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Anna Siemieniuk

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach francusko-

amerykańskich w świetle „Le Figaro”, „Le Monde” 

i „Libération” 2007 – 2010

Tematem pracy są relacje francusko-amerykańskie na łamach „Le Figaro”, „Le Mon-
de” i „Libération” w latach 2007 – 20101. Wybrałam takie zagadnienie z kilku powodów. 
Po pierwsze, w Polsce nie ma praktycznie w ogóle opracowań w tej dziedzinie, oczywi-
ście dotyczących podanych przeze mnie ram czasowych. W zasadzie stosunki między 
oboma krajami, nawet we wcześniejszych latach, nie były szeroko i często opisywane. 
W ciągu ostatnich lat relacje francusko-amerykańskie przeszły interesującą transfor-
mację i uległy zmianie, co sprawiło, że ten temat stał się jeszcze ciekawszy do opisania. 

Celem pracy jest scharakteryzowanie relacji w dziedzinie bezpieczeństwa między 
Francją a Stanami Zjednoczonymi w latach 2007 – 2010, przeanalizowanie i porówna-
nie jakie stanowisko zajęła prasa francuska w omawianej kwestii.

Cezura czasowa 2007 – 2010 nie została określona przypadkowo. 14 stycznia 
2007 r. Unia na rzecz Ruchu Ludowego podjęła decyzję, że jej jedynym kandydatem 
w wyborach prezydenckich będzie Nicolas Sarkozy. W maju tego samego roku, po-
konując w drugiej turze pretendentkę socjalistów, ów polityk  został prezydentem 
V Republiki. Stąd właśnie początkowa cezura. Był to ważny czynnik w relacjach 

1  „Le Figaro” jest wydawany we Francji od 1826 r., co czyni z niego najstarszy francuski dziennik publikowany 
do dzisiaj. Co ciekawe, jest to także jeden z najstarszych dzienników na świecie. Swoją nazwę zawdzięcza 
sławnej postaci stworzonej przez Pierre’a Beaumarchais, dramaturga i pisarza francuskiego, który z Figara 
uczynił centralną postać swojej trylogii. Średni nakład wynosi około 330 000 egzemplarzy. „Le Figaro” jest 
czasopismem codziennym, prawicowym bądź centroprawicowym. W 2004 r. kontrolę nad Socpresse, czyli 
matczyną fi rmą, do której należał „Le Figaro”, przejęła francuska grupa fi rm Dessault (GIMD). „Le Monde” 
jest to jedyny dziennik, który zachował formułę wieczorną. To znaczy, że pojawia się on po południu z datą 
dnia następnego. Wydawany jest od 1944 r., kiedy to powstał z inicjatywy Charles’a de Gaulle’a. Wychodzi 
on obecnie w nakładzie około 320 000 egzemplarzy. Linia polityczna gazety ma charakter centrolewicowy. 
„Libération”, najmłodszy z tych trzech dzienników, ukazuje się od 1973 r.w nakładzie 140 000 egzemplarzy. 
Jako pierwszy miał swoją stronę internetową. Dziennik reprezentuje orientację lewicową. 
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francusko-amerykańskich, gdyż po drugiej stronie Atlantyku oczekiwano, że nowy 
mieszkaniec Pałacu Elizejskiego przewartościuje politykę Francji i nastąpi zwrot we 
wzajemnych stosunkach, zwłaszcza po trudnym okresie sprawowania władzy przez 
Jacques’a Chiraca. Jeśli chodzi o końcową granicę czasową, czyli 2010 r., to wydawała 
się on najwłaściwsza dla zamknięcia badań nad omawianym tematem. Do tego mo-
mentu upłynęło trzy i pół roku prezydentury nowego szefa państwa francuskiego, 
a więc dosyć dużo czasu, aby nakreślić kierunki polityczne. 

Powrót Francji do struktur wojskowych NATO

W 1966 r. generał Charles de Gaulle podjął decyzję o wycofaniu Francji ze zin-
tegrowanych struktur militarnych NATO. Wynikało to z przekonania o wyjątkowości 
Francji na scenie międzynarodowej, która wywodziła się m.in. ze stałego członkostwa 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zadowalającej pozycji w gospodarce światowej czy po-
siadania broni atomowej. Bezpośrednim powodem wystąpienia stała się odmowa An-
glosasów utworzenia dyrektoriatu trzech państw: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych, który miałby podejmować decyzję dotyczące bezpieczeństwa świato-
wego, zaproponowanego w 1958 r. przez de Gaulle’a. Chodziło o posiadanie równego 
statusu z pozostałymi dwiema potęgami. Ważna była także samodzielność nuklearna 
oraz chęć wycofania francuskich żołnierzy spod dowództwa militarnego NATO, które 
było kierowane przez amerykańskiego generała. Nie było tajemnicą, że dla Charles’a de 
Gaulle’a to właśnie od niezależności polityki wojskowej należało rozpocząć emancypa-
cję spod amerykańskich wpływów. W takich oto okolicznościach, 7 marca 1966 r. gene-
rał wysłał list do Lyndona Johnsona, w którym poinformował go o wycofaniu Francji ze 
zintegrowanych struktur wojskowych NATO. 

Od lat 90. XX w. rozpoczęło się przewartościowanie podejścia do pełnego uczest-
nictwa w NATO, a Francja stopniowo koordynowała swoje działania z Paktem. Wyra-
zem tego była decyzja prezydenta Francois’a Mitteranda o wysłaniu francuskich żołnie-
rzy do Bośni i Hercegowiny, w ramach misji pokojowej UNPROFOR w 1992 r., którzy 
częściowo podlegali dowództwu NATO. 

We wrześniu 2007 r. prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, po raz pierwszy wyraźnie 
określił warunki powrotu swojego kraju do struktur militarnych Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Jednocześnie potwierdził stawiane wymagania do pełnej rein-
tegracji. Dziennik „Libération”, powołując się na wywiad z Sarkozy’m, przeprowadzo-
ny przez „New York Times’a”, podał te wymogi. Przede wszystkim prezydent uzależniał 
kwestię powrotu od zdecydowanego wzmocnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony (EPBiO). Inny postulat dotyczył nowego podziału odpowiedzialności 
w Pakcie i dzięki temu stworzenie wyważonych relacji z USA, co miało wyrażać się 
w zwiększeniu udziału Europejczyków w strukturze dowodzenia NATO. Nicolas Sar-
kozy nie ukrywał swoich skłonności proatlantyckich, mówił o tym, że należało prze-
stać przedstawiać Sojusz jako „stracha na wróble”2. W ocenie dziennika, warunki po-

2 Paris redevient <Otan compatible>, „Libération”, 25 września 2007, s. 9.
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stawione przez prezydenta nie spowodowały załamania dyplomatycznego. Jego propo-
zycja nawiązywała do warunków określonych przez Jacques’a Chiraca na początku jego 
pierwszego mandatu. Jak przypomniał „Libération”, szef państwa zapowiadał powrót 
Francji do struktur militarnych, w zamian za odpowiedzialne stanowisko, a mianowicie 
Dowództwo Południowe NATO z bazą w Neapolu, które zarządzało wszystkimi siłami 
na Morzu Śródziemnym, wliczając w to VI ; otę amerykańską. Kierowanie tą jednostką 
było dla Francuzów niezwykle ważne, gdyż dawałoby im kontrolę nad regionem Mo-
rza Śródziemnego, gdzie chcieli odgrywać rolę siły dominującej. Według Chiraca takie 
stanowisko było całkowicie uzasadnione. Dla Francji region ten miał ogromne znacze-
nie zarówno z punktu widzenia doktrynalnego, jak i strategicznego. Jednakże według 
dziennika, źle pokierowane działania przyniosły < asko Chiracowi. Ponadto Ameryka-
nie nie byli skłonni do oddania tego ważnego dowództwa Europejczykom. Dwanaście 
lat później, Nicolas Sarkozy, ponownie „wyciągnął” sprawę na stół, ale bez precyzowa-
nia jakich stanowisk Francja oczekuje. 

Jak podał „Le Monde”, według Sarkozy’ego Francja była gotowa wznowić swoje peł-
ne członkostwo w NATO w 2007 r., ale potrzebne było do tego spełnienie kilku warun-
ków. W ocenie dziennika, należało skupić się na domenie wojskowej. Europejczycy po-
winni dostać więcej stanowisk dowódczych, a Europa Obrony nabyć prawdziwą auto-
nomię, która pozwoliłaby jej pójść naprzód. Według „Le Monde”, całkowita reintegracja 
Francji z NATO byłaby jednak bardzo symboliczna3. Już w 1995 r. kraj de facto powrócił 
na łono zintegrowanego dowództwa, wysyłając przedstawiciela do Komitetu Militarne-
go. Krok ten został potwierdzony w 2004 r., kiedy to Paryż wysłał żołnierzy do SHAPE 
(Naczelnego Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie) i do ACT (Do-
wództwa Sojuszniczego ds. Transformacji) w Norfolk (Wirginia, USA). 

