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J. Nagy László – Koroncz Ágnes

Spanyolföld és a Maghrebnek is nevezett  Észak-Afrika (Tunézia, Algéria, Marokkó) 
kapcsolata több mint ezer évre nyúlik vissza.1 A VIII. században – az akkor még 
az ógörög képzelet szerint Hercules oszlopaiként ismert – Gibraltári-szoroson át-

kelő arabok 1492-ig, Granada elestéig uralták Hispánia nagyobbik részét, amelyet ők 
Al-Andalúsnak neveztek. A visszahódítást (reconquista) a katolikus királyok az afrikai 
földrészen is folytatt ák, ahova tömegesen menekültek a muszlimok és a zsidók (főként 
marokkói területre) – igaz, nem túl nagy sikerrel. Néhány presidiót azért alapított ak, 
amelyek közül Ceuta és Melilla2 ma is Spanyolországhoz tartozik. Ezt követően az ibé-
riai hatalmat Dél-Amerika és az Antillák vonzott a, s csak a XIX. században, az amerikai 
gyarmatok elvesztése után mutatott  érdeklődést a déli kontinens iránt.

Az ún. tetuani háború (1859–1860) következményeként Madrid arra kényszerített e a 
marokkói uralkodót, hogy ismerje el fennhatóságát az Atlanti-óceán partján, Nyugat-
Szaharában. A terület felett i spanyol „védnökséget” 1885-ben, a berlini konferencián a 
nagyhatalmak szentesített ék.3

A XIX. század utolsó évtizedeiben a civil lakosság is „hódításba” kezdett Észak-
Afrikában. A nyomor elől több százezer spanyol vándorolt ki Algériába, főként az ország 
nyugati részének legnagyobb városába, Oranba4 és környékére, ahol a francia gyarmati 
hatalom földbirtokot és francia állampolgárságot ajánlott  és adott  nekik. Rövidesen a 
gyarmat egymilliónyi európai lakosának közel a felét tett ék ki. Amikor 1962-ben Al-
géria független lett , az európaiak Franciaországba távoztak, de mintegy harmincezren 
spanyol földön, Alicante környékén kezdtek új életet. A század végén, az 1898-as pári-
zsi békében Spanyolország elvesztett e utolsó jelentősnek mondható gyarmatait: Kubát, 
a Fülöp-szigeteket, Puerto Ricót. Ezt követően igyekezett  bekapcsolódni a Marokkóért 
folytatott  nagyhatalmi küzdelembe. Ebben csupán annyit ért el, hogy a Marokkó felet-
ti protektorátust megszerző franciák 1912-ben átengedtek neki 28.000 km2 területet az 
északi partvidéken, amelyet csak nagy áldozatok árán tudott  megtartani; 1921-ben az 
ellenálló rif és kabil törzsek Abd el-Krim vezetésével megsemmisítő csapást mértek a 
spanyol hadseregre. Az őslakosok ellenállását csak francia katonai segítséggel sikerült 
letörni 1926-ban. Az 1930-as években egyre erőteljesebben megnyilvánuló autonomista 
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törekvéseket a spanyol népfrontkormányok sem támogatt ák, s ezzel ürügyet szolgál-
tatt ak Francónak, hogy vallásos propagandával a „hitetlen” köztársaságiak ellen for-
dítsa a marokkóiakat. A polgárháború alatt  hatvanezernél is több marokkói harcolt a 
Caudillo hadseregében. A francóista győzelem után viszont Algéria és Tunézia több 
mint tízezer köztársaságinak nyújtott  menedéket.

Az 1950-es években, amikor előretört az arab nacionalizmus, és fellángolt a francia 
kolonializmus elleni küzdelem a Maghreb-országokban, Madrid, hogy meglehetősen 
elszigetelt diplomáciai helyzetén javítson, sűrűn tett  a gyarmati rendszert elítélő, arab-
barát nyilatkozatot. Sőt, később afölött  is szemet hunyt, hogy a franciák ellen harcoló 
algériai felkelők egyik találkozóhelye, tranzitútvonala a spanyol főváros legyen. Miu-
tán Párizs 1956. március 2-án elismerte Marokkó függetlenségét, néhány hétt el később 
ugyanezt tett e Franco is: elismerte a spanyol protektorátus teljes szuverenitását. Április 
9-én az V. Mohamed néven uralkodó Mohamed ben Juszef Tetuánban kétszázezer hon-
fi társa előtt  bejelentett e Marokkó egyesítését. A tangeri nemzetközi övezet októberben 
került Marokkó birtokába, Ifni pedig (hosszú tárgyalások után) 1969-ben. Nyugat-
Szahara problémája – bár onnan a spanyolok 1975 novemberében kivonultak – mind 
a mai napig zavarja a két ország kapcsolatát. Ceuta és Melilla, „a marokkói Gibraltár” 
kérdése szintén napirenden maradt.5

