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Franciaország és az iraki konfl iktus
Gazdag Ferenc

Az Irak elleni 2003-as háborúban Franciaország a háborút ellenző „béketábor” 
vezetője le  . Nemcsak az Irak elleni katonai fellépés legalitásához szükséges 
BT-határozat megszületését akadályozta meg, hanem általánosságban fordult 

szembe az unilateralistának és hegemonikusnak minősíte   amerikai külpolitikával. 
A nemzetközi jog tiszteletben tartását és a nemzetközi konfl iktusokban az ENSZ el-
sődlegességét, valamint a nemzetközi intézmények jelentőségét hangsúlyozó francia 
magatartás há  erében több, egymásba fonódó tényező található. Közülük a legjelen-
tősebb a posztbipoláris nemzetközi rendszerben játszo   francia status quo szerep. 
A kétpólusú rendszerben Franciaország messze a képességei fölö   játszhato   szerepet 
a két rendszer közö  i mozgásterének folyamatos tágításával. 1990 után azonban mind 
jobban napvilágra kerültek az „exception francaise” válságjelenségei, amelyek nemzet-
közi vonatkozásait erőteljesen felerősíte  e az amerikaiak dominálta nemzetközi rend-
szer kialakulása. Az egypólusú világ ellen fellépő Párizs az iraki háborúban így vált a 
multipoláris nemzetközi rendszer élharcosává. Az Irakról szóló vitának kevés belső 
dimenziója volt: a politikai erők túlnyomó többsége Chiracot támoga  a. Franciaország 
viszont jelentősen meggyengíte  e az EU formálódóban lévő közös kül- és biztonság-
politikáját azzal, hogy a vitával megoszto  a az Európai Unió tagállamait, amelyek egy 
része – köztük a vita után nem sokkal később újonnan csatlakozó közép-európai ál-
lamok – az amerikaiak mögé sorakoztak fel. Bár a francia érvek arról, hogy az iraki 
tömegpusztító fegyverek nem is léteznek, utólag igazolódtak, a képességek híján lévő 
francia politika nem tudta a morális győzelmet politikai győzelemmé változtatni és a 
közel-keleti térségben korábban játszo   gazdasági mozgásterét visszaszerezni.

Az események francia szemszögből

Egy évvel a nemzetközi politikát alapjaiban megrázó szeptember 11-e után a francia kül-
politika aktivizálódo   az Irak körül mind jobban izzó nemzetközi vitában.1 Az aktivizá-
lódás belpolitikai há  erében részben az állt, hogy a 2002-es választások eredményeként 
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megszűnt a kényszerű együ  élés (cohabitation) Chirac elnök és az Izrael-barátként szá-
mon tarto  , szocialista Lionel Jospin közö  , részben pedig az, hogy az elnökválasztáson 
Chirac újabb terminusra kapo   mandátumot.2 Az arab világ szószólójaként fellépő fran-
cia diplomáciát nemcsak a terrortámadás utáni amerikai külpolitikai fordulat3 tartalma 
és a Közel-Kelet demokratizálási programja ingerelte, hanem az a kényelmetlen pozíció 
is, amelybe az amerikai retorika következtében került: e szerint Franciaország Szaddám 
barátja, tehát cinkosa is. Miután ismer  é vált, hogy Bush elnök beszédet kíván mondani 
az ENSZ Közgyűlése elő  , Chirac gyorsan interjút ado   a New York Timesnak, s an-
nak megjelenését pontosan a beszéd elé időzíte  ék. A külügyminisztérium és az elnöki 
palota által összeállíto   interjú felvonulta  a az iraki háború elleni valamennyi francia 
argumentumot a preventív háború kategorikus elutasításától, az Irak elleni ekkor ismert 
bizonyítékok legalábbis kétes voltáig, mégis az interjú középpontjában az ekkor első íz-
ben közzéte   francia ötlet, Irak két lépcsőben történő lefegyverzésének elgondolása állt. 
Chirac a következőket mondta: „Úgy gondolom, hogy a mai világnak következetesnek 
kell lennie, és ebből adódóan, véleményem szerint, ha katonai akcióra kerül sor, annak a 
nemzetközi közösség felelősségvállalásával, vagyis a Biztonsági Tanács döntése alapján 
kell történnie. Márpedig a Biztonsági Tanács úgy döntö  , hogy Irak nem rendelkezhet 
tömegpusztító fegyverekkel, s nem azt mondta, hogy rezsimet kell változtatni Irakban. 
Tehát a cél az, hogy megakadályozzuk Irakot abban, hogy tömegpusztító fegyverekkel 
rendelkezzen, s ennek fényében azt kell követni, ami az Egyesült Nemzetek keretében 
már eddig történt, vagyis kötelezővé kell tenni az ellenőrök bárminemű korlátozás vagy 
feltétel nélküli visszatérését, az ENSZ főtitkárának felügyelete ala  . Ha ezt Irak elfogad-
ja, az jó. Ha Irak elutasítja – és legyünk őszinték: eddig nem sokat te  ünk annak érdeké-
ben, hogy elfogadja –, szóval ha Irak elutasítja, akkor pedig a Biztonsági Tanács dolga, 
hogy ezt megtárgyalja, és megmondja, mi a teendő, nevezetesen hogy kell-e avagy sem 
katonai akciót foganatosítani.”4

A Chirac-interjú egyfajta alaphangulatot teremte   az amerikai elnöknek az ENSZ 
Közgyűlése elő   elmondo   2002. szeptember 12-i beszédéhez. Bár abban az amerikai 
elnök a diplomáciai nyelvezetek világához képest szokatlan nyerseséggel intéze   kihí-
vást a világszervezethez, mondván, hogy pusztán amerikai megítélés kérdésének te-
kinti az Irak elleni katonai akció megindítását, akár BT-mandátum nélkül is, a franciák, 
kerülni akarván a konfrontációt, hivatalosan nem reagáltak. Villepin külügyminiszter 
viszont már a Bush-beszéd másnapján találkozo   iraki kollégájával, és fi gyelmeztet-
te, hogy „abszurd lenne nem elfogadni” ezt az utolsó lehetőséget. Tehát amikor 2002. 
szeptember 16-án Bagdad levelet intéze   az ENSZ főtitkárához, amelyben jelezte hogy 
beleegyezik az ellenőrök feltétel nélküli visszatérésébe, a francia diplomácia az ENSZ 
keretei közö   történő egységes fellépés sikerének bizonyítékaként állíto  a be a nem 
várt fejleményt, ám senkinek nem volt semmi kétsége a felől, hogy valójában Párizs, 
Moszkva és az Arab Liga intenzív nyomásgyakorlásának eredményéről volt szó.
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A kínkeservesen megszülető 1441-es számú ENSZ BT-határozat végül is nem 
ado   egyértelmű választ a feleket megosztó alapellentétekre. A határozat kötelezte 
Szaddámot az Irak birtokában lévő fegyverzetek és intézmények listájának átadására, 
az ENSZ-ellenőrök visszatérésének elfogadására, illetve elő  ük a létesítmények meg-
nyitására. Francia szempontból bizonyos sikert jelente  , hogy a szöveg kifejeze  en a 
proliferációs kihívásra és az ezt elhárítani hivato   lefegyverzés problematikájára kon-
centrált; hogy a határozat elméletben esélyt ado   a válság békés, az ENSZ égisze ala   
végze   fegyverzet-ellenőrzés útján történő megoldására; és végül, hogy nem történt 
benne explicit felhatalmazás a katonai erő automatikus alkalmazására, ehelye   a Párizs 
által javasolt kétlépcsős megoldást fogadták el.

