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تتغير  أو  ال���وج���وه،  تتغير  ال���زم���ن،  »مي��ض��ى 
اللهجة،  تتغير  ب��ه��ا،  تواجهنا  ال��ت��ي  مالمحها 
يبقى  امل��ري��ر  ال��ش��راب  لكن  اآلن��ي��ة،  تتغير  وق��د 
الكلمات  بهذه  املرير«...  الشراب  ذات  كما هو، 
امل���ع���ب���رة ي��س��ت��ه��ل ال����راح����ل ال��ك��ب��ي��ر ال��دك��ت��ور 
رف���ع���ت ال��س��ع��ي��د ال��ف��ص��ل األخ���ي���ر م���ن ك��ت��اب��ه 
املسيرة  اإلخ�����وان...  جماعة  »ت��اري��خ  العمدة 
»هل  املشهد:  نهاية  في  ويتساءل  واملصير«، 
املصري  املفكر  كلمات  مثلها؟  إال  الثعابني  تلد 
غالباً من وقته ودراساته  الذي خصص جزءاً 
املسلمني  اإلخ��وان  حلالة  والبحثية  األكادميية 
ف���ي م��ص��ر ت��ق��ط��ع ب����أن ت��ل��ك اجل���م���اع���ة ك��ان��ت 
َخ���ت امل��زي��د من  وال ت���زال احل��اض��ن��ة ال��ت��ي ف���َرّ
العالم،  ح��ول  واإلره��اب��ي��ة  األصولية  الثعابني 
العباءة  آتية دوم��اً من حتت  الفتنة  وأن بواعث 
اإلخوانية؛ فمهما تعددت األسماء واملسميات، 
وم��ه��م��ا ت��ن��وع��ت ال��ت��وج��ه��ات؛ ف��ه��ي ت��أت��ي من 
ألقتها ج��م��اع��ة اإلخ����وان. ال��ت��ي  ال��ع��ب��اءة  حت��ت 
ال��ش��اه��د أن���ه ل��ك��ي ن��ف��ه��م اجل�����ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة 
واملرجعيات الفكرية لكل اجلماعات األصولية، 
ناهيك باملجموعات اإلرهابية في العاملني العربي 
اخللفية  إلى  عودة  من  بد  ال  فإنه  واإلسالمي، 
حركة  منها  انبعثت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اإلحياء اإلسالمي في السبعينات، وهي حركة 
ذات امتداد ألفكار وممارسات تنظيمية سابقة.
املتطرفة  احلركات  شؤون  في  الباحث  يقودنا 
إل��ى فهم أص��ول  ال��دك��ت��ور رف��ع��ت سيد أح��م��د 
الذي  التنظير والتأطير  التي تبدأ من  الظاهرة، 
وضع لبناته حسن البنا، غير أن سيد قطب وعبر 
من  متكن  الطريق«  في  »معالم  الشهير  كتابه 
جماعة  آليديولوجية  األساسية  الوثيقة  وضع 
اإلخ�����وان امل��س��ل��م��ني، ب��ل آي��دي��ول��وج��ي��ة مجمل 
السبعينات  ف��ت��رة  خ���الل  امل��ت��ط��رف��ة  احل��رك��ات 
وعنده كذلك أن أفكار »اإلخ��وان« كانت املنبع 
إذ يقول: »سيد  للخوارج احملدثني،  األساسي 
قطب في )معالم على الطريق( يرى أن اجلهاد 
ع��ن ط��ري��ق طليعة م��ؤم��ن��ة، وج��ي��ل ق��رآن��ي، هو 
الطاغوت«. حكم  من  املجتمع  لتخليص  احل��ال 
وهنا فإننا نالحظ أن هذه العبارة ذاتها هي التي 
وزم��الؤه  اإلسالمبولي  خالد  بها  يصف  ك��ان 
ذات��ه��ا  األل���ف���اظ  مستخدمني  ال���س���ادات،  أن����ور 
تقريباً التي قالها سيد قطب، مبا يعني أن تأثير 
ما قبل عام 1964 قد ترك صداه عام 1981 
ر  يفِسّ تأثير  وه��و  السبعينات،  بحقبة  م���روراً 
اإلحياء  أسباب حركة  من  بعيد بعضاً  إلى حد 
ف��ي أك��ث��ر م��ن دول���ة داخ���ل ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي.
ما  إن  ال��ق��ول  األح����وال  م��ن  ب��ح��ال  ميكننا  وال 
مصر،  ف��ي  املسلمني  اإلخ���وان  جماعة  أنتجته 
ب��ل وف��ي دول آسيوية  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م  وف��ي 
اإلسالمي  الدين  لصحيح  إحياء  كان  مسلمة، 
أو لروحه السمحة، بل إن ذلك اإلحياء املزعوم 
واخلطورة: األهمية  بالغي  معنيني  يحمل  كان 
ب��ذل��ك  ن�����ادت  ال���ت���ي  احل����رك����ات  ك���ل  أن  األول 

