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המּוּכרות  קבוצות  של  רשימה  כלולה  ההודית  בחוקה 
 כ"קאסטות רשומות" )Scheduled Castes, SC( — אלה שכונו 
בעבר "הטמאים" )ונקראים גם דליטים ]Dalit[ או הריג'אנים 
]Harijan[, או הקאסטות הנמוכות( — וכ"שבטים רשומים" 
"אדיוואסים"  גם  ונקראים   ,Scheduled Tribes, ST(
אלה  לקבוצות  מכסות  שריון  קובעת  החוקה   .)]Adivasis[
ובמשרות  גבוהה  להשכלה  במוסדות  בבתי־המחוקקים, 
המרכזי  הממשל  באוכלוסייה.  שיעורן  על־פי  ממשלתיות, 
בהודו וממשלות המדינות שמרכיבות את הפדרציה ההודית 
כ"מעמדות/קאסטות  המוגדרות  בקבוצות  גם  מכירים 
 Other Backward Classes/Castes,( אחרים"  נחשלים 
OBCs(, שזכאים למכסות שריון של משרות בשירות הציבורי 

ובמוסדות להשכלה גבוהה.
ברג'סטן  אלימות  מהומות  פרצו   2008–2007 בשנים 
הגוג'ארים  קאסטת  של  מאבקה  רקע  על   )Rajasthan(
)Gujjars; Gurjars( לקבל הכרה והגדרה רשמית כשבט רשום 
מפגינים  החברתית.  הפירמידה  בתחתית  להתמקם  וכך 
הארצי  המהיר  הכביש  לרבות  כבישים,  חסמו  גוג'ארים 
פירקו  ואף   ,)Delhi( לדלהי  המובילות  הראשיות  והדרכים 
פרדש  לאוטר  והגיעו  התפשטו  המהומות  ברזל.  מסילות 

למדהיה   ,)Uttarakhand( לאוטראקהנד   ,)Uttar Pradesh(
 ,)Haryana( ולהריאנה  לדלהי   ,)Madhya Pradesh( פרדש 
המפגינים  בין  אלימות  התנגשויות  הובילו  שבהם  מקומות 

למשטרה למותם של למעלה מ־70 בני־אדם.
הגוג'ארים ברג'סטן, הכלולים בקטגוריה של "מעמדות/
 1999 בשנת  לדרוש  התחילו  אחרים",  נחשלים  קאסטות 
יותר, של שבט רשום, בעקבות החלטתה של  סטטוס נמוך 
ממשלת רג'סטן להכניס את קאסטת הג'אטים )Jat( לרשימת 
ה"נחשלים". הגוג'ארים ביקשו לקבל מעמד של שבט רשום 
מתוך חשש, שהוספתם של הג'אטים לרשימת ה"נחשלים" 
בשירות  המשוריינות  במכסות  בחלקם־שלהם  תכרסם 
המדינה ובמוסדות להשכלה גבוהה. זמן קצר אחרי תחילת 
בין  נפיץ  לעימות  המאבק  הפך   ,2007 במאי  ההתקוממות, 
רשום  שבט  של  מעמד  לקבל  הגוג'ארים  תביעת  קאסטות. 
יצרה תגובת שרשרת, והולידה תסיסה נוספת בקרב קבוצה 
 שלישית — בני המינא )Meena( — שכבר הייתה מוכרת כשבט 
 רשום. אלה האחרונים חששו מכרסום בזכויות השריון שלהם 
ולפיכך  הרשומים,  לשבטים  הגוג'ארים  גם  יצטרפו  אם 
התנגדו בחריפות לדרישתם ואיימו בנקיטת מעשי אלימות. 
הגוג'ארים, לעומתם, טענו שנעשה להם עוול: אף שמעמדם 
גרסו,  כך  המינא,  בני  של  לזה  מקביל  החברתי־הכלכלי 
עם  להתמודד  כדי  שווה.  במידה  משריונים  נהנים  הם  אין 
רג'סטן  ממשלת  מינתה  אלימות,  מפני  ומחשש  ההסלמה, 

א ר נ י ת  ש נ י

הפוליטיקה של זהויות בהודו

רוב  את  בה  מהווים  הינדואים  בקירוב.  תושבים  ורבע  כמיליארד  כיום  מונה  הודו  של  הרפובליקה 
האוכלוסייה, אך יש בה גם מיעוטים דתיים אחדים — מוסלמים )הגדול שבהם(, נוצרים וסיקים. כמו 
ולבד מהבדלים מעמדיים שקיימים בכל חברה, החברה ההודית  כן, לבד מהחלוקה לקהילות דתיות, 
הפדרציה  של  המרכזי  הממשל   ,1947 בשנת  עצמאותה  את  קיבלה  מאז  לקאסטות.  גם  מחולקת 
ההודית, וכך גם הממשלות של המדינות השונות, מנסים לצמצם את הפערים ולהרחיב את השוויון 
בחברה באמצעות אפליה מתקנת ושריון מכסות לקבוצות החלשות. אולם, ארנית שני מראה — בעיקר 
על סמך התנגשויות משנות ה־80 ואילך — כיצד מדיניות זו הובילה לסכסוכים )לעתים אלימים ביותר( 
בין  השוררות  והיריבויות  העוינות  גם  אלה  בסכסוכים  משתלבות  וכיצד  השונות,  הקאסטות  בני  בין 

הקהילות הדתיות.    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
הודו  מגמת  וראש  אסיה  ללימודי  החוג  ראש  היא  שני  ארנית 
בין  האלימה  ההתנגשות  אודות  על  מחקרה  חיפה.  באוניברסיטת 
של  לאור  בהוצאה  לאור  יצא  גוג'רט  במדינת  למוסלמים  הינדואים 
 Communalism, Caste and  :2007 בשנת  קיימברידג'  אוניברסיטת 

  .Hindu Nationalism: The Violence in Gujaratt

shanio@research.haifa.ac.il  :דוא"ל

אישה הינדית בעיר אחמדבאד )Ahmedabad( בגּוג'רט ) Gujarat(; על 
הקיר מאחוריה גרפיטי בגוג'רטית: "אהבה - הכוח טמון באחדות", 

11 במאי 2002
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 Jasraj( צ'ופרה  ג'סראג'  ועדה בראשות השופט  ביוני 2007 
Chopra( כדי לבדוק את זכאותם של הגוג'ארים למעמד של 

שבט רשום. בדו"ח שהגישה הוועדה בדצמבר 2007, נדחתה 
דרישת הגוג'ארים. הוועדה מתחה ביקורת על אמות המידה 
של הממשלה להגדרת שבטים רשומים והדגישה את הצורך 
להרחיב  במקום  הגוג'ארים,  של  המחיה  תנאי  את  לשפר 
אלימות,  של  שני  פרץ  אחרי  רק  השריונים.  מכסות  את 
ולשלוש  לגוג'ארים  2008, החליטה הממשלה להעניק  ביוני 
)אף  אחוזים  חמישה  של  בשיעור  שריונים  נוספות  קבוצות 
את  במדינה  העליון  בית־המשפט  ִהשעה  דבר  של  שבסופו 
ההחלטה בטענה, שבצירוף המכסות הקיימות נוצרת חריגה 

מהתקרה של 50 אחוזים שנקבעה לשריונים(.
בתחתית  רשמי  באופן  להיכלל  הגוג'ארים  של  מאבקם 
ה־70  שנות  משלהי  פליאה.  מעורר  החברתית  הפירמידה 
בהודו  התגברו  ה־80,  בשנות  ובייחוד  העשרים,  המאה  של 
המתחים בין הקאסטות ה"גבוהות" והקאסטות ה"נמוכות" 
וה"נחשלות" כתוצאה מתביעותיהן של האחרונות לשפר את 
מעמדן החברתי ובגלל הניעּות החברתית הגוברת. מהומות 
זו  בתקופה  פרצו  לקאסטות  השריּון  למדיניות  שנקשרו 
בביהאר )Bihar(, באנדרה פרדש )Andhra Pradesh(, בדלהי, 
בגוג'רט )Gujarat(, בָמְדִהָיה ְּפַרֵדש ובאּוָטר ּפרדש. החל משנת 
2006 פרצו מחאות והפגנות אלימות נגד שריונים לקאסטות 
ההשכלה  במערכת  המרכזיים  העלית  ממוסדות  בכמה 

הגבוהה ההודית וברג'סטן.
שבו  הקאסטות,  בין  המחריפים  המתחים  עם  בבד  בד 
והתעוררו מאז שנות ה־80 סכסוכים בין־קהילתיים )המכונים 
למוסלמים  הינדואים  בין   )]communalism[ "קומונליזם" 
בהודו, סכסוכים שאיימו על החיים הציבוריים ועל מוסדות 
הדמוקרטיה במדינה. גלי אלימות בין־קהילתיים שטפו את 
הודו בעוצמה רבה בשנים 1990 ו־1992; בשנת 2002 נעשה 
שנות  בשלהי  גוג'רט.  במדינת  במוסלמים  קטלני   פוגרום 
ה־90 אף חלה עלייה תלולה במעשי אלימות כלפי נוצרים. 
או  בין־כתתית  כעוינות  לכאורה  שנראה  במה  ההסלמה 
של  והתחזקותה  התחדשותה  עם  בבד  בד  חלה  בין־דתית 
בראש  עצמה  את  המגדירה  לוחמנית,  הינדואית  לאומנות 
שאיפה  ומתוך  לאסלאם,  התנגדות  מתוך  ובראשונה 
בעיקרה.  הינדואית  כמדינה  מחדש  הודו  את  להגדיר 
לקראת סוף שנות ה־90 של המאה העשרים הייתה מפלגת 
)Bharatiya Janata Party, BJP(, המפלגה  ג'אנטה  בהרטיה 
בפוליטיקה  במיוחד  חזק  לכוח  הלאומנית,  ההינדואית 
ההודית, ותפסה את השלטון הן ברבות ממדינות הפדרציה 
והן בממשל המרכזי. האידאולוגיות והתביעות של הלאומנות 
ההינדואית הן אמנם חלק מהנוף הפוליטי בהודו מאז שנות 
ה־20 של המאה העשרים, אבל עד לשנות ה־80 לא הופיע 
או  ניכרת  לפופולריות  שזכה  גורם  בהודו  הפוליטית  בזירה 
זכתה  מאז  כן,  כמו  ההינדואיזם.  בשם  בבחירות  להצלחה 
הודו בעצמאות המוסלמים שבה נמנים עם הקבוצות העניות 

תנועות  הקימו  לא  הם  על־פי־רוב  אולם  בחברה,  ביותר 
בדלניות ואף לא פנו לקיצוניות פוליטית.

העצמאית  בהודו  הזהויות  פוליטיקת  של  הדינמיקה 
נראית לכאורה פרדוקסלית. הלאומנות ההינדואית מקדמת 
תפישה של זהות הינדואית הומוגנית ומאחדת. הסכסוכים 
עמוקים  לשסעים  ביטוי  נותנים  הקאסטות  בין  הגוברים 
הנובעים מהבדלי קאסטה ומעמד בקרב ההינדואים עצמם. 
בחינת קשרי הגומלין בין המתחים שבין הקאסטות השונות 
הדתיות,  הקהילות  בין  סכסוכים  של  התפתחותם  לבין 
של  בהבנייתן  המדינה  שממלאת  התפקיד  אחר  והתחקות 
מעמיקה  הבנה  מאפשרות  בהודו,  הקולקטיביות  הזהויות 

יותר של החברה ההודית בתת־היבשת בימינו.

קהילות, קאסטות ומדינה בשנות ה־80

הקהילות  בין  לסכסוכים  חוקרים  שהציעו  ההסברים 
העשרים  המאה  של  ה־80  משנות  החל  בהודו  והמגזרים 
הסבר  תרבותי,  הסבר  עיקריים:  סוגים  לשלושה  נחלקים 
דרך  שהוא  והסבר  )מטריאליסטי(  קונסטרוקטיביסטי 
ביניים בין שתי הגישות האחרות. על־פי הגישה התרבותית, 
מקיומם  ובראשונה  בראש  נובע  הקהילות  בין  הסכסוך 
מוסלמים  בין  מהותיים  ודתיים  תרבותיים  הבדלים  של 
כקבועים  רבה  במידה  נתפשים  אלו  הבדלים  להינדואים. 
למשל,  )כך,  כלשהי  היסטורית  מהתפתחות  וכמנותקים 
ברשימה  מאמרו  ראו   ;]Wolpert[ וולפרט  סטנלי  גורס 
הקונסטרוקטיביסטית,  הגישה  על־פי  נוספת(.  לקריאה 
זהויות  אלא  אונטולוגיות,  ישויות  אינן  קהילתיות  זהויות 
שמתהוות בהתאם לנסיבות פוליטיות, כלכליות וחברתיות 
אליטות  של  אלקטורליים  צרכים  לפי  למשל,   — משתנות 
בגלל  או   ,)]Wilkinson[ וילקינסון  סטיבן  )כך  שלטוניות 
האיום הפוליטי והכלכלי שחשים עירונים ממעמד הביניים 
והקאסטות הגבוהות נוכח הניעּות החברתית של הקאסטות 
)כך  כלפיהן  הנהוגה  המתקנת  האפליה  ומדיניות  הנמוכות 
תומס בלום הנסן ]Hansen[(. אחדים מהחוקרים מתמקדים 
ורשתות  בין־קהילתיים  גומלין  יחסי  שממלאים  בתפקיד 
חברתיות בהתהוות הפוטנציאל לעוינות )כך אשוטוש ורשני 
]Ashutosh Varshney[(. חוקרים האוחזים בגישה השלישית 
מבקשים למצוא ממשק בין הסברים תרבותיים להסברים 
קונסטרוקטיביסטיים — הם מקבלים את הטענה שקיימת 
"מנטליות" הינדואית, אך עם זאת, הם מכירים בקיומם של 
המנטליות  את  המצמיחים  דתיים  או  פוליטיים  תהליכים 
הזאת, בייחוד האסטרטגיות הפוליטיות הנבנות סביב הפחד 

 .)]Jaffrelot[ מ"האחר המוסלמי" )כך כריסטוף ז'פרלו
הקונסטרוקטיביסטית  לגישה  נוטים  להלן  טיעוני 
בדבר תרומתם של האיּומים־לכאורה על עליונותם של בני 
לעוינות  הגבוהות  הקאסטות  ושל  העירוני  הביניים  מעמד 
סבורה,  אני  למוסלמים.  הינדואים  בין  וגוברת  ההולכת 
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ה־80  בשנות  שהתעצמו  הקהילות,  בין   שההתנגשויות 
מתחדשת,  או  עתיקה  דתית  מעוינות  משנבעו  יותר  וה־90, 
משטר  של  הגוברת  מההתערערות  רבה  במידה  נבעו 
מהתמורות  הושפעה  בתורה  זו  התערערות  הקאסטות. 
זהות  בין  הגומלין  ביחסי  העצמאות  מאז  שהתרחשו 
קאסטית לזהות מעמדית. תהליכים אלה קיבלו תאוצה בגין 
מדיניות הממשל בנוגע לחלוקת המשאבים, ובייחוד מדיניות 

השריונים והמהלכים הפוליטיים שנקשרו בה.
ה"גבוהות"  הקאסטות  בין  שההתנגשויות  מסתבר, 
לקאסטות ה"נחשלות" בגלל מדיניות השריּון בשנות ה־80 
היו קשורות קשר הדוק למתחים בין הקהילות, שכן אלימות 
בזמן שבו התרחשו  בו  רבים  פרצה במקרים  בין־קהילתית 
ההתנגשויות או זמן קצר אחריהן, כפי שקרה בגוג'רט בשנת 

1985 ובכל רחבי הודו בשנים 1990 ו־1992.
ה"נמוכות"  לקאסטות  העניקה  השריון  מדיניות 
קבלה  באמצעות  חברתית  לניעות  הזדמנויות  וה"נחשלות" 
למוסדות להשכלה הגבוהה, איוש משרות בשירות המדינה 
הקצתה  ההודית  החוקה  המחוקקים.  בגופים  והשתתפות 
קבלה  מכסות  הרשומים  ולשבטים  הרשומות  לקאסטות 
בהתאם לחלקם באוכלוסייה )14 אחוזים לקאסטות ושבעה 
אחוזים לשבטים(. השריון היה חלק מהמאמצים שהשלטון 
לקדם  כדי  העצמאות  קבלת  אחרי  לעשות  התחייב  ההודי 
לחילון  ולדאוג  הקאסטות  משטר  את  לבטל  השוויון,  את 
מעמד  ל"כל  משרות  שריון  הבטיחה  גם  החוקה  החברה. 
נחשל של אזרחים". אולם, מעולם לא נקבעו מדדים ברורים 
נחשלים  "מעמדות/קאסטות  אותן  של  להגדרה  ומוסכמים 
הודו  ממשלת  נתנה   1961 משנת  החל  לפיכך,  אחרים". 
לשלטון במדינות המרכיבות את האיחוד ההודי את הזכות 
להגדיר אמות מידה לנחשלות של תושביהן. מאמצע שנות 
המדינות  רוב  אפוא  הקימו  ה־90  שנות  תחילת  ועד  ה־60 
והמעמדות  הקאסטות  את  להגדיר  הוטל  שעליהן  ועדות, 
להם.  המתאים  השריון  על  ולהמליץ  בתחומיהן,  הנחשלים 
שריון  מכריע  ברוב  העניקו  הללו  הוועדות  של  המלצותיהן 
)Other Backward Classes, OBCs( על  "נחשלים"  לאותם 
זכו  ה־90  שנות  מאמצע  החל  לקאסטה.  השתייכות  בסיס 
ה"נחשלים" לשריון גם בשירות הציבורי הכלל־ארצי, והחל 

בשנת 2008 גם במוסדות מרכזיים להשכלה גבוהה.
לקדם  שנועדו  נוספים  צעדים  ועמה  השריון,  מדיניות 
מתן  של  רושם  יצרו  והנחשלות,  הנמוכות  הקאסטות  את 
על  הנמוכות  הקאסטות  לבני  חברתית  לניעות  הזדמנויות 
המתחים  את  הקצינו  ובכך  הגבוהות,  הקאסטות  חשבון 
השריון  בצעדי  ראו  הגבוהות  הקאסטות  הקאסטות.  בין 
הגבירו  הפוליטי  באקלים  ושינויים  עליונותן;  על  ערעור 
הקאסטות  החלו  ה־80  בשנות  שכן  החרדות,  את  הם  אף 
ומפלגות  כוח  בסיסי  לעצמן  להקים  והנחשלות  הנמוכות 
 משלהן, ובמקרים רבים כרתו ברית פוליטית עם המוסלמים 

העניים.

