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היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של 
תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה

ראמז עיד*

הסביבתית  המדיניות  בעולם,  העדכנית  הסביבתית  לחשיבה  בניגוד  תקציר. 
ידי מדינת ישראל בהרי הכרמל במשך שנים גרמה  ההיררכית שהוכתבה על 
לזיהוי היער כסמל ציוני מובהק ולניכור פיזי ותרבותי בקרב תושבי שני הכפרים 
בהדרגתיות.  הופקע  להם  שייך  שהיה  שהמרחב  במקום,  השוכנים  הדרוזיים 
יחס  ונשאר  בין המדינה לתושבים היה  זה אני טוען שבסיס היחסים  במאמר 
היררכי קבוע, הן בהשפעת התרבות והמדיניות הסביבתיות המיליטריסטיות 
והן בגלל נרטיבים מדומיינים של המדינה שמציגים את היחסים כיחסי הדדיות 
מבוססי חובות משותפים. לטענתי, נרטיבים אלו מנוסחים מחדש לאחרונה, 
היחסים  מערכת  של  זו  הבניה  מאתגרים  התושבים  של  ופעולות  כשקולות 
לנכס לעצמם שוב את היער  ומייצרים ערך חדש של היער בקרבם, בתקווה 
הופך  היער  עת,  באותה  יותר.  שוויונית  סביבתית  מדיניות  לאימוץ  ולהביא 

למגרש סמלי שבו הם מעצבים את זהויותיהם ואת מעמדם בתוך המדינה.

מבוא

במוקד  האחרונות  בשנים  עומדת  מוגנות  טבע  שמורות  בתוך  המתפתחת  החברתית  הדינמיקה 
וההשפעות  הסביבתיות  הקטסטרופות  במספר  העלייה  העולם.  ברחבי  המחקר  התעניינות 
ההרסניות שלהן על מרקם חייהם של התושבים גרמו לחוקרים אחדים לנסות להבין את השפעות 
 Igoe,( בתוכו  היושבים  האנשים  על  והן  הפיזי  המרחב  על  הן  הטבע,  שימור  של  פלטפורמות 
West, Igoe, & Brockington, 2006 ;2004(. לרוב התאפיינה המדיניות הממשלתית הישראלית 
בעניין זה בניהול מרכזי, לא דמוקרטי וללא תהליכים משמעותיים לשיתוף הציבור. זאת בניגוד 
למדיניות של ביזור מוקדי הכוח בגרסאותיה השונות, גישה שהולכת וצוברת תמיכה בינלאומית 
Borrini-( במחקר ומקבלת ביטוי מעשי בהסכמים סביבתיים בינלאומיים שונים בשנים האחרונות

 .)Feyerabend et al., 2004; Galvin & Haller, 2008
הנוגעות  בהחלטות  הטבע  שמורות  תושבי  של  מלא  לשיתוף  הקורא  זה  גלובלי  שינוי  לעומת 
מצורכיהם  המתעלמת  היררכית  מרכזית  מדיניות  שולטת  עדיין  בישראל  מחייתם,  לאזור 
ניהול  של  ההיסטורית  המדיניות  בהשפעת  ידון  המאמר  אלו.  תושבים  של  החברתיים-כלכליים 
אל-כרמל  דאליית   — במקום  הדרוזיים  הכפרים  שני  תושבי  של  מבטם  מנקודות  הכרמל  יערות 

מכללת סכנין  *



היררכיה של חובות 30   ראמז עיד

ועוספייה. קולותיהם ופעולותיהם של התושבים מאפשרים להבין את האתגרים והקשיים בניהול 
המרחב בשנים האחרונות, באזור שרוב שטחו הוכרז מאז שנות השבעים שמורות טבע ופארקים 
להכיר  אונסק“ו  ארגון  מול  בינלאומי  תהליך  המדינה  הובילה  התשעים  שנות  באמצע  לאומיים. 
קיימא  בר  ניהול  של  סטנדרטים  פי  על  שלו  הייחוד  על  לשמור  במטרה  ביוספרי,  כמרחב  באזור 
)גסול, 2009(. לאור סטטוס בינלאומי חדש זה התחייבה המדינה לשלב את תושבי המקום במערכת 
בתפיסה  מהותי  שינוי  מצריך  והדבר  חדש,  משפטי  מעמד  להם  להעניק  דהיינו  המרחב,  הנהלת 
לשינוי  להגיב  מנסים  מהתושבים  חלק  כיצד  להראות  מבקש  אני  זה  במאמר  שלה.1  הסביבתית 
ביחסם  חדשים  נרטיבים  עם  מלא  אזרחי  לשוויון  המתגברות  דרישותיהם  את  ולשלב  זה  אפשרי 
לטבע וליער. נרטיבים אלו כוללים, אולי לראשונה, טרמינולוגיה המאתגרת את היחס ההיררכי של 

המדיניות הסביבתית באזור ומנסה להבנות אותה מחדש.
כפרים  בשני  החי  מיעוט  בין  מורכב  פוליטי  סביבתי  מאבק  של  אספקטים  אציג  כך  על  נוסף 
האחרונות  בשנים  הכרמל  של  סיפורו  המודרנית.  המדינה  ובין  לשימור  המיועד  ליער  הנושקים 
הטרגדיה  לאחר  במרחב,  המדינה  של  והשליטה  המיקוח  ביכולת  פיחות  של  מקונטקסט  מושפע 
הדרישות  כי  אטען   .2010 דצמבר  בחודש  באזור  השרפה  עם  שהתחוללה  והסביבתית  האנושית 
האווירה  לאור  בכלל,  ובמדינה  בכרמל  התגברו,  זכויות  ולשוויון  לדמוקרטיזציה  המקומיות 
האמונים  הרשמיים  במוסדות  שדבק  השלילי  והדימוי  ביער  השריפה  לאחר  ששרתה  הציבורית 
לישראל.  הקיימת  והקרן  )הרט“ג(  והגנים  הטבע  רשות  במיוחד  המקום,  של  ניהולו  על  בלעדית 
תפיסותיהם ופעולותיהם של התושבים מייצרות בפועל ערך חדש של היער בקרבם: הטבע אמנם 
היה בעבר סוג של אויב, אך כיום התושבים מגלים שהחבירה אליו יכולה אולי להניב להם שוויון 
ופיחות בהיררכיית הכוחות. בה בעת הפך יער הכרמל למגרש סמלי חשוב שבו הם מעצבים את 

זהויותיהם ומעמדם בתוך המדינה.

המחקר

המאמר מתבסס על מחקר אנתרופולוגי שנערך באזור הכרמל בשנים 2012—2014 במסגרת מחקר 
סביבתי-חברתי משווה שבחן את ניסיונותיהם של תושבים מקומיים בתוך שמורות טבע ומרחבים 
ביוספריים לעצב מחדש את יחסיהם עם רשויות המדינה. המחקר המקורי, שנערך במסגרת עבודת 
דוקטור בנושא אנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת ברן בשווייץ, התמקד בשני אזורים כפריים 
נפרדים בים התיכון )הכרמל בישראל והאי מיורקה שבספרד(, אך מאפייני הקונטקסט הסביבתי 

 .)Eid, 2015( והחברתי היו דומים
שימוש  נעשה  התושבים,  של  השונות  המבט  נקודות  בהבנת  החשיבות  ולאור  המחקר,  לצורך 
בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות בקרב תושבי שני הכפרים ובקרב בעלי תפקידים ממשלתיים 
פעילים  בקרב  ועוספייה,  אל-כרמל  דאליית  בכפרים  רבות  תצפיות  ערכתי  לכרמל.  הקשורים 
חברתיים וסביבתיים, בהפגנות של בני שני הכפרים נגד הפקעת אדמותיהם, בעבודה ובהתארגנויות 
ראיונות   24 בחירות.  אספות  בזמן  פוליטיים  פעילים  ובקרב  הכרמל,  בהרי  ורועים  חקלאים  של 
ארגוני  עם  או  המקומיות  המועצות  בשתי  העובדים  רשמיים  תפקידים  בעלי  עם  נערכו  עומק 

ישראל טרם  למרות התחייבויותיה אלו במסגרת תנאי ההכרזה הבינלאומית של אונסק“ו, מדינת   1
הקימה מינהלת לאזור הכרמל הכוללת נציגים בעלי זכויות החלטה מקרב התושבים המקומיים.
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סביבה שונים, צעירים שהתגייסו לשירות צבאי או מי שמתנגדים לשירות כזה, פעילים חברתיים 
ותושבים שהושפעו מהמדיניות הסביבתית של ישראל. נערכו ביוגרפיות אישיות של כמה אנשי 
מפתח העוסקים בנושא. נערכו גם קבוצות מיקוד בהשתתפות פעילים סביבתיים וחקלאים משני 
הכפרים, במטרה לעמוד על דרכי פעולתם ועל המשמעויות הפנימיות שהם מייחסים למעשיהם. 
השיחות התקיימו בשפה הערבית. חלק מהתושבים הביעו חוסר רצון לציין כאן את שמם המלא, 

ורצונם יכובד.

“שטחים פתוחים“ כשטחים הסגורים לאדם: אספקטים תיאורטיים 

אזורים  בניהול  סביבתית-חברתית  מדיניות  להשליט  המגוון  העולמי  בניסיון  המחקר  התעניינות 
של שטחים פתוחים או שמורות טבע נבעה בחלקה מהצורך להבין כיצד מושגים יעדי המדיניות,2 
במקום.  שחיו  האנשים  של  החיים  ולדרך  לסביבה  רב  לנזק  שהביאו  מקרים  לחקור  מהצורך  וגם 
היסטורית, יחסם של תושבי שטחים מוגנים כאלה לקונספט שימור הטבע היה שלילי, כי מדיניות 
שאפשר  טוען   )Wolf,  1982( וולף  בקרקע.  לשימוש  לזכויותיהם  בנוגע  קשות  הגבלות  כפתה  זו 
ובמיוחד  והפוסט-קולוניאליסטי,  רעיון שימור הטבע הם בעידן הקולוניאליסטי  שמקורותיו של 
בתקופת הקמתן של שמורות הטבע הראשונות באפריקה ובארצות הברית במאה ה-19 ובתחילת 
המאה ה-20. הממשל הקולוניאליסטי אסר על התושבים האפריקאים להשתמש בשטחים נרחבים, 
במטרה לאפשר בהם שימושים בלעדיים של ציד חיות בר או ייעור. האמנה הבינלאומית להגנה על 
חיות הבר והציפורים באפריקה, שנחתמה בשנת 1910, מיינה את חיות הבר לפי שתי קטגוריות: 
זו בניהול השטחים המוגנים ובגישה  )Neumann, 1998(. שליטה טוטלית  “שימושי“ או “מזיק“ 
הלא-מחמיא  לשם  בספרות  זכתה  ההיררכית,  הצבאית  לחשיבה  מאוד  הדומה  שליטה  אליהם, 

