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ВСТУП 

  

Актуальність дослідження. Із розпадом Французької колоніальної 

імперії в країнах Північної Африки та Близького Сходу відбулися значні 

соціально-політичні зміни, які привернули увагу всієї світової спільноти. 

Розпочався новий етап взаємовідносин між європейськими та 

мусульманськими країнами. У політичному контексті науковці та 

політичні діячі значну увагу приділяють релігійному чиннику. Особливо 

це актуалізується у Франції, позаяк ісламський фактор має вплив на її 

внутрішню та зовнішню політику. Крім того, одним із пріоритетних 

напрямів співробітництва, Франція обрала ісламські країни Північної 

Африки та Близького Сходу, багаті на нафту та інші природні ресурси. 

Згадані фактори першочергово визначають актуальність обраної для 

дослідження теми. 

Франція має найчисельнішу серед європейських держав спільноту 

іммігрантів-мусульман. Активні політичні позиції, зокрема участь у 

голосуванні на національних виборах та виборах до органів місцевих рад, 

збільшення кількості кандидатів-мусульман у депутати до парламенту та 

муніципалітетів, отримання портфелів у французькому уряді посилюють 

вплив мусульманської громади на внутрішню політику на регіональному і 

національному рівнях. Ці процеси актуалізують дослідження впливу 

іммігрантів-мусульман на зовнішню політику Франції в ісламських 

країнах.  

Попри надання незалежності своїм колишнім колоніям, зокрема 

Тунісу, Алжиру, Марокко, Малі, Джибуті, Нігеру, Кот-д’Івуару, Франція 

продовжує зберігати політичний, економічний, військовий вплив на їхній 

території. З початком світової економічної кризи 2008 року економічні 

позиції Франції дещо ослабли, а з африканських ринків її потіснили США 

та Китай. Франція посилено намагається зберегти свої позиції, а також 

підтримувати історичну пам’ять французів про колоніальну імперію. Тож, 
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французька політика втручання у внутрішні справи своїх колишніх 

колоній, погодження засобів та методів співпраці між ними та Францією, 

гуманітарна та військова інтервенція Франції у мусульманські країни 

регіону потребують наукового обґрунтування. 

Значний вплив на міжнародні відносини здійснили масові виступи в 

арабських країнах, які розпочалися з країн Північної Африки наприкінці 

2010 року. Заклики до зміни влади та запровадження реформ привернули 

увагу західних країн, які намагалися контролювати перебіг подій та брати 

участь у трансформаційних процесах. Зміни, що відбулися в ісламських 

державах, насправді є дуже важливими. Вони можуть змістити акценти 

співпраці між державами Північної Африки та Близького Сходу й 

Францією, або ж Франція посилить свій вплив в цьому регіоні. Науковий 

аналіз такої взаємодії цілком на часі.  

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

Дослідження виконується в рамках науково-дослідної діяльності кафедри 

міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки «Інформація та комунікація у сучасному світі» (номер 

державної реєстрації № 0112U001779). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у з’ясуванні особливостей політики Франції щодо країн Північної 

Африки та Близького Сходу в умовах сучасних міжнародних відносин, з 

врахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів, що формують ісламський 

вектор французької зовнішньої політики. 

Для реалізації поставленої мети визначено такі завдання: 

− проаналізувати місце ісламу в концепціях та моделях зовнішньої 

політики Франції; 

− охарактеризувати складові зовнішніх та внутрішніх факторів 

ісламського вектору зовнішньої політики Франції, значення різних 

напрямів співпраці для подальшого досягнення французьких цілей в 

регіоні; 
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− визначити основні проблеми інтеграції іммігрантів-мусульман у 

Франції та вплив внутрішньої міграційної політики на взаємини з 

мусульманськими країнами; 

− дати оцінку ефективності інформаційно-комунікаційному 

супроводу французької зовнішньої політики в країнах Африки та 

Близького Сходу; 

− обґрунтувати вплив Франції на поетапне формування 

середземноморської політики Європейського союзу; 

− визначити вплив подій «Арабської весни» на французьку 

дипломатію щодо країн Північної Африки та Близького Сходу; 

− проаналізувати цілі, організацію та участь Франції у миротворчих 

та військових операціях в арабських та африканських країнах, їхній вплив 

на міжнародний імідж Франції. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика Франції в сучасній 

системі міжнародних відносин. 

Предметом дослідження є ісламський вектор у зовнішній політиці 

Франції. Аналіз зовнішньополітичного курсу обумовлений необхідністю 

вивчення політики Франції щодо ісламізованих країн Північної Африки і 

Близького Сходу на міждержавному та наднаціональному рівнях.  

Хронологічні рамки дослідження. Нижня межа хронологічних меж 

дослідження визначається початком 1950-х років, тобто періодом розпаду 

Французької колоніальної імперії, початком трудової міграції мусульман у 

Францію. Верхня межа дослідження обумовлюється вереснем 2015 року, 

тобто період найбільшого напливу мігрантів з Північної Африки та 

Близького Сходу, внаслідок військових дій у їхніх країнах, що за 

кількісними показниками нелегальних мігрантів визнано Європейським 

Союзом як «європейська міграційна криза». 

Територіальні межі дослідження визначаються географією 

поширення ісламу, як визначеної державної релігії внутрішнім 

законодавством держав Північної Африки і Близького Сходу, таких як: 
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Алжир, Афганістан, Бахрейн, Джибуті, Західна Сахара, Єгипет, Ємен, Ірак, 

Іран, Йорданія, Катар, Кувейт, Лівія, Мавританія, Малі, Марокко, 

Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Саудівська Аравія, Судан, Сомалі, 

Туніс та Палестинська Автономія. Також звернено увагу на сучасні 

незалежні держави Бенін, Буркіна-Фасо, Габон, Гамбію, Камерун, Конго, 

Кот-д’Івуар, Ліван, Нігерію, Чад, які перебували у складі колишньої 

Французької колоніальної імперії та, в яких відбулися зміни релігійного 

складу населення через вплив місіонерської діяльності французів. Для 

ширшого вивчення французької зовнішньої політики в ісламізованому 

регіоні аналізується співпраця Франції та країн Північної Африки і 

Близького Сходу на міждержавному та наднаціональному рівнях із 

залученням міжнародних організацій: Організації Об’єднаних Націй, 

Європейського Союзу та євро-середземноморської співпраці. 

Методи дослідження обумовлені як загальнонауковими, так і 

специфічно дисциплінарними підходами та ґрунтуються на теоретичних 

положеннях політичного реалізму. Останнє передбачає аналіз французької 

політики щодо країн Африки та Близького Сходу через призму 

національних інтересів та зовнішніх пріоритетів Франції. Теоретична база 

дозволяє окреслити сучасні напрями французької політики, принципи та 

рамки франко-арабської та франко-африканської співпраці, розглядати її 

як самостійний вектор зовнішньої політики. 

Основними підходами дослідження є системний, структурно-

функціональний, історичний, логічний, а також спостереження, аналіз 

документів. Системний підхід ґрунтується на аналізі договорів, угод, 

повідомлень МЗС Франції, підзвітних підрозділів, офіційних заяв 

президентів, державних діячів, на основі чого можна сформулювати 

загальну візію французької зовнішньої політики. Структурно-

функціональний підхід полягає у дослідженні складових зовнішніх 

факторів та зовнішніх пріоритетів, які визначають політику Франції в 

регіоні. Їхня характеристика дозволяє зрозуміти французьку присутність в 
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арабському світі, проаналізувати підґрунтя постколоніальної політики та її 

сприйняття в колишніх колоніях. Окремої уваги потребує з’ясування 

зв’язку між причинами політики Франції та її інтересами в регіоні. 

Історичний метод використовується для обґрунтування причин 

ісламського вектору політики, історичних передумов, обставин та етапів 

проникнення ісламу у Францію. З історичним методом пов’язаний 

логічний метод, який проте не передбачає глибокого екскурсу у події, а 

дозволяє аналізувати вибірковий фактаж.  

Дисертація виконана на основі принципів структурування, історизму, 

наукової об’єктивності, що дозволило зосередитися на вагомих процесах, 

які сформували сучасний стан франко-арабських відносин. Важливою 

умовою дослідження є збереження об’єктивності, формування власного 

сприйняття і оцінки дій французької влади щодо колишніх колоній та 

побудови сучасних відносин з країнами Африки та Близького Сходу. 

Наукова новизна одержаних результатів виявляється у таких 

положеннях: 

Вперше: 

− систематизовано і науково обґрунтовано концепції та моделі 

французької зовнішньої політики, висвітлено особливості сучасних 

франко-африканських та франко-арабських відносин в міжнародних 

відносинах; 

− сформульовано зовнішні пріоритети політики Франції в 

ісламізованих країнах Північної Африки та Близького Сходу. 

Поглиблено та уточнено:  

− основні напрями зовнішніх та внутрішніх факторів французької 

зовнішньої політики в ісламізованих країнах Північної Африки та 

Близького Сходу;  

− особливості французької дипломатії в період від розпаду 

Французької колоніальної імперії до подій «Арабської весни».  

Одержали подальший розвиток:  
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− комплексний політичний аналіз ісламського вектору зовнішньої 

політики Франції в сучасній українській політичній науці; 

− особливості військової присутності Франції в ісламізованих 

країнах Північної Африки та Близького Сходу та проаналізовано 

втручання Франції у політичні процеси означених країн з огляду на певні 

національні інтереси. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

науковою новизною і передбачає можливість її застосування з науково-

дослідною, навчальною і прикладною метою. Окремі аспекти дослідження 

можуть допомогти читачам зорієнтуватися у визначеному сегменті 

міждержавних відносин. Приміром, дослідження можна використовувати у 

формуванні вітчизняної зовнішньої політики як можливий приклад впливу 

міжнародних політичних процесів на певну державу.  

Результати дисертаційного дослідження знаходитимуть належне 

застосування при вивченні ряду навчальних дисциплін, зокрема 

«Політологія», «Міжнародні відносини», «Країнознавство», 

«Релігієзнавство». Матеріали роботи можуть бути використані для 

розробки методичних і навчальних посібників, аналітичних доповідей 

тощо.  

Висновки та рекомендації дисертантки можуть використовуватися 

органами державної влади України у формуванні арабського вектору 

зовнішньої політики України та вироблення державних механізмів і 

засобів регулювання міжетнічних та міжрелігійних відносин.  

Особистий внесок здобувача. Робота виконана самостійно, без 

залучення співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та окремі 

положення дисертаційної роботи викладено у доповідях на міжнародних, 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні відносини в 

умовах ХХІ століття: сучасна теорія і практика» (м. Львів, 2011); IV 
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Міжвузівській науково-практичній конференції молодих політологів 

«Актуальні проблеми сучасної політики» (м. Рівне, 2013); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Другі політологічні читання імені 

професора Богдана Яроша» (м. Луцьк, 2013); Міжнародній науковій 

конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні 

виміри» (м. Київ, 2013); ІІІ щорічній Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, 

економіка, право» (м. Львів, 2014); ІІ Міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції «Інформаційне забезпечення транскордонного 

співробітництва України» (м. Луцьк, 2014); Міжнародній науково-

практичній конференції «Людина, суспільство, політика: актуальні 

проблеми сучасності» (м. Одеса, 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та 

світі» (м. Одеса, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теоретичні, методологічні і практичні проблеми соціології, історії та 

політології» (м. Херсон, 2014); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції «Інформаційне забезпечення транскордонного 

співробітництва України» (м. Луцьк, 2015); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку 

сучасного інформаційного суспільства» (м. Чернівці, 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Зовнішня політика і дипломатія: 

український і світовий досвід» (м. Київ, 2015); Науково-методичній 

конференції «Європейські студії в університетах України» (м. Київ, 2016). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових 

статей, з яких: 6 – у наукових фахових виданнях України, які входять до 

наукометричних баз даних, 2 – в іноземних наукових періодичних 

виданнях, 2 – в збірниках наукових праць за результатами міжнародних 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Поставлені мета і завдання 

визначили структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, 
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одинадцяти підрозділів, висновків, додатків та списку використаних 

джерел (438 позицій на 54 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 

267 сторінок, з яких 178 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО 

ВЕКТОРУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ 

 

Дослідження ісламського вектору зовнішньої політики Франції 

передбачає з’ясування місця та ролі ісламу в політиці та міжнародних 

відносинах, аналіз його трактувань та діапазон його проникнення у 

зовнішній політиці. Розглядається вплив французького наукового кола – 

сходознавців, політологів та геополітиків, політичних та державних діячів 

на формування концепцій та моделей зовнішньої політики Франції. 

Аналізуються основні засади та проблеми моделей французької зовнішньої 

політики, які виникають в країнах Африки та Близького Сходу.  

 

1.1. Предметний аспект ісламу в сучасних міжнародних відносинах 

 

Зі зміною позицій ісламських країн у ХХ-ХХІ столітті від 

колоніальних країн до важливих суб’єктів міжнародних відносин зросла 

увага до вивчення ісламу. У країнах ісламського світу релігія має значно 

ширше трактування та вплив, ніж у Європі. Зважаючи на те, що один із 

головних напрямів французької зовнішньої політики націлений на 

ісламські країни, постає необхідність аналізу різних аспектів ісламу. Міцні 

позиції релігії в країнах ісламського світу, крім впливу на 

внутрішньополітичне життя своїх країн, визначають також зовнішню 

політику, вибір партнерів, мову дипломатії та методи співпраці з іншими 

країнами.  

Розгляд сутнісних аспектів ісламу сприятиме розумінню протиріч 

між мусульманами та немусульманами у немусульманських державах, 

дозволить проаналізувати проблеми інтеграції іммігрантів-мусульман у 

французьке суспільство, а також розуміння Францією партнерів у 

ісламському світі. Осягнути принципи функціонування ісламського світу 
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можна крізь призму детальної уваги до ісламського віровчення в 

релігійному, географічному, державотворчому, цивілізаційному аспектах. 

Така увага до ісламу зумовлена тим, що за короткий період він став 

визначальним у формуванні поліцентричної системи міжнародних 

відносин. Його вплив на світову політику простежується на кількох рівнях: 

у стосунках між мусульманськими державами; у відносинах між 

мусульманськими і немусульманськими країнами; у політиці 

немусульманських держав щодо поширення ісламу [62, с. 149]. 

Використання напрацювань мусульманських та західних науковців 

дозволить осягнути відмінність між західноєвропейським та 

мусульманським світами, підходи європейського, зокрема французького, 

сходознавства, а відповідно його вплив на політичний курс Франції. 

Релігійний аспект ісламу пов’язаний з його теологічною та 

аксіологічною частинами, тобто його безпосередньою сутністю. У 

ісламському енциклопедичному словнику поняття «іслам» трактується як 

монотеїстична релігія, що в буквальному перекладі означає віддання себе 

Богу, покірність [3, с. 154]. Один із авторитетних сучасників, 

марокканський мислитель А. Яссін взагалі заперечує сприйняття ісламу як 

«релігії», а трактує його як підпорядкування Творцю, послух закону, повну 

і рішучу участь у повсякденному житті, історії і розвитку людства [436, c. 

xxv]. 

Арабські мислителі середньовіччя та сучасності закликають до 

осмисленого сприйняття релігії. Західноарабський філософ Ібн-Рушд 

(Аверроес) в трактаті «Непослідовність непослідовності» пише, що 

вивчення книг давніх мислителів з позиції релігії є обов’язковим, але 

тільки гідними людьми, які поєднують в собі природний розум, 

богобоязливість і моральні чесноти. Заперечення цьому означає вищий 

вияв невігластва і віддаленості від Бога [63]. А. Яссін трактує іслам як 

поєднання «розуму», «серця», «усвідомлення», «мислення», які згадуються 

в Корані і мають подвійні значення. У Корані «розум» – це дія 
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внутрішнього чуттєвого начала людини, яке називається серцем. 

«Усвідомлення» – це знання, яке з’являється у внутрішньому світі людини, 

в її серці, а «мислення» – це прагнення серця осягнути суще, щоб знайти 

докази існування Бога [228, с. 11]. 

Турецький мислитель Ф. Ґюлен пояснює походження ісламу від 

спільнокореневих слів «сілм» і «салама», що означає покірність, шлях до 

миру, злагоду й довіру [42, с. 93]. Американські сходознавці Дж. Еспозіто 

та Б. Льюіс не лише вивчають іслам у міжнародних відносинах, але і є його 

активними захисниками на Заході. На думку професора релігії та 

міжнародних відносин Джорджтаунського університету Дж. Еспозіто, 

іслам є сукупністю релігійних переконань, проповідуваних Мухаммадом, з 

їхніми соціальними та політичними відгалуженням, що створювало 

сприятливі умови для об’єднання та експансії [54, с. 43]. Професор 

Прінстонського університету Б. Льюіс звертає увагу на відмінне 

сприйняття поняття «релігія» для мусульман та християн.  

Для мусульман іслам – не просто традиція віросповідання у 

західному її розумінні. Це комплексна світоглядна система, котра поєднує 

у собі морально-етичні канони, принципи світського життя, правові норми 

суспільної комунікації. Іслам не припускає суперечностей поміж 

інститутами віри та держави. Він гармонійно поєднує в собі ці аспекти 

[109, с. 13-14]. 

Значний внесок у поширення розуміння ісламу на Заході здійснили 

французькі орієнталісти та перекладачі. Так, праці французького 

ісламознавця Б. Кара де Во «Доктрина ісламу», «Мислителі ісламу» – це 

величезний масив відомостей, що стосуються Божественної єдності, 

молитовних обрядів, життя Пророка, містики і фаталізму, різних аспектів 

життя мусульман, що підтверджують глибоке розуміння ісламської релігії 

[250]. У працях західних орієнталістів Ш. Дефремері, Б. Сангінетті, 

А. Корбена можна простежити впливи перекладів арабських мислителів 

середньовіччя, описи життя під час мандрівок, експедицій. 
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Відмінність ісламу в європейському та мусульманському значенні 

український сходознавець М. Якубович пояснює через різницю в розумінні 

коранічного терміну «дін», який у вільному перекладі зазвичай тлумачать 

як «релігія». Проте термін «дін» може означати і «закон», і «систему 

взаємовідносин між владою та громадою». «Власне іслам – це і 

суспільство, і політика, і економіка, і практично всі сфери життя людини» 

[225]. Це пояснює специфіку західного та східного світосприйняття, а 

отже, і підходи до визначення сутності ісламу. Для подальшого аналізу 

сфер впливу ісламу варто закцентувати на суто релігійному аспекті.  

Поширення ісламу, збільшення мусульманської спільноти в країнах 

географічно близьких між собою створює дискусії про національний 

(географічний) аспект ісламу та експансію ісламського світосприйняття. 

«Народ», «спільнота», «мусульманська громада» загалом позначається 

поняттям «умма». У Корані «ісламський народ» – умма – єдиний народ, 

який сформувався у межах всіх мусульманських держав. Дещо узагальнене 

трактування терміна «народ», як характеристики спільноти, яка сповідує 

іслам, призводить до ігнорування національної належності (наприклад, 

араб, турок, іранець). «Громадянство» позначається терміном «джинсія» і 

стосується державної належності (наприклад, єгиптянин, алжирець, 

ліванець) [82, с. 16]. 

Зародження ісламу між містами Мекка і Ясрібом у подальшому 

послужило формуванню регіональної асоціації ісламу та локаційного 

стосунку релігії до країн Азії та Африки. На Близькому і Середньому 

Сході, в Африці, Південно-Східній Азії є багато держав, які називають 

ісламськими [82, с. 28]. Російський науковець М. Рябов розглядає іслам, як 

один із системоутворюючих факторів соціоприродної системи, в контексті 

чого соціум розглядається як спільнота людей, які об’єднані спільним 

проживанням на території в межах одного чи декількох близько 

розташованих поселень. Від інших людських спільнот соціум відрізняється 

акцентом на територіальну єдність. Поняттям соціум можна означити 



18 

 

країни Близького Сходу, Середнього Сходу разом з Пакистаном і країни 

Арабського Магрибу разом з Мавританією [165, с. 133]. 

Майже кожна держава з переважно мусульманським населенням, 

незалежно від присутності релігійного фактору в державному управлінні, 

стикається з релігійними проблемами, що часто зумовлені вимогою 

активного впровадження шаріату (суворого ісламського кодексу поведінки 

– заувага наша, Н. М.) [15, с. 53]. Ці країни відрізняються одна від одної за 

етнічним складом, географічними та кліматичними умовами, культурою, 

мовою, рівнем соціально-економічного життя, державним ладом. 

Трактування цих відмінностей богослови знаходять у «священному 

писанні» – вислові мусульманського Пророка «Відмінність моєї умми 

(спільноти) – милосердя Аллага» [82, с. 28]. Хоча іслам перетнув всі 

світові континенти, чи не найбільше його прихильників – серед арабів, що 

природно викликає асоціацію з країнами арабського світу.  

Українська дослідниця С. Зінько звертає увагу на позицію 

ісламських політологів щодо взаємовідносин між мусульманськими 

країнами на підставі положення про єдність мусульманської умми. Як 

стверджують автори концепції ісламської дипломатії (М. Хамідулла, 

А. аль-Маудуді, М. Зафарулла Хан, Х. Малік), оскільки, поведінка умми у 

цілому та її частин зокрема, заснована на єдиних джерелах, політика 

кожної мусульманської держави вирізняється ісламським спрямуванням, 

сукупність яких можна розглядати як ісламську дипломатію, ісламську 

теорію і практику міжнародних відносин [62, с. 150-151].  

Широке географічне охоплення ісламом та ряд історичних подій 

породжують дискусії щодо значення ісламського світу та панісламського 

руху. Притаманна ісламу потужна інтеграція віруючих, незалежно від 

походження, соціального статусу і національної чи расової приналежності 

завжди була серйозною перепоною для будь-яких змін менталітету, звичок 

і світогляду мусульман чи розколу за нерелігійними мотивами [104]. Через 

гноблення та колонізацію ісламського світу, визвольні війни і боротьбу за 
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незалежність, іслам завжди відігравав роль важливого фактора в 

об’єднанні й спонуканні людей до дії. Оскільки ці війни велися проти 

інтервентів і окупантів, то іслам почав ототожнюватися з національною 

незалежністю і звільненням від гніту окупантів [42, с. 334]. Таким чином, 

колонізація створила умови для подальшого конфлікту між світським та 

релігійним підходом до організації політичної системи в мусульманських 

країнах, що у свою чергу сприяло єдності мусульман. Конфлікт на ґрунті 

секуляризації використовується з політичних мотивів як в мусульманських 

країнах, так і за їхніми межами, створюючи підґрунтя для протиставлення 

Сходу і Заходу. Тому доробки науковців часто відображають національні 

традиції політичних шкіл їхніх країн. 

Російський сходознавець О. Ігнатенко розглядає ісламський світ як 

консолідований суб’єкт міжнародних відносин, в основі якого лежить 

конфронтація. Вона пов’язана не стільки з реальними супротивниками, які 

виявляють агресію проти тієї чи іншої ісламської держави, скільки з 

державами-сусідами, та «наддержавними» ісламськими організаціями, що 

діють на міжнародному рівні, та ситуативно чи повністю стосуються 

«ісламського світу» [65, с. 64-65]. Такий підхід можна пояснити 

аналізуючи політику Російської Федерації в арабському регіоні. Підтримка 

однієї з конфліктуючих сторін, небажання помічати зміни у міжнародних 

відносинах, нав’язування іншим державам власної стратегії характеризує 

принципи сучасної російської політики.  

Американський політолог З. Бжезінський звертає увагу, що 

нестабільність та занепокоєння у мусульманському світі мають 

розглядатися насамперед у регіональній, а не глобальній перспективі і, 

радше, через геополітичну, а не теологічну призму [15, с. 61]. Його 

твердження можна трактувати як зумисне применшення ролі ісламського 

світу, несприйняття його як рівноправного суб’єкта міжнародних відносин, 

заперечення існування конкурентів для західних держав.  
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У межах нашого дослідження для означення арабських країн та 

мусульманської спільноти, ототожнення їх як суб’єкта міжнародних 

відносин використовується термін «ісламський світ». 

Географічне поширення ісламу та його значний впливу на суспільно-

політичне життя мусульман дозволяє говорити про державно-політичний 

аспект. У класичних арабських текстах поняття «держава» не існувало, а 

слово, яке використовується зараз, дослівно означає «династія». «Ідея так 

званої Ісламської держави – з одного боку, продукт геополітики, з іншого, 

наслідок глибокої кризи Близького Сходу, зумовленої постколоніалізмом» 

[227].  

Взаємозв’язок політики та ісламу пояснює засновник Інституту 

сучасної ісламської думки у Великобританії К. Сіддікі у праці «По той бік 

мусульманських держав-націй». Для мусульман і мусульманських 

державних діячів політична влада завжди була самою суттю ісламу. Вони 

не могли уявити іслам чи самих себе поза рамками політичної системи. 

Для них політична активність така ж природна, як саме життя, як сонце, 

дощ, повітря, земля. Сунна Пророка вимагає встановлення політичної 

системи, без якої іслам не може бути зрозумілим, без якої його неможливо 

практикувати [73, c. 311]. У цьому полягає одна з головних відмінностей 

європейської та мусульманської політичної думки. Коли європейські 

країни спрямовані на відокремлення держави та релігії, для мусульман 

релігія є частиною сутності держави та політики. Захід сприймає ісламські 

держави як поєднання релігійної та політичної еліти у формуванні 

державного ладу, тоді як для мусульман поняття іслам і влада – 

невіддільні.  

Оскільки лідери мусульманських країн і рухів шукають в ісламі 

вирішення всіх сучасних проблем, відбувається «політизація ісламу» та 

«ісламізація політики». Поняття «ісламізм» широко використовується 

політологами, сходознавцями, ісламознавцями починаючи з ХІХ століття. 

Вважається, що вперше поняття «ісламізм» почали використовувати 
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французькі науковці. Іранський політолог М. Мозаффарі у статті «Що таке 

ісламізм? Історія і дефініція концепту» наводить цитати з праць Вольтера, 

А. де Токвіля, Е. Ренана, Б. Кара де Во, в доробках яких «ісламізм» 

використовується в назвах окремих праць чи їх частин, позначаючи саме 

релігію [370, с. 17-18]. Під ісламізмом розуміють теорію і практику 

політичних рухів, які передбачають організацію суспільного та державного 

устрою в тих країнах, де живуть мусульмани, відповідно до норм ісламу 

[74, с. 43]. Іслам не передбачає інституцій, схожих на християнську церкву, 

тому релігійна ієрархія, як правило, підпорядковується або владі (як у 

сучасних країнах Близького Сходу), або формує автономні об’єднання 

(наприклад, в світських країнах заходу) [226, с. 76]. Поняття держави, 

політизації ісламу, інша термінологія, пов’язані з державно-політичним 

устроєм мусульманських держав та сформовані під впливом колоніальної 

політики європейських держав. Якщо попередні трактування ісламу як 

релігії, як умми виходять з вірувань мусульман і є природними для 

спільноти, то розуміння ісламу як державного утворення має відносно 

нетривалу традицію, тому потребує релігійного обґрунтування.  

Сходознавці, які вивчають іслам як релігію, акцентують на його 

мирній основі, протиставляють власне тлумачення нерозумінню ісламу 

немусульманськими країнами, розвінчуванню міфів та ярликів, які активно 

захищають політики-ісламофоби та продукують засоби масової інформації. 

Відмінність мусульманського та християнського світоглядів створили 

підґрунтя для розгляду історичного релігійного та культурного конфлікту, 

конфлікту цивілізацій. 

В цивілізаційному аспекті поняття іслам необхідно розуміти як вплив 

релігійної традиції на формування окремої цивілізації через інтеграцію 

ісламського світу та сам контекст використання терміна «ісламський світ». 

Одночасно постає дискусія щодо взаємовідносин представників різних 

цивілізацій у вигляді концепції С. Гантінгтона «зіткнення цивілізацій». 

Ф. Ґюлен заперечує її як нереалістичне припущення про майбутнє. В 
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основі полеміки лежить трактування історії Заходу через призму 

внутрішніх воєн, зокрема, релігійних. Почалися такі з битв біля міста Муте 

і річки Ярмук, пізніше продовжилися хрестовими походами. Зрозуміло, що 

такий підхід ґрунтується на конфліктному домінуванні [42, с. 357]. 

Історична динаміка християнсько-мусульманських відносин 

засвідчує конкурування між цими спільнотами. Вони часто сходилися у 

смертельному двобої за владу, землю та душі віруючих [54, с. 56]. Образ 

ісламу, як потенційної загрози для християнського Заходу, як регресивної 

сили, а також джерела відсталості та занепаду мусульманства переважав у 

світобаченні європейського колоніалізму [54, с. 57]. Цю ідею підтримує 

Ж.-П. Віллем, сприймаючи іслам і Захід, як непримиренних ворогів, які 

виходячи з цивілізаційної різниці, водночас не квапляться доводити справу 

до «зіткнення цивілізацій» [32, с. 42]. Так, в конфронтації ісламу і 

християнства варто зважати на євроцентричне трактування ісламу, що 

знаходить відображення в сучасній політиці. 

Терміну «іслам» в християнській культурі відповідають два поняття 

– «християнство» і «християнський світ», тобто релігія, у вузькому 

західному значенні, і цивілізація, яка виросла під її крилом. «Іслам – це 

політична ідентичність та вірність традиції, аналогів чому немає у 

західному християнському світі. Обидва поняття «Європа» та «іслам» – 

первинні цивілізаційні ідентифікатори, які можна порівнювати, 

застосовуючи відповідну методологію» [109, с. 15-16].  

Натомість український сходознавець В. Швед розглядає ісламську 

цивілізацію як альтернативу західній не через їхнє значення, а через 

цінності, які пропонує кожна з них. Ісламська цивілізація демонструє у 

міжнародних відносинах власний підхід. На першому місці цінності віри, 

потім цінності соціальні, які регламентували відносини між людьми. Далі 

цінності особистості, культури, моралі. Домінування ж економічних 

цінностей ісламська традиція значною мірою заперечує [217, с. 53]. 
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Для того, щоб спрогнозувати місце ісламу в Європі, варто почати з 

аналізу цивілізаційного значення ісламу в історії, враховуючи той факт, що 

він є складовою релігійної пам’яті Європи [32, с. 41]. Застереження, які 

викликає іслам у Європі, не заважають його європеїзації, визнанню його 

позицій. Закономірно, що моделі інтеграції ісламу в релігійну картину 

кожної окремої країни позначаються національними традиціями. Кожна з 

європейських країн у свій спосіб реагує на мусульманську присутність на 

своїй території [32, с. 42-43]. 

На етапі формування сходознавчої науки для європейських 

науковців характерне євроцентричне бачення ісламу. В основі цього 

підходу – протиставлення християнства та ісламу. На це звертав увагу 

один із фундаторів німецького сходознавства А. фон Кремер. Він 

приходить до висновку, що «відмінності між західноєвропейською і 

східною цивілізаціями обумовлені не мовними і расовими особливостями, 

а колом панівних у суспільстві ідей. Він запропонував своїм колегам 

відмовитися від євроцентристських позицій в оцінці ісламу, бо вони не 

можуть застосовуватися до культур, які розвиваються в умовах відмінних 

від європейських» [320, с. 120]. Цивілізаційний конфлікт тісно пов’язаний 

з історією. На сучасному етапі він ґрунтується на західній догматиці та 

виключенням ролі мусульман й ісламу з розвитку Європи. Історична роль 

ісламу в Європі заперечується. Неприйняття релігійної традиції 

вибудовується також через створення певних загроз.  

Зразки смислового несприйняття ісламу можна віднайти у працях 

мусульманських та європейських науковців. Ф. Ґюлен закликає розуміти 

іслам, аналізуючи автентичні писемні джерела, на прикладі життя 

реальних історичних постатей, а не на прикладі вчинків незначної 

меншості, яка репрезентує іслам у викривленому світлі. «В істинному 

ісламі немає місця для терору. Ніхто не може бути терористом-

смертником. Ніхто не має права прив’язати до себе вибухівку та зайти в 
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натовп. Незалежно від віросповідання людей, що перебувають у цьому 

натовпі, релігія забороняє подібні вчинки» [42, с. 257, 262]. 

Директор інституту сходознавства РАН, російський сходознавець 

В. Наумкін розглядає твердження про культивацію насилля в ісламі, як 

спробу тиску на сучасний арабський чи близькосхідний світ. «Зрозуміло, 

що жахливі акти терору, скоєні представниками ісламського світу, не 

можуть не кидати тіні на їхніх одновірців. Проте переважна більшість не 

мають жодного стосунку до таких прикрих фактів» [129, с. 446-447]. 

Досліджуючи випадки терористичних актів із самогубством учасників, у 

період з 1980 по 2001 роки політолог Чиказького університету Р. Пейп, 

дійшов висновку, що «із 188 розглянутих терактів 179 можуть бути 

пов’язані з масштабними та послідовними політичними й військовими 

кампаніями». Він також зазначає, що «існує лише незначний зв’язок між 

діями терористів-самогубців та ісламським фундаменталізмом, як і будь-

якими іншими релігійними переконаннями» [380], [15, с. 46]. У свою чергу 

французька соціологиня Дж. Сезарі констатує «процес «сек’юризації» 

ісламу, тобто функціональної стійкості в ототожненні ісламу із 

тероризмом. Це твердження також не є загальним правилом, оскільки 

якісний стан мусульманських громад постійно змінюється» [253]. Тому 

пов’язування тероризму з релігією часто безпідставне і політизоване. 

Наслідком такого сприйняття є також підвищення уваги суспільства до 

терористичних актів, вчинених за участі вихідців з мусульманських країн 

та приділення незначної уваги терактам, які вчинені з інших мотивів.  

Британський журналіст П. Тейлор, висвітлюючи теракти понад 40 

років, у своїй книжці «Розмова з терористами» пропонує буквальне 

трактування терориста – людини, яка використовує терор, як засіб 

боротьби з державними, соціальними та економічними інститутами. На 

його думку, терористами завжди керують політичні, соціальні або релігійні 

невдоволення. Тиск на владу, як джерело вирішення проблеми, таким 

чином, може бути лише силовий [184, с. 17]. Відсутність 
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загальноприйнятого визначення або класифікації тероризму, що визнається 

всіма країнами, або, принаймні, визнаного ООН, є серйозною проблемою. 

Людина, яка є терористом для однієї країни, може сприйматися як борець 

за свободу в іншій країні. Натомість людина, яка вважається воїном, що 

відстоює свої ідеали, може сприйматися як терорист [42, с. 337]. Таке 

неоднозначне ставлення до терористичних актів, їх ідей та мотивів, 

унеможливлює уніфікування поняття «тероризм», що відповідно негативно 

відбивається на ототожненні терористичних актів з ісламом та 

мусульманами, формулюванні глобальності проблеми терору та способах 

боротьби з ним на міжнародному рівні. 

Відправною точкою у розробці ефективної реакції на загрозу терору 

в поєднанні з поширенням зброї масового знищення має стати 

усвідомлення того, що обидва ці явища пов’язані з конкретними 

регіональними явищами. Жодні розмови про «глобальний тероризм» не 

здатні нейтралізувати питання національного походження терористів, 

конкретизувати спрямування їхньої ненависті чи їхніх релігійних коренів. 

Сама загроза поширення зброї масового знищення, особливо у зв’язку з 

тероризмом, який заохочується на державному рівні, є переважно 

регіональною, а не глобальною [15, с. 40]. Увага до сутності європейської 

та ісламської цивілізацій, причин ворожого ставлення, конфліктів, 

пов’язана з перенесенням історичних та культурних стереотипів на сучасні 

міжнародні відносини. 

Загалом аналіз ісламу частково розкриває значення та місце релігії 

для мусульманських країн, які є суб’єктами міжнародних відносин, що 

відображено в рисунку 1.1. Варто наголосити, що іслам є одним цілим і 

запропоноване трактування наведене для розуміння протиріч трактування 

ісламу у західній політиці, що в підсумку впливає на систему внутрішньої 

та зовнішньої політики.  
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Рис. 1.1 Види трактування ісламу  

 

Важливість арабського регіону у міжнародній політиці постійно 

зростає, відтак великі держави виокремлюють цей регіон як один з 

напрямів своєї політики. У дослідженні позначення напряму політики 

використовується через термін «вектор». Хоча зазвичай він 

використовується в точних науках, як відрізок, що має довжину і певний 

напрям, тут вектор визначає напрям політики держави, її передумови, 

обґрунтування та тривалість. Відповідно вектор політики включає в себе її 

напрям і розглядається як ширше значення. 

Таким чином, увага до предметного аспекту ісламу зумовлена тим, 

що за короткий проміжок часу мусульманські країни стали важливим 

суб’єктом у міжнародних відносинах і цим створили наукову дискусію 

щодо їхньої участі у формуванні поліцентричної системи міжнародних 

відносин. Проаналізувавши відповідний масив інформації, можна 

простежити, як відбувається зміна сприйняття ісламу від його теологічної 

складової у вченнях арабських філософів Ібн-Рушда, А. Яссіна до одного з 

визначальних факторів у формуванні цивілізації ісламського світу, яку 

активно захищають провідні сходознавці Дж. Еспозіто і Б. Льюіс. Основна 

дискусія в науковому колі щодо протистояння ісламу і Заходу 
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підтримується прихильниками теорії «зіткнення цивілізацій» 

С. Гантінгтоном, Ж.-П. Віллемом, які виходять з релігійних та культурних 

аспектів. Підтримка ідеї цього протистояння можлива виключно із 

політичних мотивів, а саме боротьби за владу, ресурси та вплив у 

міжнародних відносинах. Цілісність «ісламського світу», його відмінність 

від поняття «християнський світ» свідчить про розгляд його, як 

повноцінного суб’єкта міжнародних відносин. Важливість цих країн у 

міжнародній політиці дає підстави розглядати співпрацю з ними, як 

окремий напрям у зовнішній політиці. Різноманітність напрямів в 

«ісламському світі» узагальнює їх у єдиний вектор, що відповідає 

концепції та моделі зовнішньої політики. Означені фактори дозволяють 

говорити про ісламський вектор зовнішньої політики Франції.  

 

1.2. Місце ісламу в концепціях дослідження зовнішньої політики 

Франції 

 

Історичний зв’язок Франції з ісламським світом, тривале політичне, 

релігійне, культурне протистояння між Сходом і Заходом спонукає 

звернути увагу на місце і вплив ісламу на розвиток французької політичної 

думки, процеси державотворення, а відповідно на формування зовнішньої 

політики Франції.  

Візія зовнішньої політики Франції виокремлюється в період 

Вестфальської системи міжнародних відносин. Із підписанням 

Вестфальського мирного договору в 1648 році встановлюються державні 

кордони та розподіляються зобов’язання між державами. Всі учасники 

домовленості підтвердили свою прихильність принципу «cujus region, ejus 

religio» – релігію підданих визначає той, хто править країною [84, с. 263]. З 

цим принципом пов’язані два важливі аспекти: правовий та релігійний. У 

правовому аспекті цей принцип закріплено у Нантському едикті, що 

встановлював співіснування католиків і протестантів в одній державі, 
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давав політичній площині автономію у стосунку до релігії [146, с. 82]. На 

цьому етапі державотворення визнавалася свобода віросповідання в 

державі, певне роз’єднання державної і церковної влади. На міжнародному 

рівні кожна країна зобов’язувалася не втручатися у внутрішні процеси 

інших держав, визнаючи зовнішній суверенітет. 

У релігійному аспекті на підставі цього принципу відбулася 

територіальна градація за віросповіданням, яка визначила конфесійну 

географію Європи. Через це виникли різні версії національної (або 

регіональної) релігії, в яких політика і релігія були тісно пов’язані, а 

визнання релігійного плюралізму на одній території одразу спричинялося 

до політичної проблеми. Коли суспільства були повністю або майже 

одноконфесійними, то більшої сили набував симбіоз «держава – нація – 

релігія». Інституційне визнання релігійного плюралізму уможливило 

просування політики як нового вектора колективного згуртування. 

Політичне мислення стало альтернативою релігійному. Особливо у 

Франції, де схилялися до думки, що свобода приходить через «відхід від 

релігійних переконань» [32, с. 25-26]. 

У ХVII столітті кількість мусульман у Франції була незначна. 

Основні релігійні конфлікти відбувалися між католиками та 

протестантами. Водночас, у 1647 році було вперше опубліковано переклад 

смислів Корану французькою мовою А. дю Ріє. Це засвідчило інтерес 

французів до мусульманської релігії, внесок у розвиток французького 

сходознавства. Французькі переклади важливі ще й тому, що з них 

неодноразово здійснювалися переклади іншими мовами. Французькі 

переклади нерідко критикувалися, оскільки слово «Аллаг» перекладалося 

як абсолютний, а не контекстуальний синонім слова «Бог». Лише через три 

століття в опублікованому в 1967 році перекладі Д. Массона замість 

«Аллаг» пишеться «Бог» [334]. За три століття відбулися зміни у традиції 

французького перекладу мусульманських релігійних текстів, що 

закономірно стимулювало переосмислення ролі ісламу та мусульман.  
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Приблизно в цей же період, у середині XVII століття, князем Церкви 

А. Ж. дю Плессі, кардиналом Рішельє утверджується принцип 

національних інтересів (raisond’etat), який став засадничим у французькій 

міжнародній політиці. Франція була однією з перших держав-націй, яка 

найяскравіше реалізовувала новий підхід. Відтоді доктрина найвищих 

інтересів держави перетворилася у провідний принцип європейської 

дипломатії [84, с. 49, 55]. Німецький географ Ф. Ратцель, якого вважать 

основоположником політичної географії у праці «Політична географія», 

виклав власну інтерпретацію терміну «сфера інтересів». Прикметно, що 

цей термін набув нового значення продовж останніх десятиліть в мові 

африканської політики. Ним позначають території, які піддаються впливам 

держав-сусідів, навіть зважаючи на наявність зовсім незначної берегової 

лінії. Вчений назвав це сферою державних домагань [151, c. 25]. До слова, 

французький геополітик, професор Французького інституту міжнародних 

відносин Ф. Моро-Дефарж вважає, що сьогодні держави є заручниками 

своєї території та внутрішніх корисливих інтересів [368, с. 847]. Упродовж 

наступних століть зовнішня політика держави ототожнювалася з її 

національними інтересами. За цими підходами можна зробити висновки, 

як саме реалізація національних інтересів формувала напрями та принципи 

зовнішньої політики держави.  

Осмислення змісту та напряму міжнародної діяльності держави, в 

комплексі з іншими факторами, почали виявляти універсальну парадигму 

політичного утворення – тандем національних інтересів і зовнішньої 

політики [28, с. 26]. Національні інтереси все частіше визначають 

політику, яка має «подвійне трактування», як для зовнішнього світу, так і 

для внутрішнього становища в країні. Взаємодія національних інтересів із 

зовнішньою політикою залежить від природи держави та її керівництва 

[28, с. 40, 46]. Підтвердженням цьому є мусульманське питання у 

внутрішній політиці Франції, зростання ролі французької мусульманської 

спільноти, її вплив на політичне житті Франції.  
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У межах дисертаційного дослідження зовнішня політика 

розглядається як діяльність держави у міжнародних відносинах щодо 

інших суб’єктів, відповідно до національних інтересів та пріоритетів, цілей 

внутрішньої політики, що регулюється нормами міжнародного права. 

Зовнішня політика Франції розглядається як діяльність держави на 

міжнародній арені відповідно до її національних інтересів та пріоритетів. 

Принцип національних інтересів закономірно позначився на 

відносинах Франції з ісламським світом, зважаючи на стратегічне значення 

останнього. У європейському науковому колі поширена думка, щодо 

позитивного впливу європейців, французів зокрема, на колоніальні 

території. Натомість зворотний вплив мусульманської спільноти на 

розвиток науки, медицини, інших галузей у європейських країнах 

залишається поза увагою. Франція використовує цей аспект для 

домінування у відносинах з мусульманськими державами. Колоніальні 

експедиції та завоюванням сприяли формуванню у Франції потужної 

наукової школи сходознавства.  

У другій половині ХІХ століття французьке сходознавство досить 

чітко розділилося на дві течії: «академічну» і «прикладну». Перша – 

«орієнталістична», акцентувала на перекладі й осмисленні класичної 

суфійської спадщини безвідносно до її географічної приналежності. 

Інтерес до суфізму мав прикладний характер і спрямовувався на райони 

колоніальної активності метрополії. Академічна орієнталістика, переважно 

сформована С. де Сасі, базувалася у навчальних і дослідницьких центрах 

Парижу та з недовірою ставилася до наукових пошуків колоніальних 

чиновників, військових і мандрівників [69, с. 121-122]. Варто означити 

внесок французьких орієнталістів, перекладачів та лінгвістів. Завдяки 

працям А. де Біберштайна, Ж. Гарсена де Гассі, М. Годфруа-Демонбіна, 

Ш. Дефтемері, Б. Кара де Во, Г. Корбіна були перекладені Коран, праці 

арабських філософів середньовіччя, арабські народні казки та інші твори. 

Дослідники брали участь в експедиційних мандрівках, французькій 
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дипломатичній місії, деякі з них, Ф. Френель й І. Урбан зокрема, прийняли 

іслам. Останній навіть виступав проти колоніалізму та асиміляції 

французами місцевого населення.  

Варто звернути увагу на специфічний інтерес «академіків» до 

мусульманської культури епохи її розквіту. Цей період трактувався, як 

«темні віки», що не заслуговують серйозної уваги. На думку російського 

сходознавця С. Прозорова, серйозних суперечностей між обома напрямами 

французького сходознавства, таким чином, вдалося уникнути. 

«Дослідники-практики» натомість займалися недавнім минулим 

мусульманських країн і сучасною ситуацією. Отримана інформація 

дозволяла спрогнозувати соціальну поведінку нових підданих Франції, а 

отже, дозволяла здійснювати політичні маневри [69, с. 121-122].  

Напрацювання «дослідників-практиків» французького сходознавства 

можна вважати основою ісламського вектору зовнішньої політики Франції. 

Широке коло трактувань сутності ісламу дає уявлення про його роль у 

концепціях та моделях французької зовнішньої політики. У цьому процесі 

враховано також історичні обставини та політичні процеси. 

Для французької школи важливим був принцип історизму. Зважаючи 

на активну роль Франції в історичній ретроспективі, її зовнішні маневри, 

війни та політику щодо сусідніх країн, історики, використовуючи минуле, 

намагаються зрозуміти майбутнє. Хоча йдеться не про прогностику, а 

скорше про вивчення та аналіз певних фактів, на відміну від політологів, 

історики пропонують певну базу для політичного дослідження [22, c. 26]. 

Політологи беруть за основу загальнотеоретичні орієнтири, такі як реалізм, 

марксизм, лібералізм, етатизм, плюралізм, історичний інституціоналізм, 

інституціоналізм раціонального вибору і конструктивізм, що є 

найважливіше під час вивчення міжнародних відносин. Перераховані 

напрями не тільки дають можливість висувати припущення щодо суттєвих 

змін і їх можливого взаємозв’язку, але є логічним продовженням багатьох 

конкретних дослідницьких завдань і теорій, які можна перевірити на 
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практиці [117, с. 34]. Французький політичний курс не завжди був 

послідовний та прямолінійний, зважаючи на історичні та політичні 

процеси. Тому поєднання історичних та політичних процесів 

відображається у концепціях та моделях зовнішньої політики.  

 Опрацювання надбань провідних французьких науковців різних 

наукових шкіл та політичних структур, які власне і здійснили 

визначальний вплив на формування сучасної політичної думки Франції, 

дозволило автору дисертації виокремити три концепції французької 

зовнішньої політики: концепцію колоніальної держави, концепцію 

географічного детермінізму, історіографічну концепцію.  

