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تامير سوريك )*(

*  أستاذ في جامعة فلوريدا- الواليات املتحدة. هذا املقال ُنشر في أصله االنكليزي 

حتت العنوان:
 «Why did Beit-She›an let Beitar win? Ethnic solidarity, sports 
ethic,and national ideology,» in: Studies in Contemporary Jewry, Vol. 
23, edited by Jonathan Frankel, Peter Medding, Eli Lederhendler, and 
Ezra Mendelsohn, Oxford University Press, 2009, 128-141.

)*( لفت املذيع التلفزيوني اإلسباني نظر مشاهديه بقوله: "لن 
أحداث  ينقل  املذيع  هذا  وكان  اآلن".  ستشاهدونه  ما  تصدقوا 
يشكل  ال  موضوع  وهو  إسرائيل،  في  القدم  كرة  مباريات  إحدى 
الدولية. ومع ذلك،  بالنسبة لوسائل اإلعالم  محط اهتمام يومي 
كانت هذه املباراة احملددة، التي جرت في يوم 2 أيار 1998 بني 
فريقّي هبوعيل بيت شان )بيسان( وبيتار القدس على إستاد كريات 
حتمله  ما  بكل  املألوف  عن  وخارجة  استثنائية  حيفا،  في  إليعازر 
أغرب  من  املباراة  هذه  كانت  احلقيقة،  وفي  معنى.  من  الكلمة 
اإلطالق.  على  إسرائيل  في  شوهدت  التي  القدم  كرة  مباريات 

"يديعوت  صحيفة  صدر  على  ظهر  ضخم  عنوان  خلصها  وقد 
أحرونوت" في كلمة واحدة "عار".

عمر  من  األخيرة  الثماني  الدقائق  خالل  حدث؟  الذي  فما 
الفريقان متعادلة عند  التي سجلها  املباراة، عندما كانت األهداف 
وسمح  جانًبا  شان  بيت  هبوعيل  فريق  "تنحى"   ،2  -2 النتيجة 
لفريق بيتار القدس بإحراز هدف الفوز في املباراة. وبحسب ما جاء 
على لسان معّلق صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لقد شاهدت 
مباريات كرة القدم على مدى 25 عاًما، وأنا ال أذكر على اإلطالق 
أنني رأيت مثل هذا املشهد الغريب واحمُلِرج واملخزي مثلما رأيته 

في الدقائق الثماني األخيرة على إستاد كريات إليعازر".1 
مت في اجلولة قبل األخيرة )اجلولة  احتلت هذه املباراة، التي ُنظِّ
29 من 30( في موسم العام 1997-1998 ملباريات كرة القدم، 
املركز  يحتل  بيتار  فريق  كان  املرحلة،  هذه  ففي  خاصة.   أهمية 

ملاذا ترك فريق »بيت شان« فريق  »بيتار القدس« يفوز؟
]عن التضامن اإلثني املستتر  واألخالق الرياضية في إسرائيل[
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هذه  في  انتصاره  يعني  وكان  املمتاز،  الدوري  الئحة  في  األول 
تل  هبوعيل  فريق  وهو  خصمه،  على  مؤكدة  بطولة  إحراز  املباراة 
أبيب الذي كان يخوض مباراة في  الوقت  نفسه ضد فريق هبوعيل 
املقابل، كان فريق بيت شان يحتل مركًزا قريًبا  بيتاح تيكفا. وفي 
يواجه  كان  أنه  يعني  ما  وهو  املمتاز،  الدوري  الئحة  أسفل  من 
خطورة حقيقية بإقصائه عن هذا الدوري إذا ما خسر مباراته أمام 
فريق بيتار. وفي هذا اخلصوص، كانت مباراة ثالثة تدور في يوم 
2 أيارمهمة كذلك، وهي بني فريقّي هبوعيل بئر السبع وهبوعيل 
القدس والتي جرت على إستاد تيدي في القدس. وفي حال خسر 
فريق بئر السبع املباراة، فسوف يتمكن فريق بيت شان من االحتفاظ 

مبوقعه في الدوري املمتاز حتى لو خسر املباراة أمام فريق بيتار. 
كان من املقرر أن جتري هذه املباريات الثالث في الوقت نفسه، 
وذلك عند الساعة 45ر5 مساًء. وفي الدقيقة األخيرة، تأخر بدء 
املباراة بني فريقّي بيتار وبيت شان بتسع دقائق. وقد تبني الحًقا أن 

هذا التأخير كان مصيرًيا وحاسًما. 
ع له أن  وقد بّشرت بداية املباراة باخلير للفريق الذي كان من املتوقَّ
يخسر املباراة. فبعد مرور أربع دقائق على بدء املباراة، وبخالف 
ب�1-  النتيجة  وتصّدر  هدًفا  شان  بيت  فريق  أحرز  التوقعات،  كل 
بأن  األخبار  َسَرت  األول،  الشوط  منتصف  وفي  لصاحله.  صفر 
فريق بئر السبع كان يجرجر نفسه في مباراته ضد هبوعيل القدس، 
حيث كان الفريق األخير يتقدم عليه بهدف لالشيء. وبعد مضّي 
39 دقيقة من عمر املباراة، حصل فريق بيت شان على ركلة جزاء، 
منحته الفرصة لتعزيز تقدمه وإحراز الهدف الثاني. وعندها ركل 
فوق  أرسلها  ولكنه  الكرة  املوهوب،  الدفاع  العب  طيب،  إيتان 
عارضة املرمى. وقد كانت هذه هي ركلة اجلزاء األولى التي فّوتها 
طيب في خمس سنوات من لعبه في دوري احملترفني. وبعد ذلك 

بخمس دقائق، أحرز فريق بيتار هدًفا، محقًقا التعادل 1- 1. 
آخر،  هدًفا  بيتار  فريق  سجل  الثاني،  الشوط  منتصف  وفي 
محرًزا التفوق على خصمه بهدفني مقابل هدف واحد. وفي هذه 
األثناء، ركزت كاميرات التلفزة التي كانت تصور املباراة على أحد 
العبي فريق بيتار الذي كان يتحدث إلى إيتان طيب. بدا أن العب 
فريق بيتار يقول: "إذا كان األمر سينتهي في ]إستاد[ تيدي، فال 
أحد ]وبعدها بدا الكالم غير مسموع[، حسًنا؟" وقد أومأ طيب 
برأسه كما لو كان يتفق مع الالعب اآلخر فيما قاله.2 ولم يظهر 
الالعبان من الفريقني يبذالن ما في وسعهما في اللعب على مدى 

الدقائق القليلة التالية. 
وفي هذه األثناء، سجل فريق هبوعيل تل أبيب، خصم فريق 
بيتار، هدًفا، متصدًرا النتيجة ب�1- صفر على فريق بيتاح تيكفا. 
وقبل نهاية املباراة بني فريقّي بيتار وبيت شان بعشر دقائق، كانت 
فريق  بانتصار  انتهت  قد  والقدس  السبع  بئر  فريقّي  بني  املباراة 
هبوعيل القدس. وكان الوضع عند هذه النقطة على النحو التالي: 
كان فريق بيتار بحاجة لالطمئنان إلى حتقيق فوز واضح على فريق 
وفي  البطولة.  ينتزع  كي  معه،  التعادل  مجرد  وليس  شان،  بيت 
مضموًنا  املمتاز  الدوري  في  شان  بيت  فريق  موقع  كان  املقابل، 

بصرف النظر عما إذا ربح املباراة أم خسرها. 
ظهر  السبع،  بئر  فريق  هزمية  تناقلت  التي  األخبار  انتشار  ومع 
ل واضح في مزاج املشجعني على املدرجات. وكما نقل أريك  تبدُّ
بيتار،  لفريق  وتشجيعه  إعجابه  يخفي  ال  صحافي  وهو  سيغال، 
"ففي أثناء الشوط الثاني، شرع مشجعو فريق بيت شان في ترديد 
أغنية صاخبة. وهم لم يكونوا يغنون لفريقهم، بل كان ينشدون 
السبع  بئر  مباراة  أن  فيها  سمعوا  التي  اللحظة  فمنذ  بيتار.  لفريق 
ترديد  إلى  فريقهم وتشجيعه وحتولوا  مناصرة  انتهت، تخلوا عن 

وقد ساد إجماع تام بني املعلقني الرياضيني في كل صحيفة إسرائيلية: لقد 
ظهر العبو فريق هبوعيل بيت شان في مظهر متقاعس غريب خالل الدقائق 
األخيرة من عمر املباراة، وهو ما ترك املجال مفتوًحا أمام فريق بيتار إلحراز 
قصب السبق فيها وانتزاع بطولة الدوري اإلسرائيلي. ولكن ما يثير اهتمام 
املرء أكثر من ذلك يكمن في وجهة نظر أخرى توافق عليها اجلميع: »ال يتعلق 
األمر بالتملق من أجل احلصول على املال... إن فريق بيت شان في وضع جيد 
وهو ال يستجدي املال – فكل شيء يأتيه باملجان وعلى طبق من ذهب كما لو 

كان هدية العيد.«5 وبعبارة أخرى، لم تشكل هذه املباراة قضية فساد عادية
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النشيد "أورشليم، أورشليم" ]القدس، القدس[".3 
يكن  لم  ما  وقع  املباراة،  من  والثمانني  السادسة  الدقيقة  وفي 
بيت  فريق  في  اليافع  الالعب  حازان،  أملوغ  أحرز  فقد  ًعا.  متوقَّ
شان، هدفه األول في أول مباراة احترافية يخوضها، حيث ركل 
بيتار  فريق  مع  التعادل  محقًقا  متًرا،   20 تصل  مسافة  من  الكرة 
ومقلًصا النتيجة إلى هدفني لكل من الفريقني. وبذلك، تعرضت 
بطولة فريق بيتار للخطر. فمن الناحية النظرية، كان من املفترض 
ولكن   – والغبطة  بالسعادة  الالعبني  من  حازان  زمالء  يشعر  أن 
هذا  تسجيل  على  ليهنئوه  نحوه  منهم  قليل  عدد  سوى  يتوجه  لم 
بيتار،  فريق  في  الدفاع  العب  أمساليم،  دافيد  وتلفظ  الهدف. 
ببضع كلمات باجتاه حازان: "ولكن ملاذا؟ فأنتم لم تهبطوا ]إلى 

الدوري األدنى[! أنتم لم تهبطوا!".4 
ثماني  بلغت  فترة  وهي  املباراة،  نهاية  وحتى  اللحظة  تلك  منذ 
فرصًة   12 عن  يقل  ال  ما  بيتار  فريق  ُمنح  مجملها،  في  دقائق 
الهدف،  هذا  الفريق  أحرز  وبالفعل،  الفوز.  هدف  لتسجيل 
يستذكر  املباراة.  من  األخيرة  الثواني  خالل  املطاف،  نهاية  في 
القدم  ب� "مباراة رباط احلذاء" في تاريخ كرة  املباراة  املتابعون هذه 
اإلسرائيلية، وذلك في إشارة إلى الصور التي الُتقطت إليتان طيب 
املرمى  كان على وشك ركل ضربة  رباط حذائه عندما  يربط  وهو 
التي أفضت في النهاية إلى تسجيل هدف الفوز لصالح فريق بيتار. 
وكان طيب قد ربط حذاءه قبل ذلك بأربع دقائق في سياق هجوم 

آخر قاده فريق بيتار. 
مقابلة  ففي  املباراة.  هذه  في  التراجيدي  البطل  طيب  أمسى 
أجرتها معه صحيفة "كول هعير" )وهي صحيفة أسبوعية تصدر 
في القدس( قبل يوم واحد فقط على املباراة، ُنقل عن طيب قوله: 
إنه كان يحلم طوال حياته بأن يلعب في صفوف فريق بيتار. وفي 
السبع وهبوعيل  بئر  فريقّي  بني  املرتقبة  املباراة  معرض حديثه عن 
أنه  نعرف  ونحن  ]هبوعيل[،  فاز  "إذا  إنه  طيب  قال  القدس، 
تكون  وسوف  حينئذ،  مفتوحة  ستكون  املباراة  فإن  يفوز،  سوف 
عن  ُنقل  نفسه،  األسبوع  وخالل  كلّيا".  اختالًفا  مختلفة  مباراة 
محلية  صحيفة  في  قولهم  شان  بيت  العبي  من  العبني  خمسة 
تصدر في حيفا إنهم كانوا ميهدون الطريق أمام بيتار لنيل البطولة. 
صحيفة  كل  في  الرياضيني  املعلقني  بني  تام  إجماع  ساد  وقد 
مظهر  في  شان  بيت  هبوعيل  فريق  العبو  ظهر  لقد  إسرائيلية: 

وهو  املباراة،  عمر  من  األخيرة  الدقائق  خالل  غريب  متقاعس 
فيها  السبق  بيتار إلحراز قصب  فريق  أمام  مفتوًحا  املجال  ترك  ما 
وانتزاع بطولة الدوري اإلسرائيلي. ولكن ما يثير اهتمام املرء أكثر 
"ال  اجلميع:  عليها  توافق  أخرى  نظر  وجهة  في  يكمن  ذلك  من 
فريق  إن  املال...  على  احلصول  أجل  من  بالتملق  األمر  يتعلق 
بيت شان في وضع جيد وهو ال يستجدي املال – فكل شيء يأتيه 
باملجان وعلى طبق من ذهب كما لو كان هدية العيد."5 وبعبارة 
ظاهرة  )وهي  عادية  فساد  قضية  املباراة  هذه  تشكل  لم  أخرى، 
أن  أحد  يّدع  فلم  اإلسرائيلية(.  القدم  كرة  على  بالغريبة  ليست 
فريق بيت شان "باع" املباراة. فلماذا، إذن، فعل الفريق ما فعله؟ 
لقد بدت اإلجابة ظاهرة وجلية في نفسها، وهي إجابة ينبغي لكل 
إسرائيلي يشجع املباريات الرياضية "أن يكون على علم بها" مع 

أنها لم ُتعلن على نحو صريح. 
لم تتواَن الصحف احمللية عن حتديد السبب الذي كان يقف وراء 
سلوك هذا الفريق، بل َبَسطته بصورة مباشرة وصريحة. ففي هذا 
جمهور  من  آخر  مشجع  وهو  نوريئيل،  يهودا  كتبت  السياق، 

مشجعي فريق بيتار، في صحيفة "عيتون تل أبيب": 
بعض  قاسًيا  يعتبر  الذي  الفارق،  عن  األخيرة  اآلونة  في  كَتبنا 
الشيء ولكنه صحيح في أساسه، بني "الفرق السوداء" والفرق 
الدقيقة  منذ  األعزاء:  أصدقاءنا  الدوري...  في  األشكنازية 
الستني من عمر املباراة، بدأ مشجعو فريق بيت شان يهتفون لفريق 
بيتار. ملاذا؟ ألنهم من عائلتنا. ألنهم حًقا يريدوننا أن ننجح... 
املشجع  يفّضل  الفريق غير مهمة، فسوف  اعتبارات  عندما تكون 
األحوال  جميع  في  أبيض  فريق  على  شقيٍق  فريق  جناح  األسود 

تقريًبا. 
الغالبية  أن  وهي  معروفة،  دميغرافية  حقيقة  إلى  نوريئيل  يشير 
العظمى من مشجعي فريقّي بيتار وبيت شان كانوا من املزراحيني 
– أي اليهود الذين ينحدرون في أصولهم من  ]اليهود الشرقيني[ 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وفي املقابل، كان فريق هبوعيل 
أن  من  الرغم  على  "أشكنازي"  فريق  بأنه  دائًما  ُيعرف  أبيب  تل 

قاعدة مشجعيه متعددة األطياف واملشارب. 
نوريئيل،  أمثال  من  الرياضيني،  املعلقني  سوى  يخرج  لم 
باالدعاء الذي يقول بأن فريق هبوعيل بيت شان تخلى عن املباراة 
بسبب التضامن اإلثني. ولم يصرح العبو الفريق وال مشجعوه 
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بهذا االدعاء. وحتى أولئك الذين أقروا منهم بأن شيًئا غير عادي 
دافع  تراجع مفاجئ في  أنه  فّسروه على  املباراة، فقد  حصل في 
الفريق بعدما ضِمن مركزه في الدوري املمتاز. وعدا عن ذلك، 
استشهد هؤالء باملخاوف املتعلقة بردة الفعل العنيفة التي قد يقدم 
يعّبر  املباراة. ولم  إذا ما خسر فريقهم  بيتار  عليها مشجعو فريق 
الذي عزاه  اإلثني  التضامن  أحد من هؤالء بصورة صريحة عن 

نوريئيل إلى أعضاء فريق هبوعيل بيت شان. 
أولهما  التحليل،  احملدد  احلدث  هذا  من  جانبان  يستوجب 
شان  بيت  فريق  تصرف  وإدانة  املباراة  لهذه  الواسعة  التغطية 
وثانيهما  تقريًبا،  اإلعالم  وسائل  كافة  عليه  أجمعت  نحو  على 
إال  املباراة  نتيجة  وراء  يقف  الذي  "السبب"  بيان  عن  اإلحجام 
كانت  النتيجة  تلك  بأن  االفتراض  ساد  حيث  ضمنية،  بصورة 
مسألة من مسائل املعرفة العامة. وفي الواقع، يتناقض ما قام به 
فريق بيت شان من استعراض التضامن اإلثني مع جانبني رئيسني 
سأبني  كما  حولها،  العام  باإلجماع  حظيت  التي  اجلوانب  من 

ذلك في ثنايا هذه املقال. 
ذاته،  حد  في  اإلثني،  التضامن  يتناقض  األول،  املقام  ففي 

