
مدريد،  مؤتمر  عقد  على  عاًما  ثالثين  بعد 

وثمانية وعشرين عاًما على توقيع اتفاق أوسلو، 

لها  ترّوج  »جديدة«  إستراتيجية  علينا  تطل 

إدارة  من  كامل  بدعم  الفلسطينية  القيادة 

ناقص  ودعم  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس 

التي تريد حصرها  من حكومة بينيت/البيد، 

ما  وترفض  واألمنية،  االقتصادية  الجوانب  في 

فالقرار  السياسي،  المسار  إحياء  منه  ُيفهم  قد 

السياسي الوحيد المقبول إسرائيلًيا إبقاء الوضع 

على ما هو عليه، وفتح المجال أمام جعله أبدًيا، 

الكبرى«.  »إسرائيل  إقامة  طريق  على  والتقدم 

إعادة  ضرورة  من  اإلستراتيجية  هذه  وتنطلق 

الذي يهدم  الفلسطينيين واالحتالل  الثقة بين 

سياسة  ويمارس  االستيطان،  ويوسع  المنازل، 

تهجير السكان الفلسطينيين، ويستكمل تهويد 

والعدوان  الحصار  ويواصل  وأسرلتها،  القدس 

على قطاع غزة، وذلك تمهيًدا إلحياء ما يسمى 

»حل الدولتين«، والمسيرة السياسية المجّمدة 

منذ العام 2014، في الوقت المناسب الذي ال 

يعرف فيه أحد متى يحين ذلك.

تدافع هذه اإلستراتيجية عن نفسها باالستناد 

هشة  الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  إلى 

ومتطرفة ومعرضة للسقوط، واتفقت مكوناتها 

على استبعاد القضايا الخالفية، التي من أبرزها 

أحياء المسيرة السياسية، لذا ال بد من تأجيل 

الظروف  تنضج  حتى  سياسية  مبادرة  إطالق 

هذه  يعزز  كما  نتنياهو.  وعودة  سقوطها  ومنع 

ملتزمة  األميركية  اإلدارة  أن  اإلستراتيجية 

التفوق  على  والحفاظ  اإلسرائيلي،  باألمن 

اإلسرائيلي، وأنها معنية بإدارة الصراع ال حله، 

واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين  أن  بحجة 

غير جاهزين للحل، كما أنها مشغولة بملفات 

آخر  في  الفلسطينية  القضية  يضع  ما  عديدة، 

سلم اهتماماتها.

ولم تغّير ملحمة القدس في أيار/ مايو الماضي 

وجزئية،  مؤقتة  بصورة  إال  األولويات  هذه  من 

للتوصل  بايدن ووزير خارجيته  حيث تدخل 

الوضع،  لتدهور  لمنع  النار  إطالق  وقف  إلى 

والسعي لتثبيته، وعادت األمور بعد ذلك إلى ما 

ــة ــق ــث ــاء ال ــ ــن ــ ــة ب ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ إسـ
جتــــــــــريــــــــــب اجملــــــــــــــــرب«

كانت عليه، مع ترك الملف بأيدي ديبلوماسي 

أميركي من الدرجة الثالثة، وهو هادي عمرو، 

وعدم  الــواقــع،  األمــر  على  الحفاظ  ومهمته 

تدهوره، إذ كانت رسالته واضحة للفلسطينيين 

أسوأ  في  »السلطة  لهم  بقوله  واإلسرائيليين 

وضع« و«إذا لم تساعدا أنفسكما فلن يساعدكما 

السلطة  غابة  اشتعال  من  عمرو  وحّذر  أحد«. 

والشرعية  السياسية  أزماتها  جــراء  الجافة، 

واالقتصادية والمالية، حيث من غير المضمون 

االحتالل  وحّث  السلطة،  موظفي  رواتب  دفع 

لمن  وأوضح  تنهار،  ال  حتى  مساعدتها  على 

التقاه أن كل ما ُجِمَع من أجل إعادة إعمار غزة 

االلتزام  دون  من  دوالر،  مليون   30 يتعدى  ال 

وُفهم  الدعم.  على  للحصول  دولية  قمة  بعقد 

من عمرو بأن إدارته ستغض النظر عن تأجيل 

االنتخابات لمدة قد تصل إلى عامين حتى ال 

تفوز حركة حماس، ولن تضغط على الحكومة 

اإلسرائيلية حتى في موضوع االستيطان، ألنها 

ستسقط، وخصوًصا أن البديل عنها أكثر تطرًفا 

وبدأت  جيًدا،  الرسالة  السلطة  وفهمت  منها. 

