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 الباب األول:
 

 برئاسة بنيامين نتنياهو 43حكومة الـ ال
 

 بضم كتلة يسرائيل بيتينو 01/5/5112بعد توسيعها يوم 
 

 االسم

 

 مالحظات الوظيفة الكتلة

 بنيامين نتنياهو

 

 رئيس الوزراء الليكود

 وزير الخارجية

 وزير االقتصاد

 وزير االتصاالت

 وزير التعاون االقليمي

 

 

 أفيغدور ليبرمان

 

  (دفاعحقيبة "األمن" )ال يسرائيل بيتينو

 موشيه كحلون

 

 حقيبة المالية "كوالنو" )كلنا(

 حقيبة حماية البيئة

أسند له قسم التخطيط من 

 وزارة الداخلية

 التعليم "البيت اليهودي" نفتالي بينيت

 و"يهود الشتات"

 

 

 آرييه درعي

 

  داخليةوزير ال "شاس"

  ""تطوير النقب والجليل

 

 

  القضاء بيت اليهودي""ال أييليت شكيد

  "األمن الداخلي" الليكود غلعاد اردان

  البناء واالسكان "كوالنو" يوآف غالنت

يتولى مسؤولية وحدة تشجيع  وزير الزراعة "البيت اليهودي" أوري أريئيل

االستيطان، والمسؤولية عن 

مشروع "برافر" القتالع 

عرب النقب من بلداتهم 

 واراضيهم.

 

  وزير الصحة "يهدوت هتوراة" نيعقوب ليتسما
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 "السياحة" "الليكود" ياريف لفين

 

 

  الطاقة والبنى التحتية "الليكود" يوفال شتاينتس

 المواصالت "الليكود" يسرائيل كاتس

ولجنة  المخابراتمسؤول عن 

 الطاقة النووية

 

 

  الثقافة والرياضة "الليكود" ميري ريغيف

  الرفاه "الليكود" حاييم كاتس

  األديان "شاس" دافيد أزوالي

  الهجرة واالستيعاب "يسرائيل بيتنينو" صوفا الندفر

  والتراثالقدس  "الليكود" زئيف إلكين

  المساواة للجنسين "الليكود" غيال غمليئيل

  العلوم والتكنولوجيا والفضاء "الليكود" أوفير أكونيس

  من دون حقيبة "الليكود" تساحي هنغبي

 

 

 وزراء نواب
 

 مالحظات الوظيفة الكتلة االسم

 مكلف بـ "االدارة المدنية" نائب وزير األمن "البيت اليهودي إيلي بن دهان

  نائبة وزير الخارجية "الليكود" تسيبي حوطوبيلي

  نائب وزير التعليم "يهدوت هتوراة" ميئير بوروش

  نائب وزير البناء واالسكان "الليكود" جاكي ليفي

  داخليةنائب وزير ال "شاس" م نهاريمشوال

  نائب وزير المالية "شاس" يتسحاق كوهين
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  نائب وزير النقب والجليل "الليكود أيوب القرا

نائب وزير في مكتب رئيس  "الليكود" يارون مزوز

 الحكومة
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 الباب الثاني
 

 الخطوط العريضة للحكومة
 

 

 نتنياهوفي ما يلي الخطوط العريضة المركزية لحكومة 
 

 

  للشعب اليهودي الحق غير القائل لالستئناف بدولة سياسية، في أرض إسرائيل، الوطن القومي

 والتاريخي.

 

  إن الحكومة ستدفع بالعملية السياسية وتسعى إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين ومع كل جيراننا، من"

إذا ما تم التوصل إلى اتفاق كهذا، خالل الحفاظ على مصالح إسرائيل األمنية والتاريخية والقومية. و

فسيتم طرحه لمصادقة الحكومة والكنيست عليه، وإذا ما اقتضت الحاجة بموجب القانون القائم، فسيتم 

 طرحه لالستفتاء العام".

 

  تعمل الحكومة بشكل فّعال، من أجل توطيد وتحصين األمن القومي، واكتساب األمن الشخص

 م ضد العنف واالرهاب.لمواطنيها، من خالل محاربة حاز
 

  ،تعمل الحكومة من أجل تخفيض كلفة المعيشة في إسرائيل، في جميع المجاالت بما في ذلك

 ساس، مجاالت االسكان والغذاء والطاقة.وباأل
 

 صرار لتقليص تعددية االحتكارات، وزيادة المنافسة في السوق االسرائيلي، إالحكومة ستعمل ب

والتأمينات واالستثمارات، بهدف تخفيض كلفة الخدمات التي وبضمن ذلك في قطاعات البنوك 

يحصل عليها المواطن، وضمان اعتمادات مسهلة وزهيدة الكلفة للمصالح االقتصادية الصغيرة 

 والمتوسطة.
 

 الفجوات في المجتمع اإلسرائيلي من خالل تقديم المساواة في الفرص في  تعمل الحكومة على تقليص

ودفع مكانة المرأة واالقليات، ومعالجة قضايا المسنين، ومكافحة الفقر،  التعليم وجهاز الصحة،

  وزيادة مساعدة الشرائح الضعيفة في المجتمع.
 

  ع في أولوياتها مساعدة المناطق الجغرافية البعيدة عن مركز البالد، وتمنحها افضليات تضالحكومة

 ي مختلف النواحي.في مجاالت مختلفة لمساعدة مواطنيها اقتصاديا اجتماعيا وف
 

 .الحكومة تضع على رأس أولوياتها جهاز التعليم وتطويره 
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  ،الحكومة ستعمل على دمج محدودي الحركة والقدرات، من جميع أشكال المحدودية، في المجتمع

 وستهتم بشؤونهم واحتياجاتهم.
 

 بكرة.الحكومة ستزيد من مساعدتها للعائالت التي لديها أبناء في جيل الطفولة الم 
 

  الحكومة ستضع في رأس أولويات قضية االستقدام )الهجرة إلى إسرائيل( واالستيعاب، وستعمل

 بصرار لزيادة "االستقدام" من كل دول العالم.
 

  الحكومة ستحافظ على طابع الدولة اليهودي، وتراث إسرائيل، وستحترم األديان وعقائد أبناء الديانات

 قة االستقالل.األخرى، بموجب ما نصت عليه وثي
 

  الحكومة ستعمل على تغيير أنظمة الحكم، بهدف توطيد استقرار السلطة، وستدفع باصالحات في

 مجال نظام الحكم.
 

 .الحكومة ستوطد تطبيق القانون في إسرائيل 
 

 .الحكومة ستعمل على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة 
 

  .الحكومة ستعمل على تعزيز منطقتي الجليل والنقب 
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 الباب الثالث:
 

 االتفاقيات الفرعية 

 بين كتلة الليكود وكل واحدة من الكتل المشاركة في االئتالف
 

 

 مقعدا 01حزب الليكود                                  -

 مقاعد 11                            -"كوالنو" )كلنا( -

 مقاعد 8     -)البيت اليهودي( "هبايت هيهودي" -

 مقاعد 7                                      -"شاس" -

 مقاعد 2                          -"يهدوت هتوراة" -

 مقاعد 5"يسرائيل بيتينو"                             -

 

في االتفاقيات بين الليكود، وكل واحدة من الكتلة المشاركة في الحكومة، الكثير من النصوص  مالحظة:** 

بما يتعلق بتركيبة االئتالف والتعديالت القانونية، وهذا التطابق يظهر في استعراض  المطابقة، خاصة

 االتفاقيات، الوارد هنا.
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 االتفاقية بين الليكود وكتلة "كوالنو"
 

 مالمح عامة لالتفاقية
 

نواب، يترأسها  11التي وصلت ألول مّرة الى الكنيست في االنتخابات األخيرة، ولها " كوالنوكتلة " -

الغالبية الساحقة من بنود االتفاقية التي امتدت على و، الوزير المنشق عن حزب الليكود موشيه كحلون

تغييرات بنيوية في االقتصاد، وفي السوق،  عاالقتصادية، ومشاريشؤون الصفحة، تتركز في  18

. اضافة للمنافسة في قطاع األغذية، واستيراد األغذية على أنواعها مثل ضمان فتح مجاالت أكبر

بنسبة  5114وحتى  5117برنامج خاص يسعى الى تخفيض أسعار البيوت، التي ارتفعت منذ العام 

24%. 

قامة لجنة لفحص مسألة قانون "دولة القومية للشعب اليهودي"، وهي إاالتفاقية تنص على بند يقضي ب -

ديم"، لما فيها ما الصيغة "المتفق عليها"، لمنع اقرار القانون االشكالي، من وجهة نظر "الحري

، اضافة الى اعتراض "كوالنو" على القانون، على اساس أن يتناقض مع الشرائع اليهودية بمفاهيمهم

 القانون اشكالي ايضا من ناحية العلمانيين.

 

 

 الغائب عن االتفاقية
 

 القضية الفلسطينية والمفاوضات -

 48فلسطينيي  -حقوق المواطنين العرب -

 ميزانيات "الحريديم" -

 

 

 االتفاقية:
 

تنص االتفاقية في البنود األولى على العالقة القائمة بين مركبات الحكومة، والدفاع عن قرارتها في الهيئة 

 العامة، اضافة الى توزيع المناصب على الكتلة، بحيث ستحصل على:

 

 حقيبة المالية ويتوالها موشيه كحلون -

 حقيبة البناء واالسكان ويتوالها موشيه غاالنت -

 ة حماية البيئة ويتوالها...حقيب -

 رئاسة لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية -

 وظائف برلمانية أخرى -

 

عضوا في المجلس الوزاري المقلص للشؤون األمنية والسياسية )الكابينيت(، بينما اللواء كحلون سيكون 

الى آخر، وهذه الصيغة  من حين إلى المجلس احتياط موشيه غاالنت سيكون مراقبا في المجلس، وتتم دعوته

 التي جرى التوصل اليها بين وزير "األمن" )الحرب( موشيه يعلون، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرا 
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منصب رئاسة  5111العتراض يعلون على عضوية غاالنت، رغم أن األخير كاد أن يتولى في العام 

 )تفاصيل أكثر السيرة الذاتية(. األركان، إذ تم تعيينه وألغي القرار الحقا قبل تنفيذها

 

 تعديالت قوانين وأنظمة
 

قر في الدورة أ" على تأجيل تطبيق قانون تغيير نظام الحكم، الذي كوالنوتتضمن االتفاقية، موافقة " -

السابقة، وخاصة البنود المتعلقة بتقليص عدد الوزراء والنواب، على أن يبدأ تطبيق  11البرلمانية الـ 

الحالية. وعليه فإن بعض المناصب الوزارية سيتم  51بدال من الـ  51ورة البرلمانية الـ القانون في الد

اشغالها بعد التعديل القانوني. ومن ضمن ما سيتم تعيين عدد وزراء من دون تقييد، اضافة الى نواب 

 وزراء.

زارات، بحيث كذلك، فإن الحزبين كما مع أحزاب أخرى، اتفقا على توسيع نطاق وظائف الثقة في الو -

ستشمل نواب المدراء العامين، وهذا المستوى الوظيفي مخصص أصال للمستوى المهني الثابت في 

 الوزارات.

في الخارج االتفاق على سن قانون يجيز لحملة الجنسية االسرائيلية والمتواجدين بشكل دائم  -

 االتفاق.)مهاجرين( التصويت للكنيست، وفق ضوابط وقيود لم يتم االفصاح عنها في 

تقام لجنة وزارية، تفحص صياغات قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم. وهذه  -

، بسبب اعتراض حزب 51ـ صيغة االتفاق التي ستؤدي الحقا الى عدم طرح القانون في الدورة ال

 "كوالنو" وكتلتي "الحريديم" "شاس" و"يهدوت هتوراة".

