
 

 

 

 

Észak-Afrika stabil pontja: 

helyszíni beszámoló Marokkóból 

Elemzés 

 

Napjainkban az Európát érő migrációs kihívások tekintetében sokat hallani Észak-

Afrikáról. Az ún. arab tavasz óta – mely utólag inkább tűnik egy külső, mintsem belső 

társadalmi igényen alapuló folyamatnak – nemcsak a szubszaharai régió lakosai jelentek és 

jelennek meg nagy számban Európa kapujában, hanem a Magreb országok lakói között is 

számottevő az elvándorolni igyekvők aránya. Mindez annak fényében nem meglepő, hogy 

Líbiában 2011-ben káoszt eredményezett a nyugati beavatkozás, Tunézia déli felében egyre 

erősödik a keleti szomszédból az illegális átáramlás, s Algéria is erősen küzd a beszivárgó 

fegyver- és embercsempészek ellen. Ebből a szempontból Marokkó stabil pontnak tűnik a 

térségben még úgy is, hogy az országot dél felől Ceuta irányába átszelni igyekvők, ha nem is 

látványosan, de azért nagy számban jelen vannak a nyugat-afrikai ország városainak utcáin. 

  

Az európai migráció szempontjából is fontos ország azért is érdemel figyelmet, mert 

két ponton rendelkezik szárazföldi határral Spanyolországgal. A jelenleg Észak-Afrikában 

zajló társadalmi és politikai folyamatok jobb megértéséhez is érdemes Rabat politikáját 

górcső alá venni, mert amit az európai kontinens keleti sarkában Törökország testesít meg – a 

relatív stabilitást és a szoros kapcsolatokat Európával –, azt a nyugati végeken Marokkó 

jelenti. A történelem során az iszlám a Dardanellák felől, illetve Gibraltáron át jutott el az 

öreg kontinensre. Mindkét esetben (a 8. és a 14. században) olyan szituációban indult el ez a 

folyamat, amikor vagy kulturális vákuum, vagy kulturális értelemben alá-fölérendeltségi 

viszony állt fenn. Ilyen értelemben nem elég tehát csak „állni a vártán”, hanem érdemes az 

európai határok horizontján túlra is pillantani. 



 

 

Marokkó modernkori külkapcsolataira – különösen Algéria vonatkozásában – a 

foszfátban gazdag Nyugat-Szahara ügye árnyékokat vet. A kétoldalú kapcsolatok fejlődését 

az 1991-ben kitört algériai polgárháború szintén hátráltatta. Az algír hatóságok azzal vádolták 

Rabatot, hogy segíti a kormány ellen fegyveres konfliktust kirobbantó FIS-t, az Iszlám 

Felszabadítási Frontot (Front islamique du salut). Az ellenségeskedés olyannyira elmélyült, 

hogy a Vadzsda (Marokkó) és Tlemcen (Algéria) közötti, amúgy jelentős áruforgalom 

lebonyolítására alkalmas útvonal 1994 óta le van zárva.1 Legutóbb idén tavasszal borzolta a 

kedélyeket egy repülőbaleset, amelyben 257 ember veszítette életét. Az esetet kísérő 

találgatásokat az táplálta, hogy a fedélzeten több, a Polisario, vagyis az algériai égisz alatt 

működő, Nyugat-Szahara számára önállóságot kivívni igyekvő szervezet tisztje is életét 

vesztette a tragédiában.2  

Marokkó afrikai viszonylatban keveset, 1912-től 1956-ig összesen negyvennégy évet 

töltött gyarmati státuszban francia és részben spanyol fennhatóság alatt. Jóllehet a portugál és 

az oszmán hódítók is eljutottak Afrika e területéig, az észak-déli kereskedelmi útvonalat 

többnyire helyi, berber és arab származású dinasztiák ellenőrizték. A jelenleg is a királyi 

családot adó Alavi dinasztia a 17. század közepén kezdett vezető szerepet játszani az ország 

történetében. A Franciaországtól való elszakadás Marokkóban nem követelt milliós 

nagyságrendű emberáldozatot, így az egykori gyarmatosítók emléke nem okoz akkora 

fájdalmat, mint Algéria esetében. Ráadásul Marokkó – keleti szomszédjával ellentétben – 

nem gyarmati, hanem több függetlenséget biztosító protektorátusi kategóriába került. Faludy 