***

A Francisco Franco 1975-ben bekövetkezett  halála után megindult demokratikus átme-
net idején Spanyolország valamennyi meghatározó politikai irányzatának a legfonto-
sabb külpolitikai célja az Európai Unióhoz történő csatlakozás volt. Ez 1986-ban meg 
is történt. Az uniós tagság nemcsak nagyobb külpolitikai mozgásteret biztosított  szá-
mára, hanem azt is lehetővé tett e, hogy sajátos dél-amerikai és mediterrán érdekeinek, 
kapcsolatainak, s ott  szerzett  ismereteinek és tapasztalatainak köszönhetően az EU is 
nagyobb jelentőséget tulajdonítson külkapcsolataiban az említett  két térségnek.

A szocialista kormányok (1982–1996) határozott an támogatt ák az Európa-építés 
folyamatát meghatározó és dinamizáló francia–német párost. Mindemellett  arra 
törekedtek, hogy a Mediterráneum és ezen belül különösen a Maghreb-térség az 
ország külpolitikájának kiemelt területévé váljon, s ez a nemzetközi életben spanyol 
sajátosságként jelenjen meg.6 1990-ben Madrid, att ól a félelemtől is vezérelve, hogy 
az EU érdeklődése kizárólag a világtörténelmi jelentőségű változásokat megélő 
Kelet-Európa felé fordul, Olaszországgal együtt  kezdeményezte – a helsinki folyamat 
mintájára – a Mediterrán Együtt működési és Biztonsági Konferencia összehívását. 
A kezdeményezés átalakult, s erőteljes francia támogatással 1995 novemberében 
Barcelonában az Unió tizenöt tagállamának és a Földközi-tenger déli és keleti partján 
fekvő országoknak részvételével euromediterrán konferenciát tartott ak, s életre 
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hívták a barcelonai folyamatnak is nevezett  euromediterrán partnerséget. Ennek célja 
az volt, hogy a biztonságpolitika, a gazdaság és a kultúra területén megvalósítandó 
partneri kapcsolatokon keresztül a „béke és a megosztott  jólét” térségévé változtassák 
a Mediterráneumot. E nemes és grandiózus törekvés azonban az ezredfordulót követő 
években elhalt, zsákutcába jutott .7

A kezdeményezés újjáélesztését Sarkozy francia elnök vetett e fel 2007 októberében, a 
marokkói Tangerben tartott  beszédében. Törekvése erőteljes spanyol támogatást kapott . 
Nem véletlen, hogy a 2008 júliusában, az Európai Tanács párizsi értekezletén létreho-
zott  Unió a Mediterráneumért intézményeinek Barcelona ad ott hont.8

A Maghreb-térségben a történelmi múlt és a földrajzi közelség kapcsán Marokkó él-
vezett  elsőbbséget Madrid számára. Igaz, hogy ez a José María Aznar vezett e jobboldali 
néppárti kormányok (1996–2004) idején elhalványult, amely a külpolitikai irányváltás 
– vagy talán inkább csak hangsúlyeltolódás – következménye volt. Aznar külpoliti-
kájában markánsan jelent meg az atlantizmus, amely az Egyesült Államok Irak elleni 
háborújának – látványosnak is mondható – támogatásában nyilvánult meg, szemben 
a francia–német álláspontt al. Aznar kezdeményezte annak a levélnek a közzétételét 
a Wall Street Journalban, amelyben nyolc kelet-európai vezetővel – köztük a magyar 
miniszterelnökkel – egyetemben támogatásáról biztosított a a Bush-adminisztráció Irak 
elleni háborúját. E levélre támaszkodva beszélt – nagy felháborodást váltva ki – Ronald 
Rumsfeld hadügyminiszter „öregedő” és „új” Európáról. Ez utóbbinak viszont Jacques 
Chirac azt üzente, hogy az EU-ba lépés küszöbén „jobban tett e volna, ha hallgat”.9 
Aznar lépése azonban lényegesen nem befolyásolta a maghrebi–spanyol, szerződések-
ben is rögzített  kapcsolatokat.