الليكود وكتل االئتالف األخرى، سن قانون يقيد صالحيات المحكمة العليا "كوالنو" يعارض اقتراح  -

 في مسألة نقض قوانين، ويتيح للكنيست سن مثل هذه القوانين الملغية مجددا.

 15سن قانون جزئي لما يعرف بـ "القانون النرويجي"، يسمح لوزير واحد من كتلة برلمانية لها حتى  -

من عضويته في الكنيست، ويدخل مكانه الذي يليه في قائمة حزبه. وفي نائبا في البرلمان، االستقالة 

 حال استقالة الوزير فإنه يعود الى عضوية الكنيست.

 كتلتي "شاس" تدعم الكتلتان البرلمانيتان تعديال قانون الخدمة العسكرية، كما ورد في االتفاقية مع -

 بان الحريديم من مضمونه(.  ، )بقصد افراغ القانون الملزم بتجنيد ش""يهدوت هتوراةو

االتفاقية تتضمن عشرات البنود، التي تتحدث عن تغييرات عديدة في السياسة االقتصادية، وتتركز  -

ية، وتخفيض أسعار البيوت، من ذفي جوانب، توسيع نطاق المنافسة في سوق األغذية واستيراد األغ

تطبيق توصيات لجنة محاربة الفقر خالل سلسلة اجراءات ادارية. اضافة الى بند خاص يدعو الى 

الرسمية، التي عينتها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، وكان يرأس اللجنة البروفيسور إيلي 

 األلوف، الذي بات عضو كنيست عن حزب "كوالنو" بعد االنتخابات األخيرة. 

ن البضائع األساسية الحياتية، أحد البنود االقتصادية، يدعو الى السعي اللغاء ضريبة المشتريات، ع -

 بقصد المواد الغذائية األساسية. وهو طلب مركزي لحزب "شاس".

أحد البنود االقتصادية، يمنح وزير المالية صالحية مصادرة اراض زراعية ألغراض توسيع البناء،  -

 .ضمن مخططات كبيرة
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 االتفاقية بين الليكود وكتلة "هبايت هيهودي"
 

 

 قيةمالمح عامة لالتفا
 

نفتالي بينيت، وهي كتلة نواب، يترأسها الوزير  8، ولها "هبايت هيهودي" )البيت اليهودي(كتلة  -

يبرز في هذه االتفاقية، شؤون  ،أحزاب مستوطنين متحالفة، وفي صلبها حزب "المفدال" التاريخي"

، اضافة االستيطان، وتشجيع االستيطان والمستوطنين، وهي ملفات ستكون في عهدة وزراء الحزب

 .الى ملف مشروع اقتالع العرب من النقب، أو ما اصطلح على تسميته "مشروع برافر"

االتفاقية تنص على بند يقضي بإقامة لجنة لفحص مسألة قانون "دولة القومية للشعب اليهودي"، وهي  -

ا ما الصيغة "المتفق عليها"، لمنع اقرار القانون االشكالي، من وجهة نظر "الحريديم"، لما فيه

يتناقض مع الشرائع اليهودية بمفاهيمهم، اضافة الى اعتراض "كوالنو" على القانون، على اساس أن 

وادراج هذا البند في االتفاقية مع "هبيت يهودي"، يدل  القانون اشكالي ايضا من ناحية العلمانيين.

 على تراجع ما في الكتلة، لصالح اقامة االئتالف.

البنود التي تهتم بشؤون مؤسسات التيار الديني الصهيوني، من دينية  االتفاقية تضمن الكثير من -

 وتعليمية، اضافة الى وحداتهم الخاصة في جيش االحتالل.

 

 

 الغائب عن االتفاقية
 

 القضية الفلسطينية والمفاوضات -

 48فلسطينيي  -حقوق المواطنين العرب -

 

 

 االتفاقية:
 

قة القائمة بين مركبات الحكومة، والدفاع عن قرارتها في الهيئة تنص االتفاقية في البنود األولى على العال

 العامة، اضافة الى توزيع المناصب على الكتلة، بحيث ستحصل على:

 

 ، الذي سيتولى ايضا المسؤولية عما يسمى "يهود الشتات"تعليم وستكون بيد نفتالي بينيتحقيبة ال -

 ة مركزية في نظام الحكم االسرائيليالقضاء، وستكون بيد أييليت شكيد، وهي حقيبحقيبة  -

 توالها المستوطن أوري اريئيل وسيعهد اليه أيضا هيئة تشجيع االستيطانيالزراعة وسحقيبة  -

 نائب وزير األمن )الحرب( وسيكون مكلفا بما يسمى "اإلدارة المدنية" في الضفة المحتلة -

 القانون والدستور البرلمانيةرئاسة لجنة  -

 وظائف برلمانية أخرى -
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 سياسات وتعديل قوانين
 

" على تأجيل تطبيق قانون تغيير نظام الحكم، الذي أقر في هبايت هيهوديتتضمن االتفاقية، موافقة " -

السابقة، وخاصة البنود المتعلقة بتقليص عدد الوزراء والنواب، على أن يبدأ  11الدورة البرلمانية الـ 

الحالية. وعليه فإن بعض المناصب  51دال من الـ ب 51تطبيق القانون في الدورة البرلمانية الـ 

الوزارية سيتم اشغالها بعد التعديل القانوني. ومن ضمن ما سيتم تعيين عدد وزراء من دون تقييد، 

 اضافة الى نواب وزراء.

كذلك، فإن الحزبين كما مع أحزاب أخرى، اتفقا على توسيع نطاق وظائف الثقة في الوزارات، بحيث  -

المدراء العامين، وهذا المستوى الوظيفي مخصص أصال للمستوى المهني الثابت في ستشمل نواب 

 الوزارات.

االتفاق على دعم مشروع قانون يسمح للكنيست بإعادة سن قانون رفضته المحكمة العليا، ما يعني  -

" يظهر في االتفاقية مع كتلتي "شاس تقليص صالحيات المحكمة العليا في نقض قوانين. وهذا البند

يغيب عن االتفاق مع كتلة "كوالنو" )كلنا(، وبدال منه يوجد بند يؤكد معارضة  و"يهدوت هتوراة"

 "كوالنو" لهذا القانون المقترح.

 -ممثلي الحكومة -االتفاق على تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث سيرتفع وزن السياسيين فيها -

اسي، هذا بند غائب عن االتفاقية مع حزب ما يجعل الجهاز القضائي خاضع أكثر للجهاز السي

 "كوالنو".

االتفاق على سن قانون يجيز لحملة الجنسية االسرائيلية والمتواجدين بشكل دائم في الخارج  -

 )مهاجرين( التصويت للكنيست، وفق ضوابط وقيود لم يتم االفصاح عنها في االتفاق.

لة القومية للشعب اليهودي" في العالم. وهذه تقام لجنة وزارية، تفحص صياغات قانون "إسرائيل الدو -

صيغة االتفاق التي ستؤدي الحقا الى عدم طرح القانون في الدورة الجديدة، بسبب اعتراض حزب 

 "كوالنو" وكتلتي "الحريديم" "شاس" و"يهدوت هتوراة".

 15لها حتى سن قانون جزئي لما يعرف بـ "القانون النرويجي"، يسمح لوزير واحد من كتلة برلمانية  -

نائبا في البرلمان، االستقالة من عضويته في الكنيست، ويدخل مكانه الذي يليه في قائمة حزبه. وفي 

 حال استقالة الوزير فإنه يعود الى عضوية الكنيست.

االتفاق على تعديل القانون الذي يفرض الخدمة العسكرية االلزامية على شبان المتدينين الحريديم،  -

ء التجريم الجنائي، وزيادة اعداد المعفيين من ابناء المعاهد الدينية، ما يعني اعادة بحيث سيتم الغا

، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز 5114الوضع الى ما كان عليه حتى سن القانون في العام 

 .  5117 -5112التنفيذ بشكل كامل في العام 

مع البنود  كبيرةالدولة، مشابه الى درجة تتضمن االتفاقية بابا خاصا واسعا حول عالقة الدين ب -

"يهدوت هتوراة". وفي الجوهر تقر هذه البنود على الحفاظ على  "شاس" مع تينالواردة في االتفاقي

الوضع القائم، بمعنى القوانين واألنظمة القائمة، المتعلقة بحركة المواصالت والعمل أيام السبت 

 لى تطبيق القوانين. واألعياد العبرية، وحتى تشديد الرقابة ع

ينص أحد البنود على أن تالحق األجهزة اإلسرائيلية النشاط التبشيري المسيحي، وينص البند على  -

فحص االدعاءات بتزايد النشاط التبشيري المسيحي المحظور في إسرائيل، ويتم فحص الطرق 

 التفاقية مع حزب "كوالنو".القانونية لمنعه، ويشار الى أن هذا الباب من االتفاقية، ليس واردا في ا

عدة بنود لضمان ميزانيات المؤسسات الدينية والتعليمية للتيار "الديني الصهيوني" أو تخصص  -

 .بالتسمية األخرى "الديني القومي"، اضافة الى زيادة ميزانية وحداتهم في جيش االحتالل
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اليهودية والصهيونية بين أبناء تحويل كافة األقسام المختصة بما يسمى "يهود الشتات"، وبرامج نشر  -

الديانة اليهودية في العالم، الى وزير التعليم نفتالي بينيت، مع ضمان زيادة الموارد لهذه البرامج، التي 

 تهدف الى تقريب أبناء الديانة اليهودية في أوطانهم، الى الحركة الصهيونية واسرائيل. 

ل من وزارة القضاء التي بعهدة الوزيرة عن "هبايت المسؤولية عن المحاكم الدينية اليهودية، ستنتق -

هيهودي" الى وزارة األديان التي يتوالها زعيم "شاس" آرييه درعي، إال أن المسؤولية عن قسم 

"التهويد"، سينتقل الى رئيس الوزراء لحل الخالف بين "هبايت هيهودي" و"شاس"، وهو خالف 

 بين تيارات دينية.

 

 االتفاقية مع "هبايت هيهودي" االستيطان والعنصرية في
 

في االتفاقية، على ضمان مساواة ميزانية "جامعة اريئيل" الواقعة في مستوطنة  21ينص البند رقم  -

اريئيل، بميزانيات الجامعات اإلسرائيلية األخرى. وتلقى هذه الجامعة االستيطانية، معارضة من 

 أعضاء مجلس التعليم العالي، ومقاطعة دولية.

لميزانيات المخصصة لمستوطني قطاع غزة، الذين بغالبيتهم تم نقلهم لالستيطان في الضفة زيادة ا -

 الفلسطينية المحتلة. 

ينص على اقامة طاقم "مهني" يعمل على تثبيت كافة المباني واألحياء االستيطانية التي  84البند  -

وطنين، وعمليا تحويل الى أقيمت في الضفة، بقصد البؤر االستيطانية، التي اقامتها عصابات المست

 مستوطنات ثابتة.

تكليف وزير الزراعة، مسؤولية عن المشروع المسمى رسميا "تنظيم التوطين في النقب"، والمسمى  -

 41قرية عربية وتشريد أهلها، قرابة  01"مخطط برافر"، بهدف تطبيقه، وهو ينص على اقتالع 

 .ف دونمأل 111ألف الى  811الفا، واستكمال مصادرة ما بين 

 تكيف مشاريع االستيطان العبري في منطقة الجليل شماال. -

كتلتا الليكود و"هبايت هيهودي"، تعمالن على سن قانون يقيد الجمعيات التي تتابع قضايا حقوق  -

االنسان، وخاصة قضايا االحتالل، وتتلقى تمويال من الخارج، بهدف شل عملها، وهذا البند ليس 

 "كوالنو" "وشاس" و"يهدوت هتوراة".واردا في االتفاقيات مع 
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 "شاساالتفاقية بين الليكود وكتلة "
 

 

 

 مالمح عامة لالتفاقية
 

لذا مقاعد،  7ولها كتلة "شاس" تمثل جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم" السفراديم )الشرقيين(،  -

في شؤون المؤسسات  صفحة، تتركز 14فإن الغالبية الساحقة من بنود االتفاقية التي امتدت على 

الدينية والتعليمية للحريديم، وحصتها من الميزانيات، وضمان القوانين واألنظمة المتعلق بعالقة الدين 

 والدولة.