Перша концепція – колоніальної держави становила підґрунтя 

французької політики з початку ХІХ століття і до 1960-х років, коли 

більшість французьких колоній проголосили незалежність. Її успішно 

реалізовували кардинал Ришельє, Людовик XIV, Наполеон Бонапарт, 

розширюючи в такий спосіб кордони Французької імперії [107, с. 98]. 

Детально розглянути території, які входили до Першої та Другої 

французької колоніальної імперії можна на карті Додатку А. 

Наприкінці XVIII століття із розширенням кордонів Французької 

імперії, через завоювання Єгипту експедиційним військом Наполеона 

Бонапарта у 1798-1801 роках, розпочалася сучасна історія Близького 

Сходу. Після витіснення французів з Єгипту ескадрою Королівських 

військово-морських сил Великобританії, на думку Б. Льюіса, центральні 

країни ісламського світу потрапили у пряму чи опосередковану залежність 

від зовнішніх держав. Відповідно іноземні війська і уряди стали 

домінуючою силою в регіоні [111]. Країни Африки та Близького Сходу не 

просто колонізували, вони стали центром французької зовнішньої 

політики. Тоді ж відбувається формування франко-арабських відносин, 

наукове обґрунтування колоніальної політики та, що важливо, сучасне 

ставлення французів до ісламу.  
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З середини XIX століття з колоніальною політикою були тісно 

пов’язані наукові інститути. Так, зокрема, «Азійське суспільство», 

засноване французькими сходознавцями, зокрема Ж. Гарсеном де Гассі і 

С. де Сасі, Національна школа сучасних східних мов, Інститут 

сходознавства при Паризькому університеті, інші наукові установи та 

об’єднання, академічні дисципліни. Все це мало сприяти вивченню 

незахідних народів і культур. Іслам же розглядався як загроза чи виклик 

європейській колоніальній державі або, принаймні, як реальна чи 

потенційна проблема для неї [347, с. 89]. 

Так, К. Каен у праці «Північна Сирія під час хрестових походів і 

франкське князівство Антіохії», використовуючи термін «колонізація» на 

користь сучасної французької чи сирійської політики, намагався 

адаптуватися до франкських умов «колонізованих» народів, які внаслідок 

завоювання були змушені до спільного проживання. З цим пов’язана 

спроба пошуку елементів франкської історії у східній історії, без 

ґрунтовного аналізу останньої. Щоправда такі пошуки не мають особливих 

успіхів [248, c. 7]. Б. Кара де Во у книзі «Доктрина ісламу» пише про 

значний вплив Франції на розвиток освіти в Туреччині в другій половині 

ХІХ століття [259, с. 144, 147].  

До французької окупації Алжиру основна частина населення 

залишалася неосвіченою. Від початку завоювань Франція, прагнучи 

здобути прихильність місцевого населення, зорієнтувалася на розвиток 

освіти для мусульман у містах, сільській та гірській місцевостях. У 1830-

1840-х роках було відкрито декілька шкіл, два коледжі, засновано 

стипендію для корінних жителів, відкрито медичну школу і аптеку. Проте 

алжирці продовжували чинити опір французькому втручанню [251, с. 218]. 

Арабіст Б. Кара де Во не бачить загрози ісламу та неможливості поєднання 

з європейською освітою, оскільки «мусульманська віра ґрунтується на 

розумі та логіці» [250, с. 278]. 
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Зв’язок сходознавства з колоніальною політикою окреслений у 

маніфесті, надрукованому в 1901 році у провідному французькому журналі 

«Питання дипломатії та колоній». Французькі сходознавці стверджували, 

що Франція стала «великою мусульманською силою». Тоді ж було 

поширене європейське занепокоєння панісламізмом. Європейські 

колоніальні чиновники і фахівці з ісламу використовували цей термін для 

означення почуттів солідарності мусульман поза національними 

кордонами, які можуть мобілізуватися проти колоніального панування. У 

період розквіту європейської глобальної гегемонії, європейці вигадали 

невизначену, але загрозливу ідею про таємну змову жорстоких і 

фанатичних мусульман для повалення колоніального панування шляхом 

кровопролиття [347, с. 91]. Інші науковці стверджували, що поширення 

західних ідей та інститутів призведе до формування нових мусульманських 

еліт, які б активно перейняли нову систему цінностей, що сприяло б 

суспільному реформуванню та модернізації [347, с. 57]. 

Підсумував згасання колоніальної політики, у зв’язку із здобуттям 

незалежності більшістю колоніальних країн у 1960-х роках, французький 

президент В. Жискар д’Естен (1974-1981 роки). Він вказав, що «в історії 

Франції є дві гілки: історія завоювань та історія реформ. Історія завоювань 

пов’язана з розширенням території держави. Знаходячись на 

географічному перехресті Європи, вона зуміла раніше, ніж більшість її 

сусідів, розширити, захистити і об’єднати свої території. Що ж до напряму 

реформ, вона має значно менші досягнення. Франція найгірше керувала 

процесами свого поступу. Суспільство еволюціонувало хаотично, долаючи 

чисельні перешкоди і обмеження революційними поривами. Звідси 

постійна зміна режимів, конституцій та п’ять республік» [56, с. 167]. 

Доречно врахувати міркування щодо колоніальної політики М. Каддафі, як 

колишнього лідера не тільки Лівії, а й одного з найбільш харизматичних 

правителів в регіоні. М. Каддафі закидав Франції, що швидка зміна 

політики колоніалізму має негативний вплив безпосередньо на жителів 
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колоніальних держав. Колоніалізм нав’язував народам свою мову, сприяв 

асиміляції і переконував в тому, що африканці і європейці – це єдиний 

народ, який живе на одному континенті. Впродовж 130 років володіння 

Алжиром, французи переконували автохтонів, особливо через 

формулювання Французький Судан, Французький Алжир, що алжирці є 

частиною Франції і, що вони за бажанням можуть пересуватися в середині 

країни. «У боротьбі проти цієї ідеї загинуло півтора мільйони алжирців, 

але Франція і вся Європа переконували, що Алжир – справді частина 

Франції»[78, с. 160, 168]. Ймовірно, лівійський лідер мав на увазі 

Алжирську війну 1954-1962 років. З огляду на суперечливість політики 

М. Каддафі зовнішньому курсу Франції і ЄС, та її орієнтацію на самостійне 

об’єднання ісламського світу, варто взяти до уваги наслідки політики 

колоніалізму. Здобувши незалежність у 1960-х роках, арабські країни не 

одразу стали незалежними де-факто, деякі і сьогодні продовжують 

залежати від іноземних держав.  

Проблема полягає не тільки у зменшенні впливу Франції в регіоні, а і 

у її відчутті відповідальності за колишні підконтрольні країни. Швидка 

незалежність, відсутність західних традицій самостійного державного 

будівництва, внутрішні конфлікти, регіональні війни негативно вплинули 

на нові держави, тому вони продовжили співпрацю з колишнім 

протекторатом. Це дає підстави говорити про політику неоколоніалізму. 

Зокрема, у політиці національної безпеки та планетарної відповідальності 

щодо новостворених держав.  

Питання постколоніальних відносин входить до наукових інтересів 

французького геополітика І. Лакоста. У проблемі колоніалізму він вбачає 

виключно геополітичний феномен. Сучасні економічні й культурні 

характеристики більшості колонізованих держав є наслідком різних форм 

впливу колоніальної влади і геополітичного вибору колонізаторів [103]. З 

цим погоджуються і арабські лідери. Світ регіонального простору не 

помічає духовних і культурних зв’язків, оскільки вони не практичні, не 
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прагматичні, нематеріальні і не приносять економічну користь. Релігію, 

національність, колір шкіри і навіть мову не пов’язати із економікою й 

відповідно – практичною користю [78, с. 43]. 

Концепція колоніальної держави має значення в розумінні сучасних 

відносин Франції та країн Африки, пояснює причини політики щодо 

іммігрантів-мусульман, зовнішню політику, що відображає одне із завдань 

дослідження. З невдачею цієї політики завершилася епоха французького 

колоніалізму й історія Четвертої Французької Республіки. Задля 

збереження Франції була проголошена нова Конституція. У країні 

актуалізувався пошук нової моделі зовнішньої політики щодо колишніх 

колоній, які вибороли місце самостійного суб’єкта міжнародних відносин. 

Друга концепція зовнішньої політики – концепція географічного 

детермінізму, яку можна розглядати на основі французької географічної 

школи, фундатором якої є В. де ЛаБланш. Важливий внесок здійснили 

географи та геополітики Е. Реклю, І. Лакост, Ф. Бродель, Ф. Моро-Дефарж. 

На базі географічних концепцій пізніше сформувалася геополітична 

школа. Її пов’язують із виходом журналу І. Лакоста «Геродот», в якому 

один з розділів так і називався «Геополітика». Пізнє її виокремлення в 

наукову площину пов’язують з переоцінкою географічного простору та 

кліматичних умов і з применшенням ролі політики, яка перетворює простір 

і кордони. Тож, підхід до політики, що бере до уваги вплив географічного 

становища країни на її зовнішню політику і є геополітикою [92, с. 126]. Це 

один із способів вивчення зовнішньої політики держави, пояснення її 

міжнародної активності.  

Одним із перших описував вплив кліматичних умов на державу Ш.-

Л. Монтеск’є. У праці «Перські листи» він порівнює країни зважаючи на 

їхні кліматичні умови та географію. Тільки в окремих випадках закони 

одного народу можуть виявитися придатними для іншого народу. Закони 

мають відповідати фізичним властивостям країни, її клімату, якостям 

ґрунту, його положенню, розмірам, способу життя народу, рівневі свободи, 
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релігії населення, його ментальності, чисельності, моралі і звичаям [120]. 

Ш.-Л. Монтеск’є також вказує на вплив клімату на колонізацію. Людям не 

варто залишати звичні місця проживання. Наслідком колонізації зазвичай є 

послаблення метрополій, а також незначний відсоток заселення країн, які 

колонізуються [207, с. 95]. Ф. Ратцель дотримувався протилежної думки, 

позаяк шляхом отримання нових територій, держава акумулює більше 

ресурсів. Це означає посилення позицій на світовій арені [151, c. 20-22]. 

Останній підхід чітко вписування в концепт французької політики. 

Значна увага до політичної географії зумовлена пошуком 

геополітичного становища, зважуванням сильних і слабких географічних 

та природних ознак, їхнього використання у задоволенні національних 

інтересів. Частково ці дослідження здійснювалися для виправдання 

взаємодії різних континентів, кліматів, цивілізацій у колоніальній політиці. 

У статті «Відмінний характер географії» 1913 року В. де Ла Бланш вбачає 

завдання географії у з’ясуванні, яким чином фізичні та біологічні закони, 

що керують світом, поєднуються і змінюються на різних частинах поверхні 

Землі [429]. Географ Е. Реклю, автор дев’ятнадцятитомної праці «Земля і 

люди», пов’язує могутній вплив географічного середовища з успіхами 

європейської нації. Саме умови ґрунту, клімату, форми і розташування 

материка надали європейцям можливість стати першими в пізнанні Землі 

та упродовж тривалого часу утримувати цю першість [156, с. 5]. Окремий 

том присвячений природній характеристиці міст Франції, її ресурсам, які 

можуть бути використані, зокрема, у зовнішній політиці. Французький 

історик Ф. Бродель вбачає головний недолік зовнішньої стратегії у 

відсутності воєнно-морської міцності Франції. Зазвичай військово-

морський потенціал Франції залишався незатребуваним. Для ведення і 

планування широкомасштабної політики на морях, Франція мала б 

виконати одну умову – вирватися з безперервних сухопутних війн, що 

дозволило б воювати лише на морі, й відповідно, мати один воєнний 

бюджет – воєнно-морський. На підтвердження своєї думки, Ф. Бродель 
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використовує цитату невідомого спостерігача з Тулона: «Франції ніколи не 

бути могутньою державою, яка викликає страх і повагу у сусідів, якщо 

тільки вона не стане володаркою моря. Хто володіє морем, той володіє 

всім світом» [23]. Зважаючи на те, що Францію омивають Атлантичний 

океан та Середземне море, її зовнішня політика пов’язана з морем, 

контролем морських просторів, прибережних регіонів. Особливість 

Середземного моря в тому, що воно поєднує два континенти, що дає 

Франції можливість використовувати для свого впливу країни 

Середземноморського регіону.  

Континентальні та морські кордони Франції дозволяли впливали на 

суть її міжнародної політичної активності [125]. Засновник німецької 

школи геополітики К. Хаусхофер звертав увагу, що ситуація з кордонами в 

Європі висвітлювалася у французьких книгах, у назвах яких спершу 

згадувалася Європа. Хоча у текстах йшлося про питання державних 

володінь Франції [209, с. 199]. Відповідно постійна полеміка з німецькими 

геополітиками визначили коло і зміст тих ідей, які французькі вчені внесли 

в геополітику як наукову дисципліну [125].  

Ф. Моро-Дефарж вбачає причину надмірної уваги науковців до 

географії в тому, що «термін «геополітика» досить зручно 

використовується у Франції для позначення реалій епохи. Французи 

знають, що їх країна перестала бути центром світу, як це було в XVII – 

XVIII століттях, тому їм доводиться засвоювати таку науку, як географія, 

перегортаючи атласи та читаючи книги» [122, с. 145]. Реалізувати 

геополітичні амбіції Франція намагалася через захоплення нових 

територій. Тому, на думку геополітика І. Лакоста, виключно 

геополітичним феноменом є колонізація. Вона існувала практично на всіх 

континентах: у всій Африці і Америці, і в більшій частині Азії. Держави, 

які не зазнали колонізації, також розглядаються у руслі колоніалізму, 

оскільки майже всі вони здійснювали завоювання [103]. Розвиток географії 

та геополітики в регіонах Сходу та Заходу мали суттєві відмінності через 
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протилежні оцінки типів цивілізації. Європейські науковці намагалися 

знайти співвідношення, а відповідно і обґрунтування території держави, її 

географічних даних, могутності, сили, відносин з сусідами, інших 

компонентів, які визначають геополітичне становище держави.  

Третя концепція зовнішньої політики – історіографічна, 

розробниками якої є М. Блок, Ж. Ле Гофф, Л. Февр, Ж. Дюбі та інші 

представники декількох поколінь школи «Анналів». Остання 

сформувалася на основі однойменного журналу «Аннали. Економіка, 

суспільство, культура», що безперервно виходить з 1929 року [183, с. 39].  

Позаяк, вихід журналу співпав з розквітом колоніальної ідеї у 

Франції, в інтелектуальному полі Аннали швидко нав’язали власну 

гносеологічну революцію: порвали з традиційною історією, особливо з 

історією політичною, підняли економічні та соціальні проблеми регіону, 

питання ментальності та світосприйняття. Публікації, рецензії на книги, 

замітки фахівців рясніли з’ясуванням колоніальної політики європейських 

країн, і особливо Франції. Перші десять років майже всі тексти в журналі 

про незахідні суспільства в рубриці «статті» стосувалися Африки. Така 

присутність свідчить про важливість регіону для французької колоніальної 

імперії. Особливу увагу питанню приділяв Л. Февр, автор понад 

шістдесяти журнальних оглядів, географія яких охоплювала присутність в 

Карибському басейні, Алжирі, Марокко, в Африці на південь від Сахари 

[392, c. 121-123]. Його доповідь «Шедевр французького колоніалізму: 

Медеа» вплинула на розвиток всього напряму [280, с. 156]. 

М. Блок, засновник журналу вважав, що перша і найочевидніша 

допомога, яку очікують від ретельного порівняння фактів, почерпнутих в 

несхожих і прикордонних суспільствах – це можливість виявлення 

взаємовпливів [18, с. 71]. Особливість концепції в тому, що науковці 

розглядають історію не як науку, а як спосіб пізнання, намагаються не 

просто заповнити історичні прогалини, пояснюючи теперішнє через 

призму минулого, звертаються до фактів, подій, особистостей в історії та 
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політиці. Можна припустити, що вплив на школу «Анналів» здійснив 

біхевіористичний напрям. У власній дискусії про місце політичної історії, 

Ж. Ле Гофф називає її не «становим хребтом», а скоріше «ядром» історії 

[106, с. 190]. Ж. Дюбі вбачає в цій орієнтації зв’язок з політичною 

ситуацією у Франції, зі змінами, які відбулися в результаті заворушень у 

1968 році, з кінцем голлістського режиму і, крахом пануючої ідеології. 

Життя ставило питання, відповіді на які, мали дати історики [52]. Серед 

зовнішніх причин заворушень у 1968 році у Франції називають завершення 

Алжирської війни, нафтову кризу 1962-1978 років, що, незважаючи на 

економічне процвітання самої Франції, негативно вплинули на авторитет 

французької влади, зумовили недієвість її зовнішньої політики та не 

володіння ситуацією. Попри величезні витрати на озброєння і чисельність 

армії, Франція не тільки програла війну в Алжирі, владна і військова 

верхівка поставила під загрозу саму її державність. 

На думку Ж. Дюбі вивчення політичної сфери не зводиться до 

вивчення причинно-наслідкових зв’язків, а до прагнення аналізувати 

первинні фактори явища. Так, події і біографії вивчаються не заради них 

самих, а з метою отримання інформації. Висловлювання сучасників з 

приводу події оприявнює приховане, те, що визначає дії чи умови, що 

призвели до кризи [52]. У праці «Бої за історію» Л. Февр піднімає болюче 

для Франції питання післявоєнних років. «Франція зробила свій вибір. 

Вона вибрала катастрофу. Вибір цей нікому не зрозумілий. Ми шукали 

Францію там, де їй належало бути. Але там її не виявилося. Вона грала в 

ляльки, які дісталися їй від бабусі. Грала з розумним виглядом. З 

поклонінням. Грала по-дурному» [183, с. 61]. Це твердження науковця 

необхідно враховувати, досліджуючи вектори зовнішньої політики 

Франції, співвідношення національних амбіцій з її можливостями. 

Науковці-аннали порушують питання ролі французів у сучасному світі, 

шукають витоки втрати центру Європи та, формують сучасну французьку 

політичну думку.  
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Так, понад півстоліття автори журналу «Аннали» переймалися 

співпрацею Західних держав та країн Близького Сходу, багатих нафтовими 

родовищами, європейською участю в нафтових кампаніях, близькосхідним 

та середземноморським курсами європейських держав. У публікаціях 

багатьох авторів присутня думка щодо участі Франції у збереженні миру в 

регіоні, її спроможності різноманітними політичними засобами досягнути 

порозуміння між нафтовими державами. В останні десятиліття французька 

політика на Близькому Сході в національному і європейському вимірах 

набула широкої інституціоналізації [315, c. 941]. 

На думку сирійської політологині Б. Кодмані, завдання Франції 

полягає в ролі і присутності французів в регіональній комплексній 

шахівниці, в якій перетинаються і переплітаються кілька типів 

партнерських відносин: національна політика різних європейських держав, 

в тому числі французька політика щодо гетерогенної групи арабських і 

неарабських держав Близького і Середнього Сходу; політика 

Європейського Союзу в процесі арабо-ізраїльських відносин; партнерство 

між Європою і країнами південного берега Середземного моря і, зокрема, 

французька політика щодо Середземномор’я, особливо в західній частині 

Магрибу. Головна суперечка точиться довкола політики Франції на 

Близькому Сході щодо Іраку, Лівану, присутності в Саудівській Аравії, 

малих монархіях Перської затоки та Ірану [315, c. 944]. Пояснення 

французького інтересу до природних ресурсів арабських країн 

неодноразово піднімається французькими авторами в історичному 

контексті, у аналізі тяжіння до минулого, її політики, налагодження 

зав’язків з країнами регіону. Значна увага приділяється політиці та 

рішенням Ш. де Голля, відмінності в політиці його наступників. Науковці 

в пошуках зовнішньої стратегії вказують на труднощі у формуванні 

довгострокових цілей, відтак французька політика тісно поєднана з 

історією регіону і національними інтересами. 
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Зокрема, французький дипломат, посол Франції в Сирії (1975-1981 

років) Ф. Роульйон звертає увагу, що французькі цілі на Близькому Сході в 

середньостроковій і довгостроковій стратегії визначені не досить чітко. У 

короткострокових цілях Франції – підготувати ґрунт для «національної 

незалежності», а саме урівноважити взаємовідносини з країною чи групою 

країн, розвивати природні ресурси без колоніалізму. Така політика 

обмежує вигоду кожної держави, незалежно від її розміру, влади та 

можливостей тиску [394, с. 647, 649].  

Загалом, зовнішня політика Франції має одну з найдавніших історій, 

порівняно з іншими державами. Вона є основоположницею принципу 

формування зовнішньої політики через реалізацію національних інтересів 

у новій системі міжнародних відносин. Із підписанням Вестфальського 

мирного договору, Франція стала прикладом для наслідування 

державотворення та однією із засновниць нової системи міжнародних 

відносин. Два головні аспекти – визнання релігійного плюралізму та 

відокремлення внутрішньої і зовнішньої політики. Попри переплетення 

історії християн та мусульман, свободу віросповідання після Французької 

революції, основна конфесійна боротьба тривала між католиками і 

протестантами. Іслам був чужий для Франції. Однак, зовсім не чужими 

були ісламські країни. Зважаючи на те, що тривалий час в основі 

французької політики знаходилася колоніальна політика, головний вектор 

її політики зосереджувався в арабському регіоні – країнах Близького Сходу 

та Північної Африки. 

Таким чином, французькі концепції зовнішньої політики – 

колоніальної держави, географічного детермінізму, історіографічна – 

пов’язані з її політичною історією та традиціями, задоволенням 

національних інтересів через використання території та ресурсів колоній. 

Це підтверджують дослідження французьких сходознавців, географів, 

істориків. Розглянуті концепції відповідали політиці Франції ХІХ-ХХ 

століття, сформованій нею місії і величі Французької колоніальної імперії. 
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У географічних, природних чинниках, історичних умовах французькі 

колонізатори знаходили виправдання своїй політиці. Ці концепції 

демонструють арабський вектор французької політики і, водночас, її 

прогалини. Останні призвели до краху колоніальної політики, пошуку 

нових концепцій та моделей зовнішньої політики, які б відповідали новим 

викликам міжнародних відносин.  

  

1.3. Ісламський вектор у сучасних моделях французької зовнішньої 

політики 

 

Поразка Франції у Другій світовій війні, зміна міжнародної системи, 

розпад Французької колоніальної імперії та прийняття Конституції П’ятої 

Французької Республіки вимагали від Франції змін у підходах та реалізації 

зовнішньополітичного курсу. Перед Францією постала проблема 

визначення нового курсу, ідентифікації наднаціональних структур. За 

нових умов країні вартувало відмовитися від своєї оборони, своєї політики, 

своєї долі на користь атлантичної гегемонії, поступитися іншим впливом, 

співпрацею і дружбою з країнами «третього світу» [67, с. 188]. Саме 

бажання зберегти вплив регіонального лідера посприяло конституційним 

змінам, передачі ключових повноважень главі держави та створенню 

міцної президентської Республіки відповідно до Конституції 1958 року.  

Конституція Франції наділяє Президента головними 

повноваженнями у сфері зовнішньої політики. Він має діяти у разі 

серйозної чи безпосередньої загрози інститутам Республіки, незалежності 

нації, цілісності її території. Також Президент є головнокомандувачем і 

відповідно визначає військову та оборонну політику держави. У зовнішніх 

справах Президент веде перемовини про підписання договорів та їх 

ратифікацію [325]. Чіткий розподіл повноважень між законодавчою і 

виконавчою гілками, спрямований на зміцнення державної влади в руках 

президента та уникнення парламентських криз, як це було у міжвоєнний 
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період. Тому в аналізі моделей зовнішньої політики значна увага відведена 

президентській політиці, його діяльності, виступам, промовам, підписаним 

договорам та закордонним візитам.  

Парламентом Франції приймаються законодавчі акти, які 

обумовлюють напрями і завдання зовнішньої політики держави, яка 

заздалегідь визначена президентом. Наприклад в рамках Закону 2014-773 

«Керівництво і планування в галузі політичного розвитку і міжнародної 

солідарності» Франція сприяє розвитку країн в економічній, соціальній, 

екологічній та культурній сферах, визначає політику в боротьбі з бідністю, 

голодом, сприяє справедливому економічному розвитку, миру, 

стабільності, захисту прав людини. Франція визначає пріоритети у своїх 

колишніх колоніях, оскільки «не менше 85 відсотків своїх фінансових 

ресурсів буде спрямовувати на розвиток країн Африки – на південь від 

Сахари, південних сусідів та на країни Східного Середземномор’я [360].  

Орієнтуючись на політику Ш. де Голля, його наступники активно 

впливали на свої колишні колонії. Доречно говорити про політику 

неоколоніалізму, в чому неодноразово звинувачують Францію. Найкраще 

розглянути прояви явища у трьох найважливіших моделях зовнішньої 

політики Франції, орієнтованих на «арабський напрям» – модель 

регіонального архітектора, політика національної безпеки та політика 

глобальної відповідальності. У наступних розділах будуть розглянуті 

засоби та механізми реалізації цих моделей зовнішньої політики. Наразі 

розглянемо витоки, основні засади та головні проблеми, які виникають під 

час втілення цих моделей. 

Перша – модель регіонального архітектора, насамперед пов’язана з 

ідеями європейського об’єднання французьких державних діячів Ш.-І. де 

Сен-П’єра, Наполеона, А. Бріана [209, с. 278]. Вперше ідею створення 

Європейського Союзу запропонував Прем’єр-міністр і міністр 

закордонних справ Франції А. Бріан на Асамблеї Ліги Націй 5 вересня 

1929 року [138, с. 292]. Оцінити створення єдиного європейського 
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простору, як самостійного напряму у зовнішній політиці, Франція змогла 

тільки після розпаду колоніальної імперії. Ідеологами цього процесу 

можна назвати Ш. де Голля, Ж. Моне, В. Жискара д’Естена (1974-1981 

роки), Ж. Ширака (1995-2007 роки).  

Ш. де Голль вважав, що європейські держави є основною ланкою 

планети – центром, який несе на собі всю відповідальність щодо інших 

континентів. Європа стимулює і навіть спрямовує духовний і технічний 

розвиток світу [6, с. 109]. Його погляди сформувалися в концепції «Європа 

вітчизн», яка базувалася на принципі міждержавного співробітництва 

суверенних держав-учасниць на противагу «наднаціональному» принципу 

[203, с. 344]. Вагома роль в утворенні ЄС належить державному діячу 

Ж. Моне та його догмі: «Франція тепер занадто мала, аби вирішувати свої 

проблеми самостійно» [56, с. 96]. Відповідно інституціональна Європа 

консолідувалась на ґрунті ідеї архаїчності національних меж і 

неможливості сучасного суспільства вижити в межах «маленьких націй» 

[119, с. 133]. Надалі у французьких президентів європейський вектор 

ставав стержнем всієї зовнішньої політики та впливав на внутрішнє життя 

країни [135, с. 322-323].  

Значний внесок в розвиток ЄС здійснив один із лідерів голліської 

партії, президент Франції Ж. Ширак, оскільки вважав, що європейська 

спільнота має визначити роль ЄС у світі. «Європа-держава? Політична 

Європа? Справа не у формулюванні, а в тому, щоб зробити Європу 

першорядним політичним гравцем у світі для збереження миру, зменшення 

міжнародної напруги. Багатополярний світ, до якого закликає Франція, 

принесе рівновагу та гармонію. Головна зацікавленість Франції полягає в 

тому, щоб Європа та її ідеї зайняли своє місце у світі. Єдність, 

солідарність, захист цінностей і спільні інтереси – це основа зовнішньої 

політики і оборони» [270]. Так, Ш. де Голль заклав основний фундамент 

для подальшого руху Франції, а його погляди стали дороговказом для 

наступників. Проте просування власних інтересів та прагнення утворити 



46 

 

потужне військово-політичне утворення, підконтрольне Франції, 

наражалося на постійну критику та незгоду з боку інших держав Європи, 

сповільнювало міждержавну співпрацю.  

Європейська концепція мала недолік для самої Франції: 

розчарування французів та їхня нечисленна підтримка. Більшість ініціатив, 

які відстоювали французькі президенти, наражалися на супротив 

політичної верхівки і не знаходили підтримки серед французів. Будучи 

одним із головних ініціаторів процесів творення ЄС, Франція сама ж їх 

гальмувала. Так, у 1954 році Франція відмовилася затвердити Європейське 

оборонне співтовариство (ідея створення належала Франції), наклала два 

вето на вступ до Європейського співтовариства Великої Британії (1963 рік 

і 1967 рік), відмовлялася від свого місця в Раді Європи, чим спричинила 

«кризу порожнього крісла» (червень 1965 рік – січень 1966 рік). Також 

французи відхилили проект Договору про Конституцію Європи, 

підготовлений під керівництвом В. Жискара д’Естена [47, с. 19]. Це 

свідчить про те, що Париж у своєму зовнішньому курсі не врахував 

національних настроїв та не спрогнозував наслідків зовнішньої політики, 

одним з яких є наплив мігрантів. Президенти Франції вбачали свою місію і 

обов’язок в укріпленні європейського об’єднання. Франція увесь час 

намагалася стати домініоном і проводити власну політику у структурі, яка 

передбачала рівність та партнерство.  

Ідеї об’єднаної Європи критикували науковці. Так, зокрема, 

Ж. Ле Гофф вказує на те, що сьогоднішньому складу Європи доводиться 

мати справу з амбіціями Франції та Німеччини. Це підтримує стабільність 

в Європі, проте породжує нерівність і створює напругу в Європейській 

спільноті [105, с. 68]. Ф. Кардіні в монографії «Європа й іслам» бачить 

Європу, як і раніше суттєвою фінансовою і економічною силою, яка проте 

не володіє справжніми загальноєвропейськими інститутами і не здатна 

проводити самостійний політичний курс, не узгодивши його зі своїм 

американським союзником [80, с. 285]. Ряд недоліків виділяє французький 
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філософ А. де Бенуа: «Перш за все, це прагнення одразу створити Європу 

економічну, на шкоду політичній і культурній. Друге, це спроба створити 

Європу без народів Європи. Третя помилка – це створення Європи зверху 

технократичним і бюрократичним чином, а не знизу. Четверта помилка 

полягає в тому, що Європа надала пріоритет розширенню Європи, а не 

поглибленню її політичних структур. «Єдина» Європа стала створюватися 

надто поспішно. І останнім, чи не головним недоліком є нечітка мета 

створення цієї єдиної Європи» [182]. 

Процеси початку 1990-х років, а саме завершення «холодної війни», 

поява нових держав у Центрально-Східній Європі та зміни біполярної 

системи на багатовекторну активізували будівництво європейської 

структури. Франція, нарощуючи підтримку ЄС, доклала більше зусиль для 

розширення об’єднання за допомогою країн Середземномор’я. 

Європа стає символом опору, притулком для захисту прав людини 

проти тих режимів, які ними нехтували [119, с. 132]. Чисельність мігрантів 

на її континенті збільшується залежно від війн та військових конфліктів в 

арабських країнах. Мусульманська спільнота Франції, яка є найбільшою 

серед європейських держав, слугує внутрішньою підтримкою для 

інтеграційних процесів середземноморського регіону. 

Розуміючи вплив міграційних процесів на зміну чисельності 

національного складу європейського населення, Ф. Кардіні вважає, що на 

сучасному етапі Європа більше не є центром світової політики [80, с. 285]. 

Без урахування ісламського чинника неможливий серйозний сучасний 

прогноз подальшого розвитку Європейського континенту [183, с. 388]. 

Щодо урядів і народів дар-аль-ісламу Європа займає невпевнену і 

двозначну позицію. Недоліком цього є погане інформування 

європейського суспільства про релігійні і культурні особливості 

ісламського світу. Доступний мізер інформації, трансльований у ЗМІ, не 

сприяє формуванню уявлення про іслам, як про релігію миру [80, с. 285]. 

Зміна вектору міжнародних відносин впливає на зміну в європейській 
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політиці. Ісламський напрям стає складовою політики Європейського 

Союзу через співпрацю з країнами Середземномор’я, через тісну 

співпрацю Франції з арабським регіоном загалом, та через чисельну 

мусульманську спільноту, на основі якої формується політика щодо 

іммігрантів, політика інтеграції, толерантності та мультикультуралізму. Це 

формує образ Європи, зокрема Франції, як захисника прав, цінностей, 

свободи, гаранта миру та безпеки. Це ті головні цінності, які Франція 

намагається поширити в арабському регіоні через відповідні напрями 

співпраці. 

Друга модель зовнішньої політики Франції – політика національної 

безпеки, яка включає політику ядерної парасольки та ядерного 

стримування. Франція шукала надійний спосіб гарантування власної 

безпеки, яким стала ядерна зброя – швидкісна можливість знищення 

супротивника. Ідеологи такої моделі належали до групи «пуризму», тобто 

прихильники так званого «чистого» або «абсолютного стримування». Їхні 

наукові доробки увійшли до доктрини «стримування слабким сильного». 

До цієї групи належать генерали П. Галлуа, А. Бофр, Л. Пуар’є, Ж. Б’юн, 

які є фахівцями з ядерної безпеки. Важливу роль у стратегії національної 

безпеки Франції займають наукові центри – Французький інститут 

міжнародних відносин (IFRI), Інститут стратегічних і міжнародних 

відносин (IRIS), Інститут вищих досліджень національної оборони 

(IHEDN), Група з дослідження ядерних проблем і міжнародних та 

стратегічних відносин (GENERIS). 

Ядерна сила стала основою військової доктрини П’ятої Республіки. 

У 1960 році президентом Ш. де Голлем був затверджений план реалізації 

чотирьох ядерних програм, розрахованих на 1960 – 1982 роки. У 1964 році 

ввели в дію перші ескадрильї французьких атомних бомбардувальників. У 

червні 1964 році президент урочисто заявив про те, що Франція стала 

ядерною державою та відмовилася у 1970 році приєднуватися до Договору 

про непоширення ядерної зброї [215, с. 30].  
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Застосування ядерної зброї критично оцінювали науковці та 

військові. На думку французького генерала, фахівця з ядерної зброї 

П. Галлуа, розвиток військової техніки призвів до створення балістичної 

ракети з ядерним бойовим зарядом. «Держава, яка кинула виклик іншій 

державі, ризикує втратити за декілька годин, все що створено нею до 

цього. І опинитися відкинутою на декілька десятиліть назад, навіть, якщо 

вона володіє переважаючою військовою міццю» [35, с. 29]. Франція, як і 

інші держави, не може базувати свою зовнішню політику на загрозі 

застосування ракет з ядерними бойовими зарядами. Така політика може 

бути небезпечною, якщо ніхто не сприйматиме її серйозно. Термоядерні 

ракети матимуть значення, якщо виключні обставини легітимізують їх 

використання [35, с. 192]. Український політолог В. Манжола розглядає 

ядерні плани Франції, як прагнення французьких правлячих кіл зменшити 

розрив між її широкими зовнішньополітичними інтересами і доволі 

скромним військово-економічним потенціалом за допомогою створення 

сучасної ракетно-ядерної зброї. Франція розглядала ядерну зброю за 

такими перевагами, як: 

− спосіб політичного тиску на США; 

− вплив на вироблення стратегії НАТО, яка відповідала б інтересам 

Франції; 

− захист від можливого відродження німецького реваншизму; 

− компенсація економічних негараздів у державі; 

− основна «цитадель свободи» для власного захисту та сусідніх 

європейських держав.  

Іншими словами, французька «ядерна парасоля» пропонувалася в 

обмін на визнання лідерства Франції у Європі [115, с. 10-11]. 

Намагаючись самостійно використовувати свій ядерний арсенал і 

зменшити втручання Сполучених Штатів у свою зовнішню політику, у 

1966 році за рішенням Ш. де Голля Франція вийшла зі складу НАТО [281]. 

Це послужило однією із причин появи офіційного документу національної 
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оборони Франції «Білої книги» (Перший том вийшов у 1972 році, другий – 

у 1973 році). Головними принципами оборонної політики, які згодом 

увійшли в документ, були відповідальність за безпеку держави; відмова від 

будь-якої інтеграції, яка не дає можливості діяти в межах союзів, склад і 

сфера діяльності яких можуть розвиватися; озброєння військовими 

засобами, що дозволяють Франції грати у світі ту роль, на яку вона 

претендує [67, с. 219]. Окреслені принципи, стосувалися не стільки 

внутрішньополітичних питань, скільки стратегії захисту національних 

інтересів та її зовнішньополітичного курсу, що і сформувало нову 

концепцію зовнішньої політики Франції. «Біла книга» виходила в чотирьох 

редакціях французьких президентів – Ж. Помпіду (1972 рік), Ж. Ширака 

(1994 рік), Н. Саркозі (2008 рік), Ф. Олланда (2014 рік) та відповідала 

викликам зовнішньої політики, амбіціям Франції та стану міжнародних 

відносин. 

Крім власної держави, французька ядерна політика поширюється на 

країни Близького Сходу. Дуга кризи, яка перетинає Близький Схід 

(Ізраїльсько-палестинський конфлікт, Ірак, Іран, Ліван) характеризується 

сталою напругою і новими конфліктами, що в цілому є джерелом проблем 

для Франції та ЄС, тоді як вони мають враховувати країни арабського 

регіону як близьких партнерів [328, с. 15]. Зважаючи на те, що регіон 

багатий природними ресурсами та є суттєвим імпортером ядерного палива 

в Європу, арабські країни прагнуть підвищувати власну ядерну 

потужність. Впродовж декількох років Франція постачала в Ірак ядерне 

обладнання й матеріали, аж до початку ірако-іранської війни 1980-1988 

років, яка заморозила ядерні проекти. Однак, після її завершення в обох 

країнах збереглися впливові сили, які хотіли бачити серед атрибутів своєї 

влади ядерну зброю в «ісламській» чи «націоналістичній» оболонці [100, с. 

50]. Франція неодноразово зазнавала критики за постачання озброєння та 

підтримку учасників збройних конфліктів. Суперечлива політика підриває 

довіру до Франції та посилює загострення конфліктів в арабському регіоні. 
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Перша офіційна військова доктрина була опублікована президентом-

голлістом Ж. Помпіду у «Білій книзі по національній обороні». Цей 

документ мав дати відповідь на два головні питання: що має захищати 

Франція і якими засобами? [215, с. 44]. Соціаліст Ф. Міттеран, 

балотуючись на найвищий пост у державі, пропонував свій варіант 

поведінки Франції на міжнародній арені, але, прийшовши до влади, 

дотримувався голлістських принципів, перш за все, принципу захисту 

«національної незалежності» [215, с. 59]. Ф. Міттеран (1981-1995 роки) 

одночасно критикував Ш. де Голля за його незгоду з політикою контролю 

над озброєнням і за створення ядерних ударних сил [20], але продовжував 

ту ж лінію, представляючи Францію місіонером, який бореться зі світовим 

диктатом двох імперій – США і СРСР [205, с. 446]. 

Про підтримку доктрини стримування Ф. Міттеран офіційно заявив у 

1978 році. Проте лише на початку 1990-х років, після зникнення 

радянської загрози, Франція активізувала зусилля у сфері роззброєння. У 

квітні 1992 року Ф. Міттеран прийняв рішення про тимчасове припинення 

ядерних випробувань. 3 серпня 1992 року Франція офіційно приєдналася 

до Договору про непоширення ядерної зброї [20]. Із завершенням холодної 

війни та розпадом СРСР, наступники Ф. Міттерана розпочали курс на 

зближення Франції з НАТО. Цей процес виявився доволі тривалий, 

оскільки Франція прагнула повернення до організації на максимально 

вигідних умовах.  

Проамериканський курс Н. Саркозі (2007-2012 роки) повернув 

Францію до НАТО. Президент виділив п’ять стратегічних завдань 

військової реформи до 2025 року, яка описана у третій «Білій книзі»:  

− досягнення автономії у прийнятті рішень;  

− політика «стримування», як гарантія незалежності держави;  

− захист національної території через використання хімічного, 

біологічного, радіологічного, ядерного обладнання;  
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− можливість втручання в стратегічну дугу від Атлантичного до 

Індійського океану;  

− визнання переорієнтації для запобігання криз [404].  

Проте жорстка поведінка президента, міжнародні скандали щодо 

підтримки Францією диктаторських режимів в Африці негативно вплинули 

на імідж Франції. Його конкурент на виборах та наступник соціаліст 

Ф. Олланд (обраний у 2012 році) вже з перших днів продемонстрував, що 

його каденція матиме суттєві відмінності.  

У «Білій книзі» Ф. Олланд традиційно окреслив завдання: захист, 

стримування, реагування. Особливістю документа є визнання військових 

операцій, як «найважливішого елемента» безпеки. Відтак, дії Франції в 

Афганістані, Кот-д’Івуарі, Лівії, Малі вплинули на концептуальні погляди 

керівництва країни, яке зайняло позицію активного втручання в іноземні 

конфлікти під виглядом захисту національних інтересів [13].  

Успіх зовнішньої політики Франції пов’язаний із послідовністю 

керівників держави. Ш. Де Голль заклав міцний фундамент зовнішньої 

політики П’ятої Республіки, що й визначило у подальшому орієнтири для 

наступних президентів, незалежно від їхніх політичних ідеологій. 

Французькі президенти почасти розривалися між створенням європейської 

зони безпеки, де б Франція зайняла лідируючу позицію і щоразу, зазнаючи 

поразки та невизнання свого домінуючого становища, поверталися до 

звичної для себе концепції «національної незалежності». Характерно, що 

після надання незалежності своїм колоніям, з кожною наступною 

редакцією «Білої книги» сфера впливу та стратегічні завдання постійно 

збільшувалися. Врешті, Ф. Олланд в останньому документі запропонував 

законне обґрунтування військовій інтервенції Франції.  

Певним продовженням другої моделі є розгляд третьої – політики 

«глобальної відповідальності».  

На зламі ХХ-ХХІ століть Франція активно проводить гуманітарну та 

військову інтервенцію. Планетарний вплив Франції передбачає також і 
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військову участь в Африці. До початку 1995 року Франція розташувала 

там дев’ятитисячний військовий контингент. Французькі військові мали 

сприяти політичній стабільності і забезпечувати безпеку європейського 

населення колишніх французьких колоній. Спочатку Франція обходилася 

власними силами. У 1989 році французькі військові висадилися на 

Коморах після вбивства президента А. Абдаллаха. У 1990 році виступили 

на захист уряду Габони проти інсургентів. У 1991 році проводять 

евакуацію європейців під час заворушень у Заірі [132, с. 85]. Перше 

міжнародне звинувачення, внаслідок військового втручання, Франція 

зазнала після геноциду в Руанді у 1993-1994 роках [397]. Французи не 

змогли власними силами врегулювати конфлікт, зумовлений, зокрема, й 

наслідками їхньої колоніальної політики.  

Франція використовує механізми ЄС для розширення євро-

африканського партнерства. Вона нерідко виступає ініціатором надання 

міжнародної допомоги бідним країнам, в тому числі через списання боргів 

[132, с. 87]. Окрім подолання бідності та розриву між багатою Північчю та 

бідним Півднем, Франція демонструє жест доброї волі та прагне 

підтримувати позитивний імідж на теренах колишніх колоній. Проте ці дії 

не зменшують критику французької армії у військових операціях та не 

стримують її активного втручання у внутрішній суверенітет інших держав. 

Відхід від зовнішньої політики, яка орієнтована на блиск та 

сенсаційні тріумфи, а не на довгострокову, клопітку роботу, стане для 

Франції найважчим. Це відмова від такої політики, яка вже не в змозі 

відрізнити тактику від стратегії, гру від результату, і спрямована на 

самоствердження [7, с. 14]. На думку російського політолога 

Ю. Рубінського, забезпечення Франції міжнародного статусу першокласної 

держави визначало вибір її союзників, партнерів у міжнародних справах. 

Такий підхід дозволяє Франції збільшувати свою вагу, укріплювати свої 

позиції за рахунок союзних зв’язків, водночас проводячи політику 

балансування, не потрапляти в залежність до жодного з учасників союзу. 
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Це балансування сприймалося не тільки в середині імперіалізму чи між 

промислово розвиненими країнами і «третім світом». Воно 

спрямовувалося на закріплення за Парижем ролі посередника, який зв’язує 

ланки між Сходом і Заходом [204, с. 380]. 

 

 

Рис. 1.2 Основна характеристика концепцій та моделей зовнішньої 

політики Франції 

 

З метою зменшення міжнародних нападів, під час військового 

втручання Франція почала виступати під егідою ООН та в коаліції з 

іншими державами. Французька влада надає законне обґрунтування 

військової інтервенції у військовій доктрині, розширює сферу впливу та 
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стратегічні завдання. Під виглядом гуманітарної допомоги, Франція 

здійснює військове втручання у внутрішній суверенітет та зміни 

політичного режиму. Вона використовує міжнародне право, як спосіб 

легітимізації своїх дій, а також задля уникнення міжнародної критики.  

Реалізація Францією концепції «планетарної відповідальності» 

виявилася дещо спотвореною. Сама назва не відповідає дійсності, позаяк 

Франція розширює територію втручання. Викликає сумнів рівень її 

відповідальності. Тривалість занепокоєння наявністю конфлікту в тій чи 

іншій країні співпадає з інтервалом розвитку конфлікту. У нинішніх діях 

керівництва Франції простежується недалекоглядність та непослідовність, 

що свідчить про недовготривалість концепції та, створює для Франції 

ризик стати «політичним вигнанцем» у міжнародній спільноті. В іншому ж 

випадку, постає загроза для міжнародного товариства. Підтримуючи 

військове втручання під тиском Франції, міжнародне право втрачає 

авторитет та вносить розлад у міжнародні відносини.  

У глобальному контексті варто розглянути ще одну концепцію 

зникаючої держави, яка має актуальність для всіх держав у світлі дискусій 

про стирання меж між зовнішньою та внутрішньою політикою, зникнення 

кордонів між державами. Необхідно зрозуміти чи відображаються ці 

процеси на національних інтересах держави і, чи матимуть практичну 

корисність концепції зовнішньої політики Франції. На виклики глобальних 

процесів реагують французькі науковці та філософи П. Бурдьє, 

А. де Бенуа, Т. Монтбриаль, Ф. Моро-Дефарж. 

В основі міжнародної конкуренції відсутня безпека у сфері 

міжнародних відносин. З огляду на ймовірність виникнення небезпеки, 

держави здійснюють політику з позиції сили. Виникають ситуативні 

союзи. Поведінка визначається національними інтересами, що розуміються 

як прагнення до розвитку власної могутності і безпеки [117, с. 105].  

П. Бурдьє вважає, що держава, яка народжується має зміцнити свою 

фізичну силу у двох різних контекстах: із зовнішнього боку – щодо інших 
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держав, наявних чи потенційних, під час війни за землю, яка вимагає 

створення сильної армії; із внутрішнього боку – стосовно князів, що 

оскаржують владу один одного і підпорядкованих класів, що чинять опір. 

Озброєні сили все більше розділяються, з одного боку, на армію, 

завданням якої є міждержавне суперництво і, з іншого боку, на поліцію, 

яка призначена для підтримки внутрішнього порядку [27]. 

Держава, яка сприймається цілісно, має зробити свій простір 

однорідним, уніфікованим. Цим пояснюється багатовікова боротьба 

центральної державної влади проти інших проявів місцевих особливостей: 

релігійних, культурних, мовних і т.д. У цьому плані, Ф. Моро-Дефарж бере 

за приклад Францію, позаяк, монархія, а потім і республіка, старанно 

знищували все, що могло становити небезпеку національній єдності: від 

переслідувань протестантів у XVI – XVII століттях до заборони місцевих 

діалектів. Всі інші сучасні держави дотримуються того ж шляху уніфікації, 

проте центральна влада змушена діяти із врахуванням обставин і наявних 

резервів, а в деяких випадках йде на компроміси з регіонами. З часу 

Французької революції державна територія є місцем самовираження нації. 