A hivatalos megnyilatkozások azonban ennél valamivel tovább mentek. Például 
Kína, Franciaország és Oroszország november 8-án kiado   közös nyilatkozata a követ-
kezőket tartalmazta: „Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által 2002. november 
8-án elfogado   1441-es számú (2002) határozat kizárja az automatikus erőszak-alkal-
mazáshoz folyamodás mindennemű formáját. Üdvözöljük tehát az Amerikai Egyesült 
Államok és az Egyesült Királyság képviselőinek a szavazást magyarázó nyilatkozatait, 
amelyek megerősíte  ék ezt az értelmezést, és arról biztosíto  ak, hogy e határozat célja 
a Biztonsági Tanács jelenleg létező, a tömegpusztító fegyverek terén Irak lefegyver-
zésére vonatkozó határozatainak végrehajtása. A Biztonsági Tanács valamennyi tag-
ja osztja ezt a célkitűzést. Abban az esetben, ha Irak nem teljesítené köteleze  ségeit, 
a 4., 11. és 12. bekezdés rendelkezései lépnének érvénybe. Egy ilyen határozatsértés 
az UNMOVIC elnöke vagy az IAEA főtitkára által készíte   jelentés tárgyát képezné. 
A Biztonsági Tanácsnak kell akkor állást foglalnia az említe   jelentés alapján.”5

De a nemzetközi jogászok és külügyi szakértők végtelen vitákba torkolló csatái, il-
letve a nyomukban megszülető dokumentum nem túl sokat számíto   a közvélemény 
és az azt manipuláló politikusok szemében. A határozat egyhangú megszavazása csak 
annyit jelente  , hogy a szöveg kellően két- és többértelműre sikerült, illetve ellentétes 
értelmezésekre ado   lehetőséget.

A következő hónapokban a fi gyelem mindenekelő   az 1441-es határozat iraki elfoga-
dására, majd a Bagdad részéről harmincnapos határidővel benyújtandó WMD-deklará-
cióra összpontosult. Időközben pedig töretlenül haladt az amerikai csapatösszevonás 
az öböl térségében. Washingtonból felkéréseket küldtek ötven-egynéhány országnak, 
egy Irak-ellenes koalíció létrehozása érdekében.6

A 12 ezer oldalas WMD-nyilatkozatot az irakiak H. Blixnek, az ENSZ Fegyverzet-
ellenőrzési Bizo  sága elnökének és M. El Baradeinek, az IAEA főigazgatójának adták 
át, ezt ők az 1441-es határozatnak megfelelően továbbíto  ak New Yorkba, a Biztonsági 
Tanács elnökének. A BT kolumbiai elnöke a dokumentumokat elsőként az Egyesült 
Államoknak ju  a  a el, majd az amerikai sokszorosítás után kapta meg a BT többi tagja 
a dokumentumot tanulmányozásra. 
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A 2003 januárjában az ENSZ BT soros elnöki tisztét Franciaország töltö  e be. 
Dominique de Villepin külügyminiszter a francia BT-elnökség első hetében körlevelet 
intéze   biztonsági tanácsbeli kollegáihoz, és ebben pontosíto  a, hogy a januári francia 
elnökség keretei közö   Párizs mit tart elengedhetetlenül fontosnak a határozat végre-
hajtása, és a kérdésben megvalósítani szándékozo   együ  működés hatékonyságának 
maximálása érdekében. E szerint: „Irak részéről aktív együ  működést akarunk elér-
ni, fontos tehát hogy az iraki nyilatkozat valamennyi homályos részére fény derüljön. 
Azt szeretnénk továbbá, ha minden ország, amelyik konkrét információkkal rendel-
kezik, elju  atná azokat az ellenőrzési bizo  ság és az atomenergia-ügynökség fegyver-
zetellenőreihez. Végül azt szeretnénk, ha minden eszközt az ellenőrzési bizo  ság és 
az atomenergia-ügynökség rendelkezésére bocsátanánk, hogy a fegyverzet-ellenőrzés 
keretei közö   a lehető legnagyobb hatékonysággal cselekedhessünk.”7

Franciaország továbbra is kitarto   amelle  , hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 
által megfogalmazo   célkitűzés Irak lefegyverzése. Az amerikai külpolitika számára 
viszont maga Szaddám volt a célpont.

A két, egymásnak mind nyíltabban ellentmondó logika ütközésének szempontjá-
ból mérföldkövet jelente   az ENSZ BT január 20-i miniszteri szintű ülése. A francia 
diplomácia a BT-tagországok külügyminisztereinek találkozójára vonatkozó kezdemé-
nyezését gondosan egy Washington számára visszautasíthatatlan javaslatba rejte  e: a 
terrorizmus elleni küzdelmet jelölte meg a rendkívüli ülés témájaként. Az ado   kon-
textusban természetesen nyilvánvaló volt, hogy a beszélgetések első számú tárgya óha-
tatlanul az iraki válság lesz. Ekkorra Párizs már tisztában volt azzal, hogy az Egyesült 
Államok akár így, akár úgy, de háborút indít. A miniszteri találkozó előestéjén ugyanis 
Villepin megbeszélést folytato   Colin Powell-lel, ahol az amerikai üzenet teljesen egy-
értelmű volt, s a francia miniszter úgy érezte, nem tudja meggyőzni partnerét. Ha-
sonlóképp sikertelenek voltak de Villepin erőfeszítései a február 5-i BT-tanácsülésen, 
hogy meggyőzze partnereit az iraki fegyverzetekre vonatkozó értékelések túlzásairól. 
Közben az amerikai katonai előkészületek felgyorsultak. A katonai tervezők sürge  ék 
a háború mihamarabbi megindítását, hogy 2003 nyara, azaz még a nagy hőség beáll-
ta elő   a hadműveleteket be lehessen fejezni. 2003 február–márciusban az események 
az iraki dokumentumok ismeretében hozandó újabb BT-határozat mentén gyorsultak 
fel. Az angolok javaslata egy határozo  abb, még keményebb határozati javaslat be-
terjesztése volt, és Bush elnök is hajlo   ennek elfogadására. Franciaország továbbra is 
a „béketábor” élén menetelt. Törekvései az újabb, angol–amerikai inspirációjú ENSZ-
határozat meghozatala ellen irányultak, de Párizs óvatos lépéseket te   a háború meg-
indítása esetére is. 

A francia védelmi miniszter, Michelle Alliot-Marie január elején arról nyilatkozo  , 
hogy elvileg a francia hadsereg „készen áll, minden eshetőségre”. Ebből annyi igaz 
volt, hogy decemberben egy francia küldö  ség járt a Pentagonban, és közölték az ame-
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rikai féllel, hogy a politikai döntés megszületése után Párizs 15 ezer katonával és száz 
harci géppel hozzá tud járulni a közös erőfeszítésekhez. A Pentagon viszont sie  e  e 
az előkészületeket, s nem akart várni a franciákra, akik január közepén már teljesen 
nyíltan beszéltek arról, hogy a „háború tervezése nélkülünk folyik”.

