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ه ��ل ي �ش �ه��د ع� ��ام  2023أف � ��ول ع �ه��د إردوغ� � ��ان
ب� � � � � ً
�دال م� � ��ن إع � �ل � ��ان «ت � ��رك� � �ي � ��ا اجل � � ��دي � � ��دة»؟
االبعاء  * 2010/8/4السنة الثانية عشرة* الثمن  3ش.ج  -רביעי
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ي ��رج ��ح م���راق� �ب���ون أت�� � ��راك اآلن أن ت �ك��ون
ت��رك�ي��ا ب��ات��ت ع�ل��ى أع �ت��اب م��رح�ل��ة ك�ب�ي��رة من
ال �ت �غ �ي �ي��ر ،أب � ��رز ع �ن��اوي �ن �ه��ا «أف� � ��ول ال�ع�ص��ر
ال��ذه �ب��ي» حل ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة احل��اك��م،
ب��زع��ام��ة ال��رئ �ي��س رج ��ب ط �ي��ب إردوغ � � ��ان...
إن��ه أف��ول رمب��ا صنعه إردوغ��ان بيده ،أو كان
�ض��ل إق�ص��اء
ل��ه ال� ��دور األك �ب��ر ف �ي��ه ،ب�ع��دم��ا ف� ّ
«رف� ��اق درب� ��ه» ال��ذي��ن خ��اض��وا م�ع��ه مسيرة
بناء احل��زب وخروجه إلى النور عام ،2001
ث��م ص��ع��وده ال �س �ي��اس��ي ال��ق��وي وم�ح��اف�ظ�ت��ه
ع�ل��ى الغالبية ع�ل��ى م��دى  17س�ن��ة ،م�ن��ذ أول
انتخابات برملانية خاضها في العام .2002
ي �ق��ف ح ��زب ال �ع��دال��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ،احل��اك��م في
تركيا ال �ي��وم ،على أع �ت��اب مرحلة ج��دي��دة قد
ت�ل�ق��ي ب��ه إل ��ى م�ص�ي��ر أح� ��زاب م��ؤس��س ت�ي��ار
«اإلس �ل�ام ال�س�ي��اس��ي» ال��دك �ت��ور جن��م ال��دي��ن
أرب �ك��ان .وب��ذا يتك ّرر املشهد ف��ي أح��د فصول
إع � ��ادة ال� �ت ��اري ��خ ،ي���وم ذه���ب إل �ي��ه إردوغ � ��ان
ل �ي �خ �ب��ره ه ��و وم �ج �م��وع��ة م ��ن أع� �ض ��اء ح��زب
«الفضيلة» ،قوامها  63نائبا ً وعضوا ً ب��ارزا ً
ب��احل��زب ،أب��رزه��م ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق عبد الله
ُغ ��ل ،ون��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
األسبق بولنت أرينتش ،بقرارهم ترك احلزب.
وخالل األسبوع املاضي ،بعد مرور  18سنة
على تلك ال��واق�ع��ة ،ذه��ب علي ب��اب��اج��ان ،نائب
رئ�ي��س ال� ��وزراء ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة وزي��ر
االق�ت�ص��اد واخل��ارج �ي��ة وش ��ؤون امل�ف��اوض��ات
مع االحتاد األوروب��ي سابقاً ،وأحد مؤسسي
«ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» ،إل��ى إردوغ� ��ان ليخبره
مب� �غ ��ادرة احل� ��زب ،وي�س�ل�م��ه ت �ق��ري��را ً م �ط��والً
ي �ش��رح ف �ي��ه األس� �ب ��اب ال �ت��ي دع �ت��ه إل���ى ه��ذه
اخلطوة ...والتوجه إلى تأسيس حزب جديد.
