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Háború Európa előterében: A Mali krízis 

Az elmúlt év során megdöbbentette a nemzetközi közösséget, az addig stabil 

országnak tűnő Mali hirtelen szétesése, egy „semmiből” érkező tuareg állam kikiáltása, majd 

az iszlamista szélsőségek hatalmas térnyerése. Az első időszakban a hitetlenkedésen kívül 

nem túl sok minden történt, de az egyre véresebbé váló konfliktus kiterjedésétől való félelem 

miatt, az ENSZ Biztonsági Tanács felhatalmazásával korlátozott katonai művelet kezdődött 

meg, amelynek célja Mali területi integritásának visszaállítása. A Nyugat-Afrikai Államok 

Gazdasági Közössége által vezetett művelet mellett az országot korábban gyarmatosító, 

Franciaország azonban ettől függetlenül az afrikaiak megérkezése előtt egy önálló katonai 

műveletbe kezdett, amely már most vita tárgyát képezi. Sokan úgy gondolják, hogy 

Franciaország ezzel is bebizonyítja, hogy nagyhatalomként, a saját diplomáciai érdekeinek 

megfelelően képes önállóan is beavatkozni a világpolitika színterén, illetve továbbra is olyan 

hatalom, akit nem szabad leírni. Mások szerint azonban a franciák egy újabb indokínai 

fiaskóval szembesülhetnek Maliban. Hogy kiknek lesz igaza, azt eldönti a most megindított 

műveletek sikere vagy kudarca, illetve az azt követő „helyreállítási” időszak eredményei. 

Írásomban szeretném megvilágítani az országban zajló események okait, azok dinamikáját, a 

lehetséges következményeket. Ehhez először azonban szükséges bemutatni magát az országot. 

Mali 

Az ország Nyugat-Afrika területén található, északról Algéria (1376 km), délről 

Guinea (858 km), Elefántcsontpart (532 km), és Burkina Faso (1000 km), keletről Niger (821 

km), nyugatról pedig Mauritánia (2237 km) és Szenegál (419 km) határolja. Az ország 

területe 1 241 190 négyzetkilométer, amellyel a világ 24. legnagyobb területű államának 

tekinthető, de alig 4%-ot (2360 négyzetkilométer) művelnek meg, annak ellenére, hogy egyes 

becslések szerint akár további 1 000 000 hektárnyi területet is megművelhető lenne.1 

Tengerparttal nem rendelkezik, azonban az országot átszeli a Niger folyó. Az éghajlat változó, 

a szubtrópusitól egészen a sivatagiig terjed. A nyári, száraz időszak februártól júniusig tart, 

míg az esős időszak júniustól novemberig, majd novembertől februárig a száraz, hűvös 

időszak.2 Az éves átlagos hőmérséklet 27,5°C, de a legmelegebbnek számító áprilisban a 

39°C megszokottnak számít. A leghűvösebb hónap december és január, amikor a hőmérséklet 
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átlagosan 16 °C.3 Az országot nagy részt sík területek alkotják, északnyugaton a Szaharába 

nyúló sivatagok, félsivatagok, délen inkább szavannás területek - a korlátozott mezőgazdaság 

itt található -, illetve észak-keleti irányban hegységek találhatók.  

Mali a világ 25 legszegényebb állama közé tartozik, főként az aranybányászat4 és a 

mezőgazdasági termékek exportja (gyapot, élőállat) jelentik a főbb bevételi forrásait. Az 

ország olyan jelentős kiaknázott ásványkincsekkel rendelkezik, mint az arany, foszfát, kaolin, 

só, uránium, gipsz, gránit, valamint ezen kívül jelentős nem kiaknázott készletekkel 

rendelkezik bauxitból, vasércből, mangánból, ónból, rézből. A Niger folyó mentén 

mezőgazdasági tevékenység (gyapot, köles, rizs, kukorica, déligyümölcsök, zöldségek, 

földimogyoró, gumiarábikum, shea dió, szarvasmarha, birka és kecske), halászat, és 

erdőgazdálkodás folyik, illetve az itt működő vízerőművekből (Félou, Taoussa) jelentős 

energiát is nyernek.5 Malit évek óta tartó szárazság sújtja, ami nagymértékben elősegíti az 

elsivatagosodást és az állattartásból élők elvándorlását. Az ország jelentős mértékben függ a 

nemzetközi közösség által biztosított segélyektől.6 1996-2010 között az ország IMF 

támogatással éves szinten átlagosan 5%-os gazdasági növekedést - a kormányzat és a 

gazdaság strukturális átalakításával, hatékonyságának növelésével - tudott produkálni, 

azonban ez a megnövekedett biztonsági kockázatok miatt nem volt fenntartható.7 2011-ben 

már csak 2,6%-os növekedést realizáltak, 2012-ben pedig 5,9 %-os csökkenést 

prognosztizáltak. Az IMF 2012 végén egy azonnali gyors segély biztosítását hagyta jóvá, 

hogy a szárazság, a katonai puccs és az északon kitört harcok miatti veszteségeket 

valamelyest csökkenthessék.8 Ezen okok miatt a kereskedelmi és az idegenforgalmi ágazatok 

is jelentős bevételkiesést könyvelhettek el. A kommunikációs szektor az elmúlt években 

jelentősen megerősödött, azonban a telefonnal, internettel való ellátottság még mindig erősen 

korlátozott, bár mobiltelefonnal a lakosság nagyobb része már rendelkezik. Az ország 

jelentősebb gazdasági partnerei: Kína, Franciaország, Szenegál, Dél-Korea, Indonézia és 

Elefántcsontpart. 

A közlekedési rendszer alulfejlett. Az ország rendelkezik egy keskeny nyomtávú 

vasútvonallal (593 km), de a közútjainak csak kis hányada burkolt (a 18912 kilométerből alig 

                                                           
3 http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
(letöltés ideje: 2013. 01. 11) 
4 Mali Country Report, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), 2012, p. 21 
5 A kitermelt energia bőségesen biztosítja az ország teljes energia szükségletét, sőt a fennmaradó mennyiséget 
akár értékesíthetnék is. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html (letöltés ideje: 
2013. 01. 13) 
6 Mali Country Report, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), 2012, p. 25 
7 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11372.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 13) 
8 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12437.htm (letöltési idő: 2013. 01. 13) 



3597 kilométer), valamint a Niger folyó csak az esős időszakban hajózható. A tengerhez csak 

Szenegálon keresztül lehet kijutni, ami több esetben is gondot okozott az országnak.9 

Az itt élők több népcsoportból, törzsből származnak, így a lakosság összetétele igen 

heterogén. A népesség főbb csoportjai a Mande - Bambara, Soninke, Malinke - 50%, a Fulani 

(Peul) 17%, a Volta 12%, a Songhai 6%, a tuaregek, arabok 10%, illetve több más kisebb 

törzs (Bozo, Dogon, Tukolor, stb.)10 és az itt élő franciák 5%-t képviselnek. Az emberek 

jelentős része a francia, valamint a Bambara nyelvet beszéli, de több más afrikai nyelv is 

használatos. A 2012-es becslések szerint az ország lakossága 15 494 466 fő, amelyből 47,8% 

a 14 éven aluliak, 49,2% a 14-64 év közöttiek és alig 3% a 65 év felettiek aránya. A 

fővárosban, Bamakóban 1 628 000 ember él. A lakosság 36%-a lakik városokban, a többiek 

földművelésből és nomád állattartásból (lakosság 10%-a) élnek.11 A népesség növekedése 

3,02% amely komoly gondot jelent az egyébként is gyenge szociális-ellátó hálózat számára. 

Nagy az analfabéták aránya, mivel az összlakosságnak csak a 24%-a képes írni, olvasni.12 

Emiatt az állami valamint a magánkézben lévő televízió és rádióállomások szerepe és 

befolyása igen magas.13 Az iskolázottság, főleg az északi - a tuaregek által lakott, egyébként 

is az ország elmaradottabb részéhez tartozó - területeken igen alacsony.14 

A lakosság jelentős része muzulmán (90%), főként a Maliki szekcióhoz tartozó 

szuniták, akikre a szufizmus és a korábbi törzsi vallások is jelentős hatást gyakoroltak. Az 

elmúlt évek során egyre több muzulmán radikalizálódott, akik már az erőszaktól sem riadtak 

vissza a hitük terjesztése vagy „védelme” érdekében. Habár Mali hivatalosan szekuláris állam, 

a muzulmán vallási vezetők jelentős befolyással bírnak, amit az is jelez, hogy 2009-ben 

megvétózták a családjogi törvényt, amit végül az ő akaratuknak megfelelően módosított a 

kormányzat. A kereszténységet és az animizmust (együttesen 10%) is gyakorolja egy 

kisebbség.15 

Az egészségügyi ellátás fejletlen, amit az is bizonyít, hogy 2000 emberre jut egy 

kórházi ágy. Hivatalosan a lakosság 1%-a HIV pozitív, de ennél magasabb lehet a ténylegesen 

fertőzöttek aránya. Gyakori betegségnek tekinthető még a malária, a vírusos 
                                                           
9 Soulaymane Diallo (2008): Pastoral nomadic Tuareg in Transition: The case of Igorareine Tuareg in Echagh, 
Northern Mali, p. 46 
10 Pascal James Imperato (1996): p. 16-17 
11 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html (letöltés ideje: 2013. 01. 13) 
12 http://www.camb-ed.com/fasttrackinitiative/download/FTI_DS_Mali(Feb2010x).pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 
13.) 
13 Mali Country Report, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), 2012, p. 10, valamint 
http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
(letöltés ideje: 2013. 01. 11) 
14 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11372.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 13) 
15 http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42664.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 17) 



agyhártyagyulladás, a sárgaláz, a kolera, és a különböző kezeletlen élelmiszerek és víz okozta 

fertőzések. 

Az ország hadereje 3 fő részből áll, a hadseregből, a légierőből és a Nemzeti Gárdából. 

A hadsereg egységeiben sorozott valamint az önkéntes (hivatásos) katonák szolgálnak. A 

sorkötelezettség 18 éves kortól kezdődik, és a sorállományú katonák szolgálati ideje 

egységesen 2 év. A GDP 1,9%-t költik katonai kiadásokra, ennek ellenére az állomány 

alulfizetett, gyengén képzett és motivált, - a tisztikar jelentős része pedig képzetlen és korrupt 

- ami az északi területeken folyó katonai műveletek során is igazolást nyert. Az 1991-es 

változások során a hadsereg maga állt a demokratikus változások élére, így a vezetői az állami 

vezetésben is jelentős posztokhoz jutottak, de ez a hadsereg számára semmilyen pozitívumot 

nem hozott.16 Mára a hadsereg állománya a katonai veszteségek és a dezertálások hatására 

7700 főre csökkent. Az elmúlt időszak után szükséges lenne a szétzilált fegyveres erők 

parancsnoki és ellenőrzési rendszerének újjáépítése, átképezni és felfegyverezni őket, hogy 

képesek legyenek hatékonyan harcolni az ország északi tartományait elfoglaló iszlamista 

szélsőségesek ellen.17 

Jelentős problémát okoz a kormányzat számára a területen Európa felé áthaladó 

illegális migráció, fegyver, kábítószer és más kereskedelmi termékek - gépjárművek, 

üzemanyag, élelmiszer, cigaretta, alkohol, élőállatok, stb. - csempészete, amelyben a sivatagot 

jól ismerő, az évszázadok óta karavánkíséréssel, kereskedelemmel és rablással foglalkozó 

tuaregek nagy számban vesznek részt.18 Szintén problémát okoz a régiót is destabilizálódó 

iszlamista töltetű terrorizmus, az emberrablások, valamint az országot behálózó szervezett 

bűnözés és a korrupció magas aránya.19 

A tuaregek 

Ahhoz, hogy jobban megérthessük a most kirobbant konfliktust, foglalkoznunk kell az 

azt kirobbantó népcsoporttal, a tuaregekkel. A berber származású népcsoport tagjai főként 

Mali, Niger, Burkina Faso, Algéria és Líbia területén főként pásztorkodó-nomád életmódot 

folytatnak, és időről-időre fegyveres felkeléseket robbantanak ki Mali és Niger területén a 

szabadságjogaikért és az „Azawad” néven ismert terület birtoklásáért.20 Egyes becslések 

                                                           
16 Oumar Diarra (2012): Insecurity and instability int he Sahel region: The Case of Mali, p. 15-16 
17 http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
(letöltés ideje: 2013. 01. 11) 
18 Anette Lohman (2011): Who owns the Sahara? Old conflicts, New menaces: Mali and the central Sahara 
between the Tuareg Al Qaida and organisedCrime, p. 6. és Oumar Diarra (2012): p. 2 
19 Mali Country Report, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), 2012, p. 19 
20 Hsain Ilahiane (2006): Historical Dictionary of the Berbers, p. 133-138, valamint Pascal James Imperato 
(1996): Historical Dictionary of Mali, p. 41 és 234 



szerint 1,5-2 millióan lehetnek és nagyobb részük Maliban valamint Nigerben telepedett 

meg.21 Maliban több mint 600 000 főre teszik a számukat, de ezt népszámlálás még nem 

erősítette meg.22 A népcsoportban évszázados hagyománya van a fegyveres 

tevékenységeknek, a harcosok (imushar) a társadalom legelismertebb tagjai. Habár életük 

nagy részében úton vannak, a településeiken földművelést is folytatnak. 