A francia diplomácia vezetője, Dominique de Villepin, cseppnyi malíciával, ám egy-
értelműen üdvözölte az amerikai bejelentést, mely szerint Colin Powell amerikai kül-
ügyminiszter február 5-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé tárja bizonyítékait Irak tö-
megpusztító fegyvereiről. A január végén még a BT soros elnöki tisztét betöltő Francia-
ország külügyminisztere szerint: „Mindenekelő   örömmel tölt el az amerikai döntés. 
Már több hete kérünk mindenkit, aki információkkal rendelkezik, hogy terjessze elő 
azokat. A köztársasági elnök kérésére a Biztonsági Tanács valamennyi tagjának írtam, 
hogy bocsássák a fegyverzetellenőrök rendelkezésére információikat, hogy ők a lehető 
legjobb feltételek melle   végezhessék munkájukat.”8 A vetítéssel egybekötö   ameri-
kai demonstráció után Villepin hangsúlyozta, hogy Franciaországnak „nagyon fontos, 
hogy megosszuk az amerikaiakkal az információkat, összevessük azokkal, amelyekkel 
mi rendelkezünk”, s nem felejte  e el megjegyezni, hogy e  ől kezdve „a fegyverzetel-
lenőrök feladata megmondani, hogy mi a valóság a helyszínen”. Ugyanakkor ismé-
telten rámutato  , hogy „ezekben a dolgokban nincsenek abszolút bizonyítékok, csak 
jelek, információk és gyanúk vannak”, s úgy vélte, hogy ezért „meg kell próbálnunk 
többet megtudni, s ehhez van szükségünk a fegyverzetellenőrökre”.9 Ennek érdeké-
ben a február 5-i BT-ülésen konkrét kezdeményezéseket te   a fegyverzet-ellenőrzések 
hatékonyságának növelése érdekében, s ezeket néhány nappal később Párizs egy úgy-
neveze   non-paper formában a fegyverzetellenőrök vezetőihez és a Biztonsági Tanács 
tagjaihoz is elju  a  a.

A francia „non-paper” az ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében mind a sze-
mélyi állomány létszámának növelésére és összetételének optimalizálására, mind a 
technikai eszköztár fejlesztésére, mind pedig a módszerek átláthatóbbá tételére vo-
natkozóan tartalmazo   javaslatokat. A kezdeményezés alátámasztására február 21-
én Irakba indultak a légi felvételek készítésében jeleskedő, Párizs által az ellenőrök 
rendelkezésére bocsáto   Mirage IV-ek, két légi utántöltő géppel és összesen hetvenfős 
katonai kezelőszemélyze  el.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának február 14-i külügyminiszteri szintű ülésén a fran-
cia diplomácia vezetője azt hangsúlyozta, hogy a fegyverzetellenőrök jelentése hatá-
rozo  an pozitív s eredményekkel kecsegtető: „A kérdés amelyet ma fel kell tennünk 
magunknak, nem bonyolult: vajon mondhatjuk-e azt nyugodt lelkiismere  el, hogy a 
fegyverzet-ellenőrzések útja zsákutca, avagy úgy véljük, hogy még nem meríte  ük ki 
az 1441-es határozat által a fegyverzet-ellenőrzések terén kilátásba helyeze   valameny-
nyi lehetőséget. E kérdés kapcsán a francia válasz két meggyőződésen alapul. Az egyik, 
hogy a fegyverzet-ellenőrzési opciót még nem vi  ük végig, és az tényleges megoldást 
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nyújthat Irak lefegyverzésére. A másik, hogy az erőszak alkalmazása olyan súlyos kö-
vetkezményekkel járna mind a régió, mind pedig a nemzetközi stabilitás szempontjá-
ból, hogy csak legvégső esetben szabad ehhez az eszközhöz folyamodnunk.” Ezután 
a francia külügyminiszter egy – a későbbi történések fényében különösen előrelátó-
nak mondható – megfontolásra hívta fel a fi gyelmet: „Két opció közö   választhatunk. 
A háború opciója elsőre gyorsabbnak tűnhet. Ám ne feledjük, hogy a háború megnye-
rése után fel kell építeni a békét. És ne ámítsuk magunkat: ez hosszú és fáradságos 
feladat lesz, mert meg kell majd őrizni Irak egységét, tartósan helyre kell állítani a békét 
az országban és egy, az erőszak alkalmazásától erősen destabilizált régióban. Ezekkel 
a perspektívákkal szemben i   van elő  ünk a fegyverzet-ellenőrzések által kínált alter-
natíva, amelyik lehetővé teszi, hogy napról napra közelebb kerüljünk Irak tényleges és 
békés úton történő lefegyverzéséhez. Vajon végeredményben nem ez a megoldás a biz-
tosabb és a gyorsabb? Ma tehát senki nem állíthatja, hogy a háború útja rövidebb lesz, 
mint a fegyverzet-ellenőrzéseké. Senki nem állíthatja azt sem, hogy egy biztonságosabb, 
igazságosabb és stabilabb világhoz vezet majd. Mert a háború mindig egy kudarc beis-
merése. Valóban ez lenne az egyetlen válaszunk napjaink számtalan kihívására?”10

A háború elkerülésének jegyében a francia külpolitika Moszkvával és Berlinnel 
szoros együ  működésben mindent megpróbált, hogy a fegyveres opciót tartalmazó 
amerikai–brit határoza  ervezetet ne bocsássák szavazásra. A február 24-én közzéte   
francia–orosz–német memorandum az Irak által teljesítendő leszerelési célkitűzések 
hierarchizálására, egyú  al pedig szakaszokra bonto  , jól nyomon követhető ellenőr-
zésére te   javaslatokat. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem elég, az úgyneveze   
háborúellenes trió közös nyilatkozatot ado   ki, amelyben megállapíto  a, hogy „a fegy-
verzet-ellenőrzések egyre biztatóbb eredményeket produkálnak”, és fi gyelmeztete  , 
hogy „ebben a kontextusban nem engedünk át egy, az erőszak alkalmazására feljogosí-
tó határozatot. Oroszország és Franciaország, a Biztonsági Tanács állandó tagjaiként, e 
téren vállalják felelősségüket és annak megfelelően cselekszenek majd.”11

A francia diplomácia megkísérelte továbbá meggyőzni a Biztonsági Tanács nem ál-
landó tagjait, ennek érdekében a külügyminiszter sorra látoga  a a megnyerhetőnek 
tarto   országokat (Angola, Chile, Kamerun, Guinea, Szíria). Szinte mindenü   hivat-
kozo   nemzeti büszkeségükre, és felhívta fi gyelmüket arra, hogy az amerikai zsarolás 
elő  i esetleges meghajlás, illetve az annak dacára való kitartás döntően befolyásolja 
majd a nemzetközi és a hazai közvélemény megítélését velük kapcsolatban. Az Egye-
sült Államok más nemzetek büszkeségével kapcsolatos érzéketlensége szintén Párizs 
kezére játszo  . Miután mind a francia külügyminiszter, mind Chirac elnök utalt arra, 
hogy Franciaország nem tudja elfogadni az automatikus erőszak-alkalmazást lehetővé 
tevő amerikai–brit határozati javaslatot, a határozat beterjesztésére sem került sor. He-
lye  e egy ultimátumot fogalmaztak meg Bagdad címére, lényegében az ENSZ BT-vel 
való egyeztetés nélkül. 
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Végül is a francia diplomácia sikerrel akadályozta meg ugyan egy BT-határozat meg-
születését, azt is látnia kelle   ugyanakkor, hogy magát az Irak elleni háborút nem tudja 
megakadályozni.

A háború 2003. március 20-án hajnalban megkezdődö  , s április 9-én – a Bagdad 
központjában álló Szaddám-szobor ledöntésével – szimbolikusan be is fejeződö  .

