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«ال�ث�ل��ث امل�ع�ط��ل» و«وس�ط�ي��ة س�ل�ي�م��ان» ع��ائ��دة!
هل تدفن حكومة العهد األولى اتفاق الدوحة؟
االبعاء  * 2010/8/4السنة الثانية عشرة* الثمن  3ش.ج  -רביעי
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الكل يتعامل مع استحقاق  31تشرين األول
الرئاسي ،باعتباره قد انطوى ،حتى الرئيس
نبيه ب��ري ب��دأ يتصرف ك��أن اليوم االنتخابي
ب��ات وراء ظهره ،مركزا ً جهده على «اجلهاد
األكبر» ،محذرا ً من أي محاولة للتمديد لقانون
«ال �س �ت�ين» أو م��ن ال �ت��ذرع ب��ال�ق��ان��ون اجل��دي��د
لطلب متديد تقني للمجلس النيابي احلالي،
س ��واء لستة أش�ه��ر أو لسنة ،كما يشت ّم من
مناخات أه��ل االت �ف��اق ال��ذي سيوصل العماد
م �ي �ش��ال ع���ون ال���ى س���دة ال��رئ��اس��ة األول� ��ى.
ففضل أن
أما النقاش بشأن نصاب اجللسة،
ّ
يتعامل معه ان�ط�لاق�ا ً م��ن أن��ه وح��ده صاحب
ال �ق��رار ،مكتفيا ً ب��اإلش��ارة إل��ى أن��ه «محسوم
وم �ع �ل��وم» ،فما دام ق��د ُت�ل��ي محضر اجللسة
وص ّدق« ،فنحن أمام جلسة بدورتني»،
السابقة ُ
فإذا لم يفز مرشح بالدورة االولى (الثلثان)،
«فال حاجة الى اإلثارة واللغط» ،إذ إن الدورة
ال �ث��ان �ي��ة س �ت �ك��ون م�ح�ك��وم��ة ب �ن �ص��اب الثلثني
وباالنتخاب على قاعدة النصف زائ��دا ً واحداً.
ل ��ن ي �ق��ف أح� ��د ب��وج��ه ق� ��رار رئ��ي��س امل�ج�ل��س
النيابي ،وال سيما «تكتل التغيير» ،وستفتتح
اجللسة ،في دورتها األولى ،في متام الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن ظ�ه��ر ي��وم االث �ن�ين املقبل.
وحتى أم��س ،فإن «البوانتاجات» أظهرت أن
عون لن يتمكن من الوصول إلى رقم الـ 85نائبا ً
الذي يخ ّوله الفوز بالرئاسة من الدورة األولى،
ما يعني حاجته إلى االنتظار للدورة الثانية،
حيث يكفيه الفوز باألغلبية املطلقة ( 64نائباً).
ع��ن��ده��ا ي��ف��ت��رض أن ي ��رف ��ع ال ��رئ� �ي ��س ب��ري
اجل�ل�س��ة ب�ع��د ت�ل�اوة م�ح�ض��ره��ا ،فيما ينسق
م� ��ع رئ� �ي ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة ل��ت��ح��دي��د ج�ل�س��ة
ت �ل�اوة ال �ق �س��م ،ال �ت��ي ب���ات ش �ب��ه م��ؤك��د أن�ه��ا
س �ت �ع �ق��د ف � ��ور ان� �ت� �ه ��اء ج �ل �س��ة االن� �ت� �خ ��اب.
بعدها ،يدخل ميشال عون إلى املجلس رئيسا
للجمهورية ،وأمامه سجادة حمراء وشرطة
امل�ج�ل��س ت���ؤدي ل��ه ال�ت�ح�ي��ة ،ي��راف �ق��ه ال��رئ�ي��س
ب� ��ري ،وص� ��وال إل ��ى ال �ق��اع��ة ال �ع��ام��ة م��ج��دداً،
وه��ذه امل��رة ،ل��ن يكون هناك كلمة ألمير قطر
(السابق) الشيخ حمد ،كما حصل في العام
 ،2008في إط��ار الرعاية اخلارجية النتخاب
ميشال سليمان .لكن بطبيعة احلال ،سيحضر
سفراء دول عربية وأجنبية ،ولو أنهم يدركون
أنها امل��رة األول ��ى التي ل��م يكن لبالدهم دور
«صنعت في لبنان 200
واض��ح في رئاسة ُ
ف ��ي امل� �ئ���ة» ،ع �ل��ى ح ��د ق� ��ول س �م �ي��ر ج�ع�ج��ع!
