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Konflikt w Mali.
Rebelia Tuaregów, islamiœci i miêdzynarodowa interwencja

Streszczenie: W artykule omówiono genezê i przebieg bie¿¹cego kryzysu politycznego w Mali. Autor
nakreœli³ przyczyny strukturalnej s³aboœci Mali wynikaj¹ce z dokonanego w czasie dekolonizacji wyty-
czenia granic, przebieg konfrontacji miêdzy Tuaregami a rz¹dem centralnym, wp³yw upadku dyktatury
Kadafiego w Libii na otwarcie nowej fazy konfrontacji, rolê ugrupowañ islamistycznych na pó³nocy
Mali oraz przebieg francuskiej interwencji w tym pañstwie. W sposób odrêbny potraktowany zosta³
przypadek Mali jako klasycznego niemal „pañstwa upad³ego”.
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J
ednym z nastêpstw (nie do koñca oczekiwanych i z pewnoœci¹ niepo¿¹danych)
obalenia pu³kownika Mu’ammara Kadafiego w Libii sta³ siê ponowny wybuch

rebelii Tuaregów w Mali1, które to wydarzenie poci¹gnê³o za sob¹ groŸbê powsta-
nia w zachodniej czêœci Sahelu kolejnego „sanktuarium” radykalnych dzihadystów.
Rewolta o plemiennym charakterze szybko przekszta³ci³a siê w konflikt o zupe³nie
innym charakterze, który w swoj¹ orbitê wci¹gn¹³ nie tylko wszystkie pañstwa re-
gionu, ale równie¿ potêgi zewnêtrzne.

Pañstwo permanentnego kryzysu

Jak ju¿ stwierdzono na wstêpie, czynnikiem, który zainicjowa³ ci¹g zdarzeñ pro-
wadz¹cych do ukszta³towania siê obecnej sytuacji w Mali by³a kolejna rewolta Tuare-
gów. Tuaregowie, zwani te¿ od czêsto wystêpuj¹cego koloru oczu „b³êkitnymi ludŸmi
pustyni” s¹ nomadycznym ludem berberyjskim zamieszkuj¹cym saharyjski interior
Pó³nocnej i Zachodniej Afryki. Ich liczebnoœæ (wed³ug kryterium lingwistycznego, które
nie jest dok³adne, gdy¿ czêœæ populacji przyjê³a ju¿ osiad³y tryb ¿ycia, szacowana jest na
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1 Republika Mali – powierzchnia 1 240 000 km2 (grunty uprawne 2%, sawanny 35%, busz 7%, pu-
stynia 66%); ³¹czna d³ugoœæ granic – 7243 km, z tego z Algieri¹ 1376 km, Burkina Faso – 1000 km,
Gwine¹ 885 km, Wybrze¿em Koœci S³oniowej 532 km, Mauretani¹ 2237 km, Nigrem 821 km, Senega-
lem 419 km; ludnoœæ – oko³o 14,5 mln (grupa plemienna Mande oko³o 50%, grupa plemienna Fula
oko³o 17%, grupa plemianna Senufo oko³o 17%, grupa plemienna Songhai oko³o 6%, Tuaregowie i Ara-
bowie oko³o 10%, inni 5%). Gêstoœæ zaludnienia 11,7 osób/km2. Przyrost naturalny wynosi 2,62% rocz-
nie, zaœ populacja poni¿ej 14 roku ¿ycia stanowi oko³o 47% ca³oœci ludnoœci. Islam wyznaje oko³o 90%
mieszkañców. Jêzykiem urzêdowym jest francuski, ale 80% ludnoœci pos³uguje siê jêzykiem bembara
pe³ni¹cym rolê lingua franca. PKB per capita szacowane jest na 1200 dolarów rocznie.



oko³o 6 mln osób). Ich tereny wêdrówek obejmuj¹ pustynne obszary Nigru i Mali, ale
mo¿na ich spotkaæ w po³udniowej Algierii, po³udniowo-zachodniej Libii, a nawet
pó³nocnej Nigerii i w Burkina Faso. Tuaregowie pierwotnie utrzymywali siê z hodowli
wielb³¹dów, przeprowadzania karawan przez Saharê, a tak¿e z handlu czarnymi niewol-
nikami. W okresie kolonialnej ekspansji Francji w Pó³nocnej Afryce opierali siê oni euro-
pejskim przybyszom, prowadz¹c d³ugoletni¹ wojnê partyzanck¹. Uczestniczyli w tak
zwanej „wojnie Riffenów” w latach dwudziestych XX wieku. Powsta³y wówczas zal¹¿ki
ponadplemiennych struktur politycznych, ale luŸna konfederacja nie by³a w stanie daæ
oporu scentralizowanym pañstwom europejskim i ostatecznie Francuzi wespó³ z Hiszpa-
nami ich zryw st³umili. Historycznie najwiêksz¹ tragedi¹ Tuaregów sta³ siê podzia³ ich
obszaru wêdrówek miêdzy powstaj¹ce po II wojnie œwiatowej niepodleg³e pañstwa,
z którymi – w wiêkszoœci – ani nie chc¹, ani nie mog¹ siê identyfikowaæ (The Nomadic
Inhabitants…, 2012).

W Mali, gdzie Tuaregowie stali siê berberyjsk¹ mniejszoœci¹ pod w³adz¹ murzyñ-
skich elit, do pierwszych prób zbrojnego oporu dosz³o ju¿ w latach szeœædziesi¹tych, gdy
okaza³o siê, ¿e Francuzi, nadaj¹c niepodleg³oœæ swym koloniom nie zamierzaj¹ spe³niæ
postulatu ludnoœci berberyjskiej i stworzyæ dla niej saharyjskiego pañstwa (Azawadu).
W 1962 roku Tuaregowie chwycili za broñ. Rozproszone oddzia³y partyzanckie, licz¹ce
nie wiêcej ni¿ 1500 bojowników, walczy³y w górach Adrar N’Fughas, ale malijskie si³y
rz¹dowe st³umi³y ostatecznie rebeliê. Regiony Kidal, Gao i Timbouktu zosta³y poddane
regularnej okupacji wojskowej, co doprowadzi³o do ucieczki dziesi¹tków tysiêcy no-
madów do Algierii.

W latach 1968–1974 oraz 1980–1985 Sahel dotkniêty zosta³ katastrofalnymi suszami.
Pogorszy³y one nie³atwe po³o¿enie Tuaregów, którzy podejrzewali ponadto, ¿e w³adze
centralne zaw³aszczaj¹ czêœæ przeznaczonej dla nich pomocy, by w ten sposób zmusiæ
nomadów do porzucenia swoich tradycyjnych obszarów. W tym czasie wielu m³odych
ludzi zaci¹gnê³o siê do libijskich si³ zbrojnych, ale znane s¹ przypadki uczestnictwa
ochotników z Sahelu w konfliktach poza Afryk¹, w tym w Afganistanie. Podkreœliæ te¿
trzeba, ¿e to w³aœnie endemiczna wojna w s¹siednim Czadzie2 kapitalnie u³atwia³a Tu-
aregom pozyskiwanie broni i bojowego doœwiadczenia. Wraz z rozwi¹zaniem przez Ka-
dafiego Legionu Islamskiego3 (po wyciszeniu konfliktu w Czadzie) oraz wycofaniem
Sowietów z Afganistanu weterani owych wojen zaczêli powracaæ do domów, gdzie nie
zamierzali godziæ siê z zastan¹ sytuacj¹. Stali siê oni naturalnymi przywódcami radykal-
nych grup, czêsto skonfliktowanych ze starszyzn¹ plemienn¹.
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2 Konflikt w Czadzie toczy³ siê z ró¿nym natê¿eniem od roku 1965 z wydatnym udzia³em Libii
i Francji (bezpoœrednie zaanga¿owanie wojskowe) oraz Stanów Zjednoczonych, Sudanu i kilku pañstw
regionu. W 2001 roku osi¹gniêto kruche porozumienie, ale pañstwo jest nadal skrajnie niestabilne, m.in.
za spraw¹ nap³ywu uchodŸców z sudañskiego Darfuru.

3 Mu’ammar Kadafi kilkakrotnie tworzy³ formacje wojskowe zwane Legionami Islamskimi. Prze-
znaczone by³y one g³ównie do dzia³añ w trakcie libijskich interwencji poza granicami, a tworzone w za-
sadniczej mierze z ochotników z Sahelu. Czêsto jednak wcielano do nich „pó³przymusowo” osoby
przybywaj¹ce do Libii na przyk³ad w poszukiwaniu pracy, b¹dŸ nawet rekrutowane za granic¹ do „pracy
w Libii”. Z regu³y prezentowa³y one s³aby poziom wyszkolenia i niskie morale. W ostatniej fazie istnie-
nia re¿imu Kadafi rekrutowa³ zagranicznych ochotników do s³u¿by wewnêtrznej, tworz¹c z nich rodzaj
przeciwwagi, dla czêœci armii, w której lojalnoœæ – jak siê okaza³o zasadnie – w¹tpi³.



