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 שונים של ארגוני טרור סוגים :האויב לזהות את

 

 "שתנצח תהיה נוחל גם תבוסה כנגדוך, אך לא את האויב, הרי כל ניצחון אם אתה יודע את עצמ"

 (1טסו, אמנות המלחמה סון)

 

שבמלחמה לא נלחמים באויב, טסו הוא  אותנו האסטרטג הסיני סון שלימדהשיעור הקריטי 

. בעידן זה, של שקיפות גבוהה ושונות רבה, חשוב במיוחד לזהות אלא באסטרטגיה שלו

את האסטרטגיה שלו. ארגוני טרור נבדלים זה מזה במטרות ומטרותיו את היריב, את 

אין מבינים  אם 2והתגברות על האתגרים שהם מעמידים מחייבת כלים שונים. ,ובאמצעים

את אסטרטגיית האויב, או מפרשים אותה באופן שגוי, התוצאה עלולה להיות בחירה 

 3המרמרה.באסטרטגיה מוטעית שתוביל לתבוסה, כפי שקרה באירוע 

 

 מבט תאורטי - להבין את האויב

המשתנה הראשון שבעזרתו נוכל לאפיין ולהבחין בין ארגוני טרור שונים הוא מטרותיהם, 

־מית ויעדיה( ועד נוןבין־לאוהמשתרעות מקונפורמיזם קיצוני )קבלת המערכת ה

מית ן־לאוביבמערכת  הסיווג הזה,פי ־על 4קונפורמיזם מוחלט )דחיית מערכת זאת ויעדיה(.

ידי עיקרון ההגדרה ־ועל 5ידי הפרדיגמה הווסטפליאנית־ל עלושעודה נשלטת בסך הכ
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Shadow of 9/11, RAND Corporation, MG-1107-RC, Santa Monica CA, 2011, p. 62.  
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Jenkins (eds.), War by What Means, According to Whose Rules? The Challenge for Democracies Facing Asymmetric 
Conflicts: Proceedings of a RAND-Israel Democracy Institute Workshop, December 3-4 2014, pp. 15-18.  

שוכללה כך , אף שבמקורה פותחה עבור יחידים, סוטה אשרן כדי להגדיר ולבחון התנהגות ֹורטמ   'מבוסס על הפרדיגמה שפיתח רוברט ק סיווג זה 4

 :ראו. שתיושם גם ללימוד ההתנהגות של שחקנים בין־לאומיים
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 .כזה שהניח את התשתית לרעיון של ריבונות המדינות 1648מקובל לראות בשלום ווסטפליה משנת  5



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

העצמית, ארגון טרור השואף להפוך למדינת לאום או לייסד כזאת ייחשב כקונפורמיסט, 

 או מעשיו.שהוא מפיץ אידיאולוגיה שלו, התעמולה ל קשר לאל

 6הצבא האירי הרפובליקני(, פתח) AIRמפלגת הפועלים הכורדית(, ) PKKארגונים כגון 

וחמאס נכנסים כולם לצד הקונפורמי של המשוואה. מנגד, ארגון טרור המבקש לקרוא 

מית, גם אם הוא נוקט אמצעים מקובלים בין־לאוהכללים הנהוגים במערכת ה תיגר על

קאעדה, אך ־קונפורמיסטי. דוגמאות מתבקשות הן דאעש ואל־יחסית, ייחשב כנון

 7עולמי.־זאת ייכללו למשל גם ארגונים השואפים להחיל שלטון קומוניסטי כללבקטגוריה 

האמצעים שראויים מגוון המשתנה החיוני השני לצורך הבחנה בין ארגוני טרור הוא 

מנת להשיג את ־על הארגון בה בוחרש, או במילים אחרות, האסטרטגיה בעיניהם לשימוש

מקס ובר על האתיקה של שחקנים לוג הסוציוהשאול מדיונו של  בסיווג 8.מטרותיו

"אתיקה של אחריות" ו"אתיקה של יעד כים האידיאליים וגהסניתן להגדיר את  ,פוליטיים

פרגמטית.  אאתיקה של אחריות מבוססת על מחויבות לחברה בכללותה והי 9".פיסו

אתיקה של יעד סופי רואה עצמה מחויבת אך ורק להשגתם של יעדים מעל ומעבר לכל 

 והערך העליון שלה הוא טהרנות אידיאולוגית.  אחר, שיקול

ההתנהגותי שלנו ניתן להגדיר ארגוני טרור בהתאם לרמת האחריות שלהם  סיווגהלצורך 

עדרה(, כפי שמשתקף באמצעים שנחשבים בעיניהם כמקובלים לצורך הגשמת י)או ה

דה מטרותיהם. דוגמה מובהקת תהיה השקפתו של הארגון על השימוש בנשק להשמ

המונית, או מידת הסבל שהוא מוכן להמיט על האוכלוסייה שלו עצמו כדי לקדם את 

 10יעדיו.
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 2תרשים 

 11התנהגותי סיווגמדינתיים אלימים:  שחקנים לא

2 1 

4 3 

  

מרובע של ארגוני טרור, המבוסס על מטרות  סיווג 2 תרשיםב אלה מוצגהבחנות ל בהתאם

 ,X־ציר הב מיוצג - ידת הקונפורמיות הפוליטיתמ - ואמצעים. המרכיב המבני הראשון

 בקצה השלילי והקונפורמיזם בקצה החיובי.נמצא קונפורמיזם ־הנוןכאשר 

, ומשקף את אופן קבלת Y־ציר הב מיוצג - ההתנהלות הפוליטית - המרכיב המבני השני

בקצהו השלילי נמצאת האתיקה של  .במציאות של ערכים סותרים  ההחלטות הפוליטית

 החיובי האתיקה של האחריות.בקצה ועדים הסופיים, הי

 12של ארגוני טרור.מובחנים  סוגיםארבעה בעזרת הדגם הזה נוכל להגדיר 

                                                           
11 Ibid, 19. 
12.24–19 Ibid,  

  
 קונפורמיזם קונפורמיזם-נון

 אחריות של אתיקה

 Absolute) סופי יעד של אתיקה

end) 

 (טוטלי) מוחלט  טרור

 הקונפורמיות ציר
 הפוליטית 

 ההתנהלות ציר
 הפוליטית 

 מוגבל טרור



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

( הנמצאים ברביע זה ארגוני טרור -להלן מדינתיים אלימים ) שחקנים לא - 1רביע 

קונפורמיזם מבחינת יעדיהם. הוא מתבטא בשאיפתם לשנות את ־מאופיינים בנון

 שלהם מית, או לפחות להתנתק ממנה. ההתנהלות הפוליטיתבין־לאורכת ההמע

מתאפיינת באחריות, המתבטאת בעיקר בדאגתם לאוכלוסייה שהם תופסים עצמם 

הוא ניסה למתן  ,קאעדה מנצח במלחמה בעיראק־כאשר נראה היה שאלכאחראים לה. 

ם המוסלמים". את האלימות שבה נהג כלפי ארגוני אסלאמיים אחרים, דוגמת "האחי

מדובר בארגונים בלתי יציבים, מאחר שקיים בנקודת הזמן הזו הוא פעל בתוך הרביע הזה. 

; ןהם נכונים לנקוט כדי לממש אותשהאמצעים בין וחוסר הלימה ניכר בין מטרותיהם, 

 מדינתיים בתהליכי מעבר. בעיקר שחקנים לא המכאן שאל

במטרות קונפורמיסטיות, המתבטאות ברביע זה מתאפיינים  ארגוני טרור - 2ביע ר

מית ולא לשנותה. התנהלותם הפוליטית מאופיינת בין־לאובשאיפתם להצטרף למערכת ה

הם עושים שימוש באמצעים שבחלקם עולים בקנה אחד עם המקובל במערכת  - באחריות

פערים המתגלעים בין המטרות ארוכות הטווח המוצהרות  אמית. מאפיין נוסף הובין־לאוה

יומי ־םשתתאפיין בשיח יו ,הם צפויים להפגין גישה פרגמטית 13ההתנהלות בפועל.ן ביו

 בין אסטרטגיה לדיפלומטיה. 