الرياضيني  على  توِجب  التي  الرياضية  األخالقية  املعايير  مع 
التي  املباريات  في  الفوز  أجل  من  وسعهم  في  ما  أقصى  بذل 
أية  العبني  بصفتهم  هويتهم  حتِجب  أن  ينبغي  كما  يخوضونها، 
صفات أخرى – سواء أكانت إثنية أم دينية أم عنصرية. ويجب 
أن تكون هذه الهوية على درجة كافية من القوة لكي تتمكن من 
املقام  وفي  خصومهم.  مع  بالتعاطف  محتمل  شعور  أي  إقصاء 
الصهيونية  لأليديولوجية  وفًقا  واحدة  أمة  اليهود  يشكل  الثاني، 
أي  األمة  لهذه  الوالء  يتخطى  أن  تستوجب  التي  الكالسيكية 
انتماءات أخرى. وُينظر إلى تعبير الهوية اإلثنية الشرقية املزراحية 
هذه  مع  تتصادم  أنها  على  األحيان  أغلب  في  )مزراحيوت( 
األيديولوجية، وعلى أنها غير شرعية لهذا السبب. وبينما يقف 
املرء في حاالت ليست بالقليلة على تعبيرات تشير إلى التضامن 
الرياضة  كحيز  سياسي"  "غير  حيز  في  سيما  وال  املزراحي، 
واملوسيقى، فقد خطا العبو فريق بيت شان ومشجعوهم خطوة 
أبعد من ذلك بكثير عندما أعطوا األولوية للتضامن اإلثني على 
الرياضية. وقد دفعوا ثمًنا باهًظا نتيجة  حساب معايير األخالق 

لذلك، كما سنرى ذلك أدناه. 

جمهور "بيتار القدس": حتشيد إثني.
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الوعي السياسي املزراحي في إسرائيل
اخلامس  العقدان  شهدها  التي  اجلماعية  الهجرة  موجة  عقب 
إلى  إسرائيل  حتولت  املاضي،  العشرين  القرن  من  والسادس 
الطبقتني  أفراد  معظم  يتألف  إثنية،  طبقات  إلى  مقسم  مجتمع 
املقابل،  وفي  األشكنازيني.  اليهود  من  فيها  والعليا  املتوسطة 
احتل اليهود املزراحيون مكاًنا متوسًطا بني األشكنازيني واملواطنني 
االجتماعي  الهرم  أسفل  إلى  الهبوط  على  ُأجبروا  الذين  العرب، 
واالقتصادي.6 وعلى الرغم من أن احلدود القائمة بني األشكنازيني 
واملزراحيني مشتتة وغامضة على نحو يفوق احلدود التي تفصل بني 
العرب واليهود، فإن انعدام املساواة بني اجلماعات اإلثنية اليهودية 
بني  الدخل  في  فالفجوة  وجلية.  واضحة  ظاهرة  ُيعتبر  املختلفة 
املزيد  تشهد  تزال  ال  وهي  ملموسة،  واملزراحيني  األشكنازيني 
بالنسبة ألبناء اجليل  من التوسع منذ السبعينيات من القرن املاضي 
الثاني في هاتني الطائفتني.7 ففي العام 1988، كان ما نسبته %20 
يتبّوأون  إسرائيل  خارج  ُولدوا  الذين  األشكنازية  الطائفة  أبناء  من 
مناصب مهنية وإدارية وتقنية، وذلك مقابل ما ال يزيد عن 6% فقط 
من أبناء الطائفة املزراحية ممن ولدوا في اخلارج. وكانت هذه الهوة 
داخل  ُولدوا  الذين  واملزراحيني  األشكنازيني  أوساط  في  أوسع 
وال  التوالي.8  على  و%20   %50 نسبتهم  بلغت  حيث  إسرائيل، 
تزال الفجوات مشهودة في الوضع املهني بني أبناء هاتني الطائفتني 
والوضع  التعليمي  التحصيل  في  االختالفات  تقليص  بعد  حتى 

االجتماعي واالقتصادي.9 
السنوات  في  املزراحيني  املهاجرين  من  الكثير  توجيه  مت  لقد 
األولى التي تلت إقامة دولة إسرائيل إلى املساكن التي ُأقيمت في 
األحياء الفقيرة في املناطق احلضرية، أو مت إرسالهم إلى "البلدات 
التطويرية"، مبا فيها بلدة بيت شان. وكانت هذه البلدات تقع في 
معظمها على حدود دولة إسرائيل. ووفًقا ملجموعة من التقديرات 
املتفاوتة، يعيش ما نسبته 25- 40% من السكان املزراحيني في 28 
بلدة تطويرية.01 وقد تسببت هذه البلدات، التي كانت ُتعتبر مبثابة 
حجر الزاوية في املشروع القومي الذي يستهدف "تهويد" البالد، 
في خلق فضاءات إثنية مزراحية تتعرض للفصل ويعاني سكانها من 
أوضاع متدنية. ففي دراسة ُنشرت في العام 1995 حول تصنيف 
 118 عددها  يبلغ  التي  اإلسرائيلية،  اليهودية  احلضرية  املراكز 
بلدة من  كانت 18  احلياة،  نوعية  مركًزا مصنًفا بحسب مؤشرات 

البلدات ال�20 التي حتتل أدنى مرتبة بلدات تطويرية. وقد أفضت 
هذه الفجوات إلى متلمل وتذمر هؤالء السكان من املظالم الواقعة 
إثنية  طائفة  بروز  عن  ناهيك  عامة،  احتجاجات  واندالع  عليهم 
مطلع  ومنذ  متقلبة.11  سياسية  توجهات  وتتبنى  متدن  وضع  ذات 
إلى  التطويرية  البلدات  املاضي، حتولت  القرن  السادس من  العقد 
معقل للمعارضة التي ثارت في وجه حزب العمل احلاكم، الذي 
كان ُينظر إليه على أنه من يتحمل املسؤولية عن السياسة التمييزية 

التي مُتارس بحق املزراحيني. 
مزراحي  سياسي  وعي  إلى  ُتترجم  لم  اجلماعية  املظالم  ولكن 
بعض  يرى  حيث  الواقع،12  أرض  على  للتطبيق  وقابل  فعال 
املزراحيني في املشروع الصهيوني بصورة جزئية  الباحثني أن دمج 
يبني  املثال،  فعلى سبيل  الوعي.  السبب وراء غياب هذا  كان هو 
يهودا شنهاف كيف أن القوى احملركة للهوية اجلماعية التي تشّكل 
الناحيتني  من  بالصهيونية  تسترشد  اإلسرائيليني  املزراحيني  اليهود 
من  الكولونيالي  الشق  أفضى  حني  ففي  والقومية.  الكولونيالية 
وأنهم  "اآلخر"  أنهم  على  املزراحيني  إلى  النظر  إلى  الصهيونية 
الصهيونية  من  القومي  اجلانب  يعّرف  منفصلة،  يهودية  طائفة 
بغية  املتجانس  اليهودي  املجتمع  من  جزء  أنهم  على  املزراحيني 
اجلوانب  ومن  الدولة.13  بناء  مشروع  لصالح  وتعبئتهم  حشدهم 
القائم بني هذين اجلانبني من الصهيونية  التوتر  املثيرة لالهتمام في 
أن الهوية املزراحية تطورت باعتبارها جتربة ذاتية قوية وقوة سياسية 
حاضرة من جهة. ومن ناحية أخرى، لم يحظ العرض السياسي 
العام والصريح لهذه الهوية إال على قدر محدود من الشرعية. ومع 
ذلك، فقد أنتج التشارك في األصول والثقافة  إضافة إلى التشارك 
ضمنيا  شعورا  واالقتصادي،  االجتماعي  التهميش  تقاسم  في 