З появою національної ідеї територія держави стає священною і, вже 

належить не тільки монарху, а і народу [122, с. 19-20].  

Процеси глобалізації все складніше поєднуються з логікою 

прихильників суверенітету і виводять на перший план концепцію 

взаємозалежності. Ця теорія поглибила гіпотезу про «розчинення» держави 

серед інших рівновеликих акторів, яким глобалізація надала інструменти 

для гри на світовій арені [117, с. 111]. Держави-нації не є центральною 

фігурою [182]. Збільшення кількості акторів змушує держави до адаптації 

та прийняття нових умов. Звідси концепція зникаючої держави, яка 

ґрунтується на гіпотезі про кінець суверенітету, територіального 

принципу, світу стійких відносин залежності і кордонів. Ці гіпотези 

поєднуються зі спробами визначення поствестфальської держави як тієї, 

що прийде на зміну держави-нації. Б. Баді розкриває суть зміни 
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пріоритетів, коли держава стає інструментом. Замість того, щоб 

організовувати людське суспільство, вона має йому служити [117, с. 115]. 

У Західній Європі сьогодні знову виникають невеликі об’єднання та рухи, 

які є неоімперіалістичними чи навіть континентальними за своєю 

природою, й мисляться поза межами держав-націй [182].  

 

 

Рис. 1.3 Аналіз формування зовнішньої політики Франції 

 

Зважаючи на те, що світ все більше стає багатополярний і 

гетерогенний, директор французького Інституту міжнародних відносин 
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(IFRI) Т. Монтбріаль вважає, що можливість компромісу лежить між 

прагненням до мінімальної колективної безпеки і неминучим існуванням 

міжнародної конкуренції, не тільки економічної, а і політичної. 

Конкуренція не зникає з настанням глобалізації, а посилюється. Сьогодні 

гостро постає питання про межі глобалізації [118].  

Наслідки конкуренції можна простежити на прикладі відносин 

Франції та її колишніх колоній. Прагнення до самостійної політики 

останніх, розробка ядерних програм Іраном, демонстрація сили 

арабськими країнами, свідчення того, що протистояння існує. Попри 

глобальні тенденції, в арабському світі зберігається традиційне розуміння 

держав-націй.  

Франція неодноразово зазнає звинувачень у жорсткій політиці, 

порушенні норм міжнародного права, використанні військової сили, що 

варто розглядати як спосіб досягнення національних інтересів. Поступки 

чи компроміс, які намагається регулювати міжнародне право, на думку 

Р. Арона, у веденні зовнішньої політики досить часто позбавляють 

можливості знайти вихід із складного становища, оскільки доводиться 

вибирати між політичними курсами, кожен з яких несе певні переваги і 

недоліки. Компромісна політика не ліквідує небезпеки, вона її примножує, 

нагромаджуючи незручностями, які пов’язані з реалізацією кожного 

нового курсу [7]. У такий спосіб виправдовуються урядові дії.  

Таким чином, колоніальна імперія, географічне розташування та 

природні умови – заклали фундамент для зовнішньої політики Франції ХХ 

століття і, стали на заваді розвитку геополітики та пошуку нових 

концепцій. Багатьох науковців, в тому числі сучасних, об’єднує тяжіння до 

історії та минулих перемог, в той час, як після Другої світової війни 

змінилася система міжнародних відносин; після падіння Берлінської стіни 

змінилася кількість акторів у міжнародній політиці, змінилася Європа та 

значно активізувалися інтеграційні процеси. Французькі політики і 

науковці почали пошук нових підходів зовнішньої політики країни.  
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Після переходу від біполярності до багатополюсності, зникла 

потреба в явному лідері, наддержаві, яка здійснює вплив на інші держави. 

Франція проте прагне продовжувати жити за старими правилами у новому 

світі. Країна орієнтується на арабський регіон, як потенційну територію 

впливу, французькі зовнішньополітичні концепції знайшли продовження у 

трьох основних моделях – політики регіонального архітектора, політики 

національної безпеки та політики глобальної відповідальності. Ці моделі 

об’єднує орієнтування на збереження присутності Франції в арабському 

регіоні, розширення території впливу ЄС, зокрема Франції, шляхом 

співпраці та інтеграції країн Середземномор’я. Також їхнім спільним 

недоліком є неконкретність та короткостроковість цілей – збереження 

присутності в регіоні, контроль за розвитком ядерних програм, вплив на 

політичні процеси. Ці моделі зовнішньої політики продовжують 

орієнтуватися на сприйняття арабського регіону, як територію власних 

інтересів та впливу, а не як незалежних держав, самостійних учасників 

міжнародних відносин. У цьому полягає головна дилема та дискусія щодо 

зумовленості ісламського вектору в зовнішній політиці Франції, як 

релігійного фактору чи, як географічного фактору.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

Підсумовуючи викладене у першому розділі можна зробити наступні 

висновки щодо впливу ісламу на формування зовнішньої політики 

Франції: 

1. Іслам є не просто світовою релігією. Багато науковців розглядають 

іслам як вірування з позиції євроцентристів, применшуючи значення 

ісламу для мусульман і, породжуючи головний конфлікт між двома 

цивілізаціями – європейською та мусульманською.  

Виокремлені автором релігійний, національний, державно-

політичний та цивілізаційний аспекти дають можливість врахувати його 
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особливості під час розгляду політичних процесів. Іслам розглядається як 

релігійний та географічний напрям, що окреслює географію дослідження в 

країнах Африки та Близького Сходу. 

 2. Одним з принципів формування зовнішньої політики Франції 

було визнання релігійного плюралізму. Йшлося про те, що іслам був мало 

чисельним у французькому суспільстві, а тому країни Африки 

розглядалися французькою владою з географічного напряму її зовнішньої 

політики. Зважаючи на те, що тривалий час в основі французької політики 

знаходилася колоніальна політика, головний вектор її політики 

зосереджувався в арабському регіоні – країнах Близького Сходу та 

Північної Африки.  

Колоніальна політика сформулювала головні французькі концепції – 

колоніальної держави, географічного детермінізму та історіографічну. Їх 

об’єднував вплив Франції на місцевості, релігійний та культурний 

напрями, проте взаємовпливи мусульман і християн ще не враховувалися. 

Обґрунтування своїй політиці французькі колонізатори знаходили у 

географічних, природних чинниках, історичних умовах. Тому із розпадом 

Французької колоніальної імперії та утворенням незалежних країн, у 

регіоні виникла необхідність нової зовнішньої політики Франції. 

3. Історія та збереження впливу в колишніх колоніях дали Франції 

надійний фундамент для нової зовнішньої політики. Попри перебудову 

міжнародних відносин з біполярного світу на багатополюсність, Франція 

продовжує зовнішню політику, орієнтовану на збереження регіонального 

лідера в Європі. Це передбачає наявність гаранта стабільності у 

міжнародних відносинах, партнера та захисника демократичних цінностей 

в країнах Африки та Близького Сходу. Означений підхід відображається в 

моделях зовнішньої політики – політики регіонального архітектора, 

політики національної безпеки та політики глобальної відповідальності. Ці 

моделі є основою французької політики, яка орієнтується на вплив в 

арабському регіоні та використанні арабських країн для впливу у 
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міжнародній політиці. Головна проблема такої політики стосується 

сприйняття французькою владою ісламського вектору своєї політики як 

релігійного фактору чи як географічного. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ІСЛАМСЬКОГО ВЕКТОРУ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 

У межах цього розділу виокремимо зовнішні та внутрішні фактори, 

які є визначальними для ісламського вектору зовнішньої політики Франції, 

з’ясуємо принципи та інструменти співпраці Франції з ісламізованими 

країнами Північної Африки та Близького Сходу, перевіримо тези щодо 

обвинувачення Франції у політиці неоколоніалізму. Вирішивши ці 

завдання, можна оцінити французькі позиції в регіоні, становище 

мусульманських країн. Розгляд інтеграційної політики Франції дозволить 

оцінити внутрішні впливи на формування зовнішньополітичного курсу 

держави, вплив принципів світської держави на відносини з країнами, де 

релігія впливає на політичний режим. 

 

2.1. Особливості географічної складової в межах дослідження 

французької зовнішньої політики 

 

Аналізуючи зовнішню французьку політику, варто деталізувати 

географічні межі ісламського вектору. По-перше, під впливом змін у 

міжнародній політиці у ХХ-ХХІ століттях узагальнене вживання історично 

усталених понять «Схід» та «ісламський світ» змінилося на конкретизацію, 

а саме Північна Африка, Середземномор’я, Близький Схід, Перська затока, 

Аравійський півострів. По-друге, через стрімкі процеси міграції іслам, як 

релігія, перетнув всі світові континенти. По-третє, присутність мусульман, 

як і статус ісламу, в країнах «ісламського світу» неоднорідні. Постає 

необхідність обґрунтування переліку країн, у межах яких французька 

політика сприймається через призму ісламського вектору. 

 Традиційно «ісламський світ» ототожнюють з частиною країн 

Африки та країнами Передньої Азії. Проте, починаючи з 1970-х років в 
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науковому колі щодо країн із значною частиною мусульманського 

населення почали використовувати термін «islamicate world», що з 

англійської перекладається як «ісламізований світ». Його засновником 

вважають американського сходознавця, професора Чиказького 

університету М. Ходжсона. У своїй праці «Історія ісламу: Ісламська 

цивілізація від народження до наших днів» він деталізував відмінності між 

поняттями «ісламський світ» та «ісламізований». Дослідження 

М. Ходжсона легітимізувало термін «ісламізований» після першої 

публікації його «Історії ісламу».  

«Ісламський світ» – це суспільство, в якому домінують мусульмани і 

їхнє віросповідання. До формування культури «ісламського світу» 

причетні не тільки мусульмани, але і представники інших релігій, які 

незмінно були присутні в ісламському світі. Це поняття він і визначає 

терміном «ісламізований», тобто суспільство ісламського світу й 

ісламізовані культурні традиції. «Ісламізація» може стосуватися не тільки 

самого ісламу, але і соціального й культурного комплексу, який історично 

пов’язаний з мусульманами [76, с. 59-60]. Термін «ісламізований» нерідко 

використовується в працях науковців, які спрямовані на пошук 

географічної та історичної ідентифікації для продовження наукової 

дискусії. Прикладом може слугувати «Заручник простору сучасного 

ісламізованого світу: фантом територіальності» чорногорського політолога 

Д. Лукіча [351], «Довідник всесвітньої історії», що узагальнює роботу 

міжнародної групи істориків під редакцією американського історика 

Д. Нортропа [374]. Тому надалі в дисертації буде використовуватися 

поняття ісламізовані країни. 

Із зростанням ісламізації багатьох країн, термін «ісламський світ» 

стає спірним. Зокрема, не має єдиного визначеного переліку країн, які до 

нього належать. Відповідно, потребують детальнішого обґрунтування 

географічні межі дослідження.  
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У працях європейських учених території на схід від Європи 

означають поняття «Схід». Як зазначає британський політолог Б. Льюіс 

«Схід, від першого персидського авангарду до останнього турецького 

ар’єргарду, не вимагав жодних додаткових визначень, бо про інший Схід у 

Європі не чули». Для французів, і європейців загалом, «Схід», починається 

зі Східного Середземномор’я [345]. Таке визначення свідчить про 

євроцентричну комунікацію між європейцями і мусульманами, 

формування стереотипів та суб’єктивності у міжнародних відносинах, 

через конотацію небезпеки у понятті «східне питання».  

До південно-східного узбережжя Середземного моря належать 

арабські держави Північної Африки (Магриб) та Левант, або власне 

Близький Схід, включно з Ізраїлем [55, c. 165]. Мовою Європейського 

Союзу, це весь географічний Близький Схід та Північна Африка. Не 

враховуючи країни Аравійського півострова та Іран. 

В академічній науці від початку незалежності африканських колоній, 

з другої половини ХХ століття, кордони ісламського світу окреслив 

відомий американський політолог З. Бжезінський. Лінія веде вздовж 

узбережжя Індійського океану від Індонезії на захід до Перської затоки, 

потім на південь від Танзанії, а потім продовжується по Африці, 

центральною частиною Судану до Нігерії і, на північ вздовж узбережжя 

Атлантичного океану до берегів Середземного моря. З Північної Африки 

лінія перетинає Середземне море і, веде на схід до Босфорської протоки 

[15, с. 53]. З. Бжезінський кілька десятиліть залишався головним 

геополітичним стратегом Сполучених Штатів і його формулювання меж 

ісламського світу окреслювало межі політики США у цьому регіоні. 

Зовнішньополітичні підходи США переймають міжнародні відомства 

окремих держав та міжнародних організацій.  

Прикметно, що «ісламський світ» знаходиться на межі континентів 

Африки та Азії, а тому одна і та ж держава в різних джерелах може 

належати як до Середземномор’я, так і до Близького Сходу чи Північної 
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Африки. На думку українського політолога Ю. Шведа, «арабський світ» та 

африканський континент століттями були тісно пов’язані. Відповідно вся 

Північна Африка від Марокко до Єгипту є складовою арабського простору 

[220]. Лівійський лідер М. Каддафі (1969-2011 роки) наголошував на 

єдності арабів, незалежно від того живуть вони в Африці, в Азії чи на 

Аравійському півострові. Причину територіального розподілу він вбачав в 

тому, що «африканські араби під дією тенденцій епохи глобалізму і 

регіональних об’єднань відокремилися від арабів, які живуть в Азії, і між 

ними утворилася «… перешкода, щоб не могли вони злитися» (Коран, 

55:20)» [78, с. 43]. Тому в дослідженні не виокремлюється африканський 

континент, а його частина розглядається в єдності ісламського регіону. 

Події «Арабської весни» окреслили регіон країн з переважно 

мусульманським населенням, які прагнули демократичних свобод та 

перетворень. Саме революційні події привернули увагу світової спільноти 

до Північної Африки та Близького Сходу, виділивши їх з-поміж Африки та 

Передньої Азії.  

В англомовній політичній та дипломатичній літературі щодо 

Північної Африки та Близького Сходу найчастіше використовують 

акронім MENA (Middle East and North Africa). Зважаючи на євроцентричну 

природу терміну «Middle East», рідше вживається термін «West Asia», тому 

акронім формується WANA (West Asia and North Africa) чи NAWA (North 

Africa and West Asia).  

На офіційних сайтах Міністерства закордонних справ Франції, 

Світового банку, Європейської служби зовнішніх справ, Міжнародної 

організації з міграції в розділі країни чи регіони з-поміж всіх регіонів 

окремо виділяють Близький Схід та Північна Африка. У Додатку Б 

поданий перелік країн та інших впливових міжнародних організацій, з 

якими вони ототожнюють регіон MENA.  

До Додатку Б не потрапила мусульманська держава Туреччина, 

оскільки згадані міжнародні організації не включають її до регіону MENA. 
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На сайті Міністерства закордонних справ Франції Туреччина взагалі 

знаходиться в переліку країн Європи [260]. Це може бути пов’язано з тим, 

що Туреччина вже двічі подавала заявку на вступ до Європейського 

Союзу, має тісну співпрацю з європейськими державами, 

середземноморським регіоном. Таким чином, перелік країн визначається 

не тільки географічними, але політичними ознаками. Через тісні зв’язки 

Туреччини з Близьким Сходом і Північною Африкою та Францією, 

французко-турецькі відносини будуть розглядатися в контексті 

ісламського вектору політики Франці. 

Далі, за винятком, окремих країн в переліку запропонованих 

міжнародних структур, у Додатку Б, більша частина країн співпадає. У всіх 

країнах регіону, крім Ізраїлю, домінують мусульмани. Відповідно до 

внутрішнього законодавства в частині країн, таких як Алжир, Афганістан, 

Бахрейн, Джибуті, Західна Сахара, Єгипет, Ємен, Ірак, Іран, Йорданія, 

Катар, Кувейт, Лівія, Мавританія, Малі, Марокко, Об’єднані Арабські 

Емірати, Оман, Палестинська Автономія, Саудівська Аравія, Судан, 

Сомалі, Туніс, іслам визнаний державною релігією. Ліван має світський 

характер і декларує відокремлення держави від релігії. Це дає підстави 

називати цю групу країн ісламськими чи мусульманськими, а відповідно і 

розглядати ісламський вектор зовнішньої політики Франції, сфокусований 

на Близький Схід та Північну Африку. 

З переліку MENA країни Алжир, Джибуті, Ліван, Мавританія, Малі, 

Марокко та Сирія мають тісні історичні зв’язки з Францією, оскільки 

тривалий час перебували у складі Французької колоніальної імперії. Також 

колоніальними країнами Африки були граничні з регіоном MENA Бенін, 

Буркіна-Фасо, Габон, Гамбія, Гвінея, Камерун, Коморські острови, Конго, 

Кот-д’Івуар, Маврикій, Мадагаскар, Нігер, Сенегал, Того, 

Центральноафриканська республіка, Чад. Мусульманське населення 

переважає в Буркіна-Фасо, Гамбії, Гвінеї, на Коморських островах, Нігері, 

Сенегалі, Чаді. 
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Зважаючи на діяльність французьких християнських місіонерів, саме 

через культурні та наукові експедиції прокладали шлях Франції до нових 

країн Африки. Завдяки впливу французьких місіонерів у колишніх 

колоніях збереглися досить потужні позиції християнської спільноти. Є 

такі в Беніні, Буркіна-Фасо, Габоні, Гамбії, Камеруні, Конго, Кот-д’Івуарі, 

Лівані, Нігерії, Чаді. Географію проживання мусульман на африканському 

континенті розглянемо на карті в Додатку В. Відповідно до неї, Африка 

умовно поділена на дві частини – в країнах на північ від екватора проживає 

більше 50 відсотків мусульманського населення, а в країнах на південь від 

екватора – відсоток мусульман значно менший. Якщо порівнювати з 

північної частиною континенту, де мусульмани є основною релігійною 

спільнотою, у західній та центральній частинах Африки проживають 

значні релігійні спільноти – християн, переважно католики, та аборигени, 

які зберігають місцеві вірування.  

На сучасному етапі наслідками французького впливу є акти 

насильства, сутички, протистояння на релігійному ґрунті. Так, міжнародна 

християнська організація «Open Doors» щороку публікує список країн, в 

яких християни зазнають утисків через віросповідання. Упродовж останніх 

п’яти років в списку країн, де тривають конфлікти між мусульманами та 

християнами, лідирують Ємен, Ірак, Іран, Нігерія, Сирія, Сомалі, Судан 

[412], [432].  

Для кращої візуалізації статусу ісламу в країнах Близького Сходу, 

Північної Африки та колишніх французьких колоній дисертантка 

структурує це в таблицю у Додатку Г. 

До Додатку Г не потрапили пострадянські країни Центральної Азії – 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, які попри 

домінуючу в країні мусульманську спільноту, не належать до традиційного 

«ісламського світу» і, не мають історичних зв’язків з Францією. Також 

віддаленими від регіону дослідження, хоч вони і належать до «ісламського 

світу» є: Бангладеш, Пакистан, Бруней, Малайзія. 
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Таким чином, проаналізований масив інформації, дозволяє чітко 

визначити межі дослідження ісламського вектору французької зовнішньої 

політики. Попри наявність країн з переважаючим мусульманським 

населенням в Африці й Азії та зростання ісламізації населення в ряді 

інших країн, у дослідженні ісламський вектор розглядається на основі 

традиційного підходу до визначення «ісламський світ», який розташований 

на межі двох континентів. Оскільки країни Близького Сходу та Північної 

Африки (MENA) переважно позиціонуються, як мусульманські, це 

дозволяє ототожнювати їх з «ісламським світом». Виокремлення MENA з-

поміж частин Африки та Азії пов’язане з активізацією країн регіону 

внаслідок подій «Арабської весни». Політична інтеграція Близького Сходу 

та Північної Африки мовою міжнародної спільноти співпала з єдністю 

його релігійної ідентифікації. Це дозволяє говорити про ісламський вектор 

у цьому регіоні. Він визначає головне відомство зовнішньої політики 

Франції. Присутність та зростання інших релігійних спільнот, а саме 

християн, у згаданих мусульманських країнах, зумовлює подальше 

дослідження французької місіонерської діяльності, політики Франції у 

міжрелігійних конфліктах країн регіону. Ісламський вектор у 

французькому зовнішньому курсі носить географічний, а відтак і 

політичний чи релігійний характер.  

 

2.2. Зовнішні фактори ісламського напряму французької зовнішньої 

політики 

 

Географічна обумовленість французької зовнішньої політики 

дозволяє виокремити визначальні фактори, які лежать в основі 

французької політики щодо ісламізованих країн Північної Африки та 

Близького Сходу. Вітчизняні науковці використовують первинне 

латинське значення «фактору» як рушія та рушійного елементу, який 

впливає на політику в цілому і зокрема [145, с. 687]. Натомість укладачі 
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Оксфордського політичного словника розглядають фактори як головні 

ресурси, до яких відносять територію, робочу силу, інвестиції [92, с. 716]. 

У досліджені фактор зовнішній та внутрішній вживається для узагальнення 

та характеристики основних складових, які визначають розвиток тих чи 

інших політичних процесів, які впливають на ісламський напрям 

зовнішньої політики Франції.  

На думку українського філософа М. Бургіна політичний фактор 

дозволяє розібратися в складних політичних ситуаціях, прихованих 

зв’язках між різними політичними силами і відповідно прогнозувати 

розвиток політичних ситуацій, виявляти приховані тенденції та мотиви 

[145, с. 687]. В контексті цього розглянемо зовнішні фактори французької 

політики в ісламізованих країнах регіону, що дозволить зрозуміти зв’язки 

Франції і країнами MENA, форму їхньої співпраці, визначити французькі 

пріоритети та подальшу політику Франції в регіоні. 

На сайті МЗС Франції виділено 17 головних аспектів зовнішньої 

політики країни, які можна об’єднати в такі напрями, як клімат та 

навколишнє середовище; дипломатія в сферах культури, науки та 

цифрових технологій; економічне співробітництво та торгівля; безпека і 

оборона; захист прав людини; співпраця з ЄС та ООН; Франкофонія. 

Новинна стрічка сайту МЗС Франції свідчить про увагу до країн Північної 

Африки та Близького Сходу та реагування на події, які відбуваються в 

країнах регіону [376]. У окремих публікаціях африканських авторів 

згадуються таємні договори, укладені Францією та деякими 

африканськими державами у 1960-х роках, після здобуття останніми 

незалежності. Ймовірно, домовленості стосувалися основних трьох 

напрямів: торгівлі, розвитку співробітництва і фінансів; дипломатії; 

військової сили [365, с. 7]. За умови існування цих договорів, співпраця 

вигідна усім суб’єктам. Це підтримувало б статус Франції у міжнародних 

справах і допомагало зберігати владу союзників уряду в африканських 

державах.  
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Рис. 2.1 Інструменти реалізації зовнішніх факторів зовнішньої політики 

Франції 

 

Зберігаючи доволі сильні економічні і військово-політичні позиції в 

регіоні, Франція претендує на роль гаранта стабільності в країнах 

традиційної сфери французької глобальної відповідальності – 

Середземномор’я і Африки [205, c. 525]. Зважаючи на зазначені напрями 

французького Міністерства структуруємо зовнішні фактори французької 

політики в трьох найважливіших напрямах, а саме: 

− в економічному, який поєднує економічні та торгівельні 

домовленості, відповідно до них ринок збуту і контроль над ресурсами, 

інвестиційну політику, списання зовнішніх боргів та фінансування 

програм, націлених на суспільний і державний розвиток арабських країн; 

−  у військовому, який охоплює військове співробітництво, військове 

сприяння безпеці та стабільності в регіоні, шляхом гуманітарної і 

військової інтервенції, миротворчих операцій, контроль за ядерною зброєю 

та ядерну співпрацю з країнами регіону;  

− в культурному, який націлений на підтримку франкомовного 

середовища в колишніх колоніях, в ісламізованих країнах Африки та 
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Близького Сходу через мережу інформаційно-комунікаційних засобів під 

егідою МЗС Франції та діяльність організації Франкофонії. 

Економічний напрям, що базується на франко-африканських 

домовленостях, дає французам домінуюче і привілейоване становище в 

франкомовних країнах Африки. Поза парламентом, всі комунальні послуги 

– вода, електрика, телефон, а також транспорт, порти і великі банки 

перебувають у віданні французьких компаній чи французьких інтересів. 

Також цей вплив стосується комерції, будівництва, сільського 

господарства [317]. Не заглиблюючись надто в історію взаємовідносин 

нових незалежних держав з Францією, варто взяти до уваги формат їхньої 

«співпраці». Франція вважала своєю власністю збудовані освітні, 

комунікаційні мережі, адміністративні будівлі в колоніальний період, 

частина будівель знищувалася французами при виході з колоній, зокрема в 

Гвінеї. Як вихід із ситуації новообраний президент Того С. Олімпіо 

відмовився підписувати мирові угоди, натомість запропонував заплатити 

річний борг Франції, за так звані «пільги» під час французької колонізації. 

Оскільки, у 1963 році борг становив 40 відсотків державного бюджету 

Того, а для нестабільної країни це була величезна сума, С. Олімпіо 

вирішив вийти із зони африканського франка та друкувати власні 

банкноти. Невдовзі в Того відбувся військовий переворот і до влади 

прийшла група з профранцузькими поглядами [318]. 

«Колоніальний борг» розповсюджувався на всі колишні колонії. У 

1961 році Франція зобов’язала 14 країн – Бенін, Буркіна-Фасо, Гвінея-

Бісау, Кот-д’Івуар, Малі, Нігер, Сенегал, Того, Камерун, ЦАР, Чад, 

Республіку Конго, Екваторіальну Гвінею і Габон – передати не менш як 65 

відсотків національних резервів в Центральний банк CFA і 20 відсотків на 

покриття фінансових зобов’язань, відповідно більше 80 відсотків валютних 

резервів цих африканських країн перебувають під контролем Головного 

управління казначейства Франції. Країни мають 15 відсотків на щорічні 

витрати, а також можуть взяти позику зі ставкою 65 відсотків від позиченої 
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суми, проте вона не може перевищувати 20 відсотків від доходу за 

попередній рік [302]. За приблизними даними щороку Франція отримує 

близько 500 мільярдів євро, витрачаючи їх на політичні та виборчі 

кампанії [318]. У результаті французької політики частина економік 

африканських країн перебувають в доволі скрутному становищі, а через 

позики мають великі суми боргів. Ця проблема особливо гостро постала у 

1980-х роках.  

Одним із завдань зовнішньої політики Ф. Міттерана було подолання 

відсталості колишніх африканських колоній. Тільки з 1986 по 1993 роки 

заборгованість країн регіону зросла більш як на 20 мільярдів франків. У 

1989 році Ф. Міттеран виступив з ініціативою списання боргів найслабшим 

державам на загальну суму 16 мільярдів франків, після чого їхні позики 

були перетворені у безоплатні субсидії [166, с. 46], [205, с. 526]. Попри 

заклики до економічного сприяння слаборозвиненим країнам і обіцянки 

довести суму допомоги до 0,7 відсотків французького ВВП ще до 1988 

році, Франція досягла 0,65 відсотка допомоги від ВВП тільки у 1995 році 

[132, с. 83-84]. 

У 1993 році прем’єр-міністр Франції Е. Балладюр виступив за 

«баналізацію», тобто нормалізацію привілейованих відносин Франції з її 

колишніми африканськими колоніями. Його доктрина стала логічним 

виведенням з провалу політики В. Жискара д’Естена і Ф. Міттерана – 

структурної перебудови африканської економіки, не підкріпленої 

реальною економічною стратегією, що вилилося лише в позики, які ніколи 

не могли бути повернуті. У 1994 році Е. Балладюр проводить 50 відсоткову 

девальвацію африканського франка, що поглибило проблему 

заборгованості і виявило фінансове безсилля Франції в забезпеченні її 

політичних амбіцій, що, таким чином, завдало шкоди її сприйняттю, як 

держави з «глобальною відповідальністю» [132, с. 83-84]. У 1999 році на 

саміті в Кельні на пропозицію Ж. Ширака учасники Великої вісімки 

списали частину боргу двадцяти трьом найбіднішим країнам на суму 53 
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мільярди доларів при первинному розмірі заборгованості в 74 мільярди 

доларів [132, с. 87]. У 2015 році Франція списала борг Малі на суму 71 

мільйонів доларів [201]. У такий спосіб, попри підтримку економічного 

розвитку та співробітництва, Франція проявляє жест доброї волі у вигляді 

списання боргів. Однак рівень заборгованості країн регіону продовжує 

зростати. Така політика негативно впливає, як на французьку економіку, 

так і на країни зони африканського франка. Тому Франції необхідно 

переглянути самі підходи в своїй економічній політиці у регіоні. 

Окрім контролю фінансових потоків, на африканському континенті 

Францією створена міцна система координації зовнішньоторговельних 

зв’язків. Мережі економічних місій прикріплені до французьких посольств. 

Структурно економічні місії підпорядковуються Управлінню 

зовнішньоекономічних зв’язків (Directiondes Relations Economiques 

Extérieures), яке знаходиться у віданні міністра, делегованого з питань 

зовнішньої торгівлі, який підпорядковується міністру економіки, фінансів і 

промисловості Франції. У масштабних економічних місіях кожний 

спеціаліст відповідає за свій сектор, наприклад: транспорт, сільське 

господарство, туризм. Економічні місії надають послуги тільки 

французьким компаніям, незалежно від форм власності чи інших критеріїв 

[44]. Сьогодні Франція є головним повітряним вузлом Африки з прямими 

рейсами у 30 країнах [331]. Власні авіамаршрути значно пожвавлюють 

франко-африканські відносини, сприяють швидшому товарообміну та 

надають Франції переваги на противагу іншим національним інвесторам.  

У 1946 році була створена державна страхова система для 

заохочення інвестицій на заморських територіях, якою керує Французька 

компанія страхування зовнішньої торгівлі (КОФАСЕ) [50]. В Абіджані 

(Кот-д’Івуарі) розміщене регіональне представництво агентства, яке 

здійснює діяльність в Беніні, Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуарі, Малі, Сенегалі і 

Того. КОФАСЕ виділяє країни (Бенін, Буркіна-Фасо, Малі, Сенегал), де 

ризики досить помірні і кредитують французькі компанії, які працюють з 
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ними [44]. Попри внутрішньополітичну нестабільність та релігійний 

конфлікт між мусульманами та християнами в Кот-д’Івуарі, Франція має 

потужну підтримку у політичних колах країни. Тісні історичні зв’язки двох 

країн, позитивно впливають на розвиток економічної співпраці та 

зростання івуарійських економічних показників. 

За останні десять років, товарообіг Франції в регіоні знизився з 10 

відсотків до 4,7. Таке падіння спостерігається серед інших країн Європи. 

Відновлювати втрачені позиції на континенті президент Ф. Олланд 

розпочав одразу після свого обрання. Упродовж 2008-2013 років Франція 

подвоїла допомогу африканським країнам з 10 мільярдів євро до 20. За цей 

період Франція подвоїла торгівлю з Африкою в загальному до 30 мільярдів 

євро – по 15 мільярдів з експорту та імпорту. Крім того, однією з головних 

амбіцій Ф. Олланда залишається налагодження подвійних торгівельних 

потоків між Африкою і Францією, шляхом створення двохсот тисяч 

робочих місць у Франції для безробітних [287]. 

В останні роки збільшується товарообмін між Францією та 

Африкою. У період з 2000 по 2014 рік прямі закордонні інвестиції Франції 

в Африці збільшилися у 8 разів [331]. Наприкінці 2014 року загальна сума 

торгівлі між Францією та Африкою склала 54 мільярди євро: експорт 

Франції в Африку становить 27 мільярдів євро і експорт Африки до 

Франції – 26 мільярдів євро. В Додатку Д подані детальні дані торгівлі між 

Францією і країнами Африки. Найбільшим африканським експортером 

французьких товарів – промислового обладнання, фармацевтичної 

продукції, транспортних засобів та обладнання, сільськогосподарської 

продукції, що становить 22 відсотки ринку – залишається Алжир.  

З десятьох африканських країн, які мають найбільший обсяг 

експорту в Францію, шість країн є нафтовидобувними – Алжир, Нігерія, 

Лівія, Ангола, Гана і Екваторіальна Гвінея, відповідно продають нафту і 

природний газ. Основними африканськими експортерами Франції є 

Алжир, Нігерія, Туніс, Марокко з обсягом експорту від 3,6 до 4,4 мільярдів 
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євро. Трохи менше, від 1 до 1,8 мільярдів євро, становить експорт з Лівії, 

Анголи та Єгипту. Серед 20 африканських країн, де Франція володіє 

найбільшою часткою ринку, 12 є її колишніми колоніями в західній і 

центральній Африці. В англомовних країнах Африки, наприклад в Ліберії, 

Замбії, Зімбабве, Судані, Танзанії, французька частка на ринку сягає менше 

одного відсотка [369]. 

У 2015 році французький експорт в Африку склав 28,6 мільярда євро, 

що становить 4,1 відсотки від загального експорту завдяки роботі більш як 

39500 французьких кампаній. В країнах Північної Африки французький 

експорт виріс до 8,2 відсотків. В цілому французька частина становить 18 

відсотків експорту ЄС в Африку. Відтак, на сьогодні Франція є 

найбільшим європейським торговим партнером та експортером Африки 

[331]. 

З виходом на міжнародну арену транснаціональних компаній (ТНК), 

вони є активними учасниками міжнародних відносин. Відтак, найбільш 

активними інвесторами в країнах Африки є французькі ТНК [83, c. 15, 19]. 

У 2008 році французький експорт в Алжирі склав близько 5 мільярдів євро, 

у 2009 році в Алжирі працювало 420 філіалів французьких підприємств. 

Алжир є першим економічним партнером Франції в Африці і третім за 

значенням ринком збуту для французького експорту, поступаючись тільки 

Китаю і Росії. Значний економічний партнер Єгипет імпортував у 2010 

році французької продукції на 2,5 мільярди доларів. Марокко займає перше 

місце в Африці по залученню французьких інвестицій – в 2008 році об’єм 

прямих французьких інвестицій у цю країну перевищив 8 мільярдів євро 

[123]. 

Франція підтримала регіональні ініціативи «Нове партнерство для 

розвитку Африки» (NEPAD), «Нова африканська ініціатива» (NAI), «План 

«Омега» для Африки», програму «Партнерство тисячоліття для 

африканського розвитку» (MAP). В NEPAD участь Франції визначається в 

рамках програми «La France, partenairedu NEPAD». У 2004 році Франція 
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виділила 72 мільйони євро африканським регіональним організаціям. В 

загальному, щорічно Франція витрачає 10 мільйонів євро на регіональний 

розвиток і місцеву демократію [330, с. 5-6,12], приклади інвестицій 

розміщені в Додатку Е. 

Економічний напрям зовнішньої політики Франції в ісламізованих 

країнах Африки та Близького Сходу виглядає доволі неоднозначно. Вона 

має значні надходження від торгівлі, економічних домовленостей з рядом 

держав та від системи дії африканського франка. Стабільність і розвиток 

видів економічної співпраці можливий при стабільності в регіоні та 

прихильності владної верхівки ісламізованих країн, яку Франція також 

намагається забезпечувати власними силами.  

Військовий напрям загалом реалізується у французькій політиці 

оборони та безпеки. Особлива увага до нього зумовлена близькістю 

розташування південних європейських держав до гарячих точок 

арабського регіону, відповідно прагненням гарантувати безпеку ЄС. У 

результаті підписання європейськими державами Заключного акту 

Берлінської «Африканської» конференції 1885 року відбулося офіційне 

встановлення кордонів африканських держав, визнавалася законність 

володіння колоніями та закріплювалися обов’язки за європейськими 

країнами на територіях їхнього впливу [57]. Оскільки поділ відбувся на 

догоду європейським державам, не були враховані етнічні утворення, 

цілісність народів і племен. З отриманням незалежності, африканські 

країни також успадкували колоніальні кордони та проблеми 

територіальної єдності, що надалі неодноразово стає причиною військових 

конфліктів в регіоні, які пов’язані з етнічними, релігійними та 

територіальними проблемами.  

Оскільки Франція зацікавлена у різних напрямах співпраці, її 

пріоритетом є контроль та стабільність в регіоні. У військовому напрямі 

вона намагається забезпечити її через:  

1. двосторонні угоди про оборону; 
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2.  військову присутність; 

3.  військову інтервенцію; 

4.  боротьбу з тероризмом і прикордонні завдання; 

5.  загальний розвиток [403, c. 37]. 

Після надання незалежності колоніям в Африці, керівництво Франції 

створило нову систему взаємовідносин – Франсафрику (Françafrique). 

Головними розробниками політики стали генеральний секретар у справах 

Африки і Мадагаскару Ж. Фоккар і повірений президента в іноземних 

справах, а згодом президент Кот-д’Івуара Ф. Уфує-Буаньі. У військовому 

плані Франція забезпечує підтримку системи безпеки регіону через 

підписання з кожною новою державою договору про воєнне 

співробітництво [87]. Угода узаконює монопольне право Франції на 

військове втручання в африканських країнах, право розміщувати війська 

на постійній основі на базах і військових об’єктах. Вказані країни не 

можуть приєднуватися до інших військових союзів, що зробило регіон 

«приватним заповідником» Франції навіть після здобуття незалежності 

[298]. Домовленість з ЦАР, Чадом, Республікою Конго і Мадагаскаром 

передбачає взаємну допомогу у випадку іноземної агресії. Угоди з Габоном 

і Сенегалом передбачають відмову Франції у військовій допомозі. Для 

Нігеру, Беніну і Кот-д’Івуару, Франція пообіцяла військову допомогу в 

період кризи. Буркіна-Фасо пообіцяла тільки матеріально-технічну 

допомогу французькій армії. Захист Мавританії і Того повністю залежить 

від Франції. Жодна з цих угод не були оприлюднені [403, c. 37]. Внаслідок 

домовленостей Франція розміщує контингенти на території країн Джибуті, 

Сенегалу, Кот-д’Івуару, ЦАР, Чаду, Габону, Майотти, Реюньйону [205, 

c.525], що проілюстровано в Додатках Ж, З. 

У 2013 році у новій редакції доктрини «Біла книга оборони та 

національної безпеки Франції» Франція вкотре підтвердила свої 

стратегічні пріоритети, а саме заявлені головні завдання французької 

зовнішньої політики. Йдеться про систему колективної безпеки у Франції; 
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стабільність на Близькому Сході та в Перській затоці; захист французів за 

кордоном. Франція нарощує свою присутність у регіоні та посилює 

співробітництво в галузі оборони. Вона підписала угоду про оборону з 

Катаром, Кувейтом та ОАЕ і створила спільну військову базу в Абу-Дабі. 

Франція підписала угоду про військову співпрацю з Бахрейном, розвиває 

тісні відносини з Саудівською Аравією [433, c. 55]. Франція намагається 

створити баланс сил в регіоні та стримувати Іран від використання зброї. 

Стабільність Перської затоки є глобальним пріоритетом і можливістю 

Франції продемонструвати свій вплив в арабських державах.  

Відмінність нової доктрини від попередніх редакцій полягає в 

декларуванні права Франції втручатися у внутрішні справи інших держав 

на підставі збереження миру та стабільності, захисту цивільного населення 

[433]. Декларування нової військової політики Франції сприйнялося 

міжнародною спільнотою по-європейськи спокійно. На думку міністра 

закордонних справ Німеччини Й. Шіфера (1998-2005 роки), у регіоні 

необхідна постійна присутність Заходу, щоб не допустити нового застою в 

державах регіону й гідно зреагувати на невдачі. «Зміцнення та підтримка 

демократичних і ліберальних сил у регіоні, довгострокова модернізація 

через перехід до демократії, економічна лібералізація й інтеграція та 

комплексне соціальне оновлення, а також регіональна система безпеки є 

основними складовими політичного порядку денного Заходу в арабському 

регіоні на початку ХХІ століття. Якщо Захід серйозно сприймає свої 

безпекові інтереси, то альтернативи довгостроковій модернізації співпраці 

з арабськими країнами немає» [196, с. 392-393]. Така заява засвідчує 

необхідність зміни французької і європейської політики. Результатом 

якісної військової політики є збереження миру і стабільності, а не 

використання військових ресурсів. Військові конфлікти показують, що 

насправді вони не обмежуються національними кордонами, а тому є чітка 

паралель між внутрішньою безпекою Франції і Європи та ісламізованими 

країнами регіону.  
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Розвиток військового співробітництва та конфлікти в регіоні на 

політичному чи релігійному ґрунті пожвавлюють експорт військової зброї. 

Це є вагомою частиною французького торгового експорту, частиною 

французької оборонної політики і безпеки та забезпечує потреби армії. 

Також військова промисловість є однією із важливих секторів французької 

економіки, забезпечує близько 165 тисяч робочих місць та відповідно 4 

відсотки зайнятості у французькій промисловості [232].  

За 2010-2014 роки Франція отримала замовлення військової зброї 4,4 

відсотки від країн Африки і 38,8 відсотків від країн Близького і Середнього 

Сходу. У 2014 році найбільші контракти на постачання зброї Франція 

уклала з країнами Близького Сходу, сума базового контракту коливається 

біля 200 мільйонів євро. Два основних договори укладено із Саудівською 

Аравією про облаштування наземної території та постачання зброї для 

ліванської армії [388, c. 8, 16-17]. Згідно даних Міністерства оборони 

Франції у 2015 році продаж французької зброї за кордон склав 16,9 

мільярдів євро, що удвічі перевищує показники 2014 року – 8,2 мільярда 

євро. Підвищенню показників посприяв запуск продажу винищувача 

Rafale. Його першим покупцем стала Саудівська Аравія. Також продовж 

2006-2015 років Саудівська Аравія була найбільшим військовим клієнтом 

Франції в регіоні, випереджаючи Катар і Єгипет. У 2015 році були 

укладені контракти з Єгиптом на купівлю 24 літаків, з Катаром – також на 

24 літаки [232]. Ситуація неоднозначна: з одного боку Франція зацікавлена 

в збереженні миру та стабільності регіону, а з іншого – активно постачає 

зброю. Особливо показники продажу зростають в країнах, де мають місце 

внутрішні конфлікти чи існує загроза міждержавного конфлікту із 

сусідніми країнами. Країни Близького Сходу та Північної Африки також 

змагаються за регіональне лідерство і, нарощування військової потужності 

додає їм вагомості. 
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Франція надає фінансову та технічну допомогу для інших держав в 

сфері контролю зброї, яка здійснюється на національному чи 

міжнародному рівнях, зокрема в таких проектах: 

− Франція допомагає захищати склади зброї та боєприпасів у Малі, 

Кот-д’Івуарі, ЦАР, Південному Судані; 

− Французька група саперів проводить операцію прибирання у 2014 

році, а саме підготовку групи саперів гвінейських збройних сил, знищено 

близько 100 тонн боєприпасів і вибухонебезпечних речовин після війни в 

Гвінеї; 

− Французькі сили беруть участь в операції роззброєння, знищенні 

зброї і боєприпасів у Малі й ЦАР; 

− через Департамент співробітництва безпеки і оборони, 

Міністерство закордонних справ і Міністерство міжнародного розвитку 

надає технічну, матеріальну і фінансову підтримку Центру з навчання 

гуманітарного розмінування в Уїді, Бенін [388, c. 30]. 

У щорічних звітах Міністерство оборони Франції наголошує, що 

передача системи озброєння, які перш за все просувають французьку 

промисловість на міжнародному ринку, можлива лише при технологічному 

і промисловому співробітництві, високому рівні зрілості і взаємної довіри 

двосторонніх відносин. Міністерство оборони керується законними 

підставами деяких держав для зміцнення безпеки і відстоювання власного 

суверенітету [388, c. 8]. Водночас проти демонстрантів під час «Арабської 

весни» уряди використовували придбану зброю. Задля врегулювання 

ситуації міжнародна організація Amnesty Internetional зібрала дані ООН, 

ЄС та національних держав щодо поставки зброї в країни Близького Сходу 

та Північної Африки з 2005 по 2010 роки. Окремо в Додатку И виділені 

Бахрейн, Лівія, Єгипет та Ємен, так як в Бахрейні і Єгипті поліція, 

військові сили використовували різні види зброї для розгону 

демонстрантів, а в Лівії та Сирії проти цивільного населення 

використовувалася важка артилерія [241]. Amnesty Internetional виступила 
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проти продажу забороненої зброї та за накладення ембарго на постачання 

зброї, оскільки саме європейська, в тому числі французька, зброя 

використовувалася проти цивільного населення. 2 квітня 2014 року 

Франція і ще 16 країн ЄС офіційно ратифікували міжнародний Договір про 

торгівлю зброєю, що є першим важливим договором про роззброєння і 

контроль над озброєнням з 1996 року. Відповідно до Договору 

встановлюються нові міжнародні стандарти для експорту та імпорту зброї, 

накладення ембарго та санкції на озброєння у випадку відомостей про 

використання зброї для здійснення актів геноциду, злочинів проти 

людяності, військових злочинів та будь-яких інших порушень Женевської 

конвенції 1949 року [49].  

Військовий напрям ґрунтується на тісній співпраці Франції з 

країнами Африки та Близького Сходу і водночас зазнає найбільше 

критики. З огляду на те, що в регіоні відбувається найбільше конфліктів 

світу, їхні країни особливо зацікавлені у військовій співпраці. Будучи 

одним із активних постачальників зброї, Франція продовжує декларувати 

прагнення до забезпечення миру і безпеки в регіоні. Військова присутність 

та співпраця дають Франції ряд переваг, а саме хороші відносини з 

авторитарними режимами регіону через постачання зброї попри 

порушення міжнародних стандартів. Підтримка Францією різних 

учасників конфліктів, дозволяє провадити власну лінію незалежно від того, 

хто саме здобуде перемогу. Успішність реалізації військового напряму 

залежить від здатності глав держав домовлятися між собою.  

Культурний напрям зовнішньої політики уособлює культурну 

дипломатію і насамперед втілюється Міністерством закордонних справ 

Франції. Цьому сприяє широке використання французької мови, яка 

залишається єдиною чи однією з офіційних мов багатьох африканських 

країн, що можна побачити на карті Додатку К, однією з шести офіційних і 

однією з двох робочих мов ООН, а також однією з двох офіційних мов 

Міжнародного Суду в Гаазі [423]. Культурна політика спрямована на 
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створення сприятливих культурних, освітніх та інформаційних умов, 

налагодження франко-арабської та франко-африканської співпраці. 

Зважаючи на значні франкомовні осередки, внаслідок колоніальної 

політики, культурний напрям більше зорієнтований на країни Африки. 

Культурна політика в близькосхідному регіоні значно менше 

централізована і структурована. 

Результатом культурної політики Франції має бути позитивне 

сприйняття Франції, відкриття та функціонування франкомовних освітніх 

закладів, які сприяють позитивному сприйняттю французької зовнішньої 

політики у аналізованих напрямах. 

Після завершення деколонізації, у лютому 1965 році глава Тунісу 

Х. Бурґіба запропонував створити франкомовну спільноту у регіоні, що на 

його думку, мало збагачувати культурну спадщину Африки. У 1970 році 18 

країн приєдналися до руху, але тільки у 1986 році відбувся перший Саміт 

Франкофонії. Починаючи з 1990-х років відбулося інституційне 

формування Міжнародної організації Франкофонії (МОФ). Аби надати 

організації політичної ваги, у 1997 році на Саміті Франкофонії була 

введена посада Генерального секретаря, що в цілому посилило значення 

організації в міжнародних відносинах. Нині організація нараховує 56 

держав і урядів [337],[344]. Відповідно культурна та лінгвістична політика 

франкофонного простору базується на трьох основних пунктах: 

1. Дипломатичний успіх МОФ, яка має свою структуру, правила та є 

учасником сучасних умов глобалізації; 

2. Франція – як основа Франкофонії, оскільки Франція фінансує 80 

відсотків бюджету організації; 

3. Франкомовне «громадянського суспільства» зі спільними 

цінностями, філософією [177, с. 107]. Конкуруючи з англомовним 

середовищем, Франція ставила за мету створення уніфікованого мовного 

та культурного середовища. Цьому сприяла структурованість організації, 

як повноцінного учасника глобалізаційних процесів. Для прикладу 
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продемонструємо співвідношення внесків кожної країни на початку 

інституціалізації МОФ, що представлено в таблиці 2.1 [384]. Крім Франції 

та африканських країн, в таблиці 2.1 подані внески Канади, Бельгії, 

Швейцарії та Монако. Хоча ці країни не є предметом нашого інтересу, з 

африканськими їх об’єднує вагома французька спільнота та офіційний 

статус французької мови, а їхній загальний внесок у розвиток Франкофонії 

становить близько 20 відсотків.  

Таблиця 2.1 

Внесок франкомовних країн для фінансування МОФ, мільйони 

франків 

Учасники 
Внесок у 

1999 році 

Сукупний внесок 

1998-1999 років 

Відсоткова 

частка 

Франція 282 564 76,7 

Канада 43,05 86,1 11,7 

Канада/Квебек 16,54 33,08 4,4 

Канада/Брансуїк 0,96 2 0,3 

Французьке товариство 

Бельгії 
14,14 29,28 3,9 

Швейцарія 5,9 11,9 1,6 

Монако  1,5 0,2 

Буркіна-Фасо 0,21 4,2 0,6 

Камерун 0,25 0,5 0,08 

Кот-д’Івуар  1 0,14 

Габон  1 0,14 

Ліван 0,2 0,4 0,07 

Мавританія 0,25 0,5 0,08 

Сенегал 0,2 0,4 0,07 

ВСЬОГО: 364,15 735,86 100 

Джерело: [384]. 

 

Попри те, що Франція лишається головним натхненником і 

кредитором Франкофонії, фінансова підтримка інших країн світу додає 

авторитетності та статусності самій організації і дозволяє говорити про її 
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діяльність не тільки в колишніх французьких колоніях Африки, але і про 

світову підтримку. 

Підтвердженням розширення діяльності Франкофонії є її структура, 

наведена у Додатку Л. Інституціалізація організації та різноманітність її 

функцій, залучення держав-членів спрямовані на виконання завдань 

Франкофонії і, її якісного поширення на всіх рівнях. 

На початкових етапах Франкофонія формувалася для збереження та 

просування французької мови і культури. Генеральний секретар ООН 

Бутрос Бутрос Галі у своїй статті зазначив, що «Франкофонія народилася з 

бажання відчувати себе французом» [353, c. 37]. З часом вона наповнилася 

новим змістом. Сьогодні Франкофонія спрямована на захист миру, 

демократії і прав людини, розвиток французької мови і культури, базової 

освіти, професійного та технічного навчання, вищої освіти і наукових 

досліджень. Для прикладу, у 2004 році Франція виділила 882 мільйони 

євро, що складало 87 відсотків всього бюджету для фінансування шкіл і 

французьких культурних організацій [423]. У 2014 році під керівництвом 

міністра-делегата у справах французів за кордоном і Франкофонії 

розпочата програма «Франція для Півдня» (France commits to the South), 

для підтримки соціальних ініціатив громадян Африки, Близького Сходу, 

Азії і Південної Америки, зі щорічним бюджетом 500 мільйонів євро [268].  

Франкофонію часто називають «м’якою силою». Мирне поширення 

французької культури є стабільним інструментом зовнішньої політики 

Франції. Ця політика реалізовується через діяльність: 

− головного франкофонного каналу «TV5», який транслюється 24 

години на добу у понад ста країнах світу; 

− 1200 осередків Альянс Франсез у 138 країнах; 

− 154 культурних центрів у 92 країнах світу; 

− Міжнародної федерації викладачів французької мови, яка 

нараховує 70 тисяч викладачів; 
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− мережі інститутів: Світську французьку місію, розгалуження якої 

становить 70 закладів у 40 країнах; 27 навчально-дослідних інститутів; 

Національного інституту східних мов і цивілізацій з вивченням 93 мов; 

− Міжнародної асоціації мерів-франкофонів, яка об’єднує 156 

столиць і метрополій 46 країн світу; 

− Фонду Ашетт, який направлений на допомогу молодим талантам, 

лікарську допомогу дітям і Франкофонію; 

− мережі 29 кампусів і 11 інформаційних центрів доступу для 

координування функціонування франкофонного середовища.  

− 20 мультинаціональних науково-дослідних центрів для 

дослідження французької мови, її лінгвістичної і культурної 

різноманітності; демократії і правової держави; комунікаційних та 

інформаційних технологій; навколишнього середовища. Половина вчених 

– представників цих центрів мають африканське коріння [177, с. 107-108]. 

Попри вагомий внесок у розвиток освіти і культури, Франція зазнає 

критики щодо діяльності Франкофонії. Французькі позиції досить чітко 

показує промова Н. Саркозі в Дакаті в рамках офіційного візиту по країнах 

Африки в перший рік каденції. Франція визнає, що потіснила африканські 

вірування, мову, культуру, звичаї. Проте відповідальність за таку 

асиміляцію несуть і самі африканці. Найбільшої критики зазнали тези, що 

«африканська людина ще не увійшла в історію» і французький колоніалізм 

не варто звинувачувати у всіх проблемах Африки – війнах, геноциді, 

корупції. «Ніхто не може вимагати від нинішнього покоління відповіді за 

злочини, здійснені попередніми поколіннями» [322]. Так само Франція не 

бачить проблем у власній культурній політиці витіснення культури і мови 

африканських народів, популяризації франкомовного середовища та 

пов’язані з ним можливості для молодого покоління. 

Розширення структури і мережі Франкофонії, продовження її 

стабільного фінансування доводить, що Франція продовжує орієнтуватися 

на франкомовне середовище в ісламізованих країнах Африки. Розгалужена 
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мережа освітніх і культурних закладів, інформаційних засобів є рупором 

Франції, становить альтернативу і конкуренцію для культури та цінностей 

країн і народів Африки. Франкофонія декларує позитивні наміри для 

створення уніфікованого середовища і рідко зустрічає офіційну критику. 

Хоча Франція публічно підтримує розвиток інших культур, переважна 

більшість країн Африки та Близького Сходу не можуть конкурувати з 

французькими фінансовими потоками. 

Таким чином, з огляду на економічні та торговельні домовленості, 

військову співпрацю та присутність, активне поширення французької мови 

та культури, Франція реалізує свої політичні амбіції у вигляді збереження 

впливу в колишніх колоніях, в країнах Африки та Близького Сходу. Не 

можна нехтувати історичними традиціями французького панування, 

оскільки вони відображають сучасну залежність ряду африканських 

держав і, визначають динаміку партнерства Франції з іншими державами 

регіону. Франція почувається господарем, адже попри критику, вона не 

визнає помилок минулого, не вчиться на них і продовжує контролювати 

військові, економічні, комунікаційні, інфраструктурні, освітні, культурні 

мережі в країнах колишнього панування, головні умови, що окреслюють 

незалежність кожної держави. Розглянувши основні напрями зовнішніх 

факторів французької зовнішньої політики варто зазначити, що в питаннях 

фінансової вигоди та впливу Франція насправді не зважає на відмінність 

релігії, внутрішньодержавні конфлікти та пов’язані з ними злочини проти 

цивільного населення. Ісламський фактор розглядається як географічна 

детермінанта ісламізованого регіону, на яку спрямована зовнішня 

політика. Франкофонне середовище передбачає створення однорідного 

мовного та культурного середовище і оминає релігійні питання, 

пропонуючи, вільний доступ ісламізованому суспільству. 
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2.3. Інтеграційна політика щодо іммігрантів-мусульман, як 

внутрішній фактор зовнішньої політики Франції 

 

У колоніальний період, французька влада інтенсивно поширювала 

ідею про єдність метрополії з колоніальними країнами. Цьому сприяли 

формулювання назв країн з приставкою «французька», відповідно були 

Французький Судан, Французький Алжир. Жителям колоній надавалося 

право пересування всередині країни. Стирання цих меж сприяло 

інтенсивній міграції магрибців. Навіть після надання незалежності 

африканським країнам, Франція через збереження співпраці та запрошення 

мусульман на роботу, продовжувала отримувати потік мігрантів. У 

результаті неконтрольованого потоку мігрантів з ісламізованих країн, 

перед французькою владою постав ряд проблем, які мають релігійне 

підґрунтя і, раніше були невідомі для світської держави. 

Увага до внутрішньої політики Франції, до іммігрантів-мусульман 

важлива, оскільки мусульманська спільнота Франції зберігає тісні зв’язки з 

батьківщиною, зберігає культурну та релігійну ідентичність, актуалізує 

статус ісламу та формує французький підхід до нього. Окремі прояви 

внутрішньої та зовнішньої політики зустрічаються протестами мусульман, 

вуличними заворушеннями, що несе матеріальні збитки та відбивається на 

співіснуванні двох цивілізацій в одній державі в цілому.  

Внаслідок заборони французьким законом «Про розділення церкви і 

держави» 1905 року, перепису населення за релігійною ознакою, 

виникають труднощі щодо точної кількості мусульман у Франції [348]. 

Тому чисельність мусульман у Франції відрізняється в різних джерелах. 

Так, за даними наукової мережі «Euro-Islam» у Франції проживає 5-7 

відсотків мусульман [303]. У рапорті Інституту відкритого суспільства 

(OSI) чисельність мусульман коливається від 3,5 до 5 мільйонів, тобто 6-

8,5 відсотків французького населення [410, с. 6]. Центр міжнародних 

соціологічних досліджень «Pew Research Center» вважає, що у Франції 
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проживає 7,5 відсотків мусульман і прогнозують їх збільшення у 2030 року 

до 10,3 відсотків [413]. Попри відмінність у чисельності, мусульмани все 

одно лишаються другою релігійною громадою в країні після католиків. 

Більшість мігрантів є вихідцями з країн Магрибу (Алжиру, Марокко, 

Тунісу), з країн Тропічної Африки, Туреччини, Близького Сходу та з інших 

ісламізованих країн регіону MENA [99].  

Хвилі міграції мусульман тісно пов’язані з історією французьких 

колоній, межі яких зображені на карті у Додатку А. Під час першої хвилі 

мусульмани іммігрували, як робітники, на місцеві заводи, погоджуючись 

на некваліфіковану роботу. Їхньою перевагою, на відміну від страйкарів-

французів, була слухняність та працьовитість. У 1912 році у Марселі 

робітниками працювало більше 2 тисячі берберів, а в 1914 році вони 

сформували половину робочої сили у деяких компаніях. У Першій світовій 

війні на боці Франції воювало 173 тисячі алжирців і 56 тисяч тунісців, з 

них загинуло відповідно 25 і 12 тисяч чоловік [410, c. 14-15]. Найбільші 

хвилі міграції відбувалися у 1920-1930-ті роки і 1950-ті, що пов’язано з 

нестачею робочої сили. Робітники-мусульмани планували повернення на 

батьківщину. Наступні етапи міграції пов’язані з неспокійною суспільно-

політичною ситуацією в мусульманських державах у 1970-х, 1990-х, з 2011 

року (Іранською революцією, війною в Перській затоці, подіями 

«Арабської весни», війною в Лівії).  

У 1974 році Національна Асамблея прийняла закон про возз’єднання 

сімей. Через наплив мігрантів у 1977 році міністр імміграції Л. Столеру 

(LionelStol´eru) намагався підкупити іммігрантів з Північної Африки, 

пропонуючи кожному десять тисяч франків за повернення додому. 

Наступна спроба зменшити кількість іммігрантів відбулася у 1978 році, 

коли міністр Л. Столер намагався депортувати сотні тисяч робітників-

мусульман і їхні сім’ї [308, c. 65]. Ці приклади наведені для розуміння 

сприйняття проблеми французькою владою. Невдача та критика цих спроб 

започаткувала суспільну дискусію про місце ісламу й мусульман у 
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французькому суспільстві. Починаючи з 1970-х років представники лівих 

та правих політичних сил використовують цю дискусію, надаючи питанню 

політичного забарвлення та створюючи суспільний конфлікт. 

Щоб створити максимально комфортні умови для всіх членів 

суспільства незалежно від культурної, релігійної, етнічної чи будь-якої 

іншої приналежності, французька влада почала активніше реалізовувати 

республіканську модель або якобінську, яка передбачає культурну і 

політичну інтеграцію. Франція підтримує політику, спрямовану в бік 

асиміляції, що полягає у відмові від будь-яких форм культурної та мовної 

диференціації, расової ідентифікації [269, с. 18]. Ця традиція побудована 

на ідеології рівності, свободи та братерства, що є головними цінностями 

Французької революції.  

У республіканській моделі врахований Закон «Про розділення 

церкви і держави» від 1905 року, який на сьогодні є головним регулятором 

державної політики щодо релігій. Основний термін laïcité, що характеризує 

політику світськості, використовується як розуміння повного відділення 

церкви від держави. Світськість являє собою інституційний механізм, що 

встановлює умови для віросповідання і обмеження для вираження 

релігійних форм [419, с. 6]. Проблеми цього закону французький 

сходознавець О. Руа пояснює через подвійний підхід держави: вона або 

відкрито втручається у справи релігій, або оголошує секуляризм 

сукупністю цінностей, які мають поділяти всі громадяни в ім’я створення 

республіканського консенсусу. «Мова йде то про максимально широку 

секуляризацію (звільнення суспільної сфери з-під впливу релігії), та про 

втручання держави в релігійну сферу (створення Французької ради у 

справах мусульманського віросповідання, вимоги реформувати деякі 

догми). Тому необхідно зробити вибір: повністю дотримуватися 

юридичного принципу секуляризму або схилятися до диктаторського 

папізму, де держава самочинно приймає рішення в релігійній сфері, а 

секуляризм перетворюється в офіційну ідеологію» [158].  
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Уряд Франції впроваджував тристоронній підхід до інтеграції 

іммігрантів: перегляд плану інтеграції, попереджувальна кампанія 

боротьби з дискримінацією і більш відкриту, але досить високу селекцію 

міграційної політики [269, с. 21-22]. Праві кола відстоюють позицію 

світської держави, яка не визнає расових чи релігійних відмінностей. 

Немає юридичних підстав для скорочення безробіття серед громадян 

північноафриканського походження [134, с. 272]. Ще до 1970-х років 

французьке суспільство не сумнівалося у своїй здатності асимілювати інші 

культури, оскільки іммігранти старалися притримуватися вимог 

світськості та інтегруватися [213, с. 82]. Опублікована у Франції у 2002 

році доповідь «Іслам в Республіці» визнала, що мусульмани не стають 

французами і в третьому поколінні [213, с. 85]. Період в три десятиліття 

демонструє, що проблема інтеграції мусульман у французьке суспільство 

лишається актуальною, як для мусульман, так і для самих французів. 

На думку дослідниці Французького національного центру наукових 

досліджень (CNRS) Дж. Сезарі, «плюралізм має балансувати між 

необхідністю визнання етнічних і культурних відмінностей на 

інституціональному рівні і потребою в збереженні політичної і культурної 

згуртованості всієї нації» [252, c. 48]. Один із духовних лідерів мусульман 

України, шейх С. Ісмагілов бачить проблему секуляризації в західних 

моделях в тому, що вона не здатна запропонувати жодної альтернативи 

Божим, релігійним цінностям, які є в основі людської цивілізації. «Явище 

секуляризації властиве і мусульманському світу. Мусульмани-мігранти в 

Європі часто вже не є такими релігійними, якими були їхні батьки. Через 

поступове перетворення віри на своєрідну данину традиції, можна 

говорити про певну «адаптацію» до реалій європейського суспільства» 

[39]. Таким чином, питання загрози ісламу співпало з дискусією про втрату 

французами своєї ідентичності. Суспільно-політичний дискурс обрав 

найлегший шлях, звинувачуючи в цьому одну із етнічних спільнот, 

відмовляючись від заглиблення в суть проблеми французької моделі 
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держави. Часте змішування понять «етнічного походження» і «релігійної 

приналежності» тільки підтверджують нерозуміння справжніх проблем 

ідентичності, які вже стають викликом перед майбутнім французького 

суспільства. 

У 2010 році президентом Н. Саркозі в промові в Греноблі було 

вперше публічно заявлено про зміну внутрішньополітичного курсу щодо 

інтеграції іммігрантів-мусульман та недоліки попередньої політики [335]. 

Політика інтеграції супроводжувалася частою критикою, як і сама відмова 

від неї президентом Н. Саркозі у лютому 2011 року. Однак, сама заява про 

відмову мала переважно політичний характер і, була розкритикована. 

Професор Інституту політичних досліджень в Парижі (SciencesPo) Л. Бувет 

вказує на те, що термін «мультикультуралізм», який вжив Н. Саркозі, не 

властивий французькій політичній традиції та пов’язаний із заявами інших 

його колег – Д. Камероном і А. Меркель. Дискусія мультикультуралізму 

дестабілізує і без того крихку соціально-культурну структуру 

французького суспільства [247]. Оприлюднена статистика демонструє 

проблемні місця політики інтеграції. Щороку у Франції мусульманські 

банди спалюють близько 40 тисяч автомобілів, більше тисячі тільки у 

новорічну ніч. Станом на 2014 рік у французьких в’язницях 60 відсотків 

(приблизно 40 тисяч чоловік) ув’язнених «culturally ororiginally» є 

мусульманами [313], [338]. Відтак, заява про провал політики 

мультикультуралізму більше нагадувала слідування загальноєвропейській 

тенденції, а ніж розуміння внутрішніх проблем суспільства та знайшла 

підтримку в прихильників правих кіл.  

Проблеми інтеграції підтверджують результати соціологічних 

опитувань. За даними опитування Ipsus у 2013 році тільки 31 відсоток 

французів вважають, що іслам сумісний з французькими цінностями, 62 

відсотки респондентів не бачать сумісності. Натомість серед респондентів-

мусульман сумісність цінностей підтримують 78 відсотків [304]. Проблеми 

міграції та інтеграції показують, що існують розбіжності не тільки у 
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суспільстві, але і в політичних колах. Міграційний потік мусульман 

збільшується, а відтак, внутрішні конфлікти впливають на зовнішню 

політику Франції та її міжнародний авторитет.  

Відмові французької влади від політики інтеграції передували 

проблеми, пов’язані з процесом входження мусульман в суспільно-

політичне життя країни. Становлення іммігрантів-мусульман як 

повноправних громадян Франції, не тільки за документами, а і у власній 

свідомості, можливо через задоволення їхніх головних прав у: 

- політичній сфері, як участь мусульман в суспільно-політичному 

житті Франції; 

- суспільній сфері через будівництво та функціонування мечетей, 

створення інших осередків ісламу; 

- особистій сфері – у вигляді використання релігійних атрибутів, 

здійснення публічної молитви та визнання ісламської релігії на 

державному рівні. 

Протягом останніх двох десятиліть мусульмани активізували свою 

участь у політичній сфері французького життя. Передували цьому 

заснування двох провідних організацій – Союзу мусульманських 

організацій Франції (СМОФ) і Національної федерації мусульман Франції 

(НФМФ). 

Союз мусульманських організацій Франції (СМОФ) був створений у 

1983 році, співзасновником якого став лідер туніської «Ан-Нахда» Р. аль-

Ганнуші [150]. Її керівниками є переважно вихідці з Марокко і Тунісу. 

СМОФ є французьким філіалом Союзу мусульманських організацій у 

Європі (СМОФ) та представляє більше 200 місцевих організацій. 

Організація фінансується країнами Перської затоки, зокрема, Саудівською 

Аравією [410, с. 65]. Союз має досить тісні стосунки з європейськими 

філіалами організації «Брати-мусульмани», проте офіційно члени СМОФ 

заперечують цю інформацію [130]. 
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Більше двадцяти років під контролем СМОФ знаходяться Інститут 

мусульманських досліджень, Європейський інститут гуманітарних 

досліджень. Випускники навчальних закладів, які є підконтрольні СМОФ, 

надалі очолюють інші мусульманські організації, стають імамами мечетей і 

в такий спосіб СМОФ посилює свій вплив. За роки роботи Союз значно 

змінив характер діяльності. У 1989 році СМОФ брав активну участь у 

захисті прав мусульманок на носіння хіджабу, чим завоював прихильність 

мусульманської громади Франції, організовував акції під лозунгами 

«Мусульмани Франції не можуть прийняти того, що принижує їхню 

гідність». У 2004 році, коли у Франції прийняли закон про заборону 

носіння релігійної символіки, СМОФ вже не брав участі в акціях протесту, 

оскільки керівництво СМОФ зрозуміло, що шляхом співпраці з урядовими 

структурами можна досягнути значно більших результатів [130].  

Іншою організацією, яка сповідує ідеологію традиційного ісламу, є 

Національна федерація мусульман Франції (НФМФ). Вона була створена у 

1985 році дисидентами Паризької мечеті та представниками різних 

мусульманських громад. До 1993 року НФМФ фінансувалася Саудівською 

Аравією, зараз працює завдяки членським внескам. НФМФ зберігає досить 

міцні зв’язки з марокканською й турецькою громадами [410, с. 65]. 

Найстарішою мусульманською організацією Франції залишається 

Федерація мусульманського інституту Великої мечеті Парижу, створена у 

1926 році і частково профінансована мусульманами-алжирцями. Паризька 

мечеть виступає осередком мусульманської культури і місцем збору для 

мусульманської громади [399]. 

Оскільки французька влада обурювалася активністю країн Північної 

Африки, розглядаючи це як втручання у внутрішні справи і 

контрпродуктивність для будь-якої ефективної мусульманської організації, 

у відповідь на це, в 1990 році французький уряд, за ініціативи міністра 

внутрішніх справ П. Жокса, створив спеціальну робочу групу з питань 

ісламу у Франції [252, с. 39]. До створеної Консультативної ради 
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мусульман Франції (CORIF) увійшло 15 членів, що представляли деякі 

течії ісламу у Франції. Провідні мусульманські організації відмовилися від 

членства, а внутрішні розбіжності, притаманні ісламу і політика їхніх країн 

стали причиною розформування CORIF у 1993 році. У 1995 році була 

утворена Вища рада мусульман Франції, але вона розпалася вже через 

декілька місяців.  

Серед організацій, що представляють турецьку громаду необхідно 

виокремити Національний союз ісламських тенденцій Франції, заснований 

у 1981 році і пов’язаний з мережею ісламських організацій Мілі Герюш, 

засновниками якої є турецькі іммігранти. Національний союз ісламських 

тенденцій Франції має тісні зв’язки з Ісламською партією, більш відомою 

як Партія благоденства та Ісламською асоціацією Франції, яка створена у 

1984 році та пов’язана з німецьким фундаменталістським рухом Каплан 

[410, с. 66].  

Характерною рисою, що негативно відображається на діяльності всіх 

мусульманських організацій, є боротьба за лідерство у мусульманській 

громаді, можливість отримувати підтримку, в тому числі фінансову, від 

владних структур. Це притаманно не тільки СМОФ і НФМФ, боротьба за 

лідерство триває і всередині керівництва організацій. Відтак, у 

мусульманської діаспори не вистачає єдності для відстоювання власних 

інтересів, чим успішно користується влада, створюючи підконтрольні собі 

організації [5]. 

Найбільше до ідеї об’єднання мусульман тяжів Н. Саркозі. У його 

політичних візіях ісламське питання завжди займало особливе місце. Ще 

будучи міністром внутрішніх справ Н. Саркозі просував ідею створення 

чогось подібного на кшталт «мусульманського політбюро». Французькій 

владі не вистачало єдиної центральної організації, з якою можна було б 

вести перемовини щодо мусульманських питань і, у випадку прийняття 

непопулярних рішень, посилатися на її думку. На зламі другого 

тисячоліття ситуація з мусульманськими організаціями дещо змінилася. 
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Посилилася участь мусульман у громадсько-політичному житті Франції, а 

французька влада почала шукати шляхи співпраці з мусульманською 

спільнотою. 

У 1999 році, за ініціативи МВС Франції, члени Ради мусульман 

Франції погодилися підготувати план майбутньої представницької 

інстанції спільноти віруючих мусульман, дотримуючись обмежень Закону 

«Про розділення церкви і держави» від 1905 року. Підвалини створення 

єдиної організації були закладені у 2001 році під час зустрічі президента 

Франції Ж. Ширака з імамом Великої мечеті Парижа доктором 

Д. Бубакером, імамом у Мант-ля-Жолі М. Сгірі, імамом Ліонської мечеті 

Р. Халіфом і головним муфтієм Марселя С. Баншейхом. Незабаром була 

прийнята Рамкова угода від 3 липня 2001 року про майбутню організацію 

мусульман Франції. Наприкінці 2001 року Рада створила асоціацію для 

організації виборів до Французької ради мусульманського культу (ФРМК) 

у 2003 році [147, с. 73,75]. До Генеральної Асамблеї ФРМК входять 

федеральні і регіональні мечеті, релігійні об’єднання, відомі особистості 

[256, c. 10]. Деякі французькі дослідники вбачали в ФРМК спробу 

французької влади створити структуру, яка представляла б більшу частину 

французької мусульманської спільноти, що посприяло б більш тісній 

співпраці з нею та в певній мірі контроль над нею [71]. Попри це, на 

сьогодні перевагою ФРМК є врахування присутності різних 

мусульманських організацій і мечетей. Це об’єднання залишається 

найбільшим прогресом мусульман та французької влади, яка дозволяє 

вести діалог як з представником спільноти.  

Учасниками ФРМК були розроблені правила і процедура нової 

організації в співпраці з МВС Франції. Радою були утворені ряд комісій з 

розподіленням посад між представниками-засновниками організації, а 

саме: 

- Організаційна комісія; 

- Юридична комісія; 
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- Комісія у справах імамів; 

- Комісія з комунікацій; 

- Комісія у справах капеланів; 

- Комісія з халяльних продуктів;  

- Комісія з питань паломництва; 

- Фінансова комісія; 

- Комісія щодо свята Аід-ель-Кебір; 

- Комісія з питань освіти; 

- Комісія з міжрелігійного діалогу [147, с. 83]. 

Одночасно значна частина мусульман виступили проти 

запропонованої організації [249, c. 470]. Досить критично ФРМК 

сприймали мусульманські діячі Великої паризької мечеті, вони переконані, 

що новостворена організація «виконує переважно технічну функцію, 

здійснює організацію релігійної діяльності мусульман, але в жодному разі 

не керує мусульманської думкою. Жодна структура не може висловлювати 

думку і вступати від імені всіх мусульман». Попри відмінність думок щодо 

справжніх намірів створення ФРМК, очікування, які на неї покладалися, не 

виправдалися. Влада перестала підтримувати Д. Бубакєра. На виборах 

нового очільника Ради у 2008 році переміг М. Муссаі, глава 

мусульманської організації, яка пов’язана з Марокко. Проте це не набагато 

зменшило авторитет Д. Бубакєра, як і вплив алжирської фракції. 

Найбільшої шкоди це завдало президентству Н. Саркозі [5]. 

Вочевидь, Н. Саркозі через процес об’єднання мусульман, намагався 

вирішити проблему ісламу для Франції та заробити бали як політик. 

Однак, швидко стало помітно, що його активність не додала прихильників 

правлячій партії серед нових виборців-мусульман. На президентських 

виборах 2012 року вирішальними стали голоси виборців-мусульман, з яких 

93 відсотки (1,7 мільйона) надали перевагу Ф. Олланду, у другому турі 

різниця між кандидатами становила 1,1 мільйонів голосів [126]. 
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Участь мусульман у політичному житті Франції є одним з головних 

аргументів їхньої інтеграції. Соціологи стверджують, що немає суттєвого 

зв’язку між релігійною чи етнічною приналежністю і волевиявленням 

мусульман. Мусульмани мають більшу зацікавленість у національних та 

місцевих виборах, а ніж у виборах ЄС та надають перевагу ідеологічно 

лівим партіям через власну економічну ізоляцію і безробіття [295]. За 

даними опитування Opinion Way на президентських виборах 2012 року з 

близько 2 мільйонів мусульман, які брали участь у голосуванні, 93 

відсотки проголосували за соціаліста Ф. Олланда. Зважаючи на те, що 

Ф. Олланд виграв у діючого президента Н. Саркозі з різницею у 1,1 

мільйонів голосів, ці цифри ілюструють, що голоси мусульман стали 

вирішальними на президентських виборах Франції [313]. Невеликий 

відсоток мусульман є членами уряду, Національної асамблеї, 

муніципалітетів, але вони не акцентують увагу на своєму походженні та 

питаннях релігії [371]. Таким чином, участь у суспільно-політичних 

процесах активізує французьких мусульман. Для французької влади це є 

позитивним проявом. Це використовується для налагодження співпраці та 

спільного створення мусульманських інституцій.  

Негативи такої активізації в тому, що французька влада не має 

домінуючого впливу. Мусульманські організації, пам’ятають, чиї інтереси 

представляють та відмовляються бути підконтрольними владі Франції. 

Тому французька сторона призначає на керівні посади лояльних до влади 

поміркованих мусульман. Мусульмани не хочуть спекуляцій на тему 

їхнього віросповідання і використання їхніх організацій у владних 

маніпуляціях. Ще одним недоліком процесів об’єднання є уніфікований 

підхід влади до ісламу. Вона розглядає мусульманські організації, як 

представників різних сфер інтересів вихідців з різних країн, натомість не 

бере до уваги відмінності різних ісламських течій, що є однією з 

визначальних відмінностей мусульманських організацій. Нерозуміння 
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французькою владою відмінностей ісламських течій переходить і на інші 

сфери – суспільну та особисту.  

Загалом питання функціонування мусульманських організацій, 

створення певної мусульманської ієрархії за європейським зразком, 

налагодження діалогу між владою і мусульманською спільнотою сприяє 

формуванню політичної участі мусульман та їхній ідентифікації з 

Францією через громадянську участь у політичному житті країни.  

У суспільній сфері найкращим прикладом колективної організації 

мусульман у Франції, що символізує остаточну присутність в країні, є 

встановлення місць для молитви [252, с. 43]. В ісламській релігії мечеть – 

це не тільки будівля для здійснення колективної молитви і інших видів 

поклоніння, а також може служити місцем зібрання народу для прийняття 

спільних рішень і навчальним центром [3, с. 222]. 

Перша мечеть, яка є і головним культурним осередком мусульман у 

Парижі, побудована в 1926 році французами на знак подяки за військовий 

внесок у Першій світовій війні [308, с. 63]. Із зростанням мусульманської 

спільноти, збільшується кількість мечетей. У Франції нараховують п’ять 

великих (соборних) мечетей: в Парижі, Ман-ла-Жолі, Еврі, Ліллі, Ліоні 

[252, с. 39]. За даними МВС у 2012 році було 2131 місць для молебнів 

мусульман у Франції і 318 на заморських територіях. У порівнянні з 

минулими роками: у 1976 році існувало 150 місць, у 1985 році – 900, у 

2001 році – 1555. У 2009 році нараховувалося 64 мечеті з мінаретами, а у 

2015 році ця кількість зросла до 90 [296].  

Починаючи з 1980-х років на місцевому рівні на базі мусульманських 

асоціацій створені молитовні кімнати. Члени цих організацій домовилися з 

органами державної влади, муніципалітетами про розташування 

молитовних кімнат у мікрорайонах [410, с. 66]. Загалом спостерігається 

тенденція щодо збільшення місць для молитви. Однак зведення окремих 

мечетей провокує суспільні дискусії щодо їх необхідності.  
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Рис. 2.2 Динаміка зростання кількості місць для молебнів у Франції 

Джерело: [296], [252]. 

 

Будівництво і утримання мечетей має чотири основні джерела 

фінансування. Першим джерелом є іноземні країни – як правило, Алжир, 

Марокко, Туніс, Саудівська Аравія; друге джерело – державні кошти, 

надані місцевими органами влади, хоча це суперечить Закону від 1905 

року про субсидіювання релігійних об’єднань; третє – доходи від торгівлі 

халяльним м’ясом і четверте – пожертви вірян [333]. Проте в питаннях 

ісламу Закон від 1905 року має певні юридичні тонкощі. У статті 12 

перераховуються всі релігійні об’єкти, а саме собори, церкви, каплиці, 

храми, синагоги, будинки архієпископів і єпископів, пресвітерів, семінарії, 

на які поширюється законодавча норма, однак згадки про мечеті чи інші 

мусульманські будівлі не має [348].  

Виняткове джерело фінансування мала мечеть в Ліоні. Вона зведена 

на кошти короля Саудівської Аравії – Фахда. Єдиною структурою, що 

може перераховувати кошти на цільові проекти є Всесвітня ісламська ліга, 

офіс якої знаходиться у Франції. Організація має тісні контакти з владою 

Саудівської Аравії, фінансує масштабні проекти, такі, як будівництво 

мечеті в Мант-ла-Жолі та покриває витрати на технічне обслуговування 

[410, c. 64]. 
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Поширеними є випадки, коли мери міст відмовляють або ігнорують 

збір підписів для будівництва. Проте на сучасному етапі таких випадків 

значно менше. Насправді французькі муніципалітети є безпосередніми 

учасниками діалогу між державою мусульманською спільнотою. Варто 

зазначити, що саме муніципалітети пішли назустріч у виділенні окремих 

територій для мусульманських кладовищ. Закон від 14 листопада 1881 

року забороняє конфесійне розділення кладовищ, однак у 1975 році уряд 

надав мерам можливість санкціонувати мусульманські кладовища у своїх 

містах [410, c. 65]. 

Ставлення до спорудження мечетей – дражливе питання у 

французькому суспільстві. У 2000 році 43 відсотки французів ствердно 

відносилися до будівництва мечетей і 50 відсотків були проти. Проте 

соціологи фіксують позитивну тенденцію. Через три роки будівництво 

мечетей підтримували 49 відсотків французів і 47 відсотків виступали 

проти [271]. Дж. Сезарі називає дві основні причини зменшення ворожості 

французів до ісламу. По-перше, це пов’язано з мирною діяльністю 

основних мечетей, що не несе загрози громадському порядку. По-друге, 

паніка перед уявним доморощеним екстремізмом переконала політиків і 

бюрократів у необхідності поліпшити взаєморозуміння з мусульманами 

Франції [252, с. 39]. Отже, будівництво мечетей, вимоги до окремих 

кладовищ стали остаточним свідченням осілості мусульман у Франції. 

Мечеті демонструють найміцніший зв’язок мусульман з релігією та 

батьківщиною. Певну роль в цьому відіграють ісламські країни, які 

фінансують мусульманські спільноти. Мечеті та імами мають важливий 

вплив на мусульман, а тому співпраця держави з імамами сприяє інтеграції 

мусульман, їхній участі у суспільному житті країни. Саме мечеті часто є 

головним рупором думки мусульман, таким чином, захищаючи їхнє 

особисте право на вільне віросповідання, за допомогою політичних 

інструментів, відтак поєднуючи політичну та особисту сферу життя 

мусульман. 
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Саме задоволення прав мусульман в особистій сфері найбільш 

дискусійні. Роздільне навчання різних за статтю дітей у школах, носіння 

жіночого мусульманського одягу, публічне використання будь-яких 

релігійних атрибутів, здійснення намазів у публічних місцях – стали 

викликом для французького суспільства. Зберігаючи тісні контакти з 

ісламізованими країнами Африки та Близького Сходу, Франція мала, не 

втрачаючи дружні відносини та імідж світської неупередженої держави, 

провести межі між державною релігійною політикою та зовнішніми 

національними інтересами. 

Політика остаточно втрутилася в особисту сферу кожного 

мусульманина, коли починаючи з 1980-х років дискусії про носіння 

мусульманського одягу, що покриває з голови до ніг– чадри, нікабу, бурки 

та паранджі стали публічні. Відмінності у видах жіночого 

мусульманського одягу відображені в Додатку М. Багато політиків правих 

поглядів заборону «мусульманської хустки» вважають одним з етапів 

інтеграції мусульман у французьке суспільство.  

Спершу у 2004 році Законом «Про світськість у школах» (Білль про 

застосування принципу світськості, носіння знаків чи одягу, що проявляє 

релігійну приналежність у державних школах, коледжах і ліцеях) у 

французьких державних навчальних закладах середньої освіти були 

заборонені носіння релігійного одягу і символіки [310, c. 51].  

У 2009 році заборона поширилася на купання в басейні у 

мусульманському одязі. Н. Саркозі заявляв, що паранджі немає місця у 

Франції. За його ініціативи почався розгляд питання про заборону носіння 

паранджі, який завершився прийняттям Закону «Про заборону 

приховування обличчя у громадських місцях» у 2010 році та набранням 

його чинності у 2011 році. Закон стосується не лише жінок, що носять 

паранджу (штраф 150 євро), а й осіб, які змушують до носіння нікабу, 

паранджі, бурки. Першим загрожує штраф 150 євро, а другим – 30 тисяч 

євро та позбавлення волі терміном на один рік [147, с. 102], [411]. Всі 



102 

 

етапи заборон супроводжувалися акціями протесту та солідарності 

мусульман. Додавало критики заборонам і те, що Франція була першою 

серед європейських держав, влада якої наважилася на такий крок. У такий 

спосіб французькі законодавці демонструють відданість ідеям світськості, 

заперечують заборону жіночого мусульманського одягу, не як утиск 

свободи віросповідання, а лише з метою ідентифікації особи. 

Питання жіночого мусульманського одягу було дражливим, оскільки 

французька влада шукала порозуміння з мусульманськими організаціями. 

На тлі протестів співпраця деяких лідерів мусульман з французькою 

владою зазнавала критики та не відзначалася тривалістю. Ця заборона мала 

двоякий контекст. З одного боку розмежовувала суспільство на 

прихильників і критиків дій влади, а з іншого – мобілізувала французьких 

мусульман, допомагала їм сформувати вимоги у співпраці з владою. 

Акумуляція інтересів мусульман, зростання їхньої активності заклали 

фундамент юридичному визначенню ісламу у Французькій Республіці.  

Першими кроками у визначенні статусу ісламу в державі стали 

документи, розроблені за спільної участі французької влади і 

мусульманських організацій. Вони визначають характер та умови 

співпраці, можливості порозуміння та подальшого співіснування.  

У 1994 році Радою мусульманських представників Франції був 

розроблений «Статут мусульманської релігії у Франції». Відповідно до 

Статуту, мусульмани визнають історичну легітимність їхньої присутності 

в державі, принципи об’єднання, організацію їхнього поклоніння, їхні 

відносини з французьким суспільством і державою й те, що іслам є 

релігією, що не розділяє віруючих. Визнання принципу світськості робить 

Францію нейтральною до релігій і шанобливою до свободи совісті. 

Мусульмани зобов’язуються поважати нейтралітет держави, 

відмежовуються від проявів екстремізму, поважають державні закони. 

Натомість держава забезпечує свободу переконань і гарантує вільне 

віросповідання [254].  
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У 2014 році Французька рада мусульманського культу опублікувала 

«Конвенцію громадянина мусульман Франції». Вона складається з двох 

частин – «Мусульмани у французькому суспільстві» і «ФРМК й 

очікування мусульман у Франції». Документ закріплює принцип 

формування ФРМК, який представляє мусульман у Франції.  

 

Таблиця 2.2 

Основні документи, спрямовані на об’єднання мусульман у Франції 

Рік Документ 
Орган, яким створений 

документ 

1994 
Статут мусульманської релігії у 

Франції 

Рада мусульманських 

представників Франції 

2001 
Рамкова угода про майбутню 

організацію мусульман Франції 
Рада мусульман Франції 

2014 
Конвенція громадянина мусульман 

Франції 
Рада мусульман Франції 

Джерело: [143], [254], [256]. 

 

Проте це не визначає особливого статусу ісламу у Франції. 

Втручання влади в особисту сферу найбільш болісне, оскільки зачіпає 

релігійні почуття мусульман, незалежно від того, використовують вони 

релігійний одяг і атрибути чи ні. Заборона жіночого мусульманського 

одягу об’єднала частину мусульман, для інших стала причиною до 

ізолювання. Це перевірка на інтеграцію іммігрантів-мусульман у 

французьке суспільство. 

Іншим проявом інтеграції мусульман є масові демонстрації, вуличні 

протести та заворушення, акти насильства, тероризм, здійснені з 

політичних мотивів на релігійному чи етнічному ґрунті. Погоджуючись з 

провідним американським сходознавцем, професором Джорджтаунського 

університету Дж. Еспозіто, у Франції мусульмани в першу чергу 

розглядаються як такі, що налаштовані проти сучасності і схильні до 

насильства, оскільки для багатьох нерідко немає різниці між ісламом і 
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фундаменталізмом або, між мирно і войовниче налаштованими 

фундаменталістами [54, с. 45].  

Український дипломат, провідний співробітник Інституту 

сходознавства імені А. Кримського Ю. Кочубей «причинами певної 

криміналізації мусульманської спільноти називає проблеми безробіття, 

відсутність достатньої кількості осіб з якісною освітою» [96]. Також з 

соціально-економічними проблемами пов’язують спалахи насильства 

французькі дослідники Дж. Сезарі, С. Теббех, інші науковці, які вивчають 

питання мусульман у Франції. Французький політолог-сходознавець О. Руа 

йде далі в поясненні протестної поведінки молодих мусульман через 

звичайне бажання полякати «буржуа». Натомість, він вважає помилкою 

пошук в ісламі витоків і звинувачень у багатьох складних проблемах, 

зокрема, соціальних та політичних [158]. 

Перша масова демонстрація мусульман у Франції відбулася 22 

жовтня 1989 року на підтримку дівчат-мусульманок, яких вигнали зі 

школи через покриття голови [386, c. 101]. Протест був організований 

мусульманськими групами – Асоціацією мусульман Франції та Голос 

ісламу – на підтримку школярок. Через фундаменталізм демонстрації, у 

якій взяли участь сотні мусульман, місцева влада заборонила її 

проведення. Носіння жіночого мусульманського одягу постійно 

провокувало протести та дискусії у ЗМІ. Другий випадок, що спричинив 

масштабні заворушення по всій країні, стало вбивство двох підлітків 

туніського та малійського походження, які переховувалися від 

поліцейських. Протести тривали з 28 жовтня по 15 листопада 2007 року, 

під час яких демонстранти чинили свавілля, підпали, витягали жінок з 

автомобілів, закидали камінням, громили психіатричні лікарні. Влада 

ввела комендантську годину та задіяла армію для припинення свавілля в 

містах. Як наслідок, одна людина загинула, а загальна сума збитків 

становила 200 мільйонів євро [386, c. 101]. Необхідно зазначити, що 

французькі мусульмани значно частіше виходять на акції протесту, що 
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пов’язані з релігійною ідентифікацією, мусульманським одягом, 

карикатурами на пророка, дискримінацією мусульман. Їх не варто 

трактувати, як загрозу державної цілісності, а радше прикладом вираження 

думки певної частини населення. Розглянуті приклади тільки 

підтверджують, що проблеми мусульман мають не тільки культурне чи 

релігійне підґрунтя, а і соціально-економічне. 

Радикальною формою протесту є тероризм. Розглядаючи його 

приклади мало шукати причини в соціальних негараздах, так як кількість 

жертв і жорстокість, з якою вони здійснюються, послаблюють виваженість 

в реакції багатьох політиків та пересічних громадян. 

За даними Європолу тільки впродовж 2013 року в країнах ЄС було 

здійснено 152 терористичні акти, з них третина – 63 в «столиці терору» 

Франції [313]. Протягом останніх десятиліть найбільшу увагу французів і 

міжнародної спільноти привернули теракти 1982, 1995, 2015 років, основні 

характеристики яких розглядаються в Додатку Н. 

У 1982 році теракт здійснив палестинець, член «Організації Абу 

Нідала» в Парижі через підтримку Францією Ізраїлю [230]. У 1994 році 

після захоплення аеробуса Air France в Алжирі, екстремізм поширився на 

Францію, а звідти на Британію та Німеччину. Після того як Група 

швидкого реагування французької жандармерії у Марселі застрелили 

членів GIA (Groupe Islamique Arme) – лідера алжирських викрадачів 

літаків Яг’ю та ще трьох напарників-викрадачів, серія терактів невдовзі 

відбулася у Франції. 25 липня 1995 року, GIA почала здійснювати серію 

вибухів у паризькому метро. Останній вибух відбувся напередодні зустрічі 

президентів Франції та Алжиру. Терористи виступали проти чинного 

алжирського режиму та його підтримки Францією. Слідом за атаками 

французька влада заходилася розправлятися з відомими підозрюваними 

екстремістами [184, с. 160-161], [245], [230]. 7 січня 2015 року в Парижі 

терористи розстріляли редакцію «Charlie Hebdo», а 8 січня захопили 

заручників у магазині кошерної продукції. 26 червня 2015 року один з 
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чотирьох терактів у світі відбувся у французькому місті Сен-Кентан-

Фавальє, де атакували місцевий хімічний завод. Відповідальність за 

теракти розділили «Аль-Каїда» та «Ісламська держава» (ISIS) [231].  

Змагання за владу правих та лівих кіл ще більше загострюють 

конфлікти за участі мусульман, пов’язуючи це насамперед з ісламом. 

Необхідно знати їхні причини, наслідки та відповідальних за акти 

насильства на території Франції. Також необхідно розрізняти масові 

заворушення, спалахи насильства, як реакцію на соціальну чи іншу 

незадоволеність і терористичні акти, які вже самі по собі є наслідком 

попередніх дій та політики.  

Акти тероризму у своїх антимігрантських виступах досить успішно 

використовує лідер Національного фронту М. Ле Пен. У першому турі 

президентських виборів 2012 року гасла з вимогами припинення 

імміграції, виселення нелегалів, надання корінному населенню переваг під 

час прийому на роботу, розподіл житла і соціальних пільг принесли М. 

ЛеПен 18 відсотків голосів французів. Такі погляди близькі поміркованим 

правлячим партіям правого центру, лідери яких відмовляються від 

мультикультуралізму, протиставляючи йому заходи щодо утвердження 

національно-культурної ідентичності громадян [159, с. 34-35]. Натомість 

французький політолог Т. Мейсан шукає причини терористичних актів у 

Франції в її зовнішній політиці, розглядаючи це як відповідь на 

французьку політику в близькосхідному регіоні [11]. 

Таким чином, розглянуті аспекти інтеграції іммігрантів-мусульман у 

Франції мають різні оцінки і висновки. Однозначно за майже столітній 

період активної міграції мусульман до Франції, відбулася суттєва 

трансформація свідомості як французів, так і мусульман. Змінився підхід 

мусульман: від групи іммігрантів-робітників до впливової релігійної 

групи. На тлі релігійної конфронтації та конфліктів в інших країнах, 

французька влада слугує ланкою і мотивом до пошуку діалогу та 

об’єднання представників різних ісламських течій.  
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Інтеграція іммігрантів-мусульман є найкращим доказом ставлення 

Франції до своїх партнерів серед ісламізованих країн Африки і Близького 

Сходу. Суспільні конфлікти, заборони жіночого мусульманського одягу 

створюють труднощі французам у зовнішній політиці. Треба розуміти, що 

співпраця Франції і мусульманських країн, запрошення на роботу 

фахівців-мусульман й іслам вдома не одне і те ж. 

