
 

 

فرصة أمام طالبان لتتحول 
من میلیشیا إلى كیان شرعي

 لم تعد حركة طالبان المتشددة في أفغانستان
 ة لطلبة مدارس دینیة نصفثمجرد میلیشیا ر

 یةالعشر الماضأمیین. بل لقد دفعت السنوات 
 قیادة طالبان إلى عالم الدبلوماسیة اإلقلیمیة
 الغادر, حیث یظھر عتاة الجواسیس أنفسھم
 كدبلوماسیین, ویصبحون مصدرا للمعدات

 العسكریة والدعم السیاسي, وینخرط
 المسؤولون العسكریون من القوى اإلقلیمیة
 في عملیات بناء تحالفات لتنصیب حكومات

 العاصمة األفغانیة كابل.توافق رغباتھم في 
 ولقد أضفت االتصاالت المكثفة بین حركة

 طالبان األفغانیة والدول اإلقلیمیة بما في ذلك
 إیران والصین وروسیا, وجھا من الشرعیة
 على ھذه المیلیشیا, داخل المجتمع األفغاني

 وكذلك على المستوى اإلقلیمي. یرجح
 محللون سیاسیون ان تقلل االتصاالت التي
 جرت أخیرا بین الدول اإلقلیمیة الرئیسیة

 تحدیدا, الصین–المحیطة بأفغانستان 
 وحركة طالبان األفغانیة من-وروسیا وإیران
 المیلیشیا على باكستان. –اعتماد الحركة 

 وفي الوقت ذاتھ, في ظل وجود اتصاالت
 دبلوماسیة وثیقة لحركة طالبان األفغانیة مع

 ة لظھورالدول الثالث, ثمة فرصة كبیر
 المیلیشیا ككیان سیاسي شرعي داخل

 المجتمع األفغاني وعلى المستوى اإلقلیمي.
 وعلى الرغم من أن االتصاالت بین طالبان
 األفغانیة والحكومة الروسیة لم تكن سریة,

 فإن المسؤولین الروس العاملین في المنطقة
 لم یعترفوا عالنیة بوجود اتصاالت سیاسیة

 وطالبان إال خالل بین الحكومة الروسیة
 األسبوع الماضي. وحول ھذا األمر قال

 العمید محمود شاه, وھو مسؤول استخبارات
 كبیر متقاعد وخبیر أفغاني: یقول الروس

 علنا إن األمریكیین على اتصال مع طالبان,
 فلماذا یریدون منع الدول األخرى من البقاء
 على اتصال مع (طالبان)؟! من ناحیة ثانیة,

 تصال بین الحكومة اإلیرانیةظھر اال
 والحكومة األفغانیة عندما قتل القائد األعلى

 السابق لطالبان, المال أختر منصور, في
 غارة أمریكیة بطائرة درون من دون طیار

 اءاإلیرانیة في أثن –على الحدود الباكستانیة 
 دخولھ األراضي األراضي الباكستانیة من

 إیران. وذكرت صحیفة وول ستریت
 جورنال, األمریكیة أن الغارة وقعت في أثناء

 استقاللھ سیارة أجرة من الحدود اإلیرانیة
 إلى مدینة كویتا الباكستانیة قرب الحدود مع
 أفغانستان, بعد بقائھ لمدة طویلة في إیران.

 وبالمثل, أخبر الخبیر األفغاني الشھیر رحیم
 هللا یوسف زي, ھذا الكاتب بأن الحكومة

 ت على اتصال مع الحكومةالصینیة كان
 األفغانیة وحركة طالبان, قائال: أن الصینین

 یریدون التوسط بین الحكومة األفغانیة
 وحركة طالبان األفغانیة. وبالتالي, فإن كل

 ھذه االتصاالت المنطویة على دبلوماسیة بین
 طالبان والجھات الفاعلة اإلقلیمیة الرئیسیة,

 في, ستضبما في ذلك إیران والصین وروسیا
 شرعیة سیاسیة على طالبان داخل المجتمع

 األفغاني, وأیضا في الوضع األمني اإلقلیمي,
 ونتیجة لذلك, تضفي الجھات الفاعلة اإلقلیمیة

 الصبغة الشرعیة بشكل متزاید على وجود
 طالبان ونشاطھا, ألنھ وفق رحیم هللا یوسف
 زاي: كل شخص یرید التحدث مع (طالبان),

 زیارة مسؤولي (طالبان)وكل شخص یرید 
 في العاصمة القطریة الدوحة. كل ھذا لم
 یمنع طالبان من االعتماد المتواصل على

 الخیارات العسكریة كوسیلة لتحقیق أھدافھا
 في أفغانستان. وتشیر التقاریر الصادرة من
 أفغانستان إلى أن الحركة ما زالت تنخرط