االتفاقية تنص على بند يقضي باقامة لجنة لفحص مسألة قانون "دولة القومية للشعب اليهودي"، وهي  -

الشكالي، من وجهة نظر "الحريديم"، لما فيها ما الصيغة "المتفق عليها"، لمنع اقرار القانون ا

 يتناقض مع الشرائع اليهودية بمفاهيمهم.

 افراغ قانون فرض التجنيد االلزامي على شبان الحريديم من مضمونه. -

 

 

 الغائب عن االتفاقية
 

 القضية الفلسطينية والمفاوضات -

 48فلسطينيي  -حقوق المواطنين العرب -

 

 

 االتفاقية:
 

ية في البنود األولى على العالقة القائمة بين مركبات الحكومة، والدفاع عن قرارتها في الهيئة تنص االتفاق

 العامة، اضافة الى توزيع المناصب على الكتلة، بحيث ستحصل على:

 

وزير االقتصاد )الحقيبة تشمل الصناعة والتجارة والتشغيل(، وسيشغلها الرئيس السياسي لحركة  -

 ذي سيتولى أيضا حقيبة األديان. "شاس" آرييه درعي، ال

 .وزير تطوير منطقتي الجليل والنقب -

 .رئاسة لجنة التربية والتعليم والرياضة البرلمانية، اضافة الى مناصب برلمانية أخرى -

 

 سياسات وتعديل قوانين
 

قر في الدورة أ" على تأجيل تطبيق قانون تغيير نظام الحكم، الذي شاستتضمن االتفاقية، موافقة " -

 السابقة، وخاصة البنود المتعلقة بتقليص عدد الوزراء والنواب، على أن يبدأ تطبيق  11البرلمانية الـ 
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الحالية. وعليه فإن بعض المناصب الوزارية سيتم  51بدال من الـ  51القانون في الدورة البرلمانية الـ  -

ن دون تقييد، اضافة الى نواب اشغالها بعد التعديل القانوني. ومن ضمن ما سيتم تعيين عدد وزراء م

 وزراء.

الوزارات، بحيث  ا على توسيع نطاق وظائف الثقة فيكذلك، فإن الحزبين كما مع أحزاب أخرى، اتفق -

ستشمل نواب المدراء العامين، وهذا المستوى الوظيفي مخصص أصال للمستوى المهني الثابت في 

 الوزارات.

عادة سن قانون رفضته المحكمة العليا، ما يعني إت بدعم مشروع قانون يسمح للكنيسعلى االتفاق  -

تقليص صالحيات المحكمة العليا في نقض قوانين. وهذا البند يغيب عن االتفاق مع كتلة "كوالنو" 

 .، وبدال منه يوجد بند يؤكد معارضة "كوالنو" لهذا القانون المقترح)كلنا(

 -ممثلي الحكومة -يرتفع وزن السياسيين فيهااالتفاق على تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث س -

ما يجعل الجهاز القضائي خاضع أكثر للجهاز السياسي، هذا بند غائب عن االتفاقية مع حزب 

 "كوالنو".

 في الخارج االتفاق على سن قانون يجيز لحملة الجنسية االسرائيلية والمتواجدين بشكل دائم -

 يود لم يتم االفصاح عنها في االتفاق.)مهاجرين( التصويت للكنيست، وفق ضوابط وق

تقام لجنة وزارية، تفحص صياغات قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم. وهذه  -

بسبب اعتراض حزب صيغة االتفاق التي ستؤدي الحقا الى عدم طرح القانون في الدورة الجديدة، 

 .راة""كوالنو" وكتلتي "الحريديم" "شاس" و"يهدوت هتو

 15سن قانون جزئي لما يعرف بـ "القانون النرويجي"، يسمح لوزير واحد من كتلة برلمانية لها حتى  -

نائبا في البرلمان، االستقالة من عضويته في الكنيست، ويدخل مكانه الذي يليه في قائمة حزبه. وفي 

 حال استقالة الوزير فإنه يعود الى عضوية الكنيست.

قانون الذي يفرض الخدمة العسكرية االلزامية على شبان المتدينين الحريديم، االتفاق على تعديل ال -

بحيث سيتم الغاء التجريم الجنائي، وزيادة اعداد المعفيين من ابناء المعاهد الدينية، ما يعني اعادة 

، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز 5114الوضع الى ما كان عليه حتى سن القانون في العام 

 .  5117 -5112يذ بشكل كامل في العام التنف

، مشابه الى درجة التطابق مع البنود حول عالقة الدين بالدولة واسعا تتضمن االتفاقية بابا خاصا -

وفي الجوهر تقر هذه البنود على الحفاظ على الوضع  الواردة في االتفاقية مع "يهدوت هتوراة".

متعلقة بحركة المواصالت والعمل أيام السبت واألعياد القائم، بمعنى القوانين واألنظمة القائمة، ال

 العبرية، وحتى تشديد الرقابة على تطبيق القوانين. 

ينص أحد البنود على أن تالحق األجهزة اإلسرائيلية النشاط التبشيري المسيحي، وينص البند على  -

فحص الطرق  فحص االدعاءات بتزايد النشاط التبشيري المسيحي المحظور في إسرائيل، ويتم

 القانونية لمنعه، ويشار الى أن هذا الباب من االتفاقية، ليس واردا في االتفاقية مع حزب "كوالنو".

بندا من االتفاقية، لمسألة جهاز التعليم للمتدينين المتزمتين، ومسألة توزيع الميزانيات  52تخصص  -

ميزانيات الحريديم، التي كانت والموارد، وفي المحصلة فإن بنود االتفاق تلغي كل سياسة تقليص 

 قائمة في الحكومة المنتهية. وهذه البنود ليست قائمة في االتفاق مع حزب "كوالنو".

 18بند خاص يقضي برفع مخصصات األوالد، التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن  -

، 5110آب/ أغسطس في شهر  %51عاما، الى المستوى التي كانت عليه قبل خصمها بنسبة تقارب 

وهذا أحد البنود المركزية في االتفاق مع كتلتي "الحريديم"، إذ أن معدالت الوالدة عند الحريديم هي 

 من األعلى في العالم، بعد احتساب تدني نسب وفيات المواليد.
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 االتفاقية بين الليكود وكتلة "يهدوت هتوراة"
 

 مالمح عامة لالتفاقية
 

 2ولها  تمثل جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم" األشكناز )الغربيين(،كتلة "يهدوت هتوراة"  -

صفحة، تتركز في شؤون  14لذا فإن الغالبية الساحقة من بنود االتفاقية التي امتدت على  مقاعد،

المؤسسات الدينية والتعليمية للحريديم، وحصتها من الميزانيات، وضمان القوانين واألنظمة المتعلق 

 الدين والدولة. بعالقة

االتفاقية تنص على بند يقضي باقامة لجنة لفحص مسألة قانون "دولة القومية للشعب اليهودي"، وهي  -

الصيغة "المتفق عليها"، لمنع اقرار القانون االشكالي، من وجهة نظر "الحريديم"، لما فيها ما 

 يتناقض مع الشرائع اليهودية بمفاهيمهم.

 االلزامي على شبان الحريديم من مضمونه.افراغ قانون فرض التجنيد  -

 

 

 الغائب عن االتفاقية
 

 القضية الفلسطينية والمفاوضات -

 48فلسطينيي  -حقوق المواطنين العرب -

 

 

 االتفاقية:
 

تنص االتفاقية في البنود األولى على العالقة القائمة بين مركبات الحكومة، والدفاع عن قرارتها في الهيئة 

 توزيع المناصب على الكتلة، بحيث ستحصل على:العامة، اضافة الى 

 

نائب وزير الصحة، بصالحيات وزير، وسيعين في هذا المنصب يعقوب ليتسمان، الذي شغل  -

 .5110الى العام  5111المنصب في الحكومة قبل السابقة، من العام 

ركاء في يمتنع "الحريديم" األشكناز، عن تولي منصب وزير، كي ال يكونوا ش 1151منذ العام 

 قرارات حكومية، تتعارض مع عقائدهم.

رئاسة اللجنة المالية البرلمانية، وهي اللجنة البرلمانية الوحيدة التي لها صالحيات تنفيذية، وسيتولى  -

 .5110الى العام  5111المنصب النائب موشيه غفني، الذي تولى المنصب ذاته من العام 

 اضافة الى مناصب برلمانية أخرى. -
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 سات وتعديل قوانينسيا
 

تتضمن االتفاقية، موافقة "يهدوت هتوراة" على تأجيل تطبيق قانون تغيير نظام الحكم، الذي اقر في  -

السابقة، وخاصة البنود المتعلقة بتقليص عدد الوزراء والنواب، على أن يبدأ  11الدورة البرلمانية الـ 

الحالية. وعليه فإن بعض المناصب  51الـ بدال من  51تطبيق القانون في الدورة البرلمانية الـ 

تعيين عدد وزراء من دون تقييد،  شغالها بعد التعديل القانوني. ومن ضمن ما سيتمإالوزارية سيتم 

 اضافة الى نواب وزراء.

اق وظائف الثقة في الوزارات، بحيث كذلك، فإن الحزبين كما مع أحزاب أخرى، اتفقا على توسيع نط -

العامين، وهذا المستوى الوظيفي مخصص أصال للمستوى المهني الثابت في  ستشمل نواب المدراء

 الوزارات.

عادة سن قانون رفضته المحكمة العليا، ما إوينص االتفاق مع دعم مشروع قانون يسمح للكنيست ب -

يعني تقليص صالحيات المحكمة العليا في نقض قوانين. اضافة الى االتفاق على تغيير تركيبة لجنة 

القضاة، بحيث سيرتفع وزن السياسيين فيها، ممثلي الحكومة، ما يجعل الجهاز القضائي خاضع  تعيين

 أكثر للجهاز السياسي. وهذا البند يغيب عن االتفاق مع كتلة "كوالنو" )كلنا(.

