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„Idejöttök úgy, hogy semmit sem tudtok rólunk, nem 
ismeritek a történelmünket, a kultúránkat, nem 
tudjátok mi fáj nekünk, mért sírunk vagy nevetünk. 
Hogy akarjátok ti megoldani az évtizedek óta 
meglévő problémáinkat? Hisz, előbb vagy utóbb 
elmentek, de nekünk itt kell élnünk vagy 
meghalnunk.” 

(egy szaharávi férfi a tindufi menekülttáborból.) 
 

BEVEZETŐ 
A Magyar Honvédség a rendszerváltáskor, illetve az azt követő időszakban egyre több 

felkérést kapott az Egyesült Nemzetek Szervezetétől különböző afrikai békefenntartó 

műveletekben való részvételekre. Az első ilyen missziónk Angola volt, amelyet hamarosan 

követett a mozambiki. Ekkor még csak „klasszikus” békefenntartói feladatokat láttunk el a 

nemzetközi közösség nagy megelégedésére. Ezeket a missziókat viszonylag gyorsan több más 

művelet követte Kambodzsában, Libériában, Tádzsikisztánban, Hegyi-Karabahban, Cipruson, 

Ruandában, és Grúziában. Katonáink nem csak a műveleti területen, hanem a nemzetközi 

törzsekben és parancsnokságokon is kimagasló teljesítményt nyújtottak, hatékonyan 

érvényesítették a magyar érdekeket. Részben ennek volt köszönhető, hogy az ENSZ New-

yorki parancsnokságára a Békeműveleti osztályra iránytiszteket delegálhattunk, akik 

nemzetközi szinten láthattak bele a békefenntartásba.1 Ugyancsak erre az időszakra tehető a 

Magyar Honvédség békefenntartó rendszerének létrehozása, kialakítása (Békekiképző 

Központ létrehozása, felkészítő tanfolyamok először külföldön majd itthon) is. A magyar 

katonák és rendőrök jó híre, az általuk nyújtott teljesítmény pedig újabb és újabb 

lehetőségeket hozott a békefenntartás területén. Ennek következtében kérték fel a Magyar 

Köztársaságot, hogy egy kontingenssel vegyen részt a Nyugat-szaharai békefenntartó 

műveletben. A felkérést 1998-ban kaptuk meg és már a következő évben egy kisebb katonai 

(7 fő) és rendőri (13 fő) kontingens kezdte meg a tevékenységét. Habár a rendőri egységet pár 

éven belül kivontuk a műveleti területről, a katonák maradtak. Sőt, kimagasló teljesítményünk 

elismeréseként a missziót 3 éven keresztül (2002. 08. 09-2005. 08. 10. között) magyar 

tábornok, Száraz György vezérőrnagy irányította, akinek a munkáját nem csak az ENSZ, 

hanem a szembenálló felek is nagyra értékelték. A Magyar Köztársaság miután csatlakozott a 

NATO szervezetéhez, illetve az Európai Unióhoz, az új igényeknek megfelelően átalakította a 

békefenntartás struktúráját. Ez azt jelentette, hogy az ENSZ műveletekből szinte teljesen 

                                                 
1 Demeter Ferenc: Afrika szerelmesévé vált az öreg békefenntartó - 
http://www.honvedelem.hu/cikk/7/21326/papp-istvannal-beszelgetes.html (letöltés ideje: 2010. 09. 22) 
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kivonultunk, csökkent a klasszikus békefenntartó műveletekben részt vevő fegyvertelen 

megfigyelők létszáma, azonban megnövekedett a szövetségesi kötelezettségeinkből fakadó 

feladataink száma (balkáni, iraki és afganisztáni műveletekben való részvétel). 

Az afrikai kontinensről szinte teljesen kivonultak a magyar katonák és rendőrök, csak 

a Nyugat-Szaharában szolgáló kis létszámú katonai kontingens maradt meg. Ebben az időben 

Afrika olyan szinten leértékelődött a Magyar Köztársaság számára, hogy a stratégiai 

terveinkben sem szerepelt a kontinenssel kapcsolatos diplomáciai, politikai, gazdasági vagy 

bármilyen más tevékenység, az afrikai külképviseleteink nagy részét pedig felszámoltuk, 

ezzel is jelezve a megváltozott prioritásokat. Az időközben bekövetkezett átszervezések 

következtében azok a nagy tapasztalattal rendelkező tisztek és főtisztek, akik a kontinensen 

teljesítettek korábban szolgálatot, és az ENSZ keretein belül rálátással rendelkeztek az afrikai 

békefenntartás rendszerére, működésre, idő előtt elhagyták a Magyar Honvédséget. Az általuk 

megszerzett tudást, információkat senki sem dolgozta fel, így azok elvesztek számunkra. A 

szervezetet elhagyók egy része polgári alkalmazottként képes volt elhelyezkedni az ENSZ és 

az EBESZ különböző szervezeteinél, misszióiban, sokszor vezető beosztásban, ám a velük 

való hivatalos kapcsolattartásról, esetleges információcseréről senki sem gondoskodott. Az 

átszervezések során a békefenntartással foglalkozó intézményi rendszer (MH BEKK, MH 

MIK, békefenntartási és válságkezelési osztály, stb.) részben megszűnt, részben pedig 

átalakult és ilyen módon is sok tapasztalt szakember áramlott ki a rendszerből. A korábban 

összegyűjtött dokumentációk, jelentések, térképek és egyéb anyagok feldolgozása nem történt 

meg, azok többségét megsemmisítették. Amikor a Magyar Honvédség nyugat-szaharai 

tevékenységével kapcsolatosan irattári kutatásokat végeztem, megdöbbenve tapasztaltam, 

hogy a misszióval kapcsolatosan keletkezett iratok jelentős része bezúzásra került, szinte csak 

véletlen folytán kerültek elő anyagok, sokszor magánkézből. 

Persze ez a folyamat nem csak a Magyar Honvédségnél vagy a Rendőrségnél volt 

megfigyelhető, hanem a „civil” társadalomban is. Mivel a magyar külpolitika látványos 

érdektelenséget mutatott az afrikai kontinens ügyeivel kapcsolatosan, azok a szervezetek, 

amelyek korábban jelentős érdekeltséggel bírtak a kontinens országaiban lassan elhagyták azt 

és más számukra kedvezőbb (a Magyar Köztársaság által támogatottabb) területeken 

próbáltak érvényesülni. Ekkor számolták fel a Gödöllői Tudományegyetem Trópusi tanszékét 

is, amely az ELTE mellett a hazai afrikai kutatók tudományos fellegvára volt. Az afrikai 

országokkal korábban meglévő kapcsolatrendszerek és adatbázisok szinte teljesen 

megszűntek. Ezt felismerve a Külügyminisztérium munkatársai megpróbáltak egy olyan 

adatbázist létrehozni, amelyben szerepeltek volna azok az afrikaiak, akik Magyarországon 
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végeztek vagy korábban gyümölcsöző gazdasági és egyéb kapcsolatokat építettek ki 

hazánkkal. Az adatbázis azonban a korábban említett problémák miatt nem valósulhatott meg, 

így a korábban meglévő kapcsolatok és információk jelentős része végleg elveszett a 

számunkra. 

A változó biztonságpolitikai és gazdasági környezet hatására, azonban az afrikai 

kontinens ismét felértékelődött mind az USA, a NATO illetve az EU számára is, sőt új 

szereplők (Kína, India, Japán és Brazília)2 jelentek meg a térségben, emiatt hazánk is egyre 

nagyobb szerepet vállal a térségben. Különösen felértékelődött Észak-Afrika és a Maghreb 

régió, nem csak a migráció, a kábítószer és fegyvercsempészet, vagy a különböző iszlám 

militáns szervezetek jelenléte miatt, hanem az ott lévő gazdasági potenciál, a gazdaságosan 

kitermelhető nyersanyagkincs (kőolaj, földgáz, különböző ásványi anyagok, halászat, stb.) 

miatt is. A NATO szempontjából pedig biztonságpolitikai szempontokból növekedett meg a 

terület értéke, hisz a Maghreb régió országai nem csak a NATO PfP programjában, vagy a 

Mediterrán Dialógusban játszanak fontos szerepet, de részt vesznek az Al-Kaida észak-afrikai 

csoportjai elleni küzdelemben is. 

Az erősödő magyar érdekeltséget jelzi az a tény is, hogy 2005-ben személyemben, 

logisztikai tanácsadót küldtek az Afrikai Unió szudáni missziójába, Darfurba, majd pedig 

további két törzstisztet a Kongói Demokratikus Köztársaságba, később pedig egy 

tiszthelyettest az EU NAVFOR misszióba, valamint két tisztet és 2 tiszthelyettest az EU 

szomáliai kiképző missziójába. Amikor Darfurban szolgáltam, a MOL jelentős koncessziós 

területet vásárolt Dél-Szudánban, de több más magyar gazdasági társulás is nyitott afrikai 

országokban irodát, vagy kezdtek vállalkozásokba a kontinensen. Emellett magyar 

segélyszervezetek (Baptista Szeretetszolgálat, Adra, AHU, stb.) is egyre nagyobb részt 

vállalnak az afrikai humanitárius missziókban, nem csak anyagi támogatással, de 

humanitárius munkások kiküldésével is. A hazai közéletben is megindult egy pozitív folyamat 

Afrikával kapcsolatosan, amelyet jelez az egyre több afrikai gazdasági és kulturális program 

hazánkban, illetve az afrikai témákban megjelenő könyvek, folyóiratok és tanulmányok. A 

politikusok, gazdasági és egyéb szakemberek egyre nagyobb információéhségét felismerve 

egyre több szervezet foglalkozik afrikai témákkal, kutatásokkal. Az ELTE és a Corvinus 

egyetemek mellett a Pécsi Tudomány Egyetem hozott létre egy Afrika Kutatóközpontot. A 

Külügyminisztérium felkérésére ők szervezték meg a különböző magyar kormányzati szervek 

Afrikával, fejlesztéspolitikával és a globális kérdésekkel foglalkozó munkatársai, valamint 

                                                 
2 Dowden, Richard: Africa, Altered States, Ordinary Miracles, 484-508. o. 
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Afrika-szakértők, diplomaták, civil szervezeti képviselők részvételével azt a konferenciát, 

ahol a Magyar Köztársaság Afrika Stratégiájának kidolgozásáról döntöttek.3 Több egyetemen 

és főiskolán afrikai témákkal foglalkozó kurzusokat indítottak, illetve egyre több hallgató 

dolgoz ki diplomamunkájában Afrikával kapcsolatos kérdéseket. 

Sajnálatos módon a korábban megszerzett tudásanyagot, információkat nem sikerült 

rendszerezni, azokat feldolgozni, így azok elvesztek. Nemcsak a „civil” életben, hanem a 

Magyar Honvédségnél is. Afrikában 1990 és 2000 között 12 különböző műveletben vettek 

részt magyar katonák, illetve rendőrök, azonban egyik műveletről sem készült komolyabb 

értékelés, tanulmány. Néhány cikk készült, azonban többségük tudományos értékkel nem 

rendelkezett. A hiányosságot felismerve a magyar katonai vezetés a Művelet Irányító 

Központon belül létrehozott egy tapasztalat feldolgozó osztályt („Lessons Learned”), az 

azonban ilyen anyagot még nem készített. 

Jómagam három nemzetközi békefenntartó műveletben vettem részt (Nyugat-Szahara, 

Szudán-Darfur, és Afganisztán), de mind a három felkészítés során azzal kellett 

szembesülnöm, hogy elégtelen információkkal rendelkezünk az adott területek történelméről, 

kultúrájáról, a konfliktusok kirobbanásának okairól, az egymással szembenálló felekről. 

Ezeket a hiányokat a helyszínen kellett pótolnom, jobb esetben következmények nélkül, de 

volt olyan is hogy emiatt veszélybe kerültem. Amikor hazaérkeztem Nyugat-Szaharából, nem 

elégedtem meg az ott szerzett tudással, hanem azt igyekeztem rendszerezni és további 

kutatásokat folytattam az afrikai kontinenssel kapcsolatosan. Vendégelőadóként több 

egyetemen és főiskolán, illetve nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamokon órákat 

tartottam. Az elmúlt években afrikai témákkal kapcsolatosan több könyvem, tanulmányom és 

cikkem jelent meg mértékadó sajtóorgánumokban. A Magyar Honvédség állományában, 

különböző beosztásaimban tovább mélyíthettem a békefenntartással kapcsolatos tudásomat, 

illetve meggyőződésemmé vált, hogy azt rendszerezve hozzáférhetővé kell tenni mindazok 

számára, akik afrikai műveletekben, jelen esetben Nyugat-Szaharában képviselik a Magyar 

Köztársaságot. 

A TÉMA AKTUALÍTÁSA: 

A NATO és EU, amelynek hazánk is a tagja, egyre nagyobb felelősséget vállal az 

afrikai kontinens problémáinak megoldásában, amely komoly kihívások elé állítják a 

                                                 
3 Berta János: Magyarország Afrika politikájáról tanácskoztak a pécsi bölcsészkaron 
http://www.btk.pte.hu/hirek/634 (letöltés ideje: 2010. 09. 22) 
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szövetségeseket és hazánkat is.4 Magyarország 2011 évben az Európai Unió soros elnökeként 

nem teheti meg, hogy kimarad az EU által preferált és egyre inkább bővülő afrikai 

szerepvállalásból. Ez pedig azt jelentheti, hogy több katonát kell kiküldenünk az afrikai 

békeműveletekbe. Jelenleg egyeztetések folynak arról, hogy francia parancsnokság alatt 

legfeljebb egy század erejű egységgel béketámogatói feladatokat látnánk el. A felmerült 

helyszínek: Csád, Kongó és Szomália.5 Emellett a NATO részéről is érkeztek megkeresések 

Afrika kapcsán (Szudán és Szomália), amelyek egyelőre még nem realizálódtak. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetén belüli vállalásainkat ugyan jelentős mértékben 

csökkentettük, azonban megpályáztuk az ENSZ BT egyik választott helyét, ez pedig azt jelzi, 

hogy ismét aktívabb szerepet kívánunk betölteni a szervezetben, amit maga a szervezet is 

elvár tőlünk.6 Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2010 szeptemberében felkérték hazánkat hogy 

vállalja ismét a MINURSO (Missión des Nations Unies pour l’ Organisation d’ un 

Referendum au Sahara Occidental) katonai parancsnoki beosztását minimum egy év 

időtartamra. Jelenleg egy 7 fős kontingensünk tartózkodik Nyugat-Szaharában, amelyet már 

ezért sem vonhatunk ki, sőt lehetséges a létszámbővítés is.  

Szükséges lenne, hogy a Magyar Honvédség tagjai által korábban végrehajtott vagy 

részvételünkkel jelenleg is folyó műveletekből összegyűjtött és feldolgozott tapasztalatokat 

szervezett, rendszerezett formában eljussanak azokhoz, akik munkájuk során azokat 

felhasználhatják. 

Kutatási célom, hogy hasznosítható és valóban felhasználható ismereteket nyújtsak 

azok számára, akik békefenntartóként Afrikában, azon belül Nyugat-Szaharában terveznek 

szolgálni. Reményeim szerint mind a misszióra felkészítők, mind pedig a felkészülők számára 

hasznot jelent az általam végzett kutatás, illetve a téma alapos feldolgozása. 

A disszertáció kidolgozása során nem foglalkoztam mélyebben az alábbiakkal: 

Nem elemeztem más afrikai békefenntartó vagy támogató műveletet, azoknak 

tapasztalatait nem dolgoztam fel. 

                                                 
4 Szenes Zoltán: Koncepcióváltás a magyar békefenntartásban, Nemzet és Biztonság, 2008 április, 67-80. o. 
5 A lehetséges helyszínek ismertetése először a HM, a KÜM és az IRM szervezésében 2009-ben megtartott 
Afrika konferencián történt meg. A konferencia súlyát jelzi, hogy azt az akkori vezérkari főnök, Tömböl László 
vezérezredes nyitotta meg, illetve a záró beszédet is ő tartotta. Mind a KÜM, mind pedig az IRM magas szinten 
képviseltette magát. az azóta eltelt időszakban az MH MIK iránytisztjei tapasztalatszerző látogatást tettek az 
osztrák Békekiképző Központban, Párizsban illetve Dzsibutiban ahol a franciákkal való közös afrikai 
tevékenység lehetőségeiről tárgyaltak. 
6 Mit tesz Magyarország az ENSZ BT-tagságért? http:/www.hir24.hu/kulfold/139546/mit-tesz-magyarorszag-az-
ensz-bt-tagsagert.html (letöltési idő:2010.09.22) 
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A disszertációban jelentős mértékben felhasználtam a területen szerzett saját 

tapasztalataimat, kutatásaim eredményeit, illetve a később ott szolgálókkal készült 

beszélgetések, interjúk során megismerteket. 

HIPOTÉZIS: 

Magyarország NATO és EU csatlakozásából adódóan a Magyar Honvédség részére 

előtérbe kerülnek, a főként európai területen kívüli missziós feladatok végrehajtása. Ezzel 

együtt – a fokozódó szerepvállalásunkból adódóan – egyre több feladat várható az afrikai 

térségben is. Nem lehet figyelme kívül hagyni azt a körülményt, hogy hazánk 2011-ben 6 

hónapig az EU soros elnöki tisztét is betölti. A magyar kül-és biztonságpolitika globális 

figyelmének és érdeklődésének egyik központi térsége, az afrikai kontinens. Ez a tény ismét 

csak azt erősíti, hogy nagyobb szerepet kell szánni az afrikai kontinens problémáinak 

feltárására, elemzésére, megoldására, a konfliktusok békés kezelésére. Ezen belül az euro-

mediterrán együttműködésben kiemelten érintett Maghreb-térség területén meglévő 

konfliktus-különösen a terület státuszát érintő-külpolitikánk alakítása szempontjából is nagy 

értékű. Így, ennek a konfliktusokkal terhelt térségnek az elemzése, kutatása, következtetések 

levonása, ajánlások megfogalmazása, valamint az eddigi missziós tapasztalatok feldolgozása 

kiemelt feladattá kell, hogy váljon. Emellett - megítélésem szerint - be kell építeni a magyar 

katonai képzésbe, oktatási tematikákba azért, hogy az afrikai kontinens később kiválasztott 

régiójában, országában alkalmazásra kerülő tisztek, tiszthelyettesek, szerződéses katonák és a 

civil szféra képviselői felhasználhassák ezeket a tapasztalatokat. 

A TANULMÁNY CÉLKIT ŰZÉSEI: 

• Elemezni, értékelni a nyugat-szaharai konfliktus geopolitikai, geostratégiai helyzetét 

földrajzi, katonaföldrajzi jellemzőit a kialakult konfliktus hátterét, mozgatórugóit, a 

térség népszámlálási adatait, bemutatni azokat az eseményeket, amelyek a nyugat-

szaharai konfliktus eszkalálódásához, majd pedig kirobbanásához vezettek. 

Következtetések levonása a konfliktus történetéből. 

• Bemutatni és feldolgozni az ENSZ nyugat-szaharai békefenntartó műveletének 

(MINURSO - Missión des Nations Unies pour l’ Organisation d’ un Referendum au 

Sahara Occidental) felépítését, szervezetét, feladatait, következtetéseket vonni le a 

Magyar Honvédség missziós tevékenységet folytató katonái részére, az ilyen jellegű 

békeműveletekben történő részvételre, javaslatokat megfogalmazni a katonai és 

politikai felső vezetés részére egy lehetséges magyar szerepvállalás jellegére. 
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• Részletesen elemezni és bemutatni a térség menekülttáborainak életkörülményeit, az 

ott tevékenykedő politikai és karitatív szervezeteket, azok feladatait, kihatásait a 

katonai és rendvédelmi feladatokra. Javaslatokat megfogalmazni a lehetséges 

missziók katonai veszélyeztetettség jellegéről, módszereiről és eszközeiről. 

A KUTATÁSI CÉLJAIM ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 

MÓDSZEREKET ALKALMAZTAM: 

• Tanulmányoztam a témához kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmat, a hivatalos 

dokumentumokat, tanulmányokat, elemzéseket, publikációkat. 

• Személyesen részt vettem több külföldi missziós felkészítésben (Görögország, 

Svédország), az ott megtanultak tanulmányozása, következtetések levonása. 

• Konzultáltam hazai (Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ, 

Külügyminisztérium, Gazdasági Minisztérium) és külföldi szakemberekkel (Tony 

Hodges, Richard Knight), kikérdeztem a területen korábban, illetve az elmúlt évek 

során szolgálatot teljesítő katonákat és rendőröket, a szükséges következtetéseket 

levontam. 

• Szakmai tapasztalatcseréken vettem részt a svéd, a görög, a finn és a szerb 

hadseregek kiképző központjaiban. 

• A nyugat-szaharai missziós tapasztalataimat és a később megszerzett ismereteimet 

rendszereztem, kutatásaim részeredményeit publikáltam, oktattam, felhasználtam 

különböző képzések során (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, ELTE, 

Corvinus egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Zsigmond Király Főiskola, a Belügy-, 

illetve később az Igazság és Rendvédelmi Minisztérium Nemzetközi Oktatási 

Központ, Nemzetközi Katonai Megfigyelői Tanfolyamok - Magyarországon és 

Szerbiában). 

• Következtetéseimet szakmai konferenciákon ismertettem, véleményemet 

ütköztettem az adott terület szakértőivel. 

• A téma kutatása, kidolgozása során az általános kutatási módszerek közül az 

analízist, a szintézist, az indukciót, a dedukciót alkalmaztam. 

A disszertáció elkészítéséhez felhasznált szakirodalom gyűjtését 2010 szeptemberében 

fejeztem be, a műhelyvitán elhangzott javaslatokat 2010 novemberében építettem be a 

dolgozatomba. 
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1. A NYUGAT-SZAHARAI KONFLIKTUS 
KIROBBANÁSÁHOZ VEZET Ő ÚT 

1.1. A TÉRSÉG GEOPOLITIKAI ÉS GEOSTRATÉGIAI HELYZET E 

A térség geopolitikai és geostratégiai helyzetét jelentősen befolyásolja földrajzi 

elhelyezkedése, hosszú tengerparti szakasza (1100 km),7 az európai kontinens közelsége (alig 

4100 km), továbbá az európai hatalmak is közepes tengeri- és légi távolságra helyezkednek el. 

(Spanyolország 1500 km tengeri, 2000 km légi úton; Franciaország 2700 km tengeri, 2800 

km légi úton; Németország 3800 km tengeri, 3600 km légi úton.8  

A térség ásványkincsekben bővelkedő terület, foszfát,9 vasérc,10 uránium, titán, földgáz 

és kőolaj található.11 Egyes geológusok véleménye szerint jelentős mennyiségű vanádium 

található a sivatagban.12 A terület minden történelmi korban, főként a nagy katonai 

összeütközések időszakában is, ha nem is elsődleges, de másodlagos célpontként, vagy 

bázisként játszott szerepet a haditengerészet, vagy a tengeralattjáró esetleg logisztikai 

bázisként. 

Geostratégiai szempontból Zbigniew Brzezinski nagy sakktábla műve szerint13 „pillér 

országnak” tekinthető, aki nem „geopolitikai aktív játékos”, akinek fontossága a földrajzi 

elhelyezkedéséből adódik, és megkaparinthatónak tűnhet az aktív játékosok számára. Ez 

támasztja alá, hogy hosszú tengerparttal, jelentős mértékű ásványkincsekkel rendelkezik, 

illetve fontos gazdasági, kereskedelmi szárazföldi útvonalak végén tengeri kijárattal az ide 

szállítható áruknak kijutást jelenthet a szabad nyílt óceánokra európai, amerikai piacokra.14 

Megkaparinthatóságát Spanyolország, Mauritánia, továbbá Marokkó területszerzési igényei, 

illetve hosszú megszállási időszaka támasztja alá. 

Nicholas John Spykman „peremterületi” elképzelése szerint is fekvése, földrajzi 

elhelyezkedése alapján a nagyhatalmak részére geostratégiailag fontos behatolási pontokat 

tartalmaz az afrikai kontinens belsejébe történő bejutáshoz.15 

                                                 
7 http://geography.about.com/library/cia/blcwsahara.htm (letöltés ideje: 2010. 08. 27) 
8 http://www.distancefromto.net/distance-from/Europe/to/Western+Sahara (letöltés ideje: 2010. 08. 27) 
9 Az évi átlagos foszfát kitermelés a szaharai területeken 2 millió tonna körül van, és a bányamezők még 
évtizedeken át folyamatos és nyereséges kitermelést biztosítanak. - Szczesniak, Philip A.: The mineral industries 
of Morocco and Western Sahara (U.S. Geological Survey Minerals Yearbooks-2001/ 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2001/momyb01.pdf letöltés ideje: 2010.09.20.) 
10 Damis, John: Conflict in Northwest Africa, The Western Sahara dispute, 4. o. 
11 Olsson, Claes: The Western Sahara Conflict, The Role of Natural Resources in Decolonization, 20. o. 
12 Shelley, Toby: Endgame in the Western Sahara, 77-78. o. 
13 Brzezinski, Zbigniew: A nagy sakktábla, 57-58. o. 
14 A marokkóiak erőteljes fejlesztéseket hajtottak végre a Layounne-i és a Dahkla-i kikötőkben, megnövelték a 
kikötők méreteit, felszereltségét. - Shelley, Toby: Endgame in the Western Sahara, 92-93. o. 
15 Gary E. Oldenburger: The Cold War: The Geography of Containment 
http://www.oldenburger.us/gary/docs/TheColdWar.htm (letöltés ideje: 2010. 08. 27) 
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A modern kor geostratégiai helyzetét gyengítheti hosszú távon az elhúzódó konfliktus, 

hiszen lemaradhat a jelentősebb befektetésekről, a modernizációról, mert kockázatos 

befektetési helynek számít. Ezt a folyamatot gyengítheti a radikális iszlám térnyerése, ha 

konfliktus továbbra is megoldatlan marad. A terület geostratégiai hátrányaként jelentkezik a 

sokszínű, több nemzetiség, a vándorló nomádok, az erős állam jelenlétének a hiánya. 

Összességében a terület az elhúzódó konfliktus miatt kockázatos térség, a katonai 

veszélyeztettség, a jelentős mennyiségű fegyver nem stabilizálta a térséget, hosszú ideig 

válsággócnak, rendezendő területként marad. 
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1.2. NYUGAT-SZAHARA TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZ ŐI 

Nyugat-Szahara abszolút földrajzi helyzetét tekintve a földgömb északi féltekéjén az 

északi szélesség 24° 30′ 0″  és nyugati hosszúság 13° 0′ 0″  között található, Észak-Afrikában, 

az Atlanti-óceán partján. Északról Marokkó, keletről Algéria, míg keletről és délről 

Mauritánia határolja. Területe 266000 négyzetkilométer. Mint a legtöbb afrikai ország 

esetében, a határokat a gyarmatosító hatalmak jelölték ki, melyeket a Spanyolország és 

Franciaország között 1900, 1904 és 1912-ben megkötött egyezmények szabályozták, illetve 

formálták.16 A terület alacsony fekvésű, sík, homokos és erősen köves vidék néhány alacsony 

heggyel a déli és az északkeleti részeken. Ezek a hegyek azonban ritkán érik el a 400 méteres 

magasságot.17 Legalacsonyabb pontja a tengerszint alatt 55 méterrel fekvő Sebjet Tah, a 

legmagasabb egy 721 méteres hegy, amelynek nincs is hivatalos neve.  

Nyugat-Szahara fontosabb régiói: 

 
1. számú ábra (forrás: MINURSO, parancsnokság) 

A Nyugat-Szahara három fő régióra osztható fel: Az első zóna az Atlasz láncolataitól a 

Zemmour hegyekig tartó köves, sziklás sivatag (hamadas), ahol kisebb-nagyobb, többnyire 

                                                 
16 Jensen, Erik: Western Sahara, Anatomy of a Stalemate, 24. o. 
17 Mercer, John: Spanish Sahara, 19.-23. o. 
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vulkáni eredetű hegyláncok és egyedülálló sziklaképződmények láthatók. Ez a régió vízben 

rendkívül szegény, alig néhány elszórt kút található itt.18 A vízhiány ellenére a területen mégis 

több növény és állatfaj él. A terület legjellemzőbb növénye a nagy tüskékkel rendelkező 

akácia cserje, amely a néhány kaktuszféle mellett szinte az egyedül „őshonos” növény a 

sivatagban. A növényből a helyiek tannint vonnak ki, cserző- és festékanyagot állítanak elő, 

fáját pedig, keménysége miatt, sokoldalúan használják fel. A sivatagban él még a szenegáli 

akáciának nevezett növény is, amelyből csapolás útján nyernek gumiarábikumot. Az állatokat 

elég nehéz észrevenni, mert többnyire hajnalban vagy késő éjszaka mozognak. A katonai 

megfigyelők csak a nyomokat láthatják, vagy a marokkói katonák és a beduinok 

elbeszéléseiből szereznek róluk információkat. Az itteni állatfajták közül több szerepel a 

Vörös Könyvben; szigorúan védettek, ennek ellenére a marokkói katonák és a külföldről 

érkező tehetős turisták (Szaúd-Arábia, Jemen stb.) minden lelkiismeret-furdalás nélkül 

vadásszák őket.19  

A második zónát a helyiek a „folyók területének” hívják, ugyanis itt vannak a vidék 

időszakos folyói. Északon a Draa-völgy, nyugaton a Jat folyó völgye határolja a területet. 

Ezekben a völgyekben a rövid ideig tartó őszi esős időszakban összegyűlik ugyan a víz, de a 

rendkívül magas hőmérséklet miatt igen gyorsan el is párolog, ezért sohasem éri el az 

óceánt.20 Ebben a „folyó zónában” található a Saguiat el-Hamra, azaz a „Vörös folyó”, 

amelynek jelentőségét az is jelzi, hogy maga a régió is a folyóról kapta a nevét.21 A 

folyópartokon és Smara környékén a növényzet már legeltetésre is alkalmas, az itt élők árpa 

és más gabonafélék termesztésével is foglalkoznak. Erre az élővilág már valamivel 

változatosabb, mint a hamadasnak nevezett sziklás területeken, és itt már több kisebb-

nagyobb oázis is található. Az oázisok mérete a néhány száz négyzetmétertől akár egy kisebb 

falu területének nagyságáig terjed. Az itt élők közel 75%-a lakik oázisban, ahol többnyire 

pálmaféléket (datolya és doum pálma), zöldségeket és többféle gabonát termelnek. A 10–15 

méter magasságúra megnövő doum pálma eredetileg Egyiptom, Szudán, Kenya és Tanzánia 

területén őshonos, de az arab kereskedők közvetítésével a szaharai oázisok jelentős részében 

is meghonosodott. A pálma alma nagyságú, narancsszínű gyümölcsének íze hasonlít a 

gyömbérkenyéréhez, így a helyiek kenyérpótló növényként is használják. A gyümölcs 

kemény magjából gombokat, a növény rostjaiból matracot és egyéb felszerelési tárgyakat 

készítenek. A datolyapálma a sivatag legfontosabb haszonnövényének számít, mivel minden 

                                                 
18 Rezette, Robert: The Western Sahara and the frontiers of morocco, 23. o. 
19 Hilton-Taylor: 2000. IUCN Red List of Threatened Species, 90-91. o. 
20 Mercer, John: Spanish Sahara, 25.-27. o. 
21 Saxena, S.C.: Western Sahara, No alternative to armed struggle, 2. o. 
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része felhasználható. A fa az arabok között a mai napig a hosszú életet szimbolizálja (akár 

150 évet is élhet), a gyümölcséből, annak fogyasztása mellett, szirupot, ecetet és alkoholt 

állítanak elő. A fa leveleiből bútorokat, kosarakat és más használati eszközöket készítenek, a 

fa megcsapolásából származó édeskés fanedvet pedig egyfajta üdítőitalként is fogyasztják. 

Főleg erre a vidékre, de a Szahara többi részére is jellemző, hogy egy-egy kisebb területen 

akár órákon át is eshet eső, de pár száz méterre ennek már nyoma sincs. Az eső után gyorsan 

kivirul a sivatag, és általunk nem ismert virágok tömege bújik elő a földből, hogy aztán rövid 

virágzás után a következő esőig ismét eltűnjön. Ezt a klímát ugyanis csak az ún. „efemer 

növények” képesek elviselni. Ezek olyan rövid vegetációs idejű, virágos növények 

(keresztesek és szegfűfélék), amelyeknek a magvai több évig is csíraképesek maradnak a 

sivatag homokjában, hogy aztán egy kiadós zápor hatására életre keljenek. Az itteni 

folyóvölgyekben többször felfedezhetők a sivatagi tyúknak (houbara) nevezett, a mi 

fácánunkkal közel azonos méretű, barna-fehér foltokkal tarkított, igen ízletes húsú madarak, 

amelyek az itt élő kisemlősöket és gyíkokat fogyasztják. A terület rovarvilága is igen 

változatos, az orrszarvú bogártól a szkarabeuszig többféle faj található, amelyek az itt élő 

kisemlősök és gyíkok táplálékául szolgálnak. Komoly veszélyforrásnak tekinthető a sivatag 

egész területén a skorpió és a szarvasvipera, ezektől nem árt óvakodni. A Szaharában a 

skorpióknak több mint 30 fajtája ismert, azonban a katonai megfigyelők többnyire csak a 

fekete skorpióval (3-8 cm hosszúságú) és a szinte teljesen átlátszó üveges skorpióval (3-5 cm 

hosszúságú) találkozhatnak. A két fajta közül a fekete a veszélyesebb, marása akár halált, de 

többnyire bénulást okozhat. Sokkal veszélyesebb azonban a szarvasvipera marása. Ez a 

kígyófajta akár a másfél méteres hosszúságot is elérheti, és a harapása után bénulás, 

szívgörcs, majd azonnali halál következik be. Bár a folyó menti területek jobb feltételeket 

(táplálék, búvóhely stb.) kínálnak az állatfajok számára, a marokkóiak által épített falrendszer 

lehetetlenné teszi a nagyobb állatok mozgását.  

A harmadik zóna a Rio de Oronak nevezett terület.22 Ez egy rendkívül sík, 

homokdűnékkel tarkított vidék. A talaj összetételénél fogva képtelen a vizet megfogni, illetve 

tárolni, így a víz az altalajban gyűlik össze, és az ilyen helyeken van lehetőség kutak ásására.23 

1963-ban egy hatalmas földalatti tavat találtak Dakhla alatt a spanyol geológusok, de a mai 

napig nem fértek hozzá az ott található vízkészlethez.24 A vidék rendkívüli egyhangúságát 

egyedül a Dakhlai-félsziget (a néhai Villa Cisneros) és La Guerra töri meg. Az itt található 

                                                 
22 Damis, John: i.m. 2. o. 
23 Mercer, John: Spanish Sahara, 28. o. 
24 Damis, John: i.m. 3. o. és McLean-Thompson, Virginia - Adloff, Richard: The Western Saharans, 104. o. 
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sivatag Nyugat-Szahara (1100 km) és Mauritánia (754 km) partvidékét foglalja magába. 

Errefelé nincs sok csapadék, azonban az óceán felől érkező párás levegő hatására többféle 

növény és állatfajta is kedvező életfeltételeket talál magának, és itt telelnek át az Európából 

érkező vándormadarak is.25 Egyes madármegfigyeléssel foglalkozó szervezetek szerint 

Nyugat-Szahara területén 209 fajta madár fordul elő, amelyek többsége vonuló, és csak az 

őszi-téli időszakban tartózkodik a partvidéken. Ugyancsak ezen a partvidéken találhatók a 

kipusztulás félben lévő barátfókák utolsó telephelyei. A marokkóiak a terület ismert, a fókák 

élőhelyéül szolgáló helyeit részleges védelem alá vonták, így azok viszonylag biztonságos 

körülmények között élnek. A terület egyetlen veszélyes állata az algériai csörgőkígyó, amely 

azonban elég rejtőzködő életmódot folytat, így viszonylag ritkán látható. Az itt élő állatok 

közül még említésre méltó az aranysakál, a sivatagi róka, a sivatagi macska, a ratel és a foltos 

hiéna. A partvidéken néha megfordulnak antilopok és gepárdok is. A part környékén néhány 

kisebb települést kivéve nem laknak emberek, az itteniek többsége halászattal és tevetartással 

foglalkozik, de létszámukat duzzasztja az a majd 160.000 marokkói halász, akik ideiglenes 

jelleggel a nyári és kora őszi időszakban a part menti vizeken dolgoznak.26 

A Szahara éghajlata kontinentális, hideg, száraz telekkel, míg a nyár rendkívül meleg, 

a hőmérséklet gyakran az 50 C°fokot is meghaladja, árnyékban. Az óceán közelsége miatt 

viszonylag nagy a páratartalom, ezért az idő gyakran párás és ködös. Az évi átlagos csapadék 

mennyiség alig éri el a 45 millimétert még az óceán partján fekvő Dakhlában is.27 A Szahara 

teljes területén gondot okoz a szél, amely magával sodorja a finom homokszemcséket, és ez 

irritálhatja a bőrt, illetve szemgyulladást okozhat. A békefenntartók ezért állandóan kendővel 

takarják el az arcukat, és szemüveget használnak. A szelek közül a legkellemetlenebb az 

„irifi” nev ű szélvihar, amely már az erejéből adódóan is homokvihart kavar. Ezt, az általában 

észak-kelet felől érkező szelet hívják az európaiak sirokkónak. A sirokkó rendkívül száraz, 

forró, és homokkal terít be mindent, így a látási viszonyok jelentősen korlátozódnak, alig 1-2 

méterre csökken le a látótávolság. Ezek a viharok főleg az október és március közötti 

időszakban fordulnak elő, de nyáron is kerültünk komoly homokviharba, bár ez nem jellemző. 

                                                 
25 Mepham, Robert - Hughes, R.H.: A Directory of African Wetlands, 89. o. 
26 Baddyr, Mohammed, Guenette, Sylvie; The Fisheries off the Atlantic Coast of Morocco 1950-1997 
http://www.seaaroundus.org/report/datasets/Morocco_Baddyr1.pdf (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
27 Rezette, Robert: i.m. 26. o. 
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1.3. NYUGAT-SZAHARA NÉPESSÉGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI VISZ ONYAI 

A szaharáviak társadalmi szerkezete a többi, Szaharában élő nomád, illetve 

részlegesen letelepült népcsoportokéhoz hasonló. A társadalom legalapvetőbb egysége a 

család. A vérrokoni kapcsolatban lévő családok alkotják a törzset (fakhd vagy gabila), 

vezetőjének kiemelt jogai vannak a törzs életének megszervezésében és irányításában.28 A 

vezetői poszt (sejk) többnyire örökletes, apáról fiúra száll, míg a családok, illetve a törzs 

tagjai származásuk vagy foglalkozásuk szerint több osztályba sorolhatóak. Egyik osztályból 

átkerülni a másikba, ha ritkán is, de egyéni tehetség alapján lehetséges. A különböző 

osztályokból származó férfi és nő közötti házasság szinte teljesen elképzelhetetlen.29 

A helyiek több mint húsz nagyobb törzset alkotnak, ezek három fő csoportra oszlanak: 

az ouled delim, a reguibat, és a tekna törzsekre. Mellettük azonban más, kisebb-nagyobb, 

alkalmanként egymással szövetségre lépő vagy velük éppen háborúban álló törzsek is voltak. 

Esetenként a törzsek között laza kapcsolatok szerveződtek, de a saját területén mindegyik 

komoly autonómiával rendelkezett, ezért írhatta róluk egy spanyol történetíró azt, hogy az 

életstílusukat a teljes anarchia jellemzi. Ahogy a gyarmatosító országok figyelmét felkeltette a 

még szabad és ezért elfoglalásra váró terület, úgy érkeztek egyre többen, akik megpróbálták 

azt feltérképezni és számukra előnyös kereskedelmi megállapodásokat kötni.30  

A szaharávi törzsek természetesen nem mind arab származásúak, hiszen a területet 

megszálló arab törzsek keveredtek az itt élő berber törzsekkel.31 Az is előfordul, hogy 

viszonylag tiszta vérű berber törzsek maradtak fenn, mint például a reguibat törzsszövetség 

nagy része, akik a területet az arab hódítás előtt uralmuk alatt tartó sanhaja berberektől 

származnak. Később azonban ők is fogadtak be arab származású csoportokat, de mind 

nyelvükben, mind kultúrájukban a berber hagyományok a mai napig rendkívül erősek.32 A 

tiszta arab vérű törzsek közé tartoznak a makuil törzs (beni hassan törzs) leszármazottjai és a 

                                                 
28 Lawles, Richard - Monahan, Laila: War and Refugess, The Western Sahara Conflict, 32. o. 
29 Hart, Mark: The social structure of the Rgibat Bedouins of the Western Sahara, 517. o. 
30 Alexander Scott volt az első külföldi, aki először számolt be a területen élő nomádokról, társadalmi életükről, 
és ő volt az, aki név szerint említett néhány törzset: pl. reguibat, taoubalt, mejjat, izarguien, ouled delim, 
arousien, ouled tidrarin, skarna. 1850-ben Leopold Panet és Faidherbe ezredes a francia kormány megbízásából 
utaztak a térségbe, hogy felmérjék a helyi törzsek erőviszonyait, és Franciaország érdekeinek megfelelő 
kapcsolatokat ápoljanak a tekintélyesebb törzsi vezetőkkel. Néhány évvel később Joachim Gatelle utazta be a 
tekna törzsszövetség által lakott vidéket, és igen részletes útleírást készített, amelyet később a franciák is 
hasznosítottak. A spanyolok inkább a part menti törzsekkel (ouled delim, ouled bou sba, ait moussa és az 
imraguen) igyekeztek szívélyes viszonyt folytatni, és néhányukkal még hivatalos megállapodást, szerződéseket 
is kötöttek. Az 1800-as évek végén a francia Camille Douls beutazta a nyugat-szaharai sivatag nagy részét, és 
más törzsekkel is találkozott. Az író 1887-ben egy tidrarin karaván utasaként maga is átélte az ouled delim 
törzsbeliek támadását, akik a pásztorkodás és rabszolga kereskedelem mellett karavánok kifosztásában is 
jeleskedtek. - Mercer, John: Spanish Sahara, 97.-99. o. 
31 Rezette, Robert: i.m. 27. o. 
32 Briggs, Lloyd Cabot: Tribes of the Sahara, 231-32. o. 
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XIII. században a mai Jemen területéről érkező törzsek, mint pl. az ouled delim, az ouled 

arousien és az ouled bou sba. Az arab származású törzsek igen büszkék gyökereikre és tiszta 

arab vérükre. Az ouled delim törzs tagjai például egészen a beni hasszán törzs feltételezett 

alapítójának fiáig, Delimig vezetik vissza családfájukat.33 A törzsek és a különböző 

szövetségek területenként szerveződtek, ezért a szaharai törzsek a mai napig is többnyire egy 

adott körzeten belül élnek, illetve vándorolnak az állataikkal. A tisztavérű arab törzsek 

élőhelyét a „fehérek földjének”, azaz „Trab el Beidan”  nevezték, bár ez a terület még további 

régiókra tagozódott.34 A leghíresebb régió a „Sahel” volt, amit a spanyolok később elfoglaltak. 

A spanyol hódítók a terület nevéből adódóan a lakosokat a Sahel embereiként emlegették.35 A 

szaharáviak nemcsak területileg, foglalkozás szerint is tagozódtak. Voltak olyan törzsek, 

amelyek főleg katonáskodással foglalkoztak, és fegyveres segítségükért a kisebb törzsek 

egyfajta adót (debiha) fizettek. Ezek a törzsek a karavánok fegyveres kíséretét is ellátták, bár 

ha a rivális törzs kapta meg a megbízást, megtámadták és próbálták kifosztani az őket nem 

alkalmazó kereskedőket. Ezeket a törzseket a „fegyverek emberei” (ahl mdafaa) néven 

emlegették.36 Ebbe a kategóriába az alábbi törzsek tartoztak: A reguibat sarg, a reguibat sahel, 

az izarguien, az ait lahsen, az arosien, az oulad delim, a yagout, az ait musa oulad Ali, az 

azouafit, az ait usa és az oulad bou sbaa törzsek. Az alávetett vagy adófizetésre kényszerített 

törzseket azonos néven (znaga, vagy lahma) nevezték, és bár nem voltak rabszolgák, 

majdnem azonos szerepet töltöttek be, mint a helóták a spártai katonai államban.37 Az 

alárendelt törzsek a védelemért állatokkal és sokszor kényszermunkával (horma) fizettek.38 A 

znagák közé többnyire a part mentén élő kisebb törzsek tartoztak, a foicat, az imeraguen, a le 

menasir, a meyat, a lamiar, az oulad bou aita, az oulad abdeluahed és az ouled tidrarin törzsek. 

Néhány törzset, amelyeknek a tagjai egész életükben a Koránt tanulmányozták, és 

vallás oktatóként tevékenykedtek, „zuaias” néven ismertek. A törzs tagjait „a könyv 

embereinek” (as ahel ktub) nevezték. Ezeket a törzseket általános tisztelet és megbecsülés 

övezte, bár néha az erősebb törzsek megpróbálták őket függőségbe kényszeríteni. Ez történt 

                                                 
33 Uo. 212. o. 
34 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 33. o. 
35 Hodges, Tony: Historical Dictionary of Western Sahara 9.-11. o. 
36 Mercer, John: Spanish Sahara, 126. o. 
37 A znaga szó egyébként a sanhaja berberektől ered, és az arabok előtti vezető berber réteget jelölte. A szó 
jelentése a XV-XVI. századra kicsit átalakult, és a spanyolok ezt a kifejezést használták a nem arab, hanem a 
berber származású nomádokra, akik nem vették át a hasszanija nyelvjárást, hanem megtartották saját 
anyanyelvüket. Később a kifejezés elveszítette etnikai tartalmát, és már csak az adófizető és rabszolgasorba 
taszított törzsekkel kapcsolatban használták. A znaga státuszban lévők hivatalosan nem hordhattak fegyvert a 
rangban felettük álló törzsek tagjainak jelenlétében, a saját sátrukban nem ülhettek középre, a vendégeik elé. Ez 
igen komoly sértést jelent a szaharai népek között. 
38 Rezette, Robert: i.m. 28. o. 
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az ouled tidrarin törzs tagjaival is, akik a XVIII. század folyamán több évnyi elkeseredett harc 

után lettek az ouled delim törzs alárendelt adófizetői, így kikerültek a vallási törzsek 

csoportjából, és znagává váltak.39 A „zuaias” törzsek közé az ahel berical40 és a tendega 

tartozik, de a part menti törzsek között is találhatók a csoportba tartozók, mint a kenta vagy a 

terquez is.41 Több törzs, hogy elkerülje az adófizetői státuszt, igyekezett arab származást 

bizonyítani, ezért többen manipulálták a családfájukat, hogy a megtisztelő „chorfa” státuszba 

(a prófétától származóak) kerülhessenek.42 A chorfa törzsek közé az alábbi törzsek tartoznak: 

a reguibat sarg, a reguibat Sahel, az arosien, az oulad bou sbaa, az ahel sejk ma el ajnin, a 

filala és a toubalt törzsek. Az arab származású törzsek szabad harcosi státuszban voltak, 

amely a tradicionálisan fegyverhasználó szaharávi társadalomban a legmagasabb szintet 

jelentette. Bár az idők folyamán valamelyest ők is keveredtek a berber törzsekkel, mégis 

tisztavérű arab törzsekként tartják őket nyilván. Ezek a törzsek a következők: az oulad delim, 

a tekna, az escarna, az oulad gailan, az oulad lab és a chenagla törzsek. 

A tekna törzs tagjai főleg Dél-Marokkóban, az Anti-Atlasz hegységtől a Saguia el 

Hamráig terjedő területen élnek. A lemtula (berber) törzs és a makuilok leszármazottjainak 

vallják magukat,43 a makuil ősök miatt azonban a tisztavérű arabok közé számlálják őket. A 

lemtula törzs az Oued Noun régióban élt, amely később a tekna törzsszövetség központja lett, 

még mielőtt az első makuil csoportok megérkeztek volna (1218).44 A törzs közel két 

évszázados harc után beleolvadt a beni hassán egyik csoportjába, és az új törzsszövetség neve 

a tekna lett.45 Az évszázadok alatt a törzsszövetség két nagy egymással gyakran szembenálló 

frakcióra osztódott fel, ezek voltak az ait yemel “El Gazzi” és az ait atzman (ait Bella) 

csoportok.46 Az ait yemel frakcióba tartozó törzsek: az ait lahsen, az izarguien, az ait musa 

ould ali és a yagout. Az ait bella frakcióba tartozó törzsek: az azouafit, az ait usa, az ait iasin, 

az ait Ibrahim és az ait Ahmed. Az izarguien volt a harmadik legnagyobb törzs Nyugat 

Szahara területén, és a legnagyobb a tekna szövetségen belül. Egészen napjainkig nomád 

életmódot folytatnak, főleg pásztorkodással (tevetartás) és kereskedelemmel foglalkoznak. 

