів. 

Політехніка”. Львів, 2009. Вип. 10. С. 15–26. 

15. Вечные ценности. Барак Обама решил продлить санкции против 

Ирана еще на год. URL: www.vz.ru/politics/2009/11/13/348312.html 

16. Височанський Р. Французький укол парасолькою. “Главред”, 

21.09.07. URL:  http://ua.glavred.info/archive/2007/09/21/101009-3.html 

17. Волович O. Близькосхідна конференція в Парижі. URL: 

http://bintel.com.ua/uk/article/01-24-volovych/ 

18. Волович А. О планах демократизации Ближнего Востока. URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/19-08-04.html 

19. Воронцова С. США и Франция: соперничество и партнерство. 

Москва: Международние отношения, 1983. 128 с. 

20. Гаврилов В. Влияние кризиса вокруг Ирака на франко-

американские отношения в 2002-2003 гг. Веснік Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 

Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2010. №3. С. 32-35. 



 

 

189 

 
 

21. Гайдукевич Л. “Арабская весна” 2011 г.: демократические 

преобразование или геополитический передел региона? Журнал 

международного права и международных отношений. 2012. №1. URL: 

http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1928&It

emid=232  

22. Гончар Б., Гончар Ю. Американська адміністрація Б. Обами та 

Іранська ядерна програма. Наукові праці. 2011. №142. С. 69-73. 

23. Гончар Ю. Іракське питання і трансатлантичні відносини на 

початку ХХI століття: [Про вплив військової операції США проти Іраку в 

2003 р. на відносини між США і європейськими членами НАТО]. Вісник 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Київ, 2006. №85/86. 

C. 4-6. 

24. Долгов Б. Арабський мир в начале ХХІ в.: между демократией и 

исламизмом. Восток. 2009. №5. С.89-100. 

25. Дугин А. Теория многополярного мира. Евразийское движение. 

Москва: 2013. 532 с. 

26. Елисеев А. Палестино-израильский конфликт: роль Франции // 26 

ноября 2012. URL:  http://russiancouncil.ru/blogs/middleeast/?id_4=236 

27. Эпштейн Е. Стратегический союз США и Израиля как фактор 

ближневосточного конфликта. Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, 

право, международные отношения. 2006. Вып. 3. С. 207-212. 

28. Захарченко А. Арабо-ізраїльський конфлікт: проблеми 

врегулювання на сучасному етапі : зб. статей. Одеса : Фенікс, 2009. 240 с.  

29. Захарченко А. Близькосхідна стратегія Б. Обами традиції та 

інновації в американських підходах до регіону. Науковий вісник Одеського 

державного економічного університету. 2010. №11 (112). С.3-15. 

30. Захарченко А. Еволюція американської стратегії щодо розв’язання 

проблем безпеки Близького Сходу за часів адміністрації Б. Обами: проблеми і 

здобутки. Аналітична записка 15.12.2011. Регіональний філіал Національного 



 

 

190 

 
 

інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. URL: 

http://od.niss.gov.ua/articles/469/ 

31. Захарченко А. Концептуальне забезпечення політики США щодо 

вругулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в 1991-2001 рр.: автореф. дис. 

канд. політ. наук: 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем і 

глобального розвитку”. Київ, 2006. 20 с. 

32. Захарченко А. Особливості ізраїльсько-сирійського й ізраїльсько-

ліванського треків близькосхідного мирного врегулювання та посередницька 

діяльність США (2000-2005): зб. статей. Одеса : Фенікс, 2009. С. 141-149. 

33. Захарченко А. Політика США, ЄС і Росії в контексті основних 

проблем безпеки Близького Сходу та її врахування у політиці України. Нац. 

ін-т стратег. дослідж., Регіон. філ. у м. Одесі. – Одеса: Фенікс, 2011. 56 c.  

34. Захарченко А., Яворська Г. План урегулювання близькосхідного 

конфлікту, “Дорожня карта” та перспективи його реалізації. Близький Схід 

міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України 

монографія. / Відп. редактор Б. Парахонський. – Київ: ПЦ Фоліант. 2008. 

С. 208-220. 

35. Зверева Т. Внешняя политика Франции после прихода к власти 

Николя Саркози. Мировая экономика и междунар. отношения. 2008. № 6. 

С. 34–48. 

36. Зверева Т. Итоги президентских выборов и внешняя политика 

Франции. Международная жизнь. 2012.  № 5. С.76-90. 

37. Зверева Т. Саркози vs. Каддафи. Международная жизнь. 2011. № 5. 

С.79-94. 

38. Зверева Т. Франко-американские отношения и иракский кризис. 

Эволюция мирового порядка и внешнеполитическая стратегия России. 

Москва, 2003. С. 61-77. 

39. Зверева Т. Ливийское “досье” Николя Саркози. Дипломатическая 

служба. 2011. № 3. С.6-14. 



 

 

191 

 
 

40. Зінько С. Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних 

інформаційних відносинах: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2009. 364 с. 

41. Зінько С. Лівано-ізраїльський конфлікт як приклад системних 

конфліктів нового типу. Львів: Ліга-Прес, 2009. С. 127-133. 

42. Зінько С. Сирійський політичний пасьянс або боротьба за 

регіональне лідерство. Зовнішні справи. 2011. № 11-12. URL: 

http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/siriiskii-politichnii-

pasjans-u-borotbi-za-regional/ 

43. Зинькина Ю. Сирия в контексте ближневосточной политики 

Франции. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/25-11-07c.htm (дата 

звернення: 10.05.2013). 

44. Зинькина Ю. Франция и Ливан: динамика взаимоотношений. 

Інститут Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=6515#more-6515 

45. Зуева К. Внешняя политика Франции в эпоху “неоголлизма” 

Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 1. С. 133-139. 

46. Камінський Є., Фесенко М. Порівняльний аналіз діяльності 

президентів США Барака Обами та Франції Ніколя Саркозі. Зовнішні справи. 

2009. №3. С. 22-25. 

47. Капітоненко М. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. – Київ: Либідь, 2009. 352 с.  

48. Кирсанов Е. О политике Франции на Ближнем Востоке // Институт 

Ближнего Востока, 2009. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/25-10-09c.htm 

49. Киташов В. Посредничество США в урегулировании 

ближневосточного конфликта. Ближний Восток и современность. 2002. №15. 