A tuaregek neve a líbiai sivatagban található Targa városából ered, arabul azt jelenti, 

hogy Targából származók, de sokan csak a sivatag kék embereinek hívják őket, az öltözetük 

színe, esetleg „maszkos embereknek” az arcuk védelmére viselt jellegzetes maszkok miatt. Ők 

magukat leginkább csak „szabad embereknek” - Amazigh - nevezik. Ami találó név, hiszen ez 

a népcsoport híres a szabadságvágyáról, és arról hogy semmilyen hatalmat nem ismer el maga 

fölött. A tuaregek törzsi rendszerben élnek és hét nagyobb szövetséges rendszert hoztak létre, 

amelyeket a földrajzi elhelyezkedésük alapján neveztek el. A szövetségesi rendszeren belül 

törzsekre, frakciókra és családokra tagozódnak.23 A törzsek egyfajta feudális módon négy 

osztályra oszthatók fel. A nemesek birtokolják a földet, az állatokat és irányítják a törzset. A 

második csoportba tartoznak a nemesek földjeit, állataikat gondozó vazallusok.24 A harmadik 

csoportba a vallási vezetők, tanárok, míg a negyedikbe a kovácsok, és a kézművesek - 

sátorponyva, szőnyeg, fegyver, ékszerkészítők - tartoznak. A törzseket a nemességhez tartozó 

vezető (Amenokal) irányítja, aki a politikai és ítélkezési jogokat gyakorolja, valamint közvetít 

a nemesek és a vazallusok között. A döntései előtt azonban ki kell kérnie a nemesekből álló 

törzsi tanács (Arollan) véleményét. A törzs vezetője csak férfi lehet, de az anyai ági 

származás alapján számít valaki tuaregnek. Ezzel is jelzi a nők iránti tiszteletüket, 

megbecsülésüket, akik a tuareg tradíciók „őreként”25 nagyfokú önállósággal bírnak, és 

ellentétben az arab törzsekkel rendelkeznek a saját vagyonukkal, amit egy esetleges válás után 

is - a házassági szerződés értelmében - megtarthatnak. A nőknek joga van eldönteni azt, kihez 

kívánnak feleségül menni, nem kell eltakarni az arcukat, és a férjük engedélye nélkül is 

folytathatnak kereső tevékenységet. A tuaregeknél a többnejűség nem létezik, csak egy 

feleségük lehet. A tuaregek híres harcosok és művészek, a férfiak a mai napig is büszkék harci 

                                                           
21 Signe F. Bondersholt, Kia C. K. Gyldenholm (2012): Conflict in North Mali - Tuareg Livelihood, p. 3 
22 Kalifa Keita (1998): Conflict and conflict resolution in the Sahael, the Tuareg insurgency in Mali, p. 6 
23 Soulaymane Diallo (2008): p. 43-44 és 50-53 
24 Ebbe a csoportba (becslések szerint 800 000 fő) tartoznak a korábban rabszolga státuszban élő feketék (Bella), 
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http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
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25 Peter J. Schraeder (2011): Traditional conflict medicine? Lessons from putting Mali and other African 
countries on the road to peace, p. 185 



ismereteikre, kézzel kovácsolt kardjaikra, amely legféltettebb tulajdonuk. Némelyik penge 

generációról-generációra száll.26 Többségük még mindig a híres kék ruházatot (Tagelmust) 

viseli, de egyre többen, főleg a fiatalok már nyugati ruhákat hordanak, a sivatagot elhagyva 

városokba, vagy külföldre költöznek. 

A tuaregek többsége a XVI. század óta muzulmán vallású, de az iszlám előtti vallási 

szokásaikból, hiedelmeikből sokat megőriztek.27 Hisznek a különböző szellemekben, mint 

például a természet szellemében (Kel Asuf), és különböző rituáléik vannak szinte minden 

eseményre (születés, névadás, esküvő, muzulmán ünnepek, haláleset, stb.). Az általuk 

használt nyelv (Tamazigh, Tamashek) az egyik legrégebbi - legalább 3500 éves -, amit az 

ókorban kialakult írásuk (Tifinaagh) is bizonyít, amit jobbról bal felé írnak.28 A különböző 

szövetségek különböző dialektusait beszélik a nyelvnek. A kereskedelmi és csempész 

tevékenységük okán szinte mindannyian folyékonyan beszélnek franciául, valamint több 

afrikai nyelvet (hausza, songhai, arab) is. 

A népcsoport tagjai évszázadok óta a szaharai kereskedelem aktív résztvevői, akik az 5 

fő kereskedelmi útvonalat járják, mint kereskedők, karavánkísérők vagy éppen mint rablók. A 

kereskedők eredetileg a kézműveseik által készített arany, ezüst ékszerekkel, kék szövettel, 

sóval kereskedtek, de az elmúlt években átváltottak a jövedelmezőbb fegyver, kábítószer, 

cigaretta, gépjármű, üzemanyag, csempészetére, valamint az Európai Unió országaiba tartó 

illegális migránsok kalauzolására. A változó világban egyre többen telepedtek meg, állatot 

tenyésztenek, földet művelnek illetve kovács és faipari termékeket, ékszereket készítenek, 

valamint vendégmunkásként vállalnak munkát a környező országokban. 

Maliban a lakosságnak csak egy kisebb hányadát jelentik, alig 10%-t, de ez is csak 

becsült érték, mivel pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Ezt részben a nomád, vándorló 

életmódjuk, részben pedig a központi kormányzattól való távolságtartásuk, elkülönülésük 

magyarázza. Már a gyarmatosítás előtti időszakban sem tudta egyetlen államalakulat sem 

tartósan leigázni őket, a területet az 1800-as évek végén meghódító franciák is csak 1917-ben 

                                                           
26 Amikor Nyugat-Szaharában szolgáltam békefenntartóként, találkoztam az algériai sivatagban olyan tuareg 
férfival, akinek a pengéjén egy futó farkast láttam, amely a középkorban a passaui kardkészítő mesterek 
csiszárjegye volt. Lehetséges, hogy a penge vagy kereskedelmi tranzakció részeként vagy éppen zsákmányként 
került a Szaharába. A középkori török-magyar háborúk idején a török segédhadakban több berber, tuareg harcos 
szolgált, akik fizetséget nem kaptak, de a zsákmányt megtarthatták. Náluk volt szokás, hogy nem csak az épp 
fegyvereket, de a félbetört pengéket is összegyűjtötték a csatamezőkről, amelyeket egykezes karddá alakítottak 
át. A mai napig is elég sok hasonló penge bukkan fel a piacokon az európai műkereskedők nagy örömére. 
27 Egyes kutatók szerint az iszlám érkezése előtt a tuaregek nagy része keresztény volt. Lásd: Gabriella F. 
Scelta(2002): The Caligraphy and architecture of the nomadic tuareg within the geometric context of Islam, p. 1 
28 Hsain Ilahiane (2006): p. 84-85 



voltak képesek „pacifikálni” őket.29 Onnantól kezdve marginalizálták őket, mint az európai 

törvényeket betartani képtelen népcsoportot. A területen 1958-ig katonai közigazgatás 

működött, amely a tuaregek életének minden területét igyekezett leszabályozni, ellenőrzés 

alatt tartani. Megadóztatták a karavánutakat, katonai célokra elkobozták a tevéiket, elvették 

tőlük az évszázadok óta használt legelőiket, majd pedig a férfiak egy részét kényszermunkára 

vagy katonának vitték el. Megpróbálták véglegesen is letelepíteni őket, de ez nem sikerült. 

Később a franciák egy önálló tuareg entitás létrehozására készítettek terveket - hogy 

elszeparálják őket -, amelyek azonban sohasem valósultak meg. Mivel a kereskedésben 

gátolták őket áttértek a nomád pásztorkodásra, így a Száhelben korábban betöltött szerepük, 

befolyásuk jelentősen csökkent.30 Ezek után nem meglepő, hogy az ország vezetésében a 

függetlenség kikiáltása után sem kaptak szerepet, azt a déli területeken élők ragadták 

magukhoz. Az 1990-es években, valamint 2006-2009 között algériai közvetítéssel elérték, 

hogy a kormányzat regionális autonómiát biztosítson a számukra, a fegyvereseik 

integrálódhassanak a fegyveres testületekbe (hadsereg, nemzeti gárda, rendőrség), illetve 

nagyobb költségvetési támogatást kapjanak az elmaradott északi területek. Ezeket a 

megállapodások azonban nem kerültek végrehajtásra, így az egyre elégedetlenebb, 

marginalizálódott tuaregek ismét fegyvert fogtak.  

A tuareg felkelések 

Mali függetlenségének elnyerése óta a tuaregek több alkalommal lázadtak fel a 

kormányzat ellen, ami kegyetlen, véres harcokhoz vezetett, és jelentős áldozatokkal járt mind 

a két oldalon.31 Az első felkelés, az „Alfellaga” szinte rögtön a függetlenség megszerzése 

után, 1963-ban tört ki, mivel az északiak - köztük a tuaregek is – nem, vagy csak nagyon 

kevesen kerültek be az új állam kormányzatába, valamint az ország első elnöke, Modibo Keita 

által erőltetett szocialista ideológiájú modernizációs stratégiába sem illettek bele.32 Az új 

vezetés a nomád életmódot nem támogatta, azt haszontalannak tartotta az állam 

szempontjából és a franciákhoz hasonlóan le kívánta telepíteni az addig vándorló életmódot 

folytatókat.33 A földeket állami tulajdonba vették és földművelésre akarták kényszeríteni a 

tuaregeket, úgy hogy megtiltották számukra a vándorlást, a legeltetéses állattartást és fel 

kellett szabadítaniuk a törzsek ellátásában fontos szerepet betöltő rabszolgáikat. A tuaregek 

úgy érezték, hogy az ország függetlenné válása nekik semmi jót nem hozott, sőt a korábbi 
                                                           
29 Signe F. Bondersholt, Kia C. K. Gyldenholm (2012): p. 29-31 valamint Macartan Humpreys, Habaya ag 
Mohamed (2003): Senegal and Mali, p. 17 
30 Soulaymane Diallo (2008): p. 3. 
31 Anouar Boukhars (2012): The paranoid neighbors, Algeria and the conflict in Mali, p. 4-5 
32 Az északi tartományok: Kidal, Gao és Timbuktu az ország 2/3-t jelentik, de a lakosság alig 10%-a él itt. 
33 Signe F. Bondersholt, Kia C. K. Gyldenholm (2012): p. 4-5 valamint Peter J. Schraeder (2011): p. 180-181 



gyarmatosítókat felváltották az újak, Dél-Maliból. A marginalizálódott tuaregek egy része 

(Iforas törzs) által kirobbantott felkelés majdnem két éven át tartott, amit az akkori kormány 

rendkívül brutálisan levert.34 Nem csak hogy lebombázták a tuaregeket és a csordáikat, 

megmérgezték a kutjaikat, de nyilvános kivégzéseket is tartottak a kormánykatonák.35 A 

kormányzat úgy gondolta, hogy katonai eszközökkel képesek kezelni a kialakult helyzetet, így 

a szembenálló felek között a tárgyalások szóba se kerültek. Az akkori összecsapásokban 

megközelítőleg 1000 tuareg veszítette az életét, és több ezer pedig elmenekült Algériába, 

valamint a szomszédos országokba.36 Ez az esemény akkor még nem keltette fel a nemzetközi 

közösség érdeklődését, mivel az a kongói és a ciprusi eseményekkel volt elfoglalva. A 

felkelés elfojtása után 1968-ban katonai puccsal váltották le az addigi kormányt, az új 

kormányfő, Moussa Traoré pedig katonai közigazgatást vezetett be az északi területeken, 

ahová 1987-ig idegenek be se léphettek és ahol a katonák számára minden eszköz használata 

megengedett volt a tuareg függetlenségi törekvések elfojtására.  