Tislatintól (El Aiuntól délre) a Draa folyó északi részéig terjed a törzsi területük, bár 

mostanában már több szaharai városba is beköltöztek.47 Az ait lahsen törzs a második 

                                                 
39 Briggs, Lloyd Cabot: i.m. 212-16. o. 
40 Olson, James Stuart: The Peoples of Africa, An Ethnohistorical Dictionary, 15. o. 
41 Hodges, Tony: Historical Dictionary of Western Sahara, 9.-10. o. 
42 Norris, Harry Thirlwall: The Arab Conquest of the Western Sahara, 105-106. o. 
43 Damis, John: i.m. 5. o. 
44 Norris, Harry Thirlwall: i.m. 23 és 139 o. 
45 Mercer, John: The Sahrawis of Western Sahara, p. 5 és Laugel, Marcel G.: Sons of the Clouds, 105. o. 
46 Olson, James Stuart: i.m. 16. o. 
47 Hodges, Tony: Historical Dictionary of Western Sahara, 191.-192. o. 
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legnagyobb a törzsszövetségen belül, főleg Dél-Marokkó (Tan-Tan) és Nyugat-Szahara északi 

részén illetve Algériában élnek.48 A spanyolok igen nagyra értékelték a harciasságukat, és 

jelentős számban alkalmazták őket a hadseregben.49 A tekna szövetséghez tartozó ait oussa 

törzs tagjai, főként pásztorkodtak, lovat tenyésztettek és katonáskodtak, de voltak olyanok is, 

akik kereskedelemmel foglalkoztak.50 Az azouafit törzs tagjai az egész Szaharában híresek 

voltak, mint kereskedők és karavánvezetők, akik bejárták Essaouira (El-Kouz), Timboukto, 

Walata, Taoudenni, Chenguitti és fekete Afrika országainak nagy részét (Szenegál, 

Elefántcsontpart, Gabon stb.). A kereskedők gyermekeiket alapos oktatás után egyfajta 

képviselőként idegen országokba és városokba telepítették, ahol azok a helyi ismeretek 

megszerzése után a gazdasági élet megszervezésében vettek részt. Főleg lovakkal, dohánnyal, 

gyapjúval kereskedtek, de ők bonyolították le a tichit és oualata (szudáni törzsek) kereskedők 

arany és rabszolga eladásait is. Néhányan ebből a csoportból futárszolgálati feladatokat 

vállaltak a marokkói szultánnak és más kisebb-nagyobb helyi vezetőnek is. Mivel, mint 

kereskedők háborítatlanul jutottak el Algériába és a Török Birodalom más részeibe is, a 

gondjukra bízott küldemények az esetek többségében eljutottak a címzetthez. Persze nem 

egyedüli kereskedő népként uralták a sivatagot, mert a velük rokonságban lévő ait lahsen 

törzs komoly riválisuk volt. Ez a törzs a saját maga által tenyésztett és a más törzsektől 

felvásárolt állatokat értékesítette a spanyoloknak és a franciáknak.51 A kereskedő törzsek sorát 

gyarapította az ouled bou sba is, a törzs tagjai teát, lőfegyvereket és lőport szállítottak 

Marokkóból, és cserélték el Mauritánia területén.52 A kounta törzsbeliek pedig a pásztorkodás 

mellett a só kereskedelmet monopolizálták, de emellett a franciák közülük toborozták a 

félelmetes hírű és katonai segéderőként is szerepet játszó arab csendőröket.53 A tagant törzs 

tagjai többnyire földműveléssel foglalkoztak, az általuk termelt árpát és kölest Atarban vagy 

Saint-Louisban sóra, datolyára és tevékre cserélték el. A legbékésebb foglalkozást űzők az 

imraguen törzs tagjai, akik évszázadok óta kizárólag halászatból élnek.54 A törzs tagjai az 

D’Arguin nemzeti parkban (Mauritánia) élnek, ahol a part menti vizeken halásznak. A törzs 

mintegy kétszáz családból áll, négy halászfaluban él. A nemzeti park a világörökségi listán 

van, ezért többször szóba került a halászok esetleges elköltöztetése. Mivel rendkívül zárt 

közösségben élnek és a halászaton kívül máshoz nem értenek, a Természetvédelmi Világalap 

                                                 
48 Briggs, Lloyd Cabot: i.m. 213. o. 
49 Hodges, Tony: Historical Dictionary of Western Sahara, 29.-30. o. 
50 Rezette, Robert: i.m. 28-29. o. 
51 Olson, James Stuart: i.m. 16. o. 
52 Hodges, Tony: Historical Dictionary of Western Sahara, 265.-267. o. 
53 McLean-Thompson, Virginia - Adloff, Richard: i.m. 319. o. 
54 Mercer, John: Spanish Sahara, 134. o, illetve Briggs, Lloyd Cabot: i.m. 113-117. o. 
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(WWF - World Wide Fund for Nature) a mauritániai kormány segítségével programot 

dolgozott ki a hagyományos halászat és törzsi életforma megőrzésére. Az előzőekben felsorolt 

törzsek természetesen csak viszonylag szűk metszetet jelentenek. Nyugat-Szahara területén 

megközelítően százhúsz kisebb-nagyobb, egymással rokonságban lévő, de azért elkülönült 

törzs található. A törzsek vezetői mellett, akik végrehajtó hatalomként működtek, a dzsemma 

nevű tanácskozó testület tevékenykedett a törzsekből delegált tagokkal.55 Ez a tanács később a 

Polisario létrejöttével szinte maradéktalanul felszámolódott.56 Háborús időszakokban a helyi 

törzsek haditanácsot hoztak létre a külső veszély elhárítására. Ha azonban belső konfliktusok 

osztották meg a közösséget (mint például a reguibat és tadzsjakent törzsek közötti több mint 

30 évig tartó háború57 vagy a kutak használatából adódó nézeteltérések), létrehozták a 

negyvenek tanácsát (ait arbajn).58 Ezt a szervezetet egyetlen szomszédos országban sem 

ismerték vagy alkalmazták az elmúlt időszakokban. Ennek a tanácsnak szinte mindig volt 

dolga, mert a törzsek szívesen rendezték el fegyverrel a vitáikat, illetve az erősebb törzsek 

előszeretettel fosztották ki a kisebb és gyengébb törzseket.59 

A szaharáviak között létezett egy sajátos tisztség, amit a mai fogalmaink szerint 

nagykövetnek nevezünk (kafir). Ő olyan, a törzsek által kiküldött és felhatalmazással bíró 

személy volt, aki azokat hivatalosan képviselte a szomszédos törzseknél. Érdekes, hogy a 

nyugat-szaharai törzsek asszonyai a környező országok szokásaival ellentétben, többfajta 

módon vesznek részt a munkában, pl. Mauritániában elképzelhetetlen, hogy egy nő fejje meg 

az állatokat, míg a szaharáviak közt ez női munkának számít. Napjainkra pedig a nők egyre 

komolyabb szerepet töltenek be a társadalomban, főleg azért, mert az algériai 

menekülttáborokban élő férfiak száma elenyésző. Ebből következik az is, hogy nekik több 

olyan feladatot is el kell látniuk, amit azelőtt csak férfiak végezhettek el.60 A mai napig fontos 

értéket képvisel a helyiek rendszerében a teve, amelynek birtoklása egyfajta értékmérőt is 

jelent a társadalomban.61 Annak ellenére, hogy a nomád életmódot folytatók száma jelentősen 

lecsökkent, még mindig vannak olyan szaharáviak akik több száz állatból álló csordával 

rendelkeznek. Egy teve ára megközelítőleg 10-12.000 dirham (300000 forint), és még ma is 

előfordul, hogy a házassági szerződés megkötésekor a mennyasszonyért kialkudott „vételárat” 

                                                 
55 Saxena, S.C.: i.m. 6. o. 
56 A Polisario a Nyugat-Szahara (vagyis Saguia el-Hamra és Rio de Oro tartományok) függetlenedéséért küzdő 
nemzeti felszabadítási mozgalom, neve a szervezet spanyol rövidítéséből jött létre (Frente Popular de Li beración 
de Saguia el-Hamra y Rio de Oro). 
57 Briggs, Lloyd Cabot: i.m. 81-82 és 219. o. 
58 Laugel, Marcel G.: Sons of the Clouds, 78 és 85. o. 
59 Hart, Mark: i.m. 515.-527. o. 
60 Mercer, John: Spanish Sahara, London, 162. o. 
61 Laugel, Marcel G.: i.m. 161-162. o. 
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tevében fizetik ki.62 A szaharáviak büszkék a származásukra, és bár még számon tartják, 

melyik törzsből származnak, mára a törzsi kötelékek jelentősen fellazultak, főleg a 

városokban élők között, illetve a megváltozott életviszonyok miatt. Ez annak köszönhető, 

hogy az évszázadokon át nomád életmódot folytató őslakosok többségét a marokkóiak a 

városokban való letelepedésre kényszerítették. Jóllehet, a szaharáviak nagy része letelepedett 

a városokban, azonban ott biztos munka hiányában csak a segélyezettek számát gyarapítják. 

Amíg a helyiek pásztorkodással és kereskedelemmel foglalkoztak, addig minimális volt a 

társadalom által eltartott munkaképes férfiak aránya, mára azonban a városban élő férfiak 

jelentős része munkanélkülivé vált. A tartós munkanélküliség viszonylag rövid időn belül 

létrehoz egy olyan helyzetet, amelyben a munkanélküliség elfogadottá válik, a munkavégzés 

és a régi életmód pedig leértékelődik. Ebből következik az, hogy a segélyből élők még 

kiszolgáltatottabbá válnak, mivel állami gondoskodás nélkül már képtelenek megélni.  

A szaharáviak az arab nyelvnek a hasszanija dialektusát beszélik, de a terület 

megszállása óta többnyire a marokkói arab dialektust is használják.63 Szintén széles körben 

beszélik a volt gyarmatosítók nyelvét, a spanyolt is, de a korábbi francia gyarmatosítók 

örökségeként, a marokkóiak által megszállt területeken az utóbbi időben a francia nyelvet 

beszélők száma is jelentősen gyarapodott.64 A lakosság jelentős része a muzulmán vallás 

szunnita ágazatához tartozik, de néhány síita és keresztény (többnyire katolikus) is található 

közöttük. Egyébként nagyfokú vallási tolerancia jellemzi a szaharáviakat mind a közösségen 

belül, mind azon kívül. A marokkói megszállás alatt élők becsült népessége 90.000 fő, de kb. 

120.000 menekült él az algériai menekülttáborokban (Tindouf), és további 30-40.000 

külföldön, egyéb országokban.  

1.3. NYUGAT-SZAHARA GAZDASÁGI VISZONYAI 

Afrika északnyugati sarkán természetes foszfát lelőhelyek vannak, amelyeket még az 

1960-as években fedeztek fel a spanyolok, de valójában a marokkói kormány kezdte meg a 

foszfát kitermelését. A bányákban a világ egyik legjobb minőségű, kb. 80% -os tisztaságú 

foszfátja található. Kiaknázása jelentős hasznot hoz Marokkónak, amely már az itteni bányák 

megszerzése előtt is a világ egyik első foszfát kitermelő és értékesítő országa volt. 2002-ben 

az USA után a legtöbb foszfátot (22 millió tonna) itt termelték ki.65 A Nyugat-Szaharában 

lévő bányák azért is fontosak a marokkóiaknak, mivel a bányától a kikötőig vezető futószalag 

                                                 
62 Hart, Mark: i.m. 515.-527. o. 
63 Wolf Erik L.: Európa és a történelem nélküli népek, 54.-55. o. 
64 Shelley, Toby: i.m. 83-84. o. 
65 Szczesniak, Philip A.: The mineral industries of Morocco and Western Sahara (U.S. Geological Survey 
Minerals Yearbooks-2001/ http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2001/momyb01.pdf letöltés ideje: 
2010.09.20.) 
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rendszer rendkívül gazdaságossá teszi a szállítást. Pl. a Marokkóban lévő Khourigba bányától 

a foszfátot vasúton kell a kikötőkbe szállítani, ezért a kitermelése drágább, mint a szaharai 

bányákban található foszfáté.66 A marokkói és a szaharai bányák felügyeletét az OCP (Office 

Cherifien des Phosphates) látja el, amely a bányák működtetésétől a piackutatásig és 

értékesítésig mindent elvégez. A szaharai bányák tulajdonjogának közel 35 százaléka még 

mindig spanyol cégek kezében van (FMC Corp).67 Az évi átlagos foszfát kitermelés a szaharai 

területeken 2 millió tonna, és a meglévő készletek még évtizedeken át folyamatos és 

nyereséges kitermelést biztosítanak. 

Nyugat-Szahara a legújabb kutatások alapján ásványkincsekben rendkívül gazdag, 

főleg vasérc,68 uránium, titán, földgáz és kőolaj található a területen.69 Egyes geológusok 

véleménye szerint jelentős mennyiségű vanádium készletek találhatók a sivatagban.70 A 

spanyolok már az 1960-as években találtak kőolajat, de annak kitermelése akkor még nem 

volt megoldható.71 Az elmúlt évek során a part menti vizeken több amerikai és francia 

társaság (Kerr-McGee és a Total Final Elf) kutatott olaj után, és előzetes eredményeik szerint 

gazdag olaj lelőhelyek vannak a nyugat-szaharai partvidéken.72 Az olaj kitermelése azonban a 

Polisario és több más szervezet tiltakozása miatt még nem kezdődhetett meg. A társaságok 

várják a végleges területrendezést, utána tervezik csak az olaj kitermelését. Több norvég 

emberjogi szervezet lobbizásának következményeként és egyéb gazdasági okokra hivatkozva 

norvég Skagen Vest társaság, amely a Kerr-McGee társaságban jelentős anyagi érdekeltséggel 

bír, inkább eladta az általa birtokolt részvényeket (2003), mivel még áttételesen sem kívánja 

támogatni a szaharai olaj kiaknázására tett marokkói erőfeszítéseket. A társaság az általa 

birtokolt 100000 részvénnyel a cég legnagyobb norvég részvénytulajdonosa volt. 

Természetesen ez nem rendítette meg túlságosan a Kerr-McGee társaságot, amelynek 

alkalmazottai továbbra is itt dolgoznak, noha nemzetközi törvény tiltja a természeti források 

kiaknázását más országok által megszállt területeken.73 A helyzetet bonyolítja, hogy a 

Polisario az olajkitermelés jogát más konzorciumnak is felajánlotta (az angol-ausztráliai 

kötődésű Fusion Oil&Gas), így igazán csak a terület sorsának végleges rendezése után 

derülhet ki, hogy ki lesz a győztese az olaj kitermeléséért folytatott versenynek.74 

                                                 
66 Damis, John: i.m. 50-79. o. 
67 Macqueen, Norrie: United Nations Peacekeeping in Africa since 1960, 237. o. 
68 Damis, John: i.m. 4. o. 
69 Olsson, Claes: i.m. 20. o. 
70 Shelley, Toby: i.m. 77-78. o. 
71 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 36. o. 
72 Olsson, Claes: i.m. 18. o. 
73 http://www.arso.org/KMGBackgr.htm (letöltés ideje: 2010. 09.20.) 
74 Olsson, Claes: i.m. 20. o. 
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A part menti vizek a világ halban leggazdagabb területei közé tartoznak, és a halászati 

jog ugyancsak vita tárgyát képezi a szembenálló felek között.75 A Polisario gerillái több 

alkalommal foglaltak el engedélyük nélkül halászó spanyol és marokkói hajókat. Amikor 

2002 decemberében a spanyol partoknál elsüllyedt a Prestige olajszállító tanker, az óceán 

szennyezettsége miatt a spanyol halászok jelentős része munka nélkül maradt. Mind a 

marokkói kormány, mind a Polisario felajánlotta a halászoknak, hogy térítésmentesen, 

korlátlanul halászhatnak a part menti vizeken. Egyébként a marokkóiaknak szintén komoly 

jövedelmet hoz a tengeri halászat illetve a halfeldolgozás.76 

A halászat a szaharai partok mellett mindig a megélhetés egyik módja volt, bár a 

halászok inkább csak a part menti vizeken dolgoztak.77 A helyiek az általuk épített kisméretű 

hajókkal (dories) többnyire két-három napos időszakra hagyták el a partot, hogy rákokat, 

kagylókat és halakat (szardínia, makréla, tonhal, stb.) fogjanak. Emellett algákat, moszatokat 

és tengeri szivacsot is gyűjtöttek étkezési és egyéb célokra. A helyiek valójában csak a tavaszi 

és nyári időszakban merészkedtek ki az óceánra, a viharosabb téli időszakban inkább más 

foglalkozás után néztek.78 A halászat 1914-ig ténylegesen a spanyol, francia és portugál 

hajósok joga volt, majd miután a spanyolok megalapították az első halfeldolgozó üzemet, a 

helyi halászoktól is átvették a napi zsákmányt, akik aztán a jobb megélhetés reményében 

egyre távolabb jártak halászni. Az igazi fellendülés 1927-ben kezdődött, amikor a spanyolok 

hajójavító és építő üzemet hoztak létre. Nyugat-Szahara megszállásáig a helyiek nem 

fejlesztették a halászatot, megelégedtek a spanyolok által nyújtott lehetőségekkel. A változás 

akkor következett be, amikor Marokkó elfoglalta ezeket a területeket, és felfedezték, a jó 

halászati lehetőségeket. Az első időkben a marokkói halászok is csak kisebb hajókkal járták a 

part menti vizeket, amin általában 12 halász dolgozott, akik legfeljebb néhány napos utakat 

tettek meg, és vonó-kerítőhálókat és horogcsapdákat használtak. A kishajók száma a 

nyolcvanas években nőtt számottevően, amikor a szaharai partoknál olyan területeket találtak, 

ahol a poliphalászat igen jól jövedelmez. Emellett különböző szivacs és algaféléket gyűjtenek, 

majd megszárítva a helyi piacokon, vagy mint az agar-agar nevű algát, élelmiszeripari 

cégeknél értékesítik.79 

Az állami halászflottát hivatalosan csak 1972-ben hozták létre, amikor Las Palmas 

kikötőjében négy nagy halászhajót állítottak szolgálatba. Miután a területet Marokkóhoz 

                                                 
75 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 71. o. 
76 Baddyr, Mohammed, Guenette, Sylvie; The Fisheries off the Atlantic Coast of Morocco 1950-1997 
http://www.seaaroundus.org/report/datasets/Morocco_Baddyr1.pdf (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
77 Mercer, John: Spanish Sahara, 134-135. o. 
78 Rezette, Robert: i.m. 26. o. 
79 Baddyr, Mohammed: Introduction of pots as new fishing technique for Octopus vulgaris in Agadir, 96. o. 
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csatolták, és a halban gazdag partvidék a kezükbe került, a kormány elkészítette első tervét a 

halászati lehetőségek kiaknázására. Ez a program a halászhajók vásárlását hosszú lejáratú, 

kedvezményes kamatú hitelekkel támogatta, ugyanakkor az idegen hajóknak megtiltotta a part 

menti vizeken a halászatot.80 A halászat 1981-ben már a marokkói gazdaság egyik vezető 

iparága volt, ezért külön halászati minisztériumot hoztak létre, és jóváhagyták a szaharai 

területeken az új kikötők és halfeldolgozó üzemek létrehozását is.81 A marokkói halászflotta 

1972 és 1986 között többnyire idegen kikötőkben (Las Palmas, Abidjan és Dakar), majd 

később az újjáépített agadíri, tan-tani és a laayouni kikötőkben állomásozott. A flotta 

zsákmányának nagy részét szaharai területeken fogják (87%). Ezek a hajók már többnyire 

korszerűek, halradarral, hűtőkapacitással és egyéb más technikai felszereléssel is jól 

ellátottak, s ez megkönnyíti a folyamatos halászatot. A halászok zsákmányának nagy részét a 

kisebb méretű, úgynevezett tömeghalak alkotják. 1950-ben még csak 110.800 tonnát fogtak ki 

a marokkói halászok, majd később ez elérte az évi 485.500 tonna mennyiséget.82 A kisméretű 

halak 85%-át a szardínia teszi ki, a második legtöbbet fogott halféle a makréla. A kifogott 

tonhal mennyisége is jelentősen emelkedett, míg ez a hatvanas években évente alig 4100 

tonnát tett ki, ez az arány a kilencvenes évekre elérte az évi 14.000 tonnát. A halászok a 

különböző polipfajtákból évi 24.000 tonnányit fognak ki.83 Emellett további 12.000 tonnányi 

kisebb-nagyobb rákot (languszta, srimp stb.) és kagylót (fekete kagyló, osztriga stb.) 

zsákmányolnak és értékesítenek.  

Természetesen nem csak a marokkói halászok tevékenykednek az itteni vizeken, mivel 

az Európai Közösség, és más országok erőteljes nyomást gyakorolnak a marokkói kormányra 

a halászati jogokért.84 A halászati jogok gyakorlása igencsak kényes kérdés, és többször 

vezetett összetűzéshez a marokkói hatóságok és az idegen nemzetiségű hajók között. Az 

idegen halászok a magasabb technikai fejlettségű hajóik és felszereléseik jóvoltából több 

zsákmányt képesek ejteni, mint a helyiek. Ez igen szembetűnő, főleg ha megnézzük az 1990-

es évet, amikor pl. a marokkói halászok 402.200 tonnányi halat fogtak ki, míg az idegenek 

998.400 tonnát. Ez csak a hivatalos adat, és a „divatos” orvhalászatról még nem is 

beszéltünk.85 A spanyol halászok által kifogott halmennyiség (255.000 tonna) a marokkói 

zsákmány 65%-át tette ki. Épp ezért a marokkóiak többször is korlátozták, illetve megtiltották 
                                                 
80 Baddyr, Mohammed, Guenette, Sylvie; The Fisheries off the Atlantic Coast of Morocco 1950-1997 
http://www.seaaroundus.org/report/datasets/Morocco_Baddyr1.pdf (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
81 Olsson, Claes: i.m. 17-18. o. 
82 Baddyr, Mohammed, Guenette, Sylvie; The Fisheries off the Atlantic Coast of Morocco 1950-1997 
http://www.seaaroundus.org/report/datasets/Morocco_Baddyr1.pdf (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
83 Baddyr, Mohammed: i.m. 96-97. o. 
84 Ohaegbulam, F. Ugboaja: Ethnical Issues in U.S. Policy on the Western Sahara Conflict, 99. o. 
85 Olsson, Claes: i.m. 17-18. o. 



26 

a spanyol halászhajóknak a helyi vizeken való halászatot, a tilalmat megszegő hajókat pedig 

erőszakkal a helyi kikötőkbe kényszerítették, ahol azután elkobozták azokat.86  

Marokkóhoz tartozó halászati területek és kikötők: 

 
2. számú ábra (forrás: http://www.seaaroundus.org/report/datasets/Morocco_Baddyr1.pdf (letöltés ideje: 

2010.09.17) 

A kormány a halászat mellett a tengeri szállítást és ezzel a kikötőket is elkezdte 

fejleszteni, részben a szenegáli kormánnyal kötött megállapodások alapján. A két kormány 

vezetői 2002-ben megtartott francia-afrikai csúcsértekezleten megállapodtak egy új tengeri 

szállítmányozó társaság létrehozásáról is. Mivel Szenegál és a térségben a Polisario 

támogatójának számító Mauritánia között komoly nemzetiségi ellentétek vannak, a 

marokkóiak értelemszerűen Szenegált támogatják gazdasági, és politikai téren.87 Az 
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együttműködést az is mutatja, hogy a szenegáli Air Afrique csődje után marokkói 

támogatással jött létre az új nemzeti légitársaság, az Air Senegal, amelynek a többségi 

tulajdonosa a Royal Air Moroc. A közös tervek között szerepel még egy Dakarból Marokkóba 

vezető autópálya is, amelynek jelentős része az elfoglalt szaharai területeken keresztül 

húzódna. Mára Szenegál a marokkói kormány legelkötelezettebb szövetségese az afrikai 

kontinensen, ami azért is fontos Marokkó számára, mert az afrikai országok jelentős része 

elismerte a Polisario által létre hozott nyugat-szaharai kormányt (SADR).88 

A marokkói kormány és a németországi Kassel város egyeteme egy közös programot 

dolgozott ki, a szélenergia hasznosításával kapcsolatosan, amely a „szaharai szél” nevet kapta. 

A kutatásban résztvevő Gregor Czisch professzor szerint a Szaharában megtermelhető energia 

sokkal olcsóbban állítható elő, mint amennyiért a németek jelenleg hozzájutnak. 

Összehasonlításként: a szaharai szélerőművek által előállítandó energia költsége 

kilowattonként alig 4,5 eurocent (12,15 forint), míg a német piac legolcsóbb lehetősége 6,5 

eurocent (17,55 forint). A programban résztvevő marokkói tudós, Khalid Benhamou szerint 

az Európai Unió éves fogyasztásának felét képesek megtermelni a nyugat-szaharai 

szélerőművek.89 Egy másik, jelentős hasznot hozó gazdasági forrás a Tarfaya városkától kb. 

250 kilométerre hosszan elnyúló homokdűnék sora. Az itt található nagyon finom szemcséjű 

homokért a spanyol kormány komoly pénzeket fizet, mivel ezzel borítják a Kanári-szigeteken 

lévő összes strandot.90  

A terület mezőgazdasága minimális, alig 5% a megművelhető földterület, illetve oázis, 

ahol többnyire gyümölcsöket (datolya) és valamennyi zöldséget termelnek. A terület további 

19%-a alkalmas legeltetéses állattenyésztésre, ahol tevéket, juhokat, kecskéket tartanak, főleg 

a nomádok.91 A lakosság másik része kézművességgel és háziiparral is foglalkozik. A 

sivatagban található féldrágakövekből és ősmaradványokból szép ékszereket készítenek, amit 

a turisták körében értékesítenek. Az ezüstművességnek, a bőr megmunkálásnak és a 

szőnyegkészítésnek is komoly hagyományai vannak. Az életszínvonal az elfoglalt területeken 

ugyan jóval alatta van a marokkói átlagnak, de még így is magasabb a Polisario által 

ellenőrzött területen élőkénél. Mostanában a turizmus is fejlődésnek indult, azonban az ország 

rendezetlen státusza miatt csak a Marokkó által elfoglalt részen beszélhetünk szervezett 

turizmusról, bár néhány kalandvágyó az ún. „szabad területekre” is átruccan.92 A külföldi 
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befektetők közül a francia és spanyol cégek vannak főként jelen. Az ENSZ állásfoglalása 

értelmében a marokkóiak nem építhetnének utakat, nem aknázhatnák ki a terület gazdasági 

kincseit, amíg az ország sorsa el nem dől.93 Ennek ellenére a mauritániai határhoz közeli 

Guerguerat körzetében a hadsereg bevonásával autópályát építettek, illetve a régióban 6 

halászfalut hoztak létre, és a területi költségvetésben további 6 létrehozására elegendő 

összeget hagytak jóvá.94 A halban igen gazdag vizeken ugyanis a halászati szezonban közel 

140 000 marokkói halász dolgozik ideiglenes jelleggel, akik, mivel Marokkóban nem tudnak 

megélni, a nyugat-szaharai partokon dolgoznak.95 A kormány a meglévő, és teljes 

kapacitásukat kihasználó halfeldolgozók mellett még további újabb üzemek létrehozását is 

tervezi.96 A fentiekből világosan látszik, hogy Marokkó a Nyugat-Szahara megszerzésével 

komoly gazdasági lehetőségekhez jutott, és részben ezért, részben pedig politikai okokból 

nem kívánja a terület feletti ellenőrzési jogokat átadni az őslakosoknak. Így a helyi lakosok a 

legjobb esetben is csak a Marokkón belüli részleges autonómiára számíthatnak, mivel 

véleményem szerint a marokkói hadsereg önként sohasem fog távozni Nyugat-Szaharából. 

1.4. A TERÜLET TÖRTÉNELME AZ EURÓPAIAK EL ŐTT 

Az írott történelem előtti időkben a Szahara klímája még viszonylag elviselhető 

életkörülményeket biztosított az itt élő és többnyire legeltetéses állattartással foglalkozó 

negroid és berber törzseknek (ie. 5000- 2500 közötti időszak). Az akkor itt élő emberek után 

csak sziklarajzok és néhány szépen faragott, vésett szikla maradt. A napjainkban is látható 

rajzokon, a sziklákon elefántokat, zsiráfokat, bivalyokat, rinocéroszt és negroid típusú 

embereket láthatunk.97 A terület elsivatagosodása már az időszámítás előtti 3. évezredben 

jelentősen előrehaladt, és megkezdődött a negroid törzsek elvándorlása, amely a Kr.u. első 

századig tartott. Ekkor a bafur98 és szarakollé törzsek helyére a sanhaja törzsszövetség (a 

lemtuna, a gudula és a massufa törzsek) tagjai érkeztek, és a korabeli egyiptomi hírforrások 

szerint ezek „iberomauritanian” típusú, azaz fehér bőrű és világos hajú emberek voltak.99  

Kr.e. 1000 körül föníciai és karthágói telepesek gyarmatosították a mai Marokkó 

atlanti-óceáni partvidékét, ahonnan a Szenegálból érkező aranyszállítmányokat és a 

kereskedelmet ellenőrizték.100 A kereskedők a Kr.e. III. századra eljutottak Cap Jubyig, 
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később pedig egészen a Guineai-öbölig.101 A Kr.e. 603. évben II. Néko egyiptomi fáraó 

föníciai tengerészekből álló expedíciót indított el a Szuezi-öbölből azzal a feladattal, hogy 

szeljék át a Vörös-tengert, hajózzanak végig Afrika partjai mentén, kerüljék meg azt, és 

„Herkules Oszlopain” (Gibraltár) keresztül, a Földközi-tengeren át térjenek vissza 

Egyiptomba. A föníciaiak utazása három évig tartott és sikerrel végződött. A második tengeri 

expedíciót a karthágóiak küldték, Hamilkár fiának, Hannónnak a vezetésével, ő azonban az 

ellenkező irányba haladt: Karthágóból Gibraltáron keresztül a nyugati partvidékre, a Kr.e. VI. 

században vagy az V. század elején. Az expedíció során a karthágóiak Észak-Afrika partjain 

több kereskedelmi állomást is létrehoztak. Az egyik közülük Kerne városa volt, amelyet 

Nyugat-Szahara területén alapították.102 Az expedíció történetét maga Hannón írta meg pun 

nyelven, de leírása csak görög átiratban maradt fenn.103 A területen a Kr.e. II. századra tehető 

a római birodalom térnyerése és a teve háziasítása is. A birodalom különösebben nem 

befolyásolta a helyi törzsek életét, bár a kereskedelem fellendült ebben az időszakban.104 A 

rómaiak is több expedíciót küldtek a szaharai területekre, azonban ezekről csak azt tudjuk, 

hogy elindultak, de azt nem, hogy eredménnyel jártak-e.105 A II. század derekán a római 

szolgálatban lévő görög hadtörténész, Polybaeus felderítette és leírta a jelenlegi Mauritánia 

valamint Afrika északi partvidékét. A rómaiak pedig már viszonylag pontos térképeket is 

készítettek a nyugat-szaharai területről.106  

A térség életében változást az Okba ben Nafi, által vezetett arab törzsek megjelenése 

hozott, amelyek 647-ben már elérték a Maghreb térséget, majd a 680-as években az Atlanti-

óceánt.107 Okba többször vezetett katonai expedíciót a területre, és 681-ben már a Draa folyó 

völgyét is elérte. Utóda, Moussa ben Nusair, akit 705-ben neveztek ki kormányzónak, 711-

ben leverte a berberek egyik seregét, és ennek köszönhetően kereskedői viszonylag 

háborítatlanul használhatták a területen található kereskedelmi útvonalakat.108 Mivel az arab 

vezetők látták a berberek komoly ellenállását, igyekezetek az itt élőkkel kereskedelmi és 

kulturális kapcsolatokat is kiépíteni.109 Ami nem ment harccal, azt elérték ezzel a módszerrel, 

ráadásul viszonylag rövid idő múlva a berber törzsek jelentős része még az iszlám vallást is 
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felvette.110 Így történt, hogy a zenata berber törzsszövetség legnagyobb csoportja, a miknassa 

törzs csatlakozott az iszlám kharijite ágazatához (755).111 Ez a törzs alapította meg Sijilmassa 

városát, amely több mint két évszázadon át nemcsak kereskedelmi, de muzulmán szellemi 

központként is működött.112 A területen élő berbereknek azonban nemcsak az arab hódítókkal, 

hanem a ghánai Soninke Birodalommal is harcolniuk kellett. Ez a birodalom ellenőrizte 

ugyanis a délről érkező kereskedelmi utakat, illetve a nyugat-afrikai területekről érkező arany 

kereskedelmét is. Mivel a sanhaják veszélyeztették kereskedelmi érdekeit, a soninke király 

990-ben megostromolta és elfoglalta Aoudaghost városát. A két nép között még majd száz 

éven keresztül folyt a küzdelem, amely később a Soninke Birodalom bukásához vezetett.113  

A térség fontosabb kereskedelmi útvonalai 

 
3. számú ábra (forrás: Donald R. Wright: The World and a Very Small Place in Africa, 31. o.) 

A gudula törzs vezetője, Yahja ben Ibrahim el-Gadali elzarándokolt Mekkába, ahol 

felvette az iszlámot (1036),114 majd a Lemtuna törzs területére ment, ahol rövid időn belül 

szintén nagyszámú követőt gyűjtött maga köré, akiket a helyiek „al-murabitun”, azaz 

almoravidák névvel illetek. A tanító rövid időn belül a sanhaja szövetség vezetője lett, és 
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helyettesének a kiváló katonai képességekkel megáldott lemtuna vezetőt, Yahja ben Omárt 

nevezte ki.115 1039-ben az egyik almoravida vezér, Abdallah ben Yasin háborút indított a 

zenata törzsszövetség ellen, majd elfoglalta Aoudaghost és Sijilmassa városait.116 Az 

almoravidák 1059-ben már elérték az Atlanti-óceán partjait, majd később az Atlasz-hegységet 

is. Ugyanebben az évben Yasint egy rajtaütés során megölték, így Abubakr vette át az 

újonnan formálódó birodalom irányítását is. A Nyugat-Szahara területén élő berber, főleg 

sanhaja törzsek Abubakr Ibn Omar vezetésével 1062 és 1076 között háborút viseltek a ghánai 

királyság ellen, amelyet le is győztek.117 Ebben az időben alapították meg a mai Marakesh 

városát is, ami az újonnan formálódó birodalom fővárosa lett.118 1082-ben az almoravidák 

elfoglalják Algírt, majd később a mai Spanyolország területének nagy részét is (1094). A 

sikeres csaták ellenére az almoravidák meggyengültek, majd 1125-ben, mikor kitört az 

almohádok által vezetett lázadás, a birodalom rövid időn belül széthullott.119 A sanhaják így 

egy időre ismét függetlenedtek az araboktól, és a korábban velük ellenséges viszonyban lévő 

zenata törzsekkel együtt még sokáig harcoltak függetlenségük megtartásáért. Az ő 

ellenállásuk miatt csak 1270 körül került sor az első harcokra az iszlámot képviselő arabok 

(banu hilál és szoleim törzsek) és a nyugat-szaharai törzsek közt.120 Ekkor történt, hogy a 

marokkói szultán elüldözte a Jemenből érkező makuil törzset az általa ellenőrzött 

területekről.121 A törzs a Draa folyótól délre eső vidékre menekült, ahol a következő 

évszázadok alatt keveredtek a helyi berber törzsekkel,122 létrehozva egy új etnikai csoportot 

(szaharáviak), akik később eljutottak a mai Mauritánia északi határáig.123 

1.5. A TERÜLET KOLONIALIZÁLÁSA 

Az európaiak először a Kanári-szigeteken jelentek meg (1309), amit a guanche 

lakosság ellenállása miatt csak 1401-re tudtak elfoglalni.124 Nem sokkal később, 1346-ban 

Jaume Ferrer elhajózott Boujdournál, azonban többé nem tért vissza a felfedező útjáról.125 

Mivel a spanyolok szinte teljesen kiirtották a Kanári-szigetek őslakosait, a földek 

megművelésére nem állt a rendelkezésükre elegendő munkaerő, így rabszolgavadász 
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expedíciókat indítottak a szaharai partokra. Az első portyát 1405-ben valahol Boujdour 

partvidékén hajtották végre, ahol egy teljes karavánt fosztottak ki, a foglyul ejtett 

szaharáviakat pedig jó áron rabszolgának adták el.126 Az első, európaiak által létrehozott 

települést a portugálok alapították Ceutában (1415), majd ezek után elkezdték feltérképezni a 

környező területeket, és 1433-1434-ben a Gil Eanes és Alfonso Goncalves Baldaya vezette 

expedíció eljutott a mai Nyugat-Szahara tengerparti vidékére, Cap Bojadorig.127 A következő 

expedíció során, amit Goncalves és Nuno Tristao vezettek, a portugálok 12 nomádot foglyul 

ejtettek, akik közül csak néhányan beszéltek arabul, mivel berber származásúak voltak. Az 

1440-es évi expedíció során még több rabszolgát és aranyport szereztek a nyugat-szaharai 

területeken. A portugálok a rabszolgákat a spanyoloknak adták el.128 Nem sokkal később a 

partvidéket szisztematikusan feltérképező portugálok létrehozták a térségben első 

kereskedelmi állomásukat D’Arguin szigetén (1445), Cap Blanctól kissé délre.129  

A portugálok kereskedelmi kapcsolatot létesítettek több part menti törzzsel is, akik 

fekete rabszolgákat és aranyat adtak el nekik.130 A fekete rabszolgákat Ouadana városából 

szállították D’Arguin szigetére, ami alig 6 napos utat jelentett. A portugálok még vagy 200 

éven keresztül innen bonyolították a rabszolga-kereskedelmet, és évente több ezer rabszolgát 

szállítottak el a szigetről.131 Hivatalosan a feketéket a keresztény vallásra térítették át, hogy 

ezzel igazolják a rabszolgasorsba való vetésüket.132 A szigetet később az angolok szállták meg 

(1666), majd a franciák,(1667) végül pedig a hollandok (1685-1721). A hollandok itt 

vásárolták fel a Mauritániából származó akác gyantát (gumiarábikum), amit az afrikai 

Portendickben felállított textilüzemeikben használtak fel. Bár a hollandok 1638-ban 

elfoglalták a D’Arguin szigetet, de később át kellett engedniük a franciáknak, így teljesen 

eltűntek erről a területről (Hágai Szerződés, 1727.).133 A XV. század végére VI. Sixtus pápa 

döntésének értelmében Spanyolország kapta meg az ellenőrzési jogot Cap Bojadortól egészen 

Agadírig, beleértve a Kanári-szigeteket is (Toledói szerződés, 1480.).134 Ebben az időszakban 

a spanyolok egy erődöt (Santa Cruz de Mar Pequena-1476) és állandó kolóniákat létesítettek a 

tengerparti övezetben, és több expedíciót is vezettek a belső szaharai területekre.135 Az 
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újonnan létrehozott erődöt valójában egy, az elfogott rabszolgák „tárolására” alkalmas 

helynek építtették, innen szervezték meg a portyákat, majd szállították el az elfogott 

rabszolgákat. A fokozódó rabszolgavadász akciók annyira feldühítették a helyi törzseket, 

hogy szent háborút, dzsihádot hirdettek a spanyolok ellen, majd 1517-ben elfoglalták és 

lerombolták Santa Cruz erődjét. Az arabok megtámadták a spanyol és más nemzetiségű 

rabszolgaszállító hajókat, sőt a Kanári-szigeteken lévő településeket is. A spanyolok ennek 

hatására hivatalosan megtiltották a portyákat, ennek ellenére a busás jövedelemmel járó 

rabszolgavadász expedíciók 1593-ig folytatódtak.136 Ebben az időszakban fedezték fel, hogy a 

szaharai partok menti vizek halban igen gazdagok, ezért spanyolok több halászati 

megállapodást írtak alá a partmenti törzsekkel, akik garantálták a szabad halászatot, illetve 

nem támadták meg a parton felépített halszárító telepeket.137 1727-ben a spanyolok és a 

marokkói szultán, Sidi Mohamed ben Abdallah aláírták a halászatot szabályozó marrakeshi 

szerződést. A kalózkodó helyi törzsekkel azonban sem a spanyol, sem a marokkói királyság 

nem tudott mit kezdeni, amit az 1767. május 28-án keltezett közös halászati szerződésük is 

bizonyít.138 Marokkó ugyanis egészen a 20. századig nem egyetlen nemzeti állam, hanem több 

egymástól is független fejedelemség volt. A területen élő törzsek felett az uralkodónak 

sokszor semmilyen hatalma nem volt, így azok saját törvényeik szerint élhettek. A marokkói 

vezetés (makhzen) irányítása alatt álló területet ekkor „bilad el-makhzen” néven nevezték. Ide 

tartoztak azok városok és az oázisok nagyobb része is, ahol a marokkóiak hivatalokat 

építettek ki, és a szultán képviselői (kaid) irányították a területet. Azonban voltak olyan 

területek, amit akkor csak „bilad es-siba” néven ismertek, ami a menekültek, azaz a 

disszidensek földjét jelentette.139 Ezek közé a területek közé tartozott a kabilok által lakott Rif 

hegység, az Atlasz hegység berber települései és Nyugat-Szahara északi része is. A marokkói 

szultánok hatalma és katonai ereje csak arra volt elég, hogy a fontosabb kereskedelmi 

állomásokat és városokat uralmuk alatt tartsák. Volt olyan időszak, amikor több évtizeden, sőt 

egy századon keresztül sem tudott a szultán irányítani egy adott területet. Ennek ellenére 

voltak olyan törzsek, amelyek adott helyzetben fontosnak tartották a marokkói uralkodóval 
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Kanári-szigetek lakóinak, aki közül sokat foglyul is ejtettek.” A szerződést többször módosították, de ez a 
cikkely folyamatosan benne maradt. - Mercer, John: Spanish Sahara, 95-96. o. 
139 Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 25-28. o. 
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fenntartott kapcsolatot, így szövetségre (bayaa) léptek vele, a törzs vezetőjét pedig a szultán 

uralkodói okirattal (dahir) képviselőjévé nevezte ki.140 A szaharai törzsek közül néhány 

ugyancsak szövetséget kötött a szultánnal, de voltak olyan törzsek is, amelyek az ő uralma 

alól menekültek a Szaharába, mint az arosien, az ait lahsen vagy az ouled bou sbaa. A 

reguibat törzsek, amelyek a szaharávi népesség majd 60%-át alkotják, azonban sohasem írtak 

alá semmiféle olyan okiratot, amely valaha is jogalapot adott volna arra, hogy a szultán 

felettük uralkodjon.141142 Ekkor Spanyolország vezetői részben a kalózakciók felszámolásáért, 

részben pedig hogy biztosítsák a Kanári-szigetek védelmét, elhatározták a nyugat-szaharai 

partvidék elfoglalását. Ezért az ország vezetői 1884 decemberében bejelentették, hogy 

protektorátust hoznak létre a Cap-Blanctól a Cap Bojadorig terjedő területen. Ezt a tervet 

később az 1885. február 26-án megtartott berlini konferencia résztvevői elfogadták, majd 

törvényesítették.143 A spanyolok pedig létre hozták a Spanyol-Afrikai Kereskedelmi 

Társaságot. A társaságban több olyan személy vett részt, akik az 1874-ben helyreállított 

királyságban a politikai vagy a gazdasági csúcsvezetésben foglaltak helyet. Tervük szerint a 

hatalmát vesztett spanyol királyságnak új gyarmatokat kell alapítania, főleg a más európai 

országok által még el nem foglalt afrikai területeken. A tervet maga a király, XII. Alfonz is 

támogatta és 3000 pezetát adományozott a társaságnak, amely rövid időn belül 37 000 pezetát 

gyűjtött össze, ami két expedíció költségeit fedezte.144 Az egyik csoport Manuel Iradier 

vezetésével az egyenlítői Guinea területére, a másik csoport Emilio Bonelli Hernando 

vezetésével Nyugat-Szaharába indult. Az Emilio Bonelli Hernandó kapitány által vezetett 

spanyol egység elfoglalta Dakhlát (Villa Cisneros), ahol egy erődöt építettek, és 

postaszolgálatot állítottak fel.145 A spanyolok 1886 áprilisában már 250 km-re hatoltak be a 

szárazföld belsejébe, és kinevezték a terület első, a kormányt képviselő kormányzóját is.146 

1886 júliusában sikerült több olyan törzsi képviselőt találni, akik aláírták a spanyol 

fennhatóságot elismerő szerződést.147 A szaharávi törzsek ennek ellenére többször szerveztek 

felkelést. 1887-ben, majd 1892-ben megtámadták Villa Cisneros erődjét, 1894-ben pedig az 

                                                 
140 Damis, John: i.m. 19-22. o. 
141 Mercer, John: The Saharawis of Western Sahara, 5. o. 
142 Nemcsak a spanyol, de a francia diplomáciának is több problémát okozott az a tény, hogy a marokkói szultán 
semmilyen befolyással nem rendelkezett a szaharávi törzsek fölött, mert így a mauritániai emír közbenjárására 
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öbölben horgonyzó Tres de Mayo és a Las Marias nevű hajókat gyújtották fel.148 Az összes 

eredmény, amit a spanyolok elkönyvelhettek, az egy szerződés volt, amit a szaharávi törzsek 

nevében Ould Laroussi, az ouled delim egyik törzsének vezetője írt alá, ennek ellenére a 

csatározások folytatódtak.149 A spanyolok közben biztosítani kívánták a már megszerzett 

jogaikat, ezért megállapodtak a marokkói és mauritániai területeket birtokló franciákkal az 

addig vitatott határkérdésekben.150 1900. június 27-én ratifikálták az első francia és spanyol 

határszerződést,151 amit 1904. október 3-án, majd később az 1912. november 27-én aláírt 

titkos megállapodások egészítettek ki. Ezek a szerződések rögzítették a határokat, amelyet az 

akkori államok is elfogadtak, a mai Marokkó kivételével. A határok helyét 1954-ben egy 

újabb szerződéssel ismét rögzítették. A sikeres francia és spanyol diplomáciai együttműködés 

ellenére a spanyolok csak a tengerparti sávban tudtak eredményesen tevékenykedni, ellenben 

a franciák térnyerése sokkal gyorsabb és látványosabb volt a szaharai területeken.  

A franciák térnyerése miatt egy mauritániai származású vallási vezető, a smarai sejk a 

marokkói uralkodó segítségét kérte, hogy megállíthassa őket, mivel a franciák elfogadtak egy 

tervet, amelynek készítője javasolta egy francia védnökségi terület létrehozását Szenegáltól a 

Draa folyóig. A terv szellemében a franciák már 1903-ra elfoglalták teljes Algériát és 

Tunéziát. A franciák az ellenálló törzseket (ouled delim, reguibat, aroussiyine) több csatában 

is megverték, amelyek, miután elveszítették vezetőiket és harcosaik jelentős részét, 

behódoltak.152 Ezért próbálta meg Ma El-Ajnin sejk ellensúlyozni a franciák térnyerését azzal, 

hogy még a spanyolok fennhatósága alá tartozó területen egy új várost alapított, a mai Smarát 

(1898). Mivel a spanyolok nem jelentettek komoly fenyegetést, a helyi törzsek inkább a 

francia erők elleni támadásokra koncentráltak.153 Smara, az új város rövidesen a szaharai 

nomádok szellemi központja lett, ahonnan megkezdték a franciák elleni harcot. A marokkói 

uralkodó, ugyan először támogatást ígért a felkeléshez, azonban később megegyezett a 

franciákkal, ekkor a sejk megtámadta Marokkót. A sejk csapatai ugyan elfoglalták Marrakest, 

de 1910. június 23-án Fez előtt vereséget szenvedtek a Moinier tábornok által vezetett 

csapatoktól.154 A sejk néhány hónapon belül meghalt, azonban fiai, El-Hiba, Mohammed 

Laghdaf és Merebbi Rebbu tovább folytatták a harcot.155 A továbbra is harcoló nyugat-

szaharai törzsek a franciák elleni harc háttérbázisaként a spanyol uralom alatt lévő Saguia El 
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Hamra területét használták.156 Mivel a spanyolok érdekeit sértette a franciák arra irányuló 

törekvése, hogy Nyugat-Afrika területén összefüggő gyarmatbirodalmat hozzanak létre, 

különösebben nem léptek föl a szaharáviak ellen. Sőt, bizonyítékok vannak arra, hogy 1919-

ben még havi jövedelmet is folyósítottak Laghdaf számára, hogy a spanyol érdekeltségeiket 

ne támadja meg. Ezt a francia hadvezetés is jól tudta, ezért a hadsereg egységei a lázadó 

törzsek üldözése ürügyén többször is behatoltak Saguia El Hamra területére. 1913-ban, egy 

ilyen támadás során Mouret tábornok csapatai több mint nyolcszáz kilométeres erőltetett 

menet után elfoglalták, majd lerombolták Smarát157  

Az első világháború alatt a területen nem folytak komoly harcok, bár a német 

hadvezetés a Szaharában is megpróbált francia csapatokat lekötni, így El-Hiba számára 

tengeralattjáróval fegyvereket és más felszereléseket szállítottak.158 Mivel a spanyolok nem 

vettek részt a háborúban, igyekeztek az uralmuk alatt lévő terület viszonyait konszolidálni. Az 

1903-ban kinevezett spanyol kormányzó, Francisco Bens Argandona jó kapcsolatokat épített 

ki az ouled delim, ouled bou sbaa és arosien törzsekkel. Argandona kormányzósága 22 éve 

alatt alapította meg a konklávé második települését, Cabo Jubyt, majd elfoglalta La Guerra 

városát, amely ellensúlyozta a közelben lévő francia város, Port Etienne kereskedelmi 

befolyását.159 Közben az új francia kormányzó, Gaden tábornok terveket készített a területen 

élő nomádok pacifikálására és megfenyegette Spanyolországot, amennyiben nem képes 

megfékezni a szaharai nomádokat, megszállja Spanyol-Szaharát.160 A helyzet komolyságának 

bizonyítására Trinquet ezredes vezetésével a francia csapatok elfoglalták Tinduf városát,161 

majd Algériához csatolták.162 Ekkorra a szaharai törzsek ellenállása kifulladt, és amikor 

leverték az ait ba amrane törzs lázadását, a nomádok véglegesen felhagytak a francia 

területeken való portyázásokkal.163 A spanyolok 1934. május 1-jén a saját, szaharávi 

katonáikból álló tevés osztagukat küldték Daorába, majd Smarát is elfoglalták, ahol állandó 

helyőrséget hoztak létre.164 Ennek ellenére is csak 1936-ra tudták teljesen elfoglalni a nyugat-

szaharai területeket.165  
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1.6. A SPANYOL-SZAHARA 

A Spanyol-Szahara: 

 
4. számú ábra (forrás: John Mercer; Spanish Sahara (London, George Allen & Unwin,1976) 

A terület elfoglalása után a helyi törzsek többször is fellázadtak a spanyol uralom 

ellen.166 A legkomolyabb megmozdulás 1938-ban történt, amit a spanyol légió egységei 
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rendkívül határozottan és gyorsan levertek. Valójában a spanyolok csak a városokat tartották 

szilárdan kézben, és a törzsi területeket megerősített járőrökkel igyekeztek ellenőrizni.167 

Ebben az időben, a Szaharában a spanyol hadsereg ereje alig 13.486 főből állt (527 főtiszt és 

tiszt, 246 tiszthelyettes, 12.713 katona és rendőr). A terület feletti ellenőrzés főként a spanyol 

légió egységei, a bennszülöttekből létrehozott Ifni lövészek (Tiradores de Ifni), a helyi 

rendőrség (Policia Territorial),168 illetve nomád lovas egységek (Tropas de Nomadas) feladata 

volt. A spanyol légiót a francia idegenlégió mintájára 1920-ban alapította meg az akkori 

spanyol király, XII. Alfonz. A légió első parancsnokának Millan Astray alezredest nevezték 

ki, aki már ebben az évben elkezdte az első zászlóalj felállítását Ceutában. Az elkövetkezendő 

években az alakulat katonái a spanyolok 1976-os kivonulásáig minden helyi csatában részt 

vettek. Az alakulat legénységi állományába a szaharávi törzsekből is toboroztak katonákat, de 

arányuk alig néhány százalékos volt csupán.169 Az egységek kiképzése és felszereltsége igen 

jó volt, hadrendjében a tevés osztagok mellett a francia gyártmányú közepes kategóriájú 

harckocsikkal és Heinkel 112 vadászrepülőkkel felszerelt egységek is szerepeltek. A 

Tiradores egységeket Marokkóban (Ifni) állították fel, tisztjeik spanyolok és marokkóiak 

voltak, de a szaharai konfliktus idején a tisztek 98%-a, spanyol volt. A legénységi állomány 

zömét marokkóiak alkották, bár közel 40%-át a város környéki szaharávi törzsekből 

toborozták. Az alakulaton belül szállító, híradó, ellátó és egészségügyi egységek 

tevékenykedtek. Az egység katonái eleinte könnyűfegyverzettel rendelkeztek, de később tüzér 

egységet is létrehoztak, amelyet 50, 60, 81 és 120 mm-es aknavetőkkel szereltek fel. A nomád 

tevés egységeket 1926-ban kezdték el hivatalosan megszervezni, jóllehet a spanyolok már 

előtte is alkalmaztak felderítési és egyéb más katonai feladatokra helyieket.170 A spanyolok 

1926. július 27-én állították fel a „Cabo Juby” egységet, amit 1928. október 10-én 

átszerveztek egy gyalogos és egy tevés osztagra.171 Később a gyalogos egységet lovakkal 

szerelték fel a hatékonyság növelése érdekében. A spanyol polgárháború után a spanyolok 

megerősítették a nomád csapatokat, és új egységeket is létrehoztak. A nomád egységek 

egymástól és a reguláris hadsereg állományától is függetlenek voltak, az irányításukat külön 

kormánymegbízott végezte.172 A nomádok feladata volt a határok és a törzsi területek 

ellenőrzése, információk szolgáltatása és gyűjtése a helyőrségek számára, rendőri, karhatalmi 

tevékenység folytatása. A nomád egység (század) szervezeti felépítése az alábbiak szerint 
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valósult meg: 25 európai katona (többnyire tisztek és tiszthelyettesek), 140, a helyi törzsekből 

toborzott tiszthelyettes és katona, 146 hátasteve, 37 teve, szállítási feladatokra, 2 géppuska, 1 

kis kaliberű, szétszerelhető löveg, és 1 hordozható rádió adó-vevő készülék. A hetvenes évek 

elejére az egységeket, egy kivételével modernizálták, Land Rover terepjárókkal és Pegazo 

típusú teherautókkal szerelték fel. Nagyon kevesen tudják, de a spanyol polgárháború idején 

Franco alakulataiban több szaharávi katona is szolgált, ennek ellenére a történészek többnyire 

csak a marokkói katonákat említik meg.173 A polgárháború egyébként csak annyiban érintette 

a szaharai területeket, hogy 1937 márciusában a Villa Cisneros-i börtönben fogva tartott 

kommunisták egy lefizetett őr segítségével fegyvert szereztek és kitörtek a börtönből és egy 

zsákmányolt halászhajóval elmenekültek.174 Erre az időre tehető Cabo Juby (Tarfaya) 

fénykora is, amit a katonai és civil repüléstörténelem aranylapjai örökítettek meg. Az itt 

szolgáló katonáknak a hely inkább hírhedt, mint híres volt, ugyanis a spanyol hadsereg 

büntető-fegyelmező századot működtetett a városban. A helyőrségben 1918 és 1936 között 

kettős hasznosítású katonai és polgári repülőtér üzemelt. Habár a spanyolok és franciák között 

a területen egyfajta vetélkedés folyt, a Cabo Juby repülőteret együtt működtették.175 A 

franciák ide telepítették a Casablanca és Dakar között működő polgári légi postaszolgálatukat 

is, amit 1927-28 között a híres francia író, Antoine de Saint-Exupéry irányított.176 

A szaharávi törzsek ekkor viszonylagosan békében éltek, a spanyolok pedig elkezdték 

a terület közigazgatási átszervezését, bár komoly érdeklődést még továbbra sem mutattak 

szaharai gyarmatuk iránt.177 A spanyolok egyedül a halászatból húztak komolyabb jövedelmet, 

mégis a gyarmat csak veszteséget termelt a spanyol kormánynak.178 Mindezt jól mutatja, hogy 

1958-ban a területről 523 tonna halat és egyéb terméket exportáltak 958.015 peseta értékben, 

míg az import ennek legalább a hússzorosa, 21,4 millió peseta volt.179 Hogy a halászflotta 

számára új bázisokat teremtsenek, Del Oro alezredes vezetésével a spanyol kormányzó 

katonákat küldött, akik a Saguia el-Hamra völgyben, az óceántól alig 25 km-re megalapították 

a mai Laayoune várost. Az új település az itt talált kutakról (ayoun) kapta a nevét (El Aaiun), 

amit csak a marokkói megszállás után változtattak meg.180 A spanyolok El-Aaiunt választották 

közigazgatási központul, ahol a Saguia el-Hamra és a Rio de Oro kormányzója rezidenciát 
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tartott fenn. A fejlődés azonban minimális volt, mivel a területen még mindig csak olyan kis 

lélekszámú települések voltak, mint Smara, La Guera, Dakhla és néhány kisebb katonai erőd, 

mint Tichla és Zug.181 A területet a II. világháború nem érintette, bár a német hadvezetés 

számolt azzal a lehetőséggel, hogy Spanyol-Szahara területét bázisként, illetve a logisztikai 

utánpótlás megszervezéséhez használhatnák az afrikai katonai műveletek során.182 Mivel a 

Franco által vezetett rendszer szimpatizált a harmadik birodalommal, a németek bíztak a 

spanyolok hallgatólagos támogatásában, de készek voltak a terület katonai megszállására is, 

ezt bizonyítja, hogy a Berlini Katonai Akadémián az 1942-43. tanév anyagában szerepelt a 

Spanyol-Szahara katonai földrajza is.183  

A viszonylag konszolidált helyzet a II. világháború után változott meg, amikor 1946-

ban Ifnit és Nyugat-Szaharát egyesítették Spanyol Nyugat-Afrika néven, és újabb forrongások 

törtek ki a területen. Az ötvenes évek első felében a helyiek részt vettek a marokkói 

felszabadító hadsereg harcaiban, ezért a marokkóiak segítséget ígértek a függetlenségi 

harcukhoz.184 Marokkó függetlenné válása után a marokkói egységek a szaharávi törzsekkel 

közösen harcoltak a spanyol csapatok ellen.185 A spanyolok szemében a terület ekkorra már 

felértékelődött, ugyanis az 1940-es évek végén egy spanyol geológus, Manuel Alia Medina 

felfedezte Bou Craa környékén az első foszfátmezőt.186 A területet 1950-ben meglátogató 

Franco utasítására a spanyol Geológiai Intézet kutatócsoportot küldött ki, amely megerősítette 

a geológus véleményét.187 A tudósok szerint egy nagyméretű és közel 85%-os tisztaságú 

foszfátmező található Spanyol-Szahara alatt. A kutatók a foszfát mellett kőolajat is találtak, de 

annak a kitermelését a spanyol kormányzat akkor még nem vállalta.188 Az extraprofittal 

kecsegtető foszfát kitermelését a komoly gazdasági problémákkal küszködő spanyolok nem 

akarták átengedni a marokkóiak vagy más nemzet számára. A marokkóiak azonban 

hivatalosan nem álltak harcban a spanyolokkal, sőt, igyekeztek szívélyes kapcsolatokat ápolni 

velük, mivel időt akartak nyerni az újonnan alakult állam belső rendjének megszilárdítására.189 

Persze az értékes, ásványkincsekben gazdag szaharai területek és a part menti spanyol 

városok (Ifni, Ceuta és Mellila) felkeltették a figyelmüket, ezért információkkal és 
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fegyverzettel támogatták a spanyol gyarmatot támadó irreguláris egységeket.190 A marokkói és 

szaharávi csapatok támadásának fő célja Ifni városa volt, amiről a marokkói szultán még 

1860-ban hivatalosan is lemondott Spanyolország javára. A várost a marokkóiak 1957 

októbere és 1958 júniusa között többször is megtámadták, de elfoglalni nem tudták.191 A 

spanyolok komoly veszteségeket szenvedtek, és az elkövetkező hetekben a sivatagban lévő 

kisebb spanyol őrhelyeket kénytelenek voltak feladni.192 Természetesen nemcsak Ifni 

környékén voltak harcok, hanem a teljes Spanyol-Szahara területén is. A marokkóiak egyik 

csoportja például megtámadta az őrizetlen Cape Bojador-i világítótornyot, ahonnan hét 

spanyol munkást hurcoltak el, miután a berendezést teljes egészében megsemmisítették.193 

1958. január 12-13-án a felkelők megtámadták El-Aaiunt is, és bár a támadók 

létszámfölényben voltak, a várost nem sikerült elfoglalniuk.194 A harcok következményeként a 

spanyolok kiszorultak a tengerparti sávra, majd a lázadók által ugyancsak fenyegetett 

franciákkal közös hadműveletet terveztek a nyugat-szaharai törzsek ellen.  

1958. február 10-én megkezdődött a közös francia-spanyol hadművelet (Ecouvillon 

vagy Teide hadművelet), amely során a szövetséges csapatok rendkívül gyorsan számolták fel 

a helyi törzsek ellenállását.195 A közös haderő 9000 spanyol és 5000 francia katonát számlált, 

akiket 60 spanyol és 51 francia repülőgépből álló légierő is segített. A spanyol egységeket 

Lopez Valencia tábornok, míg a franciákat Bourgund tábornok vezette. A szövetségesek által 

bevetett csapatok felszerelésében és moráljában jelentős különbségek voltak. A francia 

csapatokat jól felszerelték és a sivatagi harcok sikeres megvívásához megfelelő fegyverzettel 

rendelkeztek. Ezzel szemben a spanyolok felszerelése elavult, a logisztikai ellátásuk pedig 

egyenesen katasztrofális volt.196 A szövetségesek ennek ellenére sikeresen hajtották végre a 

közös katonai műveletet.197 A szövetségesek sikereitől megijedt marokkóiak nem szállítottak 

sem élelmiszert, sem fegyvereket a felkelőknek, majd megegyeztek a spanyolokkal és 

semlegességükért cserébe megkapták a szaharai terület északi sávjához tartozó, a főleg 

szaharáviak által lakott Tarfaya körzetét.198 A szövetséges csapatok teljes vesztesége nyolc 

spanyol és hét francia halott, és néhány sebesült volt.  
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A spanyolok által a marokkóiaknak átadott területek (pirossal jelölve): 

 
5. számú ábra (forrás: Ian Brownlie: African Boundaries, pp. 150) 

A hadjáratot követő időkben viszonylagos béke uralkodott a területen, csak 1961 

márciusában történt egy kisebb incidens, amikor az Union Oil and Company kutatóit 

elrabolták.199 Időközben változások következtek be a gyarmattartó államok politikájában, 

majd a 1955. április 19-én kezdődő Bandungi Konferencia hatására ezek az országok sorra 

adták meg az önrendelkezési jogot volt gyarmataiknak.200 A gyarmatok mielőbbi 

felszámolását és önállóvá válását támogatta az ENSZ által elfogadott 1514. számú határozat, a 

„Gyarmati Deklaráció” is. A határozat elfogadása a volt gyarmattartó államok részéről szintén 

komoly lépést jelentett a gyarmati rendszer felszámolásában, így a következő tíz évben szinte 

teljesen átalakult Afrika politikai térképe.201 1962-ben már a Spanyol-Szaharát körbevevő 

három ország, Marokkó, Algéria és Mauritánia is függetlenné vált, 1965-ben pedig már 38 

önálló állam létezett a kontinens területén. Részben ezért, részben a fokozódó diplomáciai 

nyomásra a spanyol kormányzat vezetői keresték a lehetőséget, hogy a területen élők hogyan 

gyakorolhatnák önrendelkezési jogaikat. 
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1.7. AZ ÖNÁLLÓSODÁSI KÜZDELEM KEZDETE 

 A hatvanas évek elejére már felértékelődött a Nyugat-Szahara, ugyanis 1947-ben 

felfedezték az első foszfátbányát, majd később, a sikeres kutatások után elkezdték a 

kitermelést is. A spanyolok más ásványkincsek után is kutatni kezdtek, ezért a terület 

megtartása egyre fontosabbá vált. Közben a nomádok egy része letelepedett, ugyanakkor 

elkezdődött egy lassú kivándorlási folyamat is. A szaharáviak megpróbálták kialakítani saját 

politikai szervezeteiket, így 1967-ben létrehozták a Szaharai Felszabadítási Mozgalmat 

(MLS-Harakat Tahrir saguia el-Hamra wa Oued ed-Dahab),202 amelynek első vezetője egy 

vallástanár, Mohamed Sidi Ibrahim Bassziri lett.203 A szervezet először békés úton akart 

küzdeni céljaiért, a szaharai területek függetlenségéért. 1970. június 17-én hatalmas 

tüntetéssorozatot szerveztek az ellen tiltakozva, hogy a Szaharából hivatalosan is spanyol 

tartományt akartak létrehozni. A tüntetést a spanyolok elfojtották, aminek eredményeként 

több mint tizenkét halottat és több száz sebesültet számoltak össze a szervezet tagjai.204 A 

mozgalom több tagját, köztük tizenhat katonát, bebörtönözték vagy a Kanári-szigetekre 

deportálták, a vezetőjük pedig a letartóztatása után egyszerűen eltűnt, és soha többé nem 

került elő. A helybéliek jelentős része ekkor arra az álláspontra jutott, hogy békés eszközökkel 

nem lehet célt érni, így egyre többen támogatták egy fegyveres felkelés tervét.205 

 1973. május 10-én létrehozták a Saguia El-Hamra és Rio de Oro felszabadításáért 

küzdő mozgalmat, a Polisariot, amelynek célja Nyugat-Szahara fegyveres harccal történő 

teljes felszabadítása. A szervezet első vezetője El Váli Musztafa Szajed volt.206 Az első akciót 

tíz nappal később, május 20-án az ő vezetésével hajtották végre, amikor megtámadták az El-

Khangában lévő spanyol katonai ellenőrző pontot.207 Hamarosan több más támadást is 

végrehajtottak Adzsejdzsimat, Bir Lehmar, Tifariti és Guelta illetve a Bou Craa-i 

foszfátbányák ellen, ahol a kikötővel összekötő foszfátszállító berendezéseket megrongálták. 

Az események hatására az ENSZ 1975 májusában vizsgálóbizottságot küldött ki, és 
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megállapította, hogy a Polisario felszabadítási és nem terrorszervezetként működik.208 

Marokkóban a Szaharai és Mauritániai Ügyek Minisztériuma 1965-ben létrehozta a Spanyol-

Szahara felszabadításáért küzdő pártot (FLS-Frente de Liberacion del Sahara bajo 

Dominacion Espanola), amit Moulay Hassan Ben Driss, a király nagybátyjának felügyelete 

alá helyeztek.209 A Felszabadítás és Egység Frontját (FLU) is marokkói támogatással, 

többnyire a marokkói hadseregből kivált katonák részvételével hozták létre, tevékenységéről 

igen kevés információ maradt fenn.210 Még 1972 júniusában alakult meg a MOREHOB 

mozgalom (Mouvement de Resistence les Hommes Bleus) Marokkóban, amely céljául 

Nyugat-Szahara, Ceuta és Melilla felszabadítását tűzte ki.211 A szervezet egyetlen bizonyítható 

tevékenysége az volt, hogy a külföldi országok nagykövetségeire a spanyolokat elítélő 

röplapokat juttatott el. Amikor az ENSZ képviselői meglátogatták Nyugat-Szaharát, 

jelentésük szerint egyetlen olyan emberrel sem találkoztak, aki tagja, szimpatizánsa lett volna 

a szervezetnek, vagy akárcsak tudott is volna a létezéséről.212  

 1974-ben spanyol támogatással megalakult a Szaharai Nemzeti Egységpárt (Partido de 

Union Nacional del Sahara - PUNS). A párt egy tizennégy pontos programot fogadott el, 

amelyben már szó volt az önrendelkezési jog megvalósításáról és a szomszédos államok által 

felvetett területi követelések teljes elutasításáról is. Ez a formáció a spanyolokkal 

együttműködve kívánta a céljait elérni, és a fegyveres harc lehetőségét kizártnak tartotta. A 

szervezet tevékenységének fő célja a régi társadalom, kultúra és vallás megőrzése volt, ezért 

képviselői és vezetői a sejkek, a tehetős rétegek és az idősebb generáció tagjai közül kerültek 

ki. Erejüket mutatja, hogy 1975-ben a Dzsemma tagjainak több, mint 60%-a a Nemzeti 

Egységpárt soraiból került a testületbe. Miután a spanyolok kivonultak Nyugat-Szaharából, a 

szervezet is megszűnt.213 A Polisario által szervezett rajtaütések nemzetközi visszhangjaként 

1973. július 23. és 24. között Agadirban Algéria, Mauritánia és Marokkó részvételével hármas 

csúcstalálkozót tartottak, ahol közös közleményt bocsátották ki az önrendelkezésről.1973. 

szeptember 21-én Franco tábornok bejelentette, hogy területi autonómiát, majd fokozatosan 

önrendelkezési jogot is ad a szaharaiaknak.214 Ennek hatására Marokkó erőteljes diplomáciai 

offenzívába kezdett annak érdekében, hogy igazolják történelmi jogaikat Nyugat-Szahara 

területére. Álláspontjuk szerint a helyieknek csak két választása lehet, vagy spanyol uralom 
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alatt maradnak, vagy csatlakoznak a marokkói hazához. Ezt a második változatot támogatta 

Franciaország is. Amikor 1974. július 4-én a spanyolok nyilvánosságra hozták tervüket a 

Nyugat-Szaharának adandó autonómiáról, a felháborodott II. Hasszán még aznap üzenetet 

küldött az ekkor már súlyos beteg Franconak, és óvta minden olyan egyoldalú lépéstől, amely 

a spanyol közigazgatás alatt álló Szaharára vonatkozik. A király egy másik nyilatkozatában 

már elvetette az eddig minden fórumon elfogadott népszavazás eredményét, kivéve, ha az a 

Marokkóhoz való csatlakozást jelentené. Ugyanekkor már fegyveres beavatkozásra is készült, 

amit jól mutatott az a tény, hogy rövid időn belül jelentős, 24.000 főnyi csapatösszevonást 

hajtott végre a határ mentén.215 A király a szaharai területekhez való jogát az ún. „Nagy 

Marokkó” néven elhíresült eszmefuttatásból vezette le.216 Ezt a kifejezést először Allal el-

Fassi, az Istiqlal párt első számú vezetője használta Marokkó függetlenné válásának napján.217 

A kairói száműzetéséből éppen csak hazatért politikus szerint a marokkóiaknak a rég eltűnt 

Almoravida birodalmat kell helyreállítaniuk, amit ő csak Nagy Marokkóként emlegetett. A 

politikus 1956. március 27-én egy nyilvános gyűlésen már arról beszélt, hogy a teljes Szahara 

- Tindouf és Atar között - és az algériai területek egy része is Marokkót illeti.218 A könnyen 

befolyásolható, nagyrészt írástudatlan tömegek a friss szabadság lázában könnyen 

fanatizálódtak, és valóban elhitték a politikus által felvázolt víziók megvalósulásának esélyét. 

Amikor befolyásának ilyen mértékű növekedését látta, El-Fassi étvágya megjött, és a párt 

által finanszírozott „Al-Alam” napilapban írt cikkében már a teljes algériai Szahara, 

Mauritánia és Mali északi területeit is ősi marokkói földként említette.219 A marokkói vezetés 

először nem is foglalkozott az általuk csak komolytalannak ítélt teóriával, azt azonban nem 

engedhették meg, hogy a központi hatalom mellett más politikai erő is mozgósíthassa a 

tömegeket. Mivel az újra függetlenné vált királyság szervezete még csak kialakulóban volt, 

komoly veszélyt jelenthetett egy olyan rivális párt vagy politikus, aki képes a tömegek 

befolyásolására. Az uralkodó, V. Mohammed először 1958. február 25-én a Draa folyó 

völgyében, a M’hamid oázisban lévő piactéren beszélt arról, hogy minden erejét latba veti az 

elszakadt családok egyesítésére és a szaharai területek visszaszerzésére.220 Mivel a francia és 

spanyol csapatok épp ebben az időben verték tönkre a Felszabadítási Hadsereg egységeit, 

elképzelhetetlennek tűnt a katonai erő alkalmazása. Ennek ellenére a cintrai szerződésben a 

spanyolok mindenféle ellentételezés nélkül adták át Tarfayát és környékét a 
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marokkóiaknak.221 Azok, bár meglepődtek a nem várt gesztuson, rögtön bejelentették, hogy 

határmódosítási követeléseik vannak a spanyol kormánnyal szemben, bár el-Fassi álmainak 

jelentős részével gyorsan le kellett számolniuk. Először a Mali északi részéről kellett 

lemondaniuk, majd amikor az ENSZ Mauritániát 1960-ban független államnak ismerte el, a 

marokkóiak területi követelése ott is okafogyottá vált.222 A „Nagy Marokkó álomnak” a végső 

döfést az Algériával 1963-ban kirobbant határ háború223 adta meg, így a marokkói kormány 

már csak Nyugat-Szaharával kapcsolatosan tartotta fenn területi igényeit.224  

 Nemcsak Marokkó, de Mauritánia is jogot formált Nyugat-Szaharára azzal az 

indokkal, hogy a mesterségesen létrehozott határok két oldalán ugyanaz a nép él.225 A frissen 

megválasztott mauritániai elnökhelyettes, Mokhtar Ould Daddah terve szerint a Spanyol-

Szaharában lévő hasszanija nyelvet beszélő szaharávi törzsekkel egyesülve létrehozható lett 

volna egy új, nagy Mauritánia.226 A marokkóiak persze tiltakoztak, és a „franciák hűséges 

kutyakölykeinek” nevezték a mauritániaiakat. Hogy bebizonyítsa állhatatosságát, az új 

alelnök a cintrai egyezményben átadott területeket és Dél-Marokkó egy részét is 

Mauritániának követelte, mivel az régen a tekna törzsszövetség befolyási területe volt. 

Természetesen a félig irreális követelés mögött egy, a Marokkó terjeszkedésével kapcsolatos 

komoly, valós félelem húzódott. Ugyanis ha a marokkóiak elfoglalják az általuk követelt 

területet, akkor Mauritániával közel 1200 km-es közös határ alakult volna ki. A határt 

Marokkó nem ismerte volna el, így később az addig csak elviekben megfogalmazott területi 

követeléseit gyakorlatban is megpróbálhatta volna átültetni, s ez Mauritánia számára az önálló 

államforma megszűnését is hozhatta volna.227 Épp ezért Mauritániának a Spanyol-Szahara léte 

egyfajta status quot biztosított, mivel a spanyol csapatok jelenléte visszatartotta a 

marokkóiakat az esetleges katonai lépésektől.228 Ezért, bár hivatalosan jogot formáltak a 

szaharai területekre, és a hivatalos fórumokon támadták Spanyolországot, mint gyarmattartó 

nemzetet, a háttérben mégis jó diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat ápoltak velük.229 Ould 

                                                 
221 McLean-Thompson, Virginia - Adloff, Richard: i.m. 155. o. 
222 Zunes, Stephen - Mundy, Jacob: i.m. 33. o. 
223 Cordesman, Anthony H.: i.m. 58. o. 
224 Mercer, John: The Sahrawis of Western Sahara, 7. o. 
225 „Én nem segíthetek eltépni azokat a kötelékeket, amelyek összekötnek bennünket: azonos neveket viselünk, 
azonos nyelven beszélünk, ugyanazokat a nemes hagyományokat őrizzük, ugyanazokat a vallási vezetőket és 
szenteket tiszteljük, ugyanazokon a területen legeltetjük állatainkat, és ugyanazokból a kutakból is itatjuk meg 
őket. Összefoglalva: mi ugyanannak a sivatagi civilizációnak vagyunk a tagjai, amire annyira büszkék vagyunk. 
Ezért hívom a Spanyol-Szaharában élő testvéreinket megvalósítani a nagy álmot, a szellemileg és gazdaságilag 
egységes Mauritániát.” - Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 100-101. o. 
226 Dean, David J.: The Air Force Role in Low-Intensity Conflict, 37. o. 
227 Sík Endre: Fekete Afrika Története, IV. kötet, 242-247. o. 
228 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 43. o. 
229 Mercer, John: The Sahrawis of Western Sahara, 8. o. 



47 

Daddah elnök önálló politikája csak 1974 októberéig tartott, amikor a két ország titkos 

megállapodást kötött a terület felosztásáról (október 26-29.).230 A két ország terveit Algéria 

elnöke, Bumedien, nem nézte jó szemmel, ezért 1975 nyarától elkezdte támogatni a Polisariot, 

majd júniusban felszabadítási mozgalomnak ismerte el. Az algériaiakat természetesen nem a 

szívjóság vezette, hanem komoly gazdasági érdekek, mivel az Atlanti-óceánhoz vezető 

kijáratot szerettek volna szerezni. Így lehetőségük lett volna egy óceáni halászflotta 

létrehozására és a Tinduf környékén lévő vasércbányáik kiaknázására.231 Ott ugyanis gazdag 

vasérc lelőhelyek találhatók, azonban az érc kitermelése szállító kapacitás hiányában 

ráfizetéses. Abban az esetben, ha az országnak tengeri kikötője (tengeri kijárat) lenne Nyugat-

Szahara partvidékén, akkor már megérné a bányákat megnyitni.232  

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

• A terület mind geostratégiai mind pedig gazdasági okok (jelentős földgáz, kőolaj és 

értékes ásványi anyag kincs, gazdag halászati lehetőségek) miatt egyre fontosabb az 

USA, Kína, az Európai Unió, a NATO, illetve hazánk számára. Ez a konfliktus 

kirobbanásakor még nem volt ismert tény, ez csak később a megszállás ideje alatt és 

az elmúlt évek során a világpolitikában bekövetkezett változások miatt vált 

nyilvánvalóvá. 

• A Nyugat-Szaharában élő rendkívül heterogén népességet (a köztük meglévő gyakori 

ellentétek miatt) a spanyolok könnyen leigázták, bár a területen kiépített 

közigazgatásuk hatása csak minimálisan hatott az őslakosokra. 

• Nyugat-Szahara határait a területet gyarmatosító spanyolok és franciák jelölték ki több 

szerződés keretén belül. Habár az ENSZ dekolonizációs bizottsága elfogadta a korábbi 

gyarmatosítók által létrehozott határokat, azokat sokszor maguk az érintett országok 

vitatták. Így történt Nyugat-Szaharával kapcsolatosan is, ahol mind Marokkó, mind 

pedig Mauritánia vitatta a határokat. Ebbe pedig már kódolva volt a később kirobbant 

fegyveres konfliktus lehetősége. 

• Az őslakosok létrehozták a saját függetlenségért küzdő szervezeteiket, azokat a világ 

közvéleménye elismerte, sőt a konfliktusban részt vevő szereplők is, annak ellenére, 

hogy a később létrehozott szaharávi állam jogszerűen létezik (rendelkezik mindazzal a 

jogi követelménnyel, ami egy ország meglétéhez elengedhetetlen), ennek ellenére 

Marokkói nyomásra a világ országainak csak egy kisebb része ismeri el. 

                                                 
230 Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 184. o. 
231 Dean, David J.: i.m. 36. o. 
232 Damis, John: i.m. 34-38. o. 
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2. A KONFLIKTUS KIROBBANÁSA ÉS ESZKALÁLÓDÁSA  

2.1. AZ ENSZ TEVÉKENYSÉGE NYUGAT-SZAHARÁBAN 1960-1975 KÖZÖTT 

 A nem bizonyított történelmi tényekre alapozott marokkói és mauritániai követelések 

elismerése és a nyugat-szaharai nép önrendelkezési jogának semmibevétele jelentős 

eltávolodást jelentett az ENSZ közgyűlés által 1960. december 14-én elfogadott 1514.(XV.) 

számú határozatától, amelyet a „gyarmati deklaráció” néven is ismertek.233 Bár a szervezet 

alapokmánya az 1. cikkely 2. bekezdésében rögzíti az önrendelkezési jog elvének tiszteletben 

tartását, az igazi eredményt mégis a Közgyűlés XV. ülésszakán elfogadott gyarmati 

deklaráció jelentette. Ez az okmány kimondta a népek egyenlőségét és önrendelkezési joguk 

érvényesítését akkor is, ha még nem is függetlenek. A nyilatkozat felszólította az érintett 

országokat a gyarmatosítás minden formájának és minden megnyilatkozásának gyors és 

feltétel nélküli megszüntetésére.234 

 A spanyolok 1961-ben hivatalosan kijelentették, hogy Nyugat-Szahara Spanyolország 

tengerentúli tartománya.235 Még ugyanebben az évben az ENSZ létrehozott egy 

dekolonizációs bizottságot, amely 1963 szeptemberétől rendszeresen napirendre tűzte a 

nyugat-szaharai kérdést,236 majd a bizottság 1964. október 16-án közzétette első határozatát, 

amelyben felszólította Spanyolországot, hogy érvényesítse a szaharai területeken az 

önrendelkezés jogát.237 Mauritánia ekkor még a független nyugat-szaharai állam létrehozását 

támogatta, így többször szembekerült a marokkói diplomácia képviselőivel. Ebben a feszült 

helyzetben az ENSZ Dekolonizációs Bizottság állásfoglalása alapján a szervezet közgyűlése 

1966. december 20-án a 2229.(XXI.) számú határozatában felszólította Spanyolországot 

Nyugat-Szahara és Ifni gyarmati függőségének felszámolására.238 Ezt a határozatot 

Spanyolország és Portugália nem fogadták el, így a szervezet egy évvel később megerősítette 

a szaharávi nép önrendelkezési jogát, és meghatározta egy népszavazás kiírását. Válaszul a 

spanyol kormány több mint 800 sejket gyűjtött össze, akik 1966. március 21-én egy közös 

jegyzéket intéztek a világszervezethez, amelyben arról nyilatkoztak, hogy továbbra is a 

                                                 
233 Solá-Martín, Andreu: Lessons from MINURSO: A Contribution to New Thinking, 369. o. 
234 A 2. cikkely kimondja, hogy „minden nép szabadon határozza meg politikai berendezkedését, és szabadon 
folytathatja gazdasági, társadalmi valamint kulturális fejlesztését.” A nyilatkozat azt is kimondja, hogy „a 
politikai, gazdasági, társadalmi vagy oktatási területeken fennálló hiányosságok az előkészítés során soha nem 
tekinthetők ürügyként a függetlenség késleltetésére.” 
235 Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 134. o. 
236 Zunes, Stephen - Mundy, Jacob: i.m. 170. o. 
237 Marokkó az ENSZ szervezetei előtt azt az álláspontot képviselte, hogy „Nyugat-Szahara és a többi spanyol 
gyarmat nyerje el a legrövidebb időn belül függetlenségét, lehetővé téve az ezen a területeken lakó népeknek, 
hogy saját maguk gyakorolhassák a hatalmat, a gyarmatosítók jelenléte nélkül.” Ezzel párhuzamosan az Afrikai 
Egység Szervezetében annak a reményének adott hangot, hogy a szaharaiak, történelmi okok miatt, a 
Marokkóhoz való csatlakozást választják. Mercer, John: - The Sahrawis of Western Sahara, 9. o. 
238 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 44. o. 
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Spanyol Királyság része kívánnak maradni. A törzsek vezetői ugyanakkor határozottan 

tiltakoztak az ellen, hogy bármelyik szomszédos ország uralma alá kerüljenek.239  

 A helyi spanyol vezetés 1967. május 11-én rendeletet adott ki a népi gyűlés 

(Dzsemma) megalakításáról, ahol a tagok egy részét a hatóságok nevezték ki, más részét 

pedig a lakosság választotta.240 Így próbálták a spanyol befolyást a területen megtartani, ennek 

ellenére az ENSZ 1967 és 1973 között még hat alkalommal ismételte meg korábbi határozatát 

a területen élők önrendelkezési jogáról és a népszavazás kiírásáról.241 A szervezet 1972. 

december 14-i határozatára hivatkozva indokolták a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság 

létrehozásának jogosságát a Polisario által kiadott 1976. május 20-i memorandumban.242 A 

spanyol hatóságok arra hivatkozva, hogy a lakosság nagy részének nomád életmódja 

komplikálja a választások megszervezését, a választások kiírását éveken keresztül halogatták. 

Ez a halogatás a marokkóiaknak és a mauritániaiaknak egyaránt kedvezett, akik a 

rendelkezésükre álló időt a Dzsemma tagjainak megnyerésére fordították.243 1973. szeptember 

21-én a spanyol kormány a Dzsemma számára biztosította az alapvető jogokat a törvényhozó 

hatalom korlátozott gyakorlásához, Franco pedig ígéretet tett arra, hogy a nyugat-szaharaiak 

szabadon dönthetnek jövőjükről, amikor maguk is úgy kívánják.244 1974 júliusában 

Spanyolország új nyugat-szaharai alkotmányt jelentett be, amelyben a Dzsemma hatáskörét 

jelentősen kibővítette, majd alig másfél hónap elteltével bejelentette, hogy a népszavazást 

1975. első felében kívánja lebonyolítani.245 A terv részeként hivatalosan is összeszámlálták a 

szavazásra jogosultakat, ekkori létszámuk 73.497 fő volt, bár valószínűleg a sivatagban élő 

nomádok egy részét nem tudták elérni, így azok a listára sem kerülhettek fel. Ezzel a 

népszámlálással egy kicsit érdemes többet foglalkozni, ugyanis a Polisario, a marokkói 

kormány és az ENSZ különböző szervezetei is rendszeresen hivatkoznak ennek eredményeire. 

Az összes törzs, amely akkor a spanyol Szahara területén élt, belekerült az 1974-ben 

megtartott népszámlálásba. A népszámlálást végzők a szaharáviakat származásuk, földrajzi 

elhelyezkedésük és a társadalomban betöltött szerepük alapján osztották csoportokba. A 

csoportokat a következők szerint nevezték: arabok, tekna, chorfa, zuaias és znaga vagy tribus 

costeras. A törzseket az alábbiak szerint különböztették meg a népszámlálás alatt: egy betűvel 

                                                 
239 Mercer, John: Spanish Sahara, 235. o. 
240 Ohaegbulam, F. Ugboaja: i.m. 89. o. 
241 Clough, Neil: Western Saharan Conflict: Prolonged Conflict and Prospects for the Future, 5. o. 
242 A határozat megerősítette az ENSZ „különleges felelősségét” a népszavazás megszervezésében, illetve a 
szöveg négy alkalommal is használta a „Szahara lakosságának a függetlenséghez való elidegeníthetetlen joga” 
kifejezést is. 
243 Damis, John: i.m. 49. o. 
244 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 129. o. és Rezette, Robert: i.m. 107-109. o. 
245 Shelley, Toby: i.m. 19. o 
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jelöltek minden törzset, attól függően, hogy milyen számban képviseltették magukat a 

territórium területén. A reguibat volt a legnagyobb törzs (a nyilvántartásba vett szaharáviak 

több, mint 50%-a ide tartozott), ahol a törzs mindkét csoportja saját különálló betűvel volt 

megjelölve. Habár a reguibatok egy törzsnek számítanak, a spanyolok két csoportjukat (sarg 

és sahel) két különálló törzsként kezelték, mivel azok erősen hangsúlyozták egymástól való 

különbözőségüket. Végeredményül a hét legnagyobb törzset az (A) betűtől kezdődően a (G) 

betűig bezárólag jelölték meg: 

reguibat sarg (A), reguibat sahael (B), izarguien (C), ait lahsen (D), arosien (E), oulad delim 

(F) és oulad tidrarin (G) 

A megmaradt törzseket, amelyek száma több mint 103 volt, területi (földrajzi) 

elhelyezkedésük alapján osztották csoportokba az alábbiak szerint:246 

• Azok a törzsek, amelyek eredetileg a Draa folyótól északra eső területeken éltek, 

de leszármazottaik időközben a szaharai területekre vándoroltak. Ezeket a törzseket az 

„Északi Törzsek” (Tribus del Norte) néven (H) betűvel jelezték. Ide tartoztak az alábbiak: 

o yagout, ait musa ould Ali, ould bou Aita, ait ba Amran, escarna és más 

kisebb törzsek (tribus varias). 

• A zuaia és a chorfa eredetű törzsek (I), melyek az alábbiak voltak: 

o ahel sejk ma el Ajnin, filala, toubalt, ahel berical-la, tendega és az oulad bou 

sbaa törzsek. 

• Az Atlanti-óceán partvidékén élő, többnyire az erősebb törzsek által adófizetésre 

kötelezett, halászatból és pásztorkodásból élő törzsek (tribus costeras y del Sur), 

amelyek eredetileg a Szahara déli részéből (Mauritánia, Niger stb.) származtak (J) 

úgy, mint: 

o foicat, imeraguen, le menasir, mejjat, idegob és más kisebb-nagyobb 

partvidéki törzsek. 

Így az (A) betűtől a (G) betűig tartó kódok az egyes törzseket jelölték, amelyeket a számlálók 

tovább osztottak altörzsekre és más családi szerveződésű csoportokra. A családi kötődésű 

csoportok megkapták a törzsük betűjét és mellé egy további kéttagú számjegyet, ez persze 

azzal járt, hogy több kis létszámú csoportot is azonos nyilvántartási számon tartottak nyilván. 

(A H61 kódszámon tizenhét törzs osztozott)247  

 

 

                                                 
246 Dunbar, Charles: Saharan Stasis: Status and Future Prospects of the Western Sahara Conflict, 528. o. 
247 Mullen, Christopher A.: Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1996, 238. o. 



51 

A spanyol népszámlálás idején, a területen élő főbb törzsek elhelyezkedése: 

 
6. számú ábra (forrás: IDC központ, Laayoune) 
A népszámlálás eredményei az (A) és a (G) betűvel jelzett törzseknél: 

A - reguibat sarg  (4 altörzs és 26 csoport)  20.275 
B - reguibat sahel  (7 altörzs és 39 csoport)  18.239 
C – izarguien   (2 altörzs és 10 csoport)    7.984 
D – ait lahsen   (3 altörzs és 13 csoport)    3.540 
E – arousien   (2 altörzs és   9 csoport)    2.858 
F – oulad delim   (5 altörzs és 20 csoport)    5.382 
G – oulad tidrarin   (15 csoport)      4.842 
      Összesen: 63.120 
 A H, az I és a J betűvel jelölt kategóriák további kéttagú számmal bővültek, de ezt 

csak az altörzsekre és nem a kisebb-nagyobb családi kötődésű csoportokra alkalmazták. 

H - északi törzsek  (29 törzs)      3.373 
I - chorfa és zuaia   (6 törzs)      4.631 
J - partmenti törzsek (68 törzs)      2.361 
      Összesen: 10.363  
Ezeknél a törzseknél a csoportokról nincsenek pontos adatok, mivel többségüknek saját neve 

sem volt, így nem kerülhettek nyilvántartásba. 
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1974-ben, amikor a spanyol hatóságok a népszámlálást végrehajtották, minden általuk 

elérhető személyt nyilvántartásba vettek. Az így, hivatalosan nyilvántartottak létszáma 73.497 

fő volt248 azonban nem mindenki tartozott a szaharáviak közé, ezért további három kategóriát 

különböztettek meg. 

― spanyolok     20.156 
― szövetségesek         548 
― ideiglenesen a területen tartózkodók        857 

Így a népszámlálás végső eredménye 1974-ben 95.058 fő volt.249 

Az 1974-es népszámlálás eredményei: 

 
7. számú ábra (forrás: IDC Centre, Layoune) 

 A spanyolokat a (Z) betűvel jelölték, és bár később szerepeltek az ENSZ által 

elfogadott listán, de csak úgy, mint szavazásra nem jogosultak. 

 A szövetségesek címszó alatt nyilvántartottak kódja azt az államot jelezte ahonnan 

származtak, mint pl. MAU, ALG, MAR, GUI, MAL, SEN (Mauritánia, Algéria, Marokkó, 

Guinea, Mali és Szenegál). Habár ők szerepeltek az 1974-es összeírásban, az ENSZ által 

készített listára már nem kerültek fel. Ennek ellenére közülük többen is jelezték részvételi 

szándékukat a terület jövőjét eldöntendő szavazáson, ezért a tárgyaló felek egyetértettek 

abban, hogy amennyiben valamelyik törzsi vezető bármelyiküket a saját törzséhez tartózóként 

ismeri el, az teljes jogot kap a szavazásra. A marokkóiak először vitatták ezt a döntést, de 

                                                 
248 Dean, David J.: i.m. 34. o. 
249 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 37-38. o. 
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később, miután biztosítékot kaptak arra vonatkozóan, hogy csak a spanyolok általi 

népszámlálásban résztvevőkről van szó és nem a leszármazottaikról, a kedélyek 

megnyugodtak. A harmadik csoport tagjait, az ideiglenesen Spanyol-Szahara területén 

tartózkodókat, mivel azok többsége szaharávi származású és a területen éltek, az ENSZ teljes 

szavazati joggal bíró személyekként vette nyilvántartásba.250 Persze ezt ismét komoly viták 

előzték meg a népszavazást előkészítő részlegen belül is, és a végső döntést végül is a 

MINURSO által létrehozott nyilvántartó iroda első vezetőjének, Gabriel Milievnek a 

tanácsára hozták meg. Az ideiglenesen letelepülteket a (K)  betűs kóddal jelölték meg. A 

népszámlálás befejezése után El-Aaiun kormányzója összehívta a Dzsemmát a népszavazással 

kapcsolatos teendők megvitatására. A törzsi tanács 139 tagja érkezett meg El-Aaiun 

városába.251 A tanács egyhangúan támogatta a spanyol vezetést, és a terület jövőbeni sorsának 

rendezésével kapcsolatos terveit elfogadta.252 A marokkói vezetés abban reménykedett, hogy a 

népszavazás következményeként Nyugat-Szahara egyesül a királysággal, azonban a spanyol 

belpolitikai helyzet változása miatt Spanyolország támogatására nem számíthatott, így a 

Hágai Nemzetközi Bíróságra adtak be keresetet. Ennek fejében azt is vállalták, hogy nem 

fogják gátolni a nyugat-szaharai kérdést vizsgáló ENSZ küldöttség munkáját. Így 1974. 

december 13-án az ENSZ meghozta a 3292.(XXIX.) határozatát a népszavazás 

elhalasztásáról, egy vizsgálóbizottság kiküldéséről Nyugat-Szaharába és a Hágai Nemzetközi 

Bíróság véleményének kikéréséről. A küldöttség komoly szervezési és előkészítési folyamat 

után 1975. május 8. és június 9. között látogatott el Nyugat-Szaharába, Madridba és a 

környező államok fővárosaiba.253 A szaharai területek kormányzója, Gomez de Salazar 

tábornok a lehetőségét is ki akarta zárni egy, a Polisario melletti szimpátiatüntetésnek, ezért a 

látogatás előtti razzián mindenkit, aki nem a spanyolok érdekei szerint politizált, eltávolítottak 

El Aaiunból. A delegáció fogadásakor a várostól a repülőtérig terjedő úton a spanyolok által 

támogatott PUNS párt jelképeivel integető helyiek ezrei tömörültek. A kormányzót akkor érte 

a sokk, amikor a küldöttség vezetőjével, Simon Akéval, Elefántcsontpart ENSZ 

nagykövetével elindultak a városba vivő úton, és az addig a spanyolokat éltető tömeg 
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eldobálta a PUNS transzparenseket, majd függetlenséget követelve a Polisariot éltető 

zászlókat és plakátokat kezdték el lengetni. A következő héten a küldöttség tagjai bárhová is 

utaztak, a Polisario és szimpatizánsai tömegtüntetéseket szerveztek, míg a spanyolok mellett 

az egyre erőtlenebbül politizáló PUNS szervezeten kívül senki sem emelt szót.254 A 

legnagyobb, a Polisario melletti tüntetést 1975. május 13-án El Aaiunban szervezték, ahol 

még a spanyol újságok szerint is több mint 15.000 tüntető éltette az ellenzéki szervezetet. Az 

emberek elkötelezettsége nemcsak a spanyol állam képviselői lepte meg, hanem még az itt 

élő, egyszerű spanyolokat is. Így történt, hogy a Polisario melletti szimpátiatüntetésen 

felháborodott és a szervezetet elítélő spanyolok az európai negyed háztetőiről az „Arriba 

Espana” és a „Viva la Légion” falangista dalokat énekelték, majd május 15-én több, mint 200 

spanyol asszony tüntetett a kormányzó hivatala előtt, követelve a terrorista szimpatizánsok 

elhallgattatását.255 

 A PUNS vezetőit ugyanúgy sokkolták az események, és az addig biztosnak tűnt vezető 

szerepük elvesztése. Egyedül Villa Cisnerosban (Dakhla) tudták megőrizni a vezető 

szerepüket, ahol a függetlenséget követelőktől elkülönülve, de azonos helyen tüntettek. A 

bizottság egyedül itt tárgyalt a helyi PUNS vezetőkkel, akik a terület jövőjével kapcsolatosan 

egymástól is eltérő álláspontot képviseltek. Volt, aki a spanyolok fennhatósága alatt, mások 

pedig független államban képzelték el a jövőjüket.256 A legnagyobb változás a PUNS 

vezetőjének álláspontjában következett be. Khali Henna Ould Rashid látva, hogy a pártja 

elveszítette biztos előnyét a helyi politikai életben, és a spanyol szövetségesei sem 

képviselnek biztos hátteret, azonnal megváltoztatta az addig szilárdan hangoztatott 

véleményét. Addig ugyanis csak a spanyolokkal együttműködve tudta a terület jövőjét 

elképzelni, és a Marokkó által támasztott területi követeléseket csak őrültségnek nevezte. 

1975. május 18-án azonban két közeli munkatársával az éj leple alatt elhagyta El Aaiunt, és 

felkereste az akkor Casablancában tartózkodó II. Hasszánt, majd országos sajtótájékoztató 

keretén belül fogadott hűséget a királynak a szaharáviak nevében, míg a Polisariot veszélyes 

kommunista szervezetként aposztrofálta.257 Rajta kívül csak El Aaiun néhai, spanyolok által 

elűzött polgármestere, Ibrahim el-Leili tett hűségesküt a marokkói királynak. A szaharávi 

vezetőknek ugyanis minden más megoldás kellemesebbnek tűnt akkor, mint a Marokkóval 

való egyesülés. Talán éppen ezért a PUNS által előterjesztett javaslatokat az ENSZ által 

kiküldött vizsgálóbizottság nem tartotta igazán fontosnak, és érdemben nem is foglalkozott 
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azokkal. Aké két kubai és iráni diplomatatársával körbeutazta Nyugat-Szaharát, ahol 

meggyőződtek arról, hogy a szaharáviak jelentős része nem akar spanyol fennhatóság alatt 

élni, hanem saját, független államot szeretnének.258 Szinte a látogatással egy időben történt, 

hogy a spanyol hadseregben szolgálatot teljesítő helyi katonák egy-egy szakasza fellázadt 

tisztjeik ellen (május 10. és 11.).259 A lázadók egy ellenálló tisztet megöltek, majd a többi 14 

spanyol tisztet és katonát börtönbe zárva, fegyverzetükkel együtt csatlakoztak a Polisario 

fegyvereseihez.260 Erre a spanyol hatóságok a nomád csapatok közel 200 katonáját távolították 

el a lázadókkal való együttműködés vádjával.261 1975. május 27-én a Polisario fegyveresei 

Ain Ben Tili környékén rajtaütöttek a helyi rendőrök egységén, és tizennégy rendőrt foglyul 

ejtettek. Június 14-én pedig a teljes Guelta Zemmouri rendőrőrs állománya átállt a 

felkelőkhöz, miután azok egy rajtaütés során elfoglalták a rendőrállomás épületét.262 Már csak 

ezek miatt az események miatt sem tudták a spanyolok a bizottság elől eltitkolni a valós 

helyzetet és azt a tényt, hogy a helyiek sem gyarmatként, sem pedig tengerentúli megyeként 

nem akartak a spanyol királyság része maradni. Amikor a bizottság Spanyolországot és a 

Nyugat-Szaharát környező államokat (Algéria, Marokkó és Mauritánia) is körbeutazta, 

egységesen azon a véleményen volt, hogy a terület önrendelkezési jogát biztosítani kell. Az 

átmenetről persze több elképzelés is volt, de a véglegesnek tűnő változatban a bizottság 

elnöke és a Polisario vezetője, El-Váli Musztafa Szajed az 1975. május 29-i találkozójukon 

egyeztek meg.263 A terv szerint a spanyolok előbb a közigazgatást adták volna át egy 

„nemzeti” tanácsnak, majd csapataikat a területről fokozatosan kivonva átadták volna a terület 

feletti ellenőrzés jogát a Polisario katonáinak. Az egész folyamatot az ENSZ felügyelte volna, 

amely egy időre védnökséget vállalt volna a terület felett. Mivel a helyiek szintén egységesen 

utasították el a marokkói és a mauritániai területi követeléseket is, a bizottság javasolta, hogy 

a helyiek önállóan dönthessenek további sorsukról.  

                                                 
258 Az egyheti alapos és tényfeltáró vizsgálat után a bizottság által az ENSZ számára készített jelentés így 
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2.2. A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG DÖNTÉSE 

 Mivel a marokkóiak számára nem kedvezett az ENSZ által kiküldött vizsgálóbizottság 

jelentése, hivatalosan is nemzetközi bírósághoz fordultak a nyugat-szaharai területek 

országukhoz való „visszacsatolásának” ügyében. Persze emellett továbbra is megpróbálták 

befolyásolni a szaharaiakat.264 Az általuk 1975 februárjában létrehozott és finanszírozott 

„Szabad Egyesülésért Mozgalom” (Frente de Liberacion y de la Unidad-FLU) fegyveres 

tagjai a szaharai területeken több terrorakciót hajtottak végre spanyol katonák és szaharávi 

civilek ellen.265 Végül a spanyol hatóságok megelégelték az FLU tevékenységét, és egy akció 

sorozattal felmorzsolták a szervezet katonai szárnyát. Mivel a szervezet elveszítette irányítani 

képes vezetőinek jó részét, a spanyolok pedig a Kanári-szigetekről átirányított csapatokkal 

szinte teljesen lezárták a marokkói-szaharai határt, a szervezet már komolyabb akciót nem 

tudott kivitelezni. A marokkói vezetés erre csapatösszevonásokat hajtott végre a 

határkörzetben, amit a spanyol hírszerző források kb. 25. 000 főre becsültek.266 

 A spanyolok attól tartva, hogy megmaradt befolyásukat is elveszíthetik, titkos 

tárgyalásokat kezdtek a Polisario vezetőivel a hatalom békés átadásáról, és javaslatot tettek a 

PUNS, a Dzsemma és a Polisario egyesítésére.267 Bár a PUNS és a Dzsemma több vezetője is 

tárgyalásokat kezdett a Polisarioval, nem tudtak megegyezni. A Polisarioval való titkos 

tárgyalásokba az akkori spanyol külügyminisztert, Pedro Cortina Y Maurit is bevonták.268 A 

tárgyalások során a szaharaiak felajánlották, hogy a spanyolok további húsz éven keresztül 

térítésmentesen használhatják a foszfátbányákat, és megtarthatják a halászati jogok jelentős 

részét is. Válaszul a spanyolok a szervezetet félhivatalosan is elismerték. Az eddig 

illegalitásban lévő szervezet és a spanyolok közötti együttműködés azonban végleg 

megpecsételte az akkora már teljesen jelentéktelenné vált PUNS szervezet sorsát. A volt 

vezető szaharávi párt képviselői végül október 10-én a Dzsemma és a spanyol parlamentben 

mandátummal bíró szaharávi képviselők előtt hivatalosan is csatlakoztak a Polisariohoz.269 

 A Polisario megpróbálta Mauritániát is a maga oldalára állítani, és felajánlották az 

akkori elnök, Mokhtar Ould Daddah számára a két terület egyesítésével, az ő vezetése alatt 

működő szövetségi állam létrehozását.270 A mauritániai elnök azonban biztos volt abban, hogy 

a marokkóiakat nem tudják megállítani, és majd a Hágai Nemzetközi Bíróság is az ő területi 
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igényeiket fogja támogatni, ezért inkább a marokkóiakkal való együttműködést választotta. 

Rövidesen találkozott a marokkói királlyal, és amikor szilárd biztosítékokat kapott az 

országával szembeni marokkói területi igények visszavonásáról, teljes támogatásáról 

biztosította II. Hasszánt.271 Végül a bíróság döntése előtti héten a marokkói és a mauritániai 

diplomaták lényegében elfogadtatták a környező államokkal (Algériát kivéve) azt a tényt, 

hogy Nyugat-Szahara az év végére visszatér a Marokkói Királyság kebelébe. 

 A bírósághoz benyújtandó kérdésekről az ENSZ-en belül 1974 decemberében 

szavaztak a tagállamok képviselői, azonban Marokkó és Mauritánia már ez előtt, a rabati 

csúcstalálkozón (1974. október 26-29.) megállapodtak a terület felosztásában, illetve az 

ENSZ előtt képviselendő közös álláspontjukról.272 Annak ellenére, hogy Spanyolország 

javasolta azt, hogy a testület foglaljon állást a dekolonizáció és az önrendelkezés kérdésében 

is, a bizottság 81 szavazattal, 43 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a marokkói és a 

mauritániai javaslatokat szavazta meg. Az ENSZ az alábbi kérdésekben kérte a bíróság 

állásfoglalását:273 

• Gazdátlan terület (res nullius) volt-e Nyugat-Szahara a gyarmatosítás kezdetekor? 

• Milyen jogi kapcsolatok fűzték a nyugat-szaharai területet a Marokkói Királysághoz 

és a mauritániai közösséghez? 

 A Hágai Nemzetközi Bíróság bekérte a vizsgálatokhoz szükséges iratokat, majd 1975. 

június 25-én megkezdte a tárgyalást. Négy hónappal később, 1975. október 16-án, alig két 

nappal a nyugat-szaharai ENSZ bizottság jelentésének hivatalos közzététele után, 

nyilvánosságra hozta álláspontját.274 A bíróság véleménye szerint a marokkói bizonyítékok a 

közös történelmi múltról „nem elégségesek annak bizonyítására, hogy ténylegesen marokkói 

fennhatóság lett volna a Nyugat-Szaharában.” A bíróság a beterjesztett bizonyítékok alapján 

bizonyítottnak látta, hogy Marokkó soha nem szedett adót a területen, ami a fennhatóság 

hiányára utal.275 A marokkói szultán az 1882. és 1886. évi hadjárata során még a Draa folyóig 

sem jutott el, nemhogy Nyugat-Szaharába. Azt pedig, hogy a reguibat törzs elfogadta volna a 

szultán fennhatóságát, amint azt a Marokkó által beterjesztett iratok állítják, semmi sem 

bizonyítja.276 Az a tény, hogy Ma El-Ajnin sejk segítséget kért a marokkói uralkodótól a 

terület felszabadításának érdekében, még nem bizonyítja a marokkói fennhatóság elismerését. 

Azonban a bíróság elfogadta azt a lehetséges magyarázatot, hogy a marokkóiak uralmat 
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gyakorolhattak a Nyugat-Szahara vagy Dél-Marokkó néhány nomád törzse felett, a határ 

közelében élő kaidok révén.277 (Marokkó számára ez a mondat jelentette a hivatkozási alapot a 

Nyugat-Szahara elfoglalásához, annak ellenére, hogy egyetlen nemzetközi szervezet sem 

ismerte el az ehhez való jogát.) A nemzetközi szerződéseket illetően a bíróság szerint azok 

„nem tanúsítják Marokkó Nyugat-Szaharára vonatkozó területi fennhatóságának nemzetközi 

elismerését a spanyol gyarmatosítás időpontjában.” 

 A mauritániaiak keresetét is elutasította a bíróság, mivel Mauritánia területén 

különböző emirátusok és törzsek voltak ugyan, de erős központi hatalom soha nem alakult ki, 

azaz „nem volt felismerhető jogi személyi vagy jogi egység jellege”, ezért semmiféle 

fennhatóságot nem gyakorolhattak Nyugat-Szahara felett. A bíróság véleménye szerint a 

tényektől függetlenül, ha történelmi jogok illetnék is meg a két országot, területi követeléssel 

akkor sem élhetnének, mivel a modern nemzetközi jog elsőbbséget biztosít a szaharávi nép 

önrendelkezésének. 

 A bíróság kétszer szavazott a döntéssel kapcsolatban, először 14: 1 majd pedig 15: 1 

volt a szavazatok aránya.278 Így történhetett meg, hogy az ENSZ és a Hágai Nemzetközi 

Bíróság azonos véleményre jutott. Az érintett országok szinte azonnal reagáltak a döntésre. 

Spanyolország kijelentette, hogy elégedett a határozattal, míg Mauritánia úgy érezte, a bíróság 

megerősítette jogos követeléseit a szaharai területekre. Marokkó azonban csak az ítélet első 

részét fogadta el, amely a kaidok és néhány szaharai nomád törzs közötti esetleges kapcsolatot 

megállapítja. Az iszlám törvények szerint ez pedig a szuverenitást fejezi ki, azaz a 

népszavazásra nincs szükség, így Nyugat-Szahara beolvasztható a Marokkói Királyságba.279 

Az egész világot meglepte azonban II. Hasszán király közleménye, amelyet a bíróság 

véleményének közzétételének napján jelentett be, hogy 350 000 fő részvételével békés 

menetet indít Nyugat-Szahara felé.280 

2.3. A „ZÖLD MENET” ÉS AZ AZT KÖVET Ő ESEMÉNYEK 

 Amikor II. Hasszán bejelentette a „Zöld menet” akciót, az volt a titkolt célja, hogy 

előkészítse a nyugat-szaharai terület megszállását. A bejelentést Marokkó egész területén 

örömmel fogadták, és október végére már 600 000 fő iratkozott fel a menetben való 

részvételre.281 Indulási helyként a szervezők a határtól 30 kilométerre lévő Tarfayát jelölték 
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meg.282 A spanyol kormány, számításba véve Franco közelgő halálát, szerette volna a 

helyzetet megoldani, így mikor tudomást szerzett az akcióról, azonnal kérte a Biztonsági 

Tanács összehívását, hogy megakadályozzák a terület ellen tervezett intervenciót. Az ENSZ 

azonban csak önmérsékletre szólította fel a résztvevőket, azaz „kerüljenek el minden 

egyoldalú lépést vagy más akciót, ami tovább súlyosbítaná a térségben kialakult helyzetet”283 

 A Polisario és Dzsemma tagjai hivatalosan is felkérték a spanyol hatóságokat, hogy 

akár fegyveres erővel is, de akadályozzák meg a terület tervezett invázióját. A Dzsemma 

vezetője, Khatri Ould Said Ould el-Joumani egy spanyol lapnak nyilatkozva pedig kifejtette, 

hogy a szaharáviak a végső leheletükig küzdeni fognak a marokkóiak ellen. A marokkói 

fenyegetés végleg közös táborba hozta az addig ellenségeskedő feleket, mind a Szaharában 

élő spanyolok, mind a PUNS és a Polisario képviselői is harcolni akartak a behatolók ellen.284 

November 2-án János Károly trónörökös, akit akkor már ideiglenes államfővé neveztek ki, 

rövid látogatást tett El-Aaiunban, ahol szemlét tartott a spanyol csapatok felett, és kijelentette, 

hogy „Spanyolország teljesíteni fogja kötelezettségeit Nyugat-Szaharában”.285 A következő 

napon azonban már Ahmed Oszman marokkói miniszterelnökkel tárgyalt Madridban, ahol a 

további tárgyalásokról egyeztettek. Az ENSZ nyilatkozatát bátorításként értelmezve 

november 5-én a marokkói király agadíri rádióbeszédében kijelentette, hogy már másnap 

elindítja a Zöld menetet. Erre válaszul a spanyol kormányzó, Gomez de Salazar tábornok 

sajtótájékoztatót tartott, ahol arról beszélt, hogy „a spanyol hadsereg megteszi kötelességét, és 

szembeszáll a menetelőkkel, ha azok megpróbálják átlépni a határtól néhány kilométerre 

húzódó védővonalat.” A spanyol légió és a spanyolokhoz még hű szaharai egységek katonáit 

azonnal riadókészültségbe helyezték. November 5-én a sürgősen összehívott Biztonsági 

Tanács határozatot hozott, amelyben helytelenítette a menet megtartását, felkérte Marokkót, 

hogy azonnal vonja vissza a menetet Nyugat-Szahara területéről. A Tanács továbbá minden, 

konfliktusban érintett felet felkért az együttműködésre a korábbi ENSZ határozatok alapján.286  

 A spanyol kormány másnapi közleményében már azt nyilatkozta, hogy „mindenekelőtt 

békét és nyugalmat akar, de nem mindenáron”. A „békés agresszió” természetesen 

folytatódott, a menetelők november 6-án átlépték a határt, és 12 kilométerre behatoltak 

Spanyol-Szahara területére.287 A sivatagban több mint 40 000 ember táborozott, akiket további 

tízezrek követtek. A menet megszervezése és annak logisztikai biztosítása komoly kihívás elé 
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állította a marokkói vezetést, de nagy erőfeszítések árán sikerült a menet résztvevőinek 

ellátását megoldani. A Nemzeti Iroda a menet idejére teljes forgalomkorlátozást rendelt el 

egész Marokkó déli részén, és csak a menetelők számára élelmiszert, vizet és egyéb 

ellátmányt szállító tehergépjárművek közlekedhettek az utakon. A menet ideje alatt 7813 

teherautó és 230 mentőautó (470 orvossal) teljesített szolgálatot. Mivel a hadseregnek nem 

volt elég autója, a király elrendelte a civil fuvarozó cégeknek, hogy járműveiket a 

gépjárművezetőjükkel együtt a menet idejére térítésmentesen biztosítsák. Tarfayától már a 

Marokkói Légierő gépei dobtak le ejtőernyővel ellátmányt a tömeg számára, mivel a spanyol 

hadsereg jelenléte miatt nem kockáztatták meg a nagyrészt katonai járművekből álló konvoj 

behatolását Spanyol-Szahara területére. A menet alatt 23.000 tonna vizet, 17.000 tonna 

élelmiszert és 2590 tonna üzemanyagot juttattak el a repülőgépek a menet résztvevőinek.288 A 

marokkói kormány számításai szerint a zöld menet finanszírozása 80 millió francia frankjába 

(8 millió angol font) került az államnak, és ebbe még a járulékos költségeket nem is 

számították bele. A menetet valószínűleg már hónapokkal előtte megszervezték, hiszen ennyi 

idő alatt lehetetlen lett volna a tömeg ilyen szintű logisztikai ellátása, illetve mozgatása. A 

menetelőknek ugyanis 12.5 %-a állami alkalmazott (43.500 fő) volt, és a menet teljes ellátását 

és biztosítását a hadsereg és a csendőrség (Gendarmie Royale) egységei végezték.289 A 

hivatalos marokkói álláspont szerint az akciót az emberek spontán felháborodása váltotta ki, 

illetve az évszázadok óta Marokkó részét képező szaharai területek és lakóik iránti aggódásuk. 

Akárhogy is történt, a király részéről mesteri húzás volt ilyen módon kényszeríteni a 

spanyolokat a visszavonulásra.290 Ezzel a húzással a király a hazai ellenzékét és a hadsereg 

egyre elégedetlenebbé váló főtisztjeit is elnémította,291 ugyanis az akkori érzelmileg 

felfokozott helyzetben életveszélyes lett volna a királlyal szembehelyezkedni.292 Az addig 

kevésbé vallásos király a muzulmánok szemében, a szent háború meghirdetője és vezetője, az 

elszakadt területek újraegyesítője és az igazhitűek vezetője lett.293 A menetelőket a király 

isteni harcosokként aposztrofálta, és a feltüzelt tömeg tagjai ezek után már akár a Koránnal a 

puszta kezükben is vállalták volna a küzdelmet a gyarmatosító spanyolokkal szemben az 

evilági és a paradicsomi ellentételezések fejében.294 A király a menetet Mohamed prófétának a 
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medinai száműzetésből Mekkába való visszatéréséhez hasonlította.295 Mire a király Tarfayába 

érkezett, a teljes marokkói nép mögötte állt, és a híres marokkói popénekes, Jil Jilala külön 

éneket írt a róla, ami hetekig vezette a marokkói toplistákat.296 

 Azonban a Szahara területén élő spanyol civilek és az ott szolgálatot teljesítő katonák 

úgy érezték, hogy a spanyol kormány elárulta és cserbenhagyta őket. Nemcsak ők, hanem 

még a Francohoz kötődő tábornokok és főtisztek nagy része is ellenezte Spanyol-Szahara 

átadását a marokkóiaknak és a mauritániaiaknak.297 Sajnálatos módon az a személy, aki 

útmutatást adhatott volna nekik, az agg Caudillo egy, az október 17-én tartott kormányülésen 

rosszul lett, majd az elkövetkezendő hét folyamán több szívrohamot is kapott.298 Bár a hívei 

szilárdan kitartottak politikája mellett, de mivel a halálos ágyán fekvő Franco ekkor már 

kómában volt, a megegyezést ellenzők elbizonytalanodtak, és nem mertek cselekedni. Igaz, 

ezekben a napokban fennállt a reális veszélye annak, hogy a hadsereg új államfőt választ a 

haldokló Franco helyett. Ez azt jelentette volna, hogy a Franco nevével fémjelzett korszak 

kisebb korrekciókkal fennmaradhatott volna. Az új király és a mellette álló erők felismerve 

ezt a tényt, határozottan és gyorsan cselekedve esélyt sem adtak a régi rendszer számára.299 

 A királyt támogatták azok a vezető politikusok is, akik már a Franco időszak alatt jó 

kapcsolatokat ápoltak a marokkói uralkodóval. Ezek a politikusok meggyőzték a fiatal királyt, 

hogy a katonailag és diplomáciailag meggyengült ország nem bírná elviselni az ellene forduló 

Marokkó és az arab államok gazdasági bojkottját, az esetleges háborúval pedig komoly 

veszélynek tennék ki a Marokkóban élő 18. 000 fős spanyol közösséget is. A marokkóiak 

jelezték, amennyiben azok a szaharáviak független államát támogatnák, ők azonnal 

visszakövetelnék Ceuta és Melilla városokat. Gomez de Salazar tábornok később, 1978-ban 

nyilvánosan is sérelmezte, hogy a területet a marokkóiaknak és mauritániaiaknak átadó 

Madridi Szerződés aláírása előtt senki sem konzultált vele annak ellenére, hogy ő már a 

spanyol kormány támogatásával tárgyalásokat kezdett a Polisarioval a terület békés 

átadásáról.300A spanyolok több gesztust is tettek a Polisario vezetői felé, akik ezeket a náluk 

lévő spanyol foglyok elengedésével és a támadások felfüggesztésével „hálálták meg”301. A 

tábornok szerint az adott helyzetben, amennyiben a marokkói csapatok támadást indítottak 

volna, negyvennyolc órán belül megsemmisíthették volna őket.  
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 Október 29-én, amikor Francot a katolikus egyház képviselője az utolsó szentségekben 

részesítette, az akkori marokkói külügyminiszter, Ahmed Laraki titkos tárgyalásokat kezdett a 

madridi diplomácia képviselőivel. Még azon a napon Laraki és Carro Martinez megállapodtak 

abban, hogy a spanyolok a szaharai területeken egy 10 kilométeres sávot demilitarizálnak, 

ahová a menetben résztvevők jelképesen bevonulnak, de negyvennyolc órán belül el is 

hagyják azt. Így egyik fél sem szenvedett volna presztízsveszteséget egy esetleges 

meghátrálás következtében. A hónap végére Larakihoz csatlakozott Ahmed Dlimi ezredes, aki 

a Zöld menet logisztikai biztosítását irányította, Hamdi Ould Mouknass, mauritániai 

külügyminiszter és több más marokkói és mauritániai diplomata is. Mivel a terület átadásáról 

szóló tárgyalások az utolsó fázisba érkeztek a spanyol kormánnyal, a marokkói király 1975. 

november 9-én elrendelte, hogy a menetelők térjenek haza, mert a menet elérte célját.302 Ezek 

után a „Zöld Menet” részvevői elhagyták Nyugat-Szahara területét. November 11-én 

hivatalosan is bejelentették a tárgyalásokat, majd három nappal később megkötötték a madridi 

hármas egyezményt, amelyben Nyugat-Szahara területét felosztották Marokkó és Mauritánia 

között, a spanyolok pedig bejelentették végleges kivonulásukat.303  

 Még a tárgyalási időszak alatt a spanyol idegenlégió egységei, a spanyol 

tengerészgyalogos, ejtőernyős és rendőri egységek El Aaiun városában körbevették a helyiek 

által lakott negyedeket, majd elkezdték a fegyverek begyűjtését és a függetlenséget követelők 

őrizetbe vételét. Az addig spanyol szolgálatban álló helybéli katonákat azonnal lefegyverezték 

és elbocsátották. A terület kormányzója több, az őslakosokat hátrányosan érintő rendelkezést 

hozott, például megtiltotta az üzemanyagtöltő állomásoknak, hogy a helyi lakosoknak 

üzemanyagot adjanak el. A spanyol katonai vezetés azonnal megkezdte elkészíteni a civil 

lakosság kivonásának tervét (Golondrina terv), majd megerősítették a foszfátbányák, a 

fontosabb épületek védelmét, és elkezdték a sivatagban lévő helyőrségek kiürítését.304 A 

spanyolok november 8-ig több mint tizenkétezer polgári lakost evakuáltak a területről tengeri 

és légi úton a Kanári-szigetekre. A spanyol kereskedők az árukészletekkel együtt adták el a 

boltjaikat, az állami iskolák pedig tanárok hiányában véglegesen bezártak.305 A spanyolok az 

állatkerti állatokat is átszállították Almeriába, sőt, még a helyi temetőkben eltemetett 

hozzátartozóikat is exhumálták, majd a maradványokat átszállították a Kanári-szigetekre, ahol 

újra eltemették azokat.306  
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 1975. November 12-én El-Vali, a Polisario vezetője bejelentette, hogy a Madridi 

Egyezményt semmisnek tekintik (november 15.), ettől függetlenül II. Hasszán november 25-

én bejelentette, hogy a nyugat-szaharai dossziét becsukta, és kinevezte Ahmed Bensoudát a 

terület kormányzójának El-Aaiunba. A Polisarioval kapcsolatosan a király kijelentette, hogy 

vezetőik képtelenek a közel 60.000 szaharávit összefogni, legfeljebb néhány zsoldossal 

képesek akciókat szervezni, ezért a szervezet léte nem jelenthet fenyegetést a marokkói állam 

számára. Ezt a kijelentését annak tudatában tette, hogy jelentették neki, a spanyol hadseregben 

alkalmazott 2500 fő helyi katona és rendőr szinte egységesen, fegyvereivel együtt átállt a 

Polisario fegyvereseihez.307 Ezt követően megkezdődött a marokkói hadsereg bevonulása 

Nyugat-Szaharába, a spanyolok pedig bejelentették, hogy néhány hónapon belül megszüntetik 

a polgári közigazgatást a területen. A bonyodalmakat növelte az a tény is, hogy november 28-

án Gueltában a Dzsemma, annak ellenére, hogy a hármas egyezmény a rendezésben fontos 

szerepet szánt neki, feloszlatta magát, majd létrehozták a 41 fős Szaharai Ideiglenes Nemzeti 

Tanácsot.308 Mivel a Madridi Egyezmény a Dzsemmát ismerte el az őslakosok hivatalos 

képviselőjének, azzal, hogy megszüntették a tanácsot, a szaharáviak elvették a lehetőséget 

Marokkótól, hogy az a szervezetet saját céljaira használja fel, és kellemetlen helyzetbe hozták 

a szerződés többi aláíróját is.309 

Ilyen körülmények közt történt meg az, hogy december 10-én az ENSZ két, 

egymásnak részben ellentmondó határozatot fogadott el.310 Az első határozat (3458/A) 

megismételte a nyugat-szaharai népnek a korábbi határozatokban foglalt önrendelkezési jogát, 

amely kimondta, hogy Spanyolország és az ENSZ felelősek a terület dekolonializálásában.311 

A határozatot 86 szavazattal, 41 tartózkodással, ellenszavazat nélkül hozták meg. 

A második határozat (3458/B) tudomásul vette a madridi hármas egyezményt, és kéri ennek 

az aláíróit, hogy őrködjenek a szaharai nép törekvéseinek tiszteletben tartásán. Egyben felkéri 

a főtitkárt, hogy jelöljön ki képviselőt, aki a szabad népválasztás lebonyolításában fog 

közreműködni.312 Ez a szavazás már nem volt olyan egyértelmű, mint az előző, ugyanis ezt 56 

ország szavazta meg, 42 ellene szavazott, 34 pedig tartózkodott. Mire a határozatokat 

meghozták, addigra a terület nagy részét elfoglalták a marokkóiak. 
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A Madridi Egyezményben a marokkói és mauritániai kormányok között felosztott terület: 

 
8. számú ábra (forrás: Ieuan LL Griffiths: An Atlas of African Affairs, pp. 93) 

2.4. A SZAHARAI TERÜLETEK MEGSZÁLLÁSA 

 A szaharai területek egy részét a marokkói hadsereg 1975. november végére 

megszállta.313 A bevonuló csapatok együttműködve a kivonuló spanyol egységekkel, két 

irányból kezdték meg a terület elfoglalását. A tengerparton előrenyomuló csapatok célja El-

Aaiun és a Bou Craa-i foszfátbányák elfoglalása volt. Az első hivatalos hadijelentés szerint a 

királyi csapatok 100 kilométerre hatoltak be a nyugat-szaharai területekre, majd november 28-

án elfoglalták a második legnagyobb települést, Smarát.314 Nem egészen egy hónapon belül 

                                                 
313 Dean, David J.: i.m. 33. o. 
314 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 99. o. 



65 

25000 fős kontingens, azaz a marokkói hadsereg harmada tartózkodott az általuk megszállt 

szaharai területeken. Ebből 15 000 fő a Saguia El-Hamrai helyőrségekben (Farsia, Jdiriya, 

Haousa, Smara), 5000 fő El-Aaiunban, míg további 5000 fő a néhai Spanyol-Szahara déli 

határainál állomásozott. A csapatok előrenyomulását a lakosság tömeges elvándorlása kísérte. 

December 11-én a marokkóiak elfoglalták El-Aaiunt,315 míg az időközben szintén támadásba 

lendült mauritániai csapatok La Guerrát, majd Tichlát szállták meg. A spanyol egységek 

december végéig fokozatosan kiürítették a várost, december 28-án adták át a repülőteret, majd 

1976. január 12-én az utolsó katonájuk is elhagyta a néhai Spanyol-Szahara területét Villa 

Cisnerosból kivonulva. A spanyol katonai szolgálatból elbocsátott helyi származású katonák, 

az addig sokuk számára ellenségnek számító Polisariohoz csatlakoztak, és a marokkóiak 

elleni harcra létrehozták a Szaharai Felszabadítási Hadsereget (SPLA).316 Annak ellenére, 

hogy a gyengén felfegyverzett nyugat-szaharaiak többnyire védekezni próbáltak (és evakuálni 

a polgári lakosságot), azonban egy kisebb egységük már december 29-én megtámadta a 

mauritániai Zuerat városát. Ebben az időszakban a mauritániai hadsereg alig 3000 kiképzett 

katonával, 2000 csendőrrel és néhány elavult vadászgéppel rendelkezett, ezért könnyebb 

célpontot jelentett az őket folyamatosan gerilla harcmodorral zaklató szaharáviak számára. 

Ugyancsak a mauritániai katonák védték a híres régi idegenlégiós erődöt, Ait Ben Tilit is, 

amelyet körbevettek a szaharávi egységek. A szorult helyzetben lévő védők felmentésére 

Ould Daddah elnök a marokkói légierőtől kért harci gépeket. Azonban a légierő egységei sem 

tudták felmenteni az erődöt, sőt, egy Northrop F-5 típusú gépüket a gerillák le is lőtték. Az 

erődöt végül január 21-én elfoglalták a Polisario csapatai.317 A következő napokban a gerillák 

megtámadták Bir Moghrein és Inal városokat, és bár számottevő kárt okoztak, azokat a 

mauritániai hadsereg összehangolt ellentámadása miatt elfoglalni nem tudták. A mauritániaiak 

ekkor francia segítséggel átszervezték a csapataikat, és majd ellentámadásba mentek át. 

Rövid, de annál véresebb harc után elfoglalták La Guerra városát, és megkezdték a Polisario 

katonák és a velük szimpatizáló civil lakosság elüldözését a területről.318 A támadók a 

következő napon már Tichlába vonultak be, azonban a Villa Cisneroshoz közeli Argoub 

kisvárost csak kétheti ostrom után, január 11-én tudták elfoglalni. Ettől kezdve a 

szaharáviaknak már csak egy választása maradt, a menekülés.319 A menekülők először 

Nyugat-Szahara Mauritániával határos északi területeire tartottak (Amgala, Guelta-Zemmour, 
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Oum Dreiga, Tifariti stb.), majd később az algériai hadsereg segítségével Algériába 

evakuálták őket.320 A menekültek szállítása mellett az algériaiak fegyverrel, élelmiszerrel, 

ivóvízzel és gyógyszerekkel támogatták a szaharávi katonákat.321 Már ebben az időben 

látszottak az első repedések a marokkói-mauritániai szövetség falán. A marokkóiak ugyanis 

attól való félelmükben, hogy a mauritániai csapatok nem tudják a kitűzött határidőre 

elfoglalni Villa Cisnerost, Dlimi ezredes vezetésével bevonultak oda. Annak ellenére, hogy a 

Madridi Egyezmény szerint a város mauritániai fennhatóság alá került, a marokkóiak 

helyőrséget telepítettek oda. Habár a városban a mauritániaiak közigazgatási központot hoztak 

létre, az igazi katonai erőt Marokkó képviselte.322 

 1976. január 27-én a marokkói hadsereg egységei megtámadtak egy algériai konvojt 

Amgalánál (az első amgalai csata), ahol a több napig tartó harc után a súlyos vereséget 

szenvedett algériai csapatok visszavonultak.323 A feldühödött algériai katonai vezetés azonnali 

visszacsapást követelt, és a háború kitörését a két ország között csak Bumedien algériai elnök 

határozott fellépése akadályozta meg. Ettől kezdve az algériai vezetés megsokszorozta a 

felkelőknek nyújtandó anyagi támogatását.324 A visszavágás nem sokat késett, ugyanis február 

13-15. között a második amgalai csata során a Polisario egységei súlyos vereséget mértek a 

marokkói csapatokra. Erőviszonyok tekintetében a marokkói és mauritániai szövetségesek 

jobban álltak, bár a francia fegyverekkel felszerelt és francia kiképzők által irányított 

mauritániai csapatok harcértéke alacsony szintű volt.325 A gerillák oldalán a szövetségesekkel 

szemben alig néhány ezer, a líbiai és algériai hadseregtől származó kézifegyverekkel, 

aknavetőkkel és néhány páncéltörő és légvédelmi rakétával felszerelt önkéntes állt.326 Mivel a 

sivatagi harcban a marokkói csapatok nem a II. Hasszán által elvártak szerint tevékenykedtek, 

a harcok mielőbbi lezárását elősegítendő, a marokkói légierő február 22-től több alkalommal 

is bombázta a menekülttáborok területét. A bombázásokat Dlimi ezredes hagyta jóvá, és ő 

engedélyezte a hagyományos bombáknál hatékonyabb napalmbombák használatát is.327 A 

bombázások katonailag szinte teljesen hatástalanok voltak, mivel áldozataik főleg a gyerekek, 

a nők és az idős, magatehetetlen emberek közül kerültek ki.328 A királyi marokkói csapatok 

azonban olyan, a spanyolok által már kipróbált és jól bevált módszereket is alkalmaztak, mint 
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a kutak megmérgezése, a nyájak legéppuskázása, a civil lakosság fosztogatása, megkínzása és 

az esetenkénti kivégzések.329 Az ilyen és ehhez hasonló események hatására a polgári lakosság 

tömeges elvándorlása felgyorsult. Február végén már 100 000 fő tartózkodott az Algéria 

területén felállított menekülttáborokban, főleg nők, gyerekek és öregek.330 

 A spanyolok, bár 1976. február 28-ig kellett volna elhagyniuk a területet, már sokkal 

előbb kivonultak, sorsukra hagyva a helyieket. Az ENSZ menekültügyi szervezete, jóllehet 

látta a táborokban élők kétségbeejtő helyzetét, nem tudott azonnal reagálni, így felhívásaiban 

kérte a szaharáviak iránt szánalmat érzők segítségét. Az algériai kormány sem volt 

felkészülve a menekültek ilyen tömegű befogadására és ellátására, ezért a táborokban az 

egészségügyi helyzet rövid időn belül kritikussá vált.331 A menekülttáborokban lévő valós 

helyzetről jelentést készítettek egy svájci orvoscsoport tagjai, akik a Vöröskereszt 

támogatásával érkeztek a helyszínre segíteni a menekülteknek.332 Kurt Waldheim, az ENSZ 

főtitkára a Világszervezet 1975 decemberében megtartott közgyűlése által megadott 

felhatalmazás alapján különmegbízottat küldött Madridba, Rabatba, Algírba és Nyugat-

Szaharába, megkezdeni a tárgyalásokat az ENSZ határozatok mielőbbi végrehajtásáról.333 A 

meghatalmazott Olaf Rydbeck svéd ENSZ diplomata volt, aki február 7-én azzal kezdte 

munkáját, hogy ellátogatott El-Aaiunba, Smarába és Dakhlába. A főtitkár küldötte nagyon 

megdöbbent a marokkói és mauritániai csapatok által elfoglalt területeken történteken, és a 

jelentésében leírta, hogy a szabad népszavazást megtartani Nyugat-Szaharában lehetetlenség.  

 Február 16-án összehívták a Dzsemmát úgy, hogy a felkelők mellé állt tagok 

megüresedett helyét a Marokkóhoz hűséges képviselőkkel töltötték fel.334 A kiegészített tanács 

hűségesküt tett II. Hasszánnak, senki sem fogadta el őket a szaharáviak képviselőjeként. 

Ugyanis a valódi Dzsemma 1975 novemberében feloszlatta magát.335 Válaszul a marokkói 

lépésre 1976. február 27-én Ait Ben Tiliben egy menekülttábor főterén, Ould Ziou, a Szaharai 

Ideiglenes Nemzeti Tanács elnöke kikiáltotta a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság 

létrejöttét.336 Az ünneplő tömeg előtt felhúzták az új állam fekete-fehér-zöld zászlaját (bal 

oldalán vörös háromszög, a fehér mezőben vörös félholddal és ötágú csillaggal), majd El-

Vali, a Polisario vezetője sajtótájékoztatót tartott. 1976. március 5-én Ahmed Baba Miszke az 
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algíri Saint-Georges szállodában ismertette az első nyugat-szaharai kormány összetételét. Az 

első állam, amely elismerte az új országot, Madagaszkár volt, azóta még másik 83 állam 

követte.337 Annak ellenére, hogy közülük sokan diplomáciai nyomásra megszakították a 

kapcsolatot a Szaharai Arab Demokratikus Köztársasággal, az még mindig 49 állammal tart 

fenn hivatalos kapcsolatot. A függetlenség kikiáltása azonban nem sok változást hozott, mivel 

a marokkói hadsereg folytatta a terület elfoglalását. Az addigra a terület nagy részét elfoglaló 

szövetségesek pedig 1976. április 14-én hivatalosan is aláírták a terület felosztásáról szóló 

szerződést, amelyben a két ország közötti új államhatár helyét is feltüntették.338 Marokkó 

kapta meg a két legnagyobb várost, El-Aaiunt, Smarát és a foszfátbányákat, így az addig 

meglévő területeit megközelítőleg 35%-kal növelte meg.339 Míg Mauritánia - bár megkapta 

Villa Cisnerost és egy igen jó halászati adottságokkal rendelkező hosszú partszakaszt - a neki 

juttatott területen sivatagi homokon kívül mást nem talált.340 Tehát a területet felosztó 

szerződés egyértelműen a marokkóiaknak kedvezett. 

2.5. A FÜGGETLEN ÁLLAM KIKIÁLTÁSA UTÁNI HELYZET, A HARCOK 
TOVÁBBTERJEDÉSE 

 Az új állam kikiáltása után az ENSZ főtitkára úgy döntött, hogy újra elküldi Olaf 

Rydbeck svéd ENSZ diplomatát a lehetséges megegyezés elősegítésére. A főtitkár 1976. 

március 25-i nyilatkozatában ismertette a delegáció célját, hogy kikérje a marokkói és a 

mauritániai kormányok véleményét az ENSZ közgyűlés 3458. számú határozatáról. A 

tervezett látogatás erős ellenérzéseket váltott ki a marokkói közéletben, és amikor március 31-

én a svéd diplomata meglátogatta a Tinduf környéki menekülttáborokat, komoly feszültség 

jött létre az ENSZ és Marokkó között.341 1976. április 4-én Ahmed Laraki marokkói 

külügyminiszter arról értesítette az ENSZ főtitkárát, hogy különmegbízottja Rabatban a 

továbbiakban nem jogosult küldetésének folytatására.342 Ekkor a mauritániai kormány is 

közölte, hogy a diplomata látogatása jelenleg időszerűtlen. Ezután a főtitkár maga kezdett 

eredménytelen tárgyalásokat az érintett államok ENSZ nagyköveteivel, majd a Polisario újra 

elkezdte a harcokat. A május 20-i offenzívaként ismert támadássorozat május 11-én 

csúcsosodott ki, amikor összehangolt támadást indítottak El-Aaiun, Smara, Bou Kra, Bir 

Moghrein és Chinguetti ellen, illetve megrongálták a foszfátszállító szalagrendszert.343 A 
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támadás megindítása előtt a szaharáviak figyelmeztették a foszfátbányákban és a mauritániai 

vasércbányákban dolgozó külföldi állampolgárokat, amennyiben nem hagyják el a területet, 

ellenségként kezelik őket. A mauritániai vasércbányákban ekkor több mint 280 jól képzett 

francia szakember dolgozott, akiknek a biztonságát a mauritániaiaknak kellett volna 

szavatolniuk. Az érintettek nem vették komolyan a figyelmeztetést, így meglepetést okozott, 

amikor a Polisario egységei 1976. június 8-án a reggeli órákban megtámadták Mauritánia 

fővárosát, Nouakchottot.344 A sikeres támadás során veszítette életét a Polisario vezetője, El-

Vali Musztafa Szajed.345 A támadással egyidejűleg a Polisario az északi területen katonai 

akciókat hajtott végre Tan-Tan, Jdiria és Guelta-Zemmour ellen is. A szaharáviak ekkor már 

taktikát váltottak, ugyanis rájöttek, hogy a gépesített és korszerű technikával felszerelt 

marokkói egységek ellen nem tudják a még birtokukban lévő településeket hatékonyan 

védelmezni, így áttértek a gerilla hadviselésre.346 Mivel mind a dél-marokkói, mind a 

mauritániai területeken is éltek szaharáviakkal rokon törzsek, szinte minden támadás során 

számíthattak a helyi lakosság egy részének támogatására. A Polisario néhány száz fős 

egységei így viszonylag könnyen mozoghattak nemcsak a megszállt, de a velük szembenálló 

ellenséges államok területein is. A marokkóiak a városokat és a spanyolok által átadott 

erődöket szilárdan kézben tartották, bár utánpótlási vonalaik állandó támadások alatt álltak. 

 A két ország közül a gyengébb a belső gazdasági és etnikai feszültségekkel is 

küszködő Mauritánia volt, ezért a Polisario az általuk megszállt területeken nagyobb aktivitást 

fejtett ki, mint a marokkóin.347 A mauritániaiak által elfoglalt területre Ould Daddah elnök 

1976. január 15-én a számára megbízható veterán politikust, Hamoud Ould Abdel-Wedoudot 

nevezte ki kormányzónak.348 Az új kormányzó megkezdte a terület közigazgatási 

átszervezését, azt Tiris el-Gharbia néven önálló régióvá formálta Dakhla központtal.349 A 

mauritániaiak az új régiót további négy körzetre osztották fel (Dakhla, Awsard, Tichla és 

Argoub). Három katonai körzetet alakítottak ki, hogy az elfoglalt területeket szilárdabban az 

ellenőrzésük alá tudják vonni. Az első körzet parancsnokságát Awsard városban hozták létre, 

a parancsnoka az a Viah Ould Mayouf ezredes lett, aki a terület megszállását előkészítette és a 

Polisario elleni harc fő irányítója volt. A második körzet parancsnoksága Zouerat városba 

települt, a parancsnokának Ahmed Ould Bouceif alezredest nevezték ki, aki Mauritánia 

északkeleti területeit felügyelte. Hozzá tartozott Bir Moghrein és Ain Ben Tili is. A harmadik 
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körzet parancsnokságát Dakhla központtal hozták létre, vezetésével pedig Ahmed Salem Ould 

Sidi alezredest bízták meg.350 

 Ez idő tájra befejeződött a szaharai menekültek táborokban történő elhelyezése, így a 

szaharáviak megkezdhették a két megszálló ország gazdasági intézményeinek szisztematikus 

rombolását. A Polisario a szaharai arab hagyományok szellemében, kiképzettség és megfelelő 

nehéz fegyverzet hiányában gerilla akciókat (ghazzi) szervezett. Land Roverekkel és könnyű 

kézifegyverekkel felszerelt egységeik (kataeb) több száz kilométer megtétele után váratlanul 

jelentek meg, majd a gyorsan kivitelezett támadások után el is tűntek.351 Mivel a mauritániai 

sivatag majd kétszer akkora, mint Franciaország, a helyi hatóságok rendelkezésére álló 

katonai és rendőrségi erők elégtelenek voltak a terület ellenőrzésére. A felkelők által indított 

támadások a Bou Craa-i foszfátbányákból kitermelt foszfát elszállítását ellehetetlenítették, a 

mauritániai vasércbányákat a kikötővel összekötő vasútvonalat pedig folyamatosan 

megrongálták, ezzel súlyos problémákat okozva a mauritániaiaknak, akiknek fő bevételi 

forrását a vasérc jelentette.352 A mauritániai politikai vezetést a támadások ugyan 

megdöbbentették, de úgy gondolták, a hadsereg vezetésében gyorsan végrehajtott 

személycserékkel még orvosolható a helyzet. Így a vezérkari főnököt azonnal elmozdították 

beosztásából, és helyére az addig a második katonai körzetet vezető Ahmed Ould Bouceif 

alezredest nevezték ki. A fokozódó támadások miatt a mauritániai hadsereg létszámát 17 000 

főre növelték és korszerűbb fegyvereket vásároltak.353 A frissen toborzott katonák kiképzését 

a francia segítséggel létrehozott Atar városi katonai kiképzőközpontban felgyorsították, de 

számottevő sikereket még ezek után sem értek el.354 

 1976. augusztus 24-én ebben a sikeres katonai helyzetben tartották meg a Polisario III. 

kongresszusát, ahol a sajtó képviselői mellett már több hivatalos állami delegáció is 

képviseltette magát (Benin, Algéria, Bissau-Guinea, Líbia stb.). A tanácskozás alatt 

elfogadták a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság első alkotmányát, amely a Szaharai 

Ideiglenes Nemzeti Tanács által februárban közzétettek véglegesítését jelentette. Ekkor 

választották meg a minisztertanács vezetőjének a Polisario új vezetőjét, Mohamed Abdelazizt. 

Bár a tanácskozáson részvevők a katonai harc további folytatásáról döntöttek, elhatározták, 

diplomáciai offenzívába kezdenek, hogy feltárják a világ előtt a valós helyzetet. A SADR 

képviselői hivatalos küldöttségként vettek részt az Afrikai Egység Szervezete XIII. 
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Csúcsértekezletén Port Louisban (Mauritius), ahol 29 afrikai ország szavazott a nyugat-

szaharaiak önrendelkezési joga, függetlensége és területi integritása mellett. A szavazás 

hatására Marokkó bejelentette tevékenységének felfüggesztését a szervezetben. Az algériai 

segítséggel elindított diplomáciai offenzíva hozott bizonyos sikereket, ugyanis a nyugat-

szaharai államot 1977 első felére már 9 afrikai ország (Algéria, Angola, Benin, Burundi, 

Bissau-Guinea, Madagaszkár, Mozambik, Ruanda és Togo) ismerte el.355 Természetesen 

ennek hatására fokozni próbálták a katonai támadások hatékonyságát is, így a felkelők 1977. 

május 9-én ismételten megtámadták a mauritániai Zueratot. A támadás során a villamos 

erőmű, az üzemanyagtartályok és a bánya berendezései súlyos károkat szenvedtek, 

olyannyira, hogy egy időre a termelést is le kellett állítani. A csatában két francia szakember 

meghalt, hatot pedig a támadók foglyul ejtettek.356 Ezek után a francia személyzet nagy részét 

és a családtagjaikat (összesen 449 főt) evakuálták.357 A termelés leállítása komoly károkat 

okozott a mauritániai gazdaságnak. Mauritánia ekkor már csak a Marokkóval megkötött 

katonai egyezmény (1977. május 13.) által biztosított katonai segítséggel358 és a Szaúd-Arábia, 

Kuvait és az Egyesült Arab Emirátusok pénzügyi támogatásaiból tudta a nyugat-szaharai 

helyzetből adódó problémáit orvosolni.359 A frissen érkezett marokkói segélycsapatok 

jelenléte ellenére a Polisario egységei ismételten megtámadták Nouakchottot. A támadások 

kiváltották Franciaország tiltakozását, a francia külügyminiszter, Louis de Guiringaud 

Algériát vádolta a támadások megszervezésével, és a foglyul ejtett franciák átadását követelte, 

majd egy 200 fős katonai egységet küldtek a főváros biztosítására.360 A kialakult mauritániai 

helyzet komolyan aggasztotta a franciákat, ugyanis a terület, az ő katonai és gazdasági 

érdekszférájukba tartozott. Annak ellenére, hogy Mauritánia függetlensége elnyerése után 

kihangsúlyozta a franciáktól való különállását, mégis ezer szállal kötődtek hajdani 

gyarmatosítójukhoz. Miután a Polisario egységek az ország fővárosát is megtámadták, az 

elnök a francia vezetéshez fordult katonai segítségéért.361 Rövidesen megkötötték a két ország 

közötti új katonai segélynyújtási és együttműködési szerződést, majd a franciák kiképzőket 

küldtek az atari katonai akadémiára a mauritániai tiszteket felkészíteni. Ezek a lépések 

azonban még inkább felbátorították a gerillákat, akik újabb két francia bányaipari szakembert 

ejtettek foglyul. Az akkori francia elnök, Giscard d’ Estaing azonnal egy válságstábot hozott 
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létre az elnöki palotában a helyzet mielőbbi megoldására. A megbeszélésen egyetértettek, 

hogy tárgyalásokat kezdenek a túszok szabadon bocsátása érdekében, illetve csapatokat 

rendelnek Mauritániába a francia érdekek védelmére.362 

 A szenegáli Oukkam repülőtéren állomásozó francia szuperszonikus vadászgépek egy 

részét készültségbe helyezték, mivel azok alig 50 perc alatt elérhették Nouakchott térségét. A 

bázison települt 1300 francia katonából álló egységet pedig további 300 fővel 

megerősítették.363 November elsején éjszaka a gyorsreagálású erőkből álló egység Michael 

Forget tábornok vezetésével megérkezett a szenegáli bázisra, majd a tábornok 60 speciális 

kiképzettségű katonájával néhány napon belül áttelepült Mauritánia (Atar) területére. A 

francia tengerészet által biztosított Breguet-Atlantic gépek közben felderítő járőrözéseket 

hajtottak végre Mauritánia fölött. A franciák emellett nagy hatótávolságú Mirage-4 típusú 

felderítőgépeket is használtak a kevésbé ismert területek feltérképezésére és fotók készítésére. 

A felderítések célja az volt, hogy lokalizálják és megfigyeljék a Polisario egységek mozgását, 

majd tájékoztatást adjanak az ellentámadásra felkészült mauritániai katonai és csendőri 

egységeknek, illetve a francia vadászgépeknek. A marokkóiak a hadműveletet segítendő 

további 600 katonát küldtek a mauritániaiak által elfoglalt területekre, ahol rövidesen 1200 

marokkói katona tartózkodott, és még további egységek érkeztek Marokkóból.364 1978 

januárjában már 2400 katona állomásozott Zouerat-Nouadhibou térségében, 600 katona az 

akjouji vasércbányáknál és további 2800 fő Tiris el-Gharbia területén. A marokkói légierő 

még három F-5 típusú vadászgépet is telepített Nouadhibou repülőterére, hogy azok a közös 

hadműveletben részt vehessenek.365 

 Úgy tűnt, hogy ilyen erővel a Polisario katonái nem vehetik fel a versenyt, ezért a 

mauritániai vezetés újraindította a vasúti forgalmat az ekkor már egy hónapja nem üzemelő 

Nouadhibou-Zouerat vasútvonalon. A szaharáviak azonban már az első szállítmányt 

megtámadták, és a francia mozdonyvezetőt a szállítmányt kísérő mauritániai katonákkal 

együtt foglyul ejtették. A felbőszült franciák november 25-én további négy Jaguár típusú 

harci repülőgépet irányítottak át touli bázisukról Mauritániába, hogy részt vegyenek a 

Polisario egységek elleni válaszcsapásokban.366 Ez a fajta harci repülőgép sokkal jobb és 

korszerűbb volt, mint a marokkóiak által használt Northrop F-5 típusú gépek. A francia 

hadsereg 1971-ben állította hadrendbe ezeket a nagy-hatótávolságú gépeket, amelyek 
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egyenként két 30 mm-es gépágyúval és föld-levegő rakéta elleni zavaró rendszerrel voltak 

felszerelve. A Jaguárokat először december 2-án vetették be a vasútvonalat Boulanour 

helység mellett megtámadó gerillák ellen, majd december 12-én Zouerat város környékén.367 

A támadások következményeként a Polisario felajánlotta a Mauritániában foglyul ejtett 

franciák szabadon engedését, ennek ellenére a franciák tovább folytatták a támadásokat. 

Ekkor a Polisario az ENSZ akkori főtitkárával, Kurt Waldheimmel tárgyalásokat kezdett, 

majd december 23-án feltételek nélkül szabadon bocsátotta a franciákat.368 A francia vezetés 

ugyan folytatni szerette volna a hadműveletet, azonban a SADR sajtókampánya és több 

emberjogi szervezet tiltakozása miatt végül utasították a vezérkart a csapatok visszavonására. 

Ettől kezdve, bár továbbra is segítették a mauritániai kormányt, tevőlegesen már nem vettek 

részt a Polisario elleni harctevékenységekben.369 A francia légitámadásoktól már nem 

fenyegetett gerillák azonnal felújították a mauritániai célpontok (vasútvonal, bányák stb.) 

elleni támadásokat, amelyek elősegítették az ekkor már komoly gazdasági és belpolitikai 

gondokkal küzdő Mauritánia kilépését a nyugat-szaharai konfliktusból.370 

2.6. BÉKEKÖTÉS MAURITÁNIA ÉS POLISARIO KÖZÖTT 

 A „Lamantin hadművelet” ugyan sok kárt okozott a gerilláknak, megállítani mégsem 

tudta őket, sőt, azok a tapasztalatokat feldolgozva, kisebb csoportokra osztódva továbbra is 

támadták a mauritániai célpontokat.371 Az 1977-1978. években támadásaikkal megbénították a 

közlekedést, és lehetetlenné tették a mauritániai költségvetés jelentős részét biztosító 

vasércbányászatot, ami 22 millió dollár bevétel kiesést okozott az országnak. A vasércbányák 

raktáraiban majdnem egy millió tonna vasérc várt Nouadhibou kikötőjébe való elszállításra, 

amit a vasúti szállítási kapacitás hiányában a kormány nem tudott értékesíteni. Így a gazdaság 

alapját biztosító vasércbányászat szinte megszűnt a gerillák akcióinak következtében.372 

Persze, nem csak a háború következménye volt, hogy gyengélkedett az ország gazdasága. Az 

1973-ban kirobbant nemzetközi olajválság is hátrányosan érintette az olajkincsekkel nem 

rendelkező, így azt vásárolni kénytelen országokat, közöttük Mauritániát is. Ezen kívül 1976-

óta folyamatosan esett a vasérc ára a nemzetközi piacokon az acélipari válság miatt. Mivel a 

réz világpiaci ára is nagyon alacsony volt, az ország Akjoujban lévő rézbányáiban a réz 

kitermelése már annyira veszteségessé vált, hogy azokat nem érte meg működtetni, így a 

bányákat 1978 májusában bezárták. A bányabezárások nyomán még több ember veszítette el 
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addig biztos munkáját.373 Annak ellenére, hogy az országban több olyan terület is található, 

amely alkalmas a földművelésre, a kezdetleges termelési eszközök használata és az évek óta 

tartó aszályos időszak miatt Mauritánia élelmiszeripari termékekből is behozatalra szorult 

(élelmiszer fogyasztásának csak alig 60%-át termelte meg ebben az időszakban). Bár a 

kormány bevételei jelentősen csökkentek, a katonai kiadásokat 1976-ban közel 50%-kal, majd 

1977-ben további 26%-kal emelték, ami a kormány összes kiadásainak közel 30%-át 

jelentette. A költségek emelkedését valamelyest mérsékelte, hogy Szaúd-Arábia a 

fegyvervásárlások egy részét átvállalta, és a franciáktól vásárolt fegyverek ellenértékét 

segélyként biztosította az ország számára.374 Hogy a kormány többletbevételhez jusson, 1976-

ban egy új, speciális adófajtát vezettek be, amit találóan csak szolidaritási adónak neveztek 

el.375 Az új adó bevezetése a lakosságnak komoly terhet jelentett, ami miatt a mauritániai 

katonák és civilek életszínvonala olyan mélyre zuhant, mint előtte még soha, ezért egyre 

többen kezdték nyilvánosan is hangoztatni a kormány és az államfő tevékenységével 

kapcsolatos aggályaikat.376 A kormány csak újabb marokkói segélycsapatok behívásával tudta 

a rendet fenntartani, de ezzel a gerillákat megállítani nem lehetett, és a hadsereg vezetőinek 

bizalma is megrendült az elnök Marokkóval folytatott szövetségesi politizálásában.377 

 Mauritániának nemcsak gazdasági nehézségekkel kellett szembenéznie, hanem a 

fekete bőrű kisebbség (a wolof, a soninke, a peuls és a toucouleuts törzsek) problémájával 

is.378 Az ország lakosságának 25%-a tartozott ide, többnyire a városokban élő értelmiség, a 

hadsereg tisztjeinek és katonáinak jó része és a földműveléssel foglalkozók közül kerültek 

ki.379 A fekete kisebbség komoly ellenérzésekkel figyelte a mauritániai vezetés arabizálási 

törekvéseit, és amikor 1966-ban kötelező lett az arab nyelv használata az állami oktatásban, 

tömegtüntetések törtek ki Mauritánia egész területén. Ez a probléma a mai napig sem oldódott 

meg teljesen, ezért is történhetett meg, hogy 1987-88-ban a hadseregből elbocsátott majd 500 

fekete bőrű tiszt lázadást robbantott ki, amelyben mind az arab tisztek, mind pedig a lázadók 

közül is többen meghaltak. A fekete kisebbség kérdése miatt majdnem háború tört ki a 

szomszédos Szenegállal is, ezért a hadsereg fekete bőrű tisztjei július 10-én részt vettek az 

addigi elnök, Mokhtar Ould Daddah megbuktatásában.380 A vértelen hatalomátvételt a 

márciusban frissen kinevezett vezérkari főnök, Mustafa Ould Mohamed Salek szervezte, így ő 
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lett az államfő és a miniszterelnök is.381 A változásoknak Marokkó nem örült, főleg amikor a 

Polisario július 12-i hatállyal egyoldalú tűzszünetet jelentett be Mauritániával szemben. Mivel 

Mauritánia területén közel 10 000 marokkói katona állomásozott, az ország új vezetője még 

rendkívül óvatosan fogalmazott július 14-i rádióbeszédében: „Az új kormány célja a háború 

mielőbbi befejezése a nép érdekeinek figyelembevételével, a testvéri marokkói királysággal 

egyetértésben.”382 A kormány új gazdaságpolitikát hirdetett meg, a külföldi tőke bevonásával 

elkezdte a mezőgazdaság fejlesztését, és támogatta a magánkezdeményezések keretén belüli 

beruházásokat is. Salek bejelentette, hogy az ENSZ határozatoknak megfelelően támogatná az 

általa megszállt Tirisz El-Gharbija (Rio de Oro új mauritániai neve) területén a szabad 

népszavazás megszervezését.383 Ugyanakkor felkérte a marokkói kormányt csapatainak 

kivonására a mauritániai területekről.384 

 Mivel a fegyverszünet a marokkóiakra nem terjedt ki, a szaharáviak január 4-én 

átlépték a történelmi és valós határként szolgáló Draa folyót, és megtámadták a marokkói 

Assa városát. Bár a marokkói csapatok nem szenvedtek komoly vereséget, II. Hasszán 

másnap összehívta a Nemzetbiztonsági és Nemzeti Területvédelmi Tanácsot majd 

panaszlevelet küldött Nimeri szudáni elnöknek, aki ekkor az Afrikai Egység Szervezete soros 

elnöke volt. A sikeres határmenti rajtaütés után a szaharáviak megindították a volt algériai 

elnökről elnevezett „Bumedien offenzívát.”385 Az első támadást az Laayountól alig 10 

kilométerre lévő Lem Szijed település közelében hajtották végre (1979. január 16-17.). A 

csata során két nagyobb marokkói hadoszlopot semmisítettek meg. Ez volt az első eset, hogy 

páncélos erőkkel is rendelkező, gépesített marokkói egység szenvedett vereséget nyugat-

szaharai katonáktól. A Polisario közleménye 600 halott, 250 sebesült és 51 fogságba esett 

marokkói katonáról és tisztről számolt be. Zsákmányoltak 4 páncélozott harcjárművet, 60 

terepjárót, megsemmisítettek 7 harckocsit, 96 teherautót, 1 F-5-ös vadászgépet és 4 

helikoptert. A Polisario január 28-án újra behatolt a marokkói területre egy hozzávetőleg 1200 

főből álló 200 terepjáróval és korszerű fegyverekkel felszerelt egységgel. A nyugat-szaharaiak 

megtámadták, és néhány órára elfoglalták a Dél-Marokkó központjában lévő Tan-Tan városát, 

ami logisztikai központ és a marokkói légierő egyik bázisa is volt. A sikeres rajtaütést 

követően a támadók a foglyul ejtett marokkói katonákkal visszavonultak a sivatagba.386 
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Mauritániában 1979. április 6-án új kormányt iktattak be, amelynek az elnöke Ahmed 

Ould Buceif alezredes lett, aki a Marokkóval való szorosabb együttműködésre törekedett. 

Azonban május 27-én, amikor a Nyugat-afrikai Gazdasági Fejlesztési Központ (CEDEAO - 

Centre Economique du Development de l’Afrique de l’Ouest), értekezletére indult, leszállás 

előtt a repülőgépe a tengerbe zuhant. A katasztrófát a gépen levők közül senki sem élte túl. 

Utóda az a Mohamed Khuna Ould Haidalla alezredes lett, aki Buceif kormányában a hadügyi 

tárca birtokosa volt. Az új miniszterelnök még megválasztása napján bejelentette az addigi 

államfő lemondását és a helyére Mohamed Mahmud Ould Ahmed Luli alezredes 

kinevezését.387 Az új vezetés már inkább hajlott a békés megegyezésre, főleg azok után, hogy 

a Polisario egyik egysége július 12-én megtámadta a mauritániai hadsereg által megszállva 

tartott Tisla városát. A támadás meglepte a mauritániai vezetést, és a béketárgyalások 

megkezdésére ösztönözte őket.388 Mauritánia következő lépése mégis megdöbbentette az 

egész világot, mert az Afrikai Egység Szervezetének 16. csúcsértekezletén képviselője 

megszavazta a tűzszüneti megállapodást és a függetlenségről szóló népszavazást Nyugat-

Szahara területén. A határozatot az afrikai országok kétharmada, azaz 33 ország szavazta 

meg, így elutasították a marokkói álláspontot. A marokkói küldöttség tiltakozásként még az 

ülésszak befejezése előtt elutazott Monroviából.389 A monroviai határozat után, augusztus 5-én 

Algírban Mauritánia és a Polisario aláírták a békeszerződést, ami alapján Mauritánia elismerte 

a Polisariot, és visszavonta minden, Nyugat-Szaharával kapcsolatos területi követelését.390 

 A békekötés bejelentése után a marokkói király, bár fogadta a mauritániai kormányfőt, 

Mohamed Khuna Ould Haidallát, már a válaszlépéseket tervezte. Augusztus 10-én Mohamed 

Ould Bah Ould Abdelkader alezredes, a mauritániai légierő volt főparancsnoka, a Szabad 

Mauritániai Tisztek Bizottsága nevében egy Marokkót támogató közleményt adott ki. A 

közleményről tudomást szerzett mauritániai delegáció tagjai a tiszteletükre adott vacsoráról 

utaztak vissza Nouakchottba. A bizottságot órák alatt felszámolták, így a katonai puccs 

lehetőségét elhárították. A szerződés aláírása utáni napon öt Hercules C-130 típusú gép 

érkezett Dakhlába, több száz marokkói katonával a fedélzetén, akik elfoglalták a várost és a 

környező területeket.391 A mauritániaiak nem mertek fellépni a marokkóiak ellen, mivel az 

ország több településén is marokkói csapatok állomásoztak. Ezért Mauritánia ugyan 

nyilatkozataiban elítélte a terület megszállását, ellene nem tudott mit tenni. Az ország vezetői 
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augusztus 20-án jegyzéket intéztek a Világszervezethez, és kérték, hogy a megkötött 

békeszerződést tekintse úgy, mint a Mauritánia semlegességének bizonyítékát.392 Majd pedig 

november 27-én tiltakozó jegyzéket nyújtottak be az ENSZ Biztonsági Tanácsához, amelyben 

Marokkót területi szuverenitásuk megsértésével vádolták. A világszervezett nyomására 

Marokkó végül december 26-án utolsó csapatait is kivonta Mauritánia területéről. Ezek után a 

kapcsolat a két ország között megromlott, még a diplomáciai kapcsolatokat is megszakították 

egy időre.  