 .)Galvin & Haller, 2008; Ribot, 2004( )fortress conservation model( “גישת המצודה“
שליטת  את  להפגין  תפקיד:  עוד  ניתן  המוגנים  לשטחים  המודרנית,  המדינה  של  הקמתה  עם 
המדינה על משאבי הטבע והאדמה )Neumann, 1998(. הרצון להמשיך ולמנוע כל אינטראקציה 
בין המרחב הפיזי לבני האדם היה בבסיס האידיאולוגיה הפוליטית-מדעית שאומצה על ידי המדינה 
של  השמונים  שנות  עד   3.)Cronon, 1996( והפראי  הטהור  הטבע  על  להגן  כדי  השימור  וגורמי 
 Galvin( המאה הקודמת, שיתוף התושבים המקומיים בניהול האזורים הייחודים האלה נעדר כליל

 .)& Haller, 2008

בשני העשורים האחרונים, עקב הניכור הרב שמגלים התושבים המקומיים הן כלפי המדיניות 
וקולות חדשים  גישת המצודה  ביקורת על  והן כלפי הטבע עצמו, נמתחה  הסביבתית ההיררכית 
 Fairhead & Leach, 1996; West et( קראו לאמץ גישות שיתופיות יותר לניהול משאבי טבע 
al., 2006(.4 היו שטענו שבדרך כלל מדיניות זו לא נתפסה כלגיטימית בעיניהן של קבוצות רבות 

יעדי המדיניות נמדדים בדרך כלל במונחים של השגת מטרות בנות קיימא ושימור המגוון הביולוגי.   2
בשנים האחרונות מודגש גם שימור הייחוד החברתי ודרך החיים של התושבים. 

.wilderness המילה הרווחת לתיאור מקומות אלו הייתה  3

המקומיים  הגורמים  את  ולערב  לשתף  אונסק“ו  של  סביליה  הכרזת  קראה   1992 בשנת  למשל,   4
בקביעת מדיניות השימור. הכרזה זו נחשבת אחת התפניות החשובות שהתרחשו בזירה הבינלאומית 

לעבר אימוץ גישות של שיתוף הציבור. 



היררכיה של חובות 32   ראמז עיד

וביזור הכוח המרכזי  )Siurua, 2006(. מאז יושמו שיטות שונות של שיתוף הציבור  באוכלוסייה 
 Cook & Kothari, 2001; Larson & Ribot,( נוקבת  ולביקורת  רחב  לדיון  וזכו  המדינה,  של 
 .)Blaikie, 2006; Brockington, Duffy, & Igoe, 2008( במיוחד באפריקה ,)2004; Ribot, 2004

הביקורת התמקדה בזכויותיהם של המקומיים: הן במידת הגישה שהייתה להם בפועל למשאבי 
והן בתוצאות ההדרה החברתית שנגרמה בגלל שיטות  טבע שהיו בעבר בבעלותם או בשליטתם 
שיתוף כושלות. אחת הטענות המרכזיות נגד גישות שיתופיות אלו גרסה שהן תורמות להתפשטות 

עוני בקרב תושבי השטחים המוגנים ולהאצתו של תהליך פריפריאליות פוליטית-כלכלית.5 
אגרוואל )Agrawal, 2005(, הממשיג את תיאוריית המשילות של פוקו והמניפולציה של יחסי 
הכוח, טען כי תפיסות סביבתיות ואידיאולוגיות פוליטיות של המדינה עלולות להיות מופנמות 
בקרב האוכלוסייה המקומית באמצעות פרדיגמות שונות של שיתוף הציבור. כך המדינה מייצרת 
 Lindu &( ואצ‘איולי  לינדו  זאת,  לעומת  הנרטיבים שלה.  סובייקטים המקבלים מבלי דעת את 
Acciaioli, 2008( מתנגדים לטענה זו ומציגים מקרים הפוכים, שבהם תושבים ילידיים מצליחים 

להשתמש בנרטיבי השימור של המדינה כדי להשיג זכויות שימוש במשאבי הטבע וזכויות פוליטיות 
חדשות. האנתרופולוגים ווסט, איגו וברוקינגטון )West et al., 2006( טוענים שהשטחים המוגנים 
הופכים להיות אמצעי ייחודי לעיצוב ראיית העולם והסביבה של התושבים, להבניה מחודשת של 
זהותם האתנית ולמרחבי פעולה. מסיבה זו הם קוראים לאנתרופולוגים ולסוציולוגים לגלות את 
המרחב,  “ייצור  על  הפתוחים  השטחים  שימור  של  לפעמים,  המפתיעות  החברתיות,  ההשפעות 

המקום והאנשים“ )שם, עמ‘ 351(. 
מאבק  אסטרטגיות  לאמץ  בעולם  מודרים  מיעוטים  של  ניסיונותיהם  את  בחנו  רבים  מחקרים 
 Brockington et al., 2008; Scott,( חדשות ומקוריות המאתגרות את הסדר החברתי הפוליטי 
 Jenkins &( המדינה  ידי  על  המופקעות  אדמותיהם  מהתמעטות  כתוצאה  היתר  בין   ,)1985

Klandermans, 1995(. קבוצות כאלה מגלות מחדש את מסורותיהן הקולקטיביות ומבנות זהויות 

 Yiftachel &( ההגמונית  ותרבותה  הלאומית  המדינה  שמקדמת  לזהויות  מתחרות  קולקטיביות 
)Ute Mountain Tribal Park( שבארצות  יוט  Segal, 1998(. למשל, התושבים באזור שמורת 

הברית הצליחו להגן על אדמותיהם באמצעות קידום מעמדה הייחודי של השמורה כבעלת ערך 
בפנמה   )Kuna( קונה  שמורת  תושבי  ואילו   ,)Igoe, 2004( שבאזור  לילידים  וסביבתי  היסטורי 
השתמשו בהכרזה על השמורה כדי למנוע השתלטות של חקלאים זרים על אדמותיה והסתייעו 
בהדגשת המסורת הקולקטיבית שלהם, המקשרת אותם למקום )Chapin, 2004(. האלר ואחרים 
 )Kafu( הראו כיצד קבוצות אתניות מודרות בשמורת קאפו )Haller, Acciaioli, & Rist, 2015(
בזמביה אימצו אידיאולוגיות וזהויות פוליטיות חדשות כדי להיאבק בפלישה של קבוצות אחרות 
אל שטחיהן. אסטרטגיה זו אפשרה להם להשתתף בעיצוב חוקים מקומיים בעלי מעמד משפטי 

מוכר, שבמסגרתם יכלו הקבוצות להמשיך לחיות בתוך שמורת הטבע. 
בהדרגתיות  להשתנות  עשויה  בכרמל  הסביבתית  המדיניות  בעולם,  אחרים  במקרים  כמו 
בהשפעתם של גורמים חיצוניים — מעמדו הבינלאומי של הכרמל משהוכרז על ידי אונסק“ו כמרחב 
ביוספרי, התחזקותן של גישות מדעיות וחברתיות חדשות לניהול אזורי טבע, והאווירה הציבורית 

ריבוט )Ribot, 2004( טוען ששמירה על המוסדות החברתיים המקומיים, כמו ניהול אוטונומי של   5
נחלת הכלל והטמעת שיתוף דמוקרטי בניהול משאבי הטבע, יוצרת אווירה של אמון ועוזרת ביישום 

עקרונות בני קיימא המאפשרים מרחב מחיה למגוון הביולוגי והאנושי.



־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   33 תשע"ז

בישראל לאחר כישלון המדינה במניעת השריפה בכרמל בשנת 2010 — ובהשפעת גורמים פנימיים 
הקונטקסט  בתוך  המקומיים  מהתושבים  חלק  בקרב  חדשות  פעולה  אסטרטגיות  אימוץ  כגון 
החיצוני המשתנה. כל אלה דוחפים לשינוי קונקרטי במדיניות הסביבתית ולירידת כוח המיקוח של 
המדינה בעיניהם של התושבים. בתוך הקשר זה ינותח כאן האופן שבו התושבים מפרשים מחדש 
את המציאות ואת אפשרויות הפעולה העומדות בפניהם בהווה, מתוך סירובם לקבל את רצונו של 
השלטון המרכזי, ובמטרה לנכס מחדש חלק משטחי הכרמל שאבדו להם. היחס החדש אל המדינה 
מתבטא הן בקונספציות אלטרנטיביות של הטבע בכרמל והן בניסיונותיהם של התושבים לאתגר, 

פוליטית וערכית, את המאמצים ההיסטוריים של המדינה בהבניית זהות דרוזית נבדלת בישראל.

הדרוזים כקבוצה מובדלת במרחב 

הדרוזים הם קבוצה ייחודית שקבעה את מגוריה בהרים, בבקשה להתרחק ממרכזי השלטון, ושמרה 
על קהילה דתית מובדלת בתוך המרחב הערבי במזרח התיכון. הדת הדרוזית התפתחה במאה ה-11 
מתוך האסלאם הפאטמי של מצרים, אך מרכיבי תרבות וזהות רבים אחרים בקרב הדרוזים )כמו 
שפה, מנהגים, מוסדות וערכים חברתיים( דומים למרכיבי תרבות של תת-קבוצות ערביות אחרות 

 .)Swayd, 2006 ;2006 ,במזרח הים התיכון )חלבי
מתחילת דרכה ניסתה התנועה הציונית לנצל את ייחודה הדתי של העדה וליצור עמה קשרים 
שונות  תחושת  של  ייצורה  את  לעודד  התאמצו  התנועה  מנהיגי  מובהקות.  פוליטיות  למטרות 
חדש  נרטיב  קידמו  ואף  המנדט,  בתקופת  הדרוזית  מההנהגה  חלקים  בקרב  לאומית  והתבדלות 
זו של ההיסטוריה,  גרסה  פי  לדרוזים. על  היהודים  בין  יומין  יחס קדמוני עתיק  קיומו של  בדבר 
ואל  “אליהם  המוסלמים  של  העוין  ליחס  בניגוד  ביניהם,  פעולה  שיתפו  תמיד  הדתות  שתי  בני 
בני המיעוטים האחרים“ )Firro, 1999(. לפי גירץ )Geertz, 1963(, קשר פרימורדיאלי כזה אמנם 
מתמקד בדרך כלל בנתון מסוים בתוך הקיום החברתי ומבליט אותו על ידי הגזמה מרובה, אך הוא 
מתאפיין בעמימות המבטיחה את ניצולו המרבי בתוך האידיאולוגיה של המדינה המודרנית. פירו 
טוען שנרטיב הזיקה בין היהודים לדרוזים היה מקרה קלאסי של יצירת היסטוריה מדומה לצורכי 

 .)Firro, 1999( ההווה הפוליטי
מנהיגי  רוב  שמרו  והארבעים  השלושים  בשנות  בארץ  הלאומי  היהודי  המאבק  התפשטות  עם 
שהתנגדו  העדה  מבני  אלו  אך  פוליטית.  ניטרליות  על  טריף,  משפחת  בהנהגת  הדרוזית,  העדה 
עם  פעולה  לשתף  נטו  חלש,  היה  והפוליטי  הדתי  ומעמדם  טריף,  משפחת  של  לדומיננטיות 
הארגונים הציוניים שהציעו להם עזרה. בכך תרמה התנועה הציונית לפיצול שורותיה של ההנהגה 
 .)Parsons, 2007( הדרוזית, על ידי תמיכה וסיוע בהעלאת קרנם של מנהיגים פוליטיים חדשים
במפורש:  זאת  והביע   1930 בשנת  ומגאר  ראמה  הדרוזיים  בכפרים  ביקר  למשל,  בן-צבי,  יצחק 
הדרוזים  המנהיגים  אצל  לבקר  ולהמשיך  הזאת,  הקהילה  של  החברות  את  לרכוש  מאוד  “חשוב 
או  הממשלה  ידי  על  עליהם  המופעלים  הלחצים  כנגד  משפטית  בעזרה  נכונותנו  את  ולהביע 

 .)Firro, 1999, p. 23 המוסלמים והנוצרים“ )אצל
אחדים,  ציוניים  מנהיגים  החלו  האלה  ה“ידידותיים“  למאמצים  שבמקביל  להזכיר  גם  מעניין 
הערבית,  בשאלה  לטיפול  היישוביים  המוסדות  של  המאוחדת  מהלשכה  כהן  אהרון  ובראשם 
הדרוזית  האוכלוסייה  של  טרנספר  רעיון  בדבר  בסוריה  דרוזים  מנהיגים  בקרב  שכנוע  בפעילות 
להר הדרוזים בסוריה. במימון מאמצים כושלים אלו השתתפה הקק“ל, שקיוותה לקבל בסופו של 
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התהליך את אדמותיהם של הכפרים הדרוזיים שבגליל ובכרמל )זיידאן, 2015(.
ומדאליית  מעוספייה  אלו  ובמיוחד  הציונית,  התנועה  אל  לחבור  שהחליטו  מהמשפחות  חלק 
אל-כרמל )Parsons, 2007(, נידבו עשרות צעירים דרוזים למאמצי המלחמה בשנים 1947—1948 
אף  המדינה,  קום  לאחר  הראשונות  בשנים  גם  נמשך  זה  נקודתי  פעולה  שיתוף   .)2015 )זיידאן, 
סבלו  כך  ובשל   )2006 )חלבי,  המוסלמית  מהאוכלוסייה  חלק  בעדה  ראתה  הרשמית  שהמדיניות 
הכפרים הדרוזיים מיחס מפלה כמו שאר האוכלוסייה הערבית והיו נתונים לשלטון הצבאי הנוקשה 
שנמשך כשני עשורים, להפקעה נרחבת של אדמותיהם החקלאיות )היו כפרים דרוזיים שאיבדו 
 .)Benziman & Mansur, 1992( ולמדיניות חברתית-כלכלית מפלה )יותר מ-60% מאדמותיהם
בשנת 1956, בצעד המתואם עם ראשי המשפחות המקורבות לתנועה הציונית ובניגוד לעמדת 
בצבא  חובה  בשירות  לשרת  העדה  צעירי  את  לאלץ  המדינה  החליטה  הדרוזית,  הדתית  ההנהגה 
דרוזי“  “עם  ליצור  שמטרתו  תהליך  של  בתחילתו  שנה,  באותה   .)2015 )זיידאן,  לישראל  ההגנה 
בתעודת  העדה  בני  של  הרישום  את  המדינה  שינתה  הדתי,  הפרימורדיאלי  הנרטיב  פי  על  נבדל 
הזהות שלהם מ“ערבי“ ל“דרוזי“, וראשי הצבא קידמו רעיון של ברית דמים בין הלוחמים הדרוזים 
מזו  החינוך  שבמשרד  הדרוזית  החינוך  מחלקת  הופרדה   1976 בשנת  )שם(.  בצה“ל  והיהודים 
הערבית, במטרה להבליט את הייחודיות של הזהות הדרוזית ולהטמיע בעדה ערכים המשתלבים 
2006(. פירו, בעצמו תושב עוספייה, מזכיר סיפור אישי  עם ערכי הציונות ומזדהים עמם )חלבי, 

שמדגים היטב את השפעת האידיאולוגיה הציונית בקרב עורכי מגזין סביבתי ישראלי טיפוסי:

ובכן,  ידי מגזין “טבע הדברים“ לכתוב מאמר כללי על הדרוזים.  1994 התבקשתי על  בשנת 
כמה  לאחר  התיכון“.  ובמזרח  בישראל  “הדרוזים  שכותרתו  היסטורי  מאמר  למגזין  שלחתי 
שבועות גיליתי שהמאמר התפרסם ללא ידיעתי, בכותרת “ברית החיים, ברית הדמים“, והוא 
כולל עכשיו אילוסטרציות המראות את תרומת הדרוזים למדינת ישראל באמצעות השירות 
אבל  הבא,  בגיליון  הבהרה  לכתוב  הואיל  העורך  הרבה  מחאתי  לאחר  בצה“ל.  שלהם  הצבאי 
להפתעתי החוזרת, ולאחר שהביע את צערו על השינויים במאמר, הוא הדגיש שוב שזה היה 

)Firro, 1999, p. 1( .מאוד חשוב להחמיא לדרוזים על שירותם הצבאי

ההשפעה של הפקעת האדמות החקלאיות בכרמל ושל השירות הצבאי על אורח החיים של אנשי 
ברובה  זו חברה מסורתית שהתפרנסה  הייתה  אז  ודרמטית. עד  הייתה מהירה  הכפרים הדרוזיים 
מהסקטור  התפרנסו  מכן  ולאחר  לחיילים,  צעיריה  הפכו  מעטות  שנים  תוך  וכעת  מחקלאות, 
שינוי  גררה   )1993 )קימרלינג,  הישראלית  בחברה  המיליטנטי  המרכיב  התחזקות  הביטחוני. 
הגבול  בכוחות המשטרה, במשמר  עבדו  35% מצעיריה  עד  הדרוזית:  החברה  בקרב  וסוחף  מהיר 
או בשירות בתי הסוהר )שם(. הדבר אמנם חיזק את מעמדם כיחידים באמצעות הסרת המחסום 
מחיר  לכך  היה  אולם  אלו,  בתחומים  להשתלב  האחרים  הערבי  המיעוט  מבני  המונע  הביטחוני 
חברתי נסתר: צעירים מוכשרים נמנעו מלפתח קריירות ומומחיות בתחומים אחרים, וצומצם עד 
למוביליות  הכרחי  תנאי  שהוא  גורם  הגבוה,  החינוך  במוסדות  הדרוזים  הסטודנטים  מספר  מאוד 
שתהליך  טוענים  אחדים  דרוזים  חוקרים   .)Migdal & Kimmerling, 2003( בישראל  חברתית 
זה יצר במשך השנים פיצול קשה כל כך בתוך הקהילה עד שכיום אפשר להצביע על שלושה סוגי 
זהויות המתקיימים במקביל: זהות דרוזית גרידא, זהות דרוזית-ישראלית וזהות דרוזית-פלסטינית 

.)Firro, 1999 ;2006 ,חלבי(
כתוצאה מהכפייה של סדר החיים החדש הזה, הנרטיבים המרכזיים שעיצבו את יחסי הדרוזים 
אלו,  נרטיבים  כיצד  יתואר  המאמר  בהמשך  סותרים.  ערכיים  אלמנטים  מייצגים  המדינה  עם 
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שהנחו את רשויות המדינה בבואן לעצב את המרחב הפיזי של יערות הכרמל ולשלוט בו, מקבלים 
משמעות חדשה ושונה בקרב קבוצות דרוזיות לא מעטות.

“האדמה שייכת לנו, האש של המדינה“

כביש אחד ובודד, המתפתל אל תוך הפסטורליות של היער הירוק, מחבר בין שני הכפרים הדרוזיים 
שבכרמל ומשמש מוצא יחיד אל העולם החיצון. אך בימי שישי ושבת הפסטורליות הזאת עלולה 
להפוך למלכודת דבש: מאות מכוניות של מבקרים ישראלים עומדות בסבלנות בעומס בכניסה אל 
שני הכפרים. לידם שואל שלט חוצות “בכפר ביקרתם?“, אולם הבטחתו מופרת שכן שני הכפרים 
הופכים להיות דומים לעיר ישראלית טיפוסית פקוקה, לאכזבתם של המבקרים האורבניים הרבים.

נחשב  הכרמל,  של  הטבע  ושמורות  הפארקים  באמצע  הכפרים,  שני  של  זה  גיאוגרפי  מיקום 
של  מגוון  שוק  להתפתחות  תרמה  אמנם  המרכז  לערי  הקרבה  וקללה.  ברכה  התושבים  בעיני 
מסעדות, חנויות בגדים ומזכרות בצדי הכביש, אולם תושבים רבים נאלצים לסבול. סאמי, חקלאי 
בשנות החמישים המאוחרות לחייו, מברך על תנועת המבקרים אבל טוען: “האנשים פה הולכים 
להתפוצץ מרוב זעם. לנהוג מדאליית אל-כרמל לעוספייה לוקח כמעט שעה, רק בשביל שלושה 
קילומטרים. וזה קורה כל שבוע“. לשאלתי מדוע בעצם אין כביש אחר הוא עונה בנימה המביעה 
תחושה מתמשכת של אין אונים: “אין פתרון. ]נניח ש[המדינה תגיד לנו מחר שהיא הולכת לסלול 
כביש חדש, ואז מתברר שהתוואי שלו בדיוק עובר בתוך אדמותינו. מה נעשה אז? אם נסכים, אני 

ואחרים נאבד נכסים ומקור פרנסה יחיד“. 
כדי  לשלם  נאלצים  שהם  המחיר  היא  התושבים  בקרב  הפושטת  במצור  חיים  של  זו  תחושה 
ובנוף ובמקרה הרע לשמש הצדקה  לא לסלול כביש אחר, שבמקרה הטוב עלול רק לפגוע ביער 
נוספת של מה שנשאר מאדמותיהם החקלאיות. אפשר בהחלט לטעון שלא חשוב אם  להפקעה 
בתוך  הדרוזית  ההוויה  בקיום  פרטיקולרי,  כקללה —באופן  או  כברכה  הזאת  הדואליות  נגדיר את 

היער, דואליות זו היא מטפורה לסתירות שבמבנה יחסי הדרוזים עם המדינה. 
כאמור, בעוד פרקטיקות של דמוקרטיזציה של המרחב הסביבתי הפכו פופולריות בעולם, אם 
כהחלטה חד-צדדית של קובעי המדיניות ואם לאחר מאבק חברתי של קבוצות מקומיות, השינוי 
סירב להגיע למדיניות הסביבתית בישראל, שאימצה את המסורת המשפטית של המנדט הבריטי 
בארץ ואת גישתו לשימור. רשויות המנדט התחילו בפעולות להרחבת שטחי יערות הכרמל בשנות 
שבנחלת  הערביים  הכפרים  אדמות  לניהול  הקולקטיבי  ע  שָ המוּ מוסד  את  לבטל  וניסו  העשרים 
נרחבים  חלקים  הפרטי  המכר  משוק  להוציא  זה  קומוניאלי  חברתי  מוסד  של  כוחו  בשל  הכלל, 
מאדמות כפרי פלשתינה )Atran, 1986(. אחת השיטות שאימצו הבריטים הייתה הרחבת שטחי 
היערות שבגליל ואימוץ עקרונות גישת המצודה. בכך מנעו מהתושבים להשתמש בשטחים אלו 

 .)El-Eini, 2006( למחייתם
הבריטית  המדיניות  את  המשיכה  המדינה  קום  שלאחר  בשנים  שאומצה  הסביבתית  המדיניות 
 Yiftachel( בישראל  האתניים  המיעוטים  על  ההיררכית  השליטה  עקרון  על  מבוססת  והייתה 
והן  הסביבתי  במרחב  הן  ישירה  שליטה  כמנגנון  פעל  הצבאי  השלטון  ואילו   ,)& Segal, 1998

 Lustik,  ;2000 )יפתחאל,  המדינה  של  לקיומה  הראשונים  העשורים  בשני  הערבית  באוכלוסייה 
שימש  בישראל  הייעור  שמעשה  מראים   )Amir & Rechtman, 2004( ורכטמן  אמיר   .)1980

זיכרון קולקטיבי  להשגת יעדים לאומיים ציוניים, להגנה על שטחים השייכים למדינה ולהנכחת 
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בכל רחבי הארץ. הם מזכירים ששיקולים של מערכת הביטחון עמדו בבסיסם של פרויקטים רבים 
)שם(.  המקומי“  הים-תיכוני  למרחב  זרים  “יערות  בישראל  נוצרו  מכך  יוצא  וכפועל  לנטיעות, 
מחקרים אחרים בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב ניתחו את הדרכים 
את  ודוחקת  היהודית  הרוב  קבוצת  של  הטריטוריאלית  ההתפשטות  את  מכשירה  המדינה  שבהן 
הבדווים אל אזור קטן במרחבי מחייתם, באמצעות שימוש “בהצדקות סביבתיות ושימור הטבע“, 

.)Meir, 2009( טענות המשמשות גם את המדיניות הסביבתית בכרמל
כדי לייצר את אזור הכרמל כפי שהוא כיום הופקעו כ-70% מהשטחים השייכים לתושבי שני 
נשארו  ומהם   ,1948 בשנת  דונמים   31,000 היו  למשל  אל-כרמל  לדאליית  הדרוזיים.  הכפרים 
בידי התושבים כ-9,000 בלבד )Firro, 1999(. הנפגעים העיקריים מלבד בעלי הקרקעות עצמם 
היו מי שהשתמשו בשטחי הכרמל לצורך מחייתם, כמו הרועים ובעלי עדרי העזים והצאן. שיטת 
על  האוסר   ,1957 משנת  השחורה“  העז  “חוק  לפי  פלילית  לעברה  הפכה  המסורתית  המחיה 
תושבים לרעות במקומות “לא להם“. למרות זאת הרעייה נמשכה בהיקף מצומצם, כי “מסורת 

עתיקה ומקור פרנסה חשוב“ לא מפסיקים בחוק בודד, כפי שהצהיר אחד התושבים.6 
“בן הגליל הרועה“ הוא אחת התמונות המפורסמות לא רק בדמיון הדתי הנוצרי ברחבי העולם 
אלא גם בקרב תושבי שני הכפרים, אולם שם הקונוטציה חיובית פחות. “אני הייתי רועה במשך 
שנים, כמו רבים אחרים“, מספר סולטאן בן ה-61 בגאווה נסתרת. “זה היה חלק מחיי היומיום 
בתוך  להיות  נהניתי מאוד  היום.  לחיי המסחר של  בעידן שקדם  הכפר שנולדו  רוב תושבי  של 
והחורשה. אבל היום שבו התגייסתי לצבא היה היום האחרון שלי כרועה מקצועי.  חיק הטבע 
התפטרתי מעבודתי לנצח“, הוא מוסיף בהומור האופייני לכל מי שדיבר על עברו כרועה בכרמל. 
כשאני מחדד את השאלה ומבקש מהמרואיינים למנות את הסיבות לדימוי מוחלש זה של הרועה 
הם נזכרים בעבודה הקשה, בכורח היומיומי לקום מוקדם בבוקר, אך בעיקר בתחושה של הפרת 

החוק בכל פעם שהם יוצאים עם העדר. 
סלמאן, בנו של בעל עדר גדול, החליט “לשנות כיוון בחיים לפני כעשרים שנה וללכת ללמוד 
משהו, כי במכללה לא יורים עליך“. הופתעתי כשסיפר לי לראשונה על מקרים שבהם “פקחי 
ירו לכיוון העדרים של הרועים הדרוזים בכדי למנוע מהם כניסה לתוך היער“,  שמורות הטבע 
)Cronon, 1996( גורס שפעולות פינוי  אך עדויותיהם של אחרים מאששות את דבריו. קרונון 
ידי  על  מבוצעות   )wilderness( הפראי  היער  את  לייצר  כדי  מאדמותיהם  הילידים  התושבים 
קובעי מדיניות שאינם מכירים את היחס ההדדי בין האדם לטבע וחפצים לייצר פיצול תודעתי 
גם בשטח, ובעיקרה היא תוצר של תרבות קפיטליסטית צרכנית הכופה את עצמה על תרבויות 
ובין מה שנתפס  בין התושבים  “נחשלות“. תוצאות הניתוק החד-צדדי שנוצר במרוצת השנים 
החקלאי,  ושל  הרועה  של  הירוד  בדימוי  מורגשות  להם  והשייך  הקרוב  המחיה  כמרחב  בעבר 

וביחס של אחדים מהמרואיינים לסביבה. 
למרות זאת, רבים מצליחים לאתגר את המדיניות החד-צדדית בכרמל ולשמר את קשריהם 
עם המרחב. אבראהים חסון לא נטש את דרך חייו הארוכה: “אני בן שמונים, או קצת יותר, מי 
בכלל סופר“, הוא עונה למשמע ההתעניינות שלי בגילו המבוגר. זמן רב עבר מאז שנולד בתוך 

בשנת 1943 ערכה ממשלת המנדט הבריטי בארץ סקר מקיף בכפרים הערביים. נמצא שהיו בבעלותם   6
בהחלט  גדול  מספר  ראשים,  מיליון  מחצי  יותר  דהיינו  צאן,  ראשי  וכ-244,000  עזים  כ-325,000 

 .)El-Eini, 2006( יחסית לשטח המדינה
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זה  חשוב  שהכי  מה  נולדתי,  שבה  השנה  או  הזמן  חשוב  לא  “בשבילי  שבכרמל:  המערות  אחת 
המקום, וזאת המערה שבתוך החורש. כי למקום אתה יכול תמיד לחזור, אבל הזמן עובר“. 

אחר  לעקוב  איכשהו  מצליח  הוא  מאולתר  הליכה  במקל  ונתמך  מסוכרת  סובל  שהוא  אף 
70 עזים שחורות. חמישה מילדיו עובדים במקומות שונים,  התנועה הנמרצת של עדרו, המונה 
האש  אלוהים“  התערבות  בגלל  “רק  שבו  למקום  אותי  לוקח  הוא  לו.  לעזור  ממשיך  אחד  ורק 
2010. בעודו קורא לעזים במגוון  נעצרה בדרכה אל עוספייה בדלקה שהתחוללה במקום בשנת 

של צעקות וצלילים הוא מצביע על חלקה גדולה ובה גלדי עצים מושחרים: 

המקום הזה היה בשביל העזים כמו גן עדן. הייתי לוקח אותן בכל יום אליו, כי כמות העשבים 
הייתה גדולה, והם נהנו משיחי הסאריס ועצי הבוטום, ובסופו של דבר הן ישבו להן מתחת 
לצל העצים הגבוהים. אנחנו קוראים למקום הזה אל-מליחה ]הטוב והפורה[. תסתכל עליו 

היום, הוא כולו שחור וריק. זה מעציב אותי ואת העזים. אני יכול לראות את זה בעיניהם. 

השפעת האש הייתה טראומטית לא רק לסביבה הפיזית, שאיבדה חלקים נרחבים מהיער הירוק, 
אלא גם לתושבים. כדברי אבראהים ורבים אחרים, השרפה פגעה בכרמל “שלהם“ ועוררה אצלם 
זעם רב, אך גם הוכיחה שהם “היו צודקים“ כי “תמיד ידעו שזה יקרה“. לכל אחד מהתושבים יש 
סיפור אישי שמתאר איפה היה ומה עשה ביום שבו פרצה השרפה, אבל מה שמאחד אותם הוא 
הטענה שהאש לא נגרמה בשום פנים ואופן בגלל רשלנותם — כפי שנטען בכלי התקשורת ביום 
הראשון להתפשטות האש — אלא שהדבר היה תוצאה של שנים ארוכות של שליטה חד-צדדית, 
ובמיוחד  בקרקע,  אחרים  ושימושים  רעייה  מניעת  לאזור,  זרים  עצים  נטיעת  האדמות,  נישול 
מדיניות המפלה בתקציבים בסיסיים. שחאדה מעוספיה, שראה ממרפסת ביתו את התקדמות 

האש, מעיד על בעיות תשתית רבות בכפרו ומקשר אותן לתופעה השנואה עליו:

המועצה  השבוע,  בסופי  העומס  בגלל  באשפה.  וטיפול  לפינוי  יעילה  מערכת  לנו  אין 
המקומית נכשלת בפינוי האשפה, וכמה אנשים זורקים את הפסולת שלהם בתוך החורשה. 
זה רע לנוף. וזה רק מסבך את המצב של הכרמל. הם לא בדיוק אנשים רעים, אבל עם תקציב 

מתאים לטיפול באשפה, הם לא היו זורקים שם.

