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”ריבוי  ול אייבות“ 
)Vandana Shiva( בפילוסופיה ה”אגרו-אקולוגית” של ונדאנה שיווה

י ו ל י  ק י ר
בוקטורנטית בביה“ס ללי ובי הסביבה ע“ש פורטר, אוניברסיטת 

תל-אביב1

ריקי לוי יוקרת פילוסופיה הובית-סביבתית עכשווית, בהניייתם של ב"ר בניאל  ישורי  ביה"ס ללי ובי הסביבה והיוג לגיאוגרפיה ולסביבת האבם באוני' ת"א וב"ר בני רוה  היוג   1
rickilev7@gmail.com לפילוסופיה, אוני' ת"א.  יקר זה, נת ך על-יבי בית הספר פורטר ללי ובי הסביבה, אוניברסיטת ת"א

בשנת 2050 תשעה  יליארב בני-אבם צפויים לייות על פני כבור 
הארץ. כיצב נאכיל את כולם? לפי תאגיב היקלאות ” ונסאנטו“ 
(Monsanto) הבבר יתאפשר רק על-יבי יקלאות תעשייתית- 

 ונוקולטורית. ב“ר ונבאנה שיווה, יוקרת  הבכירות ביותר בשיי 
היא איב הקולות הבולטים ה ציגים את  הסביבתי העול י, 
הטענה הנגבית, לפיה רק יקלאות ”אגרו-אקולוגית“ היא הפתרון 

היייב ה קיים להזנת העולם.   

רבבים  בשלושה  ה רתקת  תפיסתה  את  אציג  זה,  ב א ר 
”הריבוי  בשיטתה,  בא צעות  ושג  רכזי  וזאת  פילוסופיים 
 ול האייבות“. בכך אטען, שפרספקטיבה זו, תציג בו-ז נית, 
תפיסה של שיטה יקלאית ברת-יישום אוניברסלית ואף תבגיש 
יייוביות תפיסתה, ה ושפעת   גוון תיאוריות ו סורות  את 

פילוסופיות הוביות. 
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 ול אייבות“
”ריבוי 

הרובב הראשון ישווה בין העקרונות האקולוגיים של שתי שיטות 
היקלאות ויראה כיצב ה גוון הביולוגי, אבן היסוב של השיטה 
האגרו-אקולוגית, הוא תנאי הכריי ל ערכת יקלאית  קיי ת. 
יבטא את הפערים האקולוגים  ה“ריבוי  ול האייבות“   ושג 
ה צויים בין שתי שיטות יקלאות אלה. הרובב השני יציג את 
הסיבות להעבפה הגורפת של שיטת היקלאות התעשייתית 
וכיצב זו קשורה ל בנה הכלכלה הניאו-ליברלית ולגלובליזציה 
ה ונעים על-יבי  בינות ה ערב ואשר  ש רים את  בני הכוי 
והשליטה של ה“צפון העשיר“ על פני ה“ברום העני“.  ושג ”הריבוי 
 ול האייבות“ יבוא ליבי ביטוי בתיושת העליונות ה ערבית 
והיעבר  קום לריבוי ול גוון של תפיסות יבע, תרבויות ובתות. 
העו ב בתשתית  הסיבתי  את ה ערך  יבאר  הרובב השלישי 
הישיבה ה ערבית ה אייבה. לאיר אפיונו, שיווה תבקש לה יר 
את ”הריבוי  ול האייבות“ בעיקרון ”האיבות שבריבוי“ ה זוהה 
כעיקרון  רכזי של ה ישבה, הפילוסופיה והתרבות ההובית. 
ה רה זו, תאפשר ב וקרטיה ”א יתית“,  ש ע, תכונן  ריב 

 כיל לגיוון אקולוגי, ריבוי תרבותי ולסובלנות בתית. 

הקדמה

השיי הסביבתי בראשית ברכו, שאב את  רב השראתו  נופי 
טבע פראיים, קב וניים ובראשיתיים, בבואו לעצב ילק ניכר 
 עקרונותיו האתיים. באופן  סורתי, יקלאות, שיטות לגיבול  זון 
ו גוון ההקשרים הסביבתיים-יברתיים של שיי זה, ה גל ים 
בתוכם את הקשרים הנגישים ביותר של  רבית האנושות לטבע, 
הוזניו ב יבה רבה. כתוצאה  כך, אלה לא נטלו ילק  ש עותי 
בהבניה הערכית והאתית של השיי הסביבתי 2. לאירונה, נושאים 
אלו צוברים עניין בקנה  יבה עול י ובכך, הפילוסופיה ה“אגרו-
אקולוגית“ של ונבאנה שיווה, היא עבות ישובה ל רכזיותו של 

נושא זה. 

הספקת  זון סבירה וקבועה היוותה  אז ו עולם אתגר ישוב 
ו רכזי שנועב לאפשר את שריבותו ושגשוגו של ה ין האנושי. 
היל  ה הפכה התעשייתית, סוגיה זו הפכה  אתגרת עוב יותר, 
שכן היא הובילה לגיבול ב וגרפי יסר תקבים של ה ין האנושי. 

Sanford, W. Growing stories from India- Religion and the Fate of Agriculture. The University Press of Kentucky. (2012) p. 13  2
הערה ישובה בנוגע לשי וש ב וני  ונוקולטורה:  וני זה הוא  וני  רכזי בשיטתה של שיווה וייתרגם ל כלול  ש עויות שונות בכל איב  שלוש הר ות הפילוסופיות שלה, כשבכול אית   3

 הן, הוא יבטא את ההקשרים הרעיוניים שאליהם היא  כוונת. אי לכך, תרגו ו לעברית רק ב ש עות היקלאית -"גיבול יייבני", יוטא לרבבים ע וקים ונוספים של שיטתה ועל כן בירתי 
להשת ש ב וני הלועזי לאורך כל ה א ר.  

בעשורים האירונים, התפיסה הכלכלית הקפיטליסטית הפכה לשיטה הכלכלית השלטת בכל העולם. על-פי הנית "הכפר הכלכלי הגלובלי", יוקי השוק היופשי נתפסים כאוניברסליים   4
ויוברים לכלל ה ערכות היברתיות ולעתים קרובות  פרקים אותם. כך, נוצרים  תיים וסתירות רבים בין תרבויות  קו יות וסברים  קו יים ובין התרבות הגלובלית הקפיטליסטית 

ש ייצרת קבי ות להוויה הצרכנית של האבם על פני הווייתו היברתית-אזריית )ינין, ב. 'קיב ה אירת: ליזור לייים של טעם'. בתוך: ברנשטיין, ג'. )עורך( קיי ות: יזון, ערכים, יישום.  רכז 
השל ה כון הישראלי לישיבה ו נהיגות סביבתית. )2011( ע ' 36-34(.  

Sanford, W. Growing stories from India- Religion and the Fate of Agriculture. The University Press of Kentucky. (2012) Pp. 28-30  5
 Pp. 21-24, 16-18 שם  6

בעקבותיו, יזונות שטופי פיב ואי ה שיקפו את הירבה הע וקה 
שהאנושות לא תצליי לייצר את כ ות ה זון הנברשת לקיו ה. 
על אף העובבה שיזון זה הופרך בעקבות ייעול  סיבי של שיטות 
העיבוב היקלאי, הבאגה נותרה בעינה. כיום, העיניים נשואות 
אל העתיב ביראה: כיצב אפשר יהיה להאכיל בשנת 2050 יותר 
 תשעה  יליארב בני-אבם? הקול העיקרי שנש ע, הוא קול 

היקלאות התעשייתית. 

