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Wagner Péter                                          Az al-Káida metamorfózisa

2011. szeptember 30-án az Egyesült Államok ismét jelentős sikert ért el a terrorizmus elleni 
harcban. Egy amerikai pilóta nélküli repülőgép (drón) rakétái végeztek az al-Káida egyik 
főideológusával, Anvar al-Aulakival Jemenben. A jemeni származású, de Amerikában 
felnőtt, 39 éves férfit a terrorszervezet egyik új csillagának tartották, akinek karizmatikus 
személyisége, szuggesztív angol nyelvű beszédei és prédikációi egy teljesen új közösséget 
szólítottak meg a nyugati világban. Aulakival eggyel gyarapodott azoknak a száma, aki-
ket bin Láden halála óta az Egyesült Államoknak sikerült elfognia vagy megölnie.1

Az al-Káida nevét 2001-ben ismerte meg a világ, és bár azóta a szervezet ismertsége 
jóval nagyobb valódi befolyásánál, az Egyesült Államok ellen elkövetett támadásai miatt 
jelentős népszerűségre tett szert a világ számos pontján. A média az elmúlt évtizedben szá-
mos tényt szinte belesulykolt a közvéleménybe. Az utóbbi néhány évben azonban számos 
kutatási eredmény és új információ (legutóbb a bin Láden halálakor begyűjtött adathor-
dozók révén) látott napvilágot, melyek számos kérdésben árnyalják a terrorszervezetről 
kialakult eddigi ismereteinket. Mindezek mellett a szervezet maga is folyamatosan vál-
tozik. Amit biztosan állíthatunk: az al-Káida 2001 után jelentősen átalakult, így egyre 
valószínűbb, hogy a szervezet 2011-ben kevéssé hasonlít már az évezred első évtizedében 
megismert, üldözött közösséghez.

Az elemzés célja, hogy bemutassa ezeket az új kutatási eredményeket, és azok révén 
felvázolja a legfrissebb trendeket: azaz, hogy miként szerveződött újjá az al-Káida, és a 
fenyegetés milyen formái jelentik a legnagyobb veszélyt jelenleg a Nyugat számára.

Az Al-KáidA 2001 előtt

Bár nyilvánvaló, hogy az al-Káida metamorfózisa 2001 után indult el, de az elmúlt 
évek kutatásai néhány, az azt megelőző időszakkal kapcsolatos új információt is 
feltártak, amelyek jelentősen árnyalják ismereteinket a szervezetről.

Ezek egyike, hogy 2001 előtt Afganisztánban a tálib rezsim figyelméért számos 
dzsihádista szervezet vetélkedett. Ahmed Rashid szerint bin Ládent személyesen mutatta 
be a pakisztáni titkosszolgálat Omár mollának, és a két szervezet együttműködése 1996 
és 2001 között egyre erőteljesebb lett. Bin Láden álma az volt, hogy saját szervezete alatt 
egyesítse azokat a csoportokat, amelyek ideológiájuk központjába állítják a dzsihádot, 
azaz az ő értelmezésükben az elnyomók és a Nyugat elleni fegyveres küzdelmet.2 Ezzel 
azonban nagyrészt kudarcot vallott: 2001-ig mindössze két szervezet, az Üzbegisztáni 
Iszlám Mozgalom és az Egyiptomi Iszlám Dzsihád csatlakozott az al-Káidához. Mint 
arra Leah Farrall terrorizmus-szakértő rámutatott, ebben az időszakban a Talibánnak 

1 A később napvilágot látott híradások szerint az Aulaki konvoját ért támadásban meghalt Szamír Hán, 
az al-Káida egyik legismertebb angol nyelvű propagandistája és Ibrahím al-Asziri, a terrorszerve-
zet egyik leginnovatívabb bombakészítője. Al-Asiri nevéhez fűződik az utolsó olyan eset is, amikor 
öngyilkos merénylőnek sikerült felcsempésznie egy bombát egy Amerikába tartó repülőgépre. Lee 
Keath: „Underwear-Bomb Maker Believed Dead in Yemen Strike”. Yahoo, http://news.yahoo.com/
underwear-bomb-maker-believed-dead-yemen-strike-171458043.html, 2011. október 1.

2 Ez természetszerűleg az iszlámban hagyományosan értett dzsihád súlyos félreértelmezése.
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köszönhetően az al-Káida mellett több szervezet is működtetett kiképzőtáborokat.3 
A manapság sokat emlegetett líbiai iszlamisták egykori szervezete, a Líbiai Iszlám 
Harci Csoport (Libyan Islamic Fighting Group) is végig megőrizte önállóságát, amíg 
Afganisztánban kapott menedéket.4

Az al-Káidáról azt hittük 2001 előtt, hogy egy hierarchikus felépítésű, felülről irá-
nyított, központosított szervezet. Ennek mértékét azonban csak az elmúlt években feltárt 
és lefordított anyagok bizonyították, amelyeket a 2001 utáni afganisztáni háború során 
szereztek az amerikai erők.

Ezek alapján új információ volt, hogy Oszáma bin Láden mennyire ragaszkodott a for-
malitásokhoz és az al-Káida cégszerű irányításához. A 2001–2002-ben Afganisztánban 
talált dokumentumok szerint az al-Káida kötelékébe lépő személyek szerződést kötöttek 
a szervezettel. Ez a megállapodás – többek között – pontosan szabályozta, hogy mennyi 
szabadságuk lesz, milyen költségtérítésben részesülhetnek. Olyan apróságokra is kitért, 
mint az, hogy a szabadságoláshoz két és fél hónappal előre be kellett adni egy kérel-
met, vagy hogy mennyi fizetéskiegészítés jár az egyes gyermekek után.5 Más fennmaradt 
dokumentumok szerint ugyanilyen aprólékosan volt kidolgozva az al-Káida szerveze-
ti felépítése. Minden szervezeti szintnek, valamint a vezetőknek megvolt a munkaköri 
leírásuk; a felelősségi szinteket pontosan szétválasztották; az egyes pozíciók betölté-
séhez szükséges képességeket pontosan felsorolták. Az egyik dokumentum 11 pontba 
szedetten tartalmazta a vezetőtől (emír) elvárt tulajdonságokat. A követelmény egyfajta 
vallástudós–hadvezér–aszkéta–forradalmár személyiség, ahol a vezető katonailag képzett 
és harcedzett, erkölcsileg a legtisztább tulajdonságok birtokosa, az iszlám jog ismerője, és 
emellett a dzsihád elkötelezett híve.6 Ha ennek a dokumentumnak az elkészítéséhez bin 
Ládennek bármi köze is volt, akkor feltételezhetjük, hogy a saját elvárásai vagy a magá-
ról alkotott véleménye is hatással lehetett az ideális vezetővel szemben megfogalmazott 
kívánalmaknak.

Mindezek az információk azt sugallják, hogy 2001 előtt az al-Káida vezetője a ter-
rorszervezetet – részben vagy egészben – mint egy nagyvállalatot képzelte el, amelynek 
ő volt a fő finanszírozója, és ahol a szervezet tagjainak tevékenységét az ideológiai el-
kötelezettség mellett munkajogi szerződések is szabályozták. Bár az al-Káida kapcsán 
érdemes óvatosan bánni az újabb hasonlításokkal, de azt biztosan ki lehet jelenteni, hogy 
a terrorszervezeteknél nem jellemző saját tevékenységük ilyen mértékű bürokratizálása, 
a feladatkörök írásba foglalása, különféle juttatások biztosítása.7

3 Leah Farrall: „How al-Qaeda Works”. Foreign Affairs, Vol. 90. No. 2. (2011); All Things Counter 
Terrorism, http://allthingscounterterrorism.com/foreign-affairs-article-how-al-qaeda-works/.

4 „The Changing Face of the Jihadist Movement in Libya”. Jamestown Terrorism Monitor, http://www.
jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34322&cHash=9e12eb2be0, 2009 
január 9.

5 Az al-Káida olyan tagjai, akik házasemberek voltak, az egyedülállókhoz képest 6,5-szeres fizetésben 
részesültek. „DOCUMENT#AFGP-2002-600045” U.S. Defense Department’s Harmony Database. 
Internet Archive, http://web.archive.org/web/20100602004336/http://www.ctc.usma.edu/aq/pdf/
AFGP-2002-600045-Trans.pdf, 2002. március 20.

6 U.S. Defense Department’s Harmony Database. Internet Archive, http://web.archive.org/
web/20100602080637/http://www.ctc.usma.edu/aq/pdf/AFGP-2002-600178-Trans-Meta.pdf. Letöltés 
ideje: 2011. szeptember 10.

7 JulieAnn McKellogg: „Al-Qaida’s Business Savvy Sows Uncertain Future”. Voice of America, http://
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Az Al-KáidA 2001 után

A 2001. szeptemberi terrortámadások után indított hajtóvadászat szétzilálta az al-
Káidát, ám ez nem vezetett a szervezet bukásához. Az Egyesült Államok ellen 
elkövetett támadás ugyanis olyan mértékű népszerűséget és elismertséget szer-

zett neki az iszlám világ szélsőséges szervezetei között, hogy amit nem sikerült elérnie 
2001 előtt – a dzsihádista szervezetek közötti vezető szerepet –, azt 2001 után, a felmor-
zsolódás szélére sodródva elérte.