קאסם סוויטאת בן ה-71 מעוספיה, בעל עדר גדול של 150 עזים וסובל גם הוא מסוכרת, מזכיר 
לי את הירי לעבר עדרו: “היו לי פעם 500 ראשי עזים ופרות. אחרי שנהרגה אחת מקליע, ואחרי 
ויתרתי עליהן. איך אפשר לשלוט בכל אחת מהעזים? הרי אלוהים  שקנסו אותי כמה פעמים, 
מדגישים  ואבראהים  קאסם  החיות?“.  טבע  את  לשנות  רוצים  הפקחים  חרוצות.  אותן  בורא 
הרעים“  ו“העשבים  יותר  נפוץ  היה  שהמרעה  משום  התלקחויות  מקרי  פחות  היו  שבעבר 
שמתלקחים במהירות נפוצו פחות. קאסם משווה את העשבים האלה לפסולת שהזכיר שחאדה:

החורש היה יותר נקי. לא הייתה פסולת, ובמקומות שבהם עברו העזים היו שבילים נקיים 
מהעשבים הרעים. העזים שלנו מנקות את החורש. האש לא הייתה מוצאת מה לאכול. זאת 

הסיבה שמעולם לא ראיתי אש בגודל כזה, ואני פה מסתובב באופן יומי.

חייהם, התושבים  דרך  בדבר צדקת  הישנה  דבקות באמונתם  ביער, מתוך  נוכחותם  מתוך עצם 
למקום  היער  יהפוך  בלעדיהם  עליהם.  שנכפתה  המציאות  של  ההבניה  את  לקבל  מסרבים 
למה  אולי  מסביר  כזאת  נצחית  מזרות  החשש  בעתיד.  קיומו  את  יסכן  והדבר  וזר,  “מלוכלך“ 
שמעידים  כפי  “ג‘אבה“(,  )בערבית:  “יער“  במילה  משתמשים  כאן  מהתושבים  מאוד  מעטים 
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המילה  את  מעדיפים  הם  הכרמל.  הרי  של  הטבעית  הסביבה  את  לתאר  בבואם  לעיל,  דבריהם 
הכוללת  טבעית  מקומית  צמחייה  מתארת  “חורש“  ברור:  ההבדל  “חורש“(.  )בערבית:  חורשה 
לא  צמחייה  של  שלילי  דימוי  נושאת  “ג‘אבה“  ואילו  יחסית,  נמוכים  ועצים  שיחים  של  מגוון 
להשתמש  להמשיך  התעקשותם  ואפלה.  חושך  ומייצרים  בצפיפות  הנטועים  ועצים  מגוונת 
הרשמי  השם  שינוי  ואף  הנוף  פני  שינוי  מסיבי,  ייעור  של  עשורים  לאחר  גם  “חורש“,  במילה 
נושאת ומשמרת בתוך לשונם את השאריות מדמיון העבר של  ל“יערות הכרמל“,  של המרחב 

המקום, לפני שהפך לאזור מוגן ומגודר, מקום שהם אינם מתכוונים לשכוח במהירות. 
 כשאני פוגש שוב את קאסם באותו אזור ושואל אותו אם הפקחים עדיין יורים לכיוון העדר 
שלו, הוא משיב: “לא, תודה לאל הם סוף סוף הפסיקו עם זה. היום, אם אתה לוקח את כל העזים 
אל תוך משרדיהם הם לא יתנגדו. אתה יודע למה? זה לא מתוך אהבה אלינו, זה בגלל האש!“. 
רבת  במדיניות  קונקרטי  לשינוי  גרמו  הציבורי  והלחץ  בשרפה  אנשים   44 של  שמותם  נראה 
השנים. זעם ציבורי שטף את הארץ, בהובלת ההורים השכולים, שדרשו מן הממשלה תשובות 
מידיות. בחודש יוני 2012 פרסם מבקר המדינה דוח ביקורת על השרפה בכרמל )מבקר המדינה, 
הרשות  חוק.  פי  על  חובותיה  למרות  שרפות  במניעת  הרט“ג  מחדלי  את  הדגיש  הדוח   .)2012

למשל לא אפשרה כריתת עצים ודילולם גם כשתושבי הכפרים חפצו בכך. בעניין הרעייה כאילו 
חזר המבקר על דברי חלק מהתושבים:

באזור הכרמל יש מחסור חמור בעדרים, לפיכך אין די רעייה, דבר הגורם לעודף צמחייה על 
הקרקע. ]...[ נוכח מצב זה, מן הראוי היה שהרט“ג תעודד בעלי עדרים להגיע לכרמל, אולם 
הביקורת העלתה שהרט“ג לא עסקה בכך. משרד החקלאות בדק את אירועי השריפה בכרמל, 

ובמקומות שהייתה בהם רעייה סדורה נבלמה השרפה, והשטח לא נשרף. )שם, עמ‘ 346(

לאחר שהואשמו בגרימת השרפה, תוצאות הדוח עודדו את התושבים המקומיים וחיזקו בקרבם 
את התחושה שצדקו. בעיניהם, האמת המדעית של סוכני המדינה )כגון הרט“ג( ויחסם השלילי 
אל הרעייה של העז השחורה, שנמשך עשרות שנים, הופרכו בדוח. התושבים גם ניהלו מאבק 
בניסיון למחות נגד שיטות “מדעיות“ רשמיות אחרות, שהעדיפו בשיטתיות לנטוע בכרמל עצי 

אורן ולא עצים מקומיים אחרים כמו עץ הזית. 

היער הקדוש והעץ שלא נשרף

עצים בישראל נושאים משמעויות שונות לאנשים שונים. כשנמסרה האחריות לנטיעת יערות חדשים 
בארץ לידי ארגונים לאומיים ציוניים, עץ האורן הפך לסמל של פעילות חלוצית ועשרות מיליוני עצים 
ניטעו ברחבי הארץ מאז קום המדינה. הקרן הקיימת לישראל הובילה את פרויקט הנטיעות, גייסה 
במרחבים  מלאה  שליטה  הייתה  התוצאה  היערות.  לשימור  חוקים  של  לאישורם  ודחפה  תקציבים 
 Braverman,( ההווה  של  השאיפות  עם  העבר  דימוי  את  לקשור  במטרה  אורן  יערות  של  ענקיים 
2009(. מעשה הנטיעה יצר גם שליטה סימבולית במרחב והפך את מבצעיו “לחלוצים הגואלים את 

מן  שנפגעה  הערבית,  האוכלוסייה  בעיני   .)Forman & Kedar, 2004( עצמם  בעיני  ציון“  אדמות 
הייעור המסיבי, סימל עץ האורן הכרזת מלחמה מצד המדינה וארגוניה. לעומתו שמר עץ הזית על 
מקומו כעץ החשוב ביותר בכלכלה החקלאית, והוא הפך לעץ בעל סטטוס המסמל מאבק וסולידריות 
קבוצתית. ברברמן )Braverman, 2009( מתארת את תוצאת ההתנגשות הסימבולית בין שני העצים 
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כ“קרב על הנוף והסביבה“.
ידעו  בישראל  “כל המומחים  רבות.  זה שנים  ועובד בקק“ל  הוא תושב דאליית אל-כרמל  סאמי 
שהאורן הוא עץ בעייתי, לכן הפסיקו לנטוע אותו בכרמל לאור השרפה“, הוא טוען. “לא רוצים עוד 
נטייה לתת לטבע לשקם  יודעים איזה תמהיל של עצים יש לנטוע. יש  מחדלים בעתיד. כרגע לא 
את עצמו“. הוא גם שמע על אנשים משני הכפרים שנוטעים עצים חדשים באדמות הכרמל. מתברר 
להתארגן  התחילו  השרוף  היער  שטחי  בתוך  נגישות  לא  חלקות  היו  שבבעלותם  חקלאים  שכמה 
לאחרונה, אחרי שנאלצו לזנוח את הטיפול החקלאי בחלקות עם השנים. הם ראו בתקופה שלאחר 
השרפה הזדמנות פז. כל אחד מהם קנה עשרות ואפילו מאות שתילי זית ונטע אותם בחלקה שלו על 

פני השטח הריק. מוחמד, אחד החקלאים, מספר:

אחרי ששמענו שהעזים חזרו להרים, וכעבור שנה ללא נטיעות חדשות בכרמל, החלטנו לנטוע 
עץ טוב, שגם נותן תמורה ואוכל וגם לא נשרף. הרי אם שורפים את עץ הזית, אפילו במכוון, 
הוא ישוב לצמוח אחרי מספר חודשים. והוא חי אלפי שנים, ומכך הוא נקרא לא רק “עץ השלום“ 

אלא גם “עץ העני“.

מוחמד אינו מודאג עוד מהאפשרות שיאבד את עציו החדשים. “אנחנו תמיד נלך ונקטוף מהם. אם 
רוצים עצים בכרמל, למה לא עצי זית? אי אפשר להתנגד לזה“. סאהר, חקלאי נוסף, נשמע כשחקן 

שחמט המנסה לנצח במאבק סמוי:

אנחנו באים אל הטבע, אל החורש, ואומרים להם בואו נשתף פעולה, לא רוצים מלחמה. אנחנו 
עוזרים במאמצי הייעור והשיקום, ובכך נשחק את המשחק הפופולרי במדינה שנקרא “לאהוב את 

העצים“, אבל לפי החוקים שלנו. אף אחד לא יוכל להאשים אותנו בפגיעה בטבע.

הבחירה בעץ הזית אינה מקרית. הוא תמיד סימל את השלום הנכסף במזרח התיכון ואת המאבק למען 
המשך החיים במרחב. אחד החקלאים הזכיר שההשראה לבחור בעץ הזית באה אולי מתמונות המאבק 
של החקלאים הפלסטינים בגדה ומהסימפתיה הבינלאומית הגוברת לאור גדיעת עצי הזית שלהם. 