Dziennik „Le Figaro” zauważył, że cała „akcja” powrotu do struktur militarnych 
NATO rozpoczęła się już w sierpniu 2007 r., kiedy to Nicolas Sarkozy powoli zaczął wy-
rażać życzenie, by Francja zajęła właściwe sobie miejsce w Organizacji. Dziennik postawił 
pytanie, czy powrót do struktur militarnych to rzeczywiście szansa dla kraju. Zwolennicy 
zbliżenia twierdzili, iż Francja traciła podwójnie. „Le Figaro” przytoczył wypowiedź jed-
nego z wyższych wojskowych francuskich, który skonstatował, iż Francuzi sprawiają wra-
żenie jakby najpierw chcieli dla zasady mówić „nie”, natomiast później robią lub zgadzają 
się na wiele rzeczy, w rezultacie czego „tracą w kategoriach zysku politycznego, wpływów, 
wizerunku, mając jednocześnie duży wkład w działania”4. Drugim problemem, który do-
strzegła gazeta, podobnie jak „Le Monde”, był sposób wynegocjowania pełnego powrotu 
do NATO. Według dziennika, Paryż musiał uzyskać strategiczne stanowiska, nie tylko dla 
Francji, ale też dla całej Europy. Jednocześnie francuskie zbliżenie do NATO oznaczało de 

facto, że Europa nie miała w ambicjach, przynajmniej w najbliższym okresie, zapewnienia 
sobie zbiorowej obrony. W ostateczności dziennik uznał, iż kompletny powrót do NATO 
nie był znaczącą zmianą polityczną, ale raczej wyjaśnieniem sytuacji.

3 L. Zecchini, Le grand marchandage France-OTAN, „Le Monde”, 10 listopada 2007, s. 2.
4 A. Grange, La France amorce un <mouvement> vers l’OTAN, „Le Figaro”, 26 września 2007, s. 6.
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W kwietniu 2008 r. miał miejsce szczyt NATO w Bukareszcie, w Rumunii. „Le Mon-
de” zdecydowanie przyznał, że od tego momentu nastąpiła niezaprzeczalna poprawa re-
lacji między Francją a Stanami Zjednoczonymi. W dużym stopniu przyczyniła się do 
tego zapowiedź wysłania posiłków francuskich do Afganistanu oraz pozytywne wypo-
wiedzi George’a Busha na temat bezpieczeństwa europejskiego. Twierdził on, że „Eu-
ropejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (poprzedniczka Wspólnej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony) jest użyteczna i niezbędna”5. Nicolas Sarkozy, wyrażał szczere za-
dowolenie z takiej zmiany podejścia Waszyngtonu, mówiąc nawet o pewnego rodzaju 
„zwrocie historycznym” w polityce USA. W opinii dziennikarza Laurent’a Zecchini, ni-
gdy wcześniej amerykański prezydent nie zajął tak zdecydowanej pozycji w kwestii bez-
pieczeństwa europejskiego. Podczas szczytu przywódca państwa francuskiego zazna-
czył, że przyjdzie odpowiedni moment, kiedy to Francja powróci do pełnego członko-
stwa w NATO. W rzeczywistości, odnosił się do planowanego szczytu z okazji 60-lecia 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przypadającego na kwiecień 2009 r. Sza-
cował, że wtedy to zakończy się proces odnowy relacji Francji z NATO. W przekona-
niu „Le Monde”, Nicolas Sarkozy wyniósł ciekawą lekcję z zakończonego szczytu: „Im 
bliższymi jesteśmy przyjaciółmi Amerykanów, tym bardziej jesteśmy niezależni, lepiej 
możemy budować Europę, a zwłaszcza Europę Obrony”6. 

Kiedy w lutym 2009 r. Nicolas Sarkozy ogłosił, iż chce, aby powrót Francji do zinte-
growanych struktur wojskowych NATO został szczegółowo uzgodniony na szczycie 3 i 4 
kwietnia w Strasburgu i Kehl, wywołał debatę na temat polityki zagranicznej państwa, ja-
kiej nie odnotowano od dłuższego czasu. Głosy „za” widziały w decyzji prezydenta natu-
ralną, czysto techniczną ewolucję prowadzoną od kilku lat, zaś te „przeciw” rozprawiały 
o doniosłym akcie politycznym, który miał osłabić pozycję Paryża na świecie.

Fala krytyki pojawiła się zarówno na lewicy, jak i na prawicy francuskiej. Socjali-
ści w większości byli wrodzy wobec takiego kroku, który w ich opinii ustawiłby Francję 
w szeregu nakreślonym przez Stany Zjednoczone. Tezę o atlantyckim „wirażu” podzie-
lała Partia Komunistyczna i skrajna lewica7. Zarówno prawica, jak i lewica oceniały, 
iż kraj ryzykował utratę swojej specy< czności na arenie międzynarodowej i wysłaniem 
do świata niebezpiecznego sygnału podporządkowania Francji polityce amerykańskiej. 
Uznano, iż pełny powrót do NATO był zwykłą formalnością, która niestety spowodu-
je trudności w powiedzeniu „nie”8. Takie stanowisko przedstawiał m.in. Louis Gautier, 
specjalista Partii Socjalistycznej do spraw obronności, uważał to za niewłaściwe i oba-
wiał się osłabienia „niezależności operacyjnej” Francji. Według niego, jeśli Francuzi 
mieli być „w pociągu prowadzącym do NATO, nie znaleźliby się w lokomotywie do 
Unii Europejskiej”9. W jego słowach wyczuć można także niezadowolenie z niewystar-
czających negocjacji prowadzonych w tej kwestii. 

5 L. Zecchini, Rapprochement franco-américain sur l’OTAN, „Le Monde”, 5 kwietnia 2008, s. 6.

6 Ibidem.
7 L. Zecchini, Débat sur le retour complet de la France dans l’OTAN, „Le Monde”, 2 kwietnia 2009, s. 4.
8 I. Lasserre, Quand Mitterrand, déjà, négociait le retour dans l’Otan, „Le Figaro”, 11 marca 2009, s. 2.
9 Ibidem.
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Ségolène Royal uważała, że pożądana byłaby debata na ten temat. Decyzja o po-
wrocie na łono zintegrowanego dowództwa implikowała, według Royal, „potrójną 
sprzeczność: na temat ewolucji dzisiejszego świata, roli Francji i Europy w stosunkach 
międzynarodowych, gwarancji wspólnego bezpieczeństwa”. Dla niej Sojusz pozostawał 
„organizacją naznaczoną zimną wojną” i wydawał się „zbrojnym ramieniem Zachodu 
na świecie”10. Działaczka Partii Socjalistycznej była przekonana, że Francja nie mogłaby 
już dłużej odgrywać roli mediatora międzynarodowego, gdyż po pełnej reintegracji sta-
łaby się „naznaczona” przynależnością do jednego z obozów politycznych11.

Dnia 17 marca 2009 r. we francuskim parlamencie odbyła się debata i głosowa-
nie nad przedstawionym przez Nicolasa Sarkozy’ego projektem powrotu Francji do 
zintegrowanych struktur wojskowych NATO. Premier François Fillon złożył jed-
nocześnie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Jak relacjonował dzien-
nik „Libération”, przed głosowaniem wystąpił premier, a następnie rozgorzała go-
rąca debata w niższej izbie parlamentu. Fillon zauważył, że pełen powrót Francji na 
łono Paktu to jedynie „przystosowanie”, które nie wywołuje większego poruszenia 
na scenie międzynarodowej. 

Lionel Jospin posądził prezydenta o podjęcie decyzji o pełnym powrocie do NATO 
na długo przed debatą parlamentarną na ten temat, podczas której według niego pre-
mier chciał bardziej od otrzymania wsparcia pokazać, że nie ma podziałów w tej kwe-
stii. Były premier uznał, że Francja zintegrowana pod dowództwem wojskowym NATO 
w przeszłości, nie miałaby politycznej ani praktycznej możliwości odmówienia udziału 
w drugiej wojnie w Iraku. W odpowiedzi na takie zarzuty, premier François Fillon za-
pewniał, że Francja nie cedowała nic ze swojej niezależności. W relacjach z USA Fran-
cja miała pozostać „sojusznikiem, ale nie wasalem, wierna, lecz niezależna”, a w obliczu 
hegemonicznych pokus, kraj będzie bronił międzynarodowej legalności i multilatera-
lizmu12. Koniec końców większość (329 głosów, przeciwko 228) głosowała za udziele-
niem wotum zaufania rządowi, a więc i za pełnym powrotem Francji do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego.

Guy Tessier, deputowany Unii na rzecz Ruchu Ludowego, zadeklarował, że jest zwo-
lennikiem utrzymania status quo, by nie zagrozić „partykularyzmowi” Francji. Również 
François Bayrou, z Ruchu Demokratycznego, był przeciwny powrotowi do struktur 
wojskowych, które generał de Gaulle zdecydował się opuścić w 1966 r. Według niego, 
zostając poza zintegrowanymi strukturami wojskowymi NATO, Francja dysponowała 
wolnym głosem, zdolnym do oparcia się presjom i wyborom politycznym odmiennym 
od racji francuskiej. De< niując decyzję prezydenta, powiedział, że jest to „amputacja 
dla Francji”13.

