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ال��زع �ي �م��ة ال ��دمن ��ارك �ي ��ة ال �ش ��اب ��ة ال �ت ��ي أع� ��ادت
االش � �ت� ��راك � �ي� ي��ن ل �ل �س �ل �ط��ة م� ��ن ب� ��واب� ��ة ال �ي �م�ي�ن
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ل ��م مي ��ض ع �ل��ى ت �س �ل��م م �ي �ت��ه ف��ري��دي��ري�ك�س��ن
( 41س �ن��ة) منصبها ش �ه��ري��ن ح �ت��ى دخ�ل��ت
أص �غ��ر رئ�ي�س��ة وزراء ف��ي ت��اري��خ ال��دمن��ارك
وث��ان��ي سيدة تشغل املنصب ف��ي تالسن مع
دون��ال��د ترمب رئيس أعظم دول��ة ف��ي العالم.
اجلدل بدأ عندما حتدث الرئيس األميركي عن
رغبته بشراء غرينالند ،أكبر جزيرة في العالم
وج��زء من امللكية الدمناركية .وملا كان كالمه
ب��دا مزحة في البداية ،ج��اء رد فريديريكسن
عليه بقياس ه��ذا التقدير .إذ وصفت عرضه
بـ«الالمعقول» ،مضيفة أنها تأمل بأن يكون
األمر عبارة عن مزاح من جانب ترمب .ولكن
رد ت��رم��ب ليؤكد لها أن��ه ك��ان بغاية اجل��دي��ة.
ووصفها بدوره بأنها امرأة «سيئة» .وذهب
ألب �ع��د م��ن ذل� ��ك ،م�ل�غ�ي�ا ً «زي � ��ارة دول� ��ة» إل��ى
ال ��دمن ��ارك ك��ان��ت م �ق � ّررة ف��ي مطلع سبتمبر
(أيلول) .وهكذا ،أوقع سفيرته في كوبنهاغن
ف��ي إح��راج كبير بعدما كانت ق��د غ�� ّردت على
«تويتر» قبل ساعات بأنها تتطلع لزيارته،
ورم��ى الدبلوماسية األميركية ف��ي حالة من
الفوضى .وعلى الفور ،بدأت اتصاالت إعادة
تصحيح العالقات م��ع حليف أوروب ��ي مهم،
فاتصل وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي بنظيره
الدمناركي ليؤكد أهمية «الصداقة» مع بالده،
وعادت السفيرة األميركية لتغ ّرد بأن العالقات
بني الدولتني متينة وقوية .أما فريديريكسن
نفسها ،ف�ق��د أب ��دت أس�ف�ه��ا ع�ل��ى إل �غ��اء ترمب
زيارته مع إعرابها عن حرصها على التأكيد
ب ��أن ذل ��ك ل��ن ي��ؤث��ر ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات الثنائية.
ال�لاف��ت ف��ي ال �ت�لاس��ن ال ��ذي ت�ف�ج��ر أم ��س بني
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رم��ب ورئيسة
وزراء ال� ��دمن� ��ارك م �ي �ت��ه ف��ري��دي��ري �ك �س��ن أن
«بطليه» يتشابهان في بعض النواحي .ولو
أن�ه�م��ا ال�ت�ق�ي��ا ف�ع�لا ل �ك��ان ال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
ق ��د أب�� ��دى إع� �ج ��اب ��ه ال �ك �ب �ي��ر ب �ت �ل��ك ال �س �ي��دة،
أو أق� �ل ��ه ب �س �ي��اس �ت �ه��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ه �ج��رة.
فمع أن رئيسة ال��وزراء الدمناركية سياسية
اشتراكية تنتمي حلزب يساري منفتح تاريخيا ً
على الهجرة وتقبّل الالجئني من مبدأ إنساني،
اختارت فريديريكسن شخصيا ً تبنّي سياسات
مضادة للهجرة تشابه كثيرا ً سياسات اليمني
امل �ت �ط��رف .وه ��ذا ،م��ع أن�ه��ا جن�ح��ت م��ن ناحية
أخرى في أن حتافظ على السياسات اليسارية
التقليدية لالشتراكيني فيما يتعلق بالسياسات
ال �ض��ري �ب �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة.
لقد ج��اء ف��وز االش�ت��راك�ي�ين ال��دمن��ارك�ي�ين في
االنتخابات العامة قبل شهرين مفاجئا ليس
فقط ل�ل�ش��ارع ال��دمن��ارك��ي ،ب��ل لالشتراكيني
ف��ي ك��ل أن��ح��اء أوروب� � ��ا ،وخ��اص��ة «اجل� ��ارة
ال�ك�ب�ي��رة» أمل��ان �ي��ا .وف��ي ح�ين ت�ت��راج��ع شعبية
األح ��زاب االش�ت��راك�ي��ة شيئا ً فشيئا ً ف��ي كثير
م ��ن ال� � ��دول ،ي �ب��دو أن ش�ع�ب�ي�ت�ه��ا ف ��ي ال���دول

اإلسكندنافية ف��ي ص�ع��ود الف ��ت .فاملعروف
ف��ي ف��رن �س��ا ،م��ث�ل ً
�ا ،أن احل� ��زب االش �ت��راك��ي
اختفى تقريبا ً بعد االنتخابات األخ�ي��رة التي
أوص �ل��ت إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال��رئ�ي��س الشاب
(امل�ن�ش��ق عنهم) إل��ى قصر اإلل �ي��زي��ه ...وب��ات
أق� ��دم ح� ��زب ف��رن �س��ي ف ��ي امل��رت �ب��ة ال��راب �ع��ة.
وف ��ي أمل��ان �ي��ا ،م��ع أن االش �ت��راك �ي�ين م��ا زال ��وا
ف��ي احل �ك��م ج� ��زءا م��ن احل �ك��وم��ة االئ �ت�لاف �ي��ة،
ف��إن�ه��م ي�خ�س��رون ك�ث�ي��را م��ن شعبيتهم سنة
بعد سنة ،حتى باتوا يحتلون املرتبة الثالثة
وأحيانا ً الرابعة بني األح��زاب األملانية ،حسب
اس �ت �ط�لاع��ات ال� ��رأي ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن امل �ن��اط��ق.
وف��ي بريطانيا ،م��ا زال ح��زب ال�ع�م��ال ،القوة
االش� �ت ��راك� �ي ��ة األب� � � ��رز ،ع� ��اج� ��زا ً ع� ��ن حت��دي
غ� ��رمي� ��ه ال �ي �م �ي �ن��ي ح�� ��زب احمل ��اف� �ظ�ي�ن ع�ل��ى
ال ��رغ ��م م ��ن ف ��وض ��ى أزم � ��ة «ال �ب��ري �ك �س��ت».
ولكن في الدمنارك ،بعد فنلندا والسويد ،حيث
ُش�ك�ل��ت ح�ك��وم�ت��ان حت��ت ق �ي��ادة االش�ت��راك�ي�ين
ق �ب��ل أش��ه��ر ،ك ��ان احل� ��ال م �خ �ت �ل �ف �اً .إذ صعد
االشتراكيون بقيادة فريديريكسن حتى فازوا
باالنتخابات األخيرة ....وإن كان الثمن تخليهم
عن سياسة االنفتاح التقليدي جتاه املهاجرين،
وتبني سياسات وصفها البعض بأنها أقرب
للسياسات التي اعتمدها النازيون أيام هتلر ضد
اليهود .فقبل أن يفوزوا باالنتخابات األخيرة،
دعم االشتراكيون  -عندما كانوا في صفوف
املعارضة  -معظم السياسات املتعلقة بالهجرة
واللجوء التي تق ّدمت بها حكومة الرس لوكه
راسموسن التي ُوصفت بأنها كانت احلكومة
األك��ث��ر مي�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي م � � ّرت ع �ل��ى ال ��دمن ��ارك.
من هذه القوانني ،مثالً ،صوت االشتراكيون
ل�ص��ال��ح ق��ان��ون يجيز جت��ري��د ط��ال�ب��ي اللجوء
ال��ذي��ن ي�ص�ل��ون إل ��ى ال ��دمن ��ارك م��ن أم��وال�ه��م
وم�ج��وه��رات�ه��م ب�ح�ج��ة مت��وي��ل إق��ام �ت �ه��م .كما
ص ّوتوا لصالح مشروع يجبر الالجئني على
العمل لـ 37ساعة أسبوعيا ً مقابل تلقيهم إعانات
ال��دول��ة ،وآلخ��ر يضع ح��دا للمهاجرين «غير
الغربيني» في مخالفة لـ«الكوتا» التي وضعتها
األمم املتحدة لتوزيع الالجئني .وأيضاً ،ص ّوت
االش �ت��راك �ي��ون ل�ق��ان��ون مي�ن��ع ارت� ��داء ال�ن�ق��اب،
وآلخر بفرض عقوبة بالسجن ألهالي األوالد
املهاجرين الذين يأخذون أطفالهم في إجازات
طويلة إل��ى بلدهم األم .كما أي��دوا ق ��رارا ً آخر
بفرض دورات إجبارية تتعلق بالثقافة والقيم
الدمناركية على أطفال ال تزيد أعمارهم على
العام الواحد إذا كانوا من أصول غير دمناركية.
إزاء ك��ل ه ��ذه ال �ق��وان�ين ك ��ان االش �ت��راك �ي��ون
ي�ص��وت��ون بتوجيهات م��ن زعيمتهم الشابة
ف ��ري ��دي ��ري� �ك� �س ��ن ،ال � �ت� ��ي ت� ��ؤم� ��ن ح � �ق � �ا ً ب ��أن
ال �ه �ج��رة «ت �ل �ع��ب دورا ً س�ل�ب�ي�ا ً ف��ي املجتمع
الدمناركي» ،ومن ثم ،تبنّت سياسة لترحيل
ال�لاج �ئ�ين ع��وض��ا ع��ن دم�ج�ه��م ف��ي املجتمع.

ن �ح��و أق �ص��ى ال �ي �س��ار ف ��ي س �ي��اس��ات امل �ن��اخ
واالقتصاد لناحية زيادة الضرائب على األغنياء
ووق��ف عصر النفقات .وحسب استطالعات
للرأي أجريت قبل االنتخابات ،تبني أن على
رأس أول��وي��ات الناخبني موضوعني :الهجرة
واملناخ .ولم تضيع فريديريكسن الوقت في
ترجمة نتائج االستطالعات لفوز انتخابي.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م �ن��اخ ،ت �ع �ه��دت رئ �ي��س ال � ��وزراء
اجل ��دي ��دة بتخفيض االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة
بنسبة  70ف��ي امل��ائ��ة خ�لال ال�س�ن��وات العشر
املقبلة ،ليصل بحسب تعهدها إل��ى مستوى
أق ��ل مم��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ق �ب��ل ع ��ام  .1990وم��ع
اعتراف حكومتها بصعوبة تنفيذ هذا التعهد،
فإنها قالت إن «العالم والدمنارك يعانيان من
أزم��ة مناخية» ،وإن احل� ّد من ارتفاع درج��ات
احل��رارة «ليس فقط األم��ر ال��ذي يجب القيام
به بل أيضا األمر األكثر مسؤولية اقتصاديا».
وبالفعل ،فإن التغير يظهر بشكل مخيف في
ال ��دمن ��ارك ،وخ��اص��ة ،ف��ي ج��زي��رة غرينالند
ال�ت��ي تخسر جبالها اجلليدية بسبب التغير
املناخي ،وه��و ما يجعل ال��دول الكبرى اليوم
ت�ت�ن��اف��س ع �ل��ى ت �ق��وي��ة ن �ف��وذه��ا ه �ن��اك بسبب
خطوط التجارة اجلديدة التي يفتحها ذوبان
ج �ب��ال اجل�ل�ي��د وحت � ّول �ه��ا إل ��ى مم���رات م��ائ�ي��ة.

إذ كتبت فريديريكسن ف��ي سيرة ذات�ي��ة لها:
�ض��ح األم ��ر أك �ث��ر فأكثر،
�ي ،ي�ت� ّ
«ب��ال�ن�س�ب��ة إل� � ّ
وه��و أن ثمن العمالة غير املنظمة ،والهجرة
اجل �م��اع �ي��ة ،وح ��ري ��ة ال �ع �م��ل ،ت��دف �ع��ه الطبقة
ال��دن �ي��ا» .وأض��اف��ت« :ك �ن��ت أع �ل��م ب��أن تغيير
م��وق��ف احل ��زب سيتطلّب ك�ث�ي��را م��ن اجل�ه��د،
لكنني أدرك���ت أن ع�ل��ي ك�س��ب ه��ذه امل�ع��رك��ة.
ع ��ادة ،أن��ا أس�ع��ى إلي�ج��اد ح��ل وس���ط ...ولكن
ل� �ي ��س ف��ي��م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��س��ي��اس��ة ال� �ه� �ج ��رة».
وب��ال �ف �ع��ل ،ل ��م ت �ت �س��ام��ح ف��ري��دي��ري �ك �س��ن مع
م �ع��ارض��ي س�ي��اس��ات�ه��ا ه ��ذه داخ� ��ل احل ��زب.
فعندما اعترضت زميلتها ميته غجيرسكوف،
وه � ��ي وزي� � � ��رة س ��اب� �ق ��ة ،ع� �ل ��ى ق� � ��رار ح�ظ��ر
ال�ن�ق��اب ،ح��اول��ت زعيمة احل ��زب إب�ع��اده��ا عن
م�ق�ع��ده��ا ال�ن�ي��اب��ي واخ �ت �ي��ار ب��دي��ل ل �ه��ا ،لكنها
ب�ع��دم��ا ف�ش�ل��ت أق��ال�ت�ه��ا م��ن م�ن�ص��ب امل�ت�ح��دث
ب��اس��م احل ��زب ف��ي ش ��ؤون التنمية ال��دول �ي��ة.
