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املركز االكادميي ليف ع.ر )فيما يلي: "الداعي"(

مناقصة   علنية رقم 03/2016 
ل���ت���زوي���د م����ع����دات غ����رف����ة ل���ي���اق���ة ب���دن���ي���ة ألج�����ل امل���رك���ز  

االكادميي ليف  )"املركز"(
ل��ت��زوي��د م��ع��دات غرفة  امل��رك��ز ي��دع��و ب��ه��ذا، تلقي ع���روض 
في  املفصلة  املناقصة  مستندات  في  كاملفصل  بدنية  لياقة 
تنزيل  ميكن   .www.jct.ac.il بالعنوان  امل��رك��ز،  م��وق��ع 
الرابط  حتت  امل��وق��ع،  ه��ذا  من  مجاناً،  املناقصة،  مستندات 

'بخصوص'->'مناقصات'
شخصي  بتسليم  إدخالها،  يجب  املناقصة،  مغلف  في  العروض 
حتى   03/08/2016 ت��اري��خ  حتى  ب��ال��ب��ري��د(  اإلرس����ال  )ع���دم 
الداعي  مكاتب  ف��ي  ال��ذي  املناقصات  لصندوق   12:00 الساعة 

كاملفصل في مستندات املناقصة.

م��ج��ه��ول��ة ه���ي ال���س���اع���ات ال���ت���ي س��ت��ط��ل ه��ذا 
ال���ص���ب���اح، ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ج��م��ي��ع وخ��ص��وص��ا 
االتراك. هل سيكون رجب طيب اردوغان قيد 
االع��ت��ق��ال؟ ام ه��ارب��ا م��ن »ع��دال��ة« االنقالبيني 
التركية  ال���ش���وارع  س��ت��ك��ون  ام  اجل��ي��ش؟  ف��ي 
م��ج��ب��ول��ة ب����ال����دم ب���ع���دم���ا ظ���ه���رت ش������رارات 
ضباط  اعلن  ان  منذ  املسلح  الداخلي  الصدام 
التركي؟ الرئيس  على  الليل  ان��ق��الب  اجل��ي��ش 
ول��ع��ل امل��ش��ه��د س��ي��ك��ون م��ع��ك��وس��ا ب��ال��ك��ام��ل، 
اردوغ��ان متربعا في قصره، وقادة  وسيكون 
االنقالب الذين لم تتضح هوياتهم حتى ساعات 
فان  االعتقال. ومهما يكن،  قيد  االول��ى،  الفجر 
يضرب  ال��ذي  االكبر  اخلطر  يشكل  يجري  ما 
ال��ع��دال��ة  ح���زب  االردوغ���ان���ي، وهيمنة  احل��ك��م 
والتنمية على السلطة في تركيا منذ 14 سنة.
ومم��ا ي��ع��زز املشهد امل��ش��وش ت��س��ارع االن��ب��اء 
ف���ج���راً ع���ن ف��ش��ل االن���ق���الب، وإع�����الن رئ��ي��س 
الوزراء بن علي يلديرمي ان رئيس هيئة األركان 
وقادة اجليش يسيطرون على الوضع، وتأكيد 
املخابرات ان االنقالب في طريقه نحو الفشل.
ان اجلهل بأجوبة هذه التساؤالت هو بالضبط 
ص���ورة امل��ش��ه��د ال��ت��رك��ي ال��غ��ام��ض. اردوغ����ان 
»امل��خ��ل��وع« ال���ذي ت���ردد ان���ه ك���ان ف��ي منتجع 
مرمريس عندما اعلن ضباط اجليش االنقالب، 
لم يجد امامه سوى دعوة انصاره للنزول الى 
اندالع  يعني  ما  االنقالبيني،  ملواجهة  الشارع 
م��واج��ه��ات ب��ني م��ؤي��دي��ه وق���وات اجل��ي��ش التي 
انقرة  مدينتي  على  سيطرتها  بسطت  ك��ان��ت 
وعسكرية  وامنية  حكومية  ومقار  واسطنبول 
تلفزة. محطات  ذلك  في  مبا  البالد،  انحاء  في 
االرت��دادي��ة  هزاته  ان  ه��ذا.  عاديا  انقالبا  ليس 
االقليم  وت��ط��ال  واس��ع��ة،  ستكون  اك��ت��م��ل،  اذا 
كله. هذه دولة »اطلسية«، وهي العب اقليمي 
كبير متهم بالتورط في كل النزاعات واحلروب 
التي اشتعلت في املنطقة خالل السنوات الست 
املاضية. سوريا قد تتبدل االح��وال فيها تبدال 
االقليمي  احلاضن  اردوغ��ان  ظل  بعدما  كبيرا 
االول للفصائل املسلحة خصوصا في الشمال 
السوري. ايران تتابع بالتأكيد وبقلق تطورات 
دعت  االيرانية  الرئاسة  املتسارعة.  االح���داث 
ال���ى اج��ت��م��اع ع��اج��ل مل��ج��ل��س االم����ن ال��ق��وم��ي. 
عن  اع��ل��ن  بالكاد  وال���ذي  جهته،  م��ن  الكرملني 
انه  اعلن  قليلة،  اي��ام  قبل  ان��ق��رة  م��ع  مصاحلة 
ينظر بقلق كبير الى تطورات املوقف. العراق، 
مصر، السعودية، قطر، ليبيا، قبرص وغالبية 
دول االحتاد االورب��ي، والالئحة تطول للدول 
الكبرى. االقليمية  ال��ه��زة  بهذه  ستتأثر  التي 
حكم  اليها  وص��ل  ال��ت��ي  احل���ال  على  ول��ل��دالل��ة 
اردوغ�������ان، ل���م ي��ت��م��ك��ن ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي من 
الظهور عالنية وال عبر وسائل اإلعالم سوى 
م��ن خ���الل ات��ص��ال ع��ب��ر ال��س��ك��اي��ب م��ع مقدمة 
ليخاطب  التركية  التلفزيونية  البرامج  اح��دى 