ر ّد ف �ع��ل إردوغ � � ��ان ل ��م ي�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي��را ً ه��ذه
امل� ��رة ع ��ن ر ّد ف �ع��ل «أس � �ت� ��اذه» أرب� �ك ��ان في
ح �ي �ن��ه .وم �ث �ل �م��ا وص� ��ف أرب � �ك� ��ان م�ج�م��وع��ة
إردوغ� ��ان و ُغ ��ل ب�ـ«امل�ن�ش�ق�ين» و«امل��ارق�ي�ن»،
وألن إردوغ� � � ��ان أك� �ث ��ر ح�� ��دة ،ف ��إن ��ه ي�ص��ف
اآلن َم � ��ن ي �خ �ت �ل �ف��ون م� �ع ��ه وي���رغ� �ب���ون ف��ي
إك� �م ��ال ال��ط��ري��ق ب��ع��ي��دا ً ع �ن��ه ب� �ـ«اخل ��ون ��ة»،
وي �ت��وق��ع ل�ه��م ال�ف�ش��ل ك�م��ا ت��وق��ع ل��ه أرب �ك��ان.
ك��ان��ت اخل�س��ائ��ر ال�ت��ي مني بها ح��زب العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات احمل�ل�ي��ة األخ �ي��رة،
وبخاصة في بلدية إسطنبول الكبرى ،معقل
اإلسالميني «األثير» ،خسائر كاشفة التشظي
والغضب املعتمل في داخله .وهذا بجانب حالة
األسف التي تعتري قياداته التاريخية على املآل
الذي انتهى إليه حزبهم على يد إردوغان ،بسبب
نزعته في السيطرة على كل السلطات ،وتبنيه
خطابا ً استقطابياً ،وض��ع احل��زب ف��ي مرمى
االتهامات بالتعالي واالنفصال عن اجلماهير،
والتح ّول إل��ى ح��زب عائلي ،يديره إردوغ��ان.
ب ��وادر ال�ت��راج��ع وان �ف��راط العقد ك��ان��ت بادية

ملَ��ن يستطيع ق��راءة األح��داث في ض��وء مسار
ال�س�ي��اس��ة ال�ت��رك�ي��ة ط ��وال ال �س �ن��وات الثماني
األخيرة ،وصوالً إلى بداية االنحدار الواضح
ل�ل�ح��زب ف��ي ان�ت�خ��اب��ات  7ي��ون�ي��و (ح��زي��ران)
 .2015في هذه االنتخابات فقد احلزب الغالبية
التي متكنه من تشكيل احلكومة منفردا ً للمرة
األولى ،ليلجأ إلى انتخابات مبكرة ،بعدما عجز
رئيس ال��وزراء األسبق أحمد داود أوغلو عن
تشكيل حكومة ائتالفية ،ورف��ض إردوغ ��ان
تكليف زعيم حزب الشعب اجلمهوري ،أكبر
أحزاب املعارضة ،بتشكيل احلكومة االئتالفية
وتفضيل خيار االنتخابات املبكرة .باملناسبة،
ب��ات داود أوغلو أيضا ً أح��د ال��رف��اق السابقني
امل��رش �ح�ين ل�ت��أس�ي��س ح ��زب س�ي��اس��ي ج��دي��د.
ثم جاء املؤشر األكثر وضوحا ً على ما يعتمل
داخل احلزب ،عندما انحاز بعض قادته خليار
الدميقراطية ،رافضني حكم الفرد ،ورافضني
التح ّول إلى النظام الرئاسي ،الذي يجمع عمليا ً
جميع السلطات ف��ي ي��د رئ�ي��س اجلمهورية.
وم� ��رة أخ� ��رى ،ك ��ان االس �ت �ف �ت��اء ع �ل��ى تعديل
الدستور للتح ّول إلى النظام الرئاسي ،الذي
أجرى في  16أبريل (نيسان)  2017كاشفا ً
عن تراكم الشعور بسخط رفاق إردوغان على
مسلكه السياسي ونزوعه إلى الفردية .وبعد
شهر واحد ،ظهر ذلك مع استقالة أحمد داود
أوغ �ل��و م��ن منصبي رئ�ي��س ال� ��وزراء ورئيس
حزب العدالة والتنمية ،بعد خالفات حادة مع
إردوغ��ان ،ح��اول الطرفان عبثا ً أال تخرج إلى
العلن .لكن أجواء اخلالف تس ّربت ،واتضحت
مت��ام��ا ً م��ن ط��ري �ق��ة االس �ت �ق��ال��ة ،وم ��ا ت�ع��رض
ل��ه داود أوغ �ل��و م��ن حملة ش �ع��واء م��ن جانب
اجليش اإللكتروني حل��زب العدالة والتنمية،
ل�ل�ن�ي��ل م��ن س�م�ع�ت��ه وال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ن��زاه �ت��ه.