Madrid elsőként Marokkóval írt alá barátsági, együtt működési, és jószomszédsági 
egyezményt 1991 júliusában, Rabatban. Ez szolgált modellül a Tunéziával 1995 októ-
berében aláírt szerződéshez is. Hasonló megállapodás aláírására Algériával – a 90-es 
években ott  eluralkodott  bizonytalan belpolitikai helyzet miatt  – csak 2002-ben került 
sor.10

A politikai dialógus intézményesítése – a miniszterelnökök találkozója – együtt  ha-
ladt a spanyol–maghrebi gazdasági kapcsolatok bővülésével. Madrid több százmillió 
eurós hitelt nyújtott  a három országnak – a legtöbbet Marokkónak –, amelyek ennek 
eredményeként többet importáltak Spanyolországból, mint a tizenhárom dél-amerikai 
ország. Több száz, főként kis- és közepes vállalkozás kezdett  gazdasági tevékenységbe 
a volt gyarmaton.

A Spanyolország és Marokkó között  működő pénzügyi program – amely mind meny-
nyiségi, mind minőségi szempontból a legjelentősebb a spanyolok hasonló programjai 
közül – is segített e a gazdasági kapcsolatok elmélyítését és bővítését. Kett ős céllal in-
dított ák: hozzájárulni Marokkó gazdasági-társadalmi fejlődéséhez és segíteni a spa-
nyol vállalatokat. A spanyol exportban Marokkó a tizedik helyet foglalja el, az Európai 
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Unión kívüli országok tekintetében pedig – az Egyesült Államok és Mexikó után – a 
harmadikat. A marokkói exportban a második helyen áll Spanyolország, amely 2003-
ban az első számú befektető volt az afrikai országban. A spanyol vállalatok a következő 
területeken, szektorokban foglalnak el fontos pozíciókat: textilipar, mezőgazdaság, ha-
lászat, közlekedés, idegenforgalom és a pénzügyek.

A marokkói gazdaság modernizációs programjában szintén jelentős a spanyol rész-
vétel. Ennek hatása már megmutatkozott  az infrastrukturális építkezésekben (utak, 
vasutak, repülőterek), az ivóvíz biztosításában, a telekommunikációs szektor fejleszté-
sében. Több vegyes vállalat alakult a halászat, halfeldolgozás területén. 2007 áprilisá-
ban Marokkó új halászati megállapodást írt alá az Európai Unióval, amely megkönnyíti 
a spanyol vállalatok helyzetét is.

Spanyolország tudatosan vállal közvetítő szerepet Marokkó és az Európai Unió kö-
zött . Nemcsak a vitás kérdésekben (pl. halászat), hanem Marokkó azon törekvésének 
a közvetítésében is, hogy minél szorosabb kapcsolat alakuljon ki közte és az Európai 
Unió között . Madridnak nem kis szerepe volt abban, hogy Marokkó megkapta a külön-
leges, ún. megerősített  státuszt az Európai Uniótól. (A még 1987-ben benyújtott  csatla-
kozási kérelmet viszont, amelyet az Európai Unió Bizott sága elutasított , továbbra sem 
támogatja.)

Az idegenforgalom területén a „Plan Azur” terv keretében hat fürdőhely építését, 
valamint a meglévő szállodák felújítását fogják elvégezni spanyol segítséggel. Már spa-
nyol szállodaláncok is kezdenek kiépülni Marokkóban.

A programok fi nanszírozásához biztos hátt eret nyújt a pénzügyi-gazdasági együtt -
működési megállapodás. A legutóbbit – 520 millió eurós keretről – 2008 decemberében 
Madridban, a kormányfők találkozóján írták alá.

A beruházásoknak a kölcsönös beruházás-védelmi megállapodás nyújt garanciát, 
biztonságot. Jogi keretet teremt, meghatározza a beruházás-védelem típusait, a pénz-
átutalásokat, kisajátításokat stb. A megállapodást 1997-ben írták alá, és 2005-ben lépett  
életbe.