אחרי הכול, “העץ חשוב לכל הדתות“. 
הזית.  בעץ  רק  ולא  עצמו,  ביער  גם  גלומה  מחדש  ייצרו  שהתושבים  נוספת  מיוחדת  משמעות 
בשנת 2005 הכריזה הממשלה על כוונותיה להפקיע כ-4000 דונמים שבבעלות תושבי שני הכפרים 
בהר שוקף )מערבית לדאליית אל-כרמל, סמוך ליישוב( כדי להרחיב את שטח השמורה. זעמם של 
ובירושלים והקימו את הוועד הדרוזי להגנה  התושבים היה גדול. הם ארגנו הפגנות מחאה בכרמל 
על האדמות, גוף שחברו בו פעילים חילוניים ואנשי דת מקשת רחבה של נציגים בעדה. פהמי חלבי, 
שהיה ראש מועצת דאליית אל-כרמל בשנות התשעים, היה אחד ממקימי הוועד. המפגשים איתו 
“הפתוח  מקומי  יומי  פרלמנט  מארח  הוא  שם  העם,  בית  ביתו,  שליד  הגדול  בחדר  תמיד  נערכים 
הממשלה  הרי  משפטית.  בדרך  כזו  בהחלטה  להיאבק  אפשר  תמיד  “לא  לדעתו,  לדבריו.  לכולם“, 
היא המדינה, והמדינה היא שיוצרת את החוקים“. לתושבי הכפר היה רעיון “גאוני“:“במדינה כל יום 
מגלים קברים חדשים של צדיקים יהודים. אז חברים בוועד הציעו לעשות את אותו הדבר גם בכרמל 

באתרים החשובים שלנו. זעמנו הוא גם דתי, כי מפקיעים מאיתנו את המורשת והעבר הדרוזי“.
קבר  אל  הכפר  את  שמחבר  המערבי  העפר  כביש  את  שיפרו  תושבים  ועשרות  רב  זמן  עבר  לא 
“גברתנו הקדושה שרה“. תוך ימים אחדים, באישון לילה, שוקמו הקבר ומעיין המים שלידו. המתחם 
אבו  “אדוננו  בקבר  נעשה  מהלך  אותו  מעליו.  הונף  הצבעוני  הדרוזי  והדגל  חדשה  בבנייה  הורחב 
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בחודש“ מספרת ש“מקאם סתנא סארא“  “כמה פעמים  הנשים המבקרות באתר  אבראהים“. אחת 
ישן  שלט  על  הסלע“.  בתוך  רגלה  כף  “סימני  כאן  השאירה  שרה  הקדושה  כי  בעיניה  מאוד  חשוב 

שנתלה על עץ ליד הקבר אפשר עדיין להבחין במילים: “לנצח זאת אדמה קדושה של בני מערוף“.7 
פהמי מאמין שדרך המאבק הזאת הייתה בלתי נמנעת וכי היא איחדה את כל בני העדה הדרוזית 
בכרמל והפכה אותו “למאבק אזורי ודתי יעיל“. בסופו של דבר בוטלה התכנית הממשלתית המקורית 
והוסכם להפקיע 900 דונם בלבד. לדעת פהמי, “בישראל, אחרי הכול, באדמה קדושה לא נוגעים“. 
ההצלחה של הניסיון להשוות בין הערך הדתי של המרחב הדרוזי לזה היהודי, שבו מצליחים גורמים 
שאפשר  הדרוזים  מהתושבים  חלק  בעיני  מוכיחה  קדושים,  ומרחבים  פינות  לעצמם  לנכס  רבים 

להשפיע על הדיון ההיסטורי והמוסרי הכללי בדבר “ברית הדמים“ והחובות של הדרוזים למדינה.

היסטוריה מחודשת: מי חב מה למי?

לאורך היסטוריית היחסים של התנועה הציונית עם הדרוזים בישראל אפשר להבחין במתח שבין 
הצורך של הציונות להבטיח את המשך עליונותה הצבאית ואת השגת יעדיה הלאומיים, כמו גאולת 
ובין התקווה של הצד החלש לשמור על יחסים טובים ושוויוניים. השיח ההיסטורי של  האדמה, 
ממשלות ישראל הדגיש ששוויון פוליטי וכלכלי כזה אמור היה להתקיים כל עוד הדרוזים מקיימים 

את החובה לשרת בצבא )חלבי, 2006(. 
למרות זאת, השוויון המיוחל סירב להגיע, וטענות רבות נשמעות תכופות בקרב חלק מהתושבים 
מי  על  נוסף  עוד.  לשלם  צריכים  הם  ואין  למדינה  חובותיהם  את  שילמו  כבר  שהדרוזים  כך  על 
שנפצעו ומי שנהרגו ו“שילמו בחייהם למען ביטחון במדינה“, כל דונם שהופקע מאדמות הדרוזים 
או הוכרז חלק מהשמורה הוא גורם נוסף במשוואת החובות שנפרעו. חלבי )שם( טוען שתחושה זו 
התעצמה משום שהמדינה המשיכה במדיניות האפליה התקציבית וגם בעקבות התנגדות תושבי 
הכפר הדרוזי בית ג‘אן בשנות השמונים להפקעות נרחבות של אדמותיהם בתוך פארק הר מירון, 
התנגדות שאיחדה את הקהילה הדרוזית כולה וגלשה לפעמים למאבק אלים. יפתחאל וסגל טוענים 
 Yiftachel & Segal,( שהמאבק האמור היה עבור רבים נקודת שבר ביחסי הדרוזים עם המדינה
ומתמשך,  ברור  זעם  בכרמל, מבטאים  והן מבוגרים, למשל  צעירים  הן פעילים חברתיים   .)1998
ובהפגנות נגד הפקעת האדמות נשמעים קולות של אכזבה עמוקה מהבטחות הסרק. בדיון הסוער 
בהר  הדונמים   4000 הפקעת  בעניין   2006 בשנת  בכנסת  הסביבה  ואיכות  הפנים  בוועדת  שנערך 

שוקף, שנכחו בו מנהיגי שני הכפרים ועשרות תושבים, קראו התושבים למחוקקים:

אני רוצה להאשים את כל ממשלות ישראל. זו לא מדיניות רק של הממשלה הנוכחית. כל   -
הממשלות פושעות ופשעו כלפי הדרוזים.

בגדו בדרוזים.  -
מה פשענו? מה עשינו? הרי אנו העדה היחידה בכל העולם, לא רק במדינת ישראל, שעוד   -
לפני קום המדינה ובוודאי אחרי קום המדינה, עמדה לימין המדינה הזאת בכול. דרך אגב, 

גם אני בן למשפחה שכולה.
הם רוצים עוד אינתיפדה.8  -

בני מערוף הוא שם נרדף לבני העדה הדרוזית.  7

מתוך פרוטוקול מס‘ 50 מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, 2006.   8
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ישיבה.  באותה  השתתפותו  לאחר  אחדות  שנים  פגשתי  הקבע,  צבא  ויוצא  חקלאי  סאמי,  את 
הוא טוען שהזעם נמשך לנוכח ההבטחות הריקות: “אני אמרתי בישיבה אז שהדרוזים הם הצברים 
האמיתיים של המדינה כי אנחנו בני הארץ, מקדשים את האדמה ואת הטבע, משרתים בצבא. מה 
דרוזים שראו  גם  הכעס שהוא מבטא מאפיין  בהתנהגות שלך“.  זה  בדם,  לא  זה  צבר  עוד?  צריך 
“הצבר  בדמות  הציוני  האידיאולוגי  ישראלית מדומיינת. המרחב  קולקטיבית  מזהות  עצמם חלק 
עובד האדמה והמשרת בצבא“ היה אמור להכיל גם אותם, אך תקוותיהם התנפצו אל מול הפקעות 
הקרקעות החוזרות. המחקרים הרבים שמראים על התמשכות האפליה התקציבית נגדם משמשים 
הוכחות חותכות לטענות שבפי פעילים מקומיים רבים.9 אחד הארגונים הבולטים בכרמל, הפועל 
לאור  פעיליו,  לטענת  דרוזים“.  בקרב  צבאי  שירות  נגד  “צעירים  נקרא  הדרוזיים,  הכפרים  בכל 
ותחושת הקיפוח האישית שהם חשים  בעזה, הפקעת האדמות המתמשכת  המלחמות התכופות 
כשהם יוצאים ומתערבים בחברה האזרחית היהודית, יותר ויותר צעירים דרוזים מסרבים להתגייס. 
מטרתם היא לשנות את האסטרטגיה להשגת שוויון אמיתי ולהפסיק להיות “הערבים הטובים“ של 
ניכר ממי שמשתחררים משירות  המדינה. הם מדגישים את הצלחותיהם השקטות: למשל, חלק 
צבאי על בסיס נפשי הם בעצם סרבני מצפון והם מצליחים ללכד את חברי הקבוצה בגלל “מודעותם 
המתחדשת להיסטוריה“. סלמא, סטודנטית להיסטוריה מעוספייה ופעילה בולטת בארגון, טוענת 
שממשלות הימין עוזרות להם מאוד: “ככל שאנחנו שומעים על ‘גאולת אדמה‘ מידי הגויים, ‘ייהוד 
יהודית‘  כמדינה  ישראל  ‘מדינת  של  השיח  התרחבות  ]ועם[  בכרמל,  להפקעה  תכניות  הגליל‘, 

מהימין למרכז, יותר אנשים מזדהים אתנו“. 
הניכור  את  אחת  לא  מזכירים  שהפעילים  מראה  מיקוד,  בקבוצת  שהועלו  טענותיהם,  ניתוח 
שמערכת החינוך הדרוזית גורמת כלפי המורשת הדרוזית והסביבה. תקוותה של סלמא היא להפיץ 
“הספרים  שם  הרי  הספר“.  בבית  שמלמדים  זאת  ולא  הכרמל,  של  האמיתית  ה“היסטוריה  את 
לא מזכירים את המורשת שלנו אלא מדברים רק על לטאות וחיות הבר, ועל הצורך להגן עליהן 

מהאנשים הרעים, דהיינו מהדרוזים“.
קבוצה אחרת של פעילים מקומיים מנסה לעודד חשיבה אוניברסלית ביחסי אדם וטבע באזור. 
מרחב  כעל  הכרמל  על  ההכרזה  והזכירה שלאור  אונסק“ו  לארגון  בכתב  לאחרונה  פנתה  הקבוצה 
ביוספרי, ולאור כישלון המדינה במניעת שריפות באזור, המדינה מחויבת על פי החוק הבינלאומי 
לשתף את התושבים בקביעת המדיניות ובניהול האזור, אך הדבר מעולם לא נעשה. הם מדגישים 
מעוספייה,  רוקון  אבו  סלמאן  השרפה.  נזקי  בשל  העוול  בתיקון  וליער“  להם  חייבת  “שהמדינה 
שעבד בעבר ברט“ג בתפקידי ניהול בכירים, השלים לאחרונה תואר שני בנושא שמורות טבע והוא 
גם לשימור  זו. לטענתו, עקרונות המרחבים הביוספריים מביאים תועלת לכולם,  תומך בקריאה 
הייחודיות של היער וגם כפלטפורמה הנותנת לאנשים הזדמנות להיות חלק אינטגרלי מהמתרחש. 
המדינה  ובין  התושבים  בין  אמון  לבניית  נדיר  פוטנציאל  בתוכם  טומנים  אלו  עקרונות  דהיינו, 
ומוסדותיה, על בסיס של שוויון אמיתי. עד שהארגון הבינלאומי יתערב לטובתם, סלמאן והאחרים 
קואופרטיב  מול משרד החקלאות בהקמת  עוספייה להתמודד  לבעלי העדרים של  לעזור  מנסים 
חדש שיאגד אותם ויחזיר לכרמל את “תחושת הסולידריות של העבר... כמו בזמנים של המושע“, 

ויאפשר להם לענות לביקוש הגובר לחלבן של העזים הרועות שוב בהרי הכרמל הירוק. 