ال��ت��ج��دي��د ه��ي ف��ي األص����ل ام���ت���داد وت��ف��رع��ات 
ألف������ك������ار ج����م����اع����ة اإلخ�������������وان امل����ص����ري����ة.
واإلره��اب  العنف  إل��ى  نزعوا  الذين  أن  الثاني 
م��ت��م��س��ح��ني ف���ي أه������داب ال���ث���وب اإلس���الم���ي، 
طريق  ف��ي  يسعون  أنهم  على  ي��ص��رون  ك��ان��وا 
البنا وج��ّذره سيد قطب. َسه  أَسّ ال��ذي  اإلحياء 
ول���ع���ل ال���ش���ب���ه ب����ني م���اض���ي ال���ب���ن���ا وح���اض���ر 
مثير  امل��ع��اص��رة  اإلره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  جميع 
اخلاص  السر  التنظيمني  جماعة  فمن  للتأمل، 
ل������»اإلخ�����وان«، أي ج��ه��از االغ���ت���ي���االت ال���ذي 
م��روراً  السندي،  الرحمن  عبد  عليه  يقوم  كان 
في  م��ص��ط��ف��ي،  ل��ش��ك��ري  وال��ه��ج��رة  بالتكفير 
سبعينات القرن املاضي، وصوالً إلى »قاعدة« 
أسامة بن الدن في التسعينات، و»داعش« أبو 
ب��ذور اإلخ���وان اإلرهابية  ال��ب��غ��دادي جت��د  بكر 
حتى  أو  ل��رأي��ه��م،  امل��خ��ال��ف  املسلم  تكفير  ف��ي 
غير املنضم إلى جماعتهم، وغالبيتهم يكِفّرون 
احل��اك��م واحمل���ك���وم، وح��ت��ى ل��و ك���ان احمل��ك��وم 
نيته. على  القيامة  يوم  ُيبعث  ثم  ُيقتل،  مكرهاً 
اس��ت��ب��اح »اإلخ�������وان« وم���ن ل����َفّ ل��َفّ��ه��م دم���اء 
املسلمني، والحقاً أهل الذمة واملستأمنني، وفي 
اجلزائر قتلوا نساء وأطفال مخالفيهم، وحتى 
كما  متاماً،  األجنة  لقتل  احلوامل  بطون  بقروا 
فعل أسالفهم مع الصحابي اجلليل عبد الله بن 
إخ��وان  ت��ردي  وم��ن  وجنينها.  وزوجته  خباب 
جلماعات  سحيقة  وه���دة  العالم  ع��رف  مصر 
العقل. ح��دود  ك��ل  جت���اوزت  متطرفة  إرهابية 
ن��ق��ل��ب ف����ي أوراق  أك���ث���ر م����ن م����ب����َرّر ج��ع��ل��ن��ا 
وبحق  لنا  ليتبني  احلالية،  األي���ام  »اإلخ����وان« 
أنهم املعني واحلاضنة األكبر واألخطر جلميع 
آخر  ال��ع��ال��م، ولعل  اإلره��اب��ي��ني ح��ول  صفوف 
السطور  لكتابة هذه  التي دفعتنا  املناخس  تلك 
األميركية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  عليه  أق��دم��ت  م��ا 
م��ن وض���ع م��ا ُي��ع��رف ب��اس��م »ك��ت��ي��ب��ة اإلم���ام 
البخاري« األوزبكية على لوائح اإلرهاب، وقد 
مقاطع  العنكبوتية  امل��واق��ع  بعض  لها  نشرت 
وتعليمهم  األطفال  لتدريب  ملعسكرات  فيديو 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع األس���ل���ح���ة وإط���الق���ه���ا، 
خ���الل وج���وده���م ع��ل��ى األراض�����ي ال��س��وري��ة.
األوزبكي  الدين  صالح  هو  اجلماعة  مؤسس 
ال����ذي اغ��ت��ي��ل ال���ع���ام امل���اض���ي، وي���ب���دو أن���ه قد 
ش���رب م��ن ك���أس اإلخ�����وان ح��ت��ى ال��ث��م��ال��ة؛ إذ 
في  »ال��ق��اع��دة«  ص��ف��وف  ضمن  مسيرته  ب��دأ 
قبل  من  سوريا  إل��ى  إرساله  ومت  أفغانستان، 
ط��ال��ب��ان وس�����راج ال���دي���ن ح��ق��ان��ي )أح����د ك��ب��ار 
ال��ق��اع��دة(،  بتنظيم  املرتبط  »ط��ال��ب��ان«  ح��رك��ة 
سوريا. في  داعشياً  املطاف  به  انتهى  والحقاً 
بوفاة  للكتيبة  اإلره��اب��ي��ة  األع��م��ال  تتوقف  ل��م 
مؤسسها صالح الدين، إذ خلفه مباشرة املدعو 
أبو يوسف املهاجر األوزبكي، الذي يقود اآلن 
وال��ذي  سوريا،  في  البخاري«  اإلم��ام  »كتيبة 
بات ميثل جتسيداً لفكر اإلخوان املسلمني على 
األرض في تلك اجلمهورية السوفياتية سابقاً.

