
מחקרים מלמדים: הפרת זכויות אדם מגבירה את הטרור

מאת: ד"ר יריב מוהר

תקציר:

הטרורבחקרהעוסקיםיוקרתייםמחקרגופישלמחקריםוסקירותמטא-אנליזותמחקרים,15ל-מעל●

מצביעים על קשר בין שמירה על זכויות האדם וצמצום היקף הטרור

גם הנתונים של מחקרים המתייחסים ישירות לטרור מצד פלסטינים נגד ישראל מגיעים לאותה מסקנה -●

הפרת זכויות מעלה המוטיווציה לטרור

מחקרים שבאים מגופים המזוהים עם תפישות עולם מגוונות מתלכדים כולם לרעיון של קשר בין זכויות●

אדם לביטחון

כמה מן החוקרות והחוקרים המובילים בתחום חקר הטרור בעולם מזוהים גם הם עם המסקנה בדבר קשר●

בין זכויות אדם וביטחון

גם מחקרים מטעם גופים ביטחוניים, בישראל ובארה"ב, מצביעים על קשר בין זכויות אדם וביטחון●

המחקרים בסקירה מתבססים על מסדי נתונים רחבי מימדים ועל שורה של מקרים מישראל ומהעולם●

כמה מחקרים מוצאים גם כי מאבק בטרור הכולל הפרה נרחבת של זכויות האדם רק מביא לעלייה בטרור●

למעשה, לא הצלחנו לאתר ולו מחקר רציני אחד שפוסל את הקשר שבין הפרת זכויות אדם לעלייה בשיעור●

הטרור
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מחקרים רבים מוצאים גם קשר סיבתי - ולא רק מיתאם - בין הפרת זכויות אדם לעלייה בשיעור הטרור●

המחקרים על טרור מפריכים את המיתוסים השונים הרווחים בקרב הציבור, הן בימין ובמרכז והן בשמאל●

-----

אתמפחיתהאדםזכויותעלששמירהמלמדיםהפוליטיתוהאלימותהטרורבתחוםשהמחקריםנראהזובסקירה

אתתואםאבלבציבורהרווחותלתפישותמנוגדאוליזהשיעורו.אתמעלהאדםזכויותהפרתואילוהטרור;שיעור

בגורמיםאלאהטרור,להיווצרותבסיבותעוסקתאינההסקירהכילצייןישבתחום.המומחיםעמדתואתהעובדות

פורחלרובהואאבלאדם,זכויותמהפרתכתוצאהנוצרתמידלאטרורכלומר,היקפו.אתמצמצמיםאוהמרחיבים

ומתרחב על הרקע הזה.

והאלימותהטרורהיקףאתמרחיבהאדםבזכויותשפגיעהלטענהשותפיםמחקריותונטיותזרמיםממגווןחוקרים

בשיטותשימושהעושיםשמרני),גווןבעליכאלו(כוללומגווניםשוניםממוסדותשבאיםבחוקריםהמדוברהפוליטית.

הקשראתשפוסלאחדרצינימחקרולולאתרהצלחנולאשלמעשה,כך,כדיעדמבוססתהזוהטענהמגוונות.מחקר

שבין הפרת זכויות אדם לעלייה בשיעור הטרור.

שככלכךעלמצביעיםהקיימיםהמחקריםזאת,עםפוליטית.ואלימותטרורלהתרחבותאחראיםומגווניםרביםגורמים

בקרבוהטרורששיעורהסיכויגדלכךואזרחיות,פוליטיותבזכויותובפרטהאדם,בזכויותלפגועיותרנוטהשמשטר

יעלה.

כדלקהאדםזכויותהפרתאתשמסמנתמגמהעלומצביעיםבנושא,שעוסקיםמהמחקריםכמהשלקצרהסקירהלהלן

של הטרור.

Instituteהמחקרמכוןשל2020לשנתהדוח for Economic and Peaceנתוניםמסדעלהמתבסס,הגלובליהטרורעל 1

שלביבכלבמדינותטרורעםמזוהההאדםזכויותעלאי-הקפדהכי:היתרביןקובעבתחום,ביותרמהגדולים

זהו פרויקט תיעוד המידע הפתוח השאפתני והמקיף ביותר על הטרור בעולם, שמעודכן כל שנה בשנים האחרונות, נערך על ידי מכון המחקר1
Institute for Economics and Peaceפרויקטבמסגרתאוסטרלי-אמריקאי)מחקר(מכוןVision of Humanity.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל
Amnesty International Israel

6655032Bתל-אביבב'32גלויותקיבוץ Kibbutz Galuyot st. Tel Aviv│.14179ת.דP.O.B
.03-5250001Faxפקס.│.03-5250005Telטל. │ www.amnesty.org.il

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-2.pdf


הםקיצוני,מעוניהנובעתמבניתאלימותעםבשילוברוחבי,אי-שוויוןמולטי-אתניותבמדינותוכי),68(עמ'ההתפתחות

הסיבות היסודיות לטרור.

]:70-69[עמ'כיקובע2016לשנתהמכוןשלהדוח

ישנו קשר בין שיעור טרור גבוה להפרות של זכויות אדם וקווי מדיניות הפוגעים בקבוצות דתיות.●

מגדיריםשהםמהשלגבוהאחוזהיהבהןבמדינותאירעו2014ל-1989ביןבעולםהטרורממקרי93%●

רביםבמקריםוכו'.עינוייםמשפט,ללאכליאהמשפט,ללאלהורגהוצאותדהיינוהמדינה":מצדכ"טרור

הצעדים האלימים הללו לא באו רק כתגובה לטרור, הם גם קדמו לטרור, ולכן סביר שתרמו לו. כותבי הדוח

אתמגבירההזכויותהפרתכלומר,התופעות,שתיביןהיזון-חוזרשלקשרמתקייםכישסבירמציעים

הטרור ובתגובה מתעצמת הפרת הזכויות וחוזר חלילה.

רקעעלהמדינהמצדטרורולאאלימיםסכסוכיםלאבהןשאיןבמדינותאירעוהטרורמאירועי0.5%רק●

פוליטי.

אפשרויותמהיעדרהסובלותבמדינותלהכותיותרנוטההטרור)OECD(המפותחותהמדינותבקרב●

לנשקרבהוגישהובתקשורת,הנציגותיתבדמוקרטיהנמוךאמוןוצעירים,נוערשלגבוההואבטלהכלכליות

לצד שיעור פשיעה גבוה.

הקבוצותביןהיחסיםולטיבהאחרזכויותשלהקבלהלמידתקשורהגבוההטרורשיעורהמדינות,בכלל●

באוכלוסיה.

טרוריסטיותנשיםעלחשובהמטא-אנליזהנעשתה2008ב-לפגע.הפרטשלהמוטיווציותברמתגםנבחןהטרור

2.חזק)מחקריכליזהוולכןרביםמחקריםממצאישלסטטיסטיתאינטגרציהשעושהמחקרהיא(מטא-אנליזה

פלסטיניות,טרוריסטיותעלמחקריםכוללבתחום,מחקרים54ממצאישלאינטגרציהעלהתבססההמטא-אנליזה

בולטתהכיהמוטיווציהאדם:זכויותלהפרתברורבקשרקשורהטרורפיגועילבצענשיםשלהמוטיווציותכיומצאה

בשלמושפלתאומדוכאתנרמסת,היותשלתחושהזודהיינוכ"חברתית"מגדיריםשהםמוטיווציההיאשנמצאה

אידיאולוגיהאיןאם(גםמיליציותאוצבאשיטור,כוחותמצדאלימותאודיכויאפליה,אי-שוויון,כגוןחברתיותבעיות

הכיהשנייההמוטיווציהבהמשך).שתידוןהאידיאליסטיתבמוטיווציהשמתקייםכפיהרצויה,החלופהבדברסדורה

