 14ביוני 2012

מסמכים שנתפסו ע"י צבא ארה"ב בבית המסתור של אסאמה בן לאדן
בפקיסטאן חושפים את מערכת היחסים האמביוולנטית ,שבין אלקאעדה לאיראן.
במסמכים באים לידי ביטוי איבה וחשדנות של אלקאעדה כלפי איראן .למרות
זאת ,משיקולים פרגמאטיים ואינטרסנטיים ,מאפשרת איראן לאלקאעדה
להשתמש בשטחה להעברת פעילים ,כספים ואמצעי לחימה מאפגניסטאן
ופקיסטאן אל מוקדי פעילות טרוריסטית במזרח התיכון ומחוצה לו.

ניתוח המכתבים שפורסם על ידי CTC

כללי
 .1ב 3-במאי  ,2012שנה לאחר שחוסל אסאמה בן לאדן בידי יחידת עילית של צבא ארה"ב ,פורסמו
 17מסמכי שלל לא מסווגים ,שנתפסו בדירת המסתור שלו באבוטאבאד ,פקיסטאן .המסמכים פורסמו
במלואם בתרגום לאנגלית בצירוף ניתוח נלווה ]תחת הכותרת “Letters From Abbottabad: Bin
”? [Laden Sidelinedע"י המרכז ללוחמה בטרור ),(Combating Terrorism Center – CTC
שבמכללה הצבאית ווסט פוינט ,שמדינת בניו יורק.

1

 17 .2המסמכים ,שפורסו הינם חלק קטן ביותר ,מתוך  6,000מסמכים שנתפסו במחשבים ובכוננים
קשיחים ,אשר נלקחו מהמתחם בו הסתתר אסאמה בן לאדן באבוטאבאד .המסמכים ,שהמוקדם שבהם
הוא מתחילת שנת  2006והמאוחר ביותר מאפריל  ,2011כוללים מכתבים וטיוטות מכתבים של אסאמה
בן לאדן ובכירים נוספים באלקאעדה.
 1למסמכים מקוריים ראו. http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined :
ראו ניתוח מצורףhttp://www.ctc.usma.edu/wp- :
. content/uploads/2012/05/CTC_LtrsFromAbottabad_WEB_v2.pdf
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 .3בין המסמכים הללו נחשפו חילופי מכתבים בין אסאמה בן לאדן לפעיל בכיר באלקאעדה )"עטיה"(,
העוסקים בשחרור פעילי אלקאעדה ,שהיו עצורים באיראן ,וביחסי אלקאעדה איראן בכלל .במכתבים
הללו )מהשנים  (2010-2009משתקפת היטב החשדנות העמוקה של אלקאעדה כלפי איראן ,הנתפסת
על ידה כמדינה שיעית כופרת וראשיה כחבורת פושעים ,המנהלים מדיניות דו–פרצופית כלפי איראן.
 .4איראן השיעית וארגון אלקאעדה הסוני מנהלים מערכת יחסים אמביוולנטית ,אשר בבסיסה עומד
פער אידיאולוגי-דתי עמוק .אולם בו בזמן מקיימות השתיים שיתוף פעולה מבצעי ,הנובע משיקולים
אינטרסנטים מובהקים .מטרת שיתוף פעולה זה ,בראייה האיראנית ,הינו למנוע את פעילות
אלקאעדה נגד איראן ובו בזמן לנצל את יכולותיו המבצעיות של אלקאעדה והג'האד העולמי במזרח
התיכון וברחבי העולם לביצוע פיגועים נגד אויבים משותפים -ארה"ב והמערב ,ישראל והעם היהודי.
 .5במערכת היחסים הסבוכה בין השתיים חלה "התחממות" החל משנת  ,2009כפי שנחשף
במכתבים ,כאשר איראן שחררה פעילי אלקאעדה ובני משפחה של אסאמה בן לאדן ,שאותם עצרה
בשנים קודמות .הביטוי המבצעי של "התחממות" זאת היה מתן היתר לרשת פעילי אלקאעדה ,לפעול
משטחה של איראן ,כציר מעבר חשוב בין אפגניסטאן ופקיסטאן לבין מוקדי הטרור במזרח התיכון
ומחוצה לו .רשת זאת עסקה בהעברת פעילים וכספים תוך העלמת עין איראנית ואולי גם תוך קבלת
סיוע מעשי של המשטר האיראני )למרות שפעילות הטרור של אלקאעדה במדינות כמו סוריה ,עיראק
פוגעת באינטרסים איראנים חשובים ,במיוחד לנוכח הטלטלה האזורית(.
 .6לסיכום :איראן מהווה זירה משמעותית ביותר עבור אלקאעדה לשם קידום פעולות לוגיסטיות
)העברת פעילים ,העברת כספים( כבסיס לפעילות מבצעית .לפיכך ,הרשת הלוגיסטית של אלקאעדה
באיראן מהווה את אחד הנכסים החשובים ביותר של הנהגת אלקאעדה .זאת בפרט לנוכח הטלטלה
האזורית ושאיפת הנהגת אלקאעדה לחזק אחיזתה באזור; ולאור חולשתה בפקיסטאן עם סיכול
בכירים רבים בשורותיה )ובהם ,לאחרונה ,אבו יחיא אלליבי( והאפשרות ששחרור עצורים יסייע לעיבוי
שורותיה.

תוכן מסמכים העוסקים בשחרור עצורי אלקאעדה וביחסי אלקאעדה-
איראן
 .7ב 11-ביוני  2009נשלח מכתב ע"י בכיר מאלקאעדה המכונה "עטיה" 2ככל הנראה אל אסאמה בן
לאדן )המכונה במסמך "השיח' הנכבד שלנו"( .המכתב הוא בן שלושה עמודים ונכללות בו התייחסות
לסוגיית שחרורם של פעילי אלקאעדה ע"י איראן.3

 2הכוונה לעטית אללה ,שהוא כינויו של פעיל בכיר באלקאעדה בשם ג'אמל אבראהים אשתיוי אלמצראתי .כינויים נוספים
שלו הם שיח' מחמוד )כינויו של הממוען למכתב של אסאמה בן לאדן ,ראה להלן( .ואבו עבד אלרחמן .אלמצראתי נולד בעיר
מצרתה .שבלוב ,ב .1970-הוא התמחה בלימודי דת האסלאם במאוריטניה והצטרף לג'האד באלג'יריה .בסוף שנות התשעים
הוא הגיע לאפגניסטאן .הוא נהרג בפקיסטאן כתוצאה מפצצה ,שהוטלה ממטוס ללא טייס ,ב 22-באוג'  2011על פי ,CTC
עטית אללה ולא אימן אלט'ואהרי כפי שמקובל היה לחשוב ,היה המקורב ביותר לבן לאדן.
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 .8להלן עיקרי הדברים ,שהופיעו במכתב בהקשר האיראני:
א" .עטיה" מדווח לבן לאדן" :אני שמח ליידע אותך ,שהאיראנים שחררו קבוצה של אחים ]קרי,
פעילי אלקאעדה שהיו עצורים באיראן[] .האחים[ שוחררו בכמה מחזורים בחודש שעבר .כל
זאת בסיוע אללה הכל יכול" .בהמשך המכתב מציין "עטיה" ,שהאיראנים אמרו לאיש קשר של
אלקאעדה ,כי הם יעבירו ]קרי ישחררו[ גם את בני משפתחו של "עזמראי" ,יתכן תוך שבוע ]על
פי מסמך ניתוחי של ה ,CTC-וכפי שעולה מהמסמך שיובא בהמשך ,הכוונה היא לאסאמה בן
לאדן[.
ב .האיראנים ,על פי מכתבו של "עטיה" ,הדליפו לחלק מהעצורים שהשתחררו ,כי הם מתכוונים
לשחרר עצורים נוספים של הארגון בעתיד הקרוב" .עטיה" הוסיף ,כי האיראנים האיצו את
שחרור ה"אחים" )קרי ,פעילי אלקאעדה( וציין שהמשוחררים משתייכים לדרג הביניים של
אלקאעדה.
ג .בהמשך ניסה "עטיה" להעריך מהן הסיבות לכך שהאיראנים שחררו את פעילי אלקאעדה.
הוא סבור ,כי ניתן לייחס את שחרורם ל"מאמצעי ההסלמה שלנו ,שכללו איום מילולי כלפיהם
וחטיפה של היועץ המסחרי של הקונסוליה האיראנית בפשאוור ]הכוונה לחסמתוללה את'אר
זאדה-ניאכי ,אשר נחטף בנובמבר  2008ושוחרר במרץ  .[2010יתכן גם ,שצעדים נוספים
שאליהם נחשפו ]האיראנים[ מאיתנו ]קרי ,מאלקאעדה[ ,הטילו עליהם מורא ,ויכול להיות שכל
אחד מהדברים היווה סיבה להליך השחרור המהיר מטעמם".
ד" .עטיה" הביע כעסו על האיראנים ]מכנה אותם "פושעים"[ ,על שלא שלחו להם ]לאלקאעדה[
מסרים בנושא השחרור ואף לא דיברו עם אף אחד מ"האחים" ]הפעילים העצורים[ בנוגע לכך.
הוא מציין ,כי הדבר אינו מפליא מבחינת האיראנים ,שכן "זו המנטאליות והשיטה שלהם .הם
אינם רוצים להראות שהם נושאים ונותנים עימנו או מגיבים ללחצינו .הם פשוט עושים צעדים
אלה כדי להראות שמדובר בצעד חד-צדדי שהתבצע ביוזמתם ,אללה יהדוף את הרוע שלהם,
אמן".