A következő években az iszlám világ számos pontján jöttek létre új szervezetek, vagy 
már működő csoportok vállalták az al-Káidához való csatlakozást. Jemenben, Szaúd-
Arábiában, majd Irakban és Észak-Afrikában helyi al-Káida filiálék alakultak, részben 
egykor Afganisztánban harcolt veteránokból, részben (többségében) olyan fiatalokból, 
akiket talán Oszáma bin Láden példája és videoüzenetei lelkesítettek.

Összességében a 2001 utáni fő narratíva az volt, hogy Oszáma bin Láden jelképpé 
vált, és a korábbi idők kis létszámú, hierarchikusan felépített, bin Láden köré csoportosult 
szervezete egy franchise jellegű, szervezetileg horizontális struktúrájú,8 a Pakisztánban 
túlélni igyekvő, központi al-Káidával csak minimális operatív kapcsolatban levő mozga-
lommá alakult.

Ennek a folyamatnak a gyakorlati megvalósulása volt először Irak, ahol az amerikai 
beavatkozással szemben kialakult felkelés részeként, a iszlám világból érkező önkéntesek 
dominanciájával jött létre a Mezopotámiai al-Káida. Ez a szervezet kezdetben semmi-
lyen valódi kapcsolatot nem élvezett a „régi” al-Káida vezetésével. Nem Pakisztánban 
döntöttek az iraki szervezet létrejöttéről, nem onnan adták ki az utasításokat, hanem 
Abu Muszaab az-Zarkávi, az iraki csoport vezetője maga csatlakozott a már üldözött, 
központi al-Káidához. Irak ebben az időben mágnesként vonzotta a dzsihádista önkénte-
seket, és egyúttal példaként szolgált az al-Káida szimpatizánsai számára. Az al-Káida az 
Arábiai-félszigeten (AQAP) és az al-Káida Szervezete az Iszlám Maghreb Földjén (AQIM) 
időrendben később, az iraki folyamatok hatására jött létre.

Az Al-KáidA átAlAKulásA

Az elmúlt évek kutatásai, az afganisztáni háború és a különböző rajtaütések so-
rán szerzett eredeti dokumentumok, illetve az elfogott tagok beszámolói alapján 
számos új tendencia ismerhető fel az al-Káida működésében, továbbá a központi 

al-Káida irányító szerepét illetően.

www.voanews.com/english/news/Al-Qaidas-Business-Savvy-Sows-Uncertain-Future-124280919.
html, 2011. június 21.

8 Hozzá kell tenni, hogy az „al-Káida az Arábiai-félszigeten” a jemeni és a szaúdi al-Káida egye-
süléséből jött létre. Mindkét csoport 2003-ban már aktivizálta magát, ám az amerikai és a szaúdi 
erőfeszítéseknek köszönhetően tevékenységük az első időszakban szinte megszűnt. A két csoport 
egyesülésével, 2007 táján kezdődött az al-Káida második korszaka, immár az új néven.
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Az al-Káida franchise jellegű szervezeti struktúráját felülíró új vélemények szerint a 
központi al-Káidának az Arábiai-félszigeten működő csoportja valójában sokkal inkább 
hasonlítható egy fiókszervezethez, mint egy függetlenül tevékenykedő társult csoport-
hoz. Ennek a nézetnek az egyik képviselője Leah Farrall, aki a Foreign Affairsben írt 
tanulmányában azt az álláspontot képviselte, hogy a 2003 és 2006 között Pakisztánban 
újjászerveződő vezetés az arábiai al-Káidát bízta meg a nyugati világ ellen indított táma-
dások megszervezésével és végrehajtásával.9

A szorosabb kapcsolat valószínűsíthető oka, hogy Szaúd-Arábiában és Jemenben 
hagyományosan sokkal erősebb támogatással és bázissal rendelkezhetett korábban is az 
al-Káida, és a két országnak a Pakisztánhoz való földrajzi közelsége, a hosszú és ellen-
őrizhetetlen tengerpartok, valamint a pakisztáni és afgán vendégmunkások milliói a mai 
napig sokkal könnyebbé tesznek mindenféle közvetlen kommunikációt a félszigeten.