يفتتح ب��ري اجل�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�خ�ط��اب تهنئة
وب��دي��ب��اج��ة ي �ض � ّم �ن �ه��ا رس��ائ��ل��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
ال ��ى ال �ع �ه��د ،ث��م ي�ط�ل��ب ت �ل�اوة امل� ��ادة  50من
الدستور املتعلّقة بحلف ميني اإلخالص لألمة
والدستور .يتلو الرئيس املنتخب أمام البرملان
القسم اآلت��ي« :أحلف بالله العظيم أن أحترم
دس �ت��ور األم ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وق��وان�ي�ن�ه��ا وأح�ف��ظ

استقالل الوطن اللبناني وسالمة أراضيه».
م �ن��ذ ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة ب� ��ال� ��ذات ورمب � ��ا ق �ب��ل أن
ي �ص��ل ال��رئ �ي��س إل ��ى ق �ص��ر ب �ع �ب��دا ع �ل��ى وق��ع
ال� �ت� �ح� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت ��ؤدي� �ه ��ا ث� �ل ��ة م� ��ن احل� ��رس
اجلمهوري ،ترافقها موسيقى اجليش بنشيد
ال �ت �ع �ظ �ي��م ،س �ي �ب��دأ ب���ري «اجل� �ه ��اد األك� �ب ��ر».
في العام  2009حصل سعد احل��ري��ري على
 86صوتا ً في مشاروات التكليف التي أجراها
ميشال سليمان م��ع الكتل النيابية ،وه��و قد
يكون واثقا ً بأنه يسهل عليه هذه املرة تخطي
هذا الرقم ،حتى من دون احلاجة إلى أصوات
كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»
و«ال�ب�ع��ث» و«ال �ق��وم��ي» .لكن ال �س��ؤال ال��ذي
ي �ف��رض ن �ف �س��ه ه �ن��ا :ه ��ل ال�ت�ك�ل�ي��ف س�ي�ك��ون
ميثاقيا ً م��ن دون «ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي»؟ وإذا
مت تخطي ه��ذه امل �س��أل��ة ،خ�ص��وص��ا م��ن قبل
«ال��رئ �ي��س امل�ي�ث��اق��ي» أو م��ن خ�ل�ال تصويت
إحدى الكتلتني ملصلحة احلريري ،أو من خالل
إيجاد فتوى ميثاقية ما ،فإن النقاش سينتقل
مباشرة إلى املربع التالي :التأليف احلكومي.
م ��ع أرج �ح �ي��ة ف��رض �ي��ة أن ت �ت��أل��ف احل�ك��وم��ة
م��ن  24وزي� � ��راً ،ف ��إن ذل ��ك ي�ع�ن��ي تقسيمها
مناصفة ،أي  12م�ق�ع��دا ً مسيحيا ً يستحوذ
«ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر» و «ال �ق��وات» عليها،
فيما تذهب  5مقاعد سنية إل��ى «املستقبل»
و 5م �ق��اع��د ش�ي�ع�ي��ة إل� ��ى «أم � ��ل» و «ح ��زب
ال�ل��ه» وم�ق�ع��دان درزي ��ان إل��ى «االش�ت��راك��ي».
احل� �ص ��ة امل��س��ي��ح��ي��ة :ف� ��ي احل � ��د األق� �ص ��ى،
س�ي�ح�ص��ل «ال� �ت� �ي ��ار» ع �ل��ى  6م �ق��اع��د ك��ام�ل��ة
و «ال� �ق ��وات» ع�ل��ى ال�س�ت��ة األخ� ��رى ،وح � ّده��ا
األدن� ��ى أن ي �ت �ن��ازل ك��ل منهما ع��ن مقعدين.