10 Pour Ségolène Royal, l’OTAN, c’est non, „Libération”, 17 lutego 2009, s. 12.
11 S. Royal, Nicolas Sarkozy commet un contresens en réintegrant l’OTAN, „Le Monde”, 17 lutego 2009.
12 A. Auffray, D. Revault d’Allonnes, Otan: Fillon obtient la confi ance des deputes, „Libération”, 18 marca 

2009, s. 14.
13 A. Zennnou, La defense éclairée des intérêts de notre pays, „Le Figaro”, 12 marca 2009, s. 3.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   159 2011-12-14   10:08:22



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

160

Po przeprowadzeniu sondaży okazało się, że Francuzi wydawali się popierać decy-
zję Nicolasa Sarkozy’ego odnośnie powrotu do struktur wojskowych NATO14. Według 
sondażu l’Ifop, 58% respondentów optowało za wyborem dokonanym przez szefa pań-
stwa, natomiast zgodnie z badaniem LH2 było to 52%15. Dla porównania, według son-
dażu l’Ifop przeprowadzonego w marcu 1966 r., zwolenników wycofania Francji z So-
juszu było tylko 22%16. Określono także, iż w 2009 r. najbardziej życzliwi dla pełnego 
powrotu byli ludzie młodzi (71% zwolenników było poniżej 25 roku życia) i przedsta-
wiciele klas wyższych. 

„Symboliczny” powrót Francji do NATO miał miejsce 3 i 4 kwietnia 2009 r. podczas 
jubileuszowego Szczytu we francuskim Strasburgu i niemieckim Kehl. Przywódcy państw 
członkowskich przeszli przez most „Dwóch brzegów”, łączący obie miejscowości ze sobą. 
Angela Merkel przywitała ich po niemieckiej stronie, a następnie razem przeszli na stro-
nę francuską, gdzie powitał ich Nicolas Sarkozy. Było to specjalnie zaaranżowane, aby za-
symbolizować powrót Francji do zintegrowanych struktur dowódczych Sojuszu Północ-
noatlantyckiego, który został o< cjalnie potwierdzony w czasie szczytu. 

Według „Le Figaro” prawdziwe pytanie nie dotyczyło roli Francji w NATO, ale 
zdolności oddziaływania na Amerykanów w celu przeobrażenia Sojuszu, który utrzy-
mywał skostniałą strukturę od 1989 r. Istniała realna szansa silnego oddziaływania na 
rozwój i przekształcanie Paktu w stronę bardziej elastycznego, otwartego i aktywnego. 
Wzmocniona wewnętrznie Francja miałaby realny wpływ na tę transformację. W sen-
sie wojskowym powrót Francji do struktur militarnych NATO nie wprowadzał więk-
szych zmian. Kiedy państwo uczestniczyło w operacji, żołnierze francuscy byli zinte-
growani w strukturach dowództwa operacyjnego. Zauważono, że w kwestiach symboli, 
efekt mógł być znaczący. Do tego momentu specy< czny status Francji w NATO wi-
dziany był, szczególnie w krajach arabskich, jako symbol pewnej niezależności w sto-
sunku do Stanów Zjednoczonych i dowód chęci dążenia do stworzenia autonomii dla 
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ta utrata wizerunku ryzykowała osła-
bieniem Francji i Europy oraz dalszym naruszeniem relacji transatlantyckich. Jednakże 
„Le Figaro” był zdania, iż bezpieczeństwo europejskie nie było możliwe bez normaliza-
cji stosunków między Francją i NATO w realiach, które jednak uległy znacznej zmianie 
od czasów zimnej wojny. 

Zdaniem „Le Figaro”, uczestnicząc we wszystkich strukturach, możliwe stawało 
się wywieranie rzeczywistego wpływu nie tylko na decyzje, ale także, a może i przede 
wszystkim, na prowadzenie operacji. Wybór Sarkozy’ego oceniono jako środek do zre-
formowania relacji transatlantyckich, a nie cel sam w sobie17. Ponadto miejsce Francji 

14  http://www.france-amerique.com/articles/2009/03/11/la-france-defend-son-retour-complet-dans-l-otan.html 
13 maja 2011.

15  http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire9mars09.pdf 
13 maja 2011.

16 http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Sondage-Francais-partisans-Otan-Ifop-Paris-
Match-82768/ 13 maja 2011.

17 B. d’Aboville, Les consequences du retour de la France dans l’OTAN, „Le Figaro”, 12 marca 2009, s. 14.
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w NATO to także wzmocnienie akcji przeciwko terroryzmowi, zagrażającemu państwu 
francuskiemu „nie bardziej, ale też nie mniej niż innym”18. Sam Sarkozy, po dojściu do 
władzy Obamy miał nadzieję, że podjęta decyzja zadziała jak przyspieszenie dla rozwo-
ju bezpieczeństwa europejskiego. 

„Le Monde” przytoczył kilka faktów dotyczących udziału Francji w NATO. Po-
mimo wycofania w 1966 r. ze struktur dowódczych Sojuszu, państwo pozostawa-
ło czwartym członkiem NATO pod względem wkładu finansowego i piątym pod 
względem liczebności wojsk. Posiadało swoją reprezentację w Komitecie Wojsko-
wym, a także brało udział we wszystkich ważniejszych operacjach Paktu, w szcze-
gólności w Bośni, Kosowie i operacji „Enduring Freedom” w Afganistanie. Jeśli 
chodzi o konsekwencje militarne pełnego powrotu do NATO, to około 800 dodat-
kowych oficerów miało zająć stanowiska w NATO w ciągu 3 lat. Do 2012 r. Fran-
cuzi, pod względem liczebności posiłków, mają być na równi z Włochami (950), 
trochę mniej liczni niż Brytyjczycy (1000) i wyraźnie mniej niż Niemcy (1600) 
czy Amerykanie (2200). Jak podał dziennik, producenci uzbrojenia liczyli na zyski 
z „powrotu”, związane głównie z nowymi zamówieniami. Paryż znowu miał zasia-
dać w Komitecie Planowania Obronnego, który oficjalnie jest kluczową instancją 
podejmowania decyzji w sprawach dotyczących zintegrowanej struktury wojsko-
wej. Przyłączając się do DPC (The Defence Planning Committee) Francja miałaby 
możliwość wpływania na warunki dotyczące operacji wojskowych. Istnieje 38 sta-
łych komitetów w NATO, a Francja nie zasiadała w dwóch z nich: właśnie w DPC 
i Grupie Planowania Nuklearnego (The Nuclear Planning Group – NPG). Paryż nie 
dołączył jednak do tej ostatniej, ponieważ nie chciał odpowiadać na pytania doty-
czące jego sił odstraszania nuklearnego19. 

„Libération”, podobnie jak jego konkurenci, postawił tezę, iż w kwestiach militar-
nych powrót do zintegrowanego dowództwa nie wprowadzi wiele zmian, gdyż Francja 
była obecna w operacjach w Bośni, Kosowie czy Afganistanie. Jednak na poziomie sym-
boli, decyzja prezydenta miała się przyczynić do rozwiania i zażegnania niechęci, ciągle 
jeszcze żywej po stronie liderów amerykańskich, a dotyczącej decyzji Charles’a de Gaul-
le’a z 1966 r. o opuszczeniu dowództwa zintegrowanego, implikującej wydalenie perso-
nelu NATO z Paryża i zamknięcie amerykańskich baz we Francji. 

 W przekonaniu „Le Figaro”, kluczowym elementem ponownego zaangażowa-
nia się Francji w Sojuszu było objęcie funkcji Naczelnego Dowódcy NATO ds. Trans-
formacji w Norfolk (Wirginia) przez generała Stéphane’a Abrial’a, 9 września 2009 r. To 
strategiczne dowództwo, zaprojektowano mając na względzie przeprowadzenie militar-
nej transformacji sił Sojuszu i usprawnienia ich skuteczności wojskowej. Należy zauwa-
żyć, iż po raz pierwszy w 60-letniej historii Organizacji, o< cer innej narodowości niż 
amerykańska zajął stanowisko tradycyjnie przekazywane generałom USA20. Ponadto, 

18 M. Alliot-Marie, La France dans l’Otan: le choix de la responsabilité, „Le Figaro”, 17 lutego 2009, s. 14.
19 L. Zecchini, Ce qui change avec le <retour> de la France, „Le Monde”, 19 marca 2009, s. 12.
20 P. Gelle, La France, pièce maîtresse de la nouvelle stratégie de l’Otan, „Le Figaro”, 10 września 2009, s. 14.
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jak podał „Le Monde”, w lipcu 2009 r., francuski generał Philippe Stolz stanął na czele 
dowództwa sił szybkiego reagowania w Lizbonie21. 