A jemeni dzsihádisták mindig is jelentős arányban voltak jelen az al-Káidában, de 
már a szovjet megszállás elleni harcban is. A ma Guantánamón fogvatartott mintegy 200 
fő fele is Jemenből származik.10 Szaúd-Arábiában 2011-ig közel 12 ezer embert tartóz-
tattak le az al-Káidához tartozás vádjával, akiknek fele jelenleg is börtönben van, illetve 
tárgyalásra vár. Ezekből a számokból is látszik, hogy Irakhoz vagy a Maghrebhez képest 
az al-Káida jelenléte nagyságrendekkel fajsúlyosabb a térségben.11

Az al-Káida fejlődése szempontjából az elmúlt évek talán legfontosabb trendje, hogy 
a szervezet egyre nagyobb hangsúlyt fektet a „magányos farkas” jellegű dzsihádisták 
toborzására. Az elmúlt évtizedben óriásit fejlődött a nyugati országok terrorizmus elleni 
tevékenysége. Ennek számos területe van: az információgyűjtés, a finanszírozás elleni 
küzdelem, továbbá az információk hatékonyabb és gyorsabb megosztása országokon be-
lül és az egyes államok között. Az egyre eredményesebb elhárítás miatt mind nehezebb az 
al-Káidának áthatolnia a többszintű védelmi rendszereken, és kívülről küldeni elkövető-
ket. Ezt a problémát oldaná meg, ha a szervezet képes lenne a már betelepült, letelepedett 
muszlim közösségekben toborozni magának híveket.

A toborzás legnyilvánvalóbb eszközének az internet tűnik. A korai időszakban bin 
Ládenék az internetet egyfajta propagandafelületnek tekintették, amely elsősorban az 
elkövetett tettek reklámozására, a megszerzett ismeretek továbbadására volt használa-
tos. Csak az ezredforduló után kezdték megismerni és felhasználni a netes fórumokat 
és chatszobákat a toborzásra és az egymás közötti kommunikációra. De hamarosan na-
gyon népszerűvé és elterjedtté vált, mivel az üldözött jellegből adódóan, a telefon vagy az 
e-mail használata szinte lehetetlenné vált számukra. Az internet és az internetes közös-
ségek kialakulása az egyes fórumok körül új lehetőséget jelentett a potenciális követők 
radikalizálásában is. E fórumok már ugyanazokat a formátumokat és profi marketing-
eszközöket használják, mint amelyekkel a „hagyományos” fórumokon is találkozhatunk, 

  9 Farrall: „How al-Qaeda Works”, i. m.
10 Adam Entous: „Attempted Bombing Spotlights al Qaeda Growth in Yemen”. Reuters, http://www.

reuters.com/article/2009/12/28/us-security-airline-intelligence-idUSTRE5BR0KU20091228, 2009. 
december 28.

11 Caryle Murphy: „In 8 Year Fight against Al Qaeda, Saudi Arabia Detains Almost 12,000 People”. 
Global Post, http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/saudi-arabia/110403/
saudi-arabia-al-qaeda-terrorism-arrests, 2011. április 3.
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azaz például különböző szintek és címek biztosításával a fórumozókat állandó jelenlétre 
és hozzászólásokra próbálják csábítani.12

Az internetes fórumokon és a közösségi oldalakon radikalizálódott személyeket 
nem feltétlenül szervezi is be az al-Káida. Mint a koszovói Arid Uka esete mutatja, a 
Németországban dolgozó férfi teljesen önállóan cselekedett, amikor a frankfurti repü-
lőtéren megölt két amerikai katonát. Korábban soha életében nem volt baja az Egyesült 
Államokkal. Tárgyalásán azt vallotta, hogy az interneten talált források és barátok hatá-
sára vált radikálissá az USA afganisztáni megszállása kapcsán, és annak megbosszulására 
követte el a gyilkosságokat. Személyes tragédiájára jellemző, hogy a tárgyaláson beval-
lotta, utólag nem érti, hogy miért ölt, miért is követte el a tettét.13

Nidal Malik Hassan, az amerikai hadsereg egyik orvos őrnagya is a Arid Ukához 
hasonlóan radikalizálódhatott. 2009. november 5-én, a szolgálati helyén, egy amerikai 
katonai bázison lövöldözni kezdett: 13 embernek elvette az életét és megsebesített 29 má-
sikat. Az utólagos nyomozás kiderítette, hogy Hassan korábban 18 e-mailt váltott a jemeni 
Anvar al-Aulakival, akit az AQAP legfőbb ideológusának tartottak.14