 A mauritániai kormány annyira tartott egy lehetséges marokkói támadástól, hogy 

segítséget kért a franciáktól, akik október végén egy újabb 150 fős katonai különítményt 

küldtek a mauritániai főváros védelmére.393 Azonban a marokkóiak nem törődtek a korábbi 

szövetségeseikkel, hanem minden erejükkel azon voltak, hogy az újonnan megszerzett 

területek feletti hatalmukat megszilárdítsák. Erre válaszul a viszályban hivatalosan már nem 

érdekelt mauritániaiak, csendes beletörődéssel, a területeiket egyfajta logisztikai bázisként 

átengedték a Polisario gerilláinak.394  

2.7. A MAROKKÓI MEGSZÁLLÁS 

 Miután a mauritániaiak elhagyták a szaharai területeket a gerillák a marokkói csapatok 

ellen fordultak.395 Habár a Bir Anzaran melletti csatában komoly veszteségeket okoztak a 

marokkóiaknak, és lerombolták a helyőrség jó részét is, a terület elfoglalását csak késleltetni 

tudták. Miután a Polisario vezetői látták, hogy a településeket továbbra sem tudják megvédeni 

a jobban felszerelt marokkói csapatokkal szemben, újra visszatértek a már jól bevált gerilla 

harcmodorhoz.396  

 A jelentős túlerőben lévő marokkói hadsereg nem tudott felkészülni és sikeresen 

védekezni a szaharávi egységek ellen, akik rajtaütéseikkel állandó nyugtalanságban tartották a 

megszálló erőket. A marokkóiak több helyőrséget alapítottak az általuk elfoglal területeken, 

de a sivatagi területeket nem tudták hatékonyan ellenőrzésük alatt tartani, így a kis létszámú 

ellenséges egységek viszonylag szabadon mozoghattak.397 A Polisario fegyveresei kis 

bázisokat alakítottak ki, többségüket a föld alá rejtve, ahonnan az éjszakai rajtaütéseiket 

indították, és ahová visszavonulhattak az üldözők elől. A bázisok többségét a rejtőzködésre 

igen alkalmas Saguia el-Hamra völgyében és a Zemmouri hegységben hozták létre, nehezen 

                                                 
392 Mercer, John: The Sahrawis of Western Sahara, 20. o. 
393 Damis, John: i.m. 118. o 
394 McLean-Thompson, Virginia - Adloff, Richard: i.m. 292. o. 
395 Cordesman, Anthony H.: i.m. 61. o. 
396 Macqueen, Norrie: i.m. 238-39. o. 
397 Saxena, S.C.: i.m. 161-162. o. 
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megközelíthető helyeken.398 Az egységek, hogy elkerüljék a légi felderítést, éjszaka 

mozogtak, vagy ha nappal kellett utazniuk, akkor olyan terepjárókat használtak, amelyekről 

minden üveget eltávolítottak, így azok csillogása nem árulta el a helyzetüket.399 A támadások 

kedvelt célpontjai közé tartozott Laayoun, Tarfaya, illetve a Tan-Tan várost és Tarfayát 

összekötő híd az Oued Chebeika folyó fölött.400  

 A gerillák igazi célpontja a Bou Kraa-i foszfátbányák voltak, ahol a mauritániai 

támadásokkal megegyező módon szinte lehetetlenné tették a foszfát kitermelését és 

elszállítását.401 A Polisario egységek által végrehajtott támadások miatt a foszfátbányászat 

szinte teljesen szünetelt a nyugat-szaharai területeken, és csak a Dlimi tábornok által kiötlött 

védelmi falrendszer, a Berm létrehozása után indult újra a foszfát kitermelése. Marokkónak 

azonban saját foszfátbányái is vannak, így a bányászatot és az exportot a Polisario által 

szervezett támadások teljes egészében sohasem tudták megállítani.402 A legkellemetlenebb az 

volt a marokkói vezetés számára, hogy a Polisario egységei már Marokkó déli területein lévő 

katonai és gazdasági célpontokat is támadás alá vettek. A gerillák egyik célpontja a Draa 

folyó völgyében lévő Sidi Amara település volt (1978. augusztus 27.), ahol a marokkói 

hadsereg egyik egységét tőrbe csalták, és szinte teljes egészében megsemmisítették. 

Szeptember 30-án pedig az algériai határ közelében lévő Guelb Ben Rzouk határállomást 

foglalták el.403 A SADR védelmi minisztere figyelmeztette a marokkói uralkodót, amennyiben 

a csapatai nem hagyják el Nyugat-Szaharát a rajtaütéseket Marokkóban folytatják.404  

 Ez idő tájt került egy szigorúan titkos jelentés az Amerikai Egyesült Államok 

külügyminisztériumának vezetői elé, amely a Marokkónak adott katonai segély felhasználását 

vette górcső alá.405 A jelentést Richard Knight írta, aki 1979 elején maga is a területen 

tartózkodott, és több fotót készített arról, hogy a marokkói csapatok az USA által szállított 

fegyverekkel harcolnak a helybéliek ellen.406 A marokkóiak - mint Amerika megbízható arab 

szövetségesei - F-5 és C-130-as katonai repülőgépeket és az ehhez szükséges lőszereket, 

bombákat és rakétákat kaptak olyan feltételekkel, amely megtiltotta a fegyverek Marokkón 

                                                 
398 Amikor 2004-ben békefenntartóként Mehairesben szolgáltam, az ottani Polisarió katonák a járőrutaink során 
több ilyen bázist és rejtett megfigyelő pontot is megmutattak nekünk, amiket a háború idején használtak. A 
helyszíneket olyan jól választották ki, illetve olyan jól álcázták azokat, hogy szinte lehetetlen volt megtalálni 
azokat. Olyan is volt közöttük, amit miután megmutattak a földön, később a légijárőrök során sem tudtuk 
felfedezni, annak ellenére hogy tudtuk a pontos koordinátáit. 
399 Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 337 és 283. o. 
400 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 103. o. 
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406 http://richardknight.homestead.com/files/westernsahara.htm (letöltés ideje: 2010. 09. 20) 
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kívüli felhasználását.407 Az USA ugyanis hivatalosan nem tekintette a szaharai területeket 

Marokkóhoz tartozónak.408 A marokkói kormány mégis azzal indokolta a gépek bevetését 

sokszor a polgári lakossággal szemben is, hogy Nyugat-Szahara nem önálló állam, hanem a 

Marokkói Királyság szerves része. Az eset kapcsán Richard King nyílt levelet írt, amit a New 

York Times és a Washington Post leközölt.409 A cikkek komoly botrányt robbantottak ki a 

szenátusban. Bár az ügyet jegelték, a marokkóiak ezek után más fegyverszállítókat kerestek, 

akiket a dél-afrikai apartheid fegyvergyártó cégei között meg is találtak.410  

 A marokkói vezetés az anyagi lehetőségeit jelentősen meghaladva, folyamatosan 

növelte a védelmi és biztonsági feladatokra szánt költségvetést, és ezzel arányosan a 

hadseregben és a csendőrségen belül szolgálók számát is.411 Azonban a marokkóiak hiába 

növelték a csapatok létszámát és használták az akkor legkorszerűbb fegyvereket, a gerillák a 

jól megerősített Lebuirat helyőrséget augusztus 24-én mégis teljesen lerombolták.412 A 

marokkóiak vesztesége jelentős volt, a jelentések szerint 812 katonájuk halt meg, több 

harckocsi (T-54 típus) és páncélozott jármű semmisült meg, a támadók pedig 111 katonát 

ejtettek foglyul.413414 A sikereken felbuzdulva a felkelők egységei továbbra is támadták a 

területet megszállva tartó marokkói csapatokat, és október 5-én figyelemelterelés céljából tűz 

alá vették a dél-marokkói Zag városát, majd október 6-án elfoglalták a második legnagyobb 

nyugat-szaharai várost, Smarát.415  

 A várost a marokkóiak jól megerősítették, és a repülőterén Mirage gépek is, 

állomásoztak. A harc folyamán a királyi hadsereg 5400 jól felszerelt katonát és Mirage F-1 

harci gépeket vetett be a felkelők ellen.416 Ennek ellenére a támadó csapatok győzelmet 

arattak. A csata során a marokkói hadsereg 121 katonát vesztett, köztük a marokkói egységek 

parancsnokát, Driss Harti ezredest is. A következő csata október 14-én az algériai határtól 60 

kilométerre lévő Mahbas városnál zajlott le. A város polgári lakossága még 1975-ben 

elmenekült, így azt a marokkói csapatok előretolt helyőrségként használták, hogy a Polisario 

egységeinek beszivárgását megakadályozzák. A bázist 780 katona védte a közel 1200 fős 

                                                 
407 Ohaegbulam, F. Ugboaja: i.m. 102-107. o. 
408 Dean, David J.: i.m. 45. o. 
409 http://richardknight.homestead.com/files/wsletters.htm (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
410 http://richardknight.homestead.com/files/moroccosaarms.htm (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
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412 Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 286-287. o. 
413 Saxena, S.C.: i.m. 164. o. 
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416 Dean, David J.: i.m. 44. o. 
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támadó egységekkel szemben. A csatában, a marokkói katonai vezetés jelentése alapján, a 

helyőrség állományának több, mint 20%-a elesett, és még többen megsebesültek.417 A 

következő támadást a Polisario egységei Marokkó belsejében hajtották végre, a Bani 

hegységben. Az Akka nevű berber kisváros Agadírtól északkeletre található, viszonylag közel 

hozzá, ezért a várost és a környékét ért támadások komoly félelmet keltettek azokban, akik 

csak a nyugat-szaharai területeken számoltak harci cselekményekkel. Egy támadás helyszíne 

Tata városa és az a M’hamid oázis volt, ahol V. Mohammed először nyilvánította ki országa 

igényét a nyugat-szaharai területekre.  

 A megújuló támadások szinte sokkolták a marokkói katonai és politikai vezetést, akik 

válaszul 1979. november 5-én megindították először az „Uhud”418 (az a hely, ahol Mohamed 

próféta híres csatáját vívta 625-ben), majd az „Imann” (hit) hadműveleteket a Polisario 

ellen.419 Később pedig a „Larak” és „Zellaka” nevű műveleteket indították meg a szaharáviak 

ellen.420 A hadműveleteket Dlimi tábornok vezette, 7000 katona és több Mirage és F-5-ös 

vadászgép bevetésével.  

 A tábornok a harcok folyamán a sivatagot jól ismerő szaharaiakat is alkalmazott. Bár a 

szaharáviak többsége a Polisariot támogatta, a marokkói királyi hadseregben többen is 

szolgáltak, akikből külön egységeket szerveztek. A leghíresebb egységeik a Maghzen 

(partizánvadász) alakulatok voltak. Többségüket a dél-marokkói területekről toborozták, ahol 

a harcias, katonai tapasztalatokkal és hagyományokkal jócskán rendelkező szaharávi törzsek 

is éltek.421 A lassan mozgó katonai konvojokat jól felfegyverzett, gyorsan mozgó dzsipes 

csapatokkal váltották fel.  

 A hadműveletben résztvevő marokkóiak komolyabb ellenállás nélkül jutottak el az 

algériai határ közelébe, ahol erős védelmi állásokat építettek ki.422 Az algériai vezetés válaszul 

katonai díszszemlét tartott, amire már tíz éve nem volt példa. Az algériaiak burkolt 

figyelmeztetését a marokkói katonai vezetés megértette, így a katonai műveleteket az algériai 

határ közelében már nem folytatták. A kiújuló harcok és több emberjogi szervezet 

követelésének eredményeként 1979. november 21-én az ENSZ közgyűlése felszólította 

Marokkót csapatainak kivonására Nyugat-Szaharából.423  
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A fontosabb csaták színhelyei: 

 
9. számú ábra (forrás: http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf letöltés ideje:2009. 09. 23.)

 Miután a katonai műveletek nem hozták meg a várt eredményt, II. Hasszán 1980 

januárjában diplomáciai offenzívába kezdett. A király közel 25 afrikai országba küldte el 

képviselőit a marokkói álláspont ismertetése céljából. A marokkói küldöttek egy része sikerrel 

járt, ugyanis több ország is megszakította a kapcsolatot a szaharávi „árnyékkormánnyal”. 

Ezek után az őslakosok által létrehozott államot inkább csak a harmadik világbeli, illetve a 

fejlődő államok (főként Afrikából és Dél-Amerikából) ismerték el, Európából pedig csak a 

néhai Jugoszláv Szocialista Köztársaság. Érdekes hogy a Szovjetunió soha nem ismerte el a 

szaharai őslakosok által létrehozott államot, bár Algérián keresztül valamennyi fegyvert és 
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anyagi támogatást biztosított számukra.424 Habár a marokkóiak elértek bizonyos diplomáciai 

sikereket, a Polisario fegyvereseinek ez nem szegte a kedvét, és 1980. február 13-án 

megtámadták Boujdaor városát, majd március 1. és 11. között a Ouarkziz völgyben és a 

Tigzert fennsíkon állomásozó marokkói csapatokat.425 A Polisario ugyan később 

visszavonulásra kényszerült, de a fegyveres harc mellett alkalmazott diplomáciai hadjárata is 

hozott bizonyos eredményeket, így a marokkói vezetésnek is át kellett értékelnie az eddig 

folytatott politikáját. 1980. március 3-án II. Hasszán először látogatott el a megszállt nyugat-

szaharai területekre, ahol a hozzá lojális helyiek számára a marokkóiakkal azonos jogokat és 

lehetőségeket ígért. Megkezdték a már elfoglalt és biztosan ellenőrzött területek teljes 

beolvasztását a marokkói közigazgatásba, és Marokkóból származók tömeges betelepítését.426 

A kormány a betelepülőket különböző kedvezményekkel támogatta, hogy ezzel is vonzóvá 

tegye számukra a sivatagban történő költözést.427 Mivel nem volt kiépített infrastruktúra, 

munkalehetőségek, a telepesek nagy része állami segélyt és élelmiszerjuttatást kapott, és kap 

ma is. 1980 májusában II. Hasszán Dlimi tábornok segítségével kidolgozta a „falak” 

stratégiáját az algériai és a mauritániai határon, amellyel hamarosan sikereket ért el, így az 

elfoglalt területeket a marokkói királyi hadsereg ellenőrizni tudta.428 Az újonnan létesített 

erődítményrendszer (Berm) célja a Polisario gerillák távoltartása volt. Először szögesdrót 

falakat és árokrendszereket építettek a marokkóiak, később homokból és kőből kezdtek új 

falakat építeni.429 Az első falat 1982-ben fejezték be, ez Smara városától húzódva Boujdour 

város déli részén éri el az óceánt.430 Azóta további falakat építettek, így a falrendszer mára 

már elérte a 2400 km hosszúságot és 698 szakasz, századtámpont és megfigyelőállás található 

rajta.431 Az erődrendszerben pedig közel 50000 katona teljesít szolgálatot a Nyugat-Szaharát 

megszálló 120000 fős haderőből.432  

 Ugyanebben az időben történt, hogy az Afrikai Egység Szervezete hivatalosan is 

elismerte a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot, ezért Marokkó 1981 novemberében 

felfüggesztette részvételét a szervezet munkájában. 1982. február 25-én az Afrikai Egység 

Szervezete teljes jogú tagjaként ismerte el a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot.433 Ez 
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a lépés azonban komoly tiltakozást váltott ki Marokkó részéről.434 Következő lépésként az 

Afrikai Egység Szervezete 1984. november 12-én elfogadta az AHG104-es határozatot, amely 

a szaharávi nép önrendelkezéséről szól. Ennek hatására Marokkó azonnal kilépett a 

szervezetből.435 Közben 1987 októberében elkészült a hatodik fal, amelyet a marokkóiak 

Nyugat-Szaharában emeltek, és ez azonnal politikai és diplomáciai válságot okozott Marokkó 

és Mauritánia között. Ugyanis a fal egy része Mauritánia területén található, így a marokkóiak 

egy független ország területéből foglaltak el önkényesen, a nemzetközi jogot megsértve.436 

A marokkói falrendszer: 

 
10. számú ábra (forrás: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/87/Western_sahara_walls_moroccan.gif (letöltés 

ideje: 2010.09.20.) 

 Mindemellett Marokkó diplomáciai sikerként könyvelhette el, hogy 1987-ben 

helyreállította a kapcsolatait Algériával.437 A két ország között, ha óvatosan is, de a 

tárgyalások folynak, amelyek alkalmanként felkeltik az Algéria által patronált Polisario 
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gyanakvását, azonban helyzeténél fogva még a tiltakozásra sem képes.438 Így történt meg az, 

hogy a korábbi vezérkari főnök, Khalid Nezzar egy sajtótájékoztatón azt találta mondani, 

hogy Algériának nincs szüksége egy új államra a határai mentén.439 Ez a kijelentés hetekig 

komolyan foglalkoztatta a világ diplomatáit és a Polisario vezetőit is. Néhány szakértő szerint 

a hátérben egy esetleges hatalmi harc állhat az algériai -USA szövetséget és az algériai-francia 

szövetséget támogató, de egymással szembenálló politikai erők között.440 

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

• Az ENSZ először a spanyol hatóságok ellenében támogatta a szaharai őslakosok 

önrendelkezési jogát, de később belenyugodott a marokkóiak és a mauritániaiak által 

kikényszerített helyzetbe. A spanyolok korábbi álláspontjukat feladva, politikai és 

gazdasági érdekeik függvényében kötötték meg a Madridi Egyezményt, figyelmen 

kívül hagyva az őslakosoknak tett korábbi ígéreteiket és azok függetlenségi 

törekvéseit. A spanyol hatóságok által 1974-ben végrehajtott népszámlálás 

eredményei alapján készítette el az ENSZ is a későbbiek során a szavazásra jogosultak 

listáit. Ezeket a listákat bár viták által, de elfogadták a szembenálló felek az ezeken 

szereplők lesznek jogosultak a jövőben megtartandó népszavazáson részt venni. 

• Miután a spanyolok elhagyták a területet, a marokkói és mauritániai csapatok 

megszállták azt, annak ellenére, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság és az ENSZ 

határozatok alapján ehhez nem lett volna joguk. A területet elfoglaló csapatok több 

olyan cselekedetet folytattak, amelyek az alapvető emberi normákat sértették. A 

kirobbanó harcokban azonban a szembenálló felek mindegyike, beleértve az 

őslakosokat is, követett el ilyen jogsértéseket. 

• Az őslakosok képesek voltak katonai, politikai és gazdasági téren megtörni 

Mauritániát, de ez csak rövid távú sikert hozott a számukra, mivel a marokkóiak 

azonnal megszállták a mauritániaiak által elhagyott területeket. Marokkó először 

katonailag, majd később politikai és diplomáciai téren is elszigetelte a Polisariot, 

amely így előnytelen pozícióba került az elmúlt évek során. Ezt jelzi az is, hogy több 

olyan állam is, aki korábban elismerte a Szaharávi Demokratikus Köztársaságot, 

marokkói hatásra visszavonta azt. 
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3. AZ ENSZ SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGE 
3.1. AZ ENSZ ÚJABB ERŐFESZÍTÉSEI A TERÜLET SORSÁNAK RENDEZÉSÉRE 

 1988. június 7-én az arab államok 4. rendkívüli csúcsértekezletén történt meg, hogy az 

arab államfőknek rendezett vacsorán II. Hasszán király a Szaharai Köztársaság küldöttének 

jelenléte miatt nem jelent meg, hanem visszavonult az algíri kikötőben horgonyzó hajójára. 

Ekkor a külső megfigyelőknek úgy tűnt, hogy a szembenálló felek soha nem kötnek békét. 

Mégis még ebben az évben mind Marokkó, mind a Polisario elfogadta az ENSZ Nyugat-

Szaharára vonatkozó béketervét.441 Ez a megállapodás az Afrikai Egység Szervezet által 

korábban kidolgozott terven alapult. A referendum arra biztosított lehetőséget, hogy a nyugat-

szaharaiak szabadon eldönthessék, vajon független államként vagy pedig Marokkó egyik 

tartományaként kívánnak-e a továbbiakban létezni. 1989 elején a király találkozott a Polisario 

vezetőivel is, akikkel az esetleges Marokkóhoz csatlakozásról tárgyalt, egy évvel később az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta a 158/90 és 160/90 határozatokat, amelyek a Nyugat-

Szaharai Rendezési Tervet és a szabadon kiírt népszavazást tartalmazzák.442  

 1991-ben az ENSZ létrehozta a MINURSO (Missión des Nations Unies pour l’ 

Organisation d’ un Referendum au Sahara Occidental) missziót, ennek a szervnek a 

felügyeletével kezdődött meg a szembenálló felek közt a tűzszünet.443 A tűzszünet 

eredményeként mindenki megtartotta az általa birtokolt területet, a határt pedig a marokkóiak 

által felépített falrendszer, a Berm képezte. A faltól a Polisario oldalára eső terület 5 

kilométeres sávját tiltott területté nyilvánították, ahol csak az ENSZ megfigyelői 

közlekedhetnek. A fal marokkói oldalán további 30 kilométeres, a Polisario oldalán pedig 25 

kilométeres sáv található. Ezeken a helyeken csak az ENSZ engedélyével lehetséges 

bármilyen katonai gyakorlatot tartani vagy a harcállásokat és egyéb katonai objektumokat 

karbantartani. Közben a marokkói uralkodó, hogy a számára kedvező népszavazási eredményt 

megszerezze, folytatta a már régebben elkezdett betelepítési programot, amelynek keretében a 

marokkói lakosok ezreit telepítették le a nyugat-szaharai városokban.444 A betelepítési 

programtól azt várták, hogy az új telepesek az ősidők óta itt élőkkel azonos szavazati jogot 

kapnak, és így Marokkó számára előnyösen befolyásolják a majd megtartandó 

választásokat.445 Ezért a szaharáviak ragaszkodtak ahhoz, hogy az 1974-ben megtartott 
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spanyol népszámlálás adatait vegyék alapul, azaz csak az akkor összeírtak (73 497 fő) és 

közvetlen leszármazottaik legyenek jogosultak a szavazásra.446 

 A marokkói hatóságok ekkor azt próbálták bebizonyítani, hogy a területről régebben 

elüldözött szaharáviak marokkói területen telepedtek le. Véleményük szerint nekik és a 

leszármazottaiknak (mintegy 120 000 fő) származásuk miatt szavazati joggal kell bírniuk a 

terület végleges sorsát rendező népszavazáson.447 Az ENSZ akkori képviselője, Johannes 

Manz tiltakozott a szerinte csak taktikázásnak nevezett lépés ellen. A tiltakozás élét az akkori 

főtitkárnak, Javier Perez de Cuellarnak kellett tompítania, Manz azonban lemondott a 

megbízásáról, mert szerinte a Világszervezet hiteltelenné vált.448 Ebben sok igazság volt, 

mivel a misszió kezdetekor a marokkói hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy 

a békefenntartók munkáját ellehetetlenítsék, az ENSZ képviselői pedig sokszor a marokkóiak 

kezére játszottak ebben.449 Sőt az akkori főtitkárnak a szavazással kapcsolatos állásfoglalása 

egy másik ENSZ főtitkáréval együtt (Boutros Boutros-Ghali, aki hajdani egyiptomi 

külügyminiszterként a marokkói vezetéssel rendkívül szívélyes kapcsolatokat ápolt) a 

marokkóiaknak kedvezett.450 Így az 1992-ben tervezett választások a szavazásra jogosultságról 

vallott nézeteltérések miatt elmaradtak, ugyanis a Polisario szerint továbbra is csak az 

őslakosoknak van joga dönteni a terület jövőjéről, a frissen betelepült marokkóiaknak nincs.451 

A marokkói hatóságok vitatták ezt, és az utóbbi években a nyugat-szaharai területre betelepült 

marokkóiaknak is azonos jogokat követeltek. A viták oda vezettek, hogy majdnem 

felmondták a Világszervezet által nagy nehezen létrehozott tűzszünetet, és bár a szembenálló 

felek megegyezésre jutottak, a légkör közöttük jó ideig fagyos maradt.452 

 Az ENSZ alkalmazottai 1994. augusztus 28-án kezdték meg a szavazásra jogosultak 

összegyűjtését, illetve adataik rögzítését.453 Annak ellenére, hogy a szavazásra jogosultak 

adatait összegyűjtő iroda majdnem teljesen befejezte a munkáját, a folyamatot 1994. 

december 22-én a marokkói kormány tiltakozása miatt megszakították. 1995. március 12. és 

25. között II. Hasszán az USA-ba utazott. Ezt megelőzően tárgyalt Washingtonban Mohamed 

Abdelaziz, a Polisario főtitkára, aki azzal vádolta az ENSZ-et, lehetővé tette, hogy Marokkó 
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181000 választót Nyugat-Szaharába vihessen a népszavazásra.454 Így a Világszervezet és a 

Polisario közötti kapcsolat rendkívüli módon elhidegült, és a különböző korlátozások miatt a 

katonai megfigyelők munkája szinte ellehetetlenedett a felkelők által ellenőrzött területeken. 
455 A helyzetet az is bonyolította, hogy az ENSZ alkalmazottak nem tudták folytatni a 

választásra jogosultak összeírását, mivel mind a Polisario, mind a marokkói kormány 

bojkottálta a munkájukat (1996.).456 Mivel a Világszervezet munkatársai csak korlátozottan 

voltak képesek dolgozni, az ENSZ főtitkárának javaslatára a misszió létszámát jelentősen 

csökkentették.457 

Az ENSZ a békés megoldás reményében újra elkezdett közvetíteni a szembenálló 

felek között.458 Gyanakvásuk és a bizalmatlan légkör ellenére 1997 szeptemberében az 

amerikai Houston városában újabb tárgyalások kezdődtek a terület sorsának rendezéséről.459 A 

tárgyalások sikerrel zárultak, eredményeként elfogadták és nyilvánosságra hozták a Houstoni 

Egyezményt, amely az 1991-ben elfogadott ENSZ béketerv ismételt megerősítése volt. Még 

az egyezmény megkötése előtt, ebben az évben történt még egy igen fontos esemény, mivel 

ezután a további egyeztetéseket James Baker, az USA korábbi külügyminisztere, az ENSZ 

főtitkár különleges megbízottja koordinálta.460 Ugyanebben az évben tárgyalásokat folytattak 

Londonban is,461 és megtörtént az, amire senki sem számított. A Marokkói Királyság 

képviselői és a Polisario képviselői több évtizedes, gyűlölettel teli háborúskodás után június 

23-án közvetlen kapcsolatba léptek egymással, és tárgyalásokat folytattak Lisszabonban.462 

Ezután az ENSZ alkalmazottak a menekülttáborokban is elkezdték a potenciális szavazásra 

jogosultak összegyűjtését, így a SADR által szaharávi származásúnak elismert törzsek 

szavazóképes, szavazásra jogosult tagjait teljes egészében felmérték, és azok felkerültek a 

szavazólistákra (1998. augusztus). Még ez év novemberében az ENSZ főtitkár, Kofi Annan 

látogatást tett a területen, majd 1999. június 15-én a MINURSO munkatársai elkezdték annak 

a három törzsnek a nyilvántartásba vételét, akiknek a származásával kapcsolatban viták 

merültek fel. Az ENSZ nyilvántartásaiban a H 41, H 61 és J51/52-es elnevezésű 

csoportokként,463 míg Marokkónál az a' it Usa, aft Baamrane, aft en-Nos, azoafit, cheraga, aft 
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yarra, beni buvahl, beni zerual, chenacla, entifa, rif, r’hamna, seraghna, ulad settout, ghomara, 

zanti és lamiar törzsek néven tartották őket nyilván. Még így is, a lamiar törzshöz tartozó 

marokkóiak és a Polisario közötti vitás kérdések ellenére is, még ebben az évben elkészült az 

első, nyilvánosságra hozott lista, amely pontosan 86.381 választásra jogosult személy nevét 

tartalmazta. A szavazásra 147 249 fő jelentkezett, adataikat az ENSZ munkatársai rögzítették, 

és az előre meghatározott kritériumok alapján (nemzetiségi hovatartozás bizonyíthatósága) 

felkerülhettek a szavazólistákra.464 

 A marokkói kimutatások szerint ellenben csak 84 251 fő jogosult szavazásra az 

alábbiak szerint: 

•  a Marokkó területén élő szaharávi származású személyek:  46255, 

•  a menekülttáborokban élő szavazóképes szaharáviak:  33786, 

•  a Mauritánia területén élő szaharávi származású személyek:  4210. 

Mindenesetre a vitatott hovatartozású törzsekből több mint 79000 fő jelentkezett, de csak 

51220 fő töltötte ki a szavazásban részt venni kívánók űrlapját, és közülük csak 2130 főt 

ismertek el szavazásra jogosultnak.465 A marokkói kormány arra alapozta azt a követelését, 

hogy a vitatott hovatartozású törzsek tagjai is szavazhassanak, mivel azok a korábban 

marokkói területekre menekült szaharáviak leszármazottai.  

A marokkóiak az alábbi eseteket tárták bizonyítékként az ENSZ tisztviselői elé: 

• 1884-ben, amikor a spanyolok elfoglalták Dakhla városát, több száz helybéli menekült az 

oulad slim törzsből marokkói területre. 

• Amikor 1919-ben a spanyol csapatok Penez ezredes vezetésével elfoglalták Tarfaya 

városát, a környéken lakók jelentős része Marokkóba menekült. 

• 1934-ben, amikor a spanyolok létrehozták az első katonai helyőrséget El-Aaiunban, több 

szaharávi települt át a marokkóiak fennhatósága alá tartozó területekre. 

• 1958-ban a francia hadsereg „Ecouvillon” hadműveletének következtében több szaharávi 

harcolt a marokkói felkelők közt, és a családjaik marokkói területen éltek. 

 A marokkói állításokat - bizonyíthatóság hiányában - az ENSZ képviselői nem 

fogadták el, így a vitatott törzsek tagjainak jelentős része nem került fel a szavazásra 

jogosultak listájára. Miután a szavazatra jogosultak nyilvántartásba vétele befejeződött, a 

Világszervezet főtitkárának nyomatékos kérésére 2000 áprilisában James Baker látogatást tett 

Algériában, Marokkóban és a Polisario által felügyelt területeken. Bár minden, a vitában 

érdekelt féllel tárgyalt, kézzelfogható eredmények nélkül tért vissza New Yorkba. Később a 
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marokkói kormány és a Polisario képviselői Londonban újra tárgyalóasztalhoz ültek, de 

hamarosan el is hagyták azt.466 Ezután Baker egy új találkozót kezdeményezett Genovába, 

ahol a terület további jövőjéről, a marokkói hadifoglyok elengedéséről tárgyaltak.467 Sajnos, 

megegyezésre nem került sor, így Baker augusztusban egy harmadik utas variációt ajánlott a 

Polisario vezetőinek (Framework Agreement),468 amelynek keretén belül a marokkói kormány 

egy lényegesen kibővített autonómiát ajánlott fel a nyugat-szaharai területeknek.  

 A referendum többszöri elhalasztása miatt a feszültség oly mértékben növekedett, 

hogy a Polisario a fegyveres harc újrakezdésén gondolkozott, és jelentős katonai erőket vont 

össze a Berm közelében.469 A probléma megoldását James Baker továbbra is abban látta, ha a 

szaharávi nép elfogadna egy széles körű autonómiát Marokkó fennhatósága alatt, a terület 

jövőjéről szóló választásokat pedig egy későbbi időpontban tartanák meg (5 éves együttélési 

időszak után), akkor az összes helyi lakos (a betelepültek is) jogosult lenne szavazni, mivel 

legalább egy éve folyamatosan a nyugat-szaharai területeken élnek.470 A marokkóiak némi 

gondolkozási idő után elfogadták a javaslatot, a Polisario viszont ismételten visszautasította 

azt. Baker az algériai elnököt, Abdelaziz Bouteflikát is felkereste, és próbálta meggyőzni az új 

javaslat előnyeiről, a tárgyalások mégis megakadtak.471 Ekkor Mauritánia, Algéria és a 

Polisario meghívást kapott Pinedaleba (USA, Wyoming), ahol a rendezési terv továbbviteléről 

tárgyaltak, megint csak eredmények nélkül (2001. augusztus 27-29.). A tárgyalások során a 

marokkói uralkodó, II. Hasszán elhalálozott (1999. július. 23.), és a trónon az addig alig 

ismert fia, VI. Sidi Mohamed követte. 472 

 Az új uralkodó kezdeti lépéseit sokan örömmel fogadták, mivel az apja régi 

tisztviselői közül elbocsátott olyanokat, akikről köztudott volt, hogy ellenzik a Polisarioval 

való békekötést (köztük a belügyminisztert is).473 A bebörtönzött politikai foglyoknak 

amnesztiát hirdetett, így trónra lépésével sokan visszanyert szabadságukat is ünnepelhették. 

Sajnos, a gyors békekötésben reménykedőknek csalódnia kellett, ugyanis az új uralkodó, bár 

másképp, de apja politikáját folytatja Nyugat-Szaharával kapcsolatosan.474 
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Sajnos, egyre többen vannak a Polisario vezetői között is, akik azt vallják, hogy az 

ENSZ impotens szervezetként működik, illetve a marokkóiakat támogatja, ezért célszerűbb 

lenne újra fegyverrel érvényt szerezni jogaiknak. Ez részben abból a frusztrációból fakad, 

hogy a marokkói kormány, bár komoly terhet ró rá a megszállás, mégis képes azt 

finanszírozni.475 Az elfoglalt területeket bizonyos mértékig fejlesztették, alapvető, élhető 

életszínvonalat teremtettek, így az emberek többsége belenyugodott a megszállás tényébe, és 

élvezi annak gazdasági előnyeit.476 Marokkó a nemzetközi diplomáciában sikeresen használja 

ki azt a tényt is, hogy ő az USA legrégebbi és egyik legértékesebb arab szövetségese, mivel 

stratégiai elhelyezkedésénél fogva, és mint a második legnagyobb arab ország fontos szerepet 

tölt be a muzulmán világban. Most meg különösen fontos szerepe lehet, amikor az USA 

szövetségeseinek jó részéről kiderült, hogy néhányan az amerikai érdekeltségeket támadó 

terrorszervezeteket támogatják, illetve azokkal szoros kapcsolatban állnak.477 Ennek tükrében 

mindjárt érthető, hogy Marokkó 1950 óta az ötödét kapja az afrikai kontinens számára 

folyósított USA segélyeknek.478 A Marokkónak nyújtott katonai segély összege az évek 

folyamán megközelítőleg 1 milliárd dollár, míg a gazdasági segély összege 1, 3 milliárd 

dollár volt.479 Főleg a Reagan időszakban hangsúlyozták különösen Marokkó értékét, mint 

biztos szövetségest, mivel ebben az időszakban az USA hadereje korlátlanul használhatta a 

marokkói légteret, repülőtereket és tengeri kikötőket.480 A marokkóiak másik komoly 

szövetségese a mindenkori francia kormány, amely 1980 és 1984 között 300 millió frankos 

vissza nem térítendő segélyt (főleg saját gyártmányú fegyvereket) nyújtott nekik.481  

 A Polisario által felügyelt területeken ellenben nem történt számottevő fejlődés, a 

szervezet Algérián kívül mástól nem kap komolyabb segítséget. Az emberek többsége még 

mindig az algériai menekülttáborokban él, ahogy azoknak a katonáknak a családtagjai is, akik 

a „felszabadított” területen (Liberated zone) szolgálnak. A „felszabadított területen” többnyire 

csak beduinok élnek, és néhány kis lélekszámú város (falu) található.482 A szervezet nemcsak 

gazdasági téren (erős függés Algériától és más segélyszervezetetektől), hanem diplomáciai 
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476 Lehtinen, Terhi: The Sanctity of Borders and the Question of Western Sahara / Greed, grievance and weak 
states: overview of African conflicts, 173-174. o. 
477 Theofilopoulou, Anna: The United Nations and Western Sahara – S Never-ending Affair / 
http://www.usip.org/files/resources/sr166.pdf (letöltés ideje: 2010.09.27) 
478 Csak Egyiptom kap Marokkónál nagyobb anyagi támogatást az USA-tól. - Zoubir, Yahia H. - Benabdallah-
Gambier, Karima: i.m. 188-89. o. 
479 Cordesman, Anthony H.: i.m. 79-84. o. 
480 Dean, David J.: i.m. 55. o. 
481 Volman, Daniel; Foreign Arms Sales and the Military Balance in the Maghreb, 213-214. o. 
482 European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), The Polisario Front – Credible Negotiations 
Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara? / 
http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf (letöltés ideje: 2010. 09. 23) 
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téren is hátrányba került, mivel a terület jövőjével kapcsolatos döntések az ENSZ-ben 

születnek meg. Ez kényszerű várakozásra készteti a Polisariot, amivel egyfajta előnyt biztosít 

a marokkóiak számára a már meglévő pozícióik erősítésére. A 2003-as Baker látogatás után 

(január-február) az ENSZ Biztonsági Tanácsa további két hónapra hosszabbította meg a 

MINURSO mandátumát (2003. május 27.), majd később ismételten 2004. április 31-ig, azóta 

pedig a világszervezet folyamatosan hosszabbítja a békefenntartóknak adott mandátumot. A 

Világszervezet több tagországa és vezető tisztségviselői közül azonban többen eredményt 

szerettek volna látni. Így nem rejtették véka alá csalódásukat, és Franciaország minden 

ellenállása dacára a Baker terv finomított változatát a Biztonsági Tanács 2003-ban tartott 

értekezletén elfogadták.483 A terv ugyan mindkét fél számára tett engedményeket, de független 

politikai elemzők és szakértők szerint még mindig Marokkónak kedvez. A végleges terv 

szerint négy vagy maximum öt év elteltével népszavazást tartanának a terület jövőjéről, addig 

pedig Nyugat-Szahara széles körű autonómiával rendelkezne a Marokkói Királyságon belül.484 

 A terv szerint (ami az óta sem valósult meg) létrehoznának egy szervezetet, amely a 

területtel kapcsolatos döntéseket készítené elő, szervezné a mindennapi életet és tartaná a 

kapcsolatot a marokkói hivatalos szervezetekkel (Western Sahara Authority-WSA). Az 

átmeneti időszak alatt a helyi pénzügyek, a helyi adók, oktatás, halászat, biztonsági kérdések 

és más, a terület életét befolyásoló ügyek a WSA hatáskörébe tartoznának, míg a külügyek és 

a védelmi terület továbbra is Marokkó irányítása alatt maradna. Miután véget ér az átmeneti 

időszak, népszavazást tartanának, amely eldönti a terület végleges sorsát. Közben az ENSZ 

felügyelete alatt megkezdődne a menekültek visszatelepítése is a nyugat-szaharai területekre. 

A helyiek választhatnának az új államként a teljes függetlenség, a Marokkón belüli 

autonómia, illetve a Marokkóba való teljes beolvadás között. Szavazásra jogosult lesz minden 

olyan 18. életévét betöltő és Nyugat-Szahara területén élő lakos, aki 1999 óta állandó 

lakosként van nyilvántartva, akiket az ENSZ nyilvántartásba vett és szavazásra jogosultnak 

minősített, és azok a menekülttáborokban élők, akik a menekültügyi iroda által készített 

„visszatelepítendő lakosok hivatalos listáján” szerepelnek. Bár a marokkói szervek nem 

tudták elérni, hogy az itt szolgálatot teljesítő katonák (170 000 fő) szavazhassanak, de a 

marokkói területekről betelepültek miatt a szavazás igen szoros lesz mindkét fél számára.485 

Ezt a veszélyt jelzi, hogy a Marokkói Külügyminisztérium hivatalos tiltakozó jegyzéket 

jutatott el a világszervezet akkori főtitkára, Kofi Annannak, amelyben kritizálták a Baker 

                                                 
483 Zoubir, Yahia H. - Benabdallah-Gambier, Karima: i.m. 194-95. o. 
484 Theofilopoulou, Anna: The United Nations and Western Sahara – S Never-ending Affair / 
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tervet és az algériai kormány szerepét a terv kidolgozásában. Az azóta eltelt években persze 

finomodott az álláspontjuk, és már támogatják a tervezetet amennyiben az csak az autonómia 

kérdését érinti, és nem a függetlenséget pártolja.486 

 Míg a marokkói vezetés hivatalosan nem adott választ, a Polisario mindenkit 

megdöbbentett azzal, hogy hivatalos nyilatkozataiban üdvözölte és elfogadta az új 

tervezetet.487 Ezt több szakértő azzal magyarázza, hogy a Polisario véglegesen kimerült, és 

képtelen a további fegyveres harcra, illetve belső torzsalkodások bomlasztják; a közemberek 

és a vezetők jelentős része is belefáradt a majd három évtizede folyó harcokba. Az azóta eltelt 

időszakban Marokkó a kivárás politikáját választotta abban a biztos tudatban, hogy az általa 

elfoglalt területekről úgysem tudja senki kivonulásra kényszeríteni.488 Bár az általa megszállt 

területeken jelentősen megerősödött a Polisarioval szimpatizálók tábora, és már-már intifádát 

hirdetnek a függetlenségük megszerzéséhez,489 azonban a világ közönye vagy éppen a 

konfliktus kerülése miatt (egyszerűbb egy békefenntartó missziót működtetni, mint egy 

fegyveres konfliktust felszámolni!),490 úgy tűnik a jelenlegi helyzet továbbra is fennmarad, 

akár szavazással, akár a nélkül. 

3.2. MINURSO 

 1985-ben az ENSZ főtitkára az Afrikai Egység Szervezetével (Organisation of African 

Unity, OAU) közösen elhatározta egy misszió létrehozását, amely a terület végleges sorsának 

rendezését tűzte ki céljául. A tervezett misszióval mind a Marokkói Királyság, mind a 

Polisario egyetértett, de csak 1988. augusztus 30-án sikerült megállapodniuk.491 

1990-ben az ENSZ főtitkára egy jelentést (S/21360) juttatott el a Biztonsági Tanácsnak, 

amely egy már teljes egészében kidolgozott terv volt, s ez lehetőséget kínált az évek óta 

eszkalálódott fegyveres konfliktus békés megoldására. A tervezetet a Tanács 1991. április 29-

én a 690-es határozat néven elfogadta, amellyel egyben eldöntötték egy, a terület végleges 

hovatartozását elősegítő ENSZ misszió (United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara) létrehozását is.492 Ez a terv átmeneti időszakot biztosított, és a főtitkár 

különleges megbízottja (Special Representative of the Secretary-General, SRSG) megbízást 
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kapott arra, hogy a misszió összes felmerülő kérdéseivel, illetve a terület jövőjével 

kapcsolatos majdani „népszavazással” összefüggő döntéseket előkészítse és lebonyolítsa. A 

kérdés az volt, hogy a terület lakosai hogyan döntenek: független államként vagy Marokkóba 

integráltan kívánnak-e a továbbiakban élni. A megbízott feladatai közé tartozott a misszió 

civil alkalmazottainak, katonáinak és rendőreinek irányítása. Az eredeti tervekben a 

MINURSO tervezett létszámában 800-1000 civil alkalmazott, 1700 katonai megfigyelő és 

egy 300 fős rendőri egység szerepelt.493 

A misszió az alábbi feladatok ellátását volt hivatott végrehajtani: 

• Ellenőrizni a tűzszünetet, és hitelesíteni a marokkói csapatok létszámának csökkentését 

a nyugat-szaharai területeken. 

• A marokkói és a Polisario csapatok figyelése a megadott területeken, különös tekintettel 

az esetleges csapatösszevonásokra vagy a készülődő támadásokra. 

• Elérni a marokkói börtönökben lévő politikai foglyok szabadon bocsátását. 

• Felügyelni a Nemzetközi Vöröskereszt bevonásával - a hadifoglyok cseréjét. 

• Megvalósítani az ENSZ által szorgalmazott hazatelepítési akciót, amelynek keretén 

belül biztosítanák a menekültek szabad visszaköltözését korábbi lakóhelyeikre. 

• Azonosítani és nyilvántartásba venni azokat, akik jogosultak lesznek részt venni a 

terület jövőjéről tartandó népszavazáson. 

• Megszervezni és biztosítani a szabad és tiszta szavazást, majd közzétenni a hivatalos 

eredményt.494 

 1991. május 24-én az ENSZ főtitkára hivatalosan is javaslatot tett a szembenálló felek 

közti tűzszünet kezdőnapjára (szeptember 6). A dátumban a harcban álló felek egyetértettek, 

mégis úgy tűnt, hogy a tűzszüneti megállapodás mégsem jöhet létre. A marokkói hadvezetés 

még a tűzszünet kihirdetése előtti hónapban Bir-Lahlou és Tifariti térségében átfogó támadást 

indított a Polisario csapatok ellen. A kezdeti sikerek után a marokkói csapatok visszavonultak 

a Berm mögé.495 Az ENSZ diplomáciai erőfeszítéseit végül siker koronázta, így mégis létrejött 

a hivatalos tűzszünet Marokkó és a Polisario között. A megállapodást követően 100 katonai 

megfigyelőt küldtek a tűzszünet betartásának ellenőrzésére, de ezt a létszámot rövidesen 228 

főre bővítették, amely a területre telepített logisztikai és adminisztratív részlegekkel is 

kiegészült.496  Ebben az időszakban a MINURSO feladata a tűzszüneti megállapodás 
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ellenőrzése és a lehetséges összecsapások megelőzése volt. A misszió főhadiszállását 

Laayoun városában hozták létre, míg az ellenőrzött szaharai területeken két 

szektorparacsnokságot létesítettek Dakhla (Déli szektor) és Smara (Északi szektor) 

központokkal. Ezen kívül az algériai Tindufban egy összekötő irodát állítottak fel, hogy 

könnyebben együttműködhessenek az algériai hatóságokkal és a Polisarioval.497 A következő 

lépésként 1993-ban létrehozták azt az irodát, amely a szavazásra jogosultak adatait dolgozta 

fel, illetve a szavazólisták elkészítéséért felelt. Az előkészítő munkát 1994 augusztusára 

befejezték, és elkezdték a szavazásra jogosultak adatainak összegyűjtését és feldolgozását.498 

Munka közben elég sok gondot okozott az a tény, hogy a szembenálló felek több esetben is 

nehezítették az iroda munkatársainak tevékenységét, illetve vitatták a másik oldal által 

delegált szavazókat.499 A szervezés nemcsak Marokkóban, hanem Mauritániában is folyt, a 

főtitkár képviseletében Erik Jensen találkozott a mauritániai elnökkel, Maaouya Ould Sidi 

Ahmed Tayával. A találkozó célja az volt, hogy Mauritánia területén is létrehozhassanak egy 

azonosító irodát az ott élő szaharávi származásúak nyilvántartásba vételére.  

 A tárgyalások eredményeként Nouadhibouban az ENSZ megnyithatta azt a hivatali 

helyiséget, ahol az állam területén élő, szavazásra jogosult szaharávi nemzetiségűek adatait 

gyűjtötték össze. Azonban a problémák gyarapodása miatt az ENSZ főtitkára 1996 májusában 

megszüntette a szavazásra jogosultak nyilvántartásba vételét. Ezután az iroda munkatársainak 

és a rendőröknek a létszámát megközelítően 20%-kal csökkentették (1996. május 28.).500 Az 

iroda csak 1997 decemberében kezdhette el újra a munkát, ezt 1998. szeptember 3-án be is 

fejezte. Ez időtől fogva a misszió katonai jellegű feladatai kerültek előtérbe, így a tűzszünet 

betartatására, a járőrözésekre, a katonai egységek ellenőrzésére és az ENSZ jelenlét 

felmutatására helyezték a hangsúlyt. A Világszervezet vezetőinek döntése értelmében 2003. 

október 31-vel a teljes iroda és a rendőri részleg „ideiglenesen” megszűnt, és az általuk 

feldolgozott és összegyűjtött anyagot Genovába, az ENSZ központba szállították.501 
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3.3. A MINURSO FELÉPÍTÉSE 

 A MINURSO a Világszervezet főtitkárának (United Nations Secretary General-

UNSG) van alárendelve, azonban vezetői jogait különleges megbízottja (Special 

Represantative of the Secretary General-SRSG) gyakorolja, aki egyben a misszió első számú 

vezetője is. A jelenlegi különleges megbízott Julian Harston (Nagy-Brittania). A misszió 

katonai irányítását a misszió katonai parancsnoka (Force Commander-FC) az ENSZ 

főtitkárának felkérése és a Biztonsági Tanács egyetértése alapján végzi. Munkáját a főtitkár 

különleges megbízottjának egyidejű informálásával, az ENSZ New York-i székházában lévő 

katonai tanácsadó felügyeli. 

 A MINURSO központja a Marokkó által megszállt területek központjában lévő 

Laayoune városában található. A misszióban 231 katonai személy és 6 rendőrtiszt teljesít 

szolgálatot, beleértve a katonákat vezető tábornokot (jelenleg Zhao Jingmin vezérőrnagy, 

Kína) ebből 203 fő katonai megfigyelőként, míg további 27 fő más, a misszió irányítását 

kiszolgáló és biztosító munkakörökben tevékenykedik (20 fős malajziai egészségügyi csoport 

és 7 fős ghánai tiszthelyettesekből álló hivatalnokcsoport).502 

A misszióba az alábbi államok küldenek katonai megfigyelőket: 

Argentína, Ausztria, Banglades, Guineai Köztársaság, Dél-Korea, Egyiptom, Salvador, 

Franciaország, Ghána, Görögország, Honduras, Horvátország, Írország, Kenya, Kína, 

Lengyelország, Magyarország, Malajzia, Mongólia, Nigéria, Olaszország, Oroszország, 

Pakisztán, Srí Lanka és Uruguay. 

Ezen kívül 103, a világ minden tájékáról származó nemzetközi és további 146 helybéli 

alkalmazott segíti a MINURSO munkáját.503 A szervezet részlegei között nem szerepel a 

korábban már megszűntetett Azonosítási Részleg, de a későbbiekben az ő munkájukról is 

szeretnék írni.  

 A műveleti területen, olyan helyeken hoztak létre járőrtáborokat (team site), ahol 

elhelyezkedésük és megközelíthetőségük miatt lehetőségük van egy adott terület 

ellenőrzésére. A szektorokat a misszió 2005-ös átalakításakor megszüntették, azóta a táborok 

közvetlenül a misszió parancsnoksága alá vannak bekötve.504 Ezekben a táborokban 

szolgálnak a misszióba katonákat küldő, az ENSZ vagy a küldő kormányok által kiképzett, a 

katonai megfigyelő munkára alkalmas tisztek. A MINURSO íratlan szabálya, hogy 

ugyanazon táborban, amennyiben lehetséges, két, azonos nemzethez tartozó katonai 
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megfigyelő csak kivételes esetben teljesíthet szolgálatot. Ezt természetesen csak a kisebb 

kontingenseket küldő országok katonáinál tudják hatékonyan alkalmazni. Ugyanezt az elvet 

próbálják meg érvényesíteni a főhadiszálláson szolgálatot teljesítőkkel kapcsolatban is. A 

táborok felépítéséről és az ott folyó munkáról a másik fejezetben írok, itt a parancsnokságon 

folyó munkát és az ott tevékenykedő részlegek munkáját mutatom be.505 

A parancsnokságon szolgálók - nagy általánosságban - a NATO szervezeteiben érvényben 

lévő struktúra alapján tagozódnak. A törzstisztek feladatait a misszió szabályzata (Standard 

Operating Procedures For Peacekeeping Operations-SOP) szabályozza. 

A parancsnokságon szolgáló törzstisztek feladatai és kötelmei:506 

• Szakmai kérdésekben javaslatokat készítenek elő a parancsnok, a törzsfőnök 

számára. 

• Együttműködnek a polgári szervezetekkel, koordinálják és irányítják a szakmai 

munkájukat. 

• Együttműködnek a többi katonai részleggel. (G1-személyügy, G3-hadműveleti 

szolgálat, G4-logisztikai szolgálat stb.) 

• A járőrtáborokban szolgálatot teljesítő és a szakmailag nekik alárendeltek szakmai 

felkészítése és ellenőrzése. 

• Különböző jelentések elkészítése a MINURSO és a New York-i parancsnokság 

számára. 

• A törzsfőnök naprakész informálása szakmai ügyekben. 

A parancsnokság állományában szolgálatot teljesítők: 

• Törzsfőnök (Chief of Staff-COS): A malajziai kormány és az ENSZ közötti 

megállapodás alapján Malajzia által betölthető nemzeti beosztás (ezredes). A katonai 

parancsnok távollétében ő irányítja a katonai megfigyelők munkáját, folyamatosan 

figyelemmel kíséri a napi ügyeket; szervezi és felügyeli a parancsnokságon folyó 

szakmai, katonai munkát. 

• Összekötő tiszt (Senior Liaison Officer-SLO): Az orosz kormány és az ENSZ közötti 

megállapodás alapján az Orosz Föderáció által betölthető nemzeti beosztás (ezredes). 

Feladata a Tindufban lévő katonai összekötő iroda vezetése, az itt szolgáló katonai 
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506 A következőekben taglalt beosztások és az azt ellátók feladatát a misszió érvényben lévő szabályzata 
tartalmazza. 
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megfigyelők munkájának irányítása, a Polisario vezetőivel és az algériai kormánnyal 

való kapcsolattartás.  

• Hadműveleti főtiszt (Chief Operations Officer-COPO): A ghánai kormány és az 

ENSZ között megkötött szerződés alapján Ghána által betölthető nemzeti beosztás 

(alezredes). A misszió kezdetétől 2003 januárjáig az Amerikai Egyesült Államok 

jelölte ki a beosztást ellátó tisztet, és csak a misszióból való távozásuk után került a 

beosztás a ghánaiakhoz. Fő feladata a misszió hadműveleti tervezésének irányítása, a 

katonai és járőrözési munka megszervezése és felügyelete. Műveleti kérdésekben a 

törzsfőnök tanácsadója, felel a különböző műveleti és szolgálati utasítások 

kidolgozásáért és azok alkalmazásáért, a missziós jelentések (OPORDS stb.) 

elkészítéséért, titkosításáért és a New York-i irányító központ tájékoztatásáért. A 

felelősségi körébe tartozik a parancsnokságon szervezett kiképzések, tanfolyamok és 

megbeszélések megszervezése, lebonyolítása, a szolgálatok felkészítése, ellenőrzése is. 

A főhadiszállás biztonsági ügyeivel is ő foglalkozik a civil biztonsági szolgálat 

(Security) és a marokkói biztonsági és rendészeti szervezetek bevonásával. 