W czerwcu 1990 roku w Mali wybuch³a druga rebelia Tuaregów. Podobnie jak za
pierwszym razem nie byli oni jednak w stanie wy³oniæ jednego kierownictwa walki
zbrojnej. Wysoce manewrowe dzia³ania, wzorowane w znacznej mierze na czadyjskiej
„wojnie toyot”4, prowadzi³y cztery wiêksze i kilkanaœcie mniejszych zgrupowañ party-
zanckich, o ³¹cznej liczebnoœci nieprzekraczaj¹cej 10 000 bojowników. W³adze central-
ne wprowadzi³y wówczas na obszarze zamieszka³ych przez Tuaregów pó³nocnych
prowincji stan wyj¹tkowy, rozpoczêto te¿ dzia³ania pacyfikacyjne, w ramach których za-
chêcano nie-Tuaregów do atakowania osiedli „b³êkitnych ludzi pustyni”. Nie przynosi³o
to jednak ¿adnych rezultatów poza eskalacj¹ przemocy. Lotne oddzia³y partyzantów
zadawa³y przy tym powa¿ne straty armii rz¹dowej i wspieraj¹cej j¹ ¿andarmerii oraz
ochotnikom. Wytworzy³ siê militarny pat. W zaistnia³ej sytuacji rz¹d przyj¹³ algiersk¹
propozycjê mediacji i 6 stycznia 1991 roku podpisano w miejscowoœci Tamanrasset po-
rozumienie pokojowe. Zak³ada³o ono miêdzy innymi: przerwanie ognia i wymianê jeñ-
ców, wycofanie si³ powstañczych na ich terytoria plemienne, wycofanie si³ rz¹dowych
z pó³nocy oraz wprowadzenia tam administracji cywilnej, w³¹czenie czêœci powstañców
w sk³ad rz¹dowych si³ zbrojnych, przeznaczanie proporcjonalnych do liczby ludnoœci
kwot z bud¿etu centralnego na rozwój prowincji pó³nocnych (Tamanrasset Accord.
Agreement …; Atallah, 2012).

W marcu 1991 roku wojskowy zamach stanu obali³ ówczesnego prezydenta Mali Mo-
ussa Traoré (jako porucznik odsun¹³ od w³adzy w 1968 roku pierwszego prezydenta
Mobido Keita, do 1979 roku sprawowa³ funkcjê „g³owy pañstwa”, póŸniej w latach
1979–1991 prezydenta). Zosta³ on zmuszony do ust¹pienia, a zast¹pi³ go Amadou To-
umani Touré (który jednak rok póŸniej przekaza³ w³adzê cywilom – prezydentem zosta³
Alpha Oumar Konaré). Nie przerwa³o to jednak procesu pokojowego. Wszystkie najwa¿-
niejsze ugrupowania rebelianckie zaakceptowa³y porozumienie, a 11 kwietnia 1992 roku
zawarto w Bamako tak zwany „Pakt Narodowy”. Na jego podstawie sformowano miêdzy
innymi „Si³y Bezpieczeñstwa Pó³nocy”, z³o¿one po po³owie z ¿o³nierzy armii rz¹dowej
i by³ych rebeliantów. Rozwi¹zanie to prócz innych mia³o i tê zaletê, ¿e obni¿a³o bezrobo-
cie wœród m³odych Tuaregów (National Pact Concluded…, 2012). Do 1998 roku na
¿o³dzie rz¹du znalaz³o siê oko³o 3000 Tuaregów. Proces integracji nie zachodzi³ jednak
bez problemów, w 1994 roku dosz³o do buntu œwie¿o zaci¹gniêtych nomadów, którzy
wymordowali dowódców i zbiegli z broni¹ oraz sprzêtem na pustyniê. Tuaregowie mieli
olbrzymie problemy z zaakceptowaniem formalnej dyscypliny i trybu wydawania rozka-
zów typowego dla regularnej armii.

Kolejnym problemem by³a sprawa formacji samoobrony stworzonych przez spo³ecz-
noœci osiad³e, g³ównie z grupy plemiennej Songahai, podczas rebelii Tuaregów. Wiêkszoœæ
z nich nie zosta³a rozbrojona i nadal toczy³a „ma³¹ wojnê”, zw³aszcza ¿e nomadowie
usi³owali mœciæ siê za rzeczywiste i wyimaginowane szkody, a czêsto owe akcje by³y
zwyczajnymi rabunkowymi napadami. Niechêæ ludnoœci osiad³ej budzi³o te¿ zwiêksza-
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4 „Toyota War” stosowane w literaturze anglosaskiej okreœlenie ostatniej fazy przewlek³ego kon-
fliktu na libijsko-czadyjskim pograniczu. W 1987 roku lekkie si³y czadyjskie zada³y pancerno-zmecha-
nizowanym oddzia³om libijskim straty szacowane na 7500 zabitych. Wartoœæ zniszczonego sprzêtu
wynieœæ mia³a pona 1,5 mld dolarów. Nazwa „Toyota War” pochodzi od pick-upów u¿ywanych przez
czadyjskich bojowników dla uzyskania taktycznej ruchliwoœci i operacyjnej mobilnoœci.



nie œrodków przeznaczanych na pomoc dla nomadów, gdy¿ – przy ograniczonych zaso-
bach centralnego bud¿etu – odbywa³o siê to rzeczywiœcie jej kosztem. W 1994 lokalne
organizacje samoobrony scali³y siê w Malijski Ruch Patriotyczny (Ganda Koi). W tym
samym roku dosz³o do kolejnych buntów Tuaregów s³u¿¹cych w armii. W garnizonach
Tonka i Khartous zamordowali oni kilkudziesiêciu malijskich ¿o³nierzy i rozp³ynêli siê
na pustyni wraz z ³upem ze spl¹drowanych magazynów.

W 1994 roku grupy nieakceptuj¹ce porozumieñ pokojowych zaatakowa³y posterunki
rz¹dowe, na co armia odpowiedzia³a akcjami odwetowymi, do których zaanga¿owano
milicjê Genda Koi. Nie przynios³y one rozstrzygniêcia, choæ podjêto próby przymusowe-
go osiedlania Tuaregów na po³udniu kraju. W 1995 roku zawarto kolejne porozumienie,
zak³adaj¹ce przede wszystkim powrót wysiedlonych i wejœcie przedstawicieli nomadów
w sk³ad w³adz centralnych. Przynios³o to pewne uspokojenie nastrojów, ale nie zapew-
ni³o pokoju. Powtarza³y siê starcia nomadów z milicj¹ spo³ecznoœci osiad³ych, mno¿y³y
napady rabunkowe i potyczki tuareskich przemytników z ¿andarmeri¹ graniczn¹.

Endemiczna wojna

W marcu 2006 roku, tuareski oficer Hassan ag Fagaga porzuci³, wraz ze swoim od-
dzia³em, s³u¿bê rz¹dow¹ i rozpocz¹³ nêkanie posterunków malijskich u zbiegu granicy
z Algieri¹ i Nigrem. Nastêpnie z³o¿one z niezadowolonych ex-rebeliantów ugrupowanie
23 maja 2006 r. Demokratyczny Sojusz dla Zmian (franc. Mai 23, 2006 Alliance démocr-
atique pour le changement, ADC) podjê³o szereg ataków na si³y rz¹dowe. Trwa³y one do
lipca, kiedy to zawarto kolejn¹ ugodê. W maju 2006 roku pojawi³y siê informacje, ¿e
utworzono Nigeryjsko-Malijski Zwi¹zek Tuaregów (franc. Alliance-Touareg-Niger-Ma-
li, ATNM). Organizacje nomadów z Nigru zdystansowa³y siê oficjalnie od tego, choæ
zdaniem wielu komentatorów wspó³praca miêdzy grupami Tuaregami z obu stron grani-
cy jest bardzo œcis³a.

W 2007 roku ADC wznowi³o dzia³ania, kiedy to na czele frakcji zbrojnej stan¹³ Ibra-
him Ag Bahanga. Twierdzi³ on, ¿e koordynowa³ swoje akcje z operuj¹cym w Nigrze Ru-
chem na rzecz Sprawiedliwoœci (franc. Mouvement des Nigériens pour la justice, MNJ),
czyli najwiêkszym ugrupowaniem tamtejszych Tuaregów, którzy w lutym wzniecili ko-
lejne powstanie. Rebelianci opanowali bazy wojskowe Manaka i Kidal. Do dalszej eska-
lacji dosz³o w sierpniu. 28 sierpnia, w rejonie miejscowoœci Tinsawante nad granic¹
z Algieri¹, Tueregowie zniszczyli rz¹dowy konwój wojskowy. Dla w³adz olbrzymim za-
skoczeniem by³ skokowy wzrost skutecznoœci dzia³añ rebeliantów, co wi¹zano z przejê-
ciem przywództwa organizacji przez Hassana ag Fagaga (Mali: le chef rebelle…, 2013).

Dzia³ania powstañców wygas³y wraz z nastaniem pory deszczowej, gdy wiêkszoœæ
bojowników wróci³a do swoich stad (owa cyklicznoœæ zmagañ charakterystyczna jest dla
wszystkich konfliktów w Sahelu). Do kolejnego wybuchu przemocy dosz³o w maju roku
2008. Mu’ammar Kadafi usi³owa³ wówczas podj¹æ mediacjê, ale nie przynios³a ona po-
zytywnych rezultatów. Wzorem lat poprzednich si³y rz¹dowe stara³y siê zatem umocniæ
w g³ównych miejscowoœciach, a rebelianci nêkali konwoje i izolowane posterunki. Ca³y
czas trwa³a jednak intensywna akcja dyplomatyczna, tym razem prowadzona przez Al-
gieriê. 18 lipca podpisano kolejne porozumienie pokojowe, którego nie uzna³ jednak
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Ibrahim Ag Bahanga. Okaza³o siê wówczas, ¿e ATMN, to kierowana przez niego grupa
roz³amowa w obrêbie ADC.

W ci¹gu kolejnych kilku miesiêcy uda³o siê utrzymaæ kruche zawieszenie broni, choæ
wielokrotnie dochodzi³o do zbrojnych incydentów, prowokowanych g³ównie przez
ATMN. W takiej sytuacji, w styczniu 2009 roku armia rz¹dowa (wsparta wed³ug czêœci
obserwatorów przez arabskich najemników) zaatakowa³a obóz rebeliancki Aguelhoc,
po³o¿ony w regionie Kidal. Zabito 20 rebeliantów, a oœmiu dosta³o siê do niewoli. 22 stycz-
nia og³oszono zniszczenie g³ównej bazy powstañczej znajduj¹cej siê w Tinsalak. W dzia-
³aniach udzia³ wziê³y zreformowane (przy znacznym udziale amerykañskim) rz¹dowe si³y
specjalne – Echelon tactique inter-arme (ETIA). Wobec sukcesów strony rz¹dowej kie-
rownictwo ADC zmuszone by³o poczyniæ znaczne ustêpstwa, choæ grupy „nieprzejedna-
nych”, skupione wokó³ Ag Bahanga, nadal odrzuca³y porozumienie algierskie. 6 stycznia
armia malijska zajê³a ostatni¹ bazê ATNM, zaœ Bahanga, z nieznan¹ liczb¹ rebeliantów,
przeszed³ na terytorium Algierii (Mali-USA: l’octroi de matériels militaires dans…, 2012).

Powrót najemników

W czasie wojny domowej w Libii, która wybuch³a w 2011 roku zarówno Kadafi, jak
i powstañcy (o czym pisze siê zdecydowanie mniej chêtnie), siêgnêli po najemników
z Sahelu, ofiaruj¹c im nie tylko pieni¹dze, ale równie¿ broñ. Kiedy wiêc po obaleniu libij-
skiego dyktatora – przy wydatnym udziale lotnictwa pañstw zachodnich – jego najemni-
cy oraz niepotrzebni ju¿ kombatanci walcz¹cy po stronie powstania wrócili solidnie
dozbrojeni do domów, p³omieñ buntu rozgorza³ ponownie. By³o to o tyle ³atwe, ¿e sytu-
acja Tuaregów w Mali nie uleg³a w tym czasie istotnej poprawie. Nadal s¹ oni obywate-
lami drugiej kategorii dyskryminowanymi zarówno pod wzglêdem politycznym, jak
i spo³eczno-ekonomicznym. Prócz opisanego wy¿ej czynnika, bêd¹cego niew¹tpliwie
elementem inicjuj¹cym obecny kryzys nale¿y pamiêtaæ, ¿e ca³y region dotkniêty jest pro-
blemami wynikaj¹cymi ze wzrostu cen ¿ywnoœci na rynkach œwiatowych oraz kiepskimi
zbiorami wywo³anymi susz¹.

Konflikt rozgorza³ zatem ponownie. Polityczn¹ bazê nowej rebelii stworzy³o porozu-
mienie plemienne zwane Narodowym Ruchem Wyzwolenia Azawadu (franc. Mouve-
ment National pour la Libération de l’Azawad, MNLA, kierowane przez Bilala Ag
Acherifa), choæ w trakcie dzia³añ du¿e mo¿liwoœci wykaza³a islamska organizacja Ansar
Dine – Obroñcy Wiary, podejrzewana o zwi¹zki z Al-Kaid¹ w Krajach Muzu³mañskiego
Maghrebu (franc. Al-Qaida au Maghreb Islamique, AQMI) (Raufera, 2011, s. 308–309).
Jej przywódca Iyad Ag Ghaly (jedna z prominentnych postaci rebelii z lat dziewiêædzie-
si¹tych, a jednoczeœnie kuzyn jednego z przywódców Al-Kaidy w Krajach Muzu³mañ-
skiego Maghrebu – Hamada Ag Hama) zakwestionowa³ prawo MNLA do reprezentowania
ca³oœci plemion. Obie organizacje artyku³owa³y przy tym rozbie¿ne cele – MNLA d¹¿y³a
do stworzenia niepodleg³ego pañstwa (a przynajmniej uzyskania silnej pozycji autono-
micznej przez obszary pó³nocne), zaœ Ansar Dine do islamizacji Mali i Nigru oraz stwo-
rzenia saharyjskiego emiratu. (Algerian diplomat executed…, 2012).

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e przez Saharê biegn¹ wa¿ne szlaki przerzutu narkotyków do
Europy. Szmuglowany jest tam zarówno haszysz, jak i kokaina wy³adowywana w por-
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tach zachodniej Afryki. W „pustynnej” grze uczestnicz¹ wiêc równie¿ zorganizowane
grupy przestêpcze, czêsto powi¹zane ze strukturami terrorystycznymi, równie¿ zaintere-
sowanymi ci¹gniêciem zysków z handlu substancjami psychotropowymi.

Tuarescy rebelianci rozpoczêli dzia³ania zbrojne 17 stycznia 2012 roku atakuj¹c Agu-
elhok oraz Tessalit. Strona rz¹dowa odzyska³a na nimi kontrolê nastêpnego dnia, ale ju¿
24 stycznia w rêce powstañców ponownie dosta³o siê Aguelhok, gdy¿ rz¹dowemu garni-
zonowi wyczerpa³a siê amunicja. W nastêpnych dniach rebelianci przejêli kontrolê nad
miejscowoœciami Anderamboukane, Lere i Meneka. W prasie afrykañskiej pojawi³y siê
wówczas doniesienia o przeprowadzeniu przez rebeliantów egzekucji oko³o 80 wziêtych
do niewoli ¿o³nierzy armii rz¹dowej. Rozpocz¹³ siê równie¿ eksodus uchodŸców. Oko³o
10 000 osób przedosta³o siê do Nigru, a po walkach o Kidal, gdzie strona rz¹dowa u¿y³a
artylerii, 5500 uchodŸców przekroczy³o granice z Mauretani¹. W ci¹gu kilku tygodni
ca³a pó³nocna czêœæ kraju znalaz³a siê pod kontrol¹ tuareskich rebeliantów.

Na pocz¹tku marca wojska rz¹dowe podjê³y próbê deblokowania okr¹¿onego przez
rebeliantów Tessalit (gdzie garnizon zaopatrywany by³ z powietrza przez amerykañskie
C-130 Hercules). Zakoñczy³a siê ona fiaskiem, a 11 marca Tuaregowie zajêli miasto,
podczas gdy garnizon z uchodŸcami wycofa³ siê na terytorium Algierii.

21 marca armia, sfrustrowana pora¿kami ponoszonymi w polu, obali³a prezydenta
Toure. Na czele zamachu stan¹³ kapitan Amadou Sanogo5. Og³osi³ on przejêcie w³adzy
przez Narodowy Komitet na rzecz Przywrócenia Demokracji i Pañstwa (franc. Comité
National pour le Redressement de la Démocratie et la Restauration de l’État, CNRDR).
W sk³ad Komitetu wchodzi³o pocz¹tkowo 15 wojskowych. 27 marca Sanogo przedstawi³
now¹ konstytucjê, zgodnie z zapisami której szefem pañstwa pozostawa³ przewod-
nicz¹cy Narodowego Komitetu na rzecz Przywrócenia Demokracji i Pañstwa, do którego
nale¿a³o prawo mianowana szefa i cz³onków rz¹du. W sk³ad CNRDR mia³o wchodziæ
41 cz³onków, w tym 26 wojskowych i 15 cywilnych. Komitet mia³ pe³niæ w³adzê do cza-
su organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych, których data nie zosta³a okreœ-
lona. Jednak¿e, g³ównie na skutek presji miêdzynarodowej, Komitet przekaza³ w³adzê
cywilom. Na stanowisko tymczasowego szefa pañstwa powo³any zosta³, zgodnie konsty-
tucj¹, przewodnicz¹cy Zgromadzenia Narodowego, Dincounda Traore6, premierem
rz¹du tymczasowego zosta³ Cheick Modibo Diarra7.
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5 Amadou Haya Sanogo (ur. 1972 lub 1973) – jest jednym z szeœciu dzieci malijskiej rodziny, z Se-
gou nad rzek¹ Niger. W marcu 2012 r. stan¹³ na czele zamachu stanu, który obali³ prezydenta Amadou
Toumani Toure. Pod presj¹ miêdzynarodow¹ przekaza³ w³adzê cywilom.

6 Dioncounda Traoré (ur. 1942), pochodzi z Kati, po studiach w Zwi¹zku Sowieckim, Algierii i we
Francji wróci³ do kraju, gdzie by³ aktywist¹ zwi¹zkowym. Pe³ni³ funkcjê dyrektora (rektora) Pañstwo-
wej Szko³y In¿ynierii. Uczestniczy³ w dzia³aniach ukierunkowanych na demokratyzacjê systemu po-
litycznego wymierzonych w administracjê prezydenta Moussa Troare. Po jego obaleniu by³ m.in.
ministrem s³u¿by cywilnej, pracy i modernizacji, a nastêpnie ministrem obrony. W 2007 roku zosta³
wybrany przewodnicz¹cym Zgromadzenia Narodowego. Po zamachu stanu w marcu 2012 roku
przyj¹³ – w nastêpstwie presji miêdzynarodowej, w wyniku której puczyœci nie mogli oficjalnie uzy-
skaæ steru rz¹dów – urz¹d prezydenta. Mia³o to miejsce 12 kwietnia. W maju 2012 roku zosta³ ob-
darty z ubrania i pobity przez manifestantów, którzy wdarli siê do jego biura (przy pasywnej
postawie ochrony wojskowej). Dopiero, gdy sytuacja wyrwa³a siê spod kontroli ochrona otworzy³a
ogieñ, zabijaj¹c trzech demonstrantów. Mo¿na mniemaæ, ¿e wydarzenie s³u¿y³o zastraszeniu prezy-



Zamach stanu doprowadzi³ do dekompozycji armii rz¹dowej. Wykorzystali to rebe-
lianci zajmuj¹c 23 marca Anefis, 30 marca Kidal, a nastêpnie Ansongo i Bourem. Wojska
rz¹dowe, mimo wprowadzenia do dzia³añ lotnictwa, w tym œmig³owców bojowych typu
Mi-24, utraci³y 31 marca miasto Gao, zaœ 1 kwietnia Timbuktu.

Poniewa¿ ruch tuareski, a przynajmniej niektóre jego od³amy, ju¿ wówczas uwa-
¿ane by³y za bliskie radykalnym islamistom, pañstwa regionu zaczê³y rozwa¿aæ mo¿-
liwoœæ przeprowadzenia w Mali interwencji wojskowej pod auspicjami Unii
Gospodarczej Pañstw Afryki Zachodniej (ECOWAS)8. W stan gotowoœci postawio-
no nawet 2000 ¿o³nierzy si³ szybkiego reagowania tej organizacji, ale wi¹¿¹cych de-
cyzji dotycz¹cych ich u¿ycia nie podjêto. Za interwencj¹ opowiada³ siê Niger,
borykaj¹cy siê z problemem separatyzmu Tuaregów we w³asnych granicach. Nigeria
– zdaj¹c sobie sprawê z politycznego oraz wojskowego ryzyka interwencji – zacho-
wa³a wstrzemiêŸliwoœæ.

6 kwietnia MNLA proklamowa³, na zdobytych obszarach pó³nocnego Mali, powsta-
nie niepodleg³ego Azawadu9. Zadeklarowano zachowanie granic z Burkina Faso, Maure-
tani¹, Algieri¹ i Nigrem oraz zaprzestanie dalszych dzia³añ wojskowych, co to¿same by³o
z rezygnacj¹ z podboju po³udnia. Co istotne i kluczowe dla dalszego rozwoju wydarzeñ,
ow¹ deklaracjê zanegowa³o islamistyczne ugrupowanie Ansar Dine (jego cz³onkowie ju¿
wczeœniej rozpoczêli dzia³ania maj¹ce na celu wprowadzenie prawa islamskiego na
opanowanym obszarze, niszcz¹c miejsca kultu innych wyznañ, zakazuj¹c spo¿ywania
i sprzeda¿y alkoholu, s³uchania zachodniej muzyki czy noszenia „niestosownej” odzie-
¿y), co œwiadczy³o o g³êbokich podzia³ach istniej¹cych wœród rebeliantów.

MNLA usi³owa³a wówczas przy tym rozgrywaæ zaniepokojenie spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej wzrostem znaczenia integrystów islamskich, zapowiadaj¹c i¿ w przypad-
ku uznania niepodleg³oœci Azawadu rozpocznie ich zbrojne zwalczanie. Deklaracja ta nie
wywo³a³a jednak ¿adnych reakcji. W tym czasie na tereny kontrolowane przez Ansar

PP 1 ’14 Konflikt w Mali. Rebelia Tuaregów, islamiœci... 357

denta przez armiê. 13 sierpnia ponownie obarczy³ Diarra misj¹ stworzenia rz¹du z terminem trzech
dni.

7 Cheick Modibo Diarra (ur. 1952) – urodzi³ siê w Nioro du Sahel, jest szwagrem by³ego prezydenta
Moussy Troare, po ukoñczeniu œredniej szko³y w Mali studiowa³ w Pary¿u matematykê i fizykê, a na-
stêpnie in¿ynieriê mechaniczn¹ i in¿ynieriê lotnicz¹ na Uniwersytecie Howarda w Stanach Zjedno-
czonych. Pracowa³ w NASA, uczestnicz¹c w programach wys³ania sond na Wenus (Magellan)
i w kierunku S³oñca oraz na Jowisza. By³ cz³onkiem programu marsjañskiego Pathfinder. Uzyska³
obywatelstwo amerykañskie. Od 1999 roku anga¿owa³ siê w program Pathfainder Foundation ukie-
runkowany na rozwój kszta³cenia politechnicznego w Afryce. Zbudowa³ laboratorium wykorzy-
stuj¹ce energiê s³oneczn¹ w malijskim Bamako. By³ ambasadorem dobrej woli UNESCO i pracowa³
dla Wirtualnego Uniwersytetu Afrykañskiego z siedzib¹ w Kenii. W latach 2006–2011 szefowa³ afry-
kañskiemu programowi Microsoft. W kwietniu 2012 roku przyj¹³ urz¹d premiera Mali, mimo ¿e klu-
czowe resorty (obrony, spraw wewnêtrznych oraz administracji regionalnej) sprawowali oficerowie
z ekipy, która w marcu obali³a poprzedni rz¹d. W grudniu 2012 roku zosta³ zmuszony przez armiê do
z³o¿enia urzêdu.

8 Benin, Burkina Faso, Gambia, Gwinea-Bissau, Ghana, Gwinea, Liberia, Mali, Nigeria, Niger, Se-
negal, Sierra Leone, Togo, Wybrze¿e Koœci S³oniowej, Republika Zielonego Przyl¹dka.

9 Nieuznawany Azawad ma oko³o 650 000 km2 powierzchni, który to obszar zamieszkany jest przez
oko³o 2 mln osób, zatem gêstoœæ zaludnienia wynosi oko³o 3 osoby/km2.



Dine przyby³ Muchtar Belmochtar, uwa¿any z aktualnego przywódcê Al-Kaidy w Kra-
jach Muzu³mañskiego Maghrebu.

Zarówno Tuaregowie, jak i strona rz¹dowa nie ujawnili danych o stratach. Tym nie-
mniej wed³ug organizacji miêdzynarodowych najnowsza ods³ona malijskiego konfliktu
skutkuje fal¹ oko³o 270 000 uchodŸców, którzy przeszli do Mauretanii (56 000), Burkina
Faso (46 000), Algierii (30 000), Nigru (29 000). Oko³o 100 000 sta³o siê tak zwanymi
uchodŸcami wewnêtrznymi – zmuszeni byli oni porzuciæ swe rejony zamieszkania, choæ
nie przekroczyli granic.

26 maja 2012 roku MNLA i Ansar Dine opublikowa³y komunikat o zawarciu porozu-
mienia zak³adaj¹cego m.in. wprowadzenie prawa koranicznego na ca³ym obszarze Aza-
wadu. By³o to de facto przyznanie siê MNLA do utraty kontroli nad pó³noc¹ Mali na
rzecz islamistów. W tym czasie islamiœci kontrolowali ju¿ wiêkszoœæ miast, a w pozo-
sta³ych dysponowali silnymi grupami zwolenników. Mimo, ¿e MNLA dysponowaæ
mia³a wiêksz¹ iloœci¹ bojowników o sukcesie Ansar Dine zadecydowa³o – jak siê wydaje
– zdeterminowane osi¹gn¹æ swe cele kierownictwo oraz znacznie wy¿szy poziom zdy-
scyplinowania g³êboko przy tym zmotywowanych kadr. Ugoda szybko okaza³a siê jedy-
nie ruchem taktycznym, wykonanym przez obie organizacje g³ównie w celu zyskania na
czasie oraz umocnienia zajmowanych pozycji. Miesi¹c po zawarciu porozumienia miê-
dzy bojownikami obu stron wybuch³y intensywne walki, w których ranny zosta³ sekre-
tarz generalny MNLA Ag Acherif (zosta³ on ewakuowany do Burkina Faso na leczenie).
27 czerwca si³y Ansar Dine wraz ze wspieraj¹cymi je bojownikami Al-Kaidy w Krajach
Muzu³mañskiego Maghrebu oraz Ruchu na Rzecz Jednoœci i D¿ihadu w Afryce Za-
chodniej – franc. Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest, MOJWA10

(Thiolay, 2012) wypar³y przeciwnika z Gao, gdzie rezydowa³y tymczasowe w³adze
niepodleg³ego Azawadu. W nastêpnej kolejnoœci islamiœci przejêli pe³n¹ kontrolê nad
Timbuktu i Kidal. Ansogo, ostatnie miasto pozostaj¹ce pod kontrol¹ MNLA wpad³o
w rêce islamistów 12 lipca. Pod kontrol¹ Ansar Dine i AQMI znalaz³ siê ca³y Azawad.
Na zajêtym obszarze wprowadzono surowy kodeks obyczajowy, zaœ porz¹dek prawny
oparto na szariacie.

1 wrzeœnia 2012 bojownicy MOJWA zajêli miasto Douentza, po³o¿one ju¿ na
po³udnie od Azawadu. Kontrolowane by³o ono przez milicjê Ganda Koi stworzon¹
przez cz³onków grupy plemiennej Songhai. Jej lokalni przywódcy zawarli swoisty
„pakt o nieagresji” z islamistami, ale ostatecznie miasto zosta³o otoczone. Milicjanci
z³o¿yli wówczas broñ, nie podejmuj¹c walki (Mali Islamists take…, 2012). Wydaje siê,
¿e przeniesienie dzia³añ poza Azawad mo¿e byæ jednym z kroków prowadz¹cych do
wzmocnienia pozycji islamistów w zwi¹zku z prawdopodobn¹ interwencj¹ miêdzyna-
rodow¹.
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10 Organizacja wyodrêbniona z Al-Kaidy w Krajach Muzu³mañskiego Maghrebu w celu rozszerze-
nia dzia³añ organizacji na pañstwa Afryki Zachodniej. Jest to postêpowanie zgodne z ogóln¹ strategi¹
„globalnego jihadu”, zak³adaj¹c¹ tworzenie zbioru luŸno powi¹zanych struktur zespolonych wspólnot¹
celu, a nie jednolitej struktury o hierarchicznym charakterze. Wed³ug dostêpnych informacji na czele or-
ganizacji stoi obywatel Mauretanii Hamada Ould Mohamed Kheirou, zaœ dzia³aniami zbrojnymi kieruje
wywodz¹cy siê z malijskich Arabów Omar Ould Hamaha.