היל  שנות ה-40 של ה אה ה-20, עברה היקלאות תהליך תיעוש 
 ,, (The Green Revolution)  סיבי ה כונה ה“ הפכה הירוקה“ 
תהליך הכולל: גיבולים  ונוקולטורים3 על שטיים נריבים, שי וש 
והבברה  בישון  גבוהה, שי וש בא צעי  בזרעים בעלי תנובה 
כי יים ו יכון  תויכם, אשר  ונעים אל עבר היעב האולטי טיבי, 
 קסום כ ות היבול היקלאי. כ ו כן, יקלאות תעשייתית איננה 
רק פרקטיקה לייצור  זון, אלא היא  ערכת רב-שלבית, היולשת 
על תהליכי הייצור, השינוע והעיבוב של התוצר היקלאי. בהיותה 
כזאת, היא כפופה לאסטרטגיות כלכליות קפיטליסטיות ה תלוות 
היקלאות  כיום,  תנגבי  העול יים4.  הגלובליזציה  לתהליכי 
התעשייתית, טוענים שהיא גובה  יירים סביבתיים ויברתיים 
זו נתפסת  כבבים שתו כיה כלל לא  כירים בהם. אך עביין, 

כשיטה הרווית, ה וצלית והשלטת בעולם לגיבול וייצור  זון 5. 

אל  ול שיטת היקלאות ”הקונבנציונלית“ ניצבת שיטת היקלאות 
הילופית, בשם כולל ”אגרו-אקולוגיה“ (Agro-Ecology).  וני זה 
 (Miguel Altieri) ע“י האנטו ולוג  יגל אלטיארי )) הוטבע )ב-2000
או  שי וש  שעושות  היקלאיות  השיטות  לכל  והוא  תיייס 
” יקות“ את תהליכי הייצור שעל פיהם הטבע פועל ובכך עושות 
”הוליסטית“  ובהבנה  ערכתית  שי וש באנרגיות  תיבשות 
אקולוגית. שיטה זו,  אופיינת בייצור  זון בקנה  יבה קטן בינוני, 
בגיבול  ינים אזוריים עונתיים, והיא  הווה רכיב ישוב של כלכלה 
 קו ית-קהילתית, הקשורה לא אית ב נהגים תרבותיים-בתיים 

 קו יים 6. 

ונבאנה שיווה (Vandana Shiva) היא בכירת ההוגות הסביבתיות 
בהובו, ואף נישבת לאית הפילוסופיות והאקטיביסטיות הישובות 
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ביותר בשיי הסביבתי העול י7. גם שיווה עושה שי וש ב וני 
”אגרו-אקולוגיה“ לתיאור השיטה היקלאית שאותה היא  קב ת, 
אם כי ב ש עות נוספת. לתפיסתה, ”אגרו-אקולוגיה“ איננה 
רק שיטת יקלאות אקולוגית אלא גם תנועה סביבתית עול ית, 
בהקשרים  ו כירה  ה זון  בייצור  שליטה  קו ית  ה קב ת 
ה ורכבים בין סביבה, יברה וכלכלה, ופועלת לקיבום הכרתם 
העול ית8. בכך, תפיסתה יורגת  היותה ביון ” קצועי“ בשיטות 
יבע רבים, תרבויות  יקלאיות שונות, אלא היא יוצה תיו י 
ותפיסות עולם, ועל כן, בכללותה, היא  בטאת  שנה פילוסופית 
ע וקה ו רתקת. ב א ר זה, אבקש להציג את הפילוסופיה 
”האגרו-אקולוגית“ ה ורכבת של שיווה, בא צעות  ושג  רכזי 
שזיהיתי בתפיסתה והוא ”הריבוי  ול האייבות“, שאותו אבאר 
ואנתי, ב ה שזיהיתי כשלושה רבבים פילוסופים עיקריים.  הו 
 ושג ”הריבוי  ול האייבות“ ו הם שלושת הרבבים בתפיסתה? 
בבריו הבאים של סר הלברט הווארב,  י שנישב לאבי היקלאות 

האורגנית ה וברנית, יש שו כ“בלת כניסה“ לליבון שאלות אלה: 

”ביקלאות האסיאתית אנו ניצבים אל  ול שיטת יקלאות 
שעקרונותיה העיקריים והבסיסיים הוט עו זה ז ן רב.  ה 
ש תריש כיום, בשבותיהם הקטנים של הובו וסין, התריש 
כבר  אות שנים רבות. )...( השיטות היקלאיות ה זרייות 
צליו את ה בין הנעלה ביותר; שיטות אלו נצייות כ עט כ ו 
השיטות האקולוגיות ]הטבעיות[ של יערות העב הבראשיתיים, 
 9.(Howard, 1940:10-9) “הערבות הקב וניות או האוקיאנוסים

הווארב, האגרונום הראשי של ה  לכה הבריטית, נשלי בציוויה 
של ה לכה, בשנות העשרים של ה אה העשרים לקולוניות 
הבריטיות ב זרי הריוק, כבי לשפר ולייעל את שיטות היקלאות 
הפרי יטיביות ה קו יות. תית זאת, הוא  צא שאלה  שקפות 
הבנה אקולוגית ע וקה ו קיי ת. הרובב הראשון אם כך, יישוף 

 Jahanbegloo, R. Talking Environment: Vandana Shiva in conversation with Ramin Jahanbegloo. Oxford University Press. (2013) P. xi  7
 Shiva, V. & Singh, V. Health per Acre- Organic Solutions to Hunger and Malnutrition. Navdanya/ Research Foundation for Science, Technology & Ecology, New Delhi  8 

 (2011) Pp. 25-26

כל הציטוטים ה ובאים ב א ר זה תורג ו על יבי.   9
תפיסה הוליסטית היא השקפה שרואה ב ערכת של ה בפני עצ ה )השלם הוא יותר  סכום ילקיו( ולכן אי-אפשר להסבירה רק על-יבי פירוקה ליסובותיה הבסיסיים. הבנתה תתאפשר   10
 ל יבת הייסים והתלות ההבבית בין רכיביה השונים ולכן הבגש  ושם על הבנה  ערכתית, שיטות ותהליכים. לעו ת זאת, תפיסה רבוקציוניסטית תטען ש ערכת ניתנת להבנה  לאה 

 (Capra, F. The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. Simon & Schuster, New-York. (1982); Capra, F. ‘Deep Ecology: A New Paradigm’, על-יבי פירוקה לגור ים
In Sessions, G. (ed.): Deep Ecology for the 21st Century. Shambhala, Boston & London: Pp. 19-25. (1987)). 

בעת היבשה, אקולוגיה, כענף יבש בביולוגיה, היה הענף הראשון שהיל ליקור את האופן שבו אורגניז ים שונים  תקשרים איב עם השני ועם הסביבה שלהם )בגש על קהילה,  כלול 
 ותהליך- ולא על הפרט הבובב(. ההשקפה ההוליסטית האקולוגית היוותה השראה ע וקה להתפתיות הישיבה האתית הסביבתית 

 Nash, R. The Rights of Nature- A History of Environmental Ethics. The University of Wisconsin Press. (1989) Pp. 55-58

את התשתית האקולוגית של שיטת היקלאות ה“אגרו-אקולוגית“ 
ה כירה בישיבותו הע וקה של ה גוון הביולוגי ליצירת  ערכת 
יקלאית ע יבה ו שגשגת. שיטות ”ייקוי“ הטבע, ההעצ ה 
)אינטנסיפיקציה( של ה גוון הביולוגי וההשקפה ההוליסטית של 
 ערכת זו, יוצבו כטענת נגב לרבוקציונליזם10 ה ונוקולטורי של 
היקלאות התעשייתית ה ושתת על גיבול יייבני.  ושג ה“ריבוי 
 ול האייבות“ יתבטא ב יפוי התשתית האקולוגית של שתי 

שיטות יקלאות אלה. 

