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המאמר בוח את הקשר שבי ארגוני טירור לארגוני פשע מאורג ואת
האפיוני השוני של יחסי בי שני סוגי הארגוני ,ומנתח את הדמיו ואת
השוני ביניה .נבדקות ההשלכות ההדדיות בי שני סוגי הארגוני ,כיוו
התפתחות מערכות היחסי ביניה והסכנות הטמונות בקשר זה ,כמו ג
הפעולות שיכולות להינקט על מנת לבלו אותו.
מילות מפתח :טירור ,פשע מאורג.

כללי
ל"טירור" הפוליטי ולסוגיו קיימות הגדרות שונות )ראה הגדרות ודיוני על סוגי
טירור אצל  ;1988 ,Schmid & Jongmanוכ הספרות הענפה על תיאוריות
וניתוחי מקרי אצל;1988 ,Poland ;1987 ,Laqueur ;1985 ,Cordes et al. :
 .(1979 ,Wilkinson ;1989 ,Wardlaw ;1990 ,Reichטירור פוליטי הוא שימוש
בכוח או איו בכוח או באמצעי אחרי כדי להשיג מטרות פוליטיות או
מטרות חברתיות ,בנבדל מטירור פלילי )אישיפתולוגי או אחר ,או קבוצתי
ומאורג ,או מטירור המבוצע תו .כדי מלחמה(.
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במטרות פוליטיות הכוונה להשפיע על השלטו ,כדי לשנות מדיניות ספציפית
שלו ,עד כדי החלפתו ,או להשפיע על מגזר אוכלוסייה מסוי או על כלל
האוכלוסייה ,כדי להסיר תמיכתה מ השלטו ו/או כדי שתתמו .במטרות של
מבצעי הטירור הפוליטי .במטרות חברתיות הכוונה להשגת זכויות פוליטיות או
זכויות חברתיות של צדק ושוויו ,שיפור תנאי עבודה וכדומה .פעולות הטירור
יכולות להיות ישירות כלפי נציגי השלטו או כלפי רכוש ,או עקיפות ,דר.
פעולה הפוגעת באוכלוסייה .הפעולה יכולה להיות ממוקדת באנשי ובמטרות
אחרות או חסרת אבחנה .פעולות הטירור יכולות להתבצע עלידי יחידות ,או
עלידי קבוצות באוכלוסייה .ה עשויות להיות נורמטיביות )טירור ויג'ילנטי( או
בלתי חוקיות ולהיעשות עלידי השלטו עצמו .קבוצות טירוריסטיות יכולות
להיות מקומיות ,המנסות להשיג עלידי הטירור מטרות חברתיות ומטרות
פוליטיות בתחו המדינה או להיות חלק מרשתות טירור בילאומיות .ג
המדינה יכולה להפעיל טירור ,עלמנת לפגוע ביחידי או בקבוצות ,המאיימי
על מדיניותה החברתית והפוליטית או על עצ השלטו או לדכא.
טירור פוליטי מאופיי עלידי אידיאולוגיה ,המסבירהמצדיקה את הפעולות
הטירוריסטיות ,על סמ .טיעוני של עבר ושל הווה ,של דיכוי ,של קיפוח ,של
שלילת זכויות או של התנגדות לאורח חיי מסוי )טירור ויג'ילנטי( או כדי
לקד עתיד חברתי או פוליטי מסוי )מרקסיסטי ,דתי וכדומה(.
לטירור יש ,אמנ ,מטרות פוליטיות חברתיות ,א .עשויות להיות לו ג מטרות
אינסטרומנטליות ,הקשורות בתהלי .הטירוריסטי ,כגו שחרור עצורי ,יצירת
משאבי לקיו הארגו ופעולותיו או מטרות הפגנתיות של פרסו הארגו
הטירוריסטי ומטרותיו )על סוגי טירור שוני שלא יכללו בהגדרה זו ראה ב 
 ,1988 ,Polandובביבליוגרפיה המקיפה ש( .המשות $לכל פעולות הטירור
הפוליטיחברתי הוא הטלת פחד ואילוצי על השלטו ,על נציגיו או על
האוכלוסייה .יש לזכור ,שפעולות טירור להשגת מטרות פוליטיות ,מבוצעות,
בדר.כלל ,עלידי עברייני לאפליליי.
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ג לפשע מאורג קיימות מספר הגדרות ,שמאחדת אות ההסכמה שבהבחנה
בי "פשיעהמאורגנת" ל"פשע מאורג" .כלומר ,ארגו קבוע שבו נערכת
סלקציה של משתתפיחברי ,וקיימת חלוקת עבודה ,היררכיה ומנהיגות
מובחנת .הארגו עוסק באופ קבוע והמשכי בפעילויות פליליות שונות ,כלכליות,
חברתיות ואחרות )ג בתחו הלגיטימי( .כל זאת ,תו .שימוש בשחיתות
ובאלימות שיטתיי ,כדי לקיי את הארגו ,את פעולותיו ואת הישרדותו
בסביבתו החברתית ,הפלילית והלגיטימית ,ומתו .מגמה ליצור בו שליטה
בילעדית על תחומי עסקי מסוימי ו/או על שטחי גיאוגרפייקהילתיי
מסוימי )ראה אמיר.(1994 ,
הקשרי בי שתי התופעות הללו ,הומשגו לראשונה בשנות ה   ,'80באמצעות
המונח "נרקוטירוריז" ),1988 ,Lupsha ;1989 ,Eherenfeld ;1993 ,Amir
 .1991לאחרונה נדו המושג לגבי מלחמות אזרחי ,ראה;1995 ,Ward :
 .(1988 ,Rhodes & Lupshaכא קיימת הסימביוזה ,או השיתו $הרב ביותר בי
תנועת טירור לארגוני של פשע מאורג מקומיי ,לאומיי ובילאומיי.
שיתו $זה בולט יותר כאשר ארגו טירור המשכי ,שלא משיג את מטרותיו או
ארגו עירוני או גרילה כפרית )על המושג ראה :הרכבי ורובינשטיי ;1987 ,וכ,
 ,(1988 ,Schmid & Jongmanמצליחי להשתלט על שטח ,ולפעול כארגו פשע
מאורג ,בשליטה על אנשי ,על עסקי ועל שטחי ,ומבצעי ש ג פעילות
פלילית לאפוליטית ,כמו "הנתיב הזוהר" בפרו ,שעסק בגידול קוקאי ובסחר בו
) .(1988 ,McCormickידועי ג מצבי הפוכי ,שבה ארגוני פשע משתתפי
בפעולות טירוריסטיות פוליטיות )במלחמות ובהתקוממויות לעצמאות( ,או
שה מעניקי לעצמ הילה של לוחמי חירות )הדוגמא הקלאסית היא המאפיה
הסיציליאנית ,בתקופת מלחמת העול השנייה ,ראה למשל .(1986,Arlacchi
על כל אחד מהנושאי ,ה על הפשע המאורג וה על הטירור ,קיי חומר
מחקרי רב .על הקשר ביניה יש דיוני שיטתיי מעטי מאוד ,א בכלל )על
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דיוני כלליי של הקשר בי פשע מאורג לטירור ,שקשורי "בתפיסת
הגלובליזציה" של שניה ,ראה :אמיר ,בדפוס; Martin & ;1998 ,Lee III
 .1991 ,1981 ,Sterling ;1994 ,Mills ;1992 ,Romanoכמו כ ,קיי חומר רב
מדיוני ועדות הקונגרס האמריקני ,וכ חומר שמקורו בארצות אירופה .ראה
ביבליוגרפיה חלקית אצל  ;1996 ,Schmidנית לציי ג את הירחו המיוחד
בנושא פשע מאורג בינלאומי   .(Transnational Organized Crimeלעומת
זאת ,מצויות אנקדוטות ,שמתוארות על סמ .דווח עיתונאי ,וקיי חומר,
המצוי במאגרי המידע של המודיעי המשטרתי ושל שירותי הביטחו ,הפני
ארציי והחו 2ארציי.
רוב החומר הקיי על פשע מאורג עוסק בארגוני פשע מאורג מסורתי:
איטלקי ,סיני ,יפני וכ בקבוצות חדשות ,קולומביאניות או רוסיות .החומר
הקיי ,עוסק בקבוצות טירור ,הפועלות למע עצמאות לאומית או כמחאה
חברתית )הבסקי" ,הבריגדות האדומות" ,ה   IRAוה   FRACהקולומביאני
או הארגוני הפלסטיני והכורדי(.

