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امل��ت��ح��دة  األمم  منظمة  أن  ج����داً  ال���واض���ح  م��ن 
للطفولة »اليونيسيف« هي من ألقت األضواء، 
وأث�����ارت م��ل��ف ه����ؤالء األط���ف���ال ال��ق��اب��ع��ن في 
مخيمات أو مراكز احتجاز، وهم بحسب البيان 
لليونيسيف  التنفيذية  امل��دي��رة  ع��ن  ال��ص��ادر 
السيدة هنريتا فور في مايو )أيار( املاضي، من 
بن األطفال األشد ضعفاً في العالم، ويعيشون 
مستمرة  تهديدات  وس��ط  فظيعة،  ظ��روف  في 
إزاء صحتهم وأمنهم ورفاههم، وال يتوفر لهم 
إال دعم أسري ضئيل، فالعديد منهم وحيدون 
السبل  تقطعت  ق��د  معظمهم  أن  ب��رغ��م  مت��ام��اً 
آخ��ري��ن. رع��اي��ة  مقدمي  أو  آب��ائ��ه��م  رف��ق��ة  بهم 
أمام إشكالية قانونية تتعلق بجماعة  هل نحن 
إرهابية خلفت وراءها أطفاالً ينبغي أن يدفعوا 
ثمن جرائم اآلباء، أم أننا إزاء معضلة إنسانية 
ول��د معظمهم في  لهم،  ذن��ب  أب��ري��اء ال  ألطفال 
التي سيطر عليها »الدواعش«،  النزاع  مناطق 
املنطقة بصحبة والديهم،  إلى  أنهم سافروا  أو 
فيما البقية ومعظمهم أوالد ذكور، مت جتنيدهم 
قسراً، أو خدعوا فانضموا للجماعات املسلحة، 
كي  اجلماعة  لهذه  االنضمام  على  أج��ب��روا  أو 
يتمكنوا من النجاة، وهم جميعاً ضحايا لظروف 
م���أس���اوي���ة وان��ت��ه��اك��ات ج��س��ي��م��ة حل��ق��وق��ه��م، 
كأطفال؟ بهم  واالعتناء  معهم  التعامل  ويجب 
الدولي  املركز  مؤخراً  نشرها  لدراسة  ووفقاً 
ل����دراس����ات ال���ت���ط���رف ف���ي ج��ام��ع��ة »ك��ي��ن��ج��ز 
ك���ول���ي���دج« ف���ي ل���ن���دن، ه��ن��اك ع��ل��ى األراض����ي 
السورية والعراقية، وجد نحو 41 ألف مواطن 
ثمانن دولة، هؤالء تركوا وراءهم  أجنبي من 
أق��ل ع��م��راً م��ن 17 ع��ام��اً، و760  4640 ول���داً 
وال��ع��راق، وتشكل  ما بن سوريا  ول��دوا  طفالً 
املنتسبن  م���ن  امل���ائ���ة  ف���ي   13 ن��س��ب��ة  ال��ن��س��اء 
إل����ى »داع�������ش«، وي��ش��ك��ل 4 ف���ي امل���ائ���ة فقط 
يونيو  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ب��الده��م  إل��ى  العائدين  م��ن 
)حزيران( 2018. والشاهد أن هؤالء األطفال 
يكونون  ما  فغالباً  مضاعفاً،  رفضاً  يواجهون 
كما  احمللية،  مجتمعاتهم  قبل  من  موصومن 
ت��ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��م ح��ك��وم��ات ب���الده���م األص��ل��ي��ة، 
ولوجيستية  قانونية  حتديات  يواجهون  وهم 
اخلدمات  على  احلصول  في  هائلة  وسياسية 
األصلية. بلدانهم  إل��ى  ال��ع��ودة  أو  األس��اس��ي��ة 
الصغيرة من  املجموعات  أن خطورة هذه  غير 
أطفال »الدواعش« ما بن 12 و17 عاماً، هي 
وأم��ن  ال��دول��ي  األم���ن  على  مضاعفة  خ��ط��ورة 
اإلق��ل��ي��م ع��ل��ى ح��د س����واء، وامل��س��أل��ة ال تتعلق 
ب��ال��ب��راءة م���رة وإل���ى األب�����د... م��ا معني ذل��ك؟
وف��ي تقرير لها أوائ��ل العام اجل��اري، أش��ارت 
إل��ى  ت��امي��ز« األم��ي��رك��ي��ة  صحيفة »ن��ي��وي��ورك 
أن ق���ادة »ال���دواع���ش« ق��د اس��ت��خ��دم��وا ه��ؤالء 
فرق  أي  »الكشاف«،  ب��دور  ليقوموا  األط��ف��ال 
معتمدين  احلديثة،  اجل��ي��وش  ف��ي  االستطالع 
سنهم،  لصغر  فيهم  ي��ش��ك  ل��ن  أح����داً  أن  ع��ل��ى 