Az arábiai al-Káidához köthető két olyan terrorcselekmény is, amelyet kívülről 
indítottak az Egyesült Államok ellen. Az egyik Omar Faruk Muttalib öngyilkosmerénylet-
kísérlete volt 2009 decemberében, aki az alsóneműjébe varrt kémiai anyagokkal akarta 
felrobbantani a Detroitba tartó utasszállító repülőgépet. Muttalib alig öt hónap alatt ra-
dikalizálódott Jemenben, de olyan mértékben, hogy vállalta az akciót, s bizonyíthatóan 
kapcsolatban állt Aulakival. A másik eset 2010 októberében történt, amikor Jemenből 
adtak fel két csomagot a FedEx, illetve a UPS csomagküldő cégen keresztül. A célpont 
egy chicagói zsidó szervezet volt, a csomag pedig egy nyomtatót tartalmazott, amelynek 
tintapatronját robbanószerkezetté alakították. Ebben az akcióban az volt az ijesztő, hogy 
rávilágított arra, hogy az évente milliószámra szállított csomagok tartalmáról milyen ke-
vés ismerettel rendelkeznek a hatóságok.15

Mindezek mellett, az elmúlt években a Pakisztánban működő al-Káida képes volt 
újjászervezni magát a klasszikus értelemben: azaz kiképzőtáborokat működtet, ahova 
– a 2001 előtti időkhöz hasonlóan – szinte az egész világból érkeznek az önkéntesek. 
Ezek a férfiak (és elenyésző számban nők) a törzsi területeken eltöltött felkészülési idő 
után többféle „karrier” közül is választhatnak. A térségben maradhatnak, és valamelyik 
társszervezeten keresztül fegyveresként harcolhatnak Afganisztánban az afgán vagy a 
nemzetközi koalíció erői ellen. Ha vállalkoznak rá, lehetnek öngyilkos merénylők is. 
Különösen a Nyugatról érkező, ott állampolgársággal (azaz a beutazást megkönnyítő út-
levéllel) rendelkező személyekre nagy az „igény”. Lehetőség van visszatérni Európába, és 
ott konspiratív módon toborzómunkát, pénzgyűjtést vagy egyéb támogató tevékenységet 

12 Jarret Brachman – Alix Levine: „The World of Holy Warcraft”. Foreign Policy, http://www.
foreignpolicy.com/articles/2011/04/13/the_world_of_holy_warcraft, 2011. április 13.

13 „A frankfurti merénylő nem érti, miért ölt”. Index, http://index.hu/kulfold/2011/08/31/bedolt_a_
propagandanak_a_frankfurti_merenylo/, 2011. augusztus 31.

14 Pamela Hess – Anne Gearan: „Levin: More E-mails from Ft. Hood Suspect Possible”. The Seattle 
Times, http://seattletimes.nwsource.com/html/politics/2010322286_apusforthoodsenate.html, 2009. 
november 21.

15 Mark Mazzetti – Scott Shane: In Pacel Bomb Plot, 2 Dark Inside Jokes”. The New York Times, http://
www.nytimes.com/2010/11/03/world/03terror.html, 2010. november 2.
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végezni. Brit becslések szerint több száz európai állampolgárságú személy élhet a törzsi 
területeken; német szakértők úgy vélik, az elmúlt két év folyamán átlagban öt önkéntes 
indult el Pakisztánba havonta.16

A kiképzőtáborok másik funkciója az afganisztáni harcokban való részvétel. Az al-
Káida elsősorban nem fegyveres egységek küldésével tud hozzájárulni a nemzetközi 
erők elleni tevékenységhez, hanem – egyfajta erőtöbbszöröző szervezetként – kiképzés-
sel, tervezéssel, speciális feladatok végrehajtásával tudja támogatni az afgán ellenállást. 
Bombaszakértői ideiglenesen csatlakoznak az ellenálló csoportokhoz, hogy házilagos épí-
tésű robbanószerkezeteket (IED) telepítsenek számukra. Az általuk kiképzett öngyilkos 
merénylők végeznek a tartományi vezetőkkel, így megkönnyítve az ellenállócsoportnak, 
hogy elérje célját: a helyi hatóságok meggyengítését, stb. Bár létszámban az al-Káida je-
lenléte Afganisztánban messze elmarad a 2001 előtti időszakhoz képest, hatása legalább 
akkora, mint akkoriban volt.

egy német dzsihádistA esete Az Al-KáidávAl

A 2011 májusában Abottabadban végrehajtott, Oszáma bin Láden halálával végző-
dött kommandós akció végezetével az amerikai egység több mint száz pendrive-ot 
és számos számítógépet vitt magával (állítólag 2,7 terabyte-nyi anyagot foglaltak 

le). A terroristavezér halála után ismét fellángolt a vita arról, hogy vajon milyen informá-
ciókkal is rendelkezett bin Láden az al-Káida tevékenységéről, és milyen lehetősége volt 
utasításokat adni, vezetni a szervezetet. Az már az első híradásokból kiderült, hogy volt 
összeköttetése a külvilággal, még ha az meglehetősen „macerás” is volt. A hírek szerint a 
kommandós akció során szintén megölt futárain keresztül tartotta a kapcsolatot, és ezt a 
célt szolgálta a rengeteg begyűjtött pendrive is.

Bin Láden operatív szerepét viszonylag nehéz rekonstruálni, az alábbi példa bemu-
tatása révén viszont elképzelhető lesz annak mértéke. 2010 szeptemberében tartóztatták 
le a pakisztáni hatóságok Júnisz al-Mauritánit.17 A hírekben híres és ismert al-Káida-
vezetőként aposztrofálták, bár a neve csak az elmúlt hónapokban bukkant fel. A híradások 
szerint al-Mauritáni feladata egyrészt az volt, hogy terrorakciókat próbáljon szervez-
ni Európában olyan európai önkéntesek segítségével, akik korábban dzsihád céljából 
Pakisztánba mentek. Másrészt al-Mauritáni élő kapcsolatban állt bin Ládennel, még ha az 
nem is volt személyes. A fennmaradt dokumentumok alapján tudjuk, hogy a köztük lévő 
viszony annyira operatív volt, hogy bin Láden egyik befejezetlen levelében név szerint 
említ egy német dzsihádistát, bizonyos Abdel Adím el-K-t, akit csak Mauritánin keresztül 
ismerhetett.18

16 Marcel Rosenbach – Holger Stark: Homegrown Terror Takes on New Dimensions. Spiegel Online, 
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,761391,00.html, 2011. május 9.; CONTEST. The 
United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. Home Office, http://www.homeoffice.gov.
uk/publications/counter-terrorism/counter-terrorism-strategy/strategy-contest?view=Binary, 2011. 
július.

17 „Sorra hullanak az al-kaidások”. Népszabadság Online, http://nol.hu/kulfold/sorra_hullanak_az_al-
kaidasok, 2011. szeptember 6.

18 A német hatóságok a gyanúsítottaknak csak a vezetéknév első betűjét szokták megadni. „Osama 
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Mauritáni egy másik német dzsihádista kapcsán is reflektorfénybe került. A frankfurti 
illetőségű Rami Makanesi története talán az egyik legjobb példa az al-Káida metamorfó-
zisára, mert egymagában is rávilágít arra, hogy a központi al-Káida egyszerre működik 
a klasszikus értelemben vett terrorszervezetként (titkos kiképzőtáborok működtetése 
Pakisztánban, műveletek tervezése, önkéntesek toborzása) és egyfajta jelképként, amely 
arra inspirál embereket, hogy a nyugati kényelmet hátrahagyva, a dzsihádisták megpró-
báltatásokkal és életveszéllyel járó életét válasszák, valahol az afganisztáni–pakisztáni 
határvidéken.

Rami Makanesi szír apától, német anyától származó, kettős identitású fiatalember. 
Szülei válása után, 11 évesen problémás gyerek, iskolakerülő lett, rendszeresen fogyasz-
tott alkoholt és drogokat. 2007-ben, az akkor 22 éves és 120 kilós fiatalember egy muszlim 
misszionáriusszervezet meghívására részt vett egy előadáson Frankfurtban, ahol „meg-
tért”, felfedezte muszlim gyökereit. Az ezt követő Ramadán egy hónapig tartó böjtje 
teljesen megváltoztatta: az addigi, szórakozásnak szentelt életét attól kezdve az iszlám 
töltötte ki.19

Pár hónappal később a fiatalember már azon gondolkodott, hogyan juthatna el 
Pakisztánba, hogy ő is dzsihádot folytathasson a hitetlenek ellen. Ez korántsem volt 
egyszerű, nagyjából egy évig tartott, míg végül talált egy kapcsolatot abban a hamburgi 
mecsetben, amely jól ismert a német hatóságok előtt, mivel a 2001-es New York-i ter-
rorcselekmények kitervelőjeként és végrehajtójaként számon tartott Mohamed Atta (és 
társai) is ezt látogatták. A mecsetben szerzett kapcsolatai révén 2009-ben végül elutaz-
hatott Pakisztánba, ahol a megadott címek és telefonszámok segítségével eljutott Mir Ali 
városba, Észak-Vazirisztánba.

Makanesi havi öt euróért bérelt szobát egy olyan házban, ahol rajta kívül több német 
„kivándorló“ is lakott. Ez a motel és maga a város is egyfajta gyűjtőhelye volt azoknak, 
akik azért érkeztek Pakisztánba, hogy kiképzést kapjanak és harcolhassanak az al-Káida 
soraiban.