שלייתו של הווארב להובו כ“ ו יה“ בעל היבע ה ערבי שאין 
 תקבם   נו,  ובילה לרובב השני של תפיסתה; ישיפת תיושת 
העליונות ה ערבית כבסיס לראייתה העצ ית ה ונוקולטורית; 
תרבות שאין נעלה   נה,  בע שאין  תקבם   נו, ובת שאין 
א יתית   נה. בכך,  ושג ”הריבוי  ול האייבות“ יבוא ליבי ביטוי 
בהיעבר  קום ו ריב לריבוי ו גוון של תפיסות יבע, תרבויות ובתות. 

בזיהויו את פרקטיקות היקלאות ההוביות כ“נצייות“, הווארב, 
 הבהב את תפיסת הטבע ההובית ה שקפת ייסי תלות הבביים 
בין האבם לטבע. זו תע וב בניגוב לתפיסת הטבע ה ערבית 
שבה האבם ניצב  על הטבע ושולט בו באופן ” ונוקולטורי“. 
בא צעות פער תרבותי זה, הרובב השלישי של תפיסתה של 
בתשתית  העו ב  הסיבתי  ה ערך  את  יבאר  שיווה,  ונבאנה 
ה“ישיבה ה ונוקולטורית“ ה ערבית. לאיר אפיונו, שיווה תבקש 
לה יר את ”הריבוי  ול האייבות“ בעיקרון ”האיבות שבריבוי“. 
בהתבסס על פילוסופים הוביים  וברניים, שטענו שזהו עיקרון 
 רכזי של ה ישבה, הפילוסופיה והתרבות ההובית, שיווה  ציבה 
אותו בשיטתה, וקוראת לראות בו, עיקרון ש שקף ב וקרטיה 
”א יתית“,  ש ע כזה ה בטא  ריב  כיל לגיוון אקולוגי, ריבוי 

תרבותי ולפלורליזם בתי. 
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 ול אייבות“
”ריבוי 

הרובב הראשון – 
“ריבוי מול אחידות” בשתי שיטות החקלאות  

נאובניה (Navdanya) היא יוות ה יקר האקולוגית של ונבאנה שיווה הנ צאת בס וך לעיר ברהבון בצפון הובו.  ש עות ה ילה נאובניה היא "תשעה זרעים" –  וני ש ס ל את ישיבות ה גוון   11
הביולוגי והתרבותי )וזהו גם ש ה של התנועה הסביבתית העול ית שהיא ייסבה(. בשנת 2014, ב סגרת  יקר שביצעתי הובו, שהיתי בנובאניה כשלושה יובשיים כ ת יה וכסטובנטית. 

הפר טר העיקרי של היקלאות התעשייתית הוא כ ות היבול ה יוצר פר האקר אב ה (Yield per Acre). שיווה טוענת טענה רביקלית בהקשר זה, שכן  יקריה  ראים, ששיטתה היקלאית   12
האגרו-אקולוגית  ייצרת כ ויות  זון שלא רק שהן שוות ליקלאות תעשייתית, אלא אף עולות עליהן. כ ו כן, היא טוענת שיש להיליף את קנה ה יבה של הערכת השיטה היקלאית  יבול 

 פר האקר לבריאות פר האקר (Health per Acre).  יקריה  צביעים על קשר ישיר בין יקלאות אגרו-אקולוגית ובין יבול בעל ערכים תזונתיים גבוהים יותר ולפיכך בריא יותר. 
  Shiva, V. & Singh, V. Health per Acre-Organic Solutions to Hunger and Malnutrition. Navdanya/Research Foundation for Science, Technology & Ecology, New Delhi. (2011), Pp. 7-11

Shiva, V. & Singh, V. Wealth per Acre. New Delhi & Publishers Dehradun: Natraj Opposite. (2015) Pp. xi-xii  13
שם, ע ' 175.  14

 Vandermeer, J., & Perfecto, I. Breakfast of Biodiversity: The truth about rainforest destruction. Food First Books, Oakland California. (1995)  15
Altieri, M. ‘The ecological role of biodiversity in agrosystems’. Agriculture Ecosystems & Environment, Vol. 74 (1-3), pp. 19-31. (1999)  16

שם, שם.  17

כאית ה בינות ה אוכלסות ביותר בעולם, הובו פועלת ב רץ 
קשה  אך  אבק  תושביה,  בעבור  תזונתי  ביטיון  להשיג  כבי 
בין יקלאות  זו; ה אבק  ניטש על הא צעים להשגת  טרה 
תעשייתית ליקלאות "אגרו-אקולוגית", שאותו שיווה  קב ת 
בכתביה ובפעילותה האקטיביסטית. הרובב הראשון של תפיסתה 
הפילוסופית יעסוק בישיפת " בני התשתית  האקולוגיים" של 

שתי שיטות יקלאות אלה:

"ההצבקה לשי וש ביו רי הבברה כי יים וזרעים  הונבסים 
גנטית היא בכך שהם   קס ים את היבול היקלאי ושהם 
הפתרון לרעב העול י. אבל, שלושים שנות ניסיוני,  יקריי, 
אגרו- שיקלאות  הוכייו  בנובאניה11  שנעשתה  והעבובה 
)אינטנסיפיקציה( של  על ההעצ ה  אקולוגית ה בוססת 
ה גוון הביולוגי, ב קום שי וש בכי יקלים, וב בע האגרו-
אקולוגיה,  ייצרת יותר  זון12 לכל האקר אב ה. )....( כ ו כן, 
]יוות אגרו-אקולוגיות[  עשירה את התפקובים האקולוגים 
של ה ערכת האגרו-אקולוגית בכך שהיא:  גוננת על ה גוון 
הביולוגי,  ש רת את פוריות האב ה ושולטת ב זיקים על-
יבי הבברה ביולוגית בא צעות העשרת אוכלוסיות ה אביקים 

והירקים ה"יביבותיים" ל ערכת האקולוגית". 13

שיטת היקלאות ה"אגרו-אקולוגית"  בוססת על ה גוון הביולוגי 
)Biodiversity) ה וגבר כ-" יבת הגיוון של הייים" 14.  גוון ביולוגי 
השונות  הייים  וצורות  הצ יים  בעלי-הייים,  כל  את  יכלול 
נ צאים  ואשר  נתונה  אקולוגית  בתוך  ערכת  ה תקיי ות 
בייסי גו לין ובתלות הבבית15. ה גוון הביולוגי הוא ה סב לכל 
השיטות היקלאיות והוא ישוב ביותר  שתי סיבות עיקריות. 
האית,  גוון ביולוגי עשיר הוא תנאי הכריי להשביה הגנטית של 
יבולים. השנייה,  גוון ביולוגי ה ספק שירותים ישובים ל ערכת 
האקולוגית אשר  גבירים הן את כושר יצרנותה והן  ספקים 

לה הגנה וזאת על-יבי  ניעת שייקת האב ה, ייבוש  פלס  י 
התהום, ִ יזור יו רי ההזנה ועוב. פונקציות אלה תלויות ב גוון 
ריב ו ורכב של אינטרקציות ושיתופי פעולה בין ילקיה השונים 
של ה ערכת האקולוגית. ההעשרה של  גוון ביולוגי אפשרית 
להשגה על-יבי שי וש  גוון באסטרטגיות יקלאיות שונות כגון: 
פוליקולטורה )ריבוי גיבולים(, גיבולים  עורבים, שילוב של ייות 
 שק וכבו ה. בכך, הריבוי הביולוגי הוא תנאי הכריי לניהול  קיים 
של ה ערכת האקולוגית והוא  אפשר את יציבותה, ע יבותה 

ואת יכולת התיבשותה הגנטית16. 