بالتضامن بني املزراحيني .14 
وعي  تشكيل  إلى  سعت  التي  اجلادة  احملاوالت  أكثر  وجاءت 
املزراحيني على يد  إثني )وليس دينيا( مستقل في أوساط  سياسي 
القرن  من  السبعينيات  مطلع  في  نشأت  التي  السود  الفهود  حركة 
األحياء  أبناء  أطلقها  التي  اإلثنية  االحتجاجات  وتزعمت  املاضي 
عن  ابتعدوا  أنهم  ومع  أبيب.  وتل  القدس  في  الفقيرة  السكنية 
الفهود  حركة  أتباع  وضع  فقد  الصهيوني،  اخلطاب  استخدام 
نزع  جرى  بحيث  الشعبي،  اإلجماع  إطار  خارج  أنفسهم  السود 
الصفة الشرعية عن حركتهم بسهولة. ومتكنت األحزاب السياسية 
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السائدة من استمالة هذه احلركة خالل فترة قصيرة نسبًيا. وجرى، 
بعد ذلك، حتويل املعارضة السياسية املزراحية إلى صناديق االقتراع 
التي برز حزب الليكود اليميني كأكبر فائز فيها.15 وعلى الرغم من 
مزراحية  حركة  أنه  على  أبًدا  نفسه  يعّرف  لم  الليكود  حزب  أن 
بني  من  دائًما  كانوا  الوزراء  رئيس  ملنصب  املرشحني  أن  ومع 
األشكنازيني، فقد طبق هذا احلزب إستراتيجية استهدفت تشجيع 
التطويرية  البلدات  من  ينحدرون  الذين  الشباب  املزراحيني  القادة 
املقام، كان دافيد  واستقطابهم لالنضمام إلى صفوفه. )وفي هذا 
إلى  انضموا  أجنح من  بيت شان،  بلدة  بناء من  ليفي، وهو عامل 
في  الثاني  املركز  إلى  املطاف  نهاية  في  ترّقى  حيث  احلزب،  هذا 
حصل   ،1981 العام  في  جرت  التي  االنتخابات  وفي  قائمته(. 
حزب الليكود على ما نسبته 9ر48% من أصوات سكان البلدات 
اجلمهور  أصوات  من  1ر%37  مع  باملقارنة  وذلك  التطويرية، 
توجهات  تتناول  التي  الدراسات  وتبني  مبجمله.16  اإلسرائيلي 
التصويت منذ مطلع الثمانينيات من القرن املاضي أن القارة التي نشأ 
ع التصويت لصالح الليكود  فيها الناخب تشكل معياًرا مناسًبا لتوقُّ
والوضع  املهني  والوضع  والعمر  التعليم  معايير  كانت  لو  حتى 

االجتماعي واالقتصادي ومستوى التدين حتظى بالتنظيم.17 
الليكود  بينما كان التصويت حلزب  أنه  ومن األهمية أن نالحظ 
مدى  على  واالجتماعية  الثقافية  املعارضة  أشكال  من  شكاًل  ميثل 
فترة طويلة من الزمن، فإن هذا التصويت لم يعّبر عن األيديولوجية 
هذا  ففي  الصريح.18  املزراحي  السياسي  النشاط  أو  القومية 
اخلصوص، ميثل حزب شاس – وهو حزب ديني مزراحي حريدي 
)متزمت( ُأسس في العام 1984 – االستثناء الصارخ للطابع غير 
السياسي الذي َوَسم النشاط املزراحي. فمنذ العام 1992، لم يفتأ 
في  األصوات  من   %14 –  8 نسبته  ما  على  يحصل  شاس  حزب 

االنتخابات البرملانية، وهو يلقى التأييد من الناخبني املزراحيني من 
أبناء الطبقة الدنيا )الذين ُيعتبر الكثير منهم تقليديني في توجهاتهم 
ومع  بحذافيرها(.  الدينية  بالتعاليم  يتقيدون  ال  أنهم  مع  الدينية، 
ال  خياًرا  احلزب  من  الواضحة  الدينية  الطبيعة  هذه  جتعل  ذلك، 
وجهة  يحملون  الذين  املزراحيني  الناخبني  من  الكثير  يستقطب 

علمانية أكثر من غيرهم.19 

املزراحيون ولعبة كرة القدم
فيما عدا حزب شاس، يظهر تضامن املزراحيني في السياسة إما 
بصورة ضمنية )من خالل التصويت اجلماعي ألحزاب املعارضة، 
مثاًل، وإن كان ذلك يستثني األحزاب التي تعتمد أجندة مزراحية( 
تروجها  التي  الصريحة  املزراحية  )كاألجندة  هامشية  بصورة  أو 
ولكن  القوة(.  من  محدوًدا  قدًرا  متلك  التي  الصغيرة  اجلماعات 
"الشرعية"  الصفة  من  أكبر  بدرجة  يحظى  كان  التضامن  هذا 
من  املختلفة  اجلوانب  تتسم  حيث  السياسية،  غير  الفضاءات  في 
تعبير  وتتقبل  االنفتاح  من  أكبر  بقدر  الشعبية  اإلسرائيلية  الثقافة 
هذه  على  البارزة  األمثلة  من  املوسيقى  وُتعتبر  "مزراحيوت". 
احلالة. فبحسب ما جاء على لسان الباحث موطي ريغف، أضحت 
هذه املوسيقى بحلول العقد التاسع من القرن املاضي متثل "الشكل 
وذلك  فيها"،  لبس  ال  بصورة  باملزراحيني  يرتبط  الذي  الثقافي 
بسبب "صورتها الثابتة التي مّكنتها من استقطاب العامة وتشكيل 
ثاني  القدم  كرة  متثل  وقد  الشرقيني".20  لليهود  الشعبية  املوسيقى 
أكثر اجلوانب التي تنكشف فيها هوية املزراحيني – وإن كانت تقّل 
في شعبيتها وعموميتها عن املوسيقى ألن النساء ال يشاركن فيها في 

معظم احلاالت.21 
خالل السنوات األولى التي تلت قيام دولة إسرائيل، كان معظم 

خالل السنوات األولى التي تلت قيام دولة إسرائيل، كان معظم العبي 
كرة القدم في إسرائيل من األشكنازيني لكونهم يشكلون األغلبية الساحقة 
من السكان اليهود الذين كانوا موجودين في فلسطني قبل إقامة الدولة.22 
ولكن تغّير هذا الوضع مع هجرة اليهود اجلماعية من الدول اإلسالمية 
والعربية إلى إسرائيل. فمع نهاية العقد السادس من القرن املاضي، كان ما 
يقرب من نصف الالعبني من املزراحيني )الشرقيني(،مع أنهم لم يشّكلوا 
بعُد غالبية الالعبني في الدوري املمتاز أو في املنتخب الوطني اإلسرائيلي. 
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يشكلون  لكونهم  األشكنازيني  من  إسرائيل  في  القدم  كرة  العبي 
في  موجودين  كانوا  الذين  اليهود  السكان  من  الساحقة  األغلبية 
هجرة  مع  الوضع  هذا  تغّير  ولكن  الدولة.22  إقامة  قبل  فلسطني 
فمع  إسرائيل.  إلى  والعربية  اإلسالمية  الدول  من  اجلماعية  اليهود 
نصف  من  يقرب  ما  كان  املاضي،  القرن  من  السادس  العقد  نهاية 
الالعبني من املزراحيني )الشرقيني(،23 مع أنهم لم يشّكلوا بعُد غالبية 

الالعبني في الدوري املمتاز أو في املنتخب الوطني اإلسرائيلي. 
ومع مرور الوقت، أصبح أبناء الطبقة العاملة املزراحية يهيمنون 
على مالعب كرة القدم في التجمعات السكانية اليهودية. وتظهر 
في  اإلسرائيلية  القدم  كرة  َوسم  الذي  اإلثني  والطابع  الطبقة  هذه 
احمللية.24  ملنتخباتها  البلدية  السلطات  دعم  في  جليًة  احلقبة  تلك 
وفي حتليل أعددُته في العام 1998، وجدُت عالقة طردية إيجابية 
الدعم  بني  58ر0(  نسبتها  )بلغت  اإلحصائية  الناحية  من  وداّلة 
املالي لفرق كرة القدم واحلصة النسبية لسكان البلدة أو املدينة التي 
كان سكانها ينحدرون في أصولهم من قارة آسيا أو قارة إفريقيا. 
وعلى نحو مماثل، وقفُت على عالقة طردية سلبية ودالة إحصائًيا 
كرة  لنوادي  البلدية  السلطات  تقدمه  الذي  الدعم  بني  65ر0(   -(
من  أصولهم  في  ينحدرون  الذين  للسكان  النسبية  واحلصة  القدم 
قارة أوروبا أو قارة أميركا. وبذلك، يبدو أن لعبة كرة القدم هي 
أكثر لعبة شائعة في البلدات التي يشكل املزراحيون أغلبية سكانها. 
الناحيتني  من  شة  املهمَّ اإلثنية  اجلماعات  متثيل  في  املغاالة  ُتعتبر 
شائعة.25  ظاهرة  السائدة  الرياضات  في  والسياسية  االقتصادية 
فعدا عن تأمني مسار ُيفضي إلى حتقيق النمو االقتصادي، قد يلعب 
النجاح في هذه الرياضات دوًرا ال تخفى أهميته في ترسيخ احترام 
بالذكر أن موشيه كاريف،  الذات واالعتزاز اإلثني. ومن اجلدير 
)هكيشيت  املزراحي  الدميقراطي  القوس  ائتالف  مؤسسي  أحد 

هدميوكراتيت همزراحيت(،26 اختار الشروع في تأليف كتابه حول 
الذي أحرزه مكابي  املفاجئ  باالنتصار  تتعلق  هذا االئتالف بقصة 
بلغارية(  سفارادية  أصول  من  مشجعيه  معظم  ينحدر  )الذي  يافا 
 -1976 العام  موسم  في  "الغني"  أبيب  تل  مكابي  فريق  على 
عند  بالنشاط  إحساًسا غمره  إن  كتابه  في  كاريف  ويقول   .1977
بأنه  يوحي  إحساس  وهو  الفوز،  هدف  سجلت  التي  الكرة  ركل 
إلى وجود  الهدف من دون احلاجة  املمكن إحراز ذلك  بات "من 
إستاد بيتي ومن دون احلاجة إلى توفر املوارد في مواجهة أصحاب 
الوجوه العابسة والغرور الالمتناهي. فقد رأيت عن قرب أنه كان 
من املمكن هزمية النظام. وهنا كان اإلثبات: ألبرت ليفي ]الالعب 