A német férfi megérkezését követően csatlakozott az Üzbegisztáni Iszlám 
Mozgalomhoz, amelynek a város közelében volt a kiképzőtábora. Az IMU hajdan még 
Üzbegisztán iszlamizálásáért jött létre. A Talibán – akárcsak az al-Káidát – az üzbég 
iszlamistákat is befogadta. 2001-ben a szervezet tagjai együtt menekültek a tálibokkal és 
az al-Káidával Pakisztánba, ahol a törzsi területeken azóta is aktívak. Az elmúlt években 
az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomra (a belőle kiszakadt Iszlám Dzsihád Unióval együtt) 
hárult a dzsihád propagálása a török világ felé. Mivel Németországban nagyszámú török 
kisebbség él, ezért az európai ország is az IMU egyik célpontja.20

Makanesit az IMU kiképzőtáborában megtanították a különféle fegyverek 
használatára, ám az élet valószínűleg túl egyhangú és kemény volt a német kényelemhez 
szokott fiatalembernek. Végül 2010 tavaszán belefáradt, és úgy döntött, valahogy 

Bin Ladens Brief an die deutsche Terrorzelle. Welt Online, http://www.welt.de/politik/deutschland/
article13564943/Osama-Bin-Ladens-Brief-an-die-deutsche-Terrorzelle.html, 2011. augusztus 25.

19 Rosenbach–Stark: „Homegrown Terror…”, i. m.
20 Einar Wigen: Islamic Jihad Union: al-Qaida’s Key to the Turkic World? Kjeller: Norwegian Defence 

Research Establishment (FFI), 2009.; Scribd, http://www.scribd.com/doc/35614293/Islamic-Jihad-
Union-al-Qaida%E2%80%99s-Key-to-the-Turkic-World, 2009. február 23.
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megpróbál visszatérni Németországba. Makanesi Mir Aliban felvette a kapcsolatot egy 
közvetítővel, akiről ismert volt, hogy kapcsolatban áll az al-Káidával. Napokkal később 
egy dzsipekből álló konvojjal megjelent al-Mauritáni, akinek elképzeléseihez kapóra jött 
a német fiatalember. A frankfurti dzsihádista két másik német terroristával együtt egy, 
szintén az al-Káida által üzemeltetett kiképzőtáborba került. Itt elsősorban arra kaptak 
kiképzést, hogy miként lehet titkos információcserét folytatni majd otthonról. Al-Mauritáni 
terve az volt, hogy több alvósejtet hoz létre, majd azok révén olyan támadásokat hajt 
végre az al-Káida Európában, amelyek gazdasági káoszt okozhatnak. Makanesi szerint 
al-Mauritáni azt állította, hogy a stratégiát maga bin Láden hagyta jóvá és biztosított 
hozzá forrásokat.21 Al-Mauritáni állítólagos stratégiáját a bin Láden halála után begyűjtött 
anyagok feldolgozása igazolta: az amerikai hatóságok találtak egy al-Mauritáni által bin 
Láden számára írt stratégiai dokumentumot az Európa ellen indítandó dzsihádról.22

A fent leírt események forrása maga Makanesi volt. Miután ugyanis az al-Mauritáni 
által kínált perspektíva sem győzte meg arról, hogy a dzsihádnak rendelje alá az életét, 
megpróbálta felvenni a kapcsolatot az iszlámábádi német követséggel, hogy milyen 
módon adhatná meg magát és térhetne haza. A pakisztáni titkosszolgálat, értesülve 
a kapcsolatfelvételről, letartóztatta Makanesit, és mint terroristát kiadta a német 
hatóságoknak. Németországban a férfi teljes beismerő vallomást tett, így viszonylag 
enyhe büntetést, négy évet és kilenc hónapot kapott.23

KonKlúzió

Számos tekintetben az al-Káida számára 2011 afféle annus horribilis. Májusban a 
szervezet elvesztette vezetőjét, és – valószínűleg a tetthelyen talált információk alap-
ján – az év során további sikereket értek el az amerikai hatóságok. Letartóztatták 

Júnisz al-Mauritánit, aki a bin Láden utáni struktúrában a harmadik pozíciót foglalta 
el, afféle külkapcsolati felelősként; megölték a líbiai származású Átija Abder-Rahmánt, 
aki bin Láden halála óta az al-Káida második számú vezetője volt, s a transznacionális 
szervezet iraki, maghrebi és külföldi szervezeteivel tartotta a kapcsolatot. A helyére ér-
kező, korábban az al-Káida pakisztáni tevékenységét irányító, szaúdi születésű Oszáma 
Hamúd as-Sahrival is rakétatalálat végzett napokkal később, Észak-Vazirisztánban.24 
A Pakisztánban pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott akciók mellett a káoszba süly-
lyedő Jemenben is jelentős sikerek születtek. A jemeni hatóságok állítólag végeztek Naszir 

21 Florian Flade: „Just Not that into Jihad – The Story of Rami Makanesi”. Jihad, https://ojihad.wordpress.
com/tag/mohammed-yunis-al-mauritani/, 2011. május 9.