لقد احتاج أحمد داود أوغلو إلى  3سنوات قبل
أن يخرج ويكشف حقيقة الوضع داخل احلزب،
وأس �ب��اب الضعف ال�ت��ي ق ��ادت إل��ى خسارته
املدن الكبرى في اجلولة األولى من االنتخابات
احمل�ل�ي��ة ي��وم  31م ��ارس (آذار) امل��اض��ي ،ثم
اخلسارة املهينة في جولة اإلعادة على رئاسة
بلدية إسطنبول بني مرشح املعارضة الفائز
في اجلولة األول��ى أك��رم إم��ام أوغلو ومرشح
«ال�ع��دال��ة والتنمية» ب��ن علي ي�ل��درمي .وكانت
اللجنة العليا لالنتخابات ق��ررت إج��راءه��ا في
 23يونيو املاضي ،حتت ضغوط من احلزب
احل��اك��م وال��رئ �ي��س إردوغ � ��ان ،ل�ك��ن ال ��ر ّد ج��اء
صفعة قوية س� ّدده��ا الناخبون الذين منحوا
إمام أوغلو فوزا ً جديدا ً بفارق  800ألف صوت.
ومن ثم ،في رسالة داود أوغلو املط ّولة التي
نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي في 22
أبريل املاضي ،شخّ ص رئيس الوزراء األسبق
«األم� ��راض ال�ت��ي اس�ت�ش��رت ف��ي جسد حزب
العدالة والتنمية» ،وخلصها في «االستعالء

س��س عليها .وبعد استقالته من احلزب
على الشعب ،واخل �ص��ام م��ع م�ب��ادئ احل��زب ،التي أ ُ ّ
وان�ف��راد إردوغ ��ان بكل األم��ور ،وإحل��اح��ه في احل��اك��م ،ح��ذف اس��م ب��اب��اج��ان م��ن مجموعة
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ولذا يرى مراقبون أن داود أوغلو عازم على وباتت بحاجة إل��ى رؤي��ة استراتيجية جديدة
تأسيس حزب سياسي ،ولقد تشاور مع ُغل ،للمستقبل ،وب��رام��ج ج��دي��دة تستجيب ل��روح
"9
الداعم لنائب رئيس ال��وزراء األسبق باباجان العصر ولرغبة األجيال اجلديدة في تركيا التي
תשתיות נפט  / 252807 /סקר אולטראסוני //////
ف��ي تأسيس ح��زب آخ��ر .وك��ان��ت ه�ن��اك رغبة تطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً» .وأكد باباجان
איאם אל ערב  / 8228762 /סופי  /דרור 3 /
م ��ن داود أوغ� �ل ��و ف ��ي اجل �م��ع ب�ي�ن احل��زب�ي�ن ،أنه يشعر مع كثيرين من زمالئه ،الذين التقاهم
תשתיותנפט3
الفترة األخ�ي��رة «باملسؤولية التاريخية
ل�ك��ن اخ �ت�لاف��ات ف��ي امل�ن�ه��ج ح��ال��ت دون ذل��ك .ف��ي
יובל
תקציבאי/ת:
بتنسيق مع ُغل ،إلبالغه بأمر االستقالة ونيته للقيام ب�ه��ذا ال�ع�م��ل ،ال ��ذي س�ي�ك��ون  -حسب
ت��أس�ي��س ح��زب ج��دي��د ،وت �ق��دمي م�ل��ف تضمن رأيه  -ممكنا ً في حال إشراك كوادر جديدة...