 3מספור המכתב כפי שהוא מופיע ב CTC -הוא.SOCOM-2012-0000012-HT :
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תרגום קטע מהמכתב מה 11-ביוני  2009העוסק בשחרור פעילי אלקאעדה ע"י איראן

 .9מכתב נוסף בן  49עמודים נשלח ע"י אסאמה בן לאדן אל "השיח' מחמוד" )כינוי נוסף של ג'מאל
אלמצראתי( .4במכתב לא מופיע תאריך אולם לדעתנו המדובר בשנת ) 2010במכתב מביע בן לאדן
דברי תנחומים על מותם של אבו עמר אלבע'דאדי ואבו חמזה אלמהאג'א שנהרגו בסיכול ממוקד
באפריל  .(2010להלן עיקרי קטע מהמכתב העוסק בנושא האיראני:
א .בן לאדן מציין ,כי" :האח עבדאללה אלחלבי הודיע לי ,שמשפחתי באיראן והיא בדרכה להגיע
לאחים בפקיסטאן או בוזיריסטאן .מטעמי ביטחון אנו צריכים לחשוב על דרך שונה מהאופן שבו
האחים נהגו בעבר להגיע בדרכם מאיראן".
ב .בהמשך הוסיף בן לאדן" :בני ,לאדן ,הורשה על ידי האיראנים לצאת מאיראן ולעבור
לסוריה כצעד של רצון טוב לגבי שאר העצורים" .בן לאדן קורא לנקוט באמצעי זהירות בעת
שחרורם ,כדי שלא יוכלו לעקוב אחריהם .בהמשך מציין בן לאדן" :עדיף שנהיה בקשר עם
האיראנים אם הם ישחררו את משפחתי חוץ מבתי פאטמה ,שכן הם הבטיחו שלאחר שחרור
העצור שלהם ]ככל הנראה מדובר ביועץ המסחרי האיראני ,שנחטף ע"י אלקאעדה[ הם ישחררו
את בני משפחתי ,כולל את בתי פאטמה .היא קשורה לבעלה ,ואין זה הוגן להפריד נשים
מבעליהן .לכן היא צריכה להיות משוחררת עם בעלה ועם אשתו ]הנוספת[ ,אם חפץ ]בכך[".