االتفاق على سن قانون يجيز لحملة الجنسية االسرائيلية والمتواجدين بشكل دائم )مهاجرين(  -

 ، وفق ضوابط وقيود لم يتم االفصاح عنها في االتفاق.التصويت للكنيست

تقام لجنة وزارية، تفحص صياغات قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم. وهذه  -

صيغة االتفاق التي ستؤدي الحقا الى عدم طرح القانون في الدورة الجديدة، وهذا النص موجود في 

 سن القانون. لمعارضتهما، وشاس"" "كوالنو" كتلتياالتفاق مع 

 15لها حتى  سن قانون جزئي لما يعرف بـ "القانون النرويجي"، يسمح لوزير واحد من كتلة برلمانية -

االستقالة من عضويته في الكنيست، ويدخل مكانه الذي يليه في قائمة حزبه. وفي  نائبا في البرلمان،

 ست.حال استقالة الوزير فإنه يعود الى عضوية الكني

، االتفاق على تعديل القانون الذي يفرض الخدمة العسكرية االلزامية على شبان المتدينين الحريديم -

بحيث سيتم الغاء التجريم الجنائي، وزيادة اعداد المعفيين من ابناء المعاهد الدينية، ما يعني اعادة 

لمفترض أن يدخل حيز ، والذي كان من ا5114الوضع الى ما كان عليه حتى سن القانون في العام 

   .5117 -5112التنفيذ بشكل كامل في العام 

بندا حول عالقة الدين بالدولة، وفي الجوهر تقر هذه البنود  10تتضمن االتفاقية بابا خاصا، يشمل  -

على الحفاظ على الوضع القائم، بمعنى القوانين واألنظمة القائمة، المتعلقة بحركة المواصالت 

 واألعياد العبرية، وحتى تشديد الرقابة على تطبيق القوانين. والعمل أيام السبت 

ينص أحد البنود على أن تالحق األجهزة اإلسرائيلية النشاط التبشيري المسيحي، وينص البند على  -

فحص االدعاءات بتزايد النشاط التبشيري المسيحي المحظور في إسرائيل، ويتم فحص الطرق 

 هذا الباب من االتفاقية، ليس واردا في االتفاقية مع حزب "كوالنو".القانونية لمنعه، ويشار الى أن 

بندا من االتفاقية، لمسألة جهاز التعليم للمتدينين المتزمتين، ومسألة توزيع الميزانيات  52تخصص  -

والموارد، وفي المحصلة فإن بنود االتفاق تلغي كل سياسة تقليص ميزانيات الحريديم، التي كانت 

 .كومة المنتهية. وهذه البنود ليست قائمة في االتفاق مع حزب "كوالنو"قائمة في الح

 18بند خاص يقضي برفع مخصصات األوالد، التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن  -

 ، 5110في شهر آب/ أغسطس  %51عاما، الى المستوى التي كانت عليه قبل خصمها بنسبة تقارب 
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ية في االتفاق مع كتلتي "الحريديم"، إذ أن معدالت الوالدة عند الحريديم هي وهذا أحد البنود المركز -

 من األعلى في العالم، بعد احتساب تدني نسب وفيات المواليد.
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 االتفاقية بين الليكود وكتلة "يسرائيل بيتينو"
 

 

 55/5/5112األربعاء 

 

 

 مالمح عامة لالتفاقية
 

 

حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، بعد أكثر من عام  إلىأفيغدور ليبرمان، تنضم كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة 

بقليل، من تشكيل الحكومة، رغم أنها كان من الممكن أن تكون جزءا طبيعيا من االئتالف القائم، إال أن 

بات الوحيد في حزبه، أراد البقاء خارج الحكومة، بعد الضربة التي تلقاها في انتخا صاحب القرارليبرمان 

مجددا من  ، مراهنا على عدم استمرار الحكومة ألمد طويل، على أن يخوض االنتخابات5115آذار/ مارس 

 ويعزز قوته البرلمانية.  صفوف المعارضة،

مكانة كبيرة، إذ بلم يشأ ليبرمان أن يكون حلقة ضعيفة في الحكومة، بعد أن تمتع في الحكومتين السابقتين كما 

نواب، وخسر  2مستوى  إلىنائبا على التوالي، أما االنتخابات األخيرة فقد أنزلته  11ونائبا  15كان لكتلته 

 نواب. 5نائبة في األسبوع األخير، ليبقى مع كتلة من 

آخر لمقارعة الحكومة، وكان  إلىوخالل عام الحكومة األول المنتهي، حاول ليبرمان القفز من خطاب 

ئتالف التي ألغت كافة القوانين واالتفاقيات في الحكومة السابقة، التي الخطاب األول، هو مهاجمة اتفاقيات اال

ت قانونا يلزم شبان المتزمتين )الحريديم( نّ ، وس  )الحريديم( خفضت ميزانيات مؤسسات المتدنين المتزمتين

 باالنخراط في الجيش تدريجيا. 

ا، زاعما أن الحكومة ال تبني في خطاب مقارعة الحكومة من الناحية اليمينية األشد تطرف إلىثم انتقل 

المستوطنات، ثم اتهم جيش االحتالل بأنه لم يوجه ضربات كافية للفلسطينيين في قطاع غزة، وبموازاة ذلك 

 طالب بضرب السلطة الفلسطينية اقتصاديا، بهدف شلها. 

ن، بات األول على في المقابل، وبعد فترة طويلة من القطيعة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وليبرما

فضل القادرة على مد عمر الحكومة، هي "يسرائيل بيتينو"، وحتى بثمن كان حتى قناعة، بأن الكتلة األ

من الهوس، وهو تسليم ليبرمان وزارة "األمن" )الدفاع(، وهو األمر الذي القى معارضة  اسنوات قليلة، نوع

 إلىطرافها أليبرمان، ووصلت  إلىفساد التي نسبت شديدة في األوساط االسرائيلية، نظرا لسلسلة شبهات ال

 جهات عالمية متورطة باالجرام المالي. 

 15غلبية بفجوة من أنائبا، وهي  151نائبا من أصل  22وبعد ضم ليبرمان، ستصبح الحكومة مرتكزة على 

 البرلمانية.فسا للحراك، بعيدا عن الضغوط ة الحكومة، ما يعطي االئتالف متننائبا، بمعنى نصف تركيب
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 الغائب عن االتفاقية
 

 القضية الفلسطينية والمفاوضات

 48فلسطينيي  -حقوق المواطنين العرب

 ميزانيات "الحريديم"

 

 االتفاقية:
 

تنص االتفاقية في البنود األولى على العالقة القائمة بين مركبات الحكومة، والدفاع عن قرارتها في الهيئة 

 زيع المناصب على الكتلة، بحيث ستحصل على:تو إلىالعامة، اضافة 

 

 أفيغدور ليبرمانويتوالها  من )الدفاع(حقيبة األ -

  الهجرة واالستيعابحقيبة  -

 نواب رئيس( 1منصب نائب رئيس الكنيست )من أصل  -

 وظائف حكومية وبرلمانية، من بينها عضوية اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات. -

 

ص على أنه في حال تم ضم كتلة أخرى إلى الحكومة، وبات عدد نواب االئتالف كما تشمل االتفاقية بندا، ين

 نائبا، فإن توزيع الحقائب الوزارية بين كتل االئتالف سيتغير. 71أكثر من 

 

 تعديالت قوانين وأنظمة
 

الواحد في موافقة "يسرائيل بيتينو" على تعديل قانون الحكومة ما يجيز تعيين نائبين للوزير تتضمن االتفاقية، 

كما مع أحزاب أخرى، اتفقا على توسيع نطاق وظائف الثقة في  ،كذلك، فإن الحزبين حاالت معينة.

الوزارات، بحيث ستشمل نواب المدراء العامين، وهذا المستوى الوظيفي مخصص أصال للمستوى المهني 

 الثابت في الوزارات.

ة والمتواجدين بشكل دائم في الخارج )مهاجرين( االتفاق على سن قانون يجيز لحملة الجنسية االسرائيلي

 التصويت للكنيست، وفق ضوابط وقيود لم يتم االفصاح عنها في االتفاق.

 .5118و 5117"يسرائيل بيتينو" ستدعم موقف الحكومة، بسن ميزانية مزدوجة للعامين 

دي" في العالم. وهذه صيغة تقام لجنة وزارية، تفحص صياغات قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهو

، بسبب اعتراض حزب "كوالنو" وكتلتي 51عدم طرح القانون في الدورة الـ  إلىاالتفاق التي ستؤدي الحقا 

 "الحريديم" "شاس" و"يهدوت هتوراة".

 ف.كما اتفق الحزبان، على أن كل القوانين المتعلقة بعالقة الدين بالدولة، أن تتم باالتفاق مع جميع كتل االئتال

كما ينص بند منفصل، على أن الحزبين، كما باقي أحزاب االئتالف، ستؤيد "االصالحات" في قطاع 

االتصاالت واالعالم، وأن تلتزم كافة احزاب االئتالف بدعم دعم اي قانون يتعلق بهذا القطاع، يعترض عليه 

ضمان عدم سن قانون يمنع صدور وزير االتصاالت. وهذا البند بالذات، وضعه نتنياهو لكافة الكتل، من أجل 

الصحيفة الموالية له "يسرائيل هيوم" مجانية يومية بالحجم الذي تصدر فيه، نظرا إلى أن صدورها يخرق 

 أسس المنافسة المتساوية بين الصحف.
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كما تخصص االتفاقية بندا شامال يتضمن عدة بنود، تهدف إلى زيادة مخصصات الشيخوخة للمهاجرين 

ري الحديث بالذات عن المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق، ويعارض وزير المالية المسنين، ويج

 موشيه كحلون أن تقتصر الزيادة على شريحة المسنين هذه، ويطالب بأن تكون شاملة.

 

 بند حكم االعدام
 

لى فرض حكم ، والذي ينص ع125ينص هذا البند، على تعديل نظام العقوبات في المحاكم العسكرية، رقم 

 االعدام، إذ سيتم شطب واجب اجماع هيئة القضاة العسكريين، على أن يكون الحكم بأغلبية القضاة.

وهذا االتفاق جاء بدال من مطلب ليبرمان، بسن قانون يجيز فرض حكم االعدام ايضا في "المحاكم المدنية" 

 لي لالرهاب.على من يدان بما تصف اسرائيل بـ "االرهاب"، وبالمفهوم االسرائي
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 الباب الرابع
 

 

 السير الذاتية
 

 

 

 

 برئاسة بنيامين نتنياهو 43وزراء الحكومة الـ 

 ونواب الوزراء البارزين
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 بنيامين نتنياهو
 

 
 

 1141/ 51/11ولد يوم 

 

 متزوج وله ثالثة أوالد ويسكن في القدس وقيسارية

 لقب أول في التصميم المعماري

 لقب ثاني في ادارة األعمال

 

 رئيس حزب "الليكود"

 5115التي شكلها بعد انتخابات  04رئيس الحكومة الـ 

 وتولى مؤقتا حقائب وزارية عدة أبرزها وزارة الخارجية

 

، وانتخب في كل االنتخابات التالية، 1188وصل بنيامين نتنياهو إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

خسارته االنتخاب المباشرة لرئاسة الوزراء، أمام ايهود باراك. وقبل  ، إثر1111حتى استقالته بعد انتخابات 

أول انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء، وفاز على منافسه شمعون بيرس  1112ذلك، كان قد خاض في العام 

 .%1بفارق يقل عن 

بعد االنشقاق . و5110عاد نتنياهو إلى الكنيست ضمن كتلة الليكود، برئاسة اريئيل شارون في انتخابات 

، وكل 5112، عاد نتنياهو ليرأس حزب الليكود منذ انتخابات 5115الكبير الذي بادر له شارون في نهاية 

 االنتخابات الالحقة.  

، ثم 1184إلى العام  1185بدأ نتنياهو ظهوره السياسي دبلوماسيا في سفارة إسرائيل في واشنطن، من العام 

 .1188إلى العام  1184ة، من العام سفيرا إلسرائيل في األمم المتحد

، تولى منصب نائب وزير الخارجية، الذي كان في حينه دافيد 1188فور انتخابه عضو كنيست في انتخابات 

ليفي، ونشبت الكثير من الخالفات بين االثنين، واشتدت الخالفات بينهما، حينما تنافسا على رئاسة الليكود في 

 يتسحاق شمير السياسة.، في أعقاب اعتزال 1110العام 

إلى  5110، ومن 5110إلى  5111، ومن العام 1111إلى  1112تولى نتنياهو رئاسة الحكومة من العام 

 تولى حقيبة المالية. 5115 -5110. وفي حكومة أريئيل شارون 5115

لجانب تمسك نتنياهو طيلة الوقت بسياسة صقرية، على المستويين السياسي، بما يتعلق بالمفاوضات مع ا

 الفلسطيني، وأيضا في السياسة االقتصادية.
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 أفيغدور ليبرمان
 

 رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"

 01/5/5112وزير "األمن" )الدفاع( ابتداء من يوم 

 

 1178في االتحاد السوفييتي وهاجر إلى إسرائيل عام  5/2/1158ولد يوم 

 مستوطن في مستوطنة "نوكديم" في منطقة بيت لحم

 لقب أول بالعلوم االجتماعية.

