
Security in practice 
 
 

www.securityinpractice.eu 
 
 

 

Już 30 żołnierzy malijskich zabitych przez Al-Kaidę od początku roku 

Opracował: Krzysztof Danielewicz, 26.01.2020 

 

26 stycznia 2020 r. podczas ataku na posterunek wojskowy niedaleko miejscowości 

Sokolo w regionie Segou zginęło co najmniej dziewiętnastu żołnierzy malijskich, a pięciu 

zostało rannych. Rejon ten jest terenem działań JNIM1 – sojuszu ugrupowań powiązanych  

z Al-Kaidą. Według informacji przekazanych przez lokalnego polityka agencji AFP zabici 

żołnierze mieli być członkami paramilitarnych oddziałów żandarmerii. Atak przebiegał według 

podobnej taktyki do tego z 23 stycznia i został przeprowadzony przez duży, około stuosobowy 

oddział2. 

Atak rozpoczął się o 5 rano, a zakończył o 7. Cały obóz został otoczony, aby nikt nie 

mógł się z niego wydostać. Następnie napastnicy zabrali ze sobą wszystkich zabitych i rannych 

oraz wszystkie samochody i wyposażenie3. Jednocześnie nie wyrządzili żadnych szkód 

ludności cywilnej. W rejon ataku zostało wysłane wzmocnienie oraz rozpoznanie powietrzne 

w celu wytropienia napastników4. 

 
1 JNIM – The Groups for Support of Islam and Muslims (arabska nazwa: Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin 

in Mar) to organizacja utworzona 2 marca 2017 r., która powstała z połączenia Ansar Dine, Al-Murabitoon, 

oddziału AQIM działającego na Saharze i Macina Liberation Front. Przywódcą JNIM został lider Ansar Dine 

Iyad ag Ghaly. T. Joscelyn, Analysis: Al Qaeda groups reorganize in West Africa, „FDD’s Long War Journal”, 

13.03.2017, https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaeda-groups-reorganize-in-west-

africa.php, 04.02.2019. 
2 19 Malian soldiers killed by armed men: Military, „Al Jazeera”, 26.01.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/19-malian-soldiers-killed-armed-men-military-

200126131054777.html, 26.01.2020. 
3 Mali: dix-neuf morts dans l’attaque d’un camp de gendarmes à Sokolo, „Le Monde”, 26.01.2020, 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/26/mali-dix-neuf-morts-dans-l-attaque-d-un-camp-de-

gendarmes-a-sokolo_6027296_3212.html, 26.01.2020. 
4 W związku z rozwojem sytuacji w rejonie Sahelu oraz planami wycofania z tego rejonu sił amerykańskich 

do Waszyngtonu w najbliższych dniach ma lecieć francuski minister obrony Florence Parly. Twenty soldiers 

killed in Mali attack, government says, „Reuters”, 26.01.2020, https://www.reuters.com/article/us-mali-

security/twenty-soldiers-killed-in-mali-attack-government-says-idUSKBN1ZP0H7, 26.01.2020. 
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Zdjęcie 1. Wyposażenie armii malijskiej. Kolekcja autora 

Kilka dni wcześniej, 23 stycznia, w okolicy miejscowości Dioungani, region Mopti, 

śmierć poniosło co najmniej sześciu żołnierzy malijskich, a wielu innych odniosło rany. 

Do ataku na siły malijskie doszło niedaleko granicy z Burkina Faso5.  

Z kolei 6 stycznia 2020 r. pięciu żołnierzy malijskich zginęło z powodu eksplozji 

improwizowanego ładunku wybuchowego (IED – Improvised Explosive Divace) podczas ataku 

na konwój sił malijskich przemieszczający się w rejon Alatona, graniczący z Mauretanią. 

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 pogorszeniu6. 

 
5 Armed men kill six Malian soldiers, „Al Jazeera”, 23.01.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/armed-men-kill-malian-soldiers-200123161222722.html, 23.01.2020. 
6 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. 
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Mapa 1. Rejony operowania różnych grup zbrojnych w Mali, Burkina Faso i Nigrze. Kinga Kierzkowska na 

podstawie: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/06/conflicts-in-mali, 12.01.2020 

 

Aktywność i skuteczność komórek Al-Kaidy w Mali nie pozostała bez echa.18 stycznia 

2020 r. jej przywództwo wydało dwustronicowe podziękowanie – „Salutation for the Defenders 

of Islam in Mali” – dla organizacji działających we wschodniej i zachodniej Afryce 

za prowadzone działania. Zostało ono opublikowane w dwóch wersjach językowych: 

po angielsku i arabsku. Większość podziękowań dotyczyła Mali, ale na końcu zaadresowano je 

także do grupy Shabaab działającej w Somalii. W oświadczeniu nie wymieniono nazw JNIM 

i Shabaab, ale jest oczywistym, że to te grupy liderzy Al-Kaidy mieli na myśli. Wynika to 

z tego, m.in., że obie grupy przez cały czas oficjalnie pozostają wierne liderowi Aymanowi  

al-Zawahiri. W oświadczeniu zachęcano szczególnie do zwalczania oddziałów G5 Sahel, które 

określono jako projekt francusko-amerykański. Zachęcano także do dalszego atakowania sił 

francuskich i ich sojuszników w Mali, Nigrze i Burkina Faso7. 

 
7 T. Joscelyn, Al-Qaeda’s senior leadership praises jihadists in Mali and Somalia, „Long War Journal”, 

20.01.2020, https://www.longwarjournal.org/archives/2020/01/al-qaeda-senior-leadership-praises-jihadists-in-

mali-and-somalia.php, 25.01.2020. 
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