סמוחה  גם  התושבים.  בקרב  האפליה  תחושת  התחזקות  את  שמתעד   ,)2010( אמרני  למשל  ראו   9
)2013( מתעד ירידה חדה בתחושת האמון של הדרוזים כלפי המדינה.
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על שוויון והיררכיה בכרמל: דיון

מחקרים חברתיים מצביעים על שינויים תת-קרקעיים שאינם גלויים למתבונן מבחוץ המתרחשים 
לאחרונה בתוך החברה הדרוזית בישראל. חלק לא מבוטל מקולותיהם של תושבי שני כפרי הכרמל 
שתוארו במאמר זה משקפים את אותו שינוי תודעתי ואת תוצאות המפגש בין הקונטקסט הסוציו-

פוליטי המקומי ובין תהליכי הבניית המציאות במרחב הפיזי של הכרמל. 10 כפי שעולה מקריאתם 
של ווסט, איגו וברוקינגטון )West et al., 2006( לניתוח ההשפעות החברתיות על ייצור המרחב 
בתוך אזורי טבע מוגנים, הכרמל הוא אתר חשוב המאפשר להבין את ראיית העולם והסביבה של 

קבוצת מיעוט זו. 
דאליית אל-כרמל ועוספייה מייצרות קונספציות ופעילים המאתגרים בדרכים חדשות את הסדר 
החברתי, בזמן שהמדיניות הסביבתית באזור לא השתנתה והמשיכה לשמור על מבנה היררכי מובהק 
שצמח מתוך התחזקות המיליטריזם התרבותי של החברה הישראלית. חוקרי חברה אחדים טענו 
שעצם הסכסוך בין המדינה הציונית ובין “הסביבה הערבית“ על מעגליה המגוונים הפך את עקרון 
גבולותיה,  את  קובעת  פועלת,  הישראלית,  החברה  נעה  שסביבו  המרכזי  ל“עיקרון  המיליטריזם 
)1995( טען  בן-אליעזר   .)124 1993, עמ‘  )קימרלינג,  בה“  הנהוגים  כללי המשחק  ואת  זהותה  את 
שחשיבה מיליטריסטית זו התפתחה עוד בזמן היישוב היהודי בפלשתינה המנדטורית, והיא גרסה 
שרק שיטות כוחניות צבאיות יכולות לסיים את הסכסוך. קימרלינג )Kimmerling, 2001( מוסיף 
שבכל המדינות שבהן מתקיימים מבנה ותרבות מיליטנטית כמו אלו שבישראל, השכבה הצבאית 
זוכה לסטטוס חברתי גבוה ביותר ודואגת להמשך שליטתה באמצעות קביעת סדר היום הציבורי 
והקצאת המשאבים לטובת חבריה וקבוצתם האתנית השולטת. הכרמל הוא עוד מרחב בתוך המדינה 
ברורה  כאילוסטרציה  אלו.  מיליטנטיות  חברתיות  נורמות  בו  מושלטות  ואשר  זו  תרבות  שמשקף 
למיליטריזם  כאינדיקציה  הצבא  ידי  על  אנדרטאות  בניית  של  הפרקטיקה  את  מזכיר  קימרלינג 
של מדינות רבות בעולם. המטייל בשטח השרוף שבשמורת הכרמל עשוי לחוש שרב מספרן של 
האנדרטאות הצבאיות ממספרם של העצים שלא נשרפו. אנדרטאות אלו, קבוצת סמלי זהות המנסות 
לעצב מחדש את הנוף של היער, הוסתרו בעבר בסבך העצים. אבל השרפה בשנת 2010 חשפה את 
עוצמתם ואת מידת הנכחתם בכל פינה אפשרית של המרחב, והדבר אפשר פתאום לתושבי הכרמל 

לראות באופן ברור יותר את הרבדים הנסתרים שבנרטיבים שהורגלו בהם. 
מודעות זו להיררכיה בין חברי שתי הקבוצות המובדלות, היהודית והדרוזית, משתקפת במיוחד 
בשיח בדבר “החוב שחבים הדרוזים ליהודים“ במדינה. זוהי טרמינולוגיה מוסרית כביכול, המנסה 
גם  היא  עת  ובאותה  השיח,  את  לאתגר  שיכולה  אלטרנטיבית  מוסריות  של  הצגה  כל  להשתיק 
גרייבר  במדינה.  לדרוזים  היהודים  בין  ובזכויות  בחובות  לשוויון  המקורית  ההבטחה  את  סותרת 
 Mauss,( בהמשך לדבריו של מרסל מוס בעניין המשמעות החברתית של החוב ,)Graeber, 2011(

הביאה  האחרונים  בעשורים  הערבי  העולם  עם  הקשר  שהתחזקות  טוענים  אחדים  דרוזים  חוקרים   10
מראה   )2006( חלבי   .)Firro, 1999( הערבית  והזהות  הלאומית  ההשתייכות  תחושת  להתחזקות 
שתחושה זו ניכרת בעיקר אצל הדרוזים החילוניים )ג‘והאל( שמעדיפים לראות עצמם כחלק מהמרחב 
)2015( את התמורות שבחייהן של עשרות נשים דרוזיות  וינר-לוי  המוסלמי-ערבי. לאחרונה חקרה 
פעיל  באופן  משתתפות  שרובן  טענה  היא  שבכפריהן.  החברתיות  הנורמות  את  לפרוץ  שמצליחות 
כשהן  וכלכלי,  מעמדי  שוויון  להשגת  אותו  ומכוונות  והפוליטי  התרבותי  השיח  של  מחדש  בעיצוב 
“מנהלות את מאבקיהן אחת-אחת, מבלי להכיר זו את זו — ואת תחושותיהן הדומות“ )שם, עמ‘ 153(. 
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הסוציו- המבנים  שלושת  של  לקיומם  ההצדקות  שבבסיס  המוסריות  הטענות  את  תיאר   ,)1954

פוליטיים הנמצאים בכל חברה אנושית — קומוניזם, קשרי חליפין והיררכיה — ובמיוחד הטענות 
או קבוצות  יחידים  בין  חליפין  יחסי  טוען שמערכת של  גרייבר  בין הצדדים.11  ב“חוב“  העוסקות 
בסופו  ביניהם מאפשר  אך עצם החליפין  צדדים,  בין שני  זמני  חוב  קיומו של  על  תתבסס תמיד 
של דבר לייצר מצב שוויוני. אחרי שכל אחד מהם שילם את חובו, כל צד יכול לסיים את מערכת 
היחסים הזו כי הדברים המוחלפים נחשבים לבעלי ערך דומה, וכתוצאה ישירה מכך — גם האנשים 

משני הצדדים. זהו מצב שעשוי לאפשר אוטונומיה הדדית. 
לעומת זאת, במערכת יחסים היררכית אחד הצדדים נחשב לבעל מעמד עליון, והיחסים לעולם 
לא יפעלו על בסיס הדדיות. גרייבר טוען שמצב זה שכיח במיוחד במקרים שבהם מנהיגי צבאות 
כובשים בהיסטוריה התייחסו לנתיניהם כאל בעלי חוב, וטענו כי לכל הפחות הם חבים להם את 
חייהם מפני שלא הרגו אותם מלכתחילה. הוא גם טוען שבדרך כלל קשה לזהות מערכת יחסים כזו 
כי הצד הדומיננטי מציג אותה כאילו היא מבוססת דווקא על אותן הצדקות של הדדיות )“האיכרים 
מספקים את האוכל והלורדים מספקים הגנה“(, אף שבעצם היא פועלת על עקרון התקדים והמנהג, 
שבבסיסו הוא הפוך לעקרון ההדדיות. לדוגמה, רבים הסיפורים בהיסטוריה האנושית על מלכים 
שחפצו לשוב ולקבל מנתיניהם מתנה או זכות מסוימת שקיבלו מהם בעבר. לשם כך הם טענו כי 
מאחר שהנתינים הציעו להם את המתנה בעבר, נוצר מנהג המחייב אותם לנהוג כך בעתיד. הסדרים 
על  או  האריגה,  על  אחראיות  מסוימות  קבוצות  הקאסטה:  להיגיון  הזמן  במרוצת  הופכים  כאלה 
אספקת מזונו של הריבון, או על קיצור שערותיו, וכך מתקבעת זהותם והם הופכים להיות מוגדרים 
כאורגים, ציידים או ספרים. לא קשה לראות את הדרך שבה גויסו הדרוזים לצה“ל כהתממשות 
של אותו עיקרון: תחילה נשלחו מכתבים אל שר הביטחון — כביכול בשם חלק ממנהיגי העדה, 
הצבא  אנשי  ידי  על  כנראה  נוסחו  הם  בפועל  אך  העדה,  צעירי  את  תגייס  שהמדינה  המבקשים 
)Firro, 1999( — המציעים מעצמם לתרום למדינה ולהתגייס, ואחר כך הפך גיוסם של הדרוזים 

למנהג המחייב אותם בכל השנים שלאחר מכן, על פי החלטת אותה מדינה. 
נקודה אחרונה זו חשובה מאוד גם לענייננו. גרייבר טוען שהגיון הזהות קשור תמיד ובכל מקום 
להגיון ההיררכיה, המבוססת על הפעלת אלימות גלויה או נסתרת: “רק כאשר אנשים מסוימים 
נמצאים מעל אחרים אנחנו מתחילים לדבר על אנשים הקשורים באמצעות טבעם הראשוני, ועל 
היררכיה  של  קיומה  בגלל  דהיינו,   .)Graeber, 2011, p. 111( מהותי“  באופן  השונים  אדם  בני 
ועל אף  בכרמל, ולמרות מאות ההרוגים ואלפי הפצועים מקרב חיילי צה“ל בני העדה הדרוזית, 
עשרות אלפי הדונמים שניתנו והופקעו לטובת הרחבת היער והמוזכרים שוב ושוב אצל התושבים, 
המבקשים לקבל יחסי שוויוני מהמדינה — המדינה עצמה לעולם לא תכיר בערכם של אלמנטים 
אלו ובכוחם לייצר מצב שוויוני טוטאלי, כמצופה ביחסי חליפין רגילים. בגלל הבניית המציאות 
החברתית הזאת כמציאות בלתי ניתנת לשינוי, מאחר שהסכסוך היהודי-ערבי הוא “נצחי“, המדינה 

