
A HÓNAP TÉMÁJA

Hajtóvadászat másfél évtizeden át

A pakisztáni fõvárostól alig hatvan kilomé-
terre fekvõ abbottábádi háromemeletes, 3-5
méteres falakkal körbekerített, erõdítmény-
jellegû házban, amely 2005-ben a pakisz-
táni hadsereg tiszti akadémiájától alig
nyolcszáz méterre épült fel, egy tizenöt
éves hajtóvadászat végére tett pontot az
Egyesült Államok hadseregének 79 fõs,
négy helikopterrel érkezõ különleges egy-
sége. Mert bár a nemzetközi sajtó többsé-
ge 3519 napos (10 éves) üldözésrõl tesz
említést, a CIA Terrorizmusellenes Köz-
pontja (CTC) – miként azt David Grittennek
a BBC Online-on megjelent összeállítása
bemutatja – már 1996-ban létrehozta a Bin
Laden Issue Station nevû, mintegy tucatnyi
tisztbõl álló különleges egységet. Ennek fõ
feladata az akkor az afrikai és közel-keleti
fegyveresek finanszírozásával gyanúsított
szaúdi milliomossal kapcsolatos hírszerzé-
si adatok elemzése és az ellene való fellé-
pés mûveleti terveinek kidolgozása volt.

1997 elején – amikor bin Laden Szudánból
Afganisztánba távozott és gerillaháborút
hirdetett az amerikai erõk ellen – a CTC
említett csoportja tervet dolgozott ki a ter-
rorista vezér afgán törzsi vezetõk általi el-
fogására, hogy azok késõbb (egy Egyesült
Államokbeli vádemelés után) átadhassák
az amerikai hatóságoknak (akik azzal vá-
dolják, hogy segített azoknak a szomáliai
embereknek a kiképzésében, akik miatt
18 amerikai katona vesztette életét Moga-
dishuban). A 9/11-es kongresszusi bizott-
ság jelentése szerint azonban a CIA akko-
ri vezetõje végül nem járult hozzá az akció
lebonyolításához, amely Michael Scheuer,
a Bin Laden Issue Station alapítója és ve-
zetõje szerint sikeres lehetett volna. 

A következõ alkalmat bin Laden „közve-
tett levadászására” azok az afganisztáni és
szudáni terrorista kiképzõtáborok és búvó-
helyek elleni rakétatámadások jelentették,
amelyeket Bill Clinton elnök rendelt el 1998
augusztusában, a kenyai és a tanzániai
amerikai nagykövetségek ellen elkövetett,
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Május elsejérõl másodikára virradóan – csaknem tíz évvel a World Tra-
de Center tornyainak összeomlása után – a pakisztáni Abbottábádban
az amerikai hadsereg egyik különleges egysége megölte Oszama bin
Ladent, aki 2001. szeptember 11. után lett s maradt egészen haláláig
az Egyesült Államok elsõ számú közellensége. Annak ellenére az ma-
radt, hogy a szakértõk szerint az utóbbi években már csak korlátozot-
tan vett részt az al-Káida akcióinak tervezésében és irányításában, sõt
a szervezet egyik legfõbb célja éppen Oszama életben tartása volt.
Nem véletlenül: ahogy ugyanis a New York-i ikertornyok elleni támadás
a terrorizmus borzalmainak és a terrorfenyegetettségnek az általános
jelképe lett, úgy lett jelképe és brandje Oszama bin Laden és az 
al-Káida a globális terrorizmusnak hívei és ellenfelei körében egyaránt.
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220 halálos áldozattal járó merényletek
után. (Bár a terrorista vezér „célzott meg-
gyilkolását” Gerald Ford 1976-os elnöki ren-
delete még ekkor is tiltotta, „járulékos vesz-
teségként” kivitelezhetõ lett volna megsem-
misítése.) A támadás azonban sikerte-
lennek bizonyult, Oszama bin Laden pedig
ezt követõen rendszeresen változtatta bú-
vóhelyeit, sõt védelme érdekében lecserél-
te testõrségét is, ami fizikailag jelentõsen
megnehezítette az ellene való fellépést. 

Jogilag viszont némileg megkönnyítette
kézre kerítését az, hogy 1998 novemberé-
ben vádat emelt ellene egy New York-i bí-
róság esküdtszéke. Lehetõségek likvidálá-
sára persze ezt követõen is adódtak, pél-
dául Kandahárban, 1998 decemberében,
amikor bin Laden vendége volt a helyi kor-
mányzónak, de mivel az akció a terrorista
vezér mellett 200 további civil életét is ve-
szélyeztette volna, az amerikai vezetés le-
mondott a rakétatámadásról. 1999 febru-
árjában viszont – ismét csak Kandahárban
– bin Laden távozott el korábban a csapá-
sok helyszínérõl. Ugyanezen év májusá-
ban Oszama öt napot töltött el Kandahár
közelében, de a CIA és Pentagon vezetõi-
nek javaslata ellenére Clinton elnök ismét
csak nem engedélyezte a rakétatámadást.
Scheuer és más elemzõk szerint 2001
szeptembere elõtt ez lett volna a legjobb
alkalom bin Laden likvidálására. Ezt köve-
tõen ugyanis az Egyesült Államok egészen
2001. szeptember 11-ig lemondott minden-
féle Oszama elleni akcióról, a rakétatáma-
dásokat felfüggesztette, a szárazföldi mû-
veleteket pedig túl kockázatosnak ítélte.