الذي أحرز الهدف[".27 
النشاط  الذي شهد  املاضي،  القرن  السابع من  العقد  كما شّكل 
القدم  كرة  فرق  فيها  برزت  فترًة  فيه،  اضطرابات  املزراحي 
قاعدة  واكتسبت  النجاح  من  كبيًرا  قدًرا  أحرزت  التي  اإلسرائيلية 
وبات  املزراحيني.  املشجعني  من  معظمها  في  تألفت  جماهيرية 
الشباب املزراحيون، الذي ينحدرون من الطبقة العاملة، يشكلون 
الكثير  وكان  الالعبني.  بني  بارزة  مجموعة  تدريجية  وبصورة 
مسيرتهم  في  "انعطافة  القدم  كرة  في  يرون  الشباب  هؤالء  من 
التعليمية" وقناة بديلة حلراكهم، وذلك على الرغم من أن الدراسة 
في  الوهم  يتخلله  كان  األمل  هذا  أن  أثبتت  الدافع  لهذا  املنهجية 
العام 1968، كان  إلى  يعود  معظم احلاالت.28 وفي وقت مبكر 
فريق بني يهودا، وهو فريق ميثل حي هتيكفا السكني الفقير )الذي 
يشكل املزراحيون غالبية سكانه( في جنوب تل أبيب، أول فريق 
اللتان  البطولتان  وكانت  إسرائيل.  دولة  بكأس  يفوز  "مزراحي" 
وسمتا  أخريني  فارقتني  عالمتني  السبع  بئر  هبوعيل  فريق  نالهما 

املسيرة الرياضية التي خاضها أبناء املزراحيني. 

التصحيحيني  الصهيونيني  بيتار من رحم منظمة شبيبة  فريق  ُولد  كما 
التي أسسها زئيف جابوتنسكي في العام 1923 وارتبطت في مرحلة الحقة بحزب 
التابع  القدس  وأنشأ فرع  الليكود(.  إلى حزب  )الذي حتول بعد ذلك  حيروت 
القرن  من  األربعينيات  وفي   .1936 العام  في  القدس  بيتار  فريق  بيتار  حلركة 
املاضي، انضم معظم العبي هذه الفرق إلى عضوية منظمة اإلرغون أو منظمة 
ليحي، وهو ما دفع بالسلطات البريطانية إلى طرد بعضهم من فلسطني. وفي 
الوقت الذي كان فيه هبوعيل القدس ميثل فريق املؤسسة، استقطب فريق بيتار 

جميع الدخالء واملضطهدين والضحايا.
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وقد خضع فريق هبوعيل بئر السبع، الذي يعود معظم العبيه في 
أصولهم إلى أوروبا الشرقية، لتحّول تدريجي خالل اخلمسينيات 
في  يتألف  فريق  إلى  حتول  بحيث  املاضي،  القرن  من  والستينيات 
الذي طرأ  التغيير  بالكامل. وترافق  تشكيلته من العبني مزراحيني 
على هؤالء الالعبني مع تغيير في صورة فريقهم، التي جرى التعبير 
بصورة بليغة عنها عندما هزم هذا الفريق فريق هبوعيل الرملة بتسعة 
أهداف من دون مقابل في املوسم الرياضي 1962- 1963. وقد 
من  متثل عماًل  النتيجة  أن هذه  الرملة  هبوعيل  فريق  اعتبر مشجعو 
مقالة  أشارت  بسنوات،  املباراة  هذه  وبعد  اإلثنية.  اخليانة  أعمال 
نشرت في صحيفة "معاريف" إلى أنه حتى مشجعي فريق بئر السبع 
كانوا على قناعة بأن املباريات التي جرت بني "الفريقني الشقيقني" 
في السنوات املاضية كانت تعكس عقلية "حك ظهري ألحك لك 

ظهرك" بني الالعبني الذي ترعرعوا سوية في شمال إفريقيا.29 
هو  القدم  كرة  فرق  أوساط  في  "الرائد"  املزراحي  الفريق  كان 
فريق بيتار القدس – وهذه حقيقة ال ُتعد مفاجئة بالنظر إلى العالقة 
إسرائيل.  في  والسياسة  الرياضية  احلركة  بني  جتمع  التي  احلميمة 
على  تسير  اإلسرائيلية  الرياضة  كانت  الدولة،  إقامة  قبل  فحتى 

خطى الدوائر السياسية، حيث كانت فرق املكابي تشكل جزًءا من 
التيار غير االشتراكي في الصهيونية. أما فرق هبوعيل فكانت جزًءا 
الذي كان حزب  العمال(  لنقابات  العام  الهستدروت )االحتاد  من 
العمل( يسيطر عليه. وقد  إلى حزب  بعد  فيما  مباي )الذي حتّول 
قاد هذا احلزب البالد حتى العام 1977. كما ُولد فريق بيتار من 
زئيف  أسسها  التي  التصحيحيني  الصهيونيني  شبيبة  منظمة  رحم 
العام 1923 وارتبطت في مرحلة الحقة بحزب  جابوتنسكي في 
فرع  وأنشأ  الليكود(.  حزب  إلى  ذلك  بعد  حتول  )الذي  حيروت 
القدس التابع حلركة بيتار فريق بيتار القدس في العام 1936. وفي 
األربعينيات من القرن املاضي، انضم معظم العبي هذه الفرق إلى 
عضوية منظمة اإلرغون أو منظمة ليحي، وهو ما دفع بالسلطات 
كان  الذي  الوقت  وفي  فلسطني.  من  بعضهم  طرد  إلى  البريطانية 
فيه هبوعيل القدس ميثل فريق املؤسسة، استقطب فريق بيتار جميع 
هذا  مشجعي  دائرة  وتطورت  والضحايا.  واملضطهدين  الدخالء 
املصادفة  باب  من  وليس  السياسية.  املعارضة  من  نوع  إلى  الفريق 
"إيفيل  وهو  السنوات،  تلك  مدى  على  تبّنوه  الذي  شعارهم  أن 
إلى  يشير  يكن  لم  الهستدروت"(  في  )"احلداد  بهيستدروت" 

هبوعيل حيفا: الوجه الرياضي للنخبة األشكنازية.



62

الفريق، بل إلى الهوية السياسية خلصوم فريق بيتار الرئيسيني. 
أتباعه  له  فريق  إلى  محلي  ناٍد  من  بيتار  فريق  حتول  يرتبط 
الفريق وزعماء حزب  التي جمعت بني  الوثيقة  بالعالقة  الوطنيون 
الليكود وبروز اإلجنازات الرئيسة األولى التي حققها الفريق )الفوز 
بكأس الدولة في جولة املباريات في العامني 1976 و1979( جنًبا 
الليكود  بحزب  دفعت  التي  السياسية  االضطرابات  مع  جنب  إلى 
االئتالف  أسهم  الواقع،  وفي   .1977 العام  في  احلكم  سدة  إلى 
الدميغرافي الذي مّكن حزب الليكود من االنتصار في تنامي قاعدة 
املاضي،  القرن  من  الثامن  العقد  فخالل  بيتار.30  فريق  مشجعي 
الليكود  حزب  بني  جتمع  كانت  التي  الثالثية  العالقة  تبلورت 
بقاعدة  يحظى  الفريق  أضحى  حيث  بيتار،  وفريق  واملزراحيني 
أن  إلى درجة  الليكود  كبيرة بني صفوف من صوتوا حلزب  شعبية 
الدعاية التلفزيونية التي أطلقها حزب العمل في مستهل انتخابات 
العام 1984 عرضت ممثلني مشهورين يؤدون دور مشجعي فريق 
بيتار املزراحي الذي أعلن أن اختيار حزب الليكود في املرة السابقة 
كان خطأ. وكانت الرسالة التي بعثت بها هذه الدعاية تفيد بأن املرء 
لصالح  التصويت  فعليه  وإال  بيتار،  فريق  مشجعي  من  يكون  قد 

حزب العمل. 
العقدين  خالل  بيتار  فريق  سجلها  التي  النجاحات  جعلت  لقد 
بثالث  الفوز  في  متثلت  )والتي  املاضي  القرن  من  والتاسع  الثامن 
بطوالت وبكأس الدولة ثالث مرات( منه فريًقا محبوًبا في أوساط 
األشكنازيني  من  الكثير  فيهم  مبن  املشجعني،  من  أوسع  دوائر 
فيما  شعبيته  على  حافظ  الفريق  أن  غير  العرب.  املواطنني  وحتى 
بني  الثانية"  "إسرائيل  املرات  من  مرة  في  تسميته  على  اصُطلح 
صفوف املزراحيني في البلدات التطويرية على نحو خاص. وفي 
استطالع أجراه احتاد إسرائيل لكرة القدم في العام 1997، صرح 