ترّوج للتركيز على الخطة العبثية التي تسمى 

إجراءات بناء الثقة، وتتضمن 33 بنًدا، وهي ما 

ترغب السلطة في تحقيقه في هذه المرحلة، 

وهو يمكن تلخيصه بجملة واحدة: السعي إلى 

إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول/ 

سبتمبر 2000، مع بعض التعديالت الناجمة 

جيًدا،  كان  ما  وكأن  الجديدة،  الحقائق  عن 

وليست كارثة مكتملة األركان، ومع ذلك يعتبر 

تحقيقها هدًفا بعيد المنال.

تحقيقه  فالممكن 

الخطوات  بعض  هو 

واألمنية  االقتصادية 

ــســالم  ــار ال ــ فـــي إط

ــذي  ــادي ال ــص ــت االق

أي  نتنياهو،  اخترعه 

تخفيف  أو  تحسين 

ــالل  ــت ــروط االح ــ ش

وهذا  الهدوء،  مقابل 

يــخــفــض الــســقــف 
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سياسًيا  مساًرا  يتضمن  كان  الذي  الفلسطيني 

يهدف إلى إنهاء االحتالل وإنجاز بقية الحقوق 

السلطة  توّهمت  البداية،  في  الفلسطينية. 

الجديدة في  األميركية  اإلدارة  بإمكانية شروع 

رئيس  يريده  مما  أكثر  سياسية  عملية  إطالق 

وأقل  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة 

عباس،  محمود  الرئيس  يريده  مما  بكثير 

لتكتشف سريًعا أن هذا وهم، فال يوجد أفق في 

المدى المنظور لعملية سياسية، وحتى الوعود 

األميركية باستئناف الدعم المالي واالقتصادي 

في  التحرير  منظمة  ومكتب  القنصلية  وفتح 

بسبب  وقًتا  وستستغرق  جزئية،  واشنطن 

التي  األميركية  والقوانين  اإلسرائيلية  المعارضة 

بيت  فتح  أن  يعني  سبق  ما  ذلــك.  تعرقل 

الشرق، ووقف توسيع االستيطان )الحظوا كلمة 

توسيع وليس وقف أو إنهاء االستيطان(، وعودة 

السلطة إلى ما كانت عليه، بحيث ال تقتحم 

قوات االحتالل المدن المصنفة )أ( كلما ووقتما 

المطالب  الواردة في  النقاط  تشاء، وغيرها من 

أضغاث  سوى  هي  ما  المماثلة؛  الفلسطينية 

التحقيق،  مستحيلة  وأهداف  وأمنيات  أحالم 

٢٠٢١ متـــوز      ٢7٥

العيون.  في  الرماد  ذر  من  نوًعا  تكن  لم  إن 

من  نوع  السلطة  به  تقوم  ال  وما  به  تقوم  فما 

التكّيف واالستسالم للواقع، بدليل التصريحات 

بارزة  لسان شخصية  على  مؤخًرا  جاءت  التي 

مقربة جًدا من الرئيس جاء فيها أن المفاوضات 

أقصر طريق وأقل تكلفة إلنهاء االحتالل، وكأن 

ثالثين عاًما من الخيبات والتنازالت والكوارث 

واالستنتاج  العظة  تكفي ألخذ  وال  قصيرة  مدة 

مخرب«،  عقله  المجرب  بجرب  بأن«اللي 

في  الفادح  االختالل  ظل  في  المفاوضات  وأن 

موازين القوى وحالة الضعف والتوهان واالنقسام 

أسوأ  إلى  ستؤدي  الشرعية  وفقدان  الفلسطيني 

مما حصل، وتشكل نوًعا من شراء الوقت وبيع 

خطط  تطبيق  من  االحتالل  ُيَمّكن  بما  الوهم، 

االستيطانية  االستعمارية  التوسعية  االحتالل 

إعطاء  من  بد  أقل.فال  وتكاليف  أكثر  بسرعة 

وجمع  الفلسطيني،  البيت  لترتيب  األولوية 

ومن  االحتالل  يدفع  بما  والضغط  القوة  أوراق 

يدعمه لإلنصات للمطالب والحقوق الفلسطينية 

خطوات  بجعل  السلطة  قبلت  لقد  وتلبيتها. 