Az 1970-től 1987-ig tartó aszályos időszakban a nyájak elpusztulása miatt kényszerűségből 

sok fiatal emigrált Nigerbe, Burkina Fasoba, Mauritániába és Líbiába, ahol éveken keresztül 

menekülttáborokban éltek.37 Ők hozták létre az Azawadi és Adrari Tuareg Felszabadítási 

Mozgalmat (Mouvement Touareg de Libération de l’Adrar et de l’Azawad), amely egyik célja 

a tuareg Azawad létrehozása volt. A Maliba érkező segélyekből a tuaregek szinte semmit sem 

kaptak, azokat a déli, fejlettebb területeken osztották szét, a kormányhoz lojális népcsoportok 

között, illetve egyes miniszterek ellopták.38 Ekkor tört ki a második tuareg felkelés, amit 

néhány tuareg bebörtönzése váltott ki. Ebben a felkelésben vezető szerepet játszott az 

Azawadi Népi Felszabadítási Mozgalom (Mouvement Populaire de Libération de l’Azawad - 

MPLA) egyik vezetője, Iyad Ag Ghali is, aki jelenleg az Ansar Dine parancsnoka.39 Az 

MPLA fegyveresei 1990. június 28-án támadták meg Mali észak-keleti részén található 

Tideremen katonai bázist, majd Ménaka városát. Szeptemberben Tuxemene mellett egy 200 

fős katonai egységet semmisítettek meg, aminek a következtében még több fiatal csatlakozott 

                                                           
34 A második tuareg felkelés leverésében szerepet játszó Kalifa Keita alezredes szerint csak 1500 tuareg 
fegyveres vett részt az 1962-64-es villongásokban, mivel a tuareg közösség nem volt képes egységesen fellépni a 
kormányzat ellen. - Kalifa Keita (1998): p. 10, és Pascal James Imperato (1996): p. 235 
35 Peter J. Schraeder (2011): p. 181-182 
36 Kalifa Keita (1998): p. 9-11, valamint Macartan Humpreys, Habaya ag Mohamed (2003): p. 18 
37 Hsain Ilahiane (2006): p. 40-41 valamint 104-105 
38 Pascal James Imperato (1996): p. 42-43 
39 A felkelésben több másik, kevésbé jelentős szervezet is részt vett, mint például a Népfront Azawad 
Felszabadításáért (Le Front Populaire de Liberation de l’Azawad - FPLA), az Azawadi nemzeti  felszabadítási 
Front (Le Front National de Liberation de l’Azawad - FNLA), az Azawadi Egységes felszabadítási Front 
autonóm bázisa (La Base Autonome du Front Uni de Liberation de l’Azawad - FULA), és az Azawadi arab 
iszlám Front (Le Front Islamique Arabe de l’Azawad - FIAA). - Kalifa Keita (1998): p. 38-39 



a tuareg erőkhöz, akiknek a létszáma rövidesen elérte a 3000 főt. Ez a felkelés már sokkal 

jobban szervezett volt az előzőnél, és a lázadók szinte korlátlan támogatást kaptak Líbiától 

modern szovjet kézifegyverekből. A Mali haderő állománya 6900 főt, a csendőrség 1800, a 

rendőrség pedig 1000 főt számlált, akik nem voltak megfelelően felszerelve és motiválva.40 A 

tuaregek kezdeti sikereire a kormányerők brutális módon válaszoltak. Szükségállapotot 

vezettek be és azonnali támadást indítottak a tuareg közösség ellen.41 Több száz civilt 

megkorbácsoltak, majd jó párat nyilvánosan is kivégeztek, lemészárolták a tuaregek és más 

nomád csoportok nyájainak egy részét, amivel maguk ellen bőszítették az északon élő arab 

népcsoportokat is, ami a konfliktus elmérgesedéséhez vezetett. A konfliktus során 6-8000 

ember veszítette az életét.42  Végül a kormányzat ráébredt, hogy ezt a felkelést egyedül 

fegyveres erővel nem képes felszámolni. Ezért a szomszédos Algéria közvetítésével 

tárgyalóasztalhoz ültek a szembenálló felek és 1991. január 06-án megkötötték az első 

békeszerződést - Accord de Tamanrasset -, amely az ellenségeskedések azonnali 

beszüntetését hozta magával.43 A szerződés legfontosabb pontjai a következők voltak: 

• Azonnali tűzszünet és a hadifoglyok kicserélése, 

• A felkelők visszavonulása a tuareg törzsi területekre, 

• Csökkenteni az északi területeken - kiemelten Kidalban - a kormányhadsereg 

állományának létszámát, 

• A katonai közigazgatás azonnali megszűntetése, civil közigazgatás bevezetése, 

• Egyes, a tuaregeket veszélyeztető katonai helyőrségek azonnali megszüntetése, 

• A tuareg felkelők integrálása a Mali hadsereg állományába, a megfelelő feltételek – 

rendfokozat, szolgálati hely, stb. - esetén, 

• Az adminisztráció decentralizálása, több önállóság biztosítása a helyi ügyekben, 

• Az északi régió számára több anyagi forrást biztosítása infrastrukturális fejlesztésekre. 

Ezeket azonban később nem, illetve csak egyes részeit tartották be.44 A korábbi diktatórikus 

rezsimet 1991. március 26.-án az Amound Toumani Touré által vezetett katonai puccs 

megbuktatta és 1992. április 11-én a tuaregek az új, Alpha Oumar Konaré által vezetett 

kormánnyal is megkötötték a második békeszerződést - Pact National-, amellyel hivatalosan is 

lezáródott a második tuareg felkelés. Azokat tuareg harcosokat, akik vállalták, a kormányzat 
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41 Pascal James Imperato (1996): p. 235-236 
42 Macartan Humpreys, Habaya ag Mohamed (2003): p. 3-4 és 19-21 
43 Signe F. Bondersholt, Kia C. K. Gyldenholm (2012): p. 40 és Hsain Ilahiane (2006): p. 119 
44 Anette Lohman (2011): p. 6-7 és Soulaymane Diallo (2008): p. 49 



átvette a fegyveres erők állományába, illetve többen állami szolgálatba léphettek.45 1993 

áprilisában 610 korábbi felkelő csatlakozott a hadsereghez, 1996-ban 1200 fő - itt már a 

Nemzeti Gárda és a rendőrség kötelékébe is -, illetve 300 fő a paramilitáris erőkbe és 120 fő a 

polgári közigazgatásba.46 Ezzel a szerződéssel azonban sikerült megosztani a tuaregeket akik 

képtelenek voltak egységesen fellépni a kormányzattal szemben, illetve a békeszerződés 

betartatása sem volt problémamentes.47 A kölcsönös bizalmatlanság légköre azonban 

megmaradt, és különböző félreértések miatt a tuaregek és a katonák többször is összecsaptak 

egymással. Például 1994-ben Tonka és Kharous helyőrségben a hadseregbe integrált tuaregek 

egy része fellázadt, amelynek következtében több katona is az életét veszítette.48 Ezért néhány 

tuareg csoport létrehozta az Azawadi Népi Mozgalom (Mouvement Populaire de l’Azawad - 

MPA), a Népfront Azawad Felszabadításáért (Front Populaire pour la Libération de l’Azawad 

- FPLA), majd pedig a Forradalmi Hadsereg Azawad Felszabadításáért (Armée 

Révolutionnaire pour le Libération de l’Azawad - ARLA) szervezeteket, amelyek folytatták a 

harcot a kormány, és más népcsoportok ellen.49 Ez az időszak egészen 1996-ig tartott, amikor 

március 27.-én megkötötték a harmadik békeszerződést - Flamme de la paix,- amely után a 

szembenálló felek ténylegesen is beszüntették az ellenségeskedést. Az aláírást követő 

ünnepélyes ceremónián az ország elnöke, Alpha Oumar Konaré és a ghánai elnök jelenlétében 

3000 fegyvert égettek el ünnepélyesen a korábbi lázadók, bizalomerősítési szándékkal.50 Az 

ENSZ Menekültügyi Igazgatósága ekkor telepítette vissza azokat a tuaregeket Maliba, akik a 

harcok és az aszály elől menekülve, több éven keresztül a mauritániai menekülttáborokban 

éltek. A kormányzat az északi területeken infrastrukturális beruházásokba - iskolák, 

egészségügyi intézmények építése, kutak fúrása, stb. - kezdett, valamint nagyobb 

                                                           
45 Peter J. Schraeder (2011): p. 191-193 
46 Kalifa Keita (1998): p. 33-34 
47 A szerződés aláírása nem hozott automatikusan békét a korábbi ellenfelek között, akik gyanakodva tekintettek 
egymásra, és alkalmanként véres összecsapásokat provokáltak egymással. Ez történt 1991. május 20-án a 
hadsereg egyik egysége tuareg lázadókat üldözve Léré településen elfogott 48 tuareg és arab kereskedőt, illetve a 
falu vezetőit, akiket azonnal kivégeztek, mint a kormány ellen lázadókat. A kormányzat hallgatólagosan 
támogatta - vagy éppen csak nem vett róla tudomást – azokat a törzsi milíciákat, amelyek bosszúhadjáratokat 
indítottak, az őket korábban terrorizáló tuaregek (akik „adót” szedtek a földművesektől, rabszolgavadász 
expedíciókat indítottak ellenük, stb.) ellen. A songhai népcsoport létrehozta a Ganda Koi (a föld tulajdonosai) 
milíciát, akik a fegyveres összecsapásokban részt nem vevő tuareg földműveseket és pásztorokat kezdték 
kiirtani. Volt olyan összecsapás ahol az afrikaiak egy közismert vallási vezetővel és 60 követőjével végeztek 
egyszerre! A harcokba a tuaregek oldalán az arab csoportok, míg a songhai-ok oldalán az afrikai származású 
(Fulani/Peul) csoportok kapcsolódtak be, akiket a kormányzat katonatisztekkel és fegyverzettel támogatott. Az 
évekig tartó fegyveres összecsapások a mostani konfliktusra is hatást gyakorolnak. Lásd: Macartan Humpreys, 
Habaya ag Mohamed (2003): p. 22-29, valamint Kalifa Keita (1998): p. 8-9 és 20 
48 Kalifa Keita (1998): p. 21 
49 Peter J. Schraeder (2011): p. 190 
50 Signe F. Bondersholt, Kia C. K. Gyldenholm (2012): p. 48 és Kalifa Keita (1998): p. 18 



önrendelkezést biztosított a tuaregek számára, akik az ország politikai életébe is 

bekapcsolódhattak.  

Ennek az időszaknak hamarosan vége szakadt, mivel 2002-ben a tuaregekkel 

mindenáron békét kereső Konarét az Amound Toumani Touré által vezetett katonai puccs 

eltávolította az ország éléről. Az új vezetésnek már kevésbé volt fontos a tuaregekkel kötött 

megállapodások betartása, azokat újra marginalizálták. A 2001. szeptember 11-ét követő 

terrorizmus ellenes küzdelemben Mali az USA szövetségeseként harcot hirdetett a régióban 

tevékenykedő terrorszervezetek, valamint a csempészek ellen is, akik az elhagyott szaharai 

területeken fegyverrel, kábítószerrel kereskedtek.51 Ebben a tevékenységben a sivatagot jól 

ismerő tuaregek jelentős szerepet játszottak, akikkel szemben a kormányerők több katonai 

műveletet indítottak, ami miatt a tuaregek egy része csatlakozott az Al-Kaidához.52 A könnyű 

fegyverek elterjedése miatt a tuaregek gyakrabban kerültek fegyveres összeütközésbe a 

szomszédjaikkal, amelyek egyre véresebbé váltak. A kormányzat ennek ellenére nem fordított 

kellő figyelmet a régióra, így a harcok 2006-ban kiújultak, amikor több, a Kel Adagh törzshöz 

tartozó tuareg vezér dezertált a hadsereg állományából, majd május 23.-án megtámadták 

Kidalt és Menekát.53 A lázadók létrehozták a Május 23-a Demokratikus Szövetség a 

Változásért (Alliance Démocratique pour le Changement du 23 mai- ADC) elnevezésű 

szervezetet, amely az északi területek fejlesztését, és az 1992-es szerződében foglaltak 

megvalósítását követelte. A tuaregek bevették magukat a nehezen megközelíthető Tigharghar 

hegységbe, ahol a kormányerők képtelenek voltak felszámolni a fegyveres csoportjaikat. Mali 

ismét a szomszédos Algéria közvetítését kérte, így 2006. július 04-én tető alá hozták az újabb, 

immár a negyedik békeszerződést - Accord d'Algers - amely nem más, mint a korábban 

megkötött második békeszerződés felújított változata.54 Ebben hasonlóképpen ígéretet tettek 

az északi régió fejlesztésére, a tuareg harcosok beintegrálására a nemzeti hadseregbe, 

valamint visszavonták a kormányerőket a déli állomáshelyeikre. A lázadók egy része azonban 

nem hitt a kormányzatnak, Aghali Alambo és Ibrahím Ag Bahanga vezetésével létrehozták a 

Tuareg Szövetség az észak-Mali változásáért (Tuareg Alliance of Northern Mali for Change - 

ATNMC) szervezetet, amely folytatta a harcot. Mivel a kormány nem rendelkezett elegendő 

katonai erővel a lázadás leverésére, ismét béketárgyalásokat kezdeményezett. 2009 

áprilisában megkötötték Kiadalban az ötödik békeszerződést, amely az előző négy 
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szerződésben tett ígéretek végrehajtását tartalmazta.55 Úgy tűnt a kormány végre betartja az 

ígéreteit. 2010 decemberére a hadsereg északon állomásozó állományát jelentősen 

csökkentette, és egy speciális tuareg egységet is létrehozott. Békés szándékát bizonyítandó 

engedélyezte a több mint két éve líbiai száműzetésben tartózkodó tuareg vezető, Ibrahim Ag 

Bahanga hazatérését is. 2011 augusztusában a kormány jóváhagyott egy 65 millió USD 

összegű programot, amelyet az északi területek fejlesztésére szántak.56 A programhoz 

szükséges összeget az Európai Unió, a Világbank, az ENSZ Fejlesztési Program és más donor 

szervezetek biztosították. Ennek ellenére számottevő változások nem történtek Északon, sőt 

kisebb összecsapásokra is sor került a kormányerők és a tuareg fegyveresek között, amikor a 

kormányzat újabb katonai egységeket vezényelt északra.57 Ezek a villongások ekkor még nem 

érték el azt az ingerküszöböt, hogy a nemzetközi közösség foglalkozzon vele. Azt azonban 

látni kell, hogy egyetlen megállapodás sem volt képes a tuaregek szegregációját és 

marginalizálódását megszüntetni, azokat az ország társadalmába integrálni. Ezzel pedig egy 

újabb felkelés kirobbanását készítették elő. 