التطويرية بأنهم يشجعون فريق  البلدات  ما نسبته 46% من سكان 
بيتار.31 كما صرح أملوغ حازان، الالعب الشاب الذي كاد هدفه 
أن يحرم فريق بيتار من البطولة، لوسائل اإلعالم بأنه شعر باألسف 
لبيتار بعدما سجل الهدف، ولكنه كان يخشى في الوقت ذاته من 
اآلالف من مشجعي بيتار الذين حاولوا اقتحام أرض امللعب. وقد 
تل  يعمل في صحيفة "عيتون  الذي  الصحافي  أريك سيغال،  رّد 

أبيب"، على ذلك بقوله: 
هذه كذبة. لقد كنت هناك ]...[ فقد اقتحمت اجلماهير 
أرض امللعب بعد الهدف ]الذي أحرزه فريق بيتار[. وما لم 
يصرح السيد حازان به للصحافة هو أنه كان خائًفا أيًضا من 
ردة فعل جيرانه في بيت شان في املركز التجاري صباح يوم 
األحد. لم يكن ألي شخص في البلدة التطويرية أن يسامحه 

فيما لو َوَأد بطولة فريق بيتار.32
هذه  من  ينحدرون  الذين  املشجعني  معظم  من  ُيطلب  يكن  لم 
لفريقهم  والئهم  بني  االختيار  املاضي،  في  التطويرية،  البلدات 
كانت  ما  نادًرا  اخلارجية  الفرق  ألن  بيتار،  لفريق  وحبهم  احمللي 
هذه  من  فريق  كان  فقد  ذلك،  ومع  املمتاز.  الدوري  إلى  ترتقي 
الفرق اخلارجية يحرز جناًحا مؤقًتا يلقى رواًجا في وسائل اإلعالم 
من  أصحابها  يسّطرها  التي  النجاح  لقصص  دائًما  تنجذب  )التي 
املثال، لعب  القمة(. فعلى سبيل  نقطة الصفر ويصعدون بها إلى 
فريق هبوعيل يهود في الدوري املمتاز من العام 1976 حتى العام 
العامني  وبني   .1982 العام  في  الدولة  بكأس  فاز  حتى   1987
الدوري  في  يفنيه  بلدة  يفنيه  مكابي  فريق  مّثل  و1987،   1982
املمتاز. وفي العام 1994، حانت فرصة فريق بيت شان في متثيل 

بلدته بيت شان.33 
بلدة  وأفقر  أصغر  ميثل  الذي  شان،  بيت  هبوعيل  فريق  حتول 

البلدات  هــذه  من  ينحدرون  الذين  املشجعني  معظم  من  ُيطلب  يكن  لم 
التطويرية، في املاضي، االختيار بني والئهم لفريقهم احمللي وحبهم لفريق بيتار، 
ألن الفرق اخلارجية نادًرا ما كانت ترتقي إلى الدوري املمتاز. ومع ذلك، فقد 
كان فريق من هذه الفرق اخلارجية يحرز جناًحا مؤقًتا يلقى رواًجا في وسائل 
اإلعالم )التي تنجذب دائًما لقصص النجاح التي يسّطرها أصحابها من نقطة 
الصفر ويصعدون بها إلى القمة(. فعلى سبيل املثال، لعب فريق هبوعيل يهود في 
الدوري املمتاز من العام 1976 حتى العام 1987 حتى فاز بكأس الدولة في العام 
1982. وبني العامني 1982 و1987، مّثل فريق مكابي يفنيه بلدة يفنيه في الدوري 
املمتاز. وفي العام 1994، حانت فرصة فريق بيت شان في متثيل بلدته بيت شان.33 
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ناٍج  التي شاركت فرقها في الدوري املمتاز، إلى  البلدات  من بني 
في  )وبصعوبة  املمتاز  الدوري  في  مبوقعه  احتفظ  فقد  مشاكس. 
املزيد  كسب  إنه  بل  التالية،  األربعة  املواسم  خالل  كثيرة(  أحيان 
أصبح  ما  بطولة  في  أعضاؤه  شارك  بعدما  الشعبية  القاعدة  من 
وثائقي  فيلم  عن  عبارة  وهو  كالسيكًيا،  إسرائيلًيا  فيلًما  بعد  فيما 
بعنوان "بيت شان:  فيلم حربي" )1996(، الذي أخرجه دورون 
تسوبيري ورينو تسرور. وحتول هذا الفيلم الذي تتّبع مسيرة الفريق 
في املوسم الكروي 1994- 1995 إلى دراما مثالية: ففي اجلولة 
األخيرة، التي ُنظمت على إستاد كريات إليعازر، كان يتعني على 
مكابي  الغني،  اإلرث  ذا  الوطني  البطل  يهزم  أن  شان  بيت  فريق 
لنكسات  أن تعرض  الدوري. وبعد  بقاءه في  حيفا، لكي يضمن 
حيفا،  مكابي  لصالح  صفر   -2 النتيجة  وكانت  املباراة  بداية  في 
ق وحسم املباراة بفوزه على خصمه  حقق فريق بيت شان ما ال يصدَّ
بثالثة أهداف مقابل هدفني. وبعد هذا املوسم، أصبح فريق بيت 
كرة  لعبة  مشجعي  من  للكثير  بالنسبة  الثاني  احملبوب  الفريق  شان 
القدم. ولكن بعد ذلك بسنتني وعلى اإلستاد نفسه، اختار أعضاء 
معايير  من  اإلثني على عنصر جوهري  االنتماء  يقدموا  أن  الفريق 

األخالق الرياضية، وهو ما كلفهم شعبيتهم وحب جمهورهم. 

التضامن اإلثني في الرياضة
اخلطابني  كال  في  للحداثة  قوًيا  متثياًل  احلديثة  الرياضة  تشّكل 
الشعبي واألكادميي. ويرى الباحثون الوظيفيون في الرياضة بدياًل 
كالدين  عليها،  يرتكز  التضامن  كان  التي  التقليدية  للبؤر  حديًثا 
 Max( فيبر  ماكس  نظر  وجهة  على  وبناًء  والنقابات.34  واألسرة 
الرياضة   )Allan Guttman( غومتان  أالن  يعتبر   ،)Weber

هذا  وعلى  العلمي.35  والعالم  احلديث  الصناعي  للواقع  انعكاًسا 

الرياضة  بأن   )C. E. Ashworth( أشوورث  يّدعي  املنوال، 
االختالفات  جميع  فيه  تتعطل  عملي  شبه  اختباًرا  تستعرض 
التي تنجلي  الرياضية  املوهبة  باستثناء  الرياضيني،  والفروقات بني 
القدرة "احلقيقية" فيها.36 وفي معرض إشارته إلى لعبة كرة القدم 
 Christian( برومبرغر  كريستيان  يطرح  التحديد،  وجه  على 
درامًيا  متثياًل  توفر  اللعبة  إن  فيها:  يقول  فرضية   )Bromberger

اإلطار،  هذا  وفي  احلديث.  املجتمع  َتِسم  التي  األساسية  للقيم 
املوهبة واألداء واملنافسة مفهوم  القدم في تركيزها على  جتسد كرة 
"الوضع الذي يتم إجنازه" في أكثر األساليب دراميًة )وذلك على 
خالف "الوضع الذي يجري َعْزُوه ]لآلخرين["(. وهذا املفهوم 

هو أحد التجليات البارزة من جتليات احلداثة.37 
الروح  هذه  فريق  أو  فرد  أي  يتحدى  عندما  السياق،  هذا  وفي 
بالتعاطف  اإلحساس  بدافع  لعبة  في  اخلسارة  باختيار  "العلمية" 
واسعة  إدانة  موضع  السلوك  هذا  مثل  يكون  فسوف  اخلصم،  مع 
حد  في  وهذا   – الرياضية"  األخالق  "يخالف  سلوًكا  باعتباره 
َغَلب  التي  املباريات  يتذكرون  فالناس  جًدا.  خطير  اتهام  ذاته 
ومن  ويشجبونها.  ويدينونها  التنافس  على  اإلثني  التعاطف  فيها 
القدم  لكرة  العالم  كأس  دوري  في  حصل  ما  ذلك  على  الشواهد 
في سنة 1982، عندما لعبت أملانيا الغربية ضد النمسا في املباراة 
األخيرة من اجلولة األولى. وكان كال الفريقان على علم بأن فوز 
منتخب أملانيا الغربية ب�1- صفر سوف يتيح الفرصة أمام املنتخبني، 
الوقت  )في    التالية  اجلولة  إلى  للتأهل  األملانية،  يتحدثان  اللذين 
ذاته الذي يتم فيه استبعاد املنتخب اجلزائري وإعادته إلى بالده(. 
بدء  من  دقائق  عشر  بعد  هدًفا  الغربي  األملاني  املنتخب  وسجل 
ما  الالعبون  يبذل  ولم  املنتخبني  أداء  تراجع  ذلك،  وبعد  املباراة. 
في وسعهم إلحراز أهداف أخرى على مدى الدقائق ال�80 املتبقية 