Створюючи умови для поширення франкомовного середовища за 

межами своєї держави, пропагуючи культуру і цінності, які можуть 

поєднуватися з традиціями інших країн і народів, Франція не може знайти 

політичні інструменти для співіснування французів і мусульман у своїй 

державі. Відтак, постає питання, що лежить в площині конфлікту – релігія, 

культура, цивілізація чи проблема мігрантів, як соціальний процес. 

Франція, як світська держава, одночасно усуваючись від релігійних 

питань, захищаючи свободу віросповідання і в той же час, своїми діями 

показує страх перед ісламізацією. Запроваджені релігійні заборони, в 

першу чергу, стосуються ісламу. Орієнтуючись у зовнішній політиці на 

ісламські країни, на колишні колонії, прогалини інтеграційної політики 

Франції підкреслюють, що влада не готова до мігрантів, відмінних від 

французької ідентичності. 

 

2.4. Зовнішньополітичні пріоритети Франції в ісламізованих країнах 

Африки та Близького Сходу 

 

Сам термін «політичні пріоритети» характеризує першість, 

важливість певних інтересів. Їхнє значення полягає в пріоритетності 

прийняття того чи іншого політичного рішення, залежно від цінностей 

інтересів. Відбувається певне протистояння різних інтересів з метою 

домогтися прийняття очікуваних рішень. Часто політична влада, перебуває 

в складному становищі через необхідність поєднання різноманітних, 

інколи взаємовиключних, інтересів. 
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Важливість африканських країн для Франції найкраще відображають 

думки її президентів. Ш. де Голль говорив, що «Франція буде невеликою 

державою третього світу без Африки». Його колега Ф. Міттеран не бачив 

«без Африки історії Франції у ХХІ столітті». Вже в новому тисячолітті 

Ж. Ширак виявився солідарним з думками, що «без Африки Франція 

втрачатиме свою потужність» [352]. 

У контексті того, що для держави головними пріоритетами є 

збереження її національних інтересів, автором сформовані пріоритетні 

завдання Франції в ісламізованих країнах Африки і Близького Сходу, а 

саме: 

− збереження стабільності та врегулювання військових конфліктів 

в регіоні; 

− створення групи партнерів для підтримки у міжнародній 

політиці; 

− отримування постачання сировини від надійних країн-партнерів 

на вигідних умовах; 

− стримування потоку нелегальних мігрантів у Францію і Європу.  

Зупинимося детальніше на особливостях кожного пріоритету, 

засобах та інструментах французької політики для їх втілення.  

Збереження стабільності та врегулювання військових конфліктів у 

регіоні є чи не головним пріоритетом Франції. Його особливість полягає у 

французькому розумінні стабільності та супроводжується французьким 

втручанням у внутрішні справи країн регіону, хоча це не завжди має 

правові підстави та має негативні наслідки, як для самої Франції, так і для 

мусульманських країн.  

Характерною ознакою внутрішніх заворушень в мусульманських 

країнах є те, що опозиційні сили дотримуються профранцузьких поглядів, 

мають зв’язки з французькою владою чи розташованими в країнах 

французькими військовими базами. За підрахунками політичного оглядача 

М. Кутоніна впродовж останніх п’ятдесяти років у 26 африканських 
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країнах відбулося 67 заколотів, з них 45 переворотів у 16 колишніх 

французьких колоніях. Тобто 61 відсоток переворотів відбулися в 

колишніх французьких країнах [318]. У таблиці 2.3 наведено кількість 

переворотів, які відбувалися на континенті. В одній колонці наведені дані 

країн, які були французькими колоніями. Як вже зазначалося, внаслідок 

місіонерської діяльності французів, в частині із наведених країн – Того, 

Кот-д’Івуар, Мадагаскар, Руанда, Демократична Республіка Конго та 

Республіка Конго – релігійні групи представлені, як мусульманами, так і 

християнами.  

Таблиця 2.3 

Кількість військових переворотів в країнах Африки 

Колишні колонії Франції Інші країни 

Країни 
Кількість 

переворотів 
Країни 

Кількість 

переворотів 

Того 1 Єгипет 1 

Туніс 1 Лівія 1 

Кот-д’Івуар 1 Екваторіальна Гвінея 1 

Мадагаскар 1 Гвінея-Біссау 2 

Руанда 1 Ліберія 2 

Алжир 2 Нігерія 3 

Демократична 

Республіка Конго 
2 Ефіопія 3 

Малі 2 Уганда 4 

Гвінея 2 Судан 5 

Республіка Конго 3   

Чад 3   

Бурунді 4   

Центральноафриканська 

Республіка 
4   

Нігер 4   

Мавританія 4   

Буркіна-Фасо 5   

Коморські острови 5   

РАЗОМ: 45 РАЗОМ: 22 

Джерело: [318]. 
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Без мережі французьких військових баз, яких до 1990-х років 

розташовувалося більше 30 на африканському континенті, Франції було б 

значно важче контролювати політичні процеси. Після того, як з 1995 року 

Франція почала скорочувати військову інфраструктуру, її втручання стало 

рідшим, але більш потужнішим.  

Серед причин, що підштовхують Францію до військових 

переворотів, можна виділити чотири головні. По-перше, це захист 

родовищ, на яких працюють французькі компанії. По-друге, активне 

входження в країну конкурентних країн, що витісняє французький вплив. 

По-третє, прагнення держав до самостійності та відхід від французьких 

орієнтирів. По-четверте, нарощення ядерного потенціалу країни, що 

створює умови для самостійності.  

Наведемо приклади французького втручання останніх років через 

перераховані причини. Під приводом захисту держави від ісламських 

бойовиків, у 2013 році Франція втрутилася у внутрішній конфлікт в Малі, 

розпочавши операцію «Серваль» та, скинула чинного президента А. Туре. 

За неофіційними версіями, Франція прагнула захистити уранові родовища 

в Нігері, в які інвестує французька компанія «Арева» та, які межують з 

епіцентром бойових дій на півночі Малі [139]. У 2011 році Франція та її 

європейські союзники в регіоні були не згідні з новою перемогою на 

президентських виборах Л. Гбагбо в Кот-д’Івуарі, а тому після спільної 

операції військово-повітряних сил Франції і ООН, владу передали його 

конкуренту [90, c. 45]. Керуючи країною з 2000 року, Л. Гбагбо мав тісні 

стосунки з Францією, проте в останні роки його президентства значно 

посилилася співпраця між Кот-д’Івуаром і Китаєм, збільшилися китайські 

інвестиції в розбудову місцевої інфраструктури. 

Для Франції Китай є доволі серйозним політичним та економічним 

конкурентом. Китай дотримується «ідеологічного нейтралітету», а тому 

співпрацює з країнами, незалежно від політичних режимів. Проводити 

подібну політику Франція не може, адже це шкодитиме її міжнародному 
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іміджу. Китай пропонує вигідніші умови для імпорту, займає друге місце в 

регіоні, витісняючи з ринку традиційних партнерів – Німеччину, США, 

Японію. Китай імпортує нафту з Анголи, Республіки Конго, Судану, 

Алжиру, Габону і Єгипту. Також КНР імпортує фосфати і кобальт з 

Марокко, деревину з Кот-д’Івуару і країн Центральної Африки, каву і 

какао з Кот-д’Івуару, бавовну з Центральної і Західної Африки, Єгипту, 

марганець з Габону [43]. У Нігері, Чаді, Габоні влада переглянула 

контракти з Китаєм на експлуатацію нафтових родовищ, пояснюючи це 

недотриманням екологічних норм та забрудненням навколишнього 

середовища [169].  

Причиною французького втручання у 2001 році в Лівію стала 

конкуренція в середземноморському регіоні та амбітні плани лівійського 

лідера М. Каддафі щодо створення «Єдиної Африки», що знайшли 

підтримку серед країн Африки та Близького Сходу [140]. Використавши, 

як привід, придушення демонстрацій лівійськими військами, Франція 

розгорнула військову операцію та передала владу Національній перехідній 

раді, законність формування, якої визнала першою.  

Потребує розгляду французька участь у ядерних програмах окремих 

країн регіону. Франція належить до неофіційного «ядерного клубу». 

Країна відіграла одну з ключових ролей в розробці ядерних програм Іраку, 

Ірану, Лівії, Південноафриканської Республіки, Сирії. У 2007-2009 роках 

французька адміністрація уклала низку угод про ядерну співпрацю з 

Алжиром, Йорданією, Лівією, Марокко, Тунісом, ОАЕ, в кожній з яких 

відсутні ядерне регулювання, обслуговування або кваліфікована робоча 

сила для використання атомної енергії [398, с. 5].  

Французькі керівники В. Жискар д’Естен і Ж. Ширак започаткували 

ядерну співпрацю з шахським Іраном, іракським режимом С. Хусейна і 

режимом апартеїду в ПАР [343]. У 1975 році, під час візиту в Тріполі, 

прем’єр-міністр Франції Ж. Ширак підписав ряд договорів, які надалі не 

були виконані: не було реалізовано співробітництво щодо надання ядерної 
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установки по опрісненню води на основі ядерного реактора на 600 МВт. 

Також французький уряд заборонив купівлю Лівією у французької фірми 

Thomson CSF калютронів для електромагнітного розділення ізотопів з 

метою налагодження у Лівії процесу збагачення урану [36, c. 146]. У 

грудні 2007 року глави Франції та Лівії заключили договір про 

співробітництво в ядерній енергетиці, згідно якого Лівія мала отримати 

декілька атомних реакторів французької компанії «Арева» для опріснення 

морської води [155]. Більшість критиків франко-лівійської співпраці 

вказували на те, що опріснення води є тільки приводом для отримання 

ядерної енергії, а насправді вона необхідна для розробки ядерної зброї.  

У 2006 році Франція перша звинуватила Іран в розробці «секретної 

воєнної ядерної програми», а посол Франції в ООН Ж. Аро заявив про 

можливу військову операцію у випадку продовження Тегераном розвитку 

ядерної програми, що стало приводом для дипломатичного конфлікту між 

двома країнами [197]. Через занепокоєність Міжнародного агентства з 

атомної енергії (МАГАТЕ), гарантування своєї мирної мети, Рада Безпеки 

ООН прийняла численні резолюції для припинення ядерної діяльності 

Ірану і введення до нього санкцій. Франція брала активну участь у 

переговорах щодо нерозповсюдження ядерної зброї для миру і стабільності 

на Близькому Сході. Разом з партнерами, Франція запропонувала зняття 

санкцій у випадку дотримання Іраном своїх зобов’язань. Також, Франція 

готова зробити внесок у розвиток цивільної ядерної програми Ірану на 

основі міжнародного співробітництва [414]. Міністр МЗС Франції 

Л. Фабіус вважає, що ядерне питання стосується не тільки країн Перської 

затоки, а і всієї міжнародної спільноти. Питання поширення ядерної зброї 

– це питання безпеки і миру [179]. Можлива втрата контролю за ядерними 

програмами в арабському регіоні впливає на інтереси і пріоритети не 

тільки Франції. Країна бере участь у розробці мирного атому та протидіє 

можливому військовому спрямуванню ядерної енергії. 
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Наявність ядерних програм у мусульманських країнах впливає на 

зухвалість французького втручання. Понад третина світових запасів нафти 

знаходиться на Близькому Сході, закономірно, що Франція й інші держави 

зацікавлені в збереженні миру в регіоні. Попри пропагування Францією 

демократичних цінностей, вона використовує недемократичні засоби для 

збереження свого впливу. Оскільки великі держави зацікавлені в сталому 

розвитку відносин з країнами Африки та Близького Сходу, вони не 

піддають жорсткій критиці дії французів. Своїми діями Франція ставить 

знак рівності між збереженням стабільності в регіоні і лояльністю їхніх 

політичних режимів до французької влади. 

Крім лояльності країн до французьких інтересів у внутрішніх 

питаннях, Франція зацікавлена у створенні групи партнерів для підтримки 

у міжнародній політиці. Кількісно країни Африки та Близького Сходу 

становлять майже третину від складу найбільшої міжнародної організації 

ООН. Зважаючи на принцип прийняття рішень «одна країна – один голос», 

їхні позиції відчутні на міжнародній арені, тому в багатьох спірних 

питаннях французька сторона розраховує на їхню підтримку. 

Традиційно 15-20 африканських країн голосують з Францією у 

головних ООНівських дебатах, проте в останні роки французькі дипломати 

все більш стурбовані розмитістю цієї підтримки. Це пов’язано з 

французькими військовими операціями в регіоні, які розділяють країни 

щодо участі і оцінок. 

Так, Франція щосили намагалася залучити Бенін до операції в Кот-

д’Івуарі. Попри французький тиск, Нігер, Буркіна-Фасо і Мавританія довго 

опиралися щодо визнання Національної перехідної ради в Лівії [355, c.18]. 

Зважаючи на те, що більшість конфліктів, які потребують міжнародної 

участі відбуваються в країнах Африки та Близького Сходу, то відповідно, і 

серед них відбуваються найбільші дискусії щодо необхідності втручання. 

Приналежність до різних груп щодо багатьох регіональних проблем, 
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зумовлює конфлікт інтересів і вимагає від Франції нових важелів 

переконання. 

 Виведення значної кількості французьких військових 

переорієнтувало Францію з інтервенціоністської політики на більш 

опосередковану африканську політику. Попри невдачі миротворчих 

операцій в Руанді і Сомалі, ООН залишається найбільшим миротворчим 

актором на континенті [409, c.1].Франція вже неодноразово виступала з 

пропозицією реформування ООН та збільшити кількість африканських 

країн в Раді Безпеки. Наразі це дискусійне питання, оскільки постійні 

держави-учасники прагнуть впевненості у своїх партнерах в організації. Як 

і Франція, вони зацікавлені в стабільності регіону. Однак кожний 

військовий конфлікт дає можливість контролювати внутрішню політику 

континенту, втручатися в неї, а все це створює умови для перерозподілу 

важелів впливу великих держав у регіоні. 

Для зміцнення африканського континенту Франція підтримує 

підготовку миротворців через програму допомоги «Посилення 

можливостей африканських держав з підтримки миру» – RECAMP і через 

французьку миротворчу школу EMP [299].  

Іншим напрямом партнерської співпраці є регулярне проведення 

самітів Франція-Африка, починаючи з 1973 року. Вони спрямовані на 

активізацію співпраці в розвитку демократії, миру та безпеки, підвищення 

рівня життя населення африканських держав, культури. Регулярність 

зустрічей та їхні головні результати наведені в Додатку П. Ці зустрічі 

започаткували нову форму співпраці європейських, африканських і 

арабських країн та конференцій Франкофонії. Спільне прийняття рішень, 

створення профільних підструктур, головним чином, мало на меті 

прийняття участі і відповідальності африканських країн.  

У зведеній таблиці Додатку П можна оцінити участь французької 

сторони у самітах. Ініціативність Ф. Міттерана сприяла інтеграції 

африканського континенту у міжнародну політику, як продовження 
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політики тріалогу В. Жискара д’Естена. Його соціалістичні погляди мали 

місце і в зовнішній політиці, маючи на меті допомогу африканським 

країнам не тільки політичними засобами, а і економічними у вигляді 

списання боргів, позик та створення нових фондів. Найменше зусиль 

прикладено Н. Саркозі, що відображає його політику щодо колишніх 

колоній та несприйняття їх, як рівноправних партнерів.  

Пріоритет партнерства дається Франції особливо складно, оскільки 

він містить ряд змістовних суперечностей. Надійним партнером може бути 

країна, яка цього прагне і проводить відповідну політику, а не розраховує 

на дотації у будь-якій їхній формі. Різними формами дипломатичних 

засобів, військовою допомогою Франція надає підтримку африканським та 

арабським країнами і взамін розраховує на їхню лояльність у вирішенні 

важливих для неї міжнародних питань. 

Наступним, не менш важливим пріоритетом, є постачання сировини 

від надійних країн-партнерів на вигідних умовах. Одним із стратегічних 

напрямів П’ятої Республіки є не та середня держава, на яку, здавалося б, 

вказує національна бухгалтерія, але та квазідержава, яка спроможна вести 

свою власну партію зі Сполученими Штатами [50]. Сировина, що 

добувається у Франції, в тому числі і на її заморських територіях, покриває 

її потреби в залізі і міді на 15 відсотків, а з окремих видів сировини 

залежність від імпорту становить 70-90 відсотків (кобальт, хром, олово, 

молібден, цинк, фосфати) і навіть 100 відсотків (сурма, срібло, титан, 

азбест, алмази). Тому Франція залежна від багатьох видів мінеральної 

сировини із-за кордону [175, с. 149].  

З-поміж усіх, Франції вдалося добути два головні енергетичні 

джерела – нафту й уран, які забезпечують незалежність і силу нації. 

Становлення Франції, як масштабного виробника воєнної і цивільної 

ядерної енергії, забезпечила франко-африканська сім’я [50]. Відповідно до 

згаданих франко-африканських домовленостей, французькі компанії мають 

право першості придбання корисних копалин в африканських країнах. 
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Навіть, якщо країни Африки можуть отримати вигіднішу пропозицію від 

інших покупців, вони не можуть продати корисні копалини, поки Франція 

не відмовиться від їх купівлі [317]. 

 Найбільше Франція зацікавлена у видобутку урану, на основі якого 

готують ядерне паливо. Наприкінці 1950-х років французьке заморське 

гірниче бюро (The French Overseas Mining Bureau) виявило уран у Нігері, 

де зосереджено 7 відсотків світових запасів. Значна частина доходів країни 

надходить від видобутку урану. Це має стратегічне значення для 

французької ядерної політики, позаяк нігерський уран на відміну від 

австралійського чи канадського урану, ніколи не мав умов для мирного 

кінцевого використання, що дозволяє Франції вільно використовувати його 

у програмі ядерної зброї [398, с. 24]. Розташування найбільших природних 

родовищ континенту зображено на карті у Додатку Р. 

Особливо з 1970-х років і зі створення COGEMA (зараз «Арева») у 

1976 році, французька атомна промисловість дедалі частіше інвестує в 

іноземні компанії і в промислову діяльність[398, с. 21]. На сьогодні, 

французька компанія «Арева» є найбільшим розробником уранових 

родовищ у Нігері, щорічно добуваючи 3500 тонн урану. До 2006 року 

Франція володіла монопольним правом на видобуток урану, а зараз 

ліцензію на видобуток мають канадські і китайські компанії [221]. Захист 

східних кордонів Нігеру, де «Арева» інвестує 1,9 мільярд євро в розробку 

великого уранового родовища в Імурарені, було однією з головних причин 

рішення Ф. Олланда втрутитися в конфлікт у Малі. Вибух, нашпигованої 

вибухівкою машини, на одному з об’єктів «Ареви» мав переконати 

президента у правильності дій [139]. 

З 1965 року видобуванням нафти в Габоні, займається Національне 

товариство «Ельф Аквітанія» (Elf Aquitaine National Society), створене на 

основі злиття державних компаній [50]. Наприкінці 1990-х років навколо 

«Ельф Аквітанії» розгорнувся міжнародний скандал, пов’язаний з 

диктатурою і корупцією в Конго-Браззавілі, Габоні і Анголі. «Ельф 



117 

 

Аквітанія» була головним нафтовим оператором у Конго з буріння першої 

офшорної нафтової свердловини у 1972 році. На початку 1980-х років 

Конго отримало більше мільярда доларів на рік від продажу нафти. На ці 

кошти фінансувалося величезне розширення імпорту для задоволення 

зростаючого попиту на пшеницю, дешевий рис, кукурудзу і заморожене 

м’ясо. Наприкінці 1990-х років колишніх офіцерів «Ельф Аквітанії» 

звинуватили в розтраті мільярдів франків платників податків у вигляді 

хабарів для посадовців в Африці і Європі в обмін на укладання ділових 

угод, сприятливих для компанії і французьких політиків [290]. Участь у 

збереженні стабільності регіону відповідно забезпечує Франції вигідні 

умови для отримання необхідних видів сировини та природних ресурсів. 

Проблеми африканських країн цементуються, доки вони не продаватимуть 

сировину за ринковими цінами на вигідних для себе умовах. Доти вони не 

можуть претендувати на рівноправність у міжнародних відносинах, 

потерпатимуть від бідності країни, корупції, соціальних та інших 

конфліктів, а це спричиняє хвилі міграції, часто нелегальної. 

Нелегальний потік мігрантів часто є наслідком прорахунків 

зовнішньої політики Франції в регіоні. Неправильна тактика призводить до 

загострення внутрішнього конфлікту. Особливо потерпають від напливу 

мігрантів країни на півдні Європи, які мають вихід до Середземного моря.  

Тому, стримування потоку нелегальних мігрантів у Францію і 

Європу є викликом для Європейського Союзу, його системи безпеки та 

єдності зовнішньої політики європейських держав. За різними оцінками до 

Європи 70-80 відсотків африканців з Марокко, Тунісу, Алжиру, Лівії, 

Африки на південь від Сахари і Мавританії мігрують через Лівію і 20-30 

відсотків через Алжир і Марокко [297]. Тривалий час Лівія стримувала 

міграцію з континенту, за що отримувала грошову винагороду від ЄС та 

приєдналася до партнерських відносин ЄС із середземноморськими 

країнами [157]. 
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Військова операція у Лівії стала причиною розірвання 

домовленостей з ЄС та збільшення потоку мігрантів. Виділення коштів на 

освіту, охорону здоров’я та зміцнення демократії у розмірі 25 мільйонів 

євро у 2012 році не дало очікуваних результатів [255, c. 3]. За даними 

Управління верховного комісара у справах біженців у 2014 році до держав-

членів ЄС надійшло заяв про отримання притулку на 25 відсотків більше 

ніж у 2013 році. Протягом першого півріччя 2014 року на березі Італії 

висадилося більше 87 тисяч чоловік [373], а вже у 2015 році за цей період 

прибуло 137 тисяч біженців [149]. 

Збільшення мігрантів створює дві проблеми. По-перше, ця тема 

зумовлює конфлікти між Францією та Італією, між Францією та 

Британією, позаяк їх з’єднують портові міста, через які країни намагаються 

виселити іммігрантів. По-друге, радник Лівійського уряду Абдул Басіт 

Харун вважає, що під виглядом біженців до Європи можуть потрапляти 

бійці «Ісламської держави» [305]. 

Перша проблема пов’язана з нормами Дублінської конвенції про 

право на притулок в ЄС, яка регулює реєстрацію біженців у тій країні, 

через яку вони потрапляють до ЄС (з 2013 року діють зміни відповідно до 

Постанови №604/2013 Європейського Парламенту та Ради) [391, c. 31]. У 

травні 2015 року Європейська комісія прийняла рішення про розподілення 

потенційних біженців, які знаходяться в Італії та Греції «за квотою» між 

європейськими державами.  

Квота Франції становить 16,88 відсотків, відтак, із 60 тисяч біженців, 

Франція має прийняти 9127 мігрантів [276], [356], [406]. На роботу 

притулку для біженців та інтеграцію Європейська комісія виділила для 

Франції перший внесок у розмірі 20 мільйонів євро і передбачає виділення 

266 мільйонів євро протягом 2014-2020 років зі спеціального фонду [405].  

Друга проблема полягає в тому, що часто мігранти прибувають без 

документів або з підробленими, що унеможливлює з’ясування їхньої 

особи. У ЗМІ неодноразово з’являються повідомлення про те, що під 
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виглядом біженців терористичні організації переправляють своїх 

прихильників до Європи. 

У 2014 року Франція долучилася до міграційної операції Triton, 

місячний бюджет якої становить 2,9 мільярда євро та надала технічне 

обладнання для її проведення [367]. У серпні 2015 року Європейська 

комісія прийняла рішення про виділення 6 мільйонів євро, як гуманітарну 

допомогу для мігрантів, біженців та інших вразливих груп населення, що 

постраждали від конфлікту в Лівії [275]. Франція, як і Європа, 

організовуючи операції у Лівії з метою захисту цивільного населення, 

виявилися не готовими до тривалості її розгортання і наслідків. Головна 

проблема цієї хвилі міграції в тому, що Франція спільно з іншими 

державами намагається протидіяти наслідкам, тоді як причини, які 

спричиняють міграційні процеси лишаються. 

Розглянуті пріоритети зовнішньої політики Франції забезпечують їй 

відповідне місце серед великих держав і формують її міжнародний імідж. 

Вони ґрунтуються переважно на таємних угодах про співпрацю з 

колишніми колоніями, які де-юре надають незалежність їм, а де-факто 

Франція залишає за собою пріоритетні права. Ці домовленості 

переслідують політичну та економічну вигоду. Ісламський вектор 

французької політики обумовлений окресленням території впливу в 

Африці та на Близькому Сході. Релігійний фактор простежується у тому, 

що в ісламізованих країнах, де проходять військові дії та миротворчі 

операції, він є одним із причин внутрішнього конфлікту, наприклад, як 

небезпека захоплення влади ісламськими бойовиками в Малі. Оскільки 

Франція неодноразово використовувала військові операції для зміни 

політичної влади, лояльної до неї, ісламський фактор є суто номінальною 

причиною. 

Французькі пріоритети в регіоні суперечать африканським і 

близькосхідним пріоритетам. За рахунок ресурсів одних держав 

забезпечується могутність інших. Контроль та вплив забезпечують Франції 
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в регіоні сировинну базу, підтримку у міжнародних відносинах. Як 

наслідок цих переваг, Франція недооцінила проблеми держав, в яких 

проводить військові операції або переоцінила власні можливості у впливі 

на конфлікти. Все це спричинило хвилю нелегальних міграцій.  

Франція прагне отримувати дивіденди з підконтрольних країн, однак 

не готова відповідати за наслідки своїх дій, що тільки підтверджує 

невідповідність французьких амбіцій їхнім можливостям.  

Саме застосування сили можна розцінювати як невдачу французької 

дипломатії. Зауважимо, що Франція використовує інтервенції тільки в 

державах, які вважає політично слабкими, або зацікавлена в їхніх ресурсах. 

Співпраця щодо ядерних програм показує, що регіональні держави-лідери, 

завдяки нарощеній силі, можуть виходити з-під контролю, ставати 

самостійними гравцями та нести загрозу для миру й безпеки світу. Якби 

Франція та інші європейські держави не декларували прагнення миру і 

демократії в регіоні, не надавали допомогу, вони рахуються з державами, 

які самостійно будують свою незалежність. Збільшення ролі африканських 

держав в структурах ООН, тільки порушить рівновагу у прийнятті рішень, 

в тому випадку, якщо вони дотримуватимуться французьких пріоритетів, а 

не власних. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Узагальнюючи другий розділ щодо зовнішніх та внутрішніх факторів 

ісламського вектору французької зовнішньої політики можна зробити 

наступні висновки: 

1. Ісламський вектор є географічною характеристикою зовнішньої 

політики Франції. Її зацікавленість у мусульманських країнах Африки і 

Близького Сходу зумовлена її національними інтересами. Франція 

використовує ісламські країни, розміщує там свої військові бази та 

проводить навчання, постачає зброю, а потім на цій території розширює 
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франкофонне середовище. У таких умовах, складно погоджуватися із 

твердженнями французьких президентів, що вони підтримують 

незалежність Африки, вбачаючи повноправних партнерів в країнах 

Близького Сходу. Французькою зброєю, в тому числі, ведуться збройні 

конфлікти, які Франція засуджує. Парадокс цієї політики в тому, що 

Франція має тісну співпрацю з авторитарними лідерами з 

профранцузькими поглядами, будує відносини з усіма учасниками 

ісламізованого регіону задля постійного впливу і контролю на політичні 

процеси регіону. Опікуючи ісламські країни в усіх головних сферах 

життєдіяльності – економічній, військовій, політичній, Франція, таким 

чином, продовжує неоколоніальну політику.  

2. Наслідком колоніальної політики в минулому, стирання кордонів 

між Францією і її колоніями, сучасна політика, що супроводжується 

втручанням та інтервенціями є головними причинами імміграції 

мусульман до Франції. Франція, залишаючись світською державою, 

намагається гармонізувати суспільство, асимілюючи в ньому 

представників різних національностей та віросповідання. Дилема політики 

інтеграції полягає в тому, що французи сприймають іммігрантів-

мусульман як іноземців. Водночас у країнах Франкофонії просувається 

ідея спільної культури, традицій та цінностей. Іншою проблемою є 

використання аргументів у вигляді носіння жіночого мусульманського 

одягу, вуличних протестів та терористичних актів, як провал інтеграції 

мусульман у французьке суспільство. Відповідна підміна понять та 

нав’язування ярликів шкодить свободі віросповідання, не вирішує проблем 

безробіття серед мігрантів, а ототожнення тероризму з ісламом шкодить 

суспільній рівновазі, відносинам Франції з ісламізованими країнами, 

іміджу ісламу загалом. Обираючи республіканську модель політики, 

розмежовуючи державу і релігію, Франція одночасно обирає 

зовнішньополітичний вектор, спрямований на ісламізовані країни. 
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3. Зовнішні пріоритети Франції в регіоні обумовлені сучасними 

тенденціями, які спираються не на минулий колоніальний досвід, а на 

протекцію місця Франції у міжнародних відносинах. Продовжуючи 

використовувати старі політичні методи, Франція починає розуміти, що 

зміни міжнародних відносин неминучі. З цим пов’язане виведення частини 

французьких військ і скорочення військових баз в регіоні. Залучаючи до 

співпраці з ЄС африканські і арабські країни, Франція розраховує на 

підтримку останніх. Те ж саме стосується і участі африканських країн у 

роботі ООН. Країни Африки і Близького Сходу стають ареною змагань 

західних країн, причиною військових втручань для перерозподілу впливу. 

Франція жорстко контролює свою першість в експорті та імпорті товарів, 

сировини, використовує свій вплив в регіоні для контролю відносин своїх 

та африканських й арабських держав з іншими великими державами, як 

США і Китай. Таким чином, при декларуванні підтримки демократичних 

цінностей і одночасного їх придушення, втрачається довіра між 

партнерами, що шкодить співпраці та міжнародним відносинам в цілому. 

Як наслідок, виникаючі проблеми стають національними проблемами, так 

як кожна держава намагається відмежуватися від них, як це 

спостерігається з напливом мігрантів та їхнім незаконним перетином 

кордону ЄС.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ ЩОДО ІСЛАМІЗОВАНИХ КРАЇН АФРИКИ 

ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

Дослідження політики Франції в регіоні передбачає аналіз засобів та 

інструментів так званої «м’якої» та «твердої» сили для збереження 

французького впливу в країнах Африки та Близького Сходу. У контексті 

цього розглянута діяльність Міністерства закордонних справ Франції та 

його структур, що дозволяє оцінити єдність та цілі французької політики в 

інформаційному, соціально-економічному, військовому та миротворчому 

напрямах. Виокремлення економічної співпраці та військового втручання 

важливе як протиставлення різних напрямів французької політики для 

підтримки стабільності та розвитку регіону. Важливою є увага до 

військового втручання, яке позначається на французькій дипломатії, її 

політиці з країнами Африки та Близького Сходу, іміджі Франції в регіоні 

загалом. 

  

3.1. Інформаційно-комунікаційний супровід зовнішньої політики 

Франції у регіоні 

 

Політика Франції в країнах Африки та Близького Сходу, що 

тривалий час базувалася на подоланні бідності країн регіону, списанні 

заборгованості, наданні фінансової допомоги, мала зворотній ефект. 

Замість створення стабільності, ці заходи впливали на ріст корупції та 

зубожіння населення, що в цілому створювало негативне сприйняття 

Франції в африканському та арабському суспільствах. Згортаючи 

військову присутність, Франція відходила від ролі гаранта стабільності в 

регіоні.  

Нова французька політика, яка базувалася на побудові рівноправного 

партнерства з країнами регіону, розпочалася без підготовленого 
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інформаційного ґрунту. Тому, зміна політичного іміджу Франції 

потребувала, перш за все, зміни її інформаційно-комунікаційної політики в 

регіоні. У таблиці 3.1 розглядаються складові французької комунікаційної 

політики в основних напрямах зовнішньополітичного курсу в країнах 

Африки та Близького Сходу – економічному, військовому і культурному. 

 

Таблиця 3.1 

Напрями комунікаційної політики Франції в африканському та 

арабському регіонах 

 С
к
л
ад

о
в
і 

п
о
л

іт
и

к
и

 

Комунікаційний аспект 

економічного напряму 

Комунікаційний аспект 

військового напряму 

Комунікаційний аспект 

культурного напряму 

С
тр

ат
ег

ія
 

Перехід французької 

політики від подолання 

відсталості до 

мотивування 

економічної 

самостійності, 

партнерства. 

Обґрунтування 

необхідності військової 

присутності Франції в 

регіоні. 

Через розширення 

франкофонного 

середовища створення 

сприятливих умов для 

сприйняття економічної 

участі та військової 

присутності Франції в 

регіоні. 

Ім
ід

ж
 д

л
я
  

ф
о

р
м

у
в
ан

н
я
 

Імідж мецената та 

донора для країн 

регіону. 

Імідж захисника 

демократії та прав 

людини. Посередник в 

конфліктах між регіоном 

та міжнародною 

спільнотою. 

Імідж країни, яка 

прагне культурного 

діалогу. 

К
о
м

у
н

ік
ац

ій
н

і 
 

п
р
о
б

л
ем

и
 

Проблеми довіри між 

Францією та колишніми 

колоніями через 

використання проблем 

регіону в досягненні 

політичних цілей 

Франції і посилення її 

впливу.  

Негативні наслідки в 

ході військового 

втручання для 

державної цілісності 

країн конфлікту, 

загострення відносин 

між всіма учасниками 

конфлікту через 

зовнішнє втручання. 

Загроза арабським та 

африканським 

цінностям, культурі, 

мовам та в цілому 

втрата цивілізаційної 

ідентичності через 

надмірне поширення 

французької культури 

Джерело: [79, с. 171-174]. 
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Практичним втіленням комунікаційної складової французької 

зовнішньої політики країни є Міністерство закордонних справ та його 

відомства. Вони втілюють основні принципи комунікаційного 

менеджменту міжнародної політики держави та її національні інтереси за 

кордоном. Система зовнішньополітичного комунікаційного менеджменту 

Франції складається з наступних елементів:  

−  Міністерство закордонних справ Франції; 

−  Управління по комунікації та інформації;  

−  Державні ЗМІ; 

−  Французька зовнішня розвідка [79, с. 72] 

Короткий аналіз цих структур дозволяє зрозуміти їхні функції, 

взаємозв’язок та особливості роботи.  

Міністерство закордонних справ Франції є головним засобом 

комунікації. Основне завдання його менеджменту полягає у забезпеченні 

найбільш оптимального для Франції сприйняття її політики, залагодженні 

гострих моментів та налагодженні сприятливого ґрунту для політичної 

діяльності [79, с. 164]. Інформація, яка висвітлюється на його сайті, є 

базою даних із зовнішньої політики Франції, яка дає можливість 

координувати дії центральної адміністрації МЗС і його представництв, у 

такий спосіб досягаючи злагодженості у зовнішньополітичній діяльності 

[62, с. 32]. На сайті можна стежити за діяльністю МЗС Франції, його 

співпрацею з іншими країнами. Окремий розділ присвячений Франкофонії 

– політиці поширення французької мови за кордоном, що є одним із 

пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Франції та сприяє її 

успішному впровадженні [376]. 

Крім МЗС, розробкою і здійсненням зовнішньої політики Франції в 

арабських країнах займається розгалужена система відомств, що 

складається з:  

−  апарату президента республіки;  

−  кабінету прем’єр-міністра;  
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−  міністра-делегата з питань співробітництва;  

−  держсекретаря з питань Франкофонії;  

−  казначейського управління Міністерства фінансів;  

−  французької каси розвитку;  

−  Міністерства внутрішніх справ;  

−  генерального штабу збройних сил;  

−  генеральної дирекції зовнішньої безпеки [199].  

Комунікаційний супровід «нового франко-африканського 

партнерства» передбачає роботу зі створення Францією необхідного 

комунікаційного середовища, яке включає в себе ряд елементів. Відтак, у 

політичному дискурсі Франція підкреслює свободу, в економічній та 

військовій сфері – самостійність і незалежність африканських країн, у 

культурі робиться акцент на історичній близькості Франції і африканських 

держав. Новим засобом комунікаційного менеджменту «нового франко-

африканського партнерства» є пропаганда. Пропаганда використовується, 

як засіб поширення ідей партнерства і діалогу у взаємовідносинах між 

державами. Пропаганда полягає у впровадженні в комунікаційне 

середовище елементів, покликаних підкреслити переваги нового формату 

відносин для африканських держав [79, с. 187]. Для цього використовують 

відкриті та закриті форми комунікації, які залежать від правових основ 

поширення та отримання інформації.  

До відкритих форм комунікації належать національні комунікаційні 

засоби, які відкрито працюють для здобуття впливу та поширення 

пропаганди в арабському регіоні. Головні причини створення 

національних комунікаційних засобів, які залишаються актуальними і 

сьогодні, – це створення національного незалежного інформагентства, яке 

могло б служити голосом нової Франції; необхідність гідно представляти 

інтереси Франції за кордоном; бажання французького уряду мати власне 

джерело інформації та позбутися конкурентів [79, с. 87]. Успішному 

просуванню французьких ЗМІ сприяє використання французької мови, 
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приблизно на тому ж рівні, що і арабської, залежно від країни. 

Лінгвістична складова, що відіграє визначальну роль у здійсненні 

інформаційної політики на Близькому Сході, має вагоме підґрунтя. 

Арабська мова в ісламському світі відіграла роль латини, а фарсі – 

французької мови [62, с. 32].  

Особливістю французьких зовнішніх засобів комунікації є те, що 

майже всі вони є державними, повністю контролюються МЗС Франції і, є 

найголовнішим засобом політичної пропаганди та контрпропаганди у 

Франції, «першоджерелом» міжнародної політичної інформації [79, с. 64]. 

Розуміючи важливість заповнення інформаційного простору Міністерство 

витрачає величезні ресурси на діяльність власних ЗМІ. Під його егідою 

створено інформаційне агентство «Франс-Пресс», телевізійна мережа 

«TV»5, телеканал «France 24», міжнародне французьке радіо «RFI», 

французькі журнали «Latitude5», «Label France» та інші. Починаючи з 90-х 

років ХХ століття французькі державні ЗМІ зіграли важливу роль у 

формуванні міжнародного інформаційно-комунікаційного простору. 

Розглянемо детальніше аудіовізуальні та друковані засоби масової 

інформації Франції і їхнє поширення. 

Агентство «Франс-Пресс» (АФП), яке з 1957 року має статус 

самостійної юридичної особи, є одним з найбільших інформаційних 

агентств у світі. Велику роль в отриманні ним цього статусу зіграв один з 

перших керівників агентства Жан Марен. Він запропонував теорію «трьох 

сегментів», яка лягла в основу діяльності агентства «Франс-Пресс», а саме 

розглядати як клієнтів АФП: 1) національну пресу; 2) державу; 3) клієнтів 

з-за кордону. Інформаційне агентство «Франс-Пресс» виходить 

англійською, французькою, іспанською, німецькою, португальською, 

арабською мовами. Регіональні редакції АФП мають вісім різних 

напрямків та працюють для Далекого і Близького Сходу, для англомовної 

Африки, франкомовної Північної Африки і держав, які знаходяться на 

півдні від Сахари, для Латинської Америки і Карибських островів, де 
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населення розмовляє іспанською, для арабських країн, де населення 

розмовляє арабською мовою. У кожній з цих редакцій пропорція новин, що 

стосуються арабського регіону, коливаються від 40 до 60 відсотків. Кожна 

регіональна редакція відповідає за поширення матеріалів на своїй 

території. Філіали АФП знаходяться у 165 країнах світу, з них 13 на 

Середньому Сході: в Аммані (Йорданія), Бейруті (Ліван), Каїрі (Єгипет), 

Судані, Дамаску (Сирія), Дубаї (ОАЕ), Омані, Саудівській Аравії, Іраку, 

Ємені, Тегерані (Іран), Єрусалимі (Ізраїль), секторі Газа (Палестинська 

територія) [167]. 

Наступний за рівнем ефективності засобом масової інформації у 

Франції, що діє на міжнародному рівні, є телевізійний канал TV5 Monde. 

Від початку свого створення канал не є комерційним проектом та 

знаходиться на державному фінансуванні, орієнтуючись на франкомовну 

аудиторію. Метою створення телемережі стало культурне і політичне 

об’єднання країн навколо «ідеолога» інтегрованого франкофонного 

простору – Франції [79, с. 90-91]. TV5 Monde є другим міжнародним 

каналом, після MTV. Аудиторія телеканалу за тиждень становить понад 55 

мільйонів, на його інтернет-сайт щомісяця заходить 1,9мільйонів 

відвідувачів [75, c. 23]. Канал має високий рейтинг у країнах Північної 

Африки та Близького Сходу і складає конкуренцію місцевому 

телебаченню. TV5 Monde подає сигнал на Близькому та Середньому Сході 

і в країнах Перської затоки. Сигнал подається у більш ніж 30 мільйонів 

домівок. Сукупна тижнева аудиторія складає понад 6,5 мільйонів глядачів, 

що становить 12 відсотків світової аудиторії TV5 Monde. TV5 Monde 

проводить власну політику активного партнерства у роботі головних подій 

регіону, а саме: у кінофестивалі Каїру, книжковому ярмарку у Бейруті, 

фестивалі у Баальбеці, Фесі і Ес-Сувейрі, у фестивалі фільмів у Карфагені. 

Більшість програм між шостою вечора і до опівночі транслюються з 

субтитрами арабською мовою [286].  



129 

 

Іншим важливим напрямком TV5 Monde є вивчення французької 

мови за допомогою мультимедійних технологій, а також виробництво 

аудіовізуального супроводу. Канал створив оригінальний освітній підхід, 

який реалізується в дусі співробітництва, відкритості та критичного 

мислення. У ньому першість надається вираженню особистості, 

множинності можливих відповідей, широкому вибору завдань на різну 

тематику. Завдання розробляються з врахуванням поширення останніх 

цифрових мобільних пристроїв [382]. Відтак, культурний проект 

орієнтований на цінності демократії, толерантність, справедливість, 

рівність, повагу до різноманіття. 

Також важливу комунікаційну роль відіграє – Canal France 

International. Його першочергове завдання полягало у представленні 

передач французькою мовою радіо- і телетрансляціям франкофонним 

країнам Магрибу, Центральної Африки та Азії. У такий спосіб Франція 

поширює свої культурні цінності. Їхнє поширення створювало хороший 

фундамент для здійснення політичного впливу у цих регіонах [79, с. 92]. 

Успішному поширенню аудіовізуальних засобів в арабському регіоні 

сприяв і той факт, що вітчизняні арабські канали ігнорувалися. Для 

прикладу, тривалий час у країнах Магрибу були присутні тільки 

французькі телеканали «France-2» і «France-5» [62, с. 32]. Значно меншу 

аудиторію має радіо RFI. RFI є державним радіо і повністю фінансується 

МЗС Франції. Радіо контролюється одразу двома органами – МЗС Франції 

та Міністерством культури і комунікації Франції [79, с. 91]. Користується 

популярністю авторитетний щоквартальний інформаційний журнал МЗС 

«Лабель Франс» («Label France»). Журнал друкується дев’ятьома мовах та 

поширюється за кордоном. Також журнал можна побачити в електронному 

форматі на сайті МЗС [79, с. 79]. ЗМІ Франції в арабських країнах можна 

розглядати як окрему одиницю, а також, як елементи системи зовнішньої 

політики Франції. Місія ЗМІ в поширенні французької мови та культури 

свідчить про те що, Франція прагне зберегти сферу впливу в арабських 
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країнах та налагодити дружні партнерські відносини. Подібною політикою 

Франція готує надійний ґрунт для політичного впливу в арабському 

регіоні. 

На противагу відкритим формам комунікації, французька політика 

орієнтується також на приховані та закриті форми комунікації, які 

пов’язані з Французькою зовнішньою розвідкою. Вони передбачають 

отримання інколи таємної інформації задля зовнішньої стратегії та 

прийняття важливого рішення. До Французької зовнішньої розвідки 

входять Головне управління зовнішньої безпеки (DGSE), Управління 

територіального нагляду (DST), Управління військової розвідки (DRM) та 

Центральне управління загальної розвідки (DCRG).  

Здійснення секретної діяльності безпосередньо пов’язане з правовим 

регулюванням діяльності структур розвідки. Попри розгалуженість 

французької системи розвідки, їй не вистачає належного правового статусу 

та ефективного управління. На законодавчому рівні ніколи не були 

поставлені завдання і повноваження служб чи систем, які мають 

гарантувати дотримання верховенства закону. Окремі закони та положення 

регулюють умови втручання французьких спецслужб і контршпигунства 

Наприклад, Закон про перехоплення від 1991 року, який відмінили після 

засудження Франції Європейським судом з прав людини, Закон про захист 

даних від 1978 року, норми захисту секретів у новому Кримінальному 

кодексі. У 1998 році парламент проголосував за створення 

Консультативної комісії із захисту таємниць національної оборони, до 

якого потрібно звертатися щоразу, коли суд хоче використати секретний 

документ. У 1999 році Комітет оборони національних зборів підтримав 

законопроект про створення парламентських делегацій щодо питань 

розвідки. Відтак, Франція не може ефективно брати участь у координації 

розвідки та національної безпеки без відповідності міжнародним 

стандартам, адміністративній послідовності та політичній легітимності 
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[431]. Від легітимності отриманої інформації залежить ефективність 

визначення стратегії прийняття рішень у зовнішній політиці. 

У Франції державному контролю належить виготовлення, експорт і 

використання шифрувального обладнання. Експорт можливий тільки з 

дозволу прем’єр-міністра країни, який видається після консультацій зі 

спеціальним комітетом по військовому обладнанню. Імпорт шифрувальних 

засобів на територію Франції взагалі заборонений. Закон оголошує експорт 

і постачання криптографічних засобів без спеціального дозволу злочином, 

який передбачає штраф до 500 тисяч франків або тюремне ув’язнення від 1 

до 3 місяців [12].  

Впродовж останнього десятиліття, Франція наштовхнулася на 

звинувачення у кібершпигунстві, яке направлене на її колишні колонії. У 

березні 2014 року французька газета «LeMonde» опублікувала підозри 

Канадського агентства з безпеки комунікацій (CSEC) щодо використання 

Францією кібершпигунських програм під час операції «Snowglobe» у 2009 

році. Ця інформація була опублікована на основі документів Е. Сноудена, 

переданих для CSEC [426]. У січні 2015 року про це написало німецьке 

видання «Der Spiegel» [316].  

У документі Центру безпеки комунікацій (CSЕ) визначено 

«внутрішнє ім’я» вірусу, як «Babar» – герой французького 

мультиплікаційного серіалу «Слоненя Бабар». Подібно до цього 

персонажа, з великими вухами і довгим хоботом, він слухає всі голосові 

повідомлення користувачів соціальних мереж, може підключатися до 

мікрофонів і динаміків будь-якого комп’ютера для прослуховування 

приміщень і знімання шпигунської інформації, зняття інформації з 

клавіатури чи екрану комп’ютера. В цілому властивості шпигунського 

вірусу «Babar» дозволяють французьким спецслужбам контролювати 

проходження інформації по таких порталах соціальних мереж, як 

«Skype», «Yahoo», «Messenger» і «MSN». Також дослідники вважають, що 
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програми написані французькою мовою, а їхні сервери розміщені на 

франкомовних сайтах [141], [288].  