A spanyol–marokkói kereskedelem értéke az 1990-es évek óta fokozatosan növekszik. 
A spanyol export az 1995-ös ötszázezer euróról 2009-re hárommillió fölé emelkedett . 
Ugyanezen idő alatt  az import is növekedett : háromszázezerről több mint kétmillió 
euróra.11

A kulturális kapcsolatok és együtt működés területén is komoly lépések történtek. 
Marokkó több városában a spanyol nyelvet és kultúrát terjesztő Cervantes Intézetek 
nyíltak. 1996-ban pedig, a spanyol–marokkói csúcstalálkozón, létrehozták az Averroes 
Bizott ságot, amelynek irányítását a két ország külügyminisztere látja el, de tagjai a civil 
társadalom képviselői. A bizott ság a kulturális tevékenységével az előítéletek felszámo-
lására, egymás civilizációjának megismerésére és megértésére törekszik.
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A 2004-es választásokat a szocialisták nyerték meg Spanyolországban. José Luis 
Rodríguez Zapatero miniszterelnök beiktatásakor hangsúlyozta, hogy – a korábbi 
évekkel ellentétben – a spanyol külpolitika prioritása a két hagyományos térség, Dél-
Amerika és a Mediterráneum lesz, ahol az első számú észak-afrikai partner Marokkó. 
A miniszterelnök már a megválasztását követő hónapban (áprilisban) Rabatba látoga-
tott  (júliusban Algírba, szeptemberben pedig Tuniszba). 2005-ben a spanyol királyi pár 
tett  államfői látogatást az észak-afrikai országban.

A spanyol–marokkói kapcsolatok kiteljesedését mintegy megkoronázta, hogy a spa-
nyol uniós elnökség idején, 2010 márciusában került sor Granadában az első Európai 
Unió–Marokkó csúcstalálkozóra. Fontos volt Spanyolország számára, hogy uniós el-
nöksége alatt  rendezzék meg a találkozót, hiszen így a spanyol külpolitikai prioritást 
sikerült európai keretek közé emelni. José Manuel Barroso, az Európai Bizott ság elnöke 
az Európai Unió és Marokkó között  létrehozandó közös gazdasági térség fontosságát 
hangsúlyozta. A csúcstalálkozót VI. Mohamed marokkói uralkodó levélben üdvözölte. 
Arra kérte az Európai Uniót, hogy gyorsítsa fel a két fél között i mezőgazdasági egyez-
mény – egyre későbbre tolódó – hatályba lépését. Fontos szerepet tulajdonított  a ma-
rokkói bevándorlóknak, akik – véleménye szerint – a kapcsolatt artás legfőbb szereplői 
lehetnek. A királyi üzenet ugyanakkor nem kerülte el a lényeges kérdéseket sem, kö-
zülük a legfontosabbról, Nyugat-Szaharáról részletesen is szólt, s a marokkói álláspont 
támogatását kérte az Európai Uniótól.12

Spanyolország meglehetősen kényes helyzetben van Nyugat-Szahara problémáját 
illetően: a közvetlenül érdekelt felek nem egyező, sőt, olykor mereven szembenálló 
álláspontjának fi gyelembevételével kell kialakítania véleményét. Erre a 266 ezer km2 
kiterjedésű, de alig négyszázezer lakost számláló országra, amely a világ egyik leg-
jelentősebb foszfátkészletével rendelkezik, Marokkó mindig is igényt tartott . Ennek 
jogosságát látszik igazolni a Hágai Nemzetközi Bíróság 1975-ös állásfoglalása, amely 
– dokumentumokra támaszodva – kimondta, hogy a nyugat-szaharai törzsek már év-
századokkal korábban a marokkói uralkodót ismerték el hűbéruruknak. A marokkói 
király, II. Hasszán, hogy nyomatékot adjon irredenta követelésének, 1975. november 
elején több százezer marokkóit indított  el Nyugat-Szahara békés birtokbavételére. Ez 
volt az ún. Zöld menet. A következő évben, amikor az utolsó spanyol katona is el-
hagyta a sivatagi országot, Marokkó és Mauritánia felosztott a egymás között  a terü-
letet. Ezt Algéria nem ismerte el. Akárcsak a volt spanyol gyarmat függetlenségéért 
harcoló, 1973-ban alakult Polisario Front is, amely 1976-ban kikiáltott a a Szaharai Arab 
Demokratikus Köztársaságot. Az ország elismerésének kérdése megosztott a az arab és 
az afrikai államokat. 1979-ben Mauritánia kivonult Nyugat-Szaharából, amelyet teljes 
egészében Marokkó kebelezett  be.

