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 תקציר:

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

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

 ים ביחסילשינוי לפתוח חלון הזדמנויותמסוכסכות להעניק סיוע נוכח ההשלכות הנלוות להתרחשותו, ובכך 

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

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

סביבתי אירוע כאסון טבע  על בסיס מאפייניו של ,להעניק סיוע על בסיס שיקול הומניטרי או שיקול אנוכי. וזאת

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

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

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

 התנאים המאפשרים זאת.

 נשאלתחלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות מסוכסכות,  הובילה לפתיחתהתרחשותו של אסון טבע ו בהנחה 

 ,בהקשר לכך סכסוך או לחלופין בהחרפת הסכסוך?יבוא לידי ביטוי בהתמתנות ה ביחסים האם השינויהשאלה 

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

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

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

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

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

 הסכסוך לאחר התרחשותו של אסון טבע.

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

ניסיון במדינות שכנות מסוכסכות? והאם, ובאילו תנאים זהות המדינות תוביל להתמתנות או החרפת הסכסוך? 

 טורקיה,לבין  יוון ו ומיניקניתרפובליקה דמקרה בוחן של האיטי והלענות על כך, אערוך מחקר השוואתי בין 

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

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

 תקופתאינטראקציה בין המדינות לאורך יסטוריה של הבחקירת ההתוך מתן התמקדות  ,וזאת .הזדמנויות

 מקרים האמורים לעיל.היחסים ביניהן, לצד מאפייני האסונות שפקדו את המדינות ב
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 מבוא:

הם נוצרים . סכסוכים בינלאומיים מהווים חלק אינטגרלי מההיסטוריה של האנושות והיחסים הבינלאומיים

ובשל כך מהווים לתופעות חברתיות  ,רמות שונותוהקשרים מגוון בת וניגוד אינטרסים מחלוקו במצב של

את שורשיהם, התהליך שבו הם התפתחו  בכדי לחקור סכסוכים בינלאומיים חשוב להבין. המאופיינות כמורכבות

 .המסוכסכיםהאינטראקציה בין הצדדים  כנגזרת של וזאת ,הסכסוך וכן את הגורמים להחרפה או התמתנות

בהקשר לכך, זהות המדינה מהווה למשתנה שבו חוקרים ממגוון דיסציפלינות ככלי אנליטי לניתוח סכסוכים 

בינלאומיים, היות ובאמצעותה ניתן ללמוד אודות התנהגויות של מדינות המצויות באינטראקציה המאופיינת 

ם לתופעה כמו כן, סכסוכים בינלאומיים מהוויכקונפליקטואלית, ובכל לחלץ תובנות תיאורטיות אודות התופעה. 

מקרים  53 -בלבד נרשמו כ 2018בשנת  UCDP -על פי נתוני ארגון ה כראייה לכך, 1.שכיחה במערכת הגלובאלית

במסגרת אותם  מניין ההרוגים כאשר המדינות, מכמותרביעית כ ,עולםרחבי הב בין מדינות קיימים סכסוכיםשל 

  2אלף קורבנות. 53,000 -מעל ל נאמד סכסוכים

ולמצב אותה  ,לקדם מדיניות ביטחונית מדינות ויניעקיומם של סכסוכים בינלאומיים לעיתים רבות   

ובכך  לאומיות אחרות, סוגיותממשלות מזניחות הרבה מקרים , נגזר שבמתוך כך .הלאומי בראש סדר העדיפויות

אסונות אירועי , בהקשר לכך. אסונותאירועי בפני התרחשותם של רבה יותר חושפות אוכלוסיות שלמות לפגיעות 

 כדרכותופעות סביבתיות המתפרצות באופן ספונטני כ מאופייניםאשר  ,לאירועים חיצונייםכדוגמא מהווים טבע 

 אפשר, על ידי אוכלוסיות וקהילות שונות הינם מיושביםנרחבים על כדור הארץ  ומאחר ואזורים של הטבע.

 ,מתוך כך 3.במישורים שונים נרחבההרס האובדן והפוטנציאל  נוכחאיום חיצוני כיהוו  הםמבחינה ביטחונית ש

מדינות מסוכסכות נתונות לפגיעות רבה יותר בעת התרחשות אסון טבע, נוכח ההזנחה של מדיניות עולה כי 

אולם, בהינתן האפשרות שאסון טבע יתרחש באזורים המצויים  לבניית חוסן לאומי כנגד איומים סביבתיים.

פוליטי -כאירוע א מאפייניובמצב של סכסוך, נשאלת השאלה האם ביכולתו להניע שינוי ביחסי המדינות נוכח 

לאור האינטרסים הלאומיים  זה לימינלי במצביגיבו כיצד המדינות . ובמידה וכן, המתרחש באופן בלתי תלוי

 . שלהן

                                                           
1 Sandole, Dennis JD, et al., eds. Handbook of conflict analysis and resolution. London: Routledge, 2008. 
2 UCDP/PRIO  (Uppsala Conflict Data Program) Peace Research Institute Oslo, 2018 - https://ucdp.uu.se/encyclopedia 
3 Kelman, Ilan. Disaster diplomacy: how disasters affect peace and conflict. Routledge, 2011. 

https://ucdp.uu.se/encyclopedia


2 
 

 בהינתן, אסון טבע אירועהתרחשות מטרת העבודה היא לבחון שינויים ביחסי מדינות מסוכסכות לאחר 

בהקשר לכך, בעיית המחקר מתבטאת בניגודיות שבין אחת מהמדינות. ב הוא הוביל להשלכותלכל הפחות ו

ולים להניע אפשרות לאחר התרחשות אסון טבע, נוכח מאפייניו הטרגיים היכהאפשרות ליצירת שת"פ בין מדינות 

הנגזרים ממשקעי העבר בין המדינות.  ליצירת שת"פלמתן סיוע על בסיס חמלה או אינטרס מובהק, לבין חסמים 

, שאלת המחקר היא באילו תנאים אסון טבע יהווה כזרז לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי בהקשר זה

לאחר  ביחסיםמדינות שכנות מסוכסכות. והאם, ובאילו תנאים זהות המדינות תוביל להחרפה או התמתנות 

הזהות של מדינת ובדגש על משתנה  לשם כך, אערוך ניתוח מנקודת מבט קונסטרוקטיביתהתרחשות אסון הטבע. 

תוך  לשינויים חלון הזדמנויותלחקר  גישותלצד  במטרה להסביר שינויים בהתנהגויות של מדינות, וזאתהלאום 

מחקר אערוך  מתודולוגיתמבחינה כמו כן,  .מתן התייחסות לתפקידו של אסון הטבע כזרז ליצירת שינויים

בהתייחס לרעידת האדמה שהתרחשה בהאיטי  האיטי והרפובליקה הדומיניקנית שלבין מקרה הבוחן תי השווא

 . 1999בהתייחס לרעידת האדמה שהתרחשה בטורקיה בשנת  לבין מקרה הבוחן של יוון וטורקיה ,2010בשנת 

בהמשך לכך, השערת המחקר מתחלקת לשני חלקים. בהתייחס לחלקה הראשון של שאלת המחקר, 

סון טבע יהווה כזרז לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות שכנות השערת המחקר היא כי א

 זמן טווחה יחסי המדינות מאופיינים כיציבים במסגרת, כאשר ראשיתמסוכסכות בהינתן שני תנאים מצטברים. 

עולות על יכולותיה  ,אסון הטבעהנלוות , כאשר היקף ההשלכות שניתהקצר שקדם להתרחשות האסון. 

בהינתן ותנאים אלו  שכן, הקצר לאחר התפרצותו.זמן הלאומיות של המדינה הנפגעת להתמודד איתן בטווח 

וליצירת אינטראקציה על בסיס שת"פ לטווח הינה גדלה ,מתקיימים, האפשרות למתן סיוע מהמדינה השכנה 

ולהתקרבות בין הצדדים לאחר התרחשות האסון הקצר הינם גדלים. מה שמאפשר חלון הזדמנויות לבניית אמון 

 . , ולהניח את היסוד בטווח הקצר

הסכסוך מדגישה  תהחרפהאפשרות ל בדברהשערת המחקר  לחלקה השני של שאלת המחקר. בהתייחס

תנאי אחד באופן הבא. בהינתן והאירועים הנגזרים מהאינטראקציה בין המדינות לאחר התרחשות האסון, 

חד מהצדדים כמצבים קריטיים המאיימים על זהותו החברתית. היות ומצב זה עלול להוביל יתפרשו על ידי א

למשבר בתפישת ה"עצמי", ובכך לסכן את המשך הווייתה של מדינת הלאום כבעלת מאפייני זהות ייחודיים. 

אשר  ובהינתן מצב זה, אפשר שהמדינה תשאף לנקוט בצעדים רדיקלים במטרה לחדש שגרת התנהגות מדינית,

בהתייחס לאפשרות של  4במהותה מבקשת להחיות את הווייתה של מדינת הלאום ומאפייניה הייחודיים.

                                                           
4 Steele, Brent J. “Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state.” Routledge, 2008. 
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, שהאינטראקציה בין ראשיתהתמתנות היחסים, השערת המחקר מדגישה שני תנאים מצטברים באופן הבא. 

שהאינטראקציה של שיתוף , שניתהמדינות במסגרת חלון ההזדמנויות תוביל להעמקת האמון בין הצדדים. 

הפעולה בין הצדדים, אשר החלה בעת התרחשות האסון, תתרחב לתחומים נוספים ותימשך לטווח הארוך. 

בהינתן ושני התנאים מתקיימים אפשר שהמדינות ישנו את תפישתן ביחס ל"אחר" באופן חיובי, ובכך יניעו 

 5.קואופרטיבי תהליכים לשינוי זהותן החברתית ממבנה קונפליקטואלי למבנה

. תחילה, אציג רקע תיאורטי בדבר תפקידו של אסון חלקת לחמישה חלקיםמסגרת מבנה העבודה מת

להיבטים תיאורטיים בדבר זהות  כזרז לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות, ולאחריו אתייחס

, אציג את שיטת המחקר המדינה בפוליטיקה הבינלאומית כמשתנה המסביר התנהגות מדינית. לאחר מכן

שבאמצעותה אנתח את מקרי הבוחן, וכן אגדיר את הקשר בין אסון הטבע לבין זהות המדינה כמשתנים 

המסבירים שינוי ביחסי המדינות, וזאת במסגרת מודל הניתוח שבניתי. לאחר מכן, אערוך ניתוח של מקרי הבוחן 

חקר, וזאת באמצעות התייחסות לאירועים במטרה לחלץ ממצאים המתייחסים לשאלה המחקר ולהשערת המ

במסגרת פרק דיון  היסטוריים המתארים את האינטראקציה בין המדינות במסגרת תקופות זמן שונות. לבסוף,

אערוך השוואה בין הממצאים שעלו מניתוח שני מקרי הבוחן, אתאר את השונות ואת המכנים  ומסקנות

 חים את השערות המחקר.ק האם מתקפים או דואבדווכן , להםהמשותפים 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science review 88.2 
(1994): 384-396. 
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 סקירת ספרות תיאורטית:

אחקור  שבמסגרתהבפרק זה אערוך סקירת ספרות תיאורטית במטרה להניח את היסודות לתשתית המחקרית 

, כאשר בפרק המתודולוגיה אגדיר את הקשר בין אסונות טבע לבין זהות המדינה כמסבירים את מחקרי הבוחן

, אתמקד בתיאוריה של חלון הזדמנויות תוך מתן התייחסות לתפקידו של אסון תחילה. המדינותשינוי ביחסי 

כאינטרס לאומי בעל לאחר מכן, אציג את גישת הביטחון האונטולוגי  הטבע כזרז פוטנציאלי ליצירת שינויים.

. לאחר אומיתבפוליטיקה הבינלבמטרה למצב את חשיבותו של משתנה הזהות  וזאתחשיבות למדינת הלאום, 

אתאר את  ,לאחר מכןמכן, אתאר את תפקידו של משתנה הזהות ככלי אנליטי בחקר סכסוכים בינלאומיים. 

, וכן המאפיינים של מבנה הזהות של מדינת הלאום בפוליטיקה הבינלאומית על בסיס הגישה הקונסטרוקטיבית

 רת של האינטראקציה ביניהם. י ביחס לשחקנים אחרים כנגזאתאר את תפקידה בקביעת האינטרס הלאומ

 לון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות: ח –"אסונות טבע" 

. אסון מהווה לאירוע קשה המשבש את אגדיר אסונות טבע תוך מתן התייחסות למאפייניהם ,תחילה 

וזאת שגרת החיים של המדינה כתוצאה מאובדן והשפעות נרחבות במישור האנושי, החומרי, הכלכלי והסביבתי, 

לעיתים גורמים שונים  6בהיעדר יכולת להתמודד עם היקף ההשלכות במסגרת המשאבים העומדים לרשותה.

מבקשים לסווג אסונות על בסיס מהירות התפרצותם )הדרגתית או פתאומית(, וכן על בסיס הגורם להתפרצות 

"אסון טבע". ראשית, המאפיין )טבע או מעשי אדם(. בהקשר זה, שתי תכונות עיקריות מאפיינות אירוע אסון כ

הסביבתי, הכוונה לאיתני הטבע אשר באים לידי ביטוי במגוון תופעות רחבות היקף כגון רעידת אדמה, התפרצות 

וולקנית, צונאמי וכן הלאה. מאפיין נוסף, מתמקד באינטראקציה של אותן תופעות טבע רחבות היקף עם 

במסגרת  7שבת באזור גיאוגרפי המועד לפגיעות מצד הסביבה.אקונומית של חברה נתונה המיו-המערכת הסוציו

 אירועי אסונות טבע:למציעה הגדרת עבודה  (Alca´ntara-Ayala)איילה -זו, אלקנטרה

                                                           
6 IDNDR – International Decade for Natural Disaster Reduction (1992) - 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/004DFD3E15B69A67C1256C4C006225C2-dha-glossary-
1992.pdf 
7 Alcántara-Ayala, Irasema. "Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in 
developing countries." Geomorphology 47.2-4 (2002): 107-124. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/004DFD3E15B69A67C1256C4C006225C2-dha-glossary-1992.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/004DFD3E15B69A67C1256C4C006225C2-dha-glossary-1992.pdf
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 “A natural disaster can be defined as some rapid, instantaneous or profound impact of the natural 

environment upon the socio-economic system… or as a suddenly disequilibrium of the balance between the 

forces released by the natural system and the counteracting forces of the social system.”  

(Irasema Alca´ntara-Ayala, 2002, 112) 

 (Disaster Diplomacy), חוקר בתחום חקר הדיפלומטיה של האסונות (Ilan Kelman)אילן קלמן 

, גורס כי המונח "אסון טבע" וכן השימוש בו אינם (University College London)ביוניברסיטי קולג' לונדון 

נכונים בשל ההטיות המחקריות הנובעות מכך. לדידו, שורש הבעיה טמון בקונוטציה המייצרת תפישה כי אסונות 

תרחשים בגלל הטבע, או שבאופן טבעי הם נגרמים כאשר חברה או קהילה נתונה באה באינטראקציה עם מ

תופעות טבע רחבות היקף, ובכך ממצבים את הטבע כגורם לאסון. בניגוד לכך, מחקרים רבים מתחום חקר 

ושי מאשר הטבע אסונות הטבע מראים כי הגורם המרכזי התורם להיווצרותם של אותם אסונות הוא הגורם האנ

ההסבר לכך מתבסס על הטענה כי קבלת החלטות כושלת ברמה הלאומית, בדבר מתן סדר עדיפויות  8או הסביבה.

נמוך לסוגיות העוסקות בפיתוח ויישום אמצעים להתמודדות עם השלכות סביבתיות, היא זו המייצרת ברוב 

מייצר תשומה הכרחית התורמת לשימור המקרים פגיעות בקרב האוכלוסייה המקומית, בעוד שהטבע כדרכו 

האיזון במערכת האקולוגית. לפיכך, כישלון בקבלת ההחלטות של בני האדם מאפשר תפישה מחודשת שעיקרה 

תפישה זו, תורמת לזיקוק ההבחנה  9הוא כי אסונות טבע אינם "טבעיים", אלא מובנים חברתית על ידי בני האדם.

ם מלבד ובכך מדגישה כי לא ניתן להטיל אשמה על גורמים חיצוניי אודות שאלת הגורם להיווצרות האסון,

 הממשל של אותה המדינה.

הרעיון התיאורטי של חלון הזדמנויות פותח על ידי חוקרים רבים, ובתמציתו הוא מתאר מצב של אי 

במטרה וודאות המאפשרת חדירה של רעיונות ותפישות חדשות, ישנות וקיימות כאחד במגוון צורות וביטויים 

הראה במחקרו כי זרמים שונים של מחנות  )Kingdon(לדוגמא, קינגדון  10להשפיע על המצב הנתון וזה שקדם לו.

פוליטיים, מדיניות וסוגיות ייטו לחבור יחד לכוח פוליטי מועדף בעת משבר קריטי, וזאת במטרה לייצר פתרונות 

ות המשבר. יתרה מזאת, קינגדון מציע כי אפקטיביים כחלק מהמאמץ הלאומי המשותף להתמודדות עם השלכ

היווצרותו של חלון הזדמנויות לשינויים במדיניות קיימת, הינו סביר יותר בעת התרחשות משברים המאופיינים 

                                                           
8 Kelman, Ilan. Disaster diplomacy: how disasters affect peace and conflict. Routledge, 2011. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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בהקשר זה, וכפי שראיות אמפיריות מציעות, אפשר שאסונות רחבי היקף  11כמעוררי חמלה )כדוגמת אסון טבע(.

אקונומית -במדינה במובן של יחסי הגומלין שלה עם הסביבה, המערכת הסוציויהוו כזרז לשינויים מבניים 

והמבנה הפוליטי, מאחר והיקף ההשלכות מאלץ התנהלות במסגרת תנאים חדשה אשר סוטה ממסגרת התנאים 

  12שקדמה לאסון.

 בשלב זה, אנמק את התייחסותי לאסון טבע כזרז ליצירת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות

המצויות בסכסוך. רעיון זה, מתבסס על הנחה מקדימה כי השלכות נרחבות הנלוות לאירוע אסון טבע, יכולות 

לייצר תשתית לאינטראקציה בין מדינות מסוכסכות על בסיס תנאים הסוטים מהתנאים שקדמו לאסון הטבע, 

מתבסס על שתי נקודות המקיימות  ובכך להניע בפוטנציאל שינויים ביחסי המדינות. יסוד הרציונל בדבר הנחה זו

שלכות רחבות במגוון מישורים פנימיים פוליטי בעל ה-ביניהן יחסי גומלין. ראשית, אסון טבע מהווה לאירוע א

בקרב המדינה הנפגעת, כך שמטבע הדברים קיימת אפשרות סבירה שתעלה ביקורת ציבורית מבית כנגד דרג 

תן השלכות לגורם זר )מדינה שכנה( מתוך כוונה להפנות את האש מקבלי ההחלטות, בעוד שניסיון ליחס את או

כלפי חוץ הינה פחות סבירה בשל מאפייניו הסביבתיים של האסון. מצב זה מאפשר חלון הזדמנויות למתן סיוע 

מצד המדינה השכנה, בהינתן היעדר אפשרות להטחת האשמות נגדה מצד המדינה הנפגעת עמה היא מצויה 

התבסס על הנקודה האמורה לעיל אפשר שהמדינה השכנה תציע מתן סיוע למדינה הנפגעת, בסכסוך. שנית, ב

מתוך שיקולים הומניטריים או מתוך אינטרס מובהק למניעת זליגה של השלכות משניות לשטחה )כגון מחלות(. 

פגעת והן בשני המקרים תגובות המיועדת לספק מענה הולם להתמודדות עם השלכות האסון, הן מצד המדינה הנ

שמי או מצד המדינה המסייעת, חובות פוטנציאל להנעת תהליכים של שינויים מבניים מבית וכלפי חוץ )באופן ר

 . בהמשך יחסי המדינות בלתי רשמי( ובכך לייצר אינטראקציה על בסיס חיובי אשר בתורו יכול להשפיע על

"Change is referred to… as a critical juncture—a change that sets into motions a new trajectory for action, 

policy, or institutional regime." (Birkmann Jörn and Others, 2010, 641) 

בהמשך לכך, השלכות יכולות להוביל לפגיעה באופן ישיר, עקיף או משני, ובכך לנוע מפגיעה באובייקטים 

אקולוגיות )משק, תחלואה( בטווח הארוך. השלכות -)אנשים, מבנים( בטווח הקצר לפגיעה במערכות סוציו

                                                           
11 Kingdon, John W. "Agendas, Alternatives, and Public Policies, (2nd) HarperCollins College Publishers." New 
York (1995). 
12 Birkmann, Jörn, et al. "Extreme events and disasters: a window of opportunity for change? Analysis of 
organizational, institutional and political changes, formal and informal responses after mega-disasters." Natural 
hazards 55.3 (2010): 637-655. 
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ך הן לא מוגדרות כשינויים, עקיפות ומשניות מאופיינות כבעלות פוטנציאל להגדלת האובדן במישורים נוספים א

היות והאחרון מהווה כתגובה לאותן השלכות. מתוך כך, השלכות מאופיינות כמשתנה פסיבי במובן הזה שהן 

מתרחשות באופן בלתי תלוי, בעוד ששינויים מאופיינים כמשתנה אקטיבי במובן הזה שהתרחשותם נגזרת 

רחש מחד באופן מודע ומתוך שיקול אסטרטגי, ומאידך כתוצאה מפעולה חברתית. כמו כן, שינויים יכולים להת

באופן בלתי מודע במובן הזה שהם מתרחשים באופן ספונטני ולא מתוכנן. בשני המקרים שינויים יכולים לבוא 

לידי ביטוי במגוון מישורים כגון שינויים חברתיים, מוסדיים, חוקתיים, ארגוניים, כלכליים, סביבתיים וכן 

כך, שינויים מסוימים יכולים להשפיע על זהות המדינות וכפועל יוצא מכך להוביל לעיצוב בהקשר ל 13 הלאה.

רחיב א על כךאינטרסים לאומיים בהתאם לשינוי, אשר מחד יכולים להתאפיין כשינויים שליליים או חיוביים. 

 בהמשך הפרק בדבר זהות המדינה בפוליטיקה הבינלאומית, ולאחר מכן בפרק המתודולוגיה.

 לאומי:-טחון אונטולוגי כאינטרס ביטחוניבי

ציג את תפישת הביטחון האונטולוגי כאינטרס לאומי בעל חשיבות במסגרת השיקולים בשלב זה, א

וזאת במטרה למצב את יסוד הזהות כמשתנה קריטי  בפוליטיקה הבינלאומית.הביטחוניים של מדינות הלאום 

לניתוח וחקירה של סכסוכים בינלאומיים בעבודה זו. לשם כך, אאתגר את ההנחה הרווחת בדבר עליונותו של 

השיקול המסורתי )הישרדות פיזית( כקו מנחה עיקרי בעיצוב מדיניות הביטחון בקרב מדינות הלאום, וזאת תוך 

 יטחון האונטולוגי ולמונחים התיאורטיים הנלווים לה .מתן התייחסות לגישת הב

תחילה, אציג את שתי הגישות המרכזיות ביחס למושג הביטחון, מחד הגישה המסורתית ומאידך הגישה  

האונטולוגית. באופן כללי, גישת הביטחון המסורתי תופשת את מושג הביטחון כהבטחת שלמותה הקיומית 

היא מדינה אשר  , מדינה הפועלת בהתאם לאינטרס הלאומי(Waltz)והישרדותה של מדינת הלאום. על פי וולץ 

 14בחנה את צרכיה הביטחוניים ובהתאם לכך היא פועלת במטרה להגשימם שמא הישרדותה תימצא בסכנה.

גורס כי בהינתן מצב שבו המדינה אינה נהנית ממידה מסוימת של ביטחון, אזי שאין  (Bull)בהמשך לכך, בול 

הישרדות המדינה מהווה כתנאי מקדים  ביכולתה להעניק תשומת לב ואנרגיה לרדיפת יעדים אחרים. לפיכך,

                                                           
13 Birkmann, Jörn, et al. "Extreme events and disasters: a window of opportunity for change? Analysis of 
organizational, institutional and political changes, formal and informal responses after mega-disasters." Natural 
hazards 55.3 (2010): 637-655.  
14 Waltz, Kenneth N. Theory of international politics. Waveland Press, 2010.  
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אחת את בהכרח סותרות  אינןעם זאת, יש להדגיש כי שתי הגישות  15להשגת מטרות אחרות שבהן היא חפצה.

 השנייה, אלא פשוט מדגישות אינטרסים על בסיס שיקולים לאומיים מסדר שונה.

הישרדות הווייתה של מדינת בניגוד לתפישה המסורתית, ביטחון אונטולוגי נתפש כאינטרס להבטחת  

הלאום. לשם כך, מדינות לאום מבקשות לייצר ולשמר שגרה במגוון מישורים באמצעות פעולות חוזרות ונשנות 

המשכיות. בול מדגיש כי ו, וזאת כתכלית ליצירת תחושת סדר (Self-Identity)המשקפות את זהותן העצמית 

 (Predictability)הישרדות, מאחר וקיומן מאפשר ציפייה מדינות לאום מעריכות סדר והמשכיות, אף יותר מ

כשם שסדר והמשכיות בשגרת היום של הסובייקט מאפשרת לו לצפות את הרצף הכרונולוגי של שגרת יומו. 

לדידו, תחושה זו מייצרת אמון בקרב הפרט והקולקטיב במדינת הלאום. אולם, כאשר מצבים מסוימים מאיימים 

הם יהוו באופן ישיר לאיום על זהותה העצמית. לפיכך, ביטחון אונטולוגי מתקיים כאשר על שגרת המדינה אזי ש

 המדינה נוקטת בפעולות חוזרות ונשנות המשקפות את זהותה העצמית.

מציג את הגישות המתוארות לעיל כפונקציות שונות  (Huysmans)בהקשר לאמור לעיל, הוייסמנס  

תהליך עיצוב, גיבוש וניהול מדיניות ביטחונית לאומית. מחד הוא מגדיר את המקיימות ביניהן יחסי תלות בעת 

הביטחון המסורתי כביטחון של היום יום המבקש לדחות את המוות דרך תגובות נגד לאיומים פיזיים, ומאידך 

 הוא מגדיר ביטחון אונטולוגי כאסטרטגיה לניהול גבולות הזהות העצמית, בהינתן כי מוות נלקח כבסיס לא

אולם, תיאוריות רבות בחקר היחסים  16מוחלט, באמצעות ארגון יחסים חברתיים לכדי סדר סמלי ומוסדי.