أكثر من ه��ذا ،تؤمن فريديريكسن ب��أن تبني
ليس فقط في الدمنارك بل في عموم أوروبا.
ووجهت انتقادات حادة لالشتراكيني في الدول
األخرى خالل لقاء عقد في العاصمة البرتغالية
لشبونة في ديسمبر (كانون األول) من العام
املاضي ،وقالت إنهم «خسروا ثقة ناخبيهم»
بسبب فشلهم في منع العوملة من التأثير على
حقوق العمال ،وتغييبهم العدالة االجتماعية»،
سلطة تطوير النقب
نداء للمساعدة ،تطوير وتقوية أعمال صغيرة ومباني في مجال
ول��م ت�ت��ردد باتهامهم بالترويج للهجرة غير
الطعام والمطاعم والتي تعتبر “بيوت طعام “ في سديروت
وبلدات غالف غزة 2019 -
املنضبطة .وت��اب �ع��ت« :ل �س �ن��وات ظللنا نقلل
سلطة تطوير النقب (في ما يلي” السلطة”) تدعوا بذلك األعمال الصغيرة والمباني في مجال
الطعام والمطاعم التي تعتبر “بيوت طعام” في سيديروت وبلدات غالف غزة  2019 -لتقديم
م��ن أه �م �ي��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي مت�ث�ل�ه��ا ال�ه�ج��رة
طلبات للمعونة في رإطار هذا النداء
وثائق النداء المذكور ،يمكن الحصول رؤيتها في موقع السلطة www.negev.co.il
الكبيرة .السياسات االقتصادية والسياسية
العروض تسلم باليد في مكاتب سلطة تطوير النقب على العنوان
سدروت روجر22بئر السبع بيت هنسئيم الطابق 3
اخلارجية ألوروب��ا ليبرالية أكثر من ال�لازم.
حتى موعد أقصاه في يوم  06.10.2019الساعة 14:00
نلفت عنايتكم التعديالت ذات الصلة للمناقصة سيتم نشرها في موقع السلطة وتشمل أجوبة
لكننا فشلنا باحلفاظ على العقد االجتماعي
أسئلة مقدمي العروض وتمديد مواعيد التقديم وما يشابه ذلك،وعلى مقدمي العرض
متابعةهذه التعديالت والعمل وفقها
ال ��ذي يشكل أس ��اس ال �ن �م��وذج االج�ت�م��اع��ي».
وب � ��ال� � �ف� � �ع � ��ل جن� �ح ��ت
سياسة فريديريكسن
مناقصة علنية  -اعمال تحصين كاثودية
ه � � ��ذه ح� �ي���ث أخ��ف��ق��ت
نتيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض(“الشركة”) ،شركة حكومية ،تنشر مناقصة علنية لتوفير خدمات حساب الراتب  ،والتي تستوفي الشروط المسبقة المفصلة تاليا
لتقديم عروض لخدمات إقامة منظومة تحصين كاثودية في منشأة “حلوتس” وبشارع “( “ 444األعمال”) ولتش؛يل قاعدة بيانات لمقاوليين مستقبليين (“ قاعدة
األح � ��زاب االش�ت��راك�ي��ة
البيانات”) ،من خاللها تستيع الشركة من حين الى حين وبحسب الحاجة لتنفيذ اعمال تحصين كاثودية (والتي هي اعمال صيانة) .مدى القاعدة والتعاقد لمدة
خمس سنوات .يسمح لمقدم العروض تقديم العروض التي قد تستخدم و/او تفوز في المناقصة في قاعدة البيانات بناء على الشروط الموجودة في وثائق المناقصة.
األخ � ��رى ف��ي أوروب � ��ا،
الشروط المسبقة لالشتراك في المناقصة.
 .1مقدم العرض هو شركة او مشتغل مرخص حاصل على كافة التراخيص ذات الصلة مسجل في اسرائيل.
وك��ان��ت النتيجة إع��ادة
 .2مقدم العرض عرض أو أدار بشكل مباشر ،على األقل  3أعمال تحصين كاثودي لمواسير وصل و/او لخزانات معدنية مدفونة (في األرض أو تحت قاع البحر)،
بقيمة تراكمية بما ال يقل عن  300,000شيكل (غير شامل القيمة المضافة) وليس أقل من  50,000شيكل (غير شامل القيمة المضافة) لكل واحدة من
ح ��زب� �ه ��ا االش� �ت ��راك ��ي
األعمال كما ُذكر ،والتي تم انجاز العمل فيها بعد  1.1.2014وحتى الموعد األخير لتقديم العروض.