ואולם, לא רק התגבשותם של גושים פוליטיים אלה היא 
שהכשירה את הקרקע לקיטוב שחל ביחסים הבין־)ע(דתיים. 
אדרבא, המדיניות הממשלתית והשיח הפוליטי על הרפורמה 
בחלוקת המשאבים היו בין הגורמים החשובים שדרבנו את 
הוגדרו  לדוגמא,  כך  הינדואית מאחדת.  זהות  של  צמיחתה 
הקאסטות הרשומות והשבטים הרשומים למטרות השריון 
ההינדואית  בהייררכיה  הנמוך  מעמדן  שמפאת  כקבוצות, 
המסורתית ומפאת הבידוד המרחבי והתרבותי שלהן, נכפו 
החוקה  פקודת  הזדמנויות.  מהן  ונשללו  מגבלות  עליהן 
"שום  כי  קובעת,   1950 משנת  רשומות(  לקאסטות  )בנוגע 
אדם שדתו אינה הדת ההינדואית לא ייחשב כבן לקאסטה 
הקאסטה  אפוא  התקבלה  הממשלתית  במדיניות  רשומה". 
זאת  הגדרה  חיזק  החוק  ההינדואיזם.  של  כרכיב  בחוק 
כמי  כמוהו  לא־הינדואית  לדת  דתו  את  ש"הממיר  בטענה, 
הפכה  מכך  כתוצאה  לקאסטה".  השתייכותו  את  שאיבד 
הדת בלי משים לתנאי הכרחי כדי ליהנות מאפליה מתקנת 
להתפרש  יכלו  שריון  וזכויות  בחברה,  חלשות  קבוצות  של 
כזכויות תרבותיות ודתיות, המוקנות לקאסטות הינדואיות 
מסוימות. מיזוג זה של קאסטה ודת, שאוחדו בידי המדינה, 
הומוגנית  דתית  הינדואית  זהות  של  להבנייתה   תרם 
הבדלי קאסטה  של  עמוקים  על שסעים  ומאחדת, המחפה 
 ומעמד בקרב ההינדואים עצמם. בה בעת, משום שסוגיות 
דתיות,  בזכויות  מדובר  היה  כאילו  טופלו  אי־שוויון  של 
הינדואים  בעיני  הממשלתית  השריון  מדיניות  הצטיירה 
מקאסטות גבוהות כ"העדפה" של מיעוטים דתיים — ובכך 
של  התפתחותם  את  הממשלה  מדיניות  למעשה  אפשרה 
שסעים  של  העמקתם  ואת  שונות  קאסטות  בין  סכסוכים 

בין־קהילתיים.
ואולם, מיעוטים דתיים לא היו זכאים לשריון. במקרה 
שלהם הפרידה המדינה בין דת לקאסטה, הגדירה והאחידה 
להם  והעניקה  דתיים  מיעוטים  כבני  ונוצרים  מוסלמים 
 זכויות מובדלות על בסיס דת — כגון ההגנה על חוקי הַשריעה 
בכל הנוגע לנישואים וגירושים. אבל המוסלמים בהודו, כמו 
גם הנוצרים, אף הם מתחלקים לקבוצות על־פי קאסטות, 
כמעט  חוקרים,  הערכות  לפי  קאסטות.  דמוי  בריבוד  או 
נמוכות  41 אחוזים מהמוסלמים בהודו שייכים לקאסטות 
פי  על  בהודו,  מהנוצרים  אחוזים  מ־50  למעלה  ונחשלות; 
מוסלמים  בין  אפוא  המשותף  רב  דליטים.  הם  ההערכה, 
ונוצרים רבים בהודו ובין קבוצה גדולה של מיעוטי קאסטות 
שלישים  משני  פחות  קצת  יחד  כולם  המהווים  הינדואים, 

של האוכלוסייה, ואת הרוב המכריע של העניים בהודו.
המזכה  קטגוריה  הייתה  לא  הדת  רשמי  שבאופן  אף 
ממדיניות  רשמי  באופן  הודרו  והלא־הינדואים  בשריון, 
ברשימות  לעתים  נכללו  ה־70  שנות  בשלהי  החל  השריון, 
הקאסטות ה"נחשלות" גם מי שהמירו את דתם מקאסטות 
השתמשו  מדינות  וכמה  לא־הינדואיות,  לדתות  רשומות 
לקבוצות  הטבות  אי־אלו  להעניק  מנת  על  זאת  בקטגוריה 
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מקאסטות  נוצרים  המוסלמית.  אוכלוסייתן  של  מסוימות 
ב"נחשלות"  הכרה  של  למידה  זכו  ו"נחשלות"  "נמוכות" 
במדינות אחדות עוד קודם. הכללתן של קבוצות מוסלמיות 
התחושה  את  הגבירה  ה"נחשלים"  ברשימות  ונוצריות 
הזדמנויות  את  שמגבילים  הגבוהות,  הקאסטות  בקרב 
הקידום שלהן בגלל יחס מועדף שהממשלה מעניקה כביכול 

למיעוטים דתיים.
להכליל  השונות  במדינות  הממשלות  של  ניסיונותיהן 
ברשימות  רשומות  מקאסטות  ומומרים  מוסלמים 
"המעמדות הנחשלים" גברו מאמצע שנות ה־90. בשנת 1994 
הכלל־הודית"  הנחשלים  המוסלמים  "התאחדות  הוקמה 
)All-India Backward Muslim Morcha(, במטרה להשיג את 
הכרת הממשלה ההודית בלמעלה מ־100 מיליון מוסלמים 
דליטים כבני קאסטות רשומות, כדי שיוכלו ליהנות מאותן 
זכויות המוענקות להינדואים בני קאסטות רשומות. באופן 
 דומה, בשנת 2004 הגישה "המועצה הנוצרית הכלל־הודית" 
)All-India Christian Council( תביעה לשריון לבני קאסטות 
"הוועדה  המליצה  אף   2007 ובשנת  שהתנצרו,  רשומות 

דליטים  לכלול  ודתיים"  לשוניים  למיעוטים  הלאומית 
באופן  הרשומות  הקאסטות  ברשימת  ונוצרים  מוסלמים 

רשמי. עד כה, התעלמה הממשלה מהמלצה זאת.
היסודות  שהניחו את  בין הקאסטות הם  אלה  מתחים 
להתגבשות העוינות הבין־קהילתית. אף שבאופן רשמי דת 
בזכויות  קבוצות  או  יחידים  המזכה  קטגוריה  הייתה  לא 
שריון, נוצר בתודעה במקרים רבים קישור של המוסלמים 
הגבולות  מכך,  כתוצאה  ההינדואים.  המיעוטים  לקבוצת 
החברתיים שלפיהם נחלקו הצדדים הנצים בסכסוכים בעניין 
הקבצות  על־פי  מחדש  הוגדרו  פשוט  לקאסטות,  שריונים 
דתיות. להתפתחות האיבה הבין־דתית לא היה אם כן קשר 
רב לשינויים שחלו באופיים של האסלאם או של הנצרות; 
קאסטות  בני  הינדואים  של  לחרדות  קשורה  הייתה  היא 
מקאסטות  קבוצות  של  הגוברת  התחזקותן  נוכח  גבוהות 
נמוכות ונחשלות, ולתחושה ששררה בקרב קבוצות מסוימות 
באוכלוסיית ההינדואים בני הקאסטות הגבוהות, שהגורם 
הגוברת  ההעדפה  הוא  שלהם־עצמם  "המוגבלת"  לניעות 

שמעניקות הממשלות למיעוטים.