A valóban intenzív hajtóvadászat a New
York-i ikertornyok lerombolását követõ na-
pokban vette kezdetét: 2001. szeptember
11-én George W. Bush meghirdette a terro-
rizmus elleni háborút, szeptember 18-án
pedig maga adta ki és jelentette be az al-
Káida vezetõjének „élve vagy halva” törté-

nõ kézre kerítésére vonatkozó parancsát.
A korábbi kísérletekrõl az amerikai vezetés
hosszú ideig hallgatott, s tehette, mert a
szélesebb közvélemény valójában csak
ekkor ismerte meg az al-Káida vezetõjének
nevét. A bin Laden utáni hajsza 2001 no-
vemberétõl Afganisztánban, a Tora Bora
hegységben folytatódott, de – mint arról
Peter Bergennek a The New Republic ha-
sábjain 2009 decemberében megjelent írá-
sa beszámolt – az elfogására küldött ötven-
fõs különleges katonai egység elõl decem-
ber 7-én sikerült Pakisztánba menekülnie
az al-Káida vezérének. Ezt követõen pedig
a CIA évekre elvesztette bin Laden nyomát.

2001 és 2009 között igen ellenmondásos
információk keringtek Oszama hollétérõl,
aki feltehetõen Pakisztánban, ezen belül
már hosszabb ideje Abbottábádban buj-
kált. Az amerikai hírszerzõ szervek ezek-
ben az években lényegében a különbözõ
információk, felderítési adatok irodai elem-
zésére voltak kénytelenek szorítkozni. Az
elemzõk szerint jelentõsen megnehezítette
bin Laden felkutatását, hogy a pakisztáni
titkosszolgálat (ISI) és a kormánykörök vél-
hetõen támogatták rejtõzködését, de leg-
alábbis – szemben hivatalos álláspontjuk-
kal – nem tettek meg mindent a felkutatása
érdekében. Bárhogy is volt, tény, hogy
2009 decemberében Washington hivatalo-
san is kényetlen volt elismerni, hogy nem
rendelkezik releváns információkkal Osza-
ma bin Laden tartózkodási helyét illetõen.

Barack Obama bin Laden halálát követõ
május 2-i bejelentése szerint az amerikai
elnök 2010 augusztusában kapott elõször
információt a terrorista vezér lehetséges
tartózkodási helyérõl. Az amerikai illetéke-
sek szerint a búvóhelyet bin Laden egyik
bizalmas futára révén sikerült azonosítani,
akire viszont a szeptember 11. után letar-
tóztatott al-Káida-vezetõk vallomásai alap-
ján talált rá a titkosszolgálat. A háromeme-
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letes házat, ahova nem volt bevezetve sem
a telefon, sem pedig az internet, s ahol a
szemetet is az udvaron belül semmisítették
meg az ott lakók, ezt követõen kezdték el
figyelni és feltérképezni. 2011 áprilisára
váltak annyira megbízhatóvá a bin Laden
búvóhelyre vonatkozó hírszerzési adatok,
hogy Obama elnök döntést hozhatott a
mûvelet megkezdésérõl, aminek végsõ
szakaszát, a ház elfoglalását és bin Laden
likvidálását – viszonylag hosszú idõ alatt –
egy 40 perces akció során teljesítette a
Navy Seals Team Six 25 tagja. 

A bin Laden elleni hajtóvadászat folya-
matát azért részleteztük kissé hosszabban,
hogy jelezzük: még a világ legerõsebb ka-
tonai hatalmának is tizenöt hosszú eszten-
dejébe, több száz emberének több éves
munkájába (jó néhányuk életébe is), s alig-
hanem kiszámíthatatlanul sok pénzébe ke-
rült az al-Káida vezetõjének „levadászása”.
(A 2001-tõl tartó terrorizmus elleni háború-
ra napjainkig 1,28 billió dollárt szavazott
meg az amerikai Kongresszus.) Ha ebbõl a
szempontból nézzük Oszama bin Laden
halálát, alighanem kijelenthetõ, hogy nála
értékesebb közellensége aligha volt az
Egyesült Államoknak történelme során.

A „bin Laden-torony”

Mivel a politikusok és terroristák is egyaránt
kiemelkedõ fontosságot tulajdonítanak a
jelképeknek és a szimbólumoknak, bizo-
nyos, hogy 2011. május 2. – bin Laden ha-
lálának idõpontja – a nemzetközi terrorelle-
nes küzdelem egyik legfontosabb napja-
ként vonul be a történelembe. Ahogy a
New York-i ikertornyok leomlása az évek
során a terrorizmus borzalmainak és a ter-
rorfenyegetettségnek az általános jelképe
lett, úgy vált a globális terrorizmus jelkép-
évé – hívei és támogatói számára ikonná –