הקשר בי קבוצות טירור לפשע
הקשר בי קבוצות הטירור לפשע הוא בעיקרו פונקציונאלי ותועלתני ולא
מהותי .כל תנועת טירור נזקקת לפשע "רגיל" ,לא פוליטי ,כדי לשרוד ולהמשי.
את מאבקה .זאת ,עלידי מעשי סחיטה ,חטיפות ,מעשי שוד של בנקי ובתי
עסק .המהווי חלק מהאינדיבידואליז הסימבולי וג חלק מהאידיאולוגיה.
קרל מרקס לא אהב את הפשע .הוא סיווג את הפושעי כ"לאפרולטריו" 
כאבודי מבחינת ההשתתפות במהפכה .אול ,ראוי לזכור את דבריו של
 ,Nechaevהאידיאולוג של המחתרת הפוליטית נגד הצאר הרוסי,
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שחיבר את "התנ" ".של הטירור הפוליטי ):(1987 ,Nechaev
“Revolutionary will appropriate money, and the movement must forge
relations with crime”.
קבוצות טירור נזקקות לפושעי מקצועני ,ולביצוע פשעי לצורכיה
הלוגיסטיי ,הלוחמניי והאחרי .ידוע לנו על ארגוני טירור ,שנזקקו לזייפני
מקצועיי ,לפורצי מנעולי ,למכיני פצצות ושירותי רבי אחרי .כל ארגו
טירור ביצע בעצמו פשעי או נזקק לפושעי לצרכיו );1993 ,1988 ,Amir
.(1996 ,Schmid