С. 86. 

50. Концепция национальной безопасности США. URL: 

http://www.journal-

nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1231&Itemid=106 

51. Коппель О. Визначення меж регіону Близького та Середнього 

Сходу. URL: http://parelst.ucoz.ru/forum/19-7-1 



 

 

192 

 
 

52. Коппель О., Гаспарян А. Вплив політики США на геополітичну 

трансформацію Близького Сходу. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 

2014. Вип. 119 (1). С. 4-17. 

53. Косач Г. Барак Обама в Каирском университете: речь, обращенная 

к арабскому и мусульманскому миру. URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/09-06-09.htm 

54. Костелянец С. О сирийской политике США. URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/25-04-10a.htm 

55. Куделев В. Ближневосточная политика Н. Саркози: первые итоги. 

URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/02-02-08.htm 

56. Кузнєцов А. Ливия год спустя: печальные итоги. Геополітика. 

URL: http://www.geopolitica.ru/Articles/1455/ 

57. Кузнєцов А. Роль НАТО в собитиях арабской весны 2011-2013. 

URL: http://www.geopolitica.ru/article/rol-nato-v-sobytiyah-arabskoy-vesny-2011-

2013#.Uf-KMtIW2So 

58. Кузьменко А. Неоконсервативний “Проект за нове американське 

століття”: зліт і падіння світової гегемонії США. Юридичний журнал. 2009. 

№1. С. 22-39. 

59. Левина К. Революция в Ливии как инструмент стабилизации 

экономики США. Молодой ученый. 2011. №11, т.2. С. 34-36. 

60. Лозовицький О. Вплив франко-американських взаємовідносин на 

формування військово-політичної стратегії П’ятої республіки Франції. 

Людина і політика. 2003. №5. С.23-35. 

61. Лозовицький О. Франко-американські взаємовідносини як 

системний подразник розвитку трансатлантичного стратегічного партнерства. 

Історичний журнал. 2010. №1-3. С.87-100. 

62. Лозовицький О. Чинник глобального лідерства США у формуванні 

військово-політичної та оборонної стратегії Франції : автореф. дис... канд. 

політ. наук: 23.00.04: політичні проблеми міжнародних систем та глобального 



 

 

193 

 
 

розвитку. Нац. акад. наук. України, Ін-т світ. Економіки і міжнар. відносин. 

Київ, 2001. 19 с.  

63. Лубніна Н. Формування концепції близькосхідного мирного 

врегулювання нової адміністрації США. Стратегічні пріоритети. 2010. №3 

(16). С. 132-136. 

64. Магда Є. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному 

контексті: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04: політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. Київ, 2006. 19 с. 

65. Макаренко Є. А. Геополітичний вимір президентських послань 

Конгресу США: 2012-2015 рр. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: Серія 15. Міжнародні відносини. 2015. URL: 

http://www.journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2501 

66. Малышев О. Динамика американо-европейских отношений в 

области международной безопасности и торгово-экономической сфере в 

начале XXI века: автореф. дис... канд. політ. наук: 07.00.15 / Нижний 

Новгород, 2012. 29 с. 

67. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підручн. – 

2-ге вид, доп та випр. Київ: Кобза, 2003. 528 с. 

68. Международные отношения: социологические подходы. / Рук. авт. 

колл. проф. П. Цыганков. Москва: Гардарика, 1998. 352 с. 

69. Мелкумян Е. Иракский кризис: определение основных позиций. 

Иракский кризис. Международный и региональный контекст: материалы 

“круглого стола”. Апрель 2003. Институт изучения Израиля и Ближнего 

Востока. Москва, 2003. С. 12. 

70. Мирзаян Г. Ливийская весна. Россия и Америка в ХХI веке. 2012. 

№2. URL: http://www.rusus.ru/?act=read&id=340 

71. Мирзаян Г. Сирийский этап “Арабской весны”: война вместо 

модернизации. Россия и Америка в ХХI веке. 2012. №1. URL: 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=324 



 

 

194 

 
 

72. Мохов Н., Мохова И. Реакция Франции на “арабскую весну”: 

старые ориентиры новой внешней политики. Институт Ближнего Востока, 

2011. URL: http://www.iimes.ru/?p=12983 

73. Мухиэддин А. Расширеный Ближний Восток, регионоведческий 

поход. URL:http://geopolitics.ru/common/publics/110.htm 

74. Нагайчук В. У пошуках оптимальної парадигми близькосхідної 

політики США. – Рец. на кн.: Ross D., Makovsky D. Myths, illusions & Peace. 

Finding a New Direction for America in the Middle East. New York: Viking, 2009. 

368 p. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2009. Вип. 15: 

Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, 

перспективи. С. 459-482.  

75. Нанінець В. Лівія. Рік по тому “Дзеркало тижня. Україна” №10, 16 

березня 2012. URL: http://gazeta.dt.ua/POLITICS/liviya_rik_po_tomu.html 

76. Наумкин В. “Арабская весна” и глобальная международная 

система. Россия в глобальной политике. URL: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Snizu-vverkh-i-obratno-15277 

77. Носов М. Глобальные аспекты трансатлантических отношений. 

Современная Европа. 2006. № 2. C.31-54. 

78. Обичкина Е. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози 

(1940-2012). Московский гос. институт международных отношений 

(университет) МИД России. Москва: Аспект Пресс. 2012. 382 c. 

79. Оласюк Н. Лівія та Сирія: близькосхідний вектор у 

співробітництві США-ЄС. URL: http://naub.oa.edu.ua/2012/liviya-ta-syriya-

blyzkoshidnyj-vektor-u-spivrobitnytstvi-ssha-es/ 

80. Олянич І. Політика Ніколя Саркозі у сфері Європейської безпеки. 

URL:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_48/Gileya48/SL15_

doc.pdf 

81. Панюжева М. Особенности ближневосточной политики США и 

Франции (2002-2009 гг.). Современные проблемы и перспективы развития 

исламоведения, востоковедения и тюркологии: материалы II Всероссийской 



 

 

195 

 
 

молодежной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 23 мая 

2008 г.) / под общ. ред. Д. В. Мухетдинова. Нижний Новгород: Издательский 

дом “Медина”, 2009. С. 103-105. 

