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Atak na żołnierzy malijskich 

Opracował: Krzysztof Danielewicz, 11.01.2020 

Pięciu żołnierzy malijskich zginęło w trakcie eksplozji improwizowanego ładunku 

wybuchowego (IED – Improvised Explosive Divace). Do ataku doszło 6 stycznia 2020 r. 

w trakcie konwoju sił malijskich przemieszczających się w rejon Alatona, graniczący 

z Mauretanią. W trakcie eksplozji zniszczone zostały także cztery samochody. Pomiędzy 

wrześniem a grudniem 2019 r. łącznie zginęło już 140 żołnierzy malijskich. Pomimo 

wysiłków sił rządowych oraz obecności tysięcy żołnierzy z innych krajów w regionie sytuacja 

bezpieczeństwa w Mali cały czas ulega pogorszeniu. Dodatkowo problemy bezpieczeństwa 

w Mali rozlały się na inne kraje regionu, takie jak Burkina Faso i Niger. Obecnie w regionie 

operuje m.in. 13 000 sił ONZ w ramach sił MINUSMA (United Nations Integrated 

Stabilization Mission in Mali) oraz 4500 żołnierzy francuskich w ramach Operation 

Barkhane. Według informacji OZN z października 2019 r. w Mali, w trakcie ataków IED, 

w ciągu pierwszych sześciu miesięcy śmierć poniosło także 110 cywilów1. Kilka tygodni 

temu siły francuskie w swoich działaniach w grudniu 2019 r. po raz pierwszy użyły Drona 

Harfang, który wspierając siły lądowe, zabił 33 islamistów. Dron został wykorzystany przez 

siły francuskie 21 grudnia w trakcie operacji sił specjalnych w lesie Ouagadou 90 mil na 

północ od Mopti. Żołnierze francuscy zostali zaatakowani przez uzbrojony oddział islamistów 

z organizacji Katiba Macina2, poruszających się na motorach. Do wykorzystania drona doszło 

 
1 Five soldiers killed in Mali roadside attack, „Al Jazeera”, 06.01.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/malian-soldiers-killed-roadside-attack-200106143333076.html, 

08.01.2020, także: Twitter rzecznika rządu malijskiego Yaya Sangare, @YayaBSangare. 
2 Macina Liberation Front (FLM) – założona w 2015 r. przez Amadou Koufę i operująca w rejonie Mopti. 

W ramach grupy działają byli członkowie the Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO). The 
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dwa dni po tym, jak armia francuska ogłosiła zakończenie testowania tego nowego systemu 

walki3. Pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa w Mali powoduje wzrost antyfrancuskich 

resentymentów oraz demonstracji. Do ostatniej doszło 11 stycznia 2020 r. w Bamako. Według 

szacunków wzięło w niej udział ok. 1000 osób, domagających się wycofania sił francuskich 

i międzynarodowych z Mali4. 

    

Zdjęcie 1. Dron sił francuskich Harfang w bazie Niamey. 

Źródło: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/23/french-forces-kill-40-jihadists-during-

operation-in-mali, 11.01.2020 
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