زل�������زال إق���ل���ي���م���ي: االن����ق����اب ل����م ي��ك��ت��م��ل, ت��رك��ي��ا 
إل����ى امل���ج���ه���ول وب����داي����ة اش���ت���ب���اك���ات ف���ي ال���ش���وارع

احباط  على  الناس  ويحرض  التركي  الشعب 
االنقالب ضده. اال ان التطورات التي شهدتها 
الساعات االولى من االنقالب، لم تظهر حسما 
ضبط  في  االنقالبية  احلركة  جانب  من  كامال 
تتضح  ل��م  ان��ه  خصوصا  ملصلحتها،  املشهد 
يتم  ول���م  املختلفة،  اجل��ي��ش  ق��ط��اع��ات  والءات 
اعتقال كل القادة السياسيني في حكم اردوغان 
مبا في ذلك رئيس احلكومة بن علي يلديرمي.
وف����ي ه����ذه االث����ن����اء، ك����ان ض���ب���اط االن���ق���الب 
البيان الرقم  يتحدثون باسم اجليش ويعلنون 
واحد، فيما مقاتالتهم اجلوية حتلق في سماء 
اسطنبول،  ج��س��ري  تقطع  وق��وات��ه��م  ال��ب��الد، 
وت��ه��اج��م م��ق��ار ل��ل��م��خ��اب��رات، وحت����اول ف��رض 
ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ف��ي امل���دن ال��ك��ب��رى، وت��خ��وض 
ح��ك��وم��ي��ة مسلحة،  ع��ن��اص��ر  م���ع  اش��ت��ب��اك��ات 
ان  دون  م��ن  وم��ح��دود،  متفرق  بشكل  وامن���ا 
في  ستتخذ  االشتباكات  كانت  اذا  م��ا  يتضح 
واتساعا. خطورة  اكثر  شكال  املقبلة  الساعات 
على ان من بني املؤشرات التي يتحتم التوقف 
املتحدة  الواليات  من  الصادرة  املواقف  عندها 
صوت  سمع  بالكاد  اذ  االوروب����ي.  واالحت���اد 
مندد باالنقالب املفترض. ردود الفعل االولية 
سواء من وزير اخلارجية جون كيري او غيره 
منصبة  ام��ا  كانت  اوروب���ا،  في  املسؤولني  من 
القلق على الوضع في تركيا،  التعبير عن  على 
الدستور  على  احلفاظ  اهمية  ال��ى  االش��ارة  او 
مصادر  عن  تقارