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مسيرة األعالم من وجهة نظر صهيونية: من انتصار 

علماني إلى هيمنة قومية - دينية

ت
سا

درا

خلدون البرغوثي *

شــكلت مســرة األعــالم »أو رقصــة األعالم« حســب التســمية 

الرســمية لهــا، حالــة شــحن وتوتــر غــر مســبوقة يف فلســطني 

بشــكل عــام، ويف مدينــة القــدس - التــي باتــت مركــز الــراع 

ــرة  ــاءت مس ــاص. وج ــكل خ ــي - بش ــطيني اإلرسائي الفلس

األعــالم بعــد مواجهــات وعمليــات قمــع واقتحامــات وحمــالت 

ــالل  ــة خ ــة خاص ــة املقدس ــبوقة يف املدين ــر مس ــاالت غ اعتق

ــهاد  ــة استش ــداث خاص ــن أح ــاله م ــا ت ــان، وم ــهر رمض ش

ــى  ــي ع ــداء وح ــن اعت ــدث م ــا ح ــة وم ــو عاقل ــرين أب ش

ــد  ــل التصعي ــا قب ــواء م ــابه أج ــواء تش ــادت أج ــا. وس جنازته

العســكري يف أيــار 2021، لكــن امتنــاع الفصائــل الفلســطينية 

يف قطــاع غــزة عــن التصعيــد رًدا عــى مســرة األعــالم يف القدس 

ــا  ــى م ــز ع ــاء الركي ــر يف إبق ــكل كب ــاهم بش ــام، س ــذا الع ه

ــدس. ــدث يف الق يح

تســتعرض هــذه املقالــة، التطــور التاريخــي ملســرة األعــالم 

مــن ناحيــة ومــن يقــف وراءهــا تنظيًمــا ودعًمــا. كيــف بــدأت 

املســرة باعتبارهــا انتصــاًرا عســكريًا بدايــة لحكومــة يقودهــا 

اليســار العلمانــي )حــزب العمــل(، لتصبــح يف النهايــة حكــًرا 

عــى الصهيونيــة الدينيــة. وتــربز هــذه املقالــة أيًضــا التحــوالت 

التــي طــرأت عــى املشــهد اليهــودي يف القــدس بشــكل خــاص، 

ــة  ــار الصهيوني ــل انتش ــي يف ظ ــور العلمان ــع الحض وتراج

ــك  ــام. كذل ــكل ع ــة بش ــاص، والحريدي ــكل خ ــة بش الديني

ــة  ــارات الديني ــل التي ــى يف داخ ــدل حت ــة الج ــاول الدراس تتن

اليهوديــة حــول مســرة األعــالم، ومواقــف اليســار منهــا أيًضا.

ما هي مسيرة األعالم؟
مــع انــدالع حــرب 1967 رشع الجيــش اإلرسائيــي بعمليــة 

عســكرية الحتــالل الجــزء الرشقــي مــن مدينــة القــدس 

ــران  ــن حزي ــابع م ــة، ويف الس ــم األردني ــت الحك ــذي كان تح ال

ــش  ــاط( يف الجي ــني )احتي ــواء املظلي ــد ل ــن قائ عــام 1967 أعل *باحث وصحايف متخصص يف الشأن اإلرسائييل.
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ــلكي  ــال الالس ــام االتص ــرب نظ ــور ع ــاي ج ــي مردخ اإلرسائي

تمكــن الجيــش اإلرسائيــي مــن احتــالل املســجد األقــى قائــاًل 
ــا«.1 ــكل بأيدين ــل الهي إن »جب

ــن  ــالن ع ــذ اإلع ــدس، »من ــالل يف الق ــة االحت ــز مكان ولتعزي

إقامــة إرسائيــل أصبحــت القــدس )بحســب املفهــوم والتعريــف 

ــدس  ــل الق ــت إرسائي ــا احتل ــل. ومل ــة إرسائي ــي( عاصم اإلرسائي

الرشقيــة أعلنــت عــن تحقيــق وحــدة القــدس بشــطريها، وأنهــا 

أصبحــت عاصمــة إرسائيــل األبديــة والواحــدة التــي لــن تتجــزأ. 

ويتــم إحيــاء يــوم توحيــد القــدس يف احتفــاالت دينية ورســمية، 

ــم  ــى، وتنظ ــط املبك ــد حائ ــة عن ــوس ديني ــم طق ــث تنظ بحي

ــرى  ــي، وتج ــل الصهيون ــا العق ــي ابتدعه ــدس الت ــرة الق مس

ــود اإلرسائيليــني الذيــن ســقطوا يف  ــاء ذكــرى الجن مراســم إحي
ــران 1967«.2 معــارك القــدس، وخاصــة يف حــرب حزي

ففــي 27 حزيــران 1967، »صادقــت القوانــني التــي أقرهــا 

الكنيســت عــى توحيــد القــدس عمليًــا ومنــح رشعيــة للقانــون 

ــذه  ــت ه ــدة«. وتضمن ــة املوح ــطح املدين ــي يف كل مس اإلرسائي

القوانــني تغيــر الحــدود البلديــة ملدينــة القــدس، بمــا يضاعــف 

ــدس  ــطينيي رشق الق ــح فلس ــرات، ومن ــالث م ــاحتها ث مس

مكانــة مقيمــني دائمــني. كمــا تضمنــت القوانــني هــذه اعتمــاد 

ــدس،  ــد للق ــوم عي ــربي كي ــم الع ــب التقوي ــار حس ــوم 28 أي ي

ــعب  ــني الش ــة ب ــة الخاص ــة التاريخي ــل العالق ــذي يمث وال

ــت  ــن الكنيس ــام 1980 س ــدس. ويف الع ــة الق ــودي ومدين اليه

ــر  ــذي »أق ــل، ال ــة إرسائي ــدس عاصم ــاس: الق ــون أس قان

ــات  ــر مؤسس ــل ومق ــة إرسائي ــة دول ــي عاصم ــدس ه أن الق

ــون  ــى قان ــت ع ــادق الكنيس ــم«. ويف 23 آذار 1998 ص الحك

ــب  ــار حس ــوم 28 أي ــر ي ــذي أق ــنة 1998 ال ــدس لس ــوم الق ي

ــدس  ــة الق ــه مدين ــررت في ــذي ح ــوم ال ــربي، الي ــم الع التقوي
ــي. 3 ــوم وطن ــتة، كي ــام الس ــرب األي ــد ح بع

مسيرة األعالم
يشــر مــدرس مــادة التلمــود يف جامعــة بــار إيــالن 

الربوفســور جيفــري وولــف، إىل أن االحتفــال األول بعــد 

احتــالل القــدس كان يف العــام نفســه، وكان عبــارة عــن تجمــع 

ــاؤوا أن  ــم يش ــرباق( ول ــط ال ــي )حائ ــط الغرب ــاحة الحائ يف س
ــي(.4 ــه )للتباه ــا في ــال مبالًغ ــون االحتف يك

لكــن وولــف يشــر أيًضــا إىل مــا يصفهــا بـ«الجــذور األعمق 

ملســرة األعــالم يف التاريــخ اليهــودي«، ويحــاول وولــف الربــط 

ــدس  ــه زوار الق ــوم ب ــذي كان يق ــج« ال ــميه »الح ــا يس ــني م ب

مــن جميــع أنحــاء العالــم ويصّلــون خــالل طوافهــم عنــد كل 

بوابــة مــن بواباتهــا.

