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 מבוא

הוא בבחינת , "אינטרנטיחסי בינלאומיי ו, פוליטיקה"אשר נכתב במסגרת הסמינר , עניינו של מחקר זה

תו שימת הדגש על השימוש אותו עושי ארגוני , מערכת יחסי הגומלי המורכבת שבי הטרור לאינטרנט

 .טרור ברחבי העול במדיו חדש זה
 כי נית לראות בסביבת האינטרנט סביבה פוליטית חדשה וייחודית ההולכת ,השני האחרונות מוכיחות

יכול לגלות עשרות אתרי של בלבד מבט מרפר  .יקה הפורמאלית הותיקהומתפתחת לצד סביבת הפוליט

מאפייניו של האינטרנט הופכי אותו  .'תנועות המוני וכו, ממשלות, פוליטייארגוני פוליטיי וסמי

סוג מסוי מאד של ארגוני . לכלי יעיל עבור כל הקבוצות הללו והשימוש בו הול וגובר משנה לשנה

 .ר עושי שימוש נרחב במדיו חדש ויעיל זה הנ קבוצות הטרורפוליטיי אש

אינדיבידואלי וקבוצות עשו ועושי , הראשונה. טרור ואינטרנט מקושרי בשתי דרכיאנו רואי כי 

פונקצית העברת , השניה. טרוריזדבר המוכר כסייבר. ניסיונות לתקו רשתות מחשב אינטרנטיות

 לפופולארית ביותר עבור קבוצות הטרור ועבור טרוריסטי המסרי דר האינטרנט הופכת

 .ועל מנת ליצור קשר בינ לבי עצמ וע אלו התומכי בה, אינדיבידואלי כאמצעי להעברת מסריה

פעילות של אנרכיסטי המבקשי לקד מטרות קרי ב, במחקר זה בחרתי להתמקד בדר השנייה

לאינטרנט יתרונות רבי . אינטרנט לטובת השגת מטרת זופוליטיות מסוימות והנוהגי להשתמש ב

גלוי , כאשר המסר המועבר הנו ישיר, הוא נתפס ככלי בלתי רגיל להעברת מסרי. עבור קבוצות השוליי

רוב אתרי האינטרנט של קבוצות הטרור חותרי בראש ובראשונה לקד ולהפי את , מבחינה זו. ופתוח

 .של הארגומצעו הפוליטי והאידיאולוגי 

והשימוש באינטרנט ,  מעצ הגדרתו הוא פעולה פוליטיתטרור פוליטיכי , היאבמחקר זה נקודת המוצא 

 –אופייה של רשת האינטרנט .  לש השגת מטרותיהוהנו חלק ממגוו פעילויות שמבצעי ארגוני אל

י הטרור כר פעולה פורה  מאפשרי לארגונ–' הבינלאומיות וכו, האנונימיות, המבנה הכאוטי, האנרכיה

וכ מהווי קושי עבור הממשלי השוני להילח נגד ולאכו עליה את ההגבלות על חופש , לפעילות

 1.אשר קיימות לגבי אמצעי תקשורת אחרי, הביטוי

 ?מדוע הפ האינטרנט למדיו פופולארי בקרב ארגוני הטרורשאלת המחקר בה אתמקד היא 

 תו כדי, י האינטרנט משרת את ארגוני הטרור להשגת מטרותיה הפוליטיותלהוכיח כהנה מטרתי כאשר 

באמצעות מת במה זאת , מאפשר את התפתחות של ארגוני ואירועי הטרורכלי ההתמקדות באינטרנט כ

 .רעיונותיה והדעות אות ה רוצי לבטא, למצעיה

 הפרק הראשו יהיה .מספר שלביעל מנת לנסות ולענות על שאלת המחקר החלטתי לבצע מחקר הכולל 

יסקור את התפתחותה של רשת , הפרק הראשותת. פרקי שיחולק לשלושה תתיפרק תיאורטי

בו אציג את רשת האינטרנט בדגש על מאפייניה כפי שה ו, היסטוריהאינטרנט מ האספקט הסוציולוגי

 הסוציולוגית של קבוצות המחאה יעמוד על מהות, הפרק השניתת. מנותחי בספרות המחקרית אודותיו

 .ולהוכיח את טענתי כי אכ מדובר באקט פוליטי מדרגה ראשונה,  להגדיר מהו הטרורתו ניסיו, והטרור

קבוצות קרב ב כיצד הפ האינטרנט לכלי פופולארי , במחקר ינסה לבחוהפרק השלישיתת

צבא "מציתיות את מקרה המבח של יתאר בת, הפרק הרביעיואילו תת, ארגוני הטרוראינטרס ו/המחאה

הפרק השני יעסוק במתודולוגיה האיכותנית ובשיטת . כחלוצי הטרור האינטרנטי" השחרור הזאפטיסטי

 .בה אשתמש על מנת לענות על שאלת המחקר, מחקר של ניתוח תוכ

                                                 
 .46' עמ, ס"טבת תש, 4' גיליו מס. פוליטיקה:  בתו,"טרור באינטרנט. ")1999. (ג, ויימ. י, צפתי 1
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. פעיליאשר יכלול ניתוח של מספר אתרי של ארגוני טרור , הפרק השלישי במחקר הנו החלק היישומי

, תנועת כהנא חי, )פרו (נתיב הזוהרה, )לבנו (חזבאללהה  2שמות הארגוני שאתריה יחקרו ה כדלקמ

כיו טאמיל לאחר , לנקה במקורסרי(נמרי השחרור הטאמילי  ,)מקסיקו(הזאפטיסטי צבא השחרור 

 .)קולומביה (ELNוה) שיחות השלו

תו שימת ,  באינטרנטי אתרמקימות שקבוצות האינטרסאאפיי את , בטר אתחיל את ניתוח האתרי

אציג את מאפייני , במטרה לנסות ולענות על שאלת המחקר .דגש על המקרה הזאפטיסטי כנקודת מוצא

לפעילות של ארגוני הטרור ואבח כיצד באי לידי ביטוי כל אחד מ , לדעתי, האינטרנט הרלוונטיי

 .קריטריוני מרכזיי/פרמטריפי מספר לל באתרי הרלוונטיי ע"ההיבטי הנ

אינטרנט עבור ארגוני ב הגלומייתרונות ה יתחקה אחר, בחלקו היישומי של המחקרשלב הראשו ה

את האינטרנט   במסגרת זו אציג. של ארגוני אלו להשגת מטרותיהוהטרור וכיצד מסייעי מאפייני

לעמוד על הגורמי תו כדי הניסיו , גיוס כספירת מטלה גיוס חברי ו אפקטיבי ה למע גיוסיאמצעי כ

.  במחקר יבח מהי האידיאולוגיה אותה מציג ארגו הטרור באינטרנטשלב השניה. שמאפשרי זאת

? הא המטרה היא לרשת את השלטו או להחליפו? רעיונותיו ומטרותיו, מצעו, מהי תפיסת עולמו, כלומר

  .והא המטרה מוצדקת כהתנגדות לאומית

אנסה לעמוד על מהות המסרי אות אציג את האינטרנט ככלי תעמולתי ואינפורמטיבי ו, השלישישלב ב

 :אעשה שימוש במספר פרמטריבמסגרת זו . משדרי ארגוני הטרור למשתמשי האינטרנט

תו שימת דגש על  ,באתרי האינטרנט של קבוצות הטרור המוצגת אינפורמציהעניינו מהות ה, ראשוה

הפרמטר . ורמציה כללית מול אינפורמציה פרטנית לגבי מטרותיו הפוליטיות של כל ארגו וארגואינפ

יבח את , הפרמטר השלישי.  אות רואי הארגוני לנכו להציג באתריהסוגיות השונותיציג את ה, השני

 למע החוסר אינפורמציואינפורמציה דיס העושה שימוש ב להעברת מסרי תעמולתיכליהאינטרנט כ

 .השגת אות מסרי תדמיתיי שברצונו להעביר אל קהל המבקרי

, אבח את התבניות הרטוריות החוזרות על עצמ באתרי האינטרנט של ארגוני הטרור, הרביעישלב ב

הדגש בחלק זה יוש . ? מהי הדר בה מציגי עצמ ארגוני הטרור ברשת כאשר השאלה המרכזית הנה 

הדגשת , לגיטימציה של האויבהדמוניזציה והדה, תגר המוסרי שבפניו עומד הארגוהא: ארבעה גורמיעל 

 .אלימות ושלוומסרי של אי החולשה

המגמות והמסקנות שהועלו לאחר בחינת אתרי האינטרנט , אציג את התובנות, החמישיבחלק האחרו ו

בשלב ההתחלתי של . ות לחלוטיחשוב להבי כי מחקר מורכב מעי זה אינו נטול בעי. של ארגוני הטרור

 העובדה כי מרבית האתרי של ארגוני תההבעיה הקשה ביותר בה נתקלתי הי, סינו מיו וברירת האתרי

בעיה  .עברית/הטרור נכתבי בשפת הלאומית של חברי הקבוצה ורק מיעוט כתובי בשפות אנגלית

אשר רק , וני הטרור היא אינפורמציה חסויהנוספת היא שחלק גדול מ האינפורמציה המועברת באתרי ארג

, ללא סיוע או ידע מקצועי בנושא, צופי מ הצד. מי שיודע את שברצונו למצוא יוכל לפענח את מהותה

העובדה כי ה פועלי בצורה ,  הדינאמי של ארגוני הטרורטבע, יתר על כ. יתקשו לאתר אותה ולהבינה

ת מצב שאתרי רבי מתחילי לפעול ונזנחי לאחר תקופה יוצר, בלתי חוקית ולאור מגבלות קשות

אתרי רבי אשר מופיעי ה בספרות המקצועית וה במנועי החיפוש באינטרנט אינ , בנוס. קצרה

 בבעיה זו נתקלתי בעת כתיבת המחקר בנוגע לאתר החזבאללה. זמיני עוד או שכתובותיה השתנו

ועל כ נאלצתי , הפ ללא נגיש, www.moqawama.org תחילה הבאתר הארגו בו עשיתי שימוש . לדוגמא

                                                 
 .  כתובות האינטרנט של אתרי הטרור הנחקרים מופיעות בפרק המתודולוגי2

 .'  סקירה תמציתית אודות הארגונים עצמם ניתן למצוא בנספח א
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על מנת לאסו , org.hizbollah.wwwה, לעבור אל אתר נוס מבי האתרי הרבי אות הקי הארגו

 .אינפורמציה נוספת

 לעשות שימוש רק בכמות מצומצמת יחסית  על פיו הייתי יכולה,כל הבעיות המחקריות הללו יוצרות מצב

 . ולקוות כי האתרי אות בחרתי יעמדו על תל עד לסיו מלאכת כתיבתו של מחקר זהשל אתרי
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 רקע תיאורטי: 1פרק 

 התפתחותית סקירה סוציו– האינטרנט. א

לראותה כחלק בלתי נפרד מ  עלינו   האינטרנט לעמוד על מהותה של התופעה הקרויה על מנת שנוכל 

  אשר יצרו את התופעה המכונה בשמות, ההתפתחויות האחרונות בתחומי התחבורה והתקשורת

בני אד , הודות להתפתחויות בשדה התקשורת". כפר גלובלי"או " עול מצומצ", "גלובליזציה"

 אחרי ללא מגע פיזי לקיי מערכת יחסי גומלי ע אנשי, מסוגלי כיו להעביר ולקבל מידע רב

תוצר תהלי זה בא לידי ביטוי בהפחתת החשיבות של המרחק הגיאוגרפי . ביניה ומבלי שיכירו זה את זה

 .כמחסו העומד בפני יחסי הגומלי בי אנשי המפוזרי בכל רחבי העול

י תקשורת אמצע, הראשו.  תקשורת בינאישית ותקשורת המוני–נהוג לחלק את התקשורת לשני סוגי 

 אמצעי תקשורת המוניי כגו והשני , הפקס והמחשב, כגו הטלפו, המאפשרי ומגבירי קשר בינאישי

את האינטרנט נית לראות כאמצעי תקשורת בשתי הרמות . עיתוני ופרסומי כתובי, רדיו, טלוויזיה

לקבוצת אנשי לקיי המאפשר לאד או , תקשורת בינאישיתהאינטרנט הוא אמצעי של , ראשית. הללו

תקשורת האינטרנט הוא ג אמצעי של , שנית. תקשורת ישירה ע קבוצות אחרות או אנשי בודדי

טענה העולה מהקשר .  הואיל ואותו מסר יכול להגיע לידי אנשי רבי המפוזרי בכל רחבי העולהמוני

וני בו אי משמעות למרחב  עול אלקטרממד חדש של תקשורת "צמיחתו של כי אנו עדי לזה היא 

השונה מיתר הצורות התקשורתיות אות אנו  האינטרנט הוא צורה חדשה של תקשורת,  לפיכ3,"ולזמ

מוצג האינטרנט כסוג של , 1996בשנת , הבריתהמשפט העליו בארצותפי פסיקתו של ביתעל. מכירי

 4".עולמי חדש וייחודימדיו תקשורתי כלל"

 171אשר לוותה ע היתוספות לרשת של , ל האינטרנט בשני העשורי האחרוניהתפתחותו המהירה ש

וכיו  5,'80  שנות ה שלידי מדעני החברה עד תחילתלא נחזתה על,  בה שכבר היו קיימות195מדינות על 

מדובר במערכת תקשורת עולמית אשר זמינה עבור כל מדינות העול למעט מספר מדינות אפריקניות 

 .ותואסיאתי

במימו משרד ההגנה ' 60הברית בסו שנות הרשת האינטרנט הוקמה בארצות, במבט רטרוספקטיבי

גורמי הביטחו האמריקני היו מעוניני בהקמת רשת תקשורת שלא . האמריקאי על רקע המלחמה הקרה

 6.תקרוס במצב בו תתרחש התקפה גרעינית סובייטית

בעיקר בתחומי הממסד הביטחוני ' 80הל שנות ההשימוש ברשת המחשבי התפשט במהירות במ

 המבטאת תהלי של ייצור וייצוג מידע דיגיטלי World Wide Web  תרמה לכ מהפכת ה7.והאקדמי

הפכה את האינטרנט מפר של התלהבות לתוצר של היא ש Webה " Neil Barrettביטא זאת שוכפי 

שחברות הפרסו שוכנעו ה בערכו וה  הרגעלמ . ידי המשתמשיריבונות ממוסחרת הנשלטת על

                                                 
, קראת תואר מוסמ בחוג למדע המדינהתזה ל. דיוקנו של מרד: צבא זאפטיסטי לשחרור לאומי). 1998. (ש, ברמ 3

80' עמ, אביבאוניברסיטת תל 81. 
4  Truetzschler, W. (1998). "The Internet: A new mass-medium". In: Media Policy, Mcquail, D. and Siune,  

    K.Media policy, p. 81. 
5   Ibid., p. 75. 

  .45' עמ, ש, ויימ וצפתי 6
 . שם7
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התאפשר בידי מיליוני בני,  הודות לכ.התרחבה תשתיתה של רשת האינטרנט באופ מרשי, ברווחיותו

 8."האד וארגוני שוני לתקשר בינ לבי עצמ ולחלוק במשות מלאי של מידע דיגיטלי

, המחשב. ת שינוי דרמטי בטכנולוגיה הממוחשבתמסמל', 80וה' 60נית לראות כי התקופה שבי שנות ה

נולד , יקר ומגוש אשר משמש כאמצעי חישובי בלבד, המוקדמות כמוצר נדיר' 60 אשר נתפס בשנות ה

, אירוני כמעטבאופ . אי גו אחד השולט בו פופולארי אשר כאמצעי תקשורתי ', 90 מחדש בשנות ה

חבת טכנולוגית האינטרנט לשימוש אזרחי הציגה את המערכת הר, צבאיבהתחשב בהתחלתו ככלי ביטחוני

 מנקודה זו 9.מווסתת ביותר בהיסטוריה של האנושותהלא התקשורתית הבינלאומית החופשית ביותר ו

 .האינטרנט" אזרוח"ואיל נית לציי את תחילתו של 

מאפשר , י תכונותיוב. שימוש בדואר אלקטרוניהוא ה, ההיבט  המיידי והשימושי ביותר של האינטרנט

צמד או קבוצת משתמשי באינטרנט יכולי , כלומר". ייצור אוטונומי של מידע"האינטרנט למשתמשי 

פי שיקוליה להתכתב באמצעות הדואר האלקטרוני כמעט ללא מגבלות ולהעביר ביניה מידע על

צורכי משלוח נתוני ל, שנהנה ממימו ממשלתי, שירות דואר ייחודי ומהיר, ARPANET ה.וטעמיה

 נועדה במקורה לספק אשר, רשת המחשבי הראשונה בהיסטוריההתחיל למעשה כ, ורישומי עבודה

ע התבדותו של , כעבור שנה. הבריתתשתית להעברת נתוני במקרה של התקפה גרעינית על ארצות

,  אול10.לספקית השירותי אות היא מספקת ג כיוהפכה הרשת , תרחיש ההתקפה הגרעינית

גלריית תמונות , הוא מתואר כספריה גדולה.  יותר מכהוא הרבה, כפי שנהוג לכנותו, האינטרנט או הרשת

 ומדיו ימסחרי ובנקא מקור, ספרי באור מלאוכתבי עת אקדמיי , עיתונות יומיתשל ספק , ענקית

אינטרס , עניי תחוכל כמעט , כיו. קהילות וירטואליות ועוד, יצירת קשרי בי בני אדהמאפשר 

לנגד עינינו במידה הולכת וגוברת הופ האינטרנט .  ובקהילה וירטואליתקבוצת אינטרנטב מגובה, ופעילות

 11.לאמצעי אינטראקטיבי של תקשורת פני ועבור קבוצות אינטרס

 האינטרנט מאמצעי מחקרי לכדי מדיו פופולארי המספק יישומי הפיכת היא שהשלימה את ,הרשת

אופייה  . משתמשי אינטרנט פוטנציאלי לידי השתתפות פעילהיעל מנת למשו המונ, טרקטיביי דייא

 אול, של רשת האינטרנט אינו מאפשר לדעת ברגע נתו את גודל הרשת ואת מספר המשתמשי בה

 של  אחד ממאפייניה12. בכל רגע נתוההערכות נעות בי ארבעי לחמישי מליו משתמשי ברחבי העול

 .אשר בה היא פועלתמערכת הבינלאומית דומה לבהרשת הוא היותה אנארכית 

ומתקיי , מוסדות פורמליי של הממשל ברמה המערכתית "אי בנמצאמצב שבו מוגדרת כ, אנארכיהה

כל שחק חופשי לפעול להשגת , במערכת הבינלאומית". השחקני בהעוצמה בי הסמכות והביזור בהפצת 

הפוליטיקה ", כתוצאה מכ.  החופשיויותיו ולחתור להגשי את האינטרסי שלו כרצונומטרותיו ועדיפ

  בי המתאגור בינלאומי ואי זאת מאחר, "הבינלאומית מעוצבת בהקשר האנארכי שבו היא מתקיימת

כמתוו בעל סמכות כאשר פועל  התנגשויות בי יעדיה או תרחשו לא יומבטיח כי, שחקניהיעדי 

מאז הופעתה של המדינה ", ביטא זאת היטב בטיעונו כי, Morgenthau. מחלוקתב  סוגיה השנויהמתעוררת

להצליח לכפות את רצונו לפרק זמ כלשהו על שאר ] מדינה[לא עלה בידי א שחק , 15המודרנית במאה ה

ברוב ההצלחה מביאה , בפוליטיקה הבינלאומית", ולפיו,  מעלה ג הוא טיעו דומהWaltz". העול

הצטברות כוח בידי מדינה אחת או קואליציה של מדינות גורמת להתנגדות של . המקרי לידי כישלו

                                                 
8  Graham, G. (1999). The Internet - A Philosophical Inquiry, Routledge, London and New York, pp. 22-23. 

  9 Ibid.  
 .19' עמ, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,  מקראה:חברה ותרבות,  תקשורת- אינטרנט. )2001. (דב,  שנער10

11 Graham, G. OP. CIT, pp. 23, 24. 
 .45' מע, שם,  ויימן וצפתי 12
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 השחקני בתו הזירה אתעיקרו המארג  נית לראות את מוטיב העצמאות כ,לפיכ". מדינות אחרות

 13.הבינלאומית

על מנת להבי כיצד באה  .העצמאות או החופש מהווי ג סממ בולט של רשת האינטרנט, בדומה לכ

.  מחבר בי רשתות תקשורת מחשבי בכל העוליש לזכור כי האינטרנט, רשתלידי ביטוי האנארכיה ב

קבצי : מגוו סוגי מסרי, באופ כמעט מיידי, המחשבי המחוברי ברשתות יכולי להעביר זה לזה

ולא , ו פיזי שבו נית למק את הרשתאי מק. תמונה וא קובצי וידיאו, קול, אנימציה, הכוללי כתב

אי  14,שליטה מרכזית או אחריות על מכלול המסרי המועברי בה, נית למצוא גור אחד שיש לו בעלות

 .ידי א מדינהאי היא ניתנת לוויסות עלבהיעדר גור מכוו לה גור מנהל ו

ומעלה את , אמי יותר או פחותהיעדר השליטה המרכזית על הרשת אינו מאפשר את ההבחנה בי מידע 

". ?למי ההגמוניה של השליטה על מידע "–קרי , אחת הבעיות הגלומות באופייה האנארכי של הרשת

מי למעשה מסוגל לשלוט ולווסת את פעילות של : "חיוני להעלות על הפרק את השאלות, לפיכ

 ".?והא יש צור במישהו כזה, האינדיבידואלי העושי שימוש ברשת

היק המשתמשי , דפוסי ההתקשרות אליה, המבוזר של הרשתחלק בלתי נפרד מאופייה האנארכי ו

 הצנזורה לעשות שימוש בכלי על תכניה ולפקח  הוא הקושי הרב–והרצו העז לשמור על חופש זרימת מידע 

המידע הבלתי מוגבל המתאפשר , "גור אחראי מוסמ"על רקע היעדר  15.ידי הממסד הפוליטיעל

עדיי קט לעומת הכוח בידי , ע זאת(באמצעות המדיה החדשה נות כוח פוליטי רב בידי מפעילי האתרי 

,  מבוזרת, רשת תקשורת עולמיתיוצרת, א כ, האנארכיה בראי האינטרנט). התקשורת הקונוונציונאלית

, יותר לדיו וויכוחיעילות ב, האינטרנט פותח זירות חדשות. Cyberspaceשנמצאת במרחב ממוחשב הקרוי 

מרחב , חלל התארגנות חדש  למעשהסביבת האינטרנט מציעה.  חופשיות ממגבלות של זמ ומרחבבכ שהנ

 הוא מוצג כ.  בו הרלוונטיות של גבולות לאומיי כבר אינה קיימתCyberspace ה

"…cyberspace is a repository for collective memory…it reminds us who we are, it is life as 

lived…It is sacred and profane, it is a workspace and a leisure space, it is a battleground and a 

nirvana, it is real and virtual, it is ontological…intimate…more imaginable than the 

‘public’…[a place] for social, political, economic, and cultural interaction…users can act 

as…authors, public rhetoricians, statesmen, pundits". 

 (Jones, G. ed., 1996, pg.37) 16 

 

מרחב טכנולוגי גלובלי המשלב ומלכד בתוכו וסביבו ממדי ,  רשת של תקשורת אלא סביבהוהאינטרנט אינ

  17.תו שימוש ברשתות תקשוב חדשניות המקשרות את המשתמשי במגוו של תכני, ותחומי מגווני

                                                 
13 John, M., Rothger, JR. (1992). Definning Power – Influence and Force in the Contemporary International  
    System. St. Martin’s Press, N.Y., pp. 52-53. 

 .46' עמ, שם,  ויימן וצפתי14
 .שם 15

16  Harrington, J. (1998). The Media, Framing, and the Internet: Dominant Ideologies Persist, University College 
     Cork, Ireland. Pp. 7-8. 
     http://www.tamilnation.org/media/harrington.htm 

 . 3.12.2001 -שיעור מתאריך ה, הר חנן נוו"ד". פוליטיקה ואינטרנט, יחסים בינלאומיים "- סמינר 17
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. פוליטית בקיצוניות ותהדוגלקבוצות  אשר נעשה לזירה חדשה עבור Cyberspace ראייה לכ הוא ה

ניאו, פדופילי(הבעייתיות בכ היא מת האפשרות בידי קבוצות הנתפסות כבלתי לגיטימיות להתארג 

 האינטרנט סיפקה למעשה את הפורו הראשו בהיסטוריה עבור ו שלהגעת, א כ). נאצי וארגוני טרור

 18.לחלוק רעיונות ולחזק דעות, כל אלו חסרי הקול להתאס יחד במקו אחד

Charles Swett , נית לראות כי .  החל לעבור בהדרגה אל תו רשת האינטרנטהתהלי הפוליטיג טוע כי

לעשות , קבוצות אינטרס ואומות, הברית בפרט וברמה העולמית ככלל החלו אינדיבידואליבארצות

טרות קד מנסות לוא לשעל הפרק  על סוגיות דסקסל, שימוש באינטרנט על מנת למצוא זה את זה

האפשרות של . הפוטנציאל של שימוש ברשת האינטרנט למטרות פוליטיות קס לרבי, ואכ. פוליטיות

השתתפות והעברת מידע , שבה  ישמש האינטרנט כערו פוליטי לגיוס פוליטי, "דמוקרטיה אלקטרונית"

ולפיה , וניפרידלנד וסטריט מציגי מודלי ש, האג.  נראתה מבטיחה וא התממשה בחלקהפוליטי 

. דמוקרטיה מודרנית עשויה להיעזר בתקשורת מחשבי להגברת השתתפות האזרחי בתהליכי פוליטיי

מעבירי , שבה האזרחי מקיימי דיוני שוטפי יומיומיי, "מדינה וירטואלית"חזונות אוטופיי של 

 שורת מתווכת מחשב כל זאת באמצעות שימוש בתק, נציגיה במשאלי ע שונילדרישות ותביעות 

)(CMC ,שסברו כי נית להשתמש בטכנולוגיה על מנת ליצור דמוקרטיה , ידי הוגי וחוקריהועלו על

הסתבר כי , ע הגידול בממדי הרשת,  אול19.השתתפותית באמצעות מחשבי בסגנו הפוליס היוונית

ידי דמה והנאורות נסדק עלבנוס לעובדה שחזו הק.  מידיימוקדמאלו היו  של הוגי חזיונותיה

ידי אויביה הגדולי מסתבר כי רשת האינטרנט מנוצלת על, השימושי הפורנוגרפיי והגזעניי ברשת

 עשרות ארגוני רדיקליי מסוגי שוני .  ארגוני הטרורביותר של הדמוקרטיה הליברלית 

לתקשורת , למטרות תעמולה, ידע עושי שימוש ברשת להעברת מ ופשיסטיי קומוניסטי, אנרכיסטיי

מבוזר אותו הגו שירותי הביטחו האמריקניי המבנה ה. בי תומכיה ויתכ כי א לצרכי מבצעיי

את האויב הגדול ביותר של שירותי , באופ פרדוקסלי, משמש כיו, מחשש מפני הפצצה סובייטית

 20. הטרור הבינלאומיהביטחו המערביי מאז תו המלחמה הקרה 

 

 הסוציולוגיה של קבוצות המחאה והטרור. ב

היא שהיא מאפשרת גיבוש של ) בדגש על זו הדמוקרטית(אחד ממאפייניה של החברה המודרנית 

מדובר באחד התנאי החיוניי להגדרת הסדר . בודדי וקבוצותאינדיבידואלי ידי אינטרסי על

תהלי . שטרי טוטליטריי או אוטוריטריילעומת מ. משטר ליברלי, או כפי שהוא מכונה, כפוליארכי

הוא כרו לעיתי ג בגיבוש זהות קולקטיבית ברמות . גיבוש האינטרסי כולל זיהוי תומכי ויריבי

. דוגמת המעבר מזהות קולקטיבית של קבוצת מיעוט אתנית לזהות קולקטיבית של קבוצה לאומית, שונות

של קבוצות  של תהלי גיבוש האינטרסי המוכרי ביותראחת התופעות הנפוצות , במשטרי ליברליי

 21.קרוי בש קבוצות אינטרס או קבוצות לח, משניות

התור ג , במסגרת של קבוצות ואיגודי היא מאפיי של הדמוקרטיה" הליכה במשות"כי , ישי טוענת

 .לביצורה

                                                 
18  Whine, M. (1999). "Cyberspace" - A New Medium for Communication, Command and Control by 
     Extremists". In: Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 22, No. 3, p.236. 