)شباط(  فبراير  شهر  من  األخيرة  األي��ام  في 
تعريفياً  بياناً  ُيصدر  يوسف  أبو  كان  املاضي 
البيان  وق��ارئ  نحن«؟  »َم��ن  عنوانه  بجماعته 
على  ت��ق��وم  اجل��م��اع��ة  أن  باملطلق  ي��ج��زم  أن  ل��ه 
وفي  أنفسهم،  املسلمني  اإلخ����وان  م��رت��ك��زات 
نظام  إس��ق��اط  »الكتيبة«  أه���داف  م��ن  امل��ق��دم��ة 
األس����د وإق���ام���ة ح��ك��م إس���الم���ي ف���ي س��وري��ا.
الصعيد  على  ش��م��والً  أكثر  الثاني  ال��ه��دف  أم��ا 
حترير  إل��ى  »الكتيبة«  سعي  فهو  اإلقليمي، 
يعني  ما  تها،  برَمّ الوسطي  آسيا  في  املسلمني 
مستقبالً. إليها  اجل��ه��ادي  امل��ش��روع  تصدير 
تؤكدها  حقيقة  ه��ذه  ف��ك��راً«،  ي��ب��دأ  »اإلره����اب 
م��ج��ري��ات ف��ي ال��داخ��ل امل��ص��ري ب��ن��وع خ��اص، 
ي��ك��ون االس��ت��دالل على ال��ت��وج��ه نحو  والح��ق��اً 
لفكر  حتمية  نتيجة  مجرد  املتأسلم  اإلره���اب 
م��ت��أس��ل��م، ومل��ع��رف��ة ج���ذور ع��م��ل��ي��ات اإلره���اب 
أن  ميكننا  واحمل��ك��وم،  احلكم  وتفكير  احلديثة 
أحد  السالم  عبد  محمد  كتبه  ما  ق��راءة  نعاود 
املصري  الرئيس  لقتل  روا  وَنَظّ خططوا  الذين 
الذي سماه  الكتيب  السادات عام 1981، عبر 
خداعاً  إال  يكن  لم  والذي  الغائبة«،  »الفريضة 
ل��ل��ذات ول��آخ��ري��ن، وق��د سبقه من  م��ت��واص��الً 
انخدعوا والحقاً انساق إليه آخرون كثر. على 
سبيل املثال ال احلصر ميكننا اإلشارة إلى عبد 