6 בדצמבר 2004: ילדים הודים מוסלמים מצטרפים למבוגרים בַאַד'אן - הקריאה המוסלמית לתפילה - במלאת 12 שנים להריסתו של מסגד בברי 
) Babri( בעיר איודהיה )Ayodhya( ב־6 בדצמבר 1992
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המהומות בַאְחֵמָדַּבאד

 )Ahmedabad( בפברואר 1985 פרצו מהומות בעיר אחמדבאד
מכסות  את  להגדיל  גוג'רט  ממשלת  של  החלטתה  בגלל 
גבוהה  להשכלה  במוסדות  נחשלות  לקאסטות  השריונים 
אחוזים.  ל־28  אחוזים  מעשרה  הציבורי  במגזר  ובמשרות 
בתוך חודש הפכו המהומות ממחאה על השריון לאלימות בין 
הינדואים למוסלמים, וזו נמשכה למעלה משישה חודשים. 
שהמוסלמים  העובדה,  נוכח  מפתיעה  הייתה  זו  התפתחות 
כלל לא היו צד במריבת השריונים, ולהוציא תקופה קצרה 
 ,1969 בשנת  באחמדבאד  קשה  בין־קהילתית  אלימות  של 
למוסלמים  הינדואים  בין  רבים  מתחים  בעיר  היו  לא 
העימותים  התפתחו  ה־80  שנות  בראשית  העצמאות.  מאז 
הנמוכות  הקאסטות  של  מעמדן  בעניין  בעיקר  החברתיים 
רק  בעיר  הורגשה  הבין־קהילתית  והאיבה  והנחשלות, 
ביקשתי   1997 בשנת  באחמדבאד  בביקור  העשור.  מאמצע 
ממהומות  המעבר  הזאת:  המתמיהה  התמורה  את  לברר 
ומֵזהות  בין־קהילתי,  לסכסוך  לקאסטות  שריון  על  מחאה 

על־פי השתייכות לקאסטה לזהות דתית. 
הרשומות  הקאסטות  בקרב  ביותר  הבולטות  הקבוצות 
 ,)Vankars( הוונקארים  היו  אחמדבאד  בעיר  )הדליטים( 
אורגים על־פי המסורת, והצ'מרים )Chamars(, הבורסקאים, 
המתפתחת  הטקסטיל  בתעשיית  מוקדם  בשלב  שהשתלבו 
בעיר והיו עמוד השדרה הכלכלי שלה. הוונקארים, שנחשבו 
לבעלי סטטוס גבוה יותר בהייררכיה הפנימית של קבוצות 
בתעשיית  ראשונים  והתבססו  בעיר  הרשומות  הקאסטות 
בייחוד  הכלכלי,  מעמדם  את  לשפר  הצליחו  הטקסטיל, 
מפעלים  כעובדי  הטקסטיל.  מפעלי  של  הצמיחה  בתקופת 
הם השתכרו שכר יפה באופן יחסי ונהנו מביטחון תעסוקתי 
החל  למשל,  כך,  ציבור.  עובדי  של  לאלה  דומים  ומתנאים 
ביתר  לקבל  שיכלו  העובדה  בזכות  ה־60,  שנות  מראשית 
קלות הלוואות לדיור מהבנק של הארגון המקצועי ולא נאלצו 
לשלם את הריבית הגבוהה שגבו מלווי הכספים הפרטיים, 
היו פועלים דליטים שהצליחו לשכור, ובמרוצת הזמן לקנות, 
נוסף  גוג'רט.  של  הדיור  מועצת  שהקימה  בשיכונים  דירות 
על כך, רבים מהם הצליחו להעניק לילדיהם השכלה גבוהה 
ובפרט  יותר. בראשית שנות ה־80 היו כבר דליטים,  טובה 
ונקארים, שהצליחו לרכוש השכלה גבוהה ולהשתלב בשירות 
 ,1978 בשנת  הורחבו  )השריונים  השריון  בזכות  הציבורי 
ל־82  אחוזים  עשרה  של  מכסות  קבעה  גוג'רט  כשממשלת 
קבוצות שהוגדרו כ"נחשלות"(. המכסות המשוריינות אמנם 
של  מספרם  גדל  הציבורי  בשירות  אך  במלואן,  נוצלו  לא 
העובדים בני קאסטות רשומות ושבטים רשומים, ונוכחותם 
בלטה בייחוד במשרות בדרגים נמוכים של מנגנוני הממשל, 

המאופיינות במגע יומיומי עם האזרחים.
אוכלוסייה  חלקי  של  החברתי  בסולם  זאת  עלייה 
להתפתחותן  מסוימים מקרב הדליטים באחמדבאד תרמה 

בקרב  וקאסטה  מעמד  בסיס  על  חדשות  הזדהויות  של 
השאר  בין  הצלחה,  שנחלו  מי  של  דידם  לגבי  הדליטים. 
בהדרגה  והפך  המעמד  הלך  השריון,  מדיניות  באמצעות 
העיד  הוא  שכן  חברתית,  זהות  של  יותר  מובהק  לחותם 
בזכות מצבם הכלכלי  על התקדמותם.  יותר  בצורה ברורה 
המשופר, אף היו דליטים שהצטרפו למעמד הבינוני העירוני. 
נאו־ברהמינים,  "דליטים  דליט,  מרואיין  לי  שהסביר  כפי 
הופיעו  הבינוני,  המעמד  של  פוליטי  אופורטוניסטי  כרובד 

בקרב הדליטים בעיר".
קבוצות  בקרב  גם  התגלעו  מעמדיים  שסעים  אבל 
הקאסטות  של  הרובד  העיר.  של  הגבוהות   בקאסטות 
 ,)Brahmans( הגבוהות באחמדבאד היה מורכב מברהמינים
באנייה  או   Vanyas( ואנייה  בני   ,)Rajputs( רג'פוטים 
 .)]Patels[ פאטלים  או   Patidars( ופטידרים   )]Banyas[
"צווארון  של  מקצועות  בעלי  בדרך־כלל  היו  הברהמינים 
ואמידים  סוחרים,  מסורתי  באופן  היו  הוואניאנים  לבן"; 
יותר מהברהמינים; והפטידרים היו על־פי החוק ההינדואי 
ארבעת  בת  ההייררכיה  בתחתית   —  )Shudra( "שודרה" 
נחשבו  התשע־עשרה  למאה  עד  הקאסטות.  של  הרבדים 
של  מעמד  רכשו  בהדרגה  אך  נמוכה,  לקאסטה  הפטידרים 
קאסטה גבוהה יותר, והפכו לקבוצה חזקה של בעלי אדמות 
ולקבוצה דומיננטית בקרב בעלי המקצועות החופשיים. עד 
אחמדבאד  אוכלוסיית  רוב  התגוררה  ה־50  שנות  לראשית 
סמטאות  של  ודחוס  צפוף  אזור   — העתיקה  העיר  בתחומי 
לגדה  סמוך   ,)pols( "ּפֹולים"  הקרויות  ושכונות  צרות 
העתיקה  בעיר   .)Sabarmati( סברמטי  הנהר  של  המזרחית 
ומוסלמים,  דליטים  גבוהות,  קאסטות  בני  חיו  הצפופה 
בשכונות סמוכות זו לזו אך לא מעורבות. בתוך הּפֹולים לא 
הייתה הפרדה מעמדית של ממש, ועשירים גרו בצד חבריהם 
העניים לקאסטה. אולם, החל משנות ה־40, כ־20 שנה אחרי 
שעזבו אילי תעשיית הטקסטיל את העיר העתיקה, התחילו 
ולעבור  לעזוב  גבוהות  מקאסטות  אמצעים  בעלי  תושבים 
המערבית  הגדה  על  שהתפתחו  חדשות  לשכונות  בהדרגה 
של הנהר. מי שהעתיקו את מקום מגוריהם, בייחוד בשנות 
התחילו  והם  העולה,  הבינוני  כמעמד  נתפשו  וה־70,  ה־60 
שנשארו  לקאסטות  מחבריהם  בחדות  עצמם  את   לבדל 
בעיר העתיקה. על־פי מימרה נפוצה בקרב המעמד הבינוני 
שקועות  "רגליהם  העתיקה  העיר  תושבי  הזה,   החדש 
הם  יותר.  הרבה  גבוה  מרחפים  ראשיהם  אך  בעבודה 
רואים עצמם כ'אינטלקטואלים'". עד אז, ולמרות העובדה 
בני  פועלים במפעלים, תושבי ה"פולים",  היו   שרבים מהם 
הקאסטות הגבוהות, ראו עצמם כאחמדבאדים בני המעמד 
הבינוני. אף שתמיד היו פערים מעמדיים בתוך הקאסטות, 
המעמד לא היה סמן משמעותי של זהות בסביבה החברתית 
במקרים  עצמה,  הקאסטה  בגבולות  והוחל  העתיקה,  בעיר 
רבים באמצעות יחסי פטרונות  )patronage( בתוך הקאסטה.

של  יותר  בולט  לרכיב  והפך  המעמד  הלך  בהדרגה   אולם 
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ששיפרו  הגבוהות  הקאסטות  של  בקבוצות  חברתית   זהות 
את מעמדן.