 4מספור המכתב כפי שהוא מופיע ב CTC -הואSOCOM-2012-000009-HT :
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תרגום קטע מהמכתב של בן לאדן ]מ [2010-העוסק בשחרור בני משפחתו

.10

סוגיית יחסי אלקאעדה עם איראן עלתה גם במסמכים נוספים:
א .הודעה ,שנועדה גם היא לבכיר אלקאעדה "שיח' מחמוד" עוסקת בסוגיית מעבר פעילי
אלקאעדה לאיראן .בהודעה המופיע במסמך בן ארבעה עמודים מה 27-באוגוסט  2010מצוין:
"בנוגע למה שציינת בהודעה הקודמת ,לפיה יתכן שמספר "אחים" ]קרי ,פעילים[ יעברו לאיראן
]מפקיסטאן?[ במסגרת התוכנית להגן על ה"אח" ,נראה לי כי איראן אינה מתאימה.5"...

קטע מהמכתב מה 27-באוגוסט  2010העוסק בסוגיות הנוגעות למעבר פעילים מפקיסטאן לאיראן

 5מספור המכתב כפי שהוא מופיע ב CTC -הוא.SOCOM-2012-0000003-HT :
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ב .מכתב נוסף לבכיר אלקאעדה "עטית אללה" )אוקטובר-נובמבר  ,(2006עוסק באופן המימון
של צבא האסלאם )ארגון ג'יהאדיסטי ברצועה המזדהה עם אלקאעדה(" .עטית אללה" ,בתשובה
לשאילתות של צבא האסלאם העוסקות במימון הארגון ,מתייחס לתופעה של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,ארגון המקבל ,לדברי "עטית אללה" ,סיוע כספי מאיראן ,למרות שזוהי מדינה שיעית
כופרת.6

מערכת היחסים שבין אלקאעדה לאיראן
 .11שחרור פעילי אלקאעדה מהמעצר באיראן ,עליו מדובר בהתכתבויות של אלקאעדה ,והחשדנות
והאיבה של אלקאעדה כלפי איראן הבאים לידי ביטוי במכתבים אלו משקפים היטב את מערכת
היחסים האמביוולנטית השוררת בין השניים.
 .12מערכת יחסים מורכבת זאת מבוססת על מכלול אינטרסים )חלקם מנוגדים( ,אל מול ניגודים
בסיסיים דתיים ואידיאולוגיים .מאפייניה של מערכת יחסית זאת:
א .ארגון אלקאעדה הסוני-ג'האדיסטי רואה באיראן השיעית מדינה כופרת ,עוינת ,פושעת,
המנהלת מדיניות דו פרצופית כלפי אלקאעדה .מאידך ,אלקאעדה רואה באיראן ציר מעבר
דו-צדדי חשוב ביותר מאפגניסטאן ופקיסטאן )וזיריסטאן ,המוזכרת במכתבים( אל מדינות
המזרח התיכון ומשם אל אזורים נוספים ברחבי העולם .אלקאעדה מודע היטב ,כי הדבר נותן
בידי המשטר האיראני מנופי לחץ כלפיו :ברצותו ,יעצור פעילים של הארגון וימנע מעברם;
ברצותו ,יביא לשחרורם של פעילי אלקאעדה ויאפשר להם לפעול מאיראן .מנגד ,כפי שנחשף
בחילופי המכתבים ,אלקאעדה סבור שגם בידו גם קלפי לחץ כלפי איראן ,העשויים להשפיע על
השיקולים האיראנים.
ב .איראן השיעית -רדיקלית רואה באלקאעדה ,למרות אופיו האנטי-מערבי ,ארגון עוין,
שבמהותו מתנגד לערכי המהפכה האסלאמית .לפיכך יש לאיראן עניין מובהק למנוע פעילות
אלקאעדה נגדה .איראן גם מעוניינת למנוע זליגה של רעיונות ופעילות אלקאעדה לשטחה ולמנוע
מהארגון לקיים פעילות חתרנית בקרב קבוצות אוכלוסייה סוניות ,המתגוררות באזורים הסמוכים
לגבול האיראני אפגאני .מאידך ,איראן מנהלת מאמץ רחב בחודשים האחרונים לפגיעה ביעדים
ישראלים\ יהודיים וערביים בחו"ל -עד כה בלא הצלחה .לפיכך ,יש לה עניין לנצל את אופיו
האנטי-מערבי של אלקאעדה ולעשות שימוש ביכולותיו המבצעיות-טרוריסטיות נגד אויבים
משותפים -ישראליים\יהודיים ,ערביים ומערביים .זאת תוך שמירה על מירב החשאיות על מנת
שלא להיחשף ללחצים ולתגובות של ארה"ב והמערב.