2 Jacques, Karen, and Paul J. Taylor. "Female terrorism: A review." Terrorism and Political Violence 21.3 (2009):
499-515.
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לאהמחקרוכו').משפחתייםריביםמתדרדר,כלכלימצבמעורער,נפשימצב(דיכאון,אישיתמוטיווציההיאנפוצה

למשל(כךאדםזכויותהפרתאולדיכויעקיףקשרלהיותלעיתיםעשויאלולמוטיווציותגםאךמפורשותזאתמדגיש

בהחלטלנבועיכולמדורדרכלכליומצבשלטוניתלאלימותהקשורהמפוסט-טראומהלנבועיכולמעורערנפשימצב

אידיאליסטית,מוטיווציההיאבהיקפה,משמעותיתועדייןנפוצה,הכיהשלישיתהמוטיווציהדיכוי).אומאפלייה

שלגבוההיותרהמשגהויכולתהמצבשינוילגביברוריותרכיווןגםישזהשבמקרהרקהחברתיתלזוהדומה

פחותנוסף,מסוגמוטיווציותלקהילה.הקשורהמוטיווציהזו-שלנולקהילהביחסחברתיצדקכחוסרשנעשההעוול

ועדייןנפוצהפחותהכישלוחיו.אוהמשטרידיעלקרוביםשלהרגאולפגיעהנוגעותזניחות,לאאךפופולריות

נוכחת היא הנקמה: דהיינו נקמה על אירוע ספציפי ולא פעולה כנגד דיכוי שיטתי ומתמשך.

למחקריםיפהממרכזואבן,קמחילדוגמא,פלסטינים.מצדבטרורספציפיתשעסקומחקריםמעטלאגםנעשו

פעיליעםשיחותניתוחביצעוהםבמחקרםהפלסטינים.המתאבדיםלטרורבמוטיבציותעסקו,)2004(אסטרטגיים 3

מצדפגיעותעללנקמההרצוןהיאמהם)(כחמישיתפלסטיניםמחבליםשלמשמעותיתשמוטיבציהוהראוטרור

המדינה, לעיתים גם בהיעדר אידיאולוגיה סדורה של שנאה לישראל.

הצהרותעלמהסתמכותהנובעותוהטיותמתודולוגיותממגבלותלרובסובליםלטרורמוטיווציהמחקריזאת,עם

הקשראתלחשוףמצליחיםלאגםאלוומחקריםשונות,בדרכיםהנמען\יםאתלהפעילשמנסיםטרורפעילישל

כמותנייםמחקריםעללהסתכליותראףחשובולכןהחברתיתברמהודיכויאישיותמוטיווציותביןוהעקיףהסמוי

המבצעים ניתוח סטטיסטי על מדגם רחב.

מאבק בטרור הכולל הפרת זכויות אדם צפוי דווקא להגביר את הטרור

עללהגןכדיבטרורלהיאבקנאלצותכשמדינותגםאךהטרור,שיעוראתמעלהאדםזכויותהפרתכלליבאופן

הקנדי-ישראליהסוציולוגהטרור.אתלהגבירצפויהואמשמעותית,אדםזכויותבהפרתכרוךזהמאבקאםאזרחיהן,

הנבחנות,במדינותהטרורשיעורואת,2009ו-1981השניםביןמדינותבמספרטרורנגדהחקיקהאתבחןשור,ערן

הטרורשיעוראתמורידיםלאבטרורהמאבקבמסגרתמדייפוגענייםבמדיניותאובאמצעיםשימוששלרובומצא

ולעיתיםירדלאהטרורשיעורמפשעבחפיםגםשפגעבטרורמאבקבעקבותכלומר,.שיעורואתמעליםאףולעיתים 4

4 Counterterrorist Legislation and Subsequent Terrorism: Does it Work? Shor, Eran, Social Forces (2016). 92 (2)

.)2004(אסטרטגייםלמחקריםיפהמרכזאבן,ושמואלקמחישאולהפלסטיני",הטרורמתאבדיהם"מי3
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deהחוקרמצייןההתאבדות,טרורשלהחברתיתהפסיכולוגיהאתשבוחנתספרותבסקירתלכך,בדומהעלה.אף la

