Respons
Pakistan: Al-Qaida-kommandant Abu Suleiman al-Jazairi
Problemstilling/spørsmål:


Har Landinfo informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder om en al-Qaida-leder ved
navn Abu Suleiman al-Jazairi, med kallenavnet Dr. Sliman? Han skal ha kommet til
Afghanistan i 1983, men ha bosatt seg i Damadola i Bajaur i Pakistan i 2001. Det er
opplyst at han var ettersøkt av amerikanerne og ble drept i 2008. Han skal ha oppholdt
seg i et hus som tilhørte en person som omtales som Maulvi Faqir. Han hadde to
ektefeller, den ene fra Bajaur (datter til Maulvi Omer).



Har Landinfo offentlig tilgjengelig informasjon om Maulvi Faqir og Maulvi Omer og
hvor de eventuelt oppholder seg i dag?

Damadola

Landsbyen Damadola ligger i Bajaur Tribal Agency i de selvstyrte områdene i Khyber
Pakhtunkhwa. Distriktet grenser mot Kunar-provinsen, en av de mest urolige provinsene i
Afghanistan. Det er ikke gjennomført folketelling i distriktet siden 1998, da det ble registrert
595 000 innbyggere der (FATA u.å.). Damadola, hovedsetet til Talibangruppen Tehrik-eNifaz-e-Shariat-e-Mohammadi, er en liten landsby med kun noen få tusen innbyggere i en
bratt fjellskråning 6-7 kilometer fra den afghanske grensen (BBC 2006) (se kart nedenfor).
Damadola omtales som en “bastion of conservative religion and tribal chauvinism”
(Combined Forces Command Afghanistan Coalition Press Information Center 2006).
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Damadola – Bajaur Tribal Agency, Pakistan. Kilde: Lindsay 2011.

Store områder i Bajaur har vært under Talibans kontroll, og landsbyen Damadola er kjent som
bo- og tilholdssted for flere sentrale aktører i både afghansk Taliban og pakistansk Taliban Tehrik-i-Taliban (TTP), samt al-Qaida-medlemmer. TTP, som har samarbeidet nært med alQaida, har gjennomført en rekke aksjoner i provinsene Kunar og Nuristan i Afghanistan og
distriktene Bajaur, Mohmand og Dir i Pakistan (Roggio 2012b).
Området og landsbyen har i løpet av de seneste årene vært mål for en rekke personrettede
droneangrep 1 , bl.a. mot Ayman al-Zawahiri i 2007, en sentral al-Qaida-leder som var gift med
en kvinne fra Damadola. Pakistanske sikkerhetstyrker har også gjennomført større
operasjoner i Bajaur, bl.a. i mars 2012. Myndighetene har ved minst to anledninger hevdet å
ha kontroll i området (Roggio 2012a).
Maulvi Omer og Maulvi Faqir

Flere kilder, bl.a. to journalister som besøkte Damadola i 2008, bekrefter at Talibans tidligere
talsmann i Pakistan, Maulvi Omer (antagelig født i Kandahar i 1968) (Global Jihad u.å.), har
hatt opphold i Damadola. Omer ble arrestert i Mohmand Agency i august 2009 (BBC 2008).

1

En oversikt over droneangrep finnes på New Amerika Foundation:
http://counterterrorism.newamerica.net/about/militants og Google Maps:
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=202193247307216271592.00047e8cdfc
55d220dee7
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I en artikkel i pakistanske Dawn (Mohmand 2009) fremkommer følgende om Omer:
Umar was made TTP`s central spokesman in 2007 when 13 militant groups joined
hands
and
declared
Baitullah
Mehsud
as
their
leader.
He worked as a teacher in a seminary. He joined the TNSM of Maulana Sufi
Mohammad
in
1994
and
served
as
its
senior
vice
chief.
He also ran a small perfume shop in Bajaur`s Inayat Kalley Bazaar from 1995 to
2006. Omar, along with TTP deputy chief Maulvi Faqir Mohammad, had survived a
missile attack on a seminary in Damadola in 2006.

Maulvi Omer ble arrestert i august 2009. Kilde: Jazba Blog 2009.

Landinfo har ingen informasjon om døtrene til Maulvi Omer ut over at han i et intervju i
september 2008 uttalte at ”my daughters are studying” (Open Source Intelligence u.å.).
Talibans tidligere leder i Bajaur, Faqir Mohammed eller Maulvi Faqir, har også hatt tilhold i
Damadola. Han var antagelig TTPs nummer to i Pakistan etter avdøde Baitullah Mehsud.
Faqir har hatt nære forbindelser med og gitt husly til Ayman al-Zawahiri og

Maulvi Faqir - Faqir Mohammed. Kilde: Roggio 2012c.
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andre al-Qaida-ledere i Bajaur. I desember 2011 skal Faqir ha blitt fratatt kommandoen i
Bajaur av Mullah Dadullah (Maulana Mohammad Jamal) etter beskyldninger om egeninitierte
samtaler med representanter for pakistanske myndigheter. Mullah Dadullah, som også var fra
Damadola, ble drept i et NATO-angrep i august i år (ZEENews 2012). I mars 2012 ble Faqir
avsatt etter et vedtak i Talibans øverste shura i Pakistan (Roggio 2012b). Faqirs styrker skal
nå ha alliert seg med Mullah Fazlullah, Talibans tidligere leder i Swat og al-Qaida- og
Taliban-kommandanten Qari Zia Rahman, som har operert i Bajaur og Mohmand. Faqir, som
har sin egen radiostasjon med daglige sendinger, skal nå oppholde seg i Kunar-provinsen i
Afghanistan (Roggio 2012c).
Abu Suleiman al-Jazairi

1. juni i 2008 publiserte The Observer (Burke 2008) en artikkel om Abu Suleiman al-Jazairi.
Ifølge artikkelen ble al-Jazairi drept i mai 2008:
The death two weeks ago of Abu Suleiman al-Jazairi, a highly experienced Algerian
militant, has been confirmed only in the last few days, intelligence sources in Pakistan
and Western Europe told The Observer. Al-Jazairi, thought to have been 45, died
along with at least 15 others when the house in which he was staying in Pakistan's
Bajaur tribal district was hit by a missile fired from a Predator, an American pilotless
drone.
Det fremkommer følgende om hvor al-Jazairi oppholdt seg eller bodde på det tidspunkt han
ble drept:
The house targeted and destroyed by the drone is believed to belong to a former
Afghan Taliban defence minister, Maulvi Obaidullah, members of whose family,
including women and children, are thought to have died. […] The death of al-Jazairi,
thought to have been director of external operations for al-Qaeda and thus
responsible for running the terrorist group's European and British networks, was cited
by CIA chief Michael Hayden last week as one of the reasons for the 'strategic defeat'
of al-Qaeda (Burke 2008).
Ifølge en artikkel i Long War Journal (Roggio 2008) beskrives al-Jazairi av vestlige
etterretningskilder som ”senior al Qaeda trainer and operations commander” og sentral i alQaidas organisasjon. Al-Jazairi skal ha overtatt etter Abu Ubaidah al-Masri, tidligere
operasjonsleder i Kunar, som forut for det overtok etter Abd al-Hadi al-Iraqi, som stod Osama
Bin laden nær og ledet al-Qaidas operasjoner i Irak. Dette indikerer antagelig al-Jazairis
posisjon i organisasjonen. Han opplyses å ha vært sprengstoffekspert og å ha hatt kommando i
forbindelse med planlegging av aksjoner i vesten:
Not in the top five, but he's up there. The suspicion is he was one of those individuals
involved in training and targeting Western interests. There is uncorroborated
intelligence that he was involved in plots against Europe (Burke 2008).
Offisielle kilder skal ha bekreftet at al-Jazairi dukket opp i Pakistan omkring seks år før han
ble drept, dvs. i 2001 eller i 2002 (Daily Times 2008). I lys av al-Qaidas historie i
Afghanistan og Pakistan, taler svært lite for at al-Jazairi har operert i området siden 1983.
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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