" 6עטית אללה" מתאר את איראן השיעית בכינוי גנאי "ראפצ'ה" ,כלומר -דוחה )שמעות הדבר היא שהוא דוחה את הלגיטימיות
של שלושה מארבעת הח'ליפים הראשונים של האסלאם(.

109-12

7
 .13על בסיס מערכת שיקולים מורכבת זאת ,הנכונות האיראנית להעניק לפעילי אלקאעדה מקלט
בשטח איראן ,ולאפשר להם לפעול משטחה ,ידעה בעשור האחרון עליות ומורדות )כפי שינותח
בהמשך( .החל משנת ) 2009כפי שנאמר בחילופי המכתבים( החלה איראן בחשאי לשחרר פעילי
אלקאעדה ,שנעצרו על ידה בשנים הקודמות ואפשרה לאלקאעדה לעשות שימוש מבצעי בשטחה.
אלקאעדה ניצל יתרון גיאוגרפי-פוליטי זה להעברת פעילים ,כספים ואמצעי לחימה מאפגניסטאן
ופקיסטאן אל מוקדי פעילות טרוריסטית במזרח התיכון ומחוצה לו .עם זאת ,להערכתנו ,אפשר
שהפרסומים האחרונים אודות קשריה של איראן לרשת הלוגיסטית של אלקאעדה פגעו במידה מסוימת
בחופש הפעולה של הארגון.