הבינלאומיים מניחות כי השיקול ההישרדותי מהווה לאינטרס החשוב ביותר של מדינת הלאום. גישת הביטחון 

ולה על שיקול ההישרדות האונטולוגי מבקשת לאתגר הנחה זו, בכך שהיא שואלת האם מדינות חפצות בדבר הע

במטרה  (Social Actions)בפוליטיקה הבינלאומית. על פי גישה זו, מדינות לאום נוקטות בפעולות חברתיות 

מסורתיים אשר –להבטיח ביטחון אונטולוגי לאומי, גם כאשר אותן פעולות חותרות תחת אינטרסים ביטחוניים

  17תכליתם להבטיח את הישרדותה הפיזית של המדינה.

                                                           
15 Bull, Hedley. "The Anarchical Society: a study of world order." World Politics (1977).  
16 Huysmans, Jef. "Security! What do you mean? From concept to thick signifier." European journal of international 
relations 4.2 (1998): 226-255. 
17 Steele, Brent J. Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state. Routledge, 2008. 
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“While physical security is (obviously) important to states, ontological security is more important because 

its fulfillment affirms a state’s self-identity (i.e. it affirms not only its physical existence but primarily how a 

state sees itself and secondarily how it wants to be seen by others.” (Brent J. Steele, 2008, 2)   

בשלב זה אתן הגדרה לתפישת ה"עצמי" של מדינת הלאום, וזאת בכדי להסביר הרציונל העומד ביסוד 

גישת הביטחון האונטולוגי כאינטרס לאומי בעל חשיבות. תפישת ה"עצמי" מתעצבת ומתוחזקת באמצעות נרטיב 

ביטחון בפוליטיקה הבינלאומית. -פונקציה להסברת פעולותיה של מדינת הלאום במסגרת מדיניות חוץהמשמש כ

ההתייחסות התיאורטית למונח זה נעשית על בסיס ההתמקדות בקשר של ה"עצמי" אל מול "האחר", כלומר 

כלי אנליטי מדינה מסוימת ביחס למדינה אחרת. בהקשר זה, חוקרים רבים עורכים שימוש בזהות העצמית כ

במטרה להסביר כיצד תחושת ה"עצמי" של המדינה מהווה לפרויקט פוליטי, אשר בתוכו נכללים אינדיבידואלים 

וקולקטיבים מסוימים על חשבון ה"אחר" הנתפש לעיתים כאיום חיצוני. במובן הזה, הבנייה של זהות עצמית 

אנחנו" כבסיס לנקיטת פעולות חברתיות מהווה לפרויקט פוליטי שבאמצעותו מדינות תופשות את תחושת ה"

 18במסגרת מדיניות החוץ.

מוסרית, הומניטרית ועל בסיס  –מציג שלוש צורות של פעולות חברתיות   (Steele)בהקשר זה, סטיל 

כבוד לאומי, אשר לעיתים מחשיבים אותן כמניעים להתנהגות מדינתית. בהקשר זה,  ההתייחסות לפעולות אלו 

נעשית כאל פעולות חברתיות הננקטות במסגרת מדיניות חוץ, אשר משקפות את זהותה העצמית של מדינת 

, פעולות מוסריות ראשיתנקטה בהן. בהמשך לכך, חוקרים פיתחו פרשנויות המסתייגות מפעולות אלו. הלאום ש

הינן "יקרות" במובן הזה שנדרש מאמץ לאומי לקיים אותן אך התועלת הלאומית המופקת מהן הינה שולית. 

רציונאלי המתחשב , פעולות הננקטות על בסיס כבוד לאומי הינן "מסוכנות" במובן של היעדר שיקול שנית

, פעולות הומניטריות חותרות תחת אינטרסים אסטרטגיים אשר שלישיתבהשלכות הפעולה מצד מדינות אחרות. 

תכליתם להבטיח את קיומה הפיזי של המדינה. הבחנה זו מניחה כי פעולות חברתיות ננקטות בשל השפעות 

ון הנוגד את רצונה. בהינתן השפעות אלו, חיצוניות או מקומיות, אשר מאלצות את מדינת הלאום ללכת בכיו

נשאלות השאלות מדוע מדינות מרגישות מאולצות לנקוט בפעולות חברתיות, כיצד הן משרתות את האינטרס 

  19הלאומי וכיצד הן מהוות לפעולות רציונליות.

                                                           
18 Steele, Brent J. Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state. Routledge, 2008. 
19 Ibid. 
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לית של סטיל, התשובה הקצרה לשאלות האמורות לעיל היא כי פעולות חברתיות ננקטות מתוך תכ לדידו

לסיפוק צרכים לאומיים הנובעים מזהותה העצמית של המדינה, וכפועל יוצא מכך מגשימות את האינטרס 

הלאומי להמשך הישרדות הווייתה של מדינת הלאום. לחלופין הוא מציע כי הימנעות מנקיטת פעולות חברתיות 

ה האונטולוגי ואת הישרדות תוביל לנתק קיצוני מתחושת הזהות העצמית של המדינה, ובכך תסכן את ביטחונ

 –הווייתה כמדינת לאום. דבר המצוי בגדר חשיבות לאומית רבה, אשר לעיתים עולה על חשבון איום ביטחוני 

  20מסורתי המבקש לאתגר את המשך הישרדותה הפיזי של מדינת הלאום.

 תפקיד הזהות בחקר סכסוכים בינלאומיים:

הזהות ככלי אנליטי בחקר סכסוכים בינלאומיים, וזאת  בשלב זה, אבקש להסביר את תפקידו של משתנה

זהויות בחקר הסכסוכים מאופיינות במטרה להניח את היסודות הרציונל לשימוש בה כמשתנה מסביר בעבודה זו. 

כתופעות מורכבות היות והן מובנות, נרקמות ומתעצבות על בסיס תהליכים חברתיים תוך התייחסות להקשר 

שיהן. כמו כן, טבען של הזהויות מכתיב כי הן נמצאות בתנועה מתמדת, שכן הן מועברות ההיסטורי הכרוך בשור

על ידי סיפורים, מיתוסים והיסטוריה בהקשר לקוסמולוגיה התרבותית ממנה הן צמחו. הן מעניקות חשיבות, 

כחברים משמעות וערכים, ומתוך כך מאפשרות לפרטים בחברה נתונה להבין מי הם כבעלי תפקידים בחברה ו

"אנחנו" של הפרט  -בצורתה הכללית, הזהות עצמית מתייחסת לתחושת ה"עצמי" וה 21בקבוצות שונות.

 22והקולקטיב בחברה נתונה:

“self-identity as an individual level identity composed of information on self-understanding of “ME’s”, and 

social identity as the reflections on the identifications of the self with a social group or category, that is, the 

self as an interchangeable group member (“WE’s”).” (Astrom and Rise, 2001, 226)  

במקרים מסוימים זהויות יכולות להוות לתופעה חולפת בעוד שבמקרים אחרים הן נשארות יציבות, 

וזאת בהתאם למציאות החברתית בה הן מעוגנות. שכן, יציבותה של מציאות מסוימת תלויה בדרך שבה חברה 

של שימור או שינוי מציאות קיימת, וזאת מתוך תכלית ליצירת סדר ומשמעת נתונה בוחרת ללכת, בין אם בדרך 

לאור המאפיינים הללו, חוקרים משתמשים במשתנה הזהות ככלי ניתוח, המשגה, תיאור וסיווג הסבר  23בחברה.

                                                           
20 Steele, Brent J. Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state. Routledge, 2008. 
21 Brubaker, Rogers, and Frederick Cooper. "Beyond" identity"." Theory and society 29.1 (2000): 1-47. 
22 Åstrosm, Anne Nordrehaug, and Jostein Rise. "Young adults' intention to eat healthy food: Extending the theory of 
planned behaviour." Psychology and Health 16.2 (2001): 223-237. 
23 Steele, Brent J. Ontological security in international relations, 2008. 
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תהליכים. וזאת, בכדי לחלץ תובנות הן במישור התיאורטי והן במישור הפרגמטי במטרה לשכלל ולפתח שיטות 

ישות שונות, מתוך שאיפה לייצר מסגרת מתודולוגית שתאפשר מתן הסבר מספק אודות מגוון תהליכים וג

 24ותופעות המאפיינים מקרי בוחן שונים.

היות  .סכסוכים המבוססים על רקעים שוניםזהויות מגלמות תפקיד מרכזי להבנת תהליכים חברתיים ב 

ר לפרטים ולקולקטיב באותה החברה את היכולת למצב את עצמם והן מהוות באופן פונדמנטלי לכלי המאפש

באותו הסכסוך השזור למציאות שבה הם חיים. כלומר, הן מאפשרות לצדדים לזקק את ההבחנה בין "אנחנו" 

אל מול "הם" בהקשר לאותו סכסוך, ובכך להעניק לגיטימציה והצדקה לשאיפות הפרט והקולקטיב המזדהים 

זהות עצמית מוגדרת. מתוך כך המשמעות של מתן תובנות אודות זהויות, דרכי הבנייתן  כבני אותה חברה בעלת

והשפעתן על מגוון תהליכים המתקיימים בסכסוכים שונים, הינה הלכה למעשה מתן רכישת ידע אודות תהליכיי 

 25היווצרות סכסוכים, החרפתם והתמתנותם.

ים להסביר שינויים ביחסי מדינות המצויות במצב כאמור ישנו מגוון רחב של משתנים נוספים אשר יכול 

של סכסוך מתמשך. למשל, ניתוח היחסים מהיבטים של מקבלי החלטות, פוליטיקה מקומית, רמת פיתוח, עוצמה 

קשה/רכה וכן הלאה. אולם, על פי תפישתי אני מוצא כי זהויות מהוות למשתנה הקיים בכל סכסוך על מגוון 

שציינתי בפסקה הקודמת התפישה של צד אחד את האחר נעשית על בסיס ההבחנה  הרקעים השונים, היות וכפי

של "אנחנו" אל מול "הם" מתוך כוונה להצדיק את שאיפות הקבוצה והפרט המשתייך אליה. על כן, זהות מהווה 

למשתנה הקיים בכל סכסוך ממושך בין מדינות גם כאשר בשורש הסכסוך עומדים אינטרסים חומריים ולא 

 ססי זהות:מבו

“It is clear from the sheer volume of literature… that identity remains a useful and compelling concept for 

conflict theorists. Research suggests the interaction between identity and conflict is multifaceted and 

multilayered. Conflicts are triggered and inflamed by identity concerns and identities are created and 

transformed in the waging of conflict. In conflict, identity matters.” (Celia Cook-Huffman, 2009, 24-25) 

                                                           
24Wetherell, Margaret. "Group conflict and the social psychology of racism." Identities, groups and social 
issues (1996): 175-238; Black, P.W .‘Identities’, in S.Cheldelin, D. Druckman, and L. Fast (Eds.) Conflict: From Analysis 
to Intervention. New York: Continuum, (2003). 
25 Sandole, Dennis JD, et al., eds. Handbook of conflict analysis and resolution. London: Routledge, 2009. 
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ואפשר בהמשך לכך, יש לסייג כי הבחנה זו איננה מהווה ליחידה ובלעדית בכל מקרה ומקרה מאחר   

בשל השונות הקיימת בדבר שורשי הסכסוך בכל  ,וזאת ירים נוספים יכללו בכל מקרה נתון.שמגוון גורמים מסב

מקרה ומקרה. עם זאת, בשל אופיו האוניברסלי של משתנה הזהות בסכסוכים ממושכים, אני סבור כי השימוש 

במשתנה הזהות תאפשר לי לחלץ אמירה יותר אוניברסלית מתוך כוונה ליצר תרומה מחקרית על בסיס תובנות 

 להקיש מסקנות לגבי מקרי בוחן אחרים.תיאורטיות, אשר מהן יהיה ניתן 

בהקשר זה, חקר הסכסוכים מבקש לערוך הבחנה בין זהותו של הפרט לבין זהותה הקולקטיבית של 

חברה נתונה תוך מתן התייחסות למושג ה"עצמי", היות והיא מאפשרת רמות ניתוח שונות בהתאם לתופעה 

תמקדת בתפישתו של הפרט את עצמו כאישיות אותה אנו מבקשים לחקור. לפיכך, רמת הזהות האישית מ

אוטונומית ובעלת ייחודיות, בעוד שברמת הזהות הקולקטיבית הדגש מופנה להיבטים של תפישת העצמי כזהות 

, תעשה ברמה הקולקטיבית בעבודה זו ההתייחסות למשתנה הזהותמתוך כך,  26הנגזרת מחברות בקבוצה נתונה.

  . הקונסטרוקטיבית וזאת בהתאם להנחת היסוד בתיאוריה

 יביזם חברתי:קונסטרוקט –הבינלאומית  בפוליטיקהזהות המדינה 

, של מדינת הלאום בפוליטיקה הבינלאומיתעוסקת בחקר המבנה החברתי  התיאוריה הקונסטרוקטיבית

היא  . בהקשר זה,והיא מבקשת להסביר פעולות ואינטרסים של שחקנים מדינתיים כנגזרת של זהות המדינה

. ראשית, מדינות מהוות ליחידות הניתוח המרכזיות בחקר היחסים מקדימות מספר הנחות יסודמניחה 

סובייקטיביים ולא מבוססי  –הבינלאומיים. שנית, המבנים החברתיים המעצבים את המדינה הם אינטר 

ה, ובשל חומריות. שלישית, מבנים חברתיים מהווים לגורם העיקרי המעצב את הזהויות והאינטרסים של המדינ

גישה זו מתעניינת  27כך אינם ניתנים למערכת הבינלאומית באופן חיצוני על ידי פוליטיקה מקומית או טבע האדם.

בתהליכיי הבנייה של זהויות ואינטרסים במדינה, ובשל כך היא מאמצת פרספקטיבה סוציולוגית כגישה לחקר 

נים כי זהותן של מדינות נבנות על בסיס רצף טוע חוקרים המגישה הקונסטרוקטיביתהפוליטיקה הבינלאומית. 

היסטורי של אינטראקציות עם שחקנים אחרים במערכת הבינלאומית, ובשל כך אינם מתייחסים אל המדינה 

 28כנתון המתקבל חיצונית או באופן מובנה למערכת הבינלאומית.

                                                           
26 Stets, Jan E., and Peter J. Burke. "Identity theory and social identity theory." Social psychology quarterly (2000): 
224-237. 
27 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
28 Ibid. 
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ישה זו מבקשת לערוך הטענה כי מדינות מובנות חברתית ניתנת להצגה במגוון וריאציות. בשל כך, ג 

, מושג אשר קיים גם בחקר הארגונים אולם לא זאת הכוונה (Corporate Identity)הבחנה בין זהות התאגידית 

של המדינה  (Social Identity)לבין הזהות החברתית  בעבודה זו אלא כמושג הנגזר מחקר היחסים הבינלאומיים,

כת הבינלאומית. הבחנה זו מקבילה להבחנה בין ה"אני" כגורמים אשר תורמים לעיצוב המדינה כשחקן במער

לבין ה"עצמי" ברמת הפרט. בהתייחס לשני הגורמים המתוארים לעיל, עולה הטענה כי תהליכיי עיצוב וגיבוש 

אינטרסים לאומיים תלויים בזהותה התאגידית והחברתית של המדינה. כפי שאסביר בהמשך, זהויות אלו 

שתי תופעות נפרדות, מחד מוטיבציונית ומאידך קוגניטיבית מבנית, ובשל כך משחקות מקיימות יחסי גומלין עם 

   29.תפקידים שונים להסברת פעולות של מדינות בפוליטיקה הבינלאומית

זהותה התאגידית של המדינה נרקמת על בסיס מבנה המאפיינים שלה כארגון המורכב מאוסף פרטים 

את האינדיבידואליות והייחודיות של המדינה, בכדי להעניק לה  בעלי נרטיב משותף. תכליתה הוא לכונן

לגיטימציה קיומית ומוטיבציה לנקיטת פעולות כשחקן בפוליטיקה הבינלאומית. כמו כן, היא מתעצבת במסגרת 

תהליכים היסטוריים המקדימים אינטראקציה עם מדינות אחרות, כך שהיא משקפת מאפיינים כגון שפה, 

, ברמת כדוגמא לכך ווים קריטריונים להשתייכות הקבוצה המתפקדת ללא תלות ב"אחר".תרבות וערכים המה

הארגון זהות תאגידית מתייחסת לכוח האדם המרכיב את הארגון, למשאבים הפיזיים וכן לסט האמונות 

התהוותה תהליך בהקשר לכך, והמוסדות המשותפים אשר באמצעותן אוסף הפרטים בארגון מתפקד כ"אנחנו". 

תודעה קבוצתית ראשונית, אשר יכולה להיות מושפעת ניצני התפתחותה של נשען על  הזהות התאגידית של

יש , לתכליתה של הזהות התאגידיתבהקשר  30.יות היסטוריות, מיתוסים וכן הלאהממגוון גורמים כגון חוו

נויות רבות המתייחסות להדגיש כי קיים וויכוח רחב בדבר שאלת האינדיבידואליות של המדינה היות וישנן פרש

 31לנקודה זו.

“…Corporate identities have histories, but these do not concern me here; a theory of the states system need 

no more explain the existence of states than one of society need explain that of people. The result is a weak 

                                                           
29 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
30 Schwalbe, Michael L. "The autogenesis of the self." Journal for the Theory of Social Behaviour (1991). 
31 Ibid. 
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or essentialist social constructionism, but one that still leaves the terms of state individuality open to 

negotiation.” (Alexander Wendt, 1994, 385) 

זמן. חלל הבמרחב וב של הקבוצה והמשכיותהקיומה מכוננת ומעצבת את  תאגידיתזהות בהמשך לכך, 

פעילות או התנהגות ל מוטיבציוניים מניעיםמהווים כה ארבעה אינטרסים בסיסיים, היא מייצרת במסגרת זו

מדינתית בזירה הבינלאומית. ראשית, ביטחון פיזי. שנית, ביטחון אונטולוגי מתוך כוונה לשמור על היציבות 

וצמה הזהותית של המדינה. שלישית, הכרה על ידי שחקנים אחרים, כצורך העולה על הישרדות המתבססת על ע

לאור המאפיינים האמורים  32קשה. רביעית, פיתוח, במובן של הכרה בשאיפתו של האדם לחיים טובים יותר.

ולכן איננה מגשימה את עיקרון העזרה , לאוםשל אינטראקציה בין מדינות  לעיל זהות תאגידית מקדימה מצב

החברתית של מדינת הלאום נתפשת באופן . בניגוד לכך, הזהות העצמית במצב של אנרכיה במערכת הבינלאומית

אינהרנטי כגורם פונקציונלי המגשים את עקרון העזרה העצמית. שכן, היא נגזרת כתוצאה מרצף אינטראקטיבי 

בין מדינת הלאום למדינות אחרות, מה שמאפשר לה לגזור משמעויות בתהליך עיצוב וגיבוש המדיניות לאומית 

 33אי אנרכיה.בינלאומית המצויה בתנ ביחס לזירה

שחקנים משייך לעצמו תוך מתן פרספקטיבה ביחס ל משמעויות אשר שחקןהזהות חברתית מהווה לסט 

אחרים במערכת הבינלאומית. מדינה מכילה באופן נורמלי מגוון של זהויות חברתיות המשתנות בחשיבותן 

על בסיס לעיתים נשענת  ובפופולריות שלהן באותה החברה. בנוסף לכך, ישנן מדינות אשר זהותן העצמית

בינלאומיים )הגמון, כוח מאזן וכן הלאה(, ומאפיינים פנימיים )ליברליות, דמוקרטיה, דיקטטורה וכן הלאה( 

הבנות וציפיות משותפות הן ברמת הפרט והן ברמת הקולקטיב על בסיס  המייצריםהמהווים מבנים חברתיים 

בעת ובעונה אחת למערכת קוגניטיבית המסייעת למדינה תפקידים בחברה. מתוך כך, זהויות חברתיות מהוות 

לקבוע מי "אנחנו" בעמדות ובמצבים שונים ביחס למדינות אחרות, ובשל כך הינה משפיעה על הבסיס 

האינטרסובייקטיבי של המבנה החברתי. שכן, האחרון יכול להתאפיין מחד כבסיס קונפליקטואלי ומאידך 

שפיע על האינטרס הלאומי ומדיניותה של מדינת הלאום ביחס למדינות כבסיס קואופרטיבי, ובהתאם לכך לה

 34אחרות בנקודת זמן מסוימת. בהקשר זה, זהותו של הבסיס האינטרסובייקטיבי נקבעת באמצעות תהליך זיהוי.

                                                           
32 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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תהליך הזיהוי של שחקן אחד את האחר הוא תהליך אשר נע על הספקטרום שבין זיהוי חיובי לזיהוי 

ש לסייג כי תהליך זה יכול להשתנות על בסיס נושאים וסוגיות שונות. לדוגמא, מדינה יכולה מצד שלילי, אם כי י

אחד להזדהות עם מדיניות הביטחון הלאומי של ארה"ב ובמקביל להזדהות עם הקהילה הבינלאומית בסוגיית 

ה הקובע כיצד יימתחו ההתחממות הגלובאלית והשלכותיה. עם זאת, בכל מצב נתון טבעו של תהליך הזיהוי הוא ז

גבולות ה"עצמי" של מדינה אחת ביחס לאחרת, וכפועל יוצא מכך גם מדיניותה בנושאים שונים כלפי אותה 

מדינה. לאור האמור לעיל, עולה כי הזהות התאגידית מהווה לבסיס הזהות הלאומית אשר מטרתו לכונן ולשמר 

ד שזהותה החברתית תורמת לעיצוב וגיבוש זהותה את הייחודיות של מדינת הלאום בזירה הבינלאומית, בעו

העצמית שבאמצעותה מדינת הלאום מגשימה את אותם אינטרסים בסיסיים, וכן מעצבת ומגבשת מדיניות 

 35לאומית ביחס לשחקנים אחרים בפוליטיקה הבינלאומית.

 ככר פוטנציאלי לכינון יחסים חמים: שיתוף פעולה מתמשך

נוקטות בפעולות מתוך מחשבה שהן נמצאות במשחק כנגד הטבע, אשר בהמשך לכך, לעיתים מדינות 

במסגרתו הן מניחות על בסיס אסטרטגי כי מדינות אחרות מהוות לשחקנים תכליתיים המצויים בתלות גומלין 

עם אחרים. באופן מסורתי, סוגיה זו מהווה לנחלתה של תורת המשחקים היות והיא מבקשת לחקור אותה על 

י, תוך מתן התייחסות לזהויות ואינטרסים כמשתנים חיצוניים למצב של אינטראקציה בין מדינות. בסיס רציונאל

בניגוד לכך, הגישה הקונסטרוקטיביסטית מציעה כי משתנים אלו נתונים לשינויים היות וזהויות, וכתוצאה מכך 

ולם, במצב זה מודלים של גם אינטרסים, אינם מהווים לתופעות קשיחות במצב של אינטראקציה בין מדינות. א

בשלב זה  36תורת המשחקים אינם מצליחים להציג את שלל האפשרויות והמנגנונים לכינון שת"פ בין מדינות.

אציג את הגישות השונות, הן מתחום תורת המשחקים והן על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית, בדבר סוגיית 

 זהויות ואינטרסים נתונים לשינויים במצב אינטראקטיבי.מתן אפשרות לכינון שת"פ בינלאומי בהינתן ההנחה כי 

בין שני שחקנים מאפשרת  (Tit for Tat)מודל דילמת האסירים של תורת המשחקים מראה כי הדדיות   

תנאים לקיום התנהגות קואופרטיבית בין הצדדים. כלומר, באמצעות פעולות הדדיות של שיתוף פעולה אשר 

קנים מפתחים ציפייה הדדית המאפשרת להם להמשיך ולקיים התנהגות של שיתוף חוזרות ונשנות על עצמן, שח

פעולה. אולם, מודל זה מניח כי המדינות אשר מכוננות את המשחק נשארות אגואיסטיות, ובשל כך 

                                                           
35 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
36 Ibid. 
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האינטראקציה בין הצדדים תשפיע על ציפייתם כלפי הצד השני במישור ההתנהגותי, כלומר פעולות גרידא, ולא 

ות ואינטרסים. מתוך כך, ניתן להסיק כי הנחה זו אינה מאפשרת שינויים זהותיים וכפועל יוצא מכך שינוי על זהוי

בניגוד להנחה זו, הגישה הקונסטרוקטיביסטית מציעה כי בהינתן וזהויות  37אינטרסים המכוננים את המשחק.

ופרטיבית ממושכת תוביל נתונות לשינויים כתוצאה מאינטראקציה בין מדינות, אפשר שאינטראקציה קוא

בפוטנציאל לכינון יחסים על בסיס ערכים קולקטיביים בין הצדדים. כלומר יחסים על בסיס נורמות משותפות, 

אשר משנות את חוקי המשחק ומאפשרות חלון הזדמנויות לכינון יחסים חמים יותר. מצב זה, יכול להתרחש 

האינטרס העצמי של אחד מהצדדים, ומאידך כתוצאה  מחד כתוצאה לא מכוונת הנגזרת מפעולות המשקפות את

 38של אסטרטגיה מודעת.

בהמשך לכך, הגישה הקונסטרוקטיביסטית גורסת כי פעולות חוזרות ונשנות של שיתוף פעולה ייטו 

להשפיע על זהויות ואינטרסים בשני אופנים. ראשית, גישת האינטראקציה הסימבולית מראה כי זהותו העצמית 

נה באמצעות למידה בתוך תהליך אינטראקטיבי עם שחקנים אחרים, כך שדפוסים של שינוי זהות של שחקן משת

שנית, ככל שהאחד מהווה לגורם משמעותי בפני האחר, הן  39אצל האחד משתקפים כפי שהצד השני רואה אותו.