82. Панюжева М. Особенности отношений США и Франции на 

современном этапе. США. Канада: Экономика, политика, культура: 

Ежемесячный научный и общественно-политический журнал. 2012. № 5. 

С. 39-54.  

83. Панюжева М. Франция и США: фобии по обе стороны Атлантики 

Современная Європа. 2011. №3. С.18-31. 

84. Панюжева M. Франко-американские отношения в сфере 

безопасности и особенности их реализации на eвроатлантическом и 

ближневосточном направлениях (2001-2013 гг.): диссертация ... кандидата 

исторических наук: 07.00.15. Нижний Новгород, 2015. 216 с. 

85. Переговори “шістки” з Іраном зрушили з мертвої точки: 

призначено нову зустріч. URL: http://dt.ua/WORLD/peregovori-shistki-z-iranom-

zrushili-z-mertvoyi-tochki-priznacheno-novu-zustrich.html 

86. Пилявець Р. Причини та передумови війни в Іраку 2003 р. Сторінки 

воєнної історії України: збірник наукових статтей НАН України. Інститут 

історії України. Київ, 2005. Вип. 9, ч.3. С. 357-364. 

87. Подцероб А. Барак Обама и политика США на Ближнем Востоке 

URL:  www.iimes.ru/rus/stat/2009/28-06-09a.htm  

88. Резолюція № 1409 РБ ООН URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_a15 

89. Резолюція № 1696 РБ ООН URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_f74 

90. Резолюція № 1835 РБ ООН URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_h37 

91. Резолюція № 1929 РБ ООН URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_i86 



 

 

196 

 
 

92. Резолюція № 1486 РБ ООН. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_b45 

93. Резолюція № 1511 РБ ООН. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_b97 

94. Резолюція № 2016 РБ ООН (2016). URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_k17 

95. Резолюция № 1737 РБ ООН (2006). URL: 

https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/1718.pdf 

96.  Резолюция № 1747 РБ ООН (2007). URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g29 

97. Резолюция № 1441 (2002). URL: 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2002/res1441.htm 

98. Резолюция № 1970 (2011). URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_j25 

99. Резолюция № 1973 (2011). URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement 

100. Рогова Н. Политические последствия военных действий в Ливии в 

отношениях между исполнительной и законодательной властью в США.  

Россия и Америка в XXI веке. Электронный научный журнал. 2011. № 2. URL: 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=290 

101. Ромашкина Н. Большой Ближний Восток: проблемы 

безопасности. Азия и Африка сегодня. 2007. №11. С.29-35. 

102. Рубинский Ю. Франция. Время Саркози. Международные 

отношения. Москва, 2011. 319 с. 

103. Рубинский Ю. Франция. В поисках новых путей. Москва: 

Издательство “Весь Мир”, 2007. 624 с. 

104. Рубинский Ю. Франция и США: испытание Ираком. URL:   

http://www.inion.ru/product/eurosec/st3vp9.htm 

105. Савка О. Суть суперечностей у франко-американських відносинах 

та їх подолання Н. Саркозі. Інтернет-конференція Маріупольського 



 

 

197 

 
 

державного університету. URL: http://istfak-

mgu.at.ua/publ/zovnishnja_politika_derzhav_svitu_v_umovakh_globalizaciji/sut_s

uperechnostej_u_franko_amerikanskikh_vidnosinakh_ta_jikh_podolannja_n_sarko

zi/4-1-0-10 

106. Савка О. Франція та її роль у “Арабській весні“. URL:  

http://mediawest.info/33-storozha-na-blyzkomu-skhodi 

107. Синовець П. Новые элементы ближневосточной политики США в 

контексте “иракского кризиса”. URL:  http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/28-06-

06b.htm 

108. Синовець П. Ядерне розповсюдження на Близькому Сході: 

основні тенденції, шляхи попередження і засоби подолання. Стратегічні 

пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратег. 

дослідж. Київ, 2010. № 1. С. 141-146. 

109. Сапир Ж. Вторая иракская война и франко-американские 

отношения. Восток. 2004. №3. С.108-109. 

110. Снежанова Л. Война в Ливии как очередной этап передела мира.  

Національний інститут развития современной идеологии, Москва, 2011. URL: 

http://www.nirsi.ru/125 

111. Сушко О. Союз заради Середземномор’я чи Середземномор’я 

заради Франції? Дзеркало тижня. 2008. № 27. URL:  

http://gazeta.dt.ua/POLITICS/soyuz_zaradi_seredzemnomorya_chi_seredzemnomo

rya_zaradi_frantsiyi.html 

112. Сущенко P. Нова Франція: зовнішньополітичний та безпековий 

вимір. ЄвроАтлантика. URL: http://euroatlantica.info/index.php?id=5324 (дата 

звернення: 24.05.2012 р.). 

113. Сущенко Р. Франція: нові вектори зовнішньої політики. URL: 

http://www.ea-

ua.info/main/php?parts_id=5&news_id=10669&news_show_type=1. 

114. Талайко Т. Война в Ираке и трансатлантические отношения. 

Международное право и международные отношения. 2005. № 2. URL: 



 

 

198 

 
 

 http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=756&Itemid=1

13  

115. Тимофеев П. Франция и ЕС на Ближнем Востоке. Азия и Африка 

сегодня. 2011. №11. С.31-36. 

116. Тищук Н. Развитие отношений Франции и США в начале ХХІ 

века: автореф. дис... канд. полит. наук.: 07.00.15: история международных 

отношений и внешней политики. Санкт-Петербург, 2011. 27 с. 

117. Тюрина И. Арабский вектор в политике современной 

Французской Республіки: автореф. дис... канд. полит. наук.: 23.00.04. Санкт-

Петербург, 2009. 21 с. 

118. Уткин А. США-ЕС: два полюса, два взгляда. Мир перемен. 2010. 

№1. С. 26-44. 

119.  Фененко A. Зачем бомбить Каддафи? Ливийская операция 

укрепляет НАТО. URL: http://www.ng.ru/politics/2011-03-30/3_kartblansh.html 

120. Филатова А. Отношения США и Франции в конце ХХ-начале ХХІ 

вв.: политические, военные и социокультурные аспекты: автореф. дис... канд. 

истор. наук. : 07.00.03:  всеобщая история. Москва, 2010. 22 с. 