Interwencja

W¹tek miêdzynarodowej interwencji towarzyszy³ kryzysowi w Mali w zasadzie od
pocz¹tku. W po³owie grudnia 2012 roku pañstwa ECOWAS oraz Francja w sposób zde-
cydowany opowiada³y siê z zbrojn¹ interwencj¹ w Mali. Z oficjaln¹ proœb¹ w przybycie
zwróci³ siê do ECOWAS prezydent Mali Dincoundy Traore. Zarówno pañstwa Afryki
Zachodniej, jak i Francja przekonane by³y, ¿e kontrolowany przez islamistów Azawad
stanie siê oœrodkiem promieniowania idei integrystycznych na ca³y region, oœrodkiem
szkoleniowym islamskich bojowników i baz¹ wypadow¹ do dalszych dzia³añ, w tym
równie¿ zamachów terrorystycznych.

Na pocz¹tku 2013 roku islamiœci, którzy w roku poprzednim opanowali pó³nocn¹
czêœæ Mali rozpoczêli dzia³ania w kierunku po³udniowym. 10 stycznia zajêli oni miasto
Konna (oko³o 35 000 mieszkañców). Le¿y ono na wschodnim krañcu rozlewisk Nigru,
w centralnej czêœci przewê¿enia dziel¹cego Mali na czêœæ pó³nocn¹ i po³udniow¹, przy
wa¿nej drodze ³¹cz¹cej Sevre i Gao.

Z upublicznionych informacji wynika, ¿e pierwsi atakuj¹cy przeniknêli do miasta
udaj¹c pasa¿erów autobusu obs³uguj¹cych po³¹czenie Konna–Goa. Ich obecnoœæ ujawni³
dopiero jeden z posterunków drogowych, co da³o pocz¹tek wymianie ognia. Obsada po-
sterunku zosta³a zlikwidowana przez grupê szturmow¹, której wsparcia udzielili kolejni
rebelianci przybyli samochodami terenowymi. Walki o miasto trwaæ mia³y kilkanaœcie
godzin, po których si³y rz¹dowe wycofa³y siê do Mopti porzucaj¹c ciê¿kie uzbrojenie i co
najmniej dwa transportery opancerzone typu BTR-60. ¯o³nierze si³ rz¹dowych ukryli siê
w t³umie cywilnych uchodŸców, który ruszy³ na po³udnie, gdy okaza³o siê ¿e napastnicy
zdo³aj¹ zaj¹æ miasto. Napastnicy rozpoczêli poœcig, zbli¿aj¹c siê na oko³o 20 km do dru-
giej z wymienionych miejscowoœci. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dysponuj¹ce lotniskiem i por-
tem rzecznym Mopti (oko³o 100 000 mieszkañców) uwa¿ane jest za swoist¹ bramê do
po³udniowej czêœci Mali. Ocenia siê, ¿e w dzia³aniach uczestniczy³o oko³o 1200–1400
bojowników islamskich.

Zajêcie Mopti da³oby islamistom mo¿liwoœæ infiltrowania po³udniowej czêœci Mali.
Poniewa¿ armia rz¹dowa nie dawa³a gwarancji utrzymania Mopti do dzia³añ wkroczyli,
analizuj¹cy sytuacjê z du¿¹ uwag¹ Francuzi. Ich oddzia³y zaczê³y przybywaæ do Bamabo
od 9 stycznia. Przerzucano je zarówno z metropolii, jak i z Czadu (gdzie Francja prowa-
dzi operacjê „Epervier”, dziêki której przy w³adzy utrzymuje siê prezydent Idriss Deby)
oraz z Wybrze¿a Koœci S³oniowej (operacja „Licorne” ukierunkowana na ustabilizowa-
nie sytuacji i zapobie¿enie ponownemu wybuchowi wojny domowej). Pododdzia³y ope-
ruj¹ce w Mali wystawiono ³¹cznie ze sk³adu czterech zwi¹zków taktycznych (brygad).

11 stycznia dwa œmig³owce Gazelle, ze sk³adu 4. Specjalnego Pu³ku Œmig³owców, za-
atakowa³y kolumnê islamistów podchodz¹c¹ pod Sevare. Tym samym rozpoczê³a siê
operacja „Serval”. Pojazdy, którymi przemieszczali siê rebelianci ostrzelane zosta³y
z 20 mm dzia³ek. Francuzi dostali siê jednak pod ciê¿ki ogieñ, w wyniku czego jeden
ze œmig³owców zosta³ zestrzelony (jego pilot odniós³ œmiertelne rany). Druga maszyna
równie¿ zosta³a wielokrotnie trafiona, ale zdo³a³a powróciæ do bazy.

W nastêpnym dniu do akcji wesz³y francuskie samoloty Mirage 2000D z N’Djameny
w Czadzie. Cztery maszyny wykona³y ³¹cznie 12 misji uderzeniowych, udzielaj¹c wspar-
cia wojskom malijskim, które podjê³y próbê odbicia Konna. Usi³owania te zakoñczy³y
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siê sukcesem – 12 stycznia szef francuskiego Sztabu Obrony, admira³ Édouard Guillaud,
oœwiadczy³, ¿e islamiœci opuœcili miasto i wycofali siê kilkadziesi¹t kilometrów na
pó³noc. Jednak¿e jeszcze przez kolejne dni nie zosta³o ono obsadzone przez wojska
rz¹dowe. W atakach lotniczych œmieræ ponieœæ mia³o oko³o 50 bojowników, zniszczono
te¿ 6–8 u¿ywanych przez nich samochodów terenowych. W dniach 13–15 stycznia lot-
nictwo francuskie kontynuowa³o zwalczanie celów naziemnych, koncentruj¹c siê na po-
zycjach islamistów w rejonie miejscowoœci Gao. Jednoczeœnie trwa³ przerzut do Mali
pododdzia³ów francuskich wojsk l¹dowych, w które to przedsiêwziêcie w³¹czyli siê so-
jusznicy Pary¿a z NATO. Najwiêksze znaczenie odegra³o szeœæ samolotów transporto-
wych C-17 Globemaster III, z których trzy dostarczy³y Stany Zjednoczone, dwa Wielka
Brytania i jeden Kanada (Mali Under French…, 2013).

Islamiœci nie pozostali jednak bierni. Mimo absolutnej dominacji przeciwnika w po-
wietrzu, bojownicy AQIM dowodzeni jakoby przez Algierczyka Abdelhamida Abou
Zeida, zdo³ali zaj¹æ 14 stycznia miejscowoœæ Diabaly (oko³o 35 000 mieszkañców)
le¿¹c¹ na po³udnie od Konna. Malijska armia rz¹dowa nie odnios³a zaœ ¿adnych zna-
cz¹cych sukcesów. Sytuacja uleg³a zmianie dopiero po bezpoœrednim w³¹czeniu siê
francuskich wojsk l¹dowych do dzia³añ. 15 stycznia si³y specjalne wkroczy³y do miej-
scowoœci Merkala (oko³o 45 000 mieszkañców) przejmuj¹c pod ochronê znajduj¹c¹ siê
tam wa¿n¹ tamê na Nigrze (uznano zapewne, ¿e armia malijska nie jest zdolna do zapew-
nienia bezpieczeñstwa tej instalacji). 16 stycznia si³y francuskie, choæ oficjalnie odgry-
wa³y one tylko rolê wsparcia armii rz¹dowej, rozpoczê³y marsz w kierunku pó³nocnym.
Dopiero 18 stycznia Malijczycy ponownie obsadzili garnizonem Konna, zaœ 21 stycznia,
œciœle wspó³dzia³aj¹c z francuskimi komandosami, zajêli obsadzone przez islamistów
miasto Dibaly. Wiêkszoœæ bojowników wycofa³a siê przy tym ku granicy z Mauretani¹.

Tabela 1
Si³y francuskie wydzielone do udzia³u w operacji „Serval”

Wojska l¹dowe

Ze sk³adu 6. Lekkiej Brygady Pan-
cernej:

pluton na wozach rozpoznawczych AMX 10RC (1. Cudzoziemski
Pu³k Kawalerii) – z Czadu

kampania na transporterach VAB (21. Pu³k Piechoty Morskiej) – z Czadu

Ze sk³adu 11. Brygady Powietrzno-
desantowej:

pluton na wozach RRC 90 Sagaie (1. Pu³k Huzarów Spadochrono-
wych) – z Wybrze¿a Koœci S³oniowej

kampania piechoty zmotoryzowanej (3. Pu³k Spadochroniarzy Piecho-
ty Morskiej) – z Wybrze¿a Koœci S³oniowej

pluton in¿ynieryjny (17. Pu³k Saperów Spadochronowych) – z Wy-
brze¿a Koœci S³oniowej

