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За словами відомого дослідника сучасних міжнародних процесів Ігоря Мурадяна,
наростання загроз з боку міжнародного тероризму в останні роки «відбувалося
паралельно з іншими несприятливими для США процесами. Передовсім слід зауважити
зростання самостійності європейських партнерів, становлення європейських збройних
сил, безпрецедентних кроків Франції, Німеччини і навіть Великобританії з формування
єдиних європейських підходів з тих чи інших світових проблем» [3]. Особливо
показовим стало позиціювання Франції та ФРН щодо другої іракської війни, що
викликало роздратоване невдоволення серед американської політичної еліти. У зв’язку з
цим цілком доречно постають питання про спонукальні мотиви таких дій. Відповідь на
них автори спробували дати на прикладі зовнішньополітичних дій Федерального уряду
ФРН як під час першої, так і другої іракської війни.

Політична ситуація в Німеччині 1990–1991 років, тобто напередодні операції
«Буря в пустелі», перебувала під впливом питань, які виникли ще в середині 80-х років,
адже саме з цього часу серед союзників, особливо в США, зростає невдоволення щодо
німецької «стриманості» у вирішенні міжнародних кризових подій. Німеччина,
економічно розвинена країна, майже не зробила внесок у розв’язання міжнародних
проблем, чим поступово починала дратувати союзників [12, S. 20].

Бундесканцлер Коль визнав цю проблему при перейнятті урядування. Зокрема, 4
травня 1983 року він зазначив: «Кожен знає, що наші життєві інтереси виходять за
сферу діяльності НАТО. Тому ми потребуємо і практикуємо солідарність і тісну
співпрацю із союзниками, які перейняли на себе світову відповідальність»

[10, S. 433]. Проте його формула солідарності звучала глухо, тому що
Німеччина і надалі уникала військової участі у світових конфліктах. Федеральний уряд
планував компенсувати свою позицію гуманітарною допомогою союзникам і кризовим
країнам. Активно використовувалася т.зв. «Scheckbuch Diplomatie», тобто чекова
дипломатія.

США, які активно підтримували возз’єднання Німеччини, відчули деяке
невдоволення, коли восени 1990 року стало ясно, що Німеччина з огляду на можливу
війну в Перській затоці буде продовжувати свій старий особливий шлях. США, з одного
боку,  розуміли,  що Федеральний уряд був обтяжений новими завданнями, що виникли
внаслідок возз’єднання, а з другого – сподівалися на німецьку військову солідарність.



Але Федеральний уряд реагував знайомою компенсаційною стратегією: фінансова
і матеріальна допомога – так, але не відсилання німецьких збройних сил.

Унаслідок Німеччина розвивала подвійну стратегію.  По-перше, об’ємною
фінансовою програмою підтримувалася війна союзників проти Саддама Хусейна
(німецький внесок відповідав майже третині щорічного оборонного бюджету, тобто
близько 17 млрд. DM). По-друге, Німеччина робила ставку на дипломатичний
компроміс. До останнього була надія, що Хусейн піде на примирення. Але коли стало
ясно, що його завойовницька кампанія проти Кувейту може бути зупинена лише
військовою силою, міжнародний тиск на Німеччину почав дедалі зростати. Інші країни,
як наприклад Італія, поводили себе економніше, показово продуманіше і військово
сміливіше: італійці надали лише кілька реактивних винищувачів, але ніхто не зміг би
запідозрити їх у відступництві.

Німеччина ж навпаки,  була для членів коаліції покірною виконавицею всіх
матеріальних та фінансових бажань і при цьому постійно зазнавала критики. Оскільки
Федеральний уряд не надав у розпорядження військові частини, не окреслив власні
інтереси, то діло перейшло у звичайний «розпродаж» фінансових інтересів. Наслідки
були очевидними: чим меншою була політична солідарність Німеччини, тим вищим був
її економічний внесок.