121. Филатова А. США и Франция в зеркале иракского кризиса. 

Обозреватель-Observer. 2009. №9. С.90-97. 

122. Французька дипломатія після виборів: на що чекати? URL: 

 http://ua.euronews.com/2012/05/07/opahuy3bka-annomatr-cnr-bnbopb-ha-wo-

uekatn/ 

123. Франция и США согласились с предложениями МАГАТЭ по 

Ирану Газета “Сегодня”. 23.10.2009. URL:   

http://www.segodnya.ua/world/frantsija-i-csha-cohlacilic-c-predlozhenijami-

mahate-po-iranu.html 

124. Франюк В. Позиція Франції щодо військової інтервенції США в 

Іраку. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн 

світу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 11-12 жовтня 2012 р. / за 



 

 

199 

 
 

ред. В. Лажніка та С. Федонюка. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2012. С. 144-149. 

125. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? Полис. 1994. № 1. 

С. 33–48. 

126. Цепенда І. Є. Північноатлантичний альянс: історія, функції, 

структура, відносини з Україною: навчальний посібник / кол. авт.; за заг ред. 

проф. Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. 604 с. 

127. Чмель О. Розвиток ядерної програми Ірану як дестабілізуючий 

фактор міжнародних відносин. Гілея. Історичні науки. Філософські науки. 

Політичні науки : Наук. вісник : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. 

М. Драгоманова, Українська АН. Київ, 2012. Вип. 57 (№2). С. 714-718. 

128. Швед В. Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях 

трансатлантичної спільноти: монографія. Київ: НІСД, 2006. 242 с. 

129. Шелест Г., Синовець П. Позиції США та ЄС щодо вирішення 

кризових ситуацій на Близькому Сході: співробітництво та розбіжності. 

Востоковедный сборник (выпуск седьмой) / Институт востоковеденья РАН – 

Москва, 2006. C. 445-468. 

130. Шелест Г. Сирійські запитання. Зовнішні справи. 2012. URL: 

 http://uaforeignaffairs.com/ua/blog/usi-blogi/view/article/siriiski-zapitannja/ 

131. Шумилин А. Проблема нефти и перспективы вывода американских 

войск из Ирака. США. Канада. 2007. №12. С. 37-54. 

132. Юнусов Р. Арабские революции и позиция США. URL:   

http://www.kontinent.org/article_rus_4db5fbc9265e1.html  

133. Юрчак В. “Арабська весна”: франко-американська позиція. Гілея: 

науковий вісник: збірник наукових праць. Київ, 2013. Вип. 75. С. 553-555. 

134. Юрчак В. Близькосхідні конфлікти як виклик франко-

американському партнерству. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. 

Київ, 2017. Вип. 125. С. 419-422. 

135. Юрчак В. Близькосхідна політика Франції після президентства 

Н. Саркозі. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, 



 

 

200 

 
 

право: зб. матеріалів ІІ щорічної Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 11-12 квітня 2013 р.). Львів, 2013. С. 106-110. 

136. Юрчак В. Еволюція франко-американських відносин в контексті 

іранської ядерної програми. Вісник Львівського університету. Серія 

міжнародні відносини. Львів, 2013. Вип. 33. С.89-98. 

137. Юрчак В. Іракське питання в системі франко-американських 

відносин. Панорама політологічних студій науковий вісник Рівненського 

державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 11. С. 115-

121. 

138. Юрчак В. Сирійська криза: франко-американська позиція. 

Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2013. №3 (23). С. 192-200. 

139. Юрчак В. Франко-американські відносини в контексті ліванської 

кризи. Панорама політологічних студій. Науковий вісник Рівненського 

державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 10. C. 55-

62. 

140. Яворська Г. Щодо сучасних тенденцій розвитку ситуації на 

Близькому Сході. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України. URL: 

 http://www.niss.gov.ua/articles/1020/  

141. Adreani G. Les relations franco-américaines. Politique étrangère. 1995. 

№4. Р. 891-902. 

142. Allocution du President de la Republique M. Nicolas Sarkozy devant les 

milieux d’affaires français et israeliens (Jerusalem, 24 juin 2008). URL: 

http://www.veronis.fr/discours/transcript/2008-06-24/Sarkozy 

143. Allocution de M. le President de la République Française. (New York, 

Etats-Unis, 24 septembre 2009). URL: 

http://www.veronis.fr/discours/transcript/2009-09-24/Sarkozy 

144. A Portrait of “Generation Next”: how Young People View Their Lives, 

Futures and Politics. URL: http://www.people-press.org/2007/01/09/a-portrait-of-

generation-next/ 



 

 

201 

 
 

145. Assemblée nationale. Session ordinaire de 2007-2008. URL: 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2007-2008/20080136.asp 

146. A US-EU Action Plan for Supporting Democratization: Egypt, Libya, 

and Tunisia. URL: 

http://www.pism.pl/index/?id=d1d6a7eae40b025e869ac0853049efc2 

147. Bahout J.  Convergences et divergences franco-américaines au Liban. 

Collection cahiers libres. Paris. 2007. P. 184-191. 

148. Bahout J. Liban / Syrie: une alliance objective franco-américaine. IFRI, 

Paris, 2006. URL: 

http://www.ifri.org/files/Moyen_Orient/europeens_americains_landau_youngs_jc.p

df 

149. Barah М. France and the Arab spring: an opportunistic quest for 

influence. FRIDA. 2011. № 110. URL: 

http://www.fride.org/download/WP110_France_and_arab_spring.pdf 

150. Bauchard D. Israel 2007 : bilan et perspectives. Perspectives Maghreb-

Moyen-Orient, IFRI. Paris. 2007. P. 5. 

151. Belin С., Labatie C., Merlot M., Riemain D. Chronologie internationale 

de l’année 2003. URL:  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/chronointer.pdf 

152. Belkin Р. France: Factors Shaping Foreign Policy, and Issues in U.S.-

French Relations. Congressional Research Service. 2011. URL: 

[http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32464.pdf 

153. Berthelot P. Obama face au conflit israélo-palestinien : entre espoirs et 

réalités. Géostrategiques. 2010. №29. URL: 

http://www.strategicsinternational.com/29_13.pdf 

154. Bertrand E. French foreign policy: what’s new with Hollande’s 

presidency? URL: http://english.ruvr.ru/2012_10_04/French-foreign-policy-what-s-

new-with-Hollande-s-presidency-Pascal-Boniface-s-interview/ 

155. Biad A. L’armament nucleaire israelien. Annuaire français de relations 

internationales. Vol. 6. Bruxelles. 2005. 720 р. 



