
 תקציר:

עבודה זו עוסקת בבחינת ההיתכנות לשינויים ביחסי מדינות שכנות מסוכסכות לאחר התרחשותו של אסון טבע. 

וזאת, מתוך הנחה מקדימה כי אסון טבע כדוגמת רעידת אדמה וצונאמי, יכול בפוטנציאל להניע מדינות 

חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מסוכסכות להעניק סיוע נוכח ההשלכות הנלוות להתרחשותו, ובכך לפתוח 

המדינות המסוכסכות. הרציונל לכך מתבסס על כך שאסונות יכולים לייצר בקרב מדינות מסוכסכות תחושת 

אמפתיה נוכח הטרגדיה, או לחלופין חשש מזליגת ההשלכות לשטחה של המדינה השכנה, ובכך להניע אותה 

נוכי. וזאת, על בסיס מאפייניו של אסון טבע כאירוע סביבתי להעניק סיוע על בסיס שיקול הומניטרי או שיקול א

המתפרץ באופן בלתי תלוי, במובן הזה שהוא לא צפוי ולא ניתן לייחס את השלכות לגורמים חיצוניים, וכבעל 

פוטנציאל ליצירת השלכות מרחיקות לכת במישורים רבים. אולם, בכדי להבין באיזה מצב אסון טבע יכול 

ת כזרז לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות מסוכסכות, יש צורך לבחון את בפוטנציאל להוו

 התנאים המאפשרים זאת.

בהנחה והתרחשותו של אסון טבע הובילה לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות מסוכסכות, נשאלת  

לופין בהחרפת הסכסוך? בהקשר לכך, השאלה האם השינוי ביחסים יבוא לידי ביטוי בהתמתנות הסכסוך או לח

חשוב לזכור שעד לאותה נקודה יחסי המדינות התנהלו במסגרת סכסוך. שכן, ההיסטוריה של האינטראקציה 

הקונפליקטואלית ביניהן, עיצבה במידה רבה את האופן שבו הצדדים תופשים אחד את השני. מתוך כך, הנני 

ול להסביר את האופן שבו השינוי יתבטא לאחר התרחשות אסון סבור כי זהות המדינות מהוות למשתנה אשר יכ

הטבע, וזאת על בסיס חקירת ההיסטוריה של האינטראקציה בין הצדדים, אשר יכולה ללמד אותנו על האופן 

שבו הצדדים תופשים אחד את השני. ובכך, לבחון באילו תנאים זהות המדינות תוביל להתמתנות או החרפת 

 תו של אסון טבע.הסכסוך לאחר התרחשו

בהמשך לכך, שאלת המחקר בעבודה זו היא באילו תנאים אסון טבע יהווה לחלון הזדמנויות לשינויים ביחסי 

מדינות שכנות מסוכסכות? והאם, ובאילו תנאים זהות המדינות תוביל להתמתנות או החרפת הסכסוך? בניסיון 

יטי והרפובליקה דומיניקנית לבין  יוון וטורקיה, לענות על כך, אערוך מחקר השוואתי בין מקרה בוחן של הא

וזאת על בסיס מודל ניתוח מקרי בוחן שבניתי. במסגרתו, אערוך ניתוח המתבסס על היבטים תיאורטיים של 

זהות המדינה מהגישה הקונסטרוקטיבית בחקר היחסים הבינלאומיים, וכן על היבטים מתיאוריות של חלון 

תמקדות בחקירת ההיסטוריה של האינטראקציה בין המדינות לאורך תקופת הזדמנויות. וזאת, תוך מתן ה

 היחסים ביניהן, לצד מאפייני האסונות שפקדו את המדינות במקרים האמורים לעיל.