بناء الثقة إستراتيجيتها الجديدة. الله يستر من 

اآلتي، إذا لم يتم تدارك األمر قبل فوات األوان، 

إذ يدور الحديث في معظمه في الكواليس حتى 

اآلن عن دعوة المجلس المركزي لالنعقاد قبل 

نهاية العام، وتعديل الحكومة، وجاري البحث 

في تشكيل مجلس تأسيسي للدولة، وهذا كله 

التصدي  من  بداًل  األمام  إلى  الهروب  من  نوع 

للقضايا الجوهرية، وهذا ما سأتناوله في مقال 

الحق.

مي مودعين
مناقصة علنية رقم 03/2021

ألنشاء منظومات قراءة عدادات محوسبة،
قراءة وادارة عن بعد لعدادات المياه، التزويد،
التركيب، انشاء، الصيانة، الخدمات والكفالة

1. شركة المياه والصرف الصحي مي مودعين م.ض )في ما يلي:”استيضاح”( تدعو بذلك
    لتقديم عروض للمناقصة العلنية رقم 03/2021 لتزويد، تركيب، انشاء، ازالة عدادات

    مياه موجودة، الصيانة والخدمات لمنظومات قراءة عن بعد كما هو مفصل في وثائق 
    المناقصة )في ما يلي” قراءة مياه”( وكذلك كل العمليات المرفقة ألجل تنفيذ األعمال 
    المطلوبة، بأفضل شكل ممكن وبناء على وثائق المناقصة، باالتفاقو في كتاب الكميات، 
    في المخططات، في كتاب الكميات بحسب اوامر المراقب / المهندس من جهة الشركة 

   )في ما يلي:” الخدمات او “األعمال”(.
2. بناء على ذلك، الشركة تدعوا بذلك مقدمي العروض المستوفين لشروط تقديم العروض
    للمناقصة العلنية رقم 03/2021 إلنشاء منظومات قراءة مياه محوسبة، قراءة وادارة
    عن بعد لعدادات مياه، تزويد، انشاء، تركيب، صيانة، خدمات وكفالة )في ما يلي:” المناقصة(.
3. يسمح باالشتراك فقط لمقدمي العروض الذين يستوفون كافة المعايير المفصلة في وثائق 
    المناقصة المنشورة في العنوان التالي: مكاتب مي مودعين، ليف هعير، بيت يوناتان الطابق 

    3 كنيون عزريئيلي في مدينة مودعين مكبين ريعوت.
4. بتاريخ 3/8/2021 الساعة 10:00 تاريخ لقاء االستيضاحات مع مقدمي العروض في 
    مكاتب الشركة ليف هعير 14، كنيون عزريئيلي. االشتراك في جولة االستيضاحات الزامي. 

   عرض مقدم العرض الذي لم يشترك في اللقاء سيستبعد.
5. وثائق المناقصة يمكن الحصول عليها من مكاتب الشركة ليف هعير 14، بيت يوناتان 3 كنيون
    عزريئيلي مودعين مكبيم ريعوت من تاريخ 25/7/2021 بين الساعات 10:00 حتى 15:00.
6. يسمح لمقدمي العروض توجيه اسئلة االستفسار حتى تاريخ 19/8/2021 الساعة 12:00 على

.michrazim@mei-modiin.co.il البريد االكتروني    
7. الموعد االخير لتقديم اسئلة للمناقصة )بارفاق كل الملحقات وتعليمات المناقصة( هي بتاريخ 
    26/8/2021 الساعة 12:30. العروض تقدم بالتسليم اليدوي )وليس في البريد( الى صندوق
     المناقصات التي في مكاتب الشركة في شارع ليف هعير، بيت يوناتان الطابق 3 كنيون عزريئيلي

    في مدينة مودعين مكبيم رعوت.
8. الشركة ال تتعهد بقبول العرض االرخص او اية عرض كان.