הסיוע האיראני לאלקאעדה
התקופה שקדמה לאירועי ה 11-בספטמבר
 .14מפסק דין שפורסם בבית משפט בניו יורק )דצמבר  (2011עולה ,כי איראן בשיתוף פעולה עם
חזבאללה אימנו פעילים של אלקאעדה ,אשר בין השאר סייעו לביצוע מתקפת הטרור נגד
שגרירויות האמריקאיות בניירובי ובדאר אלסלאם ,שבמזרח אפריקה ) .(1998לדברי השופט ראתה
איראן בשנות התשעים של המאה הקודמת את אלקאעדה ככלי יעיל לפגיעה באינטרסים האמריקאים.
עוד נאמר בפסק הדין ,כי איראן סייעה ועודדה קיומו של קשר בין חזבאללה לבין אסאמה בן לאדן
ואלקאעדה כדי להוציא לפועל התקפות רחבות היקף נגד ארה"ב .השופט אף קבע ,,כי הסיוע הטכני
מאיראן וחזבאללה היה בעל חשיבות קריטית עבור אלקאעדה בביצוע ההתקפות על השגרירויות
האמריקאיות במזרח אפריקה.7
 .15בדו"ח ועדת החקירה האמריקאית לאירועי ה 11-בספטמבר ) "The 9/11 Commission
" (Reportמופיע גם תת-פרק המתייחס לסיוע שהגישו איראן וחזבאללה לאלקאעדה .הוועדה הגיעה
למסקנה ,כי אין הוכחה לכך ,שאיראן או חזבאללה היו מודעות לתכנון המתקפה בארה"ב ,אולם קיימות
הוכחות לסיוע המבצעי שהעניקה איראן לאלקאעדה ,בעיקר בכל הנוגע למעבר פעילי טרור דרך
שיטחה .הדו"ח מציין )סעיף :(126
"In sum, there is strong evidence that Iran facilitated the transit of al Qaeda
members into and out of Afghanistan before 9/11, and that some of these
were future 9/11 hijackers. There also is circumstantial evidence that senior
Hezbollah operatives were closely tracking the travel of some of these future
muscle hijackers into Iran in November 2000".
 .16דו"ח הועדה האמריקאית לחקירת אירועי ה 11-בספטמבר  2001קבע גם ,כי עצורים שנחקרו ע"י
ארה"ב מסרו על הסכמתה של איראן להקל על מעבר פעילי אלקאעדה דרך שיטחה ,בדרכם
לאפגניסטאן .הדבר מצא ביטויו בהימנעות פקחי הגבול האיראנים מלהטביע חותמות בדרכונים של
 7סקיי ניוז 15 ,בפברואר .2012
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פעילי אלקאעדה שעברו דרך שטח איראן .הדו"ח ועדת קבע ,כי יש הוכחה לכך ,שכמה פעילים ,שהיו
מעורבים בחטיפת המטוסים ב 11-בספטמבר ,השתמשו בנתיב זה.

מתן היתר למעבר פעילים )(2003-2001
 .17בסוף שנת  ,2001לאחר אירועי ה 11-בספטמבר  ,2001התמוטטה תשתית אלקאעדה
באפגאניסטאן בעקבות המעורבות הצבאית האמריקאית .רוב פעילי אלקאעדה נמלטו מאפגניסטאן.
רבים מהם ,ובכללם אסאמה בן לאדן וסגנו ,נמלטו לפקיסטאן .כמה מהם בחרו להימלט למדינות
במזרח התיכון ובמערב .איראן הייתה מוכנה לקלוט אותם ולאפשר מעבר דרך שטחה ,ואיראן
הייתה מוכנה לקבל אותם.
 .18בסביבות אוקטובר  2001שיגרה ממשלת איראן משלחת לאפגניסטאן על מנת להבטיח מעבר
בטוח של פעילים ובני משפחותיהם לאיראן .פעילות זאת התבצעה בהובלת כוח קדס של משמרות
המהפכה .מומחים מטעם הממשל האמריקאי העידו בפני בית משפט פדראלי ,בתביעה של משפחות
שנפגעו במתקפת ה 11-בספטמבר ,כי איראן העניקה מקלט למנהיגים ולפעילים של אלקאעדה
לאחר פלישת ארה"ב לאפגניסטאן.8
 .19בין השנים  2003-2001סייעו האיראנים למעברם של כמה מאות פעילים הקשורים לאלקאעדה
דרך שטחם .ב 2002-הקים אלקאעדה באיראן "מועצת ניהול" ,גוף אשר סיפק תמיכה למנהיגי
אלקאעדה בפקיסטאן וסייע לארגן קבוצות לוחמים נגד משטרו של קראזאי .ב 2003-נמסר ,כי באיראן
שוהים מאות פעילי אלקאעדה ובתוכם פעילים בכירים עליהם נמנו סיף אלעאדל )ממוצא מצרי( ,אבו
ח'ף )מאוריטני( ואבו מצעב אלזרקאוי )ירדני( ,שנהרג ע"י ארה"ב בעיראק .9כמו כן העניק כוח קדס
מחסה באיראן באותה תקופה לבני משפחותיהם של בכירי הארגון ,אסאמה בן לאדן ואימן
אלט'ואהרי.10