A 2012-es felkelés kirobbanása 

Ez az alacsony intenzitású konfliktus 2012. január 17-én eszkalálódott, amikor a 

Nemzeti Mozgalom, Azawad Felszabadításáért - National Movement for the Liberation of 

Azawad/MNLA - nevű szervezet58 elfoglalta Aguelhok (Menaka) települést, majd átfogó 

támadást indított az északon állomásozó kormánycsapatok ellen. Az offenzívát segítette a 

március 22-én, a közelgő elnökválasztás előtt alig egy hónappal végrehajtott katonai puccs, 

amely elősegítette a tuaregek ellen harcoló gyengén felszerelt, fizetetlen egységek és a még 

éppen hogy működő közigazgatás szétesését.59 A Kati laktanyából induló, Amadou Haya 

                                                           
55 Signe F. Bondersholt, Kia C. K. Gyldenholm (2012): p. 56 
56 Programme Spéciale pour la Paix, la Sécurité et le Dévelopement au Nord-Mali 
57 Mali Country Report, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), 2012, p. 6, 21, 35 
58 A szervezetet 2011 végén alakították főként a 2010-ben létrejött Azawad-i Nemzeti Mozgalom (National 
Movement of Azawad -MNA) bázisán, amely több kisebb-nagyobb tuareg csoportból jött létre. Az MNA ugyan 
a tuaregek érdekének védelmezőjeképp lépett fel, de tevékenységük főként a nemzetközi segélyek 
megszerzésére, illetve az AQIM csoportokkal folytatott jövedelmező csempészetre korlátozódott. Miután a 
Líbiából elüldözöttek visszatértek Maliba, az MNA beolvadt az MNLA szervezetébe. Az új formáció azonban 
rendkívül szétforgácsolt, több fajta ideológia, érdekellentét feszül egymásnak, amit csak ideiglenesen tettek félre, 
a közös ellenség miatt. Gyors katonai győzelmeiket főleg annak köszönhették, hogy Mali hadseregének északon 
állomásozó egységei nem rendelkeztek megfelelő fegyverzettel, kiképzéssel, vezetéssel és hónapok óta nem 
kaptak fizetést. A tisztikar inkább politizált, mintsem hogy a katonákat képezte, irányította volna. 
Tevékenységük nagy részét a korrupció és a különböző csempésztevékenységek töltötték ki. Az MNLA a 
gyengesége tudatában kötött szövetséget a szélsőséges iszlamista csoportokkal, amelyek azonban a szervezet 
csak a saját céljaik elérésére használták fel. Jelenleg harcban áll a korábbi iszlamista szövetségeseivel. 
Legismertebb vezetői Muhamad Ag Najim és Algabassn Ag Intallah. Saját bevallásuk szerint 10000 
fegyveressel rendelkeznek, de ezekből több átállt a fundamentalista csoportokhoz, vagy önállóan 
tevékenykednek. 
59 Besenyő János (2012): Újabb válsággóc Afrikában: Mali, 10-12. oldal  



Sanogo százados által vezetett puccsisták létrehozták a Nemzeti Bizottság az Újjáépítésért, a 

Demokráciáért és az Államiság visszaállításáért (Comite National pour le Redressement, la 

Democratie, et la Restauration de l’Etat  - CNRDR). Sanogoék elsősorban a katonai vezetés 

tehetetlensége, az északi Aguelhok helyőrségben elfogott, majd lemészárolt katonák,60 illetve 

az ország vezetését átszövő korrupció, és a politikai elit romlottsága, nepotizmusa miatt 

lázadtak fel.61 A bizottság ugyan felfüggesztette az alkotmányt, de a lázadók 

szervezetlenségük és egyéb ellentétek miatt nem tudták megszilárdítani a hatalmukat, a 

lakosság nagy része elutasította őket, és a hadsereg egészét sem tudhatták maguk mögött.62 Az 

általuk megkezdett társadalmi párbeszéd csúfosan megbukott, a hadsereg egységei pedig 

további területeket kényszerültek feladni. A katonai hatalomátvételt a nemzetközi közösség 

sem ismerte el, sőt nem csak hogy tiltakoztak ellene, de szankciókkal, és katonai 

beavatkozással is megfenyegették a puccsistákat. Az Afrikai Unió felfüggesztette Mali 

tagságát, a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségének képviselői pedig nyomást 

gyakoroltak a puccsisták vezetőire, hogy adják át a hatalmat egy civil ügyvivő kormánynak, 

amely addig irányítaná az országot, míg az új parlamenti választások le nem zajlanának. Ebbe 

aztán kényszerből azok bele is egyeztek. A puccsban résztvevők amnesztiát kaptak, a korábbi 

miniszterelnök Amadou Toumani Touré és Sanogo minden hatalmukról lemondtak és 

visszavonultak a közélettől, az új miniszterelnöknek pedig Diouncounda Traoré-t a Parlament 

korábbi szóvivőjét választották. Azonban a 2012 augusztusában hivatalba lépő új kormány 

sem szerezte meg a társadalom csoportjainak egyöntetű támogatását, illetve a hadsereg és a 

civil adminisztráció között továbbra is feszült a légkör.63 

Április elején a kormány ellen fegyveres harcot indító különböző csoportok - az 

MNLA, az iszlamista Ansar Dine (a Hit Védelmezői) csoport,64 valamint egyéb arab milíciák 

                                                           
60 Oumar Diarra (2012): p. 4 
61 Anouar Boukhars (2012): p. 5 és http://www.jamestown.org/uploads/media/TM_010_Issue13.pdf (letöltés 
ideje: 2013. 01. 14) 
62 A hadsereg jó pár egysége nem támogatta a puccsistákat, például a korábbi elnökhöz hű fegyveres csoportok 
megpróbálták visszafoglalni a fővárost a lázadó katonáktól, de a kísérletük kudarccal végződött. 
63 Anouar Boukhars (2012): p. 7 
64 A szervezet első számú vezetője a tuareg származású Iyad ag Ghali, az Ifoghas népcsoportból, amely a 
tuaregek között az egyik legelőkelőbbnek számít. A konzervatív szalafista nézeteiről (Tablighi iskola követője) 
is ismert Ghali az 1990-es évek lázadásának egyik emblematikus figurájaként részt vett az MNLA 
megalapításában 2011 végén, azonban az általa megszerezni kívánt vezetői posztot - az Al-Kaidához, Algériához 
illetve Mali politikai elitjéhez fűződő „gyanús” kapcsolatai miatt - nem kaphatta meg. Bírálói szerint az sem 
segítette, hogy Észak-Mali területén nem független államot akar, hanem a sarija bevezetését szorgalmazza, 
amellyel szemben a legtöbb tuareg inkább a szekuláris államformát, törvénykezést támogatja. Ezért amikor a 
tuaregek támadást indítottak a központi kormányzat ellen, létrehozta a saját csoportját, az Ansar Dine-t, amely 
logisztikai és katonai támogatást kapott az Abdelkrim Targui által vezetett Katiba al-Ansar (győztesek 
zászlóalja) milíciától. A becsült létszámuk 500-2000 fő körül mozoghat, akik között több külföldi (Jemen, Katar, 
Algéria, Nigéria) fegyveres található. A csoport első sikere Kidal város elfoglalása volt, majd ezt követően az 



- megszállták a három északi régiót, Kidalt, Gaót és Timbuktut. 2012. április 05-én a tuaregek 

elfoglalták Douentza városát. A következő napon bejelentették, hogy elérték a kitűzött 

céljukat és kikiáltották az Azawad Köztársaságot, és megalakították a kormányukat, amit az 

óta sem ismert el egy állam sem.65 A következő térképen látható az akkor kialakult helyzet, 

illetve az országot destabilizáló tényezők: 

 
Forrás: UNHCR 2012 

A harcokban érintett fegyveresek egy része korábban Líbiában harcolt az azóta 

megbuktatott Kadhafi elnök zsoldjában, majd 2011 végén Maliba menekültek jelentős 

fegyverkészletükkel és harci tapasztalatukkal,66 ahol szinte azonnal támadást indítottak az 

                                                                                                                                                                                     
MNLA kiűzése Timbuktuból. 2012 áprilisában már a felkelés legsikeresebb katonai vezetőjének tekintik, és ő 
rendelkezik a legjobban kiképzett és felszerelt fegyveressel. Ennek ellenére a tuaregek többsége továbbra sem 
fogadja el vezetőjének. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18814291 (letöltés ideje: 2013. 01. 03)  
65 Az eredeti deklaráció szövege elérhető: http://www.mnlamov.net/component/content/article/169-declaration-
dindependance-de-lazawad.html (letöltés ideje: 2013. 01. 16.) 
66 Ehhez sajnálatos módon hozzájárult a líbiai NATO művelet is, amely során ugyan a légicsapásokkal 
felszámolták a Kadhafi erőket, de azt nem tudták megakadályozni, hogy a diktátor hadseregében szolgáló, 
Maliból származó tuaregek (2000-4000 fő a becsült számuk) hatalmas mennyiségű könnyű és nehézfegyverzettel 
kistafírungozva térjenek vissza hazájukba, ahol azokat most a francia és majd esetlegesen más európai katonák 
ellen használhatják. Egyes vélekedések szerint az ő kezükbe kerülhetett több ezer SA–7-es légvédelmi rakéta is, 
amelyeket azonban még nem használtak. Természetesen itt Mali kormánya is hibázott, amely a Líbiából hazatérő 
tuaregeket úgy engedte visszatérni az országba, hogy előtte nem gondoskodott azok lefegyverzéséről és 



országot vezető világi kormányzat ellen.67 Ezek a csoportok időlegesen összefogtak a 

kormányerők ellen, sőt együttműködtek az al-Kaida helyi egységeivel - AQIM/Al-Kaida in 

Maghreb – is.68 Ez a szövetség azonban ingatag lábon állt, mivel a tuaregek a saját „világi” 

államukat kívánták létrehozni, míg az iszlamisták egy vallási alapon álló, a sarija törvényeit 

alkalmazó országban képzelték el a jövőt.69 Ennek a bevezetését el is kezdték a hatalmukba 

került területeken, ahol szállodákat, éttermeket pusztítottak el - mivel korábban alkoholt 

árusítottak ezekben -, valamint több személyt megcsonkítottak különböző más „vétségek” 

miatt. A tuaregek egy része nem értett egyet a szélsőségesek ilyen irányú tevékenységével, 

azonban az iszlamista szervezetek, mint az Ansar Dine, a Mozgalom az Egységért és a 

Dzsihádért Nyugat-Afrikában (MUJAO - Le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique 

de l'Ouest),70 és az itt is megjelenő nigériai Boko Haram több fegyveressel és hatalommal 

rendelkezik, mint ők.71 Ezért eleinte igyekeztek félretenni az ellentéteket és közösen erővel 

irányítani az uralmuk alá került területeket. Például az iszlamista csoportok az elfoglalt 

Timbuktu vezetőjének az al-Kaidához tartozó Yahy Abou al-Hammam emírt nevezték ki, de 

nem sokkal később már arról szóltak a híradások, hogy a várost felosztották egymás között az 