Corte Ibanezלפיכן,כמוהטרור.בפעילותעלייהוביןלטרורהמדינהשליתרתגובתביןקשרנצפהמקריםשבמספר 5

Bloom(חוקריםשני 2005, Rocilfi, אזוריםאובמדינותיותרגבוהיםהיומתאבדיםבמתקפותהתמיכהאחוזי)2005

כוחותידיעלמדיכויסבלולייצג)מתיימריםהארגוניםאותן(הקהילותטרורקבוצותשלפוטנציאלייםתומכיםבהם

אמפירייםנתוניםאלולחוקריםסיפקולנקהוסריצ'צ'ניהועזה,הפלסטיניתהרשותשטחיזרים.אומקומייםביטחון

unjust("לא-צודקתכמדינהשנתפשלמהמשפחהבנישאיבדומפגעיםלגביקבועים state("להשתתףוהחליטו

אנשיםלגייסלנסותטרורלארגונייותרקלחוקרים,אותםלפיבנוסף,שלהם.הזעםאתלהביעכדיהתאבדותבמשימות

Americanהיוקרתיבמגזיןהתפרסם2007ב-בטרור.מהמלחמהכתוצאהמשפחהבנישאיבדו Journal of Political

Scienceשלעיתיםתוכנית,סמךעלפועליםטרורארגונירביםבמקריםכישגורסאמפירימחקרבסיסעלמאמר

באוכלוסייהשתפגעכזוהטרור,נגדומוגזמתכוללניתאגרסיבית,לפעולההממשלהאתלעוררמצליחה:קרובות

יותרלשליליהופךאוכלוסיהאותהשליחסהכך,עצמם.בטרוריסטיםרקולאפועליםהטרורארגונישבשמההמדוכאת

ובארגוניואלימהמליטנטיתבגישהיותרגבוהבשיעורותומכתרדיקליזציהעוברתהיאובהתאמההממשלה,כלפי

6.הטרור

Foreignהיוקרתיבמגזיןמאמר Affairs-האמריקאי,הצישללשעברמשפטייועץמורה,אלברטוחתומיםעליו,2016מ

וחקירהצבאאנשישלועדויותמקריםמחקרים,מספרפורשבהרווארד,ציבוריתלמדיניותקנדיספרמביתוחוקרים

בעקבותלו:תורמתמשהיאיותרלביטחוןהמזיקהחקירהשיטתמהוויםבטרורחשודיםשלעינוייםכיהמלמדים

הוידוייםלפגע;יותרגבוההמוטיבציהבקרבםומתגבשתהקצנהעובריםאיתםשמזדהיםומיהמעוניםהעינויים

לטענת(כך,ממנולשמוערוציםשהחוקריםחושבהשבורשהחשודמהומבטאיםמוטעיםפעםלאהםמניביםשעינויים

למדינה);האסוןהרתהאמריקאיתלפלישהשהובילמהבעיראק,וכימיביולוגינשקישכיהאמונההתבססההמאמר,

גםכמוטרורנגדמאבקשלקואליציותלבנותהיכולתמתערערתלעינוייםהקשההציבוריתהתגובהבעקבותולבסוף

כךואפגניסטן),בעיראק(למשלטרורארגוניפועליםבקרבההאוכלוסייהמקרבמקומייםבריתבנילגייסהיכולת

שהדבר מקשה מאוד על המאבק בטרור.

6 Bueno de Mesquita, Ethan, and Eric S. Dickson. "The propaganda of the deed: Terrorism, counterterrorism, and mobilization."
American Journal of Political Science 51.2 (2007): 364-381.