הן  והתבלטו,  שהלכו  המעמדיים  מהפערים  כתוצאה 
בקרב הדליטים והן בקרב הקאסטות הגבוהות, התחילו בני 
הקאסטות הגבוהות שנשארו בעיר העתיקה לחוש אי־ודאות 
הפערים  ההינדואי.  החברתי  בסדר  למעמדם  בנוגע   גוברת 
בפועל  הדימוי  משמעות  לבין  החברתי  העצמי  הדימוי   בין 
להם  התחוור  לדוגמא,  כך  וגדלו.  הלכו  היום־יום  בחיי 
אחדים  של  לאלה  דומים  שלהם  המחיה  שתנאי  בהדרגה, 
משכניהם הדליטים או אף גרועים מהם. אכן, בעיני המבקר 
שאינו מצוי ברזי המקום, מצבם של כמה מבתי הדליטים 
 — דליטית  בשכונה   —  )Ambedkar( אמבדקאר  שברחוב 
של  ממצבם  יותר  טוב  מבחוץ,  והן  מבפנים  הן  נראה, 
הבתים שבשכונת הקאסטה הגבוהה יותר הסמוכה, ודיגאם 
היו  עוד  העשרים  המאה  של  ה־50  לשנות  עד   .)Vadigam(
היסודיים  בבתי־הספר  הפטידרים  וילדי  הברהמינים  ילדי 
בחדר־האוכל  נפרדים  בתורים  מסתדרים  העתיקה  בעיר 
מנהגים כאלה של הפרדה  אולם  נפרדות;  ושותים מכוסות 
על בסיס קאסטה הלכו ונעלמו אט־אט אחרי שהודו זכתה 
בעצמאותה. בשנות ה־80 שוב לא היו סימנים נראים לעין 
של בידול קאסטות שעלו בקנה אחד עם תנאי המחיה של 

הקאסטות בפועל.
של  והקאסטית  המעמדית  זהותם  על  אלה  ערעורים 
גברו  העתיקה  בעיר  הגבוהות  בקאסטות  מסוימים  חלקים 

והכלכליות  הפוליטיות  ההתפתחויות  בעקבות  יותר  עוד 
מפלגת  התחילה  ה־70  שנות  מאמצע  החל  ה־80.  בשנות 
הקונגרס לפנות במישרין ל"שבטים הרשומים", ל"קאסטות 
הקימה  ואף  נחשלות",  קאסטות  ול"קבוצות  הרשומות" 
בראשי  המכונה  )התאחדות  פוליטי־מפלגתי  גוש  בגוג'רט 
 ,Kshatriya( הכולל את קאסטות הקשטריה )KHAM התיבות
בעיקר קֹולים ]Kolis[, שהם בני הקאסטה הנחשלת הגדולה 
ביותר בגוג'רט(, הריג'אנים, אדיוואסים ומוסלמים, שרובם 
שריּון  לזכויות  שמועמדותם  או  לשריונים  זכאים   היו 
עמדה על הפרק. גוש פוליטי זה, שאיחד קֹולים מקאסטות 
רוב  ואת  רשומים  שבטים  רשומות,  קאסטות  נחשלות, 
המוסלמים במדינה, היה ברית המבוססת בראש ובראשונה 
והמדיני.  החברתי  הסדר  על  איים  ובכך  כלכלי,  מעמד  על 
של  לניצחונה  דבר  של  בסופו  הובילה  זאת  אסטרטגיה 
 ,1980 בשנת  השונות  במדינות  בבחירות  הקונגרס  מפלגת 
 שבהן זכתה ב־141 מתוך 182 מושבים באספת הנבחרים — 
הצלחה שכתוצאה ממנה הודרו לפחות כמה קבוצות מקרב 
 22 מתוך   13 למשל,  כוח;  מעמדות  הגבוהות  הקאסטות 
בעקבות   .KHAMה־ מקבוצות  היו  החדש  בקבינט  השרים 
הזוחלת  הניעות  כול  לעין  לפתע  נגלתה  הסוחף,  הניצחון 
של בני קאסטות נמוכות ונחשלות, שהלכה והתפתחה מאז 

קבלת העצמאות.
את  הגבירו  ה־80  בשנות  הכלכליות   ההתפתחויות 
אי־הוודאות בחייהם של בני קאסטות גבוהות, כמו גם בקרב 

פעילים גוג'ארים מפגינים בתביעה לקבל מעמד של שבט רשום, ניו דלהי, 3 ביוני 2007 
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12 מתוך  נסגרו  והמוסלמים. בשנים 1979–1984  הדליטים 
65 מפעלים בעיר, והתוצאה הייתה אבטלה נרחבת וירידה 
משמעותית בהכנסות העובדים )המשבר בתחום המפעלים, 
הכלכלית  לליברליזציה  הקדמה  אלא  היה  לא  לומר,  יש 
שצברה תאוצה בהודו בראשית שנות ה־90(. פועלים רבים, 
שנהנו משגשוג בשנות השפע של המפעלים, נקלעו למצוקה 
בשוק  תעסוקה  על  התחרו  המפוטרים  וחברתית.  כלכלית 
עבודה שהצטמצם מאוד, ותחושת השפל הכלכלי והחברתי 
קאסטות  בני  המובטלים,  המפעלים  עובדי  בקרב  שפשתה 
גבוהות מהעיר העתיקה, אף החריפה כאשר השוו את מצבם 
ושמצבם  העיר  למערב  שעקרו  לקאסטה  חבריהם  של  לזה 

הכלכלי היה איתן יותר.
המשתנות,  והפוליטיות  הכלכליות  הנסיבות  רקע  על 
קבוצות  של  והמעמד  העצמי  הערך  תחושת  התערערה 
נוכח  בייחוד  הגבוהות,  הקאסטות  מקרב  יותר  אמידות 
הנמוכות  הקאסטות  של  הניכרים  הפוליטיים  הישגיהן 
מקצת  בעיני  בפרט.  השריונים  והרחבת  בכלל,  והנחשלות 
הקבוצות האלה, השכלה גבוהה או משרות ממשלתיות היו 
כאשר  מאוימות  חשו  והן  כלכלית,  להתקדמות  המלך  דרך 
הקאסטות  ובני  דליטים  בפני  גם  נפתחו  אלה  אפשרויות 
אלה  קבוצות  עם  הנמנים  יתר־על־כן,  האחרות.  הנחשלות 
מקרב הקאסטות הגבוהות ראו בשריונים אלה איום ישיר 
יוכלו דליטים להיות, למשל, רופאים  על מעמדם, שכן אם 
או מהנדסים — דרגים חברתיים ומקצועיים שהיו חסומים 
בפניהם בעבר — כי אז יאֵּבד הבסיס לעצם זהותם הקאסטית 

את משמעותו.
הגורם המידי להתפרצות המהומות במחאה על השריון 
החלטת  כאמור,  היה,   1985 בשנת  באחמדבאד  לקאסטות 
הנחשלות.  לקאסטות  גם  השריון  את  להרחיב  הממשלה 
סטודנטים, בעיקר פטידרים וברהמינים, ועמם ארגון ההורים 
של הסטודנטים, יצאו לרחובות ומחו באלימות על מדיניות 
השריון של הממשל. כפי שטענה אחת האימהות, "השריון 
שלהם.  בהזדמנויות  מקצצים  ילדינו.  של  בהזדמנויות  פוגע 
כשמגדילים את המכסות המשוריינות לקאסטות הנחשלות, 
אחרת  נורמליים".  אנשים  בין  לתחרות  מקום  פחות  נשאר 
להעלות את  אי־אפשר  לקידום  שריונים  "באמצעות  טענה: 
רמת הידע של אדם. סטטוס הוא סוגיה חשובה, והוא קודם 
פרסם  אף  השריון  נגד  למאבק  המרכזי  הארגון  לפרנסה". 
השריון  "מפלצת  באזהרה,  שנפתח  עלון  המהומות  בזמן 
של  הקשה  העבודה  את  לבלוע  פעורות  במלתעות  ממתינה 

ילדיכם ושלכם". 
הממשלתית,  השריון  במדיניות  לשינויים  בתגובה 
של  המעמדית  זהותן  על  הגובר  הערעור  על  שהשפיעו 
המתהדקות  הבריתות  ועל  מכאן,  הגבוהות  הקאסטות 
ובין  נמוכות/נחשלות  קאסטות  בין   )KHAM )דוגמת 
מוסלמים מכאן, השתכנעו בהדרגה בני הקאסטות הגבוהות, 
כי הגורם המאיים עליהם הוא בני המיעוטים ככלל. מדובר 

ב"צרור" של חרדות חברתיות שבא לידי ביטוי חריף במיוחד 
ואשר   1985 בשנת  המהומות  בזמן  שהתפרסם  נוסף  בעלון 
 Narnpura Patel Yuvak"( הפאטלים  של  להתעוררות  קרא 

:)"Mandal

התכופות  התקפותיהם  את  ולסבול  להוסיף  לנו  אל 
והתאקורים  ההריג'אנים  המוסלמים,  של  והקטלניות 
)Thakores( ]קאסטות נחשלות[ על קהילתנו. צו השעה 
הוא, שהפאטלים יתעוררו וימצאו מענה הולם להשפלה. 
לקהילה  שייכים  הללו  שהאנשים  שכחתם,  האם 
עביטי  את  בבקרים  מרוקנת  הייתה  שלפנים  הנחותה, 
במלאכה  עסקו  ועידנים  שעידן  אנשים  שלנו?  השופכין 
הזאת יושבים עכשיו במשרדים ענקיים בבנקים בזכות 
מדיניות השריון, והם ממונים עלינו! לא נסבול זאת עוד. 
וגם המוסלמים אוכלי הבשר! כבר פיצינו אותם והקמנו 
להם את פקיסטן. עתה עלינו להגלותם מהודו. האומה 

שייכת עכשיו להינדואים בלבד.
כך, מריבת השריונים בשנת 1985, שהייתה ביסודה מחלוקת 
בשאלות של קאסטה ומעמד, הומרה במאבק בין־קהילתי — 
תמורה שהתלוותה לעליית הלאומנות ההינדואית ואף הזינה 

