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هلخص البحث

من خالل تتبع تطور نتائج االنتخابات وتشكيل الحكومات االسرائيلية ،يتضح الدور
الحيوي الذي يلعبه العنصر الديني في العملية السياسية االسرائيلية .وقد جاء هذا الدور
متزامناً مع المدخالت التي ادت إلى ارتفاع سهم احزاب اليمين القومي واحزاب اليمين
الديني .وتوضح المؤشرات تحول واضح في خصائص النخبة التي تهيمن على الحياة السياسية
في اسرائيل ،والتي اضحى يمثلها ،اليمين القومي ،وزعماء اليهود الشرقيين ،والقوى الدينية
وعلى وجه الخصوص ،االتجاهات االرثوذكسية والحريدية المتطرفة .والتي سيشكل الدور
الواضح الذي تلعبه بمختلف تشكيلتها يشكل خطراً على مستقبل االرض الفلسطينية المحتلة
والمقدسات االسالمية ،وحقوق الشعب الفلسطيني ،وهذ واضح من برامجها وتوجهاتها

االيديولوجية.
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Abstract
Tracking the evolution of election results and the formation of
Israeli governments, it will be so evident to realize the vital role
played by the religious element in the Israeli political process. This
role coincided with the inputs that led to the rise of the shares of the
parties of the national right-wing and religious right-wing parties.
The indicators show a clear shift in the characteristics of the elite that
dominate the political life in Israel, which has been represented by
the national right, the leaders of eastern Jews, the religious powers
and, in particular, Orthodox and radical ultra-Orthodox tendencies.
As such a clear role played along with the various compositions will
pose a hazard upon the future of the occupied Palestinian territory,
Islamic sanctities, and the rights of the Palestinian people, which is
clear out of their programs and ideological directions.
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