                                                                                                                                                                                     
demobilizációjáról. Besenyő János, Marsai Viktor (2012): Országismertető: Líbia, 92-93 oldal, valamint Oumar 
Diarra (2012): p. 12-13 
67 A fegyveresek egy része az 1963-as felkelés után, míg mások az 1984-ben kitört nagy szárazság idején 
települtek át Líbiába, ahol beléptek a Kadhafi által 1972-ben alapított Pán-Afrikai Erők kötelékébe. Az alakulat 
tagjai Afganisztánban, Libanonban, Izraelben (palesztin intifáda), Szíriában és Csádban szereztek jelentős harci 
tapasztalatokat. Bővebben: International Crisis Croup: Mali: Avoiding escalation, p. 3, valamint Macartan 
Humpreys, Habaya ag Mohamed (2003): p. 18-19, Kalifa Keita (1998): p. 13-14 
68 A csoport elődjének a Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC) tekinthető, amely 2007-ben az Al-
Kaida egyik afrikai szövetségese lett. A szervezet már 2003-ban beágyazódott az északi területek társadalmába, 
ahol komoly politikai és társadalmi támogatást szerzett, így megerősíthette az algériai biztonsági erők által 
szétzilált szervezetét. Legismertebb vezetője Abdelmalek Droukdel. Az elmúlt évek során az egyik legjobban 
felépített és pénzelt terrorcsoporttá vált Afrikában. Bevételeiket a cigaretta, alkohol, kábítószer, fegyver és más 
javak csempészetéből, valamint túszejtésekből származik. Az AQIM az arab gyökereit kihasználva inkább az 
arab közösségek támogatását élvezi. Egyik központi erőségének Timbuktu számít ahol a korábbi elnök - Touré - 
által pénzelt és támogatott helyi arab milíciákkal szorosan együttműködik. A szervezet tevékenységét jelentősen 
megkönnyíti az arab-tuareg, valamint a Songhai-Fulani (Peuhl) népcsoportok közötti ellentétek. Emellett az 
AQIM az általa szerzett bevételekből több törzsi vezetőt is megvásárolt - terepjárókkal, fegyverekkel, stb. -, akik 
így szabad mozgást, információkat és alkalmanként logisztikai támogatást biztosítanak a szervezet 
fegyvereseinek. Az AQIM egységeiben jelentős számban található jól kiképzett, jelentős iraki, afganisztáni harci 
tapasztalattal bíró idegen (afgán, jemeni, algériai, stb.) fegyveresek, akiknek ellentétben a Maliban élő 
tuaregekkel és arabokkal nincs mit vesztenie, ezért velük a megegyezés szinte lehetetlen. Oumar Diarra (2012): 
p. 13-15 
69 http://www.al-monitor.com/pulse/security/01/08/torture-and-violence-against-opp.html (letöltés ideje: 2013. 
01. 17) 
70 Az AQIM szervezetéből kiszakadó MUJAO először Gao város elfoglalásakor lépett színre, bár egyes 
információk szerint 2011 végén ennek a szervezetnek az emberei rabolták el az algériai Tindouf 
menekülttáborból három segélyszervezeti dolgozót. A szervezet tagjai nem a tuaregek közül, hanem a Lamhar és 
a Songhai törzsekből verbuválódnak, akik bár mélyen vallásosak, a működésükhöz szükséges tőkét 
bűncselekményekből szerzik meg. Főleg az arab közösséggel ápolnak jó kapcsolatokat, vezetőik egy része 
Algériából és Mauritániából származik. Anyagilag sokkal jobban képesek finanszírozni a tevékenységüket, mint 
az MNLA. Összesen néhány száz fegyveressel rendelkezhet, az egyik fontosabb vezetőjük, Hicham Bilal. 
71 http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42664.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 17) 



iszlamista és tuareg csoportok, amelyek között alkalmanként fegyveres konfliktusok is 

zajlottak. Hasonló esetek máshol is történtek, ezért a kényszerű szövetségesek igen hamar 

egymás torkának estek. Június 27.-én Goa városában a MUJAO fegyveresei támadást 

indítottak a MNLA ellen, akiknek a főhadiszállását elfoglalták, majd kiüldözték őket a 

városból. A harcok hevességére jellemző, hogy az itteni összecsapásban a tuaregek egyik 

vezetője, Bilal Ag Acherif is megsebesült, illetve közel 20 fegyveresét veszítette el.72 Július 

végére az MNLA szinte az összes befolyását elveszítette az északi területeken, ahol a 

hatalmat az iszlamista csoportok ragadták magukhoz.  

Úgy tűnik a tuaregek között sincs egység, amit bizonyít, hogy 2012. május 19-én az 

ország egységét megőrizni kívánó erők létrehozták a Köztársasági Mozgalom Azawad 

Újjáépítéséért (Mouvement républicain pour la reconstruction de l'Azaouad - MRRA) 

elnevezésű szervezetet, amely fegyveres harcot indított nem csak az iszlamista csoportok, de 

az MNLA ellen is. Nem sokkal később létrejött az arab közösség tagjaiból az Azawad 

Nemzeti Felszabadítási Front (Front national de libération de l'Azawad - FNLA) is, melynek 

tagjai békét szeretnének Maliban, és akár fegyverrel is készek szembeszállni az ország 

szétszakítását kezdeményező bármely csoporttal.73 Hasonlóképpen a MNLA soraiból vált ki 

az Azawad Felszabadításáért Front (Front for the Liberation of the Azawad - FPA), amely 

már nem a függetlenség megszerzését, hanem az iszlamista szélsőségekkel való leszámolást 

tekinti legfontosabb céljának.74 Az északon élő többi népcsoport - sőt néhány helyen maguk a 

települések is - hasonlóképpen létrehozták a saját milíciáikat, amelyek bár hangzatos nevekkel 

rendelkeznek, mint pl. a Hazafias ellenállási Mozgalom Timbuktu Felszabadításáért (the 

Mouvement patriotique de résistance pour la libération de Tombouctou - MPRLT), de a 

hatékonyságuk megkérdőjelezhető. A kormányzati támogatással létrejött 15 milíciából a 

legismertebbek a Hazafias ellenállási Erők (Forces patriotiques de résistance - FPR), amely 

hat fegyveres csoportot foglal magába és pár ezer fővel rendelkezik, illetve az Észak-Mali 

Felszabadítási Front (Front de libération du Nord-Mali - FLNM) amelyet két songhai csoport 

(Ganda Koy és a Ganda Izo) valamint a hadsereg egyik tuareg származású ezredese által 

irányított fegyveresek alkotják, néhány száz fővel.75 Úgy tűnik északon, már mindenki 

harcban áll mindenkivel - alkalmanként még a militáns iszlám erők is -, de senki sem olyan 

erős, hogy az akaratát a többi csoportra kényszeríthesse.  

                                                           
72 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18610618 (letöltés ideje: 2013. 01. 14) 
73 Besenyő János (2012): 10. oldal 
74 http://bigstory.ap.org/article/ap-interview-malis-secular-rebels-splinter (letöltés ideje: 2013. 01. 14.) 
75 http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
(letöltés ideje: 2013. 01. 11) 



Humanitárius helyzet 

A 2012 januárjában kitört lázadást követő 3 héten belül, több mint 30 000 ember 

menekült el a lakhelyéről, akiket hamarosan több tízezren követtek. A nagyobb részük a 

kormányzat ellenőrizte területeken - főként Bamakóban és környékén - maradt, kisebb részük 

pedig a környező országokban - Mauritánia, Burkina Faso, Niger, Guinea, Togo és Algéria - 

hamarjában felállított menekülttáborokban tartózkodik. Jó pár ezer ember maradt északon, 

akik az elhagyott helyeken húzták meg magukat, mert a kevés vagyonukat nem merték 

hátrahagyni. Ezek az emberek nem csak a természetnek, de az iszlamista fegyvereseknek is ki 

vannak szolgáltatva, akik gyakran kirabolják, bántalmazzák, megerőszakolják őket, sőt 

többeket - akik védeni próbálták magukat és a családjukat - legyilkoltak.76  

Az északi területeket megszálló különböző fegyveres csoportokkal kapcsolatosan több 

vádat is megfogalmaztak a Human Rights Watch szervezet helyszínen tartózkodó tényfeltáró 

csoportjának munkatársai, úgymint a civil lakosság terrorizálása, nők és fiatal lányok 

megerőszakolása, rablások, fosztogatások, kegyetlenkedések az elfogott kormánykatonákkal, 

valamint gyerekkatonák alkalmazása (a harci cselekmények során például az Ansar Dine 

erőszakkal toborzott gyerekeket az egységeibe).77 Információk vannak arról is, hogy a tuareg 

és iszlamista csoportok keresztény templomokat, bibliaiskolákat és kórházakat semmisítettek 

meg, és támadásokat hajtottak végre az országban élő kis létszámú keresztény közösség tagjai 

ellen, akik ezért tömeges exodusba kezdtek. Az északi területeken élő keresztények többsége 

vagy a kormány által ellenőrzött területekre, vagy valamelyik szomszédos országba menekült. 

Az iszlamisták azonban a muzulmán kegyhelyeket sem kímélték, hiszen a Timbuktuban 

található, a helyiek által szenteknek tartott muzulmán vallási tanítók sírjainak - amelyek a 

Világörökség részét képezték - egy részét, valamint a Sidi Jahya mecset 600 éves bejáratát is 

lerombolták.78 Az iszlám törvénykezés bevezetése nem hogy megszilárdította volna a 

közrendet, de a kivégzések, megkövezések, végtagamputálások, kínzások, emberek nyilvános 

megkorbácsolása csak még több menekültet eredményezett. 

Persze a kormányerőket sem nevezhetjük az igazság harcosainak, mivel ők meg tuareg 

származású katonákat és rendőröket végeztek ki, mivel attól tartottak, hogy azok esetleg 

elárulnák őket az MNLA fegyvereseinek.79 Ennek tükrében érthető, hogy az életben 

maradottak többsége hátat fordított a kormánynak és az MNLA erők oldalára állt. A 
                                                           
76 http://www.jamestown.org/uploads/media/TM_010_Issue13.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 14) és 
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77 http://www.hrw.org/node/106800 (letöltés ideje: 2013. 01. 04) 
78 http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kozpontok/svkk/Elemzesek/2013/SVKK_Elemzesek_2013_1.pdf (letöltés 
ideje: 2013. 01. 24) 
79 Besenyő János (2012): 11. oldal 



kormányerők egyes tagjai ugyancsak részt vettek a tuareg és más népcsoportokhoz tartozó 

civil lakosság zaklatásában, kirablásában, sőt gyilkosságokban is.80 

A konfliktus kirobbanása óta több mint 420 000 ember kényszerült elhagyni a 

lakhelyét, akiknek az ellátása nem biztosított.81 A menekültek egy része Maliban maradt, de 

egyre többen menekülnek át a szomszédos országokba, ahol nagyobb biztonságban érzik 

magukat. Az északon élő 3.3 millió lakos közül legalább 1.76 millió ember ellátása nem 

biztosított, egyre nehezebben jutnak hozzá az alapvető élelmiszerekhez is, amelyeknek az ára 

a konfliktus kirobbanása óta jelentősen megemelkedett.82 Ennek ellenére az iszlamisták 

megtiltották a nemzetközi segélyszervezeteknek, hogy bármilyen humanitárius tevékenységet 

folytassanak az általuk ellenőrzött területeken, illetve azok egy része az emberrablásoktól és 

más erőszakos cselekményektől tartva - a Vöröskereszt munkatársait például bántalmazták - 

nem is mer belépni oda, sőt a Maliban dolgozó munkatársaik nagy részét kimenekítették. A 

külföldiekkel szembeni ellenséges magatartást pedig jelentősen felerősítették a már 

megkezdett francia műveletek, így a segélyszervezetek munkatársai tényleges veszélyben 

vannak nem csak Maliban, de a környező országokban is. Mivel a harcok során a legtöbb 

közintézmény (kórházak, rendelők, iskolák) nem működik, illetve a kutak nagy része tönkre 

ment az egészségügyi ellátás szinte teljesen megszűnt északon. ennek következtében Gao 

körzetében kolera járvány tört ki, amelynek több halálos áldozata is van. 