הקשר בי ארגוני טירור לארגוני פשע מאורג
כבר בשלב הקמת הארגו הטירוריסטי )על השלבי ראה ;1985 ,Cordes et al.
 (1988 ,Rapaport ;1986 ,Ootsעולה הצור .לקשר ע פשע מקצועי ומאורג,
בנוס $לפשע ה"רגיל" .זאת לש הקמת בסיסי פעולה לקניית נשק וכדי לקיי
את הארגו .למשל ,בטירור הקשור בבעיה חברתית ספציפית ) ,(Issue Typeכמו
מלחמה בניסויי )רפואיי ואחרי( בבעלי חיי או בציידי ובמוכרי פרוות,
הטירוריסטי ה"ירוקי" הללו השתמשו בפצצות ובאלימות אחרת .אנשי
ארגוניהטירור פוני ופנו לש ייצור לעברייני )א לא למדו זאת בכוחות
עצמ מהאינטרנט(.
בשלבי שלאחר מכ ,של ייצוב הארגו והתרחבותו ,היסודות הפליליי בטירור
פוליטי נעשי חשובי ,ונוצר קשר קבוע ע הפשע המאורג .יש שנוצרי קשרי
עבודה מסודרי ע עברייני מסוימי ,ויש שהעבירות מבוצעות עלידי אנשי
הארגו עצמ .אואז היסודות הפליליי בארגו הטירור מתחרי בשווקי ע
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ארגוני פשע מאורג )למשל ,שוקי סמי( .בשלב הגרילה ,שבו כבר מתקיימת
שליטה על שטחי ,נעשה שימוש בפשע המאורג הקיי ,או שנוצרת מערכת
פלילית עצמאית ,כדי לשלוט באנשי ובשטחי .לכ .יש ג קשר לסוג
המנהיגות :הא היא מוכנה לשת $פעולה ע ארגוני פליליי ולהיפ) .על דרו
אמריקה ,בעיקר ,ראה ;1994 ,Mills ;1996 ,1988 ,Lupsha ;1989 ,Ehrenfeld
 ;1994 ,Thoumiעל דרו מזרח אסיה ראה  ;1993 ,Naylorעל מקומות אחרי:
 .(1996 ,Schmidתנאי העלייה של הטירור הפוליטי )א כי מסוג מסוי( ושל
הפשע המאורג והמש .פעולותיה דומי ה .שניה צומחי באות תנאי
)עוני ,אפליה ,חוסר ביטוי למצוקות חברתיות וכדומה( .במצבי של כיבוש ושל
דיכוי אתני ,יעלו הדרישות לעצמאות ולשחרור את ארגוני הטירור והמחאה,
אשר ישתמשו לעתי ,כפי שראינו ,בארגוני פשע למטרותיה.
ארגוני טירור בינלאומיי יכולי לשת $פעולה ע ארגוני פשע ,בלי שהפשיעה
תזיק לה ,אבל ארגו טירוריסטי יכול להיפגע מהקשר בינו לבי הפשע ,כאשר
הפשיעה משתלטת על פעולותיו ופוגעת ביציבותו .ג ארגוני פשע בינלאומיי
יכולי לתת שירותי לארגוני טירור ,בלי שהטירור יזיק לה ,למעט פגיעה,
בעיקר ברווחיה ,ברמה המקומית.
הטירור והפשע המאורג מתבססי במקומות ,שבה קיי שלטו חלש או
שהוא נחלש ,ואינו יכול לקיי מערכת שליטה על הפריפריה ,ובמקומות ,שבה
ממשלות וארגוני אכיפת החוק והביטחו ה מושחתי .בארצות אלה ,הפשע
המאורג והטירור יכולי להקי בסיסי לפעולה ,למנוחה ,להתארגנות
ולהצטיידות .במדינות חלשות ו/או מושחתות ,שבה השחיתות מחלישה את
יעילות בעיקר של גופי הפיקוח ,הפשע המאורג והטירור יכולי לבסס את
קיומ ,וליצור מערכת השחתה יעילה יותר עלידי תגמול כספי ועלידי הטלת
אימה ,איומי וסחיטה )על נושא השחיתות הקשורה בפשע מאורג ראה ,Amir
 .(1994לעתי נוצרת מערכת של הסכמי ושיתו $פעולה אסטרטגי בי
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ארגוני פשע מאורג לארגוני טירור ,וכ הסכמי טקטיי ,לגבי פעולות
מסוימות של הברחה ,הלבנת כספי וכו' .ההסכ הידוע בי ארגוני פשע מאורג
עלה ב  Operation Green Ice -ב  ,1992 -בו ארגוני פשע מאורג איטלקי ,רוסי,
ישראלי וקולומביאני שיתפו פעולה להברחת סמי .נית ג לציי את שיתו$
הפעולה בי ארגוני פשע מאורג הולנדי וטורקי או בי ארגוני ישראלי
והולנדי לייצור סמי )אקסטזי( .הסכמי שיתו $פעולה בי פשע מאורג לבי
טירור בתחו הכלכלי ,ידועי בדרו אמריקה )ראה ביבליוגרפיה לעיל על
נרקוטירוריז( .הסכמי שיתו $פעולה קיימי ,כמוב ,ג בי ארגוני הטירור
האירי ,הגרמני והפלסטינאי.
יש לציי ,שקיימת סימפאטיה בי מנהיגי פשע מאורג לטירוריסטי ,בעיקר
לתעוזת ולתחכומ .א .רק המנהיגי של ארגו פלילי וארגו טירור מחליטי
ע מי ,מתי ואי .להתקשר ולשת $פעולה .מנהיגי הפשע המאורג האיטלקי
והיפני ,למשל ,נענו במהירות לבקשות השלטו להילח דווקא בטירור השמאלי
)על יפ ,ראה  .(1986 ,Kaplan & Dubroולהיפ ,.מנהיגי קבוצות טירור מוכני
לשת $פעולה ע ארגוני פשע מאורג .ה מקימי יחידות מיוחדות או תפקידי
מיוחדי ,כדי ליצור הפרדה והבחנה בי התחו הפוליטי לזה הפלילי .כ .היה
בקולומביה ובכמה תאי של הבריגדות האדומות באיטליה .באירלנד ,ג ה 
 IRAוג יריביה הפרוטסטנטי היו קשורי ע הפשע המאורג בעבירות
סמי וסחר בנשק ,ומנהיגי של שתי הקבוצות הגיעו להסכמי על חלוקת
שטחי סחיטה .בכל מקרה של קשר או מאבק בי טירור לפשע מאורג ,יש
לראות את ההקשר הפוליטי ואת האקלי החברתי ,שבו פועלי מנהיגי ארגוני
הפשע המאורג והטירור .ארגו פשע מאורג תומ .כמעט תמיד באידיאולוגיה
ימנית פשיסטית )ראה על איטליה אצל  (1986 ,Arlacchiוארגו טירור ימני
מוכ יותר לשת $פעולה ע ארגו פשע מאורג ,א כי ,בעיקרו ,זה יהיה שיתו$
פעולה אינסטרומנטלי.
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נית ,איפוא ,לדבר על רצ $בי קבוצות טירור אידיאולוגיות טהורות עד
ל"גנגסטריזציה" של קבוצת הטירור .תופעה זו קיימת בשתי קצותיה:
 הקצה האחד הוא ארגוני טירור ,המשמשי ,למעשה ,כארגוני פשע
מאורג ,למשל ,חלקי מה   ,IRAה   ASALAהארמנית בזמנו,
המוג'הדי האפגני ו"הנתיב הזוהר" בפרו ,אשר כול ,למעשה ,עוסקי
בסחר בסמי למימו הארגו ופעולותיו.
 הקצה השני הוא ארגוני פשע מאורג ,ההופכי לארגוני טירור פוליטי.
זהו מצב נדיר ביותר .יש ג מצב שבו ארגו פשע הופ .לארגו טירור
פוליטי )אבל משמר את האופי ואת הפעילות הפלילית ה"טהורה"(.
ארגו ה   PACARDבדרו אפריקה הפ .מארגו ויג'ילנטי למלחמה
בפשיעה ,בעיקר בסמי ,לשות $בעסקי סמי ,ומכא לארגו טירור
מוסלמי פונדמנטליסטי במימו עוסמה בי לאד .מקרי דומי ה של
ארגוני פשע מאורג ,המממני ארגוני טירור .ארגו הפשע המאורג
הטורקי בהולנד ,למשל ,מימ קבוצות מחאה ימניות נגד השלטו
הטורקי ,וכ ארגו הפשע המאורג הג'מייקאני בארה"ב ,שלח כס,$
שצבר מפשע ,כדי לממ את ארגו הטירור בג'מייקה.
יתכ ג מצב ,שבו פשע מאורג "רגיל" )של שוד ,סחיטה וכו'( הוא חלק
ממדיניות הטירור הפוליטי .זאת כדי להוכיח לציבור ,שהשלטו איבד את
המונופול על שימוש בכוח ,ואת היכולת לאכו $חוקי ,ולמעשה ,אינו יכול
להעניק לו הגנה .כלומר ,השימוש בפשע מאורג עלידי קבוצות טירור יש לו ער.
סמלי ,שהוא ג פונקציונלי ולא רק אינסטרומנטלי.
לימודי פשיעה או ביצועה יכולי ג להיות חלק מתכנית ההכשרה והאימו של
טירוריסטי ,כמו במקרה של פטי הרסט .אפשר להכשיר ולהרשי את המעמד
הבינוני ,שמצטר $לארגוני טירור עלידי שיתופו בפשע רגיל )שוד ,גניבות וכו'(.
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חשוב להכשיר מנטלית לעבור על החוק ,ולשלול עלידי כ .את הלגיטימיות
שלו ).(1996 ,Schmid
סוג קשר נוס $בי טירור פוליטי לפשע ולפשע מאורג ,הוא הטירור של המדינה
) ,(State Terrorismהמשתמש בפושעי רגילי ומקצועיי וג בפשע מאורג,
כדי להילח בטירור פוליטי) .למשל ,איטליה הפשיסטית וגרמניה הנאצית 
במאבק בקומוניסטי .בברזיל ,שבדרו אמריקה ,בתקופת הגנרלי ,או
בטייווא בשנות ה   ,'80שבה שכרה הממשלה שירותי פשע מאורג לרצוח את
מתנגדי השלטו.
נית לחקור מספר סוגיות בנוגע לקשר בי ארגוני פשע מאורג לארגוני טירור:
מי יוז את המגע? מתי ומדוע? מה אופי שיתו $הפעולה ביניה? למשל ,סביב
איזה מצר .או שירות )סמי ,זנות ,הברחת אנשי( עוצב הקשר? באילו סוגי
של טירור יש יותר שיתו $פעולה :פוליטימחאתי או פוליטילאומני של עצמאות
ושחרור ,ה ימני וה שמאלי? איזה סוג של ארגוני פשע מאורג מוכ לשת$
פעולה ע ארגוני הטירור המתמחי בסמי ,בנשק ,בהלבנות כספי ,בהברחות
שונות וכו'? )למשל ,יש יותר סיכוי ,שקבוצות טירור מחאתי "פרימיטיבי"
יתקשרו ע עול הפשע ובשלב מסוי יהפכו לקבוצה העוסקת ה בפשע וה
בטירור ,ראה  ,(1972 ,Hobsbaumמה הקשר בי שיתו $פעולה לאופי המנהיגות
)רקע חברתי ,מעמדי או אתני(? באיזה שלב של התפתחות הפשע המאורג או
התפתחות הטירור נוצר הקשר ומה אופיו? ועוד.