Oszama bin Laden és az al-Káida. Marad-
va a jelképek és szimbólumok területén,
alighanem kimondhatjuk, hogy bin Laden
likvidálásával szimbolikusan a nemzetközi
terrorizmus egyik tornyát döntötték le azok
a katonák, akik rajtaütöttek és végeztek ve-
le Abbottábádban. Temetésének körülmé-
nyei –  egy ismeretlen helyen hullámsírba
helyezték – azt jelzik, hogy a washingtoni
vezetés és az amerikai hatóságok is tisztá-
ban vannak azzal, hogy Oszama bin Laden
jóval több volt, mint egy nemzetközi terro-
rista szervezet agyafúrt vezetõje. Bin
Laden önmagán túlmutató jelentõségének
egy részét nyilvánvalóan a 2001. szeptem-
ber 11-i terrortámadás mérete és kivételes-
sége (a World Trade Center tornyainak le-
omlása és a 3000 halálos áldozat) adta,
egy további részét pedig az a tény, hogy
erre a kivételes terrortámadásra az infor-
mációáramlás globalizációjának idõszaká-
ban került sor (tanulmányok százai foglal-
koznak annak hatásával, hogy a világ szé-
les közvéleménye élõ egyenes adásban
láthatta az ikertornyok leomlását). A Nyugat
azonban aligha rázhatja le magáról azt a
felelõsséget, amit maga tett hozzá ahhoz,
hogy Oszama bin Laden valóban a nem-
zetközi terrorizmus egyik magasan kiemel-
kedõ tornyává váljon. Vagyis a terrorizmus
bin Laden tornyát 2001 szeptembere után
paradox módon az al-Káida vezérének hí-
vei és ellenfelei együtt építették fel. Ez
utóbbiak közül az elemzõk különösen a po-
litikusokat és tömegmédiát teszik felelõssé
azért, hogy Oszama egyfajta ikonná vált.
Azokat a politikusokat, akik 2001 szeptem-
bere után leggyakrabban az al-Káidát és
Oszama bin Ladent emlegették egy-egy
nagyobb terrorcselekmény kapcsán, leg-
többször függetlenül attól, hogy valóban
volt-e köze az al-Káidának, vagy a mozga-
lom valamely leányszervezetének az adott
eseményhez, vagy sem. Azokat a politiku-
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sokat, akik – jóllehet az al-Káidán kívül alig-
hanem egyetlen más úgynevezett globális
terrorszervezetet sem ismertek vagy tudtak
megnevezni – 2001 szeptembere után a vi-
lág elsõ számú, legveszélyesebb ellensé-
gévé mégis a globális terrorizmust tették
meg, annak ellenére, hogy a terrorizmusra
vonatkozó adatok ezt nem támasztották
alá. Azokat a fõleg amerikai és európai po-

litikusokat, akiknek megnyilatkozásaiból a
közvélemény azt a hibás következtetést
szûrhette le, hogy egyöntetûen és differen-
ciálatlanul terrorfenyegetett a világ. 

De hozzájárul a bin Laden-torony felépí-
téséhez a nemzetközi média is, amely a
globalizáció viszonyai között képtelen volt,
vagy nem is igazán akarta egy-egy terror-
cselekmény és terroresemény helyi értékét
meghatározni. Az a média, amely ily mó-
don nem csupán tájékoztatott az ilyen ese-
ményekrõl, de a terroristák szándékainak
megfelelõen szétterítette a terrorizmustól
való félelmet a világ olyan pontjaira is,
amelyek lényegében érintetlenek a terro-
rizmustól. Az a média, amely az elmúlt
években szinte mindig vezetõ hírt kreált
Oszama bin Laden és az al-Káida vezetõ-
inek nyilatkozataiból és fenyegetéseibõl,
annak ellenére, hogy azokat csak igen rit-
kán követte tényleges terrorcselekmény.
Paradox és szerencsétlen módon az el-
múlt években éppen a nemzetközi tömeg-
média vált az al-Káida mozgalom szerve-
zetei virtuális fenyegetéseinek egyik leg-
hatékonyabb eszközévé, aránytalanul és
indokolatlanul megnövelve ezzel a szerve-
zet, illetve a mozgalom, és természetesen
Oszama bin Laden jelentõségét. 
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A terrorizmus által érintett országok
száma 2004–2009 között

MMeerréénnyylleett mmiiaatttt ÁÁllddoozzaatt mmiiaatttt 
éérriinntteetttt oorrsszzáággookk éérriinntteetttt oorrsszzáággookk

sszzáámmaa %% sszzáámmaa %%

22000044 85 44 71 36

22000055 101 52 77 40

22000066 98 51 83 43

22000077 89 46 73 38

22000088 87 45 77 40

22000099 83 43 68 35

22001100 78 41 63 33

Forrás: WITS

A biztonsági kihívásokkal kapcsolatban alap-
vetõen két értelemben beszélhetünk globali-
zációról: a probléma hatását, illetve elterjedt-
ségének gyakoriságát tekintve. Ha ezek
alapján kívánjuk meghatározni, hogy a terro-
rizmus valóban globális probléma-e, a legké-
zenfekvõbbnek az mutatkozik, ha megvizs-
gáljuk, merénylet vagy áldozat miatt az el-
múlt években a 192 ENSZ-tagállam közül há-
nyat érintett a terrorizmus. (Természetesen
tisztában vagyunk azzal, hogy egyéb érte-
lemben – kiképzõbázis, pénzügyi forrás stb.
– számos más országot is érinthet a terroriz-
mus, de ezen országoknak a terrorizmus elle-
ni küzdelem, s nem az adott közösség terror-
fenyegetettségének szempontjából van jelen-
tõségük.) A Worldwide Incident Tracking
System (WITS) adatbázisa szerint 2004 és
2010 között az alábbiak szerint alakult azon
országok száma, ahol legalább egy terror-
cselekményt elkövettek, illetve a terrorcse-
lekmény legalább egy áldozattal járt.

