
من »اإلثنوقراطية إلى األبرتهايد الزاحف« 
الكتاب الجديد الذي أصدره،  هو عنوان 
قسم  رئيس  يفتاحئيل،  أورن  مؤّخًرا، 
الجغرافية في جامعة بئر السبع، ويحوي 
مجموعة مقاالت وأبحاث ُترجمت للمرة 
الكاتب في  ويعالج  العبرية.  للغة  األولى 
مختلفة  وعمليات  ظواهر  المقاالت  هذه 
تحدث في المساحة الممتدة بين البحر 
والنهر، ضمن محاولة لتصنيفها في إطار 
تحّول  الذي  الكولونيالي«،  »االستعمار 
محّبب  إطار  إلى  األخيرة  السنوات  في 
ا في أوساط النظرية النقدية في البالد  جدًّ
في  راز،  آدم  المؤرخ  يقول  كما  والعالم، 
نشرته  الذي  للكتاب  الموجز  استعراضه 

صحيفة »هآرتس«.
سّكوا  الذين  أبرز  من  يفتاحئيل  وُيعتبر 
أو  اإلثنية«  »الديمقراطية  مصطلح 
الحالة  توصيف  في  »اإلثنوقراطية« 

التي  اإلسرائيلية 
تعتمد على التفوق 
اليهودية  والهيمنة 
القوة  مراكز  على 
في  الــســلــطــويــة 
الدولة، إلى جانب 
قمع وتهميش سائر 
وانتهاك  سّكانها 
وتستند  حقوقهم، 
إلى تقسيم السكان 
وفقا  طبقات  إلــى 
القومية  لهويتهم 
واإلثنية، وليس إلى 
الوطنية«  »الهوية 
المنبثقة من العيش 
واحدة  أرض  على 
الهوية  عــلــى  أو 
المدنية المشتركة.
وكـــغـــيـــره مــن 
العرب  الباحثين 

الفلسطيني/ للشأن  المتابعين  واليهود 
اإلسرائيلي وتطوراته السياسية على مدى 
ما   

ّ
أن يفتاحئيل  يرى  الماضية،  العقود 

يصفه باألبرتهايد الزاحف أصبح يحتل 
المشهد ويسيطر على عالم المصطلحات 
أصلها  إلى  الرواية  ليعيد  السياسية، 
االستعمار  خانة  في  ويضعها  التاريخي 

االستيطاني.
إلى  راز،  بحسب  ينظر،  ــذي  ال وهــو 
عمليات تهويد الحّيز بمجمله، بتجّلياته 
سيطرة  من  عليه  تنطوي  بما  المختلفة 
ثالثية  منظار  من  واستمالك،  واقتطاع 
واألبرتهايد،  والكولونيالية  اإلثنوقراطية 
المشروع  في  عضوية  ظواهر  باعتبارها 
المجتمع  إطارها  الصهيوني، يتشّكل في 
اإلسرائيلي. ويرى اإلثنوقراطية ديمقراطيًة 
على  اليهودي  التفوق  تدعم  سطحّيًة 
األخرى،  و«القومية«  اإلثنية«  »األقليات 
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بينما تمثل الكولونيالية اإلسرائيلية عملية 
مجموعة  حّيز  على  اليهودية  السيطرة 
مواطنة  قيم  األبرتهايد  ويفرض  أخرى، 

وتراتبية بين الهويات المتلفة.
»يهودية  مصطلح   

ّ
أن يــرى  كذلك، 

إسرائيل  تسعى  الذي  وديمقراطية«، 
إلى تكريسه، هو محاولة لتجاهل الواقع 
المحتل  قبل  من  القائم  الكولونيالي 
اإلسرائيلي خارج الخط األخضر وداخله، 

بشكل كبير وإلخفائه.
تضليل  السياق،  هذا  في  يواجه،  وهو 
وتنسخ  تطبع  التي  المثقفين  وأكاذيب 
الديمقراطية  ومعاهد  األكاديميا  في 
الليبرالية  وتــمــّجــد  اإلســرائــيــلــيــة 
وتشيد  اإلسرائيلّيتين،  والديمقراطية 
بالخصوصية التاريخية للحالة اإلسرائيلية 
االحتالل  من  بدءا  إسرائيل،  بحقيقة 
القامع الذي يمارسه جيشها مرورا باقتالع 
مع  بالتعامل  وانتهاء  البدوي،  المجتمع 
المهاجرين والشرقيين في إسرائيل، كما 
الذي  الوثيق  الترابط  إلى  ويشير  يقول. 
أخذ في التزايد ما بين إسرائيل اليهودية 

المحتلة  والمناطق 
ما  فــي   ،67 عــام 
»أبرتهايد  يسميه 
ــذي  ــا«، وال ــًف زاح
ا  تدريجيًّ يــعــزز 
»المنفصل  مبادئ 
المساوي«  وغير 
مجاالت  كل  في 
الحياة في المنطقة 
الواقعة ما بين نهر 
والبحر  األردن 

2022 ــر    ي فــرا  115

السلطة  تسيطر  حين  في  المتوسط، 
مجاالت  على  و«حماس«  الفلسطينية 
الحياة التي ال ترغب إسرائيل بالسيطرة 
خدم  ــى  إل أنفسهم  ليحولوا  عليها، 
الفضاء  كل  في  العنصري  الفصل  لنظام 
 
ّ
اإلسرائيلي/ الفلسطيني، كما يقول. لكن
واقع  مع  يتساوق  كان  وإن  يفتاحئيل، 
تبلور حالة أبرتهايد زاحف، كما يسميه، 
بالضرورة  يكمن  الحل   

ّ
أن يرى  ال  فإّنه 

األردن  نهر  بين  ما  الواحدة،  الدولة  في 
من  كهذا  حالًّ  ألن  الدولي.  والبحر، 
سيواجه، برأيه، صعوبات عميقة بسبب 
الحق المعترف به من قبل الفلسطينيين 
عدة  هنالك  دولتيهما.  في  واليهود 
نماذج  عن  ويفتش  أخــرى  احتماالت 
مثل  رأيه،  حسب  صحة  أكثر  أخرى، 
الكونفدرالية والفيدرالية، والتي تمكن من 
الطرفين، مع حرية  المصير لكال  تقرير 
حركة، وعاصمة موحدة واقتصاد مندمج 

في الوطن المشترك.

إسرائيل بني الكولونيالية واألبرتهايد
الفصل العنصري وعقيدة األنا العليا

مناقصة 2/2022

توفير حواسيب ومعدات ملحقة )اطار(
كل وثائق المناقصة، مثل الشروط المسبقة، يمكن للجمهور معاينتها في موقع االنترنت التابع لشركة هجيحون 

على العنوان www.hagihon.co.il, تحت الرابط “مناقصات ومزودين” األسئلة واإلستفسار يجب ارسالها للشركة لقسم المناقصات على البريد 
االكتروني  contractor@hagihon.co.il او فاكس 077-4703021

شركة هجحون م”ض - شركة المياه والصرف الصحي للقدس

مناقصة رقم ع- 3-2022

شراء كهرباء خاصة
لصالح المركز الطبي برزالي

1.  المركز الطبي برزالي يدعوا لتقديم عروض اسعار لصالح شراء كهرباء خاصة الصالح 
      المركز الطبي برزالي.

2.   انتم مدعوون لتقديم عروضكم بما يتناسب مع المتطلبات والشروط الواردة في وثائق المناقصة   وثائق المناقصة 
./http:\\www.bmc.gov.ilيمكن طباعتها من موقع االنترنت التابع للمركز الطبي برزالي على العنوان      
3.     يجب تقديم العروض في مغلف مغلق،تحمل عالمة مناقصة رقم ع- 2022-2 بتسليم  بشكل شخصي 
       )ممنوع االرسال في البريد( حتى يوم الخميس 22-3-10 الساعة12:00 بالضبط )في مايلي -” الموعد المحدد”( 
       في صندوق المناقصات الكائن في المركز الطبي )المبنى رقم 400  في مكاتب االدارية، غرفة  رقم 2, ( 
      وكذلك على الموقع االكتروني للمركز، ممنوع كتابة اسم المرسل على المغلف المغلف المقدم بعد الموعد 

       المذكور سيتم استبعاده.
4.   يجب اعادة كافة وثائق المناقصة كاملة مع العرض، من ضمنها المخططات، عدم ملئ شرط و\او عدم ارفاق 
     وثيقة ايا كانت و\او اية نقصان و\او عمل تغيير \ اضافة في  وثائق وشروط  المناقصة او اية 
     تحفظ يكون باضافة شيء الى وثائق المناقصة، سواء بواسطة رسالة مرفقة او عن طريق اية وسيلة 

     كانت، بذلك ستكون هذه الوثائق  غير سارية وقد يوئدي ذلك الى عدم مناقشة العرض.
5.  جمعية االبحاث الطبية تحتفظ لنفسها بحق تغيير كل شرط من شروط المسابقة، القيام  بمفاوضات 
      مع مقدمي العروض او ايا منهم،/ واجراء منافسة اخرى، بما يتناسب  مع  ماهو محدد في وثائق 

      المناقصة. جمعية االبحاث ال تتعهد بقبول العرض االرخص او اية عرض كان.
6.   اسئلة االستفسار يمكن ارسالها الى البريد االكتروني للسيدة افرات يوسفي رباه، مديرة فرع المناقصات والتعاقد

      على العنوان efraty@bmc.gov.il. الموعد االخير لتقديم االسئلة 24.2.22.
7.    للتفاصيل االخرى يرجى التواصل على هاتف رقم 6745768-08 لمكتب االدارة  االشرافية للسيدة افرت 

      يوسفي رباه، مديرة قسم التعاقد والعقود.
                                                                                                                        مع االحترام،

                                                                                              المركز الطبي برزالي   

المركز األكاديمي ليف
مناقصة علنية رقم 02/2022

دعوة لتقديم عروض لتشغيل غرفة
طعام وكفتيريا سريعة لمنتجات اللحوم في
المركز األكاديمي ليف في القدس )ع”ر(

1. الموعد االخير لتقديم العروض: 2.3.22 حتى الساعة 12:00،
    بناء على تعليمات المناقصة.

2. معاينة وثائق المناقصة: يمكن معاينة وثائق المناقصة في موقع 
.https://www.jct.ac.il االنترنت للمناقصة وعنوانه    

3. اي اعالنات او تعديالت يتم نشرها و/او تعديلها واضافتها بما يتعلق
    بالمناقصة مهما كانت سيتم نشرها على موقع االنترنت اعاله.

مع فائق االحترام، المركز االكاديمي ليف ع”ر

شركة متناسيم، المراكز الجماهيرية في اسرائيل م.ض )ح ل״ص(

مناقصة علنية رقم 2.22
لخدمات اإلنتاج واإلدارة
لإلختبارات المسموعة

لقد نشر سابقا، وثائق المناقصة يمكن الحصول عليها في موقع الشركة
تحت الرابط مشتريات ومناقصات، مناقصات معلومات للجمهور -

اعالنات توضيح بخصوص المناقصات العلنية.
في ما يلي جدول المواعيد المعدل.