Ze sk³adu 9. Lekkiej Brygady Pan-
cernej Piechoty Morskiej:

kompania na wozach rozpoznawczych AMX 10 (Pu³k Szaserów Pie-
choty Morskiej) – z Francji

kompania na wozach VBCI (2. Pu³k Piechoty Morskiej) – z Francji

bateria 155 mm haubic TRF1 (11. Pu³k Artylerii Piechoty Morskiej)
– z Francji

bateria 120 mm moŸdzierzy MO-120 (11. Pu³k Artylerii Piechoty Mor-
skiej) – z Francji

kompania in¿ynieryjna (6. Pu³k Saperów) – z Francji,
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Ze sk³adu 3. Brygady Zmechanizo-
wanej:

trzy kompania na wozach rozpoznawczych VBCI (92. Pu³k Piechoty)
– z Francji,

kompania na wozach VAB (126. Pu³k Piechoty) – z Francji

bateria 155 mm haubic samobie¿nych CEASAR (68. Afrykañski Pu³k
Artylerii) – z Francji

pu³kowa grupa dowodzenia artylerii – (68. Afrykañski Pu³k Artylerii)
– z Francji,

Ze sk³adu 5. Pu³ku Œmig³owców
Bojowych

trzy œmig³owce bojowe Tiger i cztery Coguar

Ze sk³adu 7. Pu³ku Logistycznego kompania logistyczna

Ze sk³adu 511. Pu³ku Transporto-
wego

Si³y specjalne

Ze sk³adu Brygady Specjalnej kompania specjalna (1. Pu³k Spadochronowy Piechoty Morskiej)

cztery œmig³owce Gazelle (4. Specjalny Pu³k Œmig³owców)

Wojska lotnicze

Myœliwce: dwa Mirage F1 CR, szeœæ Mirage 2000, cztery Rafael: piêæ samolotów tankowania powietrznego
KC-130, transportowce: jeden C-130 Hercules, jeden Transall C-160, dwa aparaty bezza³ogowe Eagle One
Harfag, ponadto do przerzutu si³ u¿yto samolotów Airbus A310 oraz Airbus A340 ze sk³adu 3/60. dywizjonu
transportowego.

Marynarka wojenna

Cztery samoloty patrolowe Breguet Atlantic (mimo, ¿e pierwotnie przeznaczone do zwalczania okrêtów
podwodnych wykorzystywane by³y do patrolowania pustyni, podczas francuskiego zaanga¿owania w Cza-
dzie) – do Dakaru.

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spoœród bogatego zbioru przyczyn gor¹czkowej i poœpiesz-
nej interwencji francuskiej w Mali za najwa¿niejsze uznaæ nale¿y dwie: d¹¿enie do utrzy-
mania tego pañstwa (czy te¿ szerzej, ca³ego regionu by³ego, tak zwanego Sudanu
Francuskiego) w strefie wp³ywów Pary¿a oraz zapobie¿enie powstaniu w pó³nocno-za-
chodniej Afryce kolejnego „sanktuarium” radykalnych islamistów. Czynnikiem ini-
cjuj¹cym interwencjê by³ przy tym zaœ niew¹tpliwie ten drugi element. Inne, przytaczane
w „erudycyjnych” wypowiedziach i tekstach powody francuskiego zaanga¿owania mili-
tarnego takie jak: d¹¿enie do zabezpieczenia z³ó¿ ropy (w teorii w Mali mog³aby ona wy-
stêpowaæ, ale poza wstêpnym rozpoznaniem ¿adnych powa¿niejszych prac tam nie
prowadzono), uzyskanie przyczó³ka umo¿liwiaj¹cego rozci¹gniêcie kontroli nad z³o¿ami
uranu w Nigrze (dwie du¿e instalacje górnicze, ³¹cznie oko³o 7,5% œwiatowego wydoby-
cia), nie odegra³y zapewne istotniejszego znaczenia. Pary¿ podj¹³ decyzjê o wys³aniu
¿o³nierzy do Mali, w momencie gdy islamiœci podjêli wysi³ki ukierunkowane na wzmoc-
nienie swoich pozycji przed spodziewanym przybyciem oddzia³ów wojskowych ECOWAS.
Przyjê³y one postaæ ofensywnych rajdów na po³udnie, a ich zamiarem by³o zapewne opa-
nowanie terytorium, które mog³oby pe³niæ rolê swoistego „pasa przes³aniania”. W ich
rêce wpad³y, jak ju¿ wspomniano, miejscowoœci Konna i Niono, po³o¿one na „przewê¿e-
niu” umownie dziel¹cym kraj na czêœæ pó³nocn¹ i po³udniow¹. Armia rz¹dowa, Ÿle wy-
szkolona, fatalnie dowodzona i rozgor¹czkowana polityk¹ wewnêtrzn¹ nie by³a w stanie
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skutecznie przeciwstawiæ siê lotnym, u¿ywaj¹cym g³ównie terenowych pick-upów, od-
dzia³om przeciwnika. Po opanowaniu miejscowoœci „na przesmyku” islamiœci w kilku
kolumnach ruszyli ku stolicy Mali, Bamako, do którego to miasta zbli¿yæ siê mieli na od-
leg³oœæ rzêdu 250–300 km. To w³aœnie bezpoœrednie zagro¿enie dla stolicy sk³oniæ mia³o
prezydenta Francoisa Hollande’a do wyra¿enia zgody na realizacjê opcji wojskowej
(choæ z drugiej strony trudno sobie wyobraziæ jak relatywnie nieliczne oddzia³y is-
lamistów mia³yby przej¹æ kontrolê nad rozleg³ym obszarem industrialnym zamiesz-
ka³ym przez ponad 1,8 mln ludzi). Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w³adze Mali, z prezydentem
Dincounda Traoré, kilkukrotnie prosi³y ju¿ Pa³ac Elizejski o przys³anie ¿o³nierzy.

Uzyskanie przez islamistów kontroli nad terytoriami le¿¹cymi u zbiegu granic Mali,
Mauretanii, Burkina Faso, Nigru i Algierii oznacza³oby powstanie kolejnego „mateczni-
ka” d¿ihadu, po³o¿onego – w odró¿nieniu od Afganistanu, Jemenu czy Somalii, w bezpo-
œrednim s¹siedztwie Europy. Z owej „bazy” (gdzie w sposób wzglêdnie bezpieczny
mo¿na by prowadziæ szkolenie bojowników, gromadziæ zasoby, zapewniaæ azyl poszuki-
wanym) planowanie i prowadzenie dzia³añ w Europie by³oby z pewnoœci¹ ³atwiejsze ni¿
z kryjówek po³o¿onych u stóp Hindukuszu. Aby nie popadaæ w europocentryzm „saha-
ryjski emirat” by³by tak¿e (a w zasadzie ju¿ jest) œmiertelnym zagro¿eniem dla ca³ej,
nies³ychanie kruchej, stabilnoœci regionalnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po
wygaszeniu „dekady wojen” w basenie Zatoki Gwinejskiej rozleg³e obszary Afryki po-
nownie mog³yby siê pogr¹¿yæ w endemicznej wojnie „wszystkich” przeciwko wszyst-
kim.

Tabela 2
Wsparcie sojuszników z NATO i UE dla francuskiej interwencji w Mali

(stan z 24 stycznia 2013 roku)

Belgia 80 ¿o³nierzy, dwa samoloty transportowe C-130H, œmig³owiec ewakuacji medycznej
Agusta A 109 Medevac, do Bamako

Dania 40 ¿o³nierzy, samolot transportowy C-130J Super Hercules, do Bamako

Hiszpania 30 ¿o³nierzy, samolot transportowy C-130H Hercules, do Bamako

Holandia 40 ¿o³nierzy, samolot transportowy C-130H Hercules, do Bamako

Kanada Samolot transportowy C-17ER Globemaster III (na jeden tydzieñ) do przerzutu si³,
sprzêtu i zaopatrzenia z Francji do Mali

Niemcy 60 ¿o³nierzy, dwa samoloty transportowe Transall C-160, do Bamako

Stany Zjednoczone Trzy samoloty transportowe C-17ER Globemaster III, do przerzutu ¿o³nierzy i sprzêtu
miêdzy Istres-Le Tuba a Bamako

W³ochy 40 ¿o³nierzy, dwa samoloty transportowe C-130J Super Herkules

Wielka Brytania Dwa samoloty transportowe C-17ER Globemaster III, do przerzutu ¿o³nierzy i sprzêtu
miêdzy Evereux a Bamako

