
מקרים מהעולם - כיצד הפרת זכויות האדם השפיעה על הביטחון במדינות שונות

המאבקמתיולמה?בטרורבמאבקהצליחוהןמתיואלימות?טרורעםהתמודדובעולםמדינותאיך
שלהן בטרור רק העצים אותו? ואיך זכויות האדם קשורות לזה?

רמותפרטני,בסיסעלהתופעהנגדפעלווככללואלימות,טרורשחוומדינותשבקרבמראהגלובלימבט
במדיניותלטרורשהגיבומדינותמאידך,דעכו.ואףיחסיתומצומצמותנמוכותנשארוהאלימות

משיאניותכמהבקרהכךהאלימות.היקףאתהגדילוומוכלל,רחבשבטי/קבוצתיבסיסעלקולקטיבית,
קולקטיביתבמדיניותשהשתמשווהודומצריםלוב,תימן,פקיסטן,סוריה,עיראק,:בעולםהטרור

הטרוראינדקסבהמובילותהמדינותעודמי(ראוהטרורלמקורשנחשבוקבוצותנגדומכלילה
).הגלובאלי

צמח,סונילטרורבתגובהשלמותסוניותקהילותמליטנטייםשיעיםתקפובהבעיראק,פירוט,ביתר
שלמותקהילותאסדתקףשםבסוריה,שנים;מספרלמשךהעולמיהטרורשיאניתהייתהוהיאדאע"ש

אינטנסיבי,בטרורמלווהומדממת,נרחבתאזרחיםמלחמתהתפשטהמשטר,למתנגדותשנחשבו
בקריסתמסתיימתהנראהככלהייתהמבחוץמאסיביתעזרה(שאלמלארביםשללמותםשהביאה

מספרבמשךופרחשגשגהטרורבסיני,הבדואיםובפרטרבות,קבוצותמופלותשםבמצרים,המשטר);
תומכישלבעיקר,כפרייםחקלאייםמשקיםכנגדוגירושנישולאפלייה,שלרקעובקולומביהשנים;

קבוצותוביןבינהאבחנהחסריוטרוראלימותולחילופי,FARCמחתרתלהקמתהובילהאופוזיציה,
מיליציה תומכות הממשל וכוחות הביטחון הקולומביאניים, כשבתווך נרצחו אזרחים רבים.

הצלחות בתחום המאבק בטרור - לא על החרב לבדה, גם כשנדמה שזה המקרה

היקףאתמשמעותיתלצמצםהצליחומדינותמספרמהצלחות:ללמודכדאיבטרורהמאבקבתחוםגם
מדובררביםשבמקריםאלארב.צבאיכוחלהפעלתמיוחסותהללומההצלחותוחלקבהן,הטרור

מקדוניהשלבמקרה(כךמודרותאומוחלשותקבוצותשלזכויותשדרוגהכולליםהצדדים,ביןבהסכמים
מהלכיםנוספיםבמקרים).FARCה-מחתרתמולקולומביהשלובמקרההאלבני,המוסלמיהמיעוטמול

הטרור.יצאממנוהחלשהצדשלהאדםזכויותבשדרוג-פורמליהסדרבליאועם-לווהצבאיים
מלחמתלדעיכתלהביאוהצליחההאיסלמיסטיםשלהמוגבלותהפוליטיותהזכויותאתשדרגהאלג'ריה

רקעעלצ'צ'ניהשלהאוטונומיות,הפוליטיות,הזכויותאתשדרגהרוסיהבמדינה,המחרידההאזרחים
אדם,זכויותשהפרצבאימהלךלצדלנקה,סריוגםהאוטונומי,והחבלהאםהמדינהביןהמלחמהדעיכת

הטרורארגוןשלהמאבקדעיכתרקעעלהטמיליהמיעוטזכויותאתגורףובאופןבמקבילשדרגה
פעילותאםגםכן,אםהאסייתית.האיבמדינתהסינהליתהרובקבוצתנגדהטמילים""הנמריםוהגרילה

מתןללאביטוילידילבואיכולהלאשלההיעילותבטרור,במאבקיעילכלילהיותבהחלטעשויהצבאית
מענה להפרת זכויות אדם.
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מלחמה בטרור שמתדלקת את הטרור

"מבקרי מדיניות ארה"ב בסומליה, בהם קצינימבשרת כי:כתבה של הניו-יורק טיימז שתורגמה ב"הארץ"
צבא, סבורים שארה"ב הפריזה בהערכת האיום על המדינה ושמדיניותה של וושינגטון רק מחזקת את

הגורמים הקיצוניים שהם מבקשים להביס אלא שעכשיו גם השיטה הזו קורסת. כמו באפגניסטאן, גם כאן
משימתה של ארה"ב נכשלה בגלל ממשלה חלשה ומושחתת, התקוממות מקומית, והפעלה מוטעית של

תקיפות מל"טים, שבהן נהרגו גם אזרחים. כתוצאה מכך, כוחו של ארגון א־שבאב נמצא בשיאו. אנשיו
מסתובבים כאדונים באזורים כפריים, מפציצים ערים ומנהלים מדינת צללים לכל דבר [...]"