כיוון שחייבת להיות מידתיות מוכוונת  החלופה מוגבלת עבור קבוצות אל היאמלחמה 

 האל ארגוני טרור ,לתוצאה הצפויה. בשורה התחתונה למומטרה ביחס שבין המחיר שיש

 ומתייחסים לפוליטיקה כאל ביסמרקאוטו פון  המדינאיסידיו הנאמנים של כח נוהגים

דוגמאות לקבוצות מסוג זה הן תנועות  14מוגבל. כאל תהליךמלחמה לו ,אמנות האפשרי

ותנועות גרילה בשלב האחרון לקראת  ,על סף השגת הניצחון שמצויות שחרור לאומי

נטייתן להליכה על הסף מעת לעת,  הפיכתן למפלגות פוליטיות לכל דבר ועניין. על אף

                                                           
131974, p. 419: Piscataway NJ, , Transaction Publishers,Arab Attitudes to IsraelYehoshafat Harkabi,   

עדר עקביות אידיאולוגית יימצא תירוץ ילה. הנסיבות יגברו אזי, שאם ההתנהגות הנדרשת אינה עולה בקנה אחד עם האידיאולוגיה, אמנם נכון"

. המציאות חזקה יותר מהאידיאולוגיה. אנשים הם מוכשרים למדי בלהתאים את האידיאולוגיה שלהם אם הנסיבות דורשות זאת. שימעיט בערכו
 ".האידיאולוגיה משפיעה על תפיסת המציאות, מצד שני

14, Stuttgart: Deutsche VerlagsAnstalt, arck. Neue Tischgespräche und InterviewsFürst Bism3 Otto von Bismarck,  

1895, p. 248. 
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לבאן בשנות המלחמה באמריקנים, הן דוגמאות אתנועות כגון חמאס, חזבאללה, והט

 15הרביע השני. מסוגלקבוצות 

 קונפורמיסטיים, הבאים לידי ביטוי־אפיינים ביעדים נוןתברביע זה מ ארגוני טרור - 3רביע 

אותה מחדש בצלמם. התנהלותם  מית ולברואבין־לאובשאיפתם להחריב את המערכת ה

עדר תחושת אחריות כלפי כל יהבדבקות ביעדים הסופיים ומתאפיינת בהפוליטית 

אוכלוסייה שהיא. הם רואים מלחמה כטוטלית, כזאת שבה המטרה הקדושה מקדשת גם 

־של ארגוני טרור חובקי עולם דוגמת אל אאת האמצעים. הדוגמה המובהקת ביותר הי

 קאעדה ודאעש.

ברביע זה מאפיין קונפורמיזם בכל האמור במטרותיהם, שאינן  ארגוני הטרוראת  - 4 רביע

 ,לעומת זאת ,מית. התנהלותם הפוליטיתבין־לאומבטאות שאיפה לשנות את המערכת ה

דבקות ביעדיהם הסופיים, תוך התנערות מכל אחריות כלפי האוכלוסיות באפיינת תמ

י, אך דוגמאות כוללות את "מקדש העם של יחסבאופן ארגונים אלה הם נדירים  שלהם.

 16חסידי ישו" ואת כת "הדוידיאנים".

 

 מטרות ואסטרטגיות - טרור מוגבל

שתי בסיס יכולים להבחין בכמה דפוסים על  אולם מתוכה אנו ,קטגוריה רחבה ואה 2רביע 

 חלו את דרכםחזבאללה וחמאס. שניהם ה :דוגמאות בולטות מתוך הניסיון הישראלי

י טרור בעלי מבנה פיקוד רופף ולכידות נמוכה יחסית, אך מאז התפתחו לגופים ארגונכ

 - בעלי רמת ארגון גבוהה, השולטים בשטח, מספקים את צרכיה של אוכלוסייה אזרחית

                                                           
, הראשון. המצרית יש שני לקחים בפילוג ההיסטורי בשורות תנועת האחים המוסלמים. אין שום דבר מוחלט מראש בניצחון המציאות על החזון 15

וצמיחתן  טּבוקפרישתם של חסידי סייד . בחרו בדרך הפרגמטית "האחים"בכך שמרבית , החלומותבכך שהוא מדגים את כוחה של המציאות לעומת 

 :ראו. דוגמה למה שדובר בו לעיל ןשל קבוצות פורשות קיצוניות ה
Ana Belén Soage and Jorge Fuentelsaz Franganillo, “The Muslim Brotherhood in Egypt,” in Barry Rubin (ed.), The 

Muslim Brotherhood: The Organization and Policies of a Global Islamist Movement, Palgrave Macmillan, New York, 
2010, pp. 39-56. 