Зовнішня політика возз’єднаної Німеччини опинилася, на думку багатьох
дослідників, у дуже невигідному становищі. Адже, з їхньої точки зору, внісши
фінансовий вклад і зробивши матеріальний та організаційний внесок у війну, ФРН слід
було намагатися долучитись і до політичного виміру війни [10, S. 395]. Проте
Федеральний уряд країни не розвинув як дипломатично-військової концепції для
політичного впливу ООН на Близькому Сході, так і не окреслив власні національні
інтереси в цій війні. Через страх внутрішньополітичної критики щодо величезної
фінансової та матеріальної допомоги, Федеральний уряд намагався не розголошувати її
суми. Ще один аспект: того часу як інші держави проводили серед свого населення
пропагандистську роботи щодо доцільності цієї війни, у Німеччині навпаки цю тему
намагалися певною мірою замовчувати.

Позиція Німеччини у війні в Перській затоці має як своїх прихильників, так і
критиків. Так, на думку останніх, головною помилкою уряду Коля/Геншера було те, що
він через конституційні обмеження та політично-історичні причини відхилив участь
бундесверу «out of area» (тобто поза дією Північно-Атлантичного договору). Було би
доречніше із самого початку спробувати інтерпретувати конституцію. Стаття 24
конституції ФРН чітко і ясно вказує: «Для забезпечення миру Федерація може
включитися в систему взаємної колективної безпеки, при цьому вона погодиться на такі
обмеження своїх суверенних прав, які повинні привести до встановлення і забезпечення
мирного та тривалого порядку в Європі й у відносинах між народами всього світу» [9].
Тому питання участі бундесверу поза НАТО і в рамках ООН є, таким чином, питанням
не конституційного плану, а принципово політичним, оскільки жодних конституційних
обмежень насправді не було. Війна у Перській затоці чітко показала, що нова
Німеччина діє суперечливо і без чіткого окреслення власних інтересів.

Федеральний уряд хотів допомагати союзникам, але одночасно не бажав вступом у
війну наразитися на внутрішню критику.

Гартон Еш, відомий політолог і викладач новітньої європейської історії в
Оксфордському коледжі св. Антонія, так характеризує позицію Німеччини в першій
іракській війні: «Німеччина хоче мати дружні стосунки з небом, поглиблене
партнерство із землею, а також плідну співпрацю з пеклом» [15, S. 32]. Війна в Перській
затоці наглядно підкреслила, що «звичка у кожному питанні і з кожним партнером
прагнути до компромісу стала другою натурою німецької зовнішньої
політики» [Ibidem].



Зовсім інший підхід зайняла ФРН під час підготовки до війни та самої війни в
Іракові 2003 року. Це особливо критично було сприйнято Америкою, оскільки після
терактів 11 вересня 2001 року Федеративна Республіка Німеччина без вагань стала на
сторону США. А новий міністр оборони Петер Штрук в одному зі своїх перших
публічних висловлювань у липні 2002 р. оголосив, що економічний та технологічний
потенціал Німеччини дозволяє німцям взяти на себе більшу відповідальність за
забезпечення миру в Європі і за її межами. Трохи пізніше міністр оборони представив
нову воєнну доктрину Німеччини, у якій визначав головним пріоритетом бундесверу не
організацію оборони проти зовнішньої агресії, а попередження при урегулюванні
конфліктів у гарячих точках за кордоном у рамках миротворчих операцій ООН та
ліквідацію їхніх наслідків. Ці ініціативи були підтримані і канцлером Герхардом
Шрьодером. Пам'ятне рішення німецького Бундестагу про використання сил бундесверу
– вперше разом із підрозділами спеціального призначення в Афганістан було
направлено і німецькі сухопутні частини – Федеральний канцлер Герхард Шрьодер
пов’язав з питанням про довіру уряду, щоб забезпечити собі підтримку більшості.

Петерсберзька конференція з Афганістану під егідою ООН, проведення якої
координував Берлін, а також суттєвий внесок у формування Міжнародних миротворчих
сил в Афганістані (ISAF)  також можуть бути віднесені в актив Німеччини. Тим не
менше, на початку свого другого терміну Федеральний уряд знову потрапив у досить
незручне зовнішньополітичне становище, після того як Шрьодер зробив конфлікт
навколо Іраку темою своєї передвиборчої кампанії. Відмова від будь-якої участі
Німеччини у війні проти Іраку і незгода із застосуванням засобів військового примусу
до режиму Саддама Хусейна привели до глибокої кризи у відносинах зі США як
партнером і союзником.

Насамперед хочеться прослідкувати еволюцію позиції ФРН щодо можливої війни в
Іраку.

Уперше розбіжності в поглядах відкрито проявилися в січні 2002 року на спільних
тренувальних навчаннях НАТО «Crisis Management Exercise 2002» (CMX02), що було
практично безпрецедентним випадком у такого роду заходах. Тренувальний сценарій, у
якому було задіяне політичне керівництво всіх 19 членів НАТО, передбачав, що
Туреччина і ще одна держава, яка володіє хімічною та бактеріологічною зброєю та
підтримує міжнародний тероризм (зрозуміло Ірак), перебувають напередодні війни між
собою. Об’єкт конфлікту – багата на нафту територія (фактично на турецько-іракському
кордоні). Ще до початку запланованої війни у державі, під якою розуміється Ірак,
відбувається викид біологічної зброї, що загрожує розташованим у Туреччині військам
НАТО. На питання, як повинні реагувати союзники, не було знайдено одностайної
відповіді. США та Туреччина виступали за превентивні дії (також без мандату ООН),
тоді як ФРН (разом із Францією та Іспанією) – за публічні погрози і використання сили
у разі вторгнення.

На Мюнхенській конференції з безпеки лютого 2002 р. вже чіткіше проявилися
відмінності в позиції Німеччини та Америки. Тоді ж міністр оборони США Вольфовіц у
своїй промові вказав на те, що «США і НАТО після 11 вересня перебувають у стані
війни і що нова загроза вимагає превентивних дій і перенесення поля бою на ворожу
територію» [11, S. 180]. Міністр оборони ФРН Шарпінг у своєму виступі чітко зазначив,
що немає жодних конкретних планів дій проти Іраку.  Але в цілому все-таки того часу
Федеральний уряд дотримувався порівняно стриманої позиції щодо планів США. Так,
виявом такої все ще стриманої позиції була пропозиція федерального уряду відіслати до
Кувейту бронетранспортери «Фукс» у рамках операції «Непохитна свобода». Під час
парламентських дебатів, на яких обговорювалося питання відсилання
бронетранспортерів, міністр закордонних справ Йошка Фішер добивався, щоб
повноваження такого рішення припинилися під час можливої інтервенції в Ірак. Але



бундесканцлер дав зрозуміти, що питання виводу «Фуксів» у випадку війни не
повинно братися до уваги, бо інакше, на його думку, «в наступні 50 років жоден
німецький канцлер не поїде більше до Вашингтону» [8, S. 4].

Напруженість атмосфери була ще більш відчутною під час візиту Буша в Берлін
травня 2002 року. Під час візиту в столиці Німеччини відбулися демонстрації проти
американської зовнішньої політики, у яких брали участь і кілька депутатів бундестагу.
Під час промови Буша в німецькому парламенті деякі депутати ПДС спробували навіть
виставити протестні транспаранти. Унаслідок Буш затримався тільки на 19 годин в
Берліні і зразу ж поїхав на кілька днів у Росію.

Справді ситуація загострилась із початком у серпні 2002 р. передвиборчої кампанії
у ФРН, яка в СДПН велася під керівництвом генерального секретаря цієї партії
Мюнтерферінга. Саме він представив нову передвиборчу концепцію т. зв. «німецького
шляху», яка переслідувала суто внутрішньополітичну мету, а саме: збереження
німецької моделі соціальної держави. І тільки вже пізніше метафора «німецький шлях»
почала використовуватися,  як означення позиції ФРН щодо війни в Іракові. У кінцевій
фазі виборів антиамериканські настрої ще більше проявились у німецькому суспільстві.
11 серпня міністр оборони Штрук помпезно оголосив, що Німеччина не буде
«підопічною Сполучених Штатів» [13, S. 3]. Справа дійшла до того, що посол Америки
в Німеччині Ден Коутс (Dan Coats) за кілька тижнів до виборів подав заяву-скаргу в
федеральну канцелярію з приводу слів канцлера щодо американської позиції. У розпал
дебатів навколо майбутньої війни міністр юстиції Херта Дойблер-Ґмелін сказала, що
президент Буш використовує війну в Іракові для відвернення уваги від внутрішніх
проблем і що таку тактику вже використовував у своїх планах Гітлер [7, S. 19].
Адміністрація США звичайно ж обурилась на безтактність міністра і підкреслила, що
«це виходить за межі дозволеного». Особистий лист бундесканцлера не зміг
пом’якшити ситуацію, що склалася.

