На захисті Європи
Ймовірна перемога України у протистоянні російській агресії, однак, не робить
Європу застрахованою від подальших спроб дестабілізації чи навіть відвертої агресії.
Поза сумнівом, путінська Росія є ворогом, і знадобиться багато часу та змін у цій
країні, перш ніж вона знову стане прийнятним партнером. Тому Європа повинна
посилити свою оборону.
Російська агресія відбувається на фоні постійної загрози застосування ядерної зброї
проти держави, яка у 1994 році добровільно відмовилась від неї в обмін на
міжнародні гарантії своїх кордонів та збереження суверенітету, надані країнамичленами Ради Безпеки ООН. Шантаж ядерною зброєю триває, в той час як сусіди й
союзники обмежені у наданні допомоги у вигляді зброї та кредитів, а Америка веде за
собою більш-менш добровільно налаштовану Європу.
Це доводить, що неядерна держава є вразливою до звичайної агресії. Якою б
великою не була її армія - можна примножувати кількість військових підрозділів - але
від агресії, подібної до тієї, якої зазнала Україна, вона не застрахована.
Дійсно, безпека європейського континенту в більшості своїй забезпечується НАТО та
американським ядерним прикриттям. Але, у випадку серйозної агресії проти одного з
її членів, чи то гібридної, чи то звичайної, чи впевнені ми, що американці відразу і
повністю поставлять під загрозу безпеку власних громадян, негайно "пускаючи в хід"
ядерну зброю та задіюючи свої сили стримування? Цілком законно, і як вчить нас
історія, вони неминуче подумають двічі та, напевно, спробують "заспокоїти гру", перш
ніж зважаться на втручання.
Саме в цьому контексті набуває актуальності повторна заява Президента Франції,
зроблена 9 листопада у Тулоні.
Підтвердивши, що французьке стримування "має європейський вимір", Емманюель
Макрон, як і його попередники, підкреслив внесок Франції у безпеку Європи.
Незалежні та оперативні французькі ядерні сили є додатковою гарантією, якої бракує
Європі та НАТО, куди вони ідеально інтегруються.
Ми знаємо, що найкращий союзник той, хто знаходиться найближче до нас, і хоча
немає причин ставити під сумнів американську солідарність з європейцями,
реалістична оцінка та досвід показують, що перед обличчям агресії з боку ядерної
держави лише ядерна зброя може реально захистити. Активізація європейських сил
стримування на європейській землі може переконати США в необхідності втручання і
таким чином більш впевнено стримувати агресора.
Іншими словами, всі договірні зусилля європейців будуть марними, якщо вони не
супроводжуватимуться європейським "ядерним авторитетом". Що стосується
протиракетної оборони, як це уявляється декому, в тому числі Німеччині, то вона не
може забезпечити 100% гарантії ефективності перед обличчям добре відомого нам
російського способу дій. І в цьому випадку достатньо однієї ядерної боєголовки, яку б
пропустила протиракетна оборона, щоб... даремно витрачені мільярди
перетворилися на голокост.
Більше того, у разі її реалізації, ця ініціатива відновить небезпечну гонку озброєнь,
коли європейці більше інвестуватимуть у звичайні озброєння, а наші потенційні
супротивники збільшуватимуть кількість своїх ядерних боєголовок. Результат
виявиться протилежним задуманому і збільшить небезпеку для Європи.

Тому європейці повинні зробити висновки: тільки ядерна зброя захищає від агресії з
боку держави, яка теж її має; тільки найближчий союзник дає гарантію участі у захисті
від агресії на самому її початку, оскільки його безпосередні інтереси збігаються з
інтересами жертви агресії. Франція є єдиною державою з ядерною зброєю в
Європейському Союзі. Тому система безпеки Євросоюзу не може розглядатися без
Франції, яка надає їй необхідного додаткового виміру.
Якби ці кілька фактів були усвідомлені європейцями, можливо, їхні майбутні оборонні
зусилля захистили б їх від агресії з боку ревізіоністської держави на кшталт путінської
Росії. Інакше вони платитимуть за слова... та за непомірно дорогу техніку, яка буде
неефективною у випадку агресії. І якби це призвело до відкритого конфлікту, вони
таким чином оберуть війну, яка коштуватиме найдорожчого - людських життів.
Відверте всебічне обговорення на європейському рівні проблематики стримування
має важливе значення для гарантування безпеки Європи. Настав час організувати
його, наприклад, в рамках Ради європейської безпеки, яка об'єднує глав держав та
урядів, чиїм першочерговим обов'язком є захист Європи та європейців.