• Személyügyi főnök (Chief Military Personal Officer-CMPO): A beosztást 

bármelyik nemzethez tartozó főtiszt megpályázhatja, de általában az afrikai országok 

tisztjei közül kerül ki. Fő feladatai közé a személyi munka szervezése és irányítása 

tartozik (szabadságolások, jelentések, személyügyi jellemzések, azonosítási kártyák 

elkészíttetése, vezénylések stb.). Ő értékeli a katonai megfigyelők beadványait és 

készíti elő azokat a parancsnoknak elbírálásra. Ő képviseli fegyelmi és más, a katonai 

megfigyelőket érintő ügyekben (baleset, haláleset stb.) a parancsnokot, és szervezi, 

illetve felügyeli a vizsgálóbizottság munkáját.  Személyügyi kérdésekben a törzsfőnök 

tanácsadója, ő készíti el a szolgálati beosztást az ügyeletes tisztek és a járőrök számára 

a főhadiszálláson. Kapcsolatot tart az egészségügyi főtiszttel, koordinálja az orvosi 

vizsgálatra vagy kezelésre érkező katonai megfigyelők utaztatását a táborokból a 

parancsnokságra, majd vissza. 

• Logisztikai főnök (Chief Logistic Officer-CLO): A beosztást bármelyik nemzethez 

tartozó főtiszt megpályázhatja. Feladata a misszió teljes körű logisztikai 

szükségleteinek biztosítása (élelmiszer, kenő, hajtó- és üzemanyag, ivóvíz, bútorzat, 

egyéb felszerelés stb.), a katonai megfigyelőpontok ellátása. Munkáját a civil 

logisztikai szolgálatokkal (General Service Section-Integrated Support Services) 

együttműködve hajtja végre. Felelős a logisztikai szabályzatok és utasítások 
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elkészítéséért és alkalmazásáért. Időszakonként köteles meglátogatni a táborokat, hogy 

személyesen is ellenőrizze a szektorok és a táborok logisztikai szolgálatait. 

• Együttműködési és jóléti főtiszt (Senior Coordination Officer-SCO): A beosztást a 

misszióban lévő hallgatólagos megállapodás alapján a dél-amerikai országok 

(Argentína, Salvador, Honduras, Chile és Uruguay) főtisztjei töltik be, rotációs alapon. 

Fő feladata az állomány kantin áruval való ellátása, a szabadidős programok 

megszervezése és lebonyolítása. Az ő felelősségi körébe tartozik az eltávozásra menő 

vagy szolgálati okokból a parancsnokságra érkező katonai megfigyelők szállásának 

biztosítása, a különböző katonai ünnepek (nemzeti napok, hivatalos rendezvények) 

megszervezése és lebonyolítása. Ugyancsak hozzá tartozik a katonai protokoll, az 

elektronikus és az írott sajtó képviselőivel való kapcsolattartás. 

• Kiképzési főtiszt (Force Training Officer-FTO ): a beosztást bármelyik nemzethez 

tartozó főtiszt megpályázhatja. Az összes kiképzési kérdés hozzá tartozik (szakmai 

tanfolyamok, arab, francia és spanyol nyelvi tanfolyamok szervezése, szakkiadványok, 

szabályzatok megjelentetése). Elkészíti a heti és havi jelentéseket, rendszeresen frissíti 

a misszió kiképzési terveit, és ellenőrzi a kiképzések végrehajtását (UNMO Mission 

Training Program-MTP). Rendszeresen ellenőrzi a szektorokban szolgálók 

képzettségét, szakmai tudását; szükség szerint előadásokat és tanfolyamokat szervez 

nekik.  Kiképzési feladatai mellett ő látja el a misszió sporttiszti beosztását is. 

• Egészségügyi főtiszt (Force Medical Officer-FMO): A malajziai kormány és az 

ENSZ közötti megállapodás alapján Malajzia által betölthető nemzeti beosztás 

(alezredes). Az ő feladata a maláj orvos csoport munkájának koordinálása és a 

misszióval kapcsolatos összes egészségügyi, orvosi és higiénés feladat szervezése, 

irányítása, ellenőrzése. 

• A malájziai orvoscsoport parancsnoka (Commander of Malasian Medical Unit-

CMMU): Az érvényben lévő nemzetközi megállapodások alapján a misszió orvosi 

ellátását a malajziai hadsereg által kiküldött húszfős katonaorvosi csoport biztosítja, 

saját parancsnokság alatt. A egység parancsnoka felel az orvosi csoport munkájáért és a 

misszió egészségügyi ellátásáért, együttműködve a marokkói katonai kórházzal 

(Casablanca) és a spanyol hadsereg tengerészeti kórházával (Las Palmas). 

• Adminisztratív segédtiszt (Aide-De-Camp-ADC): A beosztást a misszióban lévő 

hallgatólagos megállapodás és az azzal járó speciális kívánalmak miatt (francia 

nyelvtudás és kapcsolattartás a marokkói katonai szervezetekkel) a francia kontingens 
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századosa tölti be. Szervezi a parancsnok Marokkón belüli utazásait, találkozóit; 

kapcsolatot tart a helyi szervezetek vezetőivel, részt vesz a hivatalos találkozókon, és 

jegyzőkönyvet készít az ott elhangzottakról. Lebonyolítja a parancsnoki iroda 

levelezését, részt vesz az irodai munka megszervezésében és kivitelezésében, 

végrehajtja a parancsnok utasításait. 

• Szárnysegéd (Military Assistant of Force Commander): Általában a misszió 

parancsnokával azonos nemzetiségű százados tölti be ezt a beosztást. Feladatai közé 

tartozik a parancsnok találkozóinak megszervezése, lebonyolítása és az ott 

elhangzottak jegyzőkönyvi rögzítése, a parancsnok levelezésének intézése, a napi 

beérkezett posta áttekintése és osztályozása, a parancsnok hivatalos beszédvázlatainak 

elkészítése, esetleges tisztázása. A hivatalos rendezvényeken való megjelenéseken 

fotókat készít, az eseményeket pedig dokumentálja, majd archiválja későbbi 

felhasználásra (belső kiadványok, sajtó stb.). Az adminisztratív segédtiszt távollétében 

annak feladatait is ő látja el, kettőjük közül ő a rangidős. 

• Segédtiszt (törzsfőnöki-Military Assistant To The Chief Of Staff): A törzsfőnök 

által kiválasztott, többnyire azonos nemzetiségű százados tölti be a beosztást. A 

törzsfőnök számára adminisztrációs feladatokat végez. Előkészíti és megszervezi annak 

programjait, kapcsolatot tart a különböző katonai szervezetekkel és szekciókkal. 

Munkaköre lényegében megegyezik a parancsnoki segédtisztével. 

• Vezénylő tiszthelyettes (Force Sergeant Major - FSM): Az érvényben lévő 

megállapodás alapján ghánai tiszthelyettes, főtörzsőrmester vagy zászlós tölti be ezt a 

beosztást. Kiemelt szerepe van a különböző katonai rendezvények lebonyolításában, ő 

felel a katonai megfigyelők előírás szerinti öltözködéséért; fegyelmi kérdésekben pedig 

ő a misszió parancsnokának a tanácsadója. A vezénylő tiszthelyettes szervezi, irányítja 

és ellenőrzi a parancsnoki iroda alárendeltségébe tartozó tiszthelyettes katonák 

munkáját. Elkíséri a parancsnokot hivatalos útjaira, és segít a segédtisztnek a program 

lebonyolításában. 
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A misszió parancsnokságán az alábbi részlegek működnek: 

Személyügyi részleg: A személyügyi részleg feladatai közé tartozik az összes, a MINURSO 

állományába tartozó katonai megfigyelőt érintő személyügyi feladat (utazás, szolgálati út, 

váratlan halálest, baleset, orvosi vizsgálat vagy kezelés stb.) végrehajtása, a katonai 

igazolványok elkészíttetése, különböző jelentések kidolgozása, véleményezése; 

segítségnyújtás vallási és lelkiismereti kérdésekben, a fegyelmi bizottságok létrehozása és 

működtetése. A részlegnél a parancsnokon kívül további két tiszt és két tiszthelyettes teljesít 

szolgálatot. A tiszthelyettesek nyilvántartói és irodai alkalmazotti munkát végeznek a 

DCMPO szakmai irányítása alatt, a szolgálati elöljárójuk azonban a misszió vezénylő 

tiszthelyettese. 

Tervezési és Hadműveleti részleg: A felderítés (G2) és a hadműveleti-tervezési részleg - 

főleg az élőerő hiánya miatt - összevonva működik. A részleg munkáját a hadműveleti főtiszt 

irányítja (Chief Operation Officer - COPO). Feladataik közé tartozik a misszión belüli 

mindennemű katonai tervezés, adatgyűjtés, az információk feldolgozása és kiértékelése, a 

katonai megfigyelők napi munkájának (járőrszolgálat és egyéb szolgálati feladatok) 

koordinálása. A részlegen belül öt tiszt teljesít szolgálatot (hadműveleti főtiszt helyettese, 

légiforgalmi tiszt és további három törzstiszt). 

A hadműveleti főtiszt helyettese (Deputy Chief Operations Officer-DCOO): Ő felel a 

részlegben dolgozó tisztek munkájának megszervezéséért, tartja a kapcsolatot a szektorok és a 

táborok hadműveleti és felderítő tisztjeivel, ellenőrzi az adatgyűjtést, feldolgozást és a 

jelentések eljuttatását a New York-i műveleti központnak. 

Légiforgalmi tiszt (Air Liaison Officer-ALO ): Ő felelős a misszión belüli légi szállítások, a 

légi felderítések, kiképzések és mentések megszervezéséért és azok koordinálásáért. Feladatai 

közé tartozik a légibiztonsági előírások alkalmaztatása és maradéktalan betartatása a katonai 

megfigyelőkkel. Elkészíti az utazási listákat (Flight Manifest), és megszervezi a speciális 

járatokat a helyi katonai és civil légiforgalmi szolgálatokkal együttműködve. 

Törzsműveleti tisztek (Staff Operations Officers-SOO): Feladatuk a táborok napi 

működésének ellenőrzése, a szolgálatok felkészítése, irányítása és ellenőrzése, a beérkező 

felderítési adatok feldolgozása (ORBAT), majd értékelése a misszió parancsnoka számára. 

Részt vesznek a különböző utasítások kidolgozásában, ellenőrzik a katonai megállapodások 

és a tűzszüneti megállapodás betartását, illetve megsértésük esetén elkezdik az ügyek 

kivizsgálását. Elkészítik a napi, heti, havi és más időszakos jelentéseket (SITREP stb.) a 

misszió és az ENSZ vezetői számára. A hadműveleti főtiszt helyettesi, a légiforgalmi tiszti, a 

törzstiszti beosztások ellátásának feltétele főtiszti rendfokozathoz kötöttek. 



101 

Logisztikai részleg: Mint mindenhol máshol, itt is talán ennek a részlegnek van a legnagyobb 

felelőssége és leterheltsége, hiszen üzemanyagra, élelmiszerre, ivóvízre és más logisztikai 

anyagokra mindig szükség van. Az anyagok szállítását a nagy távolságok miatt többnyire 

három helikopterrel (MI-8) és három Antonov típusú szállító repülőgéppel végzik, ami az 

együttműködő részlegektől napi kapcsolatot és folyamatos koordinációt követel. A gépeket az 

ENSZ az ukrán és az orosz legénységgel együtt az országaiktól bérli, általában hathónapos 

időszakokra. 

 A logisztikai ellátás felelőssége elsősorban a misszió civil, azaz nem katonai részét 

érinti, ami már csak azért is érthető, mivel a katonai megfigyelők a parancsnokságon általában 

csak 4-6 hónapot töltenek el egy-egy beosztásban. A táborokban és a szektorparancsnokságon 

a helyzet speciális volta miatt viszont csak katonai megfigyelők végeznek logisztikai munkát, 

míg a polgári logisztikai szolgálat a parancsnokságon (Laayoune) települ. A polgári 

szakemberek (a katonákkal együttműködve) a misszión belül biztosítják az alábbi 

szolgáltatásokat: járművek javítása és szervizelése, szállítás, hírközlés, pénzügyi és egyéb 

adminisztrációs feladatok. A logisztikai részleget a logisztikai főtiszt irányítja, és a részlegen 

belül az alábbi beosztások találhatók: 

Logisztikai főtiszt helyettese (Deputy Chief Logistics Officer): A karbantartási és a 

működtetési ügyekért felel. Őhozzá kerülnek be a táborok működtetésével kapcsolatos 

anyagok, ő felel a tűzvédelmi feladatok végrehajtásáért, az aggregátorok és más, a táborokban 

található műszaki eszközök javításáért, esetleges pótlásáért. A javítóműhelyeknek a katonai 

szervezet részéről ő jogosult bármilyen feladatot adni, illetve ő szervezi meg a technikusok 

időleges kitelepülését a táborokba. 

Szállítási és tervező tiszt (Transport and Plans Officer): Ő felel a katonai megfigyelők 

által használt összes gépjármű karbantartásáért és javításáért, a hajtó- és kenőanyagok, illetve 

a repülőgépek üzemanyag-ellátásért. Ugyancsak az ő feladatai közé tartozik a logisztikai 

részleg jelentéseinek véglegesítése, majd eljuttatása a címzett szervezetekhez. 

Ellátó tiszt (Supply Officer): Hozzá érkeznek be a táborokból a különböző anyagi 

igénylések (az élelmiszer és üzemanyag kivételével), amelyeket a mindenkori szükségletek és 

a rendelkezésére álló raktári készletek függvényében biztosít. Napi kapcsolatot tart az 

ellenőrzési és számviteli részleggel (Procurement), a polgári logisztikusokkal, a raktárak 

vezetőivel és a minőségi ellenőrökkel (Receiving and Inspection-R&I ). 

Élelmezési tiszt (Food Officer): Hozzá tartozik az összes, a katonai megfigyelők 

élelmezésével kapcsolatos feladat. Figyelemmel kíséri a táborokban folyó élelmezési munkát, 

a heti és havi raktárkészlet jelentések eredményeit, ellenőrzi és jóváhagyja az 
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élelmiszerigényléseket. A higiénés tiszttel közösen folyamatosan ellenőrzi az élelmiszerek 

minőségét, együttműködik a polgári logisztikusokkal és a beszállító cégekkel. Külön az ő 

feladatai közé tartozik a szállítók által benyújtott számlák ellenőrzése, és csakis az ő 

engedélyével történhet a missziót élelmiszerrel ellátó cégek kifizetése. A logisztikai 

részlegben lévő beosztásokat főtiszti rendfokozatú tisztek tölthetik be, szakmai alkalmasság 

esetén azonban a misszió katonai parancsnokának engedélyével ezeket, mint szakbeosztást, 

százados is elláthatja. 

Együttműködési és jóléti részleg (Welfare and Coordination): Ez a legkisebb részleg a 

misszióban. Ők felelnek a katonai megfigyelők kantin áruval (cigaretta, alkohol, édesség stb.) 

történő ellátásáért, a szabadidős programok megszervezéséért és lebonyolításáért a misszió 

teljes területén. A részleg parancsnokán kívül két másik tiszt teljesít szolgálatot a 

parancsnokságon: 

Jóléti tiszt (Welfare Officer): Ő működteti a misszión belüli bolthálózatot, az áru 

beszerzése, a termékek beárazása és a táborokba történő eljuttatása ő feladata és felelőssége. 

Ő kezeli a katonai megfigyelők jóléti alapjában található pénzösszeget, és szükség szerint 

kulturális (DVD lemez, videó kazetta, társasjátékok stb.) és sporteszközöket vásárol belőle. Ő 

az, aki megszervezi a különböző sport és kulturális programokat, együttműködve a többi 

részleggel.  

Szervező tiszt (Coordination Officer): Az ő feladatai közé tartozik a táborokból Laayouneba 

érkező megfigyelők elszállásolása, az újonnan érkezők fogadása, a különböző katonai és 

protokolláris rendezvények megszervezése és levezénylése (nemzeti napok, kitüntetések 

átadása stb.). Kapcsolatot tart a marokkói és a spanyol szállodákkal, utazási irodákkal és más 

turisztikai szervezetekkel, és rajtuk keresztül biztosítja a szabadságra hazautazó tiszteknek a 

repülőjegyet. 

Kommunikációs részleg: Mivel a misszió három ország területén teljesít szolgálatot, a 

terület hiányos infrastruktúrája miatt a távközlési szakemberek saját, a missziót befogadó 

államoktól független hírközlési rendszert fejlesztettek ki. A kommunikációs részlegben 

szolgálatot teljesítők a polgári szakemberekkel (ENSZ alkalmazottak) együttműködve a rádió 

(hosszú és rövidhullámú, VHF és HF) és a telefonos rendszert működtetik; karbantartják, 

javíttatják a számítástechnikai és a híradástechnikai eszközöket (faxgépek, computerek, 

fénymásolók stb.). A részlegben két tiszt teljesít szolgálatot, akik főtiszti rendfokozattal 

rendelkeznek. 

Kommunikációs főtiszt (Force Communication Officer-FCO): Szorosan együttműködik a 

polgári kommunikációs részleg vezetőjével, akivel közösen tervezik meg az 
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eszközbeszerzéseket, koordinálják a katonai és polgári részlegek, valamint a javító részleg 

munkáját. Hozzá érkeznek be a táborokból és a szektorokból a napi jelentések 

(communication daily situation reports), amelyeket feldolgozás és kiértékelés után továbbít a 

törzsfőnöknek. 

Kommunikációs tiszt (Assistant Force Communication Officer-AFCO):  Fő feladata a 

kommunikációs főtiszt munkájának segítése, a szakmai tervezőmunka pontos határidőre való 

elvégzése. Felügyeli a parancsnokság, a szektorok és a táborok közötti kommunikációs 

rendszerek működtetését és az esetlegesen felmerülő hibák elhárítását a polgári részleggel 

együttműködve (számítógépes rendszervédelem, napi javítások stb.). Napi kapcsolatot tart a 

szektorok és a táborok kommunikációs tisztjeivel, akiknek szakmai továbbképzéséért és 

irányításáért is felel.  

 A következőkben a misszió más, a katonai részével együttműködő szervezeteiről 

találhatók információk. Az adminisztratív részleg munkáját nem ismerhetem, mivel a katonai 

megfigyelők számára ez a terület nem annyira fontos, azonban a rendőri részlegről, az 

azonosítási iroda és a menekültügyi iroda munkájáról részletesebben írtam, mivel 

ténykedésük éveken keresztül befolyásolta a misszióban történteket. Jelenleg ezek a 

szervezetek a misszióban ideiglenesen felfüggesztették működésüket, de egy későbbi döntés 

következményeként bármikor újra kezdhetik a munkájukat. 

3.4. RENDŐRI ERŐK 

 Amikor a Világszervezet a 690. számú határozatot a MINURSO felállításáról 

meghozta (1991. április 29.), tisztán látszott, hogy bizonyos feladatokat a katonai 

megfigyelők megfelelő képzettség hiányában képtelenek ellátni, így az ENSZ főtitkára 

javaslatot tett rendőri erők kiküldésére a misszióba. A főtitkár a jelentésében (S22464-46. 

paragrafus-1991. április 19.) kezdeményezte 100 rendőrtiszt azonnali alkalmazását, 

elősegítendő a népszámlálást előkészítők munkáját. Később még 200 fővel emelték volna a 

létszámot, hogy biztosíthassák a menekültek visszatérését a Marokkó által elfoglalt 

területekre. 

 A rendőri erők már a kezdetektől fogva szorosan együttműködtek az azonosítási 

részleg (Identification Commision and Registration Centres) alkalmazottaival, akikkel a közös 

munkát 1993 júliusában Jürgen Friedrich Reinman rendőr ezredes vezetésével kezdték meg.507 

Az első rendőri egység 19 főből állt (4 német, 5 belga, 5 malajziai és 5 togói), akik egyben a 

misszió biztonsági szolgálatát is ellátták. Fő feladatuk azonban az azonosítási iroda 
                                                 
507 Azimi, Nassrine: The Role and Functions of the Civilian Police in the United Nations Peace-keeping 
Operations, 107-111. o. 
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munkatársainak kísérése és védelme volt a népszavazásra való felkészülés alatt.508 Amint a 

szavazásra jogosultak összeírása elkezdődött, a rendőrök létszáma feladataikkal együtt 

arányosan növekedett, ezért az ENSZ főtitkár 1994. évi jelentésében (S/1994/819 - 1994. 

július 12.) már 26 rendőrtiszt alkalmazását engedélyezte, aztán az év végére már 55 főt 

állítottak szolgálatba. (S61994/1257 – 1994. november 05.) Bár a Biztonsági Tanács 1995-

ben kelt határozata (973/1995) engedélyezte, hogy a rendőri egység létszámát 160 főre 

emeljék, ez sohasem történt meg, sőt, újabb létszámcsökkentés, majd ismét bővítés 

következett. A rendőri egység legnagyobb létszáma 1996 januárjában 91 fő volt.509 Ebben az 

időben Marokkó, Mauritánia és Algéria területén 19 azonosító (IDC) központot hoztak létre, 

ahol a civil alkalmazottakkal együtt a rendőrök is szolgálatot teljesítettek. A rendőrök 

feladatai közé tartozott a rend fenntartása és a törvények betartatása az azonosító 

központokban és hogy biztosítsák a civil alkalmazottak a folyamatos és biztonságos 

munkavégzését.510 

 Az ENSZ az alábbi helyeken hozott létre azonosítási irodákat: Laayoune, Dakhla, 

Boujdour, Smara, Tan-Tan, Goulimine, Assa, Rabat, Casablanca, Marrakesh, Sidi Kacem, 

Zagora, Taroudant, Tata, Zourat, Nouadhibou, Elkelaa, Meknes és Tinduf. 

Az azonosítási időszakban a rendőrök fő feladatai az alábbiak voltak: 

• Biztosítani mindenkinek, aki részt akar venni a terület jövőjét eldöntő népszavazáson, 

hogy hiteles dokumentumai bemutatása után regisztrálhasson és szavazhasson. 

• A szavazásra jogosultak lefényképezése, ujjlenyomatok levétele, később a szavazók 

azonosítását megkönnyebbítendő. 

• Kísérni a törzsek vezetőit és azokat a személyeket, akik az ENSZ munkáját 

elősegítették a népszámlálás előkészítésében. 

• Személy- és objektumvédelmi feladatok. 

• Az azonosítási folyamat alatt feldolgozott dokumentumok összegyűjtése, majd 

Tindufba és Laayounba való szállítása, legvégül az összes iratanyag Genovába, az ott 

található ENSZ központba történő eljuttatása.511 

• Az ENSZ alkalmazottak és a katonai megfigyelők számára fizetést szállító 

fizetőtisztek kísérése és a kifizető helyek védelme. 

• Közös járőr utak szervezése a katonai megfigyelőkkel együtt. 

                                                 
508 Sismanidis, Roxane D. V.: Police Functions in Peace Operation, Report from Workshop organised by the 
United States Institute of Peace, 3. o. 
509 Glassner, Martin Ira: The United Nations at Work, 270. o. 
510 Azimi, Nassrine: i.m. 108-110. o. 
511 A rendőrök segítségével 346.000 dokumentumot szállítottak el 2003. december végéig Genovába 
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• Részt venni a katonai megfigyelő kiképzésében. 

• Tervet készíteni az autonómiát kapott Nyugat-Szahara rendőri erőinek felállítására, 

kiképzésére és a demokratikus normáknak eleget tevő ellenőrzésére. 

• Segíteni a biztonsági szolgálat munkáját, és más egyéb biztonságtechnikai és rendőri 

ismereteket kívánó feladatok elvégzése. 

• Tanácsadás rendőri és biztonságpolitikai kérdésekben a misszió katonai és polgári 

vezetésének. 

• Részt venni a menekült visszatelepítési programban. 

• A MINURSO-t érintő fegyelmi és egyéb bűnügyekben történő nyomozás a helyi 

hatóságokkal együttműködve. 

• Együttműködés a menekültügyi irodával a menekülteket érintő kérdésekben. 

A népszámlálást előkészítő időszakban 81 rendőrtiszt teljesített szolgálatot Nyugat-Szahara és 

a környező országok területén (magyarok is), 2003 júniusára azonban már csak 26 rendőrtiszt 

volt a misszióban.512 A rendőri egységet az azonosítási folyamat lezárása és az azonosító iroda 

munkájának határozatlan idejű szüneteltetése miatt december végével teljesen megszüntették. 

Azonban rövidesen világossá vált, hogy szükség van a rendőrök munkájára, ezért 2005-ben 

egy 6 fős rendőri csoport kezdte meg ismét a működését a misszióban. Az elmúlt évek 

folyamán a misszióban működő rendőri egység fegyelme kiváló volt, mindössze két 

rendőrtisztet kellett szolgálati idejük lejárta előtt hazájukba visszaküldeni, közúti baleset 

okozása és az angol nyelv hiányos ismerete miatt.513 

3.5. AZONOSÍTÁSI (NÉPSZAVAZÁST ELŐKÉSZÍTŐ) IRODA 

 Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 690. (1991. április) határozata alapján hozták létre 

az azonosítási, avagy a szavazást előkészítő irodát, a MINURSO egyik szervezetét. Az Iroda 

munkatársai rögtön annak létrehozása után megkezdték az előkészítő munkát, megkérték a 

spanyol kormánytól az 1974. évi népszámlálási adatokat tartalmazó iratanyagokat (Spanish 

Census), és elkezdték annak feldolgozását. Az akkori népszámlálás pontos eredménye 74.343 

fő volt, bár előfordult, hogy néhány szaharávi lakost más-más törzs tagjaként többször is 

nyilvántartásba vettek.514 Ez azért történhetett, mert a népszámlálást végzőket sokszor 

megzavarta az a tény, hogy egy-egy személy a rokoni kapcsolatokon keresztül több törzsnek 

vagy altörzsnek is tagja lehetett. Így, miután az Iroda alkalmazottai feldolgozták a spanyol 

                                                 
512 Yearbook of the United Nations 1999: 178. o. 
513 Besenyő János: Western sahara, 159. o. 
514 Statement of Frank Rudy before the Subcommittee on the Departments of Commerce, Justice, State an the 
Judiciary and Related Agencies / http://www.arso.org/06-3-1.htm (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
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népszámlálási adatokat, egy olyan adatbázist kaptak, amelyre a későbbi tevékenységüket 

alapozhatták. 

 Az iroda munkatársai 1993. június 20-án kezdték meg a korábbi népszámlálási 

adatokat figyelembe véve a terület jövőjéről majdan szavazni jogosultak nyilvántartásba 

vételét. Az első két azonosító központot Laayoune (Nyugat Szahara) és Tinduf (Algéria) 

városokban hozták létre. A személyi és anyagi háttér megteremtése miatt a regisztrációs 

munkát hivatalosan azonban csak 1993. november 3-án kezdték meg. Az iroda vezetője a 

regisztrációs dokumentumokat a kitöltési útmutatókkal együtt mind a marokkói, mind az 

algériai kormánynak eljuttatta. Mauritániában a munkát az iroda munkatársai csak 1994 

februárjának végén tudták megkezdeni, annak ellenére, hogy 1993. november 22-én az ENSZ 

hivatalosan is közzétette a munkatársai által megvizsgált és kijavított spanyol népszavazási 

adatokat, a nyilvántartásokban már csak 72370 fő szerepelt. Ez a dokumentum azért volt 

olyan fontos, mivel ez képezte a majdani népszavazás alapját, ugyanis az eredeti tervek 

szerint csak az szavazhatott a terület későbbi jövőjéről, aki 1974-ben az akkori Spanyol-

Szaharában élt, vagy azoknak a leszármazottja. Az ENSZ azonban a szembenálló felek 

nyomására megváltoztatta az eredeti elképzelését a szavazásra jogosultakkal szemben 

támasztott követelményeivel kapcsolatban, így öt feltétel alapján lehetett felkerülni az Iroda 

munkatársai által elkészítendő listára:515 

• A spanyol hatóságok által 1972-ben elkészített listán való szereplés. 

• Az 1974-es népszámlálás alatt a Spanyol-Szahara területén élt, de valamilyen ok miatt 

nem vették nyilvántartásba. (A nomád életmódot folytatóknál a vándorlási időszakok 

miatt ennek meg volt az esélye.)516 

• A közvetlen családtagok ugyan szerepeltek a névjegyzéken, de a jelentkező mégsem 

került fel a listára. 

• Ha a jelentkező apja a Spanyol-Szaharában született és élt. 

• Ha a jelentkező 1974. december 01-jétől hat éven át folyamatosan, vagy kisebb- 

nagyobb megszakításokkal ugyan, de legalább tizenkét évig a területen élt. 

 A hivatalos listát november 29-én mind Laayone, mind Tinduf városában 

nyilvánosságra hozták. 1994. május 16-án mindkét fél képviselői átadták a nekik előzetesen 

eljuttatott regisztrációs dokumentumokat és javaslataikat az ENSZ alkalmazottainak. Az iroda 

munkatársai azonnal elkezdték a beérkezett anyagok számítógépes feldolgozását és az 

azonosítási folyamatot. Ez azt jelentette, hogy akiknek az adatait számítógépes 

                                                 
515 Dunbar, Charles: i.m. 528. o. 
516 Macqueen, Norrie: i.m. 241. o. 
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nyilvántartásba vették, azoknak meg kellett jelenniük az azonosítási központban, ahol 

meggyőződtek a személyazonosságukról, ujjlenyomatot vettek tőlük, fényképet készítettek 

róluk. Minderre azért volt szükség, hogy megelőzzék a szavazás meghamisítására, illetve egy 

személy többszöri regisztrálására tett kísérleteket. Mind a két szembenálló fél, a marokkóiak 

és a Polisario képviselői is, megpróbálták manipulálni az Iroda munkatársait.517  

 1994. augusztus 28-án Tindufban és a menekülttáborokban megkezdték az adatok 

pontosítását, és a szavazásra jelentkezők ellenőrzését.518 Az adatrögzítők létszámának hiánya 

miatt azonban a munka nagyon vontatottan haladt előre. Az iroda létszámát csak 1998-ra 

töltötték fel teljesen, és ettől kezdve a munka is gyorsabban haladt. Ekkorra az iroda 

tizenkilenc azonosítási központot hozott létre Marokkó, Mauritánia és Algéria területén, ebből 

négyet Nyugat-Szaharában, négyet a menekülttáborokban, kettőt Mauritánia, kilencet pedig 

Marokkó területén. Az azonosítási fázis első szakaszát 1994. augusztus 28-án kezdték meg és 

1995. december 23-án fejezték be, az összegyűjtött adatokat azonban csak 1998. szeptember 

3-ára tudták teljesen feldolgozni.519 Akkor a 179.497 szavazásra jelentkezőből csak 84262 fő 

felelt meg az ENSZ által támasztott feltételeknek, ennyien szereztek jogot a később tartandó 

választásokon való részvételre. Az első fázisban részt vettek („non contested tribes”) és teljes 

körű szavazati joggal bíró szaharáviak listáját (1st Provisional List of Voters) 1999. július 15-

én hozták nyilvánosságra, majd hozzáférhetővé tették az algériai, a marokkói és a mauritániai 

kormányok számára is.520 A második fázisban („contested tribal groupings”) 51220 

jelentkezőt regisztráltak szavazásra jelentkezőként az azonosítási központokban, de csak 

2.163 fő felelt meg a követelményeknek és került fel a második listára (2nd Provisional List of 

Voters). A második listát 2000. január 15-én hozták nyilvánosságra, majd az első listához 

hasonlóan ezt is megküldték a három állam kormányának és a Polisario vezetőinek is.521 

Az iroda munkáját jól szemléltetik az alábbiak: 

• 244643 szavazásra jelentkező (regisztrációs) lapot dolgoztak fel, 

• 243625 fő számára küldték el a meghívót a részvételre az azonosító központokban 

szervezett regisztrációra (179437 az első fázisban, míg 64.188 a második fázisban). 

• 198469 fő vett részt teljes körűen az azonosító folyamatban. (Azaz a jelentkezés után 

elmentek az azonosítási központokba, fényképet készítettek róluk, ujjlenyomattal és 

aláírással hitelesítették az adataikat.) 
                                                 
517 Theofilopoulou, Anna: The United Nations and Western Sahara – S Never-ending Affair / 
http://www.usip.org/files/resources/sr166.pdf (letöltés ideje: 2010.09.27.) 
518 Chopra, Jarat: Peace-maintenance: The Evolution of International Political Authority, 173. o. 
519 Yearbook of the United Nations 1998: 194. o. 
520 Solá-Martín, Andreu: Lessons from MINURSO, 373. o. 
521 Yearbook of the United Nations 2001: 214. o. 
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• Az irodákban megjelentek közül 86425 felelt meg az ENSZ által támasztott 

követelményeknek, az ő tájékoztatásukat is az iroda munkatársai szervezték meg. 

A szavazásra jogosultak megoszlása: 

1

1. számú ábra (forrás: IDC központ, Laayoune) 

 2000 februárjában azonban a marokkói kormány és a Polisario között annyira 

elmérgesedett a helyzet, hogy az azonosítási központok munkája ellehetetlenült és azok 

beszüntették a munkavégzést. Azután a Világszervezet alkalmazottai az adatgyűjtési fázisok 

eredményeit dolgozták fel, illetve pontosították a számítógépeken tárolt adatlapokat. Mivel a 

szembenálló felek nem jutottak egyezségre, az ENSZ vezetősége 2002. január 15-én 

lecsökkentette az irodában dolgozók számát 40 főre. Az alkalmazottak más egyéb munka 

hiányában továbbra is az anyagok archiválását végezték, míg más munkatársak kutatták és 

elemezték a több év alatt összegyűlt információkat, majd tanulmányokat készítettek a 

Világszervezet vezetői számára. A végleges döntést az iroda sorsáról 2003 júliusában hozták 

meg, amikor közölték a MINURSO vezetésével, hogy október végéig be kell fejezni az 

összes, még folyamatban lévő munkát, és a dokumentumokat a genovai ENSZ központba kell 
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átszállítani. A feldolgozott iratok átszállítását szeptember 8-án kezdték meg, és azt október 6-

án be is fejezték, a munkatársak pedig már a hónap végén el is hagyták a misszió területét.522  

3.6. MENEKÜLTÜGYI F ŐBIZTOSSÁG (UNHCR – UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR REFUGEES) 

 A szervezet 1975-76-ban kezdte meg a munkáját a Nyugat-Szahara területéről 

elmenekült és a menekülttáborokban élő szaharáviak között. Bár nem tartozik a MINURSO 

szervezetébe, de a misszió kezdete óta szoros és jó együttműködés alakult ki a két szervezet 

között. A Főbiztosság egyik feladata lett volna, hogy megszervezze a szaharávi menekültek 

visszatérését Nyugat-Szaharába, erre azonban mindeddig nem került sor.523 A szervezet 

ugyanilyen jó kapcsolatot alakított ki és ápol a szembenálló felekkel, és sokszor, mint 

közvetítő szervezet vett részt a felmerült problémák megoldásában.524 A Főbiztosság 

munkatársai a kormányoktól független segélyszervezetek által felajánlott élelmiszereket 

eljuttatják a táborokba, ahol a helyi hatóságoknak adják át, és felügyelik a kiosztást. Ennek 

ellenére a segélyként adott élelmiszer sokszor nem a rászorulókhoz, hanem a feketepiacra 

kerül. Magam is többször láttam, hogy kisebb-nagyobb falvakban a kereskedőknél a 

Világszervezet emblémájával jelölt, segélyszállítmányokból származó árucikkeket (cukor, 

liszt stb.). Talán éppen ezért alakult ki az a helyzet, hogy 2003 nyarán a WFP (World Food 

Programme) szervezet vezetője figyelmeztette az ENSZ képviselőit a táborokban kialakult 

súlyos élelmiszerhiányra. Az alapvető élelmiszerekből (cukor, liszt, rizs, dara és 

halkonzervek) már tavasz elején komoly hiány mutatkozott, és december végére már zöldség- 

és gyümölcsfélékből sem jutott elegendő a menekülteknek. 

 Az ENSZ szerint ez a helyzet komoly járványveszélyt rejtett magában, ezért a 

Biztonsági Tanács 2003. október 16-án kelt S/2003/1016. számú határozatában felszólította a 

nemzetközi szervezeteket, hogy hatékonyabban kapcsolódjanak be és minden a 

rendelkezésükre álló eszközzel segítsék a menekülttáborok lakóinak élelmezését.525 Az ENSZ 

felhívása azonban nem járt sikerrel, mivel a táborok élelmezési helyzete az óta sem javult 

sokat. A szervezet többször segített a menekülttáborokban élők és a marokkóiak által 

megszállt területen élőknek rokonaik közötti kapcsolattartásában is, alkalmanként rokoni 

találkozók megszervezésében és lebonyolításában.526 Tárgyalásokat kezdtek a marokkói 

                                                 
522 Yearbook of the United Nations 2003: 262. o. 
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kormány és a Polisario képviselőivel, hogy a menekülttáborok és az elfoglalt területek között 

rendszeres postaszolgálatot és telefon kapcsolatot létesítsenek (Bizalomerősítő 

Intézkedések).527 Ez persze nem egyszerű, ugyanis a marokkóiak jogot követeltek arra, hogy a 

menekülttáborokból érkezett leveleket a marokkói postaszolgálat juttassa el a címzetthez, ami 

persze nem garantálná a levelek érintetlenségét. Az UNHCR természetesen nem fogadta el ezt 

a javaslatot, így továbbra is az ENSZ szavatolná a levelek érintetlenségét, illetve biztosan a 

címzetthez juttatását. 2003 márciusára az érintettek végül tető alá hoztak egy megállapodást, 

amelynek keretében kezességet vállaltak arra, hogy biztosítják a postaszolgálat zavartalan 

működését, nem hallgatják le a táborlakók és szaharai rokonaik közötti 

telefonbeszélgetéseket. Az UNHCR 2003. április 15-én hivatalosan is bejelentette, hogy a 

menekülttáborok és a megszállt területek között, bár korlátozottan, de üzemel postajárat, és 

hozzáférhetőekké váltak a személyes telefonhívások.528 Azonban a telefonvonalat alig 

egynapos működtetés után a marokkóiak lekapcsolták, és csak 2004 januárjában kezdett el 

újra működni (január 11.). 2006-ig a Főbiztosság jelentése szerint több mint 60000 hívást 

bonyolítottak le a menekülttáborok és a megszállt területek között.529  

 A program harmadik fontos eleme a menekülttáborokban élők és a Nyugat-Szahara 

területén maradt rokonaik rendszeres kapcsolattartásának, találkozási lehetőségének 

biztosítása.530 Ez talán még kényesebb kérdés, mint a postaszolgálat vagy a telefonvonalak 

kiépítése és üzemeltetése. A Polisario első javaslata az volt, hogy csak azok számára tegyék 

lehetővé a családi találkozókon való részvételt, akik neve szerepel a Spanyol Censusban, 

illetve az ENSZ által támasztott követelményeknek megfelelve jogosultak lesznek szavazni a 

terület majdani sorsával kapcsolatban. A marokkóiak mindenkinek, akinek rokona él Nyugat-

Szahara területén, biztosítanák a lehetőséget a családtagokkal történő találkozásra. 2004-ben 

az UNHCR szervezésében megtörténtek az első rokoni találkozások, amelyeken 1200 fő vett 

részt, főként a menekülttáborokból. 2005-ben már 19000 fő jelentkezett a programra, és az 

iroda munkatársainak segítségével 1476 fő találkozhatott is a családtagjaival.531 Azonban 

mivel a program anyagi fedezete hiányzott, így a találkozók egy időre szüneteltek. Később 

azonban újraindult a program és az óta is tart.532 

                                                 
527 Darbouche, Hakim-Zoubir, Yahia: Conflicting International Policies and the Western Sahara Stalemate, 94. o. 
528 Yearbook of the United Nations 2003: 260. o. 
529 http://www.unhcr.org/home/PUBL/4666d2520.pdf (letöltés ideje: 2010.09.28.) 
530 Shelley, Toby: i.m. 117. o. 
531 YearBook of United Nations, 2005: 366. o. 
532 Besenyő János: Western Sahara, 164. o. 
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3.7. A TÁBOROK SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE 

 A táborokban általában 14-16 fő teljesít szolgálatot, de az is előfordul, hogy 

időszakonként csak 6-7 katona dolgozik egy adott helyen, ami rendkívül megnehezíti a 

munkavégzést. Szolgálati időm alatt velem is gyakran megesett, hogy a létszámhiány miatt a 

naponta előírt két járőrt összevontuk, és nyolc helyett csak négyen hajtottuk végre az előírt 

feladatot. Ez persze jelentősen megnövelte a járőrözésben eltöltött időt. A táborokban 

átlagosan napi 2-3 járőrszolgálatot kell végrehajtani, ami havonta 3-4 légi felderítő járőrrel 

bővül. Az itt lévő katonai megfigyelők állandó szolgálatban vannak, egyedüli pihenési 

lehetőségük a karbantartó napon van. Ekkor ugyanis a megfigyelők nem járőröznek, hanem a 

tábor területén végeznek javító-karbantartó munkákat, ami után több lehetőségük van a 

pihenésre, mint egy átlagos napon. A misszió területén jelenleg 11 tábor található, mivel a Bir 

Gandouz nevű tábort a misszió parancsnoksága 1999 végén megszüntette, és az ott szolgáló 

katonai megfigyelőket más táborokba helyezték át. Persze az is megtörtént, hogy a táborokat 

biztonsági vagy egyéb okokból kellett áthelyezni, pl. Mehairest, ahol a régi táborhely 

közelében nem volt olyan megfelelő méretű repülőtér, ahová az Antonov típusú repülőgépek 

leszállhattak volna. 

3.7.1. SMARA KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE  

 A tábor járőrözési területe megközelítőleg 43.000 km2 . A Laayoune és Smara közötti 

terület viszonylag könnyen járható, jól kiépített útjai vannak, míg a Smarától a határt 

jelképező falrendszerig a terület kiszáradt folyómedrekkel tagolt, vulkanikus eredetű kövekkel 

borított sivatag, burkolatlan utakkal. A tábor és a szektor területén a falrendszerből több mint 

550 kilométernyi szakasz található, itt van a marokkóiak katonai szektora (Sector Saguia El 

Hamra-Laayoune), ami további alszektorokra tagozódik (Amgala, Smara és Haouza). Ezeket 

az alszektorokat úgy alakították ki, hogy szemmel tarthassák a Polisario két legerősebb 

katonai körzetét, a 2. és 5. katonai kerületet (Tifariti és Bir Lahlou). Az itt állomásozó katonai 

egységek hozzávetőleges létszáma 30-35.000 fő. Fontosabb alakulataik a 3 és a 11. gyalogos 

ezred, illetve több önálló zászlóalj és üteg.533 

 A smarai területen a marokkói hadseregnek 69 kisebb-nagyobb erődje (szakasz és 

századtámpont) van az alábbi megoszlás szerint: Haouza alszektor (21), Smara alszektor (21) 

és Amgala alszektor (28) Minden erődben egy-egy önálló szakasz vagy század teljesít 

szolgálatot, a falrendszert őrző lövészzászlóaljak (Static Infantry Battalion-BIS) 

alárendeltségében. Az itt állomásozó alakulatok feltöltöttsége 50-60 százalékos, elhelyezési 

                                                 
533 http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?t=132 (letöltés ideje: 2010.09.20.) 
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feltételeik kezdetlegesek, élelmezésük nem túl jó, harci moráljuk azonban megfelelő. Az itt 

szolgáló katonák minden, szolgálatban eltöltött négy hónap után 15 napos eltávozási 

engedélyt kapnak Marokkóban élő családjuk meglátogatására. Valójában a BIS alakulatokban 

szolgálók arra hivatottak, hogy a támadó csapatokat az ellentámadás megkezdéséig 

feltartóztassák. Az erődök mögött 3-5 kilométernyire állomásoznak azok az alakulatok 

(Intervention units), amelyeknek a feladata az esetlegesen támadást végrehajtó Polisario 

egységek visszaszorítása. Ezek többnyire könnyű és nehézpáncélos alakulatok (120 db. M/48 

és néhány darab, a belorusz államtól tartósan bérelt T/72 harckocsival felszerelve), gépesített 

lövész és tüzér egységek.534 Bár az ő moráljuk jobb, és feltöltöttségük eléri a 75-80 %-t is, 

ennek ellenére a gyakorlatban beigazolódott, hogy a gerillákkal szemben sokszor lassúak. 

Ezért történhetett meg többször is a nyolcvanas években, hogy a Polisario katonák rajtaütöttek 

egy-egy erődön, és mire a támadó erők megérkeztek, ők addigra a foglyaikkal már vissza is 

vonultak. A beérkező marokkói katonák már csak a halottaikat gyűjthették össze. 

Természetesen az ilyen akciók csak a tűzszünet kezdetéig tartottak, s bár nagy volt a morális 

értékük a Polisario számára, katonailag kevés eredményt hoztak. 

A marokkói hadsereg által épített erődök, valamint az alakulatok elhelyezkedése: 

 

12. számú ábra (forrás: MINURSO, Smara tábor) 

 Annak érdekében, hogy a védelmi rendszerbe esetleg behatolókat eredményesebben 

vethessék vissza, a marokkói vezetés a falrendszertől 10-25 kilométernyire több, tartalékként 

                                                 
534 Cordesman, Anthony H.: i.m. 613. o. 
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azonnal bevethető egységet állomásoztat. Itt találhatók még az erődök logisztikai ellátását 

biztosító szervezetek és a parancsnokságok is. Az itt szolgáló katonai megfigyelőknek 

viszonylag jó kapcsolatuk van a szembenálló felekkel, annak ellenére, hogy munkájukat 

sokszor mind a marokkói hadsereg, mind a Polisario képviselői hátráltatják. A marokkói 

oldalon a 64. lövészzászlóalj parancsnoka például egyenesen megtiltotta a tisztjeinek, hogy a 

katonai megfigyelők bármilyen kérdésére választ adjanak, míg a smarai alszektor 

parancsnoka, Mouassaoui vezérőrnagy egyik alakulatához sem jelölt ki összekötő tisztet 

(Liaison Officer), így hivatalosan tőle kell engedélyt vagy bármilyen információt kérni. 

Természetesen az esetek többségében udvarias elutasítás a válasz, mert a korábban ezredesi 

beosztásban lévő ENSZ szektorparancsnok (egy ideig szektorparancsnokságként működött 

Smara, de ezt a rendszert 2006-ban, takarékossági okokra hivatkozva megszűntette az ENSZ), 

illetve később a táborparancsnok nincs vele azonos beosztásban, a tábornok pedig csak a 

MINURSO katonai parancsnokát tekinti egyenrangú félnek. Az amgalai alszektor 

parancsnoka, Jerar vezérőrnagy és Mouzouri ezredes, a 28. lövészzászlóalj parancsnoka 

például azért nem voltak hajlandók választ adni az ENSZ képviselőinek, mert szerintük a 

misszió kezdete óta a katonai helyzet lényegében semmit sem változott, és nem az ő feladatuk 

az ENSZ képviselőit informálni. 

Az alszektorokban az alábbi alakulatok találhatók:535 

• Smara: A 64., 16. és az 58. lövészzászlóaljak, a 6. gépesített lövészzászlóalj, az 1. 

páncélos zászlóalj, a 4. királyi tüzérségi üteg és egy azonnal bevethető, gyors 

reagálású, gerilla harcmodorú kiképzést kapott ún. Maghzen egység (3. ejtőernyős 

zászlóalj). 

• Haouza: A 70. gépesített zászlóalj, a 6. és a 9. királyi tüzér üteg, az 1. és 10. gépesített 

lövészzászlóalj, a 8. lövészzászlóalj. 

• Amgala: A 42., 29., 59. és a 28. gépesített lövészzászlóalj. 

 A Polisario oldalán ugyancsak sokszor korlátozzák a járőrök mozgását, bizonyos 

területek megközelítése pedig egyenesen tiltott. A szembenálló felek gyakran megsértik az 

érvényben lévő tűzszüneti megállapodást, az ENSZ pedig a hivatalos tiltakozó jegyzék 

elküldésén kívül mást nem tesz. (A marokkói F5 gépek többször hajtanak végre felderítő 

jellegű berepüléseket a tiltott zónába, míg a Polisario katonái civilnek öltözve próbálják a 

falrendszer gyenge pontjait és a marokkóiak által telepített aknamezőket felderíteni.) 

                                                 
535 A marokkói fegyveres erőkkel kapcsolatos információk jelentős része a misszióban töltött idő alatt szerzett 
belső, a megfigyelők által gyűjtött információkból és a http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?t=132 
illetve a http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=442085 weboldalakról származnak. 
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 A tábort - a misszió jellegéből adódóan - fegyveres őrség nem védi, azonban a 

területen marokkói katonai egységek is találhatók, így az ő katonáik őrzik az ENSZ 

objektumhoz vivő utat és a bejáratot. A tábor parancsnoka általában a francia kontingens 

legmagasabb rendfokozatú tisztje, többnyire ezredes. Egyébként a MINURSO egyik 

legnagyobb létszámú nemzetiségi csoportja a francia (25 fő), utánuk az orosz, az egyiptomi és 

a kínai kontingens következik. Ebből adódik, hogy ezen nemzetek képviselői szinte minden 

táborban megtalálhatók. A franciáknak komoly történelmi és kereskedelmi érdekeltségeik 

vannak a térségben, államközi kapcsolatok keretében pedig jelentős gazdasági és katonai 

segélyt nyújtottak mind Marokkónak, mind pedig Mauritániának, amikor azok még a 

Polisario ellen harcoltak. Éppen ezért a Polisario katonák többsége erős ellenérzésekkel, sőt 

gyanakvással viseltetik a francia nemzetiségű katonai megfigyelőkkel szemben. A smarai 

tábornak vannak a leghosszabb járőr útvonalai, és mivel a repülőtéren végzik a többi tábor 

logisztikai ellátását, a szolgálatot teljesítő katonai megfigyelők leterheltsége igen nagy. Külön 

nehezíti az itt szolgálók életét, hogy a járőrözési területen található a Párizs-Dakar rally 

útvonalának egy része is, és a verseny ideje alatt a Polisario gyakran fenyegette meg a 

szervezőket a verseny résztvevőinek túszul ejtésével. Ez azért fordulhatott elő, mert az általuk 

ellenőrzött területet is érinti az útvonal, illetve nem ismerik el a marokkóiak jogát az általuk 

megszállt területek irányítására, és ők azt a Szaharai Arab Köztársaság (SADR) szerves 

részének tekintik. Mivel a verseny útvonala érintette több tábor járőrözési területét is (Smara 

és Mehaires), a versenyek alatt a misszió parancsnoka által koordinált katonai megfigyelők 

végig figyelemmel kísérték a verseny menetét, és a MINURSO MI-8 típusú helikopterei a 

kijelölt orvosi csoporttal készenlétet adtak. 

 A verseny útvonala a marokkói Tan-Tan városától Smaráig, majd a smarai és az 

amgalai alszektorokon keresztül, Bir Moghrein irányába, a védfalrendszert átvágva, 

(25.58.295 N/11.44.647 W-az un. X pont) haladt át. A verseny előtti napokon a katonai 

megfigyelők a fal mindkét oldalán tábort vertek (általában Smara és Mehaires táborokból), 

ahonnan több napon keresztül figyelemmel kísérték az eseményeket. A jelenlétükkel 

próbálták megakadályozni, hogy a verseny alatt bármilyen incidens történjen a marokkói és a 

Polisario katonák között. Ugyanakkor a szektor összes táborából a katonai megfigyelők nagy 

részét a verseny területére vezényelték, ahol folyamatosan légi és földi felderítést (járőr 

szolgálat) végeztek. Tapasztalataikat azonnal jelentették a MINURSO és a versenyszervezők 

által közösen használt rádiócsatornán, így a versenyzők mindig ismerték a friss, aktuális 

eseményeket. Persze az előkészületek ellenére szinte minden évben történt valamilyen nem 

várt esemény. 
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 2001 januárjában a Polisario vezetősége azzal fenyegette meg a verseny szervezőit, 

hogy a területen engedély nélkül áthaladó versenyzőket foglyul ejtik. Ez azért történt meg, 

mert a verseny szervezői nem kérték a hozzájárulásukat az általuk ellenőrzött területen való 

áthaladáshoz. A szervezőbizottság komolytalannak ítélte a fenyegetést, és nem foglalkoztak 

különösebben az üggyel. A verseny előtti napokban az ENSZ által kiküldött járőrök 

jelentették, hogy a Polisario a 2. a 4. és az 5. katonai körzetben teljes mozgósítást rendelt el. A 

szervezet katonái egyenruhában és teljes fegyverzetben a gépjárműveik mellett várták a 

parancsot, a katonai megfigyelőkkel pedig nem voltak hajlandók szóba állni. A megfigyelők 

jelentését megerősítette a mauritániaiak által kiküldött egység is, így a szervezők már 

komolyan vették a fenyegetést, és a környező államok segítségét kérték a verseny biztonságos 

lebonyolításához. A mauritániai kormány egy teljes zászlóaljat vezényelt ki Bir Moghreinből 

Mohamed Abdulah őrnagy vezetésével, hogy biztosítsák a verseny útvonalát, és 

visszaszorítsák a területükre esetlegesen behatoló Polisario egységeket. A mehairesi járőrök 

találkoztak a mauritániai katonákkal, akiknek a parancsnoka elmondta, hogy azonnali 

tűzparancsot kaptak arra az esetre, ha a Polisario katonái bármilyen módon veszélyeztetnék a 

verseny biztonságát. Az őrnagy a határtól alig 20 kilométernyire az Echraga falu mellett 

létrehozott egy másik különítményt, amely légvédelmi fegyverekkel is jól ellátott 

kétszázadnyi katonából állt. A versenyzők biztonsága érdekében a marokkóiak, megsértve a 

tűzszüneti megállapodást, katonai repülőgépekkel felderítést végeztek a verseny körzetében. 