אותה.
גוברת  אי־ודאות  חשו  החברה  שדרות  מכל  הינדואים 
והולכת במשטר הקאסטות באותן שנים, תחושה שהכשירה 
שנות  באמצע  ההינדואית.  הלאומנות  לאימוץ  הקרקע  את 
החברתית  הניעות  הולידה  כבר  העשרים  המאה  של  ה־80 
לכאורה של בני קאסטות נמוכות ונחשלות תסכול גובר גם 
בקרב הקאסטות הנמוכות, שלא זכו להתקבלות החברתית 
אנשים  המרואיינים,  אחד  לי  שהסביר  כפי  לה.  שקיוו 
והשכלתית,  כלכלית  מבחינה  התקדמו  נמוכות  מקאסטות 
בקרב  אחרים  בחברה.  התקבלו  לא   ואף־על־פי־כן 
הבטחותיה  בין  הפער  על  התרעמו  הנמוכות  הקאסטות 
לבין   )KHAMה־ פוליטיקת  )במסגרת  הקונגרס  מפלגת  של 
אפשרויות  את  שצמצמה  הגוברת,  הכלכלית  הליברליזציה 

הניעות שלהם.
קאסטות  ובני  גבוהות  קאסטות  בני  שהינדואים  אף 
רבים  ובמקרים  היו שותפים לאותם תסכולים  נמוכות לא 
השכילה  הקבוצות,  שתי  בין  אינטרסים  התנגשות  הייתה 
להיענות  רבה  במידה  ההינדואית  הלאומנית  התנועה 
לתביעותיהם השונות. היא הציגה פתרון, שנראה מתקבל על 
הדעת, לחששותיהם החברתיים: תפישה של זהות הינדואית 
מאוחדת, שתהווה את בסיס המדינה, ותפחית במישרין את 
מירידה.  הסובלות  הגבוהות  בקאסטות  הקבוצות  תסכולי 
במצע הבחירות של ה־BJP, הדוגלת בתפישת ה"הינדואיזם 
האינטגרלי" )או "המאוחד"(, נאמר, למשל, כי "האידאולוגיה 
שלנו מבטלת את הסתירות בין החברה למרכיביה". מאז שנת 
בגוג'רט   BJPופעילי ה־ 1985 שאפו אף ארגונים הינדואים 
 להפחית את ה"סתירות" הפנים־הינדואיות באמצעות פנייה
כמו  ונשק,  כסף  מזון,  אספקת  באמצעות  אם   —  לדליטים 
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בזמן המהומות, ואם בכך שאפשרו להם להשתתף בתהלוכות 
 ,)Rath Yatra( הראת'־יטרה  כגון  דתיים  ובפולחנים 
באופן  מסורתי.  באופן  עליהם  נאסרה  בה  שההשתתפות 
זה ניסו אותם ארגונים לספק לקאסטות נמוכות ונחשלות 
הזדמנויות לחזק את כבודן ואת זיקתן לקאסטות הגבוהות, 
ובכך להשלים עמן בצורה בטוחה או לפייס אותן במסגרת 

של סדר מוסרי קאסטי הרמוני באופן יחסי.
מאז שנות ה־80 המאוחרות מוצאים ארגונים הינדואים 
במהרשתרה  בגוג'רט,  למשל  כמו  הודו,  ברחבי  לאומניים 
ומעשיות  אידאולוגיות  דרכים  וברג'סטן,   )Maharashtra(
רשומים  ולשבטים  נמוכות  לקאסטות  מקום  להקצות 
באּוָטר  לדוגמא,  לכאורה.  הרמוני  קאסטות  סדר  במסגרת 
ְּפַרֵדש ה־BJP מציגה גרסאות חדשות למיתוסים מקומיים, 
הינדואיות  זהויות  דליטים  לגיבורים  מעניקה  היא  ובהן 
אף  הללו  מוסלמים. הארגונים  אויבים  מול  ומציבה אותם 
הפיצו את הטענה, כי לפני פלישת המוסלמים, ה"טומאה" 
ההינדואית.  בחברה  קיימת  הייתה  לא   )untouchability(
לצורך תפישת העולם הזאת של הינדואיזם אינטגרלי )שבה 
לאסלאם  המנוגד  הרמוני,  כסדר  הקאסטות  שיטת  מוצגת 
הנמוכות  לקאסטות  להמציא  חיוני  היה  ולמוסלמים(, 
פוליטיים  כשגושים  בייחוד  ממש,  של  חומריים  יתרונות 
והמוסלמים,  הנחשלות  הקאסטות  הדליטים,  תמכו  שבהם 
זכו בבחירות חשובות — כפי שקרה זמן קצר אחרי הריסת 
מסגד בברי )Babri( באיודהיה )Ayodhya( בשנת 1992 בידי 
בסיכויים  לכרסם  כדי  לוחמניים.  הינדואים  ארגונים  חברי 
אף  על   ,1988 בשנת   BJPה־ פרסמה  כאלה,  גושים  של 
הסתייגויותיה הקודמות ממדיניות השריון, הצהרה בסוגיית 
רואה   BJPה־ כי  והכריזה,  הרשומות"  הקאסטות  "בעיית 
של  לאחדותה  חיוני  צעד  רשומות  קאסטות  של  בקידומן 
משנת  המפלגה  של  הבחירות  במצע  גם  ולשלמותה.  הודו 
1996 נקבע, כי המפלגה מוקיעה את מושג ה"טומאה" באופן 
ארגונים  כאשר  זה,  רקע  על  פנים.  לשתי  משתמע  שאינו 
הינדואים מתאמצים להרחיב את בסיס התמיכה החברתית 
הכלכליות  ובנסיבות  הנמוכות,  הקאסטות  בקרב  שלהם 
המשתנות של שנות ה־90, פנתה האיבה הבין־קהילתית גם 

נגד הנוצרים.

נוצרים באֹוריסה

 ,Sangh Parivar( פריוואר  ארגוני הסנג  ה־90  שנות  בשלהי 
מעין ארגון־גג של הארגונים ההינדואים הלוחמניים( תקפו 
התרכזו   1998 בשנת  המדינה.  של  גדולים  בחלקים  נוצרים 
גוג'רט  )Dangs( שבדרום  נוצרים בדנגס  על  רוב ההתקפות 
ובייחוד  הודו,  רחבי  בכל  נגדם  האלימות  נמשכה  ומאז 
כנסיות  והוחרבו  נשרפו  באֹוריסה   .)Orissa( באוריסה 
לברוח  נאלצו  בני־אדם  אלפי  נוספים,  נוצריים  ומוסדות 
השפלה  ונזירות  כמרים  הושפלו  רבים  ובמקרים  מבתיהם, 

להינדואיזם.  בכפייה  הושבו  והם  גולחו  ראשיהם  פומבית, 
האלימות באֹוריסה הגיעה לשיא בשנים 2007–2008, בייחוד 
)Kandhamal(, בעקבות רציחתו של מנהיג  במחוז קנדהמל 
 Vishva Hindu Parishad,( פרישד  הינדו  הווישווה  ארגון 
VHP — אחד הארגונים ההינדואים הלוחמניים המרכזיים(, 

 ,)Lakshmanananda Saraswati( סראסוואטי  לקשמנננדה 
וארבעה מעמיתיו. אף שהמאואיסטים קיבלו על עצמם את 
מדובר  כי  פריוואר,  הסנג  ארגוני  טענו  לרציחות,  האחריות 

ב"קונספירציה נוצרית".
הם  ובאוריסה  בהודו,  וחלש  קטן  מיעוט  הם  הנוצרים 
מהווים רק 2.4 אחוזים מהאוכלוסייה. בשנות ה־80 וה־90 
של  הגיוס  ובמאמצי  ברטוריקה  הנוצרים  כלל  נזכרו  לא 
הָסנג ַּפריוואר, שהעדיפו לגייס תמיכה באמצעות טענות על 
"המסורת" של החרבת מקדשים הינדואים ושקיעתו של תור 
זהב הינדואי תחת שלטון האסלאם. אך לפתע, החל משנת 
הנוצרים  את  להציג  פריוואר  בסנג  בכירים  התחילו   ,1998
היא  שההתנצרות  וטענו  האומה,  שלמות  על  כאיום  בהודו 
מסכנת  "הכנסייה  וכי  הלאומית",  אחדותנו  על  "ערעור 
את שלמות הלאום ואחדותו באמצעות תמיכה ומימון של 
לקריאה  ברשימה   ,AIFOFDR בדו"ח  )ראו  טרוריסטים" 
פריוואר,  הסנג  לטענות  גמור  בניגוד  אך   .)74 עמ'  נוספת, 
אחרי  במדינה  התנצרויות  של  רב  למספר  ראיה  כל  אין 
על  בכוח  הועברו  שאנשים  לכך  לא  אף  העצמאות,  קבלת 
נרשם באוריסה  ואולצו להתנצר. מאז שנת 1998 לא  דתם 
בדו"ח  )ראו  דתו  על  אדם  העברת  של  אחד  אירוע  ולו 
היו  והמתנצרים   ,)3 עמ'  נוספת,  לקריאה  ברשימה   ,NCM 

בדרך־כלל בני שבטים רשומים וקאסטות רשומות ששאפו 
להיחלץ ממצוקות חברתיות וכלכליות. אף־על־פי־כן, מסעות 
ונגד  הנוצרים  נגד  פריוואר  הסנג  של  אלימים  תעמולה 
ההתנצרות זוכים להצלחה בקרב הציבור הרחב מאז שלהי 