5 The Social Psychology of Suicide Terrorism, de la Corte Ibáñez, Luis, 2014
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מה צריך לעשות? המלצות מדיניות של חוקרים ומומחים

הבסיסאתשמחזקמוגדם,אסףפרופ'הטרורחוקרשלהמדיניותהמלצותעםאחדבקנהעומדיםמעלההנתונים

עמיתהואמוגדם.הפוליטיתוהאלימותהטרורהיקףבצמצוםלסייעיכולהאדםזכויותבמצבשיפורלפיהלטענה 7

למשפטיםביה"סשללאומילביטחוןבמרכזעמיתארה"ב);שלהצבאית(האקדמיהפוינטווסטבטרור,ללוחמהבמרכז

באוניברסיטת)START(בטרורולוחמהטרורללימודיבקונסורציוםמחקרועמית);CNS(פורדהאםבאוניברסיטת

ולימדבהרצליה,הבינתחומיבמרכזטרורנגדלמדיניותבמכוןבכירחוקרהינומוגדםפרופסורכן,כמומרילנד.

חלקהמניעיםהתמריציםאתלמתןאולהסירממליץהואוקולומביה.הרווארדכגוןבעולםהמובילותבאוניברסיטאות

וכןקרובים,שלפציעהאומוותעלנקמהמונההואהללוהתמריציםביןהתאבדות.למשימותלהתנדבמהפלסטינים

לטרורמהמוטיבציותחלקמוגדםמייחסבנוסףהכבוד.אתשתשיבבפעולהאותה"לתקן"ורצוןהשפלהתחושת

בשנית.לחזורעשויהשהנכבהותחושהאדמות,גזלהכיבוש,הפלסטינית:בלאומיותופגיעההשפלהשללתחושות

תסכולמעורריכגורמיםלמובלעותהפלסטיניתהאוטונומיהשלהטריטוריאליולפיצוללמחסומיםמתייחסגםמוגדם

שלוהגאווההלכידותהמורשת,עללשמורמהפעיליםחלקשללצורךגםמתייחסהואלבסוף,לטרור.ומוטיבציה

היבטיםלמעשהאךזאת,מדגישלאמוגדםטרור.מעודדכגורםזרצבאישלטוןתחתשנפגעותהפלסטיניתהלאומיות

שישראללאומית,עצמיתלהגדרההקולקטיביתהזכותלהפרתואףואזרח,אדםזכויותלהפרתעבותותקשוריםאלו

בעיראקהסלפיהג'יהאדשללטרורבהקשרדומותטענותמעלהגםמוגדםהפלסטיני.בהקשרלהמתכחשת

ג'יהדיסטיםוביןאדוקיםמוסלמיםביןיותרטובהאבחנהיכולתלפתחארה"בלצבאממליץהואשםואפגניסטן,

8.המקדמים אלימות בפועל, על מנת לא לפגוע בראשונים ולדחוף אותם אל המחנה הג'יהדיסטי

טרוריוצאמהןהקהילותבתוךהמתוניםהגורמיםאתלחזקשישספציפייותרבאופןטוענתבלוםמיההחוקרת 9

לגיוסכלומר,הפוכה,לתוצאהלהובילצפויותבטרורבתמיכההמאופיינותקהילותעלמנע""מכותוכיהמתאבדים,

9 Dying to Kill: The Allure of Suicide Terror, Mia Bloom, 2005, Columbia University Press.

8 Motives for Martyrdom Al-Qaida, Salafi Jihad, and the Spread of Suicide Attacks, Assaf Moghadam – International Security 33.3
(2009): 46-78

7 Moghadam, Assaf. "Palestinian suicide terrorism in the second intifada: Motivations and organizational aspects." Studies in
conflict and terrorism 26.2 (2003): 65-92 http://www.aldeilis.net/terror/1188.pdf
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שלההשפלהתחושתועםהמצוקותעםלהתמודדישכיבלוםמציעהזאת,במקוםהטרור.ארגונילשורותיותרנרחב

קבוצות מיעוט כמדיניות חלופית למלחמה בטרור, בפרט בהקשר של סכסוכים דתיים\לאומיים מתמשכים.