Az ENSZ erőfeszítéseinek köszönhetően a Polisario Front és Marokkó elfogadta a 
világszervezet béketervét, amely tűzszünetet és népszavazást írt elő. Ám Marokkó csak 
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autonómiáról hajlandó népszavazást rendezni, míg a Polisario a függetlenségi opciót is 
a referendum kérdései közé vétetné. James Baker amerikai külügyminiszter 2003-ban 
előterjesztett terve köztes megoldást javasolt: öt évig autonómiát élvezne Nyugat-
Szahara, majd referendumot tartanának az önrendelkezésről. Marokkó elutasított a ezt 
is és a Polisario által 2007-ben előterjesztett  konföderációs megoldást is. Ez utóbbi sze-
rint a védelempolitika közös ügy lenne, a gazdaság területén pedig szoros együtt mű-
ködés valósulna meg.13

A granadai EU–Marokkó csúcson Madrid megerősített e álláspontját, amely meg-
egyezik az Európai Unióéval: a felek az országban békefenntartókat is állomásoztató 
ENSZ javaslata alapján tárgyaljanak, és az önrendelkezés elvének tiszteletben tartásá-
val keressék meg a „kölcsönösen elfogadható megoldást”. E megoldás pedig sürgető, 
nemcsak a Maghreb-országok integrációjának (Nagy Maghreb Unió) megvalósulá-
sa és az érdekelt európai hatalmak szempontjából, hanem azért is, mert az Obama-
adminisztráció is a lehető leggyorsabb rendezést favorizálja. Számára ugyanis a régi-
óban folytatott  antiterrorista harc szempontjából rendkívül fontos a Maghreb–Szahel 
övezet országainak az együtt működése.14

Gondot okoz a spanyol–marokkói kapcsolatokban Ceuta, Melilla, illetve a hozzájuk 
tartozó kősziklányi lakatlan szigetek (Vélez de la Gomera, Petrezselyem-sziget stb.). 
Ezek a helyek ugyanis, Rabat szerint, Nagy-Marokkó részét képezik. 1975-ig, Nyugat-
Szahara okkupációjáig Marokkó az ENSZ fórumain is erőteljesen hangoztatt a követelé-
seit: az említett  városok és szigetek „dekolonizációját”. Később a követelések hangneme 
enyhült, s a helyzetüket sem Gibraltárhoz hasonlított a már Marokkó. Ezt II. Hasszán 
nyilvánosan is kifejtett e a 1980-as évek végén, mondván, hogy Gibraltár Európában 
van, birtokosa európai hatalom, amely Spanyolország szövetségese az Európai Közös-
ségben és a NATO-ban. A „dekolonizációs modell” Hongkong és Makaó lett .15

2007 novemberében a spanyol királyi pár ellátogatott  a két említett  városba, azzal 
az indokkal, hogy ezek azok a helyek, ahol még nem járt. Marokkó tiltakozott , 
nagykövetét visszahívta konzultációra Madridból, s a kapcsolatok befagyasztásával 
fenyegetőzött . Zapatero miniszterelnök levelet írt a marokkói uralkodónak, amelyet 
személyesen Miguel Ángel Moratinos külügyminiszter adott  át. A levél tartalmát 
nem hozták nyilvánosságra, ám VI. Mohamed azonnal visszaküldte állomáshelyére 
nagykövetét. A követelések hangoztatása azonban nem szűnt meg. Legutóbb, 2010. 
május 17-én Abbász el-Fászi miniszterelnök a parlament alsóháza előtt  mondott  
beszédében tért ki Ceuta és Melilla kérdésére. Anakronizmusnak nevezte, hogy a 
spanyol kormány megtagadja Marokkó jogát e területek visszaszerzésére. Felszólított a 
„a baráti Spanyolországot, hogy kezdjen párbeszédet Marokkóval, annak érdekében, 
hogy véget érjen Ceuta és Melilla, valamint a szigetek megszállása.”16

A marokkói partoktól mindössze kétszázötven méterre lévő Petrezselyem-szigetek 
körül 2002 nyarán kirobbant konfl iktus már túllépett  a verbalizmuson. Július 6-án 
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néhány marokkói katona a kábítószer-csempészet elleni harc ürügyén partra szállt az 
egyik szigeten (vagy inkább kősziklán), és kitűzte országa zászlaját. A spanyolok hatásos 
erődemonstrációval válaszoltak: hadihajókat és harci helikoptereket vonultatt ak fel. 
Végül az Egyesült Államok közvetítésével állított ák vissza a status quo ante állapotot.

A problémák ellenére, mindkét fél tisztában van azzal, hogy együtt működésre van-
nak ítélve. Ezt diktálja, többek között , a terrorizmus elleni harc – különösen a 2003. 
májusi casablancai és a 2004. márciusi madridi merénylet után. A Casa de la España 
elleni casablancai merényletnek négy spanyol állampolgár esett  áldozatul, a madridi-
nak pedig közel kétszáz. Az elkövetők marokkóiak voltak. Zapatero miniszterelnök 
ennek hatására – mintegy folytatva és elmélyítve a spanyol külpolitika mediterrán ori-
entációját, s úgyszólván válaszul a „civilizációk összecsapása” kártékony elméletére – a 
„civilizációk szövetségét” javasolta. Tervét 2004. szeptember 29-én, az ENSZ-közgyűlé-
sen elmondott  beszédében terjesztett e elő. Felszólított a a Nyugatot, hogy jobban vegye 
tekintetbe az iszlám világ törekvéseit. Ugyanakkor az arab-iszlám világ demokratikus 
átalakításának szükségességét is hangoztatt a. E kett ős cél elérésére közösen kell töre-
kednie a Nyugatnak és az arab-iszlám világnak. Az ENSZ főtitkára felkarolta az öt-
letet, amely egy évvel később meg is valósult. Török–spanyol közös javaslat alapján 
2005-ben létrejött  az ENSZ Civilizációs Szövetség (United Nations Alliance of Civilizations, 
UNAOC), amely azon munkálkodik, hogy a különböző – elsősorban a két említett  – ci-
vilizációk között  a megértés és az együtt működés legyen az uralkodó, s ne emelkedjen 
között ük fal.17

A marokkói spanyol enklávék a történelmi örökségen túl is sok fejtörést okoznak, 
mert nemcsak az észak-afrikai, hanem a nyugat-afrikai illegális bevándorlók számára 
is az utolsó állomást jelentik Európába jutásuk előtt , s számos, tragédiával végződő eset 
színterei.18

A bevándorlás Spanyolországban viszonylag új keletű probléma. Az 1970-es évek 
végéig Spanyolország kibocsátó ország volt, ezután viszont befogadóvá lett , sőt, a 
maghrebi és szubszaharai illegális bevándorlók számára „Európa kapuja”.19

2007-ben a spanyol lakosság több mint 10%-át bevándorlók alkott ák. A spanyol po-
litika évtizedeken keresztül „bevándorló-barát” volt. A bevándorlók jogait szabályozó 
első, 1985-ben elfogadott  törvényt napjainkig – az illegálisan érkezők egyre nagyobb 
száma miatt  – többször módosított ák, szigorított ák. Átmeneti megoldásként a spanyol 
kormány kénytelen volt többször is „amnesztiát” hirdetni az illegális bevándorlók szá-
mára, így legalizálva több százezrük helyzetét. 2009-ben közel ötmillió külföldi élt lak-
hatási engedéllyel az országban, közülük hétszázhatvanezer volt marokkói. 2008-ig, a 
válság kirobbanásáig a spanyol munkaerőpiac még képes volt integrálni a bevándorló-
kat. Azóta azonban a kormány már inkább arra törekszik, hogy anyagilag is ösztönöz-
ze a hazatérést. A felmérések viszont azt bizonyítják, hogy ezt a lehetőséget a spanyol-
országi marokkói közösség több mint 80%-a elutasítja.20



2010. ősz 73

Spanyolország és a Maghreb-térség

A spanyol képviselőház 2009 decemberében fogadta el a külföldiekről szóló törvény 
negyedik reformját. A törvény – többek között  – újrafogalmazta a törvénytelen beván-
dorlás ösztönzéséért kiszabható büntetéseket. A rendezetlen helyzetű bevándorlók 
internálási idejét hatvan napra növelte. Ezután már csak a tartózkodási engedéllyel 
rendelkezőket veszik nyilvántartásba, így csak ők jogosultak egészségügyi ellátásra és 
oktatásra.