Жертвами вірусів стають державні та військові структури, 

гуманітарні організації, засоби масової інформації [319]. Починаючи з 

2014 року сліди центрів управління були виявленні на серверах хостингу 

веб-сайтів Алжиру, Туреччини, Єгипту, Ірану та Франції. На думку 

Є. Касперського програма «Tafacalou» була спрямована на комп’ютери 

Сирії, Ірану і Малайзії. Кількість заражених машин підтверджує, що 

програма створена не для масового ураження, а для цілеспрямованих 

операцій [425]. В Ірані вірус орієнтований на університети, Міністерство 

закордонних справ, Організацію з атомної енергії, дочірню державну 

телекомунікаційну компанію [424]. 

У квітні 2014 року слід вірусу «Cаsper» був знайдений на офіційному 

сайті уряду Сирії. На думку експерта «Eset» Д. Кальве, він є 

модернізованою версією «Babar» і дістав назву від своїх властивостей. 

Подібно анімаційному персонажу-привиду «Cаsper» непомітно збирає 

необхідну інформацію і відправляє її своєму власнику. За необхідності він 

здатний до самознищення, виявляти присутні антивірусні програми і 

приймати захисні заходи. Засновників вірусу відносять до потужної 

організації, яка здатна проводити операції високого рівня і мають 

зацікавленість до інформації геополітичного напряму [185].  

Зважаючи на постійну увагу світової громадськості до Ірану, 

Франція прагне зберегти місце геополітичного гравця та отримати 

дивіденди у вигляді союзника в процесі домовленостей мирного характеру 

іранської ядерної програми. Секретні служби Франції зацікавлені в 

іранських цілях, які пов’язані з різними рівнями ядерних технологій, в 

розробці яких задіяні Університет науки і технології, Організація з ядерної 

енергії, Організація з наукових досліджень у галузі технічних наук при 

університеті Імам-Хусейна в Тегерані і університет Малек-Аштар в 

Тегерані. Всі установи перебувають під суворим контролем служб безпеки 
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Ірану. Отримання достатньої кількості конфіденційної інформації 

дозволить Франції почати перемовини зі Сполученими Штатами, 

Великобританією, Німеччиною чи Ізраїлем щодо цінної інформації [283].  

Комп’ютерне шпигунство є серйозним порушенням правил 

юрисдикції французьких спецслужб. Єдина служба, яка може проводити 

подібні операції є Головне управління зовнішньої безпеки Франції (DGSE). 

Разом з іншими відповідними організаціями Головне управління здійснює 

пошук та використання інформації, що відноситься до безпеки Франції, а 

також виявляє й запобігає шпигунській діяльності за межами національної 

території, що спрямована проти інтересів Франції [264]. Головне 

управління складається з секторів, які закріплені за конкретними 

географічними районами або за питаннями прикордонної безпеки: 

арабський світ, Африка, Європа, Азія, Америка, приріст населення, 

тероризм, організована злочинність, контршпигунство [278]. У розробці 

програм часто підозрюють Головне управління внутрішньої безпеки 

(DCRI), хоча зовнішня розвідка це завжди заперечувала. Офіційного 

підтвердження чи спростування публікацій ЗМІ та заяв програмістів 

французька сторона не надала і ніяк не відреагувала. Причетність Франції 

до розробки вірусних програм є результатом досліджень американських, 

канадських та німецьких компаній з безпеки. Чітких доказів причетності 

Франції до вірусних програм надано не було. Кібершпигунство це один з 

напрямків інформаційних війн. Із розвитком Інтернет-технологій та 

інформаційного суспільства, інформаційна безпека стає на один щабель з 

іншими напрямами у зовнішній політиці держави. Результати досліджень 

засвідчують, що держави відходять від силових методів боротьби і, ми є 

свідками зародження інформаційних війн.  

За понад півстолітній досвід діяльності французька розвідка визнана 

однією з кращих. Хоча застарілі принципи та система роботи поступається 

швидким інформаційно-комп’ютерним технологіям, які використовує все 

більше держав. Держави відходять від силових методів боротьби та 
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використовують інформацію, як спосіб ведення війни та агресії. Франція 

зосереджується на співпраці із державами, які належали до її колоній та 

залишаються потенційною зоною інтересів.  

Таким чином, аналіз інформаційно-комунікаційної політики 

важливий для позитивного сприйняття французької присутності в регіоні. 

Французькі ЗМІ в арабських і африканських країнах можна розглядати, як 

окрему одиницю, а також як елементи системи зовнішньої політики 

Франції. Через ЗМІ Франція прагне зберегти позитивний імідж для 

збереження політичного впливу в регіоні. Однак, активна військова участь 

та значна кількість жертв внаслідок французької присутності в регіоні, 

підриває міжнародний імідж Франції. Інформаційно-комунікаційний 

менеджмент не веде власну зовнішню політику та не може виправляти 

помилки, так як його головна функція полягає в пропаганді, донесенні 

інформації від Франції до інших держав, а її підрозділи та структури 

відповідно до своєї аудиторії. Широка мережа франкомовних ЗМІ не може 

бути достатньою для позитивного іміджу Франції, в умовах, коли вона має 

причетність до державних криз в інших державах. Дисонанс між 

стратегією і тактикою призводить до неочікуваних результатів та 

даремного витрачання державних коштів, про що свідчить нерозуміння 

настроїв арабського і африканського суспільств через втрату впливу на 

формування громадської думки в регіоні.  

Вдаючись до шпигунства, Франція не вирішує головних проблем 

інформаційно-комунікативного супроводу своєї зовнішньої політики, а 

лише перекриває прогалини та наслідки неефективного реагування. Зміни 

можливі, якщо комунікаційний менеджмент відповідатиме новим 

викликам зовнішньої політики Франції, її національним інтересам та 

міжнародному іміджу. Прірва, в якій опинився інформаційний напрям, 

пов’язана з відмінністю двох головних напрямків зовнішньої політики – 

культурної пропаганди руху Франкофонії та військовими операціями в 
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регіоні. Допоки французька влада не відповідатиме за свою діяльність, її 

інформаційно-комунікативний супровід не відповідатиме її діям. 

  

3.2. Середземноморська політика Франції в рамках Європейського 

Союзу 

 

Впродовж історії ЄС Франція весь час змагалася за лідерські позиції, 

попри рівноправність всіх учасників організації. Вважаючи свою роль 

винятковою у розбудові європейської архітектури, Франція потребує 

більшої підтримки всередині Євросоюзу, а тому вирішила залучити країни 

середземноморського регіону до співпраці з ЄС. Вже із самої назви 

зрозуміло, що середземноморська політика Франції стосується країн 

Європи, Північної Африки та Близького Сходу, які мають вихід до 

Середземного моря. Морське сполучення забезпечує транспортні зв’язки 

Франції з арабським світом, Африкою, Азією, з французькими 

володіннями в Індійському і Тихому океанах.  

Як альтернатива трикутнику «Європейський союз – США – Японія», 

Франція прагнула до організації відносин шляхом тріалогу між Європою, 

арабським світом і Африкою, без сторонніх – США і Японії. Під 

«Європою» Франція розуміє тільки її Захід, ту частину, яка входить в ЄС. 

Сам вислів «євро-афро-арабський тріалог» є неологізмом, який з’явився у 

1979 році для позначення можливих перемовин між 

західноєвропейськими, арабськими і африканськими країнами з метою 

вироблення принципів співпраці між ними на збалансованій основі [175, с. 

160].  

Під час візиту в Алжир у 1975 році В. Жискар д’Естен сформулював 

«хартію миру» для Середземномор’я. Його середземноморська доктрина 

полягала у тому, щоб Середземному морю «було повернено його 

традиційне призначення, як озеру миру і зв’язків між народами». 

Висуваючи принципи взаємозв’язків держав у Середземномор’ї, Франція 
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прагнула зміцнити свою присутність у цьому регіоні, що здійснювалося не 

стільки заради захисту морських шляхів, яким ніхто не загрожує, скільки 

заради отримання можливостей впливати на розвиток соціально-

економічної і політичної ситуації в середземноморських країнах [175, с. 

168]. Франція вбачала для себе найкращий вихід усунення великих держав 

з регіону і заручення підтримкою країнами регіону. Оскільки європейська 

структура завжди відзначалася позитивним іміджем та привабливістю, для 

заохочення співпраці з нею не потрібні були додаткові зусилля. Відтак, 

євро-середземноморська співпраця стала одним із стратегічних завдань 

Франції. 

Для уникнення географічної критики політичних мотивів зазначимо, 

що до держав-сусідів Європи належать країни, розташовані на південь від 

неї і країни, що займають південне та східне узбережжя Середземного 

моря. Серед останніх – арабські держави Північної Африки (Магриб) та 

Левант, або власне Близький Схід, включно з Ізраїлем. Мовою ЄС, це весь 

географічний Близький Схід та Північна Африка, включаючи Йорданію, 

але не країни Аравійського півострова та Іран. Хоча їх часто мають на 

увазі, коли політики вживають вираз «Близький Схід» у ширшому 

розумінні [55, с. 165]. 

Фундаментом наднаціонального рівня франко-африканського 

партнерства є тривала культурна політика Франції в ісламізованих країнах 

регіону. Після завершення деколонізації, у лютому 1965 року, глава Тунісу 

Х. Бургіба запропонував створити франкомовну спільноту у регіоні, що на 

його думку, мало збагачувати культурну спадщину Африки. У 1970 році в 

Ніамеї, Нігер, 18 країн приєдналися до руху. У 2004 році рух нараховував 

56 держав і урядів [344]. Франкомовні африканські країни є основними 

учасниками Франкофонії і країнами, які отримують проекти в рамках даної 

структури. Попри те, що цілі Франкофонії розширюються, її основне 

завдання захисту і просування французької культури, все ще присутнє. 
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Сьогодні культурні, економічні і політичні амбіції значно ширші, ніж на 

початку створення [353, с. 38].  

Сучасній євро-середземноморській політиці передувала, ухвалена у 

1972 році «Глобальна середземноморська політика» (ГСП). За допомогою 

Франції, у рамках глобальної політики у 1970-х роках, ЄЕС уклав 

торгівельні угоди з багатьма середземноморськими державами – угода про 

асоціацію з Ізраїлем у 1975 році, угода про торгівлю і співробітництво з 

Тунісом, Марокко і Алжиром у 1976 році, у 1977 році підписані договори з 

Єгиптом, Йорданією, Ліваном, Сирією. ГСП мала поглибити і розширити 

присутність ЄЕС у регіоні. Внаслідок цього навколо Європейського 

товариства утворилася особлива зона середземноморських країн, на які 

поширювався відносно вільний митний режим [190, с. 12], [46, с. 578]. 

Кожна з угод включала однакові частини про комерційне, фінансово-

економічне та соціальне співробітництво, які передбачали імпорт 

сільськогосподарської продукції за пільговими тарифами, відміну деяких 

митних зборів та покращення умов праці робітників-іммігрантів, що 

здебільшого стосувалося Північної Африки і Туреччини через 

возз’єднання сімей та надання соціальних прав на рівні з європейськими 

громадянами [272]. 

На початку 1990-х років через значну девальвацію франка та 

зростання зовнішніх боргів африканських країн, змінився формат надання 

Францією допомоги країнам африканського франка, що за доктриною 

французького прем’єр-міністра Е. Балладюра необхідно було погоджувати 

з міжнародними організаціями, зокрема, Європейським Союзом, Світовим 

банком і Міжнародним валютним фондом. Під контролем МВФ, Франція 

погодилася надавати економічну допомогу країнам із зони Африки. Відтак, 

африканські партнери Франції більше не могли розраховувати на її 

односторонню допомогу без згоди міжнародних організацій [205, с. 531]. 

Ці зміни спонукали Францію залучити ЄС до співпраці з арабським 
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регіоном, а в подальшому виступити ініціатором євро-

середземноморського інтеграційного процесу.  

У цьому контексті поняття «інтеграція» передбачає асиміляцію, 

злиття в різних сферах заради спільної вигоди. Зважаючи на те, що 

європейська сторона і особливо, Франція, виступають ініціаторами на всіх 

етапах співпраці, то інтеграція чи асиміляція стосується не європейських 

країн, а тих на кого спрямована їхня політика розширення сфер впливу. 

Євро-середземноморське співробітництво розвивається в різних 

програмах співробітництва, яке охоплює регіональний масштаб (Алжир, 

Кіпр, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Мальта, Марокко, Палестинська 

Автономія, Сирія, Туніс, Туреччина, Кіпр, Мальта, які прийняті в ЄС у 

2004 році) і двосторонню співпрацю в кожною країною індивідуально 

[366, c. 75]. 

Співпрацю Європи, Північної Африки, Близького Сходу під 

протекторатом Франції можна спостерігати на прикладі: 

− Європейсько-Середземноморського партнерства (ЄСП чи 

Євромед); 

− Європейської політики сусідства (ЄПС); 

− Союзу для Середземномор’я.  

ЄСП і ЄПС є політикою ЄС щодо відносин із сусідніми до 

організації країнами, тоді як ініціатива Франції – Союз для 

Середземномор’я є повноцінною організацією, яка в своїй діяльності не 

розширює сферу впливу ЄС, а створює їй конкуренцію. У силу зближення 

Європи та Середземномор’я, Франція прагнула мати більше важелів 

впливу, що загалом поставило під загрозу всю політику тріалогу та 

питання до рівності всіх учасників інтеграційних процесів. 

У 1995 року Франція спільно з Іспанією та Італією добилася 

скликання в Барселоні середземноморської конференції. Серед завдань 

конференції: подолання зростаючої психологічної прірви між 

європейськими, арабськими і африканськими країнами; створення 
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«простору солідарності» зі всіма країнами Середземномор’я [133]. 

Передбачалося, що інвестування у регіон стимулюватиме економічне 

зростання та відповідно створення робочих місць у Магрибі. Це мало б 

припинити потік міграції з півдня [55, с. 172]. 

Учасниками конференції була прийнята Барселонська декларація, що 

і започаткувала Європейсько-Середземноморське партнерство (ЄСП), як 

інституціолізований процес співробітництва країн Європи та Близького 

Сходу. Декларація є основоположною програмою регіонального 

співробітництва в таких галузях як політика, безпека, економіка, фінанси, 

соціальна і гуманітарна сфери, культура [262]. ЄСП охоплює Алжир, 

Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Марокко, Палестинську автономію, 

Сирію, Туніс, Туреччину. Статус спостерігача мають Ліга арабських 

держав, Союз арабського Магрибу, Лівія, Мавританія [33]. Іншими 

документами, які визначають найближчі і довгострокові цілі й задачі цієї 

міжнародної групи є Нова інтеграційна стратегія ЄС у Південному 

Середземномор’ї 1992 року, Стратегія ЄС у районі Середземномор’я 2000 

року, 5-річна Робоча програма (Барселонський саміт 2005 року) [189]. 

Барселонський процес сформувався як дієвий інструмент реалізації 

Нової інтеграційної стратегії ЄС щодо країн південного Середземномор’я. 

Означений механізм володіє необхідними ресурсами, на кшталт 

інституційних, фінансових, кадрових та інших. Важливим є високий рівень 

взаєморозуміння і довіри між партнерами, що необхідно для ефективного 

вирішення складних проблем [189].  

У 1996 році Рада ЄС прийняла документ про фінансові та технічні 

засади ЄСП. На 2002-2006 роки було передбачено 5 350 мільйонів євро 

[259]. У 2002-2004 роках було виділено 93 мільйони євро на розвиток п’яти 

пріоритетних пунктів регіональної стратегії, а саме:  

1) створення Євромед зони вільної торгівлі;  

2) просування регіональної інфраструктури;  

3) сприяння стійкості Євро-Середземноморської інтеграції;  
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4) підвищення верховенства права і якісного управління;  

5) наближення Партнерства до народу.  

Інші програми, затверджені у 2002 і 2003 роках під Регіональною 

індикативною програмою 2002-2004 років, включають фінансування 

інформаційних і комунікаційних програм (10 мільйонів євро), підтримку 

«Агадірського договору» (4 мільйони євро), підтримку водної 

інформаційної системи (2 мільйони євро), навчання державних 

адміністрацій (6 мільйонів євро) [274, c. 3]. У зв’язку з заворушеннями в 

Лівії, у 2011 році Європейська комісія виділила 30 мільйонів євро на 

гуманітарну допомогу в Лівії і переміщення осіб на туніський і 

єгипетський кордони, 17 мільйонів євро на короткострокову підтримку 

демократичного переходу і допомогу бідним внутрішнім районам [309, c. 

4]. 

У 2005 році до десятої річниці Євро-Середземноморського саміту 

учасники погодили Програму роботи на наступне п’ятиріччя. Зокрема, у 

виділених раніше сферах, окреслили наявні проблеми, а саме 

врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, створення дорожньої карти 

для створення зони вільної торгівлі до 2010 року, забезпечення всіх дітей 

початковою освітою та рівний доступ до вищої освіти для жінок та 

чоловіків до 2015 року, зниження рівня нелегальної міграції та людських 

втрат внаслідок небезпечного перетину морських кордонів [282].  

Європейсько-Середземноморське партнерство стикається із багатьма 

викликами, серед яких відсутність загального і чіткого розуміння країнами 

ЄС значення і цілей цього партнерства від моменту створення. Одні 

сприймають його як відповідальність за економічний розвиток Південного 

і Східного Середземномор’я; інші, як необхідність створення системи 

загальної безпеки; треті, як механізм конкурентної боротьби проти США 

за вплив у регіоні [33]. Відмінності між європейськими державами 

полягають у їх географічному розташуванні, культурної і історичної ролі в 

регіоні. Великобританія має теплі партнерські відносини з Йорданією, 
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Саудівською Аравією, Кувейтом і Оманом і є залежною від імпорту нафти. 

Франція має дружні відносини з Ліваном. Італія раніше мала виняткові 

торгівельні відносини з Лівією та особисто з її лідером М. Каддафі. 

Ситуація не є сталою і постійно змінюється. Після 2011 року новий 

Перехідний уряд Лівії більш тісно співпрацює з Францією і 

Великобританією, а Італія потерпає від потоку мігрантів з арабських країн 

через Лівію. Німеччина і Нідерланди історично більш тісно пов’язані з 

Ізраїлем. Незважаючи на міцні зв’язки Європи з країнами Близького 

Сходу, ЄС не використовує весь свій вплив і можливості [102]. 

На думку Д. Кареви, Барселонську конференцію можна вважати 

успішною для Євросоюзу. По-перше, вона продемонструвала намір ЄС 

домінувати в Середземноморському регіоні. По-друге, були закладені 

основи «євро-середземноморського єднання». По-третє, конференція стала 

стимулом такого «єднання» під контролем ЄС. Запуск Барселонського 

процесу мав дипломатичний успіх для Франції, за допомогою якого вона 

планувала значно закріпити свої позиції в Середземноморському регіоні і 

більш ефективно протистояти агресивній експансії США та інших гравців 

[81, с. 72]. 

У 2004 році, не досягнувши очікуваних результатів у 

середземноморській політиці, ЄС запропонував нову політику сусідства – 

Європейська політика сусідства (ЄПС), ядром якої було «стратегічне 

партнерство» із сусідами зі Східної Європи, Близького Сходу та Північної 

Африки. ЄПС охоплює країни-члени Євро-середземноморського 

партнерства, встановлені Барселонською декларацією 1995 року. 

Регіональна стратегія ЄПС на 2007-2013 роки визначає основні три 

пріоритети: 1) політика, право, безпека і міграційна співпраця, 2) сталий 

економічний розвиток, 3) соціальний розвиток і культурний обмін [277, c. 

3]. ЄПС ґрунтується на підтримці країн, що межують з ЄС, зокрема, в 

економічній сфері. Нова політика ЄС зайняла місце програм «МЕДА» та 
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«МЕДА-2». Останні спрямовувалися на підтримку в окремих галузях 

країн, що розвиваються [113, c. 60].  

У документах ЄС наголошується на необхідності поглиблення 

торговельного співробітництва між країнами південного Середземномор’я 

на зразок Агадірського договору, який Туніс, Марокко, Йорданія та Єгипет 

уклали у 2002 році за підтримки ЄС заради активізації регіональної 

інтеграції. ЄПС спрямована на сприяння інтеграції країн Арабського 

Магрибу до ЄС без формального входження в нього. Ця політика 

передбачає адаптацію з системами європейських країн та пропонує 

пов’язати їх відносинами за виборчим принципом, згідно з рівнем прогресу 

кожної країни у запровадженні зон вільної торгівлі [113, c. 61-62]. 

Головним чином, Європейська політика сусідства мала компенсувати 

недоліки середземноморського партнерства та легітимізувати потенційне 

залучення Ірану й держав Аравійського півострова. Однак, перша 

відмінність від Барселонського процесу 1995 року полягала в інспіруванні 

ЄПС виключно європейцями. Арабські країни розуміли кінцеву мету таких 

заходів – вони більшою мірою спрямовані на перетворення їх на зручних 

сусідів, а не на задоволення їхніх нагальних потреб [55, с. 177-178]. 

Співпраця, яка спершу мала на меті економічну та торгівельну політику, 

продемонструвала, що європейські ініціативи мали позитивні результати, 

головним чином, у сфері політичного діалогу, однак не призвели до 

істотних суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень у 

близькосхідних країнах, про що в подальшому яскраво засвідчили події в 

арабському світі 2010-2011 років [59]. Перешкодою для співпраці Європи 

та Середземномор’я були домовленості про рівні умови між нерівними 

учасниками, не на взаємовигідних умовах та із завищеними очікуваннями. 

Учасники організації перебували на різних економічних та соціальних 

рівнях. Отже, не могли брати на себе однакові зобов’язання. Європейські 

країни шукали для себе ринок збуту, але країни Близького Сходу та 
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Північної Африки були не готові складати конкуренцію європейському 

виробництву товарів.  

У розумінні Н. Саркозі, позаяк Барселонський процес не досягнув 

своїх цілей, однією з програмних засад його передвиборчої кампанії стала 

ідея створення Середземноморського союзу, яку він почав втілювати 

одразу після зайняття посади президента. У президентській промові 7 

травня 2007 року Н. Саркозі закликав спільно будувати 

Середземноморський союз, який стане містком між Європою і Африкою 

[336]. Головною відмінністю і критикою цієї ініціативи є утворення нової 

інституції на території ЄС, що має взяти на себе частину функцій 

розпочатих нею раніше програм. Таким чином, подібний склад ЄС і Союзу 

для Середземномор’я вже на початку ініціативи, створював конфлікт 

інтересів. 

Остаточне рішення про початок створення Союзу для 

Середземномор’я було прийняте після відмови Туреччини вступити до 

Європейського Союзу, як повноправного учасника. Зважаючи на те, що 

зовнішньополітичний курс Н. Саркозі, на відміну від його попередників, 

вирізнявся проамериканськими поглядами, і Франція повернулася до 

складу НАТО, то країна прагнула тіснішої співпраці з Туреччиною в 

рамках ЄС. США і Великобританія були основними донорами Туреччини, 

вбачали у співпраці з нею, розмивання автономних військово-політичних 

структур європейської інтеграції і, її еволюцію в бік трансатлантичної зони 

вільної торгівлі. Тому за задумом Н. Саркозі, Туреччина мала стати однією 

з опор його Союзу [160].  

З ініціативи Франції, до нового об’єднання мали увійти ті країни 

Європи і Північної Африки, які мали вихід до Середземного моря. Йшлося 

про окреме міждержавне утворення всередині ЄС, де інші країни ЄС мали 

б статус спостерігача без права голосу. Такий підхід розділяв європейські 

країни, на ті, що мають вихід до моря і ті, що його не мають. На думку, 

О. Трофімової, ідея французького президента показує прагнення Франції 
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повернути свою центральну політичну роль в об’єднанні Європи і стати 

провідною країною в новому Євро-середземноморському Союзі, отримати 

втрачений статус регіональної держави, а також посилити свої позиції в 

глобальному світі і в ЄС зокрема [190, с. 37]. Ініціативи Н. Саркозі 

знайшли гостру критику німецького канцлера А. Меркель. Лише після 

домовленостей з Францією, що Союз для Середземномор’я не стане 

альтернативою вступу в ЄС, не заважатиме йому, а також, що до 

новоутвореної організації приєднаються всі країни ЄС, які не мають 

виходу до Середземного моря, а французький проект буде прийнятий під 

назвою «Барселонський процес: Союз для Середземномор’я» [68], були 

врегульовані внутрішні конфронтації. Такими діями Німеччина 

призупинила французькі амбіції та зберегла єдність в структурі ЄС. 

У результаті тривалих дискусій серед країн-членів ЄС 13 липня 2008 

року під час Паризького Саміту був запущений процес створення Союзу 

для Середземномор’я, як продовження Євро-Середземноморського 

партнерства [415]. Повторний запуск мав зініціювати нові регіональні і 

субрегіональні проекти в сфері економіки, навколишнього середовища, 

енергетики, охорони здоров’я, міграції та культури. Союз для 

Середземномор’я має ряд ключових ініціатив – очищення Середземного 

моря, встановлення морських і сухопутних доріг для з’єднання портів і 

поліпшення залізничного сполучення, програма цивільного захисту з 

профілактики, підготовки і реагування на стихійні та техногенні лиха, 

Середземноморський сонячно-енергетичний план для розробки 

альтернативних джерел енергії в регіоні, ініціатива з розвитку малого 

бізнесу в Середземномор’ї [273]. Французька сторона вбачала в проекті 

своє просування на ключові позиції в європейському діалозі з 

середземноморським регіоном, лідерство в технологічному розвитку 

північно-африканських країн і, прямий доступ Євросоюзу до газових 

родовищ Північної Африки. Газопровід, який у майбутньому зможе 

транспортувати африканський природний газ до Європи знаходиться в 
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стадії активного будівництва. У 2008 році уряд Ізраїлю ухвалив рішення 

щодо додаткового фінансування будівництва газопроводу з Єгипту в 

північному напряму для збільшення потенційної пропускної здатності. У 

разі успішності проекту Франція має стати лідером у 

середземноморському регіоні, а згодом і лідером ЄС і ключовою фігурою 

світової політики, значно зміцнивши свої геополітичні позиції [164, с. 33]. 

Однак, дана організація виявилася не більше ніж амбіцією президента Н. 

Саркозі, а тому завідома не мала майбутнього.  

У висновку Ради Європейського Союзу від 19-20 березня 2009 року 

було вкотре задекларовано прагнення зміцнювати партнерські відносини зі 

своїми південними середземноморськими партнерами та відновлення 

реалізації проектів, визначених раніше Паризьким самітом. Також важливо 

прискорити створення постійного секретаріату Союзу для 

Середземномор’я в Барселоні [383, с. 12]. Учасникам організації 

знадобилося два роки для погодження штаб-квартири в Барселоні, що 

породжувало дискусії серед середземноморських країн, оскільки 

побутувала ініціатива її утворення в країнах Північної Африки. 

Критикувалася сама ідея організації лівійським лідером М. Каддафі, як 

втручання в єдність арабо-африканського світу. Проте після державного 

перевороту, нова лівійська влада приєдналася до Союзу для 

Середземномор’я. 

Союз для Середземномор’я, в першу чергу, був вигідний його 

ініціатору – Франції, яка розраховувала на більший вплив, ніж у 

Барселонському процесі. Першочергове прагнення Франції створити Союз 

поза Євросоюзом показало, що країни-учасники не хочуть визнавати її 

монополії, а також віддавати важелі впливу при утворені регіональних 

структур поза ЄС. Другим недоліком співпраці є нестабільність арабо-

африканського регіону та соціально-економічний розрив з європейськими 

країнами. Масові заворушення та зміни режимів у 2011 році в арабських 

країнах, розглянуті в наступному розділі, стали несподіванкою для 



146 

 

Європи, а відтак, це ускладнює партнерські відносини, коли її учасники не 

можуть гарантувати політичної стабільності в країні. Наразі, навіть попри 

врахування всіх умов Євросоюзу, Франції не вдалося досягнути більших 

результатів від співпраці з країнами Близького Сходу та Північної Африки. 

Таким чином, Франція залишається важливим партнером на всіх 

етапах співпраці Євросоюзу з країнами Близького Сходу та Північної 

Африки. Однак, збільшення євро-середземноморської інтеграції віддаляло 

Францію з перших рядів, що збільшувало її амбіції. Економічна основа 

співробітництва орієнтувалася на наближення показників економіки та 

стандартів життя до країн-партнерів. Попри активне фінансування своїх 

ініціатив впродовж останніх двадцяти років, Європа не досягла очікуваних 

результатів. Причини різні. По-перше, вона проводить політику для 

підтримки стабільності і миру в середземноморському регіоні, сприяє 

інтеграції та співпраці і, водночас, втручається в регіональні конфлікти, і, 

як правило, стає на захист однієї із сторін, чим ускладнює міжнародні 

відносини в регіоні. По-друге, Європейський союз докладає чимало зусиль, 

для того, щоб країни Африки взяли на себе відповідальність за власні дії, 

водночас перешкоджаючи становленню регіонального лідера. Найбільший 

рівень інтересу тут виявляє Франція. Проте саме її втручання заважає 

становленню самостійності африканських країн. По-третє, попри значне 

фінансування, розпочаті програми орієнтовані на середземноморський 

регіон, європейські країни не можуть забезпечити собі стабільного та 

надійного партнера в особі ісламізованих країн Близького Сходу та 

Північної Африки, підтвердженням чому були масові демонстрації у 2011 

році. Внаслідок територіальних, етнічних та релігійних конфліктів, 

більшість африканських організацій приречені вже на початку свого 

створення. Поновлені конфлікти паралізують роботу організацій, а тому 

послаблюють весь регіон.  

Хоча очікуваних результатів арабського вектору європейської 

політики наразі не вдалося досягнути, Франція та ЄС продовжують вести 
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змагання за середземноморський регіон. Франції не вдалося перевести 

формат євро-середземноморських відносин у французько-

середземноморські, однак Франція відіграє вагому роль у прийнятті рішень 

ЄС і визначенні зовнішнього курсу в регіоні. Євросоюз продовжує 

середземноморську політику, не бажаючи втрачати контроль над 

арабським регіоном та віддати Франції, яка залишається найближчою 

серед європейських країн до арабського світу, всі важелі впливу, і які 

дають їй підстави для боротьби за регіональне лідерство в Європі. 

 

3.3. Вплив подій «Арабської весни» на французько-арабські відносини 

 

Розгляд процесів співпраці та інтеграції ЄС з Середземномор’ям і 

Африкою дозволяє зрозуміти значення і важливість регіону для 

європейських країн.  

В останні десятиріччя авторитарні режими Х. Мубарака в Єгипті, З. 

Бен Алі в Тунісі та М. Каддафі в Лівії ефективно стримували ісламістські 

організації, що загрожують як самим режимам, так і європейській безпеці. 

Необхідність протистояння цим загрозам сприяла зближенню та 

налагодженню співробітництва між північноафриканськими та 

європейськими країнами. Жорсткі й авторитарні режими арабських країн 

стали надійними партнерами для ЄС у плані співробітництва, 

спрямованого на стримування потоку нелегальної арабської та 

африканської імміграції через Середземне море [59]. Можлива 

нестабільність у багатомільйонних арабських країнах загрожувала 

активізацією ісламістських організацій, збільшенням потоку біженців і 

мігрантів, енергетичною кризою та іншими серйозними наслідками для 

Європи, що на практиці підтримка авторитарних, але надійних, режимів 

переважувала заклики до демократизації. У таких умовах ЄС фактично 

ігнорував порушення прав людини та «фасадну» демократію в країнах 
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Північної Африки, не виходячи за межі демократичного дискурсу [61, с. 

33-34]. 

Заворушення та внутрішні конфлікти, що фактично, є невід’ємною 

частиною політичних процесів ісламізованих країн Африки та Близького 

Сходу і залишає їх гарячою точкою на планеті, вже, в певному значенні, 

сприймаються як буденність. Однак, масові демонстрації 2010-2011 років в 

ряді країн регіону, по-новому привернули увагу всієї міжнародної 

спільноти, через зміни, які мотивували суспільство до демонстрацій і хоч 

на короткий період часу інтегрувало суспільство до спільного знаменника 

у вигляді демократичних цінностей, підвищення економічних та 

соціальних умов життя. Внаслідок вуличних протестів, заворушень, 

демонстрацій в арабських країнах відбулися зміни урядів (у Лівані, 

Йорданії, Омані, Бахрейні, Кувейті, Марокко), повалення урядів (у Тунісі, 

Єгипті, Ємені, Лівії) чи стали причиною внутрішньополітичної кризи (в 

Єгипті, Лівії, Сирії). Ланцюгове поширення масових демонстрацій від 

країн Північної Африки до Близького Сходу на Заході назвали 

«Арабською весною». 

Вже сама назва ланцюгових демонстрацій продемонструвала 

відмінності культурного і цивілізаційного розуміння нових змін. На 

нерозумінні значення арабських подій, яке криється в самій характеристиці 

«Арабської весни», наголошує В. Наумкін. Для її опису використовуються 

різні терміни-кліше, як революція, бунт, політичне цунамі, повстання, 

заколот, рух «фейсбучної» молоді і навіть громадянська війна. Новизною 

став спонтанний світський масовий рух молоді, переважно освіченої і 

ліберально налаштованої, що особливо проявилося в Єгипті і Тунісі. Не 

зважаючи на певну схожість, не можна порівнювати ці події з тим, що 

відбулося в Лівії, Сирії, Ємені, Бахрейні і інших державах. В одному 

випадку – це революційні рухи молоді і середнього класу (Туніс, Єгипет, 

Алжир, Марокко), а в іншому – повстанська активність племен (Лівія), у 

третьому – повстання конфесійної групи (Бахрейн, Сирія) [127].  
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В умовах масових демонстрацій, Європі, і Франції, зокрема, 

належало визначитися, кого підтримати – чинну авторитарну владу, певні 

частини чи усі групи опозиції. Також варто виділити не чисельну групу 

громадянського суспільства, яке умовах революції, пропонувало нових 

політичних лідерів. Цей варіант є найменш надійний та ризикований, а 

тому державам необхідно було визначатися між двома головними 

політичними таборами. Зокрема, для Франції ця визначеність засвідчила: 

− рівень знання та володіння внутрішньою ситуацією і настроями в 

країнах «Арабської весни», іншими словами; 

− відданість демократичним цінностям; 

− готовність до співпраці з революційними лідерами; 

− гнучкість французької дипломатії в регіоні. 

З усіх країн, в яких відбулася «Арабська весна», у дослідженні 

акцентовано на країнах, які вважаються традиційною територією 

французьких інтересів. Щоб прослідкувати зміну французьких позицій 

щодо демонстрацій, необхідно зважати на їхній початок в кожній з країн. 

Вони почалися у такій послідовності: 

− 24 грудня 2010 року в Тунісі; 

− 28 грудня 2010 року в Алжирі; 

− 25 січня 2011 року в Єгипті; 

− 15 лютого 2011 року в Лівії;  

− 20 лютого 2011 року в Марокко; 

− 15 березня 2011 року в Сирії. 

Аби не зупинятися на перебігу протистояння влади та демонстрантів, 

наслідках, до яких вони призвели, та кількості жертв та постраждалих, ця 

інформація зведена у таблиці в Додатку С.  

Початком масових заворушень став інцидент у провінційному 

туніському місті Сіді Бузід. 17 грудня 2010 року муніципальний інспектор 

конфіскував візок продавця М. Буазізі через відсутність ліцензії. Продавцю 

пропонували дати хабар, однак через безгрошів’я і в знак протесту М. 
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Буазізі здійснив публічне самоспалення перед будівлею міської влади. 

Варто зазначити, що подібна форма протесту непоодинока і раніше 

потрапляла на сторінки газет.  

У наступні години кількість протестувальників зросла і поліція 

застосувала силу. Після смерті М. Буазізі, хвиля протесту пройшла по 

всьому Тунісу, охопила його столицю і перекинулася на сусідні країни. 

Особливістю цих протестів стало те, що вони мобілізували населення 

незалежно від віку, статі, віросповідання [393, c. 2]. 

На початку демонстрацій в країні, Франція повністю підтримала 

туніську владу. Президент Н. Саркозі утримувався від коментарів, відтак, з 

цього приводу, 9 січня 2011 року у виступі на Генеральній Асамблеї ООН 

міністр МЗС Франції М. Альо-Марі висловила співчуття та запропонувала 

допомогу французьких служб охорони правопорядку для відновлення 

безпеки та стабільності [326]. Міністр сільського господарства Франції 

Б. Ле Мер одним із перших виступив на захист президента Тунісу З. Бен 

Алі: «Я не можу кваліфікувати туніський режим. Я є француз і не можу 

судити його як іноземний уряд» [329]. Висловив співчуття і підтримав 

політичний режим у Тунісі міністр культури Франції, племінник екс-

президента Ф. Міттерана – Ф. Б. Міттеран [362]. Така реакція перших осіб 

в державі зумовлена тим, що Франція завжди мала особливі відносини з 

Тунісом. Ця держава вирізнялася політичною та економічною 

стабільністю, привабливістю для інвестицій. Зважаючи на близькість 

відносин з Тунісом, французька влада, не враховуючи будь-яких наслідків, 

не підтримала демонстрантів, позаяк не оцінила масштабів прийдешніх 

змін. 

Така позиція зазнала критики французької опозиції та нападів з боку 

ЗМІ. На думку колишнього прес-секретаря Союзу за народний рух (l’UMP) 

Д. Пайє, французький президент мав нагадати, що не втручаючись у 

внутрішні справи, Франція не йде на компроміс з цінностями прав людини. 

Голова дружньої групи Франція-Туніс у Сенаті, соціаліст Ж.-П. Сюер 
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засудив репресії щодо туніських демонстрантів, а боротьба проти 

можливого ісламізму не може бути причиною порушення свобод людини. 

«Існує час, коли дружбу треба перевести на мову істини» [329]. 

З розвитком туніських подій висловлювання членів французького 

уряду спровокувало зміни у його складі. Не останню роль у цьому відіграв 

тиск та осуд з боку ЗМІ. У відповідь на критику міністр культури 

Ф. Б. Міттеран опублікував у щотижневих Фактах «Лист Фредеріка 

Міттерана до туніського народу». Ф. Б. Міттеран понад 30 років працює на 

службі в Тунісі, зокрема, в галузі культури та шкодує, що його 

висловлювання когось образили. Напередодні Ф. Б. Міттеран отримав 

громадянство Тунісу, однак, наголосив, що це стане причиною для 

компромісу [289].  

У цей період французькі ЗМІ оприлюднили компрометуючу 

інформацію про главу МЗС Франції. Під час кровопролиття М. Альо-Марі 

в компанії міністра зі зв’язків з парламентом Франції П. Ольє перебувала у 

відпустці в Тунісі та користувалася літаком А. Міледа, близького до 

З. Бен Алі бізнесмена. Журналісти зв’язали це з її виступом напередодні 

втечі президента Тунісу. У відповідь про відставку міністра заговорили 

державний діяч, соціаліст М. Вальс, лідер фракції соціалістів у 

Національних зборах Ж.-М. Айро, перший секретар Соціалістичної партії 

Франції М. Обрі [421]. 

Попри заяви та спростування цієї інформації, вже невдовзі в уряді 

були проведені зміни і вірна соратниця Н. Саркозі М. Альо-Марі, яка з 

2002 року працювала у всіх урядах – міністром юстиції, внутрішніх справ 

та оборони, написала заяву про відставку [362]. На цій посаді М. Альо-

Марі замінив екс-прем’єр-міністр Франції (1995-1997 роки) А. Жюппе. 

Відтак, підтримка Францією авторитарних арабських режимів мала доволі 

негативні наслідки. За рік до президентських перегонів Н. Саркозі 

довелося замінювати важливих учасників своєї команди та корегувати 

політику щодо союзних арабських держав.  
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Тільки після відмови від посту З. Бена Алі, 15 січня 2011 року 

Н. Саркозі вперше підтримав туніське повстання та відмовився прийняти 

президента-втікача у Франції. За тиждень міністр економіки, фінансів і 

промисловості та міністр з європейських справ поїхали з офіційним 

візитом у Туніс. Це був перший візит чиновників після приходу нової 

туніської влади, щоб засвідчити французьку підтримку для демократичних 

перетворень [307]. Поки Франція упродовж місяця утримувалася від 

оцінок, вона не надала значення схожим подіям у сусідніх державах.  

Майже одночасно з Тунісом, демонстрації розпочалися в Алжирі. 

Однак, з Алжиром, Франція мала дещо відмінні відносини. Зважаючи на 

нелегкі в минулому стосунки Франції з Алжиром, діючий алжирський 

режим зазнав порівняно легкої критики Н. Саркозі. Після оголошення 

переліку алжирських реформ, А. Жюппе привітав президента 

А. Бутерфліка з початком цього процесу. Франція підтримувала стриманий 

і некритичний тон під час офіційного візиту А. Жюппе в Алжир у червні 

2011 року. Останній також уникав конкретної згадки про алжирські 

протести [438, с. 52]. 

Новий етап у франко-алжирських відносинах наступив з обранням 

президентом Франції Ф. Олланда у травні 2012 року. Це засвідчує і те, що 

саме з Алжиру розпочався президентський тур по Північній Африці. 

Наприкінці 2012 року президенти двох країн підписали Декларацію 

про дружбу і співробітництво між Алжиром і Францією. Документ 

охоплює економічні та людські відносини, включаючи звільнення осіб, 

алжирську спільноту, що проживає у Франції, освіту і політичні 

консультації [236, с. 2]. Також були підписані сім угод про співпрацю 

Франції та Алжиру – Рамкова угода про співпрацю на 2013-2017 роки, 

підписана міністрами закордонних справ двох країн М. Меделсі і 

Л. Фабіусом, Конвенція про партнерство та співробітництво в галузі 

сільського господарства, розвитку сільських районів і харчової 

промисловості, Меморандум для обміну ратифікаційними грамотами і 
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затвердження угоди про співробітництво в галузі оборони, Меморандум 

про фінансове співробітництво, Партнерська угода про будівництво 

Renault-Алжир автомобільного заводу, Адміністративна угода про 

співробітництво в галузі цивільного захисту та безпеки, Декларація про 

промислове і продуктивне партнерство [236, с. 24]. 

Французька стратегія мовчання в особі Н. Саркозі повторилася і в 

третій країні, де почалися демонстрації – в Єгипті. Влада знову погано 

проаналізувала ситуацію. Орієнтувалися на міцну армію і на непохитні 

зв’язки з президентом Х. Мубараком. Історія відносин єгипетського 

президента з його французькими колегами були більш, ніж хороші. 

Останні місяці свого життя Ф. Міттеран провів у єгипетському місті 

Асуан; ще ближчі відносини склалися у його наступників Ж. Ширака і 

Н. Саркозі. Після підтримки революції Сполученими Штатами , Франція 

була змушена змінити вектор. Відтак, А. Жюппе був одним із перших 

міністрів закордонних справ, які відвідали Каїр та площу Тахрір для 

зустрічі з революціонерами [408]. 

 Натомість на масові демонстрації в Єгипті відреагували пересічні 

французи. Після єгипетського «Дня гніву» 28 січня, М. Бакрі, засновником 

руху «Єгипетське співтовариство в Парижі», була проведена демонстрація 

в Парижі на підтримку Єгипту [233]. Це спонукало главу МЗС М. Альо-

Марі висловити співчуття та сподівання на швидке завершення 

протистояння з обох сторін [438, c. 52]. У січні 2011 року Франція 

тимчасово призупинила ліцензування експорту військової техніки до 

Єгипту та заявила про припинення всіх поставок вибухових речовин та 

засобів, що застосовуються у правоохоронних цілях [24, с. 259]. Однак, на 

словах Франція обмежилася офіційними заявами, в яких висловлює свою 

«стурбованість» щодо подій, необхідність припинити насильство і своє 

прагнення контролювати зміни [363, с. 6]. Схожість подій у Тунісі, Алжирі 

і Єгипті пояснює схожість реакції французької влади, що можна 

розцінювати відповідно як підтримку своїх найближчих союзників.  
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Бажання зберегти партнерські відносини, знайшло відображення в 

ініціативі Франції від ЄБРР виділити 1 мільярд євро на допомогу Єгипту, а 

від себе Франція виділила 250 мільйонів доларів для розвитку країни [435]. 

Крім того, першими учасниками домовленостей країн «Великої вісімки» 

стали Єгипет та Туніс, які у найближчі два роки мають отримати від 

міжнародних банків розвитку більше 14 мільярдів євро [61, с. 37]. 

Завершилося спокійне сприйняття масових демонстрацій в країнах 

Північної Африки у Марокко. Поміркованість Короля Мухаммеда VI і 

його політика із західними державами є головними умовами для 

співробітництва. Аналогічно до Тунісу, Франція мала хороші партнерські 

відносини з Марокко. Тому швидке завершення демонстрацій з 

мінімальними жертвами не вимагали критичних заяв.  

Франція знаходила розраду в тому, що марокканські події були 

майже ненасильницькі, а король публічно пообіцяв провести реформи в 

недалекому майбутньому. 9 березня 2011 року МЗС Франції закликало 

короля до «відповідальності і сміливості», додавши, що Франція готова 

супроводжувати Королівство в силу «визначення людей і марокканської 

влади для досягнення заявлених реформ і розроблення своєї власної 

демократичної моделі» [363, с. 6]. Порівняно з іншими країнами Північної 

Африки, марокканські події відбулися найменш болісно для Франції. 

Країна зберігала репутацію, вона могла продовжувати співпрацю з 

Марокко. 

Кардинально протилежно склалися франко-лівійські відносини. 16 

лютого 2011 року почалися демонстрації в Лівії, але вже невдовзі сили 

безпеки відкрили вогонь по протестувальниках. Насильство спричинило 

повстання в Лівії і осуд на Заході [307]. Якщо до цього Франція мала 

стриману позицію до своїх партнерів в регіоні, то з Лівією Франція не 

надто вибирала засоби втручання. 

Те, що революції в магрибських країнах пішли на спад і вже не 

потребували такої уваги, а в Лівії події тільки розвивалися, остаточно 
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сформувало позицію Франції щодо «Арабської весни». Якщо раніше, 

Франція варіювала залежно від країни, то тепер президент сформулював 

вектор співпраці з арабським світом. Позиціонуючи Францію, як захисника 

прав людини і демократичних цінностей, Н. Саркозі заявив, що всі 

французькі уряди після завершення колоніалізму підтримували економічні, 

дипломатичні і політичні відносини, незважаючи на їх авторитарний 

характер, протидіяли релігійному екстремізму, фундаменталізму і 

тероризму. «Арабські революції відкрили нову еру в наших відносинах з 

цими країнами, з якими ми близькі історично і географічно. Ця зміна є 

історичною. … Вперше в історії, вони можуть здобути перемогу на всіх 

напрямах Середземного моря». Н. Саркозі вважає французьким обов’язком 

супроводжувати, підтримувати і допомагати людям, які обрали свободу. 

Одночасно він застерігає, що без об’єднання країни можуть потонути у 

насильстві, що призведе до ще гірших наслідків, ніж це було за попередніх 

диктатур [237].  

Таку зміну політики можна пояснити тим, що з попередніми 

країнами Франція не відчувала загрози та претензій на регіональне 

лідерство. Розгортання військової операції проти лівійського лідера 

М. Каддафі, більше схоже на з’ясування відносин президентів двох країн. 

Погіршення франко-лівійських відносин відбулися після світової 

фінансової кризи 2008-2009 років, коли М. Каддафі запропонував 

створення «Єдиної Африки». Ця ідея передбачала відмовитися від 

доларових розрахунків і перейти на єдину валюту – золотий динар та 

створити єдину африканську державу з федеральним устроєм. Вона 

знайшла підтримку серед арабських і африканських країн. Захід, в тому 

числі Франція, сприйняли таку ініціативу негативно [210]. Відтоді між 

Францією та Лівією почалася конфронтація та змагання за регіональне 

лідерство.  