ويبــدو أن وولــف يريــد ترســيخ فكــرة أن مســرة األعــالم 

ليســت أمــًرا مســتحدثًا مرتبًطــا باحتــالل املدينــة عــام 1967، 

بــل لهــا جــذور يهوديــة قديمــة، تــربر إحيــاء هــذه املســرة يف 

الوقــت الحــارض.

تشــر املصــادر العربيــة إىل أن بدايــات مســرة األعــالم كانت 

ــفي  ــام تس ــن الحاخ ــادرة م ــة، وبمب ــر منظم ــوائية وغ عش

يهــودا كــوك حــني كان يســتضيف »احتفــال تحريــر القــدس« 

ــال  ــي االحتف ــم ينته ــاراف«، ث ــركاز ه ــة »م ــة الديني يف املدرس

ــون«.  ــون ويغن ــث »يرقص ــي حي ــط الغرب ــرة إىل الحائ بمس

بعــد ســنوات عــدة مــن املســرات األوىل التــي نظمتهــا مدرســة 

»مــركاز هــاراف«، تــم توســيع دائــرة املشــاركني عــرب دعــوة 

مؤسســات دينيــة وتعليميــة أخــرى للمشــاركة يف املســرة، وتــم 

نقــل وقــت االحتفــال مــن ســاعات الليــل إىل النهــار يف العــام 
ــر.5 ــر وأكث ــدأ يتحــول االحتفــال إىل شــعبي أكث 1974، وب

وتنطلــق مســرة األعــالم مــن القــدس الغربيــة، لتنتهــي يف 

»حائــط الــرباق«، الجــدار الغربــي للمســجد األقــى. وعــادة ما 

تنقســم عنــد أســوار البلــدة القديمــة، وتتغــر بعــض مداخــل 

املســرة حســب الظــروف األمنيــة، خاصــة يف الســنوات األخــرة، 

ــب  ــاراتها لتجن ــن مس ــود م ــاب العم ــتثنى ب ــا كان يُس فأحيانً

وقــوع صــدام بــني املشــاركني يف املســرة والفلســطينيني 

ــة. املقيمــني يف الحــي اإلســالمي يف املدين

ــن  ــا، لك ــني ألًف ــو ثالث ــرة نح ــارك يف املس ــا يش ــادة م وع

ــدد  ــد ع ــة تقيي ــة اإلرسائيلي ــت الرشط ــايل حاول ــام الح يف الع

املشــاركني بســتة عــرش ألفــا فقــط، ثمانيــة آالف مــن الذكــور 

ــة  ــؤدون رقص ــث ي ــود حي ــاب العم ــاًرا إىل ب ــلكون مس يس

األعــالم، ثــم يعــربون الحــي اإلســالمي يف طريقهــم إىل ســاحة 

تشــير المصــادر العبريــة إلــى أن بدايــات مســيرة األعــالم كانــت عشــوائية وغيــر 

يســتضيف  كان  حيــن  كــوك  يهــودا  تســفي  الحاخــام  مــن  وبمبــادرة  منظمــة، 

ينتهــي  ثــم  هــاراف«،  »مــركاز  الدينيــة  المدرســة  فــي  القــدس«  تحريــر  »احتفــال 

ويغنــون«. »يرقصــون  حيــث  الغربــي  الحائــط  إلــى  بمســيرة  االحتفــال 
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ــة  ــدة القديم ــن البل ــاث يدخل ــن اإلن ــة آالف م ــرباق، وثماني ال

ــرباق  ــل إىل حــي األرمــن وصــواًل إىل ســاحة ال ــاب الخلي مــن ب

ــر  ــك تش ــع ذل ــزي. م ــال املرك ــم االحتف ــث ينظ ــا، حي أيًض

صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، إىل أن عــدد املشــاركني يف املســرة 

تجــاوز خمســني ألًفــا، تخللتهــا اعتــداءات عــى الفلســطينيني يف 

ــدة القديمــة، وعــى مركباتهــم يف الشــوارع املحيطــة بهــا،  البل

ــة  ــا«. وحرك ــا« و«الهاف ــي »ال فاميلي ــطاء يف حركت ــا نش نفذه

»ال فاميليــا« تضــم مشــجعي فريــق »بيتــار يروشــاليم« لكــرة 

القــدم، وهــي معروفــة بخطابهــا العنــري وســلوكها العنيــف 

ــة  ــة مناهض ــي منظم ــا« ه ــة »الهاف ــا حرك ــرب. أم ــد الع ض

للعــرب بمــا يف ذلــك الــزواج املختلــط بــني يهــود وفلســطينيني، 

ــدارس  ــس وم ــراق كنائ ــات إح ــا يف هجم ــورط أعضاؤه وت

ــود. ــرب واليه ــمل الع ــة تش مختلط

وقــال يائــر لبيــد خــالل توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة 

إن احتفــاالت »يــوم القــدس« اســتولت عليهــا مجموعــات مثــل 

“ال فاميليــا“ و«الهافــا« وحولــوا هــذا اليــوم إىل »يــوم كراهيــة« 

كمــا نقلــت عنــه صحيفــة »تايمــز أوف إرائيــل«.

ويف الشــعارات التــي يُطلقهــا مشــاركون يف املســرة، مــا ينم 

عــن حجــم العنريــة تجــاه الفلســطينيني والعــرب واملســلمني. 

أكثــر الشــعارات ترديــًدا هــو »املــوت للعــرب« ويُطلــق بشــكل 

جماعــي خاصــة يف املواقــع التــي يكــون يف تواجــد فلســطيني. 