 

 

202 

 
 

156. Binder L. Les Etats-Unis, la France et le conflit israëlo-arabe. URL: 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-

342x_1971_num_36_5_1964 

157. Birebent Ch. France-Amerique: 200 ans d’histoire. Paris: Ellipses, 2010. 

319 p. 

158. Boniface P. Le bilan diplomatique de Jacques Chirac URL:  

http://www.iris-france.org/docs/newsletter/211.pdf 

159. Boniface P. La géopolitique. Les relations internationales. IRIS, 2011. 

199 p. 

160. Boniface P. La France contre l’empire. Paris: Robert Laffont. 2003. 

65 p. 

161. Bonnet A. Irak : le veto français. Les dossiers de France demain, 2003. 

125 p. 

162. Boyer Y. Petite et grande histoire autour de la crise iraquienne // 

Annuaire français de relations internationales 2004. Vol.V. Bruxelles 2004. URL:  

http://afri-ct.org/IMG/pdf/Boyer2004.pdf 

163. Bozo F. La France et les Etats-Unis entre echéances intérieures et 

tensions internationales: une réconciliation limitée ? Survival. 2007. P. 543-567.  

164. Bozo F., Parmentier G. France and the United States: Waiting for regime 

change. Survival. 2007. Vol. 49. №1. P.181-197. 

165. Brenner M., Parmentier G. Reconcilable differences : U.S.-French 

relations in the new era. Washington D.C.: Brookings institution press, 2002. 154 p. 

166. Brunner В. Iraq Timeline : 2002/2003. URL: 

http://www.infoplease.com/spot/iraqtimeline2.html 

167. Bühler P. Les Etats-Unis et la France à l’epreuve du Moyen-Orient.  

IFRI, Paris, 2006 URL: 

http://www.ifri.org/files/Moyen_Orient/europeens_americains_landau_youngs_jc.p

df 



 

 

203 

 
 

168. Bush’s new ally: France? URL: 

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/01/31/AR2006013101

081.html 

169. Bush urges Chirac to “stand up for peace” in face of extremism. URL:     

http://aftermathnews.wordpress.com/2006/09/21/bush-urges-chirac-to-stand-up-for-

peace-in-face-of-extremism/ 

170. Charillon F. France and the U.S.: from reluctant alliance to ambiguous 

rapprochement. European Political Science, June 2010, Volume 9, Issue 

2, Р. 189–198. 

171. Charillon F. La politique étrangère de la France (de la fin de la guerre 

froide au printemps arabe). La documentation francaise. Paris. 2011. 238 p. 

172. Charillon F. The ups and downs of franco-american relations. URL: 

https://theconversation.com/the-ups-and-downs-of-franco-american-relations-81215 

173. Chélini-Pont B. Dieu en France et aux Etats-Unis : quand les mythes 

font la loi. Paris: Berg international, DL, 2005. 95 p. 

174. Chopin T. La France, l’Europe et l’Amérique: les enjeux de l’année 

2008. Les cahiers du Cercle Jefferson. 2008. №1. Р. 31-40. 

175. Clément G., Jambard P. L’Afrique et le Moyen-Orient. Bréal, 2012. 

223 p. 

176. Colombani J-M. Nous sommes tous Américains. Le Monde. 12.09.2001. 

URL: http://www.lemonde.fr/idees/article/2007/05/23/nous-sommes-tous-

americains_913706_3232.html 

177. Conférence de Presse Conjointe du Ministre des Affaires Etrangères, 

23.07.2008. URL: http://www.ambafrance-cn.org/Conference-de-presse-conjointe-

du-ministre-des-affaires-etrangeres-M-Laurent-Fabius-et-de-son.html 

178. Création du Conseil national libyen (6 mars 2011). URL: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/libye/la-france-et-la-

libye/evenements-4528/article/creation-du-conseil-national 



 

 

204 

 
 

179. Darnis J.-P. François Hollande’s presidency: a new era in french foreign 

policy? IAI Working Papers 1219. 2012. URL: 

http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1219.pdf 

180. De Benoist A. L’Europe, Tiers monde, même combat. Paris, 1992. 239 

р. 

181. Declaration du Ministre B. Kouchner. 5.06.2008. URL: 

http://www.ambafrance-uk.org/DECLARATION-COMMUNE-DU-MINISTRE 

182. Defarges Ph.-M. Les Etats-Unis et la France. La puissance entre mythes 

et réalités. Série transatlantique, Notes de l’IFRI, Paris. URL: 

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=3868&id_provenance=97 

183. Defarges Ph.-М. Syrie : une guerre juste ? IFRI : Syrie : la bascule 

diplomatique. 2013. P. 21-22. 

184. Demetz J.-M. Les Americains et nous: “Une histoire marquée par la 

suspicion». Le Monde. 23.06.2011. URL: 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/les-americains-et-nous-une-

histoire-marquee-par-la-suspicion_1004755.html 

185. Did I hear “freedom fries”? France says Iran is no Iraq. URL: 

http://blogs.reuters.com/global/2010/02/12/did-i-hear-freedom-fries-france-says-

iran-is-no-iraq/ 

186. Discours du Ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de 

Villepin, à l’occasion de l’ouverture de la Xème Conférence des ambassadeurs 

(Paris, le 27 août 2002). URL: 

http://www.un.int/france/documents_francais/020829_mae_chirac_general.htm 

187. Discours de J. Chirac de la 58 Session. URL: http://www.jacqueschirac-

asso.fr/les-grands-discours-de-jacques-chirac/?post_id=2600 

188. Discours de M. le President de la Republique Française. XVII-ème 

Conference des ambassadeurs. 26.08.2009. URL: http://discours.vie-

publique.fr/notices/097002326.html 

189. Discours du President de la Republique J. Chirac, lors de la Presentation 

des veux du Corps Diplomatique. 7.01.2003. URL: 



 

 

205 

 
 

http://www.un.int/france/documents_francais/030107_mae_chirac_desarmement.ht

m 

190. Discours prononcé par M. Nicolas Sarkozy devant la Knesset. Le 23 juin 

2008. URL: http://jssnews.com/2013/11/10/discours-integral-de-nicolas-sarkozy-a-

la-knesset-23-juin-2008/ 

191. Droz-Vincent Ph. Les vertiges de la puissance. Le moment americain au 

Moyen-Orient. Paris: La Decouverte, 2007. Р. 239. 

192. Entretien d’Alain Juppé avec «Al Jazeera» (Le Caire, 6 mars 2011). 

URL: http://discours.vie-publique.fr/notices/113000630.html 

193. En Syrie, François Fillon travaille sa stature internationale. URL: 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/02/20/en-syrie-francois-fillon-

travaille-sa-stature-internationale_1309240_823448.html 

194. Errera Ph. La crise nucleaire iranienne. URL: 

http://www.institutkurde.org/conferences/ou_va_l_iran/philippe_errera.pdf 

195. Farrar-Wellman А. France-Iran foreign relations. URL: 

http://www.irantracker.org/foreign-relations/france-iran-foreign-relations 

196. Fishman B., Brattberg E. Transatlantic security cooperation in the 

Middle East. URL: https://www.cnas.org/publications/reports/transatlantic-security-

cooperation-in-the-middle-east 

197. France: Libya war marks new chapter in EU-US relations. URL: 

http://euobserver.com/defence/113486 

198. France set to become main U.S. ally in Syria. The Local. URL: 

http://www.thelocal.fr/20130831/france-set-to-become-main-us-ally-in-syria 

199. Friedman T. France and the United States are at war. New York Times. 

September 18, 2003.  

200. Friedman G. Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East. 

STRATFOR review. November 22, 2011. URL: 

http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-power-middle-

east 



 

 

206 

 
 

201. Foucher M., Hamilton D. France, America and the world: a new era in 

Franco-Americain relations? Сenter for Transatlantic Relations, The Johns Hopkins 

University and Fondation Robert Schuman. 2009. 442 p. 

202. Gaffney J. Highly emotional States: French-US relations and the Iraq 

war. European Security, 2004. Vol. 13. №3. P.247-27. 

203. Gallis P. France: factors shaping foreign policy and issues in U.S. 

French Relations. Congressional Research Service. 2011. 22 p. 

204. Garcin T. Les contradictions de la politique étrangere américaine durant 

la crise iraquienne. Annuaire français de relations internationales 2004. Vol. V. 

Bruxelles, 2004. 

205. Ghérari H. Les relations franco-israéliennes de 2002 à 2005. Entre 

passion et raison. Annuaire français de relations internationales 2006. Vol. VII. 

Bruxelles. 2006. 

206. Gildas Le Voguer. La crise irakienne et la relation franco-américaine. 

Université de Haute-Bretagne Rennes II. 2004. Automne. P. 154-184. 

207. Gnesotto N. L’Europe et les Etats-Unis: raisons et leçons d’une  crise. 

Peter Lang, Bruxelles, 2003. 433 р. 

208. Global donors pledge billions for Palestinian recovery. URL: 

http://www.turkishpress.com/news.asp?id=207185 

209. Goetzmann M. François Hollande and Barack Obama meet as new 

presidential partners. La jeune politique. 20.05.2012. URL: 

http://lajeunepolitique.com/2012/05/20/francois-hollande-and-barack-obama-meet-

as-new-presidential-partners/ 

210. Gueldry M. Les Etats-Unis et l’Europe face à la guerre d’Irak. 

L’Harmattan. Paris, 2005. 321 p. 

211. Guilhaudis J. La dégradation des relations transatlantique et l’evolution 

du système de securité occidentale. Les relations transatlantiques et 

l’environnement international / sous la dir. de J. Tercinet // Bruylant. Paris, 2005. 

P. 6-10. 



 

 

207 

 
 

212. Gwertzman B. Why Franco-American ties matter? Council on Foreign 

Relations. URL: https://www.cfr.org/interview/why-franco-american-ties-matter 

213. Hage A. Histoire des relations franco-américaines : des origines à nos 

jours. Ellipses. 2010. 201 p. 

214. Hassan-Yari H, Ousman A. La déchirure transatlantique: Le Moyen-

Orient, Pomme de discorde. Les relations transatlantiques et l’environnement 

international / sous la dir. de J. Tercinet. Bruylant. Paris, 2005. P. 23-36. 

215. Hassner P. Europe/Etats-Unis: une amitié si fragile. Politique 

internationale, 2006. № 110. P. 97-112. 

216. Hassner P. Europe/Etats-Unis : la tentation du divorce. Politique 

internationale. № 100. 2003. P. 161-176. 

217. Hassner P. Vaisse J. Washington et le Monde: Dilemmes d’une 

superpuissance. CERI. Paris, 2003. 170 p. 

218. Hébert J. L’iran nucléaire face aux Etats-Unis. URL: 

http://www.recherchesinternationales.fr/RI79_pdf_2/RI79_Hebert_pdf.pdf 

219. Hébert J. Ousman A. Les relations stratégiques euro-américaines entre 

désamour et désunion. Les relations transatlantiques et l’environnement 

international / sous la dir. de J. Tercinet // Bruylant. Paris, 2005. P.23-41. 

220. Hennekinne L. La relation franco-américaine après le 11 septembre 

2001. Revue internationale et strategique. Vol.45. №1. P.13-20. 

221. Hillary Clinton prone un recentrage au Proche-Orient. URL: 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/03/03/hillary-clinton-prone-un-

recentrage-au-proche-orient_1162592_3218.html 

222. Holliday S. The French elections and the future of the Franco-American 

relationship. URL: http://thehill.com/opinion/op-ed/226231-the-french-elections-

and-the-future-of-the-franco-american-relationship) 

223. Immarigeon J.-Ph. Sarko-l’Américain. Bourin Editeur. Paris, 2007. 

135 p. 

224. Intervention de Ministre des Affaires Etrangeres et Europeennes 

M. Douste-Blazy, 26.10.2005. 



 

 

208 

 
 

225. Interview télévisée de Jacques Chirac, le 10 mars 2003 // Gulf 

Investigations. URL: http://gulf.911investigations.net/print214.html 

226. Kagan R. La Puissance et la faiblesse. L’Europe et les Etats-Unis ont-ils 

encore un avenir commun ? Plon. Paris, 2003. 158 p. 