המקרה של פקיסטן

הנמוכיםהתמיכהמשיעוריאחדעםהמוסלמיתהמדינההיאפקיסטן),PEW(פיוהמחקרמכוןלפי
הואבפקיסטןהטרורשיעורבפועל,זאת,עםמהאוכלוסיה);5%(מוסלמיותחברותבקרבבטרורביותר

מחבלבאיםבמדינההטרוריסטיםרובלכאורה.פשוט,לכךההסברמרובים.והקורבנותהגבוהיםמבין
עםבגבולאוטונומיהחציהשבטיהחבלשהואפאשטונים,בעיקראתניים,מיעוטיםשלקטןארץ

Federally(אפגניסטן Administered Tribal Areas – FATA.(חבלתושבישלהאזרחיהמעמד
להם,(אסורמוגבלשלהםהפוליטיוהחופשהפוליטייםהכוחממוקדימודריםהםנחות,הזההארץ

אפלייהוגםבפקיסטןביותרהמחפירהעוניאתשחווהארץחבלזהובמפלגות).להתארגןלמשל,
השבטיםבקרבטרורארגוניבעברעודדגםממשלאותוהמרכזי.הפקיסטניהממשלמצדגסהממסדית

שטיפחכשהטרורלבסוף,ובנגלדש).קשמיראפגניסטן,(מולזמניותטאקטיותמטרותלהשיגכדי
השבטיהחבלמשטחהטרורלגלי2004ב-הפקיסטניהצבאהגיבנגדו,הופנההפקסטיניהממשל

למעלוהביאארוכהלמלחמהשהפךאמריקאי),(בעידודבמיוחדמדמםצבאיבמבצעהחצי-אוטונומי
(המבצעמושבםממקוםשנעקרופליטיםמיליון3ל-ומעלהשבטים;אזרחיבקרבהרוגיםאלף20ל-

Warגםמכונה in Waziristan.(,בפקיסטןהטרורבשיעורכבירהלעלייההביאההמלחמהבהתאמה
לתוךשנים2009,5ב-הרוגים3,318ל-–המבצעפתיחתלפנישנה–2003ב-הרוגים164מ-עצמה,
בניו-יורקחמיד,מושיןהבריטי-פקיסטני,הסופרשלזהבמאמרנתונים[ראולמלחמהשהסתבךהמבצע

מיוהיובפקיסטןבטרור40%שלירידהחלה2014ב-.2000%כ-שלעלייהזובוקס].אוףריוויו
צבאייםומבצעיםעלהשובההרגמאז,הקשה.הידמדיניותלהצלחתבהוכחהמדוברכישהצהירו

אך הטרור עדיין נמצא בשיעור גבוה מאוד.נוספים נדרשו

מצבשלהיסטוריתמורשתזוהיהמיוחד.הפליליהחוקהואהשבטיבחבלרבבקושיהשולטהחוק
והואהפשטונים,התנגדותדיכוילצורךבזמנו,הבריטית,הקולוניאליתהמעצמהידיעלשהוכרזהחירום
האוכלוסייהשלקולקטיביתלענישהאישוראומרזהבכללותו.האזורשלמראשמפלילהראייהמבטא

שלהעליוןהמשפטלביתהרשעתםעללערערהחבלתושבישלהזכותכמורבות,זכויותשלושלילה
שאינםפקיסטניםולמעשהויותר,יותרלפרועהחבלהפךבהתאמה,.תמידיחירוםמצבמתוקףפקיסטן

לעיתיםעצמםרואיםהפקיסטניםלחייהם.חששמתוך,בומהאזוריםחלקלמלהכנסנמנעיםפשטונים
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למעשהאךהפוליטית,האלימותאתלחסלשנועדהוהמדיניותהאלימים,הפשטוניםשלכקורבנות
שלמסויימותצורותכיצדמדגיםופקיסטןמקרההציבור.שללראדרמתחתחומקתאותה,מגבירה

מאבק בטרור לא רק מפרות זכויות אדם, אלא גם מגבירות את שיעור הטרור ופוגעות בביטחון.

מקדוניה – שדרוג זכויות שהביא לצניחה באלימות, למרות נראטיבים לאומיים מתנגשים

המיעוטמצדהביטחוןכוחותעםוהתנגשויותאלימותשלגלבמקדוניהפרץהאלפייםשנותבתחילת
הואבוהארץחבלאתלספחדרשהאלבניהמיעוטמקדוניה).מאוכלוסיית25%(כ-האלבני-מוסלמי

השחרורצבאכמוהאלבנים,מטעםגרילהכוחותגםפעלוהסכסוךבמסגרתהשכנה.לאלבניהמתגורר
מאוגוסט)Ohrid(אוחרידהסכםאךנענתה,לאממקדוניהלהתנתקותהאלבניםשלדרישתם.הלאומי
לשיפורהנוגעיםהיבטיםמספרבהסדירוהעיקריהאלימותגללסיוםלהביאזאתבכלהצליח2001

במשרדילאלבניםהייצוגהגדלת.1כלל:ההסכםבמקדוניה.האלבניהמיעוטשלהפוליטיותהזכויות
ברמהבמחוזרשמיתלשפההאלבניתהשפההפיכת.2והמשטרה,הממשלזרועותממשלה,

לממשליםסמכויותיותרמתןמוגברת:אוטונומיה.3המיעוט.שלהחינוךובמערכתהמונציפלית
ויותראפלייהפחותשתהיהכךמוניציפליות,רשויותשלהשיפוטגבולותושינויוהמוניציפליים,המקומיים
עיריותעלמוצביםלהיותיורשואלבנייםלאומייםסמלים.4הזה.בתחוםהאלבנילמיעוטאוטונומיה

ומוסדות מוניציפליים ביישובים ובערים של המיעוט האלבני.

בשאיפותהפעריםעללגשרהצליחלאאוחרידשהסכםהואמקדוניהשלבמקרהביותרהמענייןהדבר
אתהפסיקהואזאתובכלבמקדוניה,האתנו-לאומיותהקבוצותביןואחווהלשלוםולהביאהלאומיות
המפלגותאחתבמדינה.הלאומיותהקבוצותביןאלימהלאכמעטמתיחותלמעשה,נותרה,האלימות.
לפי.אחרהסכםודרושכישלוןהואההסכםכיטענה,DPAה-ההסכם,עלשחתמההגדולותהאלבניות

Ten",הזההדו"ח years from the Ohrid Framework Agreement – Is Macedonia
Functioning as a multi-ethnic state,"?62-63(עמ'אירופהמזרחדרוםשלהאוניברסיטהשל(

–)59%(והאלבנים)53%(המקדונים–הקהילותבשתיקטן)(אומנםשרובמלמדיםקהלדעתסקרי
מהותלגבישונותשאיפותישהשניהצדשלושלפוליטיקאיםהשני,הצדעללסמוךניתןשלאחושב

חושבים)58%(המקדוניםרובכך).חושביםמהאלבנים50%ו-מהמקדונים72%(המקדוניתהמדינה
כך.חושבהאלבניםשל)15%(קטןמיעוטרקאבלההסכםבעקבותזכויותיהםכלאתקיבלושהאלבנים

אחריעלהובממסדהביטחוןבכוחותהאלבניםאחוזלמשל,בעיקרון.מוצלחהיההיישוםזאת,ובכל
הדוח,כתיבתלעתלפחותהיו,הקהילותששתילמרותהתרחשזהכל.12-20%ל-3-5%מ-ההסכם

להפחתהתרמוהמשופרותהזכויותכן,אםבדוח).65(עמ'מהשנייהאחתתרבותי""הלםשלבמצב
השוניםהלאומייםהנראטיביםעללגשרהצליחלאשההסכםלמרותהפוליטית,באלימותמשמעותית

והמתנגשים.

לסיכום
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הטרורהיקפילצמצוםתרמואדםזכויותעלושמירהזכויותמתןכיצדמדגימיםמעלהשהובאוהמקרים
אךמיוחד,למקרהנחשבהישראלי-פלסטינישהסכסוךנכוןבעולם.מדינותבמספרהפוליטיתוהאלימות

ההתייחסותשבגינהסיבהלמעשה,ואין,מקדוניה,שלבסיפורמהדהדיםשלומהאפיוניםחלקלפחות
האלבני.בטרורלמלחמההמקדוניתלהתייחסותדומהתהיהלאהפלסטיניבטרורלמלחמההישראלית
שבוהאופןעלההחלטות,מקבליובקרבהישראליתבציבוריותמעמיקדיוןדורשתזהמסוגהתייחסות

הטווחשלותפישותאסטרטגיהשיקולישלבשילובהחיוניהצורךועלהטרור,איוםעםמתמודדתישראל
הארוך בדיון זה.
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