Nemzetközi reakciók 

Az iszlamisták katonai sikereit és térhódítását látva az Afrikai Unió felszólította az 

ENSZ-főtitkárt, hogy járuljon hozzá ENSZ BT-határozattal az afrikai csapatok azonnali 

bevetéséhez, megelőzendő egy „nyugat-afrikai Afganisztán” létrejöttét.83 A Nyugat-Afrikai 

Államok Gazdasági Közösségének képviselői is soron kívüli értekezletet tartottak, ahol 

egyetértettek abban, hogy ha szükséges, szervezett katonai erőt küldenek - ahogy azt 

korábban Libériában tették - a törvényes rend helyreállítására, az ország szétesésének 

megakadályozására, valamint humanitárius segítséget nyújtanak Malinak és a környező 

államoknak.84 A regionális szervezet jelenlegi vezetője, az elefántcsontparti elnök, Alassane 

Ouattara komoly veszélyként említette a Maliban történt eseményeket, amelyek szerinte az 

egész régió biztonságát veszélyeztetik. A Közösség vezetői a velük Ouagadougou városában 

tárgyalásokat folytató MNLA vezetőit megfenyegették, hogy ha nem hagynak fel az 
                                                           
80 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afr370012012en.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 20) 
81 http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42664.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 17) 
82 http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
(letöltés ideje: 2013. 01. 11) 
83 http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/11/14/un-african-union-mali.html (letöltés ideje: 2013. 01. 14) 
84 http://www.jamestown.org/uploads/media/TM_010_Issue13.pdf (letöltés ideje: 2013. 01. 14) 



elszakadási törekvéseikkel, a kormányerők támogatására jelentős létszámú katonai egységeket 

küldenek az északi területek visszafoglalására. Ez a fenyegetés valamennyire hatott is, mivel 

az eddig függetlenséget követelő tuaregek - akiket a szalafista csoportokkal folytatott harc 

jelentősen meggyengített - az elmúlt hónapokban beleegyeztek abba, hogy tárgyalásokat 

kezdjenek a kormánnyal. A tuaregek azt is felajánlották, hogy segítenek az Ansar Dine és más 

szalafista csoportok elleni műveletekben, sőt mára már úgy tűnik, hogy a függetlenségi 

törekvéseikről is lemondanának.85 Közben a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége a 

tárgyalásokon kívül a szomszédos országok államfőinek egyetértésével gazdasági szankciókat 

és embargót vezetett be Malival szemben, így oda a korábban importból beszerzett termékek 

nem jutnak el. A szervezet és az Afrikai Unió az ENSZ közbelépését is kérte, hogy annak a 

felhatalmazásával katonai intervenciót indíthassanak az iszlamisták ellen. A Világszervezet 

pozitívan bírálta el a kérést és a Biztonsági Tanács 2012. október 12.-én hozta meg az első, a 

2071 számú határozatát a Malit megszálló iszlamistákkal szemben.86 A Nyugat-Afrikai 

Államok Gazdasági Közössége képviselői 2012. november 11.-én Nigériában megegyeztek 

arról, hogy az ENSZ támogatásával csapatokat küldenek az iszlamisták által megszállt északi 

területek visszafoglalására.87 Ez azonban nem realizálódott könnyen, mivel a szervezet első 

terveit egy 3300 fős katonai művelet megindítására a Világszervezet elutasította - csak a 

tervezést és a csapatok felajánlását, felszerelését és összegyűjtését hagyta jóvá. A konfliktus 

fokozódása miatt az ENSZ BT végül 2012. december 20.-án a 2085-ös határozatában 

jóváhagyta, egy az afrikaiak által vezetett nemzetközi misszió (African-led International 

Support Mission in Mali - AFISMA) Maliban történő beavatkozását, amelynek a mandátuma 

egy évre szól.88 Persze az még kérdéses hogy ez a misszió mit képes elérni, hiszen a Nyugat-

Afrikai Államok Gazdasági Közössége jelenleg is működtet egy katonai missziót Bissau-

Guinea területén, ahol 2012 áprilisában katonai hatalomátvétel történt. A Közösség 

békefenntartókat küldött az országba, hogy állítsák helyre a polgári kormányzást, azonban a 

misszió mandátuma nem tisztázott, eredményeket pedig még nem mutattak fel. Ezért sokak 

számára kérdésesnek tűnhet, hogy a Közösség, mint regionális hatalom képes lesz-e hatékony 

szerepet játszani Maliban. 

                                                           
85 Ha a felajánlást komolyan gondolták az MNLA vezetői, akkor azt a nemzetközi közösségnek érdemes lenne 
elfogadni, hiszen a tuaregeket az „ellenségem ellensége a barátom” elv alapján, hatékonyan lehetne felhasználni 
a korábbi szövetségeseik ellen, akiken egyébként is szívesen vennének revánsot. Kérdés, hogy ezért cserébe mit 
kérnek, és mit hajlandó Mali adni, mert Azawad függetlensége szóba sem jöhet, legfeljebb egy korlátozott 
autonómia. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21009958 (letöltés ideje: 2013. 01. 14.) 
86 http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10789.doc.htm (letöltés ideje: 2013. 01. 14.) 
87 http://www.ecbproject.org/northern_mali_disaster_needs_analysis_conflict_food_insecurity_nov_2012[1].pdf 
(letöltés ideje: 2013. 01. 11) 
88 http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10870.doc.htm (letöltés ideje: 2013. 01. 17.) 



A környező afrikai államok vezetői között sem volt egyetértés. A régió politikai, 

gazdasági és katonai nagyhatalma, Algéria89 egyik minisztere szerint csak tárgyalásos úton 

lehet a konfliktust kezelni, és Mali területét nem lehet felosztani, ugyanis joggal tartanak attól, 

ha a tuaregek önálló államot hoznak létre, akkor az Algériában élő tuaregek hasonló 

követelésekkel állhat elő.90 Az elmúlt időszakban Algéria lezárta a Malival közös határait, 

hogy ezzel is megakadályozza a fegyveresek és a különböző hadianyagok áramlását, majd a 

Szervál művelet során a légterét is a francia gépek előtt. Sokan ezeket a lépéseket bár 

szükségesnek, de mégis elégtelennek tartják, és régióban vezető szerepet játszó ország 

nagyobb szerepvállalását sürgetik a konfliktusban.91 Burkina Faso is a tárgyalásos rendezést 

támogatta, sőt a térségben „béketeremtőként” ismert elnök, Blaise Compaoré közvetítői 

szerepet is vállalt a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége és a Maliban működő 

különböző hatalmi csoportosulások között.92 Niger azonban egyértelműen a gyors és 

határozott katonai beavatkozást támogatta. Az ország külügyminisztere az Észak-Maliban 

tevékenykedő „terroristacsoportok” azonnali felszámolását követelte egy a Malival 

szomszédos államok által Nouakchottban szervezett konferencián, később pedig maga az 

elnök Mahamadou Issoufou állította, hogy az iszlamista fegyvereseket afgán és pakisztáni 

dzsihádisták képezik ki. Az elefántcsontiak nem csak hogy megerősítették a határaik 

védelmét, de engedélyezték is, hogy azon haladjanak át a szélsőségesek ellen induló francia 

katonai egységek. Ezek az egységek a 2002 szeptemberében indított „Licorne művelet” 

keretében az elefántcsonti ENSZ misszió tevékenységét segítették.93 Szenegál és Ghána 

azonban határozottan elutasította, hogy Maliban bármilyen katonai műveletben részt 

vegyenek.94 Végül többszöri viták és egyeztetések után a környező országok egységesen 

támogatásukról biztosították a Világszervezet által támogatott katonai intervenciót, amely 

Mali integritását hivatott visszaállítani. 

Az USA, amely 2002-től a kormányzattal közösen működteti a „Pan Sahel Initiative” 

majd az azt felváltó Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership (TSCTP) terrorizmusellenes 

programot,95 és amely a térségben a legfontosabb partnereként, valamint az afrikai 

demokratizálódás egyik sikeres példájának tekintette Malit, eleinte óvatosan nyilatkozott a 
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konfliktussal kapcsolatosan. Ekkor még nem akarta elismerni, hogy a Száhel országokban 

folytatott politikája kudarcot vallott, hiszen három általa támogatott országban (Mali, 

Mauritánia és Niger) is katonai hatalomátvétel történt az elmúlt évek során. Habár eleinte 

maga is katonai beavatkozást tervezett, de arra nagy kockázat miatt végül nem került sor.96 

Valamivel később bekapcsolódott a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége által 

vezetett tárgyalásokba, majd jelentős humanitárius segítséget nyújtott a menekültek számára, 

de még mindig a katonai beavatkozás ellenérvelt.97 Ugyanakkor a környező államoknak a 

terrorizmus ellenes küzdelemhez nyújtott katonai és kiképzői támogatásokat jelentősen 

megnövelte. Végül az AQIM és a többi militáns iszlám szervezet megerősödése miatt - az 

USA globális és nem regionális fenyegetésnek tartja az iszlám militáns csoportokat - 

korlátozottan szerepet vállalt az ellenük folyó műveletekben. Ennek keretén belül logisztikai, 

katonai felderítési és hírszerzői adatokkal támogatja a környező államokat, illetve a 

megindított műveletet, de katonákat nem hajlandó abba küldeni.98 

Az Európai Unió a szakadár tuareg állam kikiáltása után azonnal jelezte, hogy 

semmilyen olyan lépést nem támogat, amely Mali széthullásához vezetne, és elfogadott egy 

tervet, amely alapján egy korlátozott katonai művelet keretén belül a kormányerők számára 

európai katonák kiképzési és logisztikai támogatást nyújtanak. Ez a misszió egyesek szerint 

akár már februárban is megindulhat.  

Az ország korábbi gyarmattartója, Franciaország – amelynek jelenleg is az 

érdekszférájába tartozik Mali eleinte hezitált, hogy beavatkozik-e bármilyen módon a 

konfliktusba, mivel a kormányzaton belül nem alakult ki ezzel kapcsolatosan egységes 

álláspont.99 Csak abban értettek egyet, hogy a tuareg függetlenségi törekvéseket egyértelműen 

elutasítják és Mali egységének megőrzését támogatják. Aztán a több hónapon keresztül zajló 

vitákban győzedelmeskedtek a „héják” akik rávették a francia elnököt, Fracois Hollande-t, 

hogy az Afrikában állomásozó francia csapatok egy korlátozott katonai műveletet - „Szervál”- 

indítsanak az iszlamista erők ellen. A katonai művelet megindítását a kezdetektől fogva 

támogatta Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára, majd az ENSZ BT 2012. december 20.-án 
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ellenvélemény nélkül szavazta meg a 2085-ös határozatában, így megnyílt az út a francia 

beavatkozás előtt.100  

A francia katonai műveletek101 

Az iszlamisták megunván a 2012-es év végére kialakult patthelyzetet, ez év 

januárjában intervenciót indítottak Mali dél-nyugati területei ellen. A három militáns csoport 

1200 fegyvereséből álló erő elfoglalta Konna és Mopti városait, illetve már a stratégiai 

szempontból kiemelt fontossággal bíró Sévaré városát veszélyeztette.102 Az ország 

demoralizálódott hadserege képtelen volt megállítani az előrenyomulásukat, ezért a 

megrémült bamakói kormány 2013. január 11.-én katonai intervencióra kérte fel az ország 

korábbi gyarmattartóját, Franciaországot, majd kihirdette a szükségállapotot.103  

Ezt követően indította meg Franciaország a „Szervál” elnevezésű katonai műveletet 

2013. január 11-én, hogy megállítsa a támadást, biztosítsa főváros Bamakó védelmét, és 

segítsen visszaállítani az ország egységét. A művelet parancsnoka Édouard Guillaud 

admirális, és az a francia hivatalos közlemények szerint csak addig tart, amíg Mali és az 

országba majd beérkező AFISMA csapatok képesek lesznek a szélsőségesek elleni hatékony 

fellépésre.104 Kérdés, hogy mi történik akkor, ha az afrikaiak hasonlóképpen a burundi és 

darfuri műveleteikhez, Maliban is kudarcot vallanak. Maradnak a franciák Maliban vagy az 

afrikaiak jó szerencséjére bízzák az ország további sorsát. Vélhetőleg maradnak, hiszen nagy 

                                                           
100 A főtitkár Romano Prodit nevezte ki a Szaharai krízissel foglalkozó különmegbízottjának, ami jelzi, hogy az 
ENSZ komolyabb szerepet kíván vállalni a katonai műveletek után Mali és a térség konszolidálásában. Azonban 
vannak olyanok, akik szerint Prodi nem a megfelelő választás, hiszen sem a Száhel országokat nem ismeri, sem 
pedig franciául nem beszél. Ez pedig jelentősen csökkentheti a munkája hatékonyságát.  
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/15/mali-france-military-intervention (letöltés ideje: 2013. 01. 20) 
101 A művelet napi bontásban követhető az alábbi honlapon: http://news.silobreaker.com/operation-serval-
11_533259771 valamint a http://www.armyrecognition.com/serval_opertaion_mali_french_army/index.php 
oldalon (letöltés ideje: 2013. 01. 12-től folyamatosan) 
102 Bamakón kívül csak ebben a városban található olyan felszereltségű reptér, amely képes a nehéz teherszállító 
légi járművek fogadására, amelynek megléte elengedhetetlen akár az északon kialakult humanitárius helyzet 
hatékony kezelésére, akár egy sikeres békekikényszerítő-támogató művelet végrehajtásához. 
103http://www.sldinfo.com/the-french-serval-operation-the-double-edged-sword-of-the-mali-operation/ (letöltés 
ideje: 2013. 01. 20) (letöltés ideje: 2013. 01.17) 
104 A francia haderőből az alábbi egységek vesznek részt a műveletekben: a francia idegenlégió 1. ezrede (1er 
Régiment étranger de cavalerie), a 2. tengerészgyalogos ezred (2e Régiment d'Infanterie de Marine), a 21. 
tengerészgyalogos ezred (21e Régiment d'Infanterie de Marine), a 3. ejtőernyős ezred (3e Régiment de 
Parachutistes d'Infanterie de Marine),  a 92. gépesített lövész ezred, a francia Különleges Erők (Brigade des 
Forces Spéciales Terre, BFST), és a Különleges Erők 4. Helikopter ezrede (4e Régiment d'Hélicoptères des 
Forces Spéciales). A tervek szerint a francia műveletben résztvevő csapatok létszáma maximum 2500 fő lesz. Ez 
a létszám azonban már január 21-én 3150 főre nőtt, amelyből 1600 Maliban tartózkodott. A légicsapásokban két 
Mirage F1 CR és hat Mirage 2000 D 4 (Csádból), a 1/7-es Provence vadászrepülőgép század Rafale 
vadászrepülőgépei (Franciaországból), 2 C135 szállítógép, valamint több felderítő repülőgép és egy harci 
helikopter század (Tiger EC 665 támadóhelikopterekkel) vesz részt. Bővebben a légierőről: 
http://theaviationist.com/2013/01/24/mali-air-war-update/ (letöltés ideje: 2013.01.24) A Maliban folyó 
műveleteket Bernard Barrera dandártábornok vezeti. A szövetségesekkel szemben a becslések szerint kb. 3000 
szélsőséges állhat, mivel egy részük már elmenekült a szomszédos államokba, illetve a szintén kb. 3000 főt 
számláló MNLA fegyveresei nem harcolnak a franciák ellen.  