מעותי יותר. במישור החומרי והן במישור הידע האינטרסובייקטיבי, אפשר שתהליך הלמידה יהיה למהיר ומש

לפיכך, במונחים של שת"פ אסטרטגי כאשר שחקן א' מראה באמצעות פעולות קואופרטיביות כי קיימת אצלו 

הציפייה משחקן ב' להתנהגות הדדית על בסיס קואופרטיבי, אזי כי שחקן א' משנה את הידע האינטרסובייקטיבי 

  40נוי אינטרסים המכוננים את המשחק.שלו על פי המונחים המגדירים את זהותו, ובכך מאפשר מקום לשי

נקודה נוספת, מדגישה כי שחקנים מבקשים להקרין ולשמר הצגה של ה"עצמי" כלפי האחר בתוך 

ובאמצעות תהליך אינטראקטיבי. לפיכך, באמצעות התנהגות קואופרטיבית אפשר שהאחד יחל לשנות את 

לידי ביטוי בשינוי זהותו אשר במהותה מושפעת  תפיסותיו אודות האחר באופן הדרגתי, וכפועל יוצא מכך לבוא

ביחס לאחר. במילים אחרות, לצד למידה הדדית ליצירת התנהגות קואופרטיבית, שחקנים לומדים במקביל 

 41.להזדהות עם האחר ובכך לראות את עצמם כ"אנחנו" הפועלים תחת סט נורמות מסוימות

                                                           
37 Axelrod, Robert. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. 
38 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
39 Berger, Peter L., Thomas Luckmann, and Dariuš Zifonun. "The social construction of reality." (1967). 
40 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state,” (1994). 
41 Ibid. 
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“… the fact that humans do associate in communities suggests that repeated interaction can transform an 

interdependence of outcomes into one of utility.” (Alexander Wendt, 1994, 390) 

האמור לעיל מציג בסיס לתחושת סולידריות, קהילתיות ואמינות בין שחקנים במערכת הבינלאומית 

יס סט נורמות מסוימות. יש להדגיש כי גישה תיאורטית זו, אינה המהווה כתשתית להגדרת אינטרסים על בס

מרמזת על היעדר חשיבה רציונלית ושיקולים מבוססי עלות אל מול תועלת ביחס לשחקנים אחרים במערכת 

הבינלאומית, אלא שאותם שיקולים נעשים ברמה גבוהה יותר המבוססת על תחושת קולקטיביות המאפשרת 

  42נורמות משותפות.כינון יחסים על בסיס 

 להחרפת סכסוכים: כמקור תפישת ה"עצמי"משבר 

כאמור, תנאים מסוימים מהווים כמקור פוטנציאלי לכינון יחסים חמים בין מדינות לאום. אולם, אפשר  

ה או היווצרות של סכסוך בין מדינות, למשל כאשר אחד מהצדדים מפרש ומסווג שתנאים מסוימים יובילו להחרפ

מסוימים כמצבים קריטיים המאיימים על זהותו העצמית. באופן כללי, מצבים קריטיים נתפשים אירועים 

כמשברים המשבשים את שגרת הווייתה של מדינת הלאום הן במישור הפנימי והן במישור יחסי החוץ. ניתן לזהות 

כאשר מצבים אלו  ראשית, כאשר  הם מתרחשים באופן בלתי צפוי. שנית, -מצבים אלו בהינתן שלושה תנאים 

מדינתית כאשר סוכני מדינה מבינים שניתן לנקוט -משפיעים על חלק גדול מהאוכלוסייה. שלישית, ברמה הפנים

בהקשר זה, נשאלת השאלה מהו מקום החוקר בהליך סיווג  43עצמית.-בפעולות אשר תכליתן לנטרל משבר זהות

 ום:אירוע כמצב קריטי המאיים על זהותה העצמית של מדינת הלא

“…It is largely unimportant whether I as a researcher decide that a series of events meets this definition. 

What is important is whether agents (or policy makers within each state) interpreted an event as a “critical 

situation”.” (Brent J. Steele, 2008, 12) 

נובע מהתייחסות לאירועים כאל מצבים קריטיים איננו מהווה לעובדה תפישת ה"עצמי" אשר משבר 

חיבור מובנית על ידי נציגי ממשל במסגרת תהליך שיקום ויצירת . שכן, היא אובייקטיבית, אלא כעובדה חברתית

, אשר תכליתו להחיות שגרה מדינתית מחודשת. שכן, בהנחה ומשברים מובנים ביחס של ה"עצמי" ביחס ל"אחר"

                                                           
42 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
43 Steele, Brent J. Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state. Routledge, 2008. 
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לזהות עצמית פרטיקולרית, אזי שתהליך הבניית המשבר ישתנה בין מדינות לאור השונות בזהות העצמית 

בהקשר לכך,  44המאפיינת אותן, וזאת תוך מתן התייחסות ליכולות והמשאבים המצויים בחזקתן באופן יחסי.

 –אופן שבו מדינות לאום מייצרות תהליכיי הבנייה בין משבר וזהות עצמית הינו תלוי בשלוש יכולות מובחנות ה

ראשית, ביכולת להבנות מצב כמשבר באמצעות שיח. שנית, ביכולת לקשר משבר לזהותה העצמית של מדינת 

פקטיבית ביותר. תכליתו של הלאום. שלישית, ביכולת לזהות איזו מדיניות תוביל לפתרון המשבר בצורה הא

תהליך הבניית הקשר בין זהות למשבר מאפשר למדינת הלאום להעריך איומים, ומתוך כך לקבוע בין אם להימנע 

 45או לנקוט בפעולות תוך מתן התייחסות להשלכות אפשריות על זהותה העצמית וביטחונה האונטולוגי.

והן מבקשות לשמר תפישות יציבות אודות  כאמור, מדינות לאום חפצות בביטחון אונטולוגי מאחר

העצמי המאפיין אותן, וזאת על באמצעות תהליך כינון ושימור של זהותן העצמית המתבסס על נרטיב לאומי 

המחייה שגרה והתנהגות מדינתית. עם זאת, כאשר פעולות חברתיות אינן משקפות או משתקפות כפי שמדינת 

פשר שתיווצר סכנה להמשך קיומה של שגרה מדינתית וכפועל יוצא הלאום תופשת את עצמה במונחי זהות, א

מכך תהווה לאיום על הווייתה של מדינת הלאום. בשל כך, כאשר תודעת העצמי של מדינת הלאום מתערערת, 

 46אזי שהיא תשאף לכונן שגרה מחודשת אשר ביכולתה לשמר באופן יציב את זהותה העצמית.

משברים מהווים לגורם המאתגר את תפישת ה"עצמי" של מדינות בהמשך לכך, גישה זו מראה כיצד 

הלאום. כפי שהשונות הרבה בדבר התנהגויות של מדינות מראה, צרכים מבוססי זהות מאלצים אותן לשאוף 

לנקיטת פעולות המאופיינות לכאורה כבלתי רציונליות, על אף שבאותה השעה שהן ננקטו הן נתפשו כרציונאליות 

ההחלטות. בהקשר לכך, בזמן שמחיר ההתעלמות מאיומים פיזיולוגיים לביטחון המדינה הינם בעיניי מקבלי 

ברורים )כגון מרוץ חימוש, פערי טילים, מלחמות עולם וכן הלאה(, מחיר ההתעלמות מאיומים לביטחונה 

ניות במובן עלולה לייצר משבר בתפישת ה"עצמי". תחושות אלו הינן זמניות אך קיצו האונטולוגי של המדינה 

הזה שהן קוטעות את תחושת העצמי של המדינה, היות ונוכחותן ומשמעותן מאפשרות למדינת הלאום להכיר 

בהקשר  47בכך שלא מתקיימת הלימה בין תחושת הזהות לבין פעולותיה שננקטו בעבר, בהווה ובפוטנציאל בעתיד.

ר דינמיקות של אינטראקציה בין המדינות, תובנה זו תשמש אותנו בשלב ניתוח מקרי הבוחן במטרה להסבי לכך,

 אשר יכולות להוביל להחרפת הסכסוך.

                                                           
44 I Steele, Brent J. Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state. Routledge, 2008.. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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תהליכים של החרפה  תורמת במקביל להבנתשל מדינת הלאום התאגידית  הזהותבהמשך לכך, 

וזאת על בסיס התמקדות בסט האינטרסים הבסיסיים שהיא מייצרת, אשר  והיווצרות של סכסוכים בין מדינות.

 (John Burton)המאוחרות ג'ון ברטון  70 -במהותם מניעים התנהגות מדינתית בזירה הבינלאומית. בשנות ה

המבקשת להסביר את טבעם המורכב של סכסוכים ממושכים,  (Basic Human Need Theory)פיתח תאוריה 

התמקדות בצרכים אנושיים בסיסיים אשר נתפשים כמקור העלול להוביל להיווצרותם או וזאת על בסיס 

בהקשר זה, ברטון מציג ארבעה צרכים בסיסיים אשר אותם הוא מאפיין כאוניברסליים  48.של סכסוכים החרפתם

ה. לדידו, וכלא ניתנים למשא ומתן: ביטחון פיזי, הכרה בינלאומית, שאיפה לפיתוח אישי וזהות לאומית יציב

כאשר אותם צרכים בסיסיים אינם מתגשמים הם הופכים למקור העלול לייצר תנאים להחרפה או היווצרות של 

 49סכסוכים, היות והם מהווים ליסוד אשר עליו נשען המבנה החברתי במדינה נתונה המאפשר את קיום הווייתה.

על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית צרכים אלו עומדים ביסוד זהותה התאגידית של מדינת הלאום,  

היות והם תורמים לעיצוב ייחודיותה של מדינת הלאום, ומתוקף זאת מייצרים מוטיבציה  לאינטראקציה עם 

ת תפקידה של שחקנים אחרים בזירה הבינלאומית. לפיכך, ביכולתה של גישת הצרכים הבסיסיים להסביר א

הזהות התאגידית כגורם המאפשר תנאים להחרפה או היווצרות של סכסוכים. בהמשך לכך, אדוארד הזאר 

(Edward Hazar)  פיתח הסבר נוסף לגישה זו. לדידו, סכסוכים מתמשכים נוצרים כתוצאה מאי התייחסות

תח זהות קולקטיבית, כמו כן מתן לצרכים בסיסיים אשר ביסודם קשורים לסוגיות של זהות. ביניהן היכולת לפ

הכרה באותה הזהות על ידי שחקנים אחרים, ומתן גישה הוגנת למוסדות ולמבנים אשר תומכים ומאפשרים 

תנאים לבנייה ושימור של זהות המגדירה חברה פרטיקולרית. עוד בכך, הזאר גורס כי בזמן שהסכסוך מזין 

לים להטמיע בצורה הדרגתית את הסכסוך לדימוי ה"עצמי" תהליכיי ההסלמה, הצדדים המכוננים משחק זה עלו

  50שלהם, ובכך לעודד תהליכים להמשכיותו של הסכסוך.

תיאוריית הצורך האנושי הבסיסי גורסת כי כאשר התעלמות מצרכים אנושיים בסיסיים מהווה לסוגיה   

אפקטיביות להובלת פתרון העומדת בשורש הסכסוך, שיטות מסורתיות לניהול ויישוב סכסוכים יימצאו כלא 

קיימא. שכן, אין ביכולתו של משא ומתן מסורתי מבוסס אינטרסים של חלוקת משאבים לפתור את הסכסוך, -בר

                                                           
48 Burton, John W. "Conflict resolution: The human dimension." International Journal of Peace Studies 3.1 (1998): pp 

1-5. 
49 Ibid. 
50 Azar, Edward E. "Protracted international conflicts: Ten propositions." Conflict: Readings in management and 
resolution. Palgrave Macmillan, London, 1990. 145-155. 
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היות וצרכים מבוססי זהות נתפשים כבלתי ניתנים למשא ומתן, שינוי, חלוקה, סחר או החלפה. לפיכך, מכיוון 

ת בסימפטומים של הסכסוך ולא בגורמים הסיבתיים, אזי ששיטות תיווך מסורתיות לעיתים קרובות ממוקדו

שהן משאירות את הקשר בין מבנה חברתי וסיפוק צרכים ללא בחינה. ומתוקף טבעם האוניברסלי והמאוד רגיש, 

  51המבנה החברתי לעיתים קרובות יחפוץ בהסלמה של הסכסוך מתוך רצון להגשים את צרכי הזהות שלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Sandole, Dennis JD, et al. Handbook of conflict analysis and resolution. Routledge, 2008. 
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 מתודולוגיה:

בכדי לבחון שינויים ביחסי מדינות במצב של סכסוך, אערוך מחקר איכותני שבמסגרתו אשתמש בשיטת הצלבת 

של . במסגרת ניתוח (Cross-Case and Over-Time Comparisons)מסוים  (T)מקרי בוחן לאורך פרק זמן 

-שיטה זו מאפשרת לי לערוך השוואה בין פרקי זמן שונים לאורך רצף היסטורי, (X)מקרה בוחן פרטיקולרי 

 )) at XCase (T 1(ביחס לנקודת זמן מסוימת  )) 0T at  X)Case(אינטראקטיבי  בין המדינות, נקודת זמן אחת 

י המדינות. שינויים ביחסזמן כרונולוגי, ומתוך כך לחלץ תובנות אודות תנאים אפשריים אשר תרמו ל-על גבי ציר

לגזור  כוונהבהקשר דומה, מתוך  (Y)אערוך הצלבה עם תובנות שעלו מניתוח מקרה בוחן נוסף  בשלב הבא

 לתרום מטרת העבודה היא ,שכן 52.מעבר לנתונים העולים ממקרי הבוחןמסקנות תיאורטיות רחבות יותר 

לצד  וזאת ,(Disaster Diplomacy)לתהליך בניית תיאוריה אוניברסלית בתחום חקר הדיפלומטיה של האסונות 

מסקנות תיאורטיות שחולצו ממחקרי עבר וכן בעתיד, שתאפשר יכולת תיאור, הסבר ואף חיזוי של שינויים 

     53פוטנציאליים ביחסי מדינות המצויות בסכסוך לאחר התרחשותו של אסון טבע.

לינה של מדעי החברה, ישנו יש להדגיש כי למרות השימוש הנרחב בשיטות לחקר מקרי בוחן בדיסציפ

היעדר קונצנזוס רחב אודות האופן שבו יש להגדיר מהו מקרה בוחן. רבים תופשים שיטה זו כניסיון להבין ולפרש 

סט אירועים הקשורים זה בזה ברמת המרחב וביחס לנקודת זמן מסוימת, אולם בעשורים האחרונים שיטות 

א לבחינת השערות ברמה תיאורטית. במסגרת זו, חוקרים מחקר איכותניות החלו לתפוש מקרי בוחן כדוגמ

השאירו את מלאכת התיאור של האירועים ההיסטוריים להיסטוריונים, בעוד שהם ביקשו להתמקד באופן שבו 

ניתן לתעל מקרי בוחן לטובת בנייה ותיקוף של השערות תיאורטיות. בהקשר לכך, עלתה הטענה כי יש לאמץ 

מקרי בוחן, אך במקום להתמקד בהסבר תיאורי של תהליכים היסטוריים יש להתמקד גישה היסטוריונית לחקר 

   54במתן הסברים אודות תוצאותיהם באמצעות ניתוח המתבסס על משתנים.

                                                           
52 Bennett, Andrew, and Colin Elman. "Case study methods in the international relations subfield." Comparative 
Political Studies 40.2 (2007): 170-195. 
53 Levy, Jack S. "Case studies: Types, designs, and logics of inference." Conflict management and peace science 25.1 
(2008): 1-18. 
54 Ibid. 
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“Build on that conceptualization… define a case study as “the detailed examination of an aspect of a 

historical episode to develop or test historical explanations that may be generalizable to other events”.”     

(George and Bennett, 2005:5, 17) 

תהליך איסוף המידע יתבסס על מקורות איכותניים כגון מאמרים אקדמיים, מחקרים בהמשך לכך, 

קודמים ומקורות ראשוניים )מידע רשמי וכתבות עיתונאיות(, וזאת לצד הצגת נתונים סטטיסטיים הממחישים 

ות סדרי גודל והיקפים של תופעות ותהליכים שונים העולים ביסוד מקרי הבוחן. רציונל האיסוף הינו למפ

תהליכים היסטוריים אשר תרמו לעיצוב זהותן של מדינות הלאום בפרקי זמן שונים, מחד במסגרת תקופה 

המקדימה אינטראקציה ומאידך לאורך תקופה של תהליכים אינטראקטיביים שהתקיימו בין המדינות לפני, 

מתן התייחסות למסגרת במהלך ולאחר התרחשותו של אסון הטבע. במסגרת תיאורטית זו, אנתח את המידע תוך 

הקונספטואלית המתוארת בפרק סקירת הספרות, וזאת במטרה לחלץ תמות מרכזיות אודות תהליכים 

אונטולוגיים אשר תרמו לעיצוב התנאים לפיהם התנהלו יחסי המדינות לפני, במהלך ולאחר התרחשותו של אסון 

 55.על יחסי המדינות השפעה בעלי יכולתהטבע הנתפש בעבודה זו כזרז לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים 

 רציונל לבחירת מקרי הבוחן:

במסגרת המחקר אערוך שימוש בשני מקרי בוחן המייצגים מדינות לאום המצויות ביחסי סכסוך  

יסוד הרציונל לבחירת . האיטי - הרפובליקה הדומיניקנית ,טורקיה -יוון בתקופות זמן היסטוריות שונות: 

של מקרי בוחן הנחקרים  סטנדרטיזציה לייצר אשר מטרתם, מקדימיםמספר קריטריונים נשען על  מקרי הבוחן

 56.לסטנדרט האקדמי התואם השוואתי לייצר תשתית מתודולוגית לניתוחבמסגרת עבודה זו, וזאת מתוך כוונה 

מצב ב המצוייםיחסי מדינות  – ראשוןקריטריון  , אציג את הקריטריונים לבחירת מקרי הבוחן.בשלב זה 

 להתמודד איתן.   הנפגעת עולה על יכולות המדינה היקף השלכות איתני הטבע– שניקריטריון  סכסוך.של 

 ,מדינות שכנות מהוות למקור הסיוע המהיר ביותר. בין המדינות המסוכסכות גבול משותף - שלישיקריטריון 

עולות מספר נקודות  . מתוך כך,בהינתן והשלכות האירוע עולות על יכולות התגובה של המדינה הנפגעת

שפיע אפשר שמתן תגובה מהירה מצד המדינה השכנה ת ,ראשיתתיאורטיות בדבר חשיבותו של קריטריון זה. 

תנאים  ובכך אפשר שייווצרו, אופן שבו המדינה הנפגעת תופשת אותה, במונחי זהות עצמיתהבאופן תיאורטי על 

                                                           
(. "בניית קורפוס: עיקרון מנחה לאיסוף נתונים איכותניים" בתוך מרטין ו' באואר וגאסקל גורג 2010באואר מ. ו', ארטס ו'. ) 55

 (. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.49-27)עמ'  מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט, תמונה  וצליל)עורכים(. 
56 Bennett, Andrew, and Colin Elman. "Case study methods in the international relations subfield." Comparative 
Political Studies 40.2 (2007): 170-195. 
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שכנה מתוך שיקול הומניטרי, אולם  , כאמור אפשר שמדינה תציע סיוע למדינהשנית. ביחסי המדינות יםלשינוי

סיוע מדינה תציע אפשר ש יהיה סביר להנחה. עם זאת,  לאשיקול זה בשל הימצאותן במצב של סכסוך אפשר ש

חושפת אותה לפגיעות מצד השלכות למדינה הנפגעת ית מפאת שיקולי עזרה עצמית, שכן הקרבה הגיאוגרפ

לפיכך, עצם הקרבה הגיאוגרפית יכולה להוות כגורם  מגפות והגירה בלתי חוקית. התפרצותמשניות כגון 

מרוחקות אחת מהשנייה ו שאינן חולקות גבול של מדינות מסוכסכותמקרי בוחן , שלישית מוטיבציוני למתן סיוע.

בשל השונות הגבוה  ,וזאת .על יצירת סטנדרטיזציה ותיקוף של ניתוח השוואתי מקשים ,מבחינה גיאוגרפית

בניגוד לכך, תהליך סטנדרטיזציה של של מדינות שכנות.  למקרי בוחןביחס  בינם לבין עצמם והן הן הםבמאפייני

אפשרי יותר מבחינה מתודולוגית בניתוח השוואתי איכותני, היות ולכל קריטריונים בקרב מדינות שכנות הינו 

 הפחות מאפיינים פיסיים הינם משותפים לרוב המקרים. 

  : גדרות מקדימות לבחינת שינויים ביחסי המדינותה –ת עבודת המחקר מסגר

בשלב זה, אציג מספר הגדרות וקריטריונים מקדימים המהווים לחלק אינטגרלי מהמסגרת 

מהווה לתהליך המבקש לסווג את מקרי הבוחן  יחידות הניתוחמתודולוגית לניתוח מקרי הבוחן. הגדרת ה

אירוע, תהליך, קבוצה או ארגון, ומתוך כך לגזור את ההתייחסות המתאימה להם. בעבודה זו, כגון לקטגוריות 

ומטרת העבודה היא  מאחר ליחידות הניתוח, מהוויםיחסי המדינות, זהותן והתהליך האינטראקטיבי ביניהן 

לבחון שינויים פוטנציאליים ביחסי המדינות על בסיס תהליך אינטראקטיבי אשר סוטה מסט התנאים שקדם 

לאסון הטבע )סכסוך(. יחידות אלו משתייכות לקטגוריה של תהליכים, היות והן נרקמות ומתעצבות על בסיס 

  57ת מסגרת הזמן שבה אנתח את מקרי הבוחן.רצף תהליכים היסטוריים, ובשל כך ישנה חשיבות להגדר

אנתח את מקרי הבוחן במסגרת תקופה היסטורית פרטיקולרית אשר תתחלק לשני פרקי  בעבודה זו,

את שגרת  אנתח . במסגרתו,מתייחס לפרק הזמן שקדם להתפרצות האסון )) 0T at  X)Case(החלק הראשון . זמן

קדם הן בשלב  ,והזהותי האונטולוגי לרכיבתוך מתן התייחסות  המסוכסכות היחסים בין מדינות הלאום

לפרק הזמן שבו מתייחס  )) 1T at  X)Case(החלק השני  .והן בשלב האינטראקציה בין המדינות  האינטראקציה

אינטראקציה בין המדינות בשלב ה את  אנתחבמסגרתו,  .לתקופה שבאה לאחריווכן , אסון הטבעאירוע התרחש 

הן בטווח הקצר והן בטווח  ,האסון כתוצאה מהתפרצות , העקיפות והמשניותההשלכות הישירות עם ההתמודדות

אבחן ואנתח שינויים כתוצאה מפעולות חברתיות כתגובה לאותן השלכות בשלב שלאחר ולאחר מכן  הארוך,

                                                           
57 Baskarada, Sasa. "Qualitative case study guidelines." Qualitative case studies guidelines. The Qualitative 
Report 19.40 (2014): 1-25.. 
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פרקי  שניע קלמן מציבהקשר זה,  .התרחשותו של האסון, הן מצד המדינה הנפגעת והן מצד המדינה המסייעת

 58:אשר ביכולתם להשפיע על יחסי המדינות לאור השלכות האסון, כתוצאה מפעולה חברתית זמן לבחינת שינויים

 שטח איתני הטבע בשל  ודשים מרגע הפגיעה הישירהשבועות לח מספר פרק זמן אשר נע בין – טווח זמן קצר

הנפגעת לזו המסייעת במסגרת שלב האינטראקציה בין המדינה מתייחסת למסגרת זמן זו  .מדינהה

 .ההתמודדות הראשונית עם השלכות האסון

  שלב ל מסגרת זמן זו מתייחסת לאחר התרחשותו של אסון הטבע.שנים מספר זמן של  פרק –טווח זמן ארוך

אשר , עקיפותומשניות שלכות תמודדות עם ההבמסגרת בין המדינה הנפגעת לזו המסייעת אינטראקציה ה

מההשלכות הפגיעה הישירה של איתני הטבע או לחלופין כתוצאה מתגובות רשמיות או בלתי יכולות לנבוע 

 .רשמיות כנגד אותן השלכות

יהיו לבעלי  הםכך שבמקרים מסוימים  ל רצף חשיבות המשתנה ממקרה למקרה.נעים ע מבניים שינויים

טווח הן בטווח הקצר והן ב ,במישורים שונים אחרים יהיו לבעלי השפעה רבה במקריםהשפעה מועטה בעוד 

הארוך. כמו כן, ביכולתם של שינויים להכשיר מחד תנאים לפגיעות ומאידך תנאים לחוסן לאומי כנגד השלכות 

משניות או עקיפות, הן ברמת האובייקט והן ברמה המערכתית. מתוך כך, עולה כי במקרים מסוימים השלכות 

שהאחד יכול להוביל להיווצרותו של השני, מה שמקשה על היכולת ושינויים מקיימים יחסי גומלין, במובן הזה 

 לקשירתבהקשר זה, יש להדגיש כי קיים קושי  59.(1)ראה טבלה  לערוך הבחנה בין השניים מפריזמה מתודולוגית

שגורמים אחרים בין התרחשות שינויים במגוון מישורים לבין אסון טבע פרטיקולרי, היות ואפשר  סיבתי קשר

שינויים לאחר בחינת בשל כך, בעבודה זו אתמקד בחלון הזדמנויות ל 60.יםנוספים יובילו לאותם שינוי ממקורות

התרחשותו של האסון, וזאת על בסיס הנחה מקדימה כי אסון טבע פרטיקולרי איננו מהווה לגורם היחידי 

ים, כאשר תגובות רשמיות בהקשר זה, אערוך הבחנה בין ממדים פורמליים ובלתי פורמליים של שינוי לשינויים.

יחסות בעוד שתגובות בלתי רשמיות מתי ,ברמה הלאומיתמפעולה חברתית מתייחסות לשינויים כתוצאה 

 . אזרחית וולונטרית-לשינויים אשר צמחו כתוצאה מפעולה חברתית

                                                           
58 Kelman, Ilan. Disaster diplomacy: how disasters affect peace and conflict. Routledge, 2011. 
59 Birkmann, Jörn, et al. "Extreme events and disasters: a window of opportunity for change? Analysis of 
organizational, institutional and political changes, formal and informal responses after mega-disasters." Natural 
hazards 55.3 (2010): 637-655. 
60 Kelman. Disaster diplomacy: how disasters affect peace and conflict, 2011. 