 

، رئيسا لحزب "يسرائيل بيتينو" وجرى 1111وصل ليبرمان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

 انتخابه في كل االنتخابات السابقة، رئيسا للحزب.

هابية. اتضح في السنوات األخيرة، أن ليبرمان كان مقربا في سنوات الثمانين األولى من حركة "كاخ" االر

في سنوات تعليميه الجامعية، في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، كان عنصرا في ما عرفت باسم 

"عصابات الجنازير"، التي كانت تنظم اعتداءات منظمة على الطلبة الجامعيين العرب في الجامعات 

 اإلسرائيلية.

نما عيّنه رئيس حزب "الليكود" الجديد في ظهر ليبرمان على المأل السياسي في سنوات التسعين األولى، حي

حينه، بنيامين نتنياهو مديرا عاما للحزب، وكان منصبا ُمستحدثا، وبرز اسمه كصاحب سطوة في الحزب. 

أخذه نتنياهو معه إلى ديوان رئاسة الوزراء، ليكون مديرا عاما للديوان، مع صالحيات  1112وفي العام 

أطلقت عليه وسائل اإلعالم لقب "مدير عام الدولة"، إال أنه استقال من  واسعة، منها ما فرضها بذاته، حتى

 منصبه بعد أكثر من عام، واتضح الحقا أن االستقالة جاءت ليعد العدة لدخول الكنيست، فشّكل الحزب.

يتمسك ليبرمان بمواقف عنصرية دموية شرسة ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وهو يؤيد 

، بصياغات مختلفة، وال ينطقها جهارة، كطرد جماعي، وهذا ما يظهر في 48ب من مناطق طرد العر

برامجه السياسية. وقاد ليبرمان من خالل نواب حزبه، أخطر المشاريع العنصرية التي تستهدف فلسطينيي 

 الداخل.

ي واجهها مسؤول واجه ليبرمان على مدى سنوات عديدة، تحقيقات في ما وصف بأنه أخطر ملفات الفساد الت

سياسي، وكانت التحقيقات متشعبة، وصلت إلى خارج إسرائيل، وخالل وقعت أحداث أثارت أسئلة كثيرة، 

مثل وفاة شاهد، وامتنع آخر عن تقديم افادة، وعلى الرغم من توصية الشرطة بمحاكمته بأخطر التهم، إال أن 

ة وجانبية جدا، وسط الكثير من عالمات النيابة ماطلت لسنوات بصياغة الملف الذي انتهى بتهمة هش

 االستغراب، ليأتي قرار المحكمة البدائية بتبرئته، رغم ادانة شريكه في التهمة ذاتها.

، واجه حزبه قضية فساد ضخمة ومتشعبة تورط فيها العشرات من المسؤولين في 5115وفي حملة انتخابات 

ى عالقة بحزبه، وأولهم من كانت المديرة العامة مؤسسات ومراكز حكومية وجمعيات استيطانية، وكلهم عل

 .5115لحزبه، ونائبة وزير الداخلية فانيا كيرشنباوم، وهذا ما فقده عددا من مقاعده في انتخابات 

تولى ليبرمان عدة مناصب حكومية، في حكومات أريئيل شارون وإيهود أولمرت، وبنيامين نتنياهو، إال أن 

. واضطر لالنقطاع عن 5115و 5110و 5110 -5111حكومتي نتنياهو أبرزها حقيبة الخارجية، في 

 ، لعشرة أشهر، إلى حين انتهاء محاكمة الفساد التي واجهها. 5110منصبه بعد انتخابات 

 اقر الكنيست انضمام حزب ليبرمان "يسرائيل بيتينو" الى الحكومة، ليتولى حقيبة "األمن". 01/5/5112يوم 
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 موشيه كحلون

 

 
 

 11/11/1121يوم ولد 

 متزوج وله ثالثة أوالد ويسكن في حيفا

 

 حاصل على اللقب االول في الحقوق

 لقب أول في العلوم السياسية

 

 رئيس قائمة "كوالنو" )كلنا(

 وزير المالية، وبعهدته قسم التخطيط التابع لوزارة الداخلية أصال

 

ضمن قائمة الليكود، الحزب الذي انتمى اليه  ،5110دخل كحلون إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

 منذ شبابه، وهو يهودي شرقي من أحياء الفقر، وهذه الصورة التي ارتسمت له، وهو معني بأن يبرزها.

كان كحلون في حزب "الليكود" في الجناح اليمين األكثر تشددا، وكان من بين فريق المتمردين في الكتلة 

، على خلفية خطة اخالء 5112 -5110ئيل شارون، إبان حكومته الثانية النيابية، على رئيس الحزب أري

مستوطنات قطاع غزة، وصّوت كحلون ضدها، وكانت الخالفات داخل الحزب قد أدت إلى انشقاق قاده 

 شارون ذاته.

، حصل كحلون على مقعد متقدم في الئحة الحزب، كونه خارج المعسكرات الداخلية، 5112في انتخابات 

 الوجوه اليهودية الشرقية، ومن أحياء الفقر، التي يسعى الليكود للتغلغل فيها أكثر.  وهو من

، حّل كحلون في المرتبة الثانية مباشرة بعد رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، الذي أسند له 5111وفي انتخابات 

برى، في مركزها حقيبة االتصاالت. قاد كحلون في واليته تلك خطة اصالحات ك 5110 -5111في حكومته 

زيادة المنافسة، وفرض أنظمة جديدة في سوق االتصاالت الخليوية أساسا، والحقا االرضية، وأدت سلسلة 

واستمرت الحقا في الهبوط،  %21االصالحات إلى انخفاض حاد في أسعار االتصاالت الخليوية، بنسبة 

 راء".فتسجل هذا االنجاز لصالح كحلون، باعتباره "نصير الجمهور والفق
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، عدم خوض االنتخابات البرلمانية، دون أن 5115فاجأ كحلون الساحة السياسية بقراره في نهاية العام 

يوضح االسباب، ولكن منذ ذلك الحين، ظهرت تقديرات بأن كحلون يخطط إلى ما هو بعد، ولكن كحلون 

 .5110ذاته، تجند نوعا ما لحملة الليكود االنتخابية في مطلع 

قصير من تلك االنتخابات، بدأت تقارير تتحدث عن عزم كحلون تشكيل حزب جديد ذي صبغة بعد وقت 

اقتصادية اجتماعية، إال أن تقارير أخرى، أوضحت أن كحلون أيضا مرتبط بعدد منم حيتان المال وكبار 

 أصحاب رأس المال.

ما جعل الحلبة السياسية تصفه  قبل خمسة أشهر من االنتخابات، أبدى كحلون ليونة ما في توجهاته السياسية،

بـ "الوسط"، ولكن فور تشكيل قائمته االنتخابية، أطلق تصريحات اعادته إلى خانة اليمين المتشدد، فقد قال 

، إنه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم، وفي هذه المرحلة ال يمكن ابرام اتفاق 5115في مطلع كانون الثاني 

 شغال أكثر في قضاياها الداخلية. وهذا عمليا خطاب الليكود الرسمي.لحل الصراع، لذا على إسرائيل االن
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 نفتالي بينيت

 
 

 55/0/1175ولد يوم 

 رعناناأوالد ويسكن في  4متزوج وله 

 

 رئيس قائمة "البيت اليهودي"

 وزير التعليم

 وزير "يهود الشتات"

 

التحالفية الجديدة، في انتخابات العام وصل بينيت إلى الكنيست ألول مّرة على رأس قائمة "البيت اليهودي" 

مقعدا، بزيادة لقوة األحزاب الناشطة بين المستوطنين، بخمسة مقاعد عن  15، بعد أن حصدت القائمة 5110

االنتخابات التي سبقت، إذ استطاعت القائمة استقطاب الجمهور األكبر من مستوطني الضفة، وأيضا من 

 لصهيوني، اضافة إلى جمهور علماني من اليمين المتطرف.الجمهور الديني من التيار الديني ا

تولى بينيت في حكومة بنيامين نتنياهو حقيبة االقتصاد الموسعة، التي تضم عدة وزارات سابقة، من عمل 

 وصناعة وتجارة، وتخطيط اقتصادي، وكان شخصية قوية في الحكومة، وقاد الخط اليميني األكثر تشددا.

، أن يكون الشخصية التي ال تجد منافسا لها في هذا االطار السياسي، 5110خابات استطاع بينيت بعد انت

 واستخدم شعبيته لفرض تركيبة القائمة، وفق ما يريد.

ولمدة ثالث  1111نشأ بينيت في بيت من التيار الديني الصهيوني، وأدى الخدمة العسكرية االلزامية في العام 

 امي لثالث سنوات أخرى، وتخرج من الجيش برتبة رائد في الجيش.سنوات، وبقي بعد ذلك في الجيش النظ

اتجه بينيت بعد ذلك إلى القطاع االقتصادي، ولكن شغل خالل الفترة السابقة منصب المدير العام لمجلس 

مستوطنات الضفة، فحصل على شعبية أيضا بين المستوطنين، والحقا أقام مع أييليت شكيد، حركة "يسرائيل 

من الحركات اليمينية المتطرفة، التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست، وتنشط بين شيلي" وهي 

 الجيش الشاب، خاصة في الجامعات، وتحثه على اللجوء للمواقف اليمينية المتشددة.
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 آرييه درعي

 
 

 17/5/1151ولد يوم 

 1128ولد في مدينة مكناس في المغرب وهاجر مع عائلته إلى إسرائيل عام 

 متزوج ويسكن في القدس

 الرئيس السياسي لحركة "شاس"

 

 رئيس قائمة "شاس" في االنتخابات

 الداخليةوزير 

 وزير "تطوير النقب والجليل

 

ظهر آرييه درعي على الساحة السياسية العامة ألول مّرة، حينما تولى منصب مدير عام وزارة الداخلية، في 

عاما، وكان الوزير من حزبه، موشيه بيرتس. وفي نهاية  العام  52، حينما كان له من العمر 1182العام 

 ، تولى حقيبة الداخلية، من دون أن يكون عضو كنيست، عن حزبه "شاس".1188

وفي تلك المرحلة، كان قد بدأ يقود فعليا حركة "شاس" سياسيا، رغم أن تقارير تقول، إنه القائد السياسي  

، على يد زعيمها الروحي عوفاديا يوسيف، وهو من كان في 1184ام الفعلي، منذ تأسيس الحركة في الع

سنوات السبعين، الحاخام األكبر لليهود الشرقيين. وجاء تأسيس الحركة، بهدف الخروج من مظلة أحزاب 

الحريديم لليهود األشكناز الغربيين. وقد حصل درعي على هذه القوة السياسية في الحزب نتيجة لقربه الخاص 

 ديا يوسيف.من عوفا

. وبعد انتخابات ذلك العام، حافظ على منصب، لما 1115وبقي درعي في منصبه وزيرا للداخلية حتى العام 

 يزيد عن عام بقليل، في حكومة يتسحاق رابين.