Переосмислюючи попередні прорахунки, США, Європа і надто 

Франція підтримали опозицію та засудили режим М. Каддафі. У спільній 
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заяві Б. Обама, Д. Кемерон і Н. Саркозі відверто засуджують М. Каддафі і 

його дії: «Наш обов’язок і наш мандат, відповідно до резолюції 1973 Ради 

Безпеки ООН, наданий для захисту цивільного населення і ми робимо це. 

Це не означає усунення М. Каддафі силою. Але неможливо уявити собі 

майбутнє Лівії з М. Каддафі при владі» [375]. Також Франція перша серед 

європейських держав офіційно визнала існування лівійської Національної 

перехідної ради і підтвердила її легітимність, первинна мета якої надання 

політичного обличчя революції [307]. 

Придушення мирних демонстрацій поліцією та військовими було 

достатньою умовою для інтервенції, тому Франція та Велика Британія 

доклали всіх зусиль для формування коаліції західних країн з метою 

початку військової операції, зайнявши в ній лідируюче положення. 

Керівництво зазначених країн, зайнявши войовничу позицію, намагалось 

зміцнити свої внутрішньополітичні позиції. Особливу активність виявив 

президент Франції Н. Саркозі, який намагався очолити військову операцію 

і тільки під тиском з боку США погодився розділити функції із 

«встановлення порядку» у Північній Африці із НАТО [61, с. 34]. У вересні 

2011 року Н. Саркозі запевнив, що французи перебуватимуть у Лівії поки в 

цьому буде необхідність і поки їх не попросять піти [354]. 

Одночасно з початком операції в Лівії, розпочалися акції протесту в 

іншій нафтовій країні – Сирії. Сирійська влада також використовувала 

військову силу для розгону і придушення демонстрацій, внаслідок чого 

громадянський конфлікт переріс у затяжне військове протистояння. 

Сирія займає стратегічне місце на Близькому Сході, є ворогом 

Ізраїлю і другом Ірану. Зміна політики щодо Сирії, шляхом зовнішнього 

втручання, може порушити певну геополітичну стабільність у регіоні. 

Відносини Євросоюзу і Сирії взаємозалежні, ЄС купує 95 відсотків нафти, 

що експортується з Дамаску, а це третина доходів Сирії [307].  

Позиція Франції щодо Лівії та Сирії зазнала критики подвійних 

стандартів. Міністр закордонних справ Франції А. Жюппе (2011-2012 
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роки) пояснив, що розгін демонстрантів відбувався в обох державах, але 

розвиток ситуації виявився різний. «У Сирії, процес реформування 

мертвий, і ми вважаємо, що Б. аль-Асад втратив свою легітимність 

управляти країною. І тому ми в точно такому ж становищі, як і в Лівії» 

[311]. З ініціативи Парижа, в травні 2011 року, ЄС ввів санкції відносно 

Сирії, які передбачають заборону на поставки в цю країну зброї і 

поліцейської техніки, на в’їзд на територію Євросоюзу представників 

вищого сирійського керівництва, включаючи президента, і заморозив їхні 

фінансові активи в Європі [123]. 

У травні 2011 року, під головуванням Франції на саміті Великої 

Вісімки, у французькому Довілі, за ініціативою Парижу було засноване 

«Довільське партнерство», метою якого є надання допомоги країнам 

Близького Сходу та Північної Африки в проведенні демократичних 

трансформацій [59]. Особлива увага була звернута на Лівію та Сирію із 

закликом припинити будь-яке використання сили проти цивільного 

населення, звільнити всіх політичних в’язнів та почати процес 

демократичних перетворень, як єдиний шлях розвитку держави. 

Товариство зазначило, що в іншому випадку буде змушене шукати інші 

заходи впливу [261, с. 18-19]. 

Вочевидь, заяви світових лідерів у Сирії не почули. 31 серпня 2011 

року на щорічній конференції французьких послів, Н. Саркозі визнав 

злочини президента Б. аль-Асада і запевнив, що Франція спільно з 

партнерами буде робити все юридично можливе, щоб сирійський народ 

здобув свободу і демократія тріумфувала [307]. Рішучіші заяви прозвучали 

через рік від новообраного президента Ф. Олланда: «Хімічне масове 

вбивство в Дамаску не може і не повинне залишитися безкарне… Я не 

прихильник міжнародного втручання, що спрямоване на «звільнення» 

Сирії чи повалення диктатора, але режим, який діє непоправно щодо свого 

народу має бути зупинений». Франція зберігає готовність до дій, навіть 
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якщо Рада Безпеки ООН не в змозі діяти і готова формувати коаліцію з 

США без свого союзника Великобританії [294]. 

Франція розірвала дипломатичні зв’язки з Сирією, закрила 

посольство та вислала посла Сирії з Франції. 13 листопада 2012 року 

Франція визнала Національну коаліцію опозиційних і революційних сил, 

як єдиного законного представника сирійського народу. Франція 

підтримує зусилля ООН щодо встановлення політичного переходу. З 

початку конфлікту в Сирії, Франція мобілізувала 45 мільйонів євро для 

надання гуманітарної допомоги [407]. 

Глава французького МЗС Л. Фабіус (з 2012 року) заявив, що його 

країна виступає за якнайшвидший відхід від влади президента Сирії Б. аль-

Асада, який, за його словами, «вбиває свій власний народ» [48]. Франція 

виступила ініціатором і наполягає на ухваленні резолюції ООН, яка 

засуджує дії режиму Б. аль-Асада з придушення протестів, які призвели до 

жертв серед мирного населення та потоку біженців з країни [123]. 

Зміна політики відбулася і в французькому уряді. Головний 

дипломат Франції А. Жюппе продовжив президентську лінію Н. Саркозі 

словами, що «відтепер кожен уряд знає, що повинен чути своїх громадян. 

Кожен знає, що більше не можна придушувати законні сподівання народу 

безкарно. Але кожна ситуація унікальна. І для кожного народу, з їхньою 

історією та особливостями, важливо взяти долю у свої руки і створити 

свою власну модель» [229]. У цьому висловлюванні важливо звернути 

увагу на те, що французька влада розуміє неминучість зміни політичної 

еліти в країнах регіону, яка полягає на тільки в зміні прізвищ, а і приході 

нових політичних груп. Прагнучи зберегти вплив в цих країнах, Франція 

пояснює, що готова домовлятися і сприймає нову владу. 

Насправді ж, прийняття змін «Арабської весни» стало справжнім 

викликом для французької дипломатії і усталеним політичним традиціям. 

Нова установка французької дипломатії припускала позитивну оцінку 

революційної суспільно-політичної тенденції, сприяння і підтримку цієї 
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безпрецедентної трансформації арабського світу, яка полягала не стільки в 

протестних рухах, скільки в обґрунтованих демократичних реформах та 

встановленню довірливих і партнерських відносин, як з ліберально 

налаштованими елітами, так і з опозиційними групами, що не мали, до цих 

подій, серйозної політичної ваги [123].  

Багато західних експертів спершу не помітили, що більшість з 

антиурядових демонстрацій часто запускалися з мечетей після П’ятничної 

молитви. Це особливо помітно в Єгипті, Ємені, Сирії та Йорданії. Завдяки 

«Арабській весні», ісламісти в цих країнах почали виходити зі своїх 

сховищ, для того, щоб стати законними гравцями на політичній арені 

[417]. Політичне зростання ролі поміркованих ісламських сил на 

сучасному етапі «Арабської весни» повністю закономірно обумовлюється 

самою сутністю цього історичного явища. Його внутрішньою сутністю, 

змістом є цивілізаційна натуралізація арабського світу, відновлення своєї 

цивілізаційної ідентичності на основі ісламу, але ісламу, який збагачений 

досвідом, знаннями і викликами ХХІ століття, які на перший план 

висунули такі фундаментальні цінності ісламу як справедливість, повагу і 

захист прав релігійних й національних меншин, права людини [216]. 

Революція в Тунісі продемонструвала французам неможливість 

розділення «арабського світу» на Середземномор’я, Близький Схід, 

Північну Африку. Французьке суспільство наблизилося до розуміння 

«арабського суспільства» як спільноти етнічних арабів і неарабських 

меншин, африканських етнічних груп. Французи поступово почали 

сприймати «арабський світ» не як синонім «ісламського світу» [21, c. 121]. 

Французи були впевнені, що незважаючи на роль ісламістів у 

революційних процесах в Тунісі, він далекий від побудови ісламського 

суспільства і держави [21, c. 122]. Як підтвердження цьому, у липні 2013 

році під час свого першого президентського візиту в Туніс Ф. Олланд у 

виступі зазначив «Франція знає, що іслам і демократії сумісні». Для 

уникнення двозначності цієї цитати Ф. Олланд в інтерв’ю пояснив, що 
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жодна релігія не йде в розріз з демократією, як і демократія не виключає 

поняття релігії [301]. Так, перед Францією постало нелегке завдання. Сили, 

які вони допомагали авторитарним режимам стримувати, тепер були 

причиною зміни французької зовнішньої політики. Щоб зберегти 

французький вплив у регіоні, Франція визнала революційні уряди.  

Арабські події впливають на формат міжнародних відносин. Реакція 

Франції на арабські події показує регіональні особливості та рівень її 

співпраці з ісламським світом. З подіями «Арабської весни» Франція 

зайняла позиції вичікування. Через тісні зв’язки з колишніми країнами, 

вона як і інші країни Заходу, не одразу зрозуміла значення цих подій і 

чекала на їх швидке врегулювання. Приклад з Тунісом показує, що для 

французької влади головним було зберегти стабільність в країні, що видно 

по її реакції, не характерній їй же риториці. Стримана і обережна позиція 

мала на меті зберегти дружні відносини з владою та підтримку арабських 

суспільств. Покладаючись на авторитарні режими регіону, Франція 

сподівалася на їхні власні зусилля у протистоянні з ісламською опозицією, 

як це вдавалося раніше. 

Таким чином, мусульманські країни, які міжнародна спільнота 

вважала третім світом і майже безкоштовно користувалася багатством 

їхніх природних ресурсів, заявили про бажання змін і прагнення до 

демократичних тенденцій. Франція, яка позиціонувала себе союзником 

арабських держав, зберігала регіон як власну зону впливу, не була готова 

до масових заворушень і навіть з їх розгортанням, не зрозуміла їхнього 

значення, масштабу та тривалості.  

Франція зосередилася на власних інтересах, а не на декларованих 

партнерстві та співробітництві. Вона була зацікавлена в збереженні впливу 

та відносин з союзними авторитарними режимами, впевнено наслідуючи 

голлістську політику. Співпрацюючи з владою, яка порушує права і 

свободи людини, Франція орієнтувалася на програми демократичних та 
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економічних перетворень, що поступово підвищило б рівень життя 

суспільства і зняло б соціальну напругу.  

Відтак, Франція опинилася в тяжкій ситуації. З одного боку вона 

позиціонувала себе як захисниця прав людини і демократичних цінностей, 

а з іншого орієнтувалася на співпрацю з диктаторськими авторитарними 

режимами, уникаючи теми порушення прав людини. Зміни в міжнародних 

відносинах відбувалися в останній рік каденції президента Н. Саркозі, під 

час якого він готувався до наступних президентських виборів у 2012 році. 

Кадрові зміни в уряді та невідповідність дій очікуванням зашкодили 

Н. Саркозі і забезпечили перемогу його супернику. Також можна 

припустити, що саме розчарована магрибська спільнота у Франції, 

солідарна з Північною Африкою, вирішила перемогу кандидата-соціаліста 

Ф. Олланда в боротьбі з Н. Саркозі за пост французького президента. 

«Арабська весна» виявилася для Франції сукупністю помилок, показала 

неготовність зміни політики в країнах арабського регіону і поставила під 

сумнів її впливовість в регіоні. 

  

3.4. Участь Франції у військових та миротворчих операціях в 

ісламізованих країнах Африки та Близького Сходу 

 

Ісламізовані країни Африки та Близького Сходу доволі часто є 

епіцентром військових дій у світі. Їхні внутрішні конфлікти, революції та 

війни формують образ нестабільного регіону. Зважаючи на тісні відносини 

Франції та ісламізованих країн, Франція є однією із сторін-учасниць 

військових та миротворчих операцій щодо врегулювання 

внутрішньодержавних конфліктів. 

Відповідно до Статуту ООН, Рада Безпеки єдина в міжнародному 

праві має право надавати рекомендації або вживати заходи для підтримки 

або відновлення міжнародного миру та безпеки [181, c. 29]. Франція є одна 

з п’яти постійних членів РБ ООН і відповідно бере участь у прийнятті 
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заходів з підтримки миру та безпеки. Крім того, Франція є одним із 

донорів операцій ООН.  

У 2005 році Генеральний секретар Пан Гі Мун закликав всі держави 

підтримати принцип «відповідальності за захист», як основу для 

колективних дій у боротьбі з геноцидом, етнічною чисткою і злочинами 

проти людства, визнаючи те, що ця відповідальність лежить, перш за все, 

на кожній окремій державі, і те, що у випадку не здатності чи не бажанні 

національної влади захистити своїх громадян. Раді Безпеці ООН надається 

право приймати вимушені заходи відповідно до Статуту ООН [137]. 

Прийняття даного принципу показує, що санкції вже не мають свого 

початкового значення, не здатні зупинити агресора і цим ставлять під 

сумнів авторитетність і впливовість ООН. Попри це Франція заручається 

підтримкою ООН для легітимації власних дій, ініціює та бере участь у 

розгортанні військових операцій. 

Франція активна у міжнародних миротворчих місіях ООН. 

Миротворча діяльність має ряд унікальних переваг, включаючи 

легітимність і принцип розподілу відповідальності, а також потенціал по 

розгортанню і забезпеченню функціонування воєнних і поліцейських 

контингентів з різних країн світу і об’єднання їхніх зусиль із зусиллями 

цивільних миротворців з метою здійснення комплексних мандатів [214]. 

Детальніше відмінності військових та міжнародних миротворчих операцій 

можна розглянути в Додатку Т. 

 З 1962 по 1995 роки Франція здійснила військове втручання в 

африканських країнах 19 разів [298]. До початку 1995 року Франція 

розташувала в Африці дев’ятитисячний військовий контингент. 

Французькі військові мали сприяти політичній стабільності і забезпечувати 

безпеку європейського населення колишніх французьких колоній. До 

певного часу Франція обходилася власними силами. У 1989 році 

французькі військові висадилися на Коморах після вбивства президента 

А. Абдаллаха, у 1990 році виступили на захист уряду Габону проти 
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інсургентів, у 1991 році проводять евакуацію європейців під час 

заворушень у Заірі [132, с. 85].  

За даними Щорічника Стокгольмського міжнародного інституту 

дослідження миру у 2014 році зафіксована найбільша кількість воєн з 

початку другого тисячоліття [400, с. 6]. У 2015 році з 16-ти міжнародних 

операцій ООН три операції по підтримці миру проводиться на Близькому 

Сході і дев’ять миротворчих операцій в Африці. Більший опис діючих 

операцій наведено у Додатку Ф. Вони спрямовані на захист цивільного 

населення, забезпечення доступу до гуманітарної допомоги, дотримання 

угод про перемир’я і продовження політичних процесів.  

За даними Міністерства оборони Франції у лютому 2013 року з 

10025 французьких військовослужбовців за кордоном, 4610 – знаходилися 

в Західній Африці, 2180 – у Центральній Африці і 270 – залучені в операції 

проти піратів в Аденській затоці [298]. Станом на 2014-2015 роки Франція 

є третьою країною за ставкою внеску на операції по підтримці миру ООН, 

більшість яких проводяться в країнах Африки та на Близькому Сході. Крім 

того, французи беруть участь у більшості миротворчих операцій ООН, 

кількісний склад за останні роки наведено у Додатку Х [420].  

Питання дієвості миротворчих операцій варто розглядати з двох 

сторін. По-перше, проблема може полягати переважно в нереалістичних 

мандатах та очікуваннях. Місії, уповноважені захищати цивільних, не 

забезпечені повною мірою силами, потрібними для контролю ситуації і 

домінування в зонах відповідальності. По-друге, нинішні та потенційні 

країни-учасниці, якщо не йдеться про їх національні інтереси, мають 

недостатньо стимулів ризикувати життям військових для захисту 

цивільних [174, c. 56].  

У прикладах, розглянутих далі, можна спостерігати, як миротворча 

операція пов’язана з військовою операцією чи перебуванням військового 

контингенту в країні ескалації конфлікту. Випадки зволікання 

миротворчих сил чи обмеження мандату стають причиною військового 
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втручання та не завжди погоджених дій. Через складнощі розділення 

участі Франції у військових та миротворчих операціях, її варто розглядати 

комплексно. Це також дозволить зрозуміти, хто виступає рушієм 

зовнішнього втручання – міжнародні місії чи окремо Франція. Зупинимося 

на військових операціях у таких державах, як Руанда, Чад, Кот-д’Івуар, 

Лівія, Малі, ЦАР, оскільки участь Франції на їхній території неодноразово 

зазнавала критики. Ці країни об’єднують тісні зв’язки з французькою 

владою і критика, яку Франція зазнавала під час військових операцій. 

Руанда для Франції має особливе значення, оскільки через провал 

самостійної військової операції в Руанді у 1993-1994 роках, Франція 

вперше зазнала міжнародних звинувачень. Це стало уроком для Франції і 

надалі вона стала заручатися підтримкою ООН та коаліцією з іншими 

державами [397].  

Двічі – у жовтні 1990 року і в лютому 1993 року – французький 

контингент зупиняв наступ повстанців тутсі з Руандського патріотичного 

фронту (РФП), чим рятував хуту [223, c. 34]. Напередодні вторгнення РФП 

Франція активізувала свою військову підтримку режиму президента 

Ж. Хабіарімана. Французьких радників залучали до різних сфер роботи 

армії, військового консультування президента, навчання новобранців, 

захисту важливих об’єктів, комплектування блок-постів і допитів в’язнів. 

Спільно з прем’єр-міністром Франції Ж. Хабіаріман почав кампанію 

переозброєння. За рахунок кредитів французьких національних банків, 

зброю імпортували з Франції, Єгипту і ПАР. Міжнародна організація 

Human Rights Watch документально підтвердила, що під час геноциду, 

Франція постачала зброю в Руанду, порушуючи ембарго ООН, повний 

перелік яких наведений у Додатку У [234, c.8]. 

До наступу РФП у 1993 році французька розвідка була впевнена у 

своїй перемозі. 22 червня 1994 року генерал Даладьє звернувся до ООН зі 

звинуваченням в безпомічній реакції і, як наслідок, 23 червня була 

розпочата французька операція «Бірюза». Згідно резолюції № 929 Ради 
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Безпеки ООН, термін її дії було визначено до 21 серпня того ж року. 

Французькі підрозділи, чисельністю 2500 чоловік створили на південному-

заході Руанди так звану гуманітарну зону безпеки, яка покривала п’яту 

частину всієї території держави [45, с. 42].  

У 1994 році, Франція, слідом за Бельгією, чиєю колонією в минулому 

була Руанда, створила комісію по розслідуванню масових вбивств, пізніше 

названих «Геноцид у Руанді», жертвами якого стали 937 тисяч чоловік. 

Але головною метою цих розслідувань було знаття всіх звинувачень з 

Франції [234, c.7]. Тодішній прем’єр-міністр Е. Балладюр під час 

парламентського запиту стверджував, що «Франція була єдиною у 

міжнародному співтоваристві, яка намагалася зупинити геноцид». В 

цілому, на 1800 сторінках звіту комісії були досить суперечливі висновки. 

Визнавалося, що Франція припустилася помилки в деяких оцінках 

руандських подій, однак вона не несе жодної відповідальності за будь-який 

з аспектів геноциду [396]. Французька влада впевнено продовжує 

слідувати цим позиціям, а сучасна влада Руанди звинувачувати Францію у 

змові з владою та мільйонній кількості жертв. У контексті історичних 

фактів, ця ситуація залишиться незмінною. Для прикладу, в ситуації з 

Алжиром Франції знадобилося майже шістдесят років, щоб лише згадати 

про вбивства в алжирському Сетіфі 8 травня 1945 року і вже офіційно, про 

вбивства на Мадагаскарі 1947 року. Через тридцять сім років, після подій у 

червні 1999 року, Національні збори запропонували замінити вираз 

«операції з підтримки порядку в Північній Африці» словами «Алжирська 

війна» [25, с. 42].  

Ситуацію загострює ще й те, що ООН, США та Бельгія вибачилися. 

Натомість всі наступні французькі президенти не визнають помилок 

французьких дій. У 2010 році, вперше від часу масових вбивств, Руанду 

відвідав французький президент. Під час візиту Н. Саркозі визнав помилки 

Франції у геноциді, висловив сподівання на покарання винних, однак так і 

не приніс офіційних вибачень [206]. Тому, від Франції, яка не звикла 
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визнавати свої помилки та публічно вибачатися, не варто чекати 

подібного. 

Трагічні наслідки громадянської війни спіткали Руанду через 

бездіяльність і ігнорування проблеми міжнародною спільнотою. США і 

Франція, наперед знаючи про підготовку геноциду, зайняли пасивну 

позицію і не доклали зусиль для його попередження. Вже згодом свою 

вину визнали Генсек ООН К. Аннан, президент США Б. Клінтон, уряд 

Бельгії і англіканська церква. Французький уряд досі відмовляється 

визнати свою провину за кількість жертв [30, с. 6]. На думку українського 

науковця С. Рудька, події в Руанді стали своєрідною межею між 

традиційною політикою французького військового втручання в Африці і 

новою практикою взаємодії з міжнародними силами в операціях із 

підтримання та відновлення стабільності [162, с. 143]. Конфлікт Руанди 

важливий, позаяк його відлуння нагадує французам про їх провину і трохи 

гальмує їхній запал у подальших операціях. 

У подальших військових операціях прерогативою Франції був захист 

мирного населення та боротьба з терористичними групами. Попри це, 

Франція продовжувала співпрацювати з авторитарними правлячими 

режимами, а тому і продовжила зазнавати критики. 

Особливістю Чаду, Центральноафриканської Республіки, Кот-

д’Івуару, Малі є те, що сучасну політичну історію цих країн 

супроводжують внутрішні політичні, релігійні конфлікти. Тому вони 

перебувають під постійним контролем ООН, Франції зокрема. Попри те, 

що французька влада тісно співпрацює з чинними режимами та надає 

військову підтримку за умови звернення керівників держави, вона також 

активізується у військових операціях, коли виникає загроза її інтересам.  

 Близьке розташування цих країн вимагає надмірної уваги до 

конфліктів, оскільки географічні кордони є більше умовністю для різних 

військових груп, що не заважає їм брати одночасну участь на кордоні в 
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різних країнах. Іншою небезпекою є те, що ці кордони знаходяться в 

центрі континенту, що сприяє поширенню діяльності терористичних груп.  

Чад і Центральноафриканську Республіку об’єднують постійні 

конфлікти між повстанцями і правлячими режимами, спроби державних 

переворотів та територіальні претензії сусідів. Проте, якщо військовий 

переворот в Чаді мав політичні та економічні мотиви, то в ЦАР збройний 

конфлікт між урядом та повстанцями мав релігійний характер і 

перетворився на мусульмансько-християнське протистояння. Хоча за 

релігійною складовою в ЦАР мусульмани становлять п’яту частину від 

населення країни, а в Чаді мусульманська спільнота переважає над іншими 

релігійними групами. 

Попри постійну військову боротьбу за зміну влади та спроби 

державного перевороту, з 1990-го року в Чаді владу утримує чинний 

президент І. Дебі. Це вдається завдяки військовій підтримці Франції та 

стримуванням лівійських військ на півночі країни, в рамках французької 

операції «Яструб», яка діяла в 1986-2014 роках та таємних угод про 

військову співпрацю. Перед її завершенням, у 2014 році, на території Чаду 

знаходилося 1150 французьких військових, ще 1850 військовослужбовців 

входило до складу європейського контингенту Eufor, який також діє і в 

ЦАР. За ініціативи Франції, РБ ООН прийняла рішення про заміну 

європейських миротворців на 5,2 тисячі «голубих касок» ООН під 

керівництвом поліцейської місії ООН МІНУРКАТ, яка діє з 2007 року [98], 

[152, с. 3]. Також на загострення внутрішньої ситуації в країні впливає 

сусідство з Суданом, Лівією, ЦАР, які використовують військові 

конфлікти у власних цілях, намагаючись зайняти спірні території. 

Через технічні перешкоди уряд Франції був змушений відправити в 

зону конфлікту ще 10 військових гелікоптерів і 550 осіб цивільного 

персоналу. Французькі підрозділи діяли в рамках двосторонніх 

домовленостей з урядом, тобто поза загальним планом операції і інколи 

всупереч йому. Повстанці розглядали французів як союзників режиму 
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президента Чаду І. Дебі. Позаяк європейські і французькі війська мали 

однакову форму, повстанці не могли розрізняти представників країн, а 

відтак, погрожували атакувати кожен іноземний військовий підрозділ, так 

як сумнівалися в їхньому нейтралітеті [321, c.19, 31]. Іншою проблемою 

стала вузькість мандата ООН, який категорично забороняє втручання у 

внутрішні справи країн, але водночас вимагає активних дій по 

встановленню безпеки [152, с. 3]. 14 січня 2009 року, за ініціативи Франції, 

15 березня Рада Безпеки ООН прийняла рішення про закінчення мандату 

Мінуркат [321, с. 2]. Всі ці дії не призвели до стабільності в Чаді, проте 

вдалося уникнути ряду військових переворотів та, втримати владу в руках 

І. Дебі. Попри звинувачення чинного президента в корупції та узурпації 

влади, Франція продовжує з ним співпрацю та надає військову підтримку. 

Така своєрідна підтримка демократії по-африканські є меншим злом, чим і 

можна пояснити залучення міжнародних сил та французьку участь. 

Порівняно з Чадом, в Центральноафриканській Республіці, 

внутрішня ситуація складніша. У 2010 році Франція і ЦАР підписали 

військову угоду, яка регулює військове співробітництво і надання 

оперативної допомоги. Вперше вона була надана під час міжнародної місії 

в ЦАР Мікопакс і тривала до операції ООН МІСКА, а потім МІНУСКА. 

Фактично з березня 2013 року французьке структурне військове 

співробітництво, спрямоване на підтримку збройних сил ЦАР і контролю 

території держави, було припинене [285].  

До влади шляхом державного перевороту прийшли мусульмани-

повстанці, які влаштовують чистки в християнських поселеннях. Через 

велику кількість жертв, загострення внутрішньої ситуації та гуманітарну 

кризу РБ ООН прийняла Резолюція № 2127, відповідно до якої Франція 

направила 1200 військовослужбовців на підтримку Африканського Союзу 

для спільного проведення операції МІНУСКА. Франція, яка в цьому 

питанні виступала рушійною силою ООН, деякий час зволікала з діями 

через побоювання зростання насильства на етнічному та релігійному 
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ґрунті, що призведе до ще більшої нестабільності в державі. Французькі та 

африканські війська, які мали мандат ООН, недооцінили рівень 

внутрішнього конфлікту. Під час операції посол Франції в ООН зазначив, 

що французькі та африканські сили перебувають «майже в неможливій 

ситуації», оскільки «практично не можуть бути ефективними в 

перешкоджанні людей вбивати один одного, коли вони цього прагнуть». 

Крім того, Франція зіткнулася з обвинуваченням, що залишивши 

населення роззброєним, воно стало вразливим перед нападом 

повстанських сил [240, c. 7]. Розмаїття військових груп повстанців, 

неконтрольована кількість зброї, жорстокість та відсутність військового 

досвіду і відповідне недотримання жодних військових правил, роблять 

міжнародні операції безсилими. Збільшення кількості французького 

контингенту тільки ускладнює і без того складну ситуацію в 

Центральноафриканській Республіці.  

Впродовж останніх років, французькі сили постійно перебувають з 

місіями в тій чи іншій африканській державі. Щоб досягнути стабільності в 

одній державі, відбувається втручання в іншу. Це свідчить про слабкість 

державної системи оборони. Відсутня чи відверто слабка військова 

готовність більшості африканських держав надає суттєві переваги 

повстанським групам, які прагнуть здобути владу будь-якими методами. 

Порівняно з Чад і ЦАР значно відрізняється політична ситуація в 

Кот-д’Івуарі і Лівії. Ці країни мали один з найвищих ВВП на людину і є 

одними з найбагатших країн Африки, що вже свідчить про інший формат 

діалогу з Францією.  

У Кот-д’Івуарі президентські вибори супроводжуються масовими 

заворушеннями. Починаючи з 1999 року Франція підтримувала Л. Гбагбо, 

який прийшов до влади як опозиційний лідер. Він же у 2002 році під час 

чергової івуарійської кризи, попросив Францію виділити сили для 

контролю за припиненням вогню до розміщення сил ЕКОВАС 

(Економічне співтовариство країн Західної Африки). У договорі Ліна-
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Маркусі від 23 січня 2003 року обумовлюється, що новий івуарійський 

уряд національного примирення попросить ЕКОВАС, Францію і ООН 

надати допомогу в забезпеченні реформ і перебудові сил оборони і 

безпеки; і міститься прохання до міжнародних партнерів щодо 

співробітництва з новим урядом у галузі розробки реінтеграції всіх 

збройних елементів. Глави держав ЕКОВАС висловили побажання, щоб РБ 

ООН схвалила, проведену ЕКОВАС і Францією, операцію з підтримки 

миру і уповноважила цю операцію з підтримки миру приймати необхідні 

заходи для забезпечення свободи пересування і безпеки її персоналу, 

гарантувати захист цивільних, які піддаються неминучій загрозі 

насильства [51, с. 6]. 

Відповідно до довгострокових двосторонніх договорів про оборону, 

Постійний представник Франції направив лист на ім’я Голови РБ ООН від 

21 лютого 2003 року про розміщення сил у рамках операції «Носоріг» у 

Кот-д’Івуарі [93]. Французьке МЗС запевнило, що операція «Носоріг» 

націлена на збереження територіальної цілісності, безпеки держави й 

івуарійського народу. В операції були задіяні близько чотирьох тисяч 

солдатів і витрачено півмільярда євро з французької казни [235, с. 161]. В 

цілому французькі війська відігравали ключову роль у збереженні режиму 

припинення вогню. Штат французьких військ, чисельність яких у 2003 

році становила приблизно 3900 чоловік, знаходився в Абіджані, а чотири 

регіональні штаби – в Далоа, Ямусукро, Сан-Педро і Бондуку. Відповідно 

до домовленостей, Франція поступово передала відповідальність за 

більшість із районів вздовж лінії припинення вогню силам ЕКОВАС, а 

французькі війська взяли на себе допоміжну роль у всіх районах, крім 

заходу, де вони зберігають свою дислокацію. Французькі війська 

становлять потенціал швидкого реагування в підтримку як своїх власних 

сил, так і сил ЕКОВАС [51, с. 12]. Міжнародна організація Amnesty 

International вважає, що миротворчий контингент у рамках операції 

«Носоріг» і миротворці ООН зіграли не останню роль у збройному 
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конфлікті, що призвело до фактичного розколу країни [94]. Французькі 

війська продовжували перебувати після ескалації конфлікту в країні з 

метою супроводу реформ івуарійської армії, підтримки військової 

присутності, захисту французьких громадян за необхідності.  

До останніх президентських виборів в Кот-д’Івуаріу 2010 році 

Франція підтримувала Л. Гбагбо, завдяки чому спільними зусиллями 

вдавалося регулювати відносну стабільність в країні. 

Наступне втручання Франції знову відбулося внаслідок масових 

заворушень після підрахунку голосів на президентських виборах 2010 

року. Як і у 2003 році, у 2011 році Франція, перш ніж офіційно 

приєднатися до місії ООН, направила 150 військовослужбовців для 

посилення свого контингенту [300]. Резолюція РБ ООН 1975 від 30 березня 

2011 року закликала всі сторони співпрацювати з ООНКІ, підтримуючи 

французькі сили під час їхньої операції, що передбачає безперешкодний і 

негайний доступ до всієї території Кот-д’Івуару для виконання свого 

мандату [154, с. 3].  

4 і 10 квітня 2011 року гелікоптери «Носорогу» прийшли на 

допомогу ОООНКІ, нейтралізувавши бронетехніку і важке озброєння – 

гармати, міномети, гранатомети. Впродовж 2011 року Франція збільшила 

військовий контингент з 300 до 1400 військовослужбовців. Надалі місія 

«Носоріг» діяла на підтримку нормалізації ситуації в державі. 26 січня 

2012 року президенти Франції і Кот-д’Івуару підписали договір про 

створення оборонного партнерства між Францією і Кот-д’Івуаром [258, с. 

40], [342]. У 2014 році в Кот-д’Івуарі продовжувало перебувати 450 

чоловік військового персоналу Франції, дві одиниці бойової техніки, 

гелікоптер Fennec [342]. Попри окремі спалахи насильства в країні, 

внутрішніх сил та перебування французьких військових достатньо для 

зберігання стабільності. Відновлюючись після військової кризи, Кот-

д’Івуар намагається повернутися до колишніх економічних показників за 

рахунок експорту.  
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Результативність військової операції в Лівії, яку Франція розпочала 

майже одночасно з Кот-д’Івуаром, була іншою. 17 березня 2011 року Рада 

Безпеки ООН прийняла Резолюцію 1973, використавши, як привід, силове 

придушення мирних протестів проти лідера країни М. Каддафі [153, с. 1]. З 

метою захисту цивільного населення та забезпечення постачання 

гуманітарної допомоги в Лівію, було прийнято рішення розпочати 

міжнародну операції «Одіссея Світанок». Окрім того, що 10 березня 

Франція перша і єдина визнала Лівійську перехідну національну раду, як 

єдиний представницький орган Лівійського народу [378, с. 15], її військові 

сили розпочали заплановану операцію. 

Аби не повторити іракських помилок США у 2003 році, Н. Саркозі 

вирішив заручитися підтримкою арабських країн і надати Резолюції 1973 

повної легітимності. 19 березня президент Франції скликав екстрену 

нараду союзних арабських лідерів у Парижі задля схвалення негайного 

використання військових літаків та зупинення нападу сил М. Каддафі на 

Бенгазі, створення безпольотної зони в Лівії. Французькі винищувачі 

розпочали атаку ще до завершення наради [378, с. 15]. Подібний крок 

наштовхує на думку, що Франція будь-яким способом намагалася 

легалізувати військове вторгнення в Лівію та взяти ситуацію під особистий 

контроль.  

19 березня Французькі військові розпочали операцію під назвою 

«Операція Харматан». За даними Французького Міністерства оборони, з 

першого дня біля Лівії було розміщено 19 французьких літаків (8 Rafale, 2 

Mirage 2000-5, 2 Mirage 2000 D, 6 літаків дозаправників Boeing KС 135, 

один E3F Awacs), два зенітні фрегати та протиповітряну оборону (Jean Bart 

і Forbin) [346].  

За три дні операції французькі літаки провели 55 бойових вильотів та 

нейтралізували п’ять бронемашин сил М. Каддафі. У наступні дні 

французькі літаки здійснювали від 150 до 200 бойових вильотів [378, с. 17-

18]. 
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Попри ембарго зброї в Лівію Резолюцією 1973, стало відомо, що 

Франція постачала партію легкої стрілецької зброї та боєприпасів для 

племен берберів, що боролися з режимом М. Каддафі. Більш детальний 

перелік документів подано в Додатках З і У. Ця дія не була погоджена ні з 

країнами-союзницями, ні з Радою Безпеки чи НАТО. Міністр оборони 

Франції Т. Буркар пояснив це самообороною для збереження мирного 

населення від різанини [200]. Гуманітарна інтервенція перетворилася у 

військове порушення внутрішнього суверенітету Лівії та остаточне 

повалення режиму М. Каддафі. У країні розпочалася міжплемінна 

боротьба, що призвело до краху державності Лівії. Під час операції, яка 

мала захистити мирне населення, за різними підрахунками загинуло 

близько 40 тисяч чоловік.  

Відтак, сучасна Франція володіє значними можливостями для 

проведення військової кампанії по інтервенції у двох відмінних 

африканських країнах. Порівняно з іншими країнами, Франція має певні 

переваги, що полегшують ведення військової кампанії. Перш за все, це 

пов’язано з географічним розташуванням. Територія Лівії знаходиться 

майже по-сусідству, омивається Середземним морем, безпосередньо 

близько до Кот-д’Івуару розташовані французькі військові об’єкти і великі 

бази. По-друге, всередині Франції не було значних протидій участі країни 

в обох кампаніях. По-третє, Франція діє в Кот-д’Івуарі й Лівії самостійно 

не звертаючись за підтримкою до Німеччини чи інших великих держав 

[202].  

Дещо іншим є приклад військової операції в Малі. Після здобуття 

незалежності Малі, перший президент М. Кейта домігся виведення всіх 

французьких військ з країни і, відмовився від підписання у 1960-х роках 

договору про військове співробітництво, як це зробили колишні 

африканські країни. Попри всі французькі спроби, їм тільки вдалося 

підписати у 1985 році договір про співробітництво у військовій сфері, який 
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дозволяв Франції надавати інструкторську і технічну допомогу малійським 

військовим [139].  

У січні 2013 року на звернення про військову допомогу в.о. 

президента Малі Д. Траоре до Генсека ООН П. Гі Муна і президента 

Франції Ф. Олланда, Франція розпочала військову операцію. Причиною 

військового втручання стало звільнення від терористичних угрупувань та 

збереження територіальної цілісності Малі. Майже одразу французька 

авіація приступила до точкових бомбових ударів по колонах бойовиків, 

одночасно направивши декілька сотень військових на захист столиці Малі 

Бамако. Через повільне реагування міжнародної спільноти і ЕКОВАС, 

Франція оголосила про початок операції «Серваль» [88]. Наприкінці січня 

2013 року Франція переправила 3,5 тисячі військовослужбовців [379]. 

Операція тривала півтора року. 

14 липня 2014 року Франція офіційно оголосила про завершення 

операції «Серваль», на зміну якій розпочала операцію «Бархан» для 

боротьби з тероризмом у країнах Сахеля. Для цього було мобілізовано 3 

тисячі французьких військових. Операція реалізовується у партнерстві з 

країнами смуги Сахель-Сахара (Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, 

Чад). До неї задіяно 20 гелікоптерів, 200 одиниць бронетехніки, 10 літаків 

тактичної і стратегічної авіації, 6 безпілотників і 3 винищувачі [242]. В 

цілому французьке втручання в Малі обмежилося незначною критикою 

міжнародної спільноти. Це пов’язано з неочікуваною роллю Франції. 

Випередивши ООН, Франція майже самостійно провела військову 

операцію, не потребуючи підтримки партнерів. Військова операція в Малі 

підтвердила, що Франція має не тільки економічні інтереси в ісламізованих 

країнах, а і політичні, задаючи тон у геополітиці.  

Під час військового співробітництва був підписаний франко-

малійський договір про оборону, що дозволяв перебування в країні 

французьких військових. Згідно договору французьким військовим і 

цивільним дозволено перебувати в Малі, будувати військові бази, діяти за 
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потреби спільно з малійськими військами впродовж наступних п’яти років. 

Також передбачено, що цей договір може бути продовжений. 

Африканський військовий аналітик Б. Жюстін Нджай вважає, що Малі 

було навмисно послаблене для підготовки до французької військової 

операції «Серваль», що в свою чергу підготувало ґрунт для операції 

«Бархан» і мало охоплювати сусідні країни [139]. Незабуваючі про уранові 

родовища в Нігері, на яких працюють великі французькі кампанії, та в 

яких задіяні мільйонні контракти, Франція створює військову систему 

безпеки на навколишній території. Оцінюючи нестабільність регіону, 

нездатність окремих країн захистити свою цілісність та безпеку громадян, 

Франція вирішила це забезпечити власними силами у вигляді військових та 

миротворчих операцій.  

Таким чином, приклади військових та миротворчих операцій 

свідчать про загальну тенденцію африканських країн 

внутрішньополітичної боротьби. Причинами цього є зростання впливу 

партизанських та терористичних груп, прагнення захоплення влади, 

етнічні та релігійні конфлікти, територіальні претензії. Ці операції мають 

ряд характерних рис. Перш за все, їхнім ініціатором виступає Франція і 

отримує майже одноосібний мандат ООН, тим самим остання негласно 

визнає африканські країни територією французького впливу. По-друге, 

попри звинувачення у французькому неоколоніалізмі через військову 

співпрацю з африканськими країнами, це має позитивну сторону, оскільки 

в цих країнах більш підготовлені військові резерви та інфраструктура, що 

дає країні можливість врегулювати конфлікт власними силами. По-третє, 

Франція не вчиться на власних помилках, а саме під час військового 

втручання враховує тільки політичні та економічні причини конфліктів. 

Через недооцінювання релігійного і етнічного фактору, її дії залишаються 

неефективними, як це було в Руанді і ЦАР. По-четверте, Франція готова 

продовжувати співпрацю з авторитарними африканськими лідерами, які 

здатні гарантувати стабільність та безпеку в державі. У випадку значного 
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нарощування сил опозиції, вона готова домовлятися з усіма сторонами, 

таким чином, попри декларування Ф. Олландом зменшити військову 

присутність в регіоні, його політика не надто відрізняється від 

попередника. І, по-п’яте, через військові операції Франція створює власну 

систему безпеки, так як по їх завершенні, вона залишає присутній 

військовий контингент. Відносна стабільність в центральній частині 

Африки убезпечує економічні позиції Франції, а також ускладнює 

поширення повстанських та терористичних груп в інші частини 

континенту. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Підсумовуючи викладене у третьому розділі, обґрунтуємо чотири 

напрями реалізації політики Франції в ісламізованих країнах – 

інформаційний, економічний, дипломатичний та військовий: 

1. Міністерство закордонних справ Франції має широку 

комунікаційну мережу, спільна діяльність яких спрямована на формування 

позитивного іміджу Франції та збереження впливу через поширення 

Франкофонії. Державні інформаційні ресурси, до яких належать 

телеканали, радіостанції, інформаційні агентства, газети та журнали в 

значній мірі орієнтуються на країни Африки та Близького Сходу. Однак 

через внутрішні військові конфлікти, заворушення, низький рівень життя 

населення, вага інформаційних ресурсів дуже мізерна. При зміні 

французької політики від економічного донора і гаранта стабільності до 

партнера, інформаційно-комунікаційний супровід діяльності французької 

влади особливо важливий. Окрім постачання інформації та доступу до 

французької мови, культури, вони не несуть іншого смислового 

навантаження, не є актуальним рупором Франції. Загалом це свідчить про 

відсутність єдності в напрямах французької політики в регіоні, 

необхідність їхнього перегляду.  
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2. Через вплив на країни Північної Африки та Близького Сходу, 

Франція виокремила лінію середземноморського регіону, як потенційних 

союзників та партнерів у співпраці з Євросоюзом, для збільшення власної 

ваги в організації. Упродовж останніх двох десятиліть Франція спільно з 

іншими європейськими державами ініціює інституціалізацію євро-

середземноморської співпраці, орієнтованої перш за все, на економіку та 

торгівлю. Франція, як і Європа, не менш зацікавлена у стабільності своїх 

партнерів, а тому готова інвестувати та фінансувати програми розвитку 

економіки та демократії. Інша справа, що ЄС не визнає лідерства Франції і 

прагне до вироблення єдиного підходу у євро-середземноморській 

політиці. Наслідком французького змагання стало створення Союзу для 

Середземномор’я. Амбітність французького проекту та його 

недалекоглядність загальмувало євро-середземноморську співпрацю в 

рамках ЄС і послужило причиною провалу ідеї самого Союзу для 

Середземномор’я. Крім того, події «Арабської весни» показали, що 

Франція самотня в європейській грі на території Середземномор’я, а також 

не може розраховувати на стабільність в країнах Північної Африки та 

Близького Сходу.  

3. На відміну від попередніх заворушень в регіоні, події «Арабської 

весни» вплинули на французьку дипломатію та відносини Франції і країн 

регіону. Тривалий час Франція будувала відносини з авторитарними 

режимами задля збереження стабільності та партнерства в африканських та 

арабських країнах. Попри постійну присутність в цих країнах, Франція 

виявилася не готова до політичних трансформацій, що проявилося спершу 

на її підтримці режимів проти демонстрантів у Тунісі, Єгипті, Алжирі, 

Марокко, які вважала своїми давніми союзниками, натомість різко 

засудила розгін демонстрацій у Лівії, що стало причиною втручання її 

військових силу внутрішньополітичний конфлікт. Лівійський сценарій 

Франції не зреалізувався у Сирії, позаяк її аргументи у вигляді порушення 

прав людини чи навіть звинувачення у розробці ядерної зброї, виявилися 
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недостатніми для міжнародної спільноти, щоб погодити іноземне 

втручання. Головною дилемою французької дипломатії стало визначення 

між позиціонуванням себе як захисника демократії та співпрацею з 

авторитарними режимами регіону. Це варіювання продемонструвало 

намагання Франції пристосуватися до сформованої політичної ситуації та 

зберегти максимально дружні відносини з країнами своїх національних 

інтересів.  

4. Військова політика Франції в країнах Африки та Близького Сходу 

помітно активізувалася в останні роки президентства Н. Саркозі і набула 

нового значення під час президентства Ф. Олланда. Це пов’язано з 

прийняттям нової доктрини про національну безпеку та оборону Франції, 

яка надає законне обґрунтування військовій інтервенції. Попри 

декларування зменшення військової присутності французьких сил на 

африканському континенті, Франція все частіше втручається у внутрішні 

конфлікти країн Африки та Близького Сходу. Прохання про допомогу 

країни, де відбувається конфлікт, носить більш формальний характер та є 

підставою для втручання. Дотримання балансу між відповідальністю за 

захист і державним суверенітетом є одним з дискусійних питань на 

порядку денному міжнародної спільноти.  

Франція використовує міжнародне право, як спосіб легітимізації 

своїх дій, а також задля уникнення міжнародної критики. Підтримуючи 

військове втручання під тиском Франції, міжнародне право знаходиться 

під загрозою втрати авторитету та вносить розлад у міжнародні відносини. 

Головний недолік політики Франції в арабському регіоні полягає у 

відмові сприймати дійсність. Французька політика орієнтується на 

національні пріоритети без врахування необхідності її ролі в регіоні. 

Відтак, витрачені зусилля на отримання бажаного впливу можуть навпаки 

призвести до несприйняття чи відторгнення Франції в ісламізованих 

країнах Африки та Близького Сходу, нанести шкоду як її політиці, так і 

безпеці самої держави і її громадянам в цілому.  
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 ВИСНОВКИ  

Вивчення та аналіз зібраної інформації та джерел відповідно до 

поставлених завдань, дозволяють зробити наступні висновки. 

1. Завдяки аналізу зовнішньополітичних концепцій та моделей 

з’ясовано місце ісламізованих країн у зовнішній політиці Франції. На 

кожному етапі її формування, роль ісламу помітно зростає. В умовах 

визнання політичного плюралізму, іслам був мало чисельним у 

французькому суспільстві, французька влада сприймала країни Африки як 

свої колоніальні володіння і як території поширення французької мови та 

культури без врахування особливостей розвитку регіону. Повне 

французьке домінування, нав’язування ідеї неподільності Франції з її 

колоніями. Колоніальна політика сформулювала головні французькі 

концепції – колоніальної держави, географічного детермінізму та 

історіографічну. У географічних, природних чинниках, історичних умовах, 

французькі науковці та політики знайшли теоретичне та практичне 

обґрунтування своїй політиці, а тому з розпадом Французької колоніальної 

імперії та утворенням незалежних країн в регіоні, виникла необхідність 

нової зовнішньої політики Франції. 