أط�������ف�������ال »ال�����������دواع�����������ش« وأس��������ره��������م إش����ك����ال����ي����ة 
ق��ان��ون��ي��ة وت��ع��ق��ي��دات إن��س��ان��ي��ة ت��ب��ح��ث ع���ن ح��ل!

وم��ن ث��م احل��ص��ول على أك��ب��ر ق��در ممكن من 
والقيام  التخطيط  يتم  عليها  والتي  املعلومات، 
يكتف  ول��م  امل��ط��ل��وب��ة«.  اإلره��اب��ي��ة  بالعمليات 
يستخدمون  لكنهم  ف��ق��ط،  ب��ه��ذا  »ال���دواع���ش« 
جواسيس  مبثابة  وال��ق��ص��ر  ال��ص��غ��ار  األوالد 
ف����ي ال�����داخ�����ل، وع����ي����ون ف����ي اخل��������ارج، وف���ي 
للكبار. ال��ط��ع��ام  لتجيز  ط��ه��اَة  أخ���رى  أح��ي��اٍن 
ليكونوا  إع��داده��م  ال��ك��ب��رى، فهي  ال��ك��ارث��ة  أم��ا 
وال��س��ؤال  ان��ت��ح��اري��ن...  وم��ف��ج��ري��ن  مقاتلن 
ال�����ذي ي���ف���رض ن��ف��س��ه: ه���ل ن��ح��ن أم�����ام جيل 
م���ن األب����ري����اء ال���ذي���ن غ����رر ب���ه���م، أم أن���ن���ا في 
م���واج���ه���ة م����ع ق��ت��ل��ة وإره����اب����ي����ي امل��س��ت��ق��ب��ل، 
إن ل���م ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ب���ال���ق���در ال����الزم 
ال���وق���ت؟ ف����ي ذات  ال���ق���ان���ون واحل���ك���م���ة  م����ن 
الفيديو  أشرطة  خ��الل  من  ظهر،  وكما  الثابت 
ال��دع��ائ��ي��ة ل����»داع���ش«، أن أط��ف��االً ص��غ��اراً من 
بقطع رؤوس بعض  ق��ام��وا  ق��د  »ال���دواع���ش«، 
األس��رى، وإط��الق النار على السجناء، كما أن 
ال��رؤوس  حشو  من  سنوات  تلقى  قد  بعضهم 
األكبر  الصبية  حالة  وف��ي  املتطرفة،  باألفكار 
ت��ل��ق��وا ت��دري��ب��ات عسكرية. ي��ك��ون��ون ق��د  س��ن��اً 
ي��ص��ف ب��ي��ت��ر ن��ي��وم��ان م��دي��ر امل���رك���ز ال��دول��ي 
لدراسة التطرف في جامعة »كينجز كوليدج«، 
ف��ي ل��ن��دن وض��ع ع��وائ��ل ال��دواع��ش واألط��ف��ال 
بالقول: »إنهم ضحايا  منهم على نحو خاص 
ال��وض��ع ألن��ه��م خ��ال��ف��وا إرادت���ه���م، ل��ك��ن ه���ذا ال 
يعني أن��ه��م ف��ي ب��ع��ض احل����االت ي��ك��ون��وا على 
األقل مصدر خطر«. والثابت أن قضية أطفال 
»ال����دواع����ش« غ��اي��ة ف���ي ال��ت��ع��ق��ي��د، وال ي��وج��د 
م��ن ل��دي��ه ت��ص��ور ك��ام��ل ع��ن ب���داي���ات نشأتها 
وب���ال���ق���در ن��ف��س��ه ال مي��ت��ل��ك أح���ده���م ت���ص���وراً 
قضيتهم. م���آل  ع��ن  واف��ي��اً  ش��اف��ي��اً  مستقبلياً 
ال���رواي���ات إن ه����ؤالء ق��د حلقوا  ت��ق��ول ب��ع��ض 
مب��ع��س��ك��رات »ال���دواع���ش« ف��ي ح��ال��ت��ن فقط، 
أمهاتهم  مع  هربوا  قد  يكونوا  أن  هي  األول��ى 
دون علم من اآلباء، أو أن اآلباء من املتطرفن قد 
اصطحبوهم عنوة معهم، ودون إبالغ األمهات، 
أبناء  أي  م��ن قليلي احل��ظ ج���داً،  ك��ان��وا  ورمب���ا 
لعائالت إرهابية، رأى األب واألم معاً أنه الوقت 
واحدة،  كاسرة  »اجلهاد«  إلى  للذهاب  املالئم 
املعركة. أرض  إل��ى  طريقهم  وج��دوا  هنا  وم��ن 
اآلباء  أي   - بدورهم  جندوا  الذين  كذلك  هناك 
واألم����ه����ات - ع���ن ط���ري���ق األص����دق����اء خ��الل 
ت��رك��ي��ا، أو  إل��ى دول م��ج��اورة مثل  رح��الت��ه��م 
م��ن مت جت��ن��ي��ده��م داخ����ل ب��ل��دان��ه��م ع��ن طريق 
التنظيم  عناصر  خالل  من  أو  أيضاً  األصدقاء 
أبناء  معهم  التحق  وب��ال��ت��ال��ي  اإلن��ت��رن��ت،  عبر 
فتتمثل  الثانية  احل��ال��ة  أم��ا  التنظيم،  لصفوف 
التنظيم،  معسكرات  داخ��ل  األطفال  والدة  في 
األوروب����ي����ات  ال���س���ي���دات  زواج  ب��ع��د  وذل�����ك 
مقاتليه. م��ن  »داع����ش«  ب��ص��ف��وف  امللتحقات 
عدة  تقابلنا  املؤملة  القصة  ه��ذه  بصدد  ونحن 

أسئلة... أولها هل تسمح الدول األجنبية بعودة 
هؤالء األطفال إلى أراضيهم أو أراضي والديهم؟ 
األب��د؟ وإل��ى  م��رة  أمامهم  موصد  الباب  أن  أم 
وإذا كان هذا هو اخليار؟ فهل يعني ذلك أن العالم 
وعما قريب جداً، سيجد ذاته في مواجهة جيل 
من منعدمي الوالء، ومنقطعي الصلة بأي قيم أو 
الدماء؟ أخالقيات إال اإلرهاب والعنف وسفك 
أم���ر آخ���ر، ذل���ك أن���ه إذا ك���ان ه��ن��اك م��ن ال���دول 
م����ن س��ي��غ��ل��ب ال���رح���م���ة ع���ل���ى ال�����ع�����دل، ف��ه��ل 
ل���دى م��ث��ل ت��ل��ك ال����دول م��ا يكفي م��ن ال��ب��رام��ج 
ال���الزم���ة إلع����ادة ت��أه��ي��ل م��ث��ل ه����ؤالء، وحتى 
ي���ع���ودوا أس���وي���اء م����رة أخ�����رى، وي���ق���در لهم 
األجنبية؟ املجتمعات  ص��ف��وف  ف��ي  االن��دم��اج 
ميكن القطع بأن ردات الفعل مختلفة من دولة 
إلى أخرى، كما أنه داخل الدولة الواحدة تتغير 
من  ال��ع��ام  ال���رأي  ضغوطات  بحسب  امل��واق��ف 
جهة، وتوجهات املجتمع املدني من جهة ثانية.
على سبيل املثال ال احلصر، فإن فرنسا أعلنت 
إع��ادة قسم من نحو 150 طفالً من  أنها تريد 
أب���ن���اء »دواع������ش« ف��رن��س��ي��ن مت اإلب�����الغ عن 
وج��وده��م ف��ي س��وري��ا ف��ي امل��ن��اط��ق اخلاضعة 
ل��س��ي��ط��رة األك������راد، ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن حل 
ملسألة املقاتلن األجانب الشائكة في ظل رفض 
مناقشة  يتم  أملانيا  وفي  استعادتهم.  الغربين 
إلى  األمل���ان  ال��دواع��ش  أط��ف��ال  استعادة  قضية 
أن  بعد  سيما  ال  أمنية،  اع��ت��ب��ارات  وف��ق  أملانيا 
ح���ذر رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ال��دس��ت��ور ه��ان��س 
عودة  في  خطراً  »ن��رى  قائالً:  ماسن  غيورغ 
ال��ذي��ن خ��ال��ط��وا اإلره��اب��ي��ن، وتلقوا  األط��ف��ال 
أملانيا«. إل��ى  احل��رب  مناطق  م��ن  منهم  تعاليم 
البلجيكي  امل����ال  وزي����ر  أع��ل��ن  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  وف���ي 
ستة  ستعيد  ب����الده  أن  ك����رو،  دي  أل��ك��س��ن��در 
أي����ت����ام ب��ل��ج��ي��ك��ي��ن م����ن أب����ن����اء م���ق���ات���ل���ن م��ن 