Після перемоги на виборах Федеральний уряд намагався дещо поліпшити стосунки
із США, але без різкого відходу від своєї попередньої позиції. Так, усередині вересня
2002 року після згоди Іраку гарантувати допуск інспекторів UNMOVIC Федеральний
уряд запропонував допомогу німецьких експертів під час пошуку зброї. Також на саміті
НАТО в Празі 21 листопада 2002 року бундесканцлер значно пом’якшив свою позицію.
Зокрема, він сказав: «Федеральний
уряд буде самостійно виконувати свої союзницькі обов’язки, дотримуючись при цьому
німецької позиції щодо неучасті у можливій військовій акції проти Іраку» [14].

27 листопада 2002 року на одній із прес-конференцій бундесканцлер підкреслив,
що у випадку військових дій США та НАТО проти Іраку Німеччина гарантує право
перельоту, пересування та транзитне право. Цікавим є той факт, що цим Німеччина, як
вважають багато юристів, брала пасивну участь у війні. Можна сказати, що
Федеральний уряд публічно критикував війну, але водночас не хотів повністю псувати
стосунки із США. Ось чому в питаннях, які не були в центрі уваги громадськості, волів
радше не йти на конфронтацію. Виявом доброї волі було сприйнято і пропозицію
міністра оборони Німеччини Штрука під час Варшавської зустрічі міністрів
закордонних справ НАТО щодо перейняття командування групами захисту в Кабулі
Німеччиною та Нідерландами на початку 2003 року.

У цей період між федеральним урядом та міністерством закордонних справ
Німеччини виникли деякі конфліктні питання, через те що Федеральний уряд намагався
зменшити розбіжності між ФРН та США, а МЗС залишався на старій позиції. У кінці
кінців гору взяв таки курс на недопущення війни в Іракові і різке заперечення
американських планів щодо цієї війни.

Безпосередньо після початку війни Федеральний уряд почав надавати гуманітарну
допомогу. Із наданням 50 млн. євро в рамках двосторонньої допомоги і додатково 22,6



млн. євро в рамках програми ECHO (European Community Humanitarian Office)
Німеччина стала одним з найбільших гуманітарних донорів.

У Німеччині добре розуміли,  що її політика наносить шкоду відносинам із США.
Після завершення активної фази конфлікту як німці, так і американці стали шукати
шляхи до відновлення дружніх зв’язків. Й. Фішер, який відвідав США в липні 2003 р.,
був зустрінутий там набагато тепліше, ніж у листопаді 2002 р. В інтерв’ю компанії «Сі-
ен-ен» Й. Фішер, підтверджуючи німецьку позицію стосовно Іраку, пішов назустріч
американцям і заявив: «Ми дотримуємося різних думок. Але коли пролунав перший
постріл, наша позиція полягала в тому, що США повинні виграти цю війну, по
можливості з меншими втратами серед солдат та невинних жителів. Тепер ми повинні
спільними зусиллями добиватися миру» [5]. Міністр висловив готовність своєї країни
надавати гуманітарну допомогу Іраку, проте підтвердив, що без мандату ООН
Німеччина не направить туди своїх миротворців. Координатор німецько-американських
зв’язків в МЗС ФРН К. Фойгт небезпідставно зауважив, що американці почали розуміти
необхідність у союзниках. Одна справа – швидко виграти війну, і зовсім інша –
відновлювати мир [Там само].

У німецькій пресі з’явилося багато матеріалів, автори яких говорили про
необхідність налагодження тісніших відносин між союзниками. Так, газета
«Гандельсблатт» писала: «Наддержава всесильна, тільки коли вона веде війну. З
економічного, фінансового і політичного боку вона залежить від решти світу набагато
більше, ніж вона це визнає» [4]. А газета «Вельт» відмітила, що Берліну та Парижу
треба зрозуміти одне – єдину Європу не можна будувати як противагу США [2]. Саме в
даному контексті Й. Фішер під час свого візиту виступив на підтримку спільної для
США та Європи стратегії безпеки і заявив, що він бачить «нову відкритість»
трансатлантичним відносинам, і що німецько-американські зв’язки мають під собою
міцну і дуже хорошу основу.