وصرح ساغي كوهني، وهو أحد كبار املعلقني الرياضيني، أن كرة 
االحترام  »تخلو من  لعبة  إسرائيل هي  ما هي عليه في  القدم على 
ملعنى  ه  مشوَّ فهم  أساس  على  تقوم  فهي  التنافس.  لفكرة  احلقيقي 
اإلجناز، وهذا عار على كل شيء يفترض بالرياضة أن جتسده«. وعلى 
وجه التحديد، أشار هذا املعلق إلى حق جمهور املشجعني في التساؤل 
عما رآه العبو فريق بيت شان عندما نظروا في املرآة في صباح اليوم 
الذي خاضوا فيه تلك املباراة. وهنا يقول كوهني: »إن أمًرا واحًدا يبدو 

مؤكًدا، وهو أنهم لم يروا رياضيني«.
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من  واملرارة  بالغّصة  شعروا  الذين  املشجعون  وأطلق  املباراة.  من 
هذه املباراة اسم "لعبة االحتاد" )"Anschluss Game”( عليها 
]وذلك في إشارة إلى االحتاد السياسي )Anschluss( الذي نشأ 
بني أملانيا النازية والنمسا في العام 1938[. وال تزال هذه املباراة 
لكرة  العالم  كأس  تاريخ  في  املخزية  املباريات  أكثر  إحدى  تعتبر 

القدم. 
وفي سياق مشابه، خلص املعلق الرياضي إيال ليفي في صحيفة 
حزيًنا  "يوًما  متثل  أنها  على  بيتار  شان-  بيت  مباراة  "معاريف" 
إنها كانت رياضة،  القدم. فال يجوز ألي شخص أن يقول  لكرة 
ألنها لم تكن كذلك."38 وصرح ساغي كوهني، وهو أحد كبار 
املعلقني الرياضيني، أن كرة القدم على ما هي عليه في إسرائيل هي 
لعبة "تخلو من االحترام احلقيقي لفكرة التنافس. فهي تقوم على 
ه ملعنى اإلجناز، وهذا عار على كل شيء يفترض  أساس فهم مشوَّ
املعلق  هذا  أشار  التحديد،  وجه  وعلى  جتسده".  أن  بالرياضة 
بيت  فريق  التساؤل عما رآه العبو  املشجعني في  إلى حق جمهور 
شان عندما نظروا في املرآة في صباح اليوم الذي خاضوا فيه تلك 
وهو  مؤكًدا،  يبدو  واحًدا  أمًرا  "إن  كوهني:  يقول  وهنا  املباراة. 

أنهم لم يروا رياضيني".39 
"مشكلة  على  يده  وضع  الذي  الوحيد  كوهني  ساغي  يكن  لم 
ثقافية" في هذا املضمار، عندما ملّح إلى أن مباريات كرة القدم على 
املجتمع  إلى  إشارة ضمنية  )في  إسرائيل  به في  ُتؤدى  الذي  النحو 
إفرات،  فأمير  بعمومه كذلك( تشّكل نكسًة وتخلًفا.  اإلسرائيلي 
يستذكر  أحرونوت"،  "يديعوت  صحيفة  في  الرياضي  الكاتب 
مت في الدوري اإلنكليزي، حيث يحارب العبو  املباريات التي ُنظِّ
الفريقني املشاركني كما لو كانوا ُأسوًدا حتى لو كانت نتيجة املباراة 
ال تنطوي على أية أهمية على اإلطالق. وفي هذا السياق، يقول 
إفرات بأنه "إذا كان لألخبار التي َتِرُدنا من إنكلترا أن تعلمنا شيًئا، 
أوساط  في  املهم  باألمر  هو  ليس  مضمون  مكانك  أن  حقيقة  فهو 
العبني  بصفتهم  شان  بيت  فريق  العبو  يتصرف  فلم  الالعبني. 
يوم أمس. وهذا ما يستوجب إخضاعهم للمساءلة واحملاسبة عن 
عدد  في  فوهورليس  أفيعاد  وهو  آخر،  معلق  وكتب  أدائهم."40 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي صدر في ذلك اليوم: "لقد 
كان يوم أمس مصيبًة بالنسبة لي. فمن وجهة نظري، وصلت لعبة 
أدفن  لو كنت  لقد دفنُتها كما  نهايتها.  إلى  القدم في إسرائيل  كرة 

كلًبا، بل إني أعتبرها ميتة بالكامل".41 
وهما  األشكنازيني،  طائفة  من  وإفرات  فوهورليس  ينحدر 
الثمن  دفع  الذي  املنافس  أبيب  تل  هبوعيل  فريق  مشجعي  من 
البلدة  الذين يقطنون في  املزراحيني  قام بني  الذي  التحالف  بسبب 
التطويرية وفريق بيتار. ومما ال يبعث على الدهشة أن مباراة "رباط 
فريق  مشجعي  أوساط  في  غاضبة  أفعال  ردود  أثارت  احلذاء" 
هبوعيل تل أبيب، الذين يصنفون فريق هبوعيل بيت شان على أنه 
العدو اللدود األول لهم. ويشير هؤالء على وجه اخلصوص إلى 
يزال  املباراة. وال  في هذه  اقترف سلوًكا مخزًيا  الذي  إيتان طيب 
يوًما  باعتباره   1998 أيار   2 يوم  يتذكرون  املشجعني  هؤالء  بعض 
 )CD( مخزًيا وشائًنا. وفي هذا السياق، عرض قرص مضغوط
في  أبيب  تل  هبوعيل  فريق  جمهور  من  مشجعون  ووزعه  أنتجه 
وتضمنت  عنيفة  جد  كلمات  على  اشتملت  أغاني   2000 العام 
تهديدات صريحة بقتل طيب. وقد أفصح طيب، عندما سئل عن 
ردة فعله جتاه هذه التهديدات، عن أن كراهيته لفريق هبوعيل تل 

أبيب تضرب في جذورها إلى تاريخ طويل: 
أريد أن أوضح أمًرا. لقد كرهُت فريق هبوعيل تل أبيب قبل فترة 
طويلة من ذلك احلدث. إنني أكرههم منذ أن امتلكت القدرة على 
أنني  البلد  هذا  في  للرأي  استطالع  أي  يثبت  وسوف  التذكر... 
على حق، وأن هذا الفريق هو الفريق املكروه أكثر من غيره هنا. 
إنه يوالي تيار اليسار في سياسته – فقد ُعرف عن فريق هبوعيل تل 
أبيب أنه "رائد الهستدروت وحزب العمل" منذ اليوم األول الذي 

ُأسس فيه.42
عن  يعّبر  شان،  بيت  في  وترعرع  ُولد  الذي  طيب،  كان  لقد 
التطويرية. وكما  البلدات  أبناء  الكثير من  فيها  التي شاركه  املرارة 
سياسات  على  بالالئمة  املزراحيني  من  الكثير  ينحي  أعاله،  رأينا 
حزب العمل بسبب ما يشهده املجتمع اإلسرائيلي من تقسيم طبقي 
إثني. وفي ميدان كرة القدم، جعل هذا السخط من فريق هبوعيل 
تل أبيب فريًقا غير محبوب، وال سيما في البلدات التطويرية وبني 

صفوف املزراحيني بصفة عامة. 
فعلى سبيل املثال، ُأجريت مقابلة مع مشجع من مشجعي فريق 
في  يهودا(  بني  فريق  )وهو  تشكيلته  في  املزراحيون  يغلب  آخر 
صحيفة "عيتون تل أبيب" عقب املواجهات العنيفة التي اندلعت 
بني جمهور بني يهودا وجمهور هبوعيل تل أبيب، حيث وصف 
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فريق هبوعيل تل أبيب على النحو التالي: 
يشكلون  ��ا  دائ��مً إنهم  هبوعيل.  مشجعي  ل  حتمُّ ميكن  ال 
إنهم  حقيقيون.  و"أوروب���ي���ون"  متأنقون  وه��م  النخبة، 
ميلكون هذه النظرة املتعالية. وهم يقولون لك في وجهك أن 
طريقتهم هي الطريقة الصحيحة... أن اللون األبيض هو 
اللون اجلميل. هم من اليسار ونحن من اليمني، هم أغنياء 
وسيمون  هم  فاشلون،  ونحن  ناجحون  هم  فقراء،  ونحن 