היחסי בי ארגוני טירור לבי ארגוני פשע מאורג
סוג ראשו של יחסי בי ארגו טירור לארגו פשעהמאורג ,וביניה לבי
הסביבה החברתית ,הפוליטית והכלכלית ,הוא סוג יחסי של "טור $ונטר,"$
כמו שוד וגניבה זה מזה ,חטיפת אנשי פשע מאורג עלידי טירוריסטי לש
כופר ולהיפ ..בנוס ,$כל אחד מהשניי ,ג ארגו הטירור וג ארגו הפשע
המאורג נוהגי כ .כלפי סביבת.
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סוג שני של יחסי הוא "יחסי טפילות" :הארגו הפלילי סוחט את הארגו
הטירוריסטי ,כי הוא יכול להזיק לו או להיפ ..למשל ,ברוני הסמי
הקולומביאני חוטפי טירוריסטי ולהיפ ..שניה ,או כלאחד לחוד סוחטי
רווחי וויתורי מסביבת ,ושניה תוקפי את השלטו ואת נציגיו )שופטי,
שוטרי ואזרחי(.
סוג נוס $הוא "יחסי סימביוטיי" :קיימי יחסי רווח הדדי בי הארגוני
לסביבה .השימוש בפשע מאורג לצרכי פוליטיי והשימוש בפוליטיקה לצורכי
הפשע המאורג ידועי בעיקר במשטרי טוטליטריי שמאליי ,ימניי או
מושחתי מאוד )כמו אלה שבדרו אמריקה( .שימוש זה קיי ,לכאורה ,ג
במדינות אפריקה ,אלא שש קשה להגדיר את האופוזיציות לשלטו
כטירוריסטי פוליטיי .קיימי מקרי ,שבה מפלגות פוליטיות ,הזוכות
למימו מארגוני הפשע המאורג ,מעלימות עי מסוגי מסוימי של פשע .כ,.
למשל ,בפרו ,השתלטו ה"סנדרו לימונרו" ,בשלב הגרילה ,על שטחי ,ניצלו את
הסביבה ואת הסדרי הפשע המאורג בהרי האנדי ,שבה גדלו צמחי הקוקה.
האיכרי שועבדו אז לטירוריסטי כמו לסוחרי הסמי לפני כ );1995 ,Fishel
.(1988, McCormick
כיו ,ע היווצרות של שווקי פליליי ,בעיקר של סמי ,שבה פועלי
ארגוני פלילי ,מגייסות ג תנועות טירור אמצעי קיו ולחימה מתחו זה.
לכ ,משנות ה  '60 -ואיל ,.אי תנועת טירור פוליטית לאומית או אחרת ,שאינה
קשורה בשווקי הסמי ),Turbiville ;1994 ,Mills ;1992 ,Martin & Romano
.1995
מאחר שארגוני טירור עוסקי ברכישת נשק ,הרי שארגוני הפשע המאורג
מוכני לספק אותו ,כי ה עוסקי ג בכ ..כ .פועלי ארגוני הפשע המאורג
הרוסי וכ .ארגוני הפשע המאורג הניגרי ,המספק נשק ללוחמי בנמיביה
ובאנגולה .ידוע ,שארגו פשע מאורג מכר נשק המוני הרסני לארגוני טירור,
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וקיי חשש שג ימכור בעתיד ,וידוע אודות קשר בי ארגו פשע מאורג לסחר
בנשק המוני הרסני ).(1998 ,Lee III
ארגוני טירור עוסקי בשיטתיות בפעילות של פשע מאורג .ארגו ה  IRA
עוסק בסחיטה ובסמי )שנקני מהקרטל הקולומבינאי( ,כ .ה   ETAהבסקי
או ארגו הטירור והגרילה בניקרגואה .ארגוני הסמי שילמו למורדי
ה"קונטרס" ,עלמנת שיוכלו להשתמש בשדות התעופה שלה .המוג'הידי
באפגניסט עסקו בהברחת הירואי ,עלמנת לצבור כס $לרכישת נשק נגד
הרוסי ,וה עדיי ממשיכי לממ את המלחמות הפנימיות ,ולקיי את
השלטו עלידי סחר בסמי .כ .היה בשנות החמישי ,כשארגוני סיני
לאומיי השתמשו בסמי בבורמה ,כדי להילח בקומוניסטי .הקשר בי
שווקי סמי לנשק נוצר בגלל ייצור עצו של סמי וקיומ של עודפי כלינשק
אדירי ,בשל התמוטטות בריתהמועצות ומדינות הגוש המזרחי .שוק חליפי
זה של סמי תמורת נשק ,סיפק בעבר ומספק ג היו נשק לסכסוכי לאומיי
אתניי רבי )כמו ,למשל ,ביוגוסלביה וברפובליקות המוסלמיות שבחבר
העמי(.