الكردية،  للسلطات  التابعة  النازية  املخيمات 
واش��ت��رط��ت أال ت��ت��ج��اوز أع��م��اره��م 12 ع��ام��اً.
وب���ال���وص���ول إل���ى أس��ت��رال��ي��ا جن���د أن رئ��ي��س 
وزراءه���������ا س���ك���وت م���وري���س���ون ي��ن��ج��ح ف��ي 
أسترالين  مقاتلن  أوالد  م��ن  أي��ت��ام   8 إخ���راج 
ال��ه��ول... هل  ف��ي تنظيم »داع���ش« م��ن مخيم 
اإلشكالية؟ حلل  تكفي  الضئيلة  األع���داد  ه��ذه 
»اليونيسيف«  منظمة  دعا  ما  وهذا  ال  بالقطع 
للحديث من جديد األسبوع املاضي على لسان 
امل��ف��وض��ة األمم��ي��ة ال��س��ام��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان 
استعادة  على  العالم  دول  باشيليه،  ميشيل 
زوجات وأطفال مواطنيها من مقاتلي الدواعش 
األجنبية،  األس��ر  أف���راد  إع���ادة  »يتعن  قائلة: 
إذا كانت ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقاً  إال 
للمعايير الدولية، وأشارت إلى أنه على الدول 
أن تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين انخرطوا 
باشيليه  السيدة  تلفت  السورية.  احل��رب  في 
امل��ف��وض��ة األمم��ي��ة إل���ى أن ه���ؤالء األط��ف��ال قد 
ع��ان��وا ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص م��ن ان��ت��ه��اك��ات 
جسيمة حلقوقهم، مبا في ذلك أولئك الذين يتم 
»داعش«  تنظيم  قبل  من  جتنيدهم  أو  تلقينهم 
باشيلية  السيدة  ترى  كما  عنف.  أعمال  لتنفيذ 
أنه يجب فتح أولوية إلعادة تأهيلهم وحمايتهم 
ومل���ص���احل���ه���م، وح�������ذرت أي����ض����اً م����ن س��ح��ب 
صفوف  ض��م��ن  للقتال  ذه��ب��وا  م��ن  جنسيات 
إلى  ال��ع��راق، مشيرة  أو  »داع��ش« في سوريا 
أن ترك أشخاص من دون جنسية ليس خياراً 
أكثر  ه��م  األط��ف��ال  أن  ومضيفة  أب����داً،  م��ق��ب��والً 
ألنها  التدابير  ه��ذه  مثل  ج��راء  من  يعانون  من 
تتسبب في مشاكل لهم في االلتحاق باملدارس 
واحلصول على رعاية صحية. ويبقى السؤال: 
اليونيسيف« من أجل  »هل من سيناريو لدى 
هؤالء األطفال ومستقبلهم وحل إشكالياتهم؟