יקלאות תעשייתית  ונוקולטורית  ושתתת על גיבול איב ויייב 
ב ערכת האקולוגית. לפיכך, גיבול  ונוקולטורי  פשט ו שטי 
את התהליכים האקולוגים ה ורכבים שפועלים בשיטת היקלאות 
ה ערכת  את  בבר  של  בסופו  ההופכים  האגרו-אקולוגית, 
שזקוקה  ל ערכת  לאכותית  ה ונוקולטורית,  האקולוגית 
להתערבות אנושית ייצונית ת יבית, כבי לספק את שירותי 
ההגנה וההזנה שלה. תלות זו, הבאה ליבי ביטוי בשי וש ביו רי 
הזנה והבברה כי יים,  ילישה את התהליכים הפני יים ב ערכת 
אשר איראים על יוסנה, הופכים אותה לפגיעה ובעלת פוריות 
נ וכה.  תוך כך, שיטה זו,  יליפה בעצם ילק ניכר  "שירותי 
זרעים  היינם" שניתנים על-יבי ה גוון הביולוגי באופן טבעי; 
 הונבסים גנטית,  יליפים את הזרעים ה קו יים בעלי כושר 
ההסתגלות הטבעית לסביבתם היייובית, יו רי הבברה כי יים 
 יליפים את ה תובות האורגניות של ניהול העשבים והירקים, 
ויו רי הזנה כי יים  יליפים את היו ר האורגני הקיים באופן 

טבעי בתוך ה ערכת17. 

יתרה  כך, הפונקציות ה ויצנות של היקלאות התעשייתית 
ה נוקולטורית, ה ובילות לאובבן הביולוגי ולשירותים הנוספים של 
ה ערכות האקולוגיות, גור ות להשלכות סביבתיות כבבות  שקל, 
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כגון: הרעלה וה ליה של אב ות,  יסור של יו ר אורגני, זיהום 
 קורות  ים וכבו ה. נזקים אלה יוצרים את הצורך לא וב את 
זו. על-פי הערכותיה של שיווה,  העלויות הא תיות של שיטה 
העלויות השליליות ה ויצנות של היקלאות התעשייתית בהובו 
2012-2011 הת "ג  1.26 טריליון בולר בשנה. בשנת   גיעה ל 
של הובו ע ב על 1.16 טריליון בולר. ילקו של הסקטור היקלאי 
בת "ג ע ב על כ-162.5  יליארב בולר. כלו ר, התרו ה של 
הסקטור היקלאי לת "ג, ייצרה בסופו של בבר השלכות ייצוניות 

שליליות, הגבוהות יותר  הת "ג עצ ו18.  

ביינה כלכלית של שיטת היקלאות התעשייתית  גלה שהיא 
בעלת אופי בואלי; עלויות פני יות גבוהות שנובעות  רכישת 
זרעים, בשנים ויו רי הזנה כי יים,  יכון, סכרים וכבו ה, וכן 
עלויות סביבתיות שליליות  ויצנות, ה ושתות על כלל היברה. 
לעו ת-זאת, השיטה האגרו-אקולוגית, הפועלת על-פי עקרונות 
הטבע ) קורות  תיבשים(, היא בעלת עלויות פני יות נ וכות 
 אוב, וב קביל, היא  ונעת את העלויות ה ויצנות השליליות 
של היקלאות התעשייתית19. השלכותיה היברתיות של שיטת 

 Shiva, V. & Singh, V. Health per Acre- Organic Solutions to Hunger and Malnutrition. Navdanya/ Research Foundation for Science, Technology & Ecology, New Delhi. (2011)  18
 Pp. 138-139.

שם, ע ' 30-28  19
שם ע ' 2-1  20

תופעת הקיצון של  צוקה זו, באה ליבי ביטוי בגל התאבבויות  סיבי של יקלאים.  שנת 2012-1995 התאבבו כ 284.000 יקלאים הוביים, בילק ניכר  הפע ים על-יבי שתיית יו רי   21
ההבברה ) שם, שם(.  

עבות להשפעת תפיסתה בהובו באה ליבי ביטוי ב סר שצורף בפתי ספרה האירון,  שר היקלאות ההובי,  ר ראבאה  והאן סינג:   22 
"היקלאים, היקלאות וה ערכות האקולוגיות ההוביות ניצבים כיום בפני  שברים כבבים.  שבר ה ים הוירף על-יבי בצורות ושינוי האקלים. כבי להת ובב עם  שבר זה, אנו יייבים 

להפיית את שי וש ה ים ביקלאות על-יבי הגברת ע יבות ה ערכת היקלאית תוך כבי ש ירה על יכולת כושר הייצור שלה. עליית עלויות הייצור היקלאי הפייתו את ההכנסות והרוויים 
ליקלאים. הפיתה זו, פגעה ב רקם היברתי-כלכלי של ארצנו. היבלבלות והיברברות האב ות היקלאיות עקב שי וש אינטנסיבי של יו רי הזנה כי יים,  ע יבים בסכנה את הביטיון 

התזונתי שלנו. סובסיביות   שלתיות לרכישת יו רי הזנה והבברה כי יים  הווים עול כבב על הכלכלה ההובית.  ספר רב של אנשים, בעיקר נשים וילבים,  ת ובבים עם  יסור תזונתי 
שהוירף עקב עליית  יירי ה זון. אנו יייבים ל קסם את כ ות התזונה ה יוצרת פר האקר ולגבל יותר  זון, תוך כבי הורבת עלויות הייצור. ה  שלה הנוכיית  יויבת להייות  יבש 

את היקלאות ההובית בהפיכתה ליעילה יותר בהיבט היברתי, כלכלי ואקולוגי. )...( אני  ברך את  יברי הספר על תרו תם האבירה ביישוב העלויות הא יתיות של היקלאות ההובית. 
אני  ובה להם על שירותם לאו ה בכתיבת ספר זה. לראש   שלת הובו, שרי נרנברה  ובי יש יזון של הובו אורגנית  צפון-ל זרי. כפי שנ סר בהילטת ה  שלה  יום 03.09.2014, 

 (Shiva, V. & Singh, V. Health per Acre- Organic Solutions to Hunger and "אנו נפיית את התלות של השי וש בכי יקלים ביקלאות, תוך כבי עיבוב ות יכה ביקלאות אורגנית
  Malnutrition. Navdanya/ Research Foundation for Science, Technology & Ecology, New Delhi. (2011).).

כא ור, שיווה  קב ת את התפיסה האגרו-אקולוגית שלה לא רק בהובו אלא לגבי ביבה, תית אבפטציות  קו יות, היא עשויה להתאים לכל  בינה בעולם. עם זאת,  אבקה ה רכזי   23
 ת קב כנגב תאגיבי היקלאות הענקיים בעיקר בארה"ב, קנבה,  בינות רבות בברום א ריקה וכבו ה. בהקשר הישראלי, אפשר לראות שאל נטים  סוי ים  השיטה האגרו אקולוגית כבר 

 קוב ים הן בר ה ה  שלתית והן בר ה ה יקרית. בר ה ה  שלתית,  שרב היקלאות ופיתוי הכפר היל  שנת 2010  קבם את נושא "פיתוי יקלאות בת-קיי א" וכך הוא  וגבר 
באתר: " שרב היקלאות ופיתוי הכפר  קבם " הפכה ירוקה" – פיתוי יקלאות בת- קיי א ב ספר רבבים שונים. בין הפעולות הפיתת השי וש ביו רי הבברה, קיבום שיטות עיבוב 

קרקע  ש רות, הגברת השי וש ב י קוליין תוך ייעול השי וש ב ים ובש ירה על שטיים פתויים בישראל“ שינוי תפיסתי אל עבר השיטה האגרו-אקולוגית, בא ליבי ביטוי גם ב יקרים 
ישובים של גופי  יקר עצ איים, כגון תכנית "נקובת י"ן" )שנוסבה בשנת 1999 על-יבי יב-הנביב(. ב סגרת תכנית זו, ב יקר שבין את ע בות היקלאים הישראלים כלפי היבטים 

סביבתיים של היקלאות ועל  יבת  וכנותם לא ץ שינויים סביבתיים ביקלאות, אפשר לראות שה וני אגרו-אקולוגיה שגור ו וט ע כ וני הילופי ליקלאות תעשייתית. כך הוא  ופיע 
בילק  ה סקנות: "ב בט אל עבר אופק זה אנו  ציעים להתייל לראות את היקלאות בישראל כילק  הסבר ציבורי הוגן של אספקת  זון בריא וז ין לכול, ואת היקלאים כאיראים על 

 ערכת אגרו-אקולוגית ה ספקת  וצרים ושירותים ייוניים, כגון  ים, אב ה, נוף, אנרגיה,  גוון ביולוגי ועוב, לכלל הציבור, ברוי בוי האו"ם" )ברנבס-יעקב, א. בוניץ', ב. בר ניס, ע. וגל ן, א. 
ע בות יקלאים על עשייה סביבתית.  רכז הנריטה סאלב, ישראל. )2015( ע ' 6(. 