Rok po powrocie do struktur wojskowych NATO, Francja zauważała ogromny 
wzrost swoich wpływów w łonie Sojuszu Północnoatlantyckiego, poinformował „Le Fi-
garo”. Było to przede wszystkim zdanie wyrażane przez generała Abrial’a, który stał na 
czele ACT. Uważał, że to wydarzenie wymazało nieufność takich partnerów Francji, jak 
Wielka Brytania i państwa Europy Wschodniej, które podejrzewały Paryż o chęć osła-
bienia Paktu na rzecz bezpieczeństwa europejskiego22. Według dowódcy, korzyści nie 
ograniczały się jedynie do zacieśnienia stosunków transatlantyckich. W Norfolk Fran-
cuzi byli bezpośrednio zaangażowani w działania zmierzające do reformy NATO. „Le 
Figaro” ocenił, że po zakończeniu prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, polityka 
bezpieczeństwa i obrony stała się „niesłyszalna”23. Odniesiono wrażenie, iż bezpieczeń-
stwo Europy utrzymywało się poniżej poziomu, który obiecywano przeskoczyć. Trud-
no w ostateczności nie zgodzić się ze stwierdzeniem gazety, że tak jak w Brukseli, tak 
i w Waszyngtonie, Francja była postrzegana jako „partner jak każdy inny, może tylko 
trochę bardziej trudny w zarządzaniu”24.

Pozytywna współpraca w Afganistanie

Francja była zaangażowana w Afganistanie od samego początku działań wojen-
nych, natychmiast po uruchomieniu przez Amerykanów operacji „Enduring Freedom”. 
Zaraz po utworzeniu Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), bata-
lion składający się z 220 żołnierzy francuskich przybył do afgańskiego miasta Mazar-e-
Sharif, na północy kraju. 

W czerwcu 2007 r. Nicolas Sarkozy wyraził swoje wątpliwości dotyczące długo-
terminowej obecności militarnej w Afganistanie. Dziennik „Le Monde”, przyznał pre-
zydentowi rację, że strategia wyłącznie wojskowego zaangażowania w długim okresie 
nie była dobrym rozwiązaniem. W przekonaniu gazety, opinia Sarkozy’ego nie od-
zwierciedlała niezgody ze Stanami Zjednoczonymi i nie sugerowała wycofania wojsk 
z Afganistanu25. 

Już podczas przemówienia w Kongresie USA, 7 listopada 2007 r., szef państwa 
francuskiego zapewnił, że Francuzi pozostaną tak długo zaangażowani w Afganista-
nie, jak tylko będzie trzeba, ponieważ to, o co chodziło w tym kraju, to przyszłość 
wartości Sojuszu Atlantyckiego. Podkreślał, że w tym temacie „Ameryka może liczyć 
na Francję”26. W opinii „Le Figaro”, takie deklaracje mogły usunąć wrażenie „chwiej-

21 La lourde facture du retour de la France dans l’OTAN, „Le Monde”, 6 listopada 2009, s. 8.
22 I. Lasserre, La France à plein régime dans l’Otan, „Le Figaro”, 1 czerwca 2010, s. 17.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 N. Nougayrède, Dan Fried: <M. Sarkozy ne cherche pas à faire de l’Europe un contrepoids à l’Améique>, 

„Le Monde”, 23 czerwca 2007, s. 5.
26 Congrès des États-Unis d’Amérique, Discours de M. Nicolas Sarkozy président de la République Française, 

Washington – Mercredi 7 novembre 2007, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2007/con-
gres-des-etats-unis-d-amerique.7569.html 15 maja 2011.
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ności” z okresu kampanii wyborczej. Jako kandydat na prezydenta, Sarkozy wyrażał 
zdanie, iż Francuzi nie będą włączeni w akcję w Afganistanie w nieskończoność. Po 
drugiej stronie Atlantyku to oświadczenie zostało zinterpretowane jako otwierające 
drogę do wycofywania wojsk francuskich. Podczas konferencji prasowej z George-
’m Bushem, Nicolas Sarkozy dodał, iż rozważany był najlepszy sposób pomocy dla 
wprowadzenia demokracji w Afganistanie. „Czy to przez działania szkoleniowe, czy 
poprzez inne środki militarne, dyskusje na ten temat nie ustawały”, kontynuował. Na-
tomiast Bush nie ukrywał zadowolenia, że był „partnerem dla pokoju”. Jednocześnie 
dziennik stwierdził, że poza tymi oznakami solidarności transatlantyckiej, nie zapo-
wiadało się, by Paryż zamierzał zmieniać charakter swojego zaangażowania w Afga-
nistanie27. Po pierwsze, dlatego że pewne gesty zostały wykonane. Między innymi 
24 października 2007 r. minister obrony, Hervé Morin, zakomunikował NATO wy-
słanie 50 instruktorów na południe Afganistanu do Uruzgan, regionu powierzone-
go siłom holenderskim. To na szczycie w Rydze w 2006 r., Paryż zgodził się dostar-
czyć zespoły mentorów (OMLT – Operacyjne Zespoły Doradczo-Szkoleniowe) do 
afgańskich jednostek operacyjnych. W 2007 r. Nicolas Sarkozy zapowiedział wysła-
nie trzech dodatkowych zespołów, a mianowicie 150 wojskowych. Co więcej, od paź-
dziernika 2007 r. sześć francuskich Mirage, wcześniej stacjonujących w Tadżykista-
nie, zostało skierowanych na południe kraju, do Kandaharu. Niby środek techniczny, 
ale również został zinterpretowany jako gest w stronę sojuszników i doceniony przez 
Amerykanów. Zdaniem „Le Figaro”, interwencja w Afganistanie to wojna niepewna. 
Dla dziennikarza niejednoznaczne wydawało się, czy Francja była gotowa na „głębo-
kie zanurzenie się” w ten kon; ikt. 

W kwietniu 2008 r., podczas szczytu NATO w Bukareszcie, Nicolas Sarkozy po-
twierdził wysłanie batalionu około 700 żołnierzy do Afganistanu. Jak podał „Le Figaro”, 
żołnierze ci mieli być skierowani na południe kraju do walki z talibami. Mieli oni zająć 
pozycje obok oddziałów amerykańskich, obecnych na granicy z Pakistanem, w ramach 
ISAF. Ich misja polegała na wsparciu Afganistanu i rekonstrukcji kraju. Podsumowu-
jąc, w 2008 r. Francja dysponowała 1600 żołnierzami w Afganistanie. Łącznie z nowym 
wsparciem, miało to stanowić 2300 wojskowych, co plasowało państwo na piątej po-
zycji pod względem liczebności w ISAF, który łącznie liczył 47 000 żołnierzy pocho-
dzących z około 40 krajów. Jednocześnie wspomniano, że szef państwa francuskiego 
nie wspomniał o wysłaniu sił specjalnych, gdyż „nie było wiadomo, czy taka potrzeba 
zaistnieje”28. Ponadto dodał, że Afganistan to problem strategiczny dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego, ale najważniejsza była pomoc w odbudowie kraju, a nie beztermi-
nowa obecność wojskowa. „Le Figaro” postawił pytanie czy ta wojna była w ogóle do 
wygrania. Prezydent Francji korygował, że to nie była wojna, a raczej walka przeciwko 
terrorystom i talibom, dlatego należało pomóc rządowi afgańskiemu w uporaniu się 

27 A. de la Grange, La France se prepare à un engagement accru en Afghanistan, „Le Figaro”, 9 listopada 
2007, s. 3.

28 A. Barluet, Paris envoie des renforts en Afghanistan, „Le Figaro”, 4 kwietnia 2008, s. 6.
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z nimi. „Jeśli mówilibyśmy o wojnie, byłaby przegrana. Nikt nigdy nie wygrał w Afga-
nistanie. Rosjanie przegrali ze 150 000 siłami…” – dodawał Sarkozy29. Decyzję Sarkozy-
’ego oceniano jako chęć głębszego zaangażowania w sprawy NATO. Trzeba też zazna-
czyć, że postanowienie prezydenta Francji niejako uratowało Sojusz przed trudną sytu-
acją. Mianowicie Kanadyjczycy, którzy w Kandaharze posiadali batalion składający się 
z 2500 żołnierzy, w momencie kiedy 80 z nich poniosło śmierć, postawili warunek, że 
jeśli nie otrzymają w najbliższym czasie wsparcia, wycofają się z Afganistanu już w 2009 
r. Na tym by się pewnie nie skończyło, gdyż za nimi mogliby pójść Holendrzy, dyspo-
nujący oddziałami w pobliskiej prowincji Uruzgan. Z pewnością taką decyzję wsparł-
by fakt, iż większość holenderskiej opinii publicznej była przeciwna udziałowi w woj-
nie. W rezultacie wycofanie około 5000 kanadyjskich i holenderskich żołnierzy dopro-
wadziłoby do głębokiego kryzysu w NATO i przypuszczalnie do oddania południowej 
części Afganistanu talibom. Dlatego decyzję Sarkozy’ego mocno doceniano, a on sam 
zyskał kilka punktów w oczach sojuszników Francji. 