valószínűséggel már január elején elhatározták a beavatkozást, amit az is megkönnyített, hogy 

bár Maliban nem voltak egységeik, de a környező államokban közel 3500 katonájuk 

állomásozik, különböző államközi megállapodások keretében.105  

 
Forrás: Le Figaro, 2013 

A szélsőségesek elleni első támadást a 4. számú helikopter ezred “Gazella SA340” 

típusú harci helikopterei hajtották végre Sévaré térségében, amelynek során a főváros felé 

haladó fegyveres konvojt állítottak meg. Ebben az akcióban szenvedték el a franciák az első 

harci veszteségüket is, amikor életét veszítette az egyik helikopterpilóta, Damien Boiteux 

hadnagy. A következő napon a Mali hadsereg egységei mellett több száz francia katona vett 

részt az iszlamisták által néhány nappal korábban elfoglalt Konna város elleni támadásban, 

ahol az Ansar Dine egyik parancsnoki állását is felszámolták. A híradásokban akkor még 

tévesen jelent meg, hogy a várost visszafoglalták, mivel a mali hadsereg szervezetlen, 

gyengén felszerelt, és kiképzett egységei képtelenek kihasználni a francia légi támogatás 

előnyeit. A város végül csak január 18-án került ismét a kormány fennhatósága alá. Még 

ugyanezen a napon francia harci repülőgépek bombázták Douentza, Lere, Gao és Kiadal 

városokat is, ahol harcálláspontokat és logisztikai (üzemanyag és fegyver) raktárakat 

semmisítettek meg. A franciák ebben a műveletben használják először a kettős működésű 

(lézer/GPS) GBU-49 precíziós bombákat. A műveletekben résztvevő helikopterek és harci 
                                                           
105 Besenyő János, Hetényi Soma Ambrus (2011): A francia Afrika-politika változása, 199-208. oldal  



repülőgépek a csádi és a Burkina Faso-i francia katonai bázisokról érkeztek. A “Szervál” első 

két napján a radikális csoportok fegyvereseiből legalább 100, míg a mali-francia egységekből 

csak néhány fő veszítette életét.106 A radikális csoportok először ellentámadást indítottak 

Bamakó irányába, elfoglalták Diabaly városát, de az erősödő francia légitámadások hatására 

megkezdték a visszavonulásukat nem csak a központi területekről, de Gao, Kidal és Timbuktu 

városokat is kiürítették. Ettől függetlenül a franciák óvatosabbá váltak, mivel meglepte őket a 

modern fegyvereket használó iszlamisták szervezettsége, kiképzettsége és elszántsága.  

Az óvatosság nem is ártott, mivel a különböző csoportok fegyveresei előszeretettel 

rejtőztek el a civil lakosság között, akiket a támadásaik során egyfajta pajzsként használtak. 

Ezért igen nehéz megkülönböztetni a harcolókat és a polgári személyeket, ami miatt több civil 

is az életét veszítette a harcok során.107 Ettől függetlenül a francia előrenyomulás akadály 

nélkül folytatódott és január 16-án megtámadták, majd visszafoglalták először Markalát, majd 

január 21-én Diabaly és Douentza városokat.108 A franciák ugyanekkor elérték Niono és 

Sévaré településeket, valamint folytatták a légicsapásokat, amely során az állásaikat elhagyó 

és Kidal felé menekülő iszlamisták több járműve megsemmisült. Január 25-én a légicsapások 

folytatódtak Asongo és Hombori térségében, nem sokkal később pedig a francia - mali 

egységek már Gao városát támadták. Január 26-án a francia különleges egységek megszállták 

Gao stratégiai fontosságú pontjait (repülőtér és a Wabary híd), majd néhány órán belül a teljes 

várost visszafoglalták. Eközben Diabalyból Lere és Timboktu irányába is megindult egy 600 

fős francia egység, amelyeket az iszlamisták kisebb rajtaütésekkel próbáltak akadályozni. A 

Gao városát elfoglaló franciák - miután leváltották őket a 21. tengerészgyalogos ezredbeli 

társaik, valamint a frissen megérkező csádi és nigeri csapatok - szinte rögtön megindultak 

Timbuktu felé, amit január 28-án el is foglaltak. Ugyanezen a napon az MNLA fegyveresei 

megszállták Kidal, Tessalit, és In Khalil településeket, amelyeket az Ansar Dine fegyveresei 

korábban már a sorsukra hagytak. Az utolsó bázisukat, Kidal városát január 29-én éjjel érték 

el a francia csapatok, amit harc nélkül vettek birtokba.109 Ekkor a Maliban zajló francia 

műveletben valamivel több mint 4000 francia katona vett részt. Ezek után az életben maradt 

szélsőségesek bevették magukat a sivatagi rejtekhelyeikre, illetve a környező államokba 

igyekeznek átjutni. A következő időszakban a franciáknak és a szövetségeseknek - ha teljesen 

                                                           
106 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21002918 és http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/15/mali-
france-military-intervention (letöltés ideje: 2013. 01. 20) 
107 http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/16/french-ground-operations-mali-underway (letöltés ideje: 2013. 
01. 20) 
108 http://www.expatica.com/fr/news/french-news/two-weeks-of-french-intervention-in-mali_256661.html 
(letöltés ideje: 2013. 01. 24) 
109 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21256781 (letöltés ideje: 2013. 01. 30) 



le akarnak számolni a szélsőséges csoportokkal, hogy azok ne szivároghassanak vissza 

Maliba a franciák távozása után - egy esetleges sivatagi műveletre kell készülnie, ahol a légi 

és technikai fölényük kevésbé érvényesül. Ez érthetően nem túlságosan vonzó kilátás, mivel a 

politikai és katonai vezetők a francia csapatok élőerő veszteségét minimalizálni kívánják. Ez - 

figyelem bevéve a radikálisok harci tapasztalatát, felszereltségét - azonban nem lesz egyszerű 

feladat. Egyébként a 26 napon keresztül tartó művelet során a franciák összesen egy, míg a 

mali haderő 11 katonát veszített, míg az iszlamista szélsőségesek több száz fegyverest 

veszítettek.110 A franciák legkésőbb márciusban kivonják a csapataikat, akiknek a helyét az 

AFISMA egységeknek kell majd átvennie. 

A francia akcióban részt vesz az logisztikai és hírszerzési támogatással az USA, 

logisztikai (C-17 szállítógépekkel légihidat működtet Franciaország és Bamako között, 

valamint műholdas és drónok által készített információkat ad át) és Nagy-Britannia, (2 db C-

17 Globemaster III -as szállítógép, kiképzők és tanácsadók, egy speciális egység és 

felderítőgépek), míg Kanada, (C-17ER Globemaster III-as katonai szállítógép), Németország 

(2 db. Transall C-160 szállítógép), Olaszország (2 C-130 Hercules és Boeing KC-767), 

Egyesült Arab Emirátusok (2 db C-17 Globemaster III -as szállítógép), Spanyolország (C-130 

Hercules szállítógép), Belgium (C-130-as szállítógép és egy Agusta 109 egészségügyi-mentő 

helikopter), Svédország (C-17 Globemaster III -as szállítógép) és Dánia (C-130J-30 Super 

Hercules szállítógép) logisztikai támogatással. A franciák több egyeztetést folytattak más 

európai országokkal is a művelet támogatásáról, de azok végül nem realizálódtak.111 Érdekes 

módon azok az államok - Olaszország, Spanyolország -, amelyek a Malin keresztül érkező 

kábítószer, illegális migránsok fő céljai, nem vesznek részt katonai egységekkel a 

műveletekben, illetve komolyabb támogatást még nem ajánlottak ahhoz.112 

                                                           
110 http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/chadian-troops-secure-kidal/story-e6frf7k6-
1226571241014 (letöltés ideje: 2013. 02. 05) 
111 Meg nem erősített információk szerint Magyarország egy maximum 10 fős orvosi csoportot ajánlott fel a 
Szervál műveletbe, amit a franciák tudomásul vettek, de hivatalosan nem kérték az egység kiküldését. 
112 A művelettel kapcsolatosan több, véleményem szerint nem helytálló vélekedés jelent meg. Ennek egyik 
érdekes példája Anne Applebaum, aki a legutóbb megjelent írásában (The world’s new superpower, 
http://fullcomment.nationalpost.com/2013/01/28/anne-applebaum-on-europe-the-worlds-new-superpower/ 
(letöltés ideje: 2013. 01. 29) úgy ír a Szervál műveletről, mint az európai szuperhatalom sikeres katonai 
fellépéséről. Ha azonban figyelembe vesszük az EU eddigi katonai és békefenntartó műveleteit, akkor világosan 
láthatjuk az európai országok jelentős része csak korlátozottan képes bármilyen műveletben részt venni. Van 
ahol a katonai képesség meg van ugyan, de a politika nem támogatja a „költséges külföldi kalandokat”, de még 
többen vannak azok az országok, amelyeknek a hadserege nem engedhet meg egy hosszú ideig tartó külföldi 
katonai műveletet, még a szövetség részeként se. Egyértelműen ki kell mondani, hogy a Maliban zajló műveletek 
tisztán francia katonai műveletek (a Mali hadsereg egységei olyan szinten demoralizálódtak, hogy a harcértékük 
erősen megkérdőjelezhető, az afrikai katonák pedig még nem vettek eddig részt éles bevetésben), még akkor is, 



A katonai beavatkozást a nemzetközi közösség nagy része szükségesnek ítélte és 

elfogadta, de jó páran, akik ellenzik azt, az ország francia újragyarmatosításáról beszélnek. 

Ennek ellentmond az a tény, hogy Mali lakosságának legnagyobb része örömmel fogadta a 

francia katonákat, akiktől az iszlám szélsőségesek eltávolítását várják.113 A muzulmán világ 

reakciói is vegyesek, vannak olyan országok, amelyek üdvözlik a beavatkozást, sőt 

támogatják, is mint például az Egyesült Arab Emirátusok, de több helyen már tüntettek ellene 

és a „keresztesek” azonnali távozását követelték Maliból. Január 16-án az AQIM egy 

csoportja elfoglalta az algériai In Amenas gázmezőt, ahol 41 külföldi túszt ejtett, akikből 37 

az algériai túszejtő akció során az életét vesztette. Ugyan az AQIM egyik vezetője Mokhtar 

Belmokhtar úgy nyilatkozott, hogy az akció a franciák Maliban történt beavatkozására 

született válaszreakció, de több jel is arra mutat, hogy már korábban megtervezték azt. Ettől 

függetlenül a katonai műveletben résztvevő összes államnak készülnie kell a lehetséges 

terrortámadásokra. A január 21-én Szaúd-Arábiában tartott arab gazdasági találkozón Morszi 

egyiptomi elnök éles hangú nyilatkozatban ítélte el francia beavatkozást, amely szerinte 

veszélyt jelent a környező államokra. Eddig ezek a vélekedések nem voltak képesek 

komolyabban befolyásolni a Szervál műveletet, amit a franciák minimális veszteséggel, és 

jelentős profizmusról téve tanúbizonyságot folytatnak. A béketeremtést azonban elcsúfítják a 

mali katonák által elkövetett háborús bűntettek, amely során vélt iszlamista szélsőségeseket 

végeztek ki, mindenféle tárgyalás, bizonyítékok nélkül.114 

Az ENSZ által indított művelet  

Ebbe a műveletbe a környező afrikai államok ajánlottak fel 3500 katonát, aminek a 

pénzügyi, logisztikai és hírszerzési támogatását a nyugati (európai) államoktól várják. A 