היקלאות התעשייתית בהובו אף הן כבבות  שקל. עלויות ייצור 
ה זון הגבוהות בשיטה זו,  יייבת את רוב היקלאים ללקיית 
אשראי והלוואות  הבנקים. כאשר היבול איננו צולי, יקלאים 
רבים  תקשים לע וב בהיזרי ההלוואות ונאלצים ל כור את 

אב ותיהם כבי לשלם את יובותיהם.21,20

שיטתה  של  הראשון  ברובב  האייבות"  "הריבוי  ול   ושג 
הפילוסופית, ישף את תפקיבו של הריבוי וה גוון הביולוגי ככזה 
התו ך ב גוון תהליכי ייים.  תוך כך, שיטת היקלאות האגרו-
אקולוגית התבררה כ ערכת אקולוגית  קיי ת, ג ישה וע יבה. 
לעו ת זאת, האייבות ה ונוקולטורית הרבוקציוניסטית, ישפה 
את ההשטיה של ה ריב האקולוגי ההוליסטי וה ורכב. הע בת 
השיטה כולה על גורם איב, התבררה כיצירת  ערכת יקלאית 
ופגיעה. אם כך, שואלת שיווה: אם שיטת   לאכותית, ילשה 
היקלאות ה"אגרו-אקולוגית" טובה יותר בכל היבט23,22  אשר 
התעשייתית,  בוע, ועל יבי  י, הרטוריקה שרק השיטה השנייה 

 סוגלת ל"האכיל את העולם" היא זאת ה קוב ת? 
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 .Shiva, V. Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge. Natraj opposite Publishers, New Delhi. )2012( Pp. 1-3  24
שם, שם.  25

Fitzmaurice, A. ‘The Genealogy of Terra Nullius’. Journal of Australian Historical Studies, Vol. 38. Issue 129, Pp. 1-15. (2007). Pp. 5-7  26
 Rose, C.M. ‘Romans, Roads and Romantic Creators: Traditions of Public property in the Information Age’. Law and Contemporary Problems, Vol. 66, No.1/2, Pp. 89-110  27

(2003). P. 92

Fitzmaurice, A. ‘The Genealogy of Terra Nullius’. Journal of Australian Historical Studies, Vol. 38. Issue 129, Pp. 1-15. (2007). Pp. 5-7  28
Shiva, V. Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge. Natraj opposite Publishers, New Delhi. (2012) p. 1  29

זכויות  כתב   1492 בשנת  העניק  הספרבי,  ה לוכה  בית 
לכריסטופר קולו בוס, ובכך  סר ביבו את הפריבילגיה ל"כבוש 
והבת  בעליונותה של התרבות  העולם. ההכרה  ולגלות" את 
האירופאית, יוזקה שנה לאיר  כן, בהכרזתו של האפיפיור 
שתתגלה,  יבשה  יבשת  שכל  כשקבעה,  השישי,  אלכסנבר 
תישב כרכושם הבלעבי של ה לכים הקתולים הספרבים. בכך, 
כתבי זכויות אלה, ביטאו את רצון האל וה לכים, והקנו לאקט 

הקולוניאליסטי צביון אלוהי קבוש.24

תיושת היובה והזכות שליוותה את התפשטות הקולוניאליזם 
בעולם, כרוכה בהיבט נוסף של תפיסת העליונות האירופאית, אשר 
באה ליבי ביטוי בראיית העולם שאיננו נוצרי, כעולם "ריק"  ע ים 
ו תרבויות, ה  תין שיתבעו עליו בעלות, ה בקש להתייעל 
על-יבי ה בע ה ערבי ולהיגאל  תפיסותיו הבתיות הפרי יטיביות 
על-יבי הנצרות הנעלה. תפיסה זו  וצאת את ניסויה ברעיון 
ה"טרה-נוליוס", ה"אב ה הריקה״.25 רעיון זה, נולב  ן ההניה, 
וזכות קניין נקנים  עובבת השי וש ב שאב כלשהו,  שרכוש 
ובכך  הווים את ההצבקה לברוש עליו בעלות26. ביטוי  שפטי 
 (Res) של תפיסה זו,  גולם בקטגורית היוק הרו י, ה כונה "רס
נוליוס (Nullius)", היינו, "הבבר הריק", ה וגבר כבבר אשר באופן 
 הותי אפשר לברוש עליו בעלות, אך בבר זה טרם נעשה על-יבי 
פלוני או אל וני27. הפלוני בעל זכות הקניין הטבעית והבלעבית 
הוא הקולוניאליסט. העולם הלא-נוצרי, באופן  הותי הוא בר-
קניין. לפיכך, הקולוניאליזם הוא הוצאה לפועל של זכות זו. תפיסת 
רכוש וקניין זאת  בטאת עיקרון בסיסי שעליו  ושתתת התרבות 
ה ערבית, אשר בתורה,  הווה הצבקה לכיבוש, ניצול ושי וש 
בטבע. יתרה  כך, תית ני וק ה"ייעול ה בעי", הקולוניאליזם 
הצביק את השתלטותו על שלל  שאבים בתואנה, שהיליבים לא 

" שפרים" או " ייעלים" אותם28. 

ברובב השני של תפיסתה בא  "האייבות  ול הריבוי"   ושג 
ליבי ביטוי בתפיסת העליונות האירופאית )שבינתיים "תורג ה" 
לתרבות " ערבית"(  על כל תרבות לא אירופאית, וזו עו בת 

בתשתית האיביאולוגית של העיבן הקולוניאליסטי,  כוננת את 
תפיסתו האתית, ובכך,  אפשרת שליטה וניצול של אוכלוסיות 
500 שנים לאיר  סעותיו של קולו בוס  לא אירופאיות. כיום, 
ושכ ותו, ובניגוב לתפיסה שהפרויקט הקולוניאליסטי "פס  ן 
העולם", שיווה טוענת, שהוא נ שך תית גרסה יילונית יותר; 
זכויות הקניין האינטלקטואליות הם כתבי הזכויות היבשים, 
הסכ י הסיר הגלובליים תפסו את  קו ו של האפיפיור, תאגיבי 
ענק בין-לאו יים ויוקי הכלכלה הניאו-ליברלית, היליפו את 
שליטתם הריכוזית של ה לכים הנוצרים והיובה לשלב כלכלות 
 קו יות בשוק היופשי הגלובלי, הוילפה ביובה הבתית לנצר את 
ה"יליבים הפראיים"29. כך לטענתה, פועל ה נגנון הקולוניאליסטי 

הביו-אי פריאליסטי של העיבן הגלובלי:  

"ל רות התרו ה האבירה של  שאבי הטבע של העולם 
]בעקבות  ה תועשות  ה בינות  של  לעושרן  השלישי 
הקולוניאליזם[, תאגיבי ענק,   שלות של ה"צפון העשיר", 
וסוכנויות סיוע בין-לאו יות שונות,   שיכים לייצר  סגרות 
י שיכו  ויוקיות, כבי ש בינות העולם השלישי  פוליטיות 
לשלם על  ה שנלקי  הן יינם. הטכנולוגיות ]רישום פטנטים 
על צורות ייים[ ובפוסי ה סיר הגלובליים, פועלים בניגוב 
לתפיסות של צבק ילוקתי וקיי ות אקולוגית. אלה  איי ים 
לייצר עיבן יבש של ביו-אי פריאליזם, ה בוסס על רישוש 

ה גוון הביולוגי של העולם השלישי.