הדמיו והשוני
נית להצביע על קווי דמיו בי שני סוגי הארגוני ,ולעומת גורמי שוני
ואבחנה:
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קווי הדמיו
 כמו ארגוני טירור ,שוני ג ארגוני פשע מאורג בגודל ,בטווח פעולת
)יש ארגוני פשע מאורג וטירור מקומיי ,לאומיי ובינלאומיי(,
ביכולת שליטת בתחו הפלילי ובתחו הלגיטימי ,בהתמקצעות
ובכוח הכלכלי והצבאי.
 כמו ארגוני פשע מאורג בכל רמה ,מקומית ,לאומית ובי לאומית,
מחלקי ארגוני טירור ביניה פעילויות ושטחי ,ולעתי א $מתחרי
עליה ,מתחרי זה בזה והורסי זה את זה .לדוגמא ,הכורדי או
המחתרות באר ,2שהתחרו על הבולטות במלחמה נגד הבריטי )כרמל
ואח'.(1987 ,
 ארגוני פשע מאורג ,כמו ארגוני טירור ,זקוקי למקלטי גיאוגרפיי
וא אפשר ג למקלטי אנושיי ,לרוב של קבוצות מאנשיה מבחינה
אתנית ,שבה יוכלו לנוח ,לגייס משאבי ולתכנ פעולות .לגבי ארגוני
הפשע המאורג ,מדובר ביכולת להבריח אנשי וחומרי; כ .ג לגבי
ארגוני טירור .לא תמיד זו הברחה בלתי חוקית .לעתי ,עלידי זיו$
מסמכי ותעודות מתאפשרות כניסה ויציאה חוקית של אנשי ושל
חומרי.
 בדר.כלל ,אנשי ארגוני הפשע המאורג ,כמו אנשי ארגוני הטירור ה
רציונליי ,א כי יש מטורפי ,בכל אחד מה ,המסכני את הארגו
).(1990 ,Reich
 בשניה נעשה שימוש שיטתי ורציונלי באיו באלימות ובאלימות ,א.
ארגוני הטירור מפעילי תחילה טירור ספציפי  סלקציה של קורבנות
נגד משרתי השלטו ,נציגיו או סמליו ,ואחרכ .ג אלימות ללא אבחנה
נגד אזרחי )על אלימות בפשע מאורג ראה .(1995 ,Amir
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 שני סוגי הארגוני עושי שימוש בטקטיקות דומות :חטיפות,
התנקשויות ,סחיטות ועוד.
 שני סוגי הארגוני פועלי בסתר ובמחתרת )בתחומי של מנהיגות,
חברי ,מקומות מסתור ותכניות פעולה( ,א .שניה ג ישאפו ,לעתי,
לתת פומבי לקיומ :ארגו פשע מאורג מעוניי ,לעתי ,מסיבות
טקטיות ,ליצור מודעות לכוחו עלידי פעולות הפגנתיות כגו הרס ורצח.
ארגו הטירור ישא ,$מלכתחילה ,להציג את קיומו ואת מטרותיו עלידי
פעולות ראוותניות ).1986 ,Rubin & Pacifici ;1993 ,Livingstone
 שני הארגוני עומדי כאופוזיציה למדינה ,א כי לארגוני טירור יש
משנה סדורה ,ואידיאולוגיה המסבירה את ההתנגדות הזו.
 בשני סוגי הארגוני ,התביעה לנאמנות החברי בו היא חזקה עד
אבסולוטית ,ועזיבה כרוכה בעונש קשה עד חיסול של ממש ),Amir
.(1988 ,Rapoport ;1986 ,Oots ;1995
 לשני הארגוני תנאי היווצרות וצמיחה דומי :עוני ,אבטלה ,קיפוח,
הפליה תחושות של קיפוח והפליה וחוסר יכולת לשנות מדיניות מפלה,
שנותנת אפשרות לביטויי מחאה .תנאי משנה אלה מאפשרי גיוס
חברי והמשכיות תפקוד .שני הארגוני מגייסי חברי מאות
קבוצות אוכלוסייה .חולשת המדינה ו/או שלטו מושחת גורמי ה
לעליית הפשע המאורג וה לעליית הטירור ,המכוו נגד השלטו המרכזי
)כמו ,למשל ,בסיציליה ,בקולומביה וברוסיה( .הדבר בולט בעיקר
במדינה ,שאינה יכולה לפקח על הפריפריה )סי( או על השטח ,בגלל
תנאי גיאוגרפיי  יערות והרי כמו בקולומביה או בפרו או בגלל
בעיות אורבניות ,כמו שכונות נפרדות של תושבי ,אוהדי הארגו
בתוככי ערי גדולות.
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 בשני הארגוני קיי שימוש בפשע לגיוס משאבי ,לש קיו הארגוני
ומימו פעולותיה.
 שני הארגוני מקיימי פעולות פליליות ,כמו סחיטה ,עיסוק בסמי,
בהברחות ובהונאות .שניה מספקי לשווקי פליליי ולגיטימיי כל
מה שה זקוקי לו .פעולות אלו מאפשרות לבסס את קיו הארגו
ופעולותיו ,ואפילו ליצור מערכות סעד לטיפול במשפחות אסירי
ובאלמנות.
 במאבק נגד הפשע המאורג ,השלטו מקי יחידות מודיעי וחקירה
מיוחדות .כ .ג נגד ארגוני טירור )מודיעי מיוחד( ,בנוס $לנטייה
להקמת יחידות שלה סמכות להרוג )” .(“Death Squadsיחידות כאלה
פועלות ג נגד ארגוני פשע מאורג )כמו בברזיל .דוגמא נוספת היא
השימוש שעושה הממשל האמריקני ביחידות אלה נגד ארגוני פשע
מאורג מחו 2לארצותהברית ,בצבא או ביחידות מיוחדות כמו ה -
”.((DEA) “Drug Enforcement Authority
 נגד פשע וסטיות חברתית יש התפתחות של ויג'ילנטיות )שיטור ,משפט
והוצאה לפועל של גזר הדי שלא במסגרת החוק( .מוקמות יחידות
היוצאות למסעי עונשי עד כדי לינ '2וחטיפות .ג נגד ארגוני טירור