ونحن بشعون.43 
وفيما بدا أنه يؤكد على األساس اإلثني الذي تقوم عليه العداوة 
كان  إذا  عما  سئل  عندما  نفسه  املشجع  هذا  رّد  ل�"املتأنقني"، 
يكاد  ال  نحو  وعلى  القدس،  بيتار  مشجعي  على  احلجارة  سيلقي 
تضرب  ال  – أنت  األكبر  شقيقنا  هو  بيتار  جننت؟  "هل  يصدق: 
ثبت  األخير  التصريح  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  عائلتك".  أفراد 
فإن  "الشقيقني"،  بني  العنيفة  الصدامات  اندلعت  بعدما  خطؤه 
هبوعيل  فريق  فال ميلك  في مضمونه.  أهمية  يحمل  اخلطاب  هذا 
بني  فريق  "شقيق"  أنه  على  إليه  ُينظر  لكي  فرصة  أية  أبيب  تل 
فاقت  احلذاء"،  "رباط  مباراة  وفي  القدس.  بيتار  فريق  أو  يهودا 
هذه التفضيالت التي تقوم على أساس إثني- سياسي على معايير 
على  استفهام  عالمة  ووضعت  أولويتها،  في  الرياضية  األخالق 
الصفة الشرعية التي يتحلى بها طيب على وجه اخلصوص وفريق 

بيت شان برّمته. 
هناك بعد آخر للغضب الذي توّلد جتاه فريق بيت شان. فاخلطاب 
يتعامل  للرياضة احلديثة  الفلسفية  الذي يوفر األسس  احلداثي نفسه 
وفي  احلديثة.  القومية  واملجتمعات  الشعب  دولة  ظهور  مع  كذلك 
هذا السياق، تعتبر الهويات اإلثنية القومية الفرعية مبثابة بقايا املاضي 
ما قبل احلداثي الذي سيتحلل بالتدريج في سياق العملية احلداثية.44 
هوية  املزراحية  الهوية  أن  املهيمن  اخلطاب  يعتبر  إسرائيل،  وفي 
شاروت  وستيفن  رفائيل  بن  إليعازر  أجراها  دراسة  وفي  "إثنية". 
في أواخر العقد الثامن من القرن املاضي، مثاًل، ظهر األشكنازيون 
ضمن  "املزراحيم"  تعريف  إلى  مييلون  أنهم  على  اإلسرائيليون 
اإلسرائيلية.  الثقافة  ثقافتهم هي  بأن  يسّلمون  وأنهم  إثنية  معطيات 
على"  احلداثة  "تطرأ  بأن  توقعهم  هؤالء  أبدى  ذلك،  عن  وفضاًل 
الطوائف "اإلثنية" التي تنحدر من منطقة الشرق األوسط من خالل 
وبعبارة  اإلثنية".54  "غير  األصيلة  ثقافتهم  ميثل  أنه  يرون  ما  تبّني 

أخرى، إن "حداثة" دولة الشعب هي ما ينزع الصفة الشرعية عن 
التعبيرات السياسية التي تشير إلى الهوية اإلثنية. 

وسيلًة  كثيرة  حاالت  في  الرياضة  ُتعتبر  النظرة،  هذه  ومبوجب 
متجانس.  قومي  مجتمع  ولبلورة  اإلثنية  االختالفات  لتخطي 
ومع ذلك، فإن تصرف فريق هبوعيل بيت شان لم يرفض معايير 
التي  الكامنة  القوة  أثبت  إنه  بل  فحسب،  الرياضية  األخالق 
يكن  ولم  اإلسرائيلي.  املجتمع  داخل  اإلثنية  االنقسامات  َتِسم 
األيديولوجية  مع  يتناقض  كان  ألنه  ترحيب  موضع  التذكير  هذا 
"احلديثة"  الذاتية  للصورة  تهديد  أنه  على  إليه  وُينظر  الصهيونية 

إلسرائيل. 
فّسروا مباراة  الذين  املعلقني  أولئك  أن  املصادفة  باب  وليس من 
"رباط احلذاء" على أنها تعبير عن التضامن اإلثني كانوا هم أنفسهم 
نوريئيل،  فيهودا  صريحة.  مزراحية  سياسية  هوية  مع  متوحدين 
واحد  هو  األشكنازيني،  وفرق  "السوداء"  الفرق  بني  ميز  الذي 
من هؤالء. وعلى نحو مماثل، ذكر موشيه كاريف، أحد مؤسسي 
مع  املستتر  غير  "التعاطف  املزراحي،  الدميقراطي  القوس  ائتالف 
فريق بيتار القدس في أوساط العبي فريق بيت شان".46 ومما يثير 
اهتمام املرء أنه بعد ثالث سنوات مضت على تلك املباراة، اعترف 
طيب أنه هو والعبون آخرون من فريق بيت شان أحجموا عن بذل 
جهودهم في املباراة بعد أن تقلصت النتيجة وتعادل الفريقان. وقد 
أصدر  الذي  ليفي،  أفي  الفريق،  مدير  على  بالالئمة  طيب  أنحى 
تعليماته لالعبني بالتراجع في أدائهم، ولكنه لم يذكر السبب الذي 

كان يقف وراء هذا التصرف.47

اخلامتة
على الرغم من أن الهوية اإلثنية املزراحية تنطوي على دالالت 
ُتترجم   ما  نادًرا  أنها  إال  السياسة اإلسرائيلية،  إغفالها في  ال ميكن 
إلى نشاط سياسي صريح وواسع النطاق. وبداًل من ذلك، لم يزل 
الشعور بالتضامن املزراحي كامًنا في احليز السياسي أو أنه اكتسب 
من  القدم  كرة  لعبة  ُتعتبر  الذي  الشعبية،  الثقافة  ميدان  في  أهمية 
أهم جتلياته. ومن الناحية النظرية، ال ينسجم التضامن اإلثني مع 
األيديولوجية الصهيونية والبنية التحتية الفلسفية األساسية للرياضة 
احلديثة. وطاملا كانت جتليات الهوية اإلثنية املزراحية محصورة في 
حتظى  فهي  القدس،  بيتار  فريق  قبيل  من  لفرق  املشجعني  تأييد 
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بتسامح واسع النطاق من جانب اجلمهور العام. ومع ذلك، فحاملا 
التي  املنافسة  أنه يفوق في قوته وسطوته روح  التعاطف  أثبت هذا 
اعتباره  جرى  فقد  الرياضية،  األخالق  في  جوهرًيا  عنصًرا  تعتبر 

على أنه جرمية خطيرة. 
بعد مباراة "رباط احلذاء"، لم يخضع فريق هبوعيل بيت شان 
لعقوبة بصورة رسمية – على الرغم من أنه خضع لعقوبة قاسية مع 
ذلك. ففي املوسم التالي، عانى هذا الفريق من سلسلة من الهزائم 
بالفريق  مرًة  ُيعرف  كان  الذي  شان،  بيت  فريق  بات  وقد  امُلذلة. 
في  القدم  كرة  جمهور  من  الكثيرين  أوساط  في  الثاني  احملبوب 
ر في وسائل اإلعالم على أنه أسوأ مثال على جماعة  إسرائيل، ُيصوَّ
تسلك سلوًكا "غير رياضي"، وذلك على الرغم من أن كرة القدم 
اإلسرائيلية كانت قد شهدت حاالت أخرى من الفساد اخلطير. فقد 
يستطع هذا  ولم  للفريق،  مُتنح  كانت  التي  املالية  التبرعات  توقفت 
الفريق احملافظة على بقائه في الدوري املمتاز. وبعد أربع سنوات 
مضت على املباراة املذكورة، صرح أوري سويسا، الذي كان يعمل 
في منصب مدير املعدات في الفريق، ملراسل صحيفة "هآرتس": 
داخله.  من  الفريق  املباراة[  ]هذه  قّوضت  روحنا.  فقدنا  لقد 
التي كانت تقف  – روح فريقنا، والقوة احلقيقية  انقضى كل شيء 
أنك مكروه وحتترق في  إنك تشعر  بيت شان.  وراء دافع هبوعيل 
داخلك في جميع أرجاء البالد... في وقت من األوقات، وبعد 
أن خضنا مباراة خارج البالد، كان علينا أن نتخّير بني الدعوات التي 
ُوجهت إلينا حلضور حفالت العشاء. ولكننا تعرضنا للنبذ منذ تلك 

املباراة.48  
كان فريق هبوعيل بيت شان، قبل هذه املباراة املصيرية، يحافظ 
متتالية.  مواسم  أربعة  مدى  على  املمتاز  الدوري  في  موقعه  على 
إلى  الفريق  مركز  تراجع  املباراة،  على  سنوات  ثماني  مضّي  وبعد 
الدوري اخلامس وكان ثاني أدنى فريق في تسلسله. وفي شهر آب 
2006، قررت بلدية بيت شان - اجلهة الوحيدة التي واصلت دعم 
الفريق - حله بسبب الديون الضخمة التي تراكمت عليه. رمبا لم 
يكن يدور في خلد مشجعي فريق بيت شان احتمال وصول الفريق 
في  بيتار  لفريق  والتهليل  الهتاف  في  شرعوا  عندما  املآل  هذا  إلى 
الدقيقة الستني من عمر تلك املباراة احلاسمة التي جرت في يوم 2 

أيار 1998.
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