25 
 

 61הבחנה בין השלכות לבין שינויים בתהליכים לאחר התרחשות אסון: – 1טבלה מס' 

 

 :ניתוח מקרי הבוחןמודל  – הגדרת הקשר

אופן ה ואתאר את, ואסון הטבע חברתית אינטראקציה, זהות :המשתניםבין  קשראגדיר את ה בשלב זה, 

כאשר מבקשים לבחון שינויים ביחסי . ניתוח מקרי הבוחןל (1)ראה תרשים  מודלהשבו הם משתלבים במסגרת 

זאת לבחון  שמבקשים הרימדינות במסגרת תקופת זמן היסטורית, תוך מתן התייחסות להקשר פרטיקולרי, 

תהליך ההאינטראקציה עומד בבסיס  משתנה בין הצדדים השונים. בשל כך,כנגזרת של תהליך אינטראקטיבי 

 המייצג וזאת תוך מתן התייחסות לפרקי זמן שונים על גבי ציר זמןלבחינת יחסי המדינות ושינויים פוטנציאליים, 

בין המדינות באופן  השונים את שלבי האינטראקציהואתאר תקופה היסטורית פרטיקולרית. במסגרת זו, אנתח 

שלב באינטראקציה  אקציה מקדימה להתרחשות אסון הטבע אינטר קדם אינטראקציה  –הכרונולוגי הבא 

 .אינטראקציה לאחר התרחשות האסון   השלכות האסוןההתמודדות עם 

כאמור, זהותן החברתית של מדינות נרקמות ומתעצבות ביחס ל"אחר" במסגרת אינטראקציה בהקשר 

, אזי שהצדדים יזהו אחד מתמשך בהקשר של סכסוך נעשיתמסוים. כלומר, בהינתן והאינטראקציה בין המדינות 

מאחר כמו כן, את השני באופן שלילי, ובשל כך מבנה זהותן החברתית יתעצב כקונפליקטואלי ביחס ל"אחר". 

ת כמערכת המפרשת משמעויות הנגזרות מההקשר של וזהותה החברתית של מדינת הלאום משמש

                                                           
61 Birkmann, Jörn, et al. "Extreme events and disasters: a window of opportunity for change? Analysis of 
organizational, institutional and political changes, formal and informal responses after mega-disasters." Natural 
hazards 55.3 (2010): 637-655. 
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חס ל"אחר", ובכך הדבר ישפיע על האינטראקציה בין הצדדים, ובהתאם לפרשנותה קובעת מה תהיה עמדתה בי

האופן שבו יתעצבו האינטרסים של המדינות. ובמידה והאינטרסים של מדינה אחת ביחס לאחרת מאופיינים 

. כל התהליך הזה ם יאופיינו פעולותיה ובכך הם ישקפו את "העצמי" שלה ביחס ל"אחר"כקונפליקטואלים, כך ג

לשמור על שרידות הווייתה של המדינה כבעלת מטרתה היא , אשר של פעולות צג שגרה מדיניתלמעשה מיי

מאפיינים ייחודיים. לפיכך, כאשר מסגרת שגרה מדינית משקפת את ה"עצמי" של המדינה, אזי שהיא מחייה את 

הוויית המדינה, וכאשר היא איננה משקפת את ה"עצמי" שלה, אזי שהיא נמצאת במשבר זהות המסכן את 

ב הזהות משמש במודל ככלי אנליטי לתיאור וניתוח התפתחות המנגנון האונטולוגי בהקשר לכך, רכיהווייתה. 

בדבר זהותן של המדינות, כנגזרת של תהליך אינטראקטיבי בין הצדדים, וכן את האפקט שלו על היחסים בין 

 המדינות בשלבי האינטראקציה השונים. 

ל האינטראקציה בין הצדדים ובכך להשפיע על ההקשר ש הבהמשך לכך, התרחשותו של אסון טבע יכול

כך שמתן סיוע למדינה הנפגעת מייצג פעולה הרציונל לטענה זו, מתבסס על להניע שינוי במבנה הזהות החברתית. 

חיובית, בין אם היא נעשית משיקול הומניטרי או שיקול המתבסס על אינטרס לאומי, ובכך היא סוטה 

שות האסון. לפיכך, כאשר האינטראקציה בין המדינות מהאינטראקציה הקונפלקיטאולית שקדמה להתרח

מתקיימת במסגרת ההתמודדות עם השלכות האסון, לאור מתן הסיוע למדינה הנפגעת, אזי שהיא נעשית על 

אולם זו שאלה שיש לבחון במסגרת המודל, בסיס חיובי אשר יכול להימשך במסגרת חלון הזדמנויות ואף לאחריו. 

תרחשו שינויים במבנה הזהויות של המדינות ממבנה קונפליקטואלי למבנה במטרה לראות האם אכן ה

 קואופרטיבי.

במסגרת וזאת שינויים ביחסי מדינות מסוכסכות, מודל היא לבחון האם ישנה היתכנות למטרתו של ה

 , אירוע אסון טבע מהווה בפוטנציאל כזרז ליצירת חלון הזדמנויותכאמורהאסון.  לאחר התרחשותשפרק הזמן 

במישורים שונים, הן בקרב המדינה הנפגעת והן בקרב המדינה המסייעת, אשר  רשמיים ובלתי רשמיים לשינויים

והתפרצותו של אירוע אסון טבע בהיקף  היותעל פי השערת המחקר יכולים להוביל לשינויים ביחסי המדינות. 

על בסיס תנאים אשר סוטים מסט התנאים  מסוכסכות מדינותבין  לאפשר מצב של אינטראקציה יכול נרחב,

, תוך מתן את האופן שבו התרחשו אותם שינויים להסביר רכיב הזהות יכול ,בהינתן מסגרת זו. שקדם לאסון

וכן את האפקט של אותם שינויים על יחסי , נטראקטיבית שקדמה לאסון הטבעלהיסטוריה האי התייחסות

 המדינות בהמשך. 
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 :האיטי והרפובליקה הדומיניקנית יחסימקרה בוחן 

ניתוח מקרי בוחן שבניתי. מתן התייחסות למודל תוך  האיטי והרפובליקה הדומיניקניתאבחן את יחסי בפרק זה 

התפתחות ואתאר את  ,וניאלית באי היספניולהאתן רקע היסטורי אודות התקופה הקול, בשלב הראשון

 ותןזה ה שלאת התפתחות אתאר בהמשך לכך,המאפיינים שעיצבו את זהותן התאגידית טרום קבלת עצמאותן. 

השפיעו על עיצוב  הןשבו  האופןאת  ואבחןהחברתית והעצמית במסגרת האינטראקציה ביניהן כמדינות לאום, 

אירוע רעידת האדמה שהתרחש ב. בשלב השני, אתמקד המדיניות שלהן וכיצד היא השפיעה על היחסים ביניהן

 הרפובליקה הדומיניקנית הסיוע שניתן על ידיאת  אתארכן , אעמוד על היקפיו והשלכותיו, ו2010בהאיטי בשנת 

בקרב המדינות לאחר התרחשות שינויים התרחשו  האםאבחן . לבסוף, בטווח הקצר אסוןהלהשלכות  כתגובה

 .בטווח הארוךוהאם וכיצד הם השפיעו על היחסים ביניהן  ,הדומיניקני ובעקבות מתן הסיוע האסון

 :היספניולהבהתקופה הקולוניאלית  -רקע היסטורי 

באי הקריבי  (Santo Domingo)"סנטו דומינגו"  הספרדית הקולוניה נוסדה 15 -מאה ההבשלהי 

החל  דרכה של הקולוניהבתחילת  .בעולם החדש האימפריה הספרדיתלהתפרסות  בסיס היוותההיספניולה, אשר 

בני  שבט הטיינו  ,אוכלוסיית הילידים האינדיאניםב השתמשוהמתיישבים הספרדים כאשר  ,עידן העבדות באי

(Taino),  של  בדעה קדומה נעוץ לתקופה זוהבסיס  .איזהב שמצאו בהמחצבי את לעבד במטרה כעבדים

מפאת תפישה  האימפריה צרכילשרת את הינה אוכלוסיית הילידים  תכליתם של לפיהש ,המתיישבים הספרדים

  צאצאי ,(Mestizos)מסטיזוס  ילודה שלל הובילההיעדר נוכחות נשית אירופאית במסגרת תקופה זו, . גזענית

 אם כי בדרגה קדומה של המתיישבים הספרדיםאותה דעה ל, אשר הייתה כפופה אף היא הילידים והמתיישבים

 62.הילידים שהוכפפה עלפחותה מזו 

, הילידה האוכלוסייה היכחדותה של בשלת זו לא שרדה למשך זמן רב צורתה הראשונית של תפישה גזעי

בהיעדר כוח עבודה  .מעשי רצח והתפרצות מגפותעקב תמותה גבוהה ו תהליכיי התבוללותכפועל יוצא של 

-סנטועברה  16 -במחצית המאה ה. תקופה של משבר כלכלי דומינגו-בסנטוחלה הזהב ה מחצבישל  היעלמותםו

 .במאמץ לשכך את המשבר ייבוא עבדים אפריקנייםו עיבוד חקלאי של קני סוכרלכלכלה המתבססת על  דומינגו

אשר נועדה להצדיק את  מצד המתיישבים הספרדים, תהליכים אלו הובילו להתפתחותה של תפישה גזעית חדשה

 . על פי התפישה הספרדית, העבדים האפריקניים תויגוסוכרלעיבוד קני  אפריקניתה באוכלוסייההשימוש 
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כגון עצלנות, חוסר אמינות ונחיתות קוגניטיבית,  לצד מתן תיוג תכונות ס לגזע הספרדי הלבןביח כנחותים

 חברתיסדר  יצרה בקולוניהתפישה זו  63אפריקנים על בסיס צבע עורם בלבד.להמיוחסים כמאפיינים ביולוגיים 

ובגיאופוליטיקה של  דומינגו-סנטושינויים כלכליים בבמרוצת הזמן אולם  ,למשך המאות הבאות גזעי על בסיס

 64.אוכלוסיית הנתינים בקולוניהתרבותי של -תרמו לשינויים במישור החברתי האי

ו קשר הדוק בין שינויים כלכליים לבין האופן שב ניכרלאורך שנות קיומה של הקולוניה הספרדית  

 למשל, .אופן ומידת הניצול שלהםהתייחסו אל העבדים האפריקניים, היות וסוג המשק שנוהל בקולוניה קבע את 

מה שהוביל ענף קפיטליסטי אשר רווחיותו התבססה על ייצוא כמויות גדולות של סוכר, אופיין כעיבוד קני סוכר 

אופיין כמשק  ענף גידול הבקר לעומת זאת,. במטרה להגדיל את הייצור בתנאים נוקשים בדיםלניצול קשה של ע

מה שאפשר מקום לפנאי בשגרת היום , ברמת אינטנסיביות פחותה משמעותית תנהלשה פאודלי למחיצה

שהתבססה על עיבוד  הקולוניהכלכלת  16 -במהלך המאה ה 65.ולתמורות ביחסי העבדים ומעבידיהם הספרדים

ענף לכלכלה המתבססת על  מעברסללה זו מגמה  עקב קריסתו של שוק הסוכר העולמי. קני סוכר החלה להידרדר

 ביחס לאוכלוסיית העבדים העתיד לבוא במאות הבאות שינויה את , אשר בתורה סימנה17-במאה ה הבקרגידול 

 66.בקולוניה הספרדית

דומינגו לענייה יותר ולבעלת אוכלוסייה -בעקבות המעבר לכלכלה המתבססת על גידול בקר הפכה סנטו 

הדומיניקנית בחברה  נוספות תמורותלצד דלילה יותר, מה שתרם לירידה ברמת הניצול של העבדים האפריקנים 

יכלו להרשות לעצמם  מהמתיישביםירידה בכמות ייבוא העבדים מאחר ומעטים  ,ראשית. של הקולוניה הספרדית

, בעלי עבדים נאלצו שנית .בשטח הקולוניה לרכוש ולהחזיק עבדים, מה שהוביל לכך שרוב העבדים נולדו וגדלו

אוכלוסיית  1794בשנת , שלישית לטפל בהם בצורה נאותה יותר, מפאת קשיים כלכליים להחליף אותם.

 יחסהשכך  67עבדים חופשיים. 38,000-עבדים ו 30,000 -כ היו נפשות כאשר מתוכה 103,000 -הקולוניה מנתה כ

גזעיים בין -, יחסים ביןרביעית. היה ונשמר נמוך מתיישבים הספרדיםזו של ההעבדים לאוכלוסיית בין 

 .(Mulatto)ה של בני תערובת מה שתרם לילוד ,הפכו לנורמה מקובלת המתיישבים הספרדים והשחורים

                                                           
63 McNicoll, Robert E. "Eric Williams. From Columbus to Castro: The History of the Caribbean, 1492–1969. New York: 
Harper and Row. 1970. Pp. 576. (1972): 1185-1186.  
64 Sagás, Ernesto. Race and politics in the Dominican Republic. Gainesville: University Press of Florida, 2000.  
65 Howard, David John. Colouring the nation. University of Oxford, 1997.  
66 Sagás. Race and politics in the Dominican Republic, 2000. 
67 Howard. Colouring the nation, 1997. 



30 
 

דומינגו, שחורים ובעיקר מולטו תפסו תפקידים -האוכלוסייה הלבנה בסנטו דלילותה שלמפאת  ,חמישית

 68אדמיניסטרטיביים בדרג בינוני, אשר באופן מסורתי היו שמורים ללבנים בלבד.

גזעית -עמדה האליטה הלבנה בראש האדמיניסטרציה של אוכלוסייה הטרוגנית המאות הבאותבמשך  

נגו. לאור התמורות האמורות לעיל, המתיחות והפער החברתי בין דומי-של שחורים, מולטו ומסטיזוס בסנטו

שיקף את האידיאל הגזעי של המתיישבים הספרדים, אשר עדיין  לאמצב זה המעמדות השונים החלו להתמתן. 

אקונומית של הקולוניה. -, אלא את המציאות הסוציואירופאיתאוכלוסייה הלא המפלה כלפי ההיה ניכר ביחס 

בהקשר זה, מלבד האליטה הלבנה, לא נותר למתיישבים הספרדים יותר מדי מה לעשות בכדי למנוע התבוללות 

 ביותר והראשונה קהילת המולטו הגדולה נוצרה 18 -מאה הבתחילת הבינם לבין שחורים ומולטו. כתוצאה מכך, 

   69בעולם.

דומינגו המתיישבים כפו את התרבות הספרדית על האוכלוסייה -טון הקולוניאלי בסנטובמסגרת השל 

בהקשר זה, המתיישבים הספרדים הנחילו בקרב האוכלוסייה הלא אירופאית את ה"ספרדיות"  הלא אירופאית.

)Hispanidad( כתוצאה מכך,  70מורשת ספרדית, עור לבן וקתוליות. – מרכזיים שלושה מוטיבים הדגישה, אשר

גישה זו החלישה את האפשרות לייבוא ושימור אלמנטים מהתרבות האפריקנית בקרב אוכלוסיית השחורים 

, פוליטיקה ספרדית , ארכיטקטורההדת הקתוליתמאפייני "ספרדיות" כגון חוק ספרדי, ל והמולטו. מה שאפשר

  71.חברתי-במישור התרבותי )nIberia( דומינגו כמושבה איברית-על סנטו את חותמם להטביעהספרדית שפה הו

תשע השנים בין צרפת והברית הגדולה של אנגליה, ספרד, האימפריה  פרצה מלחמת 17 -בשלהי המאה ה

 1697בשנת  הובילה את הצדדים המלחמה העקובה מדם תוצאותהרומית הקדושה והרפובליקה ההולנדית. 

האימפריה הספרדית להעביר לידי  אולצהאשר במסגרתו , (Treaty of Ryswick)הסכם רייסווייק  לחתום על

הקולוניה הצרפתית נוסדה  זאתבעקבות את הריבונות על צדו המערבי של האי היספניולה.  באופן רשמי צרפת

לקולוניה העשירה  18 -המאה ה אמצעהפכה ב אשר לימים תקרא האיטי, ,(Saint Domingue)דומינגה -סיינט

פעילותה  כאשרעל ייצוא מסיבי של סוכר,  עושרה הרב של הקולוניה התבסס המערבי.ביותר בחצי כדור הארץ 

על גבי ספינות הצי  מיבשת אפריקהאשר הובאו רבים עבדים ניצול אינטנסיבי של  נתמכה על גבי הכלכלית
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בשלהי  כאשרדומינגה הפכה למייבאת המרכזית של עבדים אפריקנים במערב, -במרוצת הזמן סיינט. הצרפתי

, נפשות 520,000של כללית מתוך אוכלוסייה עבדים  452,000 -אוכלוסיית העבדים בקולוניה מנתה כ 18 -המאה ה

 72עבדים חופשיים. 28,000 -צרפתים לבנים ומתיישבים  40,000 -כ אשר במסגרתה הכילה באופן יחסי

וגזע. בתחתית ההיררכיה החברתית  , עושרהסדר החברתי בקולוניה הצרפתית הושתת על בסיס מעמד

על ידי שאר המעמדות במדרג קני הסוכר, ומתוקף מעמדם הם נוצלו  יהיו העבדים האפריקנים שעבדו במטע

עצם ב נטועקריאוליים, אשר מקור הגאווה שלהם -החברתי בקולוניה. מעליהם עמדו בסדר החברתי עבדים

 לעהיו לבני תערובת מולטו, אשר ראו את עצמם כעליונים בעולם החדש. מעליהם עמדו עבדים ש העובדה שנולדו

אשר לא נמנו כחלק אלו עבדים החופשיים מפאת צבע עורם הבהיר יותר. ובחלקו העליון של המדרג היו ה

הצרפתית מהאוכלוסייה הלבנה ולא מאוכלוסיית העבדים, לרוב הם השתייכו לקבוצת המולטו. לאוכלוסייה 

מוצבו בעלי החנויות אשר בתחתית הסולם החברתי האירופאי  .של הקודמיםד מזה דר היררכי נפרהלבנה היה ס

ופקידים  םמוצבו סוחרים עשירים, בעלי מטעי בעוד שבמעלה המדרג, (petite blancs)הוגדרו כלבנים קטנים 

  lancsgrands b(.73(בכירים אשר הוגדרו כלבנים גדולים 

לא מקובלת כ נתפשהן אוכלוסיית הלבנים לבין האוכלוסייה הלא אירופאית התבוללות בי בהמשך לכך,

. כמו כן, התרבות הצרפתית שמירה על טוהר הגזע הצרפתיאמונה במפאת דעות גזעיות ו ,בצדו המערבי של האי

 תרבותי של העבדים האפריקנים, ביטוי לכך ניתן למצוא בשמות-חדרה באופן מצומצם למארג החברתי

נוצרה כתוצאה משילוב של שפות אפריקניות שפיתוחה של השפה הקריאולית נתינים לצד הוענקו לש הצרפתיים

דומינגה דגלו בפולחן וודו ובאמונות -בסיינט האפריקנים והשפה הצרפתית. בנוסף לכך, רוב אוכלוסיית העבדים

ברתי, תרבותי ופוליטי, מאפיינים אלו מדגישים את ההבדל בין הקולוניות במישור הח 74שמקורן מיבשת אפריקה.

 מה שהווה בהמשך כבסיס להיווצרותן של זהויות שונות בקרב אוכלוסיית הנתינים באי היספניולה.

שינתה את הסטטוס  18 -וה 17 -צמיחה כלכלית מהירה ויציבה של הקולוניה הצרפתית במהלך המאה ה 

 בקולוניה הספרדית לחמו במשך עשוריםבאותה העת, הרשויות והאליטות . היספניולהגיאופוליטיקה של קוו ב

טריטוריה מבחינה ה בטיח את שלמותבמטרה לה , וזאתדומינגה-סיינט של ההולכת וגוברת ההתעצמותכנגד 

סימנים ראשונים לתקומתה של זהות  מכךכתוצאה ו אולם מאמצים אלו לא צלחו, .וחברתית תרבותיתפוליטית, 
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התושבים  האליטה המקומיתאת עצמם מהצרפתים. בעיניי  הרצון להבדילמפאת דומיניקנית החלו לצוץ 

 ה שלהתפרשותאת וכשותפים למאמץ להדוף  החשיבו את עצמם כספרדים קתולים נאמנים, הדומיניקנים

במסגרת תקופה זו, תושבי הקולוניה הספרדית החשיבו את כלל האוכלוסייה דומינגו. -לסנטו יתצרפתהקולוניה ה

הכללה זו הובילה לגיבוש דעות  כולל אוכלוסיית העבדים השחורים והמולטו. ,"צרפתים"כ דומינגה-של סיינט

לגיבוש דעות גזעניות כלפי האוכלוסייה הלא  ובפרט דומיניקנים כנגד התרבות הצרפתית,הקדומות בקרב 

ביחס ל"ספרדיות" של  אשר נתפשה כנחותה יותר מבחינה תרבותית וגזעית בקולוניה הצרפתיתאירופאית 

  75.הדומיניקנים

“These cultural and racial prejudices were so generalized among the people of the colony of Santo Domingo 

that even slaves shared them… The slaves of the east considered themselves superior to the slaves of the 

west, by the simple fact that they possessed a Hispanic culture. Foreign visitors to Santo Domingo were 

surprised—not to mention amused—by the fact that blacks referred to their western neighbors as “those 

Negroes”.” (Ernesto Sagás, 2000, 25) 

החלה לחלחל בקרב המהפכה הצרפתית אשר דגלה בחופש, שוויון ואחווה  הבשורה אודות 1789בשנת  

. דרישות בקרב המעמדות השונים לשיפור מצבם החלו להישמע ברחבי דומינגה-בני המעמדות הנמוכים בסיינט

 1971בשנת בעקבות זאת, לכדי קונפליקט.  אשר החריפהעד בין חברי המעמדות הוביל למתיחות ש דברהקולוניה, 

במצב  שרויהיספניולה באותה העת, האי קולוניה הצרפתית. ב נגד האליטותכבמרד  ים האפריקנים פתחוהעבד

על  בין האליטה לבין העבדיםבעיצומו של מאבק חברתי דומינגה הייתה -אי יציבות פוליטית. מחד סיינטשל 

 ,לצרפתדומינגו -על סנטו הריבונותאת  1795, ומאידך האימפריה הספרדית איבדה בשנת עתידה של הקולוניה

 פרוץ לאחרעשור כ .עקב מלחמה עם צרפת באירופה אחיזה על טריטוריות בחצי האי האיברילאחר שהפסידה 

על הקמתה של  וכןעצמאותה מצרפת  על 1804לינואר  1-ב הכריזהדומינגה, האיטי -סיינטבמרד העבדים 

בקולוניה הצרפתית במישור הכלכלי, חברתי ופוליטי השינויים המהפכניים  ."הרפובליקה השחורה של האיטי"

אף חלק מאוכלוסיית המולטו הושגו על ידי אלימות קשה מצדם של העבדים המורדים, כאשר האליטה הלבנה ו

  76ולאחר מכן הוחלפו בנציגים שחורים שיעמדו בראש האדמיניסטרציה של האיטי. ,נרצחו באופן ברוטליגורשו ו

                                                           
75 Sagás, Ernesto. Race and politics in the Dominican Republic. Gainesville: University Press of Florida, 2000. 
76 Ibid. 



33 
 

 האיטידומינגה, חששו מכך שצבא -למצב הכאוטי בסיינט היו מודעיםאשר  התושבים הדומיניקנים 

 חששם התממש כאשר 1805שבאותה העת הייתה תחת שליטה צרפתית. אולם, בשנת  ,דומינגו-יפלוש לסנטו

צבא צרפת מתקרב לשטח ש על כךבעקבות דיווח והטילה בעיר סגר למשך שלושה שבועות.  האיטי פלשה לשטחה

הדומיניקנים  הם ביצעו מעשי רצח וביזה כנגד התושבים במהלך הנסיגהו חזרה נסוגו יםהאיטיההכוחות  ,האי

. באותה העת האיטי החשיבה את כלל התושבים הדומיניקנים כאויביה, מאחר והעדיפו להיות באזורים הכפריים

 גישהגו החלו לפתח דומינ-, תושביה הדומיניקנים של סנטומנגד. תחת שליטתהנתונים תחת שלטון צרפתי מאשר 

 77., אשר תהווה כבסיס לתקומתה של הלאומיות הדומיניקנית בהמשךלמשך השנים הבאות תהאיטי-אנטי

“To promote nationalist feelings, elites emphasized the ‘‘Spanishness” of the Santo Domingo colonists 

versus the French, and later, the Haitians. Like the Spanish, the elites of Santo Domingo thought that they 

were white… , Catholic, and had a Hispanic culture. The Haitians, on the other hand, represented for them 

the opposite (and the worst of traits): they were black, they practiced voodoo, and they had an African 

culture with a thin French veneer.” (Ernesto Sagás, 2000, 28-29) 

-בהמשך לכך, מפאת סמכותה המוסרית והאהדה בקרב הציבור הדומיניקני, הכנסייה הקתולית בסנטו 

ציה עם קהילות אינטראק. האיטי ותושביה כנגדת יגזענה אידיאולוגיההדומינגו שיחקה תפקיד מרכזי בעיצוב 

היספנית בקרב התושבים, ואף בקרב -ערכים של מורשת לבנה להחדירכנסייה אפשרה ל ,דומינגו-בסנטו ואליטות

זהות ההתהוותה של ברוח  בציבור הדומיניקני. רובהיוו מבחינה דמוגרפית וסיית השחורים והמולטו אשר אוכל

לסילוקם הוביל לבסוף אשר  םצרפתימתיישבים הדומינגו פתחו במרד כנגד ה-תושבי סנטו דומיניקנית,ה

את באופן וולונטרי דומינגו העבירו -סנטו. בשל החשש מפלישה האיטית נוספת, תושבי 1809בשנת מהשלטון 

ר ההדוק של התושבים הדומיניקנים עם ספרד, מה שמעיד על הקש חסותה של לידי על הקולוניה השליטה

דומינגו וניצחה את הכוחות הספרדיים, מה -האיטי פלשה שוב לסנטו 1822תרבות הספרדית. אולם, בשנת ה

 78שהוביל לאיחוד האי תחת שליטתה, וכן לתחילתה של תקופת הכיבוש על האוכלוסייה הדומיניקנית.

הדומיניקנית  התקבל בצורה פסיבית על ידי רוב הציבור הדומיניקני בעוד שהאליטהשלטונה של האיטי  

" איבדה את מעמדה הבכיר באדמיניסטרציה המקומית לנציגים שחורים ו"נחותיםו היות ,התנגדה לו באופן נחרץ

נוקשות הגזרות המפאת  של האיטיהמפלה במדיניותה  מאסההאוכלוסייה הדומיניקנית  1840בשנת . ממנה
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ההתנהלות לצד  ועד לשלם את החוב של האיטי לצרפת,כגון כפיית השפה הצרפתית ומיסוי גבוה שנשהוטלו עליה, 

האיטי במסגרת הכיבוש, מדיניותה של . שהתייחסו לדומיניקנים כ"כבושים"החיילים האיטיים  של המפלה

חברתית בין ההאיטיים לבין -אינטגרציה תרבותית יצירתנכשלה במישור הכלכלי, וכן במישור החברתי במובן של 

בקרב כלל  רחבה חלה לתפוס האהדהה, אשר האיטית-הדומיניקנים. מצב זה חיזק את האידיאולוגיה האנטי

 (La Trinitaria)"לה טריניטריה"  המה שהוביל להקמתה של תנועה בדלנית שנקראהאוכלוסייה הדומיניקנית, 

על שם השילוש הקדוש בדת הקתולית. תנועה זו ביקשה לשמר ולהגן על הערכים ההיספניים של החברה 

הפרדה טריטוריאלית  לייצרשל האיטי במטרה הזר במרד כנגד השלטון  1844פתחה בשנת ובשל כך הדומיניקנית, 

אשר  . בעקבות זאת שאר האוכלוסייה הדומיניקנית הצטרפה למאבקוההאיטית האוכלוסייה הדומיניקניתבין 

ותה מאעל הקמתה ועצ 1844לפברואר  27 -ולהכריז ב ,האיטייםההצליחו להניס את הכוחות והרשויות  בסופו

 79של הרפובליקה הדומיניקנית.