Pusztán statisztikai szempontból a terroris-
ta merényletek alapján legfeljebb 2005-ben
és 2006-ban (52 és 51%) beszélhettünk ar-
ról, hogy elterjedtségét tekintve a terrorizmus
globális biztonságpolitikai probléma volt, az
áldozatok száma alapján pedig még ekkor
sem. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a
biztonságpolitikai szakértõk és a politikusok
között konszenzus van abban is, hogy terro-
rizmust teljesen megszüntetni és felszámolni
nem, csupán visszaszorítani lehet – vagyis
bizonyos korlátozott számú merénylet és ál-
dozat kockázatával még a legbiztonságo-
sabb országokban is számolnunk kell –, ak-
kor a szakértõi objektivitás szempontjából
még inkább megkérdõjelezhetõ az az állítás,
hogy a terrorizmus elterjedtségét tekintve
olyannyira globális probléma, mint ahogyan
azt az errõl nyilatkozó politikusok és szakem-
berek sokszor állítják.
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2001 éés 22011 kközött aaz aal-KKáida vvezetõjeként
Oszama bbin LLaden éés hhelyettese, AAjman aal-
Zavahiri, vvalamint aa kkapcsolatban áálló tterrorista
csoportok vvezetõi mmintegy 660 ffenyegetõ üüzenetet
tettek kközzé. AAz aalábbiakban aaz OOszama bbin
Ladennek ttulajdonított 222 llegfontosabb üüzenet
kronológiáját kközöljük.

2001. ooktóber 77. – a szeptember 11-i terrortáma-
dásokra utalva hangüzenetben közli, hogy „Allah
lesújtott az Egyesült Államokra”.

2001. ddecember 227. – videokazettán jelenti ki,
hogy az Amerikára lesújtó terrorizmus igazságos
válasz volt az igazságtalanságra, és célja, hogy az
Egyesült Államokat Izrael támogatásának beszün-
tetésére kényszerítse.

2002. sszeptember 99. – hangüzenetben emléke-
zik meg a 2001. szeptember 11-i támadásokról, és
az elkövetõket úgy említi, mint „akik megváltozat-
ták a történelmet”.

2003. ooktóber 118. – hangüzenetben szót emel az
iraki háború ellen, s bejelenti: az al-Káida fenntart-
ja magának a jogot, hogy retorziót alkalmazzon
minden ország – nevezetesen Nagy-Britannia,
Spanyolország, Ausztrália, Lengyelország, Japán
és Olaszország – ellen, amely részt vesz az igaz-
ságtalan iraki háborúban.

2004. ááprilis 115. – megbékélést ajánl minden eu-
rópai országnak, ha azok megígérik, hogy befeje-
zik a muzulmánok elleni erõszakos iraki fellépést.

2006. jjanuár 119. – hangüzenetben fenyegeti
meg az Egyesült Államokat, és egy „hosszú távú
fegyverszünetet” ajánl az amerikai népnek.

2006. mmájus 226. – az internetre felhelyezett hang-
üzenetben közli, hogy õ volt a szeptember 11-i ter-
rortámadás kitervelõje, s hogy az támadások miatt
elítélt Zakariasz Musszaui nem vett részt azokban.

2007. sszeptember 77. – az amerikai néphez a
2001. szeptember 11-i merénylet hatodik évfordu-
lója alkalmából intézett videóüzenetében azzal fe-
nyeget, hogy kiszélesíti az iraki háborút, és kijelen-
ti, hogy Amerika katonai és gazdasági hatalma el-
lenére is sérülékeny.

2007. nnovember 229. – arra szólítja fel az európai
országokat, hogy mondják fel szövetségüket az
Egyesült Államokkal Afganisztánban.

2008. mmárcius 118. – súlyos büntetéssel fenyege-
ti meg az Európai Uniót a Mohamed-karikatúrák
miatt. Kijelenti továbbá, hogy a muzulmánok azzal
segíthetik legjobban a palesztin ügyet, hogy támo-
gatják az irakiaknak a kormányuk és az amerikai
erõk elleni harcát.

2008. mmájus 116. – a „nyugati emberekhez” cím-
zett hangüzenetet helyez el az interneten. Kéri,
hogy hívei folytassák a harcot Izrael ellen, és kije-

lenti, hogy a palesztin–izraeli konfliktus a „szíve” a
muzulmánok Nyugat-ellenes harcának.

2008. mmájus 118. – újabb internetes hangüzenet-
ben szólít fel az izraeliek gázai blokádjának meg-
törésére és az Izraellel kiegyezõ arab kormányok
elleni harcra.

2009. jjanuár 114. – hangüzenetben „új dzsihádra”
hívja híveit a gázai háború befejezése érdekében,
továbbá felkelésre szólítja fel a muszlimokat a
gázaiak érdekében, s kijelenti, hogy az arab veze-
tõk „nagy többségükben szövetkeztek a keresz-
tes-cionista koalícióval”.

2009. mmárcius 114. – egy hangfelvételen azzal vá-
dolja meg a mérsékelt arab vezetõket, hogy össze-
fogtak a Nyugattal a muzulmánok ellen, s Izrael
cinkosává váltak a 22 napos gázai háború során.

2009. jjúnius 33. – hangüzenetében azzal vádolja
meg Barack Obamát, hogy az Amerikával szem-
beni „bosszú és a gyûlölet magvait veti el” el a mu-
zulmán világban, s figyelmezteti az amerikai né-
pet, hogy készüljenek ennek következményeire.

2009. sszeptember 114. – üzenetben jelenti ki,
hogy Obama elnök „gyenge” ahhoz, hogy befejez-
ze az iraki és az afganisztáni háborút. Figyelmez-
teti az amerikai népet, hogy kormányuk a fejük fe-
lett túl szorosra fûzi kapcsolatait Izraellel, pedig itt
lenne az ideje a neokonzervatív szorításból való ki-
szabadulásnak.

2009. sszeptember 225. – a német választások
elõtt két nappal megjelent hangüzenetében arra
szólítja fel az európai nemzeteket, hogy vonják ki
csapataikat Afganisztánból.

2010. jjanuár 224. – az al-Dzsazírához került egy
állítólag tõle származó hangüzenet, melyben a ter-
rorista vezetõ felelõsséget vállal egy amerikai utas-
szállítógép elleni 2009. december 25-i sikertelen
támadásért.