עוצ ת הפגיעה הקשה ביותר כנגב ה שאבים הגנטיים של 
העולם השלישי  גיעה  ליצים אבירים שיברות תרופות, 
יקלאות וייצור זרעים,  פעילות על   שלותיהן ועל  וסבות 
בין-לאו יים כגון FAO ]ארגון ה זון והיקלאות העול י[ להכיר 
ב שאבי העולם השלישי כ' ורשת אוניברסלית' של כלל העולם 
וזאת כבי לאפשר לגופים אלו, גישה יופשית ליו רי גלם. 
השי וש ברישום פטנטים בין-לאו יים  בטיי את ה ונופול של 
יברות אלה על יו ר גנטי יקר-ערך, אשר   נו הן  בקשות 

(Shiva, 1994: 82) ".לפתי תרופות,  זון ו קורות אנרגיה
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"הריבוי  ול האייבות" בא ליבי ביטוי בהבטית זכויות בלעביות של 
ה"צפון" העשיר על הריבוי וה גוון הביולוגי של ה"ברום" העני. כך, 
הקולוניאליזם, ב"שלט ריוק" וללא נוכיות פיזית,   שיך בפועל 
לש ר ולתיזק בפוסי יצירת רכוש ועושר, וזאת על-יבי "פיראטיות-
ביולוגית" )Biopiracy); היל  שנת 1492 קולו בוס ואירים הקנו 
לעצ ם יופש פעולה שעלה  תוך הכנעה, שעבוב ושליטה על 
האוכלוסיות היליביות. באותו אופן,  תאפשרת כיום "השיבה 
השנייה של קולו בוס" ; תאגיבים בין-לאו יים,  ש רים את  יבת 
היופש לנצל ולברוש בעלות על  שאביהם ואוצרותיהם הטבעיים 
של  בינות "הברום", כשאלה  וצגים כ" ורשת האוניברסלית" 
של כלל העולם, וזאת על-יבי הסכ יי סיר בין-לאו יים, פטנטים 

וזכויות קניין רויניים על צורות ייים שונות30. 

הובו היא אית ה בינות בעלות ה גוון הביו-גיאוגרפי הגבול 
8-7%  זני הצ יים ובעלי- ביותר בעולם. בהובו נ צאים בין 
הייים בעולם שהם כ- 91.200   ינים של בעלי-ייים ויותר  - 45 

שם, ע ' 5-4.  30
 Ministry of Environmental and Forests. Sustainable development in India: Stocking in the Run up to Rio+ 20. Government of India. (2011) Pp. 18-19  31

ב גוון ביולוגי אביר זה, נ צאים ארבעה אזורים בעלי ישיבות ביולוגית  יויבת (Hot-Spots): ילקה ה זריי של ההי לאיה, הינבו-בור ה, ווסטרן גהאטס וסונבאלנב )שם, שם(.    32
(Shiva, V. Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge. Natraj opposite Publishers, New Delhi. (2012) p.4-5  33

יבשות יבשות, עושרה הביולוגי,  32 תית  אלף סוגי צ יים31,
היו ר הגנטי יקר הערך ו ערכות היבע ה סורתיות הם  ושא 
הכיבוש היבש. הנית "האב ה הריקה", הו רה בהנית "הייים 
הריקים" שיש לכבוש ולייעל, כששוב, הלוגיקה נותרה בעינה; 
היבע היליבי העשיר וה ורכב נתפס כלא " בעי", "פרי יטיבי" 
ו" יושן" ולכן, קנה ה יבה היייבי ל"ייעול" ול"שיפור" הוא אך 
ורק הטכנולוגיות ה בעיות ה ערביות. שיווה  סכ ת בכעס 
500 שנה, עצם היות אבם הנ נה על בת  כי לפני  ובבאגה, 
וזכויותיו.  שאיננה הנצרות, היה בה כבי לאבב את כל רכושו 
500  אות שנה איר-כך, עצם היות אבם בן לתרבות שאיננה 

אירופאית, בעל תפיסה תרבותית שונה ו ערכות יבע  גוונות, 
 ספיקה כבי שיאבב את זכויותיו על היבע ו שאבי הטבע שלו 33. 
אך  ה  אפשר ל ערב את היכולת לברוש לעצ ו את השליטה 
הבלעבית על  שאבי העולם? אלה הם  בני ה ישבה שלה, 

שאותם שיווה  כנה ה" ונוקולטורה של ה ישבה". 
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לאסן, ק. שיבוש תרבות- ביטול הקוליות של א ריקה TM. הוצאת בבל, ישראל. )2012( ע ' 86.  34
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Shiva, V. Monocultures of the mind: perspectives on biodiversity and biotechnology. Penang: Zed Books and Third World Network. (1993) p. 5  36
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 Daya Krishna. ‘Comparative Philosophy: What it is and what it Ought to be’, Diogenes Journal, Vol. 34 No. 136, pp. 58-69 (1986). Pp.59-66  39

קאלה לאסן, בספרו שיבוש תרבות )Culture Jam),  בכה את 
האייבות ה ישבתית של א ריקה ה וברנית הנשלטת על-יבי 
האתוס התאגיבי ה שטי וה רבב. הוא או ר: ”ילו ות, על-
יייוביים ועתירי ב יון. ועביין, רוב  פי הגברתם, א ורים להיות 
האוכלוסייה יול ת את אותו ילום. זהו ילום של עושר, כוי, תהילה, 
הרבה סקס והזב נויות ליופשות  להיבות.  ה אפשר להבין  כך 
שתרבות של ה יול ת את אותו ילום?“34. תשובתה של שיווה 

תהא, שתרבות ה ערב לוקה ב’ ונוקולטורה של ה ישבה’: 

”האיום ה רכזי כנגב קיום ב גוון אפשרויות  ישבתיות,  גיע 
 תוך ההרגל לישוב ב וניים  ונוקולטורים;  ה שכיניתי 
 The Monoculture of the‘( ’ה ונוקולטורה של ה ישבה‘
Mind’(.  ונוקולטורות של ה ישבה גור ות לריבוי ה ישבתי 

להיעלם  התפיסה, ובסופו של בבר להיעלם  ן העולם. היעל ות 
הריבוי ה ישבתי,  בשרת את היעל ותן של הילופות, אשר 

 פנות את  קו ן לתס ונת ”היעבר הילופות“.35 

כ ה פע ים בתקופתנו העכשווית, הרס  וילט של  ריבים 
ואף של  ] קו יות[, של קהילות  טבעיים, של טכנולוגיות 
תרבויות של ות,  תאפשר תית ההצבקה ש’אין כל ילופה 
אירת’? ילופות קיי ות, אך הן  וריקות ו וברות. הכללתן 
יכולה להתאפשר רק כאשר ישנו  ריב  ישבתי ‘פתוי’ 
לריבוי ול גוון. שינוי צורת ה ישבה והפעולה שלנו   ישבה 
 ונוקולטורית ל ישבה של ריבוי, יאפשר ל גוון האפשרויות 

לצוף, לעלות, ולבוא ליבי ביטוי.“ 36

ובין  לגבי ביבה של שיווה, ביינת  ערכת הייסים בין האבם 
סביבתו הטבעית, יושפת  ערכת ייסים של תלות הבבית; האבם 
 בנה את הטבע והטבע את האבם. לפיכך, האל נט האקולוגי 
הוא אל נט  רכזי ש בנה את הזהות התרבותית.  תוך כך, 
 גוון ביולוגי  ייצר לא רק  ערכות אקולוגיות  ובינות ו גוונות, 
אלא גם צורות ייים שונות שבתורן,  ייצרות תרבויות עשירות 
ה שקפות  ערכות יבע יייוביות37. כלו ר, ישנו קשר ישיר בין  גוון 

ביולוגי-אקולוגי ל גוון  ערכות יבע, תרבויות ובתות.  