مقاعد،  2مقاعد إلى  4قفزت "شاس" من  1115واستطاع درعي جعل حركته ذات وزن، ففي انتخابات 

، فقد قاد الحزب 1111مقاعد. أما في انتخابات  11لت الحركة بقيادته على حص 1112ولكن في انتخابات 

مقعدا، مستفيدا من االنتخاب المباشر لرئاسة الوزراء. إال أن درعي استقال فور ظهور  17وحصل على 

ي النتائج من عضوية الكنيست، بعد أن استكملت الشرطة التحقيقات معه، في واحدة من أكبر قضايا الفساد، الت

وصلت اطرافها إلى خارج البالد، وقبع درعي في السجن ألكثر من عامين فعلين. وكان عليه البقاء خارج 

 الحلبة السياسية لمدة عشر سنوات، من يوم صدور الحكم، بموجب قانون قائم.
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حا إلى نيته ، بدأ درعي يبدي نيّة بالعودة إلى الحلبة السياسية، ملم5115بعد انتهاء السنوات العشر في العام 

بتشكيل حزب جديد، إال أن عوفاديا يوسيف أعاده للحركة. وعاد درعي إلى الكنيست في انتخابات مطلع العام 

، حينما كان يرأس الحركة خصمه إيلي يشاي، ونشأت حينها اشكالية رئاسة الحركة، ففرض يوسيف 5110

حقا من الكنيست، ولكن لم تمر فترة طويلة رئاسة ثالثية، تضم يشاي ودرعي وأريئيل أتياس، الذي استقال ال

 حتى عاد درعي رئيسا للحركة، باالطاحة بإيلي يشاي.

، نشأت مشكلة رئاسة الحركة سياسيا من جديد، بعد أن 5110بعد موت عوفاديا يوسيف في أيلول/ سبتمبر 

لم يرض بالوضع ظهر خالف أيضا حول الزعامة الروحية، التي رست على أحد أبناء يوسيف. إال أن يشاي 

 ، وشّكل قائمة منافسة.5110القائم، وانشق عن الحركة قبل انتخابات 

في مطلع سنوات التسعين، أبدى درعي توجهات تقبل بالتفاوض وحل الصراع، ووقف من وراء الفتوى 

إلى الدينية التي اصدرها يوسيف في فترة أوسلو، بأنه يجوز التنازل عن أراضي من أجل حقن الدماء. ويشار 

 أن عددا من نواب "شاس" شاركوا في مبادرة جنيف.

 يسعى درعي إلى اظهار مواقف أكثر براغماتية، وبشكل ال يبقي "شاس" في أي خانة.
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 أييليت شكيد

 

 
 

 7/5/1172ولدت يوم 

 متزوجة ولها ولدان وتسكن في تل أبيب

 لقب أول في الكهرباء وعلم الحاسوب

 

 ت ثالثة في القائمةنائبة من البيت اليهودي وحلّ 

 وزيرة القضاء.

 

 

، وكانت الوجه العلماني في هذه القائمة التي كل 5110وصلت شكيد إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 

نوابها في حينه، من التيار الديني الصهيوني، ولكنها تنافسهم في تطرفها اليميني والعنصري، ضد العرب، 

 ولة القومية اليهودية" بصيغته األشد تطرفا.وهي من أبرز المبادرين لقانون "د

وصلت شكيد إلى الكنيست، بقرار من رئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، بناء على شراكتهما السابقة في 

تأسيس حركة "يسرائيل شيلي"، وهي من الحركات اليمينية المتطرفة، التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة 

 يش الشاب، خاصة في الجامعات، وتحثه على اللجوء للمواقف اليمينية المتشددة.والكنيست، وتنشط بين الج

ونظرا لدورها البارز في أروقة الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة القصيرة من سنتين، عينها بينيت في 

 المرتبة الثالثة في القائمة، بدال من السابعة في االنتخابات التي سبقت. 

، كان واضحا أن زعيم "البيت 5115خابات البرلمانية، التي جرت في منتصف آذار/ مارس ومنذ حملة االنت

اليهودي"، نفتالي بينيت، معني بتبوء زميلته شكيد، منصبا وزاريا بارزا، إذ جرى تسويقها على أنها ستتولى 

بوط هذا الحزب حقيبة "األمن الداخلي"، المسؤولة عن الشرطة، وما يسمى "قوات حرس الحدود"، إال أن ه

 مقاعد في الدورة الجديدة، أدخل الحزب في حالة ارباك. 8مقعدا الى  15من 

وساعد انسحاب أفيغدور ليبرمان من المفاوضات لتشكيل الحكومة، على أن يبتز بينيت حزب الليكود ونتنياهو 

 ضاء.للحصول على مناصب وزارية افضل، وكان شرطه األساس، حصول شكيد على منصب وزيرة الق

تعد أييليت شكيد من أبرز المبادرين لقانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم، وبالنص 

 األكثر تشددا.

كما أنها من الداعمين والمبادرين لمشاريع قوانين تهدف الى تقليص صالحيات المحكمة العليا، أو قدرتها على 

 الغاء قوانين.

 دف أساسا الى منع تحرير أسرى فلسطينيين في أي حال من األحوال.وأول المبادرين لقوانين ته
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وفي ما يلي أبرز مشاريع القوانين التي بادرت لها شكيد، أو كانت شريكة في تقديمها لجدول أعمال الكنيست، 

 ، ما سيعكس أكثر طبيعتها السياسية، وتوجهاتها في منصبها الجديد.11في الدورة البرلمانية الـ 

 

 "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"قانون  -

عشر قوانين تهدف الى فرض القانون والسيادة اإلسرائيلية، على الكتل االستيطانية، وكل قانون  -

 مخصص لواحدة من الكتل االستيطانية.

ذي نائبا، وهو القانون ال 21تحويل قانون االستفتاء العام، الى قانون أساس، ال يمكن الغاؤه إال بأغلبية  -

يقضي باجراء استفتاء عام في حال لم يحظ اتفاق لحل الصراع يتضمن االنسحاب من مناطق واقعة 

نائبا في الكنيست، وهو قانون يهدف  151نائبا، من اصل  81تحت السيادة اإلسرائيلية، على أغلبية 

أقر في )القانون  -الى عرقلة االنسحاب من القدس والجوالن، أو مناطق أخرى في اطار التبادل

 الكنيست(.

 قانون يمنع اطالق سراح أسرى فرضت عليهم أحكام مدى الحياة )شكيد هي المبادرة األولى(. -

قانون يمنع اطالق سراح أسرى، إال إذا كانت ظروف سياسية تغير الوضع القائم، وأن يتم الغاء قرار  -

سية التي كانت قائمة، تحرير األسير، في حال خرق األسير شروط تحريره، أو تغيرت الظروف السيا

 وغيرها من الشرط، التي تعرقل كثيرا تحرير االسرى )شكيد مشاركة في المبادرة(.

( من الضفة وغزة، من دون تصريح 48مضاعفة عقوبة السجن على من يدخل الى اسرائيل )مناطق  -

 من سلطات االحتالل، من عامين كما ينص القانون القائم الى أربع سنوات.

 0العقوبة والغرامات المالية، لمنع تدخل مواشيه ألراض مزرعة، من عقوبة سجن قانون يضاعف  -

أشهر، ويستهدف القانون المزارعين العرب، وبشكل خاص في صحراء النقب،  2اشهر الى 

 )القانون أقر في الكنيست(.

قانون لفرض السجن لمدى الحياة، على كل من يختطف شخصا على خلفية قومية، لغرض قتله أو  -

 بادلته.م

 الجناح الشمالي. –قانون لحظر الحركة االسالمية  -

قانون اعتبار المفرقعات النارية مثل المتفجرات، لغرض العقوبات الجنائية لمن هي بحوزته  -

ويستخدمها في مواجهات، وفي تفسير القانون واضح أنه موجه ضد الفلسطينيين، إذ أوردت حالة 

 الماضي.  المواجهات في القدس المحتلة في العام
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 غلعاد أردان
 نائب عن حزب الليكود، وحل ثانيا في قائمة الحزب

 وزير األمن الداخلي

 

 01/1/1171ولد يوم 

 أوالد ويسكن في عسقالن 0متزوج وله 

 لقب أول في الحقوق

 لقب ثاني في العلوم السياسية.

 

 

ي هذه الدورة التي امتدت حتى العام ، وكان ف5110وصل أردان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

، من كتلة نواب الليكود، المتمردة على رئيس الحزب أريئيل شارون، لطرحه خطة اخالء مستوطنات 5112

قطاع غزة. وكان اردان قد عمل في سنوات التسعين، مساعدا برلمانيا ألريئيل شارون. وانتخب أردان ضمن 

 ت التي تلت.قائمة حزبه الليكود، في جميع االنتخابا

 

تولى  5115 -5110حقيبة البيئة، وفي حكومة نتنياهو التالية  5110 -5111تولى في حكومة بنيامين نتنياهو 

ثالث حقائب متتالية، األولى المسؤولية عن الجبهة الداخلية، وهي وزارة أعيدت لوزارة األمن، ثم تولى 

 ، تولى حقيبة الداخلية.5115، التي جرت في مطلع وزارة االتصاالت، وقبل التوجه إلى االنتخابات المبكرة

 

 أردان يُعد من الجناح األشد تطرفا في الليكود.



 

33 
 

 

 يوآف غالنت

 

 
 

 8/11/1158ولد يوم 

 متزوج وله ثالثة أوالد ويسكن في بلدة "عميكام" 

 

 حامل رتبة لواء في الجيش وكاد يكون رئيسا لألركان

 

 ي قائمة الحزبنائب من حزب "كوالنو" وحّل ثانيا ف

 وزير البناء واالسكان

 

 . 5115وصل يوآف غالنت إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 

أمضى غالنت حياته في جيش االحتالل وتقدم في المراتب حتى حصل على رتبة لواء، وتولى عدة 

 مسؤوليات، من بينها السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

كومة توصية وزير "األمن" في حينه إيهود باراك، بتعيين غالنت رئيسا أقرت الح 5111أيلول العام  5في 

لألركان، وكان قد سبق هذا، محاولة عرقلة التعيين، من خالل االدعاء بوجود خطة تسويق لغالنت ليصبح 

 رئيسا لألركان، ليتبين الحقا أن األمر نابع من وثيقة مزيفة.

ي أن غالنت اعتدى على أرض عامة "بملكية الدولة" لدى ولكن بعد قرار الحكومة، نشأت قضية أخرى، وه

بناء بيته الخاص، إذ ولج إلى تلك األرض من دون ترخيص، ودخلت القضية تعقيدات قضائية، وفي مرحلة 

الحقة قرر باراك ومعه نتنياهو الغاء التعيين. بينما القضية ذاتها انتهت من دون ادانة بل تسوية مع سلطات 

 التنظيم.

 النت في كل حروب إسرائيل خالل خدمته العسكرية.شارك غ

خالل الحملة االنتخابية، سعى غالنت إلى ابراز توجهات يمينية، مثل أنه كانت تربطه عالقة خاصة بأريئيل 

أيام من االنتخابات، قال غالنت في تصريحات اعالمية، إن  2، اي قبل 5115آذار  11شارون. وفي يوم 

النتخابات مع حزب أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتينو" ثم سيقرر لمن يوصي بتكليف حزبه سيقيم تحالفا بعد ا

الحكومة. وقد اعترض رئيس الحزب كحلون على هذه التصريحات، إال أن غالنت أبرز أكثر توجهاته 

 اليمينية. 
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 أوري أريئيل

 
 

 1155/ 55/15ولد يوم 

 م"أوالد ويستوطن في مستوطنة "كفار أدومي 2متزوج وله 

 

 نائب من البيت اليهودي، وحّل ثانيا، بصفته رئيسا لحزب "هئيحود هليئومي"، المتحالف مع البيت اليهودي.

 وزير الزراعة وبعهدته وحدة تشجيع االستيطان

 

، وجرى 1111، في منتصف والية انتخابات العام 5111وصل أريئيل إلى الكنيست ألول في أواخر العام 

ات الالحقة، في قوائم للمستوطنين. وهو يُعد من أبرز قادة المستوطنين المتطرفين، انتخابه في كل االنتخاب

وتولى مناصب عدة في قطاعهم، وكان سكرتيرا عاما لمجلس المستوطنات، وسكرتيرا عاما لحركة "أمانا" 

 االستيطانية، المعروفة بنهب األراضي الفلسطينية، من خالل تزوير صفقات االراضي.