מקימי ,לעתי ,ויג'ילנטיות רשמית )לדוגמה ,המשמר האזרחי
בגוואטמלה או השימוש בארגו הפשע המאורג היפני נגד הטירור
השמאלי .כ .ג באיטליה  הפניית ארגוני הפשע המאורג נגד הבריגדות
האדומות אחרי חטיפת אלדו מורו.
 בשני הארגוני קיי רצו ליצירת שליטה ובלעדיות :בארגו טירור,
המאבק הוא בשלטו )למשל ,המאבק לפני קו המדינה בי "ההגנה"
לבי "הפורשי" על השליטה במאבק נגד הבריטי ,ראה כרמל ואח',
 ;1987המאבק בי קבוצות כורדיות; והמאבק בטירור הקתולי
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באירלנד( .בארגוני הפשע המאורג המאבק האלי הוא ,בעיקרו ,על
שליטה בעסקי ובשטחי פעולה.
גורמי השוני
 אידיאולוגיה :ההבחנה בי ארגו פשע מאורג לארגוני טירור היא,
בדר .כלל ,עלפי קיומה של אידיאולוגיה או העדרה .ארגו הטירור
מאופיי בקיומה של אידיאולוגיה ,פחות או יותר מפותחת .בולטות ה
האידיאולוגיות השמאליות והאידיאולוגיות הימניותשמרניות ,א .יש
ג אידיאולוגיות אחרות כמו טירור של ה"ירוקי" להגנת הסביבה או
להגנת בעליחיי .לכ ,בניגוד לאנשי פשע מאורג ,טירוריסטי דווקא
מודי בעבירותיה בביתהמשפט .ה מנסי להפו .את המשפט לכלי
להפצת הרעיונות שלה .ע זאת ,לרוב ארגוני הפשע המאורג יש
אידיאולוגיה ימנית או שה שירתו אידיאולוגיות ימניות .ה"יקוזה"
היפנית ,למשל ,תמכה במפלגות ימניות ,ושירתה את המדינה במאבק נגד
ארגוני פועלי ונגד איגודי מקצועיי שמאליי .כ .ג המאפיה
האיטלקית ובעיקר הסיציליאנית ) .(1986 ,Arlacchiמאיד ,.השמאל
תמיד ינסה לגייס את הפשע לצידו ,על בסיס טענות קיפוח ,שחיתות
לפשע המאורג יש ג אידיאולוגיה משל עצמו
ואלימות השלטו.
 אידיאולוגיה של רווח מידי ,קבוע ,וא אפשר גדול ואידיאולוגיה של
עקרונות השוק החופשי והשגת מונופול בשווקי .לעתי ,יש בה ג
ניצני של מחאה על קיפוח או שימוש בטענות קיפוח ואפליה ,כדי
להסביר ,להצדיק ולנטרל רגשיות אשמה ואחריות .אי זו אידיאולוגיה
של שינוי חברתי ,אלא מכוונת מידי פע נגד חוק זה או אחר.
 השימוש בתקשורת :חברי ארגוני פליליי נמנעי מפנייה לאמצעי
התקשורת ומקשר אית ,כמו ג מקשר כלשהו ע מוסדות הפיקוח של
המדינה .רק לאחר הרשעה וגזרדי חמור ,ה פוני לכליהתקשורת,
עלמנת להתלונ על חומרת העונש .ארגו טירור ,לעומת זאת ,מחפש את
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הפרסו .הטירור נתפס עלידי פעיליו כזירה של תקשורת ,כדרמה
תקשורתית )Schmid ;1986 ,Rubin & Pacifici ;1993 ,Livingstone
.(1982 ,& De Graaf
 האלימות של ארגוני הפשע המאורג סלקטיבית יותר ,פנימית וחיצונית,
ומבחינה בבחירת הקורבנות .היא מתמקדת במי שנחשב כמסכ את
המנהיגות ,את הארגו ואת פעולותיו .ג בארגו טירור יש סלקציה של
קורבנות  יעדי ,א .בשלב מסוי ,הקורבנות אינה מובחנת .האלימות
מבוזרת יותר ופוגעת ללא הבחנה בקורבנות .זוהי הדר .להשיג כיסוי
תקשורתי רחב )שארגוני הפשע המאורג אינ רוצי בו( .ע זאת,
לאחרונה ,עלו ארגוני פשע מאורג שנקטו אלימות בלתי מובחנת ,בי
קולומביאני ומהגרי מג'מייקה ,למשל )על אלימות בפשע מאורג ראה
.(1995 ,Amir
 ארגוני הפשעהמאורג פועלי ,אמנ ,נגד חוקי או נגד מדיניות
מסוימת ,א .אינ שוללי את הלגיטימציה של המדינה .ארגוני הטירור,
לעומת זאת ,קוראי תגר על עצ הלגיטימיות שלה ,אלא א כ ה
מתמקדי בנושא מסוי ,נגד מדיניות פנימית וחיצונית מסוימת של
השלטו .עלכ ,מערכת סימביוטית בי ארגו טירור מהפכני או בדלני
לבי השלטו כמעט שאינה יכולה להתקיי ,בעוד שארגוני פשע יכולי
להתקיי בצד המוסדות הלגיטימיי ,והסתננות למוקדי כוח של
השלטו היא חלק ממהות.
 המדינה יוצרת ,אמנ ,חקיקה מיוחדת נגד ארגוני הפשע המאורג ,א.
לא מקיימת הליכי משפט שוני )דיוני סגורי וכו'( .לעומת זאת ,לגבי
ארגוני טירור ,יש ,לעתי ,חקיקה מיוחדת וג פרוצדורות שונות .יש
שמדינות מסרבות להכיר בקיו פשע פוליטי ,וטירוריסטי נשפטי
כעברייני רגילי ,ועל כ .ה מתלונני .א .תמיד ,ה יכלאו במתקני
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מיוחדי )על כל נושא מערכת אכיפת החוק והמאבק בפשע המאורג
ובטירור ראהSchmid & ;1978 ,Crelinsten et al. ;1987 ,Amir :
,Wardlaw ;1987 ,Ward & Smith ;1993 ,Crelinstone

;1989

והספרות בנושא עצומה(.

השלכות הדדיות
לקשר בי ארגוני טירור לארגוני פשע מאורג יש השלכות ה על ארגוני הטירור
וה על ארגוני הפשע המאורג .קשר זה אינו חד כיווני  לעתי ,הוא כדאי
לשניה ,אול ,לעתי ,הוא ג בעייתי ומזיק לשניה.
 ארגוניהטירור עלולי לסבול מפגמי בטיעוניה ובדימוי שלה
ומהצגת כ"סת פושעי" .יתרה מכ ,.שיתו $הפעולה ע הפשע
המאורג יכול "לסחו "$אות לתהליכי "גנגסטריז" של תנועות
הטירור ,למשל ,עלידי מחויבות ה"חברי" יותר לפשע ופחות לטירור.
 ארגוני הפשע המאורג עלולי לסבול מיד קשה יותר מצד הממשל ,בגלל
שיתו $פעולה ע הטירוריסטי .הקשר ע ארגוני טירור מביא לתגובות
עונשי חמורות יותר של מערכות הביטחו ומערכות אכיפת החוק
והמשפט.

הסכנות
 ארגוני הפשע המאורג וארגוני הטירור עלולי לערער את מבנה
השלטו ,את הסדר החברתי ואת התהליכי הדמוקרטיי )כמו למשל,
בקולומביה ,באקוודור ,בניגריה ובסיציליה( .במדינות העוברות שינוי
משלטו טוטליטרי )שמאלי ,ימני ,או צבאי( לדמוקרטי ,הפשע המאורג
מחליש את התהליכי הללו ומחבל בה )כמו שאירע ,למשל ,ברוסיה,
בדרואפריקה ובניגריה ,ראה  .(1997 ,1994 ,Shelleyקיימות ג סכנות
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לבריאות הע ,בשל הסחר בסמי או בגלל העברת חומר רדיואקטיבי
ואחסנתו ,עלידי שיחוד השלטו )בניגריה ובמאלי שבאפריקה ,או
ברוסיה לדוגמא ,ידועי מקרי של גניבות והונאות המדינה וערעור
הכלכלה( כמו כ ,ה גורמי לערעור היציבות החברתית והפוליטית
)כמו ,למשל ,הקשר בי פשע מאורג לארגוני אתניי לאומיי,
הדורשי עצמאות ברפובליקות האסייתיות ברוסיה וביוגוסלביה
המתפוררת( .במצבי אלה של ערעור היציבות ,ערעור הביטחו האישי
ובטחו הרכוש ,יש איו על תהליכי הדמוקרטיזציה והליברליזציה
הכלכלית ,וקיימת סכנה לזיהוי הדמוקרטיה ע הפשע .אואז עולי
געגועי לשלטו דיקטטורי ,והיו אפילו ניסיונות לחזור לשלטו כזה )על
ידי מרידות צבאיות באפריקה ,או ניסיונות להחזרת שלטו הגנרלי
בדרואמריקה(.
 הפשעהמאורג הבינלאומי מתחזק עוד יותר )בהו ובכוח השפעה על
ממשלות( ויוצר בסיסי בארצות רבות .הטירור הבינלאומי והמקומי
ישת $פעולה ע הפשעהמאורג בצבירת הו עלידי פעולות בשוקי פשע
מאורג )סמי ,הברחות וכו'( .הפשע המאורג ישת $פעולה ע הטירור
הלאומי והבינלאומי בנושא נשק .נשקפת סכנה בינלאומית מפעילות
צפויה ,שלפיה ,ארגוני טירור ופשע מאורג ישתפו פעולה בקניית נשק
להשמדה המונית ו/או בייצורו .בארצות שעוברות תהליכי
דמוקרטיזציה ,הפשע המאורג ימשי .לעכב את ההתפתחות הפוליטית
והכלכלית ,וישתלט על התפתחויות אלה )למשל ,כיו ,בניגריה
וברפובליקות הרוסיות( ,ויצבור כוח רב לערעור המשטרי והכלכלות
),Williams ;1994 ,Shelley ;1996 ,Lupsha ;1999 ,Albini et al.
.1995
 פשע מאורג וטירור יכולי להתחזק עד כדי יכולת שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות של תקשורת ,העברות כספי והרחבת פעולותיה בתחומי
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סחיטה ופגיעה במערכות תקשורת אלקטרוניות )למשל ,עלידי פיתוח
וירוסי שוני ועשיית שימוש בה(.