2010. mmárcius 225. – egy hangüzeneten azzal fe-
nyegetõzik, hogy megölik az al-Káida fogságába
esett amerikaiakat, ha az Egyesült Államok kivégzi
a 2011. szeptember 11-i támadások irányításával
vádolt Kálid Sejk Mohamedet.

2010. ooktóber 11. – hangüzenetben fejezi ki aggo-
dalmát a klímaváltozás és pakisztáni árvizek miatt.
(Az üzenetben a SITE intézet szakértõi szerint nem
lehet felismerni Oszama hangját.)

2010. ooktóber 227. – hangüzenetben jelenti be,
hogy a Nigerben elrabolt öt francia állampolgár el-
rablására a muzulmánokkal szembeni francia
igazságtalanságok miatt került sor.

2011. jjanuár 221. – hangüzenetben szólítja fel a
franciákat erõiknek a muzulmán országokból való ki-
vonására, s cserébe a Maghreb al-Káida által foglyul
ejtett francia túszok szabadon bocsájtását ajánlja.
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A másik oldalon ugyanakkor nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy 2001 szep-
tembere után terrorszervezetek tucatjai hir-
dették magukról szerte a muzulmán világ-
ban, hogy valamiféle kapcsolatban állnak az
Oszama bin Laden-féle al-Káidával (a Mary-
landi központú The National Consortium for
the Study of Terrorism and Responses to
Terrorism egyetemi kutatóintézet 36 ilyen
szervezetet tart nyilván). Sõt, az 1996-ban
megalakult Iszlám Maghreb al-Káida Szerve-
zete (Al-Qaeda Organization in the Islamic
Maghreb) mellett 2004 októberében és de-
cemberében Irakban és Szaúd-Arábiában is
létrejött olyan terrorszervezet (az Al-Qaeda in
the Arabian Peninsula, illetve az Al-Qaeda
Organization in the Land of the Two Rivers),
amely nevében is jelezte kötõdését a bin
Laden vezetette al-Káidához. Jelképpé válá-
sához minden bizonnyal hozzájárult az is,
hogy 2001. szeptember 11. után az arab or-
szágok és a muzulmán társadalmak egy ré-
szében éveken át Oszama bin Laden volt a
legnépszerûbb politikus, sõt a terrorista ve-
zér – igaz, negatív hõsként – még Nyugaton
is a popkultúra részévé vált.

Mindez azért fontos jelezni, hogy világo-
san lássuk, a terrorista vezér 2011. május
1-jei halálával ledöntött „bin Laden torony”
felépítésében – hívei és az iszlám világ
mellett – a Nyugatnak is igen komoly sze-
repe volt.

A bin Laden nélküli al-Káida

Az Oszama bin Laden halálát követõ leg-
gyakoribb elsõ kérdésként a nemzetközi
sajtóban szinte mindenütt az vetõdött fel:
vajon mi lesz az al-Káidával bin Laden nél-
kül? A legtöbb szakértõ egyetért abban,
hogy miközben az al-Káida szervezetileg
tökéletesen mûködõképes Oszama bin
Laden nélkül, hatása a világméretû

dzsihádra tovább fog gyengülni. Abban
már inkább megoszlanak a vélemények,
hogy ez a gyengülés mennyiben kötõdik
majd bin Laden hiányához, s mennyiben
azokhoz a folyamatokhoz, amelyek már
vezér halála elõtt is érzékelhetõek voltak.

Annyi mindenesetre tény – ha hihetünk az
Asia Times Online információinak –, hogy az
al-Káida pakisztáni vezetõi igen gyorsan re-
agáltak bin Laden halálhírére. Állítólag már
halálának napján több találkozót hívtak ösz-
sze az észak-vazirisztáni törzsi területen fek-
võ Mír Ali városában, részben azért, hogy
döntsenek egykori vezetõjük halálának
megtorlásáról, részben pedig azért, hogy ki-
alakítsák stratégiájukat. Az Asia Times forrá-
sai szerint elsõként a pakisztáni kormányzat-
nak kívánnak keményen és gyorsan vála-
szolni, amely meggyõzõdésük szerint (és
Barack Obama elnök bejelentésével szem-
ben) segítette az amerikaiakat bin Laden lik-
vidálásában, továbbá felmondták a pakisz-
táni hadsereggel fennálló tûzszünetet is.
Döntöttek arról is, hogy a szervezet új veze-
tõjének kiválasztásáig a súra (tanács) fogja
irányítani az al-Káidát. A lehetséges utódje-
löltek között egyébként többnyire a szerve-
zet vezetõinek új generációját képviselõ
olyan személyeket említenek meg, mint
Sziradzs Hakkáni, Qari Ziaur Rahman, Nazir
Ahmad vagy Iliasz Kasmiri. Aligha valószínû
azonban – s ez a válasz egy másik igen
gyakran felmerülõ kérdésre –, hogy az emlí-
tettek közül a szervezet élére kerülve bárki is
pótolni lenne képes vagy akárcsak megkö-
zelíthetné bin Laden vezetõi tekintélyét. Az
elemzõk többsége szerint ráadásul legter-
mészetesebb utódja eddigi helyettese, az
az Ajman al-Zavahiri lenne, aki bin Laden
halálával nem csupán az al-Káida hatalmi
csúcsán, de az Egyesült Államok közellen-
ségeinek listáján is átvette Oszama elsõ he-
lyét. A hozzáértõk szerint Zavahirit képessé-
gei is az al-Káida elsõ vezetõjének szerepé-
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re predesztinálják. Mert igaz ugyan, hogy
bin Laden volt az al-Káida arca, jelképe és
karizmatikus vezetõje, de a szervezet straté-
giáját jelentõsen befolyásolta a nyugati nyel-
veket jól beszélõ és a muzulmán világban jó
kapcsolatokkal rendelkezõ Zavahiri is.

Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy
nemzetközi sajtó és közvélemény aligha-
nem eltúlozza az elsõ számú vezetõ jelen-
tõségét. A szervezet ugyanis a 2000-es
években alapvetõen megváltozott, többdi-
menziójúvá vált. A terrorizmussal foglalko-
zó irodalom már elég régóta legalább há-
rom értelemben használja al-Káida kifeje-
zést. Egyrészt továbbra is ezzel a névvel il-
leti az 1980-as évek elején Oszama bin
Laden által megalakított terrorszervezetet,
amely a tálib rendszer elleni 2001-es fegy-
veres fellépést követõen jelentõsen meg-
gyengült, s amelynek megmaradt és újjá-
szervezõdõ sejtjei és csoportjai  az elmúlt
években elsõsorban Afganisztánra és Nyu-
gat-Pakisztánra összpontosítják tevékeny-
ségüket. A 2000-es évek elsõ felétõl
ugyancsak al-Káidaként emlegetik azt a
szélsõséges és militáns, franchise-szerû
terrorista hálózatot, amelynek csoportjai
napjainkban elsõsorban a Maghreb-
országokban, az Arab-félszigeten, Irakban
és a palesztin területeken aktívak. E háló-
zatnak a különbözõ muzulmán közössé-
gekben megtalálható tagjait és sejtjeit sok
esetben csupán a közös ellenség, a közös
nyugatellenes ideológia és az azonos elkö-
vetési módszer köti össze az Oszama bin
Laden-féle al-Káidával, de nem tartanak
fenn vele feltétlenül szervezeti vagy szemé-
lyes kapcsolatot. Végül – miként már jelez-
tük – az al-Káida napjainkra olyan presz-
tízsnövelõ „reklámszlogenné” vált, amelyre
mindazon szélsõséges csoportok szívesen
hivatkoznak, amelyek vagy politikai nép-
szerûséget és támogatást kívánnak szerez-
ni a terrorizmusra fogékony muzulmán tár-

sadalmi rétegekben, vagy egyszerûen
csak médianyilvánosságra, s ezáltal saját
jelentõségük virtuális növelésére vágynak.
Látnunk kell tehát, hogy Oszama bin Laden
halála éppúgy nem fogja megrengetni az
al-Káida franchise-mûködését, ahogy a
McDonalds vagy a Coca-Cola elnökének
esetleges halála sem dönti romba a ham-
burger- vagy az üdítõital-piacot. Még akkor
sem, ha a jelek szerint bin Ladennek jóval
nagyobb volt a közvetlen és tényleges be-
folyása az al-Káida tevékenységére, mint
azt az elemzõk vélték.

Ami már a vezér halálát megelõzõen is
sokkal inkább befolyásolta, s alighanem
továbbra is befolyásolni fogja az al-Káida
mozgalom tevékenységét, azok a megvál-
tozott körülmények. Jó ideje már a mozga-
lom vezetõi számára is egyre világosabb,
hogy a New Yorkban, Madridban vagy Lon-
donban elkövetett nagy és látványos me-
rényletek idõszakának leáldozott. A terro-
ristáknak ugyanis ma már Nyugaton – a ter-
rorizmus elleni fellépés intézményeinek
megerõsödése és a nemzetközi együttmû-
ködés kiszélesedése következtében – az
ilyen merényletekre sem lehetõségük, sem
pedig forrásaik nincsenek. Vagy, ahogy Ah-
med Rashid, az al-Káida egyik legkiválóbb
ismerõje fogalmaz: napjaink terrorszerve-
zeteit az „egy ember, egy bomba” taktika
jellemzi. Ma már a cél- és idõpontokat, a
korábban oly fontos „mit és mikor” kérdést
sem az al-Káida mozgalom vezérkarának
tagjai döntik el, hanem sokkal inkább a
franchise mozgalom korábban már említett
csoportjait irányító területi vezetõk, akik
egyébként gyakran sokkal radikálisabbak,
mint Oszama bin Laden volt. 

Az utóbbi években az al-Káida már nem
annyira katonai és pénzügyi tekintetben, ha-
nem elsõsorban ideológiai szempontból je-
lentett egyfajta igazodási pontot a nemzet-
közi dzsihád híveinek. 2009-tõl azonban
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már e területen is belsõ törések mutatkoznak
a mozgalomban. A franchise tagjai ugyanis
egyre inkább saját céljaikért és saját eszkö-
zeikkel lépnek fel, s egyre erõteljesebben
megosztottak például abban a kérdésben,
hogy tevékenységük célpontjának tekintsék-
e a muzulmánokat, vagy a külföldieket?
A mozgalmon belüli vitában az Egyesült Ál-
lamok által leginkább üldözött, az amerikai
személyzet nélküli repülõgépek csapásaitól
legnagyobb veszteségeket elszenvedõ bin
Laden-féle al-Káida hangja fokozatosan
gyengül, a helyi szervezeteké pedig erõsö-
dik. Ám úgy tûnik, ez utóbbiakat is egyre in-
kább meggyengítik a politikai változások.
Bármilyen keservesen lassú is az iraki stabi-
lizáció, a Két Folyó Földjének al-Káida Szer-
vezete (Al-Qaeda Organization in the Land
of the Two Rivers) az elmúlt évek során je-
lentõsen veszített aktivitásából. Ha pedig fi-
gyelembe vesszük, hogy az iszlám radikáli-
soknak több évtized alatt sem sikerült meg-
dönteniük azokat az autoriter rendszereket,
amelyeket a tunéziai és az egyiptomi töme-
gek lázadása hetek alatt megbuktatott – az

Iszlám Maghreb al-Káida Szervezetének és
az Arab-félsziget al-Káidájának vezetõi sem
dicsekedhetnek befolyásuk erõsödésével.