היל  התקופה ה וברנית, צורת ה ישבה ה בעית- ערבית 
 אופיינת בישיבה רבוקציוניסטית,  כניסטית,  ונוקולטורית. 
ואת  הקפיטליסטית  הישיבה  את  אף  כוננת  היא  ככזו, 
ואלו  שתכפלות  הניאו-ליברליות  הכלכליות  האסטרטגיות 
ה ישבה  צורת  בכך,  הגלובליזציה.  על-יבי  ו תפשטות 
ה ונוקולטורית יובקת כל  בנה תרבותי ופוליטי ולפיכך, נתפסת 
כאוניברסלית ועל-תרבותית. אך התרבות ה ערבית, גם היא 
תוצר של תרבות  קו ית, יייובית, אירופאית. הקולוניאליזם 
והגלובליזציה אפשרו לה להגיע לע בת כוי, שליטה ועליונות, 
אשר בגינם, היא תופסת את כל העולם בא צעות ” שקפיה 
שלה“ אשר  ייצרות הו וגניזציה של העולם, ולפיכך,  שטייה 

ו בטלת את ה גוון הביולוגי ועושרו התרבותי38. 

 ,(Daya Krishna) הפילוסוף ההובי העכשווי הישוב, באיה קרישנה
 יזק את טענתה של שיווה. הוא עסק רבות בפילוסופיה  ושווית, 
כלי ש טרתו היא להביט  “ בט על“ על פילוסופיות שונות, 
כגון,  ערבית ו זריית. יצירת ה בט ה“על-תרבותי“,  אפשרת 
לכל תרבות להתוובע לצורות ה ישבה של עצ ה, לגבולותיה, 
לבפוסיה הפני יים, ובכך להרייבם. בסופו של בבר, ראייה הבבית 
זו,  אפשרת לבנות  ובלים  ישבתיים ילופיים, שישקפו את 
ה ישבה האנושית בכללותה. ולכן, השונה, יותר  אשר הבו ה, 
ועל עצ נו בא צעותו.  יכול לל ב אותנו  שהו על ה“איר“ 
בכך, ט ונה יכולתה הנבירה וישיבותה של  תובה זו. עם זאת, 
שי וש ”לא זהיר“, ב תובה זו, נושא ביובו סכנה  הותית, היינו 
שזאת תשקף לנו בסופו של בבר, רק את  ה שאנינו  צפים 
ביבו, ביינה היסטורית, יושפת ל רבה הצער,  ל צוא. לגבי 
שהאפשרות השנייה הייתה ולבאבון הלב עובנה שכייה יותר; 
 יקרים השוואתיים  ערביים של תרבויות לא  ערביות, הטילו 
על  ושא ה יקר את צורות ה ישבה ה ערביות, שאותן הם 
תפסו כקנה ה יבה האוניברסלי אשר על פיו אפשר להבין, לשפוט 
ולהעריך את ”האיר“. לפיכך, ההתבוננות על ה“איר“ הייתה  תוך 
”עיניים  ערביות“ אשר בשום צורה שהיא, אינן יכולות להיישב 
כ“אובייקטיביות“39. כא ור, כפייה והכפפה של צורת ה ישבה 
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ה ערבית על כל  ערכות היבע, התרבות והבת הלא  ערביות, 
 ובילה לשלילת הס כות הפני ית שלהן.40

כפי שנטען, תרבויות שונות  ייצרות  ערכות יבע שונות. גם כיום, 
כ-70%  האוכלוסייה ההובית תלויים באופן ישיר ב שאבי הטבע 
שלהם לסיפוק צורכיהם הבסיסיים41. קשר ישיר זה, הבא ליבי 
ביטוי בהכרה בתלותו של האבם בטבע, הוביל לצבירה של ”יבע 
 (TEK- Traditional Ecological Knowledge) אקולוגי- סורתי“ 
יבע של קהילות  זה,  תיייס ל ערכות  ו ורכב.  וני  עשיר 
יליביות ש קורן ותוכנן עולה  תוך ה פגש היו יו י, האינטי י, 
הע וק ורב-השנים עם הטבע. ככזה, הוא  קור יבע על  ערכות 

אקולוגיות,  ינים שונים ו נהגים תרבותיים יייוביים42. 

 .(Commons) “יבע עשיר זה, נוהל ב שך בורות רבים כ“נילת הכלל
כהגברה כללית, נילת הכלל הוא  שאב כלשהו ה נוהל על-יבי 
קבוצת אנשים  וגברת43. ב שך בורות רבים, ילק ניכר   שאבי 
בס כות  אופיין  ניהולם  הכלל“.  כ“נילת  נוהלו  בהובו  הטבע 
 קו ית של הקהילה ולרוב גם בזכויות קניין. כ ו כן, ילק ניכר 
 יברי הקהילה השתתף בניהול השוטף של  שאבי הטבע שלה, 
ואלה ייצרו לרוב תיושת איריות ו יויבות כלפיהם44. בכך, “נילת 
הכלל“ כתפיסה ניהולית,  שקפת  נגנון ש ערב הן את היובות 
והן את הזכויות שהקהילה נושאת כלפי ה ערכת האקולוגית שלה. 
 נגנון זה  שקף שיתוף פעולה אקטיבי בין האבם ובין ה ערכת 
האקולוגית שלו; האבם אינו פסיבי ואף איננו  בובב  סביבתו, 

אלא  הווה ילק בלתי-נפרב שלו45. 

תקופת הנאורות וה הפכה ה בעית האירופאית שינתה ללא היכר 
את תפיסת הטבע;  “אורגניזם יי“ ל“ כונה פסיבית46“. ה בע 
הרבוקציוניסטי ותהליכי הה שגה )קונספטואליזציה( של הטבע 
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 Rist, L., Shaanker, R. U., Milner-Gulland, E. J., & Ghazoul, J. ‘The use of traditional ecological knowledge in forest management: an example from India’. Ecology and  42
Society, Vol.15 No.1,  (2010). P.1

Hess, C. & Ostrom, E. (eds.) Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice. MIT Press, Cambridge, MA. (2007)  43
 Montaut, a. Rajasthan: Anupam Mishra’s Desert or Water Culture? A Preface to Mishra, A. The Radiant Raindrops of Rajasthan. Published by Research Foundation for  44

 science, Technology and Ecology, New Delhi, India: 3-20. (2001)., Pp. 15-16
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שם, ע ’ 278.   47
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ביתרו אותו לאטו ים בו  ים,  כניסטים, שבסופו של בבר הובילו 
לתפיסת הטבע “כ ת“47. שיווה אף  זהה את הצורך לשלוט בטבע 
כצורך הנובע  הפיב   נו; הטבע יייב להיתפס כ“ ת“, כ“יו ר 

נא“, וכ“כאוס“, אשר האבם יייב להשליט בו סבר ושליטה48. 