الل سنواته في الكنيست سلسلة من أخطر القوانين العنصرية، خاصة تلك الموجهة ضد قاد أريئيل خ

، كما قاد محاوالت لسن قوانين تهدف إلى عرقلة حل 27أو مناطق  48الفلسطينيين، إن كان في مناطق 

 الصراع بإقامة دولة فلسطينية.

خططات لبناء عشرات آالف وزارة االسكان، فوضع م 5115 -5110تولى في حكومة بنيامين نتنياهو 

 البيوت االستيطانية في جميع أنحاء الضفة، وسعى إلى زيادة ميزانيات المستوطنات.
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 يعقوب ليستمان

 
 

 في المانيا 5/1/1148ولد يوم 

 يسكن في القدس

 أوالد 5متزوج وله 

 وزير الصحة

 

 ية حزبية، بسبب تركيبة القائمة.المرشح االول في قائمة "يهدوت هتوراة" ورئاسته للقائمة ال تمنحه صالح

 

 ، وجرى انتخابه في كل االنتخابات الالحقة.1111وصل ليتسمان الى الكنيست ألول مّرة في العام 

 .5110 -5111تولى منصب نائب وزير الصحة )بصالحيات وزير( في حكومة بنيامين نتنياهو 

ية، وهي اللجنة البرلمانية الوحيدة ذات تولى رئاسة لجنة المالية البرلمانية في أكثر من دورة برلمان

 الصالحيات التنفيذية، وتعد من أهم المناصب البرلمانية.
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 ياريف لفين

 
 

 55/2/1121ولد يوم 

 أوالد ويستوطن في مستوطنة "موديعين" 0متزوج وله 

 درس اللغة العربية خالل خدمته في المخابرات العسكرية

 لقب أول في الحقوق.

 

 الليكود وحّل عاشرا في قائمتهنائب من حزب 

 وزير السياحة

 

، وهو من التيار األشد تطرفا في حزب 5111وصل ياريف لفين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 

الليكود، ومنذ دخوله إلى الكنيست، بادر إلى سلسلة قوانين عنصرية، اضافة إلى خطاب عنصري متشنج ضد 

 النواب العرب.

 درين الى قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"ويعد من أبرز المبا

 قوانين تحاصر من حيث الجوهر الحراك السياسي للنواب العرب

 قوانين تمنع أو تعرقل تحرير األسرى الفلسطينيين

 .5110و 5111رئس لفين اللجنة اإلدارية في الكنيست، )لجنة الكنيست( بعد انتخابات 
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 يوفال شتاينتس

 

 
 

 11/4/1158ولد يوم 

 أوالد ويسكن في مفسيرت تسيون 0متزوج وله 

 دكتوراة في الفلسفة

 

 ةفي القائم 10نائب من حزب "الليكود" وحّل في المرتبة 

 وزير الطاقة والبنى التحتية

 

، وجرى انتخابه في كافة االنتخابات 1111وصل شتاينتس إلى الكنيست ضمن حزب "الليكود" في العام 

الالحقة، وهو من التيار اليميني المتشدد، الرافض لحل الصراع، ويرفض اقامة دولة فلسطينية. بيد أن 

السالم اآلن، واشتهرت صورته، وهو يسير في مظاهرة شتاينتس كان في سنوات الثمانين ناشطا في حركة 

في القدس ضد الحرب على لبنان، متكاتفا بناشط السالم إميل غرينتسفايغ، الذي قتل في تلك المظاهرة، بعد أن 

 القى ارهابي يهودي قنبلة على المظاهرة.

ن يظهر في اإلعالم مدافعا ظهر شتاينتس بتحوالت سياسية في سنوات التسعين، وقبل دخوله إلى الكنيست، كا

، من الكتلة المتمردة الرافضة 5112 -5110عن سياسة نتنياهو. وكان إبان حكومة أريئيل شارون الثانية 

 إلخالء مستوطنات قطاع غزة، وبقي في الليكود بعد االنشقاق.

 .5110 -5111تولى شتاينتس حقائب وزارية، ولكن اهمها حقيبة المالية في حكومة نتنياهو 
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 يسرائيل كاتس 
 

 
 

 51/1/1155ولد يوم 

 متزوج وله ولدان ويسكن في قرية "كفار أحيم" قريبة من الساحل الجنوبي

 لقب جامعي أول

 

 نائب من حزب الليكود، وحّل رابعا في قائمته.

 وزير المواصالت

 ولجنة الطاقة النووية شؤون المخابرات مسؤول

 

 1111، وقبل ثمانية أشهر من انتخابات 1188مّرة في العام  وصل يسرائيل كاتس إلى الكنيست ألول

 المبكرة، في اعقاب استقالة أحد النواب، وجرى انتخابه في كافة االنتخابات الالحقة.

حقيبة الزراعة، إال أنه كان من ضمن مجموعة نواب الليكود  5112 -5110تولى في حكومة أريئيل شارون 

 ل شارون، لطرحه خطة اخالء مستوطنات قطاع غزة.المتمردين على رئيس الحزب أريئي

حقيبة المواصالت، وبقي يحمل هذه الحقيبة أيضا في  5110 -5111وتولى في حكومة بنيامين نتنياهو 

 .5115إلى العام  5110الحكومة التالية لبنيامين نتنياهو، من العام 
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 ميري ريغيف

 
 

 52/5/1125ولدت يوم 

 الثة أوالد وتسكن في روش هعاين )رأس العين(متزوجة ولها ث

 لقب أول في التربية الال منهجية

 لقب ثاني في إدارة األعمال

 عميد في الجيش

 

 

 نائبة عن حزب الليكود، وحلّت خامسة في قائمة الحزب.

 وزيرة الثقافة والرياضة

 

بت الحقا في كل االنتخابات ، وانتخ5111وصلت ميري ريغيف إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

 الالحقة، ومن الجناح األشد تطرفا في حزب "الليكود" وكتلته البرلمانية.

ميري ريغيف، هي من النساء القالئل، اللواتي وصلن إلى رتبة "عميد" في جيش االحتالل اإلسرائيلي، الذي 

لسان جيش االحتالل، ومن قبل عاما، وشغلت عدة مناصب بارزة، وأهمها، الناطقة ب 55خدمت فيه على مدى 

 هذا، رئيسة قسم الرقابة العسكرية على وسائل اإلعالم.

منذ يومها األول في الكنيست، أبرزت ريغيف خطابها السياسي األشد تطرفا، ونافست أشد المتطرفين من 

نتنياهو في  النواب على طرح القوانين العنصرية، والعديد من مبادرتها التشريعية، لم تصادق عليها حكومتي

، نظرا النعكاساتها الخطيرة، اضافة إلى أنها أعلنت عن مبادرات تشريعية أخرى، ولكنها 5110و 5111

بقيت في اطار "اعالن نوايا"، فهي من المبادرات لقانون "دولة القومية اليهودية"، وقدمت مبادرة قانون 

في اقتحامات استفزازية للحرم، وشاركت  للسماح لليهود ألداء الصالة في الحرم القدسي الشريف، وشاركت

في مؤتمرات المستوطنين واليمين المتدين المتطرف، الذي "بحث" في كيفية بناء هيكل سليمان المزعوم، 

مكان قبة الصخرة المشّرفة. اضافة إلى أنها استغلت رئاستها للجنة الداخلية البرلمانية، الجراء جلسات مكثفة 

بمشاركة غالة المستوطنين، وكانت تعرض بالبث المباشر، في سعيها حول أوضاع الحرم القدسي، 

 لالستفزاز. وكل هذا، على الرغم من أنها تُعد علمانية.

اشتهرت ريغيف في خطاباتها العنيفة ضد النواب العرب، و"اشتهرت" بخطابات وألفاظ نابية، ذات مستوى 

 اخالقي متدني.

ضي، رفع أسهمها بين منتسبي الليكود، الذين انتخبوها في مكان وهذا "الرصيد" من العنف الكالمي والتحري

 .5115متقدم )خامس( في قائمة الحزب النتخابات 
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 حاييم كاتس

 

 
 إلى إسرائيل 1141في المانيا وهاجر عام   51/15/1147ولد 

 أوالد ويسكن في شوهم. 0متزوج وله 

 

 في قائمة الحزب. 17نائب من حزب "الليكود" وحّل في المرتبة 

 وزير الرفاه

 

، وجرى انتخابه في كل االنتخابات الالحقة، 1111وصل حاييم كاتس إلى الكنيست للمّرة األولى في العام 

لطرحه خطة  5112 -5110اح المتمردين على رئيس الحكومة اريئيل شارون في حكومته وكان من جن

 اخالء مستوطنات غزة.

وهو مدعوم من نقابات كبيرة وبارزة مثل نقابة عمال سلطة الموانئ نشط حاييم كاتس في القطاع النقابي، 

ن سنوات واليته العديدة في وعلى الرغم موالقطارات، ونقابات في شركات الصناعات العسكرية، وغيرها. 

، الى أن أسند بنيامين نتنياهو له حقيبة الرفاه في الحكومة الكنيست، إال أنه لم يتول في أي مّرة حقيبة وزارية

 .الحالية
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 دافيد أزوالي

 
 

 5/5/1154ولد يوم 

 1120ولد في مراكش في المغرب العربي وهاجر مع عائلته إلى إسرائيل في العام 

 أوالد. 4كا، متزوج وله يسكن في ع

 

 نائب عن "شاس" وحل في المرتبة الخامسة في القائمة

 وزير األديان

 

، وجرى انتخابه في جميع الدورات الالحقة، تولى 1112دخل أزوالي إلى الكنيست ألول مّرة في العام 

 .5115 -5111منصب نائب وزير الداخلية في حكومة أريئيل شارون األولى، 
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 رصوفيا الندف
 نائبة من حزب "يسرائيل بيتينو" وحلّت ثالثة في قائمة الحزب.  

 

 وزيرة الهجرة واالستيعاب

 

في ليننغراد وهاجرت إلى إسرائيل في العام  58/11/1141ولدت يوم 

1171 

 أرملة ولها ولد واحد وتسكن في أشدود

 لقب ثاني جامعي

 

 

، ضمن حزب "العمل"، وأعيد انتخابها ضمن 1112 وصلت الندفر إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات العام

، ولكنها لم تنتخب في انتخابات ذلك 5110، وبقيت في الكنيست حتى مطلع عام 1111الحزب ذاته في العام 

العام، بسبب موقعها الذي جاء متأخرا قليال في قائمة "العمل". وعادت الندفر إلى الكنيست في انتخابات 

ائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان. تولت حقيبة الهجرة واالستيعاب في ، ولكن ضمن حزب "يسر5112

 . 5115 -5110، و5110 -5111حكومتي بنيامين نتنياهو 
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 زئيف إلكين

 

 
 

 إلى إسرائيل 1111في االتحاد السوفييتي وهاجر في العام  0/4/1171ولد يوم 

 قة بيت لحم )غوش عتسيون(أوالد، ويستوطن في مستوطنة إلداد في منط 4متزوج وله 

 لقب أول في تاريخ الشعب اإلسرائيلي والرياضيات

 لقب ثاني وثالث )دكتوراة( في تاريخ الشعب اإلسرائيلي

 

 نائب من حزب "الليكود" وحّل ثامنا في قائمة الحزب

 القدس والتراثوزير 

 

زب "كديما"، وانتقل إلى حزب ، ضمن قائمة ح5112وصل إلكين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

 .5115و 5110، وخاض االنتخابات في قائمته، وكذا في انتخابات العامين 5111"الليكود" في العام 

خالل عضويته البرلمانية األولى، أبرز مواقف يمينية في صفوف كديما، وكان داعما للقوانين العنصرية التي 

كنه أبرز هذه المواقف بتطرف أشد حينما انتقل إلى الليكود، كانت تطرحها المعارضة اليمينية المتطرفة. ول

، وأظهر تشددا في كيفية التعامل مع أحزاب 5110 -5111وكان رئيسا لكتلة الليكود الحاكم في دورة 

 االئتالف والمعارضة.