227. Keiswetter А. The Arab Spring: іmplications for US policy and interests. 

Middle East Institute, 2012. URL: http://www.mei.edu/content/arab-spring-

implications-us-policy-and-interests 

228. Kissinger H. Defining a U.S. role in the Arab Spring. The International 

Herald Tribune, 2.04.2012. URL: 

http://www.henryakissinger.com/articles/iht040212.html 

229. Labott E. Is U.S. leading on Syria, or being led by France? URL: 

http://security.blogs.cnn.com/2013/03/20/is-u-s-leading-on-syria-or-being-led-by-

france/  

230. Laїdi Z. Le monde selon Obama. La politique étrangère des Etats-Unis.  

Flammarion. 2012. 410 p. 

231. Lakomy M. Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w 

okresie pozimnowojennym. Adam Marszalek. 2011. 430 p. 

232. Les manoeuvres impérialistes et «la paix» franco-américaine au Liban. 

La Riposte. URL: http://www.lariposte.com/les-manoeuvres-imperialistes-et-

la,601.html 

233. Levitte J.-D. France, America, and the Middle East. URL: 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/france-america-and-the-

middle-east 

234. Libya: Oil, Banks, the United Nations and America’s Holy Crusade. 

Felicity Arbuthnot. Global Research. URL: http://www.globalresearch.ca/libya-oil-

banks-the-united-nations-and-america-s-holy-crusade 

235. Libya is bigger issue for EU than for U.S. URL: 

http://www.europeaninstitute.org/February-2011/libya-is-bigger-issue-for-eu-than-

for-us.html 



 

 

209 

 
 

236. Libye: évacuation des ressortissants français (26 février 2011). URL: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/libye/la-france-et-la-

libye/evenements-4528/article/libye-evacuation-des-90180 

237. Libye: histoire secrète de la résolution. URL: 

http://globe.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/03/23/libye-histoire-secrete-de-la-

resolution-1973.html 

238. Lionel J. La relation franco-américaine. Debat. 2004. №129. P.4-16. 

239. L’Irak, c’est l’echec strategique de l’Europe. Le Figaro. February 11, 

2003. 

240. Loignon S. France-Etats-Unis, amis malgre tout. URL: 

http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/le-parisien-magazine-france-etats-

unis-amis-malgre-tout-04-11-2016-6280086.php 

241. Lombart L. La politique exterieure du president Jacques Chirac dans un 

monde américano-centre. Annuaire frangais des relations intemationales. 2007. 

Volume VIII. 384 p. 

242. Luizard P.-J. La question irakienne. Paris: Fayard. 2004. 476 p. 

243. Lukic R. Conflit et coopération dans les relations franco-américaines: 

Du Général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. PU Laval. 2009. 366 р. 

244. Mandil A. La politique étrangère selon nicolas Sarkozy. Portail de l’IE, 

2012. URL: http://www.portail-ie.fr/article/130/La-politique-etrangere-selon-

Nicolas-Sarkozy 

245. McCain John. America must be a good role model. Financial Times. 

March 18, 2008. 

246. Melandri P., Ricard S. Les Etats-Unis entre uni- et multilateralisme. 

Paris : Harmattan, 2008. 365 p. 

247. Melandri P., Ricard S. Les relations franco-américaines au XX siècle. 

Harmattan, 2003. p. 265.  

248. Mings G., Karen A. Essentials of international relations, 2004. 352 p. 

249. Moisy C. Le mythe de La Fayette ou les relations franco-américaines en 

trompe-l’œil. Politique americaine, 2008. №11. P. 77-86. 



 

 

210 

 
 

250. Mongrenier J.-S. L’amitié franco-américaine au coeur des relations 

transatlantiques. URL: http://fenetreeurope.com/index.php/opinions/1246-l-amitie-

franco-americaine-au-c-ur-des-relations-transatlantiques 

251. Mongrenier J.-S. L’OTAN au coeur des relations franco-américaines. 

URL: http://www.institut-thomas-more.org/fr/actualite/lotan-au-coeur-des-

relations-franco-americaines-strategies-representations-geopolitiques-et-enjeux-de-

securite.html 

252. Montbrial Th. La guerre et la diversité du monde: les Etats-Unis contre 

l’Europe puissance. La Tour-d’Aigues. France : Editions  de l’Aube. 2004. 141 p. 

253. Montbrial Th. Franco-american relations: a historical-structural analysis. 

French Institute of International Relations, 2004. URL:  

http://xxlplan.ovh.net/~thierryd/pdf/CCAM_17_3_06lores.pdf 

254. Notin J.-Ch. La vérité sur notre guerre en Libye. Fayard. 2012. 583 p. 

255. Obama nomme un ambassadeur en Syrie, une premiere depuis 5 ans. 

URL: http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20100217.OBS7205/obama-nomme-

un-ambassadeur-en-syrie-une-premiere-depuis-5-ans.html 

256. Pacreau X. La France et l’Allemagne à travers la crise iraquienne : 

objectifs et mobiles. Annuaire français de relations internationales 2004. Vol. V. 

Bruxelles, 2004. 

257. Paecht A. Les relations transatlantiques: de la tourmente à l’apaisement? 

Institut de relations internationales et stratégiques. 2003. 288 p. 

258. Parmentier G. Diverging visions. France and the United States after 

September 11. Visions of America and Europe: September 11, Iraq and 

Transatlantic Relations, Center for Strategic and International Studies, 2004. 

P. 120. 

259. Pisar L. Orage sur l’Atlantique. La France et les Etats-Unis face à l’Irak. 

Fayard, 2010. 336 p. 

260. Point de presse de J. Chirac. 29.06.2004. URL: http://www.monde-

diplomatique.fr/cahier/europe/conf-chirac 



 

 

211 

 
 

261. Presidents Sarkozy and Obama celebrate franco-american partnership. 

URL: http://ambafrance-us.org/spip.php?article2858 

262. Rambeaud P.-P. Le Moyen-Orient: une région sous tensions. Paris: 

Ellipses, 2011. 180 p. 