Розгляд постколоніального періоду французької політики допоміг 

виокремити нові політичні моделі, а саме політику регіонального 

архітектора, політику національної безпеки та політику глобальної 

відповідальності. Колишні колонії дали Франції надійний фундамент для 

нової зовнішньої політики. Позиціонуючи себе, з одного боку, як гаранта 

стабільності, захисника демократії та прав людини, а з іншого боку, як 

партнера для незалежних держав Африки та Близького Сходу, Франція 

продовжує зовнішню політику орієнтовану на збереження регіонального 

лідера в Європі, Африці та на Близькому Сході. Ці моделі є основою 

французької політики, яка орієнтується на вплив в арабському регіоні та 

використанні арабських країн для впливу у міжнародній політиці. Головна 
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проблема цієї політики стосується сприйняття французькою владою 

ісламського вектору своєї політики як релігійного фактору чи як 

географічного. 

2. Характеристика складових зовнішніх та внутрішніх факторів 

ісламського вектору зовнішньої політики Франції дозволили визначити 

географічний аспект у напрямах зовнішніх факторів і релігійний аспект у 

проблемах внутрішніх факторів французької зовнішньої політики. 

Географічний аспект зовнішніх факторів полягає у співпраці Франції з 

ісламізованими країнами в економічному, військовому та культурному 

напрямах, який перш за все зосереджений довкола країн багатих на нафту, 

уран та інші природні ресурси. Французька зацікавленість у 

мусульманських країнах Африки і Близького Сходу зумовлена її 

національними інтересами. Франція використовує ісламські країни, 

розміщуючи на їхній території військові бази, проводячи навчання, 

постачаючи зброю. В цьому напрямі співпраці найбільший дисонанс 

викликає суперечливість французької політики щодо незалежності 

Африки, партнерства країн Близького Сходу. Спершу африканські, згодом 

арабські країни слугують для Франції ринком збуту, сировинною базою та 

потужним центром французької мови й культури. Видобуток урану 

забезпечує Франції ядерне паливо, контроль за ядерними програмами 

ісламських держав і втілення політики «ядерної парасолі». Зі свого боку 

Франція підтримує діючі режими в арабських країнах шляхом інвестицій, 

фінансування регіональних ініціатив, військової присутності, підтримки 

миру та безпеки. Франція зацікавлена у збереженні миру та стабільності, 

так як будь-яка ескалація конфлікту чи економічна криза, збільшує 

міграційний потік мусульман до Французької Республіки і Європи в 

цілому. 

3. Труднощі інтеграційної політики Франції пов’язані з релігійним 

аспектом внутрішніх факторів зовнішньої політики Франції. Сучасна 

міграційна політика повністю відрізняється від минулої колоніальної 
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політики Франції щодо країн Африки, проте саме з наслідками цієї 

політики пов’язані проблеми інтеграції мусульман у французьке 

суспільство. Франція залишаючись світською державою, намагається 

гармонізувати суспільство, асимілюючи в ньому представників різних 

національностей та віросповідання. Головною проблемою політики 

інтеграції є використання полеміки щодо жіночого мусульманського одягу, 

публічного намазу, вуличних протестів та терористичних актів як ознаки 

провалу інтеграції мусульман у французьке суспільство. Відповідна 

підміна понять та нав’язування ярликів через ЗМІ, ототожнення тероризму 

з ісламом шкодять суспільній рівновазі, відносинам Франції з 

ісламізованими країнами, іміджу Франції та ісламу загалом. Єдність 

внутрішніх та зовнішніх факторів французької політики демонструє те, що 

Франція відстоює принципи республіканської моделі політики, 

розмежовуючи державу і релігію і одночасно обирає зовнішньополітичний 

вектор, спрямований на ісламізовані країни Африки та Близького Сходу. 

4. Розгляд мережі державних ЗМІ під егідою МЗС Франції дозволяє 

стверджувати про неефективність їхньої роботи внаслідок розходження з 

діяльністю Франції в країнах, на які орієнтоване поширення 

інформаційного супроводу. Державні інформаційні ресурси, до яких 

належать телеканали, радіостанції, інформаційні агентства, газети та 

журнали в значній мірі розповсюджені в країнах Африки та Близького 

Сходу. У більшості випадків вони виконують функцію поширення 

французької мови та культури. Через внутрішні військові конфлікти, 

заворушення, низький рівень життя населення, вага інформаційних 

ресурсів дуже мізерна. Французька влада недооцінює важливість 

інформаційного супроводу при зміні політики від економічного донора і 

гаранта стабільності до партнера, що сприймається в багатьох 

мусульманських країнах як політика неоколонізатора. Під час важливих 

суспільно-політичних процесів, внутрішніх конфліктах участь та дії 

Франції потребують обґрунтування для населення країни, в якій 
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перебувають французькі війська. В умовах, коли інформаційна політика 

стає самостійною, інформаційний супровід французької зовнішньої 

політики потребує оновлення. 

5. Розгляд середземноморської політики Франції підтверджує 

активне просування ідеї євро-середземноморської політики в Євросоюзі. 

Інституціалізація євро-середземноморської співпраці, орієнтовані перш за 

все, на економіку та торгівлю. Для ЄС ці ініціативи є способом реалізації 

інтеграційної стратегії щодо країн Середземного моря, забезпечення 

стабільності в регіоні та створення надійного партнера. Франція 

використовує важелі та механізми ЄС одночасно, щоб повернути свою 

роль в об’єднанні Європи і, стати регіональним лідером у співпраці з 

Середземноморськими країнами, що у цілому підсилить її позиції у світі. 

Чисельність цих спроб пов’язана з розбіжністю бачення і цілей усіх 

учасників інтеграційних процесів – європейців і мусульман. Відмінність 

бачення політики щодо середземноморського регіону серед європейських 

країн є протиріччя довкола французького проекту Союз для 

Середземномор’я. Так як, ЄС не визнає лідерства Франції і прагне до 

вироблення єдиного підходу у євро-середземноморській політиці, 

амбітність французького проекту та його недалекоглядність загальмувало 

євро-середземноморську співпрацю в рамках ЄС і новоствореної 

організації Франції. В свою чергу, події «Арабської весни» показали, що 

Франція, як і Європа, не може розраховувати на стабільність в країнах 

Північної Африки та Близького Сходу.  

6. Оцінка реагування французької влади на події «Арабської весни» 

дозволяє стверджувати про домінування збереження французьких 

інтересів над захистом демократичних цінностей. Підтвердженням 

неготовності французької влади до можливих змін в регіоні є уникання від 

коментарів французьким президентом Н. Саркозі під час заворушень у 

Тунісі та Єгипті, визначення підтримки демонстрантів у Марокко та 

Алжирі вже після завершення туніської революції. На прикладі Лівії та 
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Сирії, Франція намагалася наздогнати, попередньо втрачені можливості 

проявити лідерські позиції в регіоні. Відмінна реакція французької влади 

на «Арабську весну» пов’язана з неоднорідним ставленням до кожної з 

країн регіону. До 2011 року французька політика в арабському регіоні 

уподібнювалася тезі «краще поганий мир, ніж добра війна». Тому влада 

Франції закривала очі на чимало порушень у регіоні та співпрацювала з 

авторитарними режимами. Франція, як і Європа в цілому, вважала, що 

убезпечує обидва континенти від ісламістів та гарантує, хоч і хистку, але 

стабільність. Після 2011 року, пошук французькою владою нового курсу, 

підштовхнув її прийняти на себе роль захисника демократії та прав 

людини. Нерозуміння Францією причин, що вивели мусульман на 

демонстрацію, використання військової сили, показали прогалини 

французької дипломатії. 

7. Через участь у миротворчих місіях та військових операціях, 

Франція сформувала імідж борця за демократію та захисника прав людини. 

Попри це, Франція неодноразово зазнавала критики своїх дій. На 

міжнародний імідж Франції вплинули бездіяльність її військових у 

геноциді проти народу тутсі в Руанді, переговори з урядом поза 

міжнародною операцією в Чаді і Центральноафриканській Республіці, 

причетність до державного розколу в Кот-д’Івуарі внаслідок військової 

операції, поставка зброї лівійським повстанцям проти правлячого режиму, 

що в результаті призвело до розколу Лівії. У цих та інших прикладах 

перевагою французьких операцій є швидкість реагування в порівнянні з 

міжнародними операціями та повнота дій, на відміну від обмежень 

мандатів ООН. Сьогодні французьку армію можна кваліфікувати однією із 

найдієздатніших у світі. Реформування армії дозволило Франції 

самостійно проводити одночасно декілька військових операцій, не 

залучаючи інші держави та не залежачи від зовнішніх ресурсів. Це 

підтверджують операції в Кот-д’Івуарі та Лівії у 2011 році, які вона 

самостійно проводила. Надмірну військову активність Франції можна 
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пов’язувати з президентством Ф. Олланда та реалізацією нової редакції 

«Білої книги». Зберігати військовий вплив їй допомагають франко-

африканські угоди та французькі військові об’єкти і бази, розташовані в 

Ємені, Габоні, Сенегалі, Чаді, ЦАР та які можна, у випадку необхідності, 

залучати до операцій. Військова участь Франції показує її залежність від 

колишніх колоній, їхніх ресурсів, а таким чином, залежність від власного 

впливу та амбіцій в регіоні. Політична вага Франції буде лишатися в 

регіоні до того часу, поки країни Африки та Близького Сходу не будуть 

спроможні ефективно розпоряджатися власними ресурсами, самостійно 

вирішувати власні проблеми і захищати власну безпеку, в тому числі 

політичну, економічну, військову. 
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 ДОДАТКИ  

  Додаток А 

Колоніальні володіння Франції на Близькому Сході та в Африці 

 

 

Карта підготовлена автором на основі джерел: [180], [199], [410]. 
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Додаток Б 

Приналежність країн до регіону Близький Схід та Північна 

Африка у міжнародних структурах 

*країни, в яких відкриті представницькі офіси в регіоні 

**виділяє окремий регіон – арабські країни 

 

Таблиця зведена автором на основі джерел: [357], [358], [359], [360], [361], 

[416]. 

Н
аз

в
и

 в
ід

о
м

ст
в
  

та
 о

р
га

н
із

ац
ій

 

Міністерство 

закордонних 

справ 

Франції 

Європейська 

служба 

зовнішніх 

справ 

Світовий 

банк 

Управління 

верховного 

комісара 

ООН з прав 

людини 

Міжнародна

організація з 

міграції* 

Міжнародна 

правозахисна 

організація 

Freedom 

House 

Програма 

розвитку 

ООН** 

К
р
аї

н
и

 

Алжир Алжир Алжир Алжир Алжир Алжир Алжир 

- Афганістан - - - - - 

Бахрейн Бахрейн  Бахрейн - Бахрейн Бахрейн 

- - Джибуті  - - - Джибуті 

- Західна 

Сахара 

- - Західна 

Сахара 

- - 

Єгипет Єгипет Єгипет Єгипет Єгипет Єгипет Єгипет 

Ємен Ємен Ємен Ємен Ємен Ємен Ємен 

Ізраїль Ізраїль - Ізраїль - Ізраїль - 

Ірак Ірак Ірак Ірак Ірак Ірак Ірак 

Іран Іран Іран   Іран  

Йорданія Йорданія Йорданія Йорданія Йорданія Йорданія Йорданія 

Катар Катар - Катар - Катар - 

Кувейт Кувейт - Кувейт Кувейт Кувейт Кувейт 

Ліван Ліван Ліван Ліван Ліван Ліван Ліван 

Лівія Лівія Лівія Лівія Лівія Лівія Лівія 

- - - Мавританія - - - 

- Малі - - - - - 

Марокко Марокко Марокко Марокко Марокко Марокко Марокко 

- Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

- Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

- Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

Оман Оман - Оман - Оман - 

Палести-

нська 

Автономія 

Палести-

нська 

Автономія 

- Палести-

нська 

Автономія 

- - - 

Саудівська 

Аравія 

Саудівська 

Аравія 

Саудівська 

Аравія 

Саудівська 

Аравія 

- Саудівська 

Аравія 

Саудівська 

Аравія 

- - - - - - Сомалі 

- Судан - - Судан - Судан 

Сирія Сирія Сирія Сирія Сирія Сирія  Сирія  

Туніс Туніс Туніс Туніс Туніс Туніс Туніс 
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Додаток В 

Ісламізація країн Африки та Близького Сходу 

 

 

 

Джерело: [372]. 
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Додаток Г 

Співвідношення мусульманського та немусульманського 

населення в ісламізованих країнах Африки та Близького Сходу 

Назва 

групи країн 
Країни 

Колишні 

французькі 

колонії 

Статус релігії 

(ісламу) 

Релігійна громада, у 

відсотках 

Мусульмани  
Друга за 

чисельністю* 

Країни 

MENA 

(Близький 

Схід і 

Північна 

Африка) 

Алжир 1830-1962  державна 

релігія 

99 1 – інші 

Афганістан -  державна 

релігія 

99,8 0,2 – інші 

Бахрейн -  державна 

релігія 

99,5 0,5 – інші 

Джибуті  1862-1977  державна 

релігія 

94 5 – християни 

Західна 

Сахара 

-  державна 

релігія 

  

Єгипет 1798-1801  державна 

релігія 

90  

Ємен -  державна 

релігія 

99  

Ізраїль - світська 

держава 

 17,17 75,41 – іудеї 

Ірак -  державна 

релігія 

99 1 – інші 

Іран -  державна 

релігія 

99 1 – інші 

Йорданія -  державна 

релігія 

92 6 - християни 

Катар -  державна 

релігія 

81 8 – християни 

Кувейт -  державна 

релігія 

87  

Ліван - світська 

держава 

 59 40 – християни 

Лівія -  державна 

релігія 

97 3 – інші 

Мавританія 1901-1960  державна 

релігія 

99 1 – інші 

Малі 1959-1960  державна 

релігія 

90 5 – християни 

Марокко 1912-1956  державна 

релігія 

99 1 – інші 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

-  державна 

релігія 
99 1 – інші 

Оман -  державна 

релігія 
97 3 – інші 
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*країни, де мусульмани становлять 95 відсотків, окремо не виділяються інші 

релігійні групи. 

 

Таблиця зведена автором на основі джерел: [372], [413]. 

Палестинська 

Автономія 

-  державна 

релігія 
96 4 – інші 

Саудівська 

Аравія 

-  державна 

релігія 
97 3 – інші 

Сирія - світська 

держава 

 76 20 – християни 

Сомалі -  державна 

релігія 
99 1 – інші 

Судан -  державна 

релігія 
97 3 – інші 

Туніс 1881-1956  державна 

релігія 

98 2 – інші 

Туреччина - світська 

держава 

 97 3 – інші 

Західна та 

Центральна 

Африка 

Бенін 1958-1960 світська 

держава 
 25 43 – християни 

Буркіна-Фасо 1919-1932, 

1947-1958 

світська 

держава 
 60,5 23,2 – 

християни 

Габон 1839-1960 світська 

держава 
 12 55 – християни 

Гамбія 1889-1960  державна 

релігія 

90 10 – християни 

Гвінея 1891-1958 світська 

держава 
 85 8 – християни 

Камерун 1918-1960 світська 

держава 
 22 40 – християни 

Коморські 

острови 

1912-1975  державна 

релігія 

98 2 – християни 

Кот-д’Івуар 1843-1960 світська 

держава 
 39 33 – християни 

Маврикій 1715-1810 світська 

держава 
 16,6 48 – індуїзм 

Мадагаскар 1897-1960 світська 

держава 
 7 45 – християни 

Нігер 1890-1958 світська 

держава 
 98,3 1 – християни 

Республіка 

Конго 

1883-1960 світська 

держава 
 2 50 – християни 

Сенегал 1817-1960  державна 

релігія 

94 5 – християни 

Того 1916-1960 світська 

держава 

 20 50 – аборигени 

Центрально-

африканська 

республіка 

1903-1960 світська 

держава 

 15 80 – християни 

Чад 1900-1960 світська 

держава 

 57,8 40 – християни 
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Додаток Д 

Торгівля між Францією і країнами Африки у 2014 році (мільйони, євро) 

 

Місце Країна 
Комерційн

ий обмін 

Експорт 

з 

Франції 

Імпорт 

з 

Франції 

Частка 

Франції 

на 

ринку 

за 2013 

рік 

1 Алжир 10 573 6 156 4 417 11,4% 

2 Марокко 7 397 3 778 3 619 12,9% 

3 Туніс 7 386 3 354 4 032 18,7% 

4 Нігерія 5 636 1 520 4 116 3,4% 

5 Південно-Африканська 

Республіка 

2 822 1 947 875 2,3% 

6 Єгипет 2 614 1 579 1 035 3,2% 

7 Ангола 2 336 770 1 566 3,0% 

8 Лівія 2 092 261 1 831 4,4% 

9 Кот-д’Івуар 1 694 1 065 629 12,1% 

10 Гана 960 198 762 2,3% 

11 Камерун 884 654 230 14,0% 

12 Екваторіальна Гвінея 852 103 749 5,7% 

13 Конго 837 636 201 18,4% 

14 Сенегал 811 729 82 17,7% 

15 Габон 804 680 124 20,6% 

16 Того 739 730 9 6,9% 

17 Мадагаскар 670 291 379 11,6% 

18 Маврикій 612 333 279 8,2% 

19 Нігер 577 189 388 13,3% 

20 Малі 359 349 10 10,9% 

21 Буркуна Фасо 312 269 43 17,2% 

22 Мавританія 274 210 64 7,8% 

23 Бенін 269 264 5 4,4% 

24 Кенія 222 148 74 1,5% 

25 Мозамбік 216 111 105 0,9% 

26 Гвінея 207 127 80 2,9% 

27 Демократична 

Республіка Конго 

169 157 12 4,7% 

28 Сейшельські острови 149 45 104 7,3% 

29 Ефіопія 143 100 43 1,9% 

30 Намібія 139 20 119 ND 

31 Чад 131 125 6 11,2% 

32 Судан 108 64 44 0,6% 
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33 Уганда 86 65 21 2,7% 

34 Танзанія 84 48 36 0,8% 

35 Джибуті 71 70 1 2,3% 

36 Ліберія 69 20 49 0,2% 

37 Зімбабве 59 15 44 0,5% 

38 Малаві 56 44 12 3,4% 

39 Сьєрра Леоне 51 32 19 3,0% 

40 Замбія 34 29 5 0,4% 

41 Коморські острови 33 28 5 17,3% 

42 Центральноафриканська 

Республіка 

30 27 3 6,2% 

43 Гамбія 23 19 4 1,4% 

44 Руанда 20 17 3 1,5% 

45 Бурунді 19 15 4 3,0% 

46 Сомалі 18 13 5 0,2% 

47 Кабо-Верде 11 11 0 1,6% 

48 Гвінея-Бісау 9 9 0 2,0% 

49 Ботсвана 6 6 0 ND 

50 Лесото 0 0 0 ND 

 

 

Джерело: [369].  
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Додаток Е 

Дороги, прокладені у 2014 році Міністерством оборони Франції 

Держава 
Кількість зданих 

доріг 
Вартість, євро 

Єгипет 1 8 531, 60 

Камерун 2 6 752, 29 

Катар 7 206 263,49 

Лівія 3 1 223 285, 90 

Марокко 1 1 223 483, 60 

Об’єднані Арабські Емірати 6 1 375 662, 13 

Пакистан 17 417 991, 88 

Саудівська Аравія 2 261 988,98 

Сенегал 2 619 538, 87 

Туніс 1 418 030, 00 

Центральноафриканська 

Республіка 
1 3 192,00 

 

Джерело: [388, c. 82]. 
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Додаток Ж 

Франко-африканська військова співпраця 

 

 

 

Карта зроблена автором на основі джерел: [87], [174], [403, c. 53]. 
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Додаток З 

Двосторонні угоди між Францією і африканськими державами 

у військовій галузі 

Держава Дата Тип договору 

Габон 17 серпня 1960 Угода про оборону 

Демократична 

Республіка Конго 
15 серпня 1960 Угода про оборону 

Джибуті 27 червня 1977 

Угода про військове 

співробітництво 

Угода про повітряну 

оборону 

Камерун 21 лютого 1974 

Угода про оборону 

Угода про військове 

співробітництво 

Угода про логістичну 

допомогу 

Коморські острови 10 листопада 1978 
Угода про військову 

техніку 

Кот-д’Івуар 24 квітня 1960 

Угода про оборону 

Угода про технічну 

допомогу 

Сенегал 29 березня 1974 
Угода про військову 

техніку 

Того 10 липня 1973 Угода про оборону 

Чад 15 серпня 1960 Угода про оборону 

 

Таблиця зведена на основі джерела: [403, с. 56]. 
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Додаток И 

Основні постачання Франції зброї в країни Близького Сходу і 

Північної Африки з 2005 по 2010 роки (мільйони, євро) 

 

*вартість в доларах. 

 
Джерело: [241]. 

Вид зброї 
Країни 

Бахрейн Єгипет Лівія Сирія 

Стрілецька зброя 

(штурмові і 

снайперські 

гвинтівки; 

вогнепальна зброя 

автоматична, 

неавтоматична, 

самозарядна) 

1,254,772    

Гладкоствольна 

зброя калібру 20 

мм і більше 

(гранатомети, 

кулемети, інші 

снаряди) 

1,628,630    

Військова амуніція  87,268 2,345,007  

Бронетанкова 

техніка 
 4,422,685 4,303,993  

Бомби   9,984,498  

Боєприпаси    1,254,580* 

ВСЬОГО: 2,883,402 4,509,953 16,633,498 1,254,580 
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Додаток К 

Статус французької мови в країнах Африки 

 

 

 

Карта підготована автором на основі джерела: [353]. 
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Додаток Л  

Структура Міжнародної організації Франкофонії (МОФ) 

Структурний підрозділ Характеристика 

Саміт глав держав і 

урядів країн-членів 

МОФ 

Збирається раз у два роки для обговорення 

перспектив розвитку організації. 

Міжміністерська 

конференція 

Франкофонії 

Об’єднує міністрів, які відповідають за питання 

Франкофонії, проводить засідання не менше 

одного разу в рік, планує виконання рішень 

самітів МОФ. 

Генеральний 

секретаріат 

Створений за рішенням Саміту в Ханої в 1997 

році. 

Постійна рада 

Франкофонії 

До неї входять постійні представники глав 

держав і урядів, члени організації. Як правило, 

засідання проводяться раз в триместр. 

Міжурядове агентство 

Франкофонії 

Створене у 1970 році як головний оператор 

Франкофонії. 

Парламентська 

асамблея Франкофонії 

Створена у 1967 році та об’єднує парламентарів 

держав-членів організації. 

Університетське 

агентство Франкофонії 

Створене у 1961 році, до складу якого входять 

близько 400 членів: університетів, інститутів, 

дослідницьких центрів. 

Університет Сенгора в 

Олександрії 

Міжнародний університет французької мови 

відкритий у 1979 році та нараховує близько 100 

членів з 45 країн. 

Міжнародний 

телевізійний канал TV5 

Французьке мовлення та трансляція в Європі, 

Америці, Африці. 

 

Джерело: [205, с. 164]. 
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Додаток М 

Жіночий мусульманський одяг 

Хіджаб (Русарі) 

 

 

Арабський і персидський варіанти назви 

невеликої хустки, якою прикривають 

голову і шию, залишаючи відкритим 

обличчя. 

Нікаб 

 

Головний убір, що закриває обличчя з 

прорізом для очей. Як правило, чорного 

кольору. Характерний для арабської 

культури. 

 

Чадра 

 

Покривало, чорного або білого кольорів, 

яке закриває все тіло з голови до ніг. 

Обличчя залишається відкритим. Як 

правило, чадру носять поза домом. Чадра 

поширена в Ірані та в окремих районах 

Афганістану.  

Паранжа і бурка 

 

Найбільш закритий тип мусульманського 

одягу. Паранжа – Вільний «халат» без 

рукавів, закриває все тіло з голови до ніг. 

Бурка – головний убір, який закриває 

верхню частину тіла від голови до пояса. 

Обличчя закрите сіткою. Даний вид одягу 

поширений в Афганістані і частково у 

Пакистані. 
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Додатки Н 

Терористичні атаки у Франції 

 

Дата і місто Вид теракту Жертви Місце теракту 

24 грудня 1994,  Захоплення заручників 
Поранено 16 

людей 

Борт літака Airbus 

A3000 авіакомпанії 

AirFrance 

27 липня 1995, 

Париж 

Вибух газового 

контейнеру 

Загинуло 9 

людей, поранено 

119 людей 

Залізнична станція Сен-

Мішель 

17 серпня 1995, 

Париж 
Вибух бомби 

Поранено 17 

людей 
Авеню Фрідланд 

26 серпня 1995 Закладено вибухівку 
Затримання 

поліцією 

Швидкісний поїзд 

Париж-Ліон 

3 вересня 1995, 

Париж 
Вибух бомби 

Поранено 4 

людини 
Бульвар Річард Ленуар 

4 вересня1995, 

Париж 
Закладено вибухівку 

Затримання 

поліцією 

Біля ринку в 13-му 

окрузі 

7 вересня1995, 

Рона 
Вибухівка в автомобілі 

Поранено 14 

людей 

Перед єврейською 

школою 

6 жовтня 1995, 

Париж 
Вибух бомби 

Поранено 13 

людей 

На станції метро 

Мезон-Бланш 

17 жовтня 1995, 

Париж 
Вибух бомби 

Поранено 30 

людей 

Між залізничними 

станціями Музей-

д’Орсе і Сен-Мішель 

3 грудня 1996, 

Париж 
Вибух газового балона 

Загинуло 4 

людини, 

поранено 92 

людини 

Вагон електропоїзда на 

станції Пор-Руаяль 

11 березня 2012, 

Тулуза 

Розстріл французького 

військовослужбовця 

Загинула 1 

людина 
Тулуза 

15 березня 

2012, Монтобан 

Розстріл французьких 

десантників 

Загинуло 2 

людини 
Монтобан 

19 березня 

2012, Тулуза 
Стрільба 

Загинуло 4 

людини, 

поранено1 

людину 

Перед єврейською 

школою 

7 січня 2015, 

Париж 
Стрільба 

Загинуло 12 

людей, поранено 

11 людей 

Редакція тижневика 

CharlieHebdo 

9 січня 2015, 

Париж 

Стрільба, захоплення 

заручників 

Загинуло 4 

людини 
Кошерний магазин 

26 червня 2015, 

Сен-Кантен-

Фаллав’є 

Вибух бомби Загинула 1 

людина, 

поранено 2 

людини 

Хімічний завод 

компанії AirProducts 

Таблиця зведена автором на основі джерел: [97], [403, c. 33]. 
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Додаток П 

Основні домовленості Самітів Франція-Африка 

Дата і місце 

зустрічі 

Президент 

Франції 
Результат домовленостей 

13 листопада 

1973, Париж, 

Франція 

Ж. Помпіду Створення консультативного органу для співпраці. 

7-8 березня 

1975, Бангі, ЦАР 

В. Жискар 

д’Естен 

Започаткування щорічного діалогу «Північ-Південь», 

підписання Ломейської конвенції про 

співробітництво між ЄС і державами Африки, 

Карибського басейну і Тихоокеанського регіону.  

10-11 травня 

1976, Париж, 

Франція 

В. Жискар 

д’Естен 

За ініціативи Франції створено два фонди: 

Африканський фонд розвитку, що 

фінансуватиметься розвиненими країнами і 

Африканський фонд солідарності, що 

фінансуватиметься країнами Африки і Франції.  

20-21 квітня 

1977, Дакар, 

Сенегал 

В. Жискар 

д’Естен 

Увага до питань миру, безпеки, інфляції, умов 

торгівлі і діалогу. Запевнення Францією в підтримці 

африканських «друзів» у «всіх формах».  

22-23 травня 

1978, Париж, 

Франція 

В. Жискар 

д’Естен 

Домовленості про військову допомогу між 

державами. Франція надає гарантії в допомозі із 

засухою та збільшення фінансових ресурсів Фонду 

допомоги і співпраці, Фонду співробітництва, 

компенсації і розвитку, майбутнього Агентства з 

розвитку французької економіки.  

21-22 травня 

1979, Кігалі, 

Руанда 

В. Жискар 

д’Естен 

Франція анулює борги вісьмом африканським 

країнам на загальну суму 1 мільярд франків. 

Створення «демілітаризованих зон». Франція ініціює 

ідею проведення Євро-арабо-африканської 

конференції.  

8 травня 1980, 

Ніцца, Франція 

В. Жискар 

д’Естен 

Обговорення економічних проблем. Рух до тріалогу 

між вільними країнами Африки, арабськими і 

європейськими державами, пошук культурного 

виміру інтеграції.  

3 листопада 1981, 

Париж, Франція 

Ф. Міттеран Франція вирішила сприяти створенню 

міжафриканських сил. Французька допомога на 

розвиток регіону буде збільшена до 0,70 відсотка від 

валового національного продукту.  

8 жовтня 1982, 

Кіншаса, ДРК 

Ф. Міттеран Франція виступає посередником в діалозі Північ-

Південь і закликає до перерозподілу торгівлі. 
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3 жовтня 1983, 

Віттель, Франція 

Ф. Міттеран Саміти Франція-Африка не є заміною для 

Африканської організації. Франція і її війська 

знаходяться в заплутаній військово-політичній 

ситуації в Чаді.  

11 грудня 1984, 

Бужумбура, 

Бурунді 

Ф. Міттеран Франція уникає конфронтації з Лівією, Чадом і 

Конго. Вперше підкреслює гонку озброєнь. Франція 

оголосила про створення спеціального фонду для 

Африки, який відкритий для всіх країн, які бажають 

приєднатися. Також передбачає створення 

Африканського будинку в Парижі. 

11 грудня 1985, 

Париж, Франця 

Ф. Міттеран Франція підкреслила свою прихильність до Африки 

на міжнародних форумах. ООН скликала спеціальну 

сесію щодо африканської заборгованості. 

Ратифіковано рішення про створення Африканського 

будинку. 

13 грудня 1986, 

Ломе, Того 

Ф. Міттеран Франція підтримала план Маршалла для 

африканських держав: розвиток економіки, відкриті 

ринки, проблема боргу, рух за роззброєння. 

Підтримка нового референдуму в Західній Сахарі і 

засудження режиму апартеїду в Південній Африці. 

10 грудня 1987, 

Антіб, Франція 

Ф. Міттеран Уряд Франції направив ноту учасникам до початку 

наради щодо державного боргу і цін на товари з 

сировини. Франція розглядає можливість 

реструктуризації африканських боргів і вирішує 

надати до 500 мільйонів доларів для структурної 

перебудови МВФ. 

14 грудня 1988, 

Касабланка, 

Марокко 

Ф. Міттеран Франція повторює обіцянку скасувати третину боргу 

бідних країн Африки і спільно з міжнародними 

організаціями частково вирішує питання про 

заборгованість. 

19 червня 1989, 

Ла-Боль, Франція 

Ф. Міттеран Франція передбачає фінансову допомогу для 

найменш розвинених країн. Виступає проти 

девальвації африканського франка. 
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1991, Париж, 

Франція  

Ф. Міттеран Обговорення фінансової допомоги для найменш 

розвинених країн. Фінансування заходів на 

підтримку миру та стабільності в регіоні. 

5 жовтня 1992, 

Лібревіль, Габон 

Ф. Міттеран Франція відмовляється від девальвації 

африканського франка. Створено Фонд сприяння 

конверсії.  

7 листопада 1994, 

Біарріц, Франція  

Ф. Міттеран Франція переконує африканські країни прийняти 

підтримку фінансових установ для захисту 

населення, які постраждали від девальвації 

африканського франка.  

4 грудня 1996, 

Уагадугу, 

Буркіна-Фасо 

Ж. Ширак Обговорення економічних реформ, верховенства 

закону, реорганізації і зміцнення демократичних 

структур, скорочення військових витрат, 

регіональної інтеграції, підтримки приватного 

сектору. 

27 листопада 

1998, Париж, 

Франція 

Ж. Ширак Підтримка миру, запобігання конфліктів та 

постконфліктне будівництво, боротьба з обігом 

стрілецької зброї, ліквідація протипіхотних мін 

18 січня 2001, 

Яунде, Камерун 

Ж. Ширак Франція оголосила про ряд заходів щодо полегшення 

боргу бідних країн.  

19 лютого 2003, 

Париж, Франція  

Ж. Ширак Франція виступає проти вторгнення США в Ірак та  

закликає до розвитку демократії, справедливості і за 

боротьбу з безкарністю. 

3 грудня 2005, 

Бамако, Малі 

Ж. Ширак Обговорення проблем освіти, економіки, інтеграції, 

міграції, повернення на батьківщину і боротьба з 

ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими інфекційними 

захворюваннями. 

15 лютого 2007, 

Канни, Франція 

Ж. Ширак Деякі учасники прагнуть завершення мережі 

Франсафрики і повної участі ЄС в переговорах з 

Африкою. Європейці стурбовані увагою Китаю, 

Індії, Бразилії до африканської сировини. 

31 травня 2010, 

Ніцца, Франція 

Н. Саркозі Франція вирішила переглянути свої військові угоди з 

африканськими країнами і почати скорочення і 

реорганізацію своїх воєнних баз на континенті.  

6-7 грудня 2013, 

Париж, Франція 

Ф. Олланд Прийнято рішення про створення африканських 

миротворчих сил для врегулювання і попередження 

регіональних конфліктів.  

Джерело: [175, с. 190-192], [339], [340], [341]. 
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Додаток Р 

Ресурси країн Африки та Близького Сходу 

Карта підготовлена автором на основі джерел: [355], [365]. 
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Додаток С 

Наслідки демонстрацій в арабських країнах 2010-2011 роках 
Д

ер
ж

ав
а 

Тривалість 

демонст-

рацій 

Позиція влади до 

демонстрантів 
Жертви Наслідки 

Т
у

н
іс

 24 грудня 

2010 – 

14 січня 

2011 

Поліція здійснює розгін 

демонстрантів зброєю. 

Загинуло 

219 людей, 

поранено 

510 людей. 

Втеча президента З. 

Бен Алі до 

Саудівської Аравії. 

Вибори до 

тимчасових 

Установчих зборів. 

Початок заворушень 

в інших арабських 

державах. 

А
л
ж

и
р
 28 грудня 

2010 – 

3 лютого 

2011 

Сутички демонстрантів з 

поліцією. 

Загинуло 8 

людей, 

поранено 

500 людей. 

Завершення 19-

річного 

надзвичайного стану. 

Є
ги

п
ет

 

25 січня – 

11 лютого 

2011 

Арешт лідерів опозиції, 

відключення Інтернету 

та мобільного зв’язку. 

Обстріл демонстрантів 

прихильниками Х. 

Мубарака та відсутність 

реагування поліції. 

Загинуло 

846 людей, 

поранено 

6467 

людей. 

Повалення режиму 

Х. Мубарака, 

відставка прем’єр-

міністра і його 

уряду. Прихід до 

влади військових та 

оголошення нових 

виборів. 

М
ар

о
к
к
о
 

20 лютого – 

кінець 2011 

Поліція здійснює розгін 

демонстрантів зброєю. 

Загинула 1 

людина. 

Оголошення реформ 

короля Мухаммеда 

VI. 

Б
ах

р
ей

н
 

14 лютого – 

17 березня 

2011 

Силове зіткнення 

демонстрантів і 

військових. 

Використання гранат, 

сльозоточивого газу. 8 

опозиціонерів отримали 

вирок довічного 

ув’язнення. У в’язниці 

знаходиться близько 3 

тисяч чоловік. 

Загинуло 84 

людини, 

поранено 

близько 

5400 

людей. 

Економічні поступки 

короля, зміна уряду, 

введення військ 

Саудівської Аравії, 

ОАЕ. 
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Л
ів

ія
 З 15 лютого 

2011 – 

до нині 

Введення військ з 

бронетехнікою.  

Кількість 

жертв 

невідома. 

За деякими 

даними 

загинуло 

близько 30 

тисяч 

людей. 

Повалення режиму 

М. Каддафі. 

Утворення 

Перехідної 

національної ради. 

Проведення 

міжнародної 

військової операції. 

Розгортання 

громадянської війни. 

С
и

р
ія

 З 15 березня 

2011 – 

до нині 

Арешт правозахисників, 

десятків тисяч 

опозиційно 

налаштованих громадян. 

Створення блокпостів. 

Розширення операцій 

урядовими військами і 

початок громадянської 

війни. 

Кількість 

жертв 

невідома. 

За деякими 

даними 

загинуло 

5600 – 7100 

людей.  

Відставка уряду, 

військові дії, санкції 

щодо сирійської 

влади. Розгортання 

громадянської війни. 

 

Таблиця зведена автором на основі джерела: [144]. 
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Додаток Т 

Порівняльна таблиця характеристики військових та міжнародних 

миротворчих операцій 

 

Складові для 

порівняння 
Військові операції 

Міжнародні миротворчі 

операції 

Масштаб 

Розмах фронту, глибина 

операції, тривалість 

оборони, темп наступу. 

Площа території, 

контрольованої 

миротворчим 

контингентом, обсяг 

наданої допомоги. 

Характер 
Наступальні, оборонні, 

контрнаступальні. 

Гуманітарні операції, 

операції з підтримання 

миру, примушення до миру 

(військова операції згідно з 

Гл. VIII Статуту ООН). 

Цілі 

Розгром (оточення) або 

стримування противника на 

певній території. 

Недопущення поновлення 

бойових дій, надання 

гуманітарної допомоги, 

роззброєння збройних 

угрупувань, контроль 

поставок озброєнь, 

сприяння цивільній 

місцевій адміністрації, 

відбудова цивільної 

інфраструктури тощо. 

Спосіб 

досягнення 

цілей 

Військове протиборство 

сторін (послідовне 

досягнення цілей за 

обмежений проміжок часу). 

Політичний (воєнно-

політичний) (залежить від 

ситуації і в часі не 

визначений). 

Сили і засоби 
Військові підрозділи і 

техніка видів і родів військ. 

Військові (напіввійськові) 

підрозділи, техніка видів і 

родів військ, цивільні 

спеціалісти, спеціальна 

техніка, відповідно до умов 

ведення операції. 

 

Джерело: [2, c. 169]. 
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Додаток У 

Ембарго на постачання зброї 

Держава 
Орган, що 

ввів ембарго  

Довідкові документи (дозвіл 

накладання ембарго на 

постачання зброї, основні 

поправки, відновлення) 

Демократична 

Республіка Конго 

Неурядові 

сили ООН і 

ЄС 

Резолюції РБ ООН 1807 (2008), 

1896 (2009), 1952 (2010), 2021 

(2011), 2078 (2012), 2136 (2014) і 

2198 (2015); 

Рішення Ради 2010/788/PESC 

(2010), 2013/811/PESC (2012) i 

2014/147 (PESC). 

Зімбабве 
Автономно 

ЄС 

Рішення Ради 2011/101/PESC 

(2011), 2014/98/PESC (2014) і 

2015/277/PESC (2015). 

Еритрея ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 1907 (2009), 

2060 (2012) і 2111 (2013); 

Рішення Ради 2010/127/PESC 

(2010) i 2012/632/PESC (2012). 

Ірак 

Неурядові 

сили ООН і 

ЄС 

Резолюція РБ ООН 1483 (2003) і 

1546 (2004); 

Загальна позиція 2003/495/ PESC 

і 2004/553/PESC (2004). 

Іран ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 1747 (2007) і 

1929 (2010); 

Рішення Ради 2010/413/PESC 

(2010), 2012/168/PESC (2012) і 

2012/810/PESC (2012). 

Кот-д’Івуар ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 2045 (2012), 

2101 (2013) і 2153 (2014); 

Рішення Ради 2010/656/PESC 

(2010), 2012/371/PESC (2012) i 

2014/460/PESC (2014), 

2015/202/PESC (2015). 

Ліберія 

Неурядові 

сили ООН і 

ЄС 

Резолюція РБ ООН 1903 (2009), 

1961 (2010), 2025 (2011), 2079 

(2012), 2128 (2013) і 2188 (2014); 

Загальна позиція 2008/109/PESC 

(2008); 

Рішення Ради 2010/129/PESC 

(2010) і 2014/141/PESC (2014). 
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Ліван 

Неурядові 

сили ООН і 

ЄС 

Резолюція РБ ООН 1701 (2006). 

Лівія ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 1970 (2011), 

1973 (2011), 2009 (2011), 2040 

(2012, 2095 (2013), 2144 (2014), 

2174 (2014), 2213 (2015) і 2214 

(2015); 

Рішення Ради 2011/137/PESC 

(2011), 2011/178/PESC (2011), 

2011/625/PESC (2011), 

2013/182/PESC (2013) і 

2014/727/PESC (2014). 

Південний Судан 
Автономно 

ЄС 

Рішення Ради 2014/449/PESC 

(2014). 

Сирія 
Автономно 

ЄС 

Рішення Ради 2013/255/PESC 

(2013) і 2013/760/PESC (2013). 

Сомалі ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 733 (1992), 

1425 (2002), 1725 (2006), 1744 

(2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 

1846 (2008), 1851 (2008), 1907 

(2009), 2060 (2012), 2093 (2013), 

2111 (2013), 2125 (2013), 2142 

(2014) і 2184 (2014); 

Рішення Ради 2010/231/ PESC 

(2010), 2011/635/PESC (2011), 

2012/633/PESC (2012), 

2013/201/PESC (2013), 

2013/659/PESC (2013), 

2014/270/PESC (2014) і 

2015/335/PESC (2015). 

Судан 

ООН (регіон 

Дарфур) і ЄС 

(вся 

територія) 

Резолюція РБ ООН 1556 (2004), 

1591 (2005), 1945 (2010), 2035 

(2012), 2091 (2013) і 2188 (2014); 

Рішення Ради 2014/450/PESC 

(2014). 

Центральноафриканська 

Республіка 
ООН і ЄС 

Резолюції РБ ООН 2127 (2013), 

2134 (2014) і 2196 (2015); 

Рішення Ради 2013/798/PESC 

(2013) i 2014/125/PESC (2014). 

Талібан ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 1390 (2002), 

1988 (2011), 2082 (2012) і 2160 

(2014); 

Рішення Ради 2011/486/PESC 
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(2011). 

Аль-Каїда ООН і ЄС 

Резолюція РБ ООН 1390 (2002), 

1989 (2011), 2083 (2012) і 2161 

(2014); 

Загальна позиція 2002/402/PESC 

(2002); 

Рішення Ради 2011/487/PESC 

(2011). 

 

Таблиця зведена на основі джерела: [388, с. 84]. 
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Додаток Ф 

Діючі операції ООН на Близькому Сході та в Африці 

Назва операції Мета проведення 

Початок та 

територія 

проведення 

Надання 

воєнного 

персоналу 

Францією 

ОНВУП, Орган 

ООН по 

спостереженню 

за виконанням 

умов договору 

( Перша 

операція по 

підтримці миру, 

яку здійснила 

ООН) 

Спостереження за 

режимом припинення 

вогню і виконанням угод 

про перемир’я, 

попередження ескалації 

окремих інцидентів і 

надання допомоги іншим 

діючим операціям ООН по 

підтримці миру в регіоні 

29 травня 1948,  

Близький Схід 
Присутній 

СООННР, Сили 

ООН по 

спостереженню 

за роз’єднанням 

Підтримка режиму 

припинення вогню між 

ізраїльськими і 

сирійськими військами, 

після погодження 

роз’єднання 

31 березня 

1974,  

Голанські 

висоти 

Відсутній 

ВСООНЛ, 

Тимчасові сили 

ООН в Лівані 

Спершу операція розпочата 

для підтвердження 

виведення ізраїльських сил 

з півдня Лівану, 

відновлення міжнародного 

миру, безпеки і допомоги 

уряду Лівану в 

забезпеченні відновлення 

його ефективної влади над 

цим районом. Після 2006 

року – контроль над 

припиненням бойових дій і 

сприяння забезпеченню 

гуманітарного доступу до 

цивільного населення 

19 березня 

1978,  

південь Лівану 

Присутній 

МООНРЗС, 

Місія ООН по 

проведенню 

референдуму в 

Західній Сахарі 

 

Підготовка до здійснення 

вибору 

29 квітня 1991,  

Західна Сахара 

 

Присутній 
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МООНЛ, Місія 

ООН в Ліберії 

Підтримка у виконанні 

Угоди про припинення 

вогню та здійсненні 

мирного процесу 

19 вересня 

2003,  

Ліберія 

Присутній 

ОООНКІ, Місія 

ООН в Кот-

д’Івуарі 

Сприяння івуарійській 

стороні у втіленні мирної 

угоди 

27 лютого 

2004,  

Кот-д’Івуар 

Присутній 

ЮНАМІД, 

Змішана 

операція 

Африканського 

союзу і ООН в 

Дарфурі 

Захист цивільного 

населення, забезпечення 

доступу до гуманітарної 

допомоги і сприяння 

політичному процесу 

31 липня 2007,  

Судан 
Відсутній 

МООНСДРК, 

Місія ООН по 

стабілізації 

Демократичної 

Республіки 

Конго 

Захист цивільного 

населення і зміцнення 

миру 

1 липня 2010,  

Демократична 

Республіка 

Конго 

Присутній 

ЮНІСФА, 

Тимчасові сили 

ООН по 

забезпеченні 

безпеки в 

Аб’єйя 

Демілітаризація і контроль 

за підтримкою миру в 

спірному районі 

 

27 червня 2011,  

Судан 
Відсутній 

МООНЮС, 

Місія ООН в 

Республіці 

Південний 

Судан 

Захист цивільного 

населення, моніторинг 

прав людини і контроль за 

дотриманням угод про 

припинення воєнних дій 

9 липня 2011,  

Судан 
Відсутній 

МІНУСМА, 

Місія ООН по 

стабілізації в 

Малі 

Підтримка політичного 

процесу і сприяння 

стабілізації 

25 квітня 2013,  

Малі 
Присутній 

МІНУСКА, 

Місія ООН по 

стабілізації в 

Центрально-

африканській 

Республіці 

Захист цивільного 

населення і підтримка 

перехідного періоду в 

Центральноафриканській 

Республіці 

 

10 квітня 2014, 

Центрально-

африканська 

Республіка 

Присутній 

 

Таблиця зведена на основі джерела: [9]. 
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Додаток Х 
Присутність Франції у місіях ООН (2010-2015 роки)* 

*2010-2014 роки – взяті дані за грудень, 2015 – дані за липень 

 

Таблиця зведена автором на основі джерела: [420]. 

Назва 

операції 

Територія 

проведення 

Початок 

операції 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ОНВУП 

Місія ООН з 

підтримки миру 

на Близькому 

сході 

29 

травня 

1948 

2 3 2 3 1 1 

ВСООНЛ 
Тимчасові сили 

ООН в Лівані 

19 

березня 

1978 

1416 1308 883 855 845 830 

МООНРЗС 

Місія ООН по 

проведенню 

референдуму в 

Західній Сахарі 

29 

квітня 

1991 

13 13 14 13 7 7 

МООНЛ 
Місія ООН в 

Ліберії 

19 

вересня 

2003 

1 1 1 1 - 1 

ОООНКІ 
Місія ООН в 

Кот-д’Івуар 

27 

лютого 

2004 

19 17 20 19 13 12 

МООНСГ 
Місія ООН в 

Гаїті 

30 квітня 

2004 
75 36 34 28 14 16 

МООНСДРК 

Місія ООН по 

стабілізації в 

Демократичній 

Республіці 

Конго 

1 липня 

2010 
14 13 14 14 13 11 

МІНУСМА 

Місія ООН по 

стабілізації в 

Малі 

25 квітня 

2013 
- - - 19 21 26 

МІНУСКА 

Місія ООН по 

стабілізації в 

Центрально-

африканській 

Республіці 

10 квітня 

2014 
- - - - 8 2 

Разом: 1540 1391 968 952 922 906 
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