מה מביא לדעיכת הטרור בפועל?

המייעץRANDבמכוןנערכהזהמסוגמחקריםסקירתבפועלם.הטרורלדעיכתהמביאיםבגורמיםגםעוסקהמחקר 10

National(במסגרתהאמריקאילצבא Defense Research Institute.(,למקריםהנוגעיםמחקריםהכוללתהסקירה

היתר,ביןמציעה,אךלדעיכההעיקריתהסיבהאתלזהותהקושיעלמצביעההעולם,ברחביהטרורדעיכתשלרבים

הטרורשארגוניהקבוצהשליכולתבדמותלמשל,-הטרורלדרךחלופהכשצצהרבים:במקריםשנצפהתהליך

טרור.ארגוניאתרבותפעמיםתערערזושחלופההרי-לא-אלימותפוליטיותבדרכיםלהישגיםלהגיעלייצגמתיימרים

בדרכיםחייהעלולהשפיעהפוליטיבתהליךחלקלקחתלפתעמורשיתפוליטיותזכויותנטולתכשקבוצהלדוגמא,

מחסליםלאלרובכאלותהליכיםהאזרחי.בסדרלהשתלבשמוכניםטרורלפעיליחנינהכשניתנתאולגיטימיות,

האחרונים,אתמבודדיםוכךבהם,והרדיקלייםהפרגמטייםהפלגיםביןמפצליםהםאךהטרור,ארגוניאתלחלוטין

ועשויים  לערער את התשתית הארגונית של אותם ארגונים.

מהן סוגי הזכויות שפגיעה בהן משפיעה במיוחד על שיעור הטרור

ובכמהלעומקנחקרההפרותמתקיימותבהבמדינההטרורשיעורהתרחבותלביןאדםזכויותהפרתביןהקשרככלל,

אלאלטרור,מוגברתנטייהאיןעניותשבארצותשמראהמאמרפורסם2004ב-עשורים.כשנילפניכברמחקרכיווני

רציף.באופןלאזאתגםכיאם,הטרורשלהצמצוםאוההתרחבותאתשמסבירהזוהיאהפוליטיהחופשמידת 11

בממוצעסובלותאפסיפוליטיחופשישבהןמדינותמטרור;פחותהבמידהסובלותרב,פוליטיחופשיששבהןמדינות

לאאךהפוליטי,בחופשלפגועשנוטותהמדינותדווקאיחסית.נמוכותעדייןשםהטרוררמותאבלמטרור,יותרמעטרק

מדכאותלאאךזעםלעוררכדימדכאותמספיקהןכיהנראהככל-ביותרהחריפהבצורהמטרורסובלותקיצוני,באופן

Worldבשםנרחבנתוניםמסדעלמבוססהמחקרלהרתיע.כדימספיק Market Research Center’s Global

Terrorism Index.לסבולנוטיםשהכיהמשטריםהםבינייםמשטרילפיההקביעהאתמאשש2001מ-אחרמאמר

11 Poverty political freedom, and the roots of terrorism. Alberto, Abadie. NBER Working Paper No. 10859. National
Bureau of Economic Research, 2004

10 Gvineria, Gaga. "How does terrorism end?." Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together 257, RAND
corporation (2009). 
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לאאךבכך,הכרוכותהמגבלותכלעלכדמוקרטיה(ולהראות)להיותשמבקשתשמדינהמכאן.פוליטיתמאלימות 12

לסכנתביותרהקשהבצורהחשופהתהיהביניים,משטרמהווההיאולכןמשטחה,בחלקלפחותאדםזכויותמכבדת

הטרור.