263. Remarks to the United Nations Security Council NYC. C. Powell. 

February 5, 2003. URL: http://othersite.org/reviewing-the-lies-colin-m-powell-

remarks-to-the-united-nations-security-counsil/ 

264. Resolution 1441 (2002). URL: 

http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf 

265. Resolution 1559 (2004). URL: https://2001-

2009.state.gov/p/nea/rls/75366.htm 

266. Resolution 1680 (2006). URL: http://unscr.com/en/resolutions/1680 

267. Resolution 1803 (2008). URL: http://unscr.com/en/resolutions/1803 

268. Resolution 1483 (2003). URL: http://unscr.com/en/resolutions/1483 

269. Reunion des directeurs politiques des Six sur le nucleaire iranien: 

d’autres consultations dans la semaine à venir. Paris, 14.11.2008. 

270. Reuters. Iran’s atomic has no “revers gear. URL: http://uk.reuters.com/ 

article/topnews/idukbla_53622220070225. 

271. Rivkin Ch. Transatlantic relations: one year into the Obama 

administration. Les cahiers du Cercle Jefferson. №2. 2010. Р. 11-14. 

272. Robinson D. Obama, Hollande hail transformed U.S.-French 

Relationship. URL: https://www.voanews.com/a/obama-hollande-hail-transformed-

us-french-relationship/1848697.html 

273. Rubin J. The real reason to intervene in Syria. URL: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/04/the_real_reason_to_intervene_in

_syria 

274. Salmon Ch. De Sarkozy à Obama: ces histoires qui nous gouvernent. 

Edition: Jean-Claude Gawsewitch. 2012. 225 p. 



 

 

212 

 
 

275. Samad J. La crise syrienne accouche d’un duo franco-américain 

inattendu. Midi Libre. URL: http://www.midilibre.fr/2013/08/30/la-crise-syrienne-

accouche-d-un-duo-franco-americain-inattendu,750959.php 

276. Saint-Prot Ch. La politique arabe de la France. URL:   

http://www.etudes-geopolitiques.com/article1.asp 

277. Santini R. The Transatlantic Relationship After the Arab Uprisings: 

Stronger in North Africa, Shakier in the Middle East? June, 2011. URL: 

https://www.brookings.edu/research/the-transatlantic-relationship-after-the-arab-

uprisings-stronger-in-north-africa-shakier-in-the-middle-east/ 

278. Sarkozy, Bush show united front against Iran. URL:  

http://www.source.ly/10374 

279. Sarkozy met en garde l’Iran. URL: 

http://www.lefigaro.fr/international/2009/06/04/01003-20090604ARTFIG00065-

sarkozy-met-en-garde-l-iran-.php 

280. Serfaty S. La France vue par les Etats-Unis: reflexions sur la 

francophobie à Washington. ISBN, 2002. P. 116. 

281. Shamim A. Siddiqi. Democratization of Muslim countries. URL: 

http://www.dawahinamericas.com/democratization.htm 

282. Speech by President Bush to the UN General Assembly. 14.03.2009. 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=tW16F-vi86o 

283. Syria: France’s Nicolas Sarkozy knocks at Damascus’ gate. URL: 

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2008/06/syria-frances-s.html 

284. The National Security Strategy of the United States of AmericaThe 

National Security Strategy of the United States of America. URL: 

http://www.informationclearinghouse.info/article2320.htm 

285. Threats and responses: Perspectives / Jacques Chirac; French Leader 

Offers America Both Friendship and Criticism. New York Times. September 9, 

2002. 

286. Timmerman K. The French betrayal of America. New York: Grown 

forum. 2004. 320 p. 



 

 

213 

 
 

287. Timeline: Iran nuclear crisis. URL: 

http://www.nytimes.com/interactive/2013/03/20/world/middleeast/Iran-nuclear-

timeline.html?_r=0 

288. Tregan F. Du bon usage de la reforme des institutions palestiniennes. 

Annuaire francais de relations internationales 2005. Vol. 6. Bruxelles, 2005. 

P. 818-835. 

289. Un gant de velours sur la main de fer. URL:  

http://www.inosmi.ru/world/20050222/217425.html 

290. US moves to isolate Iran with full Syria embassy. URL: 

http://palestinianpundit.blogspot.com/2009/06/us-moves-to-isolate-iran-with-

full.html 

291. Vaїsse J. Barack Obama et sa politique étrangère (2008-2012). Odile 

Jacob. 2012. 283 p. 

292. Vaïsse J.  Les relations franco-américaines après l’élection de François 

Hollande. Question d’Europe. 21.05.2012. URL: http://www.robert-

schuman.eu/question_europe.php?num=qe-241 

293. Vaїsse J. The arab-israeli conflict as a franco-american challenge. CSIS 

for the 3rd CSIS US-France Bilateral Dialogue, Washington DC and Annapolis, 

MD, Nov. 16-18, 2007. URL: 

http://www.brookings.edu/research/papers/2007/11/18-arab-israeli-conflict-vaisse 

294. Vaїsse M. La puissance ou l’influence? La France dans le monde depuis 

1958. Fayard. 2009. 649 p. 

295. Védrine H. Rapport pour le président de la Republique sur la France et 

la mondialisation. URL: 

http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20070905/951341_rapport_d-

hubert_vedrine.pdf 

296. Welch C. U.S. Policy Toward Lebanon. URL: 

https://now.mmedia.me/lb/en/nownews/welch_says_us_policy_toward_lebanon_wi

ll_not_change 



 

 

214 

 
 

297. Wesley C. L’Irak, le terrorisme et l’empire americain. Paris : Editions du 

Seuil, 2003. 249 p.  

298. Winand P. L’Union europeenne et les Etats-Unis: la relation 

transatlantique a l’epreuve? L’Harmattan, Paris. 2005. 139 p. 

299. Yurchak V. Israeli-palestinian conflict in the franco-american bilateral 

relations. Spheres of culture. Lublin, 2013. P. 323-330. 

300. Yurchak V. The evolution of franco-american bilateral relations in the 

period of 2002-2012 years. Научная дискуссия: вопросы социологии, 

политологии, философии, истории: матеріали ХІІ международной заочной 

научно-практической конференции. (09 апреля 2013 г.). Москва: Изд. 

“Международный центр науки и образования”, 2013. С. 155-160. 

301. Yurczak W. Franco-American relations in the context of the Libyan war 

2011. Humanities and Social Sciences.  Vol. XVIII, 20, 2013. P. 21-32. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