מעצר פעילים איראנים ע"י איראן )(2009-2003
 .20השימוש באיראן כנתיב מעבר של אלקאעדה עורר דאגה בארה"ב .על פי מקורות אמריקאים
התקיימו בסוף שנת  -2002תחילת שנת  2003שיחות ישירות בין ארה"ב לאיראן בהן נדרשו
האיראנים לסלק את הקבוצה של פעילי אלקאעדה השוהים בשטחם .איראן סירבה אולם שר
המודיעין האיראני קיבל אחריות על קיום הקשרים עם הקבוצה .11נראה ,כי ללחצים האמריקאים
הייתה בכל זאת השפעה על המשטר האיראני .בתחילת  2003עצרה איראן את חברי הקבוצה.

.Iran911case.com
 9ראו לקט מידע של מרכז המידע למודיעין ולטרור מאפריל  :2003איראן כמדינה תומכת ומפעילת טרור".

8

 13 ,longwarjournal 10באוקטובר .2011
Seth G Jones, "Al Qaeda in Iran", January 29, 2012.
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חלקם של פעילי אלקאעדה הושמו במאסר בעוד שחלקם נהנה ממעצר בית לא רשמי וחופש פעולה
יחסי.12

שחרור הפעילים וחידוש הפעילות משטחה של איראן )(2012-2009
 .21בשנים  2010-2009החלה איראן לשחרר את פעילי הקבוצה ,הגם שהם נדרשו לשמור על
פרופיל נמוך .בסוף  2010דיווח הטיימס הלונדוני ,כי איראן שחררה פעילים בכירים של אלקאעדה
מהכלא על מנת שיוכלו לסייע לשקם את התשתית המוכה של הארגון .בין אלה ששוחררו סיף
אלעאדל ,פעיל בכיר באלקאעדה ,שמוצאו ממצרים ,הנמצא ברשימת המבוקשים של ה FBI-באשמת
מעורבות בפיצוץ בשגרירות ארה"ב במזרח אפריקה בשנת  .1998כמו כן שוחררו סלימאן אבו ע'יט
)כוויתי שהואשם שהיה דובר אלקעאדה בעת התקיפות ב 11-ספטמבר  (2001ואבו ח'יר אלמצרי )או
אבו מחמד אלמצרי( ,עוזר בכיר של אימן אלט'והרי ,שהיה גם הוא מעורב בפיצוץ שגרירות ארה"ב
במזרח אפריקה .בין המשוחררים היו גם בני משפחת של אסאמה בן לאדן ,כפי שמוכח מהמכתבים
שנמצאו בביתו של בן לאדן.
 .22פעילות רשת בכירי אלקאעדה משטח איראן ,נמשכה בשנת  .2011מהפרסומים השונים עולה ,כי
בראשה עומד פעיל בכיר של אלקאעדה בשם עז אלדין עבד אלעזיז ח'ליל המכונה "יאסין אלסורי".
באמצעות רשת זאת מתקיימת תנועה דו-סטרית של פעילי טרור ושל כספים מהמזרח התיכון
לאפגניסטאן ומשם חזרה למוקדי טרור מהמזרח התיכון ומחוצה לו .13בסביבות מרץ-אפריל 2012
נחשפו הקשרים בין אלקאעדה ואיראן בתקשורת ולהערכתנו יתכן ,שהדבר גרם לפגיעה מסוימת בהיקף
הפעילות ובחופש הפעולה של אלקאעדה באיראן.

12

Ibid.
 13דורי גולד":שיתוף הפעולה הסודי של איראן עם אלקאעדה נחשף .המשמעויות עבור ישראל" )15 ,(www.JCPA.org.il
בפברואר  The Washington Post, 28.7.2011 ;Seth G Jones, "Al Qaeda in Iran", January 29,2012 ;2012על
פי הכתבה בוושינגטון פוסט עז אלדין עבד אלעזיז ח'ליל מכוון את זרימת הכספים והמגויסים ממדינות המפרץ הפרסי דרך
איראן לפקיסטאן.
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