الفلسطيني  ع���زام  ال��ل��ه 
سيلة  قرية  مواليد  م��ن 
احل���ارث���ي���ة ف���ي ج��ن��ني، 
ال������ذي ُي����ع����ّد امل���ؤس���س 
ل�»القاعدة«  الرئيسي 
ف�������ي أف����غ����ان����س����ت����ان.
لم يكن عبد الله عزام إال 
أحد القيادات التاريخية 
جل�����م�����اع�����ة اإلخ�����������وان 
امل���س���ل���م���ني، وق������د ب���دأ 
ف��ي صفوف  ان��خ��راط��ه 
 ،1970 ع���ام  اإلخ����وان 
ث�����م ع�����ض�����واً م���ت���ق���دم���اً 
ف���ق���ائ���داً ف���ي »ك��ت��ائ��ب 
املجاهدين«، وجاء غزو 
االحت������اد ال��س��وف��ي��ات��ي 
ألف���غ���ان���س���ت���ان ل��ي��م��ث��ل 
ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ي��ه ف��رص��ة 
مكتب  لتأسيس  ذهبية 
م���ه���م���ت���ه اس����ت����ج����الب 
لقتال  العربي  الشباب 
ال��س��وف��ي��ات، وم���ن هنا 
ُولِ�����د م���ا ُع�����ِرف الح��ق��اً 
ما  مع  القاعدة،  بتنظيم 
ال��ع��ال��م من  ت��ه على  ج��َرّ
تبدى  وب���ال وإره�����اب، 
في أسوأ وأبشع صورة 
ن����ه����ار احل��������ادي ع��ش��ر 
)أي��ل��ول(  سبتمبر  م��ن 

ن��ي��وي��ورك وواش��ن��ط��ن. م���ن ع���ام 2001 ف���ي 
تطلق  جماعة  م��ع  مؤقتاً  امل��ط��اف  بنا  وينتهي 
وتدعي  امل��ق��دس«،  بيت  »أن��ص��ار  نفسها  على 
لها،  وم��وض��ع��اً  م��وق��ع��اً  سيناء  م��ن  تتخذ  أن��ه��ا 
آلياتها  تفكيك  احل���ال وم��ن خ��الل  واق���ع  وف��ي 
وت��وج��ه��ات��ه��ا ض��د ق����وات اجل��ي��ش وال��ش��رط��ة، 
والفساد  الفوضى  إش��اع��ة  إل��ى  تسعى  فإنها 
واإلره������اب، وه��دف��ه��ا إرج����اع ح��ك��م اإلخ����وان 
بتحليل  ي���ق���وم  وم����ن  م���ص���ر،  ف���ي  امل��س��ل��م��ني 
م��ك��رورة  نسخة  أن��ه  يجد  ال��دع��ائ��ي،  خطابهم 
الناقع. بالسِمّ  املليئة  من خطابات »اإلخ��وان« 

»اإلخ������������������وان«... ع�����ب�����اءة احل������رك������ات امل���ت���ط���رف���ة
عقود  9 ط��وال  األصولية  للقوى  م��ص��درًا  شكلت  اجلماعة 

1. املجلس الديني ريشون لتسيون )فيما يلي - "الداعي"(. يستدرج بهذا عروضاً خلدمة صيانة وإنشاء 
     عيروفني في ريشون لتسيون.