 .3قام المقاول باإلدارة بشكل مباشر بنفسه أو بواسطة مقاول ثانوي تابع له ،بإنجاز حقل منظومة واحد على األقل في منظومة الحماية الكاثودية بقدح بعمق 50
إل��ى س��دة احلكم بعدما
متر على األقل ،والذي تم إنجازه بعد  1.1.2014وحتى الموعد األخير لتقديم العروض.بخصوص البنود  “ 3-2التنفيذ \ اإلكتمال”  -يعني نهاية العمل و/
او تم استالم العمل واستخدام منظومة الحماية الكاثودية.
استعاد أصواتا ً كان قد
 .4مقدم العرض وإلنجاز العمل يتعهد بتنفيذ العمل موضوع المناقصة بإستخدام منظومة لحام بتقنية “ ”pin brazingوان يكون ذو خبرة سنتين على األقل في
خسرها لصالح اليمني
تشغيل المعدات المذكورة و كان قد نفذ خاللها ما ال يقل عن  50عملية لحام بالطريقة المذكورة اعاله .ومقدم العرض الذي يقدم العرض ليكون مشموال
بقاعدة البيانات فقط عليه ان يشغل عامل على المعدات.
املتطرف والشعبويني.
 .5مقدم العرض عليه المشاركة في جولة المقاولين.
 .6مقدم العرض ينطبق عليه قانون تشغيل الهيئآت العامة  1976وحاصل على كافة التراخيص بحسب هذا القانون وهو مستوفي للشروط في البند 2ب لهذا القانون،
وأظ �ه��رت دراس���ات أن
بما يخص دفع الحد األدنى لألجور ،تشغيل عمال أجانب حسب األصول وتشغيل ذوي اإلحتياجات الخاصة.
معلومات عامة:
كثيرا من قواعد احلزب
 .يمكن معاينة وثائق المناقصة على موقع الشركة االكتروني وعنوانه ، www.ing.co.il :تحت الرابط “مناقصات” .وثائق المناقصة كما تظهر في موقع االنترنت
ال يمكن الحصول عليها (معلمة بعالمة مائية) .للحصول على وثائق المناقصة ،يجب التوجه لمكاتب الشركة بعنوان :مجدال عتيديم كريات عتيديم ،تل ابيب
ال��ذي��ن ك��ان��وا ه �ج��روه
الطابق  32في قسم التعاقدات والمشتريات ابتداء من تاريخ  27/8/2019في الساعات  17:00-9:00خاضع لتسجيل البيانات وتقديم طلب للسيد يؤوآف
كلمفرر على عنوان البريد االكتروني .c-tender@ingl.co.il
لصالح اليمني املتطرف
 .جولة المقاولين ستكون في منشأة “حلوتس “ في تاريخ  5/9/2019الساعة  .09:00نوضح بأن االشتراك في جولة المقاولين الزامي ويشكل شرط
لإلشتراك في المناقصة .جولة المقاولين ستتناول موضوع تنفيذ األعمال في شارع .444
عادوا ليص ّوتوا له بعد
 .بما يتعلق بأسئلة االستفسار يمكن تقديمها للبريد االكتروني المذكور اعاله حتى تاريخ  11/9/2019في الساعة  17:00أجوبة أسئلة اإلستفسار سيتم
نشرها على موقع الشركة اعاله.
تغيير سياساته جتاه
 .على مقدمي العروض تقديم عروضهم بتسليمها يدويا لصندوق المناقصات في مكاتب الشركة في العنوان المبين أعاله من األيام األحد حتى الخميس ابتداء
من تاريخ  23/9/2019الساعة  17:00وحتى تاريخ  25.9.2019الساعة .17:00
والالجئني.
املهاجرين
 .على مقدمي العروض ارفاق كافة االوراق المطلوبة كما هو مطلوب في وثائق المناقصة للتوضيح ان الشروط المسبقة المذكورة هنا هي بشكل مختصر
وان الصيغة الملزمة هي تلك الواردة في وثائق المناقصة ،تحتفظ الشركة لنفسها بتغيير الشروط المسبقة او اية شروط اخرى في المناقصة ،كما هو مفصل
وف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ش��دت
في وثائق المناقصة ،ويحق لها كذلك مفاوضة مقدمي العروض في كل مرحلة من مراحل المناقصة والغاء المناقصة بناء على ما تراه مناسبا وبحسب كل القوانين.
الزعيمة الشابة حزبها