ــدس  ــعار »الق ــات«، وش ــد م ــارة »محم ــررون عب ــك يك كذل

ــم« يف  ــرق قراه ــعفاط« و«لنح ــرق ش ــوات إىل »ح ــا«، ودع لن

إشــارة إىل االعتــداءات املســماة هجمــات »تدفيــع الثمــن« التــي 

تســتهدف قــرى الفلســطينيني وممتلكاتهــم، وخــالل أحــد هــذه 

االعتــداءات أحــرق حتــى املــوت ثالثــة مــن أفــراد أرسة دوابشــة 

عــام 2015 يف قريــة دومــا قــرب نابلــس. ولوحــظ يف املســرة 

األخــرة إشــارة املســتوطنني إىل استشــهاد شــرين أبــو عاقلــة 

ــني  ــا الصحافي ــدة مخاطبً ــرات ع ــماتة وم ــم  بش ــول أحده بق

ــرين  ــت... ش ــرين مات ــرة »ش ــون املس ــوا يغط ــن كان الذي

ــا.. شــرين ماتــت... شــرين ماتــت«. ماتت..القــدس لن

وتحظــى هــذه املســرة بتمويــل مــن جمعيــة »عــام كالبيــا« 

ــدس ووزارة  ــة يف الق ــة اإلرسائيلي ــتيطانية والبلدي ــة االس الديني

الربيــة والتعليــم اإلرسائيليــة ورشكــة تطويــر وإعــادة تأهيــل 

فلسطينيون يتصدون الستفزازات مشاركني يف مسرة األعالم يف أيار 2022.  )وكاالت(
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الحــي اليهــودي، ووصــل حجــم التمويــل عــام 2018 إىل نحــو 

300 ألــف دوالر.

»مركاز هاراف« نقطة انطالق المسيرة 
و»صهينة فكرة الخالص«

ــا  ــها بأنه ــّرف نفس ــة تع ــة ديني ــاراف«، مدرس ــركاز ه »م

ــك  ــة، كذل ــا مكان ــة«،   وأعاله ــة الصهيوني ــدارس الديني »أم امل

ــة.  ــة الديني ــور الصهيوني ــواء جمه ــة ل ــها حامل ــرب نفس تعت

يتــوىل خريجوهــا مواقــع يف مســتويات مختلفــة، مــن املناصــب 

ــش  ــادة يف الجي ــة وق ــب العام ــس واملناص ــة والتدري الحاخامي

ويف األكاديميــا وغرهــا. وســاهم رجــال الديــن اليهــودي الــذي 

ــة،  ــات املــدارس واملؤسســات الديني ــح مئ تخرجــوا منهــا يف فت

ــة  ــة الديني ــى الحرك ــة ع ــذه املدرس ــرًا له ــًرا كب ــرك أث ــا ت م

القوميــة، لدرجــة اعتبــار املدرســة ذاتهــا حركــة دينيــة قوميــة 

ــام  ــام أبراه ــها الحاخ ــا مؤسس ــا لرؤي ــا تحقيق ــة بذاته قائم

ــا  ــو فعليً ــوك ه ــوك )1865 – 1935(. وك ــني ك ــحق هكوه إس

ــى يف  ــي تتج ــة، الت ــة الديني ــرة الصهيوني ــي لفك األب الروح

ــة يف  ــي والصهيوني ــوم الدين ــالص يف املفه ــني الخ ــط ب الرب

ــيايس. ــوم الس املفه

يرتبــط »الخــالص« بالشــتات الذي يعتــربه املتدينــون اليهود 

عقابـًـا عــى خطاياهــم، وأّن اللــه ســيخّلص اليهــود من الشــتات 

يف املســتقبل املجهــول، لكــن عليهــم أّن يتوبــوا عــن الخطايــا.... 

وهــذا يعنــي أّن الشــتات ال ينتهــي قبــل مجــيء املســيح، لذلــك 

كانــت التيــارات الدينيـّـة الالصهيونيــة، خصوًصــا الـ»حريديم«، 

ــودّي  ــتات اليه ــع الش ــة لجم ــة يهوديّ ــيس دول ــارض تأس تع
قبــل مجــيء املســيح.6

ــة  ــن التوب ــا ع ــّوًرا مختلًف ــى تص ــوك تبن ــام ك ــن الحاخ لك

ــه  ــل إىل أرض ــعب إرسائي ــودة ش ــى أّن ع ــاس ع ــوم باألس يق

وخالصــه القومــّي هــي التوبــة، ثــم تبنــى كــوك االبــن، الــذي 

ــة الدينيــة، ورئيــس  أصبــح القائــد الروحــّي البــارز للصهيونيّ

»مــركاز هــراف«، هــذا التوّجــه، معتــربًا أّن قيــام دولــة 

ــودة  ــودّي، وع ــالص اليه ــة يف الخ ــة مركزيّ ــل« مرحل »إرسائي

ــو  ــامرة«، ه ــودا والس ــتيطان يف »يه ــل واالس ــود إىل إرسائي اليه
ــالص.7 ــذا الخ ــات ه ــّم محط ــن أه م

بهــذا نجــح كــوك يف ربــط فكــرة الخــالص الدينــي 

ــتات  ــع ش ــيلة لجم ــة وس ــربًا أن الصهيوني ــة، معت بالصهيوني

اليهــود، ليســاهم ذلــك يف الوصــول إىل الغايــة وهــي الخــالص، 

ــا لــدى معظــم  فبــات قيــام دولــة إرسائيــل )الــذي كان محرًم

الحريديــم، وال يــزال كذلــك لــدى حركــة ناتــوري كارتــا مثــاًل(، 

رافعــة بالنســبة الصهيونيــة الدينيــة تحقــق الشــتات للوصــول 

ــالص. ــيح، فالخ ــودة املس إىل ع

بدايات مسيرة األعالم
ــيه راز  ــايف منش ــور للصح ــاري مص ــر أخب ــر تقري يظه

ــا  ــخ 1976/5/28، م ــة بتاري ــاة 11 العربي ــيف القن يف أرش

ــا  ــا له ــي دع ــايل الت ــكلها الح ــرة األوىل بش ــون املس ــد تك ق

ــي  ــه. ويوح ــن مريدي ــا اآلالف م ــارك فيه ــوك، وش ــام ك الحاخ

ــره  ــذي يظه ــكل ال ــذا الش ــدث به ــر إىل أن الح ــص التقري ن

التقريــر كان األول مــن نوعــه، فقــد »امتــألت شــوارع القــدس 

ــاآلالف  ــأة ب ــل فج ــف اللي ــد منتص ــاعات بع ــورة يف س املهج

مــن مريــدي ومعجبــي الحاخــام تســفي يهــودا كــوك بعــد أن 

ــه إىل  ــص والتوج ــاء والرق ــوب الغن ــول وج ــه ح ــمعوا أقوال س

الحائــط الغربــي. وانضــم لهــم بفــرح رئيــس األركان الجنــرال 

مردخــاي جــور، وإىل جانــب الحاخــام كــوك وآالف املشــاركني 

ــن  ــوده الذي ــض جن ــه بع ــا كتب ــض م ــس األركان بع ــرأ رئي ق
ــة«.8 ــالل املدين ــاركوا يف احت ش