György önéletrajzi ihletésű, Pokolbéli vígnapjaim című regényében azért plasztikusan 

ábrázolja a francia fennhatóság alatt álló országot a II. világháború éveiben: 

„Az út közepén idegenlégiós hadnagy állt, pisztollyal a kezében, mely reménytelenül 

csüggött csuklója mellett; előtte néhány arab kisfiú feküdt a földön, akiket már lelőtt. Vagy 

harminc gyerek rajzott körötte, ugyanazok a szakadt tarka dzsellabás, mezítlábas gyerekek, 

akik a kávéházba jártak be hozzánk, és parányi hangszereiket pengették az asztal alatt, vagy a 

szamarak farkát húzogatták az utcán. Téglákat és köveket tartottak a kezükben, és azokkal 

dobálták a hadnagyot, akinek az arca és a melle csupa vér volt. A lövés, amit hallottunk, 

utolsó lövése volt. Ekkor még mintegy tíz lépésnyire volt tőlünk; a következő pillanatban egy 

                                                           

1 A határ lezárásában nagy szerepet játszott az abban az évben, egy marrákesi hotel ellen elkövetett fegyveres 

támadás. Rabat szerint a halálos áldozatokkal járó támadást az algériai titkosszolgálat szervezte. 

http://www.haber7.com/afrika/haber/1016943-arap-magrip-birliginden-isbirligi-karari (utolsó letöltés: 2018. 

december 14.) 

2 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/cezayirde-askeri-ucak-dustu-40801417 (utolsó letöltés: 2018. december 11.) 

http://www.haber7.com/afrika/haber/1016943-arap-magrip-birliginden-isbirligi-karari
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/cezayirde-askeri-ucak-dustu-40801417


 

 

tégla nyakszirten találta, úgy, hogy hanyatt esett. Néhány lépéssel, a fal mellett, bicikli és 

holttest feküdt: a francia fűszerkereskedő fia, vagy segéde, akinél a szódavizet vásároltuk. Be 

kellett látnunk, hogy a pogrom kellős közepébe kerültünk.”3  

Azon túl, hogy az idézet elgondolkoztatja az embert az állam és az egyén viszonyáról, 

a francia urak megítélése sem marad véka alatt. Párizs jelenléte ennek ellenére – vagy éppen 

ezért – továbbra is kézzelfogható. A francia nyelvű kultúra az írott sajtótól a könyvpiac egy 

részéig, az ipar (pl. tangeri Renault-Dacia-gyár), a mezőgazdaság vagy a turizmus területein 

egyaránt sok jelét találhatjuk a francia hatásnak. Rabatnak azonban az óceán túlpartján is 

kiváló kapcsolatai vannak. A marokkói vezetés büszke arra, hogy ők voltak az elsők, akik 

elismerték az Atlanti-óceán túloldalán fekvő, szintén egykor a britek és franciák ellen harcoló 

Amerikai Egyesült Államok létrejöttét és függetlenségét 1777-ben (hivatalosan 1787-ben). A 

kapcsolatok azóta is jónak mondhatók: Washington megbízható, nem NATO-tag szövetségest 

lát az 1999 óta VI. Mohamed vezette királyságban. Ezen felül 2000 óta – vagyis korábbról, 

mint EU-s viszonylatban – szabadkereskedelmi egyezmény van érvényben a két ország 

között. Napjainkban Rabat szerepe sokat számít a nemzetközi terrorizmus elleni harcban is 

(Irakba 2003-ban mentek marokkói katonák is), igaz, nem feltétlenül azért, mert az Egyesült 

Államok ezt kérte tőle. Sőt, amint Washington fokozta a terror elleni harcot,4 az egymással 

hűvös viszonyban lévő Marokkó és Algéria rögtön felvette egymással a kapcsolatot, és 

igyekeztek bizonyos kérdésekben megegyezni.5 A világszinten jelentkező terror elleni 

harcban a nyugati hatalmak is rászorulnak helyi-regionális szövetségesekre, ugyanakkor a 

szélsőséges mozgalmakkal és a sokak számára eszközként szolgáló fegyveresek ellen vívott 

küzdelemben Marokkó, de főleg Algéria eddig is sokat veszített. E tekintetben nem áll fenn 

ideológiai különbség a királyság és a népi demokratikus köztársaság között. Bár Washington 

marokkói jelenléte6 Európából nézve nyugalmat ad, ennek – a helyi és főleg a 2003-as iraki, 

majd a 2010-től kezdődő észak-afrikai és közel-keleti tapasztalatok alapján – más az ottani 

percepciója. Annál is inkább, hiszen Marokkó – földrajzi viszonyainak és helyi elitjének 

                                                           

3 Faludy György: Pokolbeli víg napjaim. Magyar Világ Kiadó, 1998. 134–135. 

4 https://turkish.aawsat.com/2017/11/article55364587/pentagon-afrikada-terore-karsi-operasyonlarini-artiriyor 

(utolsó letöltés: 2018. december 19.) 

5 http://www.haber7.com/afrika/haber/1016943-arap-magrip-birliginden-isbirligi-karari (utolsó letöltés: 2018. 

december 19.) 

6 https://www.haberler.com/abd-ile-fas-tan-iliskileri-guclendirme-karari-11002070-haberi/ (utolsó letöltés: 2018. 

december 20.) 

https://turkish.aawsat.com/2017/11/article55364587/pentagon-afrikada-terore-karsi-operasyonlarini-artiriyor
http://www.haber7.com/afrika/haber/1016943-arap-magrip-birliginden-isbirligi-karari
https://www.haberler.com/abd-ile-fas-tan-iliskileri-guclendirme-karari-11002070-haberi/


 

 

köszönhetően – történetének nagy részében többnyire képes volt megőrizni teljes vagy relatív 

függetlenségét. S az sem véletlen, hogy a Nyugat terror elleni harcáról éppen azokban az 

országban van markánsan negatív vélemény, ahol emberéleteket követel a szélsőségesek 

térnyerése.  

A marokkói mecsetek – a II. Hasszán mecset kivételével – imaidő után bezárnak, és a 

hatóságok odafigyelnek arra, hogy a mecsetek körül ne alakulhassanak ki olyan csoportok, 

amelyek a Korán radikális értelmezésével túlságosan veszélyes vizekre eveznének. Rabat 

tehát komolyan veszi a szélsőséges eszmék elleni fellépést és igyekszik nem a véletlenre bízni 

a dolgok menetét. 

 Becslések szerint Marokkóból ezzel együtt is több, mint ezer ember harcolt a DAES 

mellett az utóbbi időben. A hazatérő fegyveresek és az őket támogatók pénzügyi forrásai sok 

gondot okozhatnak. A tunéziai folyamatok – vagyis a muszlim fundamentalisták térnyerése – 

ezért nemcsak Algírt, hanem Rabatot is aggasztják. A két ország közötti párbeszédet – a 

területi viták miatt 1963-ban kirobbant Sivatagi háború öröksége és a nyugat-szaharai kérdés 

mellett – az is nehezíti, hogy Marokkó még 2017-ben is azzal vádolta Algériát, hogy nem tesz 

semmit a szíriai frontokról elmenekülők megállítása érdekében.7 A konfliktusban Algéria sem 

maradt adós, hiszen Abdulkadir Messzáhel külügyminiszter az afrikai kontinens kábítószer-

kereskedelméből származó jövedelem fehérre mosásával vádolta nyugati szomszédját.8 

Marokkóban járván szembetűnő, hogy a mecsetek a kevésbé frekventált vidékeken is 

rendre kilógnak az utcaképből. A sokszor vakolatlan házak és rendezetlen viszonyok 

közepette a tisztán tartott, sok esetben felújított vagy újépítésű, mór stílusú, négyszögletes 

minaretek impozáns látványt nyújtanak.  