 :נרטיבים שוניםי שנאי אחד, –זהות תאגידית 

כארגון המורכב מאוסף שלה מאפיינים על בסיס מבנה ה נרקמתשל המדינה תאגידית ה הכאמור, זהות

תכליתה הוא לכונן את האינדיבידואליות והייחודיות של המדינה, בכדי להעניק לה  בעלי נרטיב משותף. פרטים

במסגרת  מתעצבת היא, כמו כן לגיטימציה קיומית ומוטיבציה לנקיטת פעולות כשחקן בפוליטיקה הבינלאומית.

 משקפת מאפיינים כגון שפה, המקדימים אינטראקציה עם מדינות אחרות, כך שהיאהיסטוריים  תהליכים

בהקשר  80.ללא תלות ב"אחר" "אנחנו"כ המתפקדת קריטריונים להשתייכות הקבוצה המהוויםערכים ת ותרבו

, דומהנקודת מוצא מתחיל בשל האיטי והרפובליקה הדומיניקנית  התהליך שבו התעצבו ההיסטוריותזה, 

בחינה המ עצם השוני אולם .מעוגנת במוסד העבדות אשר נשען על ייבוא עבדים מאפריקה בשתי הקולוניותה

במישור מישור הפנימי והן מאפייני התנהלותן הן בצד ל ,הקולוניותבמאפייני  פוליטיתהחברתית והתרבותית, ה

  מנוגדים.כבאופן פרדוקסלי כשונים והנרטיבים של העמים  אופן שבו עוצבותרמו ל , החיצוני

של המדינות תוך מתן התייחסות לאוסף הפרטים  את מאפייני המבנה התאגידי כאשר אנו בוחנים

במסגרת התקופה הקולוניאלית באי  נרקםשמרכיב אותן, ניתן לזהות שוני במישור התרבותי והאתני אשר 

היספניולה. הרפובליקה הדומיניקנית מורכבת ברובה מאוכלוסיית מולטו המאופיינת כבעלת מורשת וערכים 
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ובתרבות  , ארכיטקטורה ספרדית אירופאיתפה הספרדית, הדת הקתוליתבשאשר באים לידי ביטוי היספניים, 

האיטי מורכבת ברובה מאוכלוסייה  קולוניה הספרדית.שהונחל עוד מימי ההמושפעת מצביון ה"ספרדיות" 

השפעות צרפתיות מצומצמות אשר באות לידי ביטוי בשפה שחורה המאופיינת כבעלת תרבות אפריקנית לצד 

   .הנצרותמוטיבים מ המשלבתודו דת הוו הקריאולית

לצד שינויים ביחסים בין הקולוניה הספרדית והצרפתית, הן במסגרת מאבקים  תהליכים פנימיים

התעצבו הנרטיבים של המדינות כמנוגדים זה לזה. תרמו לאופן שבו שניהלו האימפריות בהיספניולה ובאירופה, 

המורשת לכך ניתן למצוא בתמיכה של הציבור הדומיניקני במאבקם של הספרדים לשימור היסטורי ביטוי 

צדו המערבי של האי. מנגד, האיום הצרפתי ב לאורדומינגו, -סנטובהתרבותי, חברתי ופוליטי  הספרדית במישור

וראו ומינגה חיזק ושימר את זיקתם לתרבות האפריקנית, מאחר ד-מאבקם של העבדים האפריקנים בסיינט

 בעלות מאפיינים המאיימים על חירותם החברתית והתרבותית.בתרבות האירופאית והצרפתית בפרט כ

ואף לגיבוש תפישה קונסטלציה זו הובילה לכך ששני העמים גיבשו דעות קדומות ומנוגדות מבחינה תרבותית, 

 שקףמהאמור לעיל  .דומינגה-בסיינטגזענית מצדה של האוכלוסייה הדומיניקנית ביחס לאוכלוסייה האפריקנית 

שלהם במסגרת  הלאומי בסיס לעיצוב הנרטיבכ אשר בהמשך תהווהראשית התודעה הקבוצתית של העמים, את 

 האינטראקציה ביניהם כמדינות לאום. 

  האיטי והרפובליקה הדומיניקנית: ותפישת ה"עצמי" ביחסיזהות חברתית 

וה כבסיס לצמיחתה של היו ,האינטראקציה בין המדינותסימן את תחילת אשר  עידן העצמאות

ניסיונות מספר  לאור ,וזאת. 19 -בסוף המאה הברפובליקה הדומיניקנית האיטית -אנטילאומית אידיאולוגיה 

כחלק מאסטרטגיה שלה לאחד את האי תחת  ,חלקו המזרחי של היספניולה את בחזרה של האיטי לכבוש מצדה

הכוחות הדומיניקנים הצליחו פעם אחר פעם להדוף את המתקפות. ומאמציה נחלו כישלון מאחר  ,אולם .שלטונה

 רצף האירועים והצלחתה של הרפובליקה לשמור על עצמאותה, כהצלחההאליטה הדומיניקנית תיארה את 

את האופן שבו משתקפים היחסים  עיגנה כמו כן, היא 81.מדינהוהקתולית של ההתרבות ההיספנית  בשמירה על

לאור רצף ניסיונות הכיבוש של  ,(1)ראה נספח  הדומיניקנית במניפסט העצמאות של הרפובליקה בין המדינות

 82.המדינותמאפייני ועל בסיס השוני ב האיטי
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“Due to the difference of customs and the rivalry that exists between ones and the others [referring to Haiti 

and the Dominican Republic], there will never be a perfect union nor harmony.” (Lil Despradel, 1974, 86)  

רצף האירועים האמור לעיל עיצב במידה רבה את האופן שבו הרפובליקה הדומיניקנית הגדירה את 

שהיא גזרה עקב האינטראקציה האלימה, לאור זהותה החברתית ביחס להאיטי. שכן, סט המשמעויות 

האגרסיביות של שכנתה, הוא כי האיטי מהווה איום קיומי להישרדות הווייתה כמדינה בעלת מורשת היספנית. 

תהליך הזיהוי של האיטי כאויבת, אשר הושפע ממבנה המאפיינים שלה כרפובליקה שחורה, אף תרם לכך 

אשר תכליתה הוא לייצר  (La Raza Dominicana)גזענית  לאומית שהחברה הדומיניקנית החלה לאמץ תפישה

תפישה זו מבקשת לתאר את הגזע הדומיניקני כ"לבן", עליון ובעל   83הפרדה בין הגזע הדומיניקני לזה של האיטי.

יחוס אבות יכמתכתבת עם דת הוודו ו (Negritud)תרבות ספרדית, וזאת באמצעות ההגדרה של "שחורות" 

במסגרת זו, החברה הדומיניקנית אף אימצה הגדרה רשמית למוצא האתני של העם הדומיניקני. לפיה  84אפריקני.

, על שם הצאצאים של המתיישבים הספרדים והילידים באי, וזאת במטרה להסיר Indio -דומיניקנים נחשבים  כ

שהזהות האתנית של כל קשר לייחוס אבות אפריקני בחברה הדומיניקנית. במסגרת התהליך, המדינה החליטה 

(, וזאת במטרה לייצר הפרדה רשמית בין 2תושבי הרפובליקה תצוין בתעודות הזהות של תושביה )ראה נספח 

 85האיטים לבין דומיניקנים.

ניסיונותיה של האיטי לכבוש את שטחה של הרפובליקה הדומיניקנית לאחר קבלת עצמאותה, משקפים  

שמצד אחד שורשי מכך  הבחנה זו נובעת. לא באופן מלא וברור אם כי במידה מסוימת את זהותה החברתית

, אשר במידה רבה משתקפת לראייתה אצל לתרבות האירופאית שלה איבהב הזהות החברתית של האיטי נטועים

קונצנזוס בדבר  לגבש ו, אולם מצד שני אי יציבות שלטונית לצד כאוס חברתי לא אפשרהרפובליקה הדומיניקנית

בהאיטי בין השנים  השלטונית בין הדרום לצפוןביטוי לכך ניתן למצוא בתקופת ההיפרדות . זהותה החברתית

זהות המנהיג של המדינה, , אשר במהלכה האוכלוסייה השחורה ואוכלוסיית המולטו לא הסכימו על 1811-1820

ית בהאיטי הפוליטיקה הפנימ באותה העת. 1843-1915בין השנים מה שגרר מסורת של אי יציבות שלטונית 

ע גזעי בין האוכלוסיות, כאשר במסגרתה רק מנהיג אחד השלים על רק התנהלה בתנאי כאוס ואלימות אזרחית

התנקשויות  עקבאת כהונתו כראש המדינה, בעוד שעשרים ואחד המנהיגים האחרים לא סיימו את כהונתם 
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, אופיינה בעיקר כלפי 19 -לפיכך, זהותה החברתית של האיטי עד אמצע המאה ה 86אכזריות והפיכות צבאיות.

היא שיקפה איבה אם כי לא באופן אקטיבי פנים כמפולגת חברתית בעוד שכלפי הרפובליקה הדומיניקנית 

 של מדיניות סדירה את התפתחותה פוליטי לצד אי יציבות כלכלית מנעו, היות ואי היציבות מבחינה מדינית

 .ביחס לרפובליקה הדומיניקנית ורהובר

סכסוך על רקע משקעי העבר. אופיין כיחסי המדינות הסטטוס קוו ב 19 -לכך, עד אמצע המאה הבהמשך  

הרפובליקה הדומיניקנית את  הפכו נסיבות נוספותהתפתחותה של תעשיית הסוכר לצד , 19 -בשלהי המאה ה

הוביל לאי יציבות כלכלית אי היציבות בהאיטי ש, בעוד שכנתהלבאופן יחסי יותר ולעשירה לבעלת כלכלה יציבה 

 מתוך תקווהמצב זה עודד הגירה של האיטים לרפובליקה הדומיניקנית, . יותר לענייהאותה  אשר הפכה חמורה

 כוח העבודהאחוז מכלל  95עבודה בתעשיית הסוכר לאור האבטלה החמורה במדינתם. בעקבות כך,  למציאת

 באותה עת היהשהשתכנו לאורך הגבול  הורכב ממהגרים האיטים, אשר 20 -עד אמצע המאה ה בתעשיית הסוכר

 , אולם הרשויותחוקיה באופן לא נעשמירב ההגירה כמו כן, . התעשייההתנהלה שבו החקלאי  למרכז

  87כוח עבודה זול. והמהגרים מהאיטי היוומאחר מכך  ות התעלמוהדומיניקני

בתחילת שנות השלושים החל עידן הדיקטטורה ברפובליקה הדומיניקנית, אשר בחסותה האידיאולוגיה  

רפאל טרוחיו  1930בשנת . 60 -מי לאידיאולוגיה של הממשלה עד תחילת שנות ההפכה באופן רשהאיטית -האנטי

(Rafael Trujillo) האיטית -ומנית אנטיתפישה לא אופיין כבעלאשר רפובליקה הדומיניקנית, ה ותנבחר לנשיא

הוא ראה בהתיישבותם של המהגרים לאורך הגבול כסכנה קיומית לזהות  מובהקת. נוכח גלי ההגירה מהאיטי

באידיאולוגיה  הרחבה תמיכה הציבוריתה לאור הישרדותו הפוליטיתהמשך לתמיכה וכמקור הדומיניקנית, 

ר הגירה בלתי חוקית, נוכח התנועה המסיבית בגבול, מתוך שיקולים כלכליים וניסיון למזעהאיטית. -האנטי

 אולם,(. 2החליטו המדינות לחתום על הסכם להסדרת קו גבול רשמי המקובל על שני הצדדים )ראה תרשים מס' 

ובשל כך גיבש תפישה כי יש , אפקטיבי לעצירת ההגירה המסיבית מהאיטילא הסכם כפתרון טרוחיו ראה ב

 טרוחיו נקט בצעד רדיקלי, אשר במסגרתו לשם כך. הדמוגרפילהעביר את הגבול תהליך "דומיניקניזציה" במובן 

לנוע לעבר הגבול ולטבוח במתיישבים ומהגרים האיטים ששהו באזור.  1937בשנת הוא הורה לצבא הדומיניקני 

                                                           
86 Metz, Helen Chapin, ed. "Dominican Republic and Haiti: country studies." Library of Congress, 2001. 
87 Baud, Michiel. "Race and nation in the Dominican Republic." New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische 
Gids 76.3-4 (2002): 312-321.  
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האיטים  12,000של  לרציחתםהוביל על פי ההערכות  (Parsley Massacre)"טבח פרסלי" רצח העם אשר נודע כ

  88לאורך הגבול.

 89הגבול הרשמי בין המדינות: חתימת ההסכם לקביעתמפת היספניולה לאחר  - 2 מס' תרשים

 

בראייה קונסטרוקטיבית פעולה זו משקפת מדיניות רדיקלית, אשר מגשימה אינטרסים הנגזרים 

הסבר . אחר"תוך מתן פרספקטיבה להאיטי כ" התעצבשל הרפובליקה הדומיניקנית מהאופן שבו ה"עצמי" 

במישור הפנימי כאוטוריטרית וכלפי חוץ כגזענית.  נבנתה האופן שבו זהותה החברתיתמתבסס על  להבחנה זו

היות ובזמן שמשטר אוטוריטרי מאפשר לעומד בראשו לרכז סמכויות ולקבל החלטות בהתאם להשקפותיו, 

תפישה גזענית חברתית המעוגנת על בסיס נרטיב משותף מהווה בו זמנית ככר להתפתחות ההשקפה וכבסיס 

המאפשרת את המשך הישרדות  ,פעולה זו מחייה שגרה מדיניתעולה כי  מתוך כך,"מוסרי" להוצאתה לפועל. 

  .הווייתה של הרפובליקה הדומיניקנית כמדינה בעלת מורשת היספנית

בגבול יחסי המדינות הידרדרו באופן דרסטי, אשר התבטאו בעיקר בביקורת בעקבות אירועי הטבח 

 ביחס לאותו אירוע תגובתה של האיטייש להדגיש כי עם זאת,  חריפה מצדה של האיטי והקהילה הבינלאומית .

 של האיטי הפסיבית בהקשר לכך, תגובתה 90.לשכנתה שהיא רוחשת האיבה העמוקה למרות ,כפסיבית התאפיינה

ואותו  מאחר ולגת ובמצב של אי יציבות פוליטית.המאופיינת כלפי פנים כמפ ,החברתית מתכתבת עם זהותה

                                                           
88 Howard, David John. Colouring the nation. University of Oxford, 1997. 
89 Sagás, Ernesto. Race and politics in the Dominican Republic. Gainesville: University Press of Florida, 2000, pp 42. 
90 Metz, Helen Chapin, ed. "Dominican Republic and Haiti: country studies." Library of Congress, 2001. 
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גיבוש מדיניות  יצירת זהות חברתית יציבה, וכפועל יוצר מכך מונעת בדבר  קונצנזוס המבנה מונע ממנה לגבש

רצף השגרה המדינית של האיטי מצוי במצב  מתוך כך, עולה ההבחנה כיברורה כנגד האגרסיביות הדומיניקנית. 

לכך ניתן  הסבר .ברורה תמידית, מה שמוביל להיעדר תחושת הווייה כמדינה בעלת זהות עצמית של קטיעות

 חברתיההפוליטי,  ובאותה התקופה מצבה היות, 90 -למצוא במאפיינים של יחסי המדינות עד סוף שנות ה

שגרה מדינית ניהול ל בכל הנוגעאותה לפסיבית  שהפך, מה הוסיף להידרדר ולעודד אי יציבותכלכלי של האיטי וה

 91.ביחסים ביניהם צד החזק והאקטיביביחס לשכנתה שתהווה ל

זתה בתודעה של להעמיק את אחי הוסיפההאיטית -עידן הדיקטטורה האידיאולוגיה האנטי בחסות 

. הפרקטיקה של יםהאיטי-אנטירעיונות תהליכי פוליטיזציה וסוציאליזציה של  עקבהציבור הדומיניקני, 

 -שנות ה סוף עדונמשכה כלי פוליטי החלה בתקופת כהונתו של טרוחיו האיטית כ-השימוש באידיאולוגיה האנטי

מיתוג ההגירה  וזאת על ידי, ציבורית במשטר  תמיכהלהייתה לייצר בסיס המרכזית מטרתה  .המאוחרות 90

ביטוי לכך, ניתן למצוא  בעלת מורשת היספנית.מהאיטי כאיום דמוגרפי להמשך הישרדותה של הרפובליקה כ

 ,(Joaquín Balaguer)חואקין באלגר בין  90 -באמצע שנות ה שהתקיימה לנשיאות במסגרת מערכת הבחירות

גר החלו להפיץ כרזות של באל תומכיו. (José Francisco Peña Gómez)פנייה גומז מועמד האופוזיציה  לבין

מורשת ההיספנית של המדינה, , לאחר שבאלגר הציג אותו כאיום להמשך ה(3גזעניות כנגד פנייה )ראה נספח מס' 

האיטיים -החל תהליך סוציאליזציה של רעיונות אנטי אותה העתב. כמו כן, והאיטיים וצבע עור בשל שורשיו

מוסדות החינוך הציבוריים והתקשורת המקומית החדרת הרעיונות במסגרת , באמצעות בחברה הדומיניקנית

לצד קיומם של תהליכיי סוציאליזציה  מקרב הדרג הפוליטי  בתמיכה ציבורית השילוב של הצורךוהלאומית. 

 92האיטית.-האיטיים, הבטיחו את המשך קיומה של הזהות החברתית ברפובליקה הדומיניקנית כאנטי-אנטי

האיטית -יחסי המדינות אופיינו כקרים לאור משקעי העבר והאידיאולוגיה האנטי 20 -במהלך המאה  

בהגדרת יחסי  סוגיית ההגירה מהאיטי תפשה מקום מרכזימאותה העת והילך, שהושרשה בחברה הדומיניקנית. 

ההגירה הנוקשה לצד יחס מפלה על רקע גזעני הן מצד הממשל והן מצד החברה מדיניות המדינות, וזאת לאור 

המורה על גירוש  (233-91גיבש מדיניות )צו בית משפט מס' ממשל באלגר  1991, בשנת כדוגמא לכך. הדומיניקנית

ברטראן -ז'אןכתגובה להאשמות של נשיא האיטי  ,60ומעל לגיל  16מידי של מהגרים בלתי חוקיים מתחת לגיל 

                                                           
91 Sagás, Ernesto. Race and politics in the Dominican Republic. Gainesville: University Press of Florida, 2000. 
92 Ibid. 
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 כי מהגרים מהאיטי עובדים בתעשיית הסוכר הדומיניקנית בתנאי עבדות, (Jean-Bertrand Aristide) אריסטיד

  93.כאשר הצבא החרים לרבים מהמגורשים את רכושםהאיטים  מהגרים 55,000מה שהוביל לגירושם של 

 שהאחרונה למרותהחל תהליך דמוקרטיזציה ברפובליקה הדומיניקנית ובהאיטי,  20 -בסוף המאה ה

סומן כפוטנציאל לתחילתה של דרך חדשה  מצב זה ון תכופים.מאי יציבות פוליטית ומחילופי שלט תסובל עדיין

בהאיטי  (René Préval)ביחסים בין המדינות. באותה העת, הבחירה במנהיגים צעירים, כדוגמת רנה פרבל 

ברפובליקה הדומיניקנית, נתפשה כתחילתו של מודל הנהגה חדשני אשר  (Leonel Fernández)פרננדז  ליונאלו

המדינות מטעם הוקמה  21 -עשור הראשון של המאה המסגרת הב אכןיכול להוביל לשיפור ביחסי המדינות. ו

חקיקה אולם,  94מצדו של פרננדז בהאיטי.דיפלומטי לניסוח הסכמים חדשים, ואף נרשם ביקור  בילטרליתוועדה 

מתמשכת בדבר סוגיית ההגירה ברפובליקה הדומיניקנית, הקשתה על מהגרים האיטיים ותושבים דומיניקנים 

נוכח  לבעלי חשיבות משנית דיפלומטייםתהליכים ממוצא האיטי להירשם כאזרחים, ובכך הפכה את אותם 

אופיינו כשנים של ניסיון  2010, יחסי המדינות עד שנת בהמשך לכך סוגיה זו.בין המדינות בדבר חילוקי הדעות 

  95ברפובליקה הדומיניקנית. התקרבות בין הצדדים, אולם תחת קשיים נוכח סוגיית ההגירה

 :2010רעידת האדמה בהאיטי בשנת 

 אשר רעידת אדמה בהאיטיהתרחשה אחר הצהריים )שעון מקומי(  16:53 בשעה 2010בינואר  12-ב

 25-כ התרחש . מוקד האסון(Port-au-Prince)פרינס -או-פורט כולל עיר הבירה במדינה רבים החריבה חלקים

 של שתי רעידות נוסף רצףלאחר מכן התרחש  כאשר בסולם מגניטודה, 7.0 -נמדדה כועוצמתו  מהבירהק"מ 

מיליון בני אדם, כשליש מכלל  3-כ על פי הערכות .בסולם מגניטודה 5.7-ו 6.0-ב שנמדדועוקבות  אדמה

יש להדגיש כי הנתונים רעידת האדמה. של  ישירההפגיעה הבדרכים שונות כתוצאה מהאוכלוסייה במדינה, נפגעו 

מניין ממשלת האיטי , אולם על פי הדיווח של (2)ראה טבלה  אודות מניין ההורגים השתנה ממקור למקור

מיליון  1.2 -נעדרים ו 383אלף פצועים,  300מהאוכלוסייה(,  2%-)כ אלף הרוגים 223,439 -על כ ההורגים עמד

, בתי ספר, בתי חולים ומבני ממשל ביניהם בתים, הפגיעה הובילה לקריסתם של אלפי מבנים כמו כן,עקורים. 

                                                           
93 Ferguson, James. The Dominican Republic: beyond the lighthouse. Latin America Bureau, 1992.  
94 Sagás, Ernesto. Race and politics in the Dominican Republic. Gainesville: University Press of Florida, 2000. 
95 Fumagalli, Maria Cristina. On the edge: Writing the border between Haiti and the Dominican Republic. Vol. 4. Oxford 
University Press, 2015.  
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מגדל הפיקוח של שדה התעופה  .רחבי המדינהבותשתיות תחבורה המים , שירותי שירותי החשמלולקריסה של 

 96דולר. מיליארד 14-8בין  נאמדהנזקים של המדינה  היקף כאשר .חרב גם הוא והנמל הימי נפגע קשותבבירה 

 97שונים: מקורותדיווחים אודות מניין ההורגים בהאיטי בעקבות רעידת האדמה על פי  – 2טבלה מס' 

 

על מנת שיוכל  וסיפקו מכ"ם נייד לשדה התעופה אמריקאיםהתגייסו כוחות  לשקם את האיטי בניסיון

של  שדה התעופהו דרך הנמל והגיעסיוע ראשוני  אספקתשל  מכליות 1,500-להמשיך לפעול להעברת סחורות. כ

אסון הטבע ניתן דגש בשבועיים הראשונים שלאחר  הנמל של הרפובליקה הדומיניקנית.באמצעות האיטי, כמו כן 

ממשל , אולם חסה וכן אספקת מזון ומים נקייםפצועים, אספקת סיוע רפואי, בתי מעל סיוע באיתור וחילוץ 

הסיוע וארמון הנשיאות.  לתפקד בתנאים מאולתרים, נוכח ההרס שפקד גם את מבנה הפרלמנט נאלץהאיטי 

                                                           
96 Daniell, J. E., B. Khazai, and F. Wenzel. "Uncovering the 2010 Haiti earthquake death toll." Natural Hazards and 
Earth System Sciences Discussions 1.3 (2013): 1913-1942.  
97 Ibid, pp - 1938. 
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חודשיים , כאשר כהעולם(, ארגונים ותורמים פרטיים מדינות מרחבי 116הגיע ממדינות רבות )לפחות  להאיטי

 98.לטובת שיקומה של האיטי מיליון דולר 712.9-גויסו כ לאחר רעידת האדמה

פתחה את שעריה לצוות הייתה לראשונה שהגיבה לאסון בהאיטי, כאשר היא  הרפובליקה הדומיניקנית

על מנת לסייע ולתאם  ,שהוקם בשטחה (U.N. Stabilization Mission in Haiti - MINUSTAH) האו"ם

לאור המצב הכאוטי  צבאיים בין הצבא הדומיניקני וגורמי סיוע נוספים במדינה.-פעילויות של צוותים אזרחיים

 מדינהשטח הברחו לשטח הרפובליקה הדומיניקנית וטופלו בתשעה בתי חולים באלפי עקורים  מאותבהאיטי, 

אספקת אוכל ושתייה, על ידי מתן להאיטי  יבה את הסיועהרח הרפובליקה הדומיניקנית ,כמו כן. לאורך הגבול

אמבולנסים, סיוע  8, נמרץ טיפוללקליניקות ניידות  8רופאים,  46 -אשר מנו כ שליחת צוותי הצלה ושיקום

. בין היתר, במטרה לסייע בשיקום תשתיות קריטיות בהאיטי היא בנפגעים בהעברת עזרה הומניטרית וטיפול

בשבוע שלאחר האסון, טכנאים לבניית מערכות התקשורת במדינה.  20-ו יחידות של ציוד בנייה 100-כ שלחה

מיליארד  10סיוע של  תכניתפעל להעברת תרומות וכן הציע  זאונל פרננדינשיא הרפובליקה הדומיניקנית דאז, ל

   99דולר לחמש שנים להאיטי.