Jak przytoczył „Libération”, w przeciwieństwie do Iraku, interwencja w Afgani-
stanie została zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, co nadawało 
jej legalności. Legitymizacji dodawał jej także fakt, że talibowie nie tylko zabezpieczali 
sprawców ataków z 11 września 2001 r., ale 7 lat później, ich zwycięstwo stałoby się tra-
gedią dla kraju i pełną destabilizacją sąsiadującego Pakistanu. Co gorsza, wzmocniło-
by to sieci dżihadu przywracając im bazy terytorialne oraz „nakarmiło” ich mitologię, 
wraz z pojawieniem się całkowitej kontroli islamu30.Według dziennika, Nicolas Sarkozy 
miał rację uważając, że istotna sprawa rozgrywa się w Afganistanie i nie można było po-
zwolić na powrót talibów ani Al-Kaidy do Kabulu. Dziennikarz przyznał, że tysiąc żoł-
nierzy francuskich mogłoby rzeczywiście robić różnicę, zwłaszcza kiedy inne państwa 
członkowskie NATO zwiększały swój stan liczbowy i gdy okazało się, że siła wojskowa 
nie była tak nieistotna, jak wcześniej przewidywano. Samo wojsko jest natomiast nie-
wystarczalne, jeśli nie wpisuje się w strategię polityczną. W przekonaniu „Libération”, 
można tu wyróżnić dwa istotne fakty. Po pierwsze, przybycie posiłków amerykańskich 
do Iraku spowodowało spadek przemocy w tym kraju, a po drugie, to nie waleczność 
mudżahedinów afgańskich pozwoliła im pozbyć się Armii Czerwonej, ale pieniądze 
Arabii Saudyjskiej, armia amerykańska i bazy, które zaproponowali im Pakistańczycy31. 
„Libération” zauważył, iż bardzo ważne znaczenie miały działania polityczne i powinno 
się je rozwijać. Natomiast nie ukrywał zdziwienia nie postawieniem żadnych realnych 
warunków Amerykanom przez Nicolasa Sarkozy’ego. Według dziennika, ciesząc się ze 
zdobytej sympatii, prezydent mógł pozwolić sobie na więcej i stawiać żądania, ażeby 
zmienić obrót spraw w Afganistanie oraz kwestie bezpieczeństwa europejskiego. 

Według „Le Monde”, w kwestii Afganistanu wcześniej ukryte różnice zostały zaak-
centowane w momencie utraty wpływów administracji Busha pod koniec jego manda-

29 Ibidem.
30 B. Guetta, L’enjeu afgan, „Libération”, 1 kwietnia 2008, s. QUO37.
31 Ibidem.
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tu. W czerwcu 2008 r., podczas wizyty prezydenta USA w Paryżu, Sarkozy przypomniał 
swoje wcześniejsze słowa o pozostaniu Francji w Afganistanie, dopóki będzie istniała 
taka potrzeba. Oznajmił, że wspieranie prezydenta tego kraju, Hamid’a Karzaï’a, było 
„obowiązkiem wszystkich demokracji”32.

Feralną datą dla Francuzów okazał się 18 sierpnia 2008 r., kiedy to śmierć ponio-
sło 10 żołnierzy francuskich, a 21 zostało rannych. Miało to miejsce w czasie zasadzki, 
jaką zastawili na nich talibowie 50 km na wschód od Kabulu. Wydarzenie wywołało 
istną burzę w samej Francji i rozpaliło opinię publiczną. Można pokusić się o stwier-
dzenie, iż to właśnie tego dnia Francuzi zdali sobie sprawę, że ich oddziały biorą udział 
w prawdziwej wojnie. Nie cichły pytania o celowość afgańskiej misji. „Le Monde” przy-
pomniał, że do tego tragicznego dnia w Afganistanie zginęło 14 żołnierzy francuskich 
w starciach, atakach czy wypadkach33. Według Nicolasa Sarkozy’ego, Francji zadano po-
tężny cios, ale w dalszym ciągu była gotowa i „zdecydowana na walkę przeciwko terro-
ryzmowi w imię demokracji i wolności”34. Cała sytuacja pokazała, że talibowie chcieli 
udowodnić rządowi w Kabulu, jak wąski posiada on zasięg wpływów, natomiast siłom 
międzynarodowym, że ich misja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, a życiu żoł-
nierzy zagrażało ogromne niebezpieczeństwo. 

 Wydarzenia z sierpnia 2008 r. określono jako największą tragedię we francu-
skich siłach zbrojnych od 1983 r. Pojawiły się także doniesienia, że część żołnierzy fran-
cuskich nie zginęła od ataku talibów, ale od pocisków samolotów NATO, które miały 
udzielić pomocy Francuzom. Takie „rewelacje” opublikował na swoich łamach dzien-
nik „Le Monde”. Dodatkowo podano, iż straty mogłyby być mniejsze, gdyby dowódz-
two sił francuskich zareagowało natychmiast, co prawdopodobnie zeznali dziennika-
rzowi ranni żołnierze. Rzecznik NATO, Carmen Romero, odpierała zarzuty gazety po-
dając, że były nieuzasadnione. 

Dziennik „Libération” zastanawiał się nad możliwym rozwiązaniem całego kon; ik-
tu i przedstawił tezę, że najgorszą metodą w tamtym momencie było po prostu wyjście 
z Afganistanu35. Interwencja afgańska, w przeciwieństwie do Iraku, posiadała legity-
mizację, była tragiczną, ale jednak koniecznością. Ci, którzy przekonywali, że należało 
ogłosić wyjście z Afganistanu powinni zauważyć, że byłoby to podjęcie ryzyka przyzna-
nia Al-Kaidzie groźnej podstawy do dalszego działania. W przekonaniu „Libération”, 
wcale nie oznaczało to, że należy zostać w tej wojnie bez żadnego krytycznego słowa 
wobec brutalnej, niezrozumiałej amerykańskiej strategii36. Dziennikarz Laurent Jo[ rin, 
pyta „jak wygrać wojnę, która jest militarnie nie do wygrania”. Podobnie jak „Le Figaro”, 
„Libération” zauważył, że talibom, opętanym bezwzględną chęcią śmierci, praktycznie 
udało się otoczyć Kabul i udowodnić swoją siłę. Dlatego nie można było zbyt łatwo i za 

32 N. Nougayrède, Washington et Paris s’accordent sur l’Iran mais divergent sur la Syrie, „Le Monde”, 
14 czerwca 2008, s. 5.

33 Dix soldats français ont été tués en Afghanistan, ,,Le Monde”, 19 sierpnia 2008, s. 6.
34 J. B., Dix soldats français tués en Afghanistan, ,,Le Figaro”, 19 sierpnia 2008.
35 L. Joffrin, Tragique nécessité, ,,Libération”, 20 sierpnia 2008, s. 6.
36 L. Joffrin, Risques, ,,Libération”, 21 sierpnia 2008, s. 4.
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wcześnie wycofać się, bo równałoby się to z oddaniem kraju w ich ręce, a to, zgodnie 
według wszystkich trzech dzienników, byłoby najgorszym zakończeniem. 

 We wrześniu 2008 r., odbyła się debata we Francuskim Zgromadzeniu Naro-
dowym na temat dalszej obecności tego kraju w Afganistanie. Zdecydowano o konty-
nuacji zaangażowania (343 głosy „za”), ale cała lewica głosowała przeciwko (210). Za 
pozostaniem byli głównie deputowani UMP i Nowego Centrum. Partia Socjalistyczna 
uzasadniała, że wojna w Afganistanie przekształcała się w „wojnę okupacyjną”, dlatego 
pozostanie niosłoby za sobą negatywne konsekwencje. Domagali się zmiany istniejącej 
wówczas strategii i przekształcenia misji francuskich żołnierzy w kierunku szkolenia 
afgańskich wojskowych, by ci później sami mogli przejąć kontrolę w kraju.

W opublikowanym przez „Le Figaro” badaniu dotyczącym problemu afgańskiego, 
a zrealizowanym po śmierci 10 żołnierzy francuskich, widać, że tylko 48% Francuzów 
ufało w tej kwestii prezydentowi Nicolasowi Sarkozy’emu. 55% badanych uważało, że 
należy wycofać oddziały, ponieważ Francja „ugrzęzła w kon; ikcie, na który się nie pi-
sała”37. Dwóch na trzech wyborców lewicy było wrogich zaangażowaniu militarnemu. 
Natomiast 36% francuskich respondentów uważało, że należy utrzymać oddziały, po-
nieważ „uczestniczyły w walce przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi”. 

Pod koniec 2009 r. sytuacja w Afganistanie pogarszała się. Według „Libération”, 
taki stan rzeczy był do przewidzenia już latem 2003 r., kiedy NATO przejęło dowódz-
two nad Międzynarodowymi Siłami Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Strategia „wojny 
przeciwko terroryzmowi” i jej aspekty polityczne, a także „demokratyzacja” Afganista-
nu głoszona przez George’a W. Busha, szybko wykazały brak zgodności i ograniczenia. 
Dziennik przypomniał, iż w kwietniu 2007 r., Nicolas Sarkozy zapewniał, że nie istniał 
nacisk, aby w nieskończoność stacjonować w Afganistanie. Jednakże, po wygranych 
wyborach prezydenckich, był jedyną osobistością europejską, która pozytywnie odpo-
wiedziała na wniosek Busha z kwietnia 2008 r., dotyczący nie tylko wysłania dodatko-
wych 700 żołnierzy, ale także zmody< kowania ich misji38. W opinii gazety, żołnierze 
robili co mogli, ale zmiany były w bardzo nikłym stopniu zauważalne przez większość 
Afgańczyków. Zresztą jak mogło być inaczej, jeśli tylko 5% wydatków wojskowych szło 
na pomoc cywilną. Pytanie brzmiało: jak interwencja, uznana za nieskomplikowaną, 
przekształciła się w wojnę długą i krwawą, w której, według o< cerów francuskich w niej 
uczestniczących, nawet średnioterminowa wygrana była niemożliwa. Tak naprawdę 
zwycięstwo jedynie na polu militarnym było wykluczone w tym kraju. Brakowało per-
spektywy prawdziwego, rzetelnego planu pokoju.  