 في عملیات عسكریة فعالة ضد قوات
 األفغانیة وكذلك قوات حلف شمالالحكومة 

 األطلسي ناتو داخل أفغانستان طوال فصل
 الشتاء. وأفاد اتحاد أبحاث وتحلیل اإلرھاب

)TRAC(وھو منظمة دولیة لمراقبة , 
 اب مقرھا العاصمة األمریكیةھاإلر

 ه األخیر, بأن شھر ینایررواشنطن, في تقری
 (كانون الثاني) كان فترة غیر عادیة في

 أفغانستان من منظور طالبان. إذ ورد في
 تقریر االتحاد األخیر قولھ: لقد كان ینایر

 الماضي شھرا نشطا بشكل استثنائي لكل من
 ),ISK) و(داعش خراسان IEA(طالبان 

 مع إعالن (طالبان) وحدھا بشكل مذھل
 حادثا على مدى موسم ٤۷۲مسؤولیتھا عن 

 دعغیر قتالي تقلیدي في أفغانستان. وحتى ب
 استبعاد الھجمات الكبرى التي وقعت في
 كابل على مدى الشھر, فإن العدد الھائل
 لبیانات إعالن المسؤولیة عن الحوادث
 بالنسبة إلى بقیة أفغانستان في ینایر یعد

 إعالن مسؤولیة عن ٤۷۲صاعقا. وسیكون 
 حوادث عددا مذھال في شھر یولیو (تموز),

 ق.غیر مسبوأما بالنسبة إلى شھر ینایر فھو 
 وھو یؤدي إلى استنتاج أن أوقات موسم

 للقتال في أفغانستان قد انتھت, ألن القتال
 أصبح االن على مدار السنة. خالل الشھر

 الماضي, اتھم جنرال امریكي یعمل في
 أفغانستان, روسیا بتقدیم أسلحة إلى طالبان,

 غیر أن الحكومة الروسیة رفضت ھذا
 الخبراء العسكریوناالدعاء. ولكن حتى 

 المستقلون المقیمون في العاصمة الباكستانیة
 إسالم اباد یرون أن طالبان, ال تحتاج إلى أي
 دولة اجنبیة لتزویدھا بالسالح, وحسب العمید

 محمود شاه: ھناك الكثیر من األسلحة في
 أفغانستان التي یمكنك تسلیح جیش من العالم

 لكي تلالثالث بھا, في ظل توافر األسلحة ف
 الدولة التي مزقتھا الحرب. وفي ھذا السیاق,
 لم تظھر حركة طالبان, إبان السنوات العشر
 إلى الخمس عشرة الماضیة, كقوة عسكریة
 فحسب, بل أیضا كقوة على وشك الحصول
 على الشرعیة السیاسیة من الجھات الفاعلة

 اإلقلیمیة. وفي الشھر الماضي, عرض
 على قیادةالرئیس األفغاني أشرف غني 

 طالبان, بالفعل, مباحثات سالم مقابل تعھد
 بالتخلي عن العنف. وتدعم الحكومة

 الني الباكستانیة أیضا مبادرة السالم
 عرضھا الرئیس األفغاني, إال انھا, أوضحت
 للحكومة األفغانیة أنھ في حال وقوع أعمال
 عنف واسعة النطاق داخل أفغانستان, فإن

 سالم ستتالشى.إمكانیة إجراء مباحثات 
 , أرادت۲۰۱٥وھنا یذكر  أنھ في عام 

 الحكومة األفغانیة التباحث مع طالبان بھدف
 منع الحركة من شن ھجوم الربیع وحدث
 عكس ھذا التوقع تماما في أفغانستان في

 اعقاب المباحثات مع طالبان برعایة
 باكستان. وفي أفغانستان, كما ھو متوقع,

 ف تصریحاتأعقبت ھذه الزیادة في العن
 متعنتة من المسؤولین األفغان بأنھم

 سیتعاملون مع طالبان بید من حدید. من
 ذ الجانب الباكستاني موقفاناحیة أخرى, اتخ

 مختلفا تماما. ففي ذلك الوقت, قال مستشار
 -آنذاك-رئیس الوزراء للشؤون الخارجیة 
 سرتاج عزیز: إن التھدید باستخدام

 غیر القابلةالعمل العسكري ضد العناصر 
 للتصالح (طالبان) ال یمكن أن یسبق عرض

 إجراء المباحثات بالنسبة إلى جمیع
 المجموعات وردھا على مثل ھذا العرض

 یقول للجانب االفغاني وكان
 إنھ ینبغي أال یرفقوا

 أي شروط مسبقة إلجراء المباحثات, وإن
 علیھم تھیئة أجواء مواتیة لھا, كما ان علیھم

 موعد نھائي. ونتیجة لذلك, لماال یحددوا أي 
 أفغانستان–تنطلق ھذه المباحثات المأمولة. 