A migrációs probléma, ha a felső szintű együtt működést nem is rombolja, az emberi 
kapcsolatokat igen. Ez nem hat kedvezően a két ország között i – tágabban a spanyol–
maghrebi – viszonyra. Egyáltalán nem segíti a közös spanyol–marokkói terv – vagy 
inkább csak álom? – megvalósulását: az Afroalagút, az Afrika és Európa között i alagút 
megépítését. A beruházásról II. Hasszán és János Károly spanyol uralkodó 1978-ban 
írt alá egy megállapodást. A 40 km hosszú vasúti alagút a becslések szerint mint-
egy 13 milliárd dollárba kerülne. (A La Manche alatt i Csalagút hatmilliárdba került.) 
A tervek szerint 2009-ben el is kezdték volna az építését, annak ellenére, hogy a pénz-
ügyi források még nem voltak biztosított ak (az Európai Unió is habozik). Az építkezés 
megkezdése azonban nem csupán ezért csúszik, hanem a felmerülő technikai nehéz-
ségek miatt  is. Elég, ha ezzel kapcsolatban az alagút terveinek elkészítésével megbízott  
svájci építészmérnök, Giovanni Lombardi véleményére utalunk: „A Nagy-Britanniát 
és Franciaországot összekötő Csalagút megépítése gyerekjáték volt az Afroalagútéhoz 
hasonlítva.”21

Algériával a kapcsolatok – az említett  bizonytalan belpolitikai helyzet miatt  – az 
1990-es években stagnáltak, de nem szüneteltek. 1999-ben Abdelaziz Butefl ikát válasz-
tott ák köztársasági elnökké, aki meghirdett e a civil egyetértés politikáját, békejobbot 
nyújtott  a terrorizmusról lemondó és a civil életbe integrálódni kívánó iszlamistáknak. 
Ezt követően kezdett  normalizálódni a helyzet az országban. A következő év júliusá-
ban már az észak-afrikai országba látogatott  José María Aznar miniszterelnök. Ő volt 
az első európai kormányfő, aki a korábbi évtizedben „morális embargó” alá vett  Algé-
riába utazott .22

Az új évezred első éveiben a spanyol–marokkói viszony nem volt túl szívélyes, Mad-
rid ezért is szorgalmazta különösképpen a kapcsolatok bővítését és elmélyítését Al-
gériával, amelyet Aznar miniszterelnök „Spanyolország stratégiai szövetségeseként” 
jellemzett . Ez egyben üzenet is volt Marokkónak: nem nélkülözhetetlen partner a spa-
nyol–maghrebi kapcsolatokban. Nem tekinthető véletlennek az sem, hogy az Algéria 
és az Európai Unió között i társulási egyezményt Spanyolországban, Valenciában írták 
alá 2002 áprilisában, az 5. euromediterrán miniszteri találkozó alkalmából, az algériai 
elnök és a spanyol miniszterelnök jelenlétében. Ugyanezen év október 7–9-én került 
sor Butefl ika hivatalos elnöki látogatására Madridban. (Algériai elnöknek ez volt az 
első Spanyolországba tett  hivatalos államfői látogatása.) Október 8-án a spanyol minisz-
terelnök és az algériai államfő aláírta a barátsági, együtt működési és jószomszédsági 
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szerződést, amelynek kapcsán Aznar kormányfő „példaértékűnek”, János Károly király 
pedig „stratégiainak” minősített e a két ország között i kapcsolatokat. Megállapított ák, 
hogy a spanyol–algériai viszonyt semmilyen vitás kérdés nem terheli. A felek abban is 
egyetértett ek, hogy ösztönözni kell a politikai kapcsolatokhoz képest jóval szerényebb 
gazdaságiakat (pl. a beruházások növelését Algériában).23