22 Florian Flade: „From Osama with Love – Bin Laden’s Letter to Germany”. Jihad, https://ojihad.
wordpress.com/2011/08/26/from-osama-with-love-bin-laden%C2%B4s-letter-to-germany/, 2011. au-
gusztus 26.

23 Holger Stark: 9/11 Conspirator Reported to Be Living in Pakistan”. Spiegel Online, http://www.
spiegel.de/international/world/0,1518,783097,00.html, 2011. augusztus 29.

24 Florian Flade: „Al-Qaida’s Leader in Pakistan Killed”. Jihad, http://ojihad.wordpress.
com/2011/09/16/al-qaida%C2%B4s-leader-in-pakistan-killed/, 2011. szeptember 16.
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al-Vuhajsivel, az arábiai al-Káida vezetőjével.25 2011 szeptemberében pedig egy amerikai 
drón megölte Anvar al-Aulakit.

A sikerek mellett természetesen kérdés, hogy ezek a veszteségek miként fogják be-
folyásolni az al-Káida tevékenységét a jövőben. Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, 
hogy a terrorszervezet viszonylag sikeresen tudott alkalmazkodni az új kihívásokhoz. 
2001 után tervei és szándékai nélkül is túlélte az al-Káida az üldöztetést, sőt éppen az 
amerikai terrortámadásoknak köszönhetően vált annyira népszerűvé, hogy olyan vidéke-
ken is lettek hívei, ahol korábban nem.

Az afgán–pakisztáni területeken az al-Káida megerősödött, számos korábbi képessé-
gét visszanyerte, bár olyan hierarchikus irányítószerepről nem beszélhetünk, mint amit 
2001 előtt élvezett. Bin Láden halála pontot tett arra a vitára, hogy pusztán szimbólum 
volt-e az elmúlt években, vagy valódi döntés is volt-e a kezében. A halálakor begyűjtött 
információk azt mutatták, hogy egyes területeken még rendelkezett ilyen befolyással.

A kétezres évek második évtizedében a legnagyobb kihívást az interneten keresztül 
radikalizálódott, magányos dzsihádisták, illetve a Nyugatról a pakisztáni, jemeni vagy 
szomáliai kiképzőtáborokba útra kelt és onnan visszatért európai és amerikai önkéntesek 
jelentik majd, akik sokféleképpen tudják támogatni az al-Káida tevékenységét.

A Pakisztánban működő központi al-Káida jelenlegi állapota meglehetősen zilált. 
A bin Láden utódjául választott Ajman az-Zaváhiri személyén túl is számottevő változá-
sok történtek a vezetésben a letartóztatások és likvidálások miatt. A központi szervezet 
mellett működő, különböző regionális csoportok jelentős átalakuláson mentek át az utób-
bi években. Az iraki al-Káida aktivitása jelentősen csökkent, a maghrebi al-Káida az arab 
tavasznak köszönhetően új lehetőségek előtt áll, 2011 augusztusában pedig állítólag a 
Sínai-félszigeten is létrejött egy al-Káida szervezet.

Ez a fejlemény már egyértelműen az arab világban végbement változásoknak tudható 
be. A forradalmi átalakulás végeredményét még nem látni – így azt sem, hogy a külön-
böző iszlamista szervezetek milyen befolyáshoz fognak jutni. Bár tény, hogy a kaotikus 
állapotok kedveznek a terroristaszervezetek megjelenésének és működésének, de egyben 
jelentős kihívást is jelentenek a dzsihádista csoportok számára. A nyugatellenesség mellett 
ugyanis a diktatórikus arab rezsimek jelentették e csoportok legfontosabb ellenségképét, 
így azok eltűnésével és a demokratikus jellegű változások bekövetkeztével a jövő egyik 
nagy kérdése az al-Káidának ezekhez az új rendszerekhez való viszonya lesz.

25 Bill Roggio: „AQAP Chief Nasir al Wuhayshi Reported Killed in Southern Yemen”. The Long War 
Journal, http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/aqap_chief_nasir_al.php, 2011. augusztus 28.
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