שנות ה־90.
הם  בהודו  נוספים  ובמקומות  באוריסה  רבים  נוצרים 
החוקרים  רשמיים,  סטטיסטיים  נתונים  בהיעדר  דליטים. 
דליטים.  75 אחוזים מהמתנצרים הם  עד   50 כי  מעריכים, 
והם  במובהק,  נחותה  קבוצה  כאל  הוא  אליהם  היחס 
ובמקרים  דתם,  בני  בקרב  אף  ומהשפלה  מאפליה  סובלים 
ממעמדם  להיחלץ  להם  מסייעת  אינה  הדת  המרת  רבים 
הנחות כקאסטה. לטענתי, כמו ביחסי הינדואים־מוסלמים 
ה־90  שנות  מאז  הגוברת  הדתית  העוינות  באחמדבאד, 
לאתגר  היא  אף  קשורה  באוריסה  לנוצרים  הינדואים  בין 
שמציבים דליטים נוצרים בפני סדר היום ההינדואי הלאומני, 
כמו גם לסכסוכים המתהווים סביב שריוני קאסטות בקרב 

קבוצות מהקאסטות הנמוכות.
שהציבו  המכשולים  ורבו  הלכו  ה־90  שנות  במרוצת 
הדליטים הנוצרים בדרכה של הלאומנות ההינדואית. בגין 
פעילותם החברתית והחינוכית, הדליטים הנוצרים ומוסדות 
נוצריים מיסיונריים שונים הציעו פתרונות חלופיים לאלה 
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הקאסטות  את  לקדם  כדי  הינדואים  ארגונים  שהציעו 
שיכללו  כך  השריונים  של  ההדרגתית  הרחבתם  הנמוכות. 
תביעותיהם  על  נוסף  לא־הינדואיות,  נחשלות  קבוצות  גם 
והן של דליטים  נוצרים  והולכות, הן של דליטים  הגוברות 
מוסלמים, לקבל הכרה כקאסטות רשומות, שבטים רשומים 
הלאומיות  על  היא  אף  הכבידה  נחשלות,  קאסטות  או 
ההינדואית. מרגע שתיווצר אפשרות לקבוצות של מוסלמים 
ושל נוצרים לקבל הכרה רשמית כדליטים למטרת שריונים, 
 Hindu( רשטרה"  ה"הינדו  תפישת  כל  תקרוס  סברו,  כך 

Rashtra, האומה ההינדואית(.

ומוסלמיות  נוצריות  קבוצות  של  מאמציהן  בעת,  בה 
או קאסטה  רשום  רשומה, שבט  לקבל מעמד של קאסטה 
הנמוכות  הקאסטות  בתוך  היחסים  את  סיבכו  נחשלת, 
והנחשלות. הליברליזציה של הכלכלה במרוצת שנות ה־90 
דרדרה מאוד את מצבן של שכבות אלה, שכן בעוד נגישותן 
ביותר,  מוגבלת  נותרה  הפרטי  במגזר  חדשות  להזדמנויות 
חל פיחות בנגישותן למשרות משוריינות במערכת ההשכלה 
הגבוהה ובממשל. זאת ועוד, המסלול העיקרי שהיה פתוח 
בפניהן להתקדמות כלכלית הצטמצם עתה לכאורה מאוד, 
שכן עוד ועוד קבוצות דרשו להגדיל את השריונים המיועדים 

להן.
עימות  באוריסה  פרץ  זה,  ופוליטי  כלכלי  באקלים 
מהשבט  תושבים  בין  לקאסטות  השריונים  בסוגיית 
 ,Pana( לבין נוצרים מקאסטת פאנא )Kondh( הרשום קונד
שהשתייכו לפני התנצרותם לקאסטה רשומה הינדואית( — 
נוצרים בכלל בשנים  נגד  עימות שגלש עד מהרה לאלימות 
בני  קיבלו   2002 משנת  נשיאותי  צו  על־פי   .2008–2007
קֹונד  שבטי  מ־18  כאחת  שהוכרה  קבוצה   ,)Kui( הקואי 
במדינה, מעמד של שבט רשום. בטענה, שאף הם מדברים 
זהה,  מעמד  הנוצרים  הפאנאים  גם  תבעו  קואי,  בדיאלקט 
מנועים  הנוצרים  שריון.  בזכויות  אותם  לזכות  יכול   שהיה 
אפשר  היה  אולם  רשומות,  כקאסטות  מהכרה  רוב   על־פי 
שכן  במדינה,  הרשומים  השבטים  ברשימת  אותם   לכלול 
אינן הרשומות,  הקאסטות  לרשימת  בניגוד  אלה,  רשימות 

להעניק  התובעת  עצומה,  דת.  המרות  בחשבון   מביאות 
דבר  של  בסופו  הוגשה  רשום,  שבט  של  מעמד   לפאנאים 
התפישה את  וחידדה   2007 בשנת  העליון  לבית־המשפט 

להשיג  הפאנאים  הצליחו  ולפיה  הקֹונד,  בקרב  הרווחת 
שיפור כלכלי במצבם מאז קבלת העצמאות של הודו, בעוד 
עוד,  טענו  הקונדים  מאחור.  נשארו  הקונדים,  עצמם,  הם 
רבים  פאנאים  נוצרים,  על  חלים  אינם  שהשריונים  אף  כי 
בני  כהינדואים  אותם  המזהים  כוזבים  מסמכים  משיגים 
שבטים רשומים וקאסטות רשומות כדי לנצל את הזכויות 
הנלוות לשריונים. כך, טענו, הם שומרים על תעודות הלידה 
את  רושמים  או  רשומות,  קאסטות  בני  כהינדואים  שלהם 
כדי  רשומות,  קאסטות  בני  כהינדואים  לבתי־ספר  ילדיהם 

שיהיו מועמדים לזכויות שריון.

פריוואר  הסנג  פעילי  תזמרו   2007 בשנת  את האלימות 
זו,  ארגונים  למשפחת  הקשורים  המקומיים  והארגונים 
או  רשומה  קאסטה  מעמד  של  מידית  שלילה  שדרשו 
להקצאת  נחרצות  והתנגדו  נוצרים  מדליטים  רשום  שבט 
באספות  טענו  הם  לדוגמא,  הלא־הינדואים.  לכל  שריונים 
רשומים(  )שבטים  לאדיוואסים  להקנות  שאסור  ציבוריות, 
שהתנצרו את יתרונות השריון. בתקופת המהומות האלימות 
עלונים  הינדואים  ארגונים  פרסמו   2008 בשנת  שנמשכו 
ותיארו  בַקְנְדָהמל"  נוצרים  של  והחרבה  ל"איתור  שקראו 
שריונים  לקבל  הנוצרים  הדליטים  של  דרישותיהם  את 
ולנורמות  ההינדואית  לתרבות  נוכרית  דת  של  כ"פלישה 
 ]Angana Chatterji[ )ראו ספרה של אנגאנה צ'טרג'י  שלה" 
הינדואים  ארגונים   .)316 עמ'  נוספת,  לקריאה  ברשימה 

)Islami Jamiat Talba, IJT ( פעילים של אגודת הסטודנטים המוסלמית 
בקראצ'י שבפקיסטן שורפים את דגל הודו במחאה על צו בעניין מסגד 

ַּבְּבִרי, 30 בספטמבר 2010
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דתית,  השתייכות  על־פי  אלימות  אפוא  עודדו  לוחמניים 
וגייסו את הקֹונדים )שבט רשום( כהינדואים נגד הנוצרים, 
שהם למעשה דליטים. אם כן, כתוצאה של הגדרת זהויות 
ארגונים  מצד  הן  וקאסטה,  דת  של  חלוקה  לפי  חברתיות 
בקרב  פירוד  למעשה  נוצר  הממשלה,  מצד  והן  הינדואים 
העניים, והסוגיות המעמדיות היסודיות טושטשו בהצלחה. 
למשל  שפורסם  כפי  דבר קבעה הממשלה,  של  בסופו  אכן, 
 Indian( אינדיאן אקספרס  ב־21 באוקטובר 2008, בעיתון 
ובפערים  ב"מחלוקת  הוא  האלימות  שמקור   ,)Express

"ההפרדה  וכי  הקבוצות,  שתי  בין  יומין"  עתיקי  אתניים 
האתנית בין פאנאים לקונדים התחדדה ונוסף לה פן דתי, 
מפאת המרת הדת של פאנאים רבים והצטרפותם לקהילה 

דתית שונה". 
 המדינה, בתגובה למתחים החברתיים שהתפתחו בגלל 
דהיינו   — משאבים  של  להקצאתם  המפתח  מאמצעי  אחד 
וכלכליות  חברתיות  קובלנות  כן,  אם  יצקה,   — השריונים 
ובכך  קבועים,  ודתיים  אתניים  חיכוכים  של  בתבנית 
מאמצע  יתר־על־כן,  הקהילות.  בין  העוינות  את  העמיקה 
הממשלתיים  השריונים  של  הדינמיקה  ואילך  ה־90  שנות 
חידדה מאוד את המתחים בין הקאסטות הנמוכות, וסללה 
שבאופן  וקאסטית,  חברתית  זהות  של  לפוליטיקה  דרך 
מרוץ   — האחרון  המקום  על  לתחרות  הפכה  פרדוקסלי 

לתחתית הפירמידה החברתית.