 مقبرة للسالم الحقیقة أن أفغانستان لیست
 مجرد مقبرة, بل ھي مقبرة أیضا لجھود

 السالم ففي الماضي القریب, بذل
 الباكستانیون والسعودیون والعدید من

 الجھات الفاعلة اإلقلیمیة جھودا إلقناع حركة
 طالبان األفغانیة والحكومة األفغانیة بالجلوس

 إلى طاولة المفاوضات. ونظمت وكاالت
 االستخبارات األمریكیة والغربیة المسار
 األول للمفاوضات في المانیا, الذي أبلغ

 مسؤولون امریكیون الجیش الباكستاني عنھ
 . أیضا۲۰۱۱في دیسمبر (كانون األول) 

 حثاتحاولت باكستان تنظیم إجراء مبا
 مباشرة بین طالبان وسلطات أفغانستان خالل

 السنوات الثالث الماضیة, لكن المحاولة لم
 الماضي, تنجح. وفي

 لم تنجح محاوالت جھود السالم
 لسبب رئیسي ھو ان كال من الحكومة

 األفغانیة وطالبان لم تأخذا إمكانیة إجراء
 مباحثات كخیار جاد لحل نزاعھما, وواصل

 العسكریة من اجل حسم جھودھما الطرفان
 غم ذلك, في الماضي,الصراع عسكریا. ور

 أبدى الطرفان موافقتھما على إمكانیة
 الجلوس إلى طاولة المفاوضات وجھا لوجھ.

 
 01-2018/05 ة علنیة رقممناقص

) ITلدعم ومشورة استمراریھ لمنظومة المعلومات (
 خاصة شركة مي رمات جان

جان م.ض ح.ف  شركة المیاه والمجاري رمات
 , (فیما یلي: "الداعي") تستدرج514801547

بھذا مقدمي عروض لتقدیم عروض سعر بإطار 
 لدعم 01-2018/05مناقصة علنیة رقم 

) خاصة ITومشورة استمراریھ لمنظومات المعلومات (
 شركة مي رمات جان م.ض.

فترة التعاقد عي لسنھ واحدة. الداعي یحتفظ لنفسھ بالحق 
 التعاقد بثالث سنواتلتمدید غترة 

 ضافیة, بكل مرة لسنة واحدة.إ
یمكن تلقي مستندات المناقصة بدءا من تاریخ 

 ,13:00-ل 09:00بین الساعات  08.05.2018
 14بمكاتب الشركة بالعنوان: بیت عوز, أبا ھیلل سلفر 

 (فیما یلي: "مكاتب الشركة"). 7رمات جان طابق 
اقصات المن یتم تقدیم العروض بتسلیم شخصي لصندوق

 المنصوب في مكاتب الشركة
 13:00الساعة  06.06.2018وذلك لغایة تاریخ 

 (فبما یلي: "موعد التقدیم").
العرض الذي یتم تقدیمھ بعد موعد التقدیم یرفض. 
 المناقصة ھي مناقصة ذات فحص على مرحلتین:

بالمناقصة فقط لمقدمي عروض  االشتراكیحق 
 یستوفون بأنفسھم كل المتطلبات

 اإللزامیة المفصلة فیما یلي:
مقدم العرض تسجل كمشترك بالمناقصة  .1

في مكاتب الداعي وتلقى لحوزتھ 
 مستندات

 المناقصة من الداعي.
یستوفي مقدم العرض جمیع المتطلبات  .2

 ISO 2015:9001المفصلة بالوصف 
 ساري

 المفعول لموعد تقدیم العرض.
لدى مقدم العرض دورة مالیة سنویة  .3

 1,000,000تقل عن مبلغ بنسبة ال 
 شاقل) (ملیون

 التي الثالثةش.ج بكل واحدة من السنوات 
 سبقت ھذه المناقصة.

تجربة بتقدیم خدمات  ضلدى مقدم العر .4
) Outsourcingبمصدر خارجي (

 بمجال
) لشرمة میاه ITمنظومات المعلومات (

ومجاري و/أو لسلطات محلیة بین 
 2017السنوات 

مسة من بین , بما ال یقل عن خ2017-
ثماني المجاالت المفصلة بالالئحة أدناه 

 بحیث أن
الحجم المالي السنوي لكل واحد من 

ركات شاألعمال التي تم تنفیذھا ألجل ال
السلطات المحلیة ال یقل عن  وو/أ

ش.ج (خمسة مئة ألف  500,000
ش.ج) للسنة وبحیث أن األعمال تم 

 تنفیذھا
 لما یرضي رضا الداعي ذو الصلة.