 

                                                           

7 https://www.haberler.com/fas-ve-cezayir-iliskileri-kronolojisi-9546353-haberi/ (utolsó letöltés: 2018. december 

28.) 

8 https://www.haberler.com/fas-ile-cezayir-arasinda-diplomatik-kriz-10167522-haberi/ (utolsó letöltés: 2018. 

december 28.) 

https://www.haberler.com/fas-ve-cezayir-iliskileri-kronolojisi-9546353-haberi/
https://www.haberler.com/fas-ile-cezayir-arasinda-diplomatik-kriz-10167522-haberi/


 

 

 

1. kép: Kordonnal körülvett mecset 

 

Az egy főre eső mecsetek számában jelenleg – Indiát és Egyiptomot megelőzve – 

Törökország a világelső.9 Ez az adat annyiban releváns, hogy a jelenleg Marokkó legerősebb 

pártjának számító Igazság és Fejlődés Pártja10 – törökül Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP – 

sok tekintetben a törökországi AKP szellemiségét vette mintául. Az is közös a két pártban, 

hogy mindketten megértően, részben támogatóan viszonyulnak a Muszlim Testvériséghez. Az 

iszlám társadalmi jelenléte persze sok szempontból természetes, hiszen az állam által 

ellenőrzött mecsetek számos helyen az egyetlen lehetőséget jelentik a tanulni vágyók 

számára. Szimbolikus, de legitimációs szempontból az is sokatmondó, hogy a marokkói 

uralkodó család Mohamed próféta családjától származtatja magát.  

Marokkói illetőségűek immár milliós nagyságrendben rendelkeznek uniós 

állampolgársággal, elsősorban francia vagy belga útlevéllel, de több mint tízezren vannak, 

                                                           

9 https://www.birgun.net/haber-detay/cami-sayisindaki-artis-nufus-artis-hizini-gecti-198305.html (utolsó letöltés: 

2019. január 2.) 

10 A marokkói párt neve franciául PJD, Parti de la justice et du développement.  

https://www.gazeteduvar.com.tr/analiz/2016/10/16/fas-islamcilarinin-ucuncu-secim-zaferi/ (utolsó letöltés: 

2018. december 12.) 

https://www.birgun.net/haber-detay/cami-sayisindaki-artis-nufus-artis-hizini-gecti-198305.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/analiz/2016/10/16/fas-islamcilarinin-ucuncu-secim-zaferi/


 

 

akik egészen Svédországig jutottak.11 A spanyol médiában rendszeresen jelennek meg hírek 

arról, hogy többségében marokkói fiatalok ezreit tartóztatják fel a helyi hatóságok.12 A szóban 

forgó fiatalkorúak hollétéről és jövőjéről utána sajátos egyezkedés zajlik a marokkói és a 

spanyol hatóságok között, az észak-afrikai ország sok esetben csak akkor hajlandó 

visszafogadni ezeket az állampolgárait, ha a spanyol fél kifizeti az oktatásuk költségét. Bár 

elsőre úgy tűnik, hogy ez csak Marokkó számára jár haszonnal, Spanyolországnak is előnyös, 

ha ezek a fiatalok Marokkóban maradnak és oktatásban részesülnek, mivel így nem jelentenek 

gondot a spanyol hatóságoknak, s ha később mégis Spanyolországban kötnének ki, képzetten 

már nem feltétlenül fognak illegális tevékenységet folytatni a befogadó ország utcáin. 

Helyi forrásaink rámutattak, hogy a marokkói lakosság jelentős része szívesen 

költözne Európába.13 A Földközi-tenger délnyugati partvidékének beutazása után nem tartjuk 

alaptalannak a magas elvágyódási arányt: a Rif-hegység – Bab Taza, Issaguen – vagy az algír 

határhoz közelinek számító Birkán körülményeit látva az ember elgondolkodik azon, hogy 

vajon a – tényleg virágzó – csempészeten kívül vajon milyen jövőképe lehet egy helyi tizen- 

és huszonévesnek. 

 

                                                           

11 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/table/ta

bleViewLayout1/?rxid=b83e5bbd-958a-4655-aa40-486ba2ca09a3  (utolsó letöltés: 2018. december 14.) 

12 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/more-100-children-smuggled-morocco-to-spain-police-hit-

two-organised-crime-groups; https://elpais.com/elpais/2018/09/05/inenglish/1536141158_887987.html (utolsó 

letöltés: 2018. december 19.) 

13 A fiatalok körében különösen erős az elvágyódás: a casablancai Rekrute munkaközvetítő felmérése szerint a 

18-35 éves munkaképes korosztályban 91% élne szívesen külföldön (https://www.lavieeco.com/news/actualite-

maroc/sondage-91-des-jeunes-actifs-marocains-prets-a-vivre-a-letranger-selon-une-enquete-de-rekrute.html, 

(utolsó letöltés: 2018. december 12.) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/table/tableViewLayout1/?rxid=b83e5bbd-958a-4655-aa40-486ba2ca09a3
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/table/tableViewLayout1/?rxid=b83e5bbd-958a-4655-aa40-486ba2ca09a3
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/more-100-children-smuggled-morocco-to-spain-police-hit-two-organised-crime-groups
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/more-100-children-smuggled-morocco-to-spain-police-hit-two-organised-crime-groups
https://elpais.com/elpais/2018/09/05/inenglish/1536141158_887987.html
https://www.lavieeco.com/news/actualite-maroc/sondage-91-des-jeunes-actifs-marocains-prets-a-vivre-a-letranger-selon-une-enquete-de-rekrute.html
https://www.lavieeco.com/news/actualite-maroc/sondage-91-des-jeunes-actifs-marocains-prets-a-vivre-a-letranger-selon-une-enquete-de-rekrute.html


 

 

 

2. kép: Nadori fiatalok 

 

 A turisták mindebből keveset érzékelnek, hiszen aki elutazik Marrákesbe és Agadirba, 

vagy Casablancán kívül talán Fezt is látja, azt nem éri csalódás. A marokkói állam szemmel 

láthatóan sokat tett azért, hogy ezek a városok rendezettek és jól megközelíthetőek, a 

közlekedési útvonalak jól karbantartottak legyenek. Érdemes felhívni a figyelmet például a 

modern vasútállomásokra, a kétszintes szerelvényekre vagy a TGV-re. Még a már említett 

Vadzsda városában is modern, nyugat-európai színvonalú vasútállomás várja a látogatókat, 

noha csak elvétve érkeznek turisták ebbe az egyetemvárosba. 

 

 

3. kép: A síneken gyalogolni veszélyes! 

 

 Az ország északi és észak-keleti régiója eleve nem tartozik a látogatott vidékek közé – 

nem véletlenül. A Tangertől Vadzsdáig a Rif-hegységet átszelő utak és az útikönyvekben 



 

 

már-már turisztikai paradicsomnak beállított Al-Hoceima és Nador még marokkói szinten is 

lehangoló képet mutatnak. Utóbbi városban az ember két percre sem tud megállni az utcán 

anélkül, hogy hajléktalanok vagy utcagyerekek ne kérnének tőle valamit, sötétedés után pedig 

a város egyetlen része sem csalogatja a sétálni vágyókat, sőt... A késő esti órákra inkább 

beültünk egy teára a hírhedté vált brüsszeli Molenbeek városrészről elnevezett kávézóba. 

Téved, aki azt hiszi, hogy az elnevezés provokatív szándékú: a hely tulajdonosa egy – 

szemmel láthatóan – európai kötődésű, arabul szinte egyáltalán nem beszélő, megnyerő 

modorú úr volt. Azt tudtuk, hogy van innen út Molenbeekbe, de azzal csak a helyszínen 

szembesültünk, hogy Belgiumból is van, aki Nadort választotta lakhelyéül. Olyan fiatallal is 

beszéltünk, aki saját elmondása szerint megjárta Norvégiát, ám az ott elkövetett „rossz 

dolgok” miatt kiutasították az országból, így kénytelen volt visszatérni hazájába. 

