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D

e wederopstanding van
Al Qaida is een feit! Althans dat is wat we geacht worden te geloven,
nadat een Nigeriaanse passagier
op eerste kerstdag tijdens een
vlucht van Amsterdam naar Detroit een bom die verborgen zat in
zijn onderbroek probeerde tot ontploffing te brengen. Terwijl Schiphol in allerijl bodyscans bestelde,
wees de Britse premier Brown meteen op de internationale connecties van de terrorist. Hij zou zijn getraind door ‘Al Qaida op het Arabisch schiereiland’ (AQAP), een
terreurgroep die zijn bases heeft in
Jemen. Brown wil zelfs een speciale conferentie wijden aan het terreurfenomeen in dat land.
Die plotselinge aandacht voor
Jemen is opmerkelijk. Toen AQAP
in september in Saudi-Arabië een
moordaanslag pleegde op prins
Mohammed bin Nayef, die aan het
hoofd staat van de terrorismebestrijding, hadden westerse media
daar nauwelijks aandacht voor.
Ook toen werd een bomonderbroek gebruikt. De terrorist werd
uiteengereten, de prins die enkele
meters verderop stond kwam met
de schrik vrij. Het was de zoveelste
mislukte aanslag door Al Qaida in
Saudi-Arabië. In 2004 vormde AlQaida nog een dodelijke bedreiging voor het regime, maar tegenwoordig is de beweging niet meer
dan een irritante ‘pain in the ass’.
Maar nu die onderbroek is ingezet tegen een westers doelwit, zien
we de internationale jihad ineens
overal om ons heen opdoemen.
Volgens de Volkskrant heeft ‘Al
Qaida zichzelf opnieuw uitgevonden’ en worden nu Jemen en Somalië gebruikt voor operaties tegen het Westen. Dat laatste land
kwam in beeld toen op nieuwjaarsdag een Somaliër met een bijl op
de stoep stond bij de Deense tekenaar Kurt Westergaard, klaarblijkelijk als vergelding voor diens
Mohammed-cartoons. De terrorist zou in contact staan met alShabaab, een lokale militie die
banden heeft met Al Qaida.
Dergelijke wilde associaties zijn
slechts bedoeld als stemmingmakerij. In werkelijkheid heeft Al
Qaida na de aanslagen in Londen
in 2005 de westerse samenleving
nauwelijks nog weten te treffen.
Tragikomische acties van individuen in ontploffende onderbroeken of met botte bijlen tonen niet
de opleving van Al Qaida, maar
juist de onmacht van een terreurbeweging die ooit uitmuntte in destructieve genialiteit maar tegenwoordig nog slechts geïnspireerd
lijkt te worden door slechte horrorfilms of stripscenario’s met een
hoog Tom en Jerry-gehalte.
Met Al Qaida geaffilieerde groepen vormen een steeds grotere bedreiging in Afghanistan, Pakistan
en Somalië. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook zo succesvol zijn in
de hun strijd tegen de westerse samenleving. Integendeel zelfs.

............................................................

Leo Kwarten is arabist en werkzaam als adviseur voor bedrijven die opereren in het MiddenOosten.

pagina 7, 09-01-2010 © Het Financieele Dagblad