 .46-45' עמ, שם,  ויימן וצפתי19
 .שם 20
 הוצאת . ' סוציולוגיה של הפוליטיקה כרך ב-בין מדינה לחברה : בתוך, "פוליטיקה של קבוצות אינטרס). "1995. (ב, קימרלינג 21

 .84' עמ,     האוניברסיטה הפתוחה
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והפועלי על מנת , מטרה משותפתבעלי ,  היא ארגו של שני אנשי או יותרקבוצת אינטרס, הגדרתהלפי 

פי אותה לות הקבוצות עלעפו, על א ההבדלי בי קבוצות האינטרס. להשפיע על המדיניות הציבורית

 ה מאגדות אזרחי לש קידו אינטרס או רעיו ומנסות להשפיע על השלטו להיענות –מתכונת 

והקריטריו העיקרי , ת אינו חד וחלק ההבדל בי קבוצות אינטרס לבי קבוצות משניו22.לתביעותיה

לכל קבוצה משנית יש משמעות פוליטית , כאמור. המבחי ביניה הוא מידת הפוליטיות של הקבוצה

 .על התחו הציבורי או על טיבה של החברה האזרחית, בצורה זו או אחרת, משו שהיא משפיעה, כלשהי

רבי ביצירת קשרי ע גורמי בעלי השפעה ייחודה של קבוצת האינטרס הוא בהשקעת משאבי , אול

לעומת קבוצה משנית שאיננה קבוצת אינטרס אשר משקיעה משאבי בעיקר בטיפוח , ברמה הפוליטית

 .ואינה מקיימת מגע שוט ע רשויות השלטו, דוגמת חילופי מידע בי החברי, קשרי הגומלי הפנימיי

אלא היא יחסית לזו של יתר הקבוצות הנאבקות ג ה על , עוצמתה של קבוצת האינטרס אינה אבסולוטית

יכולי היחסי , מכיוו שהמשאבי המוקצי לחלוקה בי הקבוצות הנ נדירי. אות משאבי נתוני

קבוצת האינטרס מתגבשת ברוב המקרי . בי הקבוצות השונות המעונינות בה ללבוש דפוסי ביטוי שוני

יכולה , א כי כטקטיקה,  המכוו להשיג את יעדיה של קבוצה זו בלבד,סביב אינטרס צר ופרטיקולרי

הקבוצה לנסות להגביר את עוצמתה באמצעות שימוש בסמלי אוניברסליי ולהציג עצמה כדוברת בש 

רבות מה אינ פועלות בהכרח להשגת אינטרסי חומריי אלא למע השגת מטרות . האינטרס הקולקטיבי

 23. שונותהומניטריות וחברתיות

שיטות , יעדיה,  הגור המלכד אות פי כמה וכמה קטגוריותנית למיי את קבוצות האינטרס על

בחרו למיי את קבוצות , אלמונד ופאוול. צורת ארגונ וכדומה, מידת הפורמליות או מיסוד, פעולת

 :פי רמת המיסוד הארגוני שלהעל, ארבעה סוגי להאינטרס

אי לה חברי קבועי . ידי רמה נמוכה של ארגומאופיינות על, אנומיות/איותקבוצות אינטרס אקר

בעקבות , ה נוצרות כתוצאה מאירוע קונקרטי. מימו או פעילויות שוטפות, מוסדות נבחרי, ורשומי

הדועכת ע , לעיתי קרובות מלווה פעולת באלימות. יוזמות של מנהיג ולרוב אינ מאריכות ימי

 .של הקבוצהקמילתה 

אלו ה קבוצות שנטלו על עצמ לשמש . אינ מאורגנות, קבוצות האינטרס הלא מאוגדותא , בדומה לה

עמדה משותפת או  .או לבעלי זהות כללית משותפת כלשהי, פה לכל המחזיקי בעמדה משותפת מסוימת

הסבורי , לות קבוצתיתעשויה להיות תשתית להתארגנות של יחידי לפעי, עדתיתפוליטיתזהות מגדרית

 .כי דעת אינה נשמעת או כי זהות היא עילה לקיפוח

המדובר הוא בארגוני .  נית לאתר כמעט בכל ארגוקבוצות האינטרס המוסדיותאת הסוג השלישי של 

אלא לפעול אצל הרשויות , גדולי וממוסדי שיעד המקורי והעיקרי איננו לפעול כקבוצת אינטרס

. בנסיבות אקראיות או קבועות ובמקביל לביצוע תפקיד המקצועי, סי של מוסדותיהלקידו האינטר

 .ה פועלי על מנת להשפיע על המדיניות הציבורית ולפיכ ראויי לתואר קבוצות אינטרס

  אלו ה קבוצות בעלות מבנה ארגוני ברור . הוא הנפו ביותר, קבוצות האינטרס המאוגדות, הסוג האחרו

סגל עובדי וכ תקנו פנימי הקובע את המבנה הארגוני , חברי ומימו על בסיס קבוע, מנהיגי, מוסדות

 24.היא לפעול לקידו האינטרסי של חבריה, מטרת המוצהרת של קבוצות אינטרס אלו. ודרכי פעולתו

                                                 
 הוצאת עם ). מקראה (התנהגות פוליטית בישראל: בתוך, " מבחנה של הדמוקרטיה-קבוצות אינטרס בישראל ). "1986. (י, ישי 22
 .13' עמ, האוניברסיטה העברית"/למכון אשכו/"עובד   
 .84' עמ, שם, .ב,  קימרלינג23
 .14-15' עמ, שם, .י,  ישי24
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כל , אורהלכ. אבחנה נוספת המתקיימת בי קבוצות האינטרס השונות באה לידי ביטוי בתוכ האינטרס

משאבי הזמ והממו , שכ התעניינותו בנושא, "פרטי"ידי אינטרס אד הפועל פעולה פוליטית מונע על

 ה ,שהנו משקיע בפעילות וכ הויתור על העיסוקי החליפיי בזמ המוקדש לפעילות בקבוצת האינטרס

ידי  אבחנה שאינה נקבעת על.בחנה בי קבוצות אינטרס פרטי ואינטרס ציבוריאבכל זאת קיימת . פרטיי

בעוד חברי הארגו בקבוצת האינטרס הפרטי פועלי לקידו , כלומר. ידי יעדיהאלא על, המניע לפעולה

חותרי חברי קבוצת האינטרס הציבורי להוציא אל הפועל מטרה , מטרות פרטיות ולהטבת מצב האישי

 25.האלא לחברה כול, קולקטיבית שהשגתה לא תועיל לחבריה בלבד

כי החל למ התקופה של אמצע שנות , עולה, עיו בהיסטוריה הפוליטית של מדינות שונות ברחבי העולמ

מאוגדות הנוקטות פעולות מחאה  מסתמנת עלייה חדה בפעילות של קבוצות האינטרס הלא,'50ה

דיניות השפעה על המ,  קרי–קבוצות אלו נוקטות בשיטות פעולה מגוונות להשגת מטרת . הפגנתית

 26.הציבורית

 השפעה על המדיניות קבוצות אינטרס פועלות בשיטות פעולה מגוונות על מנת להשיג את מטרת 

 : הקבוצהיה שלשישה גורמי משפיעי על המדיניות הציבורית הקובעת את תוצאות פעולות. הציבורית

 כדי להגיע  . ת וחזקותמדובר בגור מפתח אשר עשוי להבחי בי קבוצות חלשו –משאבי הקבוצה . 1

 .תעשה קבוצה חסרת משאבי שימוש יתר בכלי התקשורת,     לחשיפה ולעמדות כוח

 . ההישגי המרשימי ביותר ה נחלת הקבוצות המצויות בקרבת מקבלי ההחלטותתמיכה בצמרת . 2

 .ת מהווה מכשול להצלחהו אינטרס נגדי או קבוצות וטו נמר של קבוצתמידת האיו .  3

 . מועד הכניסה לתהלי הפוליטי עשוי להשפיע על תוצאות המאמעיתוי והכוו .  4

 כדי לזכות. עשויה להשפיע ה ברמת הלגיטימציה לפעילות הקבוצה וה בתמיכה בה –אהדה ציבורית . 5

 הפגנה או מחאה , דוגמת שביתה, על הקבוצה להפעיל אמצעי רדיקליי,     בתשומת לבו של הציבור

 סוד ההצלחה מתבטא במציאת המינו האופטימלי בי חשיפה ציבורית לבי.   אלימה  

 .    התמיכה המבוקשת

 לא  שהשינוי המוצע יוכל להצליח יותר ככלכלכליי  שינוי מער הכוחות החברתייחלוקה מחדש . 6

 27.הווה איו על המדינה ואושיותיהי    

ה , כי א אזרחי מ השורה מחליטי להשתת פוליטית, אהנחת היסוד המקובלת על רוב החוקרי הי

כמו הצבעה , המוכרי והלגיטימיי, מבכרי בדר כלל לעשות זאת באפיקי ההשתתפות הממסדיי

ממסדי כלשהו רק א ה חשי שאפיקי אזרחי בוחרי באפיק חו. בבחירות וחברות במפלגה

 באפיקי אלו אינה נושאת פרי עקב הגבלות שהפעילות, ההשתתפות הממסדיי חסומי בפניה

יש לשנות את כללי כי חברתי הוא כה לקוי עד או שהמצב הפוליטי, ומכשולי שלא נית לסלק מ הדר

 28.א ברור לה שאי אפשר לעשות זאת מבפני, המשחק מ היסוד

 שלושה סוגי של פעילות בחנה מעניינת ומיוחדת ביאמציג , דיוויד אפטר, הסוציולוג הפוליטי האמריקני

הקשורות בטבור , ממסדיותע הסוג האחד הוא מונה תנועות מחאה חו. ממסדיתפוליטית לא

ה פרי הייאוש מהפעילות באפיקי הפוליטיי , טוע אפטר, תנועות אלה. להתפתחות דמוקרטית

א אי , רות הצדק הרווחותשכ ה מעונינות בשינוי הגד, פעילות נושאת אמנ אופי עימותי. המקובלי

בסוג . דוגמא טובה לסוג זה ה הפנתרי השחורי. ה קוראות תגר על המערכת הפוליטית בשלמותה

                                                 
 .16' עמ, שם, .י,  ישי25
 .86' עמ, שם, .ב,  קימרלינג26
 .14-15' עמ, שם. י,  ישי27
 הוצאת האוניברסיטה ". דפוסי השתתפות פוליטית "-'כרך א, אסטרטגיות מחאה / תתנועות חברתיות ומחאה פוליטי ).1995 (.הרמן ת 28

 .139' עמ,    הפתוחה
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תנועות אלה תופסות את . כולל אפטר את התנועות המהפכניות, ממסדיתהשני של פעילות פוליטית לא

תתת מיסודה על שילוב שגוי בי אלא כמערכת המוש, המדינה לא רק כמייצגת תפיסות לקויות של צדק

היא לגייס כוח המוני שייעודו תחילה , פי אפטרעל,  של תנועות אלהראשוניתמטרת ה. סדר וצמיחה, צדק

פעלה , למשל, כ. ולאחר מכ להרסה ולשרש כליל את העקרונות עליה היא מושתתת, לערער את המדינה

1923התנועה הקומוניסטית בסי הלאומנית בי השני  תנועות מסווג אפטר את  ,לסוג השלישי. 1949

וחסרות את כושר הגיוס , המניעה את התנועות מ הסוג הראשו, הכופרות באפשרות השינוי מרצו, הטרור

, המבצעות פעולות אלימות נגד בני אד ורכוש, אלו ה לרוב תנועות קטנות. שיש לתנועות מ הסוג השני

 מגמה זו 29.ומכא כיעד לגיטימי לפגיעה, של המדינה ושל החברההנתפסי כסמלי או כבני דמות 

כי , בצדק או  שלא בצדק, מאפיינת פעילי בתנועות חברתיות הנאבקות לשינוי חברתי או פוליטי הסבורי

במצבי כאלו יש . אלימות היא חסרת תועלת וסיכויבתנאי הפוליטיי הנתוני דבקות בשיטות לא

לנקוט שיטות פעולה רדיקליות , סתמ על נימוקי אידיאולוגיי או תועלתייבה, שהפעילי מחליטי

הטרור הפוליטי הוא אולי הבולט מכל השיטות החלופיות . כדי לחולל את השינוי הנכס, ואלימות יותר

יתר על . ולכ ראוי להקדיש לו דיו מפורט, הוא ג המאיי ביותר על חיי אד ועל שגרת החיי. שהוצגו

עד כדי כ שאחד ,  חיי בני אד רבי באר ובעול עשויי להיות מושפעי בכוח או בפועל מ הטרור,כ

הואיל ומה שהיה פע תופעה יוצאת דופ ולא רגילה הפ , הטרור הפ שגרתי"כי , החוקרי בתחו קבע

 . וזהו בוודאי נימוק המצדיק את ההתמקדות בו30,"…מעשה של יומיו, נורמלי

 אשר, טעו ובעייתי להגדרה, מונח סבו הנו "טרוריז"המונח . קרית ענפה דנה בתופעת הטרורספרות מח

מדובר כי , מלבד מ האמירה הברורה מאליה.  נתקל מיד בבעיית ההגדרהותוכל ניסיו להבהיר ולתחו א

מדינה הרחיקו  רב כל כ עד כי מדעני ,באסטרטגיות ובהגדרות, הגיוו ביעדי. בסוג של אלימות פוליטית

ולפיכ מומל , הכלי להבי את תופעת הטרור לאשורהאת  אי למדעי החברה למעשהכי , לכת בטיעונ

הליכה לאיבוד במאגרי מידע ענקיי אינה טובה בהרבה מהימלטות . לרס את היומרות להבי את הטרור"

 31".להסברי אידיאולוגיי

הספרי והמאמרי העוסקי בטרור   מאוד מרבי, וסכמתייתכ כי דווקא בשל היעדר הגדרה מילונית מ

מדעני חברה רבי פיתחו ,  ע זאת.חלק מ ההגדרות הללו ה תמציתיות ביותר. פותחי בהגדרת התופעה

 .טרור    בניסיונ לעמוד על פשרו ומשמעותו של המונחבסיסיותעבודה הנחות

Jenkins) 1984( ,הגדרה דומה.  בכוח המיועד להביא לשינוי פוליטירואה בטרור את השימוש באיו או 

 על מנת להשיג יעד פוליטי, הטרור מייצג את השימוש הבלתי חוקי בכוח, לפיה) Laqueur) 1987מציג 

טרור משמעותו אלימות חברתית, )Crenshaw ) 1983עבור. כאשר אזרחי חפי מפשע ה המטרות

ימבולית והמיועדת להביא להשפעה פסיכולוגית רחבת מקובלת אשר מכוונת כלפי מטרה ספוליטית לא

פעולה סמלית שנועדה להשפיע על ההתנהגות הפוליטית באמצעי "מגדיר טרור כ, Thornton .היק

טרור שיטה שבאמצעותה ב  רואה,ווטסו ".ובה השימוש באלימות או איו להשתמש באלימות, חריגי

ידי שימוש עקבי ומכוו של על, פות וויתור כלפי יעדיה או לכאת יעדיהקבוצה מאורגנת מנסה להשיג 

בפגיעה או בהרס כדי להפחיד , הכוללת איו ברצח, "הפחדה כופה" מגדיר טרור כWilkinson". אלימות

רוברט פיליפס , למשל. ישנ כמוב ג הגדרות מפורטות יותר. יעד מסוי עד שייכנע לרצו הטרוריסטי

 על בני אד חפי מפשע בכוונה לשנות מ הקצה אל הקצה מצב פוליטי או התקפה ישירה"מגדיר טרור כ

                                                 
 .148-149'  עמ,)1995(,  שם29
 .9' עמ, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה". טרור "-'כרך ג, אסטרטגיות מחאה / תנועות חברתיות ומחאה פוליטית). 1997. (ת, הרמן 30
 .19' עמ,  שם31
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בכ , התקפות שכאלה של טרוריסטי נועדו להציב חי בי הציבור הנאמ לבי השלטו. חברתי מסוי

על ,  הוא אינו יכול להג על חייהשיוכיחו כי השלטו אינו יכול למלא את חלקו באמנה החברתית 

כי טרור הוא , טוענת בנוס להגדרתה שהוצגה לעיל, Crenshaw".  על רכוש של האזרחיחירויותיה או

כדי לאל את השלטונות , עצימות נמואו איו מכוו להשתמש באלימות בהיק , אמצעי של ארגו חתרני

ליטי האלימות הטרוריסטית נועדה מעצ הווייתה להעביר מסר פו, לדעתה. לחולל שינוי חברתי או פוליטי

 Wardlaw.  החומריי של היריבוועל כ השפעתה חזקה בהרבה מזו של פגיעה רגילה במשאבי, ברור

או איו להשתמש , שימוש באלימות, טרור פוליטי: "משתית את הגדרת הטרור שלו על מטרת הפעולה

דה במטרה לעורר חר, הפועלי למע הסמכות הממוסדת או נגדה, באלימות מצד יחידי או קבוצות

או להותיר רישומי מעוררי פחד בקבוצת יעד גדולה יותר מאשר הקורבנות הישירי של /קיצונית ו

 32".על מנת לאל את הקבוצה להיכנע לדרישות הפוליטיות של המבצעי, הפעולה

כאסטרטגיה של חלשי אשר מטרתו הטאקטית הנה ניצול כוחו של "קופרמ וטרנט רואי את הטרור 

 33".עצ המטרות לעקו את הכללי המוסכמי של החברה אשר בה ה פועליומ, היריב נגדו

אשר באמצעותו מקווה הטרוריסט להניע , אלימות שתכליתה לזרוע פחד"דיוויד פרומקי רואה טרור כ

 34".גור שלישי לנקוט דר פעולה אשר תגשי משאלותיו האמיתיות של הטרוריסט

שימוש בכוח או באלימות כנגד אד או רכוש  "היא " טרור"ונח  למFBIההגדרה הרשמית של ה, ולסיכו

 35".פוליטי כלשהועל מנת לאיי או לכפות על הממשל במטרה להגשי יעד חברתי

המטרות הנ פוליטיות, ראשית. מהגדרות אלו ואחרות נית לאתר מספר יסודות המהווי מכנה משות

ידי ארגו או הביצוע נעשה על, שלישית. שירה או עקיפההשיטה הנה אלימות י, שנית. כלכליותחברתיות

 .קבוצה

לפיכ מ . אלא דר פעולה פוליטית, כי הדיו יסודו בהנחה שהטרור אינו אלימות לשמה, כבר נאמר לעיל

הכל מסכימי כי הטרור . אילו מטרות נועדו פעולות הטרור לשרת ומהי משמעות הפוליטית, הראוי לברר

,  וחרדה בקרב הציבור ולפגוע ביכולת של השלטונות לשמור ביעילות על הסדר הציבורימנסה לזרוע פחד

 פעילי 1930בעלו תעמולה שהפיצו בהודו בינואר . וזאת במטרה לחולל שינוי חברתי פוליטי מסוי

 נוסחה  אלימה של גנדיא לא האמינו בגישתו הלא, שנאבקו לשחרור מעול השלטו הקולוניאלי הבריטי

הוא מפיח בהמוני המדוכאי תקווה לנקמה , הטרור זורע פחד בלב העריצי: "מטרה זו בבירור רב

מנפ את המיתוס הקסו הרווח , הוא מעניק אומ וביטחו עצמי לפוסחי על שני הסעיפי. ולגאולה

  36".משו שהוא ההוכחה הנחרצת ביותר לצימאונה של אומה לחירות, של הגזע הציית, בעול

תורנטו מונה  . יש לטרור יעדי נוספי וא חשובי יותר בטווח הארו, מעבר לזריעת אימה ופחד, אולו

 :שישה יעדי כאלה

 או בקרב המגזר באוכלוסייה התומ בה, חיזוק המורל בקרב חברי הקבוצה הרדיקלית המשתמשת בטרור .1

 .ובפעולותיה       

 ויעודדו אות להצטר אל , ות מוצלחות שיכבשו את לבגיוס פעילי נוספי ואוהדי באמצעות פעול .2

 .הפעילות       

    על מנת שהציבור הרחב והצמרת , פרסו דבר קיו הקבוצה ואזכור חוזר ונשנה של יעדיה ורעיונותיה .3

                                                 
 .21-23' עמ, שם ,)1997. (ת,  הרמן32
 .37' עמ, אביב-תל: הוצאת מערכות. מציאות ותגובה, סכנה, טרור). 1982(, .טרנט ד, .ר, קופרמן 33
 .38' עמ,  שם34

35  F.B.I. analysis of terrorist incident in the U.S., (1982). 
 .35' עמ,  שם,)1997( .ת,  הרמן36
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 .הפוליטית שוב לא יוכלו להתעל מתביעותיה       

  עד כדי ,  החיי היומיומיתתיבוש שגר בלבול ומבוכה בקרב הציבור הרחב וש,חשד, זריעת פאניקה .4

שאי עוד ביכולת להבטיח , לכאורה לפחות, באמצעות הוכחה, הלגיטימציה של השלטונותת שחיק

 .את הסדר הציבורי

 .עה חלקית או מלאה בכושר פעולתיא פיסית וא בדר של פג, חיסול כוחות יריבי.   5

 במטרה שזו תחמיר עוד יותר את שיבוש , נגדלעורר לפעולתכדי , ובעיקר בשלטונות, התגרות ביריב.   6

 37.השגרה וערעור הסדר

 השתנו והותאמו לתקופה פעולתוסוגי שוני של טרור היוו דר פעולה מוכרת מאות בשני א דרכי 

שעל ,  נית היה לאתר דפוסי פעולה והתנהגות,בטר להכבר בתקופת החשמונאי ו. ולתנאי בה הופעלו

 .יסטית כפעילות טרורידינועלני ו מכוהי, אמות מידה מודרניותפי 

ומאבק העמי , שלטו הטרור של רובספיירזכור  המהפכה הצרפתית בתקופת ,בראייה היסטורית

דר העילה לפרו , במהפכה הרוסית בתחילת המאה. בנפוליאו אופיי בי השאר בפעילות כזוהכבושי 

עלייתו של היטלר לשלטו בגרמניה ופעילותו עד עלייתו לשלטו וכ , בומלחמת העול הראשונה בסרייא

בצרפת " הרזיסטנס("ידי פרטיזני מאומות שונות פעילות בהיק נרחב במהל מלחמת העול השניה על

. בתקופה אשר תחילתה ע סיו מלחמת העול השניה שינה הטרור את צורתו והיקפו). ועוד רבי אחרי

 38. שנקטהתקדיהאמצעי חסרי הצורות ו והתפשטה בהיקפה ובהתגברה ,התופעה הלכה

 בכל רחבי ימת והיא מופיעה בצורותיה השונותוחברה מסלאינה ייחודית לתרבות או תופעת הטרור 

 ה ברמה המקומית במאבקי יכול להופיעהטרור . ה במדינות המפותחות וה באלו המתפתחות, העול

התחבורה , אמצעי התקשורתכאשר , יאליי וה ברמה הבינלאומית הגלובליתקולונאידיאולוגי ואנטי

 חסר פרופורציות להיק הפעילות , כמעט, מהווי עבור התופעה מכפיל כוחחברה המודרניתוהלחימה ב

 39.האלימה והשפעתה

 החוצה היה הטרור מקומי ואילו היו לובש הוא אופי עולמי ומתגלה בו אחידות רעיונית ותפקודית, בעבר

אשר הועלו על , פוליטיות אחרות בנות זמננו זאת בדומה לתופעות חברתיות,גבולות לאומיי וגיאוגרפיי

 מיקומו הגיאוגרפי של ארגו ,במידה רבה בעזרת האינטרנט, כיו. רקע היווצרותו של הכפר הגלובלי

קיצור המרחקי , ותטשטוש הגבול. הטרור ברחבי העול החל מאבד מ המשמעות שהוקנתה לו בעבר

, הביאו לעיד שבו ההתפתחויות הטכנולוגיות ככלל וההתפתחויות בשדה התקשורת בפרט, וכיוו הזמ

רעיונות ודעות באופ מיידי , מאפשרות להביא לידיעת קהלי שוני הפזורי ברחבי העול מסרי

 .רשתהבאמצעות 

 האינטרנט כמדיו פופולארי בקרב ארגוני הטרור. ג

על חשיבותה ,  להבי מדוע הפ האינטרנט למדיו פופולארי בקרב ארגוני הטרור יש לעמוד תחילהבכדי

 .של התקשורת עבור ארגוני אלו

ידי ארגו קיומו של אינטרס משות אינו מביא באופ מיידי לייצוגו עלכי , כנקודת פתיחה יש להבי

הוא , בדומה לכל סוג אחר של שותפות פוליטית, יתידי קבוצה פוליטעל, כוסו של אינטרס לאומיינ. פוליטי

על , מנת לתרג אינטרס מזוהה לכדי פעולה פוליטית קולקטיביתעל: תוצאה של תהלי מורכב

 כי ה נושאי את אותו ,אינדיבידואלי בעלי אינטרס זהה לגלות זה את זה ולחשו אחד בפני השני

                                                 
 .35' עמ, שם, )1997( .ת,  הרמן37
 .10' עמ,  שם38
 תזה לקראת תואר מוסמך . יחסי גומלין והשפעות הדדיות, מקורות, מאפיינים, ת הבינלאומיתהמערכ, ארגוני טרור). 1998. (כ,  ברנפלד39

 .1' עמ, אביב-אוניברסיטת תל,    בחוג למדע המדינה
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עבור מפלגות פוליטיות . מבנה ארגוני וזהות, משותחובה עליה לסייע ליצור רצו . אינטרס משות

נאומי , עיתוני נערכו והופצו: התעמולה היא ששירתה את הדרישות הארגוניות הללו, ותנועות שונות

הושמעו במקומות ציבוריי וקבוצות פוליטיות חתרו לנצל את תקשורת ההמוני באמצעות השתתפות 

אבי התקשורת נעשו למפתח ולאמצעי גיוסי עבור הקבוצות השונות מש. בהפגנות ושתדלנות כלפי עיתונאי

 40.הלכה למעשה, באמצעות הפיכת לישויות פוליטיות

 : תחומי3 על הגיוס נגעה ישירות ל ) CMC(השפעתה של תקשורת מתווכת המחשב  

 .תעמולה. 1

 .האד בעלי אותו אינטרס משות מציאת בני–רשתות לוגיסטיות . 2
 . הצור לגייס באופ חשאי–וקיות היעדר ח. 3

כ יהפו התהלי , כי ככל שתגבר הגישה של הציבור אל התקשורת מתווכת המחשב, רבי טענו

, ובמנועי החיפוש של האינטרנט, באמצעות השימוש במדיה אינטראקטיבית כעי זו. לדמוקרטי יותר

. זה את זה ולתקשר בינ לבי עצמברור או מעורפל יכולי למצוא אינדיבידואלי בעלי אינטרס לא

נית לראות כי מדיה אינטראקטיבית זו נעשית שימושית יותר ויותר עבור קבוצות אינטרס , למעשה

זאת מבחינת הקלות שבה נית ביד . פדופילי וארגוני טרור, נאציותדוגמת קבוצות ניאו, מבודדות

אינטרס ככלל / קבוצות מחאה41.ציבוריתלהתגבר על האיסורי וההגבלות על התארגנות בספירה ה

, לדוגמא, התנהגות אלימה. מאופייני בנטייה לשלוח מסרי לגורמי חיצוניי, וארגוני טרור בפרט

היו שהציעו כי . נחשבה כניסיונ של קבוצות טרוריסטיות למשו תשומת לב אל בעיה שיש לתקנה

נית להחשיב מעשי של טרור ומחאה  ו,טרוריסטי אינ מסוגלי להתקיי ללא אמצעי התקשורת

ציבור לגבי המניעי עליידע את ה על מנת לזאת, כמאמצי תקשורתיי עקיפי לעשות שימוש במדיה

ייעודו לעורר את אחיה הרדומי לכדי פעולה , השפעהקול אלי עבור נטולי. "פיה פועלת הקבוצה

 42".המונית הכרחית

 כ הוא מאפשר תקשורת קלה בי יחידי והתקשרויות שאינ ומעצ, האינטרנט הוא כלי קבוצתי

, מית עוללמאפשרת יכולת שידור כל, הרשת. וכ נית ליצור התאגדויות פוליטית בעלות כוח רב, מדינתיות

 את היכולת לעצב את דעת הקהל )אמצעי התקשורת הותיקי (אלמנט אשר מוציא מידי מיעוט נבחר

 43. אותו ארגוני הטרור משכילי לנצל,ת פלורליסטי תקשורהעולמית ומהווה אמצעי

מספר אירועי טרור שזכו לסיקור . לבאחת ממטרותיה הפוליטיות של ארגוני הטרור היא השגת תשומת

כמה מ . הביאו חוקרי לבדוק את הקשר בי תקשורת לטרור', 80 וה' 70 תקשורתי נרחב בשנות ה

ההמוני היא מרכיב מרכזי באסטרטגיה י התקשורתהחוקרי הגיעו למסקנה כי חשיפה באמצע

 שהטרור המודרני נתפס כגור המציב את אחד האתגרי הקשי , כל זה מביא לכדי44.הטרוריסטית

חופש , בכ שהנו מרעיד את קווי התיחו העדיני של חופש הביטוי, ביותר בפני הדמוקרטיה המודרנית

ואלה , פיקי אירועי טרור המרתקי את אמצעי התקשורתטרוריסטי מ. העיתונות וזכות הציבור לדעת

                                                 
40 Tanbini, D. (1999). "New Media and Democracy - the civic networking movement". In: New Media & Policy, 
    Sage Publications, p. 317. 
41 Ibid. p. 318. 
42 Kushner, H. W. (1998). The Future of Terrorism: Violence on the New Millenium. Sage Publication, Inc. 
    London, p. 209. 

 .2002ינואר , "מתקפות הטרור בראי האינטרנט: " לקוח מתוך הרצאה43
 .47' עמ, שם, ויימן וצפתי  44
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אשר מעמידי את עקרונותיו של הממשל הליברלי והעיתונות החופשית , גומלי לה בחשיפה ובהכרה

 45.במבח קשה

קשרי אלו . הרמ טוענת כי קשרי סימביוטיי נרקמו בי תנועות חברתיות לאמצעי תקשורת ההמוני

ריבוי אירועי הטרור שמטרת היתה להשיג  46.חד כאשר מדובר בארגוני טרורהדוקי ומורכבי במיו

 וקבוצות  שוניבינלאומית למצוקות ולתביעות של ארגוני סיקור תקשורתי ובאמצעותו ליצור מודעות

 חוקרי אלו. חוקרי טרור ותקשורת ידיעל" תיאטרו הטרור" לכינוי ה זכ,'70 במהל שנות ה, שונות

 של אירועי שמטרת אינה הקורבנות , כמעט תיאטרלית,השימוש הדרמטי בהפקההדגישו את 

אירועי טרור לעיתי קרובות : "אלא החשיפה על במתה העולמית של תקשורת ההמוני, המיידיי

. מתוכנני בקפידה כדי לרתק את תשומת לבה של התקשורת האלקטרונית והעיתונות הבינלאומית

בני הערובה עצמ אינ היעד . מגבירי את הדרמה, זקת בידי שוביהחטיפת של בני ערובה והח

 מחקרי 47".טרור הוא תיאטרו. לא אל הקורבנות עצמ, טרור זה מכוו אל קהל הצופי. האמיתי

הדגישו את הסימביוזה בי , שהצביעו על הצלחת של הטרוריסטי המודרניי להשיג כיסוי תקשורתי

סימביוזה זו עוררה .  המספקי לה סיפורי עתירי חדשות ודרמה,טיארגוני התקשורת לטרוריס

התקשורת היא ידידתו הטובה ביותר של : "כפי שטע לקויר, ביקורת חריפה על ניצול התקשורת

 48".פרסומה בתקשורת הוא הכל, פעולת הטרור לכשעצמה אינה כלו. הטרוריסט

 קבוצות זה החל להיות מפתה יותר לאות": "הטרורתיאטרו "ג הטרוריסטי למדו על ערכ של מופעי 

 להופיע על בימתה העולמית של הטלוויזיה מאשר להישאר אנשי הגרילה הנסתרי ,של קיצוני מעטי

להפעיל , ארגוני טרור רבי החלו לתכנ את פעילויותיה בהתא לשיקולי תקשורתיי". ביערות

. בהר רב לאמצעי התקשורת וא לנהל מעקב אחר הופעת להפי חומ, מערכות של דוברות ויחסי ציבור

אלא ככלי , תקשורת לא רק כאל אויב ויעד לפיגועי הלאהספרות הטרוריסטית החלה לכלול התייחסויות 

 49.להעצי את ההפחדה ולמשו אוהדי ותמיכה, רב חשיבות שיש לנצלו כדי להסביר

המדרי הזעיר למלחמת "את ,  מאואיסט מברזילטרוריסט, פרס קרלוס מרגילה', 60 במהל שנות ה

לצור בהפקת אירועי שישיגו כיסוי , ובו הקדיש פרקי ארוכי לנושא המלחמה הפסיכולוגית, "גרילה

ולמלכוד שבו יימצאו השלטונות שיצטרכו להסכי ע פרסומי אלו או שייאלצו להטיל , תקשורתי

מלחמת עצבי או מלחמה ", בי השאר כתב מרגילה. בורצנזורה על התקשורת ובכ ישניאו עצמ על הצי

המבוססת על שימוש ישיר או עקי באמצעי התקשורת , פסיכולוגית היא טכניקה תוקפנית

מכיוו שא היא גוזרת צנזורה על , בלוחמה פסיכולוגית נמצאת הממשלה תמיד במצב נחות...ההמוניי

א ... להעביר כל מידע מכוו נגדהתירה שאינה ממשו, סופה שתתפוס עמדה הגנתית, אמצעי התקשורת

 50".סופ שה נעשות חומר תעמולה באמצעי התקשורת, יש לפעולות גרילה יעדי מוגדרי וברורי

קבוצות מחאה עשו שימוש בתקשורת הכתובה דר , אופ מסורתינית לראות כי ב, בראייה קיצונית פחות

עשו קבוצות , כמו כ.  בכדי להודיע לאחרי על מטרותיה–כרזות ועלוני חדשות ,   עלוני פרסומת

 51.דוגמת המדיה והאקדמיה, נבחרי" אחרי" וע ו ע זוהמחאה שימוש בפקסי על מנת לתקשר ז

                                                 
 הוצאת , סוגיות יסוד  בדמוקרטיה הישראלית: בתוך, "אתגרה הקשה של הדמוקרטיה: תיאטרון הטרור). "1999(. ר, אלמגור-כהן 45

 .247' עמ,     ספריית הפועלים
 .144' עמ, שם, )1997( .ת,   הרמן46
 .47' עמ, שם,  ויימן וצפתי47
 . שם48
 . שם49
 .48' עמ, שם, ויימן וצפתי50 

51Kushner, H., OP. CIT, Pp. 209-210. 
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 עלות הגבוהה יחסית וטווח כיסוי – בעיות בשימוש באמצעי התקשורת שהוזכרו לעיל שתיקיימות 

 .המוגבל

ת יותר לציבור הכולל הפכה לאפשרית בזכות עליית הפופולאריות של ההתפתחות שאפשרה גישה נרחב

היתה זו הפע הראשונה שבה חברי קבוצות המחאה יכלו לדו בענייניה תו שיתופו של . תוכניות הרדיו

גישת של קבוצות אינטרס אל קהלי נרחבי והאינפורמציה אותה נית , יחד ע זאת. הקהל הלאומי בכ

האינפורמציה המועברת היתה , שכ כתוצאה מאופיו של הרדיו, עדיי מוגבלות במידת מההיה לספק היו 

היא אשר ', 90  במחצית שנות הWWW הופעת ה. בעלת פורמט מילולי אותו נית היה לשכוח בנקל

שאינו יקר באופ יחסי , סיפקה עבור קבוצות המחאה את הגישה אל זירה תקשורתית של פורמט מודפס

 52.מעט לכל אחד ברחבי העולונגיש כ

Dorothy E. Denning,עקב  , טוענת כי האינטרנט עשוי להיות כלי אפקטיבי ביותר עבור האקטיביסטי

, מיוחס אל שימוש נורמלי, לפי הגדרתה,  אקטיביז. לשבור את מחסומי הצנזורי הממשלתיייכולתו

 בסדרהביע תמיכהלבניסיו , ינטרנטאב )להרוס אתרי אחרי/שלא במטרה לפגוע (משובש/מופרעלא

בניית אתרי והפצת , זירה זו כוללות חיפוש מידע ברשתב הפעולות 53. מסוימת במטרהאו/ מסוי ויו

שידור פרסומי אלקטרוני ומכתבי באמצעות הדואר האלקטרוני וכ שימוש ברשת לדיו , חומרי

 האינטרנט מציע מספר ערוצי בה קבוצות .גיבוש קואליציות וכ תכנו ותיאו פעולות, בסוגיות

ה יכולי . ואינדיבידואלי יכולי לפרס מידע ומידע מוטעה על מנת לקד את יעדיה הפוליטיי

, ה יכולי ליצור פרסומי אלקטרוניי משל עצמ. לשלוח זאת דר הדואר האלקטרוני או העיתונות

אתרי הרשת . ותיי ושמיעתיי וסוגי נוספי של מידעקליפי חז, תמונות, רשת ע מסמכיליצור דפי

תומכי פוטנציאלי וציבור , עשויי לשמש כמקו התאספות וכמקור מידע עבור התומכי בפועל

 54.הגולשי

מו ג  כ , יכול להביא לרווח עבור אינדיבידואלי וקבוצות קטנות בעלות משאבי מועטיהאינטרנט

 יכולות בתחונות בידי קבוצות המחאה  כלי טכנולוגיב מדובר. ות היטבלארגוני וקואליציות המבוסס

, גיבוש קואליציות החוצות גבולות גיאוגרפיי, חברי וכספי באמצעות פנייה אל הציבור הרחבגיוס 

 . ותכנו ותיאו אירועי ברמה האזורית או הבינלאומיתהפצת רעיונות, הקמת אתרי, הפצת עצומות

ימוש בו זולה והוא עלות הש. נט הוא כלי רב עוצמה לצור התקשרות ותיאו פעולותהאינטר, בנוס

על בסיס הוא  השוויו והאנונימיות ותמתו יסוד, אד מיליוני בניעבורפוטנציאל גישה נרחב מאפשר 

,  ולגורמי טרור נגישות רבה לרשת ואפשרות להקמת אתרימאפשר לקבוצות מחאהזה  היבט. מושתת

הנתוני .  אינפורמציה אודות עמדת לקהלי הפוקדי את אתרומסופקת תעמולת צגתבה מו

קל יותר וזול יותר לשלוח  1999.55)עדכני למר (אד המחוברי לרשת  מליו בני201 מצביעי על כ

, בנוס. מאשר להפעיל תחנת רדיו וטלוויזיה או להדפיס עיתו, הודעה לציבור דר הפורו או האתר

 למסר בודד פוטנציאל להגיע אל מיליוני אנשי ללא עלות נוספת מצד העצומה מעניקהוצת האינטרנט תפ

ה מחליטי על מה . אקטיביסטי יכולי לשלוט על הצגת את עצמ בפני העול, יתר על כ. היוצר

                                                 
52 Kushner, H., OP. CIT, Pp. 210-211. 
53 Denning, D. "Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign 
    Policy," presented at The Internet and International Systems: Information Technology and American Foreign 
    Policy Decisionmaking Workshop, the Nautilus Institute and World Affairs Council of Northern California,  
    December 10, 1999, p. 5.  
    http://www.nautilus.org/info-policy/workshop/papers/denning.html  
54  Ibid. 
55  Ibid, pp. 2-3. 
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ולספר את לב  תשומתאי ה צריכי להסתמ יותר על תקשורת ההמוני בכדי להעניק לה. נאמר ואי

 56".נכו"סיפור באופ 

יכולת את ה , מכל סוג שהואקבוצותל מספקתהיא . תלויהסביבת הרשת מאפשרת פעולה חופשית בלתי

 ולנסות ליצור סדר יו בו עמדותיה יהיו על להגיע זו אל זו ולעשות שימוש ברשת על מנת לקד את מצע

וה עשויי לנסות ולהשפיע על משטרי , יאוגרפי חבריה וממשיכיה יכולי להיות בכל אזור ג.הפרק

ידי יתרו חשוב נוס של האינטרנט הוא בנטייתו לפרו מחסומי שהוקמו על. שוני בכל מקו בעול

ארגוני , ערוצי כבלי ואינטרנט', הכפר הגלובלי'כי בעיד ,  כבר אי עוררי57.הצנזורי הממשלתיי

 קשה להטיל פיקוח על אמצעי נ מכירי בגבולות לאומיי תקשורת בינלאומיי ולווייני שאי

התקשורת שיאפשר אטימה מוחלטת של חברה מסוימת מפני התמונות ומהמידע הזורמי באופ בלתי 

מאפשר לארגוני הטרור להעביר מסרי בצורה פשוטה יותר מאשר דר האינטרנט , אול 58.נדלה בערוצי

ה. CMC)(המחשב  מאפשר לה לנצל את תקשורת מתווכתהוא, בכ. ההמוניאמצעי התקשורת

CMC ,הוא אינו צנטרליסטי אלא ביזורי". הקונבנציונלית"שונה באופיו מ התקשורת , כמדיו ממוחשב ,

 59.דינמי ומאפשר גישה לכל החפ בכ, אינטראקטיבי, אינו מצונזר, אינו נית לבקרה או להגבלה

אינטנסיביות כמדיו תקשורתי עבור קבוצות טרור אשר האינטרנט משמש ב, א לסכ פרק זה

הוא מאפשר לאקטיביסטי ). אינפורמציהדיס(ומידע מטעה , תתעמול, משתמשות בו להפצת מצע

לראווה את להציג  ו לחמוק מעיני הצנזורה והפיקוח הממשלתי,במדינות בעלות משטר פוליטי דכאני

 60.טרוריסטיותה יהפעולות

עד עתה נפרס המחקר על . ניי הרב בבדיקת השימוש שעושה הטרור המודרני במדיו זהמכא נובע ג הע

כיצד ? אילו יתרונות יש לאינטרנט עבור ארגוני הטרור, בשלב ההתחלתי, ציר אנכי בו ניסיתי לבדוק

. ?ומדוע הפ האינטרנט לכלי פופולארי בקרב ארגוני אלו? מסייעי מאפייני אלו להשגת מטרותיה

, כפי שיוצג בהמש, חלקו השני של המחקר, על כ. נה על שאלות אלו מחייב בדיקה אמפירית בשטחהמע

ויבח את מהות , ינסה לעמוד על אות גורמי המסייעי להפו את האינטרנט למדיו כה פופולארי

ות זאת מבחינת התבניות הרטוריות החוזר. המסרי אות משדרי ארגוני הטרור למשתמשי האינטרנט

 .באתרי והדר בה מציגי עצמ ארגוני הטרור ברשת

 

                                                 
56  Ibid, p. 5. 

 האינטרנט אינו חופשי לגמרי מצנזורה הראו כי , 2001 בספטמבר 11 -ב לאחר אירועי ה"הצעדים בהם נקטה ממשלת ארה, יחד עם זאת 57
 .ממשלתית   
 .159' עמ, שם, .ר, אלמגור- כהן58
 .48' עמ, שם,  ויימן וצפתי59

.3-2. pp. CIT. OP, .enning DD  60  
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  הזאפטיסטי כחלוצי הטרור האינטרנטי מקרה מבח . ד

ארגוני אלו נוטי לקחת חלק . הקמת אתרי אינטרנט אינה בדר כלל פעילות היחידה של ארגוני הטרור

, חטיפות, רציחות, שפיכות דמיולכמה מה עבר עשיר ב, פיזיתאלימות פחות הכוללות " שלוות"בפעולות 

מרבית הארגוני העושי שימוש ,  מבחינה גיאוגרפית,בהכללה. הטמנת פצצות ומטעני חבלה, התנקשויות

ורק , מזרח אסיה והמזרח התיכו, באינטרנט משתייכי אל מדינות העול השלישי בדרו אמריקה

א נובע ככל הנראה , ל אירופהממצא זה מפתיע לאור הקדמה הטכנולוגית ש.  באמריקהמיעוט

 61.מהיחלשותו של הטרור באירופה במהל שנות השמוני והתשעי ועלייתו במדינות העול השלישי

עיד על מ" מלחמת הדיו והאינטרנט "ידי שר החו המקסיקני לשעבר כפי שכונה על, המרד הזאפטיסטי

 .התחזקותו של הטרור בדרו אמריקה

תנועות מהפכניות ותנועות , תנועות לאומיות: באינטרנט לשלוש קבוצות עיקריותנית לחלק את הארגוני 

תנועות הטרור מהסוג של טרור , כצפוי. מאפיינימספר   בתוכהמשלבותולקבוצות נוספות , דתיות

פומבית  אינ מעונינות בחשיפה הואיל ותנועות אלו בי השאר ,קרימינלי או פסיכוטי נעדרות מהאינטרנט

מכיל בתוכו מאפייני לאומיי" צבא השחרור הזאפטיסטי", לכ בדומה 62.עת הקהל העולמיתבפני ד

דרכו כצבא זעיר של אינדיאני אשר התגבש על רקע הדיכוי הקשה של את החל הוא . מהפכני בעיקר

י  פר הצבא הזאפטיסטי את גבולותיה הריבוני1.1.1994 החל למ ה. אפס'האוכלוסייה האינדיאנית בצי

, אינדיאניוחדר אל תודעת העול כולו ונעשה לקול הרלוונטי של המחאה במישורי האתנ, של מקסיקו

  63.מקסיקני וכ ג במישור העולמיהלאומי

 לצדבי אישית ,  התקשורתבאמצעות למרד דוגמאאפס מהווה 'מחאת של הזאפטיסטי בחבל הצי

אשר דרכ , וש באמצעי התקשורת הקונבנציונלייתחילתו של מרד זה באה לידי ביטוי בשימ. המונית

ככל שחל הזמ , ע זאת. הגיע המרד לידיעת קהלי רבי המפוזרי בכל רחבי העול באופ מיידי כמעט

סוכנויות . ג ההתעניינות התקשורתית בהתרחשויות הלכה ודעכה, אפס הפ לדר שבשגרה'והמצב בצי

קת סרטי וידאו ולדווח לעיתי רחוקות בלבד על המתרחש החדשות הבינלאומיות החלו להסתפק בהפ

. להוציא עיתו אחד בלבד, דחקו את הנושא לשוליי, מצד, ומקורות המידע של מקסיקו, בחבל האר

כל עת , תוכניות הרדיו והטלוויזיה, החגיגה התקשורתית חזרה והופיעה במלוא עוצמתה מעל דפי העיתונות

 . חדש בחבל הארשבה האלימות החלה משתלטת מ

,  האינטרנט אל מישור תקשורתי אחר  מלחמת התקשורתכשלב מעבר שבו עברה, נית לראות בשלב זה

 ויימ 64. א סוכנויות החדשות אינ מדווחות אזי המורדי ש אשר ידווחוכאשר הנוסחה השלטת היתה 

 עצמ מתקשי להילח ממשלי רבי ברחבי העול מוצאי, וצפתי העלו במאמר את הטענה לפיה

ג , באופ דומה 65.ולאכו על ארגוני הטרור ברשת את הגבלות חופש הביטוי והצנזורה הממשלתית

מצאה עצמה כנטולת , שנהגה לפקח מקרוב על תחנות הרדיו והטלוויזיה ברחבי המדינה, ממשלת מקסיקו

את תנועת המרי הראשונה הזאפטיסטי היוו למעשה .  באינטרנטתהזאפטיסטיהפעילות כל שליטה על 

כל "האתר הוא בגדר . בכדי להבי את הל הרוח של הדברי, די להיכנס לאתר. שהקימה אתר באינטרנט

, עבור המורדי.  הזאפטיסטימשרת אתוהמידע אותו נית למצוא בתוכו " מה שרצית לדעת על התנועה

קרי הפצת המאבק אל כל רחבי , רסוהראשונה היא תעמולה או פ. האינטרנט משרת שתי מטרות עיקריות

 היא תיאו ע קבוצות ,אותה מנסי הזאפטיסטי להשיג באמצעות האינטרנט, המטרה השנייה. העול

                                                 
 .49-50' עמ, שם,  ויימן וצפתי61
 .50' עמ,  שם62
 .59' עמ, שם, .ש,  ברמן63
 .78' עמ,  שם64
 .46' עמ, שם,  ויימן וצפתי65
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מצאו הזאפטיסטי באינטרנט את האמצעי והפתרו להעברת מסריה ולהפצת ,  לפיכ66.מחאה שונות

 אינ מדווחי אודותיה באופ בו במצב דברי בו אמצעי התקשורת ההמוני האחרי כבר, מאבק

האינטרנט היווה את הדר שבאמצעותה השכילו הזאפטיסטי ליידע את העול אודות . נהגו בעבר

מדוע ועל מה ה נלחמי וכ להפי את תעמולת המתיימרת להשפיע בצורה שהקולטי ינקטו , קיומ

ללא כל צור לעזוב את , כלומר.  לצדג שיביעו השתתפות פוליטית פעילה, וא נית, עמדה לטובת

 .ישנה האפשרות בידי כל גולש להתערב כצד פעיל במאבק, מושב המחשב

המצליח להתגבר על המרחק , עלה בידי הזאפטיסטי ליצור מרחב ציבורי חדש שאינו היררכי, במוב זה

כאשר  67,פני הגלובוסהגיאוגרפי לצור תיאו פעולות משותפות בי אנשי המצויי בקצוות שוני על 

האינטרנט הוא שמספק את אותה ההזדמנות ליצור את אותו מרחב ציבורי חדש מחו לגבולותיה 

 . ריבוניי של המדינההמדיניי

                                                 
 .71-83' עמ, שם, .ש,  ברמן66
 .59-60' עמ,  שם67
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 מתודולוגיה: 2פרק 

.  דו לבחו את מהות המסרי אות מעבירי ארגוני הטרור באמצעות רשת האינטרנטועימחקר זה י

 .ני כאשר האמצעי המתודולוגי בו עשיתי שימוש הוא ניתוח תוכהניתוח במחקר הוא איכות

ידי זיהוי שיטתי ואובייקטיבי של תכונות טכניקה להסקת היסקי על"הולסטי הגדיר ניתוח תוכ כ

מכיוו שקשה מאוד לפתח מדדי כמותיי ,  הניתוח במחקרנו הוא איכותי בעיקרו68".מוגדרות של מסרי

האוכלוסייה המצומצמת של , כמו כ". סוג ורטוריקה"מושגי איכותיי כמו מהימני ותקפי למדידת 

האוכלוסייה שנבדקה במחקרנו . אתרי הטרור הפעילי מקשה על הפעלת ניתוח כמותי והסקה סטטיסטית

 2002.69מוגדרת כאתרי האינטרנט של תנועות טרור במהל שנת 

ותו ,  השימוש בשמות הארגוני השוניתו, על מנת למצוא אתרי טרור ערכתי חיפוש באינטרנט

 ). ' וכוGoogle, Yahoo, Lycos(הסתייעות במנועי החיפוש הסטנדרטיי 

 ובאתר ה2002עשיתי שימוש ברשימת ארגוני הטרור של משרד החו האמריקני נכו לשנת , בנוס

html.extremists/com.tybombsecuri.wwwאות ,  המאפשר גישה ישירה ונוחה אל האתרי ברשת

 .הקימו ארגוני טרור שוני

 חזבאללה ניתוח תוכנ של שישה אתרי של ארגוני טרור את שאלת המחקר בחרתי לבחו באמצעות 

בא השחרור צ", )ב"ארהמ פועל ,תחילתו בישראל ולאחר הוצאתו אל מחו לחוק" (כהנא חי", )לבנו(

לנקה בעבר וכיו סרי" (נמרי השחרור הטאמיליי",  הקולומביאניELN ה, )מקסיקו" (הזאפטיסטי

 ניתוח התוכ ומהות המסרי 71).פרו" (הנתיב הזוהר" ו70)לאחר החתימה על הסכ הפסקת האש, טאמיל

 :פי הקריטריוני הבאיאות מעבירי הארגוני באמצעות האתרי שהקימו ייבחנו על

 .האינטרנט כאמצעי גיוסי. 1

 .יהאידיאולוגלהפצת האינטרנט ככלי . 2

 .אודות הארגו אינפורמציה – ותעמולתי האינטרנט ככלי אינפורמטיבי. 3

 .אודות מטרות פוליטיות                                                                        אינפורמציה 

 .                                                   סוגיות שונות                     

 .אינפורמציה וחוסר אינפורמציה                                                                        דיס

 .                                                                              תעמולה

 :פי הקריטריוני הבאיהתבניות הרטוריות החוזרות ונשנות באתרי ארגוני הטרור ייבחנו על

 .הדגשת האתגר המוסרי. 1

 .לגיטימציה של האויבהדמוניזציה והדה. 2

 .הדגשת מרכיב החולשה. 3

 . מסרי שוחרי שלו והפתרו הבלתי אלי, אי אלימות. 4

עשיתי שימוש במקורות מידע , המועברי באתריבנוס לבחינה אמפירית של מהות המסרי 

על מנת לשאוב אינפורמציה על מהות הסוגיה הנחקרת במחקר מסוג , ספרות תיאורטיתבאלקטרוניי וכ 

. גרר אכזבה מסוימת, הנחשב למנוע החיפוש הטוב מכול, Googleכי חיפוש באמצעות , חשוב לציי. זה

                                                 
68 Holsti, O. R., (1969). Content analysis for the social science and humanities. N.Y.  

 .49' עמ, שם, ויימן וצפתי: בתוך    
 .49' עמ, שם,  ויימן וצפתי69
 , 2002הואיל והחתימה על הסכם הפסקת האש בספטמבר ,  הטאמילי הנה כאל ארגון טרור לכל דברLTTE -ההתייחסות אל ארגון ה 70
 .נעשתה בעת עיצומה של מלאכת כתיבת המחקר   
 .1ותר ראו נספח  לתיאור מפורט י71
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אלא מגלה הטיה לצד של כוחות , נות מתמטיי נוקשי בלבדפי עקרומסתבר כי המנוע אינו פועל על

יהאד תחת קטגוריית 'חיפוש אחר תנועות הג, כ למשל. כמו ג הטיה אל הכיוו האמריקאי, אכיפת החוק

  72.ולא הפנייה לאתרי הארגוני עצמ, חות מודיעי על ארגוני כאלו"ארגוני טרור המניב דווקא דו

 , או להכללות גורפות, במסגרת המצומצמת הזו אי אפשרות להגיע למדג מייצגראוי להדגיש כי, כמו כ

 . ברוח המתודה האיכותניתודעות עמדותאלא להקי מגוו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .6-7'  עמ,הארץ: מתוך, "פוצץ, למד, גלוש", )2001 נובמבר 20. (א,  פסובסקי72
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  דיוארגוני הטרור באינטרנט : 3פרק 

 האינטרנט כאמצעי גיוסי  3.1

היא הניסיו לאסו הו אנושי ,  ברשתאחת מבי הפעולות השכיחות ביותר של קבוצות המחאה או הטרור

כאשר ההיבט הנפו ביותר בתחו זה הוא פנייה לחבריה המאמיני וגיוס , והו מטריאלי מקהליה

הודות לעלותו הזולה . במקביל להדגשת המצוקה הכספית והמחסור בציוד הנדרש, תומכי חדשי

 וינטרנט הזדמנות יוצאת דופ עבור קבוצות אלמציע הא, אדולפוטנציאל הגישה הנרחב עבור מיליוני בני

  73.זאת מאחר ואנשי רבי הנ בעלי גישה למידע המוצג במדיו זה, לגייס חברי פוטנציאליי

הבא , ובכלל זה מפעילי האתרי, שהוא מקנה לפועלי במרחבו אופיו הייחודי של האינטרנט והאנונימיות

לזהות את שעולה הקושי  מביא לכ, קו את הדואר האלקטרונילא נית לעבכ ש, בי השאר, לידי ביטוי

, יחד ע זאת. מיקומ המדויק ואת זהות המדויקת של מפעילי האתרי בכלל ושל אתרי הטרור בפרט

 74. מלמד על קשר ישיר לתנועת הטרור ולהנהגתהוניתוח התכני של אתרי אל, כפי שנראה להל

 מע למשלוח מ האתרי נוהגי לציי אחדי נית לראות כי, ורמבחינת מיקומ של מפעילי אתרי הטר

בדר , משטרייהארגוני האנטימפעילי האתרי של  פועלי , מפתיעבלתיבאופ יחד ע זאת ו. מכתבי

בהחלט ייתכ כי . להטעותג  הריחוק הגיאוגרפי עלול ,אול. נגדה ה פועליר שאמחו למדינה , כלל

כי ייתכ ג . אחר מזה המצוי באתרגיאוגרפי קו יתרי מופעלי ממהאקרב מוכמה כמה 

א התכני עצמ , ל"ידי תומכי הארגו בחו של האתר הושגו על(server)והשרת  (domain)"כתובת"ה

 75.מופקי בזירת המריבה

נמרי השחרור "נית לראות באתר של , ראייה לניסיו לגיוס חברי וקריאה מובהקת לפעולה

ה ימלאו את . יראו את ערכ ושוויי, נמרי טמיל בשעה זו של סכנה ואסו לאומת " "ילייהטאמ

ויצטרפו כול כאחד למאבק של נמרי השחרור הטאמיליי במאבק ...יתאחדו כאחי, תפקיד

 76".לעצמאות

עיל להשתתפות הגולשי באופ פמפורשת מייל או מביע בקשה האתר הטאמילי אינו מציג כתובת אי

יא האפשרות היחידה להתקשרות ה. מבחינת השתתפות אקטיבית בפורו או הבעת דעה על האתר, באתר

ככל וממנו , אנגליה, לונדוהממוק ב הטלפו שמופיע בסופו של הד הפותח של האתר באמצעות מספר

 .הנראה מופעל האתר

רשת אל מידע לגבי אפשרויות סיוע  הפנייה מפו,"כהנא חי"האתר של תנועת  כולל, בניגוד לאתר הטאמילי

באתר " גיוס"ה Take action now! A call for action: what can I do?"".77 –  תחת הכותרת,למאבק

 בצירו 78"תרו את תרומת " –כל מספר דקות ספורות עולה מס קט המכונה . נעשה בצורה בולטת

הארגו היחידי בעל התוכנית , Kahane.org תמו ב. ישראל זקוקה ל כעת יותר מתמיד "הפסקה 

קיימת תשובה אחת בלבד והיא אינה גדרות או . עזור לנו להכשיר את ראיית כהנא בישראל. להצלת ישראל

 79".כל הערבי העויני השואפי להחריב את ישראל חייבי להיות מגורשי ממנה.  אוסלויתהל

ומעונינת בדעתו הכנה של , ב"ינת ישראל ובארההתנועה פועלת על מנת להפו את הארגו לחוקי במד

                                                 
73  Kushner, H., OP. CIT, p. 213. 

 .50' עמ,  שם,יימן וצפתיו74
 .שם75

76 http://www.eelam.com/introduction/eelam_demand.html 
77 http://www.kahane.org/action.htm 
78  http://www.kahane.org 
79  http://www.kahane.org 
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הא על ישראל להפו את סמלה של תנועת כהנא : "לגבי השאלות הבאות, הגולשי הפוקדי את אתרה

הא יש לאסור על חברי הכנסת הערבי ", "?הא על ישראל להכיר בתנועת כהנא כחוקית", "?לחוקי

 אי צור להיות תומ פעיל של רעיונות התנועה על מנת התנועה מציינת כי. 'וכו" ?ליטול חלק בבחירות

כי האד מסכי כי יש לאפשר לכהנא כקבוצה , הצבעה בחיוב משמעה. להשיב בחיוב על שאלות אלו

עזור  "מופיעה הקריאה , בנוס על כ. להיות נגישה עבור כל מי שמעוניי לשמוע את דבריה ולתמו בה

  80..".ת לכתובת הבאהתרו תרומ! לתנועת כהנא לצמוח

קריאה , כ. האלמנט הגיוסי בקרב התנועה נשע על הסיסמה כי כל אחד ואחד אחראי להצלתה של ישראל

 :נוספת ומפורשת לגיוס כספי

בגרסא " דרכה של תורה"מממני לפירוש הפרשה של בנימי זאב כהנא , !!!דרושי כעת"

 אות עוד השבוע ולש כ אנו זקוקי לברצוננו להכי את הגרס. בשפה העברית והאנגלית

שלח , א ברצונ לתרו את מלוא הסכו או את חלקו. נוספי למטרות הדפסה$ 6000

יש ביד האפשרות למנוע !... באופ מיידיorg.info@kahanaמייל לכתובת הבאה אלינו אי

 שלח תרומה אל תנועת – אל תבכה בלבד – משמעות  עשה דבר בעל–קורבנות נוספי 

שייתכ ובאפשרותו למנוע , כהנא על מנת שהיא תוכל להפי את מסר השפיות היחידי

  81".מיהודי נוספי להפו לסטטיסטיקה ולקורבנות

י בולט לעי הניסיו לגייס תומכי לפעילות בלת, לעומת מיעוט הפניות לגיוס אקטיבי למע פעילות אלימה

לא נית , באופ זה. אלימה ובעיקר לעודד אות לחתו על עצומות המופיעות כמעט בכל אתרי הטרור

בניגוד לאתר של 82.על עצומת תמיכה בארגו" חתימה וירטואלית" ללא "כהנא חי"מאתר לצאת , למשל

  .ועלות בו ועדכני בנוגע לסוגיות שונות המפורו פעילקיי באתר התנועה ,  הטאמיליLTTE ארגו ה

פנייה אל הע , כמו למשל, מאבק בדרכי שונותל מציע א הוא למבקריו לסייע הזאפטיסטיהאתר 

 :המקסיקני

ידי כ אנו קוראי לאחינו ולאחיותינו להצטר אל מאבק זה ליוני ועליאנו כוללי מ "

  שנות70תוצר ישיר של , על מנת שלא נמצא את מותנו כתוצאה מרעב, כדר היחידה

מודעי לכ כי המלחמה אותה , באופ מלא וחופשי, הגברי והנשי, אנו. דיקטטורה

הדיקטטורי מפני מלחמה של . א ג לכ שהיא צודקת, הכרזנו היא מוצאנו האחרו

לכ אנו מבקשי את . כלפי אנשינו כבר שני רבות, שלא הוכרזה בפומבי, רצח ע

דאגה , מזו, קרקע, אבקת למע עבודההחלטת לתמו בתוכניתנו הנ, השתתפות

אנו מכריזי כי לא נחדל ללחו . צדק ושלו, דמוקרטיה, חופש, עצמאות, חינו, לבריאות

הצטר לכוחות המורדי של צבא השחרור ... עד שימולאו הדרישות הבסיסיות של אנשינו

ידי כל פעולה החלטית על, באמצע המשבר, היו, אחי ואחיות...הלאומי הזאפטיסטי

.. המקסיקני הישרי הנה הכרחית במטרה להשיג שינוי אמיתי ומבוסס עבור גורל האומה

בכל הרמות , אנו קוראי היו לע המקסיקני להיאבק בכל האמצעי העומדי לרשותו

אנו . מפלגתית הקיימתלהיאבק למע סופה של המערכת המדינית, ובכל חלקי המדינה

                                                 
80  http://www.kahane.org/legaliz.htm 
81  http://www.kahane.org/donation.htm 
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 לשחרור לאומי א אינכ פעילי בא כוח אופוזיציוני קוראי לכ להיכלל בתנועה

 "83.פוליטי אחר

ארנסטו ,  האתר הזאפטיסטי כולל בנוס קישורי לכתובות האלקטרוניות של אנשי ממשלת מקסיקו

 לשלוח ל"הצעה אחרת היא . ולכתובות של שגרירויות וקונסוליות של מקסיקו, נשיא מקסיקו, זדילו

EZLNהשתת במצעדי מחאה מול שגרירות או ...חנ את חברי...יי מכתבי תמיכה או לפליטי מקומ

קישורי (שלח עזרה הומניטרית למקסיקו ...או ארג עצרת כזו בעצמ, נציגות מקסיקו הקרובה אלי

מופיע באתר התנועה פורו לדיו על מנת ,  בנוס על כ84".…תרו כס לארגו)...לארגוני הומניטריי

 85.להשתתלהיראות ו

יצירתה של מערכת חדשה שבה מצויי אמצעי " רואה לנגד עיניו את ELN הארגו הקולומביאני ה

, אנו מברכי את השתתפותו של כל אחד ואחד "ולצד זאת גורסת התנועה כי " יעילי של קהילתיות

, סוחרי הסמי, ותמייצגי בעלי המונופול ובעלי הקרקעות הגדול, מלבד אלו בעלי אינטרס אימפריאליסטי

 הדר אותה מצא ה86".סייעני הצבא וכל הנושאי העיקריי באחריות למלחמה ולפשעיה כנגד אנשינו

ELN הע הקולומביאניבאמצעות על מנת לממ את עצמו היא : 

, עקרות בית, כפריי, מורי, הרוב הניכר של חברינו הוא של אנשי עובדי"

לפיכ יש בינינו מספר רב של עובדי . 'סיונליי וכופרופ, עובדי מפעל, אינטלקטואלי

חברי . ידי תרומות מאנשי אלופוליטי של התנועה מומ עלבשכר ורוב פועלה החברתי

ה אחינו לנשק המפתחי בנוס פעילויות , אלו מהווי חלק מאנשי הגרילה המקצועני

אנו , כמו כ. ו התנועהדוגמת גידול החיטה שתור רבות למימ, יצרניות באזורי הכפר

הדר האחרונה שבה . מקבלי תרומות וולונטריות מצד אנשי השותפי לאידיאלי שלנו

פי עושרו גובה המס נקבע על. באמצעות קריאתנו למס מדיניותהיא אנו ממני את עצמנו 

 ישנה האחריות החברתית באזורי  ELNזאת מכיוו של. של האד או החברה שברשותו

  87".יא שולטתבה ה

אלא נוטה להדגיש כי חברי הארגו ,  אינו קורא במפורש לתמיכה כספית מ החוELNנית לראות כי ה

בכ הוא רומז לצור . ה אנשי העובדי בשכר וה אשר תומכי פיננסית בקיו המשכיותו של הארגו

 נית ליצור קשר ע הדרכת מופיעה הכתוב, "MAIL" הכיתוב תחת בית ד התחתיתב. הכספי של הארגו

 .הארגו

נית לראות כי . גיוס חברי או כספיכמעט ולא נית לזהות את הקריאה ל "החזבאללה" ארגו באתר

 מעודד הוא, בנוס Take our tour!".88"  בקריאה האתר מאפשר לגולשי להשתת בפורו ומעודד לכ

ולש כ מצר דוגמאות לסוגי ,  והארגותר להביע את דעת האישית על האאתראת הפוקדי את ה

 מכתבי הערכה אות נית לשלוח 

                                                 
83  http://translate.google.com/translate 
 
 

 .57' עמ, שם,  ויימן וצפתי84
85 http://www.ezln.org 
86 http://www.web.net/eln/ELN/we_want.html 
87 http://www.web.net/eln/News/Interview.html 
88 http://forums.delphiforums.com/moqawama 
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 :Iמכתב "

 גאווה: הנושא

 ,שלו עליכ

 ,אחי

שלא . את האנשי היחידי שהצליחו לגרו לי להרגיש גאווה על היותי ערבי, ברכות מאמריקה

ומשמעו של , עדיאלא את בהחלט צועדי וצו, כמו ערבי אחרי את לא מדברי ומדברי

אני מקווה , מביני" ישראלי"זה הדבר היחידי שה. דבר שאת פעילי ולא עומדי במקו

שהפלסטיני ישאילו ד משלכ ואני חושב שהקמפיי למודעות הציבור אותו את עורכי הנו 

כור אל תגרמו לני, בבקשה מכ.. נכו ומכוו למטרה לפיה אנשי צריכי לשמוע את המסר שלכ

הע האמריקני . אני מאמי כי ברגע שה ידעו את האמת ה יצדדו בצדק, וריחוק של האמריקאי

 89.שונה מ השלטו הציוני

 

 :IIמכתב 

 …השולח

 Ib net.moqawama@cyberia: עבור

 Great Page: נושא

אחר והוא משק צד של המצב בלבנו עליו לא ידענו לדעתי אתר האינטרנט שלכ מעניי מאוד מ

אני מאמי בנושא זכויות האד ונעצב כאשר הישראלי נוהגי בכזו זוועתיות אכזרית . לפני כ

הא באפשרותכ לשלוח אלי מידע . עדיי איני מבי אי מצב כזה יכול להתרחש, אול. כנגד עמנו

 90".תודה רבה? ת לסייע לע הלבנונינוס לגבי הנושא ומה יכול להיעשות על מנ

 

  להצטר"האינטלקטואלי ובני האד התרבותיי"מזמי הארגו את " הזמנה"תחת הכותרת , יתר על כ

גרמנית או , צרפתית, אנגלית, ערבית;  במגוו המאמרי שבאתר בכל שפה שהיא, כחברי,ולעשות שימוש

,  כמו כ91.ו מטרה המכובדת בכל רחבי העול כולו הנ"המאבק בכיבוש הציוני"זאת הואיל ו. ספרדית

 92.למשלוח המלווה בכתובת" תרומות" הניסיו לגיוס כספי דר הקריאה לנעשה

הנימה הקוראת לגיוס ולהשתתפות משתמעת כבר .  האופי הגיוסי ביותר"הנתיב הזוהר"אתר של תנועת ל

 : לאחריה מופיעה הפסקה הפותחת93."התחייבו לתמו במהפכה בפרו "מ הכותרת הפותחת של האתר 

ות תמיכה פוליטית למע מלחמת נמשמעו לב, מנגנו התמיכה במהפכה בפרו ובקהילותינו "

ידי המפלגה מובלת עלהמלחמת הע . הע וההתנגדות האקטיבית למשטר הפרואני

 Sendero"אל , ידי אמצעי התקשורת המיוחסת פעמי רבות עלהקומוניסטית בפרו 

Luminoso" אנו מפיצי את כתביה של המפלגה הקומוניסטית בפרו ". הנתיב הזוהר" או

אנו חושפי את . וחומרי נוספי בכדי שיסייעו לעמנו להבי על מה נסובה המהפכה

בו , ידי המשטר המגבה האמריקאי וסניגוריוהשקרי אודות המהפכה אשר הושתלו על

אנו מתארגני כנגד הדיכוי . ת אחרותב ולהתערבויות זרו"בזמ שאנו מתנגדי לארה

החל מחברי הצוות , כולנו מתנדבי. והטרור המופנה ישירות כנגד המהפכה והע הפרואני

                                                 
89 http://www.moqawama.tv/page2/f_letter.htm  
90 http://www.moqawama.tv/page2/f_letter.htm 
91 http://www.moqawama.tv/page2/f_gallery.htm 
92 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
93 http://www.csrp.org/  
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חומרי ,  אנו מסתמכי על תשלו דמי חבר שנתייהלאומי וכלה בתלמיד התועמל 

, פוחשבו הטל, לרכישה ותרומות על מנת שיממנו את שכירות המשרד ממנו אנו פועלי

או להצטר /לתמו ו,  אל שורותינויכנסא ברצונ לה. דמי דואר והוצאות ההדפסה

  94.פקס או משלוח דואר, בבקשה צור עמנו קשר עוד היו באמצעות טלפו, אלינו

 : המאמ לגייס חברי אל שורות הארגו משתמע בנוס ג מ האמירות הבאות

א אתה . אד בכל רחבי העוליליוני בניבנפרד כמשואה עבור מ, המהפכה בפרו ניצבת"

סדר עולמי "א אתה מסרב לבלוע את הביטוי כי , ב"מואס בדיכוי ובמעורבותה של ארה

א ברצונ להג על מאבק אשר פועל , הוא כולו מלא עוצמה ובלתי נית לעצירה" חדש

אנו ...יאז, ב ומטרת לבנות עול חדש לגמרי"עוצמתה של ארהשל הישר כנגד הברוטליות 

  CSRP."95דוחקי ב ליצור קשר ע ה

מה באפשרותי לעשות :  כוננות לפעולההתחייב לתמו במהפכה בפרו "תחת הכותרת , בנוס על כ

 מציגה התנועה את הסעיפי הבאי , 96"?כיו

 .שיעורי הנחה אפשריי בהזמנת כמויות גדולות .CSRP חומרי ההזמ והפ את . 1" 

 חלק מ העלוני.  עלוני פרסומת של הארגו והעבירו אות אל חבריכהדפיסו     

  אשר מאפשר ל לראות ולהדפיס בדיוק PDFידי קוב על ניתני לשליחה     

 . באופ שבו הוצגו במקור    

 ימורי 'הפוג" מבוקשי" ע כרזות של  "Peru Action & News"השג חבילה של .2  

 !. את הכרזות ברחבי העירהפ.  ות אות לחבר    

 .CSRP תמו והשתת בארגו ה. 3  

 הדפס את טופס התמיכה ושלח אותו, תמו בנו, הצטר אל רשימת הדיוור שלנו. 4            

 .אלקטרוני או פקס ידי דואר על     

 . תא זמניהזמ את דובר הארגו לנאו בקמפוס של או בקבוצת . 5  

 .מצב בפרו וההתקפות על המהפכני בארגונ ובקרב חבריהעלה את ה. 6  

 או דרישה לטיפול/כתוב מכתב לעור החוש כיסוי עיתונאי רע של המהפכה בפרו ו. 7  

 .'וכו  בסוגיית האסירי    

 .ארג ריאיו או פרס מאמר בעיתו בית ספר. 8  

 . רבי אחרי והראה אותה לחברי ולאנשיCSRP הזמ קלטת וידאו מה. 9  

 אבימאעל גוזמ ומע אותו' שלח מכתבי ופקסי הדורשי את ק בידודו של דר. 10 

 .פרו, נשיאות הרפובליקה וראשי הצבא בלימה, ימורי'הנשיא הפוג: אל     

 !".תמו במלחמת הע בפרו "קשט את כל אזור קהילת ע כרזות הקוראות ל. 11 

 , א ראית דבר פרסו אודות המהפכה בחדשות. ת פרוסייע במחקר ובכתיבה אודו. 12 
415' זאת אל פקס מס שלח , אנא      252 7414. 

 97".א אתה מרוצה ממה שאתה רואה באתר זה ברצוננו לשמוע זאת ממ! שמור על קשר

 

                                                 
94 http://www.csrp.org 
95 http://www.csrp.org/history.htm 
96 http://www.csrp.org/alert.htm 
97 http://www.csrp.org/alert.htm 
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וא לא הוועדה הבינלאומית לשעת , לא הוועדה לתמיכה במהפכה בפרו " מדגישי הכותבי, בנוס

אנו , לכ. עושות כרגע שימוש בדואר אלקטרוני כאמצעי להתכתבות, אבימאעל גוזמ'  להגנת דרחירו

 98".הטלפו או הפקס, מעודדי אות ליצור קשר עמנו באמצעות הדואר

כי אחת מ הסיבות המרכזיות בגינ הקימו ,  לאחר בחינת הדוגמאות שהועלו לעיל,הערינית ל, לסיכו

 נוטי להפי מסרי למע גיוס ארגוניה. ברשת היא החיפוש אחר קהילת תמיכהארגוני הטרור אתרי 

 .  להפיק רווחי ממכירת פריטי הנושאי את סמלי תנועתעל מנתכמו ג , חברי וכספי

 -E דוגמת ה, היתרו באינטרנט הפועל לטובת ארגוני הטרור הוא יצירת של מערכות קשר חילופיות

MAILבעיקר באה לידי ביטוי, רשת של ההאינטראקטיביות. עברת מסרי מיידיי אשר מאפשרות ה 

מקורות מימו , תומכי,  זאת כחלק מניסיונ לגייס חברי,ט'בפורו ובצ, בשימוש בדואר אלקטרוני

נית לראות כי האינטרנט ממק את ארגוני הטרור בעמדה , יתר על כ .ותמיכה רחבה של קהלי שוני

אשר במצב דברי אחר לא היה , למע השגת מימו מקהלי, תר מכל אמצעי תקשורתי אחרטובה ונוחה יו

 . לה עמ שו קשר

                                                 
98 http://www.csrp.org/tech.htm 
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  האינטרנט ככלי אידיאולוגי 3.2

  המוגדרי בצורה עקרונות ויעדי , ערכי, היא מערכת של אמונות, מעצ הגדרתה, אידיאולוגיה

  99.ה את זהותה הפוליטית המיוחדת ואת מטרותיהאשר על פיה מגדירה הקבוצו –מרומזת או גלויה 

. הדבר נכו ג לגבי ארגוני טרור. פי אידיאולוגיהרוב הקבוצות הפוליטיות מונעות על, מבחינה מעשית

היא מספקת עבור את . האידיאולוגיה ממלאת תפקיד קריטי בבחירת ארגוני הטרור את מטרותיה

 אדבניאירועי ופעולות של ומביני ר דרכה ה רואי המניע ההתחלתי לפעולה ומספקת פריזמה אש

  להצדיק את האלימות בה הארגוני הטרורדרכו מתאפשר ל שמהווה כלי, א כ, האידיאולוגיה. אחרי

ה אלו , אשר לשיטת,  או אל שחקני אחריה באמצעות העברת האחריות אל קורבנותיזאת. ינוקט

 .תשהביא אות לאמ את דר האלימו

האידיאולוגיה מספקת תחו ראשוני של מטרות ואמצעי לגיטימיי אשר באמצעות יכולי ארגוני 

לעיתי י נקבע, לצד זאת(ה כלפי העול החיצוני וה כלפי עצמ , הטרור להצדיק את תקיפותיה

י הפעולה דוגמת כשלו או דיכוי דרכ, ידי גורמי אסטרטגי נוספיקרובות אמצעי הטרור והמטרה על

של האידיאולוגיה עבור ארגוני הטרור העיקרית חשיבותה ).  כתוצאה מצעדי המדינהזאת, אלימותהלא

קביעת המטרות נקבעת בידי מספר גורמי והאידיאולוגיה של ארגוני . היא בקביעת בחירת המטרות

עולותיה של לא רק מבחינת סיועה בסיפוק דינמיקה חשובה עבור פ, הטרור הנה מרכזית לתהלי זה

מקומו של  100.ארגוני אלושל אלא מתו כ שהנה קובעת מסגרת מוסרית לפעילות , ארגוני הטרור

מספק עבור ארגוני הטרור את הכלי דרכו מתאפשר הוא אשר האינטרנט . האינטרנט בכ לא נפקד א הוא

זאת יוצג כל . חבהפילוסופיי והרעיוניי בפני העול הר, ביד להציג את מסריה האידיאולוגי

 .בדוגמאות שיובאו להל

שמטרתה להבטיח את זכותו של הע ,  מבוסס באופ ברור על תוכנית פוליטית,לדוגמא, הטאמיליהמאבק 

א על פי שאי התנועה מבססת את משנתה על אידיאולוגיה . הטאמילי להגדרה עצמית כעיקרו מהותי

לפי . אותה ניכסה מתחו מדע המדינה" הלאומדינת "השקפת עולמה מושתתת על הגדרת , סדורה

 הואיל .רת כע או כאומה בעלת מולדת ע טריטוריה מוגדייסדו הטאמילי את עצמ ,הגדרה זו

 אורח חיי כלכלי ייחודי והיסטוריה ממושכת בת יותר מ, שפה ותרבות מובחנות, וברשות ישנה מולדת

, על פי עקרונות אלו טועני הטאמילי. ירי אומה או עה בעלי כל המאפייני המגד,  שנות קיו3,000

מתגאה  )תנועת המרי ( LTTEה. ולקביעת מעמד הפוליטי,  עומדת לה הזכות להגדרה עצמית,כי כע

 ובחר ללחו למע 1977עורר את סוגיית הזכות להגדרה עצמית בבחירות הכלליות של שנת זה שכי הוא 

 101.עצמאות פוליטית ומעמד מדינתי

המדינה . לנקה הכחישה בעקביות את זכות של הטאמילי להגדרה עצמית וסירבה להכיר בע זהסרי

 תו נטרול רעיונות של חברה מולטי, עד לכדי הכנסת לקטגוריה של קבוצת מיעוטמפעלה לצמצו

ימה את לנקה גינתה והאשממשלת סרי. דחיית טענת הטאמילי ללאומיות ומולדתו, אתנית ופלורליסטית

הניחה את הבעיה היא  בפועלה באופ זה –הפרדה וטרוריז ומעורבות במאבק חמוש , בעדתיות LTTEה

 102.כמצויה בעול אידיאולוגי שונה לחלוטי

                                                 
99  Drake, C. J. M. (1998). “The Role of Ideology in Terrorist’s Target Selection”. In: Terrorism and Political 
     Violence, Frank Cass, Vol. 10, No. 2.,  p. 54. 
100  Ibid, pp. 54-56. 
101 http://eelam.com/freedom_struggle/ltte_publ/strug_for_just/armed.html 
102 http://eelam.com/freedom_struggle/ltte_publ/strug_for_just/armed.html 
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 ביסס את רעיונותיו המהפכניי לגבי מלחמתו של הע, )"הנתיב הזוהר"( PCP ה,מבחינה אידיאולוגית

הנו ממשיכה של האסטרטגיה " הנתיב הזוהר. "לני ומאו, סכראמעל פיתוח רעיונותיה של , הפרואני

 מוצא אחיזתלפתח , המאפשרת לו לפעול בקבוצות קטנות בתחילה, חמת ע ממושכתמלהמאואיסטית של 

המבוססת על אמו עוצמה . ולבסו להקי את הערי בכדי לאחוז בעוצמה כלל לאומית, באזורי הכפר

 כוח ,באזורי הבסיס של המהפכה. מעצמה אימפריאלית אחת או אחרת שאינו תלוי ב–וביטחו עצמי 

יחד ע כוחות ,  הפועלי ובעלי המו–אלו שמעול לא היה ביד כוח אמיתי . פוליטי חדש הוא שפורח

 מונעי לצאת מתו מצודת הדיכוי של הסדר היש אשר כפה עוני מעמד הביניי המשתייכי אל 

המקופחות ביותר מכל , הנשי המקומיות… מאות שנות מסורת נשברות.ואומללות על הע הפרואני

חברה . מפקדי צבא ומנהיגי מפלגות,  לצעוד קדימה כלוחמות המהפכה כעתמשוחררות, החברה הפרואנית

 – את חזו הקדמה של העול המהפכני במלואו תחת ביטול כל צורות השליטה היא שמביאה, חדשה זו

 103".ת והלאומיתהגזעי, המגדרית, המעמדית

, Kahane.orgבאמצעות האתר " רעיו היהודי האותנטי" מפי את "כהנא חי"האתר שהקימה תנועת 

" כהנא חי"תנועת .  וכ דר הפרסומי ונאומי הדוברי המופיעי באתר זה,שידורי רדיו ודואר אלקטרוני

רעיונית של הפילוסופיתעליה מושתתת ראייתו ,  את נקודות המפתחבאתר האינטרנט שהקימה המציג

 –) להל מוצגות נקודות נבחרות( באופ תמציתי ומוש את עי הקורא ,הארגו

 .גורל היהודי הוא הגורל הנבחר– ישראל היא האר המובטחת –היהודי ה הע הנבחר . 1"  

 תמובחנ  חוזקה והמשכיותה של האומה היהודית כאומה–התורה הופכת את היהודי למיוחדי . 2

 .מקושרת אל רמת הקשר שלנו אל התורה

 .אמונה באל המשולבת ע העשייה היהודית היא מרש בטוח לגאולה וניצחו. 3

 אלו שאינ יהודי רשאי.  ישראל היא המולדת האקסלוסיבית של היהודי–ישראל שייכת ליהודי . 4

. הבסיסיי ת ואת תנאי התורהלגור במדינה היהודית רק א יקבלו באופ מוחלט את הריבונות היהודי

 !.זו הסיבה בגינה הערבי העויני חייבי ללכת
ניידי הנית למכירה לכל המרבה   ישראל אינה נכס דלאאי כניעה של המולדת היהודית לערבי . 5

ישראל היא המולדת ההיסטורית . ואי לא אחד את הזכות להיכנע לידי הטרוריסט האלי ביותר במחיר

את הזכות הזו שניתנה מלידה השייכת  לא יהודי לא עומדת הזכות לנטוש .היהודי הע  של כלוהתנכית

 .הבאי ולדורות לכל היהודי

  ,ברמה הלאומית   יהודי מעבר לי יכולי לפעול אל תעמוד באפס מעשה –אהבת ישראל והיהודי . 6

 יטחונ של היהודי בישראל שהפכו למע הצלת בני ערובה או שבויי יהודי או ללחו עבור ב  

 104".מפאת יהדות    למטרה

מציע האתר למבקרי בו להתעדכ מעת לעת בפרשנויות ובהשקפות על סוגיות שהועלו על, בנוס על כ

ב וכ להתעדכ "תגובות על אירועי בישראל ובארה,  שוניידי אישיידי מנהיגי הארגו בעבר ועל

 .העולבפעילויות הארגו ברחבי 
את העקרונות לפיה מונחה , "זהות ויעדי: חזבאללה "מציג באמצעות הכותרת, "החזבאללה"ארגו 

, חברתי, הופעתה מבוססת על עירוב אידיאולוגי. החזבאללה הוא תנועת מאבק איסלאמית "הארגו 

 מכריעי עברו על הארגו רגעי, כתוצאה מרקע זה. איסלאמיבתו הקשר לבנוני, פוליטי וכלכלי

צומת זו האיצה את . 1982כאשר אחד מה הוא הפלישה הציונית אל לבנו בשנת , בהיסטוריה שלו

הנוכחות והקיו של ארגו החזבאללה  כתנועת מאבק המסונפת אל המאבק הממוש והמורכב ע האויב 

                                                 
103  http://www.csrp.org/history.htm 
104  http://www.kahane.org/philosophy.htm 
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סוד הזהות של הוא שהביא ליי, הכיבוש הציוני של האדמות הערביות ככלל והלבנוניות בפרט. הציוני

 לכ נית להוסי את האידיאלי החברתיי. החזבאללה כתנועת מאבק הפועלת כנגד האויב הציוני

היותה של תנועת החזבאללה , גור חשוב נוס הנו.  בלבנוShiaa תרבותיי של הפוליטייכלכליי

. על החוק האיסלאמיהמבוססת , ידי חזו אוניברסלי של הקמת חברה איסלאמית עולמיתמונחית על

שהיה ג , מנהיג המהפכה האיסלאמית באירא, ראיית עול זו הושתתה על תורתו של אייטולה חומייני

המהפכנות יישמה בצורה כללית ג את ביטויי . 1989 חזבאללה עד מותו בשל המנהיג הרוחני העליו 

 הקשרי הדתיי והאידיאולוגיי .דיכויה והצביעות,  היהירות,"השט הגדול "– האיסלא כנגד המערב

 לאחת מתנועות המאבק המובילות "חזבאללה"והתמיכה של אירא בחזבאללה ה שהאיצו את הפיכת 

. ההתנגדות האיסלאמית כוונה לפגיעה ישירה באויב הציוני ובהכרחתו לסגת .כנגד האויב הציוני

. אידיאלי דתיי בה מבוססת על והלגיטימציה למלחמתו, "ישראל"קיומה של אינו מכיר ב" חזבאללה"

אידיאל אחר .  הארגושמדגיש בי האידיאלי "שחרור ירושלי"את הסיסמא של נית למצוא , על רקע זה

 . עולמית כלל ממשלה איסלאמיתה שלשל ההתנגדות האיסלאמית הוא ייסוד

כדת השואפת ג האיסלא מוצ. הארגו רואה עצמו כמחויב להציג את התמונה האמיתית של האיסלא

חותר הוא הסוג הוא  סוג האיסלא אליו ,לטענת הארגו.  על זכויות האדוהמגנה צדק להשגת

 שלו וצדק עבור ויעדו הוא להבטיח, אהמרוחק משימוש באלימות וכפייה מכל סוג שהו…"מתורבת"ה

א באופ אינו מחפש לייש את האיסל" החזבאללה. "ללא כל התחשבות בגזע או דת, האנושות כולה

 את ההזדמנות לרוב לקבל זאת או שמא המעניקי, באמצעות הפוליטיקה ותו חתירה לשלואלא , כוחני

 105".לסרב

 פעילות שכיחה שמציעי אתרי הטרור למבקריה היא שיטוט אל אתרי אחרי באמצעות קישורי  

(LINKS) כמו אתרי עיתונות , רגומוצעי אתרי בעלי קרבה אידיאולוגית לא, גולשל. הנמצאי באתר

בסיס האידיאולוגי עליו ל  המחייבות נית לראות כי לצד106.או אתרי ארגוני המפגיני סולידריות עמו

הפעילות , ובאופ דומה. שימש המאבק ג כמנו להשגת נכסי פוליטיי, נשע מאבק של ארגוני הטרור

. ידיאולוגיות עליה מושתתות קבוצות אלוכנגד האויב משמשת כמנו לגיוס תמיכה עממית לתנועה ולא

מגדירה למעשה את , יד באתרי האינטרנט שהקימוכפי שהנה מוצגת על, האידיאולוגיה של ארגוני הטרור

האידיאולוגיה של קבוצות הטרור מנסה , כלומר. האופ בו תופסי חברי הקבוצה את העול שסביב

 .של הארגו ומול את אלו החפי מפשע או מאשמה את אויביו " ה"מול ה" אנחנו"להדגיש את ה

 

                                                 
105  http://www.hizbollah.org/english/frames/index_eg.htm 

 .57' עמ, שם, צפתי ויימן ו106
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 האינטרנט ככלי אינפורמטיבי ותעמולתי  3.3

 מאפשר לקבוצות המחאה להציג את ,אדהעלות הזולה ופוטנציאל הגישה הנרחב עבור מיליוני בני

 107. לקהלי הפוקדי את אתריהתו באמצעות סיפוק אינפורמציה אודות עמדתעמולת

לאפיי את התבניות הללו  בחרתי.  האתרי על בסיס תבניות דומות וחופפות במידה רבהבנויי, ככלל

 :בצורה הבאה

   אינפורמציה אודות הארגו. א

כוללת מידע על ההיסטוריה של הארגו וביוגרפיות  , המוצגת באתרי הטרורביותרהאינפורמציה השכיחה 

 מרחיבי בסקירת ההיסטוריה  במחקר הנוכחיתחומרבית האתרי שנו. של מנהיגיו או של אישי בולטי

ארגוני נית לראות כי , כמו כ. התפתחותודר פעילויות בולטות בעבר ו, הרקע להקמתו, של הארגו

. נוטי להרבות בהצגת מפות של השטח הקשור לפעילותו של הארגו, בדלניי או טריטוריאליי, לאומיי

 ובאתר הטאמילי מופיע ,אפס ואינפורמציה עליו'פה על חבל ציבאתר הזאפטיסטי מופיעה מ, כ למשל

המתארת את שטחה ואת השטח בו גיאוגרפית מפה המלווה ב ,לנקהל סריש  היסטורי על יצירתהמידע

מעי  ביתר האתרי הנחקרי לא מופיעות מפות שטח 108.מעוניני הטאמילי להקי מדינה עצמאית

כמה מ .  בעמוד הפותח של האתר את סמלי הארגווהגי להציגכאלו הנ, ארגונימקרב ה ניש. אלו

א שרוב . ללו ההסמליאת " להוריד"א מציעי למבקרי את האפשרות , "כהנא חי "דוגמת, האתרי

, אתרי האינטרנט נוטי להסתיר את האופי האלי של ארגוני הטרור ומדגישי את אופיו רוד השלו

 כי בסמלי ,נית לראות בבירור. ר בא לידי ביטוי בסמלי הארגוניאי הדב,  של הארגו,לכאורה

 שימוש המעידי עלהמופיעי בעמודי הבית של האתרי מופיעי דווקא כלי נשק או סממני אחרי 

 ואילו באתר נוטפת דהסכי  moqamama.orgבאתר ההחזבאללה מציג ארגו , באופ זה. בכוח ואלימות

באתר ה,  נשקאוחזי בכלימציג לוחמי רעולי פני ה" הנתיב הזוהר". ג רובה מוצhisbollah.orgה

ELNובאתר הטאמילי , מופיע סמל האגרו המונ" כהנא חי"באתר ,  מונ רובה ופטיש המוצלב ע סכי

 .שעו מתקתק על רקע מפת חבל האר

דעת , קהל התומכי: שוני  כי ארגוני הטרור מבצעי פנייה אל מספר קהלי,ממבט כולל נית לראות

 )אל יתר הקהלי תובא התייחסות בהמש הפרק (קהל היעד הראשו. הקהל הבינלאומית וקהל הגולשי

זאת אפשר ללמוד מ מגוו המוצרי הרב אות מציעי . אליו מבוצעת הפנייה הוא קהל התומכי

ג . לי וקלטות ווידאו ואודיודג, חולצות מודפסות, סטיקרי: האתרי המוצעי לתומכי ולמעריצי

והנתיב הזוהר " כהנא חי"תנועת , דוגמת הסיסמאות של ארגו החזבאללה, הסיסמאות באתרי אלו

אופיו הממוסחר של , יתר על כ 109.מרבות לפנות ומיועדות אל קהל התומכי, שהוצגו בפרק הקוד

דר חומרי אתרי הטרור להציע לרכוש  מרבית האינטרנט בא לידי ביטוי באופ מובהק וגלוי בנטיית של

, חולצות,  לרכוש סרטי וידאואפשרות" הנתיב הזוהר " כ מציע–באמצעות כרטיסי אשראי , הרשת

מעמיד לרשות קהל המבקרי מרכז קניות וגלריית " כהנא חי"ארגו , דגלי וכרזות הארגו, ספרי

ו קליפי אודות פעולותיו שלו אוידוות בוארגו החזבאללה מציע לגולשי את האפשרות לצפ, תמונות

 110.והאגרסיבית הרבה של האויב הציוני

                                                 
107  Kushner, H., OP. CIT, p. 214. 

 .51' עמ, שם,  ויימן וצפתי108
 .56' עמ, שם 109

110  http://www.moqawama.tv/page2/f_gallery.htm 
                                .                                52-53, 'עמ, שם, ויימן וצפתי



 32

 אינפורמציה אודות מטרות פוליטיות. ב

מידע אקטואלי , נוטי לספק אינפורמציה על המטרות הפוליטיות של הארגוא ארגוני טרור רבי 

בה עסקתי " (אידיאולוגיה" בי למרות הדמיו. וכ נוהגי להציג את עצמ בפני העול הרחב, אודותיו

בעוד , לתפיסתי. בחרתי להקדיש לסוגיית המטרות הפוליטיות פרק נפרד, "מטרות פוליטיות"ו) בפרק השני

מטרות פוליטיות ה , אידיאולוגיה מתייחסת אל הבסיס הרעיוני עליו מושתתת פעילותו של הארגו

שנית למצוא נקודות ממשק בי ,  אני מודעת לכ,ג כ.  וארגווייחודיות לכל ארגו, ספציפיות יותר

 . השניי

באה לידי ביטוי , על פיה טרור הוא כלי להשגת מטרות פוליטיות, התפיסה עליה מושתת מחקר זה

 .בהתעקשות ארגוני הטרור לציי יעדי ספציפיי אל מול ה מפני את משאביה

  – הזאפטיסטיכ לדוגמא טוע האתר 

אומית הנה הכרחית ושוכנת בקרב הע כבר הלריבונות ה… שנות מאבק500אנו תוצר של "

לע ישנה באופ תמידי הזכות …לסייע לע כל כוח פוליטי נובע מ הע ומטרתו. מבראשית

לפי חוקתנו והצהרת , לפיכ .באופ שאי להגבילו, לשנות ולהתאי את צורת משטר

ידי  עלהחזירו את הלגיטימציה ויציבות אנו מבקשי שכוחות אחרי של האומה י,המלחמה

 לשמור ,אנו מבקשי בנוס מ הארגוני הבינלאומיי והצלב האדו. הפלת הדיקטטורה

כ שמאמצנו יצאו אל הפועל באותה עת בה נג על האוכלוסייה , תינונורבוולווסת את ק

חורטי , כזרוע החמושה של מאבקנו לשחרור לאומי  EZLN אנו מעצבי את ה. האזרחית

 נית לראות כי צבא השחרור 111". אל תו המאבקותועל דגלנו את אותיותיו ונושאי א

 ,תוכאי נוספי להצטר אל שורותיו על מנת לממש את תביעוהזאפטיסטי קורא לעמי מד

! דמוקרטיה " מזמי את כול להצטר אל המאמצי והמשימות הנדרשות תחת הכותרתו

, וביחד, אנו קוראי לה.  של הע האינדיאני במקסיקושעתוג זוהי " 112!".צדק! שחרור

  113".ההגיו והאמת נתנו לנו, ביכולתנו להמשי במאבק למע השגת הזכויות שההיסטוריה

 .כי בדר זו קורא הארגו  אל הע האינדיאני להצטר למאבק, נית לראות

שבה מנוסחות מטרותיו , "סטיצבא השחרור הזאפטי"ההצהרה הראשונה במספר של  מוצגת, באתר

 :כדלקמ, צבאיות של הארגוהפוליטיות

הגנה על האוכלוסייה , התגברות על הצבא המקסיקני הפדרלי, קידו הו המדינה, ראשית"

 זאת יוענק. האזרחית ומת  הזכות החופשית לבחור באופ דמוקרטי את רשויות שלטונ

יי האסירי והסגרת כל הפצועי לידי ארגו מת כבוד לח, שנית. לע באזורי המשוחררי

שיפוט כנגד כל חיילי הצבא הפדרלי /יזימת פסק די, שלישית .הצלב האדו הבינלאומי

המואשמי בהיות , המקסיקני והמשטרה הפוליטית שקיבלה מימו ואימו מגורמי זרי

, סייה האזרחיתבוגדי במדינה וכנגד כל אלו שדיכאו והתייחסו באופ מחפיר אל האוכלו

יצירת כוחות חדשי של כל אלו מבי המקסיקני , רביעית .אד חסרי ישעשדדו וגנבו מבני

כולל אלו שהשתייכו אל חיילי האויב א הבטיחו , המראי עניי בהצטרפות אל המאבק

אנו קוראי לכניעה , חמישית .לקבל פקודות מהמפקד הכללי של צבא השחרור הזאפטיסטי

                                                 
111  http://www.ezln.org/&prev 
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113  http://www.ezln.org/&prev 



 33

הפסקה מיידית , שישית .ל מפקדת האויב לפני שנתחיל בקרב הכולל אובד חייללא תנאי ש

  EZLN."114ידי השל גזילת משאבינו הטבעיי באזורי הנשלטי על

הוא , מביע תמיכה באוכלוסייה האזרחית וכמטרתו הפוליטית הראשונה במספר צבא השחרור הזאפטיסטי

. הלגיטימציה והריבונות הלאומית, הסדר, קיותמציג בראש ובראשונה את ההכרחיות בשיקו החו

המאופיי בהפרדת , רואה הארגו את הכלי ליצירת מעבר לאומי אל ממשל דמוקרטי, באמצעי המאבק

 115.לגיטימציה ושוויו, רפורמה בבחירות במוב קיומ של בחירות נקיות, המערכת המפלגתית מ הממשל

והכוחות , האזורי, הכרה בכל הלאומי, ייממשלתמת אפשרות להשתתפות של גורמי לא

יצירת גו מחוקק חדש וחוקה חדשה וכ הכרה בכל הקבוצות השונות ובזכות . הפוליטיי המקומיי

רואה עצמו הארגו כגור לאומי משחרר על אדמת מקסיקו וקורא ליצירתה , ככלל. לאוטונומיה אזרחית

דורש ,  כמו כ116".ד וגיוס במקסיקו ובכל רחבי העולחברה אזרחית בינלאומית בעלת יכולת ניו"של 

ממשלת מקסיקו תשנה מהלכיה ותמלא את השאיפה להכרה בזכויות האזרחי המקומיי ", הארגו כי

 117.האלימות מובלעת והיא המוצא האחרו". ובתרבות

לרדיקלי  המאבק הפוליטי הטאמילי נהפ , מעלי באתר את הטענה לפיה"נמרי השחרור הטאמיליי"

זו הפע הראשונה בהיסטוריה של  היתה 1972.118 בשנת (LTTE)  המריביותר לצד היווצרותה של תנועת

לחו למע זכויותיה הפוליטיות של האומה על מנת לשבה הופיעה תנועת גרילה חמושה , הע הטאמילי

הפ , ת התנועהע הופע. ידי נקיטת התנגדות עיקשתולהתעמת ע האלימות המדינתית על, הטאמילית

 119.מאבק חמוש זה לממוסד והוגדר כמאבק פוליטי של הע הטאמילי

 מנהיגיו הפוליטיי את ייסדו,  חוסר הביטחו של הע הטאמיליבתחושת הצמיחה המהירה על רקע

  – והי הבסיסיויעדיה  שמטרתה, 1976בשנת , החזית המאוחדת לשחרור טאמיל

אשר , חילונית וסוציאליסטית, ריבונית, פשיתבנייה מחודשת של מדינה טאמילית חו"

זאת במטרה לשמור , זכות מולדת בכל אומה באשר היא, מבוססת על הזכות להגדרה עצמית

, בעת הבחירות הכלליות, 1977 בשנת 120".על קיומה הממשי של האומה הטאמילית באר זו

ממנו מנדט  אל הע הטאמילי במטרה לקבל TULP)(מפלגה הפוליטית הטאמילית  התהפנ

האומה הטאמילית חייבת לקבל החלטה באשר לייסוד  " לייסוד מדינה עצמאית עבור

נמרי השחרור הטאמילי יביאו את …ריבונותה במולדתה על בסיס של הגדרה עצמית

  121".ידי פעולה ישירה של מאבקידי אמצעי שלו או עלהחוקה לכדי פעולה ה על

טאמילי הדגישה את ראיית את מאבקו של הע כבעל טבע הצהרת המפורשת של נמרי השחרור ה

הואיל וכל כוחות ההגיו האחרי , אנו תנועת שחרור שנאלצה למצוא מקו מפלט בכוח הזרוע "–חוקי 

תחת תנאי דיכוי לאומי והעצמת הטרור , בנוס. לנקה בעברנכשלו לשכנע בזה אחר זה את ממשלת סרי

. נה נפרדת נעשתה לביטוי הלוגי היחידי של הע הטאמילי המדוכאהדרישה למדי, המדיני כנגד עמנו
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 רואי עצמ כתנועת השחרור של LTTEה122 ".מאבקנו החמוש מהוה ביטוי לוגי של פרסומנו הפומבי

כנגד , אנו לוחמי למע שחרורו של עמנו וכנגד הטירא הגזעני. אנו ארגו לאומי ליברלי "הע הטאמילי 

. למאבקנו ישנו יעד פוליטי לגיטימי המבוסס על הזכות להגדרה עצמית. מדינת הטרורכיבוש צבאי וכנגד 

 123."אנו לא מטורפי נפשית המבצעי מעשי אלימות מתו גזענות ופנאטיות דתית, אנו לא טרוריסטי

הגור שהעניק את הדחיפה לעליית תנועת הגרילה , ELNפי האתר של הארגו הקולומביאני הג על

לצד , והחוקיתהכלכליתהפוליטית של המציאות החברתיתה מורכבותהוא, המהפכני החמושוהמאבק 

 . הזדמנויות החיי שנמנעו מרוב הע הקולומביאני

גדיר זאת המעמד השליט היה מכפי ש,  אינדיבידואליניעאי זו תוצאת שאיפה או מ"

 לשינוי החברה איה אלו הקורשורשי היסטוריי וחברתיי עמוקי , אלא. בקולומביה

 אפשרויותסגרה את הש היא, שניהלה מלחמה כנגד הע,  התנהגות הממשלה.הקולומביאנית

העליוני על התחתוני שהובילה   היתה זו האלימות של124.אלימיאמצעי בלתישימוש בל

 125."לעלייתו של צבא השחרור הלאומי הקולומביאני

  – מטרתו הפוליטית היא, לפי דברי הארגו

המפלגות ,  דמוקרטי חדש הכולל השתתפות של כל הארגוני החברתיילמשמצור לי"

 המהפכניי ישנו התפקיד גורמישבה ל, הפוליטיות השונות וכוחות פעילי נוספי

יעניש על שחיתות  ואזרחותאת ההשאיפה היא ליצור גו שיפוטי שיקד . המנהיגותי המוביל

הגדרה לאומית עצמית , פי חוש פטריוטי של ריבונות פועל עלELNה. ופשעי כנגד האנושות

 מנהיג 126".לאומייב וכוחות אימפריאליי נוספי דוגמת איגודי על"כנגד ארה, ועצמאות

, גו עבור הקולומביאני החדשי שגורשו ממדינת"כותו מציג א, אנטוניו גרסיה, ארגוה

רגו שנולד מקרב אות אנשי אנו א. מ המערכת הכלכלית ואי הצדק החברתי שנוצר בה

מדינה שבה גירוש פוליטי אינו . כלכלי בקולומביהואנו לוחמי במטרה לבנות סדר פוליטי

 127".דר השתתפותה של רוב רובה של האוכלוסייה, קיי עוד והיכ שנית לפתור בעיות

  –תו לגבי הקונפליקט כ יי מנסח את זווית ראELNה 

היא האמצעי היחידי האפשרי , ל כל האכזריות בה והכאבמלחמה ע, באופ פרדוכסלי"

מהפכה , אול מלחמה. שביכולתו לשבור את שלטו הטרור של בעלי העוצמה על החלשי

אנושי שיעדו לבנות מחדש חלומות ותקוות של מיליוני הנה בעלת ממד פוליטי, מלחמתית

וליטית וחברתית שנכפתה ידי מערכת פנרצחו ונוצלו באכזריות על, גברי ונשי שגורשו

עובדה זו מובילה למערכת יחסי פרדוכסלית . כלכליי השולטימצד הכוחות הפוליטיי

 128".לעשות מלחמה במטרה להשיג שלו ע צדק חברתי היא התמצית .בי מלחמה ושלו

 ולמרות שאי מי שטוע כי תהלי השלו "התנועה מפיצה במצעה הפוליטי מסרי רבי של שלו 

רוב הצופי בו בקולומביה מסכימי כי הוא נע קדימה ורצוי להקדיש לו תמיכה , מתקד באופ חלק

  מצדד,כמו כ 130!".חובה לעצור את המלחמה המלוכלכת מייד, על מנת להג על האזרחי "129.מרובה
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זאת מתו היותה מורכבת , תהלי השלוגיבוש הארגו בהשתתפותה של הקהילה הבינלאומית ב

  131".מויות פוליטיות שמשימת ההכרחית תהיה להג על התהלי יותר ממדינתנוד"מ

כתופעה מוכרת ,  רואה בהתנגדותו העממית החמושה כנגד האויבי הסחטני"החזבאללה"ארגו 

. ומתאר בלשו ציורית את המהלכי שהביאו לגיבוש עמדותיו הפוליטיות, בהיסטוריה של כל העמי

כי הע הוא שעושה שימוש בהתנגדות חמושה על מנת להתמודד , היא" ת העהתנגדו"משמעות המונח 

היא התופעה , שהעלתה הערצה עמוקה והמריצה רגשות, ההתנגדות הלבנונית", לדבריו 132".מול אויביו

 133".והאירוע הגדול ביותר בהיסטוריה של הקונפליקט היהודי ערבי

  –את משימותיו נוטה הארגו לתאר  בלשו ציורית 

ולאחר יותר מחודשיי , 1982האויב הישראלי הנחית את מהלומת המלחמה בלבנו ביוני "

מכריחי את הפלסטיני לפנות את , של קרבות אכזריי חדרו אל תו לב הבירה הלבנונית

ההתנגדות , תחת צלו של הכיבוש הדכאני הישראלי וכנגד דממת המוות הערבית. המדינה

עלתה כמו זריחת השחר , ")ההתנגדות האיסלאמית"ר כונתה מאוחר יות(הלבנונית העממית 

הצליחה החזית להשיג ניצחונות מרשימי רבי שהביאו , לאחר זמ קצר. לאחר לילה ארו

אל מצב של גיבוש סדקי פוליטיי ולידי ישות , תשישות וגרימת סבל, ממצב של בלבול

תנגדות וזכותה של האוכלוסייה עלתה השאלה בנוגע ליעדי הה, החל מנקודה זו ואיל. אחת

הוא עמידה נוכח , כיו האתגר העיקרי עמו מתמודדי הערבי …האזרחית לשאת נשק

 134".הכיבוש והפעולות האכזריות של האויב הציוני

משימות המיליציה היו לאייש , 1985 שטחה של לבנו במ" הישראלי"הכוחות נסיגת מאז , לפי הארגו

על מנת למנוע התנגדות עקב החדירות מאזור , ישירה" ישראלית"שליטה את עמדות קו החזית תחת 

. התוקפנות הישראלית לא צריכה להיוותר ללא עונש כאילו דבר לא קרה"כמו כ טוע הארגו כי . הכיבוש

ובה , 425יש להמשי ולדרוש את הוצאתה לפועל של החלטת , על בסיס החוק הבינלאומי הכללי בלבנו

, יש צור לתעד את כל הנזקי.  עד לימינו אנו1948בלבנו מאז " ישראל"נזק הנעשה בידי לתעד כל , בעת

יש להערי את כמות  , כמו כ. והקדושי המעוני גניבת הרכוש התרבותי ורשימה של כל בעלי המו

במטרה להגיש תביעות , 1978מאז , כמו מי וקרקע, הגניבה המאורגנת של משאבי הטבע הלבנוני

 135".ישראל"טיות כנגד משפ

ארגו החזבאללה מפליג בטיעוני הצדקת קיומה של ההתנגדות העממית ומייחסה בעיקר , נית לראות כי

נמצא כי אי  ,א נבח בתשומת לב מרבית את החוק הבינלאומי", מתו הטיעו כי, אל החוק הבינלאומי

 136".ה חמושות וה לא חמושות, דותכל מניעה עבור אזרחי השטחי הכבושי מלפתוח בפעילויות התנג

 מזווית ראייתו של  טרוריז ישראלי חלק נכבד מאתר החזבאללה מתמקד בפעילות הישראלית , במקביל

נגד קיומה , 1984בהמשכיות התוקפנות על מדינת לבנו מאז " ישראל"אנו רואי את הסכנה מ "הארגו 

 137".רות במגוו ארגוני אזוריי ועולמייהנהנית מחב, של לבנו כמדינה ריבונית ועצמאית

                                                                                                                                                         
130 http://www.web.net/eln/Peace/Political_Solution.html 

 131 http://www.web.net/eln/Peace/Political_Solution.html 
132 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
133 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
134 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
135 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
136 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
137 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
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האתר .  שונה מבחינת האינפורמציה המוצגת בו מיתר האתרי שהוצגו לעיל"כהנא חי"האתר של תנועת 

 כ לדוגמא בביוגרפיה של הרב מאיר כהנא  ביוגרפיות של מנהיגיו על רקע, אודותיו אינפורמציה מספק

רמה הקוראת לגירוש האוכלוסייה הערבית העוינת מתו כפלטפו, "מוצגת משנתה של תנועת כ, ל"ז

כהנא האמי שיישוב . "סיפוח השטחי והזכות להתיישבות אולטימטיבית יהודית בישראל, תחומי ישראל

הוא חזה אוטונומיה ונסיגה . הקרקע מבלי לגרש את האוכלוסייה הערבית העוינת ממנה לא יהיה יעיל

 138".דיוויד ולפני שחשבו בכלל על הצהרת העקרונות של אוסלו קמפהרבה לפני חתימת הליכוד על הסכמי

, ל" של בנימי זאב כהנא זהיא זו, המוצגת באתר , המבטאת את הלכי רוחה של התנועהביוגרפיה נוספת

 . מפורסמת כבשגרה באתר139" של תורהכהדר"אשר פרשתו 

 המבטאת את זווית 140"ודהפרשנות מיה"רובו הניכר של האתר מיוחס ל, מבחינת התכני נראה כי

  – אירועי אקטואליי שבשגרה לגבי" כהנא חי"תה של תנועת יירא

ידי ישראל מענישה רוצחי על: " פורסמה הכותרת הבאה באתר19.5.2002 בתארי ה"

תגובתה הסרקסטית של תנועת כהנא ". תשלו כל ההוצאות של חופשה במקו שטו שמש

אי החוק הישראלי הציגו גישה חדשה לחלוטי של מניעה ממצי! הידד לליברליז": על כ

. למאמ בינלאומי" פלסטיני"ייתכ כי דבר זה יהפו את הטרור ה!. חופשה: וענישת רוצחי

 141".רצחו יהודי וקבלו חופשה בחינ, בואו לישראל? ח ולח באוזבקיסטא

 את מטרותיו הפוליטיות "הרהנתיב הזו"מבטא האתר שהקי ארגו , בהשוואה לאתרי שהוצגו לעיל

  באופ הברור ביותר  

ב לגבי סדר עולמי "המהפכה שעלתה מתו הע הפרואני העמידה איו גדול לתוכניות ארה"

 ועדיי המאבק ניצב מול אתגרי חדשי ,  שני16 מלחמת הע התפתחה במש 142.חדש

. עבורו מוטל על הכ שבו כל מה שלח הע הפרואני הרגע הקריטי ביותר בהיסטוריה 

נוצר קו פוליטי הקורא לע לסיי או , גוזמ וקשיי אחרי' מתו הקשר מעצרו של דר

 דחתה  CSRPה. ע המשטר הפרואני" שיחות שלו"לדחות את המלחמה וללחו למע 

המפלגות והארגוני . נשבעה להלח כנגדה והמשיכה להוביל מאבק חמוש, את ההצעה

קראו לאנשי העול ליטול חלק , נועה המהפכנית האינטרנציונליתהמאואיסטי של הת

  143".במאבק להגנת מלחמת הע בפרו ולתמיכה בארגו במאבקו

  :מבוטא בצורה הבאה CSRPעקרו האחדות שעליו מושתת תפיסת העול של ה

, מהפכה זו. מלחמת הע בפרו היא חשובה במיוחד לכל העמי המדוכאי בעול כולו"

פועלת להיווצרותה ") נתיב הזוהר"המוכרת כ(ידי המפלגה הקומוניסטית בפרו  עלהמובלת

כל אספקט של הסדר החברתי , בכבש הזוהר של מלחמת הע. של חברה רדיקלית חדשה

דר גזענות וכלה בדיכוי ,  החל מניצול ודיכויי של הפועלי והאיכריהיש מאותגר 

פרו מכירי באחריותנו לבנות תמיכה פוליטית לש בוועדה לתמיכה במהפכה ב, אנו. נשי

  144."כ

                                                 
138 http://www.kahane.org/biography.html 
139 http://www.kahane.org/hebrew/ 
140 http://www.kahane.org/daily1.htm 
141 http://www.kahane.org/cgi-bin/frame.pl?loc=http://www.judea.org/daily1.htm 
142 http://www.csrp.org/history.htm 
143 http://www.csrp.org/history.htm 
144 http://www.csrp.org/point.htm 
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 :מטרתנו היא לבנות ארגו לאומי במטרה להשיג את היעדי הבסיסיי הבאי