مناقصة علنية لتوفير معدات تقنية
نتيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض)“الشركة”(، شركة حكومية، تنشر مناقصة علنية لتوفير معدات تقنية، والتي تستوفي الشروط المسبقة المفصلة اختيار الفائز سيكون بناء على وثائق 

المناقصة، واستيفاء مقدم العرض للشروط المسبقة المذكورة في وثائق المناقصة.
1.      مقدم العرض لديه خبرة 5 في مجال المعدات التقنية ذات اإلستعمال األحادي.

2.      مقدم العرض لديه عائد مالي يكون حوالي 1000,000  ) غير شامل القيمة المضافة (شيكل على األقل لكل سنة في كل سنة من السنوات ال3  2016,  - 2018.
3.      مقدم العرض قام بتزويد معدات تقنية أحادية اإلستخدام لشركة واحدة على األقل بلغ عائدها المالي السنوي ما ال يقل عن 50 مليون شيكل لشركة صناعية خالل ال 36 شهر التي سبقت

         الموعد األخير لتقديم المناقصة . 
4.      مقدم العرض ال يخضع إلجراءآت التفكيك و\او حجز ضريبي او اتفاق تسوية افالس .

5.     مقدم العرض عليه ان يقدم الخدمات لفرع الشمال بمدى هوائي )بعد هوائي ( 15كم من موقع قسم الصيانة للشركة في القطاع الشمالي الذي يقع في شارع مكروني 14 حيفا ولمقدم
        العرض الذي سيقدم العرض لمنطقة الوسط في مدى هوائي 25 كم من مركز الصيانة في الوسط الذي يقع في شارع 14 المنطقة الصناعية كونيت والذي يقدم العرض في منطقة 

        الجنوب ببعد هوائي 50 كم  من قسم الصيانة الذي يقع في البارك الصناعي روتم، ميشور روتم .
6.     مقدم العرض يستوفي شروط البند 2 لقانون تشغيل الهيئآت العامة 1976 ألجل دفع مستحقات الحد األدنى لألجور وتشغيل العمال األجانب.

7.     مقدم العرض ينطبق عليه قانون تشغيل الهيئآت العامة 1976 وحاصل على كافة التراخيص بحسب هذا القانون ) إدارة الحسابات والتقارير الضريبية بحسب قانون الضريبة وقانون
        ضريبة القيمة المضافة (

معلومات عامة:
  *   مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة: www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات”

 *   وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة  وتكون غير قابلة للتقديم  )معلمة بـ”عالمة مائية”(، وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول عليها في 
      مكاتب الشركة في مجدال عتديم )مبنى رقم 8( كريات عتديم، تل ابيب طابق 32, بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر:)6270453-03( في االيام من االحد

     حتى الخميس في الساعات 16:00-9:00.
*   لتلقي االستفسارات التوجه للبريد االكتروني :daniel@ingl.co.il حتى تاريخ 9.7.2019 الساعة 16:00 اسئلة االستفسار سيتم االجابة عنها 

    على موقع االنترنت التابع للشركة.
*   على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتم شركة نتبي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض

     مجدال عتديم )مبنى رقم 8( طابق 32 كريات عتديم، تل ابيب ليد المكلفة بالتواصل ألجل هذا الموضوع فقط السيدة مينا ارد في موعد اقصاه 23.7.2019
     الساعة 16:00 ) في االعياد والعطل لن يكون هناك تقديم عروض( . على مقدمي العرض ارفاق كافة الوثائق لالزمة كما هو مبين في وثائق المناقصة

*   ألجل ازالة كل شك نوضح ان كل الشروط المسبقة وشروط المناقصة المشروحة في هذا االعالن هي ملخص فقط وانه في حال حدوث 
    تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.     