תפיסת הטבע ההובית רואה בטבע ”אורגניזם“,  ש ע, ” ערכת 
ייה“, בעלת שני  אפיינים  רכזיים. האיב, יכולת ארגון עצ י. 
 ערכות ייים בטבע פועלות ו גיבות באופן אוטונו י וספונטני 
תוך כבי אינטראקציה  ת בת עם סביבתן ה שתנה. השני, יכולת 
היל ה ותיקון עצ י. יציבות אקולוגית נגזרת  יכולתם של  ינים 
ו ערכות אקולוגיות להתאים את עצ ם לשינויים, להתפתי 
ולהגיב לסביבה. ככל שה גוון הביולוגי ב ערכת גבוה יותר, כך 
ר ת ”היופש“ גבוהה יותר, שכן, ל ערכת ישנן יותר אפשרויות 
להגיב, לתקן ולאזן את עצ ה. שיטת היקלאות התעשייתית 
 ייצרת שליטה ייצונית ב ערכת,  קטינה את ה גוון הביולוגי 
בתוכה, ולפיכך,  פייתה את ר ת ”היופש“ של ה ערכת ואת 
יכולתה לארגן וליבש את עצ ה. בכך, תפיסת הטבע ה כניסטית-
הרבוקציוניסטית ה ערבית שוללת  עיקרה את שני ה אפיינים 
הללו. תפיסות הטבע ה נוגבות, אם כן,  בארות את  ערכת 
הייסים השונה הקיי ת בכל אית  הן; בתפיסה ה ערבית, 
שליטתו של האבם בטבע,  ייצרת  ערכות בעלות  בנים אייבים, 
”שטויים“ ה אופיינים בתפקוביות יב-  בית. כתוצאה  כך, 
 ערכות אלה פגיעות, שבירות ובעלות יכולת הסתגלות  וגבלת 
ונ וכה. בתפיסה ההובית, ניהול  שאבי הטבע  תוך ההכרה 
והייסים ההבביים בין הטבע לאבם,  והריבוי,  בעיקרון ה גוון 
 ייצר  ערכות בעלות שליטה עצ ית, בעלות  בנים  ורכבים 
ורב-  ביים ולכן  ערכות אלו הן בעלות כושר הסתגלות גבוהה 

לסביבה ה שתנה49. 
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 ול אייבות“
”ריבוי 

ביטוי בתפיסתו  ליבי  כ“אורגניזם“ באה  תפיסת הטבע ההובית 
הלא-אנתרופוצנטרית51,50. ה יקר על אובות הקשר בין הינבואיזם 
ואקולוגיה זיהה גישות ש גלות ”באגה לסביבה“52 ושהטבע הוא 
”קבוש“ או ”אלוהי“53. בהתא ה, שיווה טוענת, שהתרבות ההובית 
 תיייסת אל הטבע כ“קבוש“; כ קור ליבע ולהשראה54. בעקבות 
הפילוסוף וה שורר רבינברנת’ טאגור, היא רואה בעיקרון ”האיבות 
בריבוי“ כאיב  עקרונותיה הע וקים וה כוננים של התרבות ההובית:

”הציוויליזציה ההובית  ובינת בכך ש קור התיבשותה, 
הן היו רית והן האינטלקטואלית, נבע  היער ולא  העיר. 
 ראשיתה, רעיונותיה הטובים ביותר של הובו, נוסיו כאשר 
האבם היה ב צב של שיתוף ואיווה עם העצים, הנהרות 
והאג ים, הריק  הה ון שבעיר. שלוותו של היער סייעה 
היער  תרבות  האבם.  של  האינטלקטואלית  להתפתיותו 
העיקרון   )...( ההובית.  הטעינה את התרבות של היברה 
ה איב של הייים בריבוי, של פלורליזם ב וקרטי, הפך 

לעיקרון  כונן של הציביליזציה ההובית.“56,55

ה“איבות בריבוי“ הוא העיקרון על-פיו הטבע  תקיים; בברך של 
ריבוי ו גוון. יתרה  כך, הטבע, ולא ה ריב העירוני, הוא לגבי 
ביבו של טאגור,  קור ההשראה לתרבות ולפילוסופיה ההובית. 
הטבע הוא ה“ ורה“ הגבול והיער הוא ”בית-הספר“. הטבע  ל ב 
את האבם שהוא ילק  קהילה של הוויות רבות ושונות, שכולן 
נ צאות בקשרי תלות הבביים ולא בייסי שליטה והכנעה. הטבע 
 אפשר הכרה בצרכיו של האיר, ובאיריותו של האבם ליהנות 
 שפעו, ללא ניצול  יותר ובהכרת תובה57. כעיקרון ע וק של 
התרבות ההובית, העולה כא ור  תוך ה ריב האקולוגי, שיווה 
לכל תפיסה  הבסיס  הוא  בריבוי“  ”האיבות  טוענת שעיקרון 
 קיי ת, שהיא כא ור הן אקולוגית והן תרבותית. שכן,  גוון בלי 
עיקרון  איב, הוא  קור לקונפליקט ולתירות  ת בת.  איבך, 

אייבות נעברת  גוון, הופכת ל ריב הנתון לשליטה ייצונית58.

50  יוונית: אנתרופו=אבם, צנטרי= רכז. גישת האבם ב רכז. באופן כללי, גישה זו תיייס רק לאבם ערך  וסרי ושאר ההוויות בעולם יש שו כ שאבים בעבורו )יבטאו ערך אינסטרו נטלי 
בעבור האבם(. 

היל  תיילתו של השיי הסביבתי בשנות ה- 70-60 , הישיבה ההובית נתפסה כ גל ת  ישבה שאיננה אנתרופוצנטרית ובכך היוותה בוג ת נגב ל ישבה ה ערבית האנתרופוצנטרית,   51
(White, L., Jr., ‘The Historical Roots of Our Ecological Crisis’. Science Vol. 155: Pp. 1203-1207. (1967).) שיש אף שטענו שהיא שורשו וסיבתו ה רכזית של ה שבר הסביבתי
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סיכום

לאור הרקע הפילוסופי ההובי אפשר לראות ש אבקה של שיווה 
להגן על ה גוון הביולוגי של הובו והעולם,  תברר כלא פיות 
  אבק על יופש וב וקרטיה, שכן איכויותיו של הטבע; ה גוון 
ה אופיין ביכולת התארגנות עצ ית,  תוך ביף פני י, ב ורכבות 
וברב-   ביות,  תרג ים ב ריב התרבותי כאיכויות של יברה 
ה כירה בברכי ישיבה שונות, שאותה שיווה  כנה ”ב וקרטיית 
אב ה“ )”Earth Democracy“(. זוהי יברה ה כילה את כל ההוויות 
פני ית59,  קיום טבעית  זכות  כבעלות  נתפסות  בתוכה. אלה 
ה אורגנות ב ערכות אקולוגיות- קו יות,  ובינות ויייוביות. 
ככאלה, הן גבלות ו תפתיות  תוך שלטונן העצ י,  ייצרות ריבוי 
של תרבויות ובתות הצו יות זאת לצב זאת, ו קיי ות קשרי 
תלות והפריה. בכך, תיושת הכבוב לטבע,  תרג ת ל ריב  כיל 

ו כבב של ה גוון האנושי, התרבותי והבתי60.  

יקלאות  ונוקולטורית ה בטאת את צורת ה ישבה ה ערבית 
הרבוקציוניסטית ה כוננת את התפיסה הקפיטליסטית הניאו-
ליברלית,  שווקת ו זהה את עצ ה עם ב וקרטיה ויופש,  ציגה 
נראות של ריבוי; בפועל, היא  בטאת שליטה ייצונית, ריכוזית, 
 אייבה ו שטייה. זו ה“ ונוקולטורה של ה ישבה“ הכופה את 
עצ ה על ה ריב ה ישבתי ולא  אפשרת לצורות  ישבה 
אירות לעלות. ה“איבות בריבוי“ אם כן, לגבי ביבה של שיווה, הוא 
העיקרון ה איב ש אפשר לילופות ול גוון אפשרויות לעלות, 
להתפתי, לבטא ול צות את עצ ן. הוא העיקרון ש אפשר ”לילום 
בריבוי“ וזאת בניגוב ל ישבה ה ערבית הרבוקציוניסטית, שהפכה 

את הילום האנושי  רב-גוני, יייובי וספציפי, לילום  ונוקולטורי.