Az Irak-vita helye a francia külpolitikában

Alkotmány és intézmények
A francia alkotmány értelmében a külpolitika a köztársasági elnöknek fenntarto   terü-
letnek (domaine réservé) számít. Tehát ha az iraki háborút érintő viták tényleges ösz-
szetevőit keressük a francia külpolitikában, akkor előbb egyfelől a francia külpolitikai 
stratégiát, másfelől pedig Chirac elnöki teljesítményét kell szemügyre venni. Csak e 
keretek felvázolása után értelmezhetők a nemzetközi életben Franciaországgal kapcso-
latban 2002–2003-ban használt klisék és jelszavak, miszerint a francia politika Amerika-
ellenes, doktriner védelmezője a nemzetközi jognak és a nemzetközi intézményeknek, 
mindenekelő   azonban az ENSZ-nek, sőt Párizs a nemzetközi béketábor pacifi sta veze-
tője.12 Az amerikai sajtó pedig egyszerűen árulónak és gyávának, valamint a terrorista 
Szaddám barátjának minősíte  e a franciákat. 

A francia külpolitika legátfogóbb teoretikus há  erét a franciák önmagukról alkoto   
önrefl exív víziója, az úgyneveze   „exception française” adja. Az „exception française” 
modellje azon a tézisen alapszik, hogy 1789-ben, a francia forradalomban szüle  ek 
azok az alapértékek, amelyeken a nyugati civilizáció modernitása alapul: a szabadság, 
az egyenlőség, a testvériség. Az univerzálissá váló francia értékek képviseletében tehát 
Franciaország olyan hatalom, amelyik programot, irányt ado   a nyugati világ fejlődé-
sének, s a francia politikai elit jelentős része ezt a vezetésre való természet adta jogo-
sítványként értelmezi.13 A kivételességtudatra építe   politikai stratégiákkal azonban 
hosszú ideje jelentkező, növekvő problémák vannak. A lappangó fázisból a 20. század 
utolsó harmadára nyíl  á váló válság három dimenzióban is te  en érhető: egyrészt a 
republikánus alapeszmék – azaz a hatalmi identitás eszmei há  ere – indultak bom-
lásnak, másrészt a hatvanas évektől kiépíte   francia jóléti társadalmi modell bizonyul 
mindinkább fi nanszírozhatatlannak, végül pedig a nemzetközi rendszer jellegének 
megváltozásával Párizsnak a tényleges (és nem a képzelt) hatalmi státusát kell az új 
körülményekhez igazítania.

A francia külpolitikai gondolkodás tengelyében a francia kivételességre és a fran-
cia nagyhatalmiságra támaszkodó, napjainkra mind nehezebben igazolható tételek 
találhatók: Franciaország egyike az ENSZ BT öt állandó tagjának, nukleáris hatalom, 
érdekeltségi köre globális, meghatározó hatalma az európai integrációnak, és hangját 



Franciaország és az iraki konfl iktus

1232007. nyár–ősz

a nemzetközi politika bármely kérdésében meghallgatják a világon. Holo   részint a 
második világháború utáni körülmények, részint pedig a De Gaulle elnöksége idején 
kialakíto   sztereotípiák fölö   mindinkább eljár az idő, és a francia elit növekvő féle-
lemmel előre a globalizáció vesztesének tekinti magát.14 Ez a félelem érhető te  en az 
erősödő antiliberalizmusban, az integrációtól való elfordulásban és az időnként több-
szörös á  étellel jelentkező önbizalomhiányban egyaránt.

Az V. Köztársaság elnökei, De Gaulle-tól Giscard d’Estaing-en és François 
Mi  errandon át a 2007-ben leköszönt Jacques Chiracig gyakorlatilag azonos irányú 
stratégiát vallo  ak magukénak a francia nagyhatalmiság (grandeur), az európai in-
tegrációt ennek szolgálatába állító (Europe puissance) a  itűd s azon meggyőződés 
tekintetében is, hogy Franciaországot végül is nem képességei, hanem identitásának 
központi eleme, a történelmi szerep predesztinálja a nagyhatalmiságra. 

A globalizációs folyamatokba vállalati szinten egyébiránt szervesen beilleszkedő 
Franciaország legnehezebben az ugyancsak civilizációs küldetéstuda  al rendelkező 
Egyesült Államok fölényét veszi tudomásul, s jórészt i   található annak magyarázata, 
hogy a franciák miért mindig az Egyesült Államokkal szemben defi niálják önmagu-
kat, s hogy miből táplálkozik a francia politikai elit Amerika-ellenessége. Van olyan 
vélemény is, hogy az Amerika-ellenesség mélyén a két küldetéstudatos és ugyanakkor 
univerzalista demokrácia egymástól eltérő önképe és rivalizálása rejlik.15 

A francia társadalom idegenkedéssel vegyes félelemmel viszonyul a globalizációhoz: 
egy 2006-os felmérés szerint például a franciák mintegy kétharmada szeretné fenntar-
tani a vámhatárokat a liberalizáció fékezése érdekében.

A külpolitikai stratégia stabil elemei melle   meg kell említeni a döntéshozatal né-
hány különleges intézményi elemét. A külpolitika a köztársasági elnöknek fenntarto   
„domaine réservée” ugyan, mindazonáltal az elnök által kĳ elölt politika végrehajtása 
a kormányra, illetve a minisztériumokra hárul. Ennek az evidenciának az említésé-
re amia   van szükség, mert a francia struktúra alkotmányjogilag lehetővé teszi azt a 
helyzetet, hogy a köztársasági elnök és a miniszterelnök különböző politikai család-
hoz tartozzon (cohabitation). Ilyen helyzetre eddig három alkalommal került sor: 1986 
és 1988 közö   a szocialista elnök Mi  errand és a gaulle-ista J. Chirac miniszterelnök, 
1993 és 1995 közö   ugyancsak Mi  errand volt kénytelen miniszterelnökének kinevezni 
Edouard Balladurt, s végül 1997 és 2002 közö   Chirac miniszterelnöke volt a szocialista 
Lionel Jospin. A három alkalommal szerze   – néha a komikum határát súroló s külö-
nösen a külpolitika terén kínosnak bizonyuló – tapasztalatok nyomán hétről öt évre 
csökkente  ék az elnöki mandátum idejét, s ezáltal szinkronba hozták a parlament és 
az elnök mandátumát. Ezzel a cohabitation valószínűsége és értelemszerűen a külpo-
litikai döntéshozatal és a végrehajtás belső ellentmondásainak valószínűsége is erőtel-
jesen csökkent.
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Multipolaritás-multilateralizmus
Az iraki válság kapcsán Franciaország ismételten kifejezésre tudta ju  atni ragaszko-
dását a multipoláris nemzetközi rendszerhez és a multilateralizmushoz. Az egymás-
hoz kapcsolódó fogalmak jelentőségének megértéséhez a francia külpolitikában egy 
pillanatra az V. Köztársaság első elnökéhez, De Gaulle-hoz kell visszakanyarodnunk. 
A tábornok külpolitikájának egyik vezérlő gondolata volt ugyanis a francia független-
ség mindenáron való biztosítása, amelyhez ritka történelmi lehetőséget nyújto  ak a 
hatvanas évek. A két szuperhatalom fegyverkezési versenyében viszonylagos egyen-
súlyi helyzet alakult ki, s ez lehetőséget ado   Franciaországnak egyfajta köztes szerep 
eljátszására. Olyan lépések demonstrálták ezt, mint a NATO katonai szervezetének el-
hagyása (1966), az önálló nukleáris erő kifejlesztése (force de frappe), a kapcsolatok fej-
lesztése a Szovjetunióval vagy Kína nemzetközi elismerése. A szerény katonai és gaz-
dasági képességekkel bíró, középhatalomként defi niálható Franciaország a bipolaritás 
körülményei közö   tényleges súlyát messze meghaladó szerepet játszhato  , amelynek 
alátámasztásához egyébiránt jól tudta használni az európai integráció fejlődését és 
azon belül az NSZK-hoz fűződő kapcsolatokat.16 De Franciaország sohasem vonta két-
ségbe a kétpólusú rendszer legerősebb nyugati hatalmának, az Egyesült Államoknak a 
vezető szerepét, s válsághelyzetekben habozás nélkül sorakozo   fel Washington mögé, 
mint történt a kubai válság idején, vagy mikor az első iraki háború idején Mi  errand az 
Egyesült Államok veze  e katonai koalícióban való részvételről döntö  . 