من ناحية «التيار» ،قد يكون ه��ذان املقعدان
م� ��ن ن �ص �ي��ب «ال� �ط���اش� �ن���اق» و «امل� � � ��ردة»،
ب��ال��رغ��م م��ن أن امل��رج��ح أن ت�ن�ت�ه��ي القسمة
على رف��ض «امل ��ردة» املشاركة ف��ي احلكومة
ومت��ث��ي��ل «ال� �ط ��اش� �ن ��اق» مب �ق �ع��د وح��ص��ول
«ال� �ت� �ي ��ار» ع �ل��ى امل �ق��اع��د اخل �م �س��ة األخ� ��رى.
من ناحية «ال �ق��وات» ،يتوقع أن تترك مقعدا ً
ح�ك��وم�ي��ا مسيحيا ي�س�م�ي��ه احل ��ري ��ري ،فيما
يتفقان على أن يؤول املقعد الثاني الى حليفهما
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي م �ي �ش��ال ف ��رع ��ون ،م��ع أرج�ح�ي��ة
اس � �ت � �ب � �ع� ��اد «ح� � ��زب
ال �ك �ت��ائ��ب» ،أق �ل��ه وف��ق
املركز االكادميي ليف (فيما يلي" :الداعي")
امل� �ن ��اخ ��ات ال��ت��ي تشي
مناقصة علنية رقم 05/16
بها الصفقة الرئاسية
لتقدمي خدمات إعالن.
�ة.
ب�ين م �ع��راب وال��راب �ي�
"الداعي" يدعو بهذا،
تلقي عروض لتقدمي خدمات إعالن
احل� �ص ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة:
 .1الكل وفق الشروط املفصلة في موقع "الداعي" ،بالعنوان
إم� � � ��ا ي� �ت� �خ� �ل ��ى ول� �ي ��د
 .www.jct.ac.ilميكن تنزيل مستندات املناقصة ،مجاناً،
من هذا املوقع ،حتت الرابط 'بخصوص''<-مناقصات'.
ج� �ن� �ب�ل�اط ع � ��ن م �ق �ع��د
 .2العروض في مغلف املناقصة ،يجب إدخالها ،بتسليم شخصي
درزي م��ن أص��ل اثنني
(عدم اإلرسال بالبريد) حتى يوم الثالثاء  15.11.2016حتى
ل �ط�لال ارس �ل�ان ،وإم��ا
الساعة  12:00لصندوق املناقصات التي في مكاتب الداعي.
أن ي� ��ذه� ��ب امل� �ق� �ع ��دان

ي�ب��دو جليا ً أن ه��ذه النقطة ،إن ل��م تحُ � � ّل ،فقد
يتأخر التأليف طويالً ،وهو ما ملّح إليه الرئيس
نبيه بري في قوله إن احلريري لن يستطيع أن
يؤلف احلكومة قبل االنتخابات النيابية املقبلة،
فيما ملّح «حزب الله» أكثر من مرة ،الى أنه ليس
معنيا ً بأي تفاهمات تتجاوز وصول «اجلنرال»
وع ��ودة احل��ري��ري ال��ى رئ��اس��ة احل�ك��وم��ة ،في
أوض� ��ح إش � ��ارة ال ��ى رف ��ض احل� ��زب ال�ق��اط��ع
ألي التزامات من ن��وع إسقاط مفاعيل اتفاق
ال��دوح��ة نهائيا في سياق التأليف احلكومي.
ك��ل ش��يء ي��وح��ي أن ه�م��وم احل�ك��م ل��ن تسمح
ل �ع��ري �س��ي ب �ع �ب��دا وال� �س ��راي ��ا ب�ت�م�ض�ي��ة شهر
ال �ع �س��ل ال � ��ذي ي �ت �م �ن �ي��ان��ه .ه� ��ذا م ��ا ت �ش��ي به
امل� �ق ��ارب ��ة ال��رق �م �ي��ة ل��ل��ت��وازن��ات ف ��ي مجلس
ال � � � � � ��وزراء ،م� � ��اذا ع� ��ن ال� �ب� �ي ��ان ال � � � ��وزاري؟

ل �ـ «االش��ت��راك��ي» ،ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي احلكومة
احل ��ال� �ي ��ة ،وه� ��و اخل� �ي���ار األك� �ث���ر ت��رج �ي �ح �اً.
وف�ي�م��ا س�ت�ك��ون امل�ق��اع��د السنية اخل�م�س��ة من
ح �ص��ة «امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل» ،س �ي��ذه��ب ث�ل�اث ��ة م��ن
احل�ص��ة الشيعية إل��ى «التنمية والتحرير».