 

 

4. kép: Molenbeek kávézó 

 

Az 1912-es Fezi szerződés, melyben a francia és a spanyol vezetés felosztotta 

Marokkót, úgy határozott, hogy az ország északi és Földközi-tengerparti sávja spanyol 

fennhatóság alá kerüljön. Bár nem ekkortól datálható, de Ceuta és Melilla a mai napig az a két 

pont, ahol az afrikai kontinens közvetlenül érintkezik az Európai Unióval. Utóbbi város 

tőszomszédságában fekszik Nador, ami ezáltal a délről északra igyekvő, az Európai Unióba 

eljutni kívánó emberek egyik központja lett. Melilla városát drótkerítés-rendszer és betonfal 



 

 

veszi körül, ami arra hivatott, hogy a 2005 után megnövekedett bejutási kísérletek számát 

csökkentse.14 

A város egyébként arról is nevezetes, hogy a „turisták” döntő többsége a környékről 

elszármazott, Európában letelepedett emberekből áll, akik nyaranta hazajárnak pár hétre 

kikapcsolódni. Számokra levetítve ez azt jelenti, hogy a mintegy 200 000 főt számláló 

kisvárosba minden évben több, mint 250 000 látogató érkezik – többnyire rokonlátogatóba. A 

Marokkóból elszármazók sokat segíthetnek az otthon maradtak Európába hozásában, legyen 

szó családegyesítésről, vagy egyéb, hivatalos iratokat igénylő folyamatokról. Ugyanakkor 

vannak olyanok is, akik az illegális utat választják, méghozzá Törökországon keresztül.15 A 

bolgár-török-görög hármashatáron olyan marokkói állampolgárokat is feltartóztattak a 

hatóságok, akik hazájukból Isztambulba repültek, majd onnan a szárazföldön át igyekeztek az 

Unió területére lépni.   

 

Marokkó összességében jól működő és stabil ország, ám minden pozitívuma mellett is 

magában hordozza azokat a problémagócokat, amelyekről Európában manapság sokat 

beszélnek: a népesedési politika aggályait, a kultúrák keveredéséből fakadó helyzetekre 

adandó válaszok körüli vitákat, vagy az elszegényedésből eredő társadalmi problémákat. 

Hasonlatosan az európai kontinens egyéb peremterületeihez, Marokkóban is erős a kulturális 

öntudat, a hagyományok védelme. Olyannyira, hogy a mindenkori hatalom egyre inkább ezek 

gyengítését, illetve modernizálását tűzi ki célként. Nyugat-Európának részben az évszázados 

gyarmatosítás okán kiemelkedő szerepe volt és van a térségben. Az ebből fakadó gazdasági, 

társadalmi és civilizációs pozitívumok mellett a marokkói társadalom sem akar a globalizáció 

vesztese maradni. Franciaországban sokáig birodalmi attitűd és civilizatorikus szemlélet 

uralkodott, vagyis más perspektívából tekint Marokkóra és a többi észak-afrikai országra, 

mások a premisszái és ebből kifolyólag a konklúzió is. A francia döntéshozók primer 

forrásból származó információval rendelkeznek e térség viszonyairól és kihívásairól. A mi 

felelősségünk is abban rejlik, hogy a nyugati begyázottságunkon túl lehetőleg minél több 

elsődleges információt szerezzünk azokról a vidékekről, amelyek alapvetően befolyásolhatják 

kontinensünk jövőjét.  

                                                           

14 https://www.youtube.com/watch?v=OXUpIYpqLJc (utolsó letöltés: 2019. január 5.) 

15 http://www.hurriyet.com.tr/ayvalikta-33-multeci-ile-5-organizator-yakalan-40376767 (utolsó letöltés: 2019. 

január 5.) 
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