16 października 2009 r., w wywiadzie dla „Le Figaro”, Nicolas Sarkozy obiecał, że 
„Francja nie wyśle więcej ani jednego żołnierza” do Afganistanu. Zastanawiano się jak 
długo prezydent dotrzyma tego słowa, zwłaszcza gdy Barack Obama twardo naciskał 
na sojuszników Ameryki na wysłanie dodatkowych 10 000 żołnierzy, w tym 1500 Fran-

37 O. Wallaert, Afghanistan: 55% des Français sont pour le retrait des soldats, „Le Figaro”, 22 sierpnia 2008.
38 J. Ch. Cambadelis, La France doit sortir du tout millitaire en Afghanistan, ,,Libération”, 16 października 

2009, s. 20.
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cuzów. Presja była duża. „Libération” przypomina, że od 2007 r. Francja ponad dwu-
krotnie zwiększyła swój udział, wysyłając jednocześnie znaczące środki militarne (bez-
załogowe samoloty, śmigłowce bojowe, artylerię, 150 posterunkowych). Dziennik po-
stawił hipotezę, iż najbardziej prawdopodobne byłoby, gdyby do wiosny 2010 r. Fran-
cja ostatecznie zwiększyła liczbę swoich trenerów przy armii i policji afgańskiej. Nie 
chodziło więc o wysyłanie nowych wojsk, ażeby utrzymać rejon (Sarobi i Kapissa), ale 
o przyspieszenie polityki „afganizacji”39. Idea była prosta: im wcześniej Afgańczycy by-
liby zdolni wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju, tym szybciej siły 
zachodnie mogłyby stamtąd wyjść. 

W przekonaniu dziennika „Le Monde”, Francja odmawiając zaangażowania kolej-
nych żołnierzy w Afganistanie, stała się sojusznikiem powściągliwym i sceptycznym40. 
Według gazety, strategia prezydenta z ostatnich miesięcy 2009 r. nie oznaczała „ani wy-
cofania, ani wzmocnienia”. Oceniono, że retoryka francuskiego szefa państwa straciła 
na intensywności w tym czasie. Wydawało się, że temat walki przeciwko „barbarzyń-
stwu” i „obrona wartości” ustąpiły miejsca konieczności ustabilizowania Afganistanu. 
Natomiast czas do namysłu, podjęty przez Obamę, został uznany przez Sarkozy’ego za 
„niekończące się zwlekanie”41. Wiele wskazywało na to, że prezydent Francji chciał po-
wrócić do strategii z 2007 r., kiedy to mówił o bezsensowności długoterminowego za-
angażowania militarnego.

Wielu Francuzów upatrywało w wygranej Baracka Obamy w wyborach prezydenc-
kich wielkich zmian. Ludzie liczyli, że na nowo postawi on pytanie o fundamenty ame-
rykańskiej polityki bezpieczeństwa, które od 11 września 2001 r. prowadziły świat na 
katastrofalną ścieżkę42. Jednocześnie „Libération” wyrażał głębokie rozczarowanie tym, 
że Obama nie rozpoczął takiej debaty, a jego decyzję z grudnia 2009 r. o skierowaniu 
kolejnych posiłków do Afganistanu oceniono jako chęć eskalacji i przedłużania woj-
ny. Obama zapowiedział datę rozpoczęcia wychodzenia z Afganistanu na lipiec 2011 
r. Niemniej jednak zastanawiano się czy nie był to tylko „wabik”, na który wielu miało 
dać się złapać. „Libération” podchodził dosyć sceptycznie do tej informacji. Dzienni-
karka Lorraine Millot, uznała, że dopiero w przyszłości miało się okazać, czy ogłoszenie 
tej daty będzie niosło za sobą jakieś konkretne działania i czy doprowadzi tę wojnę do 
końca. Szczerze powątpiewała jednak w zdolności Baracka Obamy do przede< niowa-
nia amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. W swoich wypowiedziach z okresu kam-
panii obiecywał, że Stany Zjednoczone będą podejmować efektywniejsze działania na 
świecie43. Dowodem na to miały być chociażby słowa sekretarz stanu, Hilary Clinton, 
która w dalszym ciągu mówiła o „przywództwie światowym” USA. Ale czy zwycięstwo 
amerykańskie w Afganistanie było nadal możliwe? Nie była to prosta kwestia, ale bar-
dzo istotna i znacząca, którą niestety niewielu Amerykanów było gotowych rozważyć. 

39 J. D. Marchet, Renforts: paris dit non en pensant oui, „Libération”, 2 grudnia 2009, s. 4.
40 Le “ni-ni” de Nicolas sarkozy en Afghanistan, „Le Monde”, 4 grudnia 2009, s. 2.
41 Ibidem.
42 L. Millot, Les Etats-Unis devraient quitter l’Otan, „Libération”, 23 października 2010, s. 8.
43 Ibidem.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   167 2011-12-14   10:08:22



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

168

Podobna rzecz tyczyła się Iraku. Te dwie wojny przypominały, że USA nie zawsze dys-
ponują środkami prowadzącymi do zwycięstwa. Oba przypadki niosły za sobą długie, 
kosztowne, „brudne” działania, których wyniki powinny jednak być klarowne. Według 
„Libération” można dedukować, że wojna nie była właściwą odpowiedzią na radyka-
lizm islamski, ale Waszyngton odmawiał wyciągnięcia takich wniosków. 

Jeśli chodzi o stronę francuską, to minister obrony Francji, Herve Morin, zadekla-
rował w październiku 2010 r., że rozpoczęcie „wychodzenia” kontyngentów francuskich 
z Afganistanu mogłoby nastąpić już na początku 2011 r. Członek rządu podkreślił, że 
nie ma to nic wspólnego z pogróżkami kierowanymi pod adresem Paryża ze strony 
Osamy bin Ladena. Jednocześnie nie zabrakło nawiązań do decyzji Baracka Obamy 
o wycofywaniu wojsk amerykańskich i tym właśnie argumentowano datę 2011. Morin 
uzasadniał zapowiedź również tym, że od 2011 r. chciano „przekazywać armii afgań-
skiej odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kilku okręgach”. Co się tyczy gróźb bin 
Ladena, to wiązały się one m.in. z zakazem noszenia burek we Francji, którego znie-
sienia żądał oraz uwolnienia bojowników. Trudno oprzeć się wrażeniu, że taka nagła 
wiadomość francuskiego ministra o możliwości wycofywania francuskich oddziałów 
w niedługim czasie po groźbach przywódcy Al.-Kaidy, rzeczywiście mogła być z nimi 
powiązana. Być może nuta strachu, zwłaszcza po wydarzeniach z 2008 r., została zasia-
na w Pałacu Elizejskim. 

Z sondażu przeprowadzonego w styczniu 2010 roku przez BVA44 wynika, że dla 
przeważającej większości Francuzów (85%) sytuacja w Afganistanie cały czas się pogar-
szała, o poprawie mówiło jedynie 13%. 56% badanych chciało, aby żołnierze francuscy 
opuścili kraj, natomiast 41% było przychylnych pozostaniu45. Pół roku później w lipcu 
2010 roku, l’Ifop przeprowadził podobne badanie, z którego wynika, że aż 70% bada-
nych było przeciwnych interwencji militarnej Francuzów w Afganistanie46. 

Wygasanie sporów w kwestii irackiej 

Zdaniem Ezry Suleimana, profesora nauk politycznych Uniwersytetu Princeton 
i jednego z głównych specjalistów zajmujących się relacjami francusko-amerykańskimi 
w USA, Biały Dom liczył, że uczyni z Iraku „widzialny instrument” demonstracji potęgi 
Stanów Zjednoczonych. Profesor wyraził ubolewanie, że Amerykanie więcej debatowa-
li nad polityką amerykańską w Iraku, niż nad losem Irakijczyków47. 

Francja od samego początku była przeciwna wojnie w Iraku. Jej stanowisko było 
twarde i nie dopuszczało możliwości wysłania swoich żołnierzy na tę „bezsensowną 
wojnę”. Warunkiem przystąpienia byłaby ewentualnie decyzja Rady Bezpieczeństwa 

44  Institut d’études de marché & d’opinion, francuska fi rma zajmująca się badaniem opinii publicznej i marke-
tingu.

45 http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_pour_la_matinale_de_canal/les_francais_et_la_guer-
re_en_afghanistan.html 18 maja 2011.