חברי הקבוצה  900ביצעו למעלה מ־ 1978בנובמבר  18ב־. אינדיאנה, באינדיאנפוליס 1955הייתה תנועה דתית שנוסדה ב־" מקדש העם" 16

 1955היו כת שנוסדה ב־" הדוידיאנים. "ביישוב מבודד בגיאנה שבדרום אמריקה לאחר רצח של חבר הקונגרס האמריקני התאבדות המונית
יום עם סוכנים של ממשלת ארצות־הברית וזאת לאחר  51הייתה הקבוצה מעורבת בעימות בן  1993ב־. בעקבות פילוג בתנועה הדוידיאנית

לרוב נוטות כתות או דתות חדשות לפרוש מחברה הכללית ולהגיב באלימות רק . טבק ונשק, אלכוהולהריגתם של ארבעה אנשי הסוכנות למאבק ב

 .כאשר הן חשות איום על אורח חייהן



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

ומתפקדים כשחקנים פוליטיים. מבחינה  - חמאס בעזה וחזבאללה בדרום לבנון

כל אחד מהם . אללה הוא ארגון שיעילסונה ואילו חזב כתחמאס שייתנועת  ,אידיאולוגית

 17פועל במציאות פוליטית שונה.

בהתאם  יםפועל םבהן הש המדינות הן חזבאללה והן חמאס מבקשים לשנות את

להשיג זאת  הם מנסים כלי העיקרי שבעזרתוהערכי האסלאם הפוליטי. תפיסתם את ל

 העים ארגונים אללרוב נמנ 18כלומר הפצת האסלאם בחברה בדרכי שלום. ,"דעוה" נהמכּו

תים מתח בין יבה הם פועלים. עם זאת, קיים לעשנגד החברה  חריפהמשימוש באלימות 

ושניהם פנו לשימוש באלימות במסגרת הפוליטיקה  ,קידום מטרותיהםבין וריסון עצמי זה 

הפנימית כאשר עמדו בפני רדיפה או חשו איום על מעמדם הפוליטי. רמת האלימות שהם 

בהתאם לתפיסתם את נכונות החברה לשלם את המחירים  אחוץ הימפגינים כלפי 

 .מכאן שלרוב הם מפגינים אתיקה של אחריות 19הכרוכים בעימות.

כאשר חזבאללה מנהל עימות אלים נגד מדינה מחוץ לגבולותיו הוא מיישם אסטרטגיה 

 מרמז על התנגדות הוא מונח שלא ניתן לתרגמו כפשוטו, אך ,"קאומהמ  "המבוססת על 

 הנדרשת כדי הואיל והוא חסר את העוצמה הצבאית 20פעילה הנהנית מתמיכה עממית.

־להביס יריב מדינתי בהתנגשות ישירה בשדה הקרב, מבּכר חזבאללה אסטרטגיה של אי

הרעיון המבצעי בגישה זאת  21כניעה. מצב שבו אף צד אינו מנצח נתפס בעיניו כניצחון.

. התקפות על האויב מפגש חזיתי עם צבא האויבבהוא ביזור הלחימה והימנעות מאחיזה 

כוללות בעיקר מארבים וטקטיקות גרילה, לצד שמירה על יכולת לביצוע ירי רקטי משמעותי 

 22לעבר מרכזי אוכלוסייה.

                                                           
נמצאים בקשר ביניהם ולומדים האחד מהשני , ניתן להסביר רבים מקווי הדמיון בין שני הארגונים בכך שהם מתמודדים עם אויב משותף 17

 .הוכחו כיעילותומיישמים טקטיקות ש
 .נות פוליטית בשם אוכלוסיות מוסלמיות ודאגה לחברה ככללתעיסוק בפעל, הענקת סיוע ורווחה סוציאליים, שיטות הדעווה כוללות הטפה 18
 8: ההשקפה הערבית והמוסלמית", הרצאה בערב עיון של המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, מתי שטיינברג, "לוחמה אסימטרית 19

 .2010מבר בנוב
שמשמעותו עמידה איתנה  "צּומּוד"ובכלל זה  ,קיימים מונחים חשובים נוספים שבהם עושה שימוש חזבאללה כדי לבטא את האסטרטגיה שלו 20

 . המצביע על מניעת ניצחון האויב "מּוָמַנע"וכן , מקומך / ודבקות בעמדתך
נותרנו עומדים איתן בשדה הקרב ולא חדלנו : "2006חמת לבנון השנייה ב־בייל לאחר מל'ראללה בנאומו בבנת גצראו את דבריו של חסן נ 21

כלומר )בהתחשב במטרות שהציבו בכל האמור בהתנגדות , וזה כשלעצמו הוא הישג גדול עבור ההתנגדות וכישלון גדול לאויב, מלהיות חזקים

 ("א"ע ,חזבאללה
 שטיינברג, "לוחמה אסימטרית". 22



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

באופן כללי את  צהשאימ ,חמאסתנועת ידי ־מיושם על כניצחון כניעה־אירעיון דומה של 

א על ירי רקטי יגם הכיום  נתנשעחמאס  תפיסת המקאומה מבית מדרשו של חזבאללה.