בחודשים הראשונים לאחר רעידת האדמה האינטראקציה בין המדינות הותירה רושם של התקרבות בין 

הצדדים. ביטוי לכך ניתן למצוא בתחייתה של הוועדה הבילטרלית, לאחר שלא התכנסה במשך שנים אחדות לפני 

ופרננדז, והכריזו משלחות המדינות בראשות פרבל  2010התרחשות האסון בהאיטי. במסגרתה, התכנסו ביולי 

 2010בתחילת במקביל לכך, בפומבי על התחייבותם להתמודדות עם האתגרים השונים העומדים בפני המדינות. 

נכנסה החוקה הדומיניקנית החדשה לתוקף, ובמסגרתה חל תיקון בהגדרת הזכאות לאזרחות דומיניקנית 

(. לפיכך, המגעים הדיפלומטיים היו 4פח המאפשר שלילת אזרחות לילדיהם של מהגרים בלתי חוקיים )ראה נס

מצויים בגדר ניגודיות ביחס להתפתחות במדיניות הפנים של הרפובליקה הדומיניקנית. אולם, באותה העת 

זרקורי הקהילה הבינלאומית הופנו כלפי מנהיגי המדינות מתוך ציפייה למגעים שיובילו לפיוס בין הצדדים, מה 

 100ן על ידי הרשויות הדומיניקניות ולסלילת דרך להמשך המגעים בין הצדדים.שהוביל לדחייה של אכיפת התיקו

 

                                                           
98 Margesson, Rhoda, and Maureen Taft-Morales. "Haiti earthquake: Crisis and response." Library of Congress 
Washington DC Congressional Research Service, 2010.  
99 Ibid. 
100 Kristensen, Kare, and Bridget Wooding. "Haiti/Dominican Republic: upholding the rights of immigrants and their 
descendants." Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) Report, Oct (2013).  
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 החרפה ביחסים: –יחסי המדינות לאחר התרחשות האסון 

הנדיב הסיוע , בהאיטיאופיינה כתקופה של ניסיונות התקרבות בין הצדדים נוכח הטרגדיה  2010שנת 

של הרפובליקה הדומיניקנית הובילה להשלכה  הסיועאולם, . והטון הפייסני באינטראקציה ביניהם שכנתהשל 

משנית, אשר באה לידי ביטוי בהישארותם של אותם מאות אלפי פליטים האיטים בשטחה, עקב פתיחת הגבול 

תנועה מוגברת של פליטים בגבול ל מצב זה הובילומתן אשרות כניסה במטרה לספק טיפול רפואי בנפגעי האסון. 

מתן שירותים בענף הבנייה ו מתוך ניסיון למצוא תעסוקה ,בליקה הדומיניקניתלעבר הערים הגדולות ברפו

 87.3 -אלף מהגרים, המהווים כ 458,233 -מספר המהגרים ממוצא האיטי עמד על כ 2012בשנת  101יים.כלל

. כמו כן, באותה השנה מספר הילודה של ברפובליקה הדומיניקניתאחוזים מכלל אוכלוסיית המהגרים 

אחוזים מכלל הילודה בקרב  86 -אלף ילדים, המהווים כ 209,912אוכלוסיית המהגרים מהאיטי עמד על 

י מפקדי אוכלוסין שנערכו ברפובליקה הדומיניקנית מראים כ לשם ההשוואה, 102.במדינהאוכלוסיית המהגרים 

 2012אחוזים מהאוכלוסייה הכללית, בעוד שבשנת  3.30 -על כ האיטי עמדאחוז התושבים ממוצא  2010בשנת 

   103אחוזים. 7.1 -אחוז התושבים ממוצא האיטי עמד על כ

נוכחותם המוגברת של פליטים, מהגרים בלתי חוקיים ודומיניקנים ממוצא האיטי בערים בהמשך לכך, 

האיטיים בקרב החברה הדומיניקנית בטענה -רגשות אנטי עוררהדומינגו וסנטיאגו, -כדוגמת סנטוהגדולות 

אפילו בעיתונים  יתרה מכך, .במדינה מחלת הכולרה ואף הובילה להתפרצותשנוכחותם מגבירה פשיעה, אבטלה 

לאחר  מהאיטי בהקשר לסוגיית ההגירה בעלות מאפיינים גזעניים הפופולריים החלו לפרסם קריקטורות

הפגנות ומחאות , אשר הובילה להתעוררות לאומית ההחל (. בעקבות המתיחות5התרחשות האסון )ראה נספח 

. האלימות כנגדמקרי מספר כנגד האוכלוסייה האיטית ברפובליקה הדומיניקנית, ואף ל בעלות מאפיינים עוינים

החלו הרשויות המקומיות לאכוף בצורה מוגברת את התיקון בחוקה, מה שהוביל לגירושם  2011בתחילת כמו כן, 

ציבורית מחאה של השילוב בהקשר זה, עולה כי  104נחשדו כבעלי מסמכים מזויפים.ים אשר האיטאלף  40,071של 

                                                           
101 Kristensen, Kare, and Bridget Wooding. "Haiti/Dominican Republic: upholding the rights of immigrants and their 
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Tracy Robinson and Paulo Vannuchi. “the Situation of Human Rights in the Dominican Republic.” Inter-American 
Commission on Human Rights Report, Organization of American states (OAS), Dec (2015). 
103 OECD/CIECAS (2017), Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Dominican 
Republic, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris. 
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חברה ב האיטית-על המשך קיומה של האידיאולוגיה האנטי עידהממפלה, אכיפה לצד מדיניות הגירה נוקשה ו

 .לאחר התרחשות האסון המגעים הדיפלומטיים על אף הדומיניקנית,

 תגובתה בעקבותלכדי משבר  ביחסי המדינות, אשר החריפה היווה כמקור למתיחות גואה רצף האירועים

ה להגיב באמצעות הטלת חרם כלכלי, שבמסגרתו נאסר ממשלת האיטי החליט 2013בתחילת . של ממשלת האיטי

באותה העת, בשל החמרה באופן שבו הרשויות  105פלסטיק מהרפובליקה הדומיניקנית. ייבוא עופות ומוצריעל 

מצבם של המהגרים ההאיטים הוסיף להחמיר. היות והרשויות  ומיניקניות פרשו את התיקון בחוקההד

לאחר  ,כדוגמת שירותי בריאות והרשמה למוסדות חינוך ,ותים בסיסייםגישה לשיר הדומיניקניות מנעו מהם

אולם, הביטוי הקיצוני ביותר להידרדרות ביחסי  106.נחשדו כמחזיקים במסמכים לא תקיניםשרבים מהם 

אשר קבע כי יש להחיל את , 2013לספטמבר  23-המדינות התגלם בהחלטת בית המשפט העליון הדומיניקני ב

 . (6)ראה נספח  1929 התיקון בחוקה באופן רטרואקטיבי על כל המהגרים שנכנסו למדינה משנת 

של תושבת דומיניקנית ממוצא להסדרת אזרחות  בקשה דיון שנערך בדבר תקבלה לאחרזו ההחלטה 

יש להדגיש כי הממשלה לאור הפרשנות המחמירה בחוקה. נשללה על ידי הרשויות  שהאזרחות שלהלאחר  ,האיטי

אכפה את החלטתו בצורה מוגברת. בשל  ואףהדומיניקנית הגיבה בצורה פסיבית להחלטת בית המשפט העליון, 

הדומיניקנית.  של אלפי האיטים ברפובליקהם ,ואף לעזיבה מרצון החלה אכיפה מוגברת אשר הובילה לגירוש כך,

האיטי הצהירה כי רוב האוכלוסייה האיטית המיועדת להיות מגורשת מהרפובליקה בתגובה לכך, ממשלת 

את הרפובליקה הדומיניקנית לאחת מצב זה הפך  107ת האיטית.אזרחו הדומיניקנית איננה זכאית לקבלת

שיאה של ההחרפה  108.םהאיטי פליטיםאלף  210,000 מדינה הגדולה בעולם, עםהמדינות עם אוכלוסיית מחוסרי 

מה שהוביל  ,ביחסים בין המדינות הגיעה עם ההחלטה של האיטי להחזיר את שגרירה לרפובליקה הדומיניקנית

באותה העת לניתוק המגעים הדיפלומטיים בין הצדדים, ולהמשך הסכסוך על רקע משבר הפליטים עד עצם היום 

 109הזה.
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 יוון טורקיה: יחסי מקרה בוחן

בפרק זה אבחן את יחסי יוון טורקיה תוך מתן התייחסות למודל ניתוח מקרי הבוחן שבניתי. תחילה, אתאר כיצד 

, וכן אנתח את קדמה לעצמאותם ובהקשר לסכסוך ביניהןעל בסיס ההיסטוריה ש העמיםהתפתחו הנרטיבים של 

התפתחה זהותן החברתית של  . לאחר מכן, אתאר ואנתח את האופן שבוהאופן שבו התעצבה זהותן התאגידית

שלאחר קבלת התקופה האינטראקציה בין הצדדים מהמדינות ברקע הסכסוך בין הצדדים, וזאת במסגרת 

התרחש בטורקיה בשנת שאתמקד באירוע אירוע רעידת האדמה . לאחר מכן, 20 -שלהי המאה העצמאותן ועד 

בעת  נוכח הסיוע היווני ינטראקציה ביניהן, אעמוד על היקפיו והשלכותיו, וכן אתאר את מאפייני הא1999

לבסוף אבחן האם התרחשו שינויים בקרב המדינות לאחר התרחשות האסון  ההתמודדות עם השלכות האסון.

 ובעקבות מתן הסיוע היווני, והאם וכיצד הם השפיעו על היחסים ביניהן בטווח הארוך.

 של המדינות: ההיסטוריים התפתחות הנרטיבים

יסטוריה של העמים שקדמה של יוון וטורקיה הנרטיבים של המדינות הובנו על בסיס הה בוחןהבמקרה 

. אולם בשונה מהמקרה בוחן של האיטי והרפובליקה הדומיניקנית, יוון וטורקיה עיצבו את הנרטיבים לעצמאותן

ם אשר אינטרסים לאומיי שישרתובמטרה  וזאתהיסטוריות,  על בסיס "עובדות" באופן מניפולטיבי שלהם

 , ניתן להבין כי מתן רקע אודות ההיסטוריהלפיכך .התעצבו בצל הסכסוך ביניהן לאחר קבלתן עצמאותן

וכפועל יוצא מכך איננו מספק  נו מתאר את הבסיס לעיצוב זהותן התאגידית,נשל המדינות אי ה"אובייקטיבית"

קע אודות ההיסטוריה של העמים, תובנות אודות המאפיינים של מבנה זהותן התאגידית. בשל כך, לא אספק ר

במטרה לעצב את  "עובדות" היסטוריותב השתמשואופן המניפולטיבי שבו המדינות אתמקד ב ובמקום זאת

ומתוך כך, הניח את היסודות לאופן שבו זהותן החברתית עתידה להתעצב, . נרטיב המשרת אינטרסים לאומיים

 וזאת על בסיס זהותן התאגידית.

, כאשר נקודת המוצא בהקשר לכך, שתי המדינות מאמינות כי הסכסוך ביניהן מאופיין כקדמוני ונצחי 

ביזנטיים לבין הבין היוונים  (Battle of Manzikert)בקרב מנזיקרט  1071שלו מתחילה בימי הביניים בשנת 

מידי  בכיבוש קונסטנטינופול, השלב הראשון במפגש בין העמים הסתיים זו על פי תפישה ם.וקיהטורקים הסלג'

היוונים  אשר אותה 1453-1821השלב השני מתייחס לתקופה בין השנים ו, 1453בשנת  על ידי מחמד השני היוונים
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האימפריה העות'מאנית, בעוד שהטורקים מגדירים אותה כמודל בתקופת  טורקישנות כיבוש  400 -מגדירים כ

     110תרבותיות.-לסבלנות ורב

 רעיוניתכמסגרת גם התפישה הקדמונית אודות שורשי הסכסוך איננה מצויה בגדר אמונה גרידא, אלא 

של רצופות שנים  3000בהקשר היווני, הנרטיב הדומיננטי מתאר . הנרטיבים של העמיםעיצבה את אשר 

תקופות שונות , וזאת על בסיס שילוב (Homeric)ים ייווני עוד מהימים ההומרהעם הקיומו של והיסטוריה 

הטורקי, הנרטיב ההיסטורי מתחלק לשתי תזות בהקשר . בתהליך הבניית הנרטיב היווני מההיסטוריה היוונית

הנרטיב הטורקי נשלט על ידי תזה  1920-1950, בין השנים ראשיתתקופות שונות. מסגרת דומיננטיות בלאשר היו 

הציוויליזציות אשר תרם ליצירת  ,כעם עתיק הטורקים מתוארים בו היסטורית המייצגת עבר טורקי מפואר

והילך שולטת  1970, משנת שניתבהמשך ההיסטוריה.  לאום מדינות ולהיוולדן שלהעתיקות במזרח התיכון 

ת המייצגת קשר בין זהות טורקית לזהות אסלאמית, וזאת באמצעות תיאור אסלאמי-התזה הטורקית

ואף הציל  ת האסלאםהעות'מאנית כעם אשר קיבל על עצמו אאימפריה בים אחרים יהסלג'וקים ואבות טורק

ת של עמים ורואה במורשת העות'מאנית והטורקית כנעלה ביחס למורש כמו כן, אותה התזה. אותה מדעיכה

  111ממנה מבחינה אתנית ודתית. נבדליםאחרים אשר 

ים כגון מאפיינים תרבותיו היסטוריה של העמיםהוטורקיה נרקמו על בסיס  התאגידית של יוון ןזהות

לעצב , במטרה בצורה מניפולטיבית שילבו בהן "עובדות" היסטוריות גם , הםאולם שפה, דת והשתייכות אתנית.

. מבנה הזהות התאגידית של יוון אינטרסים בסיסיים הנגזרים מהסכסוך בין הצדדים נרטיבים כבסיס להגשמת

 3000היסטוריה בת  בעלאוסף פרטים בעל נרטיב משותף, אשר לפיו יוונים רואים בעצמם כעם מאופיין כמורכב מ

את במבנה שלה משלבת גם היא באופן מניפולטיבי של היוונים בעת העתיקה. אולם,  וכצאצאים ישירים ,שנים

היוונים  זה, בהקשר. שלה מהווה לאויב המסורתי , אשרברברי וחסר תרבותעם  העם הטורקי הינוהתפישה כי 

 סביבתםלשיטתם כ הנתפשת "התרבותיתאירופה "אותם מ אשר ניתק כגורםרואים בתקופת הכיבוש העות'מאני 

אוסף פרטים בעל נרטיב משותף, מ מאופיין כמורכבהתאגידית של טורקיה  זאת, מבנה הזהותהטבעית. לעומת 

לקהילות אתניות  היחסהמאופיינת כסבלנית ב מפוארת, מורשת עות'מאניתמ חלק עם הטורקי הינוהאשר לפיו 

את גם הקשר המניפולטיבי, זהותה התאגידית של טורקיה משלבת ב .וכמעודדת פלורליזם תרבותי ודתיות שונות
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, לצד קהילות אחרות כדוגמת הקהילה הארמנית, צמחה ושגשגה בעת העות'מאנית הקהילה היווניתכי התפישה 

  112אחרות. אף יותר מאשר קהילות מוסלמיות

 שבמסגרתו עוצבה ההקשרעולים הבדלים בדבר , של העמים הנרטיביםכאשר בוחנים את תהליך הבניית  

. בהקשר הטורקי, שינויים טריטוריאליים לאורך ההיסטוריה, החל לאחר עצמאותן של המדינות זהותן הלאומית

סממן מרכזי הטורקית, הפכו לעצמאות בעת קבלת המהתרחבותה של האימפריה העות'מאנית ועד הצטמקותה 

טרם  ,ההיסטוריה הטורקית לאורךשונות והשליטה בטריטוריות . היות ת הטורקיתובהבניית הנרטיב והלאומי

משמעותה בשל כך, עבר שונה בתהליך התפתחותה של הלאומיות הטורקית.  בכל אחת מהן תעצמאותה, מסמל

הטריטוריאלי שבמסגרתו היא  ובהקשרשל זהות לאומית טורקית הינה הכרה בעבר ההיסטורי המפואר 

בות רבה בהגדרת הלאומיות לעומת זאת, המקרה היווני מדגיש את מימד הזמן כאלמנט בעל חשיהתפתחה. 

 האימפריה הביזנטית ,ניתהחל מהתקופה ההל תקופות שונות בהיסטוריה היוונית מגשר בין והואהיות  היוונית,

 הנצרותלבין העבר הפגני סינתזה בין מאפשר בהקשר לכך, רצף היסטורי  ועד יוון המודרנית של היום. הנוצרית

לאומיות ה בהגדרת מרכזיהמהווה לחלק  נוצרית-ליצירת מסורת הלניתכבסיס  ומיצובו ,אורתודוקסיותה

  113.המודרנית יווניתה

עיצבו נקודות מבט שונות ופופולריות בקרב העמים. נקודת המבט בהמשך לכך, הנרטיבים של שני העמים  

היוונית מדגישה כי הטורקים הם אויביהם האכזריים והעתיקים ביותר, מאחר והם פלשו וכבשו אדמות אשר 

ת הנקודה שהם חיו כעם תחת שייכות לעם היווני עוד בעת העתיקה. כמו כן, בראייה נרטיבית היוונים מדגישים א

עד אשר הם שיחררו  עבדות קשהלהם היו נתונים  במהלכן כאשרפות, משך ארבע מאות רצובני אכיבוש עות'מ

 אירופה התרבותית.ולהתאחד עם ם להגשים את גורל ובכך יכלו, בצורה הרואית מהעול העות'מאניאת עצמם 

בעידן המודרני הינם צאצאים של קבוצה נוצרית מעורבבת מנגד, נקודת המבט הטורקית מדגישה כי היוונים 

לאחר ושהייתה נתונה תחת שלטון ביזאנטי, וכי אין להם שום קשר לייחוס אבות יווני קדום כפי שהם טוענים. 

על ידי האימפריה העות'מאנית, אותה הקבוצה הייתה נתונה תחת שלטון שהאימפריה הביזאנטית נכבשה 

כמו כן, הנרטיב הטורקי מדגיש כי אותה הקבוצה מרדה בשלטון סגרתו הם שגשגו. שבמ ותתרבותי-רבהמקדש 

                                                           
112 Heraclides, Alexis. "The essence of the greek-turkish rivalry: national narrative and identity." The London Scholl of 
Economics and Political Science, 2011. 
113 Schissler, Hanna, and Yasemin Nuhoglu Soysal, eds. The nation, Europe, and the world: Textbooks and curricula in 
transition. Berghahn Books, 2005.  
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העות'מאני ללא כל סיבה מוצדקת ובאמצעות סיוע זר, כנגד אלו אשר הטיבו עם הקהילה שלהם, וזאת במטרה 

 114לצייר את היוונים ככפויי טובה.

באופן רטרוספקטיבי מאשר על לאור האמור לעיל, עולה כי הנרטיב ההיסטורי של העמים התעצב יותר 

מתקופות שבהן הקהילות שלהן בסיס עובדות היסטוריות. היות והעמים נוטים לשכוח ולהתעלם באופן מכוון 

קיום, בשגשוג הדדי ואף השפיעו זה על זה מבחינה תרבותית. וזאת בשל אירועים דרמטיים שהתרחשו -חיו בדו

שונה, מלחמת יוון טורקיה וחילופי אוכלוסיות בין הצדדים כדוגמת מלחמת הבלקן הרא 1912-1924בין השנים 

בסיס כמהווה  העמיםהתאגידית של  הניגודיות במבנה הזהות, כך מתוך  115בסדר גודל של מיליוני אנשים.

כנגזרת של זהותן אופן שבו ה"עצמי" של המדינות משתקף ביחס ל"אחר" ה עוצבאשר על גביו קונפליקטואלי, 

 .במדיניותןהחברתית, וכפועל יוצא מכך 

 :התפתחות תפישת ה"עצמי" ביחסי יוון טורקיה –זהות חברתית 

ם אשר עיצבו ההיסטוריה של הסכסוך בין יוון לטורקיה בעידן המודרני הינה ארוכה וגדושה באירועי 

תקומתן של יוון וטורקיה כמדינות לאום, עצם ב מתגלמיםהמרכזיים שבהם במידה רבה את זהותן החברתית. 

. מלחמת העצמאות בפרקי זמן שונים לאורך ההיסטוריה היות והן השיגו את עצמאותן כתוצאה ממלחמה ביניהן

 ,של היום מדינה הטורקיתל הקודמתכנגד האימפריה העות'מאנית,  1821-1829של יוון התרחשה בין השנים 

ר עיצבו את קו הגבול הנוכחי שלה. אש הראשונה היא כבשה ממנה שטחים רביםכאשר מאותה נקודה ועד מלה"ע 

אשר כנגד יוון,  1919-1922מלחמת העצמאות התרחשה לאחר מלה"ע הראשונה בין השנים  במקרה של טורקיה

זהותן מתוך כך, . על עצמאותה 1923והכריזו בשנת  הצבא היווניכוחות  גברו על בסופה הכוחות הטורקים

" האחרתפישת ה" שהוביל אותן למסגר את מה ,המדינותבין מפוזיציה של מאבק  נבנתהת של המדינות החברתי

  116".רע"צד "טוב" אל מול צד כ באופן דואלי" עצמיביחס ל"
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115 Heraclides, Alexis. "The essence of the greek-turkish rivalry: national narrative and identity." The London Scholl of 
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116 Mavrogenis, Stavros, and Ilan Kelman. "Perceptions of Greece-Turkey disaster diplomacy: Europeanization and the 
underdog culture." Mavrogenis, S. and I. Kelman (2013): 73-104.  
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“… By portraying the other side as evil and full of negative traits, one projects those parts of oneself that 

he/she tries to deny … In this context, Greeks and Turks have become the ‘significant negative other’ ...  In 

the identity formation of Greeks and Turks ‘chosen traumas’ and ‘chosen glories’ are essential ingredients.” 

(Heraclides Alexis, 2011, 14) 

 יווןל וכן ביחס לאחר עצמאותה, כתוצאה מתהליכים פנימיים התעצבהזהותה החברתית של טורקיה  

החל בטורקיה תהליך חילון  1923. בהקשר הפנימי, בשנת כפועל יוצא של אינטראקציה עוינת בין הצדדים

חברה למעבר מחברה מסורתית את הומודרניזציה תחת הנהגתו של מוסטפה כאמל אטאטורק, אשר שיקף 

דחייתו של ללחברה המערבית, וכן  שאיפה להשתייכות כמקורבעיניי הטורקים  היווה תהליך זהמודרנית. 

בכל הנוגע לאינטראקציה עם יוון,  117.בטורקיהוחיי החברה  הפנימית האסלאם כמודל לעיצוב הפוליטיקה

 בשלוזאת  בריבונותה.ן אדמות נוספות ופגיעה הושפעה רבות מהחשש של אובד של טורקיה מדיניות החוץ

אשר לטענת הטורקים , על ידי יוון אדמות משטחה של האימפריה העות'מאנית סיפוח הזיכרון ההיסטורי בדבר

מתוך כך,   118.בניסיון להשתלט על כל קפריסין ועל חלקים בים האגאימדיניותה הרוויזיוניסטית ב הינה ממשיכה

דש ערכים מערביים ופרוגרסיביות מודרנית במישור מבנה זהותה החברתית של טורקיה מאופיין מחד כמק

אשר נתפשת  אגרסיביתהמאופיין כחשדני במובן של אי אמון בכוונותיה של יוון כלפי חוץ , ומאידך הפנים

 . על ריבונותה של טורקיה כמאיימת

תהליך , בעת העתיקה של העם היווניהיסטורי זיכרון ס על בסי התעצבההחברתית של יוון זהותה  

הצורך של יוון בדבר מתן דימויים המבקשים לתאר לשכנתה.  ביחסטורקיה ועוצמה קשה נמוכה דמוניזציה של 

כהופכי החיובי ביחס  עצמה את טורקיה כאומה ברברית, נחשלת ולא דמוקרטית, נגזרים מהרצון לשקף את

 מצב זהשכן,  .וזאת על ידי הדגשת העבר של העם היווני בעת העתיקה כעמוד התווך של הציביליזציה .לשכנתה

ובכך לייצר קשר ושייכות לתרבות , דמוקרטיתו מדינה מפותחת, מודרניתתדמית של  לעצמה לעצבליוון  מאפשר

היוותה כבסיס ליצירת כמו כן, ההכרה של יוון בכך שכוחה הצבאי ביחס לשכנתה הינו נמוך יותר,  119.האירופאית
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וקלמן  (Stavros Mavrogenis)לדידם של מברוגניס . נתון תחת איום קיומי מצדה של טורקיההתדמית הקורבן 

)Ilan Kelman(,  120.אנדרדוג"המוגדרת כ"תרבות ה הגנתיתמדיניות חוץ  לגיבוש הובילו את יווןמאפיינם אותם  

תרבות האנדרדוג היוונית מתארת את השתקפות ה"עצמי" ביחס ל"אחר" הטורקי. בתמציתה תרבות זו 

עקב בפוליטיקה הבינלאומית,  כלפי שחקנים מדינתיים דפנסיבית וחשדנית דוקטרינה אימוץ מתארת

ועבר היסטורי של כיבוש עות'מאני, אשר הובילו לפיתוחה של מנטליות לאומית  עם טורקיה אינטראקציה אלימה

לדידה של יוהנה  עוד בכך, .וכנרדפת תפישה עצמית כקורבןבעלת ויוונית המאופיינת כמופנמת, חסרת ביטחון 

 העדפה למדיניות חוץ המתבססת עליוון  אצל עיצבהתרבות האנדרדוג  (Ioanna Ntampoudi)אנטמפודי 

 לאומיים אינטרסיםמאפייני המנטליות הלאומית אשר דחפו אותה לגבש  בשל רנליזם והגנה חיצונית. וזאת,פט

המבקשות  תוקונספירטיבי כמזימות פעולות טורקיות לפרשן נטייה לצד ,טווח הקצרל על בסיס אוריינטציה

  121.לחתור תחתיה

ועד  ידעו עליות ובעיקר מורדות לאורך האינטראקציה ביניהן לאחר עצמאותן יוון לטורקיההיחסים בין  

טורקיה  1930יחסי שלום, כאשר בשנת יחסי המדינות אופיינו כ 1928-1955. בין השנים 20 -לקראת סוף המאה ה

 במסגרת השתייכותן לברית 1950ויוון חתמו על אמנת שלום ביניהן, ואף לחמו יחד במלחמת קוריאה בשנת 

בין הקהילה היוונית  האלימותיחות ביחסים בין המדינות נוכח החלה מת 1955-1963נאט"ו. אולם, בין השנים 

 15 -ב .חד צדדי מהסכם השלוםוהמיעוט הטורקי בקפריסין, אשר הובילה לכך שטורקיה החליטה לערוק באופן 

, וכפועל יוצא מכך טורקיה החליטה הממשל הדיקטטורי ביוון החליט להדיח את מנהיגה של קפריסין 1974ליולי 

. כמו כן, האישל  לפיצולו גן על המיעוט הטורקי, אשר בסופו הובילבמטרה לה בקפריסין לצאת למבצע צבאי

אשר  ,באותה השנה פרץ משבר בים האגאי בדבר מחלוקת אודות סוגיית הריבונות האווירית והימית בין הצדדים

  122.בין יוון לטורקיהסימלה עליית מדרגה בהסלמת הסכסוך 

של טורקיה על קבלת החברתית  ההשפעה של הזהותמחד את מבטא  האמור לעיל רצף האירועים

עיצוב הדוקטרינה ההגנתית של יוון. בהקשר לכך, פעולותיה של טורקיה כמקור ל, ומאידך מהווה החלטותיה

גזרים מהחשש הטורקי בדבר אגרסיבית, אשר נועדה להגשים אינטרסים לאומיים הנחוץ מבטאים מדיניות 
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סיפוח אדמות נוסף מצדה של יוון, הן בהקשר לסוגיה הקפריסאית והן בהקשר למחלוקת על הריבונות בים 

, של יוון הגנתיתהדוקטרינה הו של תרבות האנדרדוג התפתחותהלמקור כ היוואותם אירועים כמו כן, האגאי. 