 ידי המפלגההמובלת על, פיתוח תמיכה פוליטית בעממיות מלחמת הע בפרו. 1

 . הקומוניסטית בפרו  

 וחומרי נוספי שיסייעו לאנשיהפצה והסברה של כתבי המפלגה הקומוניסטית בפרו . 2

 תו התנגדות לחשיפת שקרי והוצאת דיבה על ,    להבי על מה נסובה למעשה המהפכה

 .   המהפכה

 .חשיפה וארגו של אופוזיציה רחבה כנגד הטרור המבוצע כנגד המהפכה והע הפרואני. 3

  בעיקר ובמיוחדחשיפה וארגו של אופוזיציה מסיבית כנגד ההתערבות הזרה בפרו . 4

 145.ב"   ארה

 

דעת   שני סוגי קהלי יעד נוספי ניסיו לפנות אל מפעיליה עשועולה כי , האתרי שהוצגו לעילבמרבית 

נית ללמוד על כ מבחירת . אינ מעורי ומעורבי בסכסואשר  הגולשיקהל  ואל הקהל הבינלאומית

יעדיו , אר בהרחבה את הרקע ההיסטורי להקמתולת, של כותבי האתר למסור מידע בסיסי על הארגו

חשוב לציי . וכ בעצ השימוש בשפה האנגלית בנוס על השפה המקומית של תומכי הארגו, הפוליטיי

דוגמא לכ נית . נעשה השימוש בשפות זרות נוספות על מנת להגיע אל קהל יעד רחב יותר, כי לעיתי

 146,147.הפורטוגזית והאיטלקית, הספרדית, בשפה האנגליתבו מוצע מידע , למצוא באתר הזאפטיסטי

 

 סוגיות בה עוסקי הארגוני. ג

 מחברות בי אתרי האינטרנט של מקבילותכי שלוש סוגיות , מבחינת הנושאי המוצגי באתרי עולה

. סוגיית חופש הביטוי וכ סוגיית המעצרי הפוליטיי, סוגיית האסירי הפוליטיי  תנועות הטרור

ומקור מתרבויות ומאזורי  זהי  של התנועות הללו אינ הואיל ומניעיה,מגמה זו מפתיעה למדי

  148.גיאוגרפיי שוני ברחבי העול

כיו …" כי מדגיש,  הקולומביאניELN  אתר ה  והמעצרי הפוליטייסוגיית האסירי הפוליטיי

.  מתוכ לא הועמדו לדי20% ה אסירי ש.  נפש הכלואי בבתי הכלא בקולומביה40,000 ישנ יותר מ

, בנוס. ה נחטפו הואיל ונשלל מה החופש ללא סיבה. רבי מה נמצאי בכלא ללא סיבה מוצדקת

כ שיש ביכולתנו לומר כי הממשלה הקולומביאנית מניבה , הממשלה גובה ערבות גבוהה עבור שחרור

  149".רווח מכ

, כל האסירי בבתי הכלא ישוחררו "ודורש כי  האסירי וא בסוגיית נוגע ה"צבא השחרור הזאפטיסטי"

 150".אונס ומנהיגי מבצעי הברחת הסמי, מלבד מאלו האשמי ברצח

 אסירי פוליטיי 4000 כי בפרו ישנ יותר מ,  מציי א הוא בהרחבה את העובדה"הנתיב הזוהר"ארגו 

  151!".ליטיי בפרוהפסקת העינויי והניצול של האסירי הפו"וקורא ל

                                                 
145 http://www.csrp.org/point.htm 
 

 .56' עמ, שם,  ויימן וצפתי146
147 http://www.ezln.org [translated] 

 .51' עמ, שם,  ויימן וצפתי148
149 http://www.web.net/eln/News/Interview.html 
150 http://www.ezln.org 
151 http://www.csrp.org/alert.htm 
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ונת 'מציג מכתב למע שחרורו של ג, מגנה את המעצרי המנהליי" כהנא חי"אתר  כי ,בנוס נית לראות

שנערכו  ראיונות ציגוא מ, ב" אותו הוא מבקש מציבור הגולשי לשלוח ישירות אל נשיא ארה,פולארד

 152.ני הנוגעי אל מדינת ישראלבנושאי פוליטיי שו, ל"ז ע בנימי זאב כהנא ,מ הכלאבעבר 

כ . בקולומביה 153חופש הביטוי בהבהרחבה את נושא הפגיעמציי  ELNאתר ה   סוגיית חופש הביטוי

עיתונאי , יתרה מזאת…ממשלת סאמפר מפעילה צנזורה ומהדקת את הפיקוח על התקשורת- "לדוגמא 

 154".ת על  עיתו המפלגה הקומוניסטיתמדי שבוע יש התקפו…ביקורתיי ה קורבנות של מוות ועינויי

 ידי ממשלתעל חופש הביטוי את ההגבלות שהוטלו על מעלי על הפרק "נמרי השחרור הטאמיליי"

ידי הובאו לחזית עלה ש, זכויות אנוש ותרבות, הבנה אנושית, חברות אנושית "  וטועני כילנקהסרי

ה ג מבצעי תקיפות . לו שפועלי כנגד החירותנמרי השחרור אינ מהססי להעניש את א. הטאמילי

 155".לנקהידי ממשלת סרי באזור הטאמילי עלוכנגד הסינהילי החמושי שהתיישב

 להתנגד לאיסור החוקי לגולשי וקורא סוגיית חופש הביטוי מעלה א הוא על הפרק את "כהנא חי"אתר 

  –ב ובישראל "על פעילות הארגו בארה

אנו קוראי לכל האנשי . ב לחדול מ המרד אחר כהנא"רההמר את ממשלת א"

" כהנא חי"ו" "כ"המאמיני בחופש הביטוי ליצור קשר ע נציגיה ולדרוש כי השמות 

מאחר וה מעול לא היו , יוסרו מרשימת ארגוני הטרור של מחלקת המדינה האמריקאית

 יחדלו לרדו אחר תומכי כהנא זרז את נציגי לפנות אל הרשויות למע, כמו כ. טרוריסטי

דעות ורעיונות ? מדוע אי זה חוקי לחשו את רעיונותיו של כהנא. שפועלי להפצת משנתו

  156".אינ פצצות וזהו נושא קלאסי של חופש ביטוי

 : הקולומביאניELN  ארגו ה   סוגיות נוספות 

  157.הגנה על המשאבי הטבעיי. 1

  158.הפכהחשיבות של הנשי עבור המ. 2
. סחר הסמי הוא סוג של קרב בכל קצוות המדינה. חייבי לטפל בבעיה מבפני "בעיית הסמי . 3

אנו מחשיבי . חשוב לחפש אלטרנטיבות לאנשי המתפרנסי מכ, במטרה להשמיד את גידולי הסמי

  159".הואיל וסחר בסמי הנו פשע כנגד האנושות, נושא זה כמוסרי ביותר

 :"הזאפטיסטיצבא השחרור "

   :מהוות חלק מהותי מ המאבק המהפכני, לדברי הארגו,  הנשי–עבור המהפכה הנשי חשיבות של  .1

 160".תומכת המהפכה בדרישת לשוויו וצדק, בנוס ללקיחה בחשבו את מצב הנשי במקסיקו"

 :"נמרי השחרור הטאמילי"

 סמי ה סכנה לאנושות ולפיכ כל " כי , כי מדיניותו היאמדגיש את עמדתוהארגו  בעיית הסמי  .1

  161".     מקור של סחר בה  צרי להיות מושמד עד יסוד

                                                 
 152 www.kahane.org/political/23.html#1100 

153 http://www.web.net/eln/Rights/abusers_promo.html 
 .51-52' עמ, שם,  ויימן וצפתי154

155 http://eelam.com/analysis/international.html 
156 http://www.kahane.org   
     Apears in the buttom of the site’s homepage under the title:  “Email your U.S. representatives now!!!”. 

 157 http://www.web.net/eln/ELN/we_want.html 
158 http://www.web.net/eln/ELN/heart.html  

 159 http://www.web.net/eln/Peace/Political_Solution.html 
 160 http://www.ezln.org 
 161 http://eelam.com/analysis/international.html 
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האתרי מביאי . מנהיגי נאומי וכתבי של, מרכיב שכיח באתרי הטרור ה קומוניקטי של הארגו

, ההודעותלעיתונות כאשר המבקר יכול לדפד בי כפי שנשלחו כלשונ הודעות רשמיות של הארגוני 

 מציעי את הקומוניקטי וא קוראי למשתמשי זאפטיסטיה. פי תארי וכדומהלבחור הודעות על

ה עבודת של המפקדה ואי לאתר כל זכויות יוצרי : "להדפיס ולהפיצ, לתרגמ, להעתיק

כל המידע כמעט  " מציע גישה לעלוני של דוברי הארגו "הנתיב הזוהר"ג , בדומה לכ 162".עליה

 ואילו 163,"והחומרי של הארגו נגישי דר הדואר האלקטרוני ומפורסמי ה בספרדית וה באנגלית

 164.מציע פרשנות של פרשת השבוע מאת בנימי זאב כהנא והרב מאיר כהנא, "כהנא חי"אתר 

 

 חוסר אינפורמציה ותעמולה, אינפורמציהשימוש בדיס. ד

האינפורמציה הרצויה לה תו התעלמות מכזו  להציג את נטרנט כדיהאיארגוני הטרור נוטי לנצל את 

 מלאזכר את נזקי פעולותיו ELN כ למשל נמנע האתר הקולומביאני של ארגו ה.העלולה להזיק לה

התקיפה האחרונה של סייעני הממשל מביאה את  "מרבה לציי את הנפגעי הרבי מקרב כוחותיו , ומנגד

 אתר הארגו אפו במסרי של 165. קורבנות170 מתו 15  ל2001נכו לינואר , והאד שנטבחמספר בני

הואיל ואי הוא מאמי במדיניות של , אלימות וטוע כי אינו מבצע רציחות ולעול לא יבצע זאתשלו ואי

     המציאות על פני השטח כפי שמציי מכו המחקר של המרכז הבינתחומי בהרצליה,  יחד ע זאת166.רצח

)(ICT ,פעולות הארגו מאופיינות בחטיפת של עובדי זרי מטע תאגידי . מציירת הל דברי שונה

הוא ,  הארגו מוציא אל הפועל תקיפות באופ תדיר כנגד תשתיות נפט.גדולי ואחזקת למע דרישת כופר

חרי סמי לשל הקבוצה מכריחה סו. משתמש בנשק הסחיטה וכ מפוצ יעדי אמריקאי ועסקי זרי

 167.דמי חסות וכ תוקפת את מאמצי הממשל להשמיד קבוצות אלו

 ,פי מכו המחקר של המרכז הבינתחומיעל.  עבר רווי באלימות(LTTE) "נמרי השחרור הטאמילי"ג ל

לנקה אשר עושה שימוש בשיטות בלתי חוקיות למע גיוס  הקבוצה החזקה ביותר בסריה הנLTTE ה

הארגו . נשק ופרסו בפומבי של הסיבות לשאיפתה לייסד מדינה טאמילית עצמאיתלי כרכישת , כספי

אישי מפתח בממשל ב פגיעה, שילב אסטרטגיה של שדה קרב יחד ע תוכנית טרוריסטית השמה לה למטרה

ביצעה הקבוצה מספר , לנקהמחו לגבולותיה הריבוניי של סרי. בכלכלה ובתשתיות הציבור, ובצבא

 וכנגד ראש הממשלה 1993לנקה בשנת וליטיות הכוללות מתקפת התאבדות כנגד נשיא סרירציחות פ

האחת , לנקהפוצ שתי משאיות נפ במטרה לפגוע בכלכלת סרי   LTTEה. 1991יב גנדי בשנת 'ההודי רג

ר  תק הארגו מספ,כמו כ. 1997קולומבו בשנת  והשניה במרכז המסחר העולמי1996בבנק המרכזי בשנת 

, אוטובוסי, שהכילו בתוכ סחורה זרה וכ תק מטרות תשתיתיות כמו רכבות, לנקהאוניות במימי סרי

המתודה המועדפת על הארגו הנה התקפת מתקני ממשל רגישי ונסיגה בטר . מכליות נפט ותחנות כוח

   168.הגעת התגבורת

                                                 
 .52' עמ, שם, ויימן וצפתי 162

163 http://www.csrp.org/tech.htm 
 .53' עמ, שם, וצפתי ויימן 164

 165 http://www.web.net/eln/News/jan2001.html#New%20Massacres%20by%20Army-Backed%20Paramilitary 
 166 http://www.web.net/eln/News/Interview.html 

167 http://www.ict.org.il/ 
     (ELN activity)   
168 http://www.ict.org.il/ 
     (LTTE activity)  
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פ עקבי את הצדק האבסולוטי להדגיש באו,  ארגוני הטרור באינטרנטנוטי, בתעמולת המלחמתית

 : כי"הנתיב הזוהר"נטע באתר , כ לדוגמא. זאת לצד פשעי אויביה, שבמעשיה

, אול.  כי הדברי משתפרי לאיט בפרובישרוהממשל האמריקאי ואמצעי התקשורת "

אסירי בולנהוג בברוטליות , לענות, ימרי בפרו ממשי לרצוח'המשטר הפשיסטי הפוג

ימרי נוהג 'השלטו הפוג… אסירי פוליטיי בפרו4000 קיימי יותר מ, כיו…פוליטיי

המפלגה הקומוניסטית בפרו תוסי להמשי להנהיג את ההמו , לכ…בברוטליות מכוונת

  169".המהפכני ותישא קדימה את מלחמתו של הע

גד זכויות האד  הפשעי שנעשו כנ  באומרו כי,  מאשי הארגו אמצעי התקשורת הקונבנציונלייאת

אי זה מפתיע כי המדיה מכסה בעקביות את ... "אינ ממלאי במרכזיות את הכותרות החדשותיות 

 170."ולא את הזוועות שבפרו...נושא המימו האמריקאי

הביאה יתרו גדול לנקה של ממשלת סריתעמולתה המלחמתית    כי טועני"נמרי השחרור הטאמילי"

, הע הטאמילי יכול להבחי כיו במידת הפופולאריות שלו בקרב מדינות זרות, לטענת. לנמרי השחרור

על מנת לנקה עושה שימוש בכל אמצעי התקשורת הפוטנציאלי העומדי לרשותה ממשלת סרישכ 

 הושפעה באופ ,לדברי הארגו, צמיחת הפופולאריות. שאר העולפופולריות של הטאמילי בקרב ב לפגוע

נמרי השחרור מאשימי את המשלה בהפעלת תעמולה חזקה בשטחו של האי . הממשלהידי ניכר על

באמצעות כלי התקשורת וג בהפצת תעמולה אל קהלי נרחבי בכל רחבי העול באמצעות רשת 

לנקה  ממשלת סרימצד אחד השתמשהטועני נמרי השחרור כי ,  בד הפותח של האתר171.האינטרנט

סדר הגודל של הקונפליקט הופחת לכדי תופעה פשוטה של  "  כאשר,אינפורמציה בתעמולתהדיסב

, מושחתת, דהיא כנופיה קטנה צמאת LTTE ה, בפרספקטיבה של הממשל הסינהליסטי. טרוריז

לנקה יעדו לשכנע את ידי ממשלת סריהקמפיי התעמולתי המונחה על…טרוריסטית ואנארכיסטית

 ,הממשלה הפיצה בנוס את הראייה" ,מצד שני 172".הוא טרורהקהילייה העולמית כי המאבק הטאמילי 

 את הקונפליקט המקומי לכדי פו פעלה להובאמצעי דיפלומטיי…לפיה ג היא קורב של תופעה דומה

 לערער את האמו במאבק כוו,  זהמעי, אינפורמציהדיס, לדברי הארגו". קונפליקט בסדר גודל עולמי

לשחרר 'מלחמה זו היא תרגיל לשלו ובעלת כוונות ", לנקהממשלת סריוכפי שביטאה זאת …הטאמילי

, תעמולה מוטעיתלנקה בכ יצרה ממשלת סרי הארגו טוע כי 173".'את הע הטאמילי מייסורי הטרור

בלבול בפוליטיקה הבינלאומית ובזירה הדיפלומטית לגבי המאבק הטאמילי באופ כללי ב המאופיינת

, לנקהמעוניני הטאמילי לפעול כנגד  התעמולה השקרית של סרי, לפיכ. טיוהמאבק החמוש באופ פר

ולגרו לעול להבי כי הקמפיי החמוש הוא אופ של , לפיה המאבק הטאמילי הוא צורה של טרוריז

 174.מאבק פוליטי לגיטימי למע הגדרה עצמית

פגוע מיתרו רב במאמציה לכי הקבוצות הימניות והקפיטליסטי נהני ,  גורסELN ג ארגו ה

גורמי אלו ביצעו מניפולציה על דעת הקהל . של מאבק השמאל לבניית עול הוג יותרבלגיטימציה 

היא החתירה תחת הלגיטימציה של , דוגמה לכ. אינפורמציהדיסתו שימוש ב, באמצעות שקרי רבי

  :המהפכני

                                                 
169 http://www.csrp.org/alert.htm 
170 http://www.csrp.org/alert.htm#vietnam 

 171 http://eelam.com/analysis/international.html 
 172 http://www.eelam.com/freedom_struggle/ltte_publ/strug_for_just/introduc.html 
 173 http://www.eelam.com/freedom_struggle/ltte_publ/strug_for_just/introduc.html 
 174 http://www.eelam.com/freedom_struggle/ltte_publ/strug_for_just/introduc.html 
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 שיאפשר לנו להתעמת ע דטרמיניז חייבי לייסד ויכוח אינטלקטואלי, כמהפכני, אנו"

שחיתות והוצאת דיבה חייבות להיות מעומתות ע כנות וע ערכ של …היסטורי זה

המלחמה הלא שווה …אנו חייבי לקד את הידידות בי בני האד ובי העמי…מילי

אנו חייבי למצוא . שאנו לוחמי בה בשדה האינפורמציה והפרסו חייבת לבוא על סיומה

, להתעמת ע המונופול על המידע, לפתוח את אמצעי התקשורת, כי לשבור את הבידודדר

  175".בייחוד אלו המתקוממי נגד המלחמה

אנו מקווי כי מכא  " נתמ בהצהרת כי כפי שזה,  השימוש באינטרנטהפתרו המרומז למצב זה הוא

 176".רה הוגנת ואנושית יותרנוכל לסייע לקד את הדיו שלנו ולהמשי ע יעדינו לבניית חב

 תעמולת המלחמהאמצעות שידור  פועל לחידוד כלי נשקו ב"החזבאללה"כי ג ארגו , נית לראות

חשוב להדגיש כי לארגו החזבאללה יש יתרו על פני ארגוני הטרור האחרי שכ ברשות  ,אול. בתקשורת

 : יר מנהיג הארגוסבמ כ .מאנארהיא טלוויזיית אל, הארגו יש תחנת טלוויזיה

אל מחו " הישראלי" חודש לאחר שלוחמי החזבאללה הצליחו להניע את הכוחות 19"

 שעות של 24 הארגו הלבנוני מפעיל נשק מסוג אחר כנגד המדינה היהודית , לדרו לבנו

, משמעותה אור אזהרה, מאנארתחנת הטלוויזיה הקרויה אל…שידור טלוויזיוני לוויני

היא הדר היחידה לגאולה ] מלחמת קודש[האד 'גי: "היא מעבירה הנו פשוטוהמסר אותו 

 177."והניסיו של ההתנגדות האיסלאמית והלבנונית הוא ההוכחה הטובה ביותר לכ

חברתי , זהו נשק פוליטי", "מאנאר היא נשק חשוב עבורנואל"כי , מאנאר טועג יושב ראש אל

 ארגו החזבאללה למד 178".המניע שלה הנו פוליטי ודתי.  רווחנו אינ חושבי במונחיימשקיע…ותרבותי

קמפיי ב תו שימוש, "הישראלי" נלח מלחמת גרילה כנגד הכוחות כאשר ערכה של התעמולה על

 ,"הישראלי"את התקפותיה כנגד הכוחות , לעיתי קרובות,  בווידאונהגו לצללוחמי . תעמולתי

 על כ ל"דיווח צהמאנאר עוד בטר ופיעו לעיתי באלהקטלניי סצינות של מבצעי ויצרו מצב בו 

לא רק כלפי החיילי , הנ בעלי השפעה פסיכולוגית עצומה, סרטוני ווידאו אלו. "למשפחות ההרוגי

. לפי ראש מחלקת החדשות של ארגו החזבאללה, "הישראלית"אלא ג כלפי האוכלוסייה , "הישראלי"

המופני כלפי האזרחי והחיילי , ר לשדר קליפי בשפה העבריתמאנאהחל אל, 1996בשנת 

הבנת , פי אמונתו של ארגו החזבאללהעל. אשר מזהירי אות מפני השהייה בדרו לבנו, "הישראלי"

 179.נקודות החולשה של האויב הכרחית כתנאי מקדי להשמדתו

האינטרנט נות . ארגוני הטרור והמחאהאנו רואי כי לאינטרנט יתרונות רבי עבור , א לסכ פרק זה

 הפצת אינפורמציה אודותיו , כנגד מושא זעמ" התקפות שבכתב "להפנותמחאה את הכלי הבידי קבוצות 

 .מטרותיו הפוליטיתל לקיומו ומודעותויצירת ה

נראה כי ארגוני הטרור השכילו לנצל את הכלי האינפורמטיבי והתעמולתי שנפל , לאחר בחינת האתרי

אינפורמציה לצד נעשה בו שימוש ג להעברת דיס, ובנוס להיותו אמצעי להעברת מסרי ומידע, לקבח

היתרו אותו מספקת רשת האינטרנט לארגוני הטרור הוא מעצ , נית לראות כי. חוסר אינפורמציה

באמצעות ספקי ארגוני הטרור מ,  לכאורה.תיווהיותה כלי בלתי רגיל להעברת מסרי וללא כל צור ב

                                                 
 175 http://www.web.net/eln/Debate/consciousness.htm 
 176 http://www.web.net/eln/Debate/consciousness.htm 

177 http://www.moqawama.tv/page2/f_vresis.htm 
178 http://www.moqawama.tv/page2/f_vresis.htm 
179 http://www.moqawama.tv/page2/f_vresis.htm 
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מי השולט , מי טועה,  למבקרי באתר להגיע למסקנה מי צודקהמסייע ,מידע אובייקטיבימת אתריה 

 .ות רבהמשמעי וחדהמוצג מאופיי בסובייקטיביותא בפועל המידע , ומי הנשלט
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  הרטוריות של הטרור באינטרנטיותבניות: 4פרק 

. זרות על עצמ באתרי האינטרנט של ארגוני הטרורויימ וצפתי טועני כי מספר תבניות רטוריות חו

. האתגר המוסרי הצדקת השימוש באלימות ופגיעה בחפי מפשע. א:  תבניות עיקריות4השניי מצייני 

אי. ד). הטרור הוא נשקו של החלש(הדגשת החולשה . ג. לגיטימציה של האויבדמוניזציה והדה. ב

 .אליהלאהמסרי שוחרי השלו והפתרו , האלימות

 : בדקתי כיצד באות לידי ביטוי תבניות אלו באתרי אות בחנתי, בפרק הנוכחי

השימוש  הצדקת מדגישה את האתגר המוסרי המיוחד שבפניו עומד הארגו , תבנית רטורית מרכזית .א

 אחת מ הבעיות, "תיאטרו הטרור"כפי שטענו וימ ווי במחקר על . באלימות ופגיעה בחפי מפשע

מסתבר כי בעיה זו מעסיקה ג את . הטרור המודרני היא הצדקת השימוש באלימותארגוני המרכזיות של 

אתרי נית להבחי במאמציה של הארגוני להסביר את השימוש הברוב : מפעיליה של אתרי הטרור

רגו  כי הלגיטימציה לאלימותו של האהטאמיליטוע האתר ,  כ לדוגמא180.באלימות ולהצדיק אותו

 על ההצהרה שהוא נשעתו , לנקה בזכויותיו של המיעוט הטאמיליהתחשבותו של הרוב בסרינובעת מאי

 וכ על החלטות מועצת הביטחו "נבה ואמנת האו'אמנת ז, "האוניברסלית של זכויות האד של האו

משו , קימאבקו החמוש של הע הטאמילי הנו צודק וחו"כל אלו מובילי למסקנה ש. "של האו

כי המאבק הטאמילי ,  האתר מציי בנוס181".ששלטו החוק איננו קיי עוד כאשר מדובר בע הטאמילי

 כמוב 182.וזאת לאחר שהטאמילי ניסו להשיג את זכויותיה בדרכי שלו, התפתח כמוצא אחרו בלבד

 .אינו מוזכר כלל וכלל, שמספר הגדול של החפי מפשע שנקטלו בש זכויות אלו

  :כי, ה מסביר את השימוש באלימות בטענ"הנתיב הזוהר"

זוהי ההתנסות הראשונה של צדק אמיתי ומת עוצמה לע המקומי שדוכא במש עשורי "

והממשל , הממשלה הפרואנית התנגדה לאיו זה באמצעות טבח רצחני ודיכוי...רבי

לגלות , י בצד המדוכאזוהי זכות של כל אלו הניצב. האמריקאי כיוו וסייע למאמצי אלו

 183."את האמת על המתרחש בפרו

אלימות שוררת , ע או בלי גרילה"כי המאבק החמוש הוא לגיטימי מכיוו ש,  מצייELNארגו ה

 : בעולמנו מדי יו ביומו

זהו . האלימות של ארגוננו היא התוצאה ולא הגור למציאות זו…פשע, דיכוי, אונס, רעב

 לא ינטוש את המאבק המזוי עד ELNה, ולפיכ…ר את עצמניסיונ של העניי לשחר

ומת בתנאי שהוא ייטיב את מצב של איננו שוללי משא…שהסיבות למאבקנו לא יחלפו

זהו כורח הדורש …אנו נלחמי משו שאנו שואפי לחברה ללא אלימות…המדוכאי

  184".מעמנו הקרבה רבה

תוקפנות הציונית ושאיפתה להשתלט על דרו ב אלימה נקיטתו בפעילות תר את  מ"החזבאללה"ארגו 

עברה על הגבולות והעקרונות הנאותי אשר מגדירי מהי , כמדינה בעלת חזקה בלבנו, "ישראל"". לבנו

זאת . בדוחפה פלגי מקרב הע הלבנוני למצוא מקו מפלט אלטרנטיבי בשימוש בכוח הזרוע, אלימות

 על פי המתואר באתר האינטרנט שהקי 185."זו מ הטריטוריהבמטרה לגרש את המדינה הפולשת ה

                                                 
 .53' עמ, שם,  ויימן וצפתי180

181 http://www.eelam.com/freedom_struggle/ltte_publ/strug_for_just/ltteas.html 
 182 http://eelam.com/analysis/international.html 

183 http://www.csrp.org 
 184 http://www.web.net/eln/ELN/fighting_for.html 

185 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 



 44

את הלגיטימציה לפעילותו האלימה מתו החלטת האספה הכללית של " החזבאללה"שואב , הארגו

אחידות לאומית , ביטחו אזורי, הלגיטימציה למאבקו של הע לעצמאות"לפיה , 1975 משנת "האו

כולל מאבק , די כל האמצעי הערוכי לרשות העיעל…ושחרור מ השליטה הקולוניאלית הזרה

בלט במידה " הצדקת השימוש באלימות"חשוב לציי כי ביתר אתרי הטרור הנחקרי מוטיב  186".חמוש

 . פחותה

, והאלימות בה מוצגת ככורח המציאות,  מצייני כי אי ה שוללי פתרו בדרכי שלורגונירוב הא

 187.ריב בעל העוצמההאמצעי היחיד בידי החלש כנגד הי

 

והדה הדמוניזציההיא , הקשורה אל נושא הלגיטימציה של השימוש באלימות, תבנית רטורית שנייה .ב

להשתמש , בעל כורח, הנאלצי, חברי הארגו או התנועה מוצגי כלוחמי חופש. של האויב לגיטימציה

אתרי רבי מצייני . ידי האויב שהזכויות והכבוד של עמ או של קבוצת נרמסי עלכיוו, באלימות

האלימות שלנו מתגמדת לעומת "וטועני כי ,  הטרוריסט האמיתיהואכי האויב של ארגו הטרור 

ארגונ , לטענת.  רואי עצמ כתנועה של חופש ושחרור"נמרי השחרור הטאמילי" כ 188".תוקפנותו

במטרה , הלא אלימי של מאבקאול לפנות אל המאבק החמוש לאחר שכל האמצעי הדמוקרטיי ו"

אתר התנועה מדגיש את היותה של ממשלת סרי 189".להשיג את זכויותיה הלגיטימיות הסתיימו בכישלו

  :לנקה טרוריסטית

חפירות שחשפו , הפגזות בנכיקודה, גופות צפות בנהר הפולגודה. טרור הממשל הגיע לשיאו"

, בנוס 190".המתורבת בבושה וזוועהכל זאת ראה העול …רציחות חשאיות וערימת גופות

לנקה ייסדה קשרי ע ארגוני טרור בינלאומיי במטרה ממשלת סרי, לפי דברי הארגו

 לנקהני כי סריעטו" נמרי השחרור" 191. ג בארצות אחרותLTTEלצוד את פעילי ה

שימרה , ע דוקטרינת ביטחו הזרה לאינטרסי ולמסורת של הטאמילי…מדינת טרור"כ

 האלימות גאתה מתו אי צדק חברתי וטרור של  וכ.ר זמ רב זכויות מועדפות למיעוטלאו

  192".האוליגרכיה כנגד תנועת ההמוני

 : כי הקולומביאני טוע ELN ארגו ה

 תוצר של ]הארגו [המאבק החמוש בקולומביה הוא תוצאה של גור מסוי ואנו"

 193". מ הדיכוי אותו ה חווי ביומיוזהו ניסיונ של העניי לשחרר את עצמ…מציאות

אנו נלחמי . " לא ייטוש את מאבקו החמוש אלא א העילה למאבקו תיעלELNה, לפיכ

 שטענו כפי, המאבק החמוש עבורנו אינה המטרה לשמה. כי אנו מייחלי לחברה ללא אלימות

 שאי הצדק זהו צור אשר יעל ביו...נדרשת מאתנו הקרבה חסרת תקדי. בעברנגדנו 

זה אינו …אנו לא האנשי שיבצעו התעללות "194".הקפיטליסטי א הוא יסתיי

                                                 
186  http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
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 לא מבצע רציחות ולעול לא יבצע מדיניות זו משו שאנו לא מאמיני ELNה…תפקידנו

  195".במדיניות של רצח

 על כ שבמש עשורי…הנשיא קלינטו התנצל בפומבי  "–ב מודה באשמה "הארגו א מציג את ארה

ה בחייה של תאשר על, "וחברה לאלימות ולהפצת דיכוי"ב תמכה בצבא הרצחני "מדיניותה של ארה

ב חייבת שלא לחזור  על טעות זו "וארה", הצהיר הנשיא, "היתה שגויה"המדיניות הזו .  אזרחי100,000

  :מצהירה התנועה,  בקומוניקטי שהוציאה196".בשנית

הואיל והיא לא רק נכשלת בהגנה , ת הנה טרוריסטיתאנו מתעקשי שהמדינה הקולומביאני"

דבר זה הופ לאחד מ . היא לוקחת את חייה של אלו שאינ מסכימי עמה, על החיי

ארצ נעשתה למקו בעל ",  חברי ארגו טועני כי197".העקרונות של מקור האלימות

כאר …אותנו ללא דברומותירי , אשר גוזלי הכל, ידי לאומי רביפריבילגיות לניצול על

ה קיימות עבור מיעוט . לזכויות האד לא נית הכבוד הראוי לה בקולומביה "198".של ביזה

אבטלה , רעב, בהינת הזנחה חברתית. קט המקושר באופ יסודי אל המעמד השליט

רמה גבוהה זו של אי צדק והכחשת . החוק החברתי של המדינה הנו בגדר מיתוס בלבד…ועוני

באמצעות , ידי דיכוי וכשלו ההכרה בזכות החיישומרו על, ויות האד של העשל זכ

כל זאת . עינויי ומבצעי רצח של אלו המצויי בשוליי, היעלמויות, רציחות, התנקשויות

  199".…להשתת, להתגייס פוליטית וחברתית, ידי העוול כנגד הזכות להתארגנמש על

 טימציה נית לראות בדר שבה הזאפטיסטי מדברי על הממשללגידוגמא נוספת לדמוניזציה ודה

  : מצייני באתר כיזאפטיסטיה. המקסיקני

] הממשל[ושוב ה …הדממה / יצרו את נשק המאבק מתו השקט]הזאפטיסטי [ה"

כל מה שהציע הממשל …פצצות והפגזות, כדורי, התנגדו לדממה שיצרנו ע שקרי חדי

לימדנו את עצמנו ולמדנו צורה אחרת של , אנו למדנו מעצמנו. רסמוות וה, היה איומי

. באמצעות הדממה…אפשר להלח ולנצח. אמת והיסטוריה, מתו שימוש בהגיו, מאבק

והרעיבה המוני במטרה לגרו לכניעה …בזמ שהממשלה הניחה פיתיונות ע שוחד

של כבוד אליו אנו זכאי לו ואת העוני לעושר ,  הזאפטיסטי הפכו את הרעב למזו,ולכיבוש

אנו ! אנו כא "200".כבוד והתנגדות היו לכוחנו ונשקנו הטוב ביותר, דממה…אנו רשאי 

שושלתנו לעול לא תוכחד כל זמ שעדיי ישנו אור בכוכב .  אנו ה הנוקמי במוות! מוחי

אי …לנואדמת המוות אינה ש. בית הכאב והאומללות אינו שלנו .אחי ואחיות "201".הבוקר

כ אנו נאבקי , כ אנו יצרנו. ביתנו הוא בית האור והגיל…אנו הולכי בנתיבי המלחמה

 202".…למענו

                                                 
195  http://www.web.net/eln/News/Interview.html 
196  http://www.web.net/eln/International/elsalvador.html  
197  http://www.web.net/eln/Communiques/171201.html  
198  http://www.web.net/eln/ELN/our_colombia.html 
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200  http://translate.google.com/translate 
      http://www.ezln.org/&prev        (II. Against the war…) 
201  http://translate.google.com/translate 
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, ימרי'פשעי משטר פוג" בהציגו מידע על לגיטימציה מנסה ליצור דמוניזציה ודה"הנתיב הזוהר"ג אתר 

  :על פי האתר". הנתמ בידי ארצות הברית

ברוטאליות המרושעת ביותר שיכלה ממשלת פרו להפעיל המאבק העממי נאל לעמוד מול ה"

ארצות הברית … החל מטבח והשמדה של מאות מהפכני וביניה יושב ראש הארגו גונזלו

המהפכה הוסיפה , ולמרות זאת…הצבא הפרואני ניהל מערכה של רצח ע…תמכה בכל אלה

וטליות מלחמת הע התמודדה ע הבר', 80 בשנות ה, מראשיתה "203."…להתקד

דר טבח של מאות ,  החל מרצח כפרי שלמיהנקמנית ביותר שיכלה לבצע ממשלת פרו 

כל זאת נתמ והודר …ועד ללכידתו ושביו של יושב הראש גונזלו המנהיג, אסירי מהפכני

  204.ב"ידי ממשלת ארהישירות על

כלפי האוכלוסייה ביצעה צעדי מסוכני ואלימי " הישראלית"הרשות , "החזבאללה"לפי אתר 

לידת הישות "מידע על ": "הטרוריז הישראלי" האתר מציע מידע מפורט על 205.האזרחית בלבנו

דרכיה החמסניות של "ו" מלחמות ומעשי טבח ישראלי", "התוקפנות היומיומית של ישראל", "הציונית

תוצאה כ" התפתחות ההתנגדות האיסלאמית"המוצגת אודות ,  הסקירה ההיסטורית206".ישראל

ובי , מלווה בציטוטי שנלקחו מתו נאומי של מנהיגי ציוני, "התפתחות האגרסיביות הישראלית"מ

צרי , בה נטע שעל מנת להבטיח את מקורות המי של המדינה היהודית, ג מנאומיו של הרצלהשאר 

 נסוגה מדרו לבנו כי העובדה שישראל לא, הסקירה מציינת בנוס. נהר הליטאני להיות גבולה הצפוני

 האתר מרחיב 207.מוכיחה שישראל מתכוונת להישאר בלבנו לנצח,  מביירות"מיד לאחר פינוי אש

והרובי , ערי רבות נהרסו"השנה שבה , 1948 החל מ, "ישראלית"בתיאור של השלבי בתוקפנות ה

כל זאת במטרה ,  לגבולותהציוני השמידו וגירשו מאות ואלפי מקרב האוכלוסייה הפלסטינית אל מחו

אותו שילמה לבנו " המחיר"מוסי לתאר בהרחבה את " החזבאללה "208".ישראל"לייסד את מדינת 

בשבוע "טוע הארגו כי ,  כ לדוגמא209".הישראלית"מבחינת הרוגי ופצועי כתוצאה מ האגרסיביות 

  210".…לדיהוסיפה ישראל ה בגרימת רצח מכוו וה רצח י, 2002הראשו של שנת 

חלק מרכזי מ כ ,היריבמנהיגי הכפשת ב היא ההתמקדות נקודה נוספת העולה מתו אתר הארגו

 כ לדוגמא מציג ארגו החזבאללה את האוטוביוגרפיה וההתנהגות של 211. שלוהאסטרטגיה ההסברתית

  –ראש ממשלת ישראל , אריאל שרו

מעדי את , אינסטינקטיבי, נבל וצמא ד" ישראלי"רבי אחרי מאמיני כי הוא …"

אפילו לא חבריו הטובי , א אחד. חולה במחלת השיגעו, חסר אחריות, השימוש בכוח

שרו הקצב …ביותר מסוגלי לחזות מה יחליט שרו לעשות ביו למחרת כראש ממשלה

  212".…הוא כלו מלבד דמותו של הע היהודי

                                                                                                                                                         
      http://www.ezln.org/&prev         (V Declaration of the lacandon jungle) 
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 ג באתרו השני של ארגו החזבאללה אשר נבדק לגיטימציהנית לראות את השימוש שנעשה בכלי הדה

 אתר זה מציג ה את הצהרותיו של הארגו באשר לתוקפנות הישראלית וה ). hizbollah.www(במחקר זה 

האתר מציג תמונות , כ לדוגמא. של ישראל" הטרוריסטית"אירועי שבה נית לראות את ההתנהגות 

 נית לראות בתגובתו לאירוע נוספת לכדוגמא . ל"ידי צהקשות מהטבח בכפר כאנא שהופגז בשוגג על

  – 18.5.2001 שהתרחש בתארי ה

אשר הותירה שני ,  התוקפנות הישראלית כנגד האוכלוסייה הלבנונית בצוהרי יו השישי"

המעשה . א ישתוקל" החזבאללה"נחשבת כפשע ישראלי חדש אשר עליו , אד פצועיבני

הקרימינלי הזה לא יוותר ללא ענישה וההתנגדות האיסלאמית היא שתבחר את העיתוי 

 213.המתאי להעניש את הרוצחי

לגיטימציה של  אינו מרבה להשתמש במסרי של דמוניזציה ודה"כהנא חי"האתר של תנועת , ואילו

 הממשיכי לספסר את שורות מפלגת עייפנו מעיתונאי", אול יחד ע זאת טוע הארגו כי, האויב

יהאדית שהוציאה להורג את הטרור 'אנו מואסי בבועה הג". הפלסטיני" הייאוש"יהאד בכותב על 'הג

 214".לגיטימציה מתו הגנה עצמיתוביצעה דה

מורליזציה בכמה מ האתרי ניכר רצונ של מפעילי האתרי לפנות אל קהל האויב בניסיו לגרו לדה

כאשר מפרסמי האתרי תצלומי של מעשי טבח של אויביה או תצלומי ,  אש אצלוולתחושות

 102: '96אפריל  ("כפי שמציג ארגו החזבאללה באתריו,  המכווני כלי נשק כלפי נשי וט215שוטרי

" א וששת ילדיה נטבחו; עה'השמדה איומה במערב בק: '98 פצועי או בדצמבר 120 קדושי מעוני ו

כפי (ידי אויבי ארגוני הטרור וקריקטורות שטניות זאת לצד פרסו עדויות של עצירי שעונו על, 216)ועוד

נראה כי מטרת "). כהנא חי"מצד תנועת (או קריקטורות סרקסטיות ) שנוהג להציג ארגו החזבאללה

אלא לעורר , דאינה עוד לגייס תומכי שיושפעו מ המידע או לעורר הזדהות בקרב מבקרי נייטרליי בלב

הארגוני מאמיני כי . חרטה ואש בקרב הקבוצה הפוליטית או החברתית היריבה, נעימותרגשות של אי

מהיחלשות התמיכה בממשל ומעידוד הוויכוח , יצאו נשכרי מגרימת שינוי בדעת הקהל אצל יריביה

 .ת ג יעדי אלוחלק מ התבניות הרטוריות באתרי הטרור באינטרנט משרתו. הציבורי בעניינ

חוסר , ידי הצגת הברוטליותמנסה הרטוריקה הטרוריסטית להעביר את האחריות אל האויב על, ככלל

". חופש"וה" השחרור"אשר מול מתגמדות אלימות של תנועות , וחוסר המוסריות שלו, האנושיות

 ביצירת הדהכמו פגיעה בחופש הביטוי והמעצרי הפוליטיי מסייע א הוא, השימוש בנושאי

חופש , א ההגבלות שהוא מציב על חופש הביטוי, היריב מתיימר אולי להיות דמוקרטי: לגיטימציה לאויב

הוא ג אויב של , לא רק שהיריב ברוטלי ואכזרי. מנוגדי לדמוקרטיה, הפרט וזכות ההגדרה העצמית

 217.הערכי הדמוקרטי עצמ

 

על א , כ. הדגשת החולשהארגוני הטרור היא טקטיקה רטורית שלישית המופיעה באתרי  .ג

, כאמור, אתרי הטרור נמנעי, "ההתנגדות האלימה"או " המאבק החמוש"הטרמינולוגיה השכיחה של 

פעילות השלטונות כנגד הטרור מתוארת , לעומת זאת. מאזכור או מהצגה של נזקי פעילות וקורבנותיה

מתנקשי , הארגו נרד בכל עת. 'רצח ע וכו,  דיכוי,התעללות, בדר כלל במילי כמו טבח, בהרחבה

טקטיקה זו מציירת את . מגבילי את חופש הביטוי שלו ועוצרי את אנשיו, במנהיגיו וטובחי באוהדיו

                                                 
213 http://www.hizbollah.org/english/frames/index_eg.htm 
214 http://www.kahane.org 
215 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm  
216 http://www.moqawama.tv/page2/f_rresis.htm 
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ומבטא ניסיו ליצור הזדהות ע הצד החלש , ידי גור גדול וחזק ממנוקט ונרד על, הארגו כחלש

 218.בסכסו

 :  הקולומביאני ELNצמו ארגו הבאופ זה מציג את ע

ב היא להכות בחזיתות "מטרתה של ארה "219".הקורבנות ה אנו, ללא עיטורי, הע, אנו"

ב היא "אנו מאמיני כי מדיניות הסמי של ארה… 220…הראשיות של תנועות הגרילה

 אנו מאמיני כי חייבת להיות מדיניות השתתפותית גלובלית דכאנית ומושחתת 

בעינויי ברציחות , המדינה הקולומביאנית היא שהתחילה בהיעלמויות "221".במקומה

באה לידי ,   הרטוריקה של הדגשת החולשה בה נוקט הארגו222".כל זה מתועד, הפוליטיות

זהו . נהר של ד ניצוק על אדמת קולומביה האהובה "ביטוי בביטויי בה הוא משתמש 

 הוא סיוט שאותו הממשלה הקפיטליסטית זה , הפועל, הכפרי, של אישה, דמו של ילד

זו היא המציאות עמה עלינו להתמודד .  משליכה על עמנוהתאבה לעוד עוצמה 

  223".אשר עליה לשלוט על אדמת אבותינו…ושינויי

. לנקהטרור המדינה כנגד הטאמילי נתח עד כה בגבולותיה הלאומיי של סרי, LTTEלפי ארגו ה

שחיפשו …כבר אי רשת ביטחו עבור אלפי הפליטי. ר ג אל המדינות השכנותמיוצא הטרו, אול כעת

 הארגו טוע כי לא נית לקשור בינו לבי הטרור בו הוא מואש או לפשע 224..".מפלט במדינות אלו

אפילו ע המדינות שסיפקו אימו צבאי , יחסי חברות, לטענתו, "נמרי השחרור"ל. מאורג דוגמת המאפייה

תו שכנוע , המעורבי ברצח ע כנגד הע הטאמילי, לנקהוגיסטי לכוחות החמושי של צבא סריוסיוע ל

  225.לנקה גורמת סבל רב לע הטאמיליממשלות אלו כי מידת עזרת לסרי

 : מודעי אמנ לסבל שה גורמי א לטענתLTTEה

. אלימות המדוכא, השני. אלימות הערי, הראשו. קיימי שני ממדי של אלימות פוליטית"

והמדוכא תמיד מוצא את עצמו …ברוב המקרי משתיי הערי אל האליטות השולטות

ידי  השני המנוהלת על24לכל אורכה של ההיסטוריה בת  "226".מנוצל ועני, מיעוט, נשלט

, החזקת ככופר, נמרי השחרור לא הפעילו מדיניות של  חטיפת זרי, מאבק לשחרור וחופש

לנקה עקרה את הע הטאמילי א ממשלת סרי. ו גרימת נזק לרכושאיו עליה א

  227".…באמצעות מבצעי צבאיי

הפועלי להשלטת טרור ולהנעת הע הטאמילי , לנקה וסוכניה הדכאנייניסיונותיה של ממשלת סרי

ר בו אינ מפרטי את הטרו" נמרי השחרור",  ג כ228".יוכיחו עצמ כלא יעילי וכנטולי כוח, כפליט

 .עושה הארגו שימוש

                                                 
 . שם218

219 http://www.web.net/eln/Magdelena/open_letter.html  
220 http://www.web.net/eln/News/Interview.html  

 221 http://www.web.net/eln/News/Interview.html  
 222 http://www.web.net/eln/News/Interview.html 
 223 http://www.web.net/eln/Corruption/war_against_people.html 

 224 http://eelam.com/analysis/international.html 
 225 http://eelam.com/analysis/international.html 
 226 http://eelam.com/analysis/international.html 
 227 http://eelam.com/analysis/international.html 

228 http://www.eelam.com/introduction/eelam_demand.html#RTFToC6 
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אנו ראינו  "  מבטאי את עוצמת החלש בתיאור את ההתנהגות הדורסנית של השלטונות הזאפטיסטי

ראינו אות לוקחי ,  וציפורניייאלפי מתו עמנו מתעמתי ע כלי נשק מודרניי בעזרת ידי

 229".…שבויי

 :אות הוא רואה כאויביו, אלו מביע א הוא ביקורת עזה כנגד "הנתיב הזוהר"ארגו 

המתייג את המהפכני הפרואניי , ב ניהלה קמפיי הוצאת דיבה בכלי התקשורת"ארה"

מדובר בניסיו לדמוניזציה של המהפכה . וכבני ברית ע סוחרי הסמי" טרוריסטי"כ

  230".ויצירת אמתלה להמש ההתערבות האמריקאית

 :ג שלסוהארגו מתאר את טרור הממשל הפרואני כ

ידי כפרי שלמי נטבחו או הורחקו מ האזור על. קמפיי משוחרר מכל רס של רצח ע"

, לימה,  איש המתגוררי בבירה5000 אסר עד ל, המשטר המשי בטרור "231".טרור הממשל

כולל מנהיגי ,  אסירי פוליטיי40 רצח יותר מ…המשטר הפרואני.  שני3תו תקופה של 

 233".א שהמשטר הפרואני מנהל מלחמה של רצח עהאמת הי...232המפלגה

נמנעי הארגוני בדר כלל מלציי את ,  ברורייתדמיתימתו שיקולי הסברתיי, יחד ע זאת

  234.ומרבי ה לתאר את מספר הנפגעי מקרב כוחותיה, פעילות האלימה ולפרטה

געי מקרב כוחותיו בתקריות  מיטיב לבטא מגמה זו באמצעות פירוט רשימות של הנפELNארגו ה

1 ובציינו כי בתקופה שבי ה, אלימות שונות  235. אנשי גרילה126 הוצאו להורג 19/1/2001

רוב ארגוני הטרור ברשת אינ נוטי להזכיר מידע , א שמדובר בארגוני הגורמי לנפגעי רבי, ככלל

תחת , יג סטטיסטיקות על פעילותו שנוהג להצ"החזבאללה"יוצא דופ הוא ארגו . מסוג זה באתריה

יוני בשנת נכו לתקופה שבי ינואר "בליווי פירוט  כל הישגיו המבצעיי , "Daily Operations"הכותרת 

" האויב הישראלי"בהמש הטבלה מוצגי מספרי ההרוגי של 236 ". מבצעי כוללי864בוצעו , 2002

 ארגו זה 237.שנהרגו" הקדושי" מוצג מספר ובעמודה נפרדת בקצה הטבלה, "משתפי הפעולה שלו"ו

, ג א ה מפרטי בהרחבה את הבסיס המוסרי, הואיל ורוב הארגוני, מהווה כאמור יוצא מ הכלל

נמנעי ה מפירוט תוצאותיה , ולטענת כמה מה ג הבסיס החוקי הנות לגיטימציה להשתמש באלימות

ינפורמציה אודות הנזקי לה גורמת פעילות הארגו כי הצנעת הא, חשוב לציי בהקשר זה. הקטלניות

 .אינפורמציה וחוסר אינפורמציהמבטאת שימוש מפורש  ג בדיס

מראה כי מסקנת של ויימ , בחינת שני אתרי הארגו. החזבאללה אינו נוהג כשאר הארגוני המוצגי

מפגי שמחה , ת הישגיו הצבאייהארגו מרבה לציי א, כלומר. וצפתי אודותיו מוסיפה להתקיי ג כיו

ומפרס סטטיסטיקות המפרטות את הצלחותיו , לאיד בפרסמו תמונות של לוויות חללי ישראלי

הנוהג לפרט את , זהו הארגו היחיד מבי הארגוני שאתריה נותחו במחקר זה, למעשה. הצבאיות

גור לכ הוא ניסיונ של אנשי שה, ייתכ. פעילותו האלימה המכוונת כלפי מטרות צבאיות ישראליות

החזבאללה נוהג לעקוב בדריכות אחר הוויכוחי הציבוריי . החזבאללה לפנות אל דעת הקהל בישראל

                                                 
229 http://translate.google.com/translate 
     http://www.ezln.org/&prev        (II. Against the war…)  
230 http://www.csrp.org/usint.htm 
231 http://www.csrp.org/usint.htm 
232 http://www.csrp.org/usint.htm 
233 http://www.csrp.org/usint.htm 
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236  http://www.moqawama.tv/page2/f_stat.htm 
237  http://www.moqawama.tv/page2/f_stat.htm 
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על כ סביר . וידוע לו כי ישראלי רבי מבקרי באתריו, בישראל ואחר התפתחויות בסוגיית הטרור

מורליזציה בקרב המבקרי  לזרוע דהלהניח כי אנשי הארגו מפרסמי את הצלחות הארגו בכוונה

א ,  פרסו מספר הנפגעי מטרתו לעודד את אנשי הארגו ולהמריצ להוסי לפעול238.הישראלי באתר

 .הוא מיועד לשמש ג לזריעת פחד ואימה

 

המסרי שוחרי , אלימותאי התבנית הטקטית הרביעית השכיחה באתרי הטרור היא הרטוריקה של .ד

רוב מרבי לטעו , פי פעולותיהעל, א שמדובר בארגוני אלימי. הלא אליוהפתרו  השלו

הסדרי דיפלומטיי או הסדרי שיושגו באמצעות , כי הנ מבקשי פתרונות של שלו, באתריה

 239.הפעלת לח בינלאומי

1994 מזכיר את הניסיונות לקיו שיחות שלו בי השני "צבא השחרור הזאפטיסטי"  :וע כי וט1998

שאנו שורש , באמצעי השלו, אנו ננוע לכל אורכה ורוחבה של המדינה ונודיע לכול "

אנו נראה כי אנו רוצי , ביחד, ]השלטו המקסיקני[אנו קוראי אליה …האומה

 240.ביחד אנו נעצור את המלחמה…חופש וצדק לכול, דמוקרטיה

בחודש . 2002אלימות עד לחודש ספטמבר אי נית היה לראות מסרי של שלו או לא, הטאמיליבאתר 

רוחות הקרב , לנקהלאחר החתימה על הסכ הפסקת האש בי הע הטאמילי לממשלת סרי, זה

  –לשני העמי " למע עתיד טוב יותר"תקווה ואופטימיות , והמלחמה החלו להתחל ברוחות של שלו

י השחרור וראש ממשלת סריאנו אופטימיי כי שיחות השלו יצליחו מאחר ומנהיג נמר"

אנו …בעלי רצו אמיתי ונחישות רבה לפתור את הקונפליקט בתהלי של דיאלוג, לנקה

אנו . רציניי וכני במחויבותנו לשלו ונחתור ככל יכולתנו להבטיח את הצלחת הדיוני

לנקה המתנגדי לשלו מודעי היטב לקיומ של כוחות פוליטיי חזקי בדרו סרי

כל שיחות , בעבר. אנו בעלי ביטחו  שהשיחות  יתקדמו בהצלחה, א על פי כ.  אתניולפיוס

 בחרו בהפסקת העוינות וניהול LTTE מנהיגי ה. השלו שהותחלו הסתיימו בכישלו מחפיר

אול המצב השתנה באופ קיצוני , לנקה הקודמתאות דחתה ממשלת סרי, שיחות שלו

הממשל החדש הגיב . ממשל בעל מנדט לשלו ולהסדר פוליטיע חילופי השלטו והגעתו של 

שלו . ידי ארגו השחרור שלנו בסו השנה שעברהבהדדיות להפסקת האש שהוכרזה על

ויציבות משתמרי באי זו הפע הראשונה לאחר שני עשורי של מלחמה אכזרית שקרעה 

חו לכל הקהילות תקווה וביט, אווירה של שלו מעי זו הביאה להקלה. את המדינה

 241".הסינהליסטי והמוסלמי, הטאמילי: העיקריות החיות באי

המערפלי את , אלימותמציג מסרי רבי של אי,  הקולומביאני ELNג אתר האינטרנט של ארגו ה

  –השוא לשלו … 242 מצהיר על עצמו כארגו לא מיליטריסטיELNה. מהותו הטרוריסטית של ארגו זה

 שנות מלחמה באזור מופיעה קשת של 30לאחר . ר מקרב האזרחי מקווה לשלוהרוב הניכ"

 אנו נוסי לחתור למציאת 243.נשיא הרפובליקה עצמו עושה מאמצי להשגת שלו…תקווה
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240  http://translate.google.com/translate 
      http://www.ezln.org/&prev      
      (Recognition of the rights of the Indian people and an end to the war of extermination).  
241  http://www.eelam.com/talks2002/ab_thai160902.html 

 242 http://www.web.net/eln/ELN/fighting_for.html 
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ולעול לא נסגור את , פתרו פוליטי בשילוב ע חברה אזרחית וסקטורי נוספי של המדינה

  244".הדלת בפני הממשלה

שומר שלו " מציג עצמו כמבקש פתרונות של שלו באמצעות יצירתו של  ELN הנית לראות כי

 ":בינלאומי

שומר השלו אותו אנו מציעי הנו דמות פוליטית אשר משימתה החיונית תהיה להג על "

מינוי זה חייב להתבסס על רצונ הטוב וההומניטריות של . יותר מאשר על המדינה, התהלי

המוכרי היטב בכל רחבי ,  על ארגוני ממשלתיי ולא ממשלתייכמו ג, שאר המדינות

  245".העול

  –הארגו מציג בנוס את תפיסתו הכוללת לגבי הפתרו הפוליטי בדמות השלו 

יעדנו . ריבונות  וביטחו לאומי, שלו הוא צדק חברתי…שלו אינו בעיית הסדר הציבורי"

בניגוד . וניני כי זו תהא המלחמה האחרונהאנו מע. העיקרי הוא לחתור למע השגת שלו

אי אנו רוצי לעבור ממשא ומת אחד למשנהו עד שהקונפליקט יבוא על , למה שבוצע בפועל

לא נתקלנו ברצו פוליטי להשגת היעדי המרכזיי של המאבק ללא , לראייתנו. סיומו

 246".עימות

 . אלי היו גלויי פחותוהפתרו הלאהשלו , האלימותמסרי אי, אצל שאר ארגוני הטרור שנחקרו

ממסדי נהנה להציג את עצמו כקורב ונוהג להבליט את נקודות נראה כי הטרור האנטי, במבט כולל

שחונכו על קדושת חופש , אחת ממטרותיו היא לפנות אל קהלי מערביי. החולשה של הדמוקרטיה

 הביטוי של תנועות פוליטיות מנוגדות  הגבלת חופשקרי , ולפרוט על נימה מעוררת אהדה, הביטוי

הלובשי , הדגשת נקודה זו מסייעת לארגוני הטרור. לעקרונות הבסיסיי והמקודשי של הדמוקרטיה

להבי את הממשלות שבה ה נאבקות מעל במת , "קבוצה פוליטית לא אלימה"כא כובע מיתמ של 

 247.סמל לתקשורת חופשית לחלוטי, האינטרנט

באינטרנט תבניות הרטוריות של ארגוני הטרור מתו בחינת האתרי נית לראות כי ה,  זהא לסכ פרק