ך מאפייניה של רצועת עזה הולידו תפיסה מבצעית שונה אמצעי עיקרי במאבק צבאי, אכ

המתאימים יותר לתמרון  - המבחינה בין השטחים הפתוחים הסמוכים לגבול עם ישראל

סים בין האזורים האורבניים המאוכלו - ולנסיגה, בדומה לתפיסה המבצעית של חזבאללה

 חמאס על שתי טקטיקות המשלימות זו את זו: האחת כתנסמבצפיפות רבה יותר. שם 

כדי לקזז  ,קרקעיים המשמשים לצורכי הגנה והתקפה־תתומתקנים בניית תשתיות  היא

את העליונות האווירית של ישראל ולהגביל את יכולת התמרון; השנייה היא לגרור את 

את היקף  באופן ניכרהמאוכלסים, מה שיעלה כוחות היבשה של צה"ל לתוך האזורים 

מי מתגבר, כמו גם לתמיכה גוברת בין־לאוהנפגעים האזרחיים, ואז לתרגם זאת ללחץ 

  23ית בחמאס בקרב האוכלוסייה הפלסטינית.ִמב  

 לולשלול הישגים צבאיים מישראל, יש לחמאס מטרה אסטרטגית לשלנוסף על הניסיונות 

ְרמאן, פעיל חמאס בכיר המרצה  הישגיה המדיניים. מוחמד את מאסרי עולם בכלא  36ע 

כתב בספרו  ,ועי התאבדות במהלך האנתפאדה השנייההישראלי על מעורבותו בתכנון פיג

שהיעד האסטרטגי הנעלה  מוקוואמה )התקוממות(מבט מבפנים על ה, 2010משנת 

א. בהקשר הזה ביותר עבור הטרור של חמאס צריך להיות סיכול פיוס מדיני מכל סוג שהו

ניתנה הנחיה לכלל פעילי חמאס לעשות כל שלאל ידם כדי  2002ציין ערמאן שבראשית 

לשבש את הדיונים בין שרי החוץ של מדינות ערב בעניין יוזמת השלום הערבית, בתקופה 

  2002.24 סשהביאה לפסגת בירות במר

כדלהלן: כאשר  ניתן אפוא להגדיר את החזון האסטרטגי הן של חמאס והן של חזבאללה

מתרחש עימות, ישראל לא תוכל לתרגם את יתרונה הצבאי לכדי הכרעה צבאית. בד בבד 

עדרה של יהובאלפי רקטות, בפעולות טרור ממוקדות ויותקף העורף האזרחי של ישראל 

                                                           
: 2002בספטמבר , עת של חמאס כתב, "פלסטין אל־מוסלימה"איון ליבר, אחמד יאסין' שייח, בריו של מייסד חמאסהמחשה לגישה זו הובאה בד 23

 יהיו מאה שירצו, במקום שבו ייפול שהיד. חמאס היא תנועה עממית רחבה עם משאבים ויכולות"
מזינות את ההתנגדות כפי שדלק מזין  הפעולות פליליות אלכיוון ש ...הפעולות ישראליות מביאות להתרחבות חמאס ולחיזוק, לכן...להחליף אותו

 . (Hamas.ps/ar/library[, ערבית" ] 2014האסטרטגיה של גדודי אל קסאם במלחמת ". )"אש
 .2010, פרסום עצמאי באינטרנט(, نظرة للمقاومة من الداخل: محمد عرمان" )מבט מבפנים על המקאומה, "מוחמד ערמאן 24



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

הצלחה צבאית לעומת הציפיות הגבוהות תפגע ברוח העם. כאשר ישראל תנסה להגביר 

תהיה התוצאה אבדות עצומות לשני הצדדים, אלא  ,רעהלחץ במטרה להשיג הכאת ה

כוח  מכפילבשבעבור הארגונים הללו )ובפרט חמאס( אין מדובר בהכרח בהפסד, אלא 

 מית.בין־לאולצורך הפעלת לחץ על ישראל והשגת תמיכה 

 