ــا إىل  ــا وصلن ــال الحاخــام كــوك خــالل املســرة »... إنن وق

ــم  ــوة يف العال ــد ق ــا... ال توج ــا إىل بيتن ــد وصولن ــا، وبع بيتن
ــه«.9 ــتبعدنا عن س

ويظهــر أرشــيف هيئــة البــث اإلرسائيليــة احتفــاالت »يــوم 

ــا. ــة 1977 و1978 أيًض القــدس« يف األعــوام التالي

مــع الوقــت تحولــت هــذه املســرة مــن مســرة متواضعــة 

ــا عــن التوبــة يقــوم باألســاس علــى أّن عودة 
ً

لكــن الحاخــام كــوك تبنــى تصــّوًرا مختلف

ــن،  ــوك االب ــى ك ــم تبن ــة، ث ــي التوب ــّي ه ــه القوم ــه وخالص ــى أرض ــرائيل إل ــعب إس ش

الــذي أصبــح القائــد الروحــّي البــارز للصهيونّيــة الدينيــة، ورئيــس »مــركاز هــراف«، هــذا 

ــة فــي الخــالص اليهــودّي،  ــًرا أّن قيــام دولــة »إســرائيل« مرحلــة مركزّي التوّجــه، معتب

وعــودة اليهــود إلــى إســرائيل واالســتيطان فــي »يهــودا والســامرة«، هــو مــن أهــّم 

محطــات هــذا الخــالص.
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ــي  ــي - الصهيون ــار الدين ــا التي ــن عليه ــر، وهيم ــدث كب إىل ح

حتــى يف ظــل حكــم حــزب العمــل. وحظيت املســرة مــع الوقت 

ــم،  ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــواء م ــمي، س ــي رس ــم حكوم بدع

ــب  ــوم، إىل جان ــودي الي ــراث اليه ــدس وال ــؤون الق ووزارة ش
رعايــة بلديــة االحتــالل يف القــدس لهــذه املســرة.10

ــم يف  ــدوث تناغ ــرة ح ــالم األخ ــرة األع ــداث مس ــد أح وتؤك

مواقــف األطــراف الرســمية السياســية واألمنيــة، مــع القائمــني 

ــتية  ــة واللوجس ــروف األمني ــة الظ ــرب تهيئ ــرة، ع ــى املس ع

ــت  ــي كان ــة 3000 رشط ــة اإلرسائيلي ــرشت الرشط ــا، إذ ن له

ــالمي  ــي اإلس ــة يف الح ــرة خاص ــار املس ــالء مس ــم إخ مهمته

مــن الفلســطينيني وتوفــر األمــن للمشــاركني يف املســرة، وقمــع 

ــتوى  ــر املس ــرة. ووف ــى املس ــرد ع ــطينية لل ــة فلس أي محاول

ــتويات  ــع املس ــتجابة م ــرب االس ــرة، ع ــاء للمس ــيايس الغط الس

األمنيــة املتمثلــة يف مواقــف الرشطــة والشــاباك واملوســاد 

والجيــش ومجلــس األمــن القومــي، ملطالــب الســماح للمســرة 

بالوصــول إىل بــاب العمــود والعبــور مــن الحــي اإلســالمي إىل 

ــرباق. ــاحة ال س

مسيرة األعالم ونهاية القومية - الليبرالية
يرصــد د. بــن بورنشــتاين األســتاذ يف قســم علــم االجتمــاع 

ــع  ــوالت يف املجتم ــب التح ــل أبي ــة ت ــان يف جامع ــم اإلنس وعل

ــام  ــة يف النظ ــة والليربالي ــاذج القومي ــة النم ــي خاص اإلرسائي

ــي. ــي اإلرسائي االجتماع

وتحــت مقالــة نرشهــا عــام 2018 بعنــوان »مســرة رقصــة 

ــة؟«  ــة - الليربالي ــا القومي ــة الرؤي ــي نهاي ــل ه ــالم: ه األع

ــس  ــود كان يجل ــاب العم ــي يف ب ــتاين: »إىل جانب ــول بورنش يق

ــاخرة  ــة س ــال بلهج ــالم، وق ــرة األع ــالل مس ــن خ ــل مس رج

»أعــالم ورقصــات.. كانــت هــذه )يف املــايض( تظاهرة لليســار«، 

ــك  ــا يصيب ــه خطابً ــام أصدقائ ــي أم ــى ينه ــا كان فت إىل جانبن

ــول  ــة، يق ــا باألمثل ــا ومليئً ــاب انفعاليً ــعريرة، كان الخط بالقش

ــاريًا أو  ــا أو يس ــت عربيً ــو رأي ــي ل ــاة أم ــم بحي ــى »أقس الفت

حتــى رشطيـًـا، فســأقتله يف مكانــه، ســأقتله )...( أتمنــى أن أرى 

امــرأة عربيــة حبــى كــي أرضبهــا عــى بطنهــا«، وبعــد دقائــق 

ــا  ــب »أيه ــن بلق ــل املس ــى الرج ــادي ع ــخًصا ين ــمعت ش س

ــب  ــة M-16 وذه ــه بندقي ــى كتف ــن وع ــام املس ــام«، ق الحاخ

ــرات  ــة )...( مس ــدة القديم ــاه البل ــة باتج ــع الفتي ــًدا م بعي
ــذه«.11 ــن ه ــة ع ــون مختلف ــن تك ــة ل ــالم املقبل األع

بعــد هــذه املقدمــة يشــر بورنشــتاين إىل الرؤيــة القوميــة 

ــا  ــبقت عره ــا »س ــا بأنه ــة، ويصفه ــة - الصهيوني – الليربالي

ــذ بدايتهــا  حتــى عــى مســتوى الفكــر العاملــي، وتضمنــت من

عاملــني متوازيــني، عالــم الطائفيــة التــي تســعى إىل تمييــز األمة 

اليهوديــة واالحتفــال بهــا...، وكذلــك العالــم الليــربايل بجــذوره 

ــك مــن  ــار الفــرد، وكذل ــا يف االعتب ــذي يأخــذ دائًم العميقــة، ال
هــم خــارج حــدود هــذه الطائفــة«.12