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Je¿eli zatem zasadnoœæ francuskiej interwencji w Mali trudno kwestionowaæ, a nawet
mo¿na wyraziæ zadowolenie, ¿e w naszej „postheroicznej” Europie znalaz³o siê pañstwo
gotowe podj¹æ polityczne, wojskowe i ekonomiczne ryzyko kolejnego zaanga¿owania
w Afryce, o tyle dotychczasowa obserwacja realizacji dzia³añ wojskowych zmusza do
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budowania doœæ umiarkowanie pesymistycznych scenariuszy. Przede wszystkim wydaje
siê, ¿e Pary¿ zaplanowa³ interwencjê jak w czasach Jacquesa Foccarta (1913–1997,
d³ugoletniego doradcy kolejnych francuskich prezydentów ds. Czarnego Kontynentu,
zwanego „Pan Afryka” ), gdy kompania europejskich spadochroniarzy zmienia³a bieg
historii ca³ych pañstw i regionów. Sztabowcy francuscy chcieli przy tym w swoisty spo-
sób powtórzyæ przebieg pierwszej fazy interwencji w Afganistanie, gdzie ciê¿ar bezpo-
œredniej walki z talibami wzi¹³ na siebie Sojusz Pó³nocny, przy silnym wsparciu lotniczym
aliantów zachodnich. W tym przypadku rolê „miejscowego sojusznika” mia³a wzi¹æ na
siebie malijska armia rz¹dowa. Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e zamys³ powy¿szy ma cha-
rakter klasycznego wojskowego myœlenia ¿yczeniowego. Malijczycy okazali siê niezdol-
ni do prowadzenia dzia³añ przeciwko islamistom i bez udzia³u w dzia³aniach francuskich
wojsk l¹dowych zachowywali siê ca³kowicie biernie, o czym dobitnie œwiadczy przyk³ad
miasta Konna, do którego armia rz¹dowa wkroczy³a dopiero niemal tydzieñ po opuszcze-
niu go przez przeciwnika. Francuzi zmuszeni zatem zostali do przerzucenia do Mali
znacznie wiêkszych si³ ni¿ to pocz¹tkowo zak³adano. Wobec s³aboœci armii rz¹dowej Pa-
ry¿ doprowadzi³ do znacznego przyœpieszenia przerzutu do Mali kontyngentów z pañstw
afrykañskich wchodz¹cych w sk³ad Afrykañskiej Miêdzynarodowej Misji Wsparcia
w Mali (ang.: African-led International Support Mission o Mali, AFISMA), utworzonej
przez ECOWAS na mocy rezolucji ONZ z 20 grudnia 2012 roku. Zamierzano rozpocz¹æ
j¹ we wrzeœniu 2013 roku, ale wobec rozwoju wydarzeñ postanowiono niezw³ocznie
przyst¹piæ do przerzutu wojsk do Mali. Pierwsi Nigeryjczycy przybyli tam 17 stycznia.
Na czele stan¹³ nigeryjski genera³ Abdulkadir Shehu. Du¿e nadzieje wi¹zano z kontyn-
gentem czadyjskim (znaczne doœwiadczenie w walce na pustyni, przy zastosowaniu tak-
tyki niemal to¿samej ze stosowan¹ przez d¿ihadystów) oraz nigeryjskim (równie¿
z³o¿onym z ostrzelanego ¿o³nierza, a ponadto dysponuj¹cych ciê¿kim sprzêtem, Nigeria
przebazowa³a ju¿ do mali dwa samoloty Alpha Jet oraz œmig³owce bojowe Mi-35).
Równoczeœnie rozpoczêto redukcjê si³ francuskich.

Misja Szkoleniowa Unii Europejskiej w Mali (ang. European Union Training Mission
in Mali EUTM Mali) ma, ze wzglêdu na nieznaczn¹ liczebnoœæ i ograniczony mandat,
ograniczone znaczenie wojskowe, bêd¹c raczej wyrazem woli politycznej ni¿ rzeczywis-
tym wk³adem w stabilizowanie sytuacji11.

Tabela 3
AFISMA – zadeklarowana iloœæ ¿o³nierzy

Benin 300

Burkina Faso 500

Burundi 200

Czad 2000

Gambia 50
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11 W sierpniu 2013 roku liczebnoœæ poszczególnych „europejskich” kontyngentów przedstawia³a siê
nastêpuj¹co. Francja – 113, Hiszpania – 104, Niemcy – 73, Belgia – 71, Wielka Brytania – 37, Czechy
– 33, Polska – 20, W³ochy – 19, Szwecja – 14, Finlandia – 11, Wêgry – 10, Irlandia, Austria – 8, Bu³garia,
Grecja – 4, S³owenia, Litwa – 3, Estonia, £otwa, Luksemburg – 2, Rumunia, Portugalia, Holandia – 1.



Ghana 120

Gwinea 140

Gwinea Bissau 100

Liberia 40

Niger 500

Nigeria 1200

Togo 500

Senegal 500

Sierra Leone 500

Wybrze¿e Koœci S³oniowej 120

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Francuzi od pocz¹tku interwencji w Mali zak³adali, ¿e bêdzie ona mia³a charakter
krótkotrwa³y, „uderzeniowy”, ukierunkowany na osi¹gniêcie okreœlonych celów poli-
tycznych, a uzyskany stan zostanie „zakonserwowany” przez si³y afrykañskie i ewentualnie
wzmocniony ugod¹ z czêœci¹ rebeliantów, zw³aszcza zaœ z ugrupowaniami prezen-
tuj¹cymi opcjê „nacjonalistyczn¹”, a nie „fundamentalistyczn¹”. Towarzyszyæ temu
mia³o stopniowe stabilizowanie sytuacji wewnêtrznej w Mali. W rezultacie, g³ównie pod
naciskiem Pary¿a, zawarto 13 czerwca 2013 roku porozumienie miêdzy rz¹dem central-
nym a MNLA i tak zwan¹ Wysok¹ Rad¹ Azawadu. Informacje o tym triumfalnie przeka-
za³ prezydent Francji, Francois Hollande, na szczycie G-8 w Pó³nocnej Irlandii. Ugoda
nie koñczy jednak endemicznego konfliktu wewnêtrznego, a ustanawia jedynie zawie-
szenie broni umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie wyborów. Wojska rz¹dowe nie posun¹ siê
– na jego mocy – dalej na pó³noc ni¿ do miejscowoœci Kidal. Sankcjonuje to na swój
sposób wczesne sukcesy „nacjonalistycznych” rebeliantów, którzy obecnie zobowi¹zali
siê do zwalczania islamistów na kontrolowanych terenach. Równoczeœnie wynegocjowa-
no wprowadzenie do Mali si³ ONZ, których znaczn¹ czêœæ tworz¹ oddzia³y ECOWAS
wczeœniej wspieraj¹ce francusk¹ interwencjê. Integracyjno-Stabilizacyjna Misja Na-
rodów Zjednoczonych w Mali (ang. United Nations Multidimensional Integrated Sta-
bilization Mission in Mali, MINUSMA) powo³ana zosta³a na mocy Rezolucji 2100
z 25 kwietnia 2013 r. Jej stan docelowy: 11 200 ¿o³nierzy, 1440 policjantów. Stan na
31 lipca 2013 r. wyniós³: 6010 ¿o³nierzy, 809 policjantów12.

5 lipca 2013 roku armia rz¹dowa wesz³a do Kidalu, a dzieñ póŸniej zniesiono stan
wyj¹tkowy wprowadzony na pocz¹tku francuskiej interwencji. Podkreœliæ nale¿y, ¿e po-
suwaniu siê si³ malijskich na pó³noc nie towarzyszy³y powa¿niejsze incydenty – MNLA
dotrzymywa³a warunków ugody. W dniu 28 lipca w kraju – co równie¿ stanowi³o ele-
ment zawartego porozumienia – przeprowadzono pierwsz¹ turê wyborów prezydenc-
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12 Kontrybutariusze – personel wojskowy: Bangladesz, Benin, Burkina Faso, Czad, Finlandia, Fran-
cja, Ghana, Gwinea, Jordania, Liberia Kambod¿a, Wybrze¿e Koœci S³oniowej, Mauretania, Niemcy, Niger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Szwecja, Togo, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Kontrybutariusze
– personel policyjny: Bangladesz, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Czad, Chi-
le, Wybrze¿e Koœci S³oniowej, Egipt, Francja, Niemcy, Gwinea, W³ochy, Jordania, Nigeria, Niger,
Rwanda, Senegal, Togo, Stany Zjednoczone.



kich. Druga tura odby³a siê 11 sierpnia. Zwyciê¿y³ w niej by³y premier Ibrahim Boubacar
Keïta13, którego zaprzysiê¿ono 4 wrzeœnia. Zadanie sformowania rz¹du powierzy³ on
Oumarowi Tatamie Ly14.

Formalnie wiêc w Mali przebiega proces normalizacji. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e
wybory – w du¿ej mierze wymuszone obecnoœci¹ si³ interwencyjnych – nie rozwi¹za³y
¿adnego z kluczowych problemów pañstwa. Przywódcy Tuaregów – jak siê wydaje – za-
akceptowali ugodê, podobnie jak zreszt¹ porozumienia zawierane w przesz³oœci, g³ównie
dlatego, ¿e pozwoli³o im ono zachowaæ nie tylko broñ, ale równie¿ pozycje utrzymywane
na pó³nocy. Wiele wiêc zale¿y od przebiegu dalszych rozmów, choæ strony nie wykazuj¹
raczej woli zbli¿enia stanowisk. Nie mo¿na wiêc stwierdziæ, w oparciu o pobie¿ny ogl¹d
tak zwanego „procesu pokojowego”, ¿e endemiczny kryzys malijskiej pañstwowoœci
zbli¿a siê do kresu. Bli¿szym prawdy wydaje siê twierdzenie, ¿e zosta³ on po prostu „za-
mro¿ony” i w ka¿dej chwili wybuchn¹æ mo¿e z now¹ si³¹.