התפתחות היחסי העתידית
השלב הבא במערכת היחסי בי ארגוני טירור לארגוני פשע מאורג הוא שלב
האינטרנציונליזציה .קרי ,גלובליזציה של הפשע המאורג וחבירתו ע הטירור
הבילאומי ,כדי לאיי על הביטחו של מדינות ושל מערכות כלכליות) .התופעה
הקרוייה  .(Transnational Criminal Organization  TCOלאור .שני ,היו
קיימי ארגוני פשע מאורג מסורתיי ,שפעלו מחו 2לגבולות מדינת ,ויצרו
רשתות בינלאומיות )המאפיה האיטלקית ,הטריאד הסיני ,היאקוזה היפני
וכיו ,הפשע המאורג הרוסי והקולוביאני( .ארגוני אלה עלו באות תנאי
של שווקי בינלאומיי ותקשורת ,וה פועלי כמו קורפורציות בינלאומיות
לגיטימיות .על כ אלו ה ארגוני פשע מאורג ,שיש לה שלוחות מאר 2הא
למקומות שוני ,שבה ,בדר.כלל ,יש מובלעות של מהגרי תושבי מאותה
עדה ומאותה אר 2מוצא )התורכי באירופה ,הרוסי בארצותהברית
ובישראל ,האלבני באיטליה וכו'( ,יוצאי הדופ ה ארגוני פשע מאורג בי
לאומי ,הפועלי במקומות שאי גיטאות של בנימוצא ,וה משמשי רק
כבסיסי ” "Trade Postלפעולה של יבוא ,יצוא ותנועת אנשי )כ.
הקולומביאני ,הניגרי ואחרי בכל רחבי אירופה( )אמיר ,בדפוס(.
ירידת הסכנה ,לכאורה ,מהטירור ,בעיקר ברוסיה ובשכנותיה ,העלו את הפשע
המאורג הבינלאומי ,בתחומי של סחר בסמי ,שווקי הנשק ,הברחת אנשי,
סחר בנשי ובחומרי מסוכני .חשש זה מגיע עד כדי חרדה ממש ודיבורי על
"  “Pax Mafiozaמצב שבו פשע מאורג בינלאומי ,בשיתו $פשע מאורג
מקומי ,ייצרו עסקאות של נשק וסמי ,וכ הלבנת כספי בקנה מידה עצו.
לדוגמא ,מקרהו של הבנק   BBCIהבנק שבו הולבנו והושקעו ,מחדגיסא,
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כספי של ארגוני הפשע המאורג וארגוני הטירור ,ומאיד.גיסא ,כספי של ה 
 CIAושל סוכנויות ביו אחרות ,שנועדו להילח בה )ראה (1993 ,Passas
דוגמא בולטת של קשר בי פשע מאורג בילאומי לטירור בילאומי היא בעיית
בילאד ,המממ את ארגוני הפשע המאורג בדרו אפריקה ,למשל ,שהופכי
לשלוחה לפעולותיו הטירוריסטיות ,ועוסקי בהצתות ,בתקיפות של תחנות
משטרה ושוטרי ובזריקת פצצות למרכזי בידור ,בש הפונדמנטליז
האיסלמי .בכספי סמי שהוא קונה ,ועוזר להבריח מאפגניסט ומפקיסט,
מימ בילאד תנועות טירור )מוסלמי( בכל העול )כולל בישראל( .הפשע
המאורג האלבני קשור בתנועת ההתנגדות והטירור האלבני כנגד הסרבי.
דוגמא נוספת היא הטירור הכורדי ,שיצר רשתות בי לאומיות ,ועסק ,למימו
פעולותיו ,בסחיטה ,כולל סחיטת ארגוני פשע מאורג כורדי )בהולנד( .ג כא
חשובות המובלעות האתניות שנותנות מחסה ומקורות גיוס של אנשי וכספי.

התגובה
דרכי פעולה רבות מוצעות לבלימת החבירה בי קבוצות פשע מאורג לקבוצות
טירור ,כמו שיתו $פעולה במודיעי ,בחקיקה ובהסגרה בי משטרות וגופי
ביטחו )שחייבי להיות "נקיי" משחיתות(; פעילות מרוכזת נגד מנהיגי;
פעילות מרוכזת נגד רשתות להלבנות הו; הרס מקומות ייצור של סמי;
חקיקה מיוחדת נגד הלבנות הו ,נגד מנהיגות ונגד חברות בקבוצות טירור ופשע
מאורג )כגו חוקי  R.I.C.O.המיוחדי נגד פשע מאורג ,ראה & Martens
 ;(1963 ,Wessel ;1994 ,Rossaשימוש בשיטות "יצירתיות" לשכנוע של
עברייני וטירוריסטי ,לש קנייה ,הסגרה ומסירת מידע )כמו שיטת "החזרה
בתשובה"  ה   Pentitiהאיטלקי ,המתירה מת חיסיו ו/או הפחתת חומרת
האשמה עבור הודאה ומסירת מידע(; הבהרה לטירוריסטי ,ששיתו $פעולה ע
ארגוני פשע אינו כדאי ,כי פושעי ,בדר.כלל ,אינ מחויבי אידיאולוגית,
ויכולי ,בקלות יחסית ,לגלות סודות על הטירוריסטי; איסו $מודיעי נגד
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, שמראות סימני של טירוריז )כמו ה  "שי רקיו" ביפ,קבוצות חשודות
 מודיעי לגבי קבוצות פשע$שניסתה להרעיל את נוסעי הרכבת התחתית(; איסו
 זיהוי שלב, איתור המנהיגות, איתור החוליות החלשות בארגו:מאורג
 פעולה$ שיתו, טיפולי או סימביוטי(; וכמוב,ההתפתחות הארגוני )חמסני
Schmid & ) ותיאו בילאומי בתחומי הנוגעי לטירור ולפשע מאורג
Williams &

;1995 ,Ward ;1987 ,Ward & Smith ;1993 ,Crelingston

; על הצלחות בחיסול טירוריז פוליטי במקומות מסוימי ראה1996 ,Savona
.(1984 ,Hewitt

ביבליוגרפיה
.221  189 ' עמ,' ד. כר,  פלילי, פשע מאורג,(1994) אמיר מנח
 עבריינות וסטייה, תנאי ותוצאות,תיאוריה

–  פשע מאורג בילאומי,(אמיר מנח )בדפוס
.חברתית
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