Világszervezet tervei szerint ez év szeptemberében érkeznének ki a csapatok, de a nemzetközi 

közösség egyre nagyobb nyomást gyakorolt az afrikai országokra, hogy mielőbb kezdjék meg 

a műveletet.115 A műveletet vezető Nigéria, azonban jelezte, ha az afrikai csapatok, még ha 

hamarabb érkeznének is Maliba, a kiképzésük és felszerelésük jelentős időt fog igénybe 

venni, így nem lesznek azonnal bevethetőek. Vannak, akik azt is megkérdőjelezik, hogy a 

sivatagi környezetben mennyire lesznek hatékonyak az afrikai katonák, akik egészen másfajta 
                                                                                                                                                                                     
ha ehhez az USA és néhány európai állam korlátozott logisztikai támogatást nyújt. Ezt bizonyítja az is, hogy a 
franciák nem kérték a NATO támogatását sem a művelet megindításakor, sem alatta. Az európaiak által 
februárban indítandó kiképző művelet (EUTM MALI), bár fontos célokat készül megvalósítani, a jelenlegi 
műveletek sikeréhez egyáltalán nem járul hozzá, eredményei majd csak később fognak jelentkezni. 
113 http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kozpontok/svkk/Elemzesek/2013/SVKK_Elemzesek_2013_1.pdf valamint 
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2013/01/201312113451635182.html (letöltés ideje: 2013. 01. 24) 
114 http://edition.cnn.com/2013/01/24/world/africa/mali-military-offensive/index.html?hpt=hp_t3 (letöltés ideje: 
2013. 01. 25) 
115 http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/16/mali-guide-to-the-conflict (letöltés ideje: 2013. 01. 20) 



környezetből - esőerdők, szavanna - érkeznek és a sivatagi harcmodort kevésbé ismerik.116 

Akkor még nem beszélünk arról, hogy az iszlamisták jobb fegyverekkel vannak ellátva, mint 

az afrikai csapatok, illetve a mandátumuk csak egy évre szól. A legjobban képzett csapatokkal 

rendelkező Nigériának szembesülnie kell, hogy nem mindenki támogatja otthon a Maliban 

történő szerepvállalását, ráadásul a Boko Haram tevékenysége is erősödik. A belbiztonsági 

problémák miatt akár vissza is rendelheti a katonáit, de ez más afrikai országok esetében is 

előfordulhat. Tálán ezért is próbáltak olyan sokáig tárgyalni a szembenálló felekkel, de végül 

nem kerülhették el a katonai beavatkozást. Január 18-19 - én érkezett meg az első 260 afrikai 

katona (Nigéria, Togo és Benin) Bamakóba, de a műveletekben még nem vettek részt. Az 

előzetes egyeztetéseknek megfelelően Csád 2000,117 Nigéria 1200,118 Togo 540, Niger, 

Szenegál és Burkina Faso 500-500, Benin 300, Guinea 150, Ghána pedig 120 katonát ajánlott 

fel a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége által felállított AFISMA állományába. A 

misszió parancsnokának a nigériai Shehu Abdulkadir vezérőrnagyot, helyettesének Nigerből 

Yaya Garba dandártábornokot, törzsfőnöknek pedig a szenegáli Jean Paul Ntab ezredest 

nevezték ki. 

A francia katonai sikereken felbuzdulva január 19-én az elefántcsonti Abidjan 

városában találkoztak a nyugat-afrikai államok119 vezetői, valamint Csád elnöke Idriss Deby, 

a francia külügyminiszter, Laurent Fabius, az USA, az EU, Nagy-Britannia, Németország, 

Spanyolország, Belgium, Burundi, Kanada, Egyiptom, Olaszország, Líbia, Mauritánia, 

Marokkó, Dél-Afrika, és Tunézia képviselői. A résztvevők megállapodtak abban, hogy 

Elefántcsontpart, Ghána, Libéria, Szenegál és Sierra Leone is megkezdik a csapataik 

kitelepítését Maliba. A megbeszélésen már 5000 afrikai katona harcba vetéséről tárgyaltak. A 

konferencia vezetői megköszönték a Csád által tett katonai felajánlást és felszólították az 

Afrikai Unió országait, hogy ők is vegyenek részt az AFISMA műveletben, valamint a 

                                                           
116 http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/16/mali-french-ground-war (letöltés ideje: 2013. 01.20) és 
http://www.issafrica.org/iss_today.php?ID=1558%2634 (letöltés ideje: 2013. 01.20)  
Ezekkel az álláspontokkal magam is egyetértek, mivel 2005-ben az Európai Unió által delegált katonai 
tanácsadóként szolgáltam a Darfurban működő AMIS (African Union Mission in Sudan) békefenntartó 
misszióban, ahol hasonló okok miatt több katonát veszítettek az afrikai csapatok a helyi fegyveres csoportokkal 
történt összecsapásokban. 
117 Csád egy 1200 fős gépesített lövész ezredet és két 400fős logisztikai zászlóaljat küld Maliba, de nem afrikai, 
hanem francia parancsnokság alatt. 
118 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21121262 (letöltés ideje: 2013. 01. 20) 
119 Benin, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Ghána, Bissau- Guinea, Libéria, Mali, Nigéria, Niger, Szenegál és 
Sierra Leone 



Világszervezetet, hogy azonnal biztosítson pénzügyi és logisztikai támogatást az afrikai 

egységek Maliba telepítéséhez.120  

Január 21-én a Nyugat-afrikai Gazdasági Közösség szóvivője, Abdel Fatau Musah, 

bejelentette, hogy az afrikai csapatok Január 29-éig megérkeznek Maliba és rögtön megkezdik 

a harcot a szélsőséges csoportok ellen.121 Ez a kijelentés azonban a korábbi afrikai 

békeműveletek függvényében, igen bizakodónak tűnik, főleg ha figyelembe vesszük az afrikai 

csapatok képzettségében, felszereltségében meglévő hiányosságokat.122 Ezt bizonyította az 

Afrikai Unió vezetőinek január 25-én tartott megbeszélése, ahol ismételten felszólították a 

tagországokat, hogy minél hamarabb küldjenek további csapatokat az AFISMA kötelékébe, 

valamint a világszervezettől azonnali pénzügyi és logisztikai támogatást kértek a művelet 

számára. Ezt azonban az ENSZ főtitkára csak úgy támogatja, ha a misszió logisztikai ellátását 

nem a Világszervezet biztosítja, hanem kétoldalú megállapodás keretében más országok, 

illetve az ENSZ csak a katonai műveletek lezárása után, a stabilizációs időszakban venné át 

ezt a tevékenységet. Ugyanis a főtitkár szerint a Világszervezet képtelen lenne a régiós 

feladatait ellátni, ha a munkatársai az AQIM és más terrorszervezetek céltáblájává 

válnának.123 

Közben felmerült annak a lehetősége, hogy a Nigerben gyülekező csádi és nigeri 

egységek egy másik frontot nyitnának a szélsőséges csoportok hátában, ez azonban 

meghiúsult, amikor azok lerombolták a lehetséges művelet számára kulcsfontosságú hidat 

Tassiga mellett, ahonnan az afrikaiak könnyen elérhették volna Gao városát. A csádi és nigeri 

egységek már csak a város elfoglalása után érkeztek meg, majd átvették annak felügyeletét. 

Január 29-én a csádiak elfoglalták Menaka, míg a nigeriek Ansongo városokat, amelyeket 

bázisként használnak a további műveletek során. A csádiak támogatták az északi területek felé 

haladó mali csapatokat, illetve ők vonultak be később a franciák által elfoglalt Kidal városába 

is, akik az ott állomásozó MNLA csapatokat nem fegyverezték le, sőt jó együttműködést 
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alakítottak ki velük.124 Ezt bizonyítja az is, hogy miután a csádiak elhagyták Menaka városát, 

azt a tuaregek szállták meg.125 

A Gazdasági Közösség vezetői január 28-án jóváhagyták a kontingens létszámának 

5700 főre történő emelését, amihez még további 2000 katonát biztosít Csád. A nyugati 

államok pedig a január 29-én Adis Abbabában tartott donor konferencián 455 millió USD-val 

támogatták az AFISMA működtetését.126 Ebből az összegből szándékoznak támogatni a Mali 

haderő újjáépítését, kiképzését és felszerelését is. Az Afrikai Unió szerint ez az összeg 

azonban nem lesz elegendő az AFISMA működtetésére, aminek költségét ők 950 millió USD-

re becsülnek.127 Hogy ezt kifizeti-e a nemzetközi közösség, illetve hogy a missziót az 

afrikaiak képesek lesznek-e sikerre vinni és stabilizálni a régiót az majd csak a francia 

csapatok kivonulása után fog kiderülni.  

Európai Unió által szervezett kiképző misszió128 

Az EU 2012. október közepén tartott találkozóján, a 27 tagállam képviselői 

megszavazták, hogy támogatják Mali területi integritása, a demokratikus kormányzat és 

jogrend visszaállítását. Ezért egy kiképző misszió megindítását hagyták jóvá. A 2013. január 

17-én megtartott EU külügyminiszteri értekezleten, az európai országok jóváhagyták a 

Maliban megindítandó uniós műveletet, illetve támogatást ígértek az afrikaiak által vezetett 

műveletnek. A 12,3 millió Euró költségvetéssel és 15 hónaposra tervezett misszió 

parancsnoka Francois Lecointre francia dandártábornok lesz, aki már január 20 és 23-án egy 

előzetes terepfelmérésen vett részt Maliban, hogy tájékozódjon a misszió megindításához 

szükséges feltételekről. A tervek szerint 250 kiképző, valamint 200, a logisztikáért és őrzés-

védelemért felelős katona kaphat szerepet az EU új missziójában.129 A művelet 

parancsnoksága Bamakóban lesz, de a kiképzési tevékenység az ország más területén fog 

folyni. Az EU csak a művelet költségeit fizeti, míg a nemzetek biztosítják az oda kiküldött 

katonáik felszerelését, fizetését és utaztatását. Magyarország egy fórumon kijelentette, hogy 

bár Afrika nem tartozik a szűkebb érdekszféránkba, de 5-10 katonai kiképzőt kíván küldeni a 
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műveletbe.130
 Azt hogy pontosan hány főt és milyen szakértőket, kiképzőket küldünk, az 

részben a felajánlásunktól, részben pedig az EU igényein múlik, és az erőgenerálási 

folyamatban tisztázódik.  

Konklúzió: 

Nem kérdés, hogy a katonai műveletek sikeresek lesznek, de az már igen, hogy a 

győztesek hogyan kívánják konszolidálni az északi területeket és újjáépíteni Malit. Ugyanis 

az ország mindenkori vezetésének meg kell értenie, hogy az eddigi erőszakos, diszkriminatív 

módszerekkel nem „modernizálhatják” a tuareg társadalmat, mivel az folyamatos 

konfliktushelyzetet teremt. A történelmi tapasztalataik alapján a tuaregek érthető módon 

elutasítják a kormányzati szerveket, azok tevékenységével szemben bizalmatlanok. Éppen 

ezért a kormányzatnak új megközelítést kell találnia az északi régió – és benne a tuaregek – 

problémáinak orvoslására, a velük való konstruktív párbeszédre. Ez jelentheti a számukra 

történő korlátozott autonómia megadását, vagy a kormányzati struktúra átalakítását, esetleg 

Mali átalakítását egy stabil, működőképes föderális államformává, ahol az ott élő 

nemzetiségek nagyobb önállósággal, és azonos politikai képviselettel bírhatnak. Ehhez 

azonban Bamakóban egy megbízható, stabilan működő kormányzat szükséges, amely a 

társadalom minden szegmensének a támogatását bírja. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy 

Mali már előre készülhet a következő és a majd azt követő tuareg felkelésekre. 

Az ország újjáépítését követően a régiós államok együttműködésén is szükséges 

javítani, ebben a nemzetközi közösségnek tevékenyen részt kell vennie. Velük közösen kell 

felszámolni a térségben a fegyver, kábítószer csempészetet, és olyan programokat indítani az 

abból élő nomádok számára, amelyek pótolják az ezekből a tevékenységekből származó 

jövedelmüket. Meg kell szervezni és hatékonyan végrehajtani egy, az egész országra kiterjedő 

leszerelési, demobilizációs és reintegrációs programot, amelyben lefegyverzik a különböző 

fegyveres csoportokat, illetve külön figyelmet fordítanak az iszlám szélsőségesek által 

toborzott gyerekkatonák kérdésére. Ezzel együtt folytatni kell a Száhel országok fegyveres 

erőinek kiképzését, felszerelését, hogy azok képesek legyenek a csempészek és az iszlám 

szélsőségesek elleni hatékony fellépésre. A fegyveres erőket távol kell tartani a politikától, 

csak katonai-határőrizeti és más szakmai tevékenységre használni. 

Szintén kérdésként merül fel, hogy mi lesz az elmenekült iszlamistákkal, hol fogják 

„kamatoztatni” a Maliban és máshol megszerzett katonai tapasztalataikat? Mennyi időn belül 

lesznek képesek újraszervezni a csoportjaikat és gondokat okozni a többi nyugat-afrikai 
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országban is, ahol a nyugati világnak jelentős politikai-gazdasági érdekei vannak. Mikor 

lesznek képesek akár Franciaországban, akár a műveletekben résztvevő más európai 

államokban terrorcselekmények kivitelezésére, ahogy azzal korábban is fenyegetőztek.131 

Mert az elmúlt évek eseményeit tekintve ezekre az eseményekre a nyugati világnak sajnos fel 

kell készülnie. 

 
Kézirat lezárva 2013. 01. 30. 
Megjelent a Seregszemle 2013/1. számában 
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