46  http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1212 18 maja 2011.
47  C. Lesnes, Pour Ezra Suleiman, professeur à Princeton né en Irak, <la violence peut aller beaucoup plus 

loin> à Bagdad, „Le Monde”, 5 maja 2007, s. 4.
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dotycząca ataku. Warto jednak zauważyć, że Francja jest stałym członkiem Rady, a więc 
bez jej zgody uchwała nie mogła być podjęta. Według Jacques’a Chiraca, Irak można 
było rozbroić na drodze pokojowej, tak więc przystąpienie do wojny było dużym nad-
użyciem, które miało przynieść poważne skutki. Poza całym tym tłumaczeniem, trze-
ba też zrozumieć, że Francja miała powiązania zarówno kolonialne, jak i ekonomiczne 
z tym regionem. 

W opinii wielu ekspertów, decyzja Chiraca o nieprzystąpieniu do wojny w 2003 r. 
spowodowała kryzys w relacjach francusko-amerykańskich. Zdaniem Francuzów, wza-
jemne stosunki były idealne, a tym co różniło oba kraje była „tylko” sprawa Iraku, zaś 
zupełnie odwrotnie postrzegali to Amerykanie. Według dziennika „Libération”, w tam-
tym momencie w ich umysłach zakorzenił się wizerunek francuskiego „wroga”48.

Wraz z przybyciem Nicolasa Sarkozy’ego do Pałacu Elizejskiego w 2007 r., nadszedł 
czas, by zakopać wojenny topór w relacjach francusko-amerykańskich. Okazując wza-
jemnie dobre chęci, obydwa kraje chciały zapomnieć o gorzkich sporach, które pojawiły 
się pomiędzy nimi na tle amerykańskiej interwencji w Iraku. Nowy ton został nadany, 
kiedy w lipcu 2007 r. do Paryża przybyła Condoleeza Rice. Wtedy to minister spraw 
zagranicznych Francji, Bernard Kouchner, pytał, co Francuzi mogli zrobić dla Amery-
kanów w Iraku49. Poza tym sam szef państwa francuskiego nie ukrywał chęci powrotu 
do przyjacielskich korzeni sprzed lat, mimo że zadeklarował, iż w jego opinii Jacques 
Chirac miał rację przeciwstawiając się wojnie w Iraku50. Według dziennika „Le Figaro”, 
po przemówieniu Nicolasa Sarkozy’ego przed Kongresem USA w 2007 r. i jego entuzja-
stycznym przyjęciu przez Amerykanów, gorzkie niesnaski wokół wojny w Iraku zostały 
odłożone do „magazynu wspomnień”51. 

W sierpniu 2007 r. Bernard Kouchner odbył swoją pierwszą wizytę do Iraku od 
rozpoczęcia operacji wojskowej w tym kraju przez USA w 2003 r. Jak doniósł „Libéra-
tion”, cała podróż, trwająca trzy dni, była utrzymywana w wielkiej tajemnicy. Wizyta, 
której celem było zaakcentowanie solidarności skierowanej do ludności Iraku i wspar-
cie procesu pojednania narodowego, według dyplomatów francuskich, dawała jasny 
znak zerwania z dyplomacją prowadzoną przez duet Chirac – Villepin52. Natomiast mi-
nister podkreślał, że USA nie miały wpływu na jego podróż. Dziennik przypomniał, 
że w 2003 r. Bernard Kouchner był jednym z niewielu, którzy pragnęli obalić Saddama 
Hussajna. 

Quai d’Orsay zadbał o doprecyzowanie, że to prezydent Dżalal Talabani zaprosił 
Bernarda Kouchner’a, a nie lider kurdyjski. Dodatkowo, starając się zmarginalizować 

48 Ibidem.
49 L. Mandeville, La France et les États-Unis veulent tourner la page Chirac-Villepin, „Le Figaro”, 11 sierpnia 

2007, s. 2.
50 N. Nougayrède, Dan Fried: <M. Sarkozy ne cherche pas à faire de l’Europe en contrepoids à l’Améique>, 

„Le Monde”, 23 czerwca 2007, s. 5.
51 P. Gelie, Les Américains trouvent à nouveau des vertus à leur plus ancient allié, „Le Figaro”, 6 listopada 

2007, s. 4.
52 Pour Kouchner, la route de Washington passé par Bagdad, „Libération”, 20 sierpnia 2007, s. 9.
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gest, który oceniany był jako niepotrzebne dostosowywanie się do Waszyngtonu, oto-
czenie ministra zapewniało, że pomysł wizyty zaczął kiełkować już w momencie ob-
jęcia funkcji przez Kouchner’a i nie był dyskutowany przez George’a W. Busha i Nico-
lasa Sarkozy’ego. W ocenie „Libération”, Kouchner chciał zaimplementować metodę 
zastosowaną wcześniej w Libanie do realiów irakijskich: jechać na miejsce, wysłuchać 
wszystkich zainteresowanych stron, a następnie proponować mediacje i rozwiązania. 
Ale co można było sformułować w ówczesnym chaosie irackim? Ani sytuacja w za-
kresie bezpieczeństwa, ani proces polityczny nie wydawały się móc ulec poprawie 
w najbliższym czasie.  

„Le Figaro”, podobnie jak „Libération”, podał, że niespodziewana i nagła wizy-
ta francuskiego ministra spraw zagranicznych miała na celu zapewnić naród irakij-
ski o solidarności Francuzów. Dziennikarz stwierdził, że Kouchner nie udał się do 
tego kraju z żadnym oryginalnym pomysłem na jego wyjście z chaosu53. „Mamy do 
czynienia z problemem irakijskim, który musi być rozwiązany przez Irakijczyków” 
– zauważył minister. W opinii gazety, jego obecność w Iraku mogła zaspokoić jedy-
nie władze tego kraju i Amerykanów. To „spektakularne” wydarzenie oznaczało, że 
Francja chciała puścić w niepamięć słodko-gorzkie momenty w relacjach z władza-
mi w Bagdadzie. Chodziło o doprowadzenie do równowagi we wzajemnych stosun-
kach. Jak zauważył „Le Figaro”, minister spraw zagranicznych nie omieszkał skomen-
tować wpływu jego wizyty na związki francusko-amerykańskie. Nie krył, że oba kraje 
w przeszłości miały różne podejścia do sprawy irackiej, ale ta kwestia była już za nimi 
i według niego należało patrzeć w przyszłość54. Prezydent Iraku, Dżalal Talabani, sza-
cował, że ta historyczna wizyta mogła utorować drogę do poprawy relacji pomiędzy 
Irakiem a Francją i podsumował, że „Sarkozy to przyjaciel narodu irackiego”.

Dziennik „Le Monde” nie bawił się w jakiekolwiek domysły na temat celowości wi-
zyty Kouchner’a w Iraku. Od razu stwierdzono, że ten gest wpisywał się w pojednanie 
francusko-amerykańskie, podjęte przez Nicolasa Sarkozy’ego i był prawie tak spekta-
kularny, jak opozycja Francji wobec interwencji USA w 2003 r. Podsumowano, że była 
to manifestacja woluntaryzmu francuskiego prezydenta, ale stawka w Iraku, chociaż 
jeszcze bardziej ryzykowna, była warta spróbowania55. Dziennik podał, że po spotka-
niach z reprezentantami wszystkich społeczności Iraku (szyitów, sunnitów i Kurdów), 
Kouchner został uderzony przez nietolerancję panującą pomiędzy Irakijczykami, zwią-
zaną z „wzajemnym odrzuceniem, nawet w jednej wspólnocie”56. Precyzował: „Irak to 
kluczowe miejsce dla jutra. Musimy być tam obecni”.

Podczas wizyty George’a W. Busha w Paryżu w czerwcu 2008 r., w wypowiedziach 
amerykańskiego prezydenta nie zabrakło również odniesień do problemu irackiego. 
Twardo mówił o potrzebie i powinności świata we wspieraniu demokracji w Iraku. Jed-

53 G. Malbrunot, Bernard Kouchner en visite surprise à Bagdad, „Le Figaro”, 20 sierpnia 2007, s. 4.
54 P. Prier, Bernard Kouchner à l’écoute des Irakiens, „Le Figaro”, 21 sierpnia 2007, s. 2. 
55 Pari irakien, „Le Monde”, 21 sierpnia 2007, s. 2. 
56 M. Kouchner insiste sur le <devoir de présence> de la France en Irak, „Le Monde”, 23 sierpnia 2007, 

s. 1.
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nocześnie zachęcał europejskich sojuszników do większego zaangażowania przy boku 
Stanów Zjednoczonych na rzecz Afganistanu i Iraku.

Prezydent Nicolas Sarkozy przybył do Bagdadu 10 lutego 2009 r. Było to prelu-
dium do kilkudniowego tournee po Bliskim Wschodzie, a zarazem pierwsza wizyta 
francuskiego szefa państwa w Iraku od momentu objęcia przez niego funkcji. Jak po-
dał „Libération”, powołując się na źródło pochodzące z Pałacu Elizejskiego, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa nie nagłaśniano wcześniej tej wizyty. Sarkozy został przyjęty przez 
prezydenta Dżalala Talabaniego, a następnie przywitała go gwardia honorowa podczas 
o< cjalnej uroczystości w pałacu prezydenckim. Według otoczenia prezydenta, przybył 
on pochwalić wysiłki Iraku i zakomunikować, że Francja stała po jego stronie. Ponad-
to zapewnił o francuskim wsparciu dla „demokratyzacji, stopniowego ponownego od-
krywania suwerenności, pojednania narodowego i rekonstrukcji tego kraju”57. Sarko-
zy zaproponował irackiemu rządowi „współpracę bez granic” w odbudowie państwa, 
zwłaszcza w obszarach ekonomicznym i bezpieczeństwa58. Dziennik podkreślił, że była 
to również pierwsza wizyta przywódcy kraju zachodniego, nie będącego członkiem 
międzynarodowej koalicji, która pod przywództwem Stanów Zjednoczonych obaliła 
Saddama Husajna. Dodano, że była to jednocześnie już trzecia wizyta francuskiego mi-
nistra spraw zagranicznych w tym kraju, który wcześniej złożył dwie w sierpniu 2007 
i w czerwcu 2008 r. 