مع االحترام، المدير العام
مي مدعين م.ض 

مناقصة علنية رقم 2021/13
لتقديم خدمات استشارة والرقابة على االعمال البحرية

نتفي هجاز هتفعي م.ض )“الشركة”(، تنشر بذلك مناقصة علنية لتقديم خدمات استشارة ورقابة على االعمال البحرية. مدة التعاقد هي لمدة 24 شهر ويحق للشركة 
تمديد المدة كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

الشروط المسبقة
1. منفرد مشتغل مرخص او شركة )شركة او شراكة( مسجل حسب االصول في اسرائيل.

2. لديه خبرة في االستشارة و/او الرقابة على االعمال البحرية )بحسب وصفها في وثائق المناقصة( لصالح 2 زبائن، على االقل، ابتداء من تاريخ 1.1.2016 وحتى 
    الموعد االخير لتقديم العروض.

3. مقدم العرض اقترح في عرضه 2 افراد طاقم، حيث ان كل واحد منهما استوفى الشروط التالية تراكميا:
    أ. لديه خبرة 3 سنوات على االقل في االستشارة و/او الرقابة على االعمال البحرية.

.Category A ب. لديه شهادة اكاديمية لقب اول او ثاني، في المجاالت التالية: الهندسة، علوم البيئة، الجغرافيا، العلوم البحرية و/او لديه اجازة مساح بحري  
معلومات عامة

* يمكن مشاهدة وثائق المناقصة على موقع االنترنت وعنوانه: www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات”.
* يمكن الحصول على الوثائق للتقديم في مكاتب الشركة في مجدال عتيديم )المبنى رقم 8(، كريات عتيديم، تل ابيب الطابق 32، بالتنسيق المسبق، السيدة مينا اراد 

  )هاتف 6270453-03( في االيام من االحد حتى الخميس بين الساعات 09:00 - 16:00.
* تلقي اإلستيضاحات بواسطة البريد االكتروني daniel@ingl.co.il حتى تاريخ 10.8.2021 الساعة 16:00. على مقدمي العروض تقديم عروضهم بالتقديم

  اليدوي في مكاتب الشركة، كتابيا فقط، وذلك حتى تاريخ 31.8.2021 الساعة 16:00.
* ألجل ازالة اي شك، نوضح بذلك الشروط المسبقة موضحة اكثر في وثائق المناقصة وان ما ذكر في هذا االعالن هو ملخص فقط والصيغة الملزمة هي وثائق المناقصة.

المجلس المحلي مروم هجليل مطلوب/ة

سكرتير/ة في مدرسة رشأيت بنيم
للتعليم الحكومي الديني

رقم مناقصة 26/21
تحت  المجلس  موقع  في  )الموجود  شخصي  استبيان  مع  تقدم  العروض 
مطلوبون(، وبارفاق صور الشهادات والتوصيات، وكذلك سيرة ذاتية مفصلة 
 info@mrg.org.il والوثائق عن التشغيل السابق يجب ارسالها على االيميل

حتى تاريخ يوم الخميس - 09/08/2021 حتى الساعة 14:00
)التفاصيل عن الوظيفة يمكن معاينتها على موقع المجلس تحت مطلوبون(

المجلس المحلي مروم هجليل مطلوب/ة

2 سكرتير/ة في مدرسة برشيت بنوت 
للتعليم الحكومي الديني

رقم مناقصة 31/21
تحت  المجلس  موقع  في  )الموجود  شخصي  استبيان  مع  تقدم  العروض 
مطلوبون(، وبارفاق صور الشهادات والتوصيات، وكذلك سيرة ذاتية مفصلة 
 info@mrg.org.il والوثائق عن التشغيل السابق يجب ارسالها على االيميل

حتى تاريخ يوم الخميس - 09/08/2021 حتى الساعة 14:00
)التفاصيل عن الوظيفة يمكن معاينتها على موقع المجلس تحت مطلوبون(