Mindez korántsem jelenti persze azt, hogy
az al-Káidával a jövõben ne kellene komo-
lyan számolni. Sokkal inkább arról van szó,
hogy mivel a mozgalom decentralizálódása
jelentõsen csökkentette stratégiai jellegû ter-
rortámadások (New York, Madrid, London)
sikeres megszervezésének és végrehajtá-
sának esélyét, az al-Káida mozgalom helyi
szervezetei áttértek a kisebb méretû cselek-
mények végrehajtásának taktikájára. Ezek a
sok tekintetben nehezebben felderíthetõ és
megelõzhetõ cselekmények további erõfe-
szítéseket követelnek majd meg a terrorel-
hárítással foglalkozó intézményektõl.

A bin Laden utáni 
terrorfenyegetettségrõl

A szélesebb közvéleményt tartósan Oszama
bin Laden halála után is ugyanaz a kérdés
foglalkoztatja majd, mint életében. Neveze-
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tesen: vajon növekszik-e a világ terrorfe-
nyegetettsége az al-Káida vezetõjének ha-
lálát követõen? Szinte bizonyos vehetõ,
hogy hívei – ott, ahol tudnak – megkísérel-
nek majd visszaütni. Nem tartjuk valószínû-
nek ugyanakkor, hogy a vezér halála és az
emiatt feléledõ terrorista bosszúvágy tartó-
san és lényegesen megváltoztatná a világ
és Európa terrorfenyegetettségének általá-
nosan tapasztalható trendjeit. A számok
pedig mindkét esetben a terrorizmus visz-
szaszorulásáról tanúskodnak. 

Az amerikai Worldwide Incident Tracking
System (WITS) nevû adatbázis március vé-
gén zárta le a 2010. évi merényletek, illet-
ve a halálos áldozatok, a sebesültek, tú-
szok és az összes áldozat számára vonat-
kozó adatait. Az Europol pedig április 19-
én tette közzé az Európai Unió tagállamai-
nak múlt évi terrorfenyegetettségével és
terrorizmusellenes fellépésével foglalkozó
EU Terrorism Situation and Trend Report
(TE-SAT) 2011 címû kiadványát.

A WITS-adatok összegzésébõl levonható
tanulságok szerint a világ terrorfenyegetett-
sége a tavalyi évben annak ellenére is csök-
kent, hogy az elkövetett merényletek száma

(11 595) meghaladta az elõzõ évit (10 999).
Részben azért, mert 2010-ben a világ orszá-
gai közül csak 78-ban követtek el merényle-
teket, amelyeknek 63 országban volt halá-
los, sebesült vagy túsz áldozata, s ez 2004
óta – amióta a WITS adatbázisa számon tart-
ja a merényleteket és áldozataikat – a leg-
alacsonyabb arány. 2010-ben ugyancsak
csökkent a terrorizmus áldozatainak száma
valamennyi említett kategóriában: halálos ál-
dozat – 13 183 (-12 százalék csökkenés),
sebesült – 30 649 (-6,1%), túszok száma 
– 6047 (-42,4%), összes áldozat – 49 879 
(-14,2%).

A leginkább terrorfenyegetett országok
köre ugyanakkor szinte évek óta változat-
lan. A legtöbb merényletet elszenvedõ or-
szágok „top tízes” listáján ugyanis Afga-
nisztán, Irak, Pakisztán, India, Szomália,
Thaiföld, Oroszország, Kolumbia, a Fülöp-
szigetek és a Gázai övezet található.
A legtöbb halálos áldozatot Irakban, Afga-
nisztánban, Pakisztánban, Szomáliában,
Indiában, a Kongói Demokratikus Köztár-
saságban, Oroszországban, Thaiföldön,
Kolumbiában és Jemenben szedik a ter-
rortámadások, az összes áldozatszám te-
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kintetében pedig Irak, Afganisztán, Pakisz-
tán, Szomália, India, Kongói Demokratikus
Köztársaság, Oroszország, a Gázai öve-
zet, Thaiföld és Kolumbia a sorrend.

A korábbi évekhez képest némileg válto-
zott világ terrorfenyegetettségének mérté-
ke abból a szempontból is, hogy 2010-ben
a merényletek 89,2 százalékát követték el
a leginkább fenyegetett tíz országban
(2004 és 2009 között ez az arány csak
85,7 százalék volt). Ugyanez az arány a
halálos áldozatok esetében 92,6 (88,3), a
sebesültek esetében 92,6 (86,3), a túszok
esetében 95,3 (93,7), az összes áldozat
tekintetében pedig 90,2 (86,7) százalék.
Vagyis – mivel a leginkább fenyegetett or-
szágok „top tízes” listáján szereplõket min-
den tekintetben nagyobb arányban érintet-
ték a terrorizmus következményei – a világ
más térségeinek terrorfenyegetettsége,
így többek között Európáé és az Egyesült
Államoké, 2010-ben csökkent.

Az 2007 óta évenként megjelenõ TE-SAT
jelentéseket az Europol – az EU terrorizmus-
definíciója és kategorizálása alapján – a
tagállamok által szolgáltatott adatokból és
információkból állítja össze. A TE-SAT a ter-
rorcselekmények esetében nem csupán a
megvalósult, hanem a meghiúsított, illetve a
nemzeti terrorizmusellenes intézmények tu-
domására jutott sikertelen akciókat is szám-
ba veszi. A jelentés a terrorcselekmények, a
terrorcsoportok és a terroristák motivációi
alapján öt kategóriát különböztet meg: az
iszlámista, a szeparatista, a szélsõbal, a
szélsõjobb és az úgynevezett single issue
(egyetlen kérdés) típusú terrorizmust. Ez
utóbbihoz elsõsorban a szélsõségesen ra-
dikális természetvédõket, a radikális állatjo-
gi aktivistákat és a harcos abortuszellenzõ-
ket sorolja. A TE-SAT-jelentések nem ösz-
szegzik az áldozatokat, viszont figyelemmel
kísérik a terrorista tevékenységért letartóz-
tatottak és elítéltek számát.

A TE-SAT 2011 szerint a múlt évben 249
megvalósult, meghiúsított, illetve ismertté
vált terrorcselekményt követtek el az Euró-
pai Unió területén (2007-ben 581-et, 2008-
ban 441-et, 2009-ben pedig 294-et). Va-
gyis 2009-hez képest 15, 2007-hez képest
pedig 57 százalékkal csökkent a merény-
letek száma. Motiváció tekintetében to-
vábbra is a szeparatista szervezetek
számlájára írható a legtöbb európai me-
rénylet, nevezetesen 160 (2009 – 237),
majd õket követik az egyre aktívabb szél-
sõbaloldaliak 45 (40), az iszlámisták három
(1) és a single issue terroristák egy me-
rénylettel (2). Külön kell említeni a Nagy-
Britanniában 2010-ben ismertté vált 40 me-
rényletet, a britek ugyanis nem fogadják el
az EU-motiváció alapján történõ besorolá-
sát, s csupán tavaly szolgáltattak elõször
adatot az Europol számára. Bár 2010-ben
kilenc EU-tagállamban valósult, hiúsult
vagy vált ismerté terrorista merénylet, az
összes európai merénylet 94 százalékán
négy ország osztozik (Spanyolország 90,
Franciaország 84, Nagy-Britannia 40, Gö-
rögország 21). Ez a korábbiakhoz képest
azt jelenti, hogy míg Spanyolországban és
Franciaországban – hasonlóan az EU egé-
széhez – csökkent a terrorfenyegetettség,
Görögországban 2010-ben növekedett…

Bin Laden halála és Afganisztán

Az al-Káida vezetõjének likvidálása kap-
csán természetesen vetõdik fel a közvéle-
ményben, hogy halála vajon mennyiben be-
folyásolja a nemzetközi közösség afganisz-
táni misszióját: segíti-e, vagy sem az ország
politikai konszolidációját? A kérdés nem
csupán azért vetõdik fel, mert közismert az
afganisztáni kormányellenes erõk egy ré-
szének az al-Káidával fennálló kapcsolata,
hanem azért is, mert elképzelhetõ, hogy
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Oszama bin Ladennek jóval nagyobb volt a
befolyása a szervezet afganisztáni és pa-
kisztáni akcióira, mint az korábban sokan
feltételezték. A kérdés kapcsán még Juan
Cole – az Informed Comment közel-keleti
blog kiváló szerzõje – is arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy egyes hírek szerint bin
Laden halála olyan morális törést okozott az
afgán ellenállók egy részének körében,
hogy Kunduz tartományban fejvesztve me-
nekülni kezdtek a halálhír hallatán. Más-
részrõl viszont általános az elemzõk között
az a vélemény is, hogy az afgán kormány-
ellenes erõk rendkívül különbözõ motívu-
mok miatt fogtak fegyvert és harcolnak a
kabuli központi kormányzat és a nemzetkö-
zi koalíció ellen. Közöttük ugyanis éppúgy
találunk iszlám nacionalistákat és hatalomra
törõ hadurakat, mint az ópiummák-termelés
elleni fellépés következtében egzisztenciá-
jukat veszítõ „megélhetési lázadókat”, s
persze az al-Káidával ideológiai vagy ope-
ratív kapcsolatokat ápoló afgán, arab és
külföldi fanatikusokat is. Ebbõl viszont in-
kább arra következtethetünk, hogy bin
Laden halála leginkább csak közvetlen hí-

veit demoralizálhatja, s korántsem az egész
afganisztáni fegyveres ellenállást. Ráadásul
a terrorista szervezet vezérének halálára
már egy olyan idõpontban került sor, amikor
a tálib és egyéb kormányellenes mozgal-
maknak sokkal jobbak az afganisztáni pozí-
ciói, mint a korábbi években. Végül nem fe-
ledkezhetünk meg arról sem, hogy ameny-
nyiben az afgán ellenállók valóban komoly
és reális politikai tényezõként kívánnak fel-
lépni Afganisztánban és a világban az õket
támogatók elõtt, aligha valószínû, hogy fel-
vállalhatnák annak az Oszama bin Laden-
nek a politikai örökségét, akit még az Egye-
sült Államokkal szemben álló társadalmi
csoportok és rezsimek többsége is persona
non gratának tekintett. 

Van azonban egy ezeknél is fontosabb
érv az afganisztáni menetrend további
fenntartása mellett, nevezetesen, hogy a
nemzetközi koalíció jelenlegi legfontosabb
afganisztáni céljának megvalósításához –
az afgán biztonsági szervek (hadsereg,
rendõrség) kiképzéséhez – a legtöbb
elemzõ szerint még igencsak hosszú idõre
van szükség.                                      
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