أم��ا إذا ت�ق��رر متثيل «ال �ق��وم��ي» مبقعد ،فإنه
سيكون م��ن حصة «ح��زب ال �ل��ه» ،إذا رفض
رئيس املجلس ال�ت�ن��ازل ع��ن حصته ،وعندها
ق� ��د ي �ك �ت �ف��ي «ح� � ��زب ال � �ل� ��ه» مب �ق �ع��د واح � ��د!
القسمة السابقة تطرح إشكالية أساسية تتعلق
بالثلث املعطل .هل تقبل « 8آذار» أن ال متتلك
هذا الثلث الذي ك ّرسه لها اتفاق الدوحة ،ومت
تثبيته في كل احلكومات املتعاقبة منذ العام
 2008حتى اآلن؟ وهل ميكن عمليا ً أن حتصل
ع�ل�ي��ه ،ف��ي ظ��ل م��ا ي �ت��ردد ع��ن أن التفاهمات
تقضي بأن يكون عون
وحصته ال��وزاري��ة في
موقع احلكم (وسطي)
إسم املوقع :تل السبع  -حارة 39
ب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وأن
وصف املناقصة للتنفيذ :أعمال تطوير ،شبكات حتت-األرض ،بنى حتتية وتعبيد
ت�ك��ون كتلته ال��وزاري��ة
شركة يهل مهندسيم ييزوم برويكتيم م.ض بكونها شركة مديرة للسلطة لتطويرواسكان
«8
خ � ��ارج جت ��اذب ��ات
البدو بالنقب تدعو بهذا مقاولني لتقدمي عروض وفقا ً للمفصل:
رقم املناقصة
و 14آذار» سياسيا؟
1012/2016
إسم املناقصة
إذا تخلى «التكتل» عن
أعمال تطوير ،شبكات حتت األرض ،بنى حتتية وتعبيد
وصف املناقصة
مقعد واح ��د م��ن ستة،
تصنيف مقاول يشمل فرع (وجوب جنمة  -اعمال حكومية)
وتخلى «االشتراكي»
مكان شراء كراس التوجه لتلقي عروض
ع ��ن م �ق �ع��د م ��ن اث �ن�ين،
تكلفة املواد للمناقصة يشمل ض.ق.م
دون تكلفة
ج��ول��ة امل�ق��اول�ين ت�ب��دأ ف��ي مجلس ت��ل السبع وب�ع��ده تعقد
جولة مقاولني  -إلزامي اإلشتراك والتسجيل بنهايتها
واحتُسب املقعدان من
جولة ميدانية ،بتاريخ  08/11/2016الساعة .12:00
 8أشهر  6 +أشهر (باملجموع  14شهراً)
فترة تنفيذ
ض� �م ��ن أص� � � ��وات «8
مكاتب يهل مهندسيم  -يجآل ال��ون  67ت��ل  -ابيب،
مكان لتقدمي عرض
آذار» ،ف��إن ذل��ك يعني
طابق  ،5بناية تويوتا  ،Bهاتف 03-6251222
املوعد األخير لتقدمي العرض
الساعة 29/11/2016 12:00
أن ح�ص��ة ه��ذا الفريق
ل��ن تزيد ع��ن  7مقاعد .1 ،يحق االشتراك فقط ملقدمي عروض الذين يستوفون متطلبات "تصنيف املقاول املطلوب" في" -فروع"
املذكورة واملعترف بها ألعمال حكومية (جنمة).
أي أقل من الثلث املعطل  .2ميكن تلقي مادة املناقصة في مكاتب شركة يهل مهندسيم م.ض من تاريخ  06/11/2016حتى تاريخ
 ،21/11/2016بالعنوان شارع يجآل الون  ،67مجدالي تويوتا بناية  ،Bطابق  ،5تل ابيب.
( 9م�ق��اع��د) مبقعدين.
هاتف  .03-6251222 :بني الساعات .16:00 - 09:00
جولة املقاولني تعقد بالتاريخ واملكان املذكورين بالسطر "جولة املقاولني".
وح � � �ت� � ��ى ل � � ��و ت��خ��ل��ى
االشتراك في جولة املقاولني  -على كل امتدادها  -الزامي.