סיכום

שבמסגרתו  ברג'סטן,  הקאסטות  סכסוך  של  הדינמיקה 
כשבט  רשמית  והגדרה  הכרה  לקבל  הגוג'ארים  נאבקים 
וכן של הסכסוך שהתפתח באוריסה, הבהירה כמה  רשום, 
מההשלכות הרחבות יותר של מדיניות השריון הממשלתית 
בהגדרת  וקאסטה  דת  של  התלכדותן  ראשית,  לקאסטות. 
חברתיות  קבוצות  שבהן  הדרכים  על  משפיעה  השריונים 
קבוצות  זה,  בתהליך  לממשל.  בתביעות  ובאות  מתארגנות 
מובהקים  תרבותיים  מאפיינים  פעם  לא  לעצמן  מייחסות 
שקבעה  המידה  לאמות  תביעותיהן  את  להתאים  מנת  על 
המדינה, ולבדל עצמן מקבוצות זכאיות אחרות, או דווקא 
בפני  טענו  למשל,  הגוג'ארים,  ביניהן.  הדמיון  את  להדגיש 
מובהקות  "תרבותיות"  תכונות  להם  שיש  צ'ֹוְּפָרה,  ועדת 
ואפילו "תכונות פרימיטיביות" — בהתאמה לשתיים מאמות 
המידה של המדינה לזיהוי שבטים רשומים. במקום להכחיד 
את הקאסטות, כמטרתם המקורית של השריונים, מתברר 
שמדיניות ממשלתית זאת דווקא מעודדת הנצחה של דעות 
קדומות ביחס לקאסטות והתייחסות להבדלים בין קאסטות 

כאל הבדלים מהותיים.
שנית, הבניית השריונים כהטבות ממשלתיות הקשורות 
יוצרת  לקאסטות  ההינדואית  לחלוקה  הגדרתן  מעצם 
קבוצות  של  מאמציהן  על  המשפיעים  ואילוצים  סתירות 

ולמעשה   — החברתי  מעמדן  את  לשפר  אחרות  חלשות 
מקאסטות  הינדואים  בהודו.  החילּון  תהליך  תחת  חותרת 
נמוכות ונחשלות שואפים לזכות בהכרה בזהותם כקאסטות 
נמוכות כדי להבטיח לעצמם את השריונים. באופן פרדוקסלי 
)שממנו  נמוכה  קאסטה  של  הרשמי  המעמד  דווקא  אולי, 
להם  המעניק  הוא  דבר(  של  בסופו  להיפטר  שואפים  הם 
של  הממושך  סירובן  בעת,  בה  פוליטי.  מינּוף  של  מידה 
נמוכות  קאסטות  של  בקיומן  להכיר  הודיות  ממשלות 
להגיב  )והבחירה  אחרים  דתיים  מיעוטים  בקרב  ונחשלות 
כמיעוטים  זהותם  בסיס  על  רק  כקבוצות  דרישותיהם  על 
דתיים( הופך את הדיון הציבורי בפערים חברתיים וכלכליים 
לדיון בהבדלים דתיים, ובכך מחריף עוד יותר את המתחים 

הדתיים.
שלישית, הקצאת השריונים בידי המדינה מגדירה אילו 
זהויות — ובפרט זהות מעמדית — יכולות או שאינן יכולות 
ממזגת  כשהמדינה  קבוצתית.  להתארגנות  בסיס  לשמש 
בלא־יודעין  ממריצה  היא  שריונים,  לצורך  וקאסטה  דת 
ובכך  מאחדת,  הינדואית  זהות  של  היווצרותה  את 
מעמדית  חלוקה  ומעמעמת  קהילתיים  רגשות  מחזקת 
נמוכות  קאסטות  של  הגוברת  הניעות  ההינדואים.  בקרב 
לא  העשרים,  המאה  של  ה־80  משנות  החל  ונחשלות, 
הובילה לאיחודם של העניים והמודרים לשוליים על בסיס 
קאסטות  בני  הינדואים  של  במקרה  שראינו  כפי  מעמדי. 
דליטים  של  באחמדבאד,  ומוסלמים  ונחשלות  מתקדמות 
נשארו  העניים  ברג'סטן,  הגוג'ארים  ושל  באוריסה  נוצרים 
על  למעשה,  וקאסטה.  דת  על־פי  עמוק  פילוג  מפולגים 
החל  הנחשלות  לקאסטות  השריונים  של  התרחבותם  רקע 
לקאסטות  שריונים  של  הדינמיקה  ה־90,  שנות  מאמצע 
בתחתית  הקאסטות  בין  המתחים  להתעצמות  מובילה 
ביחס  וסטראוטיפים  קדומות  דעות  הנצחת  הסולם. 
בין  הפערים  לריכוך  לאמצעי  אפוא  הפכה  לקאסטות 
הרטוריקה הפוליטית של שוויון, שעליה התבססה מדיניות 
בהודו  להתקיים  ממשיכים  שבה  המציאות,  לבין  השריון, 

פערים עמוקים ונרחבים.
לבסוף, באמצעות מדיניות השריון, הממשלות מעניקות 
נחשלות.  כקאסטות  מסוימות  לקבוצות  רשמית  הכרה 
משוריינות  למכסות  זכאות  להן  מעניק  זה  נמוך  סטטוס 
מציע  ובכך  גבוהה,  להשכלה  ובמוסדות  הציבורי  בשירות 
למשאבים  ונגישות  ניעות  המאפשר  תמרון  מרחב  להן 
נחשלות  קבוצות  מגדירה  השריון  מדיניות  ממסדיים. 
מבסס  גם  ובכך  לקאסטות,  השתייכות  בסיס  על  בעיקר 
שבה  הפוליטית  השפה  את  יותר  כללי  באופן  הזה  הסיווג 
הדינמיקה  כך,  קבוצתית.  זהות  של  תביעות  לבטא  אפשר 
לענייני  ועדות  של  עבודתן  באמצעות  שריונים  הקצאת  של 
קאסטות נחשלות, שהמדינה ממנה מפקידה לפקידה, הופכת 
ההשתייכות  קאסטות.  של  יצירתן  מתהליך  לחלק  בעצמה 
קבוצות  של  דרישתן  כוח.  למקור  הופכת  נמוכה  לקאסטה 
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קאסטות, החשות עצמן מקופחות, לקבל הכרה כקאסטות 
של  מקומן  על  ומתן  למשא  פתח  אפוא  פותחת  נחשלות, 
מתמשך  לתהליך  ותורמת  החברתי,  בסדר  שונות  קאסטות 
כפי   — בפוליטיקה  הקאסטות.  משטר  של  התגבשותו  של 
שמעידים החיכוכים החברתיים סביב הגוג'ארים והדליטים 
הנוצרים — גבולות הקאסטה, ואפילו תכונות תרבותיות או 
בהחלט  פתוחים  הקאסטה,  מהגדרת  חלק  המהוות  דתיות 

לשינויים ולהשפעות. 
באפריל 2010 הודיעה ממשלת הודו, כי קאסטה תיכלל 
וזאת   ,2011 שנת  של  האוכלוסין  בסקר  סיווג  כיחידת 
בראשונה מאז סקר האוכלוסין של שנת 1931, האחרון שבו 
השתייכות  בסיס  על  גם  בתת־היבשת  האוכלוסייה  סווגה 
כקטגוריה  הקאסטה  את  לזנוח  ההחלטה  לקאסטה. 
העצמאות  קבלת  לאחר  התקבלה  האוכלוסין  בסקר 
כדי  לנקוט  ההודי  השלטון  שהתחייב  צעדים  במסגרת 
בשנת הממשלה  החלטת  הקאסטות.  משטר  את  לבטל 
מפלגות מלחצי  כתוצאה  השאר  בין  שהתקבלה   ,2010
התבססה והנחשלות,  הנמוכות  הקאסטות  את  המייצגות 
בעיקר על הטענה, שסקר כזה יספק את הנתונים הדרושים

קיים  שהוא  כפי  קאסטה  בסיס  על  אי־שוויון  למיפוי 
הנוגעים  נתונים  נאספו  לא  שנה   79 במשך  שכן  במציאות, 
והשבטים  הרשומות  לקאסטות  בנוגע  )למעט  לקאסטות 
ואולם, כמה חדשים אחר־כך שינתה הממשלה  הרשומים(. 
קאסטות  על  שהנתונים  והחליטה,  במפתיע  דעתה  את 
ייאספו במסגרת סקר נפרד של הקאסטות והמצב החברתי־

שייערך   ,)Socio Economic and Caste Survey( הכלכלי 
סקר  שיושלם  אחרי  המדינות,  ברמת   2011 מיוני  החל 
והציבורי  הפוליטי  הוויכוח   .2011 שנת  של  האוכלוסין 
הסוער שהתעורר בעקבות החלטת הממשלה, כמו גם סביב 
תביעותיהן  את  משקף  המהירים,  המדיניות  שינויי 
הנמוכות  הקאסטות  של  העולה  וכוחן  המתמשכות 
והנחשלות מכאן, ואת הפוליטיקה של זהויות, שבמסגרתה 
הופכת המדינה ההודית בעצמה לחלק מתהליך יצירתן של 

קאסטות, מכאן.
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