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ل��م ي�ع��رف ت��اري��خ ال�ن�ض��ال السياسي للمرأة
اجلزائرية بروز عدد كبير من النساء ،خاصة
بعد االستقالل .ولقد تقدمت لويزة حنّون كل
املناضالت اللواتي م��ارس��ن السياسة ،وهي
ال��وح �ي��دة ال�ت��ي دف�ع��ت حريتها ل�ق��اء أف�ك��اره��ا
السياسية ومواقفها م��ن ال�ن�ظ��ام وخ�ي��ارات��ه.
ي �ح �ت �ف��ظ ت���اري���خ اجل� ��زائ� ��ر امل� �ع ��اص ��ر ب��اس��م
جميلة ب��وح �ي��رد بصفتها إح ��دى األي �ق��ون��ات
ال� �ب ��ارزة ل �ث��ورة ال �ت �ح��ري��ر ،ورم � ��زا ً لشجاعة
امل���رأة اجل��زائ��ري��ة وص�لاب�ت�ه��ا .وم��ن ث��م ،بعد
االستقالل سيطر رج��ال ال�ث��ورة على احلكم،
ولم يتركوا أي هامش للنساء اللواتي شاركن
ف��ي ح��رب التحرير ،لتسيير ش��ؤون ال��دول��ة.
وبذلك اختفت بعض األسماء النسائية الالئي
ذاع صيتهن في «معركة اجلزائر العاصمة»،
ال �ت��ي ن �ق �ل��ت ال� �ث ��ورة م ��ن األري� � ��اف واجل �ب��ال
إل ��ى امل��دي �ن��ة ،م�ع�ق��ل ال�س�ل�ط��ة االس �ت �ع �م��اري��ة.
وحقاً ،ظلّت املرأة املناضلة مختفية طوال حكم
الرئيس ه ��واري بومدين (1965ـ ،)1979
إل� ��ى أن ج� ��اء ال��رئ �ي��س ال� �ش ��اذل ��ي ب ��ن ج��دي��د
(1980ـ ،)1992الذي اختار ألول مرة تعيني
ام ��رأة ف��ي ال� ��وزارة ،ه��ي زه��ور ونيسي التي
تولت وزارة الشؤون االجتماعية في حكومة
رئ�ي��س ال� ��وزراء أح�م��د عبد الغني (.)1982
و ُعرفت ونيسي بنضالها من أج��ل «القضية
ال �ن �س��وي��ة» ،وع �ل��ى ع�ك��س ن �س��ا ٍء ج�ئ��ن بعدها
إل� � ��ى ال� �س� �ي���اس���ة ،ال ي � �ع� ��رف ل� �ه ��ا م ��واق ��ف
م�ع��ارض��ة ل�س�ي��اس��ات احل �ك��وم��ة .وه��ي أي�ض�ا ً
م ��ن م��ؤس �س��ي «االحت � � ��اد ال��وط��ن��ي ل�ل�ن�س��اء
اجلزائريات» و«احت��اد الكتاب اجلزائريني»،
و«احت � � � � ��اد ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن اجل � ��زائ � ��ري �ي��ن».
أض��ف إل��ى ذل��ك ،أن�ه��ا ك��ان��ت أول ام ��رأة تطلق
م�ج�ل��ة ت�ه�ت��م ب �ش��ؤون امل � ��رأة .ب ��ل ،ل �ق��د ك��ان��ت
بالنسبة للحكومة في ثمانينات القرن املاضي،
«الواجهة النسائية للمرأة العربية املعاصرة».
وونيسي كاتبة متميزة ،في رصيدها الكثير
م ��ن امل ��ؤل� �ف ��ات .وت��ع��د «ال ��رص� �ي ��ف ال �ن��اع��م»
أول رواي ��ة باللغة العربية لكاتبة جزائرية.
في نهاية الثمانينات ،ب��رزت ام��رأة ثانية هي
خليدة ت��وم��ي ،ال�ت��ي ُع��رف��ت مناضل ًة علماني ًة
م��داف �ع � ًة ع��ن حت � � ّرر امل � ��رأة ،وم �ن��ادي��ة ب��إل�غ��اء
قانون األحوال الشخصية ،الذي كان بالنسبة
لكثيرين مجحفا ً ف��ي ح��ق امل� ��رأة ،خ��اص��ة إذا
أصبحت ف��ي وض��ع املطلقة .وجن��ح النضال
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ف��ي تغيير الكثير م��ن ب�ن��وده.
وق��ادت تومي تنظيمات نسائية ع��دة علمانية
التوجه ،وم��ع بداية التعددية السياسية عام
 ،1989التحقت بحزب «التجمع من أجل الثقافة
وال��دمي �ق��راط �ي��ة» وأص �ب �ح��ت ف��ي وق��ت وجيز
أحد وجوهه ال�ب��ارزة .ثم انتخبت برملانية في
صفوفه .وازدادت شهرتها بفضل املواجهات
ذات ال �ط��اب��ع اآلي��دي��ول��وج��ي ،ال �ت��ي خاضتها

ض��د ال�ت�ي��ار اإلس�لام��ي و«ال�ت�ي��ار ال�ع��روب��ي»،
املسيطر  -حسب قولها  -على أجهزة الدولة.
وأعجب عبد العزيز بوتفليقة بنضال وأفكار
تومي أو «الشقراء» ،كما يسميها أصدقاؤها،
عندما وص��ل إل��ى احل�ك��م ع��ام  ،1999فق ّرر
خ�ط�ف�ه��ا م ��ن ح��زب �ه��ا امل� �ع���ارض ،ومت �ك��ن من
إقناعها بدخول حكومته وحصل الطالق مع
حزبها .وأمضت تومي  12سنة كاملة وزير ًة
للثقافة ،وكانت مدافع ًة شرسة عن سياسات
بوتفليقة .غير أنها تنحت م��ن احلكومة عام
 .2015وبعد سقوط الرئيس بوتفليقة العام
امل��اض��ي ،ف�ت��ح ال �ق �ض��اء م�ل�ف��ات ف �س��اد تخص
الكثير من املسؤولني فاستدعتها النيابة منذ
ش�ه��ري��ن ،ووج �ه��ت ل�ه��ا تهمة «ت�ب��دي��د أم��وال
عمومية» ووضعتها في احلبس االحتياطي.
ول � �ل � �ع � �ل� ��م ،ت� � ��رأس� � ��ت ت�� ��وم�� ��ي م� �ج� �م ��وع ��ة
س�ي��اس�ي�ين داف �ع��وا ع��ن ل��وي��زة ح �نّ��ون عندما
ُس� �ج� �ن ��ت ف� ��ي أب� ��ري� ��ل (ن� �ي� �س���ان) امل ��اض ��ي.
وك��ان��ت معها ضمن املجموعة ،زه��رة ظريف
ب�ي�ط��اط ،احمل��ام�ي��ة املناضلة املسنة – وأرم�ل��ة
الرئيس الراحل واملناضل الكبير رابح بيطاط
– التي اشتهرت إ ّبان الثورة بتفجير القنابل
ف��ي ح��ان��ات األوروب �ي�ين ب��اجل��زائ��ر العاصمة.
والثالثة أثرن جدالً عام  2015عندما َطلنب ،مع
أشخاص آخرين ،مقابلة بوتفليقة للتأكد من أنه
هو فعالً َمن يدير دفة احلكم؛ إذ كان مريضا ً
منسحبا ً من الشأن العام منذ  ،2013وقد جلب
ذلك لهن سخطا ً شديدا ً من جانب رجال النظام.
احل��زب �ي��ة ،غ�ي��ر أن �ه��ن ل��م ي�ت�ق��دم��ن ال�ص�ف��وف،
ول��م تكن لديهن «ال�ك��اري��زم��ا» ال�ت��ي اتصفت
ب�ه��ا ح �نّ��ون ال�ت��ي ت�ق��ود «ح ��زب ال �ع �م��ال» منذ
ت��أس�ي�س��ه م�ط�ل��ع ت�س�ع�ي�ن��ات ال �ق��رن امل��اض��ي.
ط��ال��ب آالف امل�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي اجل��زائ��ر أم��س،
ح و”ل/
الدولةل �ل�/ح��راك ،بتنظيم
ـ45
مجال ال � �
مب�ن��اس�ب��ة األس �ب��وع
كنوز
مدير اركيولوجيا سلطة فرع
العصابة السابقني
ألفراد
«محاكمات شعبية اآلثار ح و”ل/
مجال كنوز الدولة /
�رى ت��ردي��ده بقوة
شعار ج�
اركيولوجيا
واحل��ال �ي�ين» ،وه��و مدير
في العاصمة والكثير من املناطق .في إشارة
إل ��ى أن أع �ض��اء ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق عبد
العزيز بوتفليقة ال يزالون في احلكم ،بحسب
احمل� �ت� �ج�ي�ن .وج � ��اء اس� ��م خ ��ال ��د ت� �ب ��ون ،جن��ل
رئيس اجلمهورية ،على ألسنة ع��دد كبير من
املتظاهرين بالعاصمة ،وهاجموا القضاء الذي
برأه األربعاء املاضي من تهمة تتعلق بفساد،
ما كان سببا في مغادرته السجن الذي قضى
به  18شهرا .وعقد بعض املتظاهرين مقارنة
على سبيل االستهجان والتهكم ،بني محاكمة
اب��ن الرئيس واإلف ��راج عنه ،و«التماطل» في
تنظيم محاكمة ملناضلني سياسيني و«إطالة
س �ج �ن �ه��م» ،ال���ذي دخ �ل��وه م�ن��ذ أش �ه��ر بسبب
التعبير ع��ن م��واق��ف سياسية .وأب ��رز ه��ؤالء
ال �ك��ات��ب ال �ص �ح��اف��ي ف �ض �ي��ل ب��وم��ال��ة ،ال ��ذي
ع��اجل��ت احمل�ك�م��ة قضيته األس �ب��وع امل��اض��ي،

وستعلن ع��ن احل �ك��م غ��دا األح ��د ب�ع��د وضعه
في امل��داول��ة .وأيضا الناشط السياسي كرمي
طابو ،ال��ذي سيحاكم األربعاء املقبل .ويتابع
الناشطان بتهمة «إضعاف معنويات اجليش».
وق��ال سليم ن�ع��اك ،صيدلي يعمل بالعاصمة
شارك في مظاهرات أمس« :الحظنا مقاييس
مزدوجة في تعامل العدالة مع املساجني .فابن
ال��رئ�ي��س املتهم ف��ي قضية ف�س��اد خ�ط�ي��رة ،مت
تنظيم محاكمة سريعة له ،ومنحوه البراءة فقط
ألن وال��ده هو رئيس اجلمهورية .أما األبرياء
احلقيقيون ،الذين قام احلراك بفضل أفكارهم
ونضالهم ،فيقبعون في السجون .وهذا دليل
على أن ال شيء تغير بعد سقوط بوتفليقة».
وع�ل��ى ع�ك��س اجل�م�ع��ة امل��اض �ي��ة ،ال�ت��ي شهدت
ت�ع��زي��زات أمنية كبيرة مبناسبة م��رور سنة
على ان ��دالع احل ��راك الشعبي ( 22فبراير/
ش �ب��اط  ،)2019ك ��ان وج� ��ود رج� ��ال ال ��درك
ب��ال�ط��رق��ات ال�س��ري�ع��ة ،وال�ش��رط��ة داخ��ل امل��دن
محدودا .كما غابت الغلظة والعنف في التعامل
مع املتظاهرين ،قياسا إلى األسابيع املاضية.
وتوقع مراقبون توافد عدد قليل من املتظاهرين
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مناقصة علنية وخارجية رقم

سلطة فرع اآلثار ح و”ل/
مجال كنوز الدولة /
مدير اركيولوجيا
اعمال في مكاتب السلطة ،القدس
تفاصيل المناقصة في موقع سلطة اآلثار:
(مناقصات  -مناقصات قوى عاملة) ة فرع اآلثار
تقديم العروض حتى يوم األحد