A bipoláris rendszer összeomlásával és a német egység megvalósulásával ez a kivé-
teles szerepjátszás elveszíte  e hátországának java részét, viszont Párizsnak megma-
radt az ENSZ BT állandó tagságának lehetősége, amelyen keresztül a francia politika 
a világpolitika minden kérdésében hallathatja a hangját. Ezen a vonalon vált az ENSZ 
által megtestesíte   multilateralizmus, majd 1990 után a multipolaritás a francia kül-
politika egyik sarokpontjává.17 Az új, posztbipoláris rendszerben azonnal érezhetővé 
vált a francia politika mozgásterének beszűkülése, s a francia politika ezek jó részét az 
unilateralizmus, valamint a nemzetközi intézmények reguláló szerepét félretoló ameri-
kai lépéseknek tulajdoníto  a. Emia   Párizs előbb aggodalommal, majd mind hevesebb 
ellenállással viszonyult az olyan lépésekhez, mint amikor Washington nem írta alá a 
nukleáris kísérletek teljes betiltásáról szóló egyezményt (a CTBT-t); amikor elutasíto  a 
a kiotói egyezmény aláírását; amikor nem ve   részt az 1997-es o  awai konferencián, 
amelyen a taposóaknák betiltásáról egyeztek meg; amikor ellenezte a Nemzetközi Bün-
tetőbíróság felállítását; amikor ENSZ-mandátum nélkül indíto   olyan akciókat, mint 
Szerbia bombázása Koszovó kapcsán és végül a terrorizmus elleni háborúk megindítá-
sa előbb Afganisztánban, aztán Irakban. Az unilateralizmust a francia politikai gondol-
kodás a hegemonizmus egyik formájának tekinti.18

A posztbipoláris világ megváltozo   körülményeihez való igazodás érdekében ke-
vés érdemi lépés történt az utolsó éveiben súlyosbodó betegségével küzdő Mi  errand 
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idején. 1995-től Chirac19 viszont nem túl szerencsés irányban kísérelte meg a francia 
függetlenség megerősítését: az első lépések egyikeként mindjárt hivatalba lépése után 
felújí  a  a a Mi  errand által még 1992-ben felfüggeszte   föld ala  i kísérleti robbantá-
sokat, amivel általános nemzetközi felháborodást válto   ki. Ennek hatására hat rob-
bantás után Franciaország befejezte a kísérleteket, s bezárta a Mouroi-zátonyon fekvő 
kísérleti telepét.

El szokta kerülni az elemzők fi gyelmét, de a nemzetközi ellenérzések enyhítésé-
re Chirac te   néhány lépést a nukleáris leszerelés terén: bezára  a a marcoule-i és a 
cadarache-i hasadóanyag-gyártó üzemet, leszerelte  e az Albion-fennsíkra telepíte   
föld–föld rakétáit (a Hades rakéták rendszerben tartása ellen különösen a németek 
tiltakoztak). Chirac 2001-ben és 2006-ban is visszatért a nukleáris doktrína kérdésére 
is. Ez utóbbi kelte  e a nagyobb feltűnést azzal, hogy az új értelmezésben a nukleáris 
eszközök a francia államnak és szövetségeseinek vitális érdekeit veszélyeztető „lator 
államok” elre  entésére szolgálnak.20

Chirac kísérletet te   a NATO-val való kapcsolatok rendezésére is, lévén, hogy De 
Gaulle 1966-ban kilépte  e az országot a szövetség katonai szerveiből. Chirac 1995-ben, 
mindjárt elnökké választása után felkínálta Franciaország visszalépését a NATO kato-
nai szervezetébe. Cserébe a szervezet déli főparancsnoki tisztének francia tábornokkal 
való betöltését kérte. Az amerikaiak ellenállása mia   ebből semmi nem le   ugyan (az 
amerikaiak fő problémája az volt, hogy a Földközi tengeren állomásozó VI. Flo  a ezen 
parancsnokság alá tartozik), s az akciónak más intézményi folytatása sem volt, tekint-
ve hogy a következő évtől Chiracnak együ   kelle   kormányoznia a szocialista Lionel 
Jospinnal, aki hevesen ellenezte a NATO felé történő közeledést. A Koszovó válság óta 
a francia részvétel és jelenlét olyan mértékűvé vált azonban, hogy egyes szakértők úgy 
látják, hogy „Franciaország de facto visszaintegrálódo   a NATO-ba”.21 

Zavarok az Európa-politikában
Még a Chirac-párti elemzők sem vitatják, hogy Chirac elnöksége ala   Franciaország 
jelentős mértékben elveszíte  e az európai integráció folyamatában korábban játszo   
központi szerepét. A bővülések önmagukban is geopolitikai elmozdulást eredményez-
tek: az EU földrajzi súlypontjai kelet felé tolódtak el, ami automatikusan Németország 
szerepét növelte. Az újonnan csatlakozó államok különféle, de a francia tradícióktól és 
mentalitástól eltérő kultúrát, hagyományokat hoztak magukkal. Kezelésük minden-
képpen bonyolultabbá te  e az integrációs folyamaton belüli eljárások és közös állás-
pontkeresés kialakult rendszerét. 

Az iraki válság érthetően érinte  e az integráción belül kivételesnek számító fran-
cia–német kapcsolatokat.* Pusztán a kiindulópontok alapján meglehetősen távol állt 
egymástól a legalista francia és a pacifi sta német álláspont. 2002 decemberében a né-
metek még amia   aggódtak, nehogy a franciák behódoljanak az amerikai nyomásnak, 
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s akkor Berlin egyedül marad a Schröder–Fisher-páros által jócskán felpaprikázo   an-
golszászokkal szemben. 2003. január 21-én, az Élysée-szerződés 40. évfordulóján vi-
szont a francia elnök és a német kancellár már a „megközelítések azonosságáról” és a 
szoros egyeztetés politikájáról beszélt. A francia elnök i   is érzékelte  e azonban a két 
ország statusbeli különbségét azzal, hogy nem volt hajlandó kĳ elenteni, nem szavazna 
meg egy Irak elleni fegyveres fellépésre irányuló határozatot. Ezt a lebegtetést válasz 
nélkül hagyta a német kancellár, bírálta viszont Angela Merkel, a CDU elnöke.

A két ország vezetője nem reagált az európai szövetségeseket nyíltan megkülön-
böztető amerikai nyilatkozatra, amelyben Rumsfeld védelmi miniszter sértő módon 
jellemezte az amerikai álláspontot ellenző „régi Európa” vezetőit.

Rumsfeld elismerte, hogy a francia és német álláspont gondot jelent az Amerikai Egye-
sült Államoknak, de hozzáte  e, vannak olyan európai államok is, amelyek az Amerika 
melle   állnak. Ez utóbbi ala   főként a NATO új, kelet-közép-európai tagállamait érte  e.