A spanyol királyi pár algériai hivatalos állami látogatására 2005 márciusában került 
sor, a másodikra pontosan két évvel később. Mindkét esetben nagyszámú üzletember 
is utazott  a delegációval. Számos egyezményt írtak alá, amelynek nyomán megnöve-
kedtek a spanyol beruházások a városi közlekedés fejlesztésében, a gyógyszeriparban 
és a kikötők, a vasúthálózat korszerűsítésének a területén. Jelentős eseményként érté-
kelhető, hogy a 2005-ös látogatásra időzített ék a spanyol kulturális hetet, amelyet az 
uralkodó nyitott  meg a „legspanyolabb algériai városban”, Oranban. A gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatok – a kölcsönös és nem eredménytelen törekvések ellenére is – 
mindmáig egyetlen területre koncentrálódnak: a földgázszállításokra. Spanyolország 
földgázfogyasztásának több mint 60%-át a Mediterráneum legnagyobb kitermelője, 
Algéria biztosítja. A szállítás, amely Nyugat-Európa földgázellátásához is komolyan 
hozzájárul, vezetékeken keresztül történik. 1996-ban adták át a Maghreb–Europe Gaz 
elnevezésű, 1620 km hosszú vezetéket, amely a szaharai Haszi R’melből indul, majd 
Marokkón és a Gibraltári-szoroson áthaladva Córdobánál ér véget. Itt  kapcsolódik a 
spanyol belső rendszerhez, illetve halad tovább Portugália felé.24 A második vezeték 
megépítését 2005-ben határozták el. A munkálatok jól haladnak, s 2010 szeptemberében 
már üzembe is tudják helyezni. A vezetéket, amelynek a költségei közelítenek az egy-
milliárd euróhoz, algériai többségi részesedéssel (36%) bíró nemzetközi konzorcium 
épített e. A MedGaz nevű, 2150 km hosszú vezeték ugyancsak Haszi R’melből indul az 
Oranhoz közeli Ben Szaf kikötőig, onnan pedig a tenger alatt , kétezer méter mélység-
ben érkezik végpontjához, a spanyol Almería kikötővároshoz. A két vezeték együtt es 
évi kapacitása meghaladja a húszmillió tonnát.25 A projekt jelentőségét mutatja, hogy 
az almeríai fogadó állomást 2009 decemberében Butefl ika és János Károly király együtt  
avatt a fel. 2010 januárjában pedig az algériai államfő és a spanyol miniszterelnök a 
madridi megbeszéléseikről kiadott  közös közleményben üdvözölte a földgázvezeték 
közeli befejezését és üzembe helyezését.

Tunéziával a politikai kapcsolatok jók, a politikai konzultációk rendszeresek a két 
ország vezetői között . Ezeken Madrid – ellentétben számos északi országgal – nem fe-
szegeti az emberi jogok helyzetét a gazdasági és szociális területen egyébként dinami-
kusan fejlődő országban. A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok a másik két országhoz 
viszonyítva szerények. Az utóbbi időben a spanyol befektetők itt  is az infrastruktúra 
fejlesztésébe (pl. kikötők korszerűsítése) kapcsolódtak be.

Az utóbbi évtizedekre visszatekintve egyértelműnek tűnik, hogy Spanyolország 
– a létező problémák ellenére is – dinamikus és gyümölcsöző politikát folytat a 
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Maghreb-térségben. Ez nem csupán az ország, de az Európai Unió számára is pozi-
tív. A spanyol diplomácia tudatosan is törekszik arra, hogy a nemzeti érdekein túl – a 
Mediterráneum fontosságát hangsúlyozva – összeurópaiakat is megjelenítsen, képvi-
seljen. Így teremt összhangot a nemzeti, a regionális és az uniós érdekek között .
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Résumé

Spain and the Maghreb Region

The close relationship of Spain and the Maghreb countries (Tunisia, Algeria, 
Morocco) is determined by their respective geographical positions and by 
history. North African Islamic Arab civilization was present in the territory 
of contemporary Spain for centuries (before and up to 1492). Later it was 
Spain that was present in the Maghreb region, with the northern territories of 
Morocco becoming a Spanish protectorate in the 20th century.

The Maghreb region remains a priority in Spanish foreign policy today. 
This is especially true of Morocco, which has a problem-ridden relationship 
with Spain (Western Sahara, Ceuta, and Melilla, illegal immigration). In spite 
of these problems, economic, cultural, and people to people relations are 
developing in accordance with mutual interests. Spanish–Algerian relations 
are virtually free of problems, with Spain importing over 60% of its natural gas 
from Algeria. No comparably close ties, however, have so far been established 
with Tunisia. Following a survey of the histority of relations between Spain and the 
region, the paper discusses various aspects of this complex dimension of Spanish 
external relations.