ويناقــش بورنشــتاين مثاليــة »القوميــة - الليرباليــة - 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــر إىل مفهومه ــه يش ــة«، لكن الصهيوني

ــل  ــه مث ــى درب ــار ع ــن س ــكي وم ــر جابوتنس ــف فالديم زئي

ــني  ــزب املتدين ــر ح ــة نظ ــن وجه ــك م ــن، وكذل ــم بيغ مناحي

ــوا  ــتطيعوا أن يتخل ــم يس ــؤالء ل ــكل ه ــدال«، ف ــني »مف الوطني

ــرار  ــتعدين لالنج ــوا مس ــم يكون ــة، ول ــة اليهودي ــن القومي ع

ــه.  ــق أمام ــر، وتنغل ــحق اآلخ ــي تس ــف الت ــة العن وراء زاوي

لكــن األجيــال التــي أعقبــت هــؤالء، انحرفــت عــن هــذا املســار 

ــالم كان  ــرة األع ــرة، فمس ــق خط ــاه مناط ــطي باتج الوس

ــل  ــل، يمث ــي أصي ــد وطن ــوم عي ــا كي ــل به ــا أن يحتف ممكنً

ــة،  ــه التاريخي ــودة إىل أصول ــودي بالع ــعب اليه ــة الش فرح

عــى خلفيــة، وإىل جانــب، الــراع املتأصــل يف ذاكــرة الحــرب 

ــا أصبــح يــوم القــدس يــوم  واالحتــالل املســتمرين. لكــن فعليً

ــا  ــم حجمه ــني يتعاظ ــني التقليدي ــن اليميني ــة م ــد ملجموع عي

ولــم تعــد األســس الليرباليــة جــزًءا مــن هويتهــا، بــل صــارت 

يف نظرهــا تمثــل تهديــًدا خطــرًا عــى املجتمــع كلــه، وبالتحديد 

ــل  ــي تحتف ــة الت ــة الديني ــًدا للصهيوني ــوم عي ــذا الي ــار ه ص

ــم يف صــالة الفجــر، وتنظــم وتقــود الحــدث الرئيــس؛  بالراني

أي رقصــة األعــالم، أمــا بقيــة الجمهــور اإلرسائيــي كالكنيســت 

والحكومــة التــي رســخت هــذا اليــوم عــرب ســن ترشيــع لــه، 
ــدث«.13 ــذا الح ــا يف ه ــوا ضيوًف ــد أصبح فق

كذلــك يتنــاول بورنشــتاين، شــكل املســرة وطبيعــة 

أحداثهــا، فاملســرة تنطلــق منــذ الســنوات األخــرة مــن 

ــي  ــرب الح ــس.... ع ــدان باري ــر يف مي ــس الكب ــاحة الكني »س

اإلســالمي وحتــى ســاحة الحائــط الغربــي. وأصبحــت يف 

ــة  ــاد مقارن ــر معت ــا وغ ــتعراًضا غريبً ــرة اس ــنوات األخ الس

ــم تكــن  ــي ل ــف الت ــة بشــهوة العن ــت مليئ ــد بات باملــايض، فق

موجــودة ربمــا قبــل عــرش ســنوات، فهنــاك أمــر مــا قــد تغــر 

يف املســرة ويف الصهيونيــة الدينيــة ويف املجتمــع اإلرسائيــي ويف 

ــالد.  ــطينيني يف الب ــود والفلس ــني اليه ــات ب ــة العالق ديناميكي

واالنتقــادات العامــة مــن قبــل اليســار ومحــاوالت تغيــر مســار 

املســرة ذهبــت ســدى لســنوات. حتــى مقاطــع الفيديــو مــن 

ــم  ــر يشء )...( ويت ــتطع تغي ــم تس ــها، ل ــكل بؤس ــرات ب املس

ــة  ــة واملحكم ــة الرشط ــت رعاي ــام، تح ــرة كل ع ــم املس تنظي

العليــا، وكمــا يقولــون لنــا »عليكــم إن تدركــوا أن الوضــع بــات 

ــد  ــا التهدي ــذا«، وم ــى »هك ــدرك معن ــل أن ن ــن أج ــذا«، وم هك
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ــا«.14 ــر فيه ــا أن نس ــه، علين ــذي يعكس ال

باملقابــل يتفــق شــاركي مــع هــذه الرؤيــا - إىل حــد مــا - 

فيقــول إن املشــاركني يف املســرة حاليـًـا هــم مــن اليهــود الذيــن 

ــت  ــاركة بات ــن املش ــالت، لك ــراًدا وعائ ــدس أف ــون يف الق يعيش

فرًضــا لــدى مؤسســات التيــار املركــزي يف الصهيونيــة الدينيــة، 

ــة،  ــات الديني ــا«، واملؤسس ــي عكيف ــة »بن ــدارس الديني ــل امل مث

ــكرية، كل  ــة العس ــود للخدم ــداد الجن ــة إلع ــدارس الديني وامل

ــد  ــا ق ــذا م ــم، وه ــار منظ ــرة يف إط ــارك يف املس ــذه تش ه

يكــون أضفــى الصبغــة الدينيــة عــى املســرة، )...( فبالنســبة 

ــس  ــي«، لي ــوم »وطن ــوم كي ــذا الي ــة، ه ــة الديني للصهيوني

ــإن  ــم ف ــة نظره ــن وجه ــي، وم ــب الدين ــن الجان ــاًل ع منفص

شــعب إرسائيــل، وأيًضــا دولــة إرسائيــل، تمكنــوا مــن تحريــر 

ــامرة.. إىل  ــودا والس ــوراة وإىل يه ــادوا إىل ارض الت ــدس وع الق

ــو  ــه، فه ــون ب ــا يحتفل ــذا م ــل، وه ــس والخلي ــا ونابل أريح

حــدث دينــي أساًســا، تمكــن فيــه اليهــود فجــأة مــن الوصــول 

إىل الحائــط الغربــي وجبــل الهيــكل تحــت الســيادة اليهوديــة 

اإلرسائيليــة، ومــن ناحيــة وطنيــة فــإن هــذا يشــكل انتصــاًرا 
عســكريًا كبــرًا، وربمــا األكــرب يف تاريــخ الجيــش اإلرسائيــي«.15

ــول  ــرة، يق ــي، يف املس ــي العلمان ــور الصهيون ــن الحض وع

ــل  ــرة، والفص ــة للمس ــة القومي ــة الديني ــاركي »إن الصبغ ش

بــني الذكــور واإلنــاث فيهــا، حّوالهــا إىل حــدث طائفــي دينــي 

ــار  ــه، وص ــها عن ــة بنفس ــة العلماني ــأت الصهيوني ــي، فن قوم

الحــدث يف إطــار تنافــي بــني الطرفــني، وهــذا يشــكل إخفاًقــا 
ــني[«.16 ــدث ]للعلماني ــة الح ــبة ألهمي ــا بالنس م

ــرة  ــن مس ــم ع ــود الحريدي ــاب اليه ــظ غي ــك يالح كذل

ــار  ــادة التي ــار ق ــد كب ــف أح ــك موق ــر ذل ــالم، ويف األع

الحريــدي الحاخــام جرشــون أدلشــتاين، الــذي انتقــد املســرة 

ــرة. ــة وخط ــر رضوري ــا غ ــرب أنه ــرة، واعت األخ

القدس بدون يهود علمانيين!
ــني(  ــني القومي ــم )املتدين ــم والحردلي ــة الحريدي ــن هيمن وع

عــى املشــهد اليهــودي يف القــدس، يشــر إلعــاد ليفشــيتس إىل 

مــا يــرى أنهــا األســباب الحقيقيــة لهــروب اليهــود العلمانيــني 

مــن املدينــة. »مــن الجيــد أن هنــاك مســرة أعــالم يف القــدس، 

ألن ذلــك يجعــل الجميــع يتذكــر املدينــة، ولــو لــم يكــن إيتمــار 

بــن غفــر موجــوًدا لــكان مــن الــرضوري اســتحضاره، ليــس 

مــن أجــل الفــوىض، ولكــن فقــط مــن أجــل أن تكــون القــدس 

ــون  ــدس، ومتحمس ــون الق ــم اآلن يحب ــاش. كله ــز النق يف مرك

ــي  ــة الت ــن املدين ــا، ع ــون عنه ــا، ويتحدث ــون به ــا، ويتباه له

خلــت مــن ســكانها العلمانيــني. فقــط قومــوا بجولــة يف املدينــة 

ــني  ــيني العلماني ــن املقدس ــة م ــواق خالي ــتجدون أن األس فس
ــود(«.17 )اليه

ــذ  ــون من ــون، )...( يعيش ــرب العلماني ــد ه ــف، »لق ويضي

مــدة يف تــل أبيــب وجفعتايــم وهــود هشــارون ورعنانــا، هــم 

ــث  ــد حي ــم البعي ــون بوطنه ــتات، ويحلم ــيون يف الش مقدس

كانــت طفولتهــم، ويحلمــون بالقــدس التــي كانــت. عــى هــؤالء 

ــة  ــرتني، األوىل للمدين ــوا مس ــدس وينظم ــرضوا إىل الق أن يح

ــرة  ــت ذات م ــي كان ــة الت ــل املدين ــن أج ــة م ــة، والثاني األبدي
ــم«.18 له

وعــن مســرة األعــالم يقــول ليفشــيتس »هــل ترمــز مســرة 

ــا«،  ــة هــي »لن ــا؟ نعــم، الني ــة أن القــدس لن األعــالم إىل حقيق

ــا  ــود حيثم ــني، ولليه ــود اإلرسائيلي ــا لليه ــرض أنه ــي أن نف ه

ــاك مشــكلة واحــدة صغــرة: القــدس ليســت  كانــوا. لكــن هن

لليهــود العلمانيــني، هــي قــدس الحريديــم وربمــا قــدس يهــود 

الصهيونيــة الدينيــة، وقــدس الســياح املشــهورين مثــل عمــري 
كســفي )العــب ســلة معــروف(.19

ويف تفاصيــل أســباب هــروب العلمانيــني اليهــود مــن 

املدينــة يــرشح ليفشــيتس »مــن الجيــد لــو يهتــف املشــاركون 

ــدس  ــدس، »الق ــكن يف الق ــة الس ــن تكلف ــالم ع ــرة األع يف مس

ــًدا  ــة ج ــت مهم ــإذا كان ــا«، ف ــش فيه ــا نعي ــن دعون ــا، لك لن

ــكن -  ــعار الس ــول أس ــا ح ــة به ــة خاص ــن أنظم ــن س فيمك

تحــت اإلرشاف، وفتــح مراكــز الرفيــه يف عطلــة الســبت - تحــت 

ــجيع  ــت اإلرشاف، وتش ــع ورشكات -تح ــح مصان اإلرشاف، وفت

االســتثمار بإعفــاءات مغريــة - تحــت اإلرشاف، وفتــح مــدارس 

انتقــد أحــد زعمــاء التيــار الحريــدي مســيرة األعــالم، وقــال زعيــم التيــار الليتوانــي، 

الحاخــام جيرشــون إدلشــتاين قبــل بــدء المســيرة األخيــرة فــي 2022/5/29 أمــام أربعــة 

ــدوت  ــف يه ــي تحال ــريك ف ــوراه« )ش ــل هت ــة »ديغ ــن حرك ــت م ــاء الكنيس ــن أعض م

هتــوراه( »أال يدركــون أنهــا خطيــرة وال داعــي لهــا«؟ كمــا تســاءل عــن إمكانيــة االمتنــاع 

ا لألمــم األخــرى.
ً
عــن دخــول اليهــود إلــى المســجد األقصــى ألن ذلــك يعتبــر اســتفزاز
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علمانيــة - تحــت اإلرشاف، وكمقــرح يمكــن تعيــني ايتمــار بــن 
ــة اإلرشاف«.20 ــن لجن ــؤولني ع ــفي مس ــر وكس جف

لكــن - يقــول ليفشــيتس- هــذا لــن يكــون، ألن مــا يحــدث 

ــع  ــود، والجمي ــع يه ــول إن الجمي ــيايس يق ــاب س ــو خط ه

شــعب واحــد ـ وهــذه اللغــة تهــدف إىل منــع أي خطــاب حــول 

ــل أن  ــن الجمي ــني، م ــكانها العلماني ــن س ــة م ــدس املحروم الق

القــول إنهــم يف إرسائيــل أخــوة، جميــل قــول ذلــك أمــام املــرآة، 

ــقق يف  ــوق الش ــظ س ــاذا تكت ــا، فلم ــك صحيًح ــن إن كان ذل لك
ــني املقدســيني؟«.21 موديعــني باألخــوة اليهــود العلماني

رفض يساري وحريدي للمشاركة في المسيرة
عــى الرغــم مــن الدعــم الرســمي واألمنــي ملســرة األعــالم، 