أس �ب��اب االن �ت �ق��ادات ،ورص ��د أوج ��ه ان �ح��راف وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ي ��رى اس �ت �م��رار عضويته
ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ع��ن م �س��اره وقيَمه ف��ي ح��زب العدالة والتنمية أم��را ً مستحيالً».

مناقصة رقم 19\191
מכרז מס' 19/206
شركة تشتيوت نفط فجاز م.ض (في مايلي “ :الشركة”) تدعوا بذلك لتلقي عروض لتوفير مركبات بطريقة الليسنج التشغيلي (في مايلي
“األعمال”)רציף לקו הימי בטרמינל
אולטראסוני
סקר
לביצוע
עבודות
לביצוע
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה בזאת הצעות
مدة التعاقد ستكون لثالث سنوات .للشركة سيكون الحق بتمديدها ،بحسب وجهة نظرها الحصرية ،لمدة  3فترات كل فترة مدتها  12شهر.
(להלן – "העבודה").
الشروط المسبقة للمشاركة في المناقصة:
העבודה .תבוצע עד סוף שנת  .2019מועד ביצוע העבודה ייקבע בתיאום עם הזוכה ,לפחות שלושה שבועות לפני
תקופת הביצוע הינה  7ימי לוח.
 .1مقدم العرض هو شركة مسجلة في اسرائيل
תחילת ביצוען.
 .2مقدم العرض لديه كافة التصاريح واألذونات بحسب قانون تشغيل الهيئآت العامة (ولديه كافة االقرارات الضريبية ومسك الدفاتر وبراءة الذمة الضريبية) ،1976
مدققבמכרז:
להשתתפות
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סקרبطاريات
علنية لتوفير
תשתיות נפט  /مناقصة
نتيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض(“الشركة”) ،شركة حكومية ،تنشر مناقصة علنية لتوفير بطاريات  ،والتي تستوفي الشروط المسبقة المفصلة اختيار الفائز سيكون بناء على وثائق المناقصة،
المناقصة / 8228762 .סופי  /דרור 3 /
כלכליסט /
واستيفاء مقدم العرض للشروط المسبقة المذكورة في وثائق
 .1مقدم العرض هو (شركة) مسجلة في اسرائيل او مشتغل مرخص.
תשתיותנפט3
 .2مقدم العرض لديه عائد مالي يكون حوالي  ( 500,000غير شامل القيمة المضافة )شيكل على األقل لكل سنة في كل سنة من السنوات .2018 - ,2017 2016
 .3مقدم العرض قام بتزويد بطاريات ل  3شركات على األقل قبل الموعد األخير لتقديم المناقصة .
תקציבאי/ת :יובל

 .4مقدم العرض يستوفي كافة التفاصيل الواردة في المتطلبات التقنية في قائمة المتطلبات .
 .5مقدم العرض يستوفي شروط البند  2لقانون تشغيل الهيئآت العامة  1976ألجل دفع مستحقات الحد األدنى لألجور وتشغيل العمال األجانب .
 .6مقدم العرض ينطبق عليه قانون تشغيل الهيئآت العامة  1976وحاصل على كافة التراخيص بحسب هذا القانون ( إدارة الحسابات والتقارير الضريبية بحسب قانون الضريبة وقانون
ضريبة القيمة المضافة )
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 في مجدال عتديم (مبنى رقم  )8كريات عتديم ،تل ابيب طابق  ,32بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر )03-6270453(:في االيام من االحد
حتى الخميس في الساعات .16:00-9:00
* لتلقي االستفسارات التوجه للبريد االكتروني  daniel@ingl.co.il:حتى تاريخ  31.7.2019الساعة  16:00اسئلة االستفسار سيتم االجابة عنها
على موقع االنترنت التابع للشركة.
* 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 ليد المكلفة بالتواصل ألجل هذا الموضوع فقط السيدة مينا ارد في موعد اقصاه 12.8.2019
الساعة  ( 16:00في االعياد والعطل لن يكون هناك تقديم عروض)  .على مقدمي العرض ارفاق كافة الوثائق لالزمة كما هو مبين في وثائق المناقصة
* 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.