مكن إزالة الشك نوضھ بھذا, انھ یألجل 
سلطة  وراز تجربة بشركة واحدة و/أإب

 محلیة واحدة
 2017-2015لو أكثر خالل السنوات  

وبشرط أن تبرز تجربة بخمسة مجاالت 
 على األقل

 من المجاالت الثمان المفصلة أدناه:

دعم تقني وصیانة استمراریة لمنظومات  .أ
  محلیة معلومات لشركات میاه و/أو سلطة

 .GISتحكم ورقابة أنظمة جبایة, 
مساعدة ودعم لمزودي حوسبة طرف  .ب

ثالث بما في ذلك مزودي مواد, برامج 
 واتصاالت.

تنفیذ استعادة معلومات من محطات  .ج
وسیرفرات بعد وقوع المنظومة 

ومسؤولیة عن توفر المنظومات والبنى 
 التحتیة لتشغیل استمراري.

و/أو إدارة منظومة حوسبة لشركات میاه  .د
 سلطة محلیة على األقل

مستخدما بمرحلة العمل  60ل 
 االستمراري.

 اتصاالتتخطیط وإدارة منظومات  .ه
), تشمل عمل مقابل WANوسیعة (

 أطراف خارجیة
وزودي اتصاالت مثل ھوت, بیزك, 

 وعد.
مرافقة وتطبیق مشاریع لمنظومات تحكم  .و

 اتصاالتبمنظور  GIS -ورقابة و
 وحوسبة.

تابة مستندات طلب تعریف متطلبات وك .ز
لعروض سعر لشراء معدات حوسبة 

 واتصاالت
خدمة  اتفاقیاتتشمل برامج وتجدید 

 وصیانة. إدارة مفاوضات مع المزودین.
تعریف وإدارة منظومات سیرفرات بیئیة  .ح

 میكروسوفت تشمل منظومات دعم.
أرفق مقدم العرض كفالة بنكیة وفق  .5

ش.ج كالفصل  60,000القانون بمبلغ 
 المناقصة. بمستندات

یطلب من مقدم العرض أن یكون مصلحة  .6
 تعمل كشركة مسجلة بمسجل الشركات
 وإرفاق مصادقة من مسجل الشركات

مقدم العرض ھو صاحب مصادقة ساریة  .7
المفعول وفق قانون صفقات ھیئات عامة 

 التي
تدل انھ یدیر مسك حسابات وسجالت 

ویرسل تقاریر لسلطات الضرائب وفق 
 القانون.

ن الداعي ال یلتزم بقبول نوضح, أ
 أرخص عرض او أي عرض أخر.

 بفائق اإلحترام,
 مي رمات جان م.ض

 
مناقصة علنیة لشبكة إتصاالت السلكیة مؤسس على 

 بنى تحتیة خلیویة

POC-Push to talk over cellular 
(INSL/TENDER/2018/03) 

 ("المناقصة")

ھذا تعلن ب طوط الغاز الطبیعي إلسرائیل م.ضخشركة ال
 عن تغیرات بشروط المناقصة, كالمفصل أدناه وعن

قدیم عروض للمناقصة, كالمفصل تأجیل المواعید لت
 ه:اأدن

 الشروط اإللزامیة المحتلئة
لمناقصة تم حذفھ وكتب  5.4.1البند  ∗

سیرفیرات مركز  2مكانھ النص االتي: "
 منظومة بمواقع مختلفة"

 كانھمللمناقصة تم حذفھ وكتب  5.5البند  ∗
التي من  POCالنص االتي: " تطبیق ال 

 ان یزودھا المفروض
مقدم العرض بإطار المناقصة مشغلة بما 

وحدة طرفیة  50,000ال یقل عن 
 ).5(ملحق ه

 شروط المناقصة وبرنامج محتلن
الموعد األخیر ألسئلة التوضیح یكون  ∗

الشاعة  15.5.2018حتى تاریخ أقصاه 
16:00. 

من تاریخ یمكن تقدیم عروض بدءا  ∗
-16:00بین الساعات  13.6.2018

 وحتى موعد أقصاه 09:00
م العروض بتاریخ الموعد األخیر لتقدی 

 .16:00ة الساع 14.6.2018
أجوبة ألسئلة التوضیح التي سئلت  ∗

الشركة ونصوص محتلنة لمستندات 
المناقصة تم نشرھا بموقع الشركة 

تحت  www.imgl.co.il وعنوانھ
 التبویب "مناقصات ومنشورات".

 

 