فــإن مواقــف األحــزاب اإلرسائيليــة ســواء الدينيــة أو العلمانيــة 

ــل  ــا يف داخ ــا له ــد رفًض ــالم، فنج ــرة اإلع ــن مس ــن م تتباي

ــا يف  ــا له ــك رفض ــة، وكذل ــة الحريدي ــة، خاص ــارات الديني التي

ــن  ــارية، وم ــزاب اليس ــن األح ــة م ــة علماني ــارات صهيوني تي

ــات  ــن الخالف ــة م ــي نابع ــار الدين ــع التي ــح أن دواف الواض

ــي  ــي الصهيون ــار الدين ــدي والتي ــدي التقلي ــار الحري ــني التي ب

يف الفتــاوى التــي تبيــح أو تحــرم دخــول اليهــود إىل ســاحات 

ــي  ــار فتأت ــادة اليس ــض ق ــف بع ــا مواق ــى. أم ــجد األق املس

مــن منطلقــات سياســية، ولتجنــب مــا قــد يــؤدي إىل تصعيــد 

ــدس. ــع يف الق للوض

تتبايــن الفتــاوى الدينيــة اليهوديــة حــول دخــول اليهــود إىل 

ســاحات املســجد األقــى، بــني مــن يحــرم ذلــك عــى اليهــود، 

ــالم  ــرة األع ــالف مس ــذا االخت ــمل ه ــزه، ويش ــن يجي ــني م وب

ــرة  ــدي مس ــار الحري ــاء التي ــد زعم ــد أح ــد انتق ــا، فق أيًض

ــون  ــام جرش ــي، الحاخ ــار الليتوان ــم التي ــال زعي ــالم، وق األع

ــام  ــرة يف 2022/5/29 أم ــرة األخ ــدء املس ــل ب ــتاين قب إدلش

ــوراه«  ــل هت ــة »ديغ ــن حرك ــت م ــاء الكنيس ــن أعض ــة م أربع

)رشيــك يف تحالــف يهــدوت هتــوراه( »أال يدركــون أنهــا خطرة 

ــن  ــاع ع ــة االمتن ــن إمكاني ــاءل ع ــا تس ــا«؟ كم ــي له وال داع

دخــول اليهــود إىل املســجد األقــى ألن ذلــك يعتــرب اســتفزاًزا 

لألمــم األخــرى، لكــن أعضــاء الكنيســت موشــيه جافنــي وأوري 

ــك  ــه إن ذل ــوا ل ــدروس قال ــحق بين ــوف آرش وإس ــب ويعك مكل
لــن يســاعد«.22

ــارية  ــزاب اليس ــن األح ــت م ــاء كنيس ــد أعض ــل انتق باملقاب

ــن  ــرغ م ــار زاندب ــة تم ــرة البيئ ــت وزي ــالم، وقال ــرة األع مس

ــى  ــًرا ع ــكل خط ــع تش ــالم يف الواق ــرة األع ــس »إن مس مرت

ــا،  ــا له ــع ضحاي ــطينيني، والجمي ــني والفلس ــاة اإلرسائيلي حي
ــك«.23 ــل دالالت ذل ــدس ب ــم يف الق ــع العل ــت رف ــة ليس والقضي

ــرة  ــاد إن: »مس ــرة االقتص ــب وزي ــوالن نائ ــر ج ــال يائ وق

ــات  ــا هتاف ــة تواكبه ــرة قومي ــن تظاه ــذ زم ــت من ــالم بات األع

ــو  ــه وه ــي ل ــذا ال داع ــكات، وه ــب ممتل ــرب وتخري ــوت للع امل
ــئ«.24 خاط

ــتعد  ــه مس ــويس راز »إن ــت م ــو الكنيس ــال عض ــا ق كم

للمشــاركة يف مســرة األعــالم إذا كان مســارها يف القــدس الغربية 

وليــس حســب الربنامــج الحــايل، فهــذا مثــر لالســتفزاز، ولــو 

ســعوا لتنظيــم مســرة ترفــع األعــالم الفلســطينية يف حــي ميئــا 
شــعاريم لعارضــت ذلــك«.25

يف العــام 2015، تقدمــت أحــزاب يســارية بالتمــاس 

ملحكمــة العــدل العليــا طلبــت فيــه منــع مــرور املســرة مــن 

ــا مصــوًرا يهتــف  الحــي اإلســالمي يف القــدس وقدمــت توثيًق

ــات  ــع ممارس ــرب« م ــوت للع ــرة »امل ــاركون يف املس ــه املش في

ــار أن  ــاس باعتب ــذا االلتم ــت ه ــة رفض ــن املحكم ــة، لك عنيف

الحــدث هــذا فــردي وال يمثــل جمهــور املشــاركني يف املســرة، 

ــتثناء  ــود، باس ــاب العم ــن ب ــور م ــرة يف العب ــتمرت املس واس

عــام 2020 حيــث ألغيــت بســبب جائحــة كورونــا، ثــم جــاءت 

ــدات  ــراح، وتهدي ــيخ ج ــر يف الش ــث التوت ــداث 2021، حي أح

محمــد ضيــف، ومحاولــة حمــاس الربــط بــني القــدس وغــزة، 

ــت  ــدس إذا انطلق ــاه الق ــخ باتج ــالق صواري ــد بإط والتهدي

املســرة، حينهــا قــررت حكومــة نتنياهــو فــرض قيــود عــى 

ــد  ــت ق ــرة كان ــن املس ــود، لك ــاب العم ــرة يف ب ــار املس مس

ــت  ــزة، فانفض ــن غ ــخ م ــا الصواري ــت معه ــت وانطلق انطلق

ــت  ــذار، واندلع ــارات اإلن ــوت صف ــع ص ــى وق ــرة ع املس

ــدن  ــة ويف امل ــات يف الضف ــزة، ومواجه ــكرية يف غ ــة عس مواجه

ــة. املختلط

ولــم تخــل هــذه القضيــة مــن الجــدل العــام املــايض والعام 

الحــايل، ففــي العــام 2021، كان الجــدل داخــل دوائــر متخــذي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــالم« ع ــرة األع ــأن »مس ــيايس بش ــرار الس الق

التحذيــرات األمنيــة، كذلــك لــم تكــن املنظومــة األمنيــة تجمــع 

ــق  ــا وبالتواف ــة أنه ــت الرشط ــا أعلن ــد، ففيم ــف واح ــى موق ع

ــب  ــخًصيا وحس ــو ش ــيايس ونتنياه ــتوى الس ــرار املس ــع ق م

ــرة  ــار مس ــر مس ــررت تغي ــني، ق ــؤولني األمني ــات املس توصي

األعــالم بحيــث ال تمــر مــن بــاب العمــود بنــاء عــى توصيــات 

الشــاباك والجيــش، كشــفت صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« أن 