הנתוניםשליותרמעמיקהבחינהאבללדמוקרטיות,דווקאטרורריבוישמייחסיםמחקריםגםשישנםלצייןראוי

נראהקצר.זמןלפנידמוקרטילמשטרשעברומדינותכלומר,מעבר,במשטריבעיקרמדוברלפיונדבך,עודמוסיפה

13.שטרור ואלימות פוליטיות מאופיינים כבעיות של דמוקרטיות במעבר, ופחות כבעיות של דמוקרטיות ותיקות

שהםבמהלחבלמבקשיםקיצונייםשגורמיםמשוםהטרורשיעוראתלהעלותעשוייםשלוםתהליכיגםהקצר,בטווח

הסכמיסביבזאתחווינובישראלרלוונטים.ללאאותםשיהפוךלהסדרכנתיבאומקובלות,לאלפשרותכנתיברואים

ככלל,.שזמניתייתכןנגד,מתגובתלהבדיללטרור,כסיבהשלוםתהליכילהציגהפיוסמתנגדיעלמקלזהמצבאוסלו. 14

למרותהחלש,הצדשלהאדםזכויותבמצבשיפורעלבהכרחמעידיםאינםאליםסכסוךרקעעלמדינייםהסכמים

פוגענייםלתנאיםהחלשהצדשלהפוליטיתהמנהיגותשלכניעהלבטאעשוייםהםלהבדיל,זאת.להניחנוהגיםשרבים

המרכיבהואכשלעצמו,מדיניהסכםולאהאדם,זכויותבמצבשיפורכילחדדישלפיכך,החזק.הצדידיעלהנכפים

להגברתלתרוםאףעשוייםכשלעצמםמדינייםהסכמיםזאת,לעומתוהאלימות.הטרורהיקףבצמצוםלסייעשיכול

הטרור בטווח הקצר.

לזכויותהקשראתגםבחןביטחון,אווטרוראדםזכויותביןבקשרשעוסקהמחקרגוףפוליטיות,בזכויותלעיסוקמעבר

הוזכרשכברוכפיהאדם,זכויותקהילתבקרבואףהציבורימהדיוןבחלקהרווחלמיתוסבניגודוחברתיות.כלכליות

Kruegerשלזה-2003מ-מחקריםשנימעלה, and JitkaשלוזהBerrebi-שיעוריאתמעליםלאובערותשעונימראים

כמוומעלה,הבינוניהמעמדבנימשמעות),ישההשכלהלתוכןגםכי(אםמשכיליםלהיותנוטיםטרוריסטים.הטרור 15

המזוההטרורביןלהבחיןישמפורשות,זאתמצייניםלאשהמאמריםלמרותזאת,עםבכלל.הפוליטייםהפעיליםרוב

15 Krueger, Alan B., and Jitka Malečková. "Education, poverty and terrorism: Is there a causal connection?." .The Journal of
Economic Perspectives 17.4 (2003): 119 144

Berrebi, Claude. "Evidence about the link between education, poverty and terrorism among Palestinians." .(Princeton University

Industrial Relations Section Working Paper 477 (2003)

14 Spoiler Problems in Peace Processes.  Stephen John Stedman. International Security, Vol. 22, No. 2 (1997)

13 Terrorism and democracy: What recent events disclose. Leonard B. Weinberg & William L. Eubank. Terrorism and Political
Violence 10(1) 1998

12 Toward a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816–1992." Hegre, Håvard et al. 2001. American
Political Science Association. Vol. 95. No. 01
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לראותשניתןתבערה,ובקבוקיאבניםידוייכוללאלימות,מהומותלביןותחכום,תכנוןהדורשותאיכות","פעולותעם

("האיכותי")הטרורבגדה.הפליטיםבמחנותלמשל,עניים,באזוריםיותרהנראהככלרווחיםהאחרוניםזעם.כפריקת

במישורמתמשכתכהשפלהשנחווהלמהיותרואסטרטגיתמתוחכמתפוליטיתכתגובהזומחקריתמסגרתלפינתפש

לטענת(לפחותהפוליטיבמישורבפרטהאדם,זכויותשלהפרותקיימותבהםואזוריםבמדינותהצומחתהפוליטי,

שחקרהשני,המאמרזאת,עםהטרור.שיעורעלישפיעבהכרחלאכשלעצמוכלכלישיפורלפיכך,הראשון).המאמר

לטרור.אותםלדחוףעשויהמבוססיםלאנשיםכלכלייםתנאיםשהרעתשייתכןגורסהפלסטיני,המקרהאתספציפית

בהליךקבוצותשלהייצוגיותמידתוכןמעוני,להבדילכלכלי,שאי-שוויוןמראה1985-מMullerשלנוסףמחקר 16

סובלת,באוכלוסייהמסויימתקבוצהאםכלומר,טרור.כוללאידיאולוגי,רקעעלאלימותעלמשפיעיםהפוליטי

נטייהבעלתלהיותעשויההיאהחלטות,מתקבלותבהםהפוליטייםמהמוסדותומהדרהכלכליתמנחיתותבכללותה,

מצא2019מ-מחקרהישראלי,בהקשרעודעניים.בהכרחאינםהספציפייםהאלימותשמבצעיהגםלטרור,מוגברת

17.ששיפור המצב הכלכלי ברצועת עזה מביא לירידה בשיגור הרקטות מרצועת עזה לעבר מדינת ישראל

מציעהסוציו-אקונומיהמצבהטרור.שיעורלהגברתשמובילהעיקריכגורםפוליטיחופשעלמצביעיםשהוצגוהמחקרים

הפוך,באופןהפרט,וברמתרעוע,כשהואטרורלקדםעשויבכללותהקבוצהשלכלכלי-חברתימצביותר.מורכבקשר

מצב כלכלי-חברתי טוב עשוי לקדם טרור.

לסיכום

מועדיםשהכיהמשטריםהםהאדם,זכויותעלכראוישומריםאינםגםאבלטוטאלידיכוימבצעיםשאינםביניים,משטרי

האלימותשיעורמבחינתמיטביאיננוטוטאלידיכויבמשטריהמצבגםהמחקרית.הספרותלפיפוליטיתואלימותלטרור

בריחתבינלאומיות,מסנקציותלסבולונוטיםבהםשחייםהאזרחיםלמרביתרעיםמשטריםאלומקרהובכלהפוליטית

מבטמנקודתשגםיוצאמכאן.שלהםהשגשוגפוטנציאלאתמלמצותרחוקיםשהםכךמדשדשת,וכלכלהמוחות

אנוכית, של אינטרס עצמי, כדאי לאומה לנקוט במדיניות של הימנעות מהפרת זכויות אדם בעת שהיא נאבקת בטרור.

התרחבותעלבמיוחדמשפיעהפוליטיותזכויותשלהפרההטרור:שיעורעללהשפעההרלוונטיותהזכויותזגומבחינת

כןכמובכללותה,קבוצהשלכלכלישוויוןואיכלכלייםתנאיםהרעתגםמסוימתובמידההטרור,שיעורצמצוםאו

בפרטהעוסקיםמחקריםלפילטרורמוטיווציותהמחזקגורםהיאהשפלהו\אוהרגלפגיעה,המביאהמדיניות

17https://www.idc.ac.il/he/schools/economics/documents/ron-zuria-gal-oat.pdf

16 Income Inequality, Regime Repressiveness, and Political Violence, Edward N. Muller, American Sociological Review Vol. 50, No.
1 (1985), pp. 47-61
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יכללוהארוךלטווחאסטרטגייםביטחוןששיקוליהואהישראליהאינטרסהמקומי,בהקשרשלה\ו.ובמוטיווציות

התייחסות לקשר ולהשפעה שיש לשמירה על זכויות אדם על שיעור האלימות הפוליטית בכלל והטרור בפרט.

----

טרור,וארגונימהומותמחאות,שלבהקשרקולקטיוויתבפעולההעוסקסוציולוגהואמוהר,יריבד"רהסקירה,כותב

והוא משמש גם כראש היוזמה לביטחון וזכויות האדם ומנהל מחלקת התוכניות של אמנסטי אינטרנשיונל ישראל
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