ً
«التكتل» عن مقعدين  .3فترة تنفيذ العمل من يوم تلقي امر بدء العمل ،تكون وفقا للمسجل بالسطر "فترة تنفيذ ".
 .4يجب ادخال العرض لصندوق تلقي العروض باملكان وباملوعد االخير املذكورين بالسطر املالئم .العرض
ال عن واحد ،فإن العدد
الذي ال يكون في صندوق املناقصات باملوعد االخير لتقدمي العروض ال يتم النظر فيه.
 .5على مقدم العرض ان يرفق لعرضه كفالة بنكية مببلغ  300،000يشمل ض.ق.م (بالكلمات :ثالثمئة الف
األق �ص��ى س�ي�ص��ل إل��ى
ش.ج يشمل ض.ق.م)
 .6اسعار الوحدة بالعرض ال تشمل ض.ق.م.
ثمانية ،علما ً أن األكثر
 .7سريان مفعول الكفالة حتى تاريخ .28/02/2017
ت��رج �ي �ح �ا ً أن تقتصر  .8كل عرض يستوفي في سريان املفعول على جميع تفاصيلها ،مركباتها ومالحقها وتلزم مقدم العرض على
األقل ل 90يوما ً من املوعد االخير لتقدمي العروض.
ح�ص��ة « 8آذار» على  .9املقاول الذي ال يستوفي الشروط املفصلة اعاله ،و/او املفصلة في كراس التوجه لتلقي عروض سعر،
سيتم نفي عرضه ولن يتم النظر فيها في جلنة املناقصات.
 6أو  7م �ق��اع��د ف �ق��ط .10 .شروط إلزامية:
تل السبع  -حارة 39

ف��رع ( 200ش���وارع وح��ف��ري��ات) تصنيف ج  ،4معترف ب��ه لتنفيذ
أعمال حكومية.

مكاتب يهل مهندسيم  -يجآل ال��ون  67تل  -ابيب ،طابق ،5
بناية تويوتا  ،Bهاتف 03-6251222

الشروط اإللزامية موجودة بالتفصيل داخل كراس املناقصة.
يحق االشتراك بهذه املناقصة ملقدمي عروض الذين يستوفون جميع الشروط اآلتية بالتراكم:
 10.1شركة مسجلة تدار وفق قوانني دولة اسرائيل.
 10.2مقاول مسجل في سجل املقاولني العمال هندسة بنائية لعام  1969 -بفرع ( 200شوارع
وحفريات) ،بتصنيف ج  ،4املعترف به لتنفيذ اعمال حكومية (جنمة) بالفرع والتصنيف املذكور
اعاله ،صاحب جتربة مثبتة كمقاول رئيسي لتنفيذ اعمال تطوير.
 10.3مقاول يستوفي جميع املتطلبات ذات الصلة بقانون صفقات هيئات عامة ،لعام .1976 -
 10.4ابراز كفالة بنكية لضمان العرض مببلغ  300،000ش.ج يشمل ض.ق.م ،كاملفصل في مستندات
املناقصة بالبند  3.1ب.
 10.5مقاولني اشتركوا في جولة ولقاء مقدمي العروض على كل امتداده وتسجلوا عند انتهائه كاملطلوب.
 10.6مقاولني اشتروا مستندات املناقصة كاملفصل بالدعوة لتلقي عروض.

على املقاولني مقدمي العروض ان يقدموا مبوعد تقدمي العروض جميع املستندات املالئمة الثبات الشروط
االلزامية املطلوبة كاملفصل اعاله داخل ملف مع عوازل ،بحيث ان بكل عازل توجد جميع املستندات املذكورة اعاله
والتي تشكل اثبات شرط الزامي ايا ً كان يشمل كتابة واضحة ومالئمة .مقدم عرض الذي ال يقدم بصورة مرتبة
كاملذكور ،يحق للجنة املناقصات نفي عرضه دون توجه لتوضيحات وتكميالت والكل وفقا ً إلعتبارات اللجنة.
نوضح بهذا ،ان اعالن الفائز باملناقصة وتوقيع عقد بني الشركة واملقاول ،يتوجب تصديق السلطة لتطوير
واسكان البدو بالنقب ورهنا ً لقانون امليزانية.