Sajnos a marokkói vezérkari főnök (aki Tan-Tan elfoglalásakor fiatal tisztként alig tudott 

elmenekülni a gerillák elől) elhamarkodottan tartott sajtótájékoztatót, ahol kétségbe vonta a 

Polisario jogát a verseny megakadályozására. A tábornok meggondolatlan kijelentése a 

végsőkig kiélezte a szembenálló felek közötti helyzetet. Válaszul a 4. katonai körzet 

parancsnoka riadót rendelt el és 5, ZPU típusú légvédelmi fegyverrel felszerelt járművet 

vonultatott fel azzal a céllal, hogy a behatoló repülőgépeket visszaűzze a marokkói 

területekre. Ugyanakkor a Polisario vezetése és az összes katonai körzetparancsnok azonnali 

magyarázatot követelt a tábornok nyilatkozatával kapcsolatban az ENSZ és a misszió 

vezetőitől. Mivel nem kaptak kielégítő választ, több, a katonai megfigyelők szabad mozgását 

és munkavégzését korlátozó rendelkezést vezettek be.536 Ezután a versenyt szervező Eagleton 

elküldte a képviselőjét, Roger Kalmanovitz urat Tindufba, ahol végül megegyezett a SADR 

vezetőivel a verseny folytatásáról.537 Ezután a Polisario fegyveresei visszavonultak a 

                                                 
536 Ezeket az intézkedéseket csak az akkori katonai parancsnok, Száraz György vezérőrnagy kérésére, a vele 
kialakított jó együttműködés miatt vonták vissza. 
537 http://www.arso.org/akhbar2.htm (letöltés ideje: 2010. 09.20.) 
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körleteikbe, és a verseny incidens nélkül fejeződött be. Ugyanezen a versenyen az egyik 

portugál versenyző a Berm közelében harckocsi aknára futott. Az ENSZ gépe és orvosi 

csoportja mentette ki, majd szállították át a Las Palmas-i Tengerészeti Kórházba. A versenyző 

kocsija a katonai megfigyelők által is rendszeresen használt ösvényről 15 méternyire tért le, és 

aknára futott. Az autóvezető lábát később amputálni kellett.538 

 A 2004-es verseny szervezését már 2003 októberében, a Polisario Front 11. 

kongresszusa idején megkezdték („Natasha” akció). Október 13-15. között a versenyt 

előkészítő részleg, a marokkói és mauritániai katonák és a világszervezetet képviselő katonai 

megfigyelők végigjárták az autóverseny tervezett útvonalát. A szervezők ugyan tartottak a 

Polisario akcióitól, de az nem kívánta veszélyeztetni az akkor elért diplomáciai sikereit, így az 

előkészítő munkát nem akadályozták. Sok sikert kívántak a versenyzőknek, így a rally 

nyugalomban folyt le. Az egyedüli problémát a versenyen az okozta, hogy a mauritániai 

katonák minden járműtől, amely átlépte a határt, 50 USD készpénzt kértek. A szervezők 

ugyan tiltakoztak a „rablás” ellen, de a határőrök a frissen bevezetett „határátlépési illetéket” 

mégis mindenkivel kifizettették. sajnos az óta jelentősen romlott a biztonsági helyzet, így az 

elmúlt két évben nem az eredeti helyszínen került megrendezésre a verseny. 

3.7.2. MAHBAS KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉS E 

 A tábor a marokkóiak által megszállt területen található, mellette repülőtér is üzemel, 

ahonnan Tindufot látják el. Az itt szolgálók megközelítőleg 12.500 km2 nagyságú terület 

ellenőriznek, és a felelősségi körzetükben található a marokkói védőfal rendszerből több mint 

250 km. A tábor körzete északról a marokkói államhatárral, délről az erődrendszerrel (Berm), 

keletről az algériai államhatárral és a Berm egyes részeivel, míg nyugatról a houzai 

alszektorral határos. A járőrözési terület többnyire köves, néhány helyen jelentéktelen 

magaslatok és kisebb egybefüggő, nehezen járható, homokos rész is található. A Berm 

környékén már több egybefüggő hegyvonulat is húzódik, ahol még terepjáróval is nehéz a 

közlekedés. A táborhoz közel helyezkedik el a vele azonos nevet viselő település, ahol 

megközelítőleg 300 fő lakik. A falut szilárd burkolatú út köti össze a terület legnagyobb 

vízlelőhelyével (Zag), ahol már a spanyolok is katonai állomást működtettek.  

 A területen egyébként 44 létező kút van, azonban ezek nagy részének vize csak állati 

fogyasztásra alkalmas, vagy pedig még azok számára is ihatatlanul sós. A tábor területén két 

marokkói alszektor (Mahbas és Farsia) található, az itt állomásozó csapatok létszáma 

megközelítőleg 13. 000 fő, az alábbi elosztásban: 
                                                 
538 Paris-Dakar rally driver hits land mine - http://abcnews.go.com/International/story?id=81746&page=1 
(letöltés ideje: 2010. 09.20.) 
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• Farsia: a 14, 48., 57. és a 66. lövészzászlóalj, az 1. és a 2. gépesített lövészzászlóalj, a 

10. páncélos zászlóalj, logisztikai zászlóaljak. 

• Mahbas: a 40., 43., 46. és a 65. lövészzászlóalj, a 4. páncélos zászlóalj, a 2. királyi 

tüzér üteg, a 32. maghzen zászlóalj, a 2. és a 3. gépesített lövész zászlóalj és vezetési, 

logisztikai zászlóaljak. 

Az alszektorokban az egységek feltöltöttsége általában 60-70 %-os, mivel az itt szolgáló 

katonák közel 1/3 része állandóan szabadságon tartózkodik. A két alszektorban az alábbi 

fegyverzet található: 

• 370 db. páncélozott szállító jármű (francia AML/60 és 90, dél-afrikai Rattel/20 és 

60. típusú járművek), 

• 100 db harckocsi (amerikai M/48 és belorusz T/72), 

• 180 db. különféle tüzérségi löveg (M109, BM 21, F3 és M101 lövegek), 

• 340 különféle teherautó, 

• 330 dzsip. 

A marokkói egységek elhelyezkedése Mahbas és Farcia alszektorokban: 

 

3. számú ábra (forrás: MINURSO, Mahbas tábor) 

 Az itt állomásozó katonák személyi fegyverzete igen jól karbantartott, többnyire 

amerikai és francia forrásból való. A katonák életkörülményei sokszor rosszabbak, mint más 

alszektorokban, ami abban is megmutatkozik, hogy az itt szolgálók napi vízadagja (ivásra és 
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tisztálkodásra együtt) alig öt liter. A nehéz körülmények ellenére az állomány morálja 

meglepően jó. Az alakulatok fegyverzete ugyan vegyes képet mutat (német, francia, amerikai 

és orosz), jelentős részük régi gyártmányú, de gondozott. Az egységek rendszeresen részt 

vesznek különböző lőkiképzéseken, általában szakasz, század és zászlóalj erővel. Bár a 

gyakorlatokat az érvényben lévő megállapodások alapján bejelentik, de szigorúan elutasítják a 

katonai megfigyelők vagy a világszervezet más alkalmazottainak részvételét vagy a gyakorlat 

ellenőrzését. A gyakorlatokon általában a gerilla módszerekkel beszivárgott ellenséges 

egységek lokalizálását, majd azok teljes felszámolását gyakorolják. Mivel ebben a körzetben 

komoly harcok folytak, több olyan terület is található, amely fel nem robbant tüzérségi 

lövedékekkel, illetve vegyesen telepített, gyalogosok és páncélosok ellen kifejlesztett 

aknákkal erősen szennyezett. Habár a területen talált lövedékeket és aknákat a marokkói 

tűzszerészek viszonylag rövid határidőn belül megsemmisítik, gyakori előfordulásuk miatt 

többször is okoztak balesetet a katonák és a beduinok között. 

3.7.3. MEHAIRES KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKEL ÉSE 

A tábor a Polisario által ellenőrzött területen található, a 4. katonai körzet területét és 

az ott elhelyezkedő csapatokat ellenőrzi. Itt húzódik egy fontos közlekedési és kereskedelmi 

útvonal is, ami miatt viszonylag élénk civil aktivitás (beduinok, kereskedők) figyelhető meg. 

Az itt szolgálatot teljesítő katonai megfigyelők egy 12. 000. km2 nagyságú területen 

járőröznek napi rendszerességgel. A járőrök időtartama akár a 10-12 órát is elérheti. A 

járőrözési területet észak-keletről a Berm határolja. A tábortól alig 63 kilométerre található az 

egyik legfontosabb átkelő pont a marokkói és a Polisario területek között. A tábor és Smara 

városa között viszonylag gyors közlekedést biztosít a kapu megléte és az ide vezető utak jó 

állapota. A terület természeti adottságai rendkívül változók, a köves-sziklás tájaktól a 

homoksivatagig szinte minden, a Szaharára jellemző tájforma fellelhető. 

A környéken három település található: 

Bir Moghrein: 

 Ez a város Mauritánia egyik határvárosa kb. 2800 lakossal és egy 300 fős 

helyőrséggel. A városban található a közigazgatási terület kormányzója, El Morabbet ezredes 

hivatala is. Itt működik a környék egyetlen szilárd burkolatú repülőtere, ami azonban olyan 

rossz állapotban van, hogy csak helikoptereket képes fogadni. A kormányzó és az ENSZ tábor 

között minden hétfőn 14.00 és 16.00 között rádiókapcsolatot létesítenek. 

Hasi Locar: 

 Nagyon kis település kb. 250-300 lakossal, Mauritánia területén. A közelben található 

kutak miatt jelentős a város környékén hosszabb-rövidebb időre letelepedő beduinok száma is 
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(kb. 100-150 fő). Itt is található repülőtér, amely már helikoptereknél nagyobb gépeket is 

képes fogadni (Antonov) annak ellenére, hogy nem rendelkezik szilárd burkolattal. 

El Hafira: 

 Viszonylag kevés lakosa van (150 fő), azonban ez a térség kereskedelmi központja, 

ahol a beduinok és a Polisario katonák nagy része beszerezheti a számukra nélkülözhetetlen 

cikkeket. A városban jól szervezett csempészhálózat működik (cigaretta, élelmiszer stb.), amit 

az is bizonyít, hogy a boltokban a Nemzetközi Vöröskereszt által segélyként (!) adott 

élelmiszereket lehet vásárolni. A város környékén itt is több beduin család él. Mehaires 

körzetében hat repülőtér található, amelyek alkalmasak a világszervezet gépeinek fogadására: 

Bir Moghrein, Mehaires, Motlani, Hasi Locar, Steila és Guelb Char. A repülőtereket a járőrök 

havonta több alkalommal is ellenőrzik, és az esetleges hibákat jelentik a főhadiszállásnak. 

Jelenleg mindegyik repülőtér alkalmas az ENSZ gépeinek fogadására, bár a Bir Moghrein-i 

csak korlátozottan. A körzetben több aknamező is található elszórtan, illetve a Berm előtti kb. 

5 kilométeres sávban (Buffer strip) szinte mindenhol, ezért az aknák és a fel nem robbant 

tüzérségi lövedékek a járőröknek valós veszélyt jelentenek. 

A katonai körzetről az alábbi információk állnak rendelkezésünkre: A körzetben, hivatalos 

álláspont szerint, 980 katona teljesít szolgálatot, azonban a katonai megfigyelők tapasztalata 

szerint valójában alig valamivel több, mint 200 katona található a körletekben és a megfigyelő 

pontokon. Az itt szolgáló Polisario katonák az alábbi fegyvertípusokat használják: 

• ZPU 23 mm gépágyú 

• 82 mm aknavető, 

• 12.7 mm nehézgéppuska, 

• ZPU-1 14.5 mm géppuska 

• ZPU-2 14.5 mm géppuska 

• Ak-47 gépkarabély. 

A fent felsoroltakból következik, hogy a 4. katonai régió katonái könnyűfegyverzettel 

rendelkeznek, amely alkalmas ugyan a gerilla hadviselésre, de komoly védelmi vagy támadó 

harcokra már nem. A katonai megfigyelők többször is jelentették a szektorparancsnokságnak, 

hogy marokkói hadifoglyokat dolgoztatnak a katonai épületek felújításán, a körzet 

parancsnoka azonban nem hajlandó információt adni a foglyok számáról, sem az általuk 

végzett munkáról. 
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3.7.4. TIFARITI KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKEL ÉSE 

 A tábor az azonos nevű kisváros mellett helyezkedik el, egy fontos útvonal mentén. 

Az itt szolgáló katonai megfigyelők a 2. katonai körzetet és az annak alárendeltségébe tartozó 

csapatokat ellenőrzik. A terület északon sziklás, kisebb-nagyobb hegyekkel tarkított, míg 

délen inkább a klasszikus sivatagi körülmények dominálnak. A tábor járőrözési területe 12 

000 km2, a tábortól 75 km-re található a Berm, 15 km-re Mauritánia északi határa. A 2. 

katonai körzet parancsnoksága Tifariti faluban található, és a környéken helyezkednek el az 

alábbi alárendelt alakulatok: 

• gépesített lövészzászlóalj, 

• páncélos zászlóalj, 

• gépesített lövészzászlóalj, 

• tüzérezred, 

• légvédelmi tüzérezred, 

• logisztikai kiszolgáló egység, 

• műszaki-javító zászlóalj. 

 Az egységek felszereltsége, fegyverzete viszonylag gyenge és igen vegyes képet 

mutat, a személyi feltöltöttség alig éri el a 25-40%-ot, mivel a katonák többsége az algériai 

menekülttáborokban tartózkodik a családjával, mégis talán ez a körzet rendelkezik 

legütőképesebb és a legjobban kiképzett egységekkel. Az információk szerint a körzetben egy 

radarállomás is működik, amely a Polisario hadrendjében hivatalosan nem szerepel. 

 Általában ebben a körzetben szokták megtartani a Polisario egységek összevont 

hadgyakorlatait és az ún. „népi” konferenciákat. Például az egyik nagy hadgyakorlat 2003. 

január 25-én volt, a 2. katonai körzet (Tifariti), a 4. katonai körzet (Mehaires) és az 5. katonai 

körzet (Bir Lahlou) részvételével. A több napon át tartó gyakorlaton a katonák a speciális „üss 

és fuss” taktikát gyakorolták, egy páncélos zászlóalj közreműködésével. A gyakorlaton a 

megfigyelők több mint 40 PSZH-t és más, többnyire orosz gyártmányú páncélost (T/55 és 

T/72), 60 ZPU 23/2 löveggel felszerelt dzsipet, néhány aknavetőt és közepes űrméretű 

lövegeket (tábori és légvédelmi lövegek vegyesen) figyeltek meg. A gyakorlat egy részén 

részt vett a MINURSO katonai parancsnoka, az északi szektorparancsnok és több katonai 

megfigyelő is. Lehetőségük volt találkozni a Szaharai Arab Köztársaság elnökével, a védelmi 

miniszterrel és a katonai körzetek parancsnokaival. A gyakorlat levezetéséért felelős katonai 

parancsnok a 2. katonai körzet parancsnoka, Ibrahim Mohamed Biydillah volt. Az ő 

személye, mint katonai vezető nem csak azért érdekes, mert logisztikai parancsnokként 
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szolgált a háborúban, vagy mert a SADR védelmi minisztere volt 1999 februárjáig, hanem 

azért, mert a testvérét a marokkói uralkodó, VI. Mohamed egészségügyi miniszternek nevezte 

ki 2002 novemberében. A szervezet az óta is szervez ilyen hadgyakorlatokat, de ezek főleg a 

nemzetközi közvéleménynek és a sajtónak szólnak. 

 A katonák kiképzésében egyre nagyobb szerepet kap a műszaki kiképzés 

(aknamentesítés, speciális robbantási ismeretek stb.), és nem titkolják azt sem, hogy a Berm 

vonalán található marokkói harcálláspontok elfoglalását, illetve a megszállt területekre való 

beszivárgást taktikájuk részének tartják. Érdekes módon a városi gerillaharcot vagy a 

marokkói hivatalok elleni esetleges szabotázsakciókat elképzelhetetlennek tartják, ugyanis 

joggal tartanak attól, hogy egy ilyen akciót terrortámadásnak nyilvánítva a marokkói 

csapatok-az amerikai és a nemzetközi közösség támogatásával-azonnal átfogó offenzívát 

indítanának ellenük. Ebben az esetben a Polisario elveszítené legális diplomáciai és több 

ország által elismert felszabadítási mozgalomként meglévő jogait, lehetőségeit a függetlenség 

vagy egy esetleges autonómia kivívására. Ennek ellenére több katonai vezető is elkeseredett a 

jelenlegi, számukra kedvezőtlen helyzet miatt, és egyre nyíltabban követelik a gerillaháború 

újbóli megindítását. 

 A Polisario 11. konferenciáján (2003. október 12-19.), ahol több mint 1600 delegált 

vett részt (köztük körzetenként 70 - 70 katona is), már csak nehezen lehetett a harcok 

folytatását követelőket a közös diplomáciai ütemterv elfogadására rávenni. A tanácskozás 

területét a Polisario egységek szinte hermetikusan elzárták a külvilágtól. Mivel a 2. körzetnek 

nem volt elég katonája, a Bir Lahlouban állomásozó 1. lövészzászlóalj küldött át 

kétszakasznyi katonát a helyszín biztosítására, akik öt SA9 Gaskin légvédelmi rendszert is 

felállítottak a környező magaslatokon. A helyszínre való bejutást csak tizenöt, többnyire a 

szervezettel szimpatizáló újságírónak engedélyeztek, a katonai megfigyelők csak az ő 

tudósításaikból és néhány magánbeszélgetésből kaptak információkat a tanácskozáson 

történtekről. Habár az 5. katonai körzet parancsnoka a marokkóiak elleni harcra szólította fel a 

jelenlévőket, a szervezet vezetői az elért diplomáciai és politikai sikereket nem akarták 

veszélyeztetni, így a harcot követelőket háttérbe szorították. Sajnos egyre reálisabb annak a 

veszélye annak, hogy egy-egy szakadár vagy önmagát a vezetéstől függetlenítő csoport 

támadást indít a marokkóiak, esetleg az ENSZ katonai megfigyelői ellen. Bár a marokkóiak 

által erre az időre időzített, figyelmeztetésnek szánt hadgyakorlatok (október 11-25.) a harcot 

követelők táborát erősítették, meg sem tört ki konfliktus. Az új politikai testületet felállítandó 

szavazás érdekes eredményt hozott, mivel az új szervezetbe a hét katonai körzetparancsnok 

közül négyet beválasztottak. Ez jelzi a katonai vezetők politikai és hatalmi súlyának ismételt 
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növekedését, amit az ENSZ munkatársai közül többen egyfajta, az autonómiáról folyó 

tárgyalásokat veszélyeztető tényként értelmeztek, bár ez azóta sem igazolódott be. 

A Világszervezet információi szerint a körzetben több helyen is voltak marokkói 

hadifoglyok, akiket különböző karbantartási és erődítési munkára köteleztek, később azonban 

szabadon bocsátották őket. Az itt állomásozó katonai megfigyelők, a városka lakosai és a 

Polisario katonák között nagyon jó az együttműködés, több közös programot is szerveztek 

(vacsora, a helyi múzeum meglátogatása stb.), a megfigyelők pedig több kisgyerekes családot 

is támogatnak anyagilag. 

3.7.5. BIR LAHLOU KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉK ELÉSE 

 Az északi szektor egyik legkevésbé szeretett állomáshelye, mivel az itt található víz 

rendkívül sós, így az csak tisztálkodásra alkalmas, de az embereknek utána még így is 

ajánlatos leöblíteni magukat ásványvízzel.  A terület klímája rendkívül szélsőséges, itt 

mérték a legnagyobb melegeket is (62 °C). A körzet nagysága miatt (36 000 km2) a járőr 

útvonalak viszonylag hosszúak, északon a terep inkább sziklás, míg délen sivatagos, néhány 

kisebb heggyel tarkítva. A környéken több nagy kiszáradt tó is található. Északon a marokkói 

falrendszer (Farsia és Mahbas alszektorok), keletről Algéria és Mauritánia, délről Mauritánia, 

míg nyugatról a 2. katonai körzet (Tifariti) határolja. Az itt szolgálatot teljesítők az 5. katonai 

kerületet és a hozzá tartozó egységeket ellenőrzik. A kerületparancsnoksághoz tartozik a 

törzs, az 1. és a 2. gépesített lövészzászlóalj, egy közepes űrméretű lövegekkel felszerelt 

századerejű támogató egység, egy logisztikai század és a rádióállomás kezelő- és 

őrszemélyzete. A rádióállomás az 5. megfigyelőpont (5. Observer Point) közelében található. 

A régió hivatalos létszáma 1100 fő, azonban közülük alig 200-250 katona tartózkodik a 

körletekben. 

 A körzetben főleg a ZSU-23/2, ZPU-1, ZPU-2, Sa-9 Gaskin típusú fegyvereket 

használják a Polisario katonái. A személyi fegyverzet nagy része AK-47 gépkarabély, de az itt 

szolgálóknál zsákmányolt francia és amerikai gyártmányú kézifegyverek is láthatók. Bár a 

területen évek óta nem szerveztek komolyabb hadgyakorlatot, a kiképzést, a katonai épületek 

és védőállások karbantartását folyamatosan végzik. A katonák fegyverzete jó állapotú, a 

ruhájuk-bár többféle forrásból származik, Algéria, Líbia stb.-mégis tiszta és gondozott. Talán 

ebben a körzetben vannak a Polisarionak a legtapasztaltabb parancsnokai és egységei. A 

körzet parancsnoka Abdalahi Lehbib, több mint 22 éve szolgál, mint katona, és az algériai 

katonai akadémián, gépesített lövész szakon végzett. A háborúban egységparancsnokként 

szolgált Bir Lahlouban, Mijekben, majd a mehairesi körzet parancsnoka volt. A SADR 

vezetése 1997 márciusában megbízta a Bir Lahlou-i katonai körzet vezetésével. A körzet 
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többi katonai vezetője is szinte a háború kezdete óta szolgál, többségük Algériában, de van 

olyan is, aki Kubában, Spanyolországban, sőt a néhai Szovjetunióban szerzett katonai 

végzettséget. Annak ellenére, hogy a vezető beosztásokba régi, harctéri tapasztalattal 

rendelkező és megbízható katonákat helyeztek, egyre inkább megfigyelhető a szervezeten 

belül a fiatalítás is. A mehairesi katonai körzet parancsnoka az egyik legképzettebb és 

legnagyobb befolyással bíró alakká vált a Polisarion belül. A szervezeten belül egyébként 

több olyan katonai vezető is van, akik a spanyol időben a nomád csapatoknál, a spanyol 

légióban vagy a helyi rendőri erőkben kezdték meg szolgálatukat, majd a spanyolok kivonása 

után átálltak a Polisariohoz. A járőrözési területen 69 állandóan használt kút (a kutak 50%-

ában található emberi fogyasztásra alkalmas víz) és két kis falu található, amelyeket a járőrök 

rendszeresen felkeresnek. 

Bir Lahlou: 

 Központi elhelyezkedése miatt komoly településnek számít kb. 120-150 lakossal. 

Emellett nagy átmenő forgalmat bonyolít le, mivel itt halad át a Rabouni városát és az 

Agwanitot összekötő út. A faluban több mint 25 bolt, üzemanyagtöltő állomás, szerelőműhely 

van. A közelben található az ENSZ tábor és a repülőtér is. 

Bentili: 

 Ezen a helyen alig 80-120 állandó lakos és néhány ideiglenesen letelepült beduin 

család él. A település mellett egy elhagyott francia idegenlégiós erőd és az ENSZ által 

karbantartott, az északi szektor táborainak esetleges evakuálására szolgáló repülőtér található. 

Bár nem szilárd burkolatú, mégis alkalmas mind az Antonovok, mind a MI-8 helikopterek 

fogadására. A körzet parancsnoka sok esetben korlátozza a katonai megfigyelők szabad 

mozgását, így például megtiltotta a felderítő repüléseket Bentili és Tersel körzetekben. A 

járőrök összekötő tiszt nélkül a területen csak 1993-1994 között mozoghattak, azóta csak a 

Polisario helyi parancsnoka által kijelölt kísérővel közlekedhetnek. Amikor a megfigyelők a 

katonai egységeket ellenőrzik, a táboroktól 200 méternyire meg kell állniuk, majd 

beszélgethetnek a kiérkező parancsnokkal, de a kérdéseik nagy része megválaszolatlan marad. 

3.7.6. DAKHLA KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉS E 

 A korábban a déli szektor központjaként, ma már csak táborként funkcionál, 

hasonlóképpen Smarához. Talán az egyik legváltozatosabb tájegységekkel rendelkező terület, 

az óceántól kezdve a klasszikus sivatagig minden megtalálható benne. A hőmérséklet a terület 

déli fekvése miatt nyári időszakban igen magas. A katonai megfigyelők által mért 

legmagasabb nappali hőmérséklet 62 °C volt, míg éjszaka általában 25-30 °C-ra hűl le a 
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levegő. Télen a nappali átlaghőmérséklet csak 30-40 °C körüli, míg éjszaka 5-10 °C körüli 

értékeket mérnek. Az itt szolgálók feladata a járőrözésen túl a déli szektor táborainak 

irányítása, vezetése és ellátása volt. A tábort a kialakult gyakorlatnak megfelelően, mindenkor 

egy kínai ezredes irányítja. A déli körzetben a marokkói (RMA) csapatoknak hat 

szektorparancsnoksága található az alábbiak szerint: Tichla, Bir Gandouz, Awsard, Al 

Baggary, Oum Dreyga, és Gueltat Zemmour. A szektorparancsnokságok önállóan működnek, 

és további alparancsnokságokra osztódnak. A lövészzászlóaljak (Sector Infantry Battalion-

BIS) a Berm vonalán települnek, és az ott található erődítményeket és megfigyelőpontokat 

őrzik. A zászlóaljaknál az alábbi fegyverek találhatók: 82 mm aknavetők, 23 mm AAG típusú 

légvédelmi gépágyúk, különböző típusú nehéz és könnyű gépfegyverek, illetve AML-90 

páncélgépkocsik és AMX-13 típusú könnyű harckocsik. 

A déli szektorban állomásozó marokkói csapatok felépítése: 

RMA SZERVEZETE 
DÉLI SZEKTOR

BIS
Lövész zászlóalj

RIM
Gépesített Lövész ezred

RMA  ÖSSZETÉTELE

GAR
Tüzér üteg

GEB
Páncélos egység

GAR
Tüzér üteg

GMM
Speciális rohamcsapatok

Páncélosvadász egység Logisztikai egység Műszaki egység

14. számú ábra (forrás: MINURSO, Dakhla tábor) 

 A lövész zászlóaljak mögött 5-10 kilométerre helyezkednek el a gépesített 

lövészegységek (Mechanised Intervention Regiment-RIM), amelyek a falat és az 

erődítményeket ért támadást követően azonnal bevethetők. Feladatuk a behatoló egységek 

megállítása, az elfoglalt állásokból történő kiszorítása, majd a helyzet stabilizálása. Ezeket az 

alakulatokat ZU és ZPU típusú gépágyúkkal felszerelt Land Rover dzsipekkel látták el. 
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Emellett rendelkeznek M-557 és M-113 típusú könnyű páncélozott szállítójárművekkel, 

valamint teherautókra szerelt lövegekkel és rakétavetőkkel is. Az ezredek mellett - de nekik 

nem alárendelt - tüzér és légvédelmi tüzér egységek is települnek, általában század vagy 

zászlóalj szinten (Royal Artillery Group-GAR). Az ő feladatuk a RIM egységek hatékony 

tűztámogatásának biztosítása és a támadók tüzérségének megsemmisítése. Fegyverzetükben 

különböző űrméretű aknavetők és lövegek (82 mm, 122 mm, 122-155 mm MKF-3, 105 mm 

M-116 stb.), 23 mm ZU/ZPU típusú gépágyúk, az AAG (20 mm Vulcan) és az AA típusú 

gépágyúk is megtalálhatóak.  

 Szintén az ezredekkel együtt települnek a speciális egységek (Mobile Makhzen Group-

GMM), amelyek zászlóalj szervezetben tevékenykednek. Feladatuk a megfutamított ellenség 

üldözése és megsemmisítése. Ezeket az egységeket még a hírhedt Dlimi tábornok hozta létre 

az 1980-as évi UHUD hadművelet elején. A tábornok célja az volt, hogy a többnyire 

marokkóhoz hű szaharáviakból álló egységek a Polisarioval megegyező harci taktikát 

alkalmazva sikerrel vegyék fel a harcot a gerilla harcmodort alkalmazó SADR fegyvereseivel 

szemben. Az egységek közel 80%-a szaharávi, akiket az átlag marokkói katonáknál valamivel 

jobban fizet a kormány. A területen található még egy légi bázis is (Dakhla), ahol a marokkói 

légierő szállítógépei és helikopterei (C-130 „Hercules”, CH-47 „Chinook”, Sa-33 „Puma” és 

Uh-1 „Huey”) állomásoznak. Emellett persze a szektorokban is vannak kisebb-nagyobb 

leszállópályák, amelyek alkalmasak a gépek fogadására. Az óceán közelsége miatt a 

haditengerészet Osprey típusú korvettjei és Cormorant típusú naszádjai rendszeresen 

járőröznek a partmenti vizeken, ezzel próbálják megelőzni, hogy a Polisario emberei a SADR 

engedélyével nem rendelkező halászhajókat elfogják.539 A partvonal mentén Dakhla és 

Noadibou városok között teljesít szolgálatot a 2. tengerész zászlóalj, amelynek egységei 

járőreik során a partmenti halászfalvakat és az öblöket ellenőrzik. A zászlóalj önálló 

századokkal települ ki a számukra stratégiailag fontos pontok közelében. A marokkói oldalon 

található még két menekülttábor (Boujdour-4000 fő és Dakhla-6000 fő), amelyeket a katonai 

megfigyelők rendszeresen látogatnak. A menekülteknek a marokkói kormány havi 200 

dirhamot (20 USD) biztosít, hogy a táborokban tartsa őket. Ez az összeg azonban nem 

biztosítja a gondtalan megélhetést, így a menekültek jó része szó szerint nyomorog. 

 A Polisario oldalon található az 1. a 3. és a 7. katonai körzet, amelyeket az Agwanit és 

Mijek táborokban települt katonai megfigyelők felügyelnek. A marokkói oldallal ellentétben, 

ezekben a körzetekben kevés katona teljesít szolgálatot, akik a Berm megfigyelését végzik.  

                                                 
539 Cordesman, Anthony H. - Nerguizian, Aram: The North African military balance: force development in the 
Maghreb, 28-31. o. 
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3.7.7. AWSARD KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉS E 

 A tábor a marokkói hadsereg által ellenőrzött területen helyezkedik el. A tábor 

felelősségi körzete 22 000 km2 nagyságú terület, ahol többnyire sziklás és homokkal borított a 

felszín. A járőrútvonalak általában hosszúak és sokszor nehezen járhatók. A körzetben a 

marokkói hadseregnek három alszektora van: Bir Gandouz, Tichla és Awsard. Az itt szolgáló 

marokkói katonák létszáma 12-13 000 fő. A következő táblázatban a katonai megfigyelők 

által ismert adatok találhatók, azonban azok pontossága sokszor megkérdőjelezhető, részben a 

friss információk hiánya, részben pedig a különböző korlátozások miatt. (A megfigyelők nem 

mehetnek be a katonai objektumok területére stb.) 

Marokkói csapatok létszáma és felszerelése (Awsard): 

alszektor létszám páncélozott 
harcjármű 

egyéb 
gépjárművek 

lövegek (105, 
122 mm.) 

Awsard 4500 40 175 14 

Bir Gandouz 4000 30 240 2 

Tichla 4100 35 200 11 
15. számú ábra (forrás: MINURSO, Awsard tábor) 

 Az egységek kiképzettsége és felszereltsége megfelelő, a katonák morálja igen jó. A 

marokkói egységek vezetői és a katonai megfigyelők közötti kapcsolat korrekt. A körzetben 

60 aknamező található, többnyire az erődítményrendszer előtti területen. Mivel több 

összecsapás volt a marokkóiak és a Polisario fegyveresei között, több helyen találtak fel nem 

robbant tüzérségi lövedékeket és telepített aknákat. Az aknákat a nagyobb hatékonyság 

érdekében többnyire a kutak és oázisok, illetve a sűrűn használt utak környékén telepítették. 

A marokkói műszaki egységek folyamatosan semmisítik meg a fellelt aknákat és tüzérségi 

lövedékeket, ennek ellenére még mindig történnek balesetek. A járőrök rendszeresen 

ellenőrzik a területen lévő 59 kutat is, bár azok közül alig néhány tartalmaz emberi 

fogyasztásra alkalmas vizet. A tábor közelében található az Awsard nevű kisváros, ahol több 

mint 100 lakóház, általános iskola, telefonközpont, kórház és más közigazgatási épület 

található. Ennek ellenére az állandóan vándorlásban lévő beduinokkal együtt is csak néhány 

száz civil lakos (többnyire az itt szolgáló katonák rokonai) él a környéken. 

3.7.8. OUM DREYGA KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉK ELÉSE 

 Ez a tábor marokkói területen van, északon a smarai tábor körzete, keletről a Berm, 

délről pedig az awsardi körzet határolja. A járőrözési területe főleg homokos talajú, de 

szórványosan kisebb hegyek is találhatók benne. A homok leginkább a Berm környékén okoz 

problémát, olyannyira, hogy a járőrözést is lehetetlenné teszi, mert a járművek elsüllyednek, 
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és képtelenek tovább menni. A környéken települt katonai egységek és a Berm közelsége 

miatt civil település vagy beduin tábor egyáltalán nem található a körzetben. A járőrök csak 

nagyon ritkán találkozhatnak néhány átutazó beduinnal. A területen az alábbi három szektor 

található, amelyek a dakhlai körzet alárendeltségébe tartoznak: Guelta Zemmour, Oum 

Dreyga és Al Baggary. A szektorok további három-négy alszektorra osztódnak, amelyeket 

egy-egy lövészzászlóalj ellenőriz, azaz szektoronként legalább négy gépesített 

lövészzászlóaljjal kell számolni. Természetesen a lövészek mellett páncélos és tüzér egységek 

is találhatók az alszektorokban. A páncélosok többsége kiépített állásokban helyezkedik el a 

Berm vonalán, míg a tüzérséget pár kilométerrel hátrább telepítették. 

 A lövész egységek az alábbi fegyvereket használják: HMG, LMG és ZPU típusú 

fegyverzettel felszerelt dzsipek, Wyllis RR 82 mm-es aknavetővel felszerelt dzsipek, illetve 

ZPU és ZU fegyverzettel ellátott teherautók. 

 A páncélos egységek az alábbi fegyvereket használják: könnyű páncélosok (SK 105, 

AML 90), és M113 és M577 típusú gyalogsági harcjárművek, 

 A tüzér egységeknél az alábbi fegyverek figyelhetők meg: 155 és 105 mm-es lövegek 

(AUF3 és AU50), és BM21 sorozatvető. 

 Az itt szolgálatot teljesítő katonai megfigyelők ellenőrzik a különböző katonai 

gyakorlatokat, az erődítmények és egyéb építmények karbantartását és a talált aknák 

megsemmisítését. A marokkói oldalon szolgálók számára könnyebbséget jelent, hogy a 

királyi hadsereg tűzszerészei a megfigyelők által megtalált aknákat viszonylag gyorsan 

megsemmisítik, míg a Polisario által ellenőrzött területeken aknamentesítést szakember és 

eszközhiány miatt nem végeznek. A három szektorban az alábbi marokkói egységek 

teljesítenek szolgálatot: Az 1. 4. és 5. gépesített lövészezredek, a 18,19, 30,35,47,50, 51, 61, 

63 és a 67 gyalogos zászlóaljak. A 2, 3, 4, 6, 11 és a 12 tüzérosztályok, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 

a 8 páncélos zászlóaljak, valamint a 31. és a 34. Maghzen egységek. 

3.7.9. AGWANIT KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉ SE 

 A járőrözési körzet nagysága 37.000 km2 a területet nyugatról a Berm, keletről és 

délről a mauritániai határ, míg északról a mijeki tábor felelősségi körzete határolja. A terep 

igen homokos, ami megnehezíti a járőrözést, azonban a körzetben több helyen található kővel 

borított terület és néhány kisebb hegy is. Az éghajlat száraz és rendkívül szeles, a nyári 

hónapokban gyakoriak a homokviharok. A hőmérséklet nyáron 25-55 C fok, míg télen 10-35 

C fok körül van. A területen 42 kút található, azonban ebből csak négyben van fogyasztásra 

alkalmas víz, a többinek a vize ihatatlanul sós. A megfigyelők gyakran találkoznak az itt élő, 
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magukat „es sahel” néven nevező beduinokkal, akiknek négy csoportja él a vidéken (cheilk, 

daouad, moussa és souaad), becsült létszámuk 320-350 fő.  

 A Polisario 1. katonai körzetében hat lövészszázad, egy törzsszázad, egy logisztikai 

század és egy század szintű tűztámogató egység található. Az itt települt alakulatok becsült 

létszáma 900 fő, a parancsnokuk pedig egy tapasztalt veterán, Am Mohammed Obeid. Az itt 

szolgáló katonák Land Rover és Land Cruiser típusú terepjárókat használnak, amelyek 

többségét ZU-23/2 és ZPU-1 típusú légvédelmi géppuskákkal szerelték fel. A katonai 

megfigyelők az utóbbi időben AA típusú nehéz gépfegyverrel felszerelt terepjárót is láttak a 

körzet területén. A tűztámogató egység BM 21 Grad sorozatvetőkkel és Sa-9 „Gaskin” típusú 

légvédelmi rendszerrel is rendelkezik. A körzetben kilenc, a marokkói erődítményeket 

ellenőrző megfigyelőpont található. A megfigyelő pontokon általában 5-8 katona teljesít 

szolgálatot, akiket könnyű fegyverekkel és rádióval láttak el.  

 A 7. katonai körzetben található a 15. gépesített lövészzászlóalj, a 17. lövészzászlóalj, 

a 12. tüzérosztály és egy logisztikai század. A lövészzászlóaljakban öt század található, míg a 

tüzérosztály általában két üteggel rendelkezik. A körzet parancsnoka Abdallah El Habib, 

akinek az alárendeltségében megközelítőleg 950 fő szolgál. Ez a körzet jobb katonai 

felszereléssel rendelkezik, mint az 1. katonai körzet, és a katonái is jobban kiképzettek. A fő 

fegyverzetüket alkotó öreg BMP-1 IFV típusú gyalogsági harcjárműveket jól karbantartják, 

emellett a lövészzászlóaljaknál több ZU 23/2, ZPU-1 és ZPU-2 típusú légvédelmi 

géppuskákkal felszerelt terepjárót is használnak. A katonai megfigyelők a tüzérosztálynál 

több 122 mm-es (D-30) löveget, BM-21 típusú rakétavetőket és SA-9 „Gaskin” légvédelmi 

rendszereket láttak. A Polisario fegyvereseinek a területen hét megfigyelőpontja van, azonban 

közülük jelenleg csak hármat használnak. A két körzetben az évente megtartott közös 

hadgyakorlatot és a két éleslövészetet kivéve nincs számottevő aktivitás. A katonai 

megfigyelők és az itt szolgáló fegyveresek közötti együttműködés jónak mondható, azonban a 

helyiek által bevezetett korlátozó intézkedések megnehezítik a katonai megfigyelők munkáját. 

Ha a katonai megfigyelők járőr szolgálatba indulnak, előtte 48 órával levélben kell 

informálniuk az 1. körzet parancsnokát a tervezett útvonalról, míg a 7. körzetparancsnok 

számára elég az összekötő tiszt által elküldött információ is. Annak ellenére, hogy a 7. körzet 

parancsnoka segítőkészebb és együttműködőbb a Világszervezet megfigyelőivel, mégis több 

korlátozást vezettek be mind a két körzetben. Tilos a megfigyelőpontok, a táborok 

megközelítése, kérdések feltétele a Polisario katonáknak vagy akár a távcső használata is. A 

megfigyelők hat összefüggő aknamező helyét ismerik, azonban további 51 helyen találtak 

aknákat vagy fel nem robbant tüzérségi lövedékeket. Sajnos, a Polisario nem rendelkezik az 
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aknamentesítéshez szükséges feltételekkel (kiképzett tűzszerész és egyéb eszközök), így a 

robbanótestek továbbra is komoly veszélyt jelentenek az itt élők és az ENSZ dolgozói 

számára.  

3.7.10. MIJEK KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉS E 

 A katonai megfigyelők a 22 000 km2-es járőrözési területen a Polisario 3. katonai 

körzetét és az annak alárendeltségébe tartozó egységeket ellenőrzik. Ez a tábor a misszió 

legbarátságtalanabb helye, a járőr útvonalakon a sok homok miatt igen nehéz közlekedni. A 

Polisario katonáknak a területen nyolc megfigyelőpontja van, de közülük csak a 14. és a 16. 

számú rendelkezik 2-6 fő közötti állandó állománnyal. A 3. katonai körzetben a 

körzetparancsnokságon kívül 10 század található, az alakulatok közel a táborhoz 

helyezkednek el. 

 A körzetben 64 nyilvántartott kút van, többségük vize csak állatok számára 

fogyasztható. A járőrök több alkalommal is meglátogatják a környéken lévő kisebb-nagyobb 

sátortáborokat, ahol többnyire a Polisario katonák rokonai vagy a velük szimpatizáló 

beduinok laknak. Jelenleg 20 ilyen táborról tudnak a békefenntartók. Mivel a terület komoly 

harcok színtere volt, az ide telepített aknák és fel nem robbant tüzérségi lőszerek reális 

veszélyt jelentenek mind a katonai megfigyelők, mind a civil lakosság számára. Ebben a 

körzetben a legnehezebb a Polisarioval való együttműködés. 1995. október 9-én a helyiek egy 

10, erősen felfegyverzett Land Roverekből álló osztaggal körbevették a tábort, és bár a 

helyzet rendkívül feszült volt, összeütközés mégsem történt. A fegyveresek csak három nap 

elteltével hagyták el a katonai megfigyelők táborának környékét. A MINURSO vezetői az 

esetről hivatalos jelentést küldtek a világszervezet New York-i központjába. A katonai körzet 

parancsnoka még ugyanebben a hónapban megtiltotta az egységei fölött végzett, a katonai 

egyezményekben szabályozott és a Polisario vezetői által is elfogadott felderítő repüléseket. A 

parancsnok úgy fogalmazott: amennyiben a helikopter felszáll, és felderítő repülést végez, 

lelövik. Az együttműködés azóta sem problémamentes ebben a körzetben. Az ENSZ öt olyan 

repülőteret alakított ki, amely alkalmas helikopterek és Antonovok fogadására is. 

3.7.11. TINDUF KATONAI TÁBOR BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉ SE 

 A misszió parancsnokságának alárendeltségében tevékenykedik a MINURSO tindufi 

összekötő irodája, amely a menekülttáborokkal és a Polisario adminisztratív központjával 

(Rabouni) tart kapcsolatot. A város kb. 1400 km-re található Algéria fővárosától, és az 

algériai nyugati katonai körzet központjaként szolgál. A városban mind a szárazföldi mind a 

légierő egységei megtalálhatók. A légierő szovjet-orosz gyártmányú MIG23 harci gépeket 
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használ, és a szárazföldi egységeket is többnyire szovjet-orosz haditechnikai eszközökkel 

szerelték fel. Az itt állomásozó algériai csapatok fegyverzete, ha nem is a legmodernebb, jó 

állapotban van, kiképzettségük és moráljuk igen jó. A város területén és a környéken több 

katonai ellenőrző pont is található, ahol a katonák és az algériai csendőrök (Gendarmerie) 

igen lelkiismeretesen ellenőriznek minden áthaladót. A komoly katonai jelenlét miatt az 

iszlám fundamentalisták nem tudtak tért nyerni, tevékenységük kimutathatatlan. 

 Az Irodát mindenkor egy orosz ezredes vezeti, aki azonos jogokat élvez a katonai 

parancsnok helyetteseivel. Az iroda az algériai hatóságok és a Polisario szoros ellenőrzése 

alatt tevékenykedik, ami sokszor megnehezíti a munkavégzést is. Az összekötő tiszt (Liaison 

Officer) nélkül a katonai megfigyelők nem mozoghatnak, vele is csak a menekülttáborokat, a 

repülőteret és Rabouni városát (Polisario központ) látogathatják. A katonai egységek 

látogatása és bármilyen katonai témájú fénykép készítése szigorúan tilos. 

 A katonai megfigyelők egy kb. 24 000 km2 -es területen járőröznek, ez a terület 

azonban nincs az ENSZ fennhatósága alatt, ezért nincs jogosultságuk intézkedni, egyedül a 

megfigyeléseik eredményét jelenthetik a főhadiszállásnak. A megfigyelők természetesen 

diplomáciai védettséget élveznek, és még nem történt összeütközés az algériai hatóságok és az 

itt szolgálók között. Itt található a 6. katonai körzet és a Szaharai Demokratikus Arab 

Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma is (Polisario főhadiszállás). Magam is jártam a 

területen, ahol meggyőződhettem arról, hogy a szervezet teljes egészében az algériai 

kormánytól függ. Igaz, hogy a központjukként funkcionáló Rabouni városát ők ellenőrzik, 

azonban a szabad mozgásuk korlátozott, és csak az algériaiak engedélyével hagyhatják el a 

menekülttáborokat. A táborokba belépő ember egy teljesen más világba kerül, ahol a 

szegénység és a nyomor mellbe vágja. Szinte elképzelhetetlen, hogy az itt élők ellen tudnának 

állni a marokkói hadsereg támadásának, ha az algériaiak nem támogatnák őket. A 6. katonai 

körzetben található négy katonai iskola, négy logisztikai és javító bázis, katonai kórház és 

egy, a harcok alatt sérüléseket szenvedett katonák, illetve a marokkói hadifogságból 

szabadultak számára létesített rehabilitációs intézet. A körzet parancsnokának 

alárendeltségébe tartoznak a többi körzet számára létrehozott, az utánpótlást biztosító 

logisztikai bázisok is. 

 Erről a régióról szinte lehetetlen reális információt szerezni, mivel a Polisario vezetők 

nem szívesen adnak át információt az ENSZ-nek, attól tartva, hogy az a marokkói hadsereg 

kezébe kerül. Amikor a MINURSO parancsnoka rákérdezett arra, hogy kaphat-e a misszió 

bármilyen információt a körzetről és a parancsnokságról, mire a védelmi miniszter válasza az 

volt, hogy ezek az információk nem tartoznak a katonai megfigyelőkre. 
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 Ebben a fejezetben igyekeztem a lehető legtöbb információt összegyűjteni, annak 

ellenére, hogy nagy része ennek interneten és nyílt forrásokból nem beszerezhető. Mégis úgy 

gondolom, hogy azok számára, akik a későbbiekben Nyugat-Szaharában teljesítenek 

szolgálatot, vagy behatóbban kívánnak foglalkozni a térséggel, jelentős segítséget 

jelenthetnek ezek az adatok. 

3.8. ÉLET A MENEKÜLTTÁBOROKBAN 

 Az első menekültek 1975 végén és 1976 elején érkeztek az algériai és a marokkói 

határhoz mintegy 30 kilométernyire lévő település, Tinduf környékére.540 Az azóta eltelt 

időszakban négy nagy menekülttábort hoztak létre, ahol egyes vélemények szerint 160 000 

ember él.541 A táborokat a marokkói hadsereg által elfoglalt területeken lévő városokról 

nevezték el, ezzel is jelezve azt, hogy a menekültek nem mondanak le a majdani visszatérés 

lehetőségéről. A táborok a következő neveket kapták: El-Aaiun (a szaharai területek 

központja), Smara (a második legnagyobb város és egyfajta vallási és szellemi központ), 

Dakhla (azaz a régi Villa Crisneros, ami közigazgatási központként működött a spanyol 

időszakban) és Awsard (az ország belsejében elhelyezkedő kisváros).542  

 A természeti környezet ezen a vidéken rendkívül barátságtalan, a nyári időszakban a 

napi átlaghőmérséklet gyakran meghaladja az 50 C fokot árnyékban, míg a téli időszak 

rendkívül szeles és hideg. A táborok a környéken található kutak szomszédságába települtek, 

ennek ellenére nincs kiépített vízhálózatuk, és a vízellátást lajtos kocsikkal oldják meg. 

Emellett víztárolókat építettek a víz biztonságos tárolására és megőrzésére. A táborokat arabul 

wilaya-nak nevezik, ami tartományt, azaz régiót jelent, ezeket kerületekre (daira) osztják fel 

(egy táborban átlagosan 6-7 kerület található), majd a kerületek is tovább osztódnak 

szomszédságokra (hay).543 A táborok kialakításában az játszott fontos szerepet, hogy 

egymástól távolabb, nagy kiterjedésű területet elfoglalva hozzák létre őket. Ha egymáshoz 

közel lennének, akkor egy, a marokkóiak által sikeresen végrehajtott légicsapásnak nagyobb 

lehetősége lett volna a főbb vezetési pontok és más célpontok megsemmisítésére.544 A 

táborokban minden egységnek választott vagy a Polisario által kijelölt vezetője van, akik a 

mindennapi élet megszervezéséért felelnek. A vezetői posztok jelentős részét nők töltik be, 

                                                 
540 Damis, John: i.m. 73. o. 
541 Bank, André, Bas Van Heur: i.m.607. o. 
542 European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), The Polisario Front – Credible Negotiations 
Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara? / 
http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf (letöltés ideje: 2010. 09. 23) 
543 Shelley, Toby: i.m. 183. o. 
544 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 154. o. 
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ugyanis a férfiak többsége az ún. „felszabadított területen” teljesít szolgálatot, mint katona.545 

Így a nők több esetben is kulcspozícióba, döntési helyzetbe kerülnek, ami egy, a 

hagyományos arab „családmodelltől” eltérő rendszer létrejöttét segítette elő.546 Minden 

táborban létrehoztak olyan kerteket, ahol a zöldség- és gyümölcstermesztést próbálják több-

kevesebb sikerrel meghonosítani, illetve népszerűsíteni. Egy, a táboroktól függetlenül 

működő „nemzeti kertet” is létrehoztak.547 Annak ellenére, hogy a talaj sós és homokos, 

néhány zöldség termesztésével szép sikereket értek el. A táborlakók mégsem önellátóak még 

zöldség és gyümölcsfélékből sem, ezért nagymértékben függenek az ENSZ és más 

szervezetek adományaitól.548 Mindenesetre a kert programmal a szaharávi vezetés részben 

elérte a célját, hogy a tradicionálisan vándorló nomád életformát élő lakossággal 

megismertesse a végleges letelepülést is elősegíthető kertművelést. A nemzeti kert mellett egy 

csirkefarmot is kialakítottak, ennek azonban nincs komoly szerepe a táborlakók 

élelmezésében. 

 A táborokban minden családnak saját sátra van, de az idő múlásával egyre többen 

építettek lakóépületeket homoktéglákból, amiben már konyha, raktár és sokszor fürdőszoba is 

található. A házak körül kiskerteket létesítettek, és már sokan a végleges letelepedés 

gondolatával foglalkoznak.549 Ez azonban akadályokba ütközik, mivel nem csak a táborokban, 

de a környező területeken sincs munkalehetőség, így az itt élők helyzete kilátástalan, és 

továbbra is szegénységre vannak kárhoztatva. A másik problémát az jelenti, hogy bár az 

algériaiak és a Polisario fegyverként használják a menekültkérdést Marokkóval szemben, 

azonban a menekültek algériai letelepedését nem támogatják, és a lakóknak nem engedik 

táboraikat elhagyni.550 A menekültek többsége ezért kilátástalannak érzi a helyzetét, és a 

szegénység elől egyre többen szeretnének külföldre távozni és ott munkát vállalva, tartósan 

letelepedni. A szaharai kormány természetesen minden lehetséges módszert felhasználva 

megpróbálja fenntartani a hazatérés hitét az emberekben, ami sokszor már azért is nehéz, mert 

a táborokban élő fiatalok jelentős része sohasem járt a marokkóiak által elfoglalt területeken, 

így többségük külföldi országokban próbál boldogulni.551 

                                                 
545 Hodges, Tony: The Roots of a Desert War, 342-343. o. 
546 Mercer, John: The Sahrawis of Western Sahara, 19. o. és Price, David Lynn: The Western Sahara, 35. o. 
547 Smith, Danielle Van Brunt: FMO Country Guide: Western Sahara, 2004. augusztus / 
http://www.forcedmigration.org/guides/fmo035/fmo035-4.htm (letöltés ideje: 2010.09.29.) 
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A szaharávi menekülttáborok elhelyezkedése: 

 
16. számú ábra (forrás: http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf letöltés ideje:2010. 09. 