המציגי את ארגוני הטרור כקורבנות העומדי מול אויב ,  להציג תמהיל של דימויי וטיעוניותמנס

ה מצד עושי שימוש באלימות על מנת להשיג את מטרותיה . חסר רחמי ועכבות מוסריות, אכזר

העברת האחריות לשימוש באלימות , הצנעת והסתרת הקורבנות, דמוניזציה של האויב. דקות בלבדהצו

  248.משולבי במרבית של אתרי ארגוני הטרור, לאויב ומסרי שוחרי שלו

א הוא מאפשר ,  הטרוריסטיהטיעוני אינו משנה למעשה את  האינטרנט השימוש במדיו החדש 

 .זאת על מנת להגיע לקהלי נרחבי יותר, ר חדשה ובאמצעי אחרילארגוני הטרור להציג בד

                                                                                                                                                         
 243 http://www.web.net/eln/Magdelena/open_letter.html 
 244 http://www.web.net/eln/Peace/changing_rules.html 
 245 http://www.web.net/eln/Peace/Political_Solution.html 
 246 http://www.web.net/eln/Peace/Political_Solution.html 
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 סיכו ומסקנות: 5פרק 

בזירה , דוגמת העיתונות והתקשורת המצולמת, אמצעי התקשורת הקונבנציונליישליטת של , א בעבר

 כמעט –נית לראות שארגוני הטרור  .כיו אי הדבר בדיוק כ,  הייתה אבסולוטיתהתקשורתית הגלובלית

האינטרנט פתח צוהר חדש בזירת , מבחינת היכולת לסנ ולברור אינפורמציה גילו ש–בכל קצוות העול 

נגיש את הציבור ל והפ ת בצורה יעילה יותר את תעמולאפשר לה להפיולמעשה , תקשורת ההמוני

כ תושג מטרה , אול נראה כי ככל שיגדל הפרסו ותתעצ החשיפה, לטרור פני רבות. חשו יותרו

 .נוספת וחשובה לא פחות מ האקט הטרוריסטי עצמו

. על פי השימושי השוני שעושי בו ארגוני הטרור, במחקר זה בחנתי את האינטרנט ממספר זוויות

הא ארגוני הטרור עושי שימוש  ובו בדקתי, האינטרנט ככלי גיוסי :הפרק הראשו עסק בקריטריו

 כי כל, הממצאי בפועל מראי. יהלגיוס כספי וגיוס חברי אל שורותנט בכלי שמציע לה האינטר

הארגוני הנחקרי עשו ועושי שימוש באינטראקטיביות שמספק האינטרנט להשגת מקורות מימו  ששת

 .האופ בו נעשה השימוש אינו זהה בי ארגו אחד למשנהו, ואול, ולגיוס חברי

ירש להבאמצעות קריאה לגולשי , נצל את המדיו באופ מפורש ל שנוהגיכאלו, מבי הארגונייש 

 דוגמא לסוג זה של גיוס נית – E-MAILאו באמצעות משלוח , באתר ולהפו לחברי פעילי בארגו

,  אחרי עושי זאת בצורה מפורשת פחותארגוני". הנתיב הזוהר"ו" כהנא חי"לראות באתר תנועת 

נמרי "דוגמת ,  המופנית אל הע ולעיתי אל המנהיגות,ע סיוע במאבקלמ" השמעת קריאה"באמצעות 

היא עידוד המבקרי באתר , אופציה שלישית ".צבא השחרור הזאפטיסטי"ו "השחרור הטאמילי

א , להביע דעה על האתר דר הדואר האלקטרוני ולסייע באמצעות תרומה כספית, להשתת בפורו

ארגו המשתמש באופציה זו הוא ארגו . יוס חברי או כספי מפורשות לגילמעשה אינ קורא

 היא השיטה   ELNכפי שהיא ננקטת על ידי הארגו הקולומביאני ה, אופציה רביעית ".חזבאללה"

אלא מדגיש כי חבריו ה אשר ,  לתמיכה כספית מצד גורמי חוישירותהארגו אינו קורא . הסמויה ביותר

מקווה הארגו , בכ. ה אלו המאפשרי את המש קיומו של הארגו, פיכולתומכי פיננסית בקיומו 

 . לעורר אמפטיה שתוביל את הגולשי לנסות וליטול חלק במאבק

בתקשורת האלקטרונית והכתובה נעו המופיעה ב לבי זו ,ההבדל העיקרי בי תעמולת הטרור באינטרנט

אתרי האינטרנט מאפשרי ,  האחריבניגוד לאמצעי תקשורת ההמוני. "אינטראקטיביות"

 באמצעות  להעביר לה מסרי שוני,לטרוריסטי לשוחח ע קהליה באמצעות הדואר האלקטרוני

 השימוש באינטרנט מצייד אפוא את תנועות הטרור לא רק .Onlineולקבל מה תגובות , פורומי שוני

 כללא תיוו, שירה ע קהלי בעול כולואלא ג בכלי אינטראקטיבי לתקשורת י, באמצעי תעמולה נוס

 .249 של הרשויותופיקוח

לבחו את  ניסיתי  אידיאולוגיההאינטרנט כמכשיר להפצת  – בחנתיאותו  השני קריטריוה באמצעות

. כפי שה מציגי אות באתריה,  את תפיסת עולמ הטרורני ארגוהבסיס הרעיוני אשר עליו משתיתי

כמכשיר להפצת  עולה כי הארגוני הנחקרי אכ עשו ועושי שימוש באינטרנט מתו בחינת אתרי הטרור

מקדישי פרק נרחב " נמרי השחרור הטאמילי" ,כ. בצורה דומה מאד בס הכל, האידיאולוגיה שלה

שפה ותרבות מובחנות , טריטוריה מוגדרת,  מולדת–להצגת המאפייני הלאומיי של הקבוצה הטאמילית 

 עצמומתאר " הנתיב הזוהר"ארגו .  במטרה להצדיק את מאבק להגדרה עצמית–מושכת והיסטוריה מ

וכארגו הפועל למע הפצת , מארכס ולני, פרי פיתוח רעיונותיה של מאו, כבעל אידיאולוגיה מהפכנית

פועל נמרצות להפצת , "כהנא חי"אתר תנועת . רעיונותיו ולביטול כל אופני הדיכוי והשליטה הכופה

                                                 
  .55' עמ, שם,   ויימן וצפתי249
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  ומת אפשרות יהודי פרסומי נאומי מנהיגיבאמצעות, כפי שהוא מפרש אותה "אידיאולוגיה היהודיתה"

עצמו כתנועת מציג את , האחרו שנבח במסגרת זו, "החזבאללה"ארגו .  לגלוש אל אתרי דומילגולשי

– הקשר לבנוני עירוב אידיאולוגי חברתי וכלכלי בתו מבוססת על פוליטיתזהותו המאבק אסלאמית אשר 

עושי שימוש נרחב , המודעי לבעייתיות שבדר האלימות, שארגוני הטרור, א כ, נית לראות. אסלאמי

כל , למעשה. באפשרויות שמציג לה האינטרנט כדי לגבש את מסריה הפוליטיי ולהציג אות לגולשי

 מפורט את האידיאולוגיה עליו לא הסתפקו בהצגת דרכי מאבק והציגו באופ, חקרתיאות הארגוני 

 .נשע הארגו

 בחנתי אילו – האינטרנט ככלי אינפורמטיבי ותעמולתי במחקר הקריטריו השלישי  באמצעות בחינת

חשיבות קריטריו זה . ניסו ארגוני הטרור להעביר אל הקהלי הפוקדי את אתריה "סוגי אינפורמציה"

 מאפשר לנו להבי אילו ממדי בוחרי ארגוני הטרור –  כמו הקריטריו הקוד–הנה בכ שג הוא 

 : עיקריי בלטו במרבית האתרי" סוגי אינפורמציה"מספר . להבליט ואילו ה מעדיפי להצניע

הרקע להתפתחותו והצגת ביוגרפיות , מידע היסטורי על הארגו נגע לאינפורמציה הכוללת ,הסוג הראשו

מספר ארגוני טרור בחרו להציג באתריה מפות . ארגו בעבר ובהווהשל מנהיגיו או של אישי בולטי ב

ארגוני נוספי .   כפי שנית לראות באתר הטאמילי והזאפטיסטי–של האיזור הגיאוגרפי בו ה פועלי 

 נוהג ארגו  כ–בה בא לידי ביטוי אופיי האלי , נהגו להציג בעמוד הבית של אתר את סמלי הארגו

 . LTTE  והELN ה ,"הנתיב הזוהר", "כהנא חי"תנועת  ,"החזבאללה"

בניגוד לפרק העוסק . מטרותיו הפוליטיות של הארגו הוא מת אינפורמציה על ,הסוג השני במסגרת זו

חלק זה מדגיש את הרעיונות , בו ניסיתי להציג את הבסיס הרעיוני עליו נשע הארגו, באידיאולוגיה

נית . כפי שמציג אות הארגו, ות והיעדי הנגזרי מתו אידיאולוגיה זוהמטר, הפוליטיי הספציפיי

 וכי היעד ,למע השגת זכויות פוליטיותהארגוני הנחקרי טענו כי ה נאבקי ששת לראות כי כל 

 למע יצירת אוטונומיה ,או מקומי מידי כובש זר" לשחרור לאומי"העיקרי העומד לנגד עיניה הוא להביא 

 .  ואזרחה עצמאית והכרה בזכויות הפרט של כל אזרחאו מדינ

הסוגיות הספציפיות והייחודיות בה ה הוא , אותו מספקי ארגוני הטרור השלישי" סוג האינפורמציה"

, בקולומביההאסירי הפוליטיי האתר הקולומביאני מציג בהרחבה את בעיית , לדוגמא, כ. עוסקי

מציג את הלחימה ,  מתו היות מצויות בלב המהפכהת זכויות לנשימול, להפסקת הניצול והעינויקורא 

צבא השחרור "סוגיות דומות עולות באתרו של . חופש הביטויופועל להבטחת , סחר בסמיב

, )סחר בסמיהמייחד פרק נרחב לנושא הלחימה ב" (נמרי השחרור הטאמיליי"אתר של , "הזאפטיסטי

 מבקש מ הרשויות לחדול מ הרדיפה חופש הביטוי של שמירה על אשר כאקט" (כהנא חי"ואתר תנועת 

 ). ב"אחר פעילי הארגו בישראל ובארה

 הוא לבחו את האינפורמציה אותה ,לא פחות מעניי מלבחו את המסרי שאות מציגי ארגוני הטרור

באתרי , מציהאינפורמציה וחוסר אינפורהשימוש בדיס ניתחתי את, ובהקשר זה. ה מעדיפי להצניע

מלאזכר את נזקי פעולותיה  )למעט ארגו החזבאללה(כל ארגוני הטרור  ונמנע, באופ זה. ארגוני הטרור

ארגו נוהג , לעומת. ' וכורציחות פוליטיות, סחר בסמי, סחיטות, הפצצות, הכוללות חטיפות

בליווי , כל זאת, בצעיי הישגיו המ אתפרטול, להציג סטטיסטיקות מפורטות על פעילותו, "החזבאללה"

ככל הנראה המטרה העומדת מאחורי הצגה מפורטת זו . מספרי ההרוגי והפצועי של כל אחד מ הצדדי

 .מורליזציה אצל הצד שמנגדהיא ליצור דה

 

התבנית .   החוזרות ונשנות באתרי ארגוני הטרורתבניות הרטוריותעסק ב אותו בחנתי רביעי הקריטריוה

  אכ הופיעה בקרב ארבעה המיוחד שבפניו עומד הארגו האתגר המוסרי הדגשת  –נה הראשונה שנבח
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הצדיקו כל , והאתר הזאפטיסטי" כהנא חי"למעט אתר תנועת . מתו ששת אתרי הטרור הנחקרי

האתר , כ.  שבפניו עומד הארגומוסריהאתגר ב, חפי מפשעב השימוש באלימות והפגיעה האתרי את

וזאת לאחר שהטאמילי , התפתח כמוצא אחרו בלבד" נמרי השחרור" מאבק של  כיטוע, הטאמילי

כי , מצדיק את שימושו באלימות בטיעו" הנתיב הזוהר"ארגו . בדרכי שלוניסו להשיג את זכויותיה 

 ELNארגו ה.  ומת עוצמה לע המקומי הנתו תחת דיכויצדק אמיתיזוהי ההתנסות הראשונה של 

 ,יצירת חברה נטולת כל אלימותלשאיפתו מ אילו הנובעלחימתו היא ו, אינו שולל משא ומתמציי כי 

כתגובה לאגרסיביות הציונית אשר היא שהביאה פלגי , ואילו החזבאללה מסביר את פעילותו האלימה

 .מקרב הע הלבנוני למצוא את מקו מפלט בשימוש בכוח הזרוע

 בחמישה מתו  באה לידי ביטוי – לגיטימציה של האויבה והדההדמוניזצי התבנית השנייה שנבחרה 

.  פחותה וסמויה יותרצורהביטא את המגמה ב" כהנא חי"כאשר אתר תנועת , ששת האתרי הנחקרי

שלא מרצונ לנקוט בפעילות ,  הנחקרי נטו להציג את עצמ כלוחמי חופש הנאלציארגוניהמרבית 

 – פשעי אויביה בהצגת דגשמוהבולט השימוש . "י מתו ברירההאלימ "–לעומת יריביה , אלימה

אויב בשימוש בתעמולה מת ההאשו,  שבמעשי הארגוני"המוסריות"פשעי העומדי בניגוד מוחלט אל 

הזוועות מציגי את , "נמרי השחרור הטאמילי". אינפורמציה כלפי הארגוני עצמשקרית ובדיס

ה הקולומביאנית משלמאת ה מאשי ELN ה. לנקהלת סרי ממש– "המשטר הטרוריסטי"שביצע 

מבחי בי מאבקו לזה של , "צבא השחרור הזאפטיסטי. "וטוע כי מאבקו הנו תוצר של מציאות, טרורב

כי הע נאל לעמוד מול , נטע" הנתיב הזוהר"באתר האינטרנט של . מוות והרס, איומי שכללהממשל 

" החזבאללה"אתרו של ארגו . ב"ימרי בסיועה של ארה' המשטר הפוגפשעיו,  של ממשלת פרוהברוטליות

 תו שהואאריאל שרו , של ראש ממשלת ישראל הנוכחי" השטנית"בדמותו " אויב הציוני" התאר אתמ

ה באמצעות הצהרותיו כי מורליזצי אות שילמו אזרחי לבנו ומנסה ליצור דהמחיר הדמימתאר את 

אינו " כהנא חי"ניכר כי אתר תנועת , בניגוד לאתרי שתוארו לעיל. יעה בויפגע באויבו כנקמה על הפג

 תנוהגהתנועה , לעומת זאת. היריב" פשעי"וככלל הוא אינו מציג את משק את התבנית הרטורית הנדונה 

 . אויביה הערביאת  המציגות בצורה סרקסטית ומלגלגת קריקטורות לפרס

לתיאור  י נוספי צורנייבהיבטעשו שימוש , "חי כהנא"ו" ללההחזבא"בדגש על  – חלק מ הארגוני

" האגרסיביות הציונית"כ נוהג החזבאללה לפרס מעל דפי האינטרנט תצלומי של . "אויביה"

 ". כהנא חי "כמו ג אתר, "שטניות"וקריקטורות 

.  ששת האתרי באה לידי ביטוי בארבעה מתו הדגשת החולשה התבנית הרטורית השלישית במספר 

חברי ארגו . "הגדולי והחזקי "–לעומת אויביה אתרי הטרור מרבי לצייר את הארגו כחלש ונרד 

חוזר וטוע כי ממשלת  LTTE- ארגו ה, של השלטו הקולומביאניקורבנותיואת עצמ כמציגי ELN ה

נאל ככזה ה את עמ הזאפטיסטי מתאריו ,ללא רשת ביטחולנקה הותירה את הע הטאמילי סרי

ניצב החזבאללה , בניגוד לארגוני שהוצגו. ללא כל יכולת להג על עצמולהתעמת ע כלי נשק מודרניי ו

זה ,  כל שכ–והתעקשותו על היותו הצד החזק  מעצ נטייתו לציי בהרחבה את נזקי פעולתו ,כאנטיתזה

אול , "הרג הע הלבנוני"ציג תמונות של אמנ מהאתר . ערביבסכסו הישראלי –שינצח בסופו של דבר 

יש לציי כי מרכיב החולשה ". האויב הציוני "כדי להציג את ברוטליות להעיד על חולשה אלא שלא במטרה

 ".כהנא חי"נפקד ג מ אתר תנועת 

באה לידי ביטוי  – מסרי שוחרי שלו והפתרו הבלתי אלי, אלימותאי התבנית הרטורית הרביעית 

, האתרי שנחקרו ששתבלבד מתו אתרי  שלושה . הנמוכה ביותר מבי כל התבניות שנבחנובצורה

 הטאמילי החל להשמיע מסרי אופטימיי לשלו לאחר החתימה על LTTE ארגו ה. שיקפו מגמה זו
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קורא אל השלטו המקסיקני " צבא השחרור הזאפטיסטי. "הסכ הפסקת האש בחודש ספטמבר השנה

  ELN מתו דפי אתר הה ועל א נימת הטרור שהשתמע, את המלחמה"יד ע הארגויד ב"לעצור 

 לארגו דוגמאמהווה ELN ה. הייתה בולטת לא פחות" שלו"הקריאה לחשוב לציי כי , הקולומביאני

עד כי הפוקדי , כדי להציג את עצמו בצורה בה הוא מעוניי, טרור שהשכיל לנצל את מאפייני האינטרנט

 .  שמא אי הוא ארגו טרור כלל ולחשובתרו עלולי לשגותאת א

 

*                               *                            * 

 

. כ כתב ס, "והסוג האולטימטיבי של העוצמה היא אלימות…כל פוליטיקה היא מאבק להשגת עוצמה"

 עוצמה למע שליטה עוצמה רי להשגת חותכל ארגוני הטרור גיליתי כי , בעבודה זאת .250רייט מילס

 251.עוצמה כבסיס להשפעה ויצירתו של שינוי פוליטי, עוצמה כאמצעי הפחדה ואיו ובסופו של דבר, וכפייה

א הוא מאפשר לה , את שאיפת של ארגוני הטרור להשגת עוצמה  אינו משנה,במוב זה, האינטרנט

, גדוליהעברת תכני ומסרי אל קהלי  ו אלתו שהוא מאפשר לארגוני, הלבטא זאת בדר חדש

 בדומה לשאר אמצעי התקשורת .באמצעי התקשורת הקונבנציונליי בעבר הבצורה שלא הייתה נגישה ל

ברוח , מז חדשאלא כלי המסייע לעיצוב מציאות , האינטרנט אינו מראה אובייקטיבית של המציאות

ות הופכי את האינטרנט למוביל בנושא זה על פני אמצעי והאינטראקטיבי, האנארכיה, הנגישות. המתבונ

 .המדיה האחרי

 , ע הופעת האינטרנטהנבלמ, "הצגה ללא תגובה"הבעייתיות בסביבה התקשורתית הקלאסית של 

, מסגרת של גבולות גיאוגרפיי ריבוניי ה מתהחורג, "תיאטרו הטרור"נוצרה במה חדשה של , ולמעשה

ארגוני הטרור אתרי  .כול שווי" ברשת"העובדה שומ , מ האנרכיה שברשתטרור השואב את כוחו 

בי א באמצעות השימוש , של עצמ ושל אויביה, לעשות שימוש במער הסברתי ותדמיתי נרחבהשכילו 

 כאשר המטרה העיקרית העומדת לנגד עיניה היא ,ידי קריקטורות ותמונותבמלל כתוב ובי א על

, מסרי של שנאה. השפעה על דעת הקהל העולמית, ויותר מכ, אל קהל המבקריהעברת מסריה 

שאיפה לחופש ושחרור , בקשה לחמלה, נקמה ורצח לצד מסרי של הזנחה חברתית, דיכוי, ברוטליות

, ככל הנראה, ומבטיחי, "תיאטרו הטרור"ה אלו היוצרי את אותו , צורה מופגנתמוצגי בה לאומי 

 .מכפי שהיה עד כה, עבור ארגוני הטרור, יהפו להיות בעתיד א משמעותי יותר, אינטרנטכי השימוש ב

 

                                                 
250  Hoffman, Bruce, (1998). "The Modern Terrorist Mindset", in: Inside Terrorism, Columbia University Press,  
      p. 183. 
251  Ibid.  
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  השוואת האתרי–' נספח א

" החזבאללה" "כהנא חי"

 הלבנוני
 ELNה

הקולומביאני

נמרי "

השחרור 

"הטאמילי

 LTTEה

צבא "

השחרור 

"הזאפטיסטי

 EZLNה

הנתיב "

 "הזוהר
 ארגו

 

 

 קריטריו

 גיוס + + + + + +
 אידיאולוגיה + + + + + +

 אינפורמציה      

אודות  + + + + + +

 הארגו
מטרות  + + + + + +

 פוליטיות
 

אסירי .1

ומעצרי 

 פוליטיי

 חופש הביטוי.2

  

אסירי .1

ומעצרי 

 פוליטיי

 חופש הביטוי.2

 משאבי טבע.3

 סוגיית הנשי.4

 סמי.5

 

 חופש הביטוי.1

 סמי.2

 

אסירי .1

ומעצרי 

 פוליטיי

 סוגיית הנשי.2

 

אסירי .1

ומעצרי 

 פוליטיי

סוגיות 

בה  שונות

עוסק 

 הארגו

+  + + + + 

 

 

 

 

שימוש 

בדיס

, אינפורמציה

חוסר 

 אינפורמציה

תבניות       

 רטוריות 
האתגר  +  + + + 

 המוסרי
דמוניזציה  + + + + + 

ודה

 לגיטימציה 
הדגשת  + + + +  

 החולשה
מסרי שלו   + + +  

 אלימותואי
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  ארגוני הטרור–' נספח ב

 

 קבוצה יהודית ימנית קיצונית הרואה כמטרתה המוצהרת את החזרתה של ישראל  "כהנא חי"

 .ובאיומי נגד פוליטיקאי ישראלי, הקבוצה נחשדת בפעילויות אלימות נגד פלסטיני. המקראית

 org.kahane.www://http: אתר האינטרנט

 

, מטרתה היא הקמת מדינה איסלאמית בלבנו.   קבוצה רדיקלית שיעית שנוסדה בלבנו  חזבאללה

במסגרת זאת פועל הארגו כנגד מטרות צבאיות . וסילוק של השפעות שאינ איסלאמיות מ האזור

פעלה הקבוצה בעבר נגד יעדי מערביי , בנוס. חבי העולואזרחיות בישראל וכנגד מוסדות יהודיי בר

 .ואמריקאיי

 org.moqawama.www://http: אתרי האינטרנט

org.hizbollah.www://http 
 

אנטי אמריקניות ,  קבוצות גרילה כפריות (ELN - Colombia)צבא השחרור הלאומי הקולומביאני 

מבצעות חטיפות תקופתיות של . פעילות בקולומביה, מרקסיסטיתובעלות אידיאולוגיה מאואיסטית

סחיטה ופצצות כנגד מטרות ועסקי , פגיעות בתשתית, לאומייעובדי זרי של תאגידי רב

 .אמריקניי

 eln/net.web://http: אתרי האינטרנט
 

 תנועת גרילה הפועלת נגד כוחות צבא ומשטרת מקסיקו    (ELNZ)   צבא השחרור הלאומי הזאפטיסטי

 .פגיעה בתשתית, התקפות על מתקני, פעילות הכוללת פצצות. יאפס'בחבל צ

 ]org.ezln/www://http    ]Translated: אתר האינטרנט

 

  ארגו גרילה פרואני הקשור אל המפלגה הקומוניסטית  (Sendro Luminoso) "הנתיב הזוהר"

מרקסיסטית ומביע התנגדות להמש הנוכחות הארגו אוחז באידיאולוגיה מאואיסטית. (PCP)הפרואנית 

 .האמריקנית בפרו

 html.index/org.csrp.www://http: אתר האינטרנט

 

  הקבוצה קמה   (LTTE - The Liberation Tigers of Tamil Eelam)  "נמרי השחרור הטאמיליי"

מטרת הקבוצה להקי מדינה טאמילית . לנקה ומייצגת את הקבוצה הטאמילית הגדולה בסרי1976בשנת 

וכ התנקשויות , בירת האי, וליטיקאי ואנשי צבא בקולומבופעולותיה כוללות איומי על פ. עצמאית באי

 .בה ופיצוצי בבירה

 com.eelam.www://http: אתר האינטרנט



 58

 ביבליוגרפיה

 :ספרי

 תזה לקראת תואר מוסמ בחוג למדע. דיוקנו של מרד: צבא זאפטיסטי לשחרור לאומי). 1998. (ש, ברמ

 .אביבאוניברסיטת תל, המדינה

יחסי גומלי והשפעות , מקורות, מאפייני, המערכת הבינלאומית, ארגוני טרור). 1998. (כ, ברנפלד

 .אביבאוניברסיטת תל, תזה לקראת תואר מוסמ בחוג למדע המדינה. הדדיות

פוסי השתתפות ד "'כר א, אסטרטגיות מחאה/תנועות חברתיות ומחאה פוליטית ).1995 (.הרמ ת

 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה". פוליטית

הוצאת ". טרור "'כר ג, אסטרטגיות מחאה/תנועות חברתיות ומחאה פוליטית). 1997. (ת, הרמ

 .האוניברסיטה הפתוחה

 .אביבתל: הוצאת מערכות. מציאות ותגובה, סכנה, טרור). 1982. (טרנט ד, .ר, קופרמ

 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,  מקראה:חברה ותרבות,  תקשורת אינטרנט. )2001. (דב, שנער

 

 :מאמרי

 סוגיות: בתו,  )עור(ר , כה אלמגור, "אתגרה הקשה של הדמוקרטיה" תיאטרו הטרור). "1999. (ויימ ג

247' עמ, יסוד בדמוקרטיה הישראלית  .אביבתל, ספריית הפועלי, 264

 התנהגות פוליטית בישראל: בתו, " מבחנה של הדמוקרטיהישראל קבוצות אינטרס ב). "1986. (י, ישי

 .האוניברסיטה העברית"/מכו אשכול/"הוצאת ע עובד). מקראה(

 .האר: מתו, "פוצ, למד, גלוש", )2001 נובמבר 20. (א, פסובסקי

45' עמ, 4גליו , פוליטיקה: בתו". טרור באינטרנט). "1999. (ג, ויימ. י, צפתי 63 

 סוציולוגיה של בי מדינה לחברה : בתו, "פוליטיקה של קבוצות אינטרס). "1995. (ב, מרלינגקי

 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. 'הפוליטיקה כר ב

 

Books: 

Graham, G. (1999). The Internet:// a philosophical inquiry. Routledge - London and N.Y.  

Hoffman, B. (1998). Inside Terrorism. Columbia University Press. 

Holsti, O. R., (1969). Content analysis for the social science and humanities. N.Y. 

John, M., Rothger, JR. (1992). Definning Power – Influence and Force in the Contemporary 

International System. St. Martin’s Press, N.Y. 

Kushner, H. W. (1998). The Future of Terrorism: Violence on the New Millenium. Sage 

Publication, Inc. London. 

White, J. R. (1991). Terrorism - an introduction. Brooks/Cole Publishing. 

F.B.I. analysis of terrorist incident in the U.S., (1982). 

 

Articles: 

Drake, C. J. M. (1998). “The Role of Ideology in Terrorist’s Target Selection”. In: Terrorism 

and Political Violence, Vol. 10, No. 2., Frank Cass.   



 59

Denning, D. (1999).  “Activism, Hactivism, and Cyberterrorizm: The Internet as a Tool for 

Influencing Foreign Policy”. Presented at The Internet and International System: Information 

Technology and American Foreign Policy Decision-making Workshop, the Nautilus Institute 

and World Affairs Council of Northern California. 

http://www.nautilus.org/info-policy/workshop/papers/denning.html 

Harrington, J. (1998). "The Media, Framing, and the Internet: Dominant Ideologies Persist", 

University College Cork, Ireland. 

http://www.tamilnation.org/media/harrington.htm 

Tanbini, D. (1999). "New Media and Democracy - the civic networking movement". In: New  

Media & Policy, Sage Publications. 

Truetzschler, W. (1998). "The Internet: A new mass-medium". In: Media Policy, Mcquail, D. 

and Siune, K. 

Whine, M. (1999). "Cyberspace" - A New Medium for Communication, Command and 

Control by Extremists". In: Studies in Conflict & Terrorism, Vol.22, No.3. 

 

Website: 

http://www.ict.org.il/ 
http://www.kahane.org 
http://www.moqawama.org 
http://www.hizbollah.org 
http://web.net/eln 
http://www/ezln.org    [Translated] 
http://www.csrp.org/index.html 
http://www.eelam.com 
 

 