У цілому слід визнати, що війна в Іракові висвітила корінні зміни у світовому
порядку. Відомий німецький політолог, директор Інституту досліджень німецького
суспільства й зовнішньої політики К. Кайзер пише: «Почалася нова ера, характерною
рисою якої є напруга між американським пануванням і глобальною
взаємозалежністю» [1].

З критикою німецької позиції виступив професор Боннського університету Х.-П.
Шварц, який підкреслив, що в зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС ще не може
виступати проти США як єдине ціле. Тому тверезі політики, як в Америці, так і в
Німеччині, повинні намагатися якомога довше зберігати НАТО як найціннішу єднальну
ланку атлантичного співтовариства сучасних демократій [6].

Візит американського президента Буша в Німеччину в лютому 2005 р. чітко
показав потепління німецько-американських стосунків. Правда, це потепління швидше
за все спричинене реальним розумінням того, що все ж краще обом сторонам не
ворогувати. Жодна зі сторін не зацікавлена у продовженні конфронтації. За період
погіршення стосунків США зрозуміли, що заручитися підтримкою «нової Європи»
мало, слід ще і не нажити собі ворогів серед «старої Європи».

Відмінність підходів Німеччини до двох іракських воєн показує, що зовнішня
політика Німеччина за цей більш як десятилітній період
змінилася докорінно. До влади прийшла нова генерація політиків, які розуміють роль
Німеччини по-своєму і які більше не хочуть повністю залежати від інших сильних
держав. І вже інше питання: чи справді вдається їм у нинішньому взаємозалежному світі
чинити так, як їм би того хотілося.

Література



1. Кайзер К. Смена эпох // Internationale Politik. – 2003. – № 3 //
http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/ru/bibliothek/internationale-politik/2003-
03/article02.html

2. Куда привел "особый" путь Франции и Германии // http.//www.dw-world.de/Russian.
3. Мурадян И. Проблемы безопасности в ближневосточной политике США //

http://www.artsakhworld.com/igor_muradian/Problems_of_security_in_the_USA/1.5.html
4. У європейцев нет причин ползти на коленях в Вашингтон // http://www.dw-

world.de/russian
5. ФРГ-США: основа для восстановления отношений заложена // http://www.dw-

world.de
6. Шварц Х.-П. О слонах и бобрах // Internationale Politik. – 2003. –

№ 3 // http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/ru/bibliothek/internationale-politik/2003-
03/article04.html

7. Deutschland im Abseits?: rot-grüne Außenpolitik 1998-2003. Hrsg. von Maul H.W. –
Baden-Baden: Nomos, 2003.

8. Feldmeyer K. Aufgedrängte Füchse // Frankfurter Allgemeine Zeitung. – 2003. – 12. Juni.
9. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland //

www.bundesregierung.de/Anlage760204/Grundgesetz.pdf
10. Hacke C. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland von Konrad Adenauer bis

Gerhard Schröder. – Frankfurt am Main : Lang, 2003.
11. Harnisch S. Deutsche Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand: Die Nonproliferationspolitik

gegenüber dem Irak // Harnisch S., Katsioulis O., Overhaus B. Deutsche Sicherheitspolitik.
Eine Bilanz der Regierung Schröder. – Baden-Baden: Nomos, 2004.

12. Inacker М. Unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Die Deutschen und der Golfkrieg. – Bonn /
Berlin, 1991.

13. Kritik an Schröders Irak-Äußerungen // Frankfurter Allgemeine Zeitung. – 2002. – 12.
Aug.

14. Schirmer G. Deutschland ein Aufmarschgebiet der USA für den  Krieg
gegen den Irak? // http://www.unikassel.de/fb5/frieden/regionen/Irak/schirmer.html

15.Schwanz H.-P. Die gezähmten Deutschen. – Berlin: Siedler, 2003.

В статье изучаются особенности позиции ФРГ во время первой и второй
иракских воен. Анализируются внутриполитическая и внешнеполитическая мотивация,
которой руководстовались немецкие руководители, отстаивая особенную позицию
касательно действий США против Ирака.

Ключевые слова: ФРГ, США, Ирак, иракская война, внешняя политика, американо-
германские отношения, Кувейт, Г. Коль.

This article studies peculiarities of the FRG positions during the first and the second
Iraqi wars. It also analyses internal and external political motivations of German leaders who
followed this motivation standing up their own position concerning the US actions against
Iraq.
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