2. مغلف املناقصة، وبه تفاصيل عن املناقصة وشروطها بإرفاق مستندات املناقصة، ميكن تلقيها مبكاتب 
      املجلس الديني ريشون لتسيون بساعات العمل اإلعتيادية؛ لن ُيسمح تقدمي عروض إال بواسطة مقدم 

      عرض التي أخذ كراس املناقصة.
3. يجب إيداع العروض يدوياً بصندوق املناقصات الذي مبكاتب املجلس الديني ريشون لتسيون، 
       مبغلفات مغلقة، حتمل اإلشارة "مناقصة علنية 1/18"، وفقاً لشروط املناقصة، حتى تاريخ 

      9.5.2018 الساعة 13:00 ظهراً.
24.4.2018 الساعة 10:00 سيُعقد لقاء إرشاد بشأن املناقصة املذكورة - اإلنطالق من مكاتب  4. بتاريخ 
       املجلس الديني؛ احلضور بلقاء اإلرشاد ليس إلزامياً، وميكن ملقدم العرض ان يقدم عرضه للمناقصة حتى 
      لو لم يحضر بلقاء اإلرشاد، ولكن لن ميكن للمشتركني ان يّدعو إدعاءات أياً كانت بسبب عدم فهم تفصيل 
      من تفاصيل املناقصة التي مت توضيحها باللقاء ذاته او لم يوضح به؛ ألجل إزالة الشك نوضح ان الشرح 

      والتوضيحات التي يتم تقدميها بلقاء اإلشاد ُتلزم جميع مقدمي العروض.
9.5.2018 الساعة 13:00. املغلف الذي يتم  5. املوعد األخير لتقدمي العروض ومستندات املناقصة: 

      تقدميه بعد هذه الساعة، ولو بدقائق معدودة، لن يقبل.
6. فتح صندوق املناقصات سيتم بتاريخ 15.5.2018 الساعة 18:00 مبكاتب املجلس الديني ريشون لتسيون.
7. يحق لكل شخص ان يكون حاضراً بوقت فتح صندوق املناقصات والعروض وتسجيل مستندات املناقصة.

8. الداعي ال يلتزم بقبول أرخص عرض او اي عرٍض كان.
9. يحق للداعي، وفق إعتباراته، تقسم الدعوة بني عدة مقدمي عروض.

مناقصة  1/18
خلدمة  صيانة  وإنشاء  عيروفني  في  ريشون  لتسيون

بإحترام،
يشعياهو ملكا

رئيس املجلس الديني

1.  ميكن اإلطالع على النص احملدث لشروط املناقصة وعلى مستندات املناقصة املصححة 
       مبوقع معهد فايتسمان على اإلنترنت وعنوانه:

 www.weizmann.ac.il/michrazim       
       او بدالً لذلك مسح البركود املبني باإلعالن.

2.  لإلستفسارات ميكن التوجه لقسم املشتريات، فرع 
       مناقصات وتعاقدات، بهاتف 08-9346952 

       او بالفاكس  9346919-08 او بالبريد االلكتروني  
.michrazim@weizmann.ac.il       

يتشرف باإلعالن عن حتديث بشروط املناقصة أدناه:

مناقصة  علنية  رقم  52/2018
لتنفيذ  أعمال  إنشاء  مركز  للطب  املقارن

مناقصات
9/2018 -  تبديل  منظومات  إضاءة  باملرافق  وباملكاتب

10/2018 -  إدارة  مشاريع  تنظيم  معاجلة  صرف  حوض  قردون
كل مستندات املناقصات، مبا في ذلك الشروط اإللزامية، متواجدة إلطالع اجلمهور في موقع االنترنت لشركة هجيحون،

في العنوان www.hagihon.co.il، حتت الرابط "مناقصات ومزودين"
اسئلة وطلبات توضيح ترسل لقسم املناقصات  في البريد االلكتروني contractor@hagihon.co.il او بفاكس 077-4703021

مناقصة  علنية  لتقدمي  خدمات  مشورة  مبجال  التأمني

خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض تعلن بهذا عن حتلنة مبواعيد املناقصة التي نشرتها بتاريخ 21.3.2018، 
 23.4.2018 بتاريخ  هو  توضيح  أسئلة  ولتقدمي  املناقصة  مستندات  لتسليم  األخير  املوعد  كاآلتي: 

الساعة 16:00؛ موعد أخير لتقدمي العروض هو بتاريخ 15.5.2018 الساعة 16:00.
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