23) 

 A táborok a lehetőségekhez és az arab országokban megszokott egészségügyi 

állapotokhoz képest viszonylag fejlett és jól működő egészségügyi szervezetekkel 

rendelkeznek. Az 1980-as évek előtt a gyermekhalálozási és a krónikus betegségek aránya 

rendkívül magas volt, több esetben járvány tört ki a zsúfolt táborokban, amelyek több halálos 

áldozatot is követeltek.552 Mára a járványokat felszámolták, és a preventív megelőzésre tették 

                                                 
552 Damis, John: i.m. 40-41. o. 
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a hangsúlyt. Bár mostanra a gyerekhalálozási rátát sikerült leszorítani, de még így is minden 

1000 újszülöttből 134 csecsemőkorban meghal. A várható élettartalom még mindig nem 

haladja meg az 50 életévet. Minden kerületben működik egy-egy kisebb kórház, ahol a 

sürgősségi egészségügyi ellátást végzik, és amelyet szinte teljes egészében helybéli orvosok 

és nővérek vezetnek. A táborokban egy központi kórházat is építettek, amelyek a komolyabb 

esetek ellátását végzik. A legjelentősebb felszereltséggel és szakember gárdával bíró kórház a 

Dakhla nevű táborban létrehozott és működtetett Nemzeti Kórház, ahol többnyire külföldi 

orvosok (főleg spanyolok és kubaiak) dolgoznak.553 Ezek az intézmények a mi szemünkkel 

nézve igen szegényesek, felszereltségük pedig hiányos. A táborok és a szaharávi kormány 

(SADR) központja a közelben lévő Rabouni városban található. Ide települt a Parlament, a 

kormány, a MINURSO irodája, a Szaharávi Vörös Félhold, a nemzeti Nőszövetség, illetve 

több más, a segélyek elosztását koordináló szervezet. Rabounihoz közel hozták létre az első 

olyan iskolát (a Február 27-e nevű iskolát), ahol kiemelten foglalkoznak a nők képzésével. Az 

iskola nevével az 1976. február 27-én történt nemzeti állam kikiáltásának állítottak emléket. 

Az iskolarendszer kiépítése még nem fejeződött be, de minden táborban találhatók óvodák, 

általános iskolák és két bentlakásos (gimnázium-szakközépiskola szintű) felsőbb iskola.554 A 

két iskolát június 9-e és október 12-e emlékére nevezték el, hogy így is megemlékezzenek a 

Mártírok Napjáról és a Nemzeti Egység Napjáról. Az iskolák komoly segítséget jelentenek az 

írástudatlanság felszámolásában, ami még az 1970-es években elérte a 95%-ot, napjainkra 

azonban a táborlakók majd 90%-a sajátította el az írás és olvasás tudományát.555  

A képzések terén kiemelkedő szerepe van a nőknek, mivel ők alkotják a táborok 

felnőtt korú lakosságának a legnagyobb részét.556 A nők képzését a Szaharávi Nők Nemzeti 

Szövetsége (NUSW) irányítja és felügyeli.557 A szervezet 1979-ben alakult, és több mint 10 

000 tagja van a menekülttáborokban és a külföldön élő szaharávi asszonyok között. A nők 

számára külön iskolákat hoztak létre, ahol a háztartási ismeretektől a szőnyegkészítésig 

mindenféle hasznos szakmát sajátíthatnak el. A szervezet kiemelt fontosságot tulajdonít 

annak, hogy azok az asszonyok, akik marokkói börtönökben voltak, és szexuális zaklatás és 

erőszak áldozataivá váltak segítségben részesüljenek. A nőszövetséget egy 57 fős tanács 

irányítja, amelyet a kongresszus választ meg ötévente. A tanács vezetője egyben a Polisario 

vezetőségének is tagja. A szövetség jó kapcsolatokat alakított ki más nemzetközi, a nők jogait 
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védő szervezetekkel is. Sok esetben ezeknek a szervezeteknek a meghívására tartanak 

előadásokat külföldön a nyugat-szaharai helyzetről és a menekülttáborok életéről. A nők 

képzése mellett az egészségügyi programok is kiemelt jelentőséggel bírnak, ezért több 

tehetséges diák tanulhat orvosnak és diplomás ápolónak külföldi egyetemeken. Természetesen 

más irányú egyetemi képzésre is lehetőségük nyílik, igaz, korlátozott számban. A képzések 

azért is kaptak kiemelt fontosságot a táborokban, mert a hazatérésre készülvén a SADR arra 

törekszik, hogy kineveljék azt a közép irányítói, műszaki és egyéb értelmiségi réteget, amely 

képes lesz a majdani önálló állam életének megszervezésére és működtetésére.558 A SADR 

kulturális minisztériuma, annak bizonyítására, hogy a szaharávi nép nem azonos a marokkói 

néppel, elkezdte összegyűjteni a népi meséket, énekeket és egyéb művészi tárgyakat. A 

táborokban több tehetséges rajz - és festőművész is él, akiknek tárlatokat is szerveznek, 

többnyire külföldi segítséggel.559 

 A Polisario viszonylag korán felismerte a sajtóban rejlő lehetőségeket, amelyet 

nemcsak azzal igyekezett hasznosítani, hogy újságírókat vitt az általuk elfoglalt területekre, 

hanem saját sajtószolgálatot is létrehoztak Sahara Press Service néven.560 Ezzel párhuzamosan 

működik még az El Karama is,561 amely a szaharávi szabadságjogokkal foglalkozik a 

Marokkó által elfoglalt területeken. Az internetben lévő lehetőségeket is igyekeznek 

kihasználni, több honlapot üzemeltetnek, mint az Arso,562 amely a SADR hivatalos honlapja; 

vagy blogokat, mint a Sahara Libre, amely a megszállt területek eseményeivel foglalkozik, de 

emellett több szimpatizáns külföldi szervezet honlapjain is találhatók információk a nyugat-

szaharai kérdésről. Az internetes honlapokon lévő információk, adatok jelentős része nem 

valós, főleg a menekülttáborokban lévők számát illetően. Még a legoptimistább becslések 

szerint is maximum 140 000 ember él a táborokban.563 A UNHCR egyik becslése szerint 

165000 fő élhet a táborokban, de a menekültek pontos számát ők sem tudják.564 Az ENSZ 

koordinálásával a Nemzetközi Vöröskereszt és más független segélyszervezetek azonban 

155.000 fő számára biztosítanak élelmiszersegélyt. A táborokból még soha senki nem 

tiltakozott, hogy kevesebben kapnak segélyt, mint amennyi a valós létszám. Ezért furcsa, 

hogy 180-200 000 menekültről számolnak be a Polisario vagy a hozzá közel álló weboldalak. 

A Polisario köreiben sem ismeretlen a propagandafogások alkalmazása olyan céllal, hogy 
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még több támogatást szerezhessenek.565 Amikor 2003-ban Száraz György vezérőrnagy, a 

MINURSO akkori parancsnoka látogatást tett a menekülttáborokban, bemutattak egy 

autószerelő műhelyt és annak dolgozóit. Azonban furcsamód a műhely tisztább volt, mint egy 

patika, és az ilyen helyeket jellemző olajfoltnak vagy az autójavításra utaló egyéb jeleknek 

nyoma sem volt. Hasonló eset történt egy számítástechnikai ismereteket oktató laborban, ahol 

a még gyári csomagolásban lévő computereket úgy mutatták be, mint rendszeresen használt 

oktatógépeket. De ezeket a fogásokat nemcsak ők, hanem a marokkóiak is használják, hogy 

befolyásolják az ENSZ-et és más nemzetközi szervezeteket.566 

 Külön szervezetet hoztak létre a háborúban, illetve az azt követő marokkói megszállás 

alatt eltűntek családtagjai is, amely Tindufban található. Az AFAPREDESA (Assosiation of 

Families of Prisoners and Disappeared Saharawi people Reugee camps) egyesületet 1989. 

augusztus 20-án hozták létre a menekülttáborokban.567 A szervezet 1996-ban már irodákat 

nyitott és üzemeltetett Párizsban, majd Madridban is. Fő tevékenységük különböző 

információk gyűjtése az eltűnt szaharáviakról, mentális gondozás és anyagi segítség nyújtása 

a marokkói börtönökből kiszabadultaknak. Ugyanis a börtönökből kiszabadultak jelentős 

része az ott elszenvedett bántalmazások és embertelen viszonyok következtében pszichés és 

egyéb fizikai betegségekben szenved.568 Jelenleg több száz szaharávit tartanak nyilván 

eltűntként, akikről a családjuk semmilyen információval nem rendelkezik.569 Az ő 

információjukra hivatkozva, az emberi jogok durva megsértése miatt törölte az Amnesty 

International a Marokkóban tervezett konferenciáját 1999-ben.570  

 Azt is el kell azonban ismerni, hogy a Polisario éveken keresztül több ezer, még az 

1970-es években foglyul ejtett marokkói hadifoglyot tartott őrizet alatt a 

menekülttáborokban.571 A foglyok többsége már öreg és beteg volt, s bár a marokkói kormány 

először a létezésüket is tagadta, később azonban több fórumon is követelte az azonnali 

szabadon bocsátásukat. A Polisario azonban sem fogolycserére, sem pedig a kiváltásukra nem 

volt hajlandó.572 Annak idején, amikor az 1991-es tűzszüneti megállapodást aláírták, a 

rendezési tervben az is szerepelt, hogy a referendum, azaz a terület hovatartozásáról történő 

                                                 
565 European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), The Polisario Front – Credible Negotiations 
Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara? / 
http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf (letöltés ideje: 2010. 09. 23) 
566 Besenyő János: Western sahara, 171. o. 
567 http://www.afapredesa.org / letöltés ideje: 2010.08.29.) 
568 Lawles, Richard - Monahan, Laila: i.m. 139-148. o. 
569 Cordesman, Anthony H.: i.m. 68-69. o. 
570 Darbouche, Hakim-Zoubir, Yahia:Conflicting International Policies and the Western Sahara Stalemate, 102.o. 
571 Dunbar, Charles: i.m. 539. o. 
572 Shelley, Toby: i.m.195-196. o. 
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népszavazás után az összes foglyot feltétel nélkül elengedik.573 A szavazás a mai napig nem 

valósult meg, így a hadifoglyok sokáig nem térhettek haza. A fogságban tartott marokkói 

katonákat évente kétszer meglátogathatták a Nemzetközi Vöröskereszt képviselői, akik a 

rabok életkörülményeit is vizsgálták. Jelentéseikben megállapították, hogy a foglyok jelentős 

része, legyengült, beteg és nem részesült megfelelő ellátásban. Sőt, megbízható forrásokból 

megerősítést nyert, hogy a nemzetközi előírások ellenére munkavégzésre kényszerítették 

őket.574 A Polisario jóindulatot mutatva alkalmanként néhányat ellenszolgáltatás nélkül 

elengedett közülük, főként az idősebbeket és a betegeket.575 Pl. 2003. október végén a 

Vöröskereszt közvetítésével bocsátottak szabadon 300 hadifoglyot. A foglyokat a nemzetközi 

szervezet által bérelt repülőgép szállította a marokkói Chahid El Hafed támaszpontra. A 

foglyok elengedését több ország is, és maga az ENSZ főtitkár is nyilatkozatban üdvözölték. 

Bár a foglyok szabadon bocsátását a civil jogvédő szervezetek és az ENSZ is pozitív jelként 

értékelte, mégis sok bírálat érte a Polisariot a többi hadifogoly fogságban tartásáért. A korábbi 

francia elnök felesége, Danielle Mitterand által létrehozott egyesület, a Foundation France 

Liberte élesen bírálta a szaharáviakat, azért mert öreg és beteg embereket tart kegyetlen 

körülmények között. a közleményben felszólították a Polisariot az összes hadifogoly azonnali 

és feltétel nélküli elengedésére.576 Végül a fokozódó nyomás miatt a Polisario 2005. augusztus 

18-án elengedte az utolsó 404 marokkói hadifoglyot is.577  

 Sajnos, nem csak a marokkói hadifoglyok, de a szaharávi foglyok végleges helyzete 

sem oldódott még meg, ugyanis a marokkói börtönökben 2005-ben 151 szaharávi hadifogoly 

és több száz civil volt, akiknek esélyük sem volt a szabadságuk visszanyerésére.578 A 

marokkói kormány ugyanis annak ellenére, hogy a leghírhedtebb börtönök egy részét 

bezáratta, és javítani kezdett az emberi jogok érvényesítésének helyzetén, még mindig nem 

akar tárgyalni erről a kérdésről.579 Ellenben a nemzetközi fórumokon a hadifoglyok sanyarú 

sorsára való hivatkozással sokáig elterelték a figyelmet az emberi alapjogok sorozatos 

megsértéséről (pl. ha egy szaharai gyerek nem a marokkói történelmet kívánja tanulni, 

                                                 
573 Theofilopoulou, Anna: The United Nations and Western Sahara – S Never-ending Affair / 
http://www.usip.org/files/resources/sr166.pdf (letöltés ideje: 2010.09.27) 
574 European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), The Polisario Front – Credible Negotiations 
Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara? / 
http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf (letöltés ideje: 2010. 09. 23) 
575 Cordesman, Anthony H.: i.m. 69. o. 
576 European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), The Polisario Front – Credible Negotiations 
Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara? / 
http://www.esisc.org/documents/pdf/en/the-polisario-front.pdf (letöltés ideje: 2010. 09. 23) 
577 YearBook of United Nations, 2005: 363. o. 
578 YearBook of United Nations, 2005: 368. o. 
579 Shelley, Toby: i.m. 105. o. 
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sokszor rendőri segédlettel bírják józanabb belátásra.). amióta a Polisario elengedte a 

marokkói hadifoglyokat, ez a hivatkozási alap megszűnt. Ennek ellenére még mindig több 

száz szaharávi van marokkói börtönökben. 

 A táborokban különböző segélyszervezetek tevékenykednek, amelyek az élelmiszer, 

ruha, pénz és egyéb adományok gyűjtésével és elosztásával foglalkoznak. Az angol War on 

Want volt az első angliai segélyszervezet, amely már 1984-ban megjelent, és az óta is a 

menekülttáborokban tevékenykedik.580 Először az egészségügyi helyzet stabilizálásában, a 

járványok megfékezésében segített, majd részvett a kertművelési program kidolgozásában, és 

a Nemzeti Kert létrehozásában. Később a lancashire-i tűzoltó egységek szervezetének 

segítségével raktárakat hoztak létre, ahol az élelmiszer és más segélyeket biztonságosan 

tudják tárolni és megőrizni. Sikeres a „Játékok teszik a gyerekeket boldoggá” programjuk is, 

amely keretében a táborokban élő gyerekek számára gyűjtenek és juttatnak el játékokat. A 

Norwegia People’s Aid szervezet által szervezett program kicsit eltér az átlagosan megszokott 

karitatív tevékenységektől.581 Ők a menekülteknek az aknák és egyéb fel nem robbant 

tüzérségi lövedékek felismerésére és a balesetek elkerülésére szerveztek tanfolyamokat.582 A 

programokba több olyan embert is bevontak, akik aknára lépve sérültek meg, illetve 

veszítették el végtagjaikat. Amióta 1998-ban elkezdték a felvilágosító munkát, a balesetek 

száma jelentősen csökkent, de még így is túl sok áldozatot szednek a főleg a marokkói 

katonaság által telepített aknák és a harcok folyamán kilőtt fel nem robbant tüzérségi 

lövedékek.583584 

 A segélyszervezetek közül magyarok is dolgoznak Nyugat-Szaharában, közülük is 

kiemelkedik a Magyar Baptista Egyház szeretetszolgálata. A szaharai menekülttáborokban 

Szenczi Sándor lelkész és felesége foglalkoznak az értelmi és egyéb testi fogyatékos 

gyerekekkel, akik közül a fejlesztő foglalkozások hatására többen látványosan fejlődni 

kezdtek. Ugyancsak ők indították el azt az örökbefogadási programot, amelynek keretén belül 

egy bizonyos havi összeggel lehet egy éven keresztül vagy tovább is egy-egy gyermek 

                                                 
580 http://www.waronwant.org / (letöltés ideje: 2010.08.29.) 
581 http://www.npaid.org/ letöltés ideje: 2010.08.29.) 
582 Brady, Justin: Norwegian People’s Aid in Western Sahara: Mine Awereness in a Refugee Setting 
http://maic.jmu.edu/Journal/3.1/africa/w_sahara/wsahara_brady.htm (letöltés ideje: 2010.08.29.) 
583 Land Mine Report 2008 / http://www.icbl.org/lm/2008/countries/western_sahara.php (letöltve: 201.08.29.) 
584 Amikor Nyugat-Szaharában szolgáltam, akkor történt egy baleset alig pár kilométerre az ENSZ tábortól 
(Mehaires), ahol katonai megfigyelőként teljesítettem szolgálatot. A baleset következtében egy 11 éves beduin 
fiú súlyosan megsérült a lábán, és az egyik kézfejét amputálni kellett egy vigyázatlanul megérintett és felrobbant 
tüzérségi lövedék miatt. Sajnos, a sivatagnak azokon a területein, ahol harcok folytak (szinte mindenhol) és a 
Berm kb. 10 km-es körzetében rendkívül sok akna és lövedék található, amelyek sokszor a közelben elmenő autó 
által keltett rezgések vagy akár a nagy meleg hatására felrobbanhatnak. 
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gyógykezelését vagy csak a nevelését támogatni.585 A másik szervezet, amely itt 

tevékenykedik, a Szahara Alapítvány, amely főleg oktatási lehetőségeket szervez az arra 

érdemes szaharávi gyerekek számára, illetve kulturális jószolgálati missziót vállalt fel.586 

Sajnos egyre kevesebb karitatív szervezet próbál meg a menekülteken segíteni, ezért a 

táborokban az elmúlt években katasztrofális helyzet alakult ki. Ez azért történhetett meg, mert 

a Nemzetközi Vöröskereszt és más szervezetek (World Food Programme, stb.) által küldött 

élelmiszer már nem volt elegendő a menekültek ellátására. A világszervezet Menekültügyi 

Irodája (UNHCR) több ország és nemzetközi szervezetnek is eljuttatta a jelentését 

(Anthropometric and Micronutrient Nutrition Survey-Saharawi Refugge Camps, Tinduf, 

Algeria, 2002), és felkérte azokat az azonnali segítségnyújtásra.587 Az elmúlt évek során több 

jelentés is készült a táborok ellátásával kapcsolatosan, amelyekből kiderül, hogy a menekültek 

ellátása korántsem biztosított.588 Amikor az ENSZ tindufi bázisán jártam (2004. január-23-26), 

találkoztam azoknak a szervezeteknek a képviselőivel, akik a táborokban kialakult élelmezési 

problémákra próbáltak megoldást találni. A különböző szervezetek aktivistái az UNHCR 

meghívására érkeztek Tindufba, ahol a tanácskozás mellett a menekülttáborokat is 

megtekintették. Az egyik ilyen látogatásuknál kaptam arra lehetőséget, hogy elkísérjem őket 

az awsardi menekülttáborba. Az itt élők körülményeit leírni nem könnyű, de szerintem a 

Magyarország nyomortelepein élő roma kisebbség életkörülményei is jobbak, mint a 

táborlakóké. Véleményem szerint a legoptimálisabb megoldás az lenne, ha a 

menekülttáborokat felszámolnák, az ott élők garanciát, esetleg anyagi segítséget kaphatnának 

a nyugat-szaharai területekre való visszatelepülésre. A marokkóiak erre kidolgoztak egy 

programot, és a visszatérő menekültek számára lakásokat építettek a megszállt területek 

városaiban. A lakások többsége azonban a mai napig is üresen áll, mivel a Polisario a 

menekülttáborokban élőket nem engedi visszatelepülni a marokkói fennhatóság alatt lévő 

területekre, sőt, egyes szakértők szerint sokukat erővel kényszerít a táborokban való 

maradásra.589 Így a szervezet a nyomorúságos körülmények között élő táborlakókat továbbra 

is fegyverként használja a marokkóiakkal szemben. 

                                                 
585 http://www.fogadjorokbe.hu/foto.php?mid=4 (letöltés időpontja: 2010.08.29.) 
586 http://www.szahara.com / letöltés ideje: 2010.08.29.) 
587 Besenyő János: Western Sahara, 174. o. 
588 Zunes, Stephen - Mundy, Jacob: i.m. 128. o. 
589 Shelley, Toby: i.m. 179. o. 
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3.9. MAGYAROK AZ AFRIKAI BÉKEM ŰVELETEKBEN  

Ebben az alfejezetben azokat a műveleteket mutatom be érintőlegesen, amelyekben 

magyar katonák és rendőrök vettek részt az elmúlt évek során. sajnálatos módon a 

műveletekben megszerzett tapasztalatok nem kerültek feldolgozásra (egyetlen egy tanulmány 

vagy jegyzet sem készült ezekkel kapcsolatosan), az ott szolgálók nagy része leszerelt, 

nyugdíjba vonult. A Magyar Honvédség kiképzésében semmilyen módon nem jelenik az 

Afrikában történő szolgálatteljesítés, egyedül a ZMNE vezérkari tanfolyamán foglalkoznak a 

kontinens konfliktus zónáival és minden évben megszervezik a „Szahara-Szél” gyakorlatot, 

amely egy esetleges afrikai művelet megindítását és működtetését modellezi. 

NAMÍBIA: Az ENSZ Átmenetet Segítő Csoportja (UNTAG/United Nations 

Transition Assistance Group) – Namíbia és Angola, 1989 áprilisától 1990 márciusáig.590 

A misszió Namíbia (Windhoek) és Angola területén tevékenykedett.  

Mandátum: a misszió feladata az volt, hogy segítse az ENSZ főtitkár különmegbízottját a 

namíbiai függetlenedési folyamat fenntartásában, valamint az ENSZ égisze alatt rendezett 

választások előkészítésében és lebonyolításában. 

Létszám: a misszió maximális létszámot az 1989. novemberi választások során érte el. Ekkor 

a misszió létszáma 8000 főből állt, amelyből 4500 fő katona, 1500 fő rendőr és 2000 fő 

polgári megfigyelő volt. Magyar részről ebben a műveletben csak rendőrök vettek részt, szám 

szerint 22 fő, bár szó volt egy katonai kontingens kiküldéséről is, amely azonban bizonyos 

érdekellentétek miatt meghiúsult. 

ANGOLA: Az ENSZ Angolai Ellenőrzési Missziója Itt valójában három műveletről 

beszélhetünk: 

1, Az ENSZ Első Angolai Ellenőrzési Missziója (UNAVEM I.–United Nations Angola 

Verification Mission I) 1989 januárja és 1991 júniusa között.591 

Mandátum: az angolai-kubai megállapodásban kikötött kubai csapatkivonás ellenőrzése. 

Létszám: 70 katonai megfigyelő 

2, Az ENSZ Második Angolai Ellenőrzési Missziója (UNAVEM II.–United Nations Angola 

Verification Mission II) 1991 júniusa és 1995 februárja között.592  

Mandátum:  a misszió feladata az angolai szemben álló felek, az angolai kormány és az 

UNITA által aláírt békeszerződésben foglaltak betartásának felügyelete, a tűzszünet 

betartatása, az angolai rendőrség ellenőrzése, illetve a választások felügyelete.  

                                                 
590 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untag.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
591 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unavemi.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
592 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/Unavem2/Unavem2.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
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Létszám: 350 katonai megfigyelő, 126 rendőr, 87 nemzetközi és 155 helyi alkalmazott, 

illetve a választások idején 400 választási megfigyelő.  

3, Az ENSZ Harmadik Angolai Ellenőrző Missziója (UNAVEM III.-United Nations 

Angola Verification Mission III) 1995 februárjától 1997 júniusáig.593 

Mandátum:  a misszió mandátuma az angolai kormány és az UNITA által 1994. november 

20-án aláírt Lusakai Egyezményben foglaltak megvalósításának ellenőrzése és támogatása. 

Létszám: 3649 katona, 283 katonai megfigyelő, és 288 rendőr. 1991-1999-között 

megközelítőleg 100-110 magyar katona és rendőr szolgált a misszióban. 

MOZAMBIK: Az ENSZ Mozambiki M űvelete (ONUMOZ/United Nations 

Operation in Mozambique) 1992 decemberétől 1994 decemberéig.594 

Mandátum:  az 1992. október 4-én, Rómában, a mozambiki kormány és a RENAMO által 

megkötött béke-megállapodás alapján segíteni a megállapodásban foglaltak végrehajtását. 

Ellenőrizni a tűzszünet betartatását, a külföldi katonák kivonását, leszerelni a lázadó 

csapatokat és összegyűjteni a fegyvereket. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek 

működésének biztosítása, segítség nyújtás a választások lebonyolításához, megfigyelők 

biztosítása. Koordinálták és felügyelték a térségben folyó humanitárius tevékenységeket, 

kiemelten kezelve a menekültek kérdését. A választások után az ENSZ BT 957-es 

határozatában meghosszabbította a mandátumot az új mozambiki kormány hivatalba lépéséig, 

de legfeljebb 1994. december 15-ig. A misszió 1995. január 31-én szűnt meg. 

Létszám: 6,625 katona, 354 katonai megfigyelő, 1,144 rendőr, nemzetközi és 506 helyi 

alkalmazott, illetve 900 választási megfigyelő. 1993-1994-között megközelítőleg 40 magyar 

katona és rendőr szolgált a műveletben. 

LIBÉRIA: Az ENSZ Megfigyel ő Missziója Libériában (UNOMIL/United Nations 

Observer Mission in Liberia) 1993 szeptembere és 1997 szeptembere között.595 

Mandátum:  a Libériában szemben álló felek 1993. július 25-én, a benini Cotonouban írták 

azt a béke megállapodást, ami lehetőséget adott a misszió megindításához. A békeszerződés a 

tűzszüneti megállapodást, a leszerelést és lefegyverzési folyamatot, illetve az általános 

választások kiírását tartalmazta. A Biztonsági Tanács által létrehozott UNOMIL e 

békeszerződésben foglaltak megvalósításának ellenőrzésére kapott felhatalmazást, a Nyugat 

Afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS - Economic Community of West 

African States) Megfigyelő Csoportjával együttműködve. 

                                                 
593 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unavem3.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
594 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumoz.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
595 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomil.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
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Létszám: 303 katonai megfigyelő, 20 fős orvosi csoport, 45 fős katonai műszaki alakulat, 90 

nemzetközi és 136 helyi polgári alkalmazott, illetve 58 önkéntes munkás. 1993-ban a missziót 

irányító ENSZ diplomata katonai tanácsadójaként, Forgács László ezredes teljesített 

szolgálatot az országban. 

UGANDA-RUANDA: Az ENSZ Ugandai-Ruandai Megfigyelő Missziója 

(UNOMUR/United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda) 1993 júniusa és 1994 

szeptembere között az ENSZ. A Biztonsági Tanács 928-as határozata alapján hozták létre.596 

A misszió a ruandai-ugandai határ ugandai oldalán állomásozott, Kabele városában. 

Mandátum:  A megfigyelők ellenőrizték az ugandai határt, hogy ne juthasson át fegyver és 

katonai felszerelés a Ruandában egymás ellen harcoló fegyveres csoportoknak.  

Létszám: 81 katonai megfigyelő és 10 helyi alkalmazott 

A két ország között kialakult konfliktus miatt létrehozott műveletbe az angolai misszióból 

került át három magyar katonatiszt (Józsa László, Karanciczki József és Makay Viktor). 

DARFUR: EU AMIS-támogató művelete Darfúrban (EU support to AMIS)597 

Mandátum: A 2005-2007 között megvalósított művelet az Afrikai Unió felkérésére válaszul 

indult. Feladata afrikai katonák kiképzése, taktikai-stratégiai szállítások lebonyolítása, 

logisztikai támogatás és rendőri segítség, képzés nyújtása volt.  

Létszám: 15 törzstiszt (Khartoumban és El Fasherben) és 23 rendőr 

Hazánk két katonai tanácsadóval vett részt a misszióban (Kajári Ferenc őrnagy és jómagam) 

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG: 

1, Az Európai Unió kongói katonai missziója (EUFOR RD CONGO)598 

Az EU a műveletet az ENSZ-missziójának (MONUC) támogatására hozta létre 2006. július 

30-án, a választási folyamatok idejére; a misszió 2006. november 30-án fejezte be működését. 

Mandátum:  Az ENSZ BT 1671 határozata alapján a kongói választások biztosításában és 

lebonyolításában segédkeztek az európai csapatok. 

Létszám: 2300 katona (főként francia és német csapatok) és 250 választási megfigyelő 

Hazánk két törzstiszttel járult hozzá a misszió működéséhez, akik potsdami műveleti 

parancsnokságon teljesítettek szolgálatot. 

2, Az Európai Unió tanácsadói és támogatói missziója a Kongói Demokratikus 

Köztársaság biztonsági szektorának átalakítására (EU Security Sector Reform Mission in 

the Democratic Republic of the Congo)599 

                                                 
596 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomur.htm (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
597 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=956&lang=en (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
598 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1091&lang=en (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
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Mandátum: A Kongói Demokratikus Köztársaságban 2005. június 8-án felállított misszió 

célja a kongói hadsereg reformjának segítése közel 50 fő uniós, köztük 2 magyar szakértővel. 

A misszió mandátuma 2010. október 1-től 2012. szeptember 30-ig tart. 

Létszám: 50 katonai tanácsadó. A Magyar Köztársaság 2 törzstisztet küldött a misszióban, 

akik Kinshasában (Török László alezredes) és Bukavuban (Nagy Sándor ezredes) szolgálnak. 

CSÁD: Az Európai Unió Csádi /Közép-Afrikai Békeművelete (EUFOR CHAD/RCA)600 

Mandátum: Az ENSZ BT 1778 számú, 1 évre szóló mandátumával 2008. március 15-én 

indított misszió célja a csádi menekülttáborok lakói biztonságának, a humanitárius 

segélyszállítmányok célba juttatásának, valamint a nemzetközi polgári személyek 

biztonságának garantálása volt. A művelet ENSZ részére történő „átadására” 2009. március 

15-én került sor. 

Létszám: 3.700 katona (a résztvevő nemzetek által felajánlott kontingensek). Magyarország 3 

fő törzstiszttel segítette a művelet párizsi parancsnokságán.  

SZOMÁLIA:  

1, Az Európai Unió Szomáliai Kiképző Művelete (EU Somalia Training mission)601 

Mandátum: Az ENSZ BT 1872 számú határozata alapján indította meg az EU a Szomáliai 

Átmeneti Kormány katonáinak kiképzését Ugandában (Kampala). A művelet 2010. április 07-

én kezdődött meg spanyol vezetés alatt. A tervek szerint ugandai kiképző bázisokon az 

ugandai hadsereg támogatásával 2000 szomáliai katonát képeznek ki az év végéig. A 

műveletben egyéni és egység, illetve tiszthelyettes és egyéb speciális képzést biztosítanak a 

résztvevők számára. 

Létszám: 141 fő. Hazánk egy jogásztisztet, egy kiképző tisztet és két tiszthelyettest küldött. 

2, Az Európai Unió szomáliai katonai tengeri művelete (EUNAVFOR Atalanta/EU Naval 

Operation in the Somali Republic)602 

Mandátum: Az ENSZ BT 1897 számú határozata alapján az EU történetének első 

haditengerészeti művelete, amely 2008. december 8-án indult el, és jelenleg mintegy 1.800 

fővel, 13 hadihajóval és 3 felderítő repülőgéppel működik. A katonai művelet célja az ENSZ 

Élelmezési Világprogramban részt vevő hajók, valamint a Szomália partjainál hajózó, 

kalóztámadások által veszélyeztetett (kereskedelmi) hajók védelméhez történő hozzájárulás. 

A műveletet eredetileg 1 évre indították, de a 2009. december 13-án lejáró mandátumot egy 

évvel meghosszabbították.  

                                                                                                                                                         
599 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=909&lang=en (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
600 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1366&lang=en (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
601 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1870&lang=en (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
602 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=en (letöltés ideje: 2010. 09.17) 
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Létszám: 1800 fő 

Magyar részről 1 fő informatikus tiszthelyettes teljesít szolgálatot a northwood-i műveleti 

parancsnokságon. 

3. 10. A KONFLIKTUS TAPASZTALATAI 

Ebben az alfejezetben néhány tapasztalatot szeretnék megosztani, illetve javaslatot 

tenni a későbbi lehetséges afrikai szerepvállalásunkkal kapcsolatosan. 

3. 10. 1. FÖLDRAJZI KÖRNYEZET, ID ŐJÁRÁS 

Az afrikai műveletek során a résztvevőknek teljesen más környezettel és szélsőséges 

időjárási körülményekkel kell szembesülniük, amihez a magyar katonák egyenlőre még nem 

szoktak hozzá. Még egy adott országon belül is több fajta tájegységgel találkozhatunk, pl. 

amikor Darfurban szolgáltam, több ezer méter magas hegyek között, sivatagban és 

esőerdőben kellett logisztikai feladatokat ellátnunk, amelyek mind más és más kihívások elé 

állítottak bennünket. Szükséges áttekinteni az eddig használt ruházati felszereléseket és az 

eddigi tapasztalatok alapján változtatásokat eszközölni. Pl. Nyugat-Szaharában sokáig gondot 

okozott, hogy a régi 65M bakancsot kapták az ott szolgálók, annak ellenére, hogy már az új 

sivatagi bakancs is rendszeresítésre került a Honvédségnél. Több jelentés és panasz kellett 

ahhoz, hogy ők is megkaphassák az új típusú, kényelmesebb és az ottani időjáráshoz jobban 

alkalmazkodó bakancsot. Természetesen ezek a követelmények a szerint változnak, attól 

függően merre teljesítenek majd szolgálatot a katonáink. A szélsőséges körülmények 

kiemeltebb egészségügyi gondoskodást, illetve az eddigiektől eltérő, orvosi tevékenységeket 

követelhetnek (trópusi és más speciális betegségek kezelése, újfajta szokatlan egészségügyi 

kockázatok), erre is fel kell készülnünk. 

3. 10. 2. NEMZETISÉGEK, A FEGYVERES KONFLIKTUSBAN R ÉSZTVEVŐK 

Afrikában szinte egyetlen olyan ország sincs, amelyet egy nemzet alkotna, sőt szinte 

mindenhol komoly kihívást jelent, hogy több nemzetiség, törzs között kellene a hatalmat 

igazságosan megosztani. Ez szinte sehol sem sikerül, és ezért szinte folyamatos feszültségek, 

harcok vannak a különböző népcsoportok között. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 

békefenntartásra kijelölt egységeink megfelelő felkészítést kapjanak egy adott terület 

kultúrájáról, illetve az ott élő népességről, a politikai szereplőkről.603 Szakítanunk kell azzal a 

hagyománnyal, hogy olyan emberek készítik fel a katonáinkat, akik az adott területen soha 

nem jártak, nem vagy csak korlátozott és elavult ismeretekkel rendelkeznek az adott 

                                                 
603 Afrikában a politizálás főként nem politikai, hanem törzsi, nemzetiségi érdekek alapján történik, ezért is 
fontos ismerni egy adott terület nemzetiségi viszonyait. 
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területről. Afrikával kapcsolatosan egyre több egyetemen és főiskolán jöttek létre tudományos 

kutatóműhelyek, illetve léteznek olyan szervezetek, amelyek jelentős gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkeznek a kontinens országaiban, velük lenne érdemes hosszú távú 

együttműködést kialakítani, tapasztalataikat és ismereteiket felhasználni a felkészítés során. 

Szintén fontos ismerni a szembenálló felek fegyverzetét, az általuk használt 

eszközöket. a kanadai hadsereg, amikor felajánlott egy ejtőernyős zászlóaljat a nyugat-

szaharai műveletbe, egy rendkívül részletes és átfogó anyagot készített a szembeálló felek 

fegyverzetéről, amelyet a felkészítés során kötelező jelleggel felhasználnak.604 Az ENSZ 

missziókban már megszokott, hogy az adott művelet során talált és hatástalanított aknákról, 

fel nem robbant tüzérségi lövedékekről kézikönyvet készítenek, ami nemcsak fotókat, de 

részletes leírást is tartalmaz az adott eszközről. Ilyen anyag egyetlen egy műveletünk során 

sem készült, annak ellenére, hogy a tűzszerészeink nemzetközi hírnévvel rendelkeznek. 

Érdemes lenne nekünk is összeállítani hasonló anyagokat. 

3. 10. 3. FELKÉSZÍTÉS, LOGISZTIKA 

A katonáik alapvetően felkészültek az afrikai szerepvállalásra, azonban a képzés során 

nem foglalkoztak még az afrikai kontinens sajátosságaival, az ott lezajlott/zajló műveletekről 

nem készültek értékelések, tanulmányok. Érdemes lenne ezeket a hiányokat mihamarabb 

pótolni és bevonni a felkészítésbe azokat, akik már rendelkeznek békefenntartói 

tapasztalatokkal az afrikai kontinensen. Az elmúlt évek során főként NATO és EU keretek 

között, önálló egységeket küldtünk misszióba, amelyek igen megterhelték a Magyar 

Honvédség költségvetését, míg jelentősen lecsökkent az ENSZ égisze alatti tevékenységünk. 

érdemes lenne megfontolni, hogy költségcsökkentés céljából inkább ENSZ missziókba 

küldjünk katonákat, ugyanis a Világszervezet visszatérítési rendszere igénybevételére-

nullszaldósra hozható ki egy misszió, sőt anyagi előnyökkel járhat számunkra.605 A jelenlegi 

információk szerint a Magyar Honvédség továbbra is jelentős létszámban vesz részt az 

afganisztáni műveletekben, így véleményem szerint a hazai logisztikai rendszerünk nem lenne 

képes hatékonyan ellátni, kiszolgálni egy időben két távoli földrészen zajló műveletet. Éppen 

ezért a kontinensre nem önálló alakulatot, hanem katonai tanácsadókat (logisztikai, 

repülésirányító, informatikai és híradó szakembereket) lenne érdemes kiküldenünk, ugyanis 

ezekből folyamatosan hiány van, mind az ENSZ, mind az EU afrikai műveleteiben. Nem csak 

hogy kisebb költséggel jár az alkalmazásuk, de komoly felderítési és gazdasági előnyök is 

                                                 
604 Recognition Handbook, Western-Sahara region, CIS/2600.0000WF-F/WI/01/91/16353, Ottawa, July 29.1991 
605 Besenyő János - Boldizsár Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezete békefenntartó műveleteinek logisztikai 
rendszere (különös tekintettel a költség-visszatérítésre) – 2008.04.10 – Katonai Logisztika, a Honvédelmi 
Minisztérium honlapján két részben jelent meg. 
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származnak a tanácsadók kiküldéséből. Amikor Darfurban szolgáltam én dönthettem el, mint 

Tábori Ellátó Részleg vezető, hogy milyen cégektől, szervezetektől vásárlunk szolgáltatást, 

így a törvényes keretek között akár magyar cégeket is helyzetbe lehet hozni egy-egy beszerzés 

esetén. De több más területen is előnyt jelenthet a magas rendfokozatú tanácsadók (őrnagy, 

alezredes) foglalkoztatása. 

3. 10. 4. KARITATÍV TEVÉKENYSÉG, CIMIC FELADATOK 

Az elmúlt időszakban lezajlott műveletek egyik igen fontos tapasztalata, hogy nem 

elég katonai feladatokat ellátni, hanem a polgári lakosság segítésében, támogatásában is 

hatékonyabb szerepet kell vállalnia a katonáknak. A Magyar Honvédség polgári és katonai 

együttműködési szakemberei jelentős tapasztalatok birtokába kerültek Afganisztánban és 

Koszovóban. Érdemes lenne a katonai szakembereknek szorosabban együttműködni az afrikai 

kontinensen dolgozó kormányzati és nem kormányzati szervek képviselőivel, majd 

felhasználni a tapasztalataikat és ismereteiket, hogy kész programokkal tudjunk indulni egy 

afrikai béketámogató műveletben. Szükséges megteremteni a megfelelő anyagi és szakértői 

bázist (építészet, vízelvezetés, lefegyverzési, közigazgatási, stb.), a polgárháborúk által 

tönkretett társadalmak működőképessé tételéhez. 

Természetesen lehetnek más aspektusok is, amelyeket érdemes megvizsgálni, de csak 

akkor, ha már tudjuk, hogy pontosan hova és milyen műveletbe kell mennünk (békefenntartó, 

béketámogató vagy éppen békekikényszerítő művelet). 
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ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

• Az ENSZ sikeresen közvetített ugyan a szembenálló felek között, de a tűzszünet 

megkötése óta a marokkóiak kezébe került át a kezdeményezés, szinte egyedüli 

félként befolyásolják a történéseket. A világszervezet képviselői inkább követik, és 

nem befolyásolják a nyugat-szaharai eseményeket. A marokkóiak taktikázása, az 

ENSZ erélytelensége és a világ közvéleményének érdektelensége következtében úgy 

tűnik, hogy a szaharávi őslakosok elveszítették az esélyt a független államuk valós 

létrehozására. A függetlenségről szóló népszavazás szinte elérhetetlen távolságra 

került, egyre inkább csak a korlátozott autonómia lehetőségét kínálják fel számukra a 

marokkóiak. Ezt a szaharáviak egyik része már el is fogadná, azonban a vezetőség és a 

„kemény mag” nem hajlandó erről tárgyalni. 

• A MINURSO tevékenysége és létszáma igen korlátozott, feladata kizárólag a 

tűzszünet egyezmény betartatása és a status quo fenntartása. A világszervezet számára 

ez egy alvó misszió, egyedüli pozitívuma a törékeny béke fenntartása, még ha ez 

relatíve magas költségekkel és minimális nyereséggel jár is. 

• A területen és a Polisario vezetésében is aggasztó változások történtek az elmúlt 

időszakban (fegyver és kábítószer csempészet, illegális migráció, muzulmán 

szélsőséges csoportok térnyerése, stb.), egy esetleges, az Al-Kaida által támogatott 

terrorakció vagy a konfliktus ismételt kirobbanása sem elképzelhetetlen. A 

menekülttáborok egyre nagyobb problémát jelentenek mind az őslakosoknak, mind az 

őket befogadó algériai hatóságoknak. A misszióba való felkészítésnél ezt 

fokozottabban figyelembe kell venni, ugyanis a művelet „alvó” jellege bármikor 

megváltozhat, és a veszélyesebbé válik az itt történő szolgálatteljesítés. 

• Bár több afrikai béketámogató műveletben is részt vettek magyar katonák, az ott 

megszerzett tapasztalatok nem kerültek bedolgozásra a Magyar Honvédség kiképzési, 

képzési rendszerébe, legfeljebb egyéni szinten hasznosultak. 
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4. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK,  
ELÉRT EREDMÉNYEK, JAVASLATOK,  

TOVÁBBI KUTATÁST IGÉNYL Ő TERÜLETEK 
A bevezetőben írt mottómat megvizsgálva, amit egy nyugat-szaharai menekülttől 

hallottam Tindufban, láthatjuk, hogy mennyire fontos annak a területnek a beható 

tanulmányozása és megismerése ahol műveletben veszünk részt. Az elmúlt két évtized során a 

Magyar Honvédség külföldi műveleteinek száma jelentősen megnövekedett és szerkezetileg 

is átalakult. A klasszikus békefenntartó műveletek irányából eltolódtak a béketámogató és 

békekikényszerítő műveletek irányába. A műveleteink nagy részét hazánktól távol, idegen 

környezetben, szokatlan kulturális és vallási háttérben kell végrehajtanunk, ami igen sok 

kihívást és veszélyt rejt magában. Éppen ezért fontos, hogy minél több ismerettel 

rendelkezzünk a műveleti területekről, az ott élők vallási és kulturális szokásairól, az ott 

kialakult konfliktusok okairól, dinamikájáról, történéseiről. Nem tehetjük meg, hogy a feladat 

végrehajtás megfelelő ismeret hiánya miatt szenvedjen sérelmet, vagy emiatt szenvedjünk 

veszteséget. 

4.1. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK  

• A terület mind geostratégiai mind pedig gazdasági okok (jelentős földgáz, kőolaj és 

értékes ásványi anyag kincs, gazdag halászati lehetőségek) miatt egyre fontosabb az 

USA, Kína, az Európai Unió, a NATO, illetve hazánk számára. Ez a konfliktus 

kirobbanásakor még nem volt ismert tény, ez csak később a megszállás ideje alatt és 

az elmúlt évek során a világpolitikában bekövetkezett változások miatt vált 

nyilvánvalóvá. 

• Nyugat-Szahara határait a területet gyarmatosító spanyolok és franciák jelölték ki több 

szerződés keretén belül. Habár az ENSZ dekolonizációs bizottsága elfogadta a korábbi 

gyarmatosítók által létrehozott határokat, azokat sokszor maguk az országok vitatták. 

Így történt Nyugat-Szaharával kapcsolatosan is, ahol mind Marokkó, mind pedig 

Mauritánia vitatta a határokat. Ebbe pedig már kódolva volt a később kirobbant 

fegyveres konfliktus lehetősége. Az őslakosok létrehozták a saját függetlenségért 

küzdő szervezeteiket, azokat a világ közvéleménye elismerte, sőt a konfliktusban részt 

vevő szereplők is. 

• A spanyol hatóságok által 1974-ben végrehajtott népszámlálás eredményei alapján 

készítette el az ENSZ is a későbbiek során a szavazásra jogosultak listáit. Ezeket a 
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listákat bár viták által, de elfogadták a szembenálló felek az ezeken szereplők lesznek 

jogosultak a jövőben megtartandó népszavazáson részt venni. 

• Az ENSZ sikeresen közvetített ugyan a szembenálló felek között, de a tűzszünet 

megkötése óta a marokkóiak kezébe került át a kezdeményezés, szinte egyedüli 

félként befolyásolják a történéseket. A világszervezet képviselői inkább követik, és 

nem befolyásolják a nyugat-szaharai eseményeket. A MINURSO tevékenysége és 

létszáma igen korlátozódott, feladata kizárólag a tűzszünet egyezmény betartatása és a 

status quo fenntartása. A világszervezet számára ez egy alvó misszió, egyedüli 

pozitívuma a törékeny béke fenntartása, még ha ez relatíve magas költségekkel és 

minimális eredménnyel jár is. 

• A területen és a Polisario vezetésében is aggasztó változások történtek az elmúlt 

időszakban (fegyver és kábítószer csempészet, illegális migráció, muzulmán 

szélsőséges csoportok térnyerése, stb.), egy esetleges, az Al-Kaida által támogatott 

terrorakció vagy a konfliktus ismételt kirobbanása sem elképzelhetetlen. A 

menekülttáborok egyre nagyobb problémát jelentenek mind az őslakosoknak, mind az 

őket befogadó algériai hatóságoknak. A misszióba való felkészítésnél ezt 

fokozottabban figyelembe kell venni, ugyanis a művelet „alvó” jellege bármikor 

megváltozhat, és a veszélyesebbé válik az itt történő szolgálatteljesítés. 

• Bár több afrikai béketámogató műveletben is részt vettek magyar katonák, az ott 

megszerzett tapasztalatok nem kerültek bedolgozásra a Magyar Honvédség kiképzési, 

képzési rendszerébe, legfeljebb egyéni szinten hasznosultak. 

4.2. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A tanulmány elkészítése során folyamatosan szem előtt tartottam azt, hogy a Magyar 

Honvédség egyre több béketámogató műveletben vett/vesz részt az elmúlt években, amelyek 

egyre távolabb és egyre veszélyesebb régiókban találhatóak. Véleményem szerint a felkészítés 

során szükséges a műveleti területtel kapcsolatos információk megosztása és rögzítése. A 

dolgozatomban leírt tudományos eredmények a Magyar Honvédség békeműveleteivel, 

értékelő, elemző, feldolgozó és tapasztalatokat a kiképzésbe beépítő tevékenységével 

kapcsolatosak. 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a doktori képzés keretében folytatott 

tanulmányaim és kutató munkám eredményeként az értekezésemben az alábbiakat tartom új 

tudományos eredményeknek: 
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• Elemeztem, értékeltem a nyugat-szaharai konfliktus geopolitikai, geostratégiai 

helyzetét földrajti, katonaföldrajzi jellemzőit a kialakult konfliktus hátterét, 

mozgatórugóit, a térség népszámlálási adatait, bemutattam azokat az eseményeket, 

amelyek a nyugat-szaharai konfliktus eszkalálódásához, majd pedig kirobbanásához 

vezettek. Következtetések vontam le a konfliktus történetéből. 

• Elsőként mutattam be és dolgoztam fel a MINURSO felépítését, szervezetét, 

feladatait, következtetéseket vontam le a Magyar Honvédség missziós tevékenységet 

folytató katonái részére, az ilyen jellegű békeműveletekben történő részvételre. 

Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaztam meg a katonai és politikai felsővezetés 

részére egy lehetséges magyar szerepvállalás jellegére, beosztásaira, a missziókban 

szolgálók tapasztalatainak jobb beépítésének érdekében, a tanulságok kiképzésbe 

történő jobb integrálására. 

• Részletesen elemeztem és bemutattam a térség menekülttáborainak életkörülményeit, 

az ott tevékenykedő politikai és karitatív szervezeteket, azok feladatait, kihatásait a 

katonai és rendvédelmi feladatokra. Bemutattam a lehetséges missziók katonai 

veszélyeztetettség jellegét, és ennek jegyében javaslatokat tettem a missziók 

potenciális módszereiről, eszközeiről.  

4.3. JAVASLATOK 

A doktori értekezés egyes fejezeteinek összegzésében megfogalmazott 

következtetések és összegzett javaslatok alapján a kutatási eredmények hasznosításának, az 

egyes részterületek önálló elemzésének lehetséges területeiként az alábbiakat jelölöm meg: 

• Javaslom az értekezést felhasználni a Nyugat-Szaharába kimenők felkészítésénél, a 

különböző afrikai területekkel foglalkozó minisztériumoknál, a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetemen, továbbá a polgári egyetemek és főiskolák 

biztonságpolitikai, afrikai stúdiumaiban. 

• Szükségesnek tartom a missziós felkészítés során nagyobb figyelmet fordítani a 

„hadszíntér ismeretre”, annak oktatásába bevonni a korábban ott szolgált 

szakembereket. 

• Célszerűnek tartok létrehozni egy adatbázist, amely tartalmazza a különböző 

műveletekben szolgáltak adatait, tapasztalatait és képességeit. Ez az adatbázis 

könnyebbséget jelentene a missziókra való kiválasztási folyamat során, a megfelelő 

képességű embereket lehetne kiválasztani a megfelelő feladatokra, így jelentősen 
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csökkenthető lenne a kevésbé átgondolt, ad-hoc jellegű döntések meghozatalának 

lehetősége. 

• Az MH Műveleti Központ keretén belül létrehozott „Lessons Learned” osztályon belül 

érdemes lenne létrehozni egy olyan rendszert, amely az összes misszióban kint 

szolgáló katona „visszaszűrését” elvégezné, írásos és szóbeli adategyeztetést, 

„beszámoltatást” hajtana végre, majd feldolgozná a keletkezett információkat további 

felhasználásra. Ebben a folyamatban szerepet kaphatna még a Katonai Felderítő 

Hivatal, a Védelempolitikai Főosztály, a Honvéd egészségügy, a Jogi Főosztály és 

bizonyos esetekben a társ fegyveres testületek vagy más minisztériumok (például a kül 

és gazdasági tárcák illetékes szakemberei) is. A megszerzett tapasztalatokat pedig 

szükséges lenne beépíteni a Magyar Honvédség kiképzési rendszerébe. 

• A béketámogató műveletek során bekövetkezett változások miatt szükséges lenne az 

évek óta halogatott magyar katonai „Békeműveleti Stratégia” kidolgozása. 

4.4. TOVÁBBI KUTATÁST IGÉNYL Ő TERÜLETEK 

• Érdemes lenne a Nyugat-Szaharában szolgálók számára egy átfogó kérdőívet 

elkészíteni, amely a misszióval kapcsolatos tapasztalataikkal foglalkozna, illetve 

interjúkat készíteni mindazokkal akik ott szolgáltak. A felmérések tapasztalatait 

feldolgozni a Magyar Honvédség szakembereinek segítségével (egészségügyi, 

logisztikai-ellátási, kiképzési, értékelő és elemző, illetve felderítő aspektusokból), 

majd publikálni, és a tapasztalatokat beépíteni a későbbi felkészítésekbe. 

• Javaslom, hogy a Magyar Honvédség által lebonyolított összes műveletről, függetlenül 

attól, hogy az működik vagy már megszűnt, hasonló tanulmányokat készítsenek a még 

aktív, illetve az azóta már nyugállományba vonult állomány bevonásával, mielőtt ezek 

az ismeretek elérhetetlenné válnának a számunkra. Ezeket a tanulmányokat érdemes 

lenne publikálni, majd felhasználni a későbbi felkészítések vagy egyéb kutatások 

során. 

Az értekezés utolsó mondatai a köszöneté. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen 

módon támogattak és segítették a munkámat. Köszönet családomnak, a témavezetőmnek és a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanárainak, oktatóinak, munkatársainak, nélkülük ez a 

disszertáció nem készülhetett volna el. Köszönöm! 

Budapest, 2010. szeptember 30. 
 

Besenyő János 
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