Próba konkluzji

Wydaje siê, ¿e obecnie – bez ryzyka pope³nienia b³êdu – okreœliæ mo¿na Mali mianem
pañstwa upad³ego15, b¹dŸ zmierzaj¹cego do upadku (Rybowski, 2012, s. 13–24; Peter,
2012, s. 58–66). Sytuacja, która siê tam ukszta³towa³a wpisuje siê w definicjê tego feno-
menu stwierdzaj¹co, ¿e upad³oœæ pañstwa to „zjawisko faktycznego spadku zdolnoœci
wykonywania swych funkcji i dezintegracji instytucji pañstwa” (Milewski, 2002, s. 40).
Obserwowaæ przy tym mo¿na, wraz z „upadkiem pañstwa”, postêpuj¹c¹ „prywatyzacjê
w³adzy”, czyli przechodzenie pañstwowego monopolu przymusu, w sposób niekontrolo-
wany w rêce struktur etnicznych, klanów rodzinnych, uzbrojonych band i innych grup re-
prezentuj¹cych wy³¹cznie swoje partykularne interesy.
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13 Ibrahim Boubacar Keïta (ur. 1945) – urodzi³ siê w Koutiala (na po³udniowym-wschodzie Mali),
studiowa³ w Bamako, Dakarze i Pary¿u historiê, nauki polityczne i stosunki miêdzynarodowe. Po po-
wrocie do Mali by³, miêdzy innymi, konsultantem Europejskiego Funduszu Rozwoju. Nastêpnie pe³ni³
funkcjê sekretarza ds. afrykañskich i stosunków miêdzynarodowych Sojuszu na Rzecz Demokracji
w Mali (za³o¿onej na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku partii opozycyjnej wobec Moussa
Traoré). Po obaleniu Traoré by³ ambasadorem na Wybrze¿u Koœci S³oniowej, w Gabonie, Burkina Faso
i Nigrze, a nastêpnie ministrem spraw zagranicznych. W 1993 roku prezydent Konaré powo³a³ go na sta-
nowisko premiera, który to urz¹d sprawowa³ do 2000 roku. Po ust¹pieniu na skutek rozdŸwiêków w So-
juszu za³o¿y³ w³asn¹ partiê i w 2002 r. bezskutecznie kandydowa³ na urz¹d prezydenta, ale zdoby³
– w wyborach parlamentarnych – mandat deputowanego i wybrany zosta³ na urz¹d przewodnicz¹cego
Zgromadzenia Narodowego. W wyborach prezydenckich w roku 2007 zaj¹³ drug¹ pozycjê. Zachowa³
jednak – w wyniku wyborów parlamentarnych – mandat i funkcjê przewodnicz¹cego parlamentu.
W 2013 roku zdoby³ fotel prezydencki w drugiej turze wyborów.

14 Oumar Tatam Ly (ur. 1963) – urodzi³ siê w Pary¿u, gdzie studiowa³ nauki polityczne i ekonomiê.
By³, miêdzy innymi, specjalnym dorac¹ banku ECOWAS.

15 Interesuj¹ce wprowadzenie do problemu upad³oœci pañstw stanowi¹ dwa teksty: R. Rybkowski,
Komu potrzebne s¹ pañstwa upad³e; M. Peter, Wp³yw czynników ponowoczesnoœci na powstawanie fe-
nomenu pañstw upad³ych, w: R. K³osowicz, A. Mania, Problem upadku pañstw w stosunkach miêdzyna-
rodowych, Kraków 2012, s. 13–24 oraz 53–66.



Je¿eli przeanalizujemy sytuacjê w Mali przez pryzmat schematu 1, stanowi¹cego
uproszczon¹ wizualizacjê motoryki procesu upadku pañstwa, wówczas za Ÿród³o funk-
cjonalnej i strukturalnej s³aboœci uznaæ nale¿y sposób tworzenia przez mocarstwa euro-
pejskie politycznej mapy Afryki w toku procesu zwanego dekolonizacj¹.

Kiedy w po³owie lat piêædziesi¹tych Czarna Afryka za¿¹da³a wiêc ustami pierwszego
pokolenia swoich liderów (takich jak Kwame Nkrumah w Ghanie, Ahmed Sekou Toure
w Gwinei, Leopold Sedar Senghor w Senegalu czy Julius Nyerere w Tanzanii) wolnoœci,
pañstwa europejskie (z wyj¹tkiem Portugalii) sk³onne by³y jej t¹ wolnoœæ daæ. I to daæ
w sposób mo¿liwie najszybszy i najmniej kosztowny dla metropolii (ze wzglêdu na
wysokie koszty utrzymania w³adzy nad obszarami zamorskimi). W przypadku Mali do-
prowadzi³o to do stworzenia tworu obejmuj¹cego swymi granicami kilka du¿ych grup
plemiennych, z których jedna – Tuaregowie – nie doœæ, ¿e w sposób zasadniczy (pod
wzglêdem etnicznym, obyczajów, kultury, sposobu ¿ycia) ró¿ni³a siê od pozosta³ych, to
jeszcze jej tereny podzielono granicami miêdzy kilka takich nowych pañstw. Wygenero-
wa³o to brak spójnoœci zanim jeszcze czarne elity z po³udnia zaczê³y marginalizowaæ
swoich arabsko-berberyjskich wspó³obywateli.

Na ow¹ sytuacjê wyjœciow¹ na³o¿y³ siê ca³y zbiór czynników inicjuj¹cych proces
upadku pañstwa. Zaliczyæ do nich mo¿na: dyskryminacjê Tuaregów, periodyczne klês-
ki suszy, wzrost cen ¿ywnoœci na rynkach œwiatowych, zwiêkszenie globalnej niestabil-
noœci w regionie w wyniku dzia³añ fundamentalistów muzu³mañskich i wreszcie,
pe³ni¹cy rolê detonatora ci¹gu zdarzeñ, które doprowadzi³y do obecnego kryzysu, pow-
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Strukturalna i funkcjonalna
s³aboœæ

Czynniki
inicjuj¹ce

UPADEK PAÑSTWA

WYPE£NIENIE PRÓ¯NI SI£ PRZEZ „NOWYCH GRACZY”

Schemat 1. Upadek pañstwa i wype³nianie powsta³ej pró¿ni si³

�ród³o: Opracowanie w³asne.



rót z Libii kombatantów uczestnicz¹cych w tamtejszej wojnie domowej. Dodatkowo
dynamiki ca³emu kryzysowi nada³a wewnêtrzna rywalizacja elit z po³udnia owocuj¹ca
pierwszym w marcu, a drugim w listopadzie zamachem stanu, co nie tylko przyœpie-
szy³o dekompozycjê pañstwa, ale równie¿ wydatnie ograniczy³o szanse na powa¿-
niejsz¹ pomoc zagraniczn¹.

W wyniku upadku Mali czêœæ ugrupowañ tuareskich zdecydowa³a siê na og³oszenie
niepodleg³oœci Azawadu, co stanowi³o pierwszy etap wype³niania zaistnia³ej pró¿ni si³.
Jednak¿e ugrupowania niepodleg³oœciowe nie dostrzeg³y wzrostu potêgi kolejnego czyn-
nika, którego – poszukuj¹c wsparcia w walce z si³ami rz¹dowymi – same dopuœci³y do
rozgrywki, a mianowicie fundamentalistycznych ugrupowañ religijnych wywodz¹cych
siê z Al-Kaidy Muzu³mañskich Krajów Maghrebu. To one ostatecznie sta³y siê najwiêk-
szym beneficjantem upadku struktur pañstwowych Mali, uzyskuj¹c dla globalnego d¿iha-
du kolejne sanktuarium – bezpieczny obszar bazowy, w oparciu o który mo¿na planowaæ,
organizowaæ i realizowaæ dalsze dzia³ania. Zjawiska owe zachodzi³y na oczach spo³ecz-
noœci miêdzynarodowej. Spoœród jej cz³onków, Francja (bêd¹ca dawn¹ metropoli¹ kolo-
nialn¹ Mali) zdoby³a siê na militarn¹ reakcjê. Kryzys nadal daleki jest jednak od
rozwi¹zania. Sytuacja, jaka ukszta³towa³a siê w pó³nocnej czêœci Mali potwierdza zatem
kilka faktów o znaczeniu kluczowym dla wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych:
— spo³ecznoœæ miêdzynarodowa nie wypracowa³a (i w przewidywalnej perspektywie

zapewne nie wypracuje) skutecznych instrumentów przeciwdzia³ania upad³oœci
pañstw;

— skutkiem upad³oœci pañstw jest wype³nianie powsta³ej pró¿ni si³ przez byty niepañ-
stwowe, takie jak zorganizowane organizacje przestêpcze, radykalne grupy religij-
ne, które organizuj¹ zastany chaos w po¿¹dany przez siebie sposób, kieruj¹c siê
potrzeb¹ uzyskania bezpiecznej „bazy operacyjnej”;

— miêdzy przestrzeni¹ niestabilnoœci, gdzie dochodzi do upadku pañstwa, a rejonem
pochodzenia podmiotu wchodz¹cego w zaistnia³¹ pró¿niê w³adzy nie musi zacho-
dziæ bezpoœrednie s¹siedztwo geograficzne, co potwierdzaj¹ na przyk³ad dzia³ania
po³udniowoamerykañskich karteli narkotykowych w Gwinei Bissau;

— nakreœlone wy¿ej procesy stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla stabilnoœci i bezpieczeñ-
stwa miêdzynarodowego zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym.
Powy¿sze rozwa¿ania sk³aniaj¹ zatem do postawienia tezy, ¿e upad³oœæ pañstw jest

obecnie jednym z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych tak przed spo³ecznoœci¹ miêdzyna-
rodow¹ en bloc, jak i przed poszczególnymi tworz¹cymi j¹ podmiotami. Zjawiska pro-
wadz¹ce do dezintegracji bytów pañstwowych nabieraj¹ zaœ dynamiki wraz z wielkimi
procesami spo³ecznymi, takimi jak „Arabska Wiosna”. Jej rezultatem, i to wcale nie pozy-
tywnym jest wiêc zarówno upad³oœæ Mali ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak i tryba-
lizacja Libii, g³êboka anarchizacja egipskiego Synaju, a tak¿e rych³y – jak siê wydaje
– rozpad Syrii.
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Summary

The Conflict in Mali. The Rebellion of the Tuareg and Islamist
and International Intervention

The paper discusses the origins and course of the current crisis in Mali. The author outlines the rea-
sons for the structural weakness of Mali, resulting from the shape of the borderline drawn at the time of
decolonization, the confrontation between the Tuareg and the central government, the impact of the col-
lapse of Gaddafi’s dictatorship in Libya at the onset of a new stage in the confrontation, the role of
Islamist groups in northern Mali, and the course of French intervention there. The case of Mali as an al-
most classic ‘fallen state’ is treated separately.
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