على ساحات االحتجاج ،عشية األسبوع الـ54
من االحتجاجات ،بسبب إط�لاق حملة كبيرة
بشبكة التواصل االجتماعي ،حت َذر من «خطر
اإلص��اب��ة ب�ف�ي��روس ك ��ورون ��ا» ،ب��ذري�ع��ة حالة
اإلص��اب��ة ال��وح�ي��دة ب��ال�ف�ي��روس ،وه��و مواطن
إيطالي يشتغل بحقل نفطي بجنوب البالد،
ك��ان مع املتظاهرين األسبوع املاضي .وكان
ذل��ك سببا في ثني ناشطني عن املشاركة في
احل��راك أم��س ،رغ��م أنهم ل��م يتخلفوا عنه من
ق�ب��ل .فيما اعتبر الكثير أن ذل��ك «خ��دع��ة من
السلطة تستهدف القضاء على احلراك ،بعدما
جربت خططا م��ن قبل ول��م تنجح» ،على حد
تعبير مالك سالم ،وهو تاجر بالعاصمة أصر
على ال�ن��زول إل��ى امل�ي��دان ،وق��ال« :ال يخفيني
كورونا بقدر من يزعجني استمرار العصابة
في احلكم» .فيما كتب الناشط باحلراك سفيان
حجاجي بهذا اخلصوص« :شرطتكم ودرككم
وع�س�ك��رك��م وح��رس �ك��م ،وبطشكم وقمعكم،
لن يثنينا عن مواصلة ما خرجنا من أجله».
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مناقصة علنية لخدمات صيانة وتزوي مكيفات.

نتيفي هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״)شركة حكومية بالكامل تنشر بذلك اعالن عن مناقص لتقديم خدمات صيانة وتزويد مكيفات وتقوم الشركة بذلك بناء
على شروط المناقصة ،ومن بين كافة مقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط الخاصة بالمناقصة وستقوم الشركة بالتعاقد مع مقدم العرض الفائز لمدة 12
شهر كما هو مفصل في وثائق المناقصة
االختيار سيكون بناء على شروط المناقصة ،من بين مقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط المذكورة في وثائق المناقصة ،والتي سيفصل جوهرها في ما يلي .
الشروط المسبقة
 .1مقدم العرض هومشتغل مرخص او شركة مسجلة حسب االصول في اسرائيل.
 .2مقدم العرض مسجل في سجل المقاولين ألعمال الهندسة البنائية  1969-وتعديالته .في الفرع رقم ( 170منشآت تكييف هواء ) تصنيف أ 1فما فوق.
 .3مقدم العرض لديه خبرة  3سنوات على االقل ،خالل السنوات  2015-2019في مجال صيانة المكيفات لصالح ثالث جهات حكومية على األقل وبيع 100
مكيف على االقل لكل واحد من هذه الجهات بشكل منفصل.
 4مقدم العرض يشغل بشكل مباشر مقاولين ثانويين ،لثمانية تقنيين للتكييف ،لديهم ثالث سنوات خبرة اضافية على االقل في مجال صيانة المكيفات ،ومن ضمنهم
ثالثة فنيي صيانة لديهم خبرة في صيانة المكيفات ال تقل عن ثالث سنوات
 .5مقدم العرض لديه مخزن بمساحة ال تقل عن  50متر مربع فيه مخزون لقطع غيارجاهزة لالستخدام في مجال التكييف والمكيفات وذلك للتزويد الفوري.
 .6مقدم العرض يستوفي متطلبات البند  2ب من قانون تشغيل الهيئات العامة  1976-بما يتعلق بدفع الحد االدنى من األجور تشغيل العمال األجانب وتشغيل
ذوي االحتياجات الخاصة.
 .7مقدم العرض يدير حساباته بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة (تعليمات دفع الضرائب ودفع الحد االدنى لألجور)  1976-ولديه كافة التصاريح بذلك.
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 فيمجدال عتديم (مبنى رقم  )8كريات عتديم ،تل ابيب طابق  ,32بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر(هاتف  )03-6270453في
االيام من االحد حتى الخميس في الساعات . 16:00- 9:00

* جولة المقاولين حتى تاريخ  9.3.2020الساعة  10:00في مركز الصيانة التابع للشركة في المنطقة الصناعية كنيرت رحوف هأدوم .14
ونوضح ان االشتراك في جولة المقاولين ليس الزاميا وال يشكل شرطا للمناقصة.
* لتلقي االستفسارات على االيميل  daniel@ingl.co.ilحتى تاريخ  17.3.2020الساعة  16:00اجوبة االستفسار على المناقصة سيتم نشرها على موقع
الشركة على االنترنت.
* على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتم شركة نتبي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض مجدال عتديم (مبنى رقم  )8طابق
*

 32كريات عتديم ،تل ابيب في االيام من االحد حتى الخميس  09:00-16:00وذلك حتى تقيم العوض حتى تاريخ  1.4.2020في الساعة.16:00 :
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.