Két elhíresült, az amerikai intervenciót támogató levél kapcsán viszont heves vita 
bontakozo   ki. A január 30-án közzéte   „nyolcak levelét” Spanyolország, Portugália, 
Olaszország, Dánia melle   a három új NATO-tagállam (Csehország, Lengyelország 
és Magyarország,) vezetője írta alá, míg február 5-én a „vilniusi tízek” (Albánia, Bul-
gária, Horvátország, Észtország, Le  ország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia 
és Szlovénia) külügyminiszterei adtak ki nyilatkozatot, amelyben politikai értelemben 
csatlakoztak a nyolcakhoz. A két dokumentum mint Európa megoszto  ságának szim-
bóluma vonult be az Irakról szóló vita történetébe. Nem annyira tartalmuk, hanem a 
két dokumentum születésének körülményei mia  . A franciák mindkét dokumentum-
ban amerikai–angol manővert sejte  ek a francia–német álláspont elszigetelésére. Joggal. 
A kelet-közép-európai fővárosokban érzékelték, hogy állásfoglalásukat Washingtonban 
egyfajta hűségnyilatkozatnak tekintik, míg Brüsszelben valami egészen másnak érté-
kelik. Jacques Chirac mindenesetre egy február 17-i sajtókonferencián nyílt rosszallását 
fejezte ki, mondván, hogy ezeknek az országoknak a lépése „ellentétben áll a közös kül-
politika eszméjével”, azt fejtege  e, hogy a bővítést a tagállamoknak népszavazás útján 
kell megerősíteniük, egy ilyen magatartás viszont fokozza a tagjelöltekkel szembeni „el-
lenséges érzületet”. A tagjelöltek viszont úgy viselkedtek, mintha „szándékosan akarták 
volna rontani az Európához való csatlakozásuk esélyeit. Hiszen az Európai Unióba való 
belépés mindenképpen feltételez egy minimális tiszteletet a többiek iránt, feltételezi a mi-
nimális egyeztetést. Ha az első nehéz kérdés kapcsán az ember elkezdi a saját álláspontját 
hangoztatni, anélkül hogy bárminemű egyeztetést folytatna azzal a csopor  al amelyhez 
csatlakozni kíván, az nem felelősségteljes magatartás. De legalábbis nem igazán jól nevelt 
dolog. Azt gondolom tehát, hogy remek alkalmat mulaszto  ak el a hallgatásra.”22 

Az érinte   országok vezetői nemcsak a francia elnök kirohanásának kioktató hang-
nemét kifogásolták, hanem elsősorban azt, hogy kĳ elentéseivel megkérdőjelezte az 
érinte   államok véleményalkotási szabadságát egy nemzetközi kérdésben. Ráadásul 
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a francia elnök egy olyan közös EU-állásponthoz való igazodást kért számon rajtuk, 
amely gyakorlatilag nem léteze  . Az Európai Tanács 2002. december 16-i nyilatkozata 
ugyanis csak annyit mondo  , hogy az „EU támogatja az ENSZ arra irányuló erőfeszí-
téseit, hogy Irak teljes mértékben és azonnal tegyen eleget az 1441-es határozatnak.” 
A bizo  ság felelős tisztségviselői (C. Pa  en, R. Prodi) is eltérően nyilatkoztak, mint 
ahogy a francia politikai élet különféle szereplői is.

A „nyolcak levele” és a „vilniusi tízek” nyilatkozata a kelet-közép-európai országok 
ritkaságszámba menő együ  es fellépése volt a nemzetközi Irak-vitában. Ezután kétol-
dalú alapon csatlakoztak az Egyesült Államok veze  e koalícióhoz, de csatlakoztak az 
EU állásfoglalásaihoz is. A francia politika nyers fellépése nekik a feloldhatatlan ellent-
mondást, az „euroatlanti integráció” két eleme közö  i választási kényszert jelente  e. 
Túlnyomó többségük tehát csendben kihátrált a vitából. 

Chirac valójában nem tudo   mit kezdeni a megoszto  sággal, s a vita a „régi és az új 
Európáról” csak növelte a francia elszigetelődést. Franciaországnak nem sikerült sem-
miféle érdemi ellensúlyt képeznie a „coalition of the willing”-re. A Párizs–Moszkva–
Berlin együ  működés csak pillanatnyi fellángolás, a körülmények adta törékeny szö-
vetség volt. A „régi Európa” alapvető gyengeségét valójában az adta, hogy Párizs nem 
tudta ellensúlyozni a Bush politikája mellé felsorakozó brit politika megosztó hatását. 
Erre sem a francia politika, sem a Németországgal való összefogás nem volt képes. 
A francia–német tandem újbóli összeállása 2003 januárjában abszolút új jelenségnek te-
kinthető a hidegháborús időszak hasonló közeledéseihez képest, de koncepcionálisan 
terhelt volt egyrészt Schröder szavazatgyűjtő pacifi zmusának, másfelől pedig Chirac 
neogaulle-izmusának különbözőségeivel.23

Az EU közös kül- és biztonságpolitikája nem bizonyult alkalmas keretnek a 
nagyon különböző hatalmi státusú tagállamok közös álláspontjának kialakítá-
sához, s kevés sikerrel tudta palástolni az EU-tagállamok közö  i mély megosz-
to  ságot. Dánia, Olaszország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Király-
ság támoga  a az Egyesült Államok katonai akcióra irányuló törekvését, míg 
Belgium, Franciaország és Németország erősen ellenezte a háború sie  etését.
Az EU-optimisták abban reménykedtek, hogy az iraki politika mia  i válság hozzájárul 
majd a következetes európai külpolitikai álláspontokra való fokozo  abb törekvéshez. 
Még ebben a zűrzavaros időszakban is megmutatkoztak bizonyos apró, reményt keltő 
jelek. 2003. április 1-jétől az Európai Unió például átve  e a NATO-tól a fontos sta-
bilizációs misszió vezetését Macedóniában. A London és Párizs közö  i, Irakkal kap-
csolatos heves viták ellenére a Tony Blair brit miniszterelnök és Chirac elnök közö  i 
megbeszélésen a franciaországi Le Touquet-ben, február elején mégis látni lehete   egy 
erőteljesebb európai védelmi képesség iránti közös erőfeszítés bizonyos fokú megerősí-
tését. Az EU-pesszimisták viszont arra hivatkoztak, hogy nem történt előrelépés azok-
nak a katonai képességeknek a biztosítása terén, amelyekre Európának szüksége van. 
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Az Irakról szóló vita tehát úgy is benyújto  a a számlát, hogy rávilágíto   a kulcsfon-
tosságú kül- és biztonságpolitikai kérdések fele  i megoszto  ságra. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy az iraki vita a maga transzatlanti dimenzióival az EU CFSP kibontako-
zásának minden gyengeségére rávilágíto  . Nemcsak a már jelze   megoszto  ságról 
van szó, hanem arról is, hogy az intervenciót támogató országokban (Spanyolország, 
Olaszország, Nagy-Britannia) a kormányoknak meg kelle   vívniuk saját csatáikat a 
háborút ellenző közvéleménnyel szemben is.

Chirac víziója az EU-ról mindig is az „Europe a la française” koncepciója, azaz a 
francia intézmények, gazdaság, szociális modell kiterjesztése volt. Ez a túlzó utilita-
rizmus s alapjaiban defenzív hozzáállás kevés csatlakozási alapot nyújthato   a remélt 
partnereknek. Ahogy Frédéric Charillon írta egy tanulmányában: „Franciaországot 
meghallgatják Európában, mert állhatatos. Hogy az iraki háború másnapján újra talpra 
áll, belső békét teremt, és lépéseket tesz a közös kül- és biztonságpolitikai célok elérése 
érdekében. Nem egészen ez történt, [Párizs – G. F.] meghátrált a stabilitási paktum-
ban, a fontos posztokra magát erőlte  e, s a közép-európai diplomatákat hallgatásra 
kényszeríte  e.”24 Végül az Európa-politika terén említeni kell egy személyes vonatko-
zást is: Chirac elnök európai meggyőződésének szinte teljes hiányát. Chirac sohasem 
volt elköteleze   européer: legjobb esetben racionális européer, de szenvedélyes soha. 
Szemében az EU a legjobb esetben is a belpolitika egyik intézménye volt. 

Chirac és a Közép-Kelet
A gyarmati előzmények után az arab világgal, a Közel- és Közép-Kele  el kapcsolatos 
francia politika egyik nagy fordulata De Gaulle nevéhez fűződö  . A hatnapos háború 
után De Gaulle megszakíto  a a kapcsolatokat Izraellel, s az arab világhoz fűződő vi-
szonyrendszerben Párizs a két nagyhatalomtól való „függetlenség” politikáját kezdte 
kiépíteni. Az új megközelítés a térség stratégiai egyensúlyának fenntartását jelölte meg 
célként, s a történelmi előzményekre támaszkodva Párizs gazdasági és politikai befo-
lyását volt hivatva növelni. Nem is eredménytelenül. Irak és Irán háborújában Francia-
ország Iraknak szállíto   fegyvereket, a szállítások értéke csak 1981–82-ben több mint 
27 milliárd frankot te   ki. De hasonló aktivitással tevékenykedtek a francia cégek az 
arab piacokon is kezdve a metróépítéstől (Kairó), a szállodák építéséig (emirátusok) és a 
repülőtérig (Szíria). Irak adóssága Párizzsal szemben 1990-re elérte a nyolcvanmil liárd 
frankot. Napjainkra a közel-keleti térség fedi le a francia külkereskedelmi forgalom 
mintegy három százalékát. A tendencia erős növekedést mutat: a forgalom 2006-ban az 
előző évihez képest 18,2 százalékkal nő  .25 A térségbe irányuló francia exporton belül 
jelentős a haditechnika aránya. Az összes francia fegyverexport egyharmada ide irá-
nyult 1996 és 2005 közö  , mintegy 14 milliárd euró értékben. A közel-keleti országokba 
irányuló francia beruházások ugyancsak jelentősek, és stratégiai ágazatokat (energia, 
gáz- és olajipar, tengervíz-sótlanítás) érintenek. 
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Mindezekkel együ   Franciaország mind kevésbé tudja politikai befolyását érvé-
nyesíteni a térségben, különösen a legfontosabb konfl iktusgócokban (izraeli–arab el-
lentétek, Libanon). A Közel-Kele  el kapcsolatos francia pozíció két lépcsőben omlo   
össze. Az előbbi az 1983. októberi libanoni kivonulással végződö  , mikor a katonai 
és politikai vereséget szenvedő francia vezetésnek újból konstatálnia kelle  , hogy ké-
pességei elégtelenek a jelenlét fenntartásához a térségben. A másodikat jól mutatja a 
franciák részvétele az első iraki háborúban. Katonai értelemben sikeres volt ugyan a 
francia részvétel a nemzetközi koalíciós erőfeszítésekben Kuvait felszabadítására. 
A gond mindössze annyi volt, hogy a francia csapatok a korábban Franciaország „hű 
barátjának” minősíte   Szaddám Huszein csapataival küzdö  ek. Mindazonáltal a fran-
cia politikában jól felismerhető vonulatot képeze   a regionális stabilitás megőrzésére 
való törekvés is. Párizs gyanakvással fi gyelte Washingtonnak a bagdadi rezsim meg-
döntésére irányuló terveit, mert a franciáknak a kiindulópontot a BT 687. számú, 1991 
tavaszán elfogado   határozata jelente  e, amely Irak lefegyverzését egy átfogó, regio-
nális, azaz Izraelt is magában foglaló tömegpusztítófegyver-mentes övezet kialakításá-
nak kereteibe illeszte  e. A francia diplomáciának fontos szempontja volt az is, hogy a 
nyugati szankciópolitika lehetőleg minél kevésbé idegenítse el Európától a térség mu-
zulmán társadalmait, amelyekről feltételezték, hogy a Nyugat-ellenes és szélsőséges 
mozgalmak táptalajául szolgálnak. 

Franciaország kiszorulása a térségből felgyorsult az első öbölháború után. A hagyo-
mányos csatornákon túlmenően 1995-től a térséggel kapcsolatos francia politikának 
a kereteket az EU mediterrán stratégiája nyújto  a.26 Párizs ez alkalommal is az EU 
multilateralizmusát kívánta felhasználni befolyásának megtartására, sőt a térségbe való 
visszatérésre is.27 A történelmi tapasztalatokra támaszkodva nem is teljesen eredmény-
telenül: a mediterrán térség biztonságának erősítésére indíto   közös spanyol–olasz–né-
met–-francia kezdeményezés, majd a Barcelona-folyamat egyaránt ezt mutatja. Chirac 
hatalomra kerülése után alapvetően folyta  a elődjének vonalát, s csak apró hangsúlyvál-
tásokkal élt (látogatás Jeruzsálemben, beszéd Bejrútban és Kairóban), de politikai haté-
konyságát erősen fékezte, hogy 1997-től a szocialista Jospin-kormány kifejeze   Izrael-ba-
rát politikát kívánt megvalósítani. 2002-es újraválasztása után Chirac új lendületet kívánt 
adni a francia arabpolitikának, és meg kívánta erősíteni Párizs szerepét a Közel-Keleten.28 
Az iraki háború ezt a törekvést az egyik legérzékenyebb relációban hiúsíto  a meg.

Tény, hogy Franciaországnak van tényleges párbeszédképessége a Közel-Keleten, 
sőt közvetítőképességgel is. Villepin külügyminiszternek az ENSZ-ben elmondo   be-
széde ezt jól illusztrálta. Viszont nagyon markánsak a korlátok is. A legelső helyen 
Franciaország korlátozo   képességeit kell említeni, amelyek csak „kis ügyek” elősegí-
tésére elégségesek. Nyomatéka és súlya az amerikai döntéseknek van. 

Úgy tűnik egy ciklus lezárulása után Franciaország számára az egész Közel-Keleten 
új fejezet kezdődik. Az ENSZ 1549. számú határozata a külföldi csapatok kivonásáról 



130 Külügyi Szemle

Gazdag Ferenc

és a milíciák lefegyverzéséről a Szíriával való kapcsolatokat sodorta mély válságba. 
Az Izrael és a Hezbollah közö  i 2006. júliusi háború ugyancsak új korszak kezdetére 
utal. Néhány szakértő szerint Franciaország az iraki háború elleni fellépésének árát 
a Libanonból történt szír kivonulással fi ze  e meg.29 Lehetséges, de hozzá kell tenni, 
hogy a kivonulással egyáltalán nem teremtődtek meg egy új egyensúly feltételei. Az 
alapvető különbség nyilvánvaló: a hidegháború idején a független francia külpolitika 
által kínált alternatíva „sem amerikai, sem szovjet” dupla tagadáson és a két tábor kö-
zö   mindig megtalálható szűk, de valóságos manőverezési sávban volt. Mára a hely-
zet gyökeresen megváltozo  . Egy meggyengült középhatalom küzdelme zajlik saját 
politikai és stratégiai túléléséért, s már arra a kérdésre is bizonytalanok a válaszok, 
vajon stratégiai választásai jók-e. Még Mi  errand külpolitikájáról írta Gabriel Robin 
volt NATO-nagykövet 1985-ben, hogy „a kegyetlen igazság az, ma senki nem vár Fran-
ciaországtól semmit”.30 De írha  a volna ezt Chirac külpolitikájáról is.