هــذا املوقــف جــاء خالًفــا لــرأي وزيــر األمــن الداخي – الســابق 

- أمــر أوحانــا وقائــد الرشطــة يعكــوف شــبتاي اللذيــن كانــا 

ــوخ  ــدم الرض ــود وع ــاب العم ــن ب ــرة م ــر املس ــدان أن تم يري

ــل  ــة »يرائي ــرت صحيف ــا ذك ــطينية. فيم ــدات الفلس للتهدي

هيــوم« أن املســتوى الســيايس تــردد يف قــراره بشــأن إمكانيــة 
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إلغــاء مســرة األعــالم يف ظــل التهديــدات القادمــة مــن غــزة، 

لكنــه يف النهايــة قــرر الســماح بتنظيــم املســرة مــع تحويــل 

مســارها عــن بــاب العمــود، يف موازنــة إلرضــاء القائمــني عــى 

املســرة، ويف محاولــة لتجنــب التصعيــد، الــذي وقــع يف النهايــة.

لكــن يف العــام الحــايل، كان الجــدل أقــل حــدة، فاملســتويان 

الســيايس واألمنــي اعتــربا القضيــة تحديًــا، وقــررا اإلبقــاء عــى 

ــالمي،  ــي اإلس ــل الح ــود وداخ ــاب العم ــرة إىل ب ــار املس مس

ويبــدو أن قــراءة املســتويني اإلرسائيليــني للوضــع الفلســطيني 

بشــكل عــام، والوضــع يف قطــاع غــزة بشــكل خــاص، ســاهمت 

ــة  ــر إىل صعوب ــة تش ــرات األمني ــت التقدي ــرار، إذ كان يف الق

دخــول الفصائــل الفلســطينية يف القطــاع يف مواجهــة عســكرية 

جديــدة. 

ــة  ــس الحكوم ــرى رئي ــني أج ــرة بيوم ــد املس ــل موع وقب

اإلرسائيليــة نفتــايل بينيــت مشــاورات أمنيــة تقــرر بنــاء عليهــا 

اإلبقــاء عــى مســار املســرة كمــا هــو، فيمــا عــرب وزيــر الدفــاع 

ــى  ــالم، ع ــتمر بس ــرة س ــه أن املس ــن ثقت ــس »ع ــي غانت بين
ــة«.26 ــة الجبهــة الجنوبي األقــل مــن ناحي

خاتمة
تشــكل مســرة األعــالم كحــدث خــاص يف القــدس، ووضــع 

القــدس بشــكل عــام مــن املنظــور الصهيونــي، مركــز نقــاش 

ــم  ــم - والحردلي ــرض الحريدي ــاه ف ــة تج ــوالت يف املدين يف التح

ــهد  ــى املش ــة ع ــة - الديني ــية – االجتماعي ــم السياس أجندته

ــه مــن وجهــة  ــالل القــدس - ينظــر إلي اليهــودي فيهــا. فاحت

ــزب  ــا ح ــر«-، قاده ــة تحري ــه »عملي ــى أن ــة ع ــر صهيوني نظ

ــا،  ــاض معركته ــي، وخ ــربايل -العلمان ــاري - اللي ــل اليس العم

ــو  ــة ه ــة الديني ــور الصهيوني ــالل يف منظ ــذا االحت ــه ه لكن

خطــوة يف الطريــق إىل الخــالص، عــرب العتــق مــن »الشــتات«، 

ــيح. ــودة املس ــًدا لع تمهي

ــذا  ــل ه ــى حم ــذي تبن ــة، ال ــة الديني ــور الصهيوني  جمه

ــدث يف  ــة الح ــن واجه ــة ع ــارات العلماني ــه، أزاح التي التوج

مســرة األعــالم تحديــًدا، وبــات حضــور حــزب العمــل )الــذي 

ــالم،  ــرة األع ــارية ككل يف مس ــزاب اليس ــدس( واألح ــل الق احت

شــبيًها بمصــر حــال العلمانيــني اليهــود يف املدينــة، إذ وجــدوا 

ــدس،  ــام يف الق ــز الع ــارج الحي ــا - خ ــّد م ــهم - إىل ح أنفس

ــالم. ــرة األع ــك يف مس وكذل

حقــق حــزب العمــل وحــده يف انتخابــات العــام 1969 التــي 

تلــت احتــالل القــدس 56 مقعــًدا مــن أصــل 120 يف الكنيســت 

)47% تقريبـًـا(، وكانــت الغالبيــة العظمــى يف الكنيســت لصالــح 

األحــزاب اليســارية، فيمــا كانــت األحــزاب ذات الصبغــة 

ــًدا )%10(  ــش بـــ12 مقع ــى الهام ــدال« ع ــل »املف ــة مث الديني

فقــط. باملقابــل يف االنتخابــات األخــرة 2021 حصلــت األحــزاب 

الدينيــة )الصهيونيــة الدينيــة، شــاس، يهــدوت هتــوراه، يمينــا( 

ــر  ــًدا(. وتش ــت، )29 مقع ــد الكنيس ــع مقاع ــو رب ــى نح ع

ــدي  ــت التمهي ــت بعــد التصوي ــي أجري ــرأي الت اســتطالعات ال

عــى حــل الكنيســت يف شــهر حزيــران 2022، إىل ثبــات وضــع 

ــًدا  ــى 28 – 29 مقع ــا ع ــة حصوله ــة وإمكاني ــزاب الديني األح

ــا للحصــول عــى  ــا يكافــح حــزب العمــل حاليً مجتمعــة، فيم
ــط.27 ــد فق 5 – 6 مقاع

ــالف  ــة يف االئت ــا الرشيك ــا فيه ــة بم ــزاب اليميني ــا األح أم

الحكومــي فتظهــر االســتطالعات ذاتهــا إنهــا قــد تحصــل عــى 

ــًدا. 72 – 74 مقع

ــة(  ــة وحردلي ــة )حريدي ــزاب الديني ــي أن األح ــذا يعن وه

ــة أحــزاب اليمــني  ــة مــن محصل تشــكل مــا نســبته 40 يف املئ

يف الكنيســت، لكنهــا يف الواقــع - خاصــة يف القــدس -  فرضــت 

أجندتهــا عــى الجميــع، حتــى عــى اليمــني العلمانــي، وانعكــس 

ــًرا  ــت حك ــي بات ــالم الت ــرة األع ــهد مس ــى مش ــا ع ــك أيًض ذل

ــة. ــة الديني عــى الصهيوني
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