Partia Socjalistyczna bardzo negatywnie oceniła wizytę Sarkozy’ego w Iraku. Jean-
Christophe Cambadélis, członek Socjalistów, stwierdził, że „prezydent nie umie stłumić 
nieodpartej chęci pokazania siebie w jak najlepszym świetle, co psuje nawet najlepsze 
intencje”59. Ocenił, że proponowanie, aby Francja współpracowała bez granic z Irakiem 
pozbawione było jakiegokolwiek sensu w tamtym momencie. Również w ocenie dzien-
nika „Libération”, wizyta i postawa Nicolasa Sarkozy’ego w Iraku stanowiły o zdecydo-
wanym „zerwaniu” z wizerunkiem, z którym Francja była kojarzona od czasu amery-
kańskiej inwazji na ten kraj w 2003 r. 

„Le Figaro” zauważył, że niezaangażowanie Francji po stronie międzynarodowej 
koalicji w 2003 r., spowodowało utratę uprzywilejowanego miejsca, które państwo to 
zajmowało w Iraku. Celem wizyty w 2009 r. była wyraźna chęć odzyskania tej pozy-
cji. Według prezydenta Francji, to właśnie wtedy nadszedł moment na pomoc Irakowi. 
„Francja wierzy w jedność Iraku. Świat potrzebuje Iraku zjednoczonego, demokratycz-
nego, suwerennego i silnego. Nasze wsparcie będzie stałe i pozbawione ingerencji” – za-
pewniał Nicolas Sarkozy60. Wyjawił ponadto, że przybył, aby pokazać francuskim przed-
siębiorstwom, że to właściwy moment na rozpoczęcie inwestycji w tym kraju i zapowie-
dział przyjazd latem 2009 r. przedstawicieli biznesu pod przewodnictwem premiera 
Fillon’a i szefa dyplomacji francuskiej. Gazeta doprecyzowała, że do tego momentu < r-

57 Ibidem.
58 En Irak, Sarkozy <abîme la voix de la France> selon le PS, „Libéation”, 10 lutego 2009, s. 6.
59 Ibidem.
60 Irak: Sarkozy propose une collaboration <sans limites>, „Le Figaro”, 10 lutego 2009, s. 8.
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my francuskie nie miały prawa inwestowania w Iraku ze względów bezpieczeństwa, ale 
poprawa sytuacji pozwoliła im na powrót. Skądinąd Sarkozy ogłosił zbliżającą się bu-
dowę nowej ambasady francuskiej w Bagdadzie i dwóch konsulatów, w Erbil i Bassorah, 
prawdziwych „płucach ekonomicznych” kraju, ażeby pomóc przedsiębiorstwom, któ-
re przybędą tam inwestować. Zdaniem „Le Figaro”, nie bez znaczenia pozostał fakt, że 
Sarkozy złożył wizytę w Bagdadzie w kilka dni po ogłoszeniu powrotu Francji do Iraku. 
Nowa administracja amerykańska mogła odczytać ją jako sygnał, że „zbliżenie trans-
atlantyckie było w szczytowej formie”. 

Jak ujawnił dziennik „Le Figaro”, kiedy pod koniec maja 2009 r. delegacja francuska 
wylądowała w Bagdadzie, amerykański pułkownik, doradca irackiego ministra obrony 
nie opuścił nawet na moment żadnych rozmów. „Słyszał wszystko podczas dwóch spo-
tkań, które nasi ludzie odbyli z ministrem Abdulem Kader al-Obeïdi” – dowiadujemy 
się ze słów dyplomaty francuskiego61. Konkurencja tych, którzy chcieli wyposażyć ar-
mię Iraku, mającą za zadanie zastąpienie Amerykanów w zapewnianiu bezpieczeństwa 
krajowi, była niezwykle silna. Kraje członkowskie koalicji, która obaliła Saddama Hu-
sajna w 2003 r., chciały uzyskać korzyści < nansowe ze swojej obecności w tych działa-
niach. W pierwszej linii, Amerykanie dostarczyli do Bagdadu samoloty transportowe 
C-130J-30, wyposażone w systemy rakietowe, helikoptery Boeing AH-6 z pociskami 
ziemia-powietrze, jak również 350 pojazdów pancernych LAV-25 i 140 czołgów M1A1 
Abrams62. Za nimi Brytyjczycy, Włosi i Polacy dorzucili swoje „trzy grosze”. „Le Figa-
ro” podał, że od 2008 r. Bagdad interesował się także materiałami francuskimi, które 
wyposażyły w istotnym stopniu jego armię pod rządami Saddama Husajna. Ocieplenie 
stosunków francusko-irackich miało ułatwić wznowienie współpracy wojskowej. Siły 
powietrzne Iraku były zainteresowane zamówieniem: 6 helikopterów Panthers SAR, 
18 zmodernizowanych Mirage F1, 14 lekkich helikopterów Fennec i 6 małych samo-
lotów Médèvac. Jednakże, jak informuje dziennik, Amerykanie pozostawali czujni 
i w konsekwencji ulegając dużej presji, Bagdad zwrócił się do Francuzów o ulepsze-
nie oferty. Żeby wzmocnić swoją pozycję, Paryż miał nominować na stanowisko atta-
ché obrony w Bagdadzie, Luc’a Batignes’a. Faktem było, że Stany Zjednoczone „srogim” 
okiem patrzyły na państwa, które nie uczestniczyły w wysiłkach wojennych, a chciały 
skorzystać na rekonstrukcji Iraku. 

Wybory parlamentarne w Iraku, które odbyły się 7 marca 2010 r., dały początek 
wycofywaniu dużej części wojsk amerykańskich. Era okupacji stopniowo zbliżała się 
do końca i od tego momentu miała wzrosnąć rola innych aktorów. Przede wszystkim 
należało odbudować kraj, pomóc w rekonstrukcji i tak przygotować armię irakijską, by 
mogła sama poradzić sobie z sytuacją w swoim kraju. Według „Le Figaro”, od tego mo-
mentu rozpoczęło się oczekiwanie na pozostawienie Iraku w rękach narodu irackiego.

61 G. Malbrunot, La France de nouveau bien place pour équiper l’armée irakienne, „Le Figaro”, 30 czerwca 
2009, s. 6.

62 Ibidem.
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Streszczenie

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach francusko-amerykańskich w świetle 

„Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation” 2007-2010

W artykule tym Autorka poddała analizie kluczowe kwestie z zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego w relacjach francusko-amerykańskich, zawężając pole tej analizy do ko-

mentarzy prasowych i publicystyki w trzech opiniotwórczych periodykach francuskich: „Le 

Figaro”, „Le Monde” i „Liberation”. Zawężone zostały również ramy czasowe, wzięto pod lupę 

tylko publikacje z lat 2007- 2010. Te periodyki reprezentują trzy opcje polityczne: lewicową – 

„Liberation”, centrową – „Le Monde” i centroprawicową – „Le Figaro”. Z uwagi na różne ich 

orientacje zaistniała konieczność stosowania analiz porównawczych przy omawianiu poszcze-

gólnych kwestii. Skupiono główną uwagę na trzech istotnych dla reorientacji stosunków fran-

cusko-amerykańskich spraw w okresie rządów N. Sarkozy’ego i B. Obamy. Były nimi powrót 

Francji do struktur wojskowych NATO, osiągnięcie pozytywnej współpracy w Afganistanie 

oraz wygaszenie sporu w kwestii irackiej. 

Summary

The problems of securtiy as to the French – American relations refl ected 

in Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation” 2007-2010

In this article, the author analyzed the key issues from the < eld of the international secu-

rity in French and American relations, limiting the area of analysis to the press commentaries 

and publicism in three French periodicals: Le Figaro”, „Le Monde” and „Liberation”. _ e time 

frameworks were also limited and the period of 2007-2010 was only taken into consideration. 

_ ese periodicals represent three political fractions: the le  ̀-wing – :Liberation”;, Central-

wing: “Le Monde”; and Central-Right wing: “Le Figaro”. Since they all have di[ erent orienta-

tions, it was necessary to us the comparative analysis while discussing the particular matters. 

_ e attention was mainly paid to the three important issues for reorientation of the French-

American relations during the time of N. Sarkozy and B. Obama’s governments. _ ese were: 

the moment of France’s return to NATO, reaching the positive cooperation in Afghanistan as 

well as ceasing the con; ict as to the Iraq’s issue. 
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