 טרור בלתי מוגבל - הג'האד העולמי

 באופן יסודיא נבדל וה בעל יעדים אסלאמיים פונדמנטליסטיים, אך אוהעולמי ה הג'האד

צמח, כמו גם מבחינת  וממנשלחברה  וביחס וחמאס דוגמת חזבאללהותנועות מארגונים 

אינה להשיג או לשמר מדינה או ישות טריטוריאלית, כי אם לשים  ומטרות ואמצעים. מטרת

צורת ההתאגדות  וסוף לשיטה המדינתית ולהחליפה בחליפות אסלאמית, שהיא בעיני

ת ומייצגת את רצון האל. שלא כמו ארגונים השואבים ולגיטימישזוכה לחידה הפוליטית הי

הג'האד  ,תפיסות לאומיות יםומאמצ יםפועל םבתוכן השתמיכה ולגיטימציה מהחברות 

כלפי החברה גם  לעיתיםחברתי, הנוהג באלימות ־העולמי פועל יותר ככת או כגורם אנטי

 הג'האד העולמי ,הדעוהבניגוד לחסידי  25שלו עצמו, חברה שאותה הוא תופס ככופרת.

ידי יצירת כאוס ומבוכה ־למוטט את המשטרים הערביים והמוסלמיים הקיימים על שואף

 סימטרית.־באמצעות ג'האד פנימי ולוחמה א

זום וניהול של כעס ואלימות דתיים יי - "פראות מנוהלת" ואהרעיון מרכזי בג'האד העולמי 

רוכות טווח לארגוני הג'האד. חסידי הגישה מאמינים כדי ליצור הזדמנויות תעמולה א

פוסקות יתישו בסופו של דבר את המדינות המוסלמיות עד  שהתקפות אלימות בלתי

שיאבדו את היכולת והרצון להטיל את מרותן, וכך יתאפשר לארגוני הג'האד להשיג שליטה 

להם. מרכיב נוסף שיספקו ביטחון יחסי וישיבו את הסדר החברתי על כנו, בתנאים ש בכך

א התגרות שנועדה להביא לתגובה צבאית מצד מעצמות כדרך לגייס וה" פראות מנוהלת"ב

 26ולהכשיר לוחמים, תוך יישום אסטרטגיה של התשה, הדומה לזאת של טרור מוגבל.

                                                           
 .להפוך לאיום בקנה מידה עולמי, שלו כל התכונות של כת מקומית, ל שקיפות גבוהה יכול היה ארגון כמו דאעשנראה שרק בעולם ש 25
: פראות מנוהלת"שתרגום שמו הוא , י'בידי אבו־באקר נאג 2004תוארה בפירוט בספר שפורסם ברשת בשנת " הפראות המנוהלת"דוקטרינת  26

 :  ראו. ן הלאומי האסלאמיהשלב החיוני ביותר שבזכותו יגבר כוח הרצו



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

דיווחי התקשורת ו"תיאטרון הטרור", משרתת אפוא  ידי־על עצמתפראות, שעוצמתה מו

והבאת האויב לקריסה מבפנים, וקידום גיוסם של תומכים  מטרה כפולה: זריעת פחד

 ומתנדבים.

מוגבל, ניתן להבחין הן כולל ו , הןעל אף ההבדלים במטרות ובאמצעים של ארגוני טרור

. הראשון הוא השימוש בטקטיקות נוקטיםהם שמאפיינים משותפים באסטרטגיות  בשני

באלימות לאו דווקא נגד היריב  מהיריב; השני הוא השימוש של התשה ומניעת הניצחון

האוכלוסייה האזרחית של האויב והקהילה  - אחרים צדדיםובשדה הקרב, אלא דווקא נגד 

מית )שבקרבה מבקשים הטרוריסטים לעורר פחד או אהדה(. ההבדלים בין־לאוה

בין שני סוגי הארגונים, במונחים של אידיאולוגיה ושל אסטרטגיה, מצביעים על יים רכזהמ

 .בהתמודדות מולם לאמץ אסטרטגיות שונות הצורך

                                                           
e Stephen Ulph, “New Online Book Lays Out Al-Qaeda’s Military Strategy,” Terrorism Focus, Vol. 2, No. 6, 2005 