Összegzés

Az iraki politikával kapcsolatban nem zajlo   érdemi belpolitikai vita Franciaországban, 
a politikai pártok egyöntetűen felsorakoztak Chirac elnök mögö  . Sőt az ellenzék több 
alkalommal is következetesebb kiállásra ösztönözte az Élysée irányítóit. A bekövetkeze   
események egészében a francia álláspontot támaszto  ák alá – érvelt immár négy év után 
is Dominique de Villepin: „2003-ban Franciaország határozo  an azt az álláspontot képvi-
selte, hogy nincs katonai megoldás Irakban. Amit mondtunk 2003-ban ez ma, 2007-ben is 
igaz.”31 A külpolitikai stratégiát övező konszenzus nem jelenti azonban, hogy nincsenek 
ellenvélemények.32 Az elnök környezetéből Alain Madleine és Pierre Lellouche nyíltan 
az iraki háború mellé állt,33 ami általános megrökönyödést válto   ki az UMP soraiban. 
Az utód, Nicolas Sarkozy pedig két jelentős ponton – az Egyesült Államokhoz fűződő 
viszonyában és a Közel-Kelet irányában – is változtatandónak ítélte elődjének politikáját: 
„Nem kell különösebb nemzetközi stratégának lenni, hogy megértsük, a jó viszony Ame-
rikával saját érdekünk. Fontos lenne azonban, hogy megértsük, meghallgassuk és segít-
sük egymást. Ez azonban nem így van, kapcsolatunk hűvös, hogy ne mondjam, hideg. El 
kell ismernem, az amerikaiak is tehetnek erről. (…) Stratégiai szempontból ez az ellentét 
azonban kétszeresen is hiba. Hiba azért, mert nagyon rossz stratégia barátainkat semmi-
be venni és kritizálni. Márpedig Amerika barátunk és a szövetségesünk, és az is marad. 
Azért is hiba, mert akkor mondhatjuk el legszabadabban fenntartásainkat, ha kapcsola-
taink szilárd alapon állnak. Jogos volt az Irakkal kapcsolatos állásfoglalásunk. De sokkal 
nagyobb visszhangja le   volna a vétójoggal való fenyegetés nélkül.”34

François Bayrou (UDF) és a szocialista párt is elítélte Irak lerohanását. Bayrou pél-
dául kĳ elente  e: „Helyeslem a Chirac elnök által megfogalmazo   és Dominique de 
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Villepin által védelmeze   álláspontot. Franciaország nem volt arrogáns, hű volt önma-
gához.” Sėgolène Royal asszony szintén pozitívan értékelte Jacques Chirac politikáját. 
Ezen a ponton elhatárolódo   a PS elnökjelöltségéért folyó versenyben egyik riválisától, 
Dominique Strauss-Kahntól, aki elítélve a francia diplomácia „stílusát”, kétségeit fo-
galmazta meg azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán létezik-e francia diplomácia.

Nemzetközi dimenzióban az iraki válságban játszo   francia politika következmé-
nyei több irányba mutatnak. Bizonyosra vehető, hogy Chirac nyílt szembeszegülése az 
amerikai politikával „jelentős nyomokat hagyo   a francia–amerikai kapcsolatokban”, 
még akkor is, vagy inkább különösen amia  , hogy sikertelennek bizonyulnak a béke 
helyreállítására irányuló erőfeszítések. Az arab országokban emia   szerze   népszerű-
ség nem ellensúlyozhatja azokat a veszteségeket, amelyeket Párizs fellépése az európai 
színtéren okozo  35 Az EU vonatkozásában az intézményi és politikai nehézségekkel 
egyaránt küzdő közös kül- és biztonságpolitika terén nemcsak a tagállamok eltérő ér-
dekei kerültek ismét látványosan a felszínre, hanem a közös kül- és biztonságpolitika 
alapját képező egyeztetési eljárások törékenysége is. Gyökeresen különböző politikai 
szándékokat még tökéletes egyeztetési mechanizmusokkal sem lehet szinkronizálni, 
de ebben az esetben még maga a mechanizmus is akadozo  . Az eredmény emia   az 
EU oldaláról meglehetősen elkeserítő: „A huszonötök alapvetően megoszto  ak ma-
radtak, képességeiket tekintve képtelenek voltak ellenállni vagy alternatívát kínálni az 
amerikai tervekkel szemben” – summázza a kérdés már idéze   szakértője D. Schmid.

Nem növelte az EU tagállamok külpolitikai koherenciáját az új tagállamokkal szem-
ben megfogalmazo   nyers francia kritika sem. A biztonságpolitika terén az inkább az 
amerikaiakra fi gyelő közép- és kelet-európai tagállamok joggal érezhe  ék úgy, hogy a 
francia politika egyszerűen átlép fölö  ük, s nincs tekinte  el sem érdekeikre, sem poli-
tikai orientációjukra. 

A jövőt illetően a legtalányosabb kérdés nem annyira az, mi fog történni az újabb 
mélypontra süllyedt francia–amerikai kapcsolatokban. E téren a francia diplomácia, 
mint korábban is már jó néhányszor, elkezdte betemetni az árkokat. Ezú  al annyival 
nagyobb eséllyel, hogy a 2007-es választásokon győztes Sarkozy elnökségéhez – tekin-
te  el az új elnök „liberalizmusára és Amerika-fóbia-mentességére” – maguk az ameri-
kaiak is jóval nagyobb reményeket fűznek, mint elődjéhez. A Közel-Kelet és különösen 
Irak jövője kapcsán a megválaszolandó kérdés sokkal inkább az, hogyan kezeli majd az 
új elnök az Irakban és a Közel-Keleten kialakult helyzetet, vagyis azt, hogy az amerikai 
katonai győzelem után egyáltalán nem a várt béke következe  , s az amerikai politikát 
ellenző francia magatartás kudarcai dacára is felértékelődö  . Eleddig ugyanis nem ké-
szült a morális politikai győzelemre épülő, érzékelhető politikai stratégia. 
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Résumé

Ferenc Gazdag: France and the Confl ict in Iraq

France became the leader of the ”peace camp” opposing the war against Iraq in 2003. 
It did not only prevent the acceptance of a UNSC Resolution necessary for the legality 
of an armed intervention against Iraq, but i turned against the American foreign policy 
which was defi ned as unilateralist and hegemonist. There were several intertwining 
factors int he background of the French behavior, which emphasized the observance of 
international law and the priority of the UN in international confl icts, as well as the im-
portance of international institutions. The most signifi cant of them was the French sta-
tus quo role played int he post-bipolar international system. France was able to punch 
well above its weight in the bipolar world by continuously expanding its scope of ac-
tion between the two systems. However, the signs of crisis in the „exception français” 
were beginning to manifest themselves a  er 1990; its international implications were 
dramatically enhanced by the emergence of a new international system dominated by 
the Americans. There was hardly any internal dimension of the debate over Iraq: the 
bulk of the political forces supported Chirac. On the other hand, France weakened the 
emerging foreign and security policy of the EU to a large degree by dividing the mem-
ber states of the EU with this debate. Some of the la  er, including the Central Europe-
ans who had only recently joined the EU, took sides with the Americans. Though the 
French arguments that the Iraqi weapons of mass destruction were simply nonexistent 
have been justifi ed, the French have not been able to transform this moral victory into 
a political one for lack of capabilities and to regain its former economic infl uence in the 
Middle East.