תחילתו של קמפיין את  סימנה וכן, 90 -שנות ה אמצעעד  השפיעה על מדיניות החוץ שלה ביחס לטורקיה אשר

אגרסיביות קואליציה כנגד  ולייצרבמטרה לחבור לסביבתה ה"טבעית"  . וזאת,לאיחוד האירופאי הצטרפותה

בין  להתקרבותביטוי לתרבות האנדרדוג ביחסי החוץ עם טורקיה ניתן למצוא במספר ניסיונות  .טורקית בעתיד

אינם מספיקים להשגת  ניסיונותאותם כי של יוון  הטענהבשל , אשר נפלו כל פעם 90 -המדינות עד אמצע שנות ה

   123את ריבונותה. מסכניםשאותם ניסיונות  בשל החשש, פריצת דרך משמעותית

 באותה הנשימה אך ניכר השוני במאפייניהם,החברתית של טורקיה ויוון כאשר בוחנים את מבנה הזהות 

להפוך לחלק מהקהילה המערבית. היות ומחד טורקיה  עולה גם שהן חולקות מכנה משותף המתגלם בשאיפתן

תהליכי חילון ומודרניזציה במישור הפנים כנגזרת של השפעה מערבית, ומאידך יוון ראתה בעצמה  וקידמהדגלה 

  בתחילת  החליטובהקשר לכך, שתי המדינות  כחלק מהתרבות האירופאית כנגזרת של המורשת היוונית העתיקה.

הקהילה האירופאית  היה לארגון באותה העתלאיחוד האירופי,  ן להצטרפותאת מועמדותלהגיש  60 -שנות ה

יוון התקבלה כחברה בארגון בעוד  1981, כאשר בשנת (EEC - European Economic Community)הכלכלית 

מתכתבת עם זהותה החברתית, הן  בארגוןוון להיכנס כחברה הצלחתה של ישבקשתה של טורקיה נדחתה. 

מבחינת המשך דרכה של המורשת היוונית העתיקה והן מבחינת תרבות האנדרדוג נוכח השאיפה הפטרנליסטית 

במסגרת מדיניות  ניגוח כליהאיחוד האירופאי שימש את יוון  כ 20-בהקשר זה, עד סוף המאה ה .להגנה חיצונית

 124.טורקיה מולאל  החוץ שלה 

אך מאותה העת שיוון הפכה לחברה באיחוד  ,במסגרת הסכסוך בין יוון לטורקיהמחלוקות נוספות עלו  

בהקשר לכך, כאשר . בדינמיקה של הסכסוך צד שלישיכ שבה הארגון היווה בקונסטלציההתנהלו  הן האירופאי

מחלוקות עלו בין יוון לטורקיה, בעיקר בסוגיית הריבונות במרחב של הים האגאי, האיחוד האירופאי היווה 

בארגון. במסגרת זו, האיחוד ומתוקף היותה לחברה יוון כתוצאה מלחצים של ממשלת  המעורב בסכסוךכגורם 

 התמריץלהביא לחידוש המגעים עם יוון, כאשר האירופאי דגל במדיניות המקל והגזר ביחס לטורקיה במטרה 

ות ומניעת בעוד שמנגנון הענישה התבטא באפשרות של סנקצי ,התגלם בהצעת מועמדות להצטרפות לארגון לכך

                                                           
123 Mavrogenis, Stavros, and Ilan Kelman. "Perceptions of Greece-Turkey disaster diplomacy: Europeanization and 
the underdog culture." Mavrogenis, S. and I. Kelman (2013): 73-104. 
124 Rumelili, Bahar. "The European Union’s impact on the Greek-Turkish conflict." The European Union and Border 
Conflicts: The Impact of Integration and Association (EU BorderConf) 6 (2004): 1-32.  
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במקרים ואף הישגים בקידום היחסים בין המדינות,  להניבגישה זו לא הצליחה בהקשר לכך, . הגשת מועמדות

, היות והאחרונה לא ראתה באיחוד להגיב באיומים לנקיטת פעולה צבאית כנגד יווןהניעה את טורקיה מסוימים 

עם זאת, האיחוד האירופאי הוביל בעקיפין . האירופאי כמתווך אובייקטיבי נוכח חברותה של יוון בארגון

ודשת להתקרבות מח דרךה אשר סללו אתלתמורות במדיניות החוץ של יוון ובמדיניות הפנים של שתי המדינות, 

 90.125 -לקראת סוף שנות ה הצדדיםבין 

על יחסי המדינות, קשורה לתהליך  אחת הדרכים שבהן האיחוד האירופאי השפיע בצורה עקיפה

הובילה לריכוך עמדתה ביחס לטורקיה. בהקשר  ובהמשך ,שיוון עברה במסגרת חברותה בארגון "אירופיזציה"

עם ערכיו של האיחוד  ממושך אינטגרציהתהליך מ כתוצאה הנבע ריכוכה של מדיניות החוץ היווניתלכך, 

הרציונל  נשענת על ,טענה זו. תרבות האנדרדוג היוונית נוכח קונפליקטואליאיטי ותהליך כ אופייןאשר , האירופאי

ומדיניות חוץ  לוקההתנהלות כלכלית  כגון, מדינות החברות בארגוןמקרב  הופנו כלפי יווןאשר ות ברות ביקורכי 

 באיחוד האירופאיכחברה של יוון אמינותה בבלגיטימציה ולירידה  הביאו, ערכי הארגון תואמת אתשאינה 

בשל כך, יוון נאלצה לרכך את מדיניות החוץ  .ככלי ניגוח כנגד טורקיה בארגון להשתמשולמעשה פגעו ביכולתה 

נה אחד עם הסטנדרט של האיחוד האירופאי, וזאת שלה כלפי טורקיה, במובן הזה שמאפייני המדיניות יעלו בק

במינויו של ביטוי לכך ניתן למצוא  126כאינטרס לאומי בעל חשיבות רבה.לשמר את מעמדה בארגון  במטרה

מתונה  גישה מדינית קידם מאחר והוא, 1996בשנת  לראשות ממשלת יוון (Costas Simitis)קוסטס סימיטיס 

 127.כלפי האחרונה נהג האיחוד האירופאי שבואת הסטנדרט  יותר ביחס לטורקיה, אשר תאמה

“… The necessity of further integration with the EU and the danger of being left behind were frequently 

articulated and provided Simitis with the legitimacy to press ahead with his reforms and convince his 

critics.” (Rumelili Bahar, 2004, 13) 

תהליכיי קידום ות, קשורה להשפיע בצורה עקיפה על יחסי המדינדרך נוספת שבה האיחוד האירופאי  

בספרות  ישנה הסכמה רחבה .העצמת ארגונים חברתיים ביוון וטורקיהולבמדיניות הפנים  דמוקרטיזציה

הסיבה לכך  .ביניהןכגורם המחריף את הסכסוך  במדינותדעת הקהל הציבורית  של תפקידובדבר  האקדמית

                                                           
125 Rumelili, Bahar. "The European Union’s impact on the Greek-Turkish conflict." The European Union and Border 
Conflicts: The Impact of Integration and Association (EU BorderConf) 6 (2004): 1-32. 
126 Ibid. 
127 Athanassopoulou, Ekavi. "Blessing in disguise? The Imia crisis and Turkish‐Greek relations." Mediterranean 
Politics 2.3 (1997): 76-101.  
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"אחר" הפרקטיקה להבניית לצד  חופש ביטוי לדיכוי חוקים קידמה אשר, המדינותשל  מדיניות הפניםב נעוצה

מה שביטל אפשרויות לגיבוש דעות חיוביות  128.ועיתונות פופולרית ספרי חינוךבאמצעות כבעל תדמית שלילית 

 דחפה אותןהאיחוד האירופי,  המדינות עםשל האינטראקציה מסגרת  במקביל לכך העמים. אולם,  ובתוך בין

האפשרות להגשת מועמדות שכן, לקדם דמוקרטיזציה במדיניות הפנים. באופן מחייב ולעיתים באופן יזום 

כרוכה בעמידה בתנאים מקדימים  תההיי ,חשובהכמטרה לאומית  ביוון ובטורקיה ההוגדר אשר לחברות בארגון,

בדבר החזרת  ביטוי לכך ניתן למצוא בדרישה של האיחוד האירופאי .ישל האיחוד האירופ את ערכיו המשקפים

ההפיכה הצבאית לאחר ו 1975שנת בלאחר נפילת הדיקטטורה ביוון  , וזאתדמוקרטיזציה וקידום שלטון החוק

על העצמת ארגונים אזרחיים בשתי השפיע באופן ישיר לאיחוד האירופאי מצב זה, אפשר ל. 1980בטורקיה בשנת 

 להביא , ומתוך כוונהפ בין העמיםשת" ליצירתיוזמות חברתיות  קידמואשר  תכניותבאמצעות  , וזאתהמדינות

  129עבר.מהתפישות סטריאוטיפיות ב לשינוי

שיקפו מתיחות רבה נוכח מספר משברים שפרצו  90 -המדינות עד אמצע שנות הבהמשך לכך, יחסי  

ביטוי לכך ניתן  ניסיונות להתקרבות מחודשת.גם שיקפו  במקבילבקפריסין, אך ומחלוקות בים האגאי הבעקבות 

הם ניהלו מגעים בערוץ ישיר  ,זהבהקשר . 1999החוץ של טורקיה ויוון ביולי למצוא בשיחות שהתקיימו בין שרי 

הרחיבו את שיחתם ליצירת  כךמתוך , ושלהם המדינות ם ביןל סוגיות שונות בנוגע ליחסיהרחבה עביניהם ודנו ב

וחנים את יחסי המדינות כאשר ב, עם זאת 130במגוון מישורים כגון מלחמה בטרור, תיירות ואיכות הסביבה."פ שת

ות ל האיחוד האירופאי על יחסי המדינעולה כי השפעתו העקיפה ש, 90 -ועד סוף שנות ה 50 -מאמצע שנות ה

אולם,  (.3הצדדים )ראה טבלה , נוכח היחסים הבילטרליים הקרים בין מבחינה דיפלומטית הייתה לשולית

ובצורה מובהקת יותר  היסודות להתקרבות בין הצדדים בשלהי התקופה, התבטאה בהנחתהשפעתו העקיפה 

ובמדיניות החוץ  וזאת על בסיס שינויים פנימיים בקרב המדינות במסגרת התרחשות רעידת האדמה בטורקיה.

 .ות סטריאוטיפיות ביחס ל"אחר"תפיששינויים בבדבר צד תמורות במישור החברתי והתרבותי , לשל יוון בפרט

 

 

                                                           
128 Sotiropoulos, Dimitri A. "A colossus with feet of clay: the state in post-authoritarian Greece." Greece, the new 
Europe, and the changing international order 6 (1993): 43; Kubicek, Paul. "The earthquake, civil society, and political 
change in Turkey: assessment and comparison with Eastern Europe." Political Studies 50.4 (2002): 761-778.  
129 Rumelili, Bahar. "The European Union’s impact on the Greek-Turkish conflict." (2004).  
130 Ker‐Lindsay, James. "Greek‐Turkish rapprochement: The impact of disaster diplomacy'?." Cambridge Review of 
International Affairs 14.1 (2000): 215-232.  



54 
 

 1999:131הסכמים בילטרליים שנחתמו בין יוון לטורקיה עד שנת  – 3טבלה 

 

                                                           
131 Ganapati, N. Emel, Ilan Kelman, and Theodore Koukis. "Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A 
disaster diplomacy perspective." Cooperation and Conflict 45.2 (2010): pp - 175.  
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 :1999בטורקיה בשנת  רעידת האדמה "איזמיט"

בסולם  7.4 ה שלעוצמלפנות בוקר )שעון מקומי(, התרחשה רעידת אדמה ב 03:01בשעה  1999לאוגוסט  17 -ב

ה את חייהם של תגב הפגיעה הישירה. (Izmit)מגניטודה בחלקה הצפון מערבי של טורקיה בסמוך לעיר לאיזמיט 

אלף  600,000להפיכתם של ו אלף תושבים 44,000(, והובילה לפציעתם של 4אלף נפשות )ראה טבלה  17,200-כ

בניינים, לצד נזק  77,300סגרתה נהרסו כמו כן, נרשמה פגיעה קשה בתשתיות אשר במבית.  טורקיים למחוסרי

עמד  טורקיהוההפסדים הכלכליים של  יםכאשר אומדן הנזק רחב היקפים של מאות אלפי בתי מגורים ועסקים,

החוץ הטורקי יצר קשר עם מקבילו  שרמספר דקות לאחר התרחשות האסון באיזמיט  132לר.דו מיליארד 20-על כ

באופן רשמי,  לכות המקיפות של האסון. יוון נענתה לבקשתה של טורקיההיווני וביקש סיוע להתמודדות עם ההש

 הצלהחילוץ והוקמו צוותי  נפגעים ונעדרים והיא הייתה למדינה הראשונה שסייעה לטורקים. במטרה לאתר

מטוסים שלחה יוון  במסגרת הסיוע כמו כן, .אשר הובילו להצלתם של אלפים רבים מהתופת בטורקיה, משותפים

פריסת יחידות ו נרחבהומניטרי  שריפות, מתן ציודיבוי אנשי צוות שסייעו בכעשרות , צוותים רפואיים שנשאו

 133לכודים בין ההריסות. במטרה לאתרכלבי גישוש 

קרב מ נרחבתהתגייסות ב תגובה בלתי רשמית נרשמה מצדה של יוון, אשר התבטאה בהמשך לכך, 

ערים ביוון הקימו מחסני ראשי . במסגרת זו, לעם הטורקיבמטרה לסייע וארגונים אזרחיים הציבור היווני 

כמו כן, תרומות לתושבים, ודאגו שילדים טורקים שנשארו חסרי בית יצוותו למשפחות יווניות "מאמצות". 

התגייסות רבה הגיעה גם מהתושבים היוונים, שדאגו לתרומות בגדים, כספים ותרומות דם, וכן ארגנו משחקי 

 24-י יוון גייסו כתושבכיממה לאחר האסון  יתר על כן, 134ל וקונצרטים לתרומות כספים לניצולי האסון.כדורג

בסך של ארגוני נשים וארגונים מוניציפליים רשמו המחאות  מטרה לסייע לעם הטורקי, כמו כןב מיליון דרכמות

אשר באופן  ,האורתודוקסית ביוון פילו הכנסייהא. וןאותם העבירו לשגריר הטורקי ביו מאות אלפי דולרים אשר

  135סייעה בגיוס תרומות לטורקיה. חזיקה בדעות שליליות ביחס לטורקיה,מסורתי ה

                                                           
132 Sezen, H., et al. "Performance of reinforced concrete buildings during the August 17, 1999 Kocaeli, Turkey 
earthquake, and seismic design and construction practise in Turkey." Engineering Structures 25.1 (2003): 103-114.  
133 Ker‐Lindsay, James. "Greek‐Turkish rapprochement: The impact of disaster diplomacy'?." Cambridge Review of 
International Affairs 14.1 (2000): 215-232.  
134 Ganapati, N. Emel, Ilan Kelman, and Theodore Koukis. "Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A 
disaster diplomacy perspective." Cooperation and Conflict 45.2 (2010): 162-185. 
135 Ker‐Lindsay, James. "Greek‐Turkish rapprochement: The impact of disaster diplomacy'?."2000. 
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 1999:136בשנת טורקיה בעקבות רעידת האדמה "איזמיט" שהתרחשה ב בחיי אדם הערכות אובדן: סיכום 4טבלה 

 

 רעידת אדמה יווןפקדה גם את  ,כחודש לאחר רעידת האדמה שפקדה את טורקיה, 1999 ספטמברל 7-ב

. בהקשר זה, היקף האירוע לא היה נרחב בהשוואה ק"מ צפונית לאתונה 15-כ בסולם מגניטודה 5.9 של עוצמהב

בדומה . 137.נפשות 2,000והובילה לפציעתם של  תושבים 143-של כגבתה את חייהם  אולם היא למקרה הטורקי,

טורקיה הציעה את עזרתה לממשלת יוון, כאשר האחרונה בירכה לתגובה היוונית לאחר רעידת האדמה באיזמיט, 

טורקיה הייתה לראשונה שהגיבה לרעידת האדמה ביוון, ובמסגרת הסיוע היא שלחה . על כך וקיבלה את ההצעה

                                                           
136 Marza, Vasile I. "On the death toll of the 1999 Izmit (Turkey) major earthquake." ESC General Assembly Papers, 
European Seismological Commission, Potsdam (2004), pp - 3.  
137 Yoshimura, Koji, and Masayuki Kuroki. "Damage to building structures caused by the 1999 Athens earthquake in 
Greece." University of Oita, Japan (2000).  
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כמו מטענים רבים של ציוד הומניטרי.  לצד שליחת וזאת ,נפגעים לסיוע באיתורהצלה באופן מיידי כוחות חילוץ ו

השגריר היווני באיסטנבול דיווח  , כאשרלמתרחש ביוון רבה הביעו דאגה וארגונים אזרחיים יםטורקים תושב כן,

ם, אשר הציעו להעניק סיוע אשר מודאגיטורקים י שיחות טלפון של תושבים שהמרכזייה הוצפה באלפעל כך 

     138.בפרט העם היווניעל ידי ו ביוון התקבל בברכה על ידי הרשויות המוניציפליות

 :התמתנות הסכסוך – יחסי המדינות לאחר התרחשות האסון

בהמשך לכך, השפעתו העקיפה של האיחוד האירופאי לצד הערבות ההדדית בין המדינות בצל התרחשות  

האסונות, הניחו את היסודות לשינוי במבנה הזהות החברתית של המדינות. ההסבר לכך מתבסס על תהליכים 

הדדית עם קונסטרוקטיביים, אשר התרחשו במסגרת האינטראקציה שקדמה לאסונות ובמהלך ההתמודדות ה

השלכותיהם. מסגרת האינטראקציה עם האיחוד האירופאי בתקופה שקדמה להתרחשות האסונות, השפיעה 

בצורה עקיפה על יוון וטורקיה במישור הפנים, ובכך סימנה את תחילת השינוי בזהותן החברתית. שכן, תהליכיי 

ת ארגונים אזרחיים וקידום תכניות דמוקרטיזציה בקרב המדינות הובילו למתן חופש ביטוי נרחב יותר, העצמ

לו את הדרך לחדירתם של רעיונות חדשים בדבר תפישת , ובכך סל90 -לשת"פ אזרחי לקראת אמצע שנות ה

ה"אחר" בקרב הציבור היווני והטורקי. בהקשר לכך, השילוב בין הטרגדיה שנלוותה לאסונות לצד ההשפעה 

אינטראקציה וערבות הדדית במסגרת האסון בין המדינות, העקיפה של האיחוד האירופאי, יצרו את התנאים ל

ואף חשוב מכך אפשרו ערבות ההדדית בין העמים באמצעות הפגנת סולידריות ואנושיות המבטאים את תחילתו 

 של השינוי בתפישת ה"אחר". 

החלו המגעים הדיפלומטיים אשר  המדינות המשיכו את ,כמספר חודשים לאחר התרחשות האסונות

שהתנהלו האסונות. בהקשר זה, הן נכנסו לעוד שני סבבים של שיחות  בתקופה שקדמה להתרחשות 1999ביולי 

ודעת הקהל הציבורית ביוון ובטורקיה,  המקומית מהתקשורת כבדים לחצים בשל, וזאת בערוצים ישירים ביניהן

יונים אשר המדינות ערכו דנציגי במסגרת השיחות אשר דחפו את הממשלות להמשיך במגעים הדיפלומטיים. 

פשיעה מלחמה ב, הגירה בלתי חוקית וחומים נוספים כגון תרבות, חינוךהתמקדו בהרחבת שיתוף הפעולה לת

של  בין הצדדים, יוון החליטה לתמוך בהצטרפות שהתבססה על שיתוף פעולהבעקבות האינטראקציה מאורגנת. 

האיחוד האירופאי שהתקיימה בהלסינקי בדצמבר  לבהקשר לכך, במהלך הפסגה ש .טורקיה לאיחוד האירופי

                                                           
138 Ker‐Lindsay, James. "Greek‐Turkish rapprochement: The impact of disaster diplomacy'?." Cambridge Review of 
International Affairs 14.1 (2000): 215-232. 
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, ובכך הניחה את הבסיס כחברה בארגון, יוון הודיעה על הסרת הווטו כנגד כניסתה של טורקיה 1999

  139.בין המדינות על בסיס שיתוף פעולה מתמשךלאינטראקציה 

“… as a window of opportunity, which precisely could make Turkey’s engagement with the European 

integration system conditional upon certain rules … Greece could make the resolution of its bilateral conflict 

with Turkey a prerequisite for Turkey’s closer relations with the EU.” 

 (Mavrogenis Stavros and Ilan Kelman, 2013, 82) 

בין של שיתוף פעולה  אינטראקציה, 2000-2007בין השנים  במסגרת התקופה שלאחר פסגת הלסינקי

בהקשר לכך, המדינות המשיכו במגעים . בטווח הארוך ברמה גבוה יותר ליחסים בילטרליים הובילההמדינות 

בסוגיות עמוקות יותר כגון אמצעים לבניית אמון צבאי, יוזמות להתמודדות עם אסונות עתידיים  מתקדמים ודנו

יתר על כן, שרי החוץ של טורקיה  140תחומים המוזכרים לעיל.פ בומניעת זיהום לאורך הגבול, וזאת במקביל לשת"

ויוון ערכו ביקור רשמי בערי הבירה של כל אחד מהצדדים, ובמסגרת מעמד זה הם חתמו על חבילה שנוסחה על 

בנושאים שעליהם דנו בתחילת המגעים הדיפלומטיים כגון  ידי הצוותים שלהם, אשר כללה הסכמים ראשוניים

לאחר התרחשות בתקופה ש ולהתמתנות הסכסוך בין המדינות יחסיםלהתחממות ה מרכזי ביטוי סביבה.ותיירות 

 תחומיםבמגוון  יוון וטורקיהעל ידי  ונכנסו לתוקף נחתמושרבים הסכמים בילטרליים ב האסונות, משתקפים

   .(5)ראה טבלה  נוספים

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Mavrogenis, Stavros, and Ilan Kelman. "Perceptions of Greece-Turkey disaster diplomacy: Europeanization and 
the underdog culture." Mavrogenis, S. and I. Kelman (2013): 73-104. 
140 Ibid. 
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 1999:141הסכמים בילטרליים שנחתמו בין יוון לטורקיה לאחר שנת  – 5טבלה 

 

                                                           
141 Ganapati, N. Emel, Ilan Kelman, and Theodore Koukis. "Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A 
disaster diplomacy perspective." Cooperation and Conflict 45.2 (2010): pp - 174.  
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 ומסקנות:דיון 

של יחסי האיטי והרפובליקה הדומיניקנית ושל יחסי יוון וטורקיה. בשלב זה, אערוך השוואה בין מקרי הבוחן 

במסגרת זו, אציג את השונות והמכנים המשותפים ביניהן, אבחן את תקפות השערת המחקר תוך מתן התייחסות 

מכן אתייחס לקשיים . לאחר, שעלו מהמחקר , וכן אתייחס למסקנותלממצאים שעלו במסגרת ניתוח מקרי הבוחן

מתודולוגיים שעלו במסגרת מודל ניתוח מקרי הבוחן שבניתי. ולבסוף, אציג גישות אלטרנטיביות שבאמצעותן 

 ניתן לנתח שינוי ביחסי מדינות מסוכסכות בהינתן התרחשותו של אסון טבע.

סגרתם אסון טבע יהווה כחלון המחקר בדבר התנאים שבמ שאלת תחילה, אתייחס לחלקה הראשון של

אסון טבע התרחשות  כי השערת המחקר הינה כאמור, .הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות שכנות ומסוכסכות

יחסי המדינות מאופיינים , כאשר ראשית. מצטברים חלון הזדמנויות לשינויים בהינתן שני תנאיםכ תהווה

 ,אסון הטבעהנלוות , כאשר היקף ההשלכות שניתהקצר שקדם להתרחשות האסון.  זמן טווחה כיציבים במסגרת

בהינתן  הקצר לאחר התפרצותו.זמן עולות על יכולותיה הלאומיות של המדינה הנפגעת להתמודד איתן בטווח 

מהמדינה השכנה וליצירת אינטראקציה על בסיס שת"פ לטווח  סיוע למתן, האפשרות ותנאים אלו מתקיימים

 התקרבות בין הצדדים לאחר התרחשות האסוןבניית אמון ולצר הינם גדלים. מה שמאפשר חלון הזדמנויות להק

שני עולה כי  תקפות השערת המחקר ביחס לממצאים שעלו ממקרי הבוחן,כאשר בוחנים את . בטווח הקצר

 . באופן דומה השערת המחקר מאוששים את המקרים

מתכתבים  מצאתי כי ממצאי המחקריחסי האיטי והרפובליקה הדומיניקנית, מקרה בוחן בהתייחס ל

יחסי  ,בטווח זמן הקצר שקדם לאסון ,ראשית .בהשערת המחקר באופן הבאהאמורים עם מסגרת התנאים 

דומיניקני, ובכך אפשרו את  ולכן לא יצרו חסמים למתן סיועעמדו בבחינת התקרבות בין הצדדים המדינות 

כפי שעולה מהנתונים בדבר האובדן , שנית .נטראקציה מבוססת שיתוף פעולה לטווח הקצרתחילתה של אי

עלה על יכולותיה של  2010והנזקים במישורים השונים, היקף ההשלכות עקב רעידת האדמה שהתרחשה בינואר 

למתן  הדרךסללו את הצטברות התנאים הללו  ., ואף יותר מכל בטווח הארוךהאיטי להתמודד איתן בטווח הקצר

בניסיון להתמודד על  לטווח הקצר שיתוף פעולה אינטראקציה על בסיס סיוע דומיניקני לשכנתה, וליצירת

משתקף בכינוסה של הוועדה  ביטוי לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי המדינות,. השלכות האסון בהאיטי
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 2010תה נשיאי המדינות נפגשו ביולי הבילטרלית כמספר חודשים לאחר רעידת האדמה בהאיטי, אשר במסגר

 142והכריזו בפומבי על התחייבותם להתמודדות עם האתגרים השונים העומדים בפני המדינות.

יחסי יוון וטורקיה תומכים בהשערת המחקר באופן  מקרה הבוחן שלמממצאי המחקר שעלו  בדומה לכך,

את הממשל הטורקי לבקש סיוע  הניעהיקף ההשלכות הנרחב בעקבות רעידת האדמה בטורקיה  ,ראשיתהבא. 

מיוון. מצב זה, שיקף את המצוקה הקשה שבה המדינה הייתה שרויה, וזאת מתוקף היעדר יכולת להתמודדות 

יס עם השלכות האסון לטווח הקצר. מה שאפשר אינטראקציה במסגרת ההתמודדות עם השלכות האסון, וכבס

 90 -אותה העת המגעים הדיפלומטיים לקראת סוף שנות הב ,שנית חיובי ראשוני להעמקת האמון בין הצדדים.

ולנקיטת פעולה  מטורקיה יצרו אקלים מדיני לשיח פתוח בין הצדדים, אשר העניק את הלגיטימציה לבקשת סיוע

סי המדינות ניתן למצוא כמספר חודשים ביטוי לחלון הזדמנויות לשינוי ביח. מצדה של יווןחברתית הומניטרית 

טרם  1999לאחר התרחשות האסונות, כאשר המדינות המשיכו את המגעים הדיפלומטיים אשר החלו עוד ביולי 

עם זאת, בשונה מהמקרה בוחן של האיטי והרפובליקה הדומיניקנית במקרה של יוון  143התרחשות האסונות.

ש להדגיש בעצימות שונה, אשר הובילו לערבות הדדית הן ברמה וטורקיה שתי המדינות חוו אסונות, אם כי י

דומה בשני האפקט הינו ש , אני מוצאהלאומית והן ברמה האזרחית. אולם, בכל הנוגע לשאלת חלון ההזדמנויות

 מקרי הבוחן.

האם ובאילו תנאים זהותן החברתית של המדינות שאלת המחקר,  בשלב זה, אתייחס לחלקה השני של

, השערת לאפשרות של החרפת הסכסוךבהתייחס . לאחר התרחשות האסון להחרפת או התמתנות הסכסוךיובילו 

לאחר  אירועים הנגזרים מהאינטראקציה בין המדינותהתנאי אחד באופן הבא. בהינתן והמחקר מדגישה 

יות ומצב ה .החברתית זהותויתפרשו על ידי אחד מהצדדים כמצבים קריטיים המאיימים על  התרחשות האסון,

זה עלול להוביל למשבר בתפישת ה"עצמי", ובכך לסכן את המשך הווייתה של מדינת הלאום כבעלת מאפייני 

זהות ייחודיים. ובהינתן מצב זה, אפשר שהמדינה תשאף לנקוט בצעדים רדיקלים במטרה לחדש שגרת התנהגות 

בהתייחס  144פייניה הייחודיים.מדינית, אשר במהותה מבקשת להחיות את הווייתה של מדינת הלאום ומא

, ראשיתלאפשרות של התמתנות היחסים, השערת המחקר מדגישה שני תנאים מצטברים באופן הבא. 

, שניתאמון בין הצדדים. ההעמקת לשהאינטראקציה בין המדינות במסגרת חלון ההזדמנויות תוביל 

                                                           
142 Kristensen, Kare, and Bridget Wooding. "Haiti/Dominican Republic: upholding the rights of immigrants and their 
descendants." Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) Report, Oct (2013).  
143 Ker‐Lindsay, James. "Greek‐Turkish rapprochement: The impact of disaster diplomacy'?." Cambridge Review of 
International Affairs 14.1 (2000): 215-232.  
144 Steele, Brent J. “Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state.” Routledge, 2008. 
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תתרחב לתחומים נוספים בעת התרחשות האסון,  בין הצדדים, אשר החלה שהאינטראקציה של שיתוף הפעולה

תפישתן ביחס ל"אחר" באופן  את ותימשך לטווח הארוך. בהינתן ושני התנאים מתקיימים אפשר שהמדינות ישנו

 145למבנה קואופרטיבי. ממבנה קונפליקטואלי חיובי, ובכך יניעו תהליכים לשינוי זהותן החברתית

כאשר בוחנים את הממצאים העולים יקה הדומיניקנית. בהתייחס למקרה הבוחן של האיטי והרפובל

זהותן החברתית של  ושבמסגרת התנאימניתוח מקרה הבוחן, עולה כי הם מאוששים את השערת המחקר בדבר 

ההסבר לכך טמון במבנה זהותה החברתית של הרפובליקה הדומיניקנית, המדינות תוביל להחרפת הסכסוך. 

ית, נוכח המורשת ההיספנית אשר הונחלה על ידי הספרדים במסגרת השלטון האיטית וגזענ-המאופיינת כאנטי

במסגרת האינטראקציה בין המדינות בעת ההתמודדות עם  תהדומיניקני התגובה בהקשר זה,הקולוניאלי. 

להשלכה  ה, הובילבמטרה להעניק טיפול רפואילנפגעים מתן אשרות כניסה  ה, אשר כללבהאיטי השלכות האסון

בשל זהותה שהתגלמה בהגירה בלתי חוקית והישארותם של עשרות אלפי תושבים האיטיים בשטחה. משנית 

כאיום  החברתית, אשר עיצבה מדיניות הגירה נוקשה וגזענית, הרפובליקה הדומיניקנית פירשה את הישארותם

הובילה לקטיעתה מתן הסיוע כפעולה חברתית כמו כן, דמוגרפי לקיומה של המדינה כבעלת מורשת היספנית. 

, ובכך יצרה משבר בתפישת את הווייתה כמדינה בעלת מורשת היספנית לשמר נועדהשגרה מדינית, אשר של 

בפעולה רדיקלית במטרה לחדש שגרה הניע את הרפובליקה הדומיניקנית לנקוט בהמשך לכך, מצב זה . ה"עצמי"

בית המשפט העליון חלטה שנויה במחלוקת של בהו ה בהקשחת מדיניות ההגירהאשר התבטא ,מדינית

וליצירת אוכלוסייה המונה מאות  ,עשרות אלפי מהגרים ממוצא האיטי , אשר הובילה לגירושם שלהדומיניקני

פת הסכסוך נרשם באותה העת בכך שהאיטי הטילה ביטוי להחרשלה. אלפים של מחוסרי מדינה בשטח הגבול 

אמברגו כלכלי על שכנתה לצד ניתוק היחסים הדיפלומטיים, כאשר הסכסוך בין המדינות נמשך עד עצם היום 

 סוגיית המהגרים.  במסגרתהזה 

בהתייחס למקרה הבוחן של יוון וטורקיה. כאשר אנו בוחנים את התנאים שבמסגרתם זהותן החברתית 

נות יובילו להתמתנות הסכסוך, עולה כי הממצאים ממקרה הבוחן מאששים את השערת המחקר באופן של המדי

, האינטראקציה בין המדינות במסגרת חלון ההזדמנויות לאחר התרחשות האסון, הניחה את ראשיתהבא. 

הצדדים  , שיתוף הפעולה ביןשנית. כבסיס להמשך שיתוף פעולה אמון בין הצדדיםההבסיס ליצירת והעמקת 

נמשך לאחר התרחשות האסון לטווח הארוך. בהינתן התקיימותם של שני התנאים האמורים לעיל, נוצר האקלים 

                                                           
145 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
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לשינויים בזהותן החברתית של המדינות ולזיהוי ה"אחר" באופן חיובי. מה שהוביל  לשינוי האינטרסים של 

 בטווח הארוך.  המדינות לכיוון של התמתנות, וכפועל יוצא מכך לכינון יחסים חמים

כאשר בוחנים את השינוי ביחסי המדינות לכיוון של התמתנות הסכסוך, עולה כי הוא נבע בהמשך לכך, 

בשל תהליכי שינוי במבנה הזהות החברתית של טורקיה אך בעיקר של יוון. הרציונל בדבר טענה זו נשען על 

טראקציות תהליכים אשר הובילו לשינוי חיובי מצטבר בתפישת ה"אחר" בקרב המדינות, וזאת כנגזרת של אינ

, אינטראקציה ברמה ראשיתברמה הלאומית והאזרחית במסגרת הקשרים שונים לאורך רצף זמן כרונולוגי. 

, אינטראקציה ברמה הלאומית והאזרחית שניתהלאומית עם האיחוד האירופאי בתקופה שקדמה לאסונות. 

תבססת על שיתוף פעולה , אינטראקציה ברמה הלאומית המשלישיתבמהלך ההתמודדות עם השלכות האסונות. 

של  כי במסגרת הניתוח של מקרה הבוחן אדגיש, בנוסף לכךלאחר התרחשות האסונות.  מתמשך לטווח הארוך

מתן תגובה מצאתי כי שונית. אשר לא נכללו בהשערת המחקר הרא , עלו שני תנאים נוספיםטורקיה-יחסי יוון

מדינות, יכולים להאיץ שינוי בזהותן רב שתי הסיקור תקשורתי נרחב בקמיידית בעת התרחשות האסון לצד 

סיקור תקשורתי נרחב הינו מדיום אשר מוליך ומתווך רעיונות ברמה המקומית היות ו. החברתית של המדינות

וברמה הגלובאלית, ובכך יכול לעודד שינוי בתפישת ה"אחר" בחברה האזרחית ואף בדרג המדיני. כמו כן, מתן 

אסון הטבע מייצרת אפקט תודעתי בקרב המדינה הנפגעת, אשר בפוטנציאל יכול  תגובה מיידית בעת התפרצות

  להניע תהליכים לשינויים בתפישות "שליליות" קודמות.

של יוון וטורקיה,  כאמור, האינטראקציה עם האיחוד האירופאי השפיעה באופן עקיף על מדיניות הפנים 

ה"אחר" ברמה האזרחית. וזאת, בשל מתן חופש ביטוי ובכך הניחה את היסודות לתחילתו של שינוי בתפישת 

נרחב והעצמת ארגונים אזרחיים, אשר נבעו כתוצאה של תהליכיי דמוקרטיזציה במישור הפנים. במקביל לכך, 

מדיניות החוץ של יוון הושפעה באופן עקיף נוכח תהליך האינטגרציה עם ערכי האיחוד האירופאי. מצב זה מייצג 

ומי של יוון, אשר בתורו משקף ניצני שינוי במבנה הזהות החברתית שלה. שכן, מאפייני שינוי באינטרס הלא

הזהות החברתית מהווים כמערכת שבאמצעותה המדינה מפרשת משמעויות הנגזרות מאינטראקציה בהקשר 

מסוים עם ה"אחר", ובמקביל מסייעת לה לקבוע מהי עמדתה ובהתאם לכך לנקוט בפעולות המשקפות את 

, אשר מבטא 1999ביטוי לכך ניתן למצוא בסבב השיחות הראשון בין המדינות ביולי  146ה"עצמי" שלה. תפישת

שינוי בתרבות האנדרדוג של יוון, היות ומאפייניה ההגנתיים הניעו אותה בעבר לערוק ממגעים דיפלומטיים עם 
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review 88.2 (1994): 384-396. 
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, היות והמשמעויות שנגזרו שכנתה. בנוסף לכך, מצב זה הכשיר את הקרקע לערבות ההדדית עם התרחשות האסון

מסבב השיחות הראשון התפרשו על ידי יוון וטורקיה באופן חיובי, מה שהעניק את הלגיטימציה לבקש סיוע 

מתוך כך, עולה כי השינוי הראשוני בזהותה החברתית של יוון היווה כבסיס  147ולהיענות לו באופן חיובי והדדי.

המדינות, ובכך סלל את הדרך להאצת השינוי בתפישת ה"אחר"  ולשיפור היחסים בין לשינוי במדיניות החוץ

 בקרב הציבורי היווני והטורקי בעת ההתמודדות עם השלכות האסון. 

“As results emerged from these talks, the Greek national underdog culture was being transformed and was 

more eager to accept the reconciliation process.” (Mavrogenis Stavros and Ilan Kelman, 2013, 82) 

מסגרת האינטראקציה בתקופת ההתמודדות עם השלכות האסונות, משקפת יחסי ערבות הדדית בין 

המדינות ברמה הלאומית והאזרחית, אשר האיצה את תהליך השינוי בזהותן החברתית. בהתייחס לרמה 

הדדית בין המדינות הובילה להעמקת האמון ביניהן, אשר שורשיו נטועים הלאומית, אינטראקציה של ערבות 

מבחינה קונסטרוקטיבית כאשר מתקיימת בין הצדדים אינטראקציה על בסיס  148עוד בתקופה שקדמה לאסון.

שת"פ הדדי, אפשר שהצדדים יתחילו לשנות את תפישתם ביחס ל"אחר", וזאת כנגזרת של תהליך למידה מבוסס 

ר האחד משנה את תפישתו ביחס ל"אחר", אזי שהדבר ישתקף בשינוי דרכי פעולתו ביחס אליו, אמון. וכאש

בהקשר לכך, עצם ההירתמות הטורקית לרעידת  149וכפועל יוצא מכך השינוי יתבטא גם בזהותו החברתית.

יך למידה האדמה ביוון, המאופיינת כמינורית במונחי אובדן ונזקים ביחס לזו שהתרחשה בטורקיה, משקפת תהל

אשר הוביל לשינוי בעמדתה ובפעולותיה ביחס ליוון ולהיפך. כמו כן, הרציונל הקונסטרוקטיבי המתואר לעיל 

הינו תקף גם להסבר השינוי בתפישת ה"אחר" ברמה האזרחית. אולם, במקרה זה השוני התבטא בשינוי תפישות 

סולידריות חברתית הדדית נוכח הטרגדיה  סטריאוטיפיות בקרב הציבור היווני והטורקי, אשר השתקף בהפגנת

 שפקדה אותם בעקבות רעידות האדמה.

נקודת המפנה ביחסי המדינות התעצבה במסגרת האינטראקציה בין המדינות לאחר התרחשות האסון,  

כאשר החברה האזרחית ביוון ובטורקיה שיחקה תפקיד מרכזי ביצירת האקלים המדיני שאפשר זאת. בהקשר 

טורקי, אשר מדגיש כי הלחץ הציבורי והתקשורתי -נצנזוס רחב בספרות העוסקת בסכסוך היוונילכך, קיים קו

                                                           
147 Mavrogenis, Stavros, and Ilan Kelman. "Perceptions of Greece-Turkey disaster diplomacy: Europeanization and 
the underdog culture." Mavrogenis, S. and I. Kelman (2013): 73-104. 
148 Çarkoğlu, Ali, Barry M. Rubin, and Barry Rubin, eds. Greek-Turkish Relations in an era of Détente. Psychology Press, 
2005.  
149 Wendt, Alexander. "Collective identity formation and the international state." American political science 
review 88.2 (1994): 384-396. 
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בשל כך,  150שהופעל על הממשלות מבית, היווה למקור אשר הניע אותן להמשיך את המגעים הדיפלומטיים.

 המדינות המשיכו את המגעים הדיפלומטיים במסגרת של אינטראקציה מבוססת שת"פ, אשר נמשך לטווח

הארוך ואף התרחב לתחומים נוספים. מצב זה, הוביל לשינוי מובהק בזהותן החברתית של יוון וטורקיה, וכפועל 

יוצא מכך לשינוי אינטרסים במדיניות החוץ שלהן, אשר התבטאו בכינון יחסים בילטרליים ענפים לאורך השנים 

ינות נשען על הרציונל כי אינטראקציה לאחר התרחשות האסון. ההסבר לשינוי המהותי בזהות החברתית של המד

מתמשכת של שיתוף פעולה הדדי בין הצדדים, הינה מייצרת ציפייה הדדית להמשכיותה של התנהגות 

קואופרטיבית. וזאת, כנגזרת של תהליכי למידה ושינוי בתפישת ה"אחר" במסגרת המשחק לטווח הארוך, אשר 

ה"אחר" באופן חיובי. העדות המרכזית לכך שמדינות משנות הוביל להעמקת השינוי בזהותן החברתית ולזיהוי 

את זהותן החברתית, קשורה בשינוי העמוק בנקיטת הפעולות שלהם, אך חשוב מכך  בשינוי האינטרסים 

המכוננים את המשחק ביניהן. כך שאם הן נכנסו למשחק כמדינות אגואיסטיות המשנות את פעולותיהן במטרה 

  151ו של שינוי האינטרסים הינה שינוי המשחק ממצב של סכסוך למצב של התמתנות.לקדם עזרה עצמית, משמעות

במסגרת ניתוח מקרי הבוחן. בזמן שהמודל לניתוח מקרי  מתודולוגי שעלה בשלב זה, אתייחס לקושי 

כנגזרת של אינטראקציה במסגרת  ,הבוחן מבקש להסביר תהליכים של שינוי ביחסים בין מדינות מסוכסכות

הומניטרי למדינה אחרת זמן שונות, הוא מתקשה להסביר בצורה ברורה מדוע מדינה אחת תעניק סיוע תקופות 

מלבד מבנה זהות חברתית כדוגמת  נוספים שכן, הדבר תלוי בהרבה גורמים אשר עמה היא נמצאת בסכסוך.

אינטרסים מטריאליסטיים כלכליים וביטחוניים. אולם, עצם העובדה שמדינות המצויות בסכסוך אכן העניקו 

הניח שקיימת מודל למהווה לעדות המאפשרת להינה סיוע הומניטרי כדוגמת מקרי הבוחן האמורים לעיל, 

, ישנה חשיבות לבחינת גישות תיאורטיות נוספות אשר מתוך כך האפשרות למתן סיוע גם במצב של סכסוך.

 ביכולתן לספק הסברים בסוגיות מסוג זה. 

הצלבת הממצאים העולים ממקרי הבוחן השונים מעלים מספר מסקנות ביחס להשערת המחקר. בכל 

ות הנוגע לבחינת האפשרות שהתרחשותו של אסון טבע תאפשר חלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות שכנ

המצויות בסכסוך, ממצאי המחקר העולים ממקרי הבוחן אכן מתכתבים עם השערת המחקר, ובכך תומכים 

באפשרות זו. עם זאת, מודל הניתוח מתקשה להסביר בצורה ברורה מדוע מדינה אחת תעניק סיוע לשכנתה. היות 
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א להעניק סיוע כלל. מתוך כך, ואפשר שהיא תעניק סיוע על בסיס חמלתי או לחלופין מתוך אינטרס לאומי ואף ל

עולה המסקנה כי גישות מטריאליסטיות בתחום חקר היחסים הבינלאומיים יכולים לתת ערך מוסף במטרה 

להסביר קושי זה, ועל כן יש מקום לשלב אותם במודל המחקר. בכל הנוגע לאפשרות שיחסי המדינות ישתנו 

המחקר מצביעים על כך שהדבר אפשרי כפונקציה של במהלך אינטראקציה במסגרת חלון ההזדמנויות, ממצאי 

זהותן החברתית. וזאת במסגרת האינטראקציה בין המדינות לאחר התרחשות, שכן ממצאי המחקרים מעלים 

בנוסף את החשיבות של השפעות חיצוניות כדוגמת הפליטים מהאיטי במקרה הבוחן של יחסי הרפובליקה 

ורך בשילוב היבטים מתודולוגיים הנגזרים מתיאוריות הדומיניקנית והאיטי. מה שמדגיש את הצ

 מטריאליסטיות, שכן באפשרותן להסביר אילו השפעות חיצוניות עלולות לצוץ כתוצאה מהתרחשות אסון טבע.

בהמשך לכך, קיימות בספרות האקדמית לחקר סכסוכים בינלאומיים גישות אלטרנטיביות לניתוח  

מבקשת  Disaster Diplomacy -גישת הבהקשר לכך, אי אסונות טבע. שינויים ביחסי מדינות מסוכסכות בר

לבחון את תפקידם של פעילויות הקשורות לאסונות במטרה להסביר החרפה של סכסוך או יצירת שלום בהתייחס 

לאומיים קבוצות -לכל צורות הסכסוכים הקיימות בין כל סוגי השחקנים. למשל שחקנים מדינתיים, טראנס

כמו כן, היא מגדירה אסונות . וכיוצא בזהמדינתיים -לאה, בהקשר לסכסוכים בינלאומיים, פניםאתניות וכן ה

באופן רחב כך שהמחקר נערך בהקשר לאסונות טבע ולאסונות שהתרחשו מגורמים אנושיים כגון זיהום סביבתי, 

 טרם, גישה זו מתמקדת בפעילויות הקשורות לאסונות התחממות גלובאלית והתפוצצות מתקנים. בנוסף

התרחשותם כגון מדיניות מניעה, חוסן לאומי וכן הלאה, וכן לפעילויות לאחר התרחשות אסונות כגון תגובה 

היא  ומתוקף זאתמוכוון מדיניות  מאמצת מחקר מדעי זו מבחינה מתודולוגית, גישההומניטרית ושיקום. 

 152., אשר יכולים להסביר שינוי ביחסיםוסים ותחזיותמגמות, דפ בניתוחמתמקדת 

 -אתייחס להשערות ולשאלות מחקר שעולות במסגרת ניתוח מקרי בוחן על פי גישת הבהמשך לכך,  

Disaster Diplomacy גישה זו, משערת כי פעילויות הקשורות לאסונות יכולות להשפיע, לתמוך או להדוף .

גורסת כי פעילויות הקשורות  כמו כן, היאתהליכים דיפלומטיים או תהליכים המזרזים החרפה של סכסוך. 

 על בסיסלאסונות יכולות להאיץ תהליכים דיפלומטיים בהינתן והם התעצבו טרם התרחשות האסון, וזאת 

ללא  רק כתוצאה מהתרחשותםהוביל לתהליכים דיפלומטיים לא קיימת עדות לכך שאסונות יכולים להמסקנה ש

בהקשר לכך, שאלות המחקר במסגרת גישה זו מבקשות לבחון האם פעילויות הקשורות לאסון בסיס קודם. 
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י גישה זו איננה מהווה הולידו מגעים דיפלומטיים, ובהינתן שכך האם הם נמשכו לטווח הארוך. יש להדגיש כ

לחלק מהדיסציפלינה של חקר היחסים הבינלאומיים ותיאוריות נוספות העוסקות במחקר סכסוכים, שכן היא 

 153ריה של מחקר פרקטי מכוון עדויות.משייכת את עצמה לקטגו
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 סיכום:

המצויות במצב של סכסוך, לאחר עבודה זו בחנה את ההיתכנות לשינויים ביחסי מדינות שכנות לסיכום, 

התרחשות אסון טבע. מסגרת הניתוח כללה היבטים תיאורטיים מהגישה הקונסטרוקטיבית מחקר היחסים 

בינלאומיים, במטרה להסביר באילו תנאים זהות המדינות יובילו להחרפה או התמתנות הסכסוך לאחר 

משתנה שביכולתו להסביר התנהגויות של התרחשות אסון טבע, וזאת תוך מתן התמקדות בזהות המדינות כ

מדינות. כמו כן, היא כללה היבטים מתיאוריות העוסקות בחלון הזדמנויות, במטרה להסביר באילו תנאים אסון 

, טבע יהווה כחלון הזדמנויות לשינויים ביחסי מדינות שכנות המצויות במצב של סכסוך. מבחינה מתודולוגית

ניתוח מקרי בוחן שבניתי, אשר מכוון לחקור את האינטראקציה בין המדינות מסגרת הניתוח התבססה על מודל 

לאורך תקופות היסטוריות שונות, וזאת במטרה להבין כיצד התפתחו זהותן החברתית של המדינות המסוכסכות, 

 ובכך לספק מתן הסבר לשינויים ביחסי המדינות כפונקציה של זהות המדינות לאחר התרחשות אסון טבע. 

המשך לכך, ערכתי השוואה בין הממצאים שעלו ממקרי הבוחן במטרה לבחון האם הם מתקפים או ב  

דוחים את השערות המחקר. מתוך כך, המסקנה בנוגע לחלקה הראשון של שאלת המחקר היא כי אכן אסון טבע 

הנוגע לחלקה השני בכל  חסי מדינות שכנות המצויות בסכסוך.מהווה כזרז לפתיחת חלון הזדמנויות לשינויים בי

של שאלת המחקר, הממצאים ממקרי הבוחן תומכים בהשערת המחקר בדבר האפשרות לשינויים ביחסי 

עם זאת, מצאתי כי מודל הניתוח מתקשה להסביר  .המדינות כפונקציה של זהות המדינה לאחר התרחשות האסון

תעניק סיוע על בסיס חמלתי או לחלופין בצורה ברורה מדוע מדינה אחת תעניק סיוע לשכנתה. היות ואפשר שהיא 

מתוך אינטרס לאומי ואף לא להעניק סיוע כלל. מתוך כך, עולה המסקנה כי גישות מטריאליסטיות בתחום חקר 

היחסים הבינלאומיים יכולים לתת ערך מוסף במטרה להסביר קושי זה. נקודה נוספת שעלתה במסגרת הניתוח, 

כולות להשפיע על מבנה זהותה החברתית של המדינה, כדוגמת סוגיית הינה בדבר השפעות חיצוניות אשר י

הפליטים במקרה הבוחן של האיטי והרפובליקה הדומיניקנית, מה שמדגיש את הצורך בשילוב גישות 

לאתגר את זהותן מטריאליסטיות במודל מקרה הבוחן, היות וביכולתן להצביע על השפעות חיצוניות העלולות 

 להניע תהליכים המזרזים החרפה של הסכסוך בין הצדדים.ובכך ת, החברתית של המדינו
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