إذ كانت منصب وزير الخارجية،  5115 -5110وتولى الكين في السنة األولى لحكومة بنيامين نتنياهو التالية 

الوزارة من دون وزير، في انتظار انتهاء محاكمة ليبرمان في قضية فساد، وحينما عاد ليبرمان إلى الوزارة 

 بشهرين، اختار الكين االستقالة، وانتقل ليرأس لجنة الخارجية واألمن.

 حل الدولتين.  يتمسك إليكين بمواقف يمينية متطرفة في كل ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ويرفض 
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 غيال غمليئيل

 

 
 

 54/5/1174ولدت يوم 

 متزوجة ولها لدان وتسكن في تل أبيب

 لقب أول وثاني في الحقوق

 لقب أول وثاني في تاريخ الشرق األوسط والفلسفة

 

 في قائمة الحزب 14نائبة من حزب "الليكود" وحلت في المرتبة 

 وزيرة المساواة بين الجنسين

 

 5111، وأعيد انتخابها في العام 5110ئيل إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات مليغوصلت غيال 

 واالنتخابات الالحقة. هي من الجناح المتشدد، الرافض لحل الصراع.

 .5110 -5111تولت منصب نائبة وزير في حكومة بنيامين نتنياهو 
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 أوفير أكونيس

 
 

 58/5/1178ولد يوم 

 متزوج وله ولدان ويسكن في تل أبيب

 لقب اول في العلوم االجتماعية والعالقات الدولية

 

 في قائمة الحزب. 15نائب من حزب "الليكود" وحل في المرتبة 

 م والتكنولوجيا والفضاءالعلووزير 

 

ضمن قائمة الليكود، وأعيد انتخابه في  5111وصل أوفير أكونيس إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

 قامة دولة فلسطينية.كل االنتخابات الالحقة. وهو من التيار اليميني المتشدد الرافض إل

زير، وكان مسؤوال عن الربط بين الحكومة حظي بمنصب نائب و 5115 -5110في حكومة بنيامين نتنياهو 

 والكنيست.
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 تساحي هنغبي
 في قائمته 15نائب من حزب "الليكود" وحّل في المرتبة 

 

 وزير من دون حقيبة

 

 52/5/1157ولد يوم 

 أوالد ويسكن في القدس 4متزوج وله 

 لقب أول في العالقات الدولية

 لقب أول في الحقوق.

 

 

، قادما من صفوف حركة الشبيبة في 1188نيست ألول مّرة في انتخابات العام وصل تساحي هنغبي إلى الك

حزب "الليكود" إذ كان نشاطا سياسيا في جيل مبكرة، كونه ابن النائبة المتطرفة غيئوال كوهين، وبرز نشاطه 

منظمة على  خالل دراسته الجامعية، إذ كان من قيادة ما عُرفت بعصابات الجنازير، التي كانت تنفذ اعتداءات

 الطالب الجامعيين العرب.

 

اضطر لوقف عضويته  5111وانتخب تساحي هنغبي في كل االنتخابات الالحقة، إال أنه في نهاية العام 

للكنيست، بسبب حكم محكمة ضده في قضية توظيف موظفين في واحدة من الوزارات التي تسلمها، على 

في العمل السياسي. وعاد هنغبي إلى الكنيست في  أساس حزبي، ولكن الحكم لم يمنعه من االستمرار

 .5110االنتخابات التالية التي جرت في مطلع عام 

 

نشأ هنغبي في الليكود، وكان طيلة الوقت يترشح في صفوفه، اال أنه وقف إلى جانب أريئيل شارون، في 

مع شارون عن ، لدى طرحه خطة اخالء مستوطنات قطاع غزة، وانشق 5112 -5110حكومته الثانية، 

، وانضم معه إلى حزب "كديما" الناشئ حديثا، ولكن هنغبي انشق عن "كديما" 5115الليكود في نهاية العام 

 5110، حينما كان خراج البرلمان، وعاد إلى حزب "الليكود" وترشح عنه في انتخابات 5115في العام 

 .5115و

 

، وبقي وزيرا في 1111 -1112ن نتنياهو األولى تولى هنغبي عدة حقائب وزارية ابتداء من حكومة بنيامي

كل حكومات الليكود، حتى حكومة اريئيل شارون. ولكنه لم يستطع تولي حقيبة وزارية في حكومة "كديما" 

 التوظيفات، الذي كان يواجهه.   -بسبب ملف الفساد 5111 -5112برئاسة إيهود أولمرت، 
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 نواب وزراء
 إيلي بن دهان

 

 
 11/5/1154ولد يوم 

 متزوج ويسكن في القدس )في أحد األحياء االستيطانية(

 

 نائب عن البيت اليهودي وحّل رابعا في القائمة

 نائب وزير األمن، وسيكون مسؤوال عما يسمى "اإلدارة المدنية"

 

، وكان من مؤسسي قائمة "البيت اليهودي" 5110وصل بن دهان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 

ة، وهو من أبرز حاخامات المستوطنين، وشغل مناصب في المؤسسات الدينية اليهودية، وفي مدارس التحالفي

ومعاهد دينية متطرفة. كما تولى مسؤوليات في الكنيس اليهودي، الجاثم عند حائط البراق، أو حسب التسمية 

 االحتاللية "الحائط الغربي".

نائب وزير لشؤون األديان، بصالحيات وزير،  منصب 5115 -5110تولى في حكومة بنيامين نتنياهو 

وأعلن خالل توليه هذا المنصب، عن وضع مخطط لإلتاحة لليهود للصالة في الحرم القدسي الشريف، إال أن 

 اقتراحه القى اعتراضا عند الحاخامية اإلسرائيلي الكبرى الرسمية.
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 تسيبي حوطوبيلي

 
 

 1178/ 5/15ولدت يوم 

 فوتمتزوجة وتسكن في رحو

 دكتوراة في الحقوق

 

 في قائمة الحزب 51نائبة من حزب "الليكود" وحلّت في المرتبة 

 نائبة وزير الخارجية

 

، وهي من التيار الديني الصهيوني، 5111وصلت تسيبي حوطوبيلي إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 

وهي رأس حربة  تشدد في الحزب.وعضوة في حزب الليكود، وهي واحدة من أبرز رموز التيار اليميني الم

 في الحزب لرفض حل الدولتين، وضمان شطب هذا المبدأ من برنامج الليكود. 

 تولت منصب نائبة وزير. 5115 -5110في حكومة بنيامين نتنياهو 
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 مئير بوروش
 نائب في "يهدوت هتوراة، وحل في المرتبة الثالثة في القائمة

 

 نائب وزير التعليم

 

 11/1155ولد يوم 

 ولدا ويسكن في القدس 15متزوج وله 

 

 

 

، خلفا لوالده مناحيم بوروش، وكان عضو 1112وصل مئير بوروش الى الكنيست ألول مرة في العام 

، وجرى انتخاب مئير بوروش في كل االنتخابات 1112وحتى العام  1151كنيست بشكل متواصل من العام 

 سابقة. الالحقة، وبانقطاع عام ونصف العام في فترة

 

 أبرز بوروش في السنوات األخيرة، مواقف يمينية أكثر متشددة من زمالئه.
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 )جديد( جاك ليفي
 في القائمة  18نائب من حزب "الليكود" وحل في المرتبة 

 

 نائب وزير البناء واالسكان

 

 متزوج ويسكن في بيت شيئان )بيسان(

 رئيس بلدية بيت شيئان )بيسان(

 

 

 

، وهو ابن الوزير اإلسرائيلي األسبق دافيد 5115ى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام وصل جاك ليفي إل

 ليفي، كما أن شقيقته أورلي، نائبة من حزب "يسرائيل بيتينو".
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 موشالم نهاري

 
 

 7/5/1151ولد يوم 

 أوالد ويسكن في القدس  5متزوج وله 

 

 نائب عن حركة "شاس" وحل ثالثا في قائمتها.

 داخليةوزير ال نائب

 

 ، وجرى انتخابه في كل االنتخابات الالحقة.1111دخل نهاري إلى الكنيست ألول مّرة بعد انتخابات العام 

حتى نهاية العام  1111تولى مناصب وزارية في عدة حكومات. نائبا لوزير التعليم في حكومة إيهود باراك، 

. كما 5110، وحتى مطلع العام 5111ية، من مطلع . وبقي في المنصب في حكومة اريئيل شارون التال5111

 -5111، وبنيامين نتنياهو 5111 -5112تولى منصب وزير من دون حقيبة في حكومتي إيهود أولمرت 

5110. 
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 يتسحاق كوهين

 
 5/11/1151ولد يوم 

 أوالد 11يسكن في عسقالن متزوج ولديه 

 

 نائب عن كتلة شاس، وحل ثانيا في قائمتها

 المالية نائب وزير

 

وانتخب في كل الدورات البرلمانية الالحقة، كما شغل  1112دخل كوهين إلى الكنيست ألول مّرة في العام 

. ومنصب نائب وزير المالية في حكومة 5111 -1111منصب وزير األديان، في حكومة إيهود باراك 

 5112ة إيهود أولمرت، . كما شغل منصب وزير األديان في حكوم5115 -5111أريئيل شارون األولى، 

 5110 -5111. ومنصب نائب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو 5111

شارك كوهين في مبادرة جنيف، إلى جانب نواب آخرين من "شاس"، وعلى الرغم من ذلك، فإن قرارهم 

 السياسي خاضع دائما لما يسمى مجلس حكماء التوراة.
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 أيوب القرا

 
 

 15/0/1155ولد يوم 

 متزوج ويسكن في دالية الكرمل

 

 في قائمة الحزب. 54نائب من حزب "الليكود" وحّل في المرتبة 

 نائب وزير في وزارة "تطوير النقب والجليل"

 

، وجرى انتخابه مّرة أخرى في 1111وصل أيوب القرار إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

، ثم غاب دورة 5111، وعاد مجددا في العام 5112ودة في العام ، ولم ينجح في الع5110االنتخابات التالية 

 .5115أخرى، ليعود مجددا في العام 

يعد أيوب القرا على الجناح اليميني المتشدد في حزب "الليكود" وكان من المجموعة المتمردة على رئيس 

ما يسمى "الحركة الحزب أريئيل شارون، حينما طرح خطة اخالء قطاع غزة، وهو يعد نفسه من مؤسسي 

 الدرزية الصهيونية"، وتلقى قبل سنوات، "شهادة عزيز" البؤرة االستيطانية في مدينة الخليل المحتلة.

، تولى منصب نائب وزير "تطوير الجليل والنقب"، وهي الوزارة 5110 -5111في حكومة بنيامين نتنياهو 

 المكلفة بمشروع تهويد المنطقتين. 
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 )جديد( يارون مزوز
 

 في قائمة الحزب 51نائب من حزب "الليكود" وحّل في المرتبة 

 نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء

 

 1125مواليد العام 

 متزوج ويسكن في كريات بيالك )قرب حيفا(

 

 

 

 

 

، وهو ناشط في الليكود، منذ سنوات شبابه 5115وصل مزوز إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 

 نتخابه كان نائبا لرئيس بلدية مدينته، من دون راتب، وهو رجل أعمال.األولى، وحتى ا

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