النشاطاتالتواريخ
1/3/2022 حتى الساعة 13:00 شامل 

المتأخر
الموعد المعدل لتقديم العروض

הלקוח : אונ‘ אריאל בשומרון
הגהה: 1

גרפיקאית: מירה

לקוח יקר,

אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

מכרז פומבי מס' 3/22 

למתן שירותי מיכון 
משרדי לאוניברסיטת 

אריאל בשומרון
1. כללי

אוניברסיטת אריאל בשומרון, ע"ר, מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות   1.1
וסגל  האוניברסיטה  הסטודנטים,  עבור  משרדי  מיכון  שירותי  למתן 

האוניברסיטה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
השירותים הנדרשים, המוגדרים במכרז זה הינם:  1.2

שירותי צילום, הדפסה וסריקה לסטודנטים;  1.2.1
שירותי צילום, הדפסה וסריקה לאוניברסיטה ולסגל האוניברסיטה;  1.2.2

אספקת טונרים מקוריים למכשירי פקס של האוניברסיטה.  1.2.3
הפעלת מכון ההעתקות וההדפסות של האוניברסיטה.  1.2.4

 2 36 חודשים עם אופציה להארכה לעוד  ההתקשרות היא לתקופה של   1.3
תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (בסה"כ עד 5 שנים). 

טבלת מועדים  .2
הפעילות התאריכים  מס' 

פרסום המכרז  09/02/2022  1
 15/02/2022 מפגש מציעים (נפגשים בשער קמפוס מילקן)2  בשעה 10:00   

תאריך אחרון לשאלות הבהרה  21/02/2022  3
תשובות לשאלות הבהרה  24/02/2022  4

המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה 13:00 בלבד!)  03/03/2022  5
ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:

http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום 03/03/2022 עד השעה 13:00 בלבד, במשרדי 
מח' רכש בניין 3 א' חדר 3.0.13א, קמפוס מילקן, אריאל – ביום האחרון להגשה לא 

תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!
טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד  054-6002179.

.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז
בברכה,האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

אוניברסיטת אריאל בשומרון

مناقصة علنية رقم 3/22 

 لتقديم خدمات مكننه
 مكاتب لجامعة

ارييل في السامرة
1. عام

    1.1  جامعة اريئيل في السامرة، ع”ر، تدعوا بذلك تقديم العروض لتقديم خدمات مكننه للمكاتب لصالح 
           الطالب، الجامعة، وطاقم الجامعة، وكل ذلك بحسب ما هو مفصل في وثائق المناقصة وملحقاتها.

    1.2  الخدمات المطلوبة ضمن هذه المناقصة هي:
           1.2.1 خدمات تصوير، التصوير ومسح الوثائق للطالب.

           1.2.2 خدمات تصوير، الطباعة ومسح الوثائق للطالب وطاقم الجامعة.
           1.2.3 توفير قطع غيار اصلية ألجهزة الفاكس الخاصة بالجامعة.

           1.2.4 تشغيل مركز النسخ والتصوير التابع للجامعة.
   1.3 التعاقد هو لمدة 36 شهر مع امكانية التمديد لمدة 2 فترات اضافية لمدة 12 شهر لكل واحدة )بمجمل 

         حتى 5 سنوات(.
2. جدول المواعيد

يمكن مشاهدة الطلب من خالل موقع االنترنت التابع للجامعة على الموقع:
http://www.ariel.ac.il/mangement/open

الموعد األخير لتقديم العروض حتى تاريخ 03/03/2022 حتى الساعة 13:00 فقط في قسم المشتريات مبنى 3 
ا غرفة 3.0.13 أ، حرم ميلكن، اريل - في اليوم األخير للتقديم لن يتم استقبال العروض حتى الساعة المذكورة!

رقم هاتف للمراجعة بخصوص مكان التسليم فقط 6002179-054.االيميل المخصص لالستفسار وشروط المناقصة 
MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL ما هو مذكور في وثائق المناقصة يغلب على ما ُذكر في هذا االعالن 

                                                                                                                
                                                          مع تحيات 

                                                        جامعة اريئيل في السامرة 

جامعة
أريئيل 

في السامرة

العملياتالتاريخرقم
نشر المناقصة

لقاء مقدمي العروض )اللقاء عند مدخل بوابة ميلكان(

الموعد االخير ألسئلة اإلستفسار
اجوبة اسئلة االستفسارات

الموعد االخير لتقديم العروض ) حتى الساعة 13:00 فقط!(

الساعة