תוכל תמיד לשמור על עליונות גלויה או סמויה ביחסה אל הדרוזים. 
גיבוש  מונע  בישראל  האתנו-לאומי  ההיררכי  שהמבנה  טוען   )Al-Haj, 2004( אל-חאג‘  גם 
זהות אזרחית כללית. התוצאה היא התפתחות פוליטיקה של זהויות שנאבקות זו בזו, וכל פעולה 
ללגיטימציה של הזהות העצמית משמעותה האוטומטית היא דה-לגיטימציה של זהות האחר )שם(. 
והתעלם  אידיאליסטי  להיות  בעבר  נטה  הזהות  בנושא  הישראלי  היא שהדיון הסוציולוגי  הבעיה 

חוב חברתי הוליסטי, ולא רק חוב במובן הכלכלי הרגיל.  11
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מיחסי הכוחות המייצרים או מעצבים את הזהות )גיל, 1993; רבינוביץ, 1998(. אך קולותיהם של 
תושבי הכרמל מצליחים להזכיר לנו את קיומן של זהויות סובייקטיביות מגוונות גם בתוך חברה 
קטנה זו, שתוארה בדרך כלל כחברה מסורתית הנשלטת על ידי החמולה.12 ומאחר שהזהות היא 
תמיד יחסית ומובדלת מהאחר, גם זהויותיהם ועמדותיהם של התושבים הושפעו בשנים האחרונות 
לאחרונה,  מביעים  הדתיים  העדה  מנהיגי  לדוגמה,  במדינה.  היהודית  הזהות  שיח  מהתחזקות 
בהתבטאויות נדירות מסוגן, התנגדות פומבית לניסיונות לחוקק את חוקי הלאום המבטיחים את 
ת על הדמוקרטיה בעתיד, ורואים בחוקים אלו אפליה דתית והפרה בוטה של  עליונותה של היהודיוּ
ההבטחות בדבר “ברית הדמים הנצחית“. כנראה קיים קשר בין עמדותיהם אלו לשינוי שחל בכרמל 
ננטשו בקהילה דפוסי ההצבעה למפלגות הימין לטובת  בתוצאות הבחירות לכנסת ה-16, שבהן 

מפלגות המרכז והשמאל, נוסף על עלייה דרמטית במספר הקולות שקיבלו המפלגות הערביות.
הניסיון  במסגרת  מתעצבת,  ועודנה  התעצבה,  הישראלית  שהחברה  טוענים   )2005( ושפיר  פלד 
של כוחות שונים לקדם שלוש מחויבויות פוליטיות שיש ביניהן מתח וניגוד: התיישבות, לאומיות 
בין שלושת העקרונות על הבכורה הפוליטית  ודמוקרטיה. הם מצביעים על מאבק מתמיד  אתנית 
וניסיון להשיג מטרות הסותרות זו את זו, ולטענתם הדבר הוביל ליצירתו של מבנה חברתי מרובד 
ומדינה ריכוזית מגייסת. כדי ליצור לגיטימציה לכך התפתח בישראל שיח אזרחות מורכב שיסודותיו 
ליברליים, אתנו-לאומיים ורפובליקניים. אבל כדי להבינו, הם קובעים, “אי-אפשר עדיין לנתק את 
בראשית  הקולוניאליסטיים  משורשיהן  בישראל,  הדמוקרטיה  את  גם  ולפיכך  בישראל,  האזרחות 
התהוותן ומהתנהלותן הקולוניאליסטית בהמשך“ של תהליך בניין האומה והמדינה במסגרת המפעל 
הציוני )שם, עמ‘ 10(. על כן, את המדיניות הסביבתית שחווים הדרוזים היום בשני הכפרים בכרמל 
אפשר להבין על רקע הדומיננטיות של עקרונות ההתיישבות והלאומיות האתנית במדינה, וכהמשך 
ישיר של התפיסה הקולוניאליסטית הבריטית של שליטה מרבית במרחב הטבעי ושל גישת המצודה. 
למרות קונטקסט פוליטי זה, יוזמת התושבים לנטיעות מחודשות של עצי הזית באדמותיהם, 
התמשכות הרעייה ב“חורש“ והחייאתו של מרכיב דתי-קדוש בתוך המרחב המאוים הן פרקטיקות-

נגד המייצרות בקרב התושבים תחושה של בעלות מחודשת ושליטה, מדומה או אמיתית, במרחב 
הפיזי, מתוך אימוץ עקרונות המבוססים על הזכות לשוויון הן בחובות והן בזכויות. ג‘יימס סקוט 
יומיומיות של  )Scott, 1985(, במחקרו החשוב שערך בחברות חקלאיות, מראה איך פרקטיקות 
נגד  “החלשים“  של  והמאבק  ההתנגדות  ממדי  את  לגלות  בהן  למתבונן  מאפשרות  התושבים 
השליטה של המדינה ואת המשמעויות הסימבוליות והאידיאולוגיות הטמונות בהן. באותו האופן, 
של  הלגיטימיזציה  ביסוס  באמצעות  הן  תודעתיים  ניצחונות  להשיג  מצליחים  בכרמל  התושבים 
התרומה )האפשרית( שלהם למאבק בשרפות בכרמל והן באמצעות אימוץ פרדיגמות המחברות 
באמצעות  בכרמל  האנושית  הנוכחות  לטיהור  ניסיון  של  שנים  מאה  למרות  “הטבע“.  עם  אותם 
“צעירים  כמו  פעילים   ,)Latour, 2005( ו“אדם“  “טבע“  הגדרות  של  דיכוטומית  חלוקה  הכתבת 
נגד שירות צבאי בקרב דרוזים“ חשים שיש לפרוץ את המצור התודעתי שמייצרת מערכת החינוך 
הדרוזית, ובכך הם מגלים את הכרמל “שלהם“ מחדש. לעומתם, הפעילים הסביבתיים הקוראים 
יותר  חשוב  הוא  שבעיניהם  ערך  בעלות  מדעיות  אלטרנטיבות  מאמצים  אונסק“ו  להתערבות 
ושוויוני יותר בהשוואה למדיניות הסביבתית הרשמית באזור. קולות אלו הם עדויות להתחזקות 
ועצם  העדה,  לבני  המדינה  שבין  ההיררכי  המבנה  של  לקיומו  הכפרים  בשני  הפנימית  המודעות 

זאת אף שמילה זו כמעט שאינה נשמעת כיום בשיח המקומי בשני הכפרים.  12
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השמעתם בקונטקסט כזה הוא פעולה חשובה המעלה דיון בסתירות הפנימיות שמבנה זה מייצר, 
הן בכרמל והן במדינה בכלל. תחושת השוויון שמלווה כל אקט כזה בכרמל היא הישג לא מבוטל, 
ואפילו ניצחון, במרחב הזהות הדק הקיים בין ההיררכיה והדטרמיניזם של “החוב הנצחי“ ובין ערכי 

הדמוקרטיה וההדדיות בישראל.

סיכום

יתרונותיה  את  לנצל  שיש  כיום  טוענים  בעולם  הסביבתי-חברתי  המחקר  בתחום  רבים  חוקרים 
של גישה דמוקרטית שיתופית בניהול שמורות טבע ואזורים מוגנים, שכן גישה כזאת מאפשרת 
ביטוי למגוון האינטרסים של תושבי המקום ואיזון בין הצרכים הפוליטיים והכלכליים שלהם ובין 
יעדי ניהול בר-קיימא של אזורים אלו, ונוסף על כך היא מאפשרת להימנע מהתוצאות השליליות 
כגון  היררכיות  פרדיגמות  באמצעות  רבות  במדינות  שיושמה  הטוטאלית,  השליטה  מדיניות  של 
גישת המצודה. הגישה הדמוקרטית טרם הוטמעה במדיניות הסביבתית הרשמית בישראל, ובאזור 
והתמשכות  הישראלית  בחברה  המיליטריסטי  השיח  של  הדומיננטיות  בגלל  הן  בפרט,  הכרמל 
בין  היחסים  את  המציגים  נרטיבים  בגלל  והן  הבריטית  הקולוניאליסטית  הסביבתית  המדיניות 

המדינה לתושבים הדרוזים כיחסי הדדיות שוויונית מדומיינת. 
בשנת  בכרמל  השרפה  מחדלי  לאחר  המדינה  של  המיקוח  בכוח  הירידה  ולאור  זאת,  למרות 
אל-כרמל,  ודאליית  עוספיה  שבכרמל,  הדרוזיים  הכפרים  שני  של  המקומיים  התושבים   ,2010
יחסי  של  ההיררכית  ההבניה  את  יומיומי  באופן  המאתגרות  מגוונות  אסטרטגיות  לייצר  הצליחו 
וסביבתו הטבעית ומתנגדות לה. כך משתתפים התושבים באופן עקיף, אך פעיל, במשחק  אדם 
הפוליטי של הכוחות השונים המעצבים את פני החברה בישראל. בה בעת, וכפועל יוצא מפעילותם 

זו, התושבים גם מנסים למצב מחדש את זהויותיהם וזכויותיהם במדינה “יהודית-דמוקרטית“.
מלא  שוויון  להם  המבטיח  הרשמי,  הנרטיב  בין  לסתירות  מודעים  בכרמל  הדרוזים  התושבים 
המגובים  מובדלות  דתיות  זהויות  של  נרטיבים  ובין  לאומית,  קולקטיבית  זהות  בתוך  והכללה 
במדיניות מפלה ארוכת שנים הממצבת אותם בתחתית הסולם. במידה רבה הם מצליחים לעצב 
נרטיב  של  הפנמתו  למניעת  וכדרך  אלו,  סתירות  להסדרת  עקיפה  כדרך  ליער  יחסם  את  מחדש 
של  והתחזקותה  השנים  לאורך  האדמות  הפקעת  כופה.  שהמדינה  הוגן  הבלתי  ההיררכי  הקיום 
תחושת הבידוד וההזנחה בקרב רבים מתושבי שני הכפרים העצימו את תסכולם. מניתוח דבריהם 
עולה שהם מגלים מאפייני שיח של מיעוט מודר, הטוען ששללו ממנו את זכויות היסוד שלו, ולא 
שיח של שותפים ברעיון ברית הדמים או של אזרחים שווי זכויות. יער הכרמל, שבעבר היה שייך 
להם בשלמותו ונלקח מהם בהדרגה באופן חד-צדדי, הפך שוב — באופן מעשי וסמלי — למגרש 

שבו הם פועלים ומעצבים את מעמדם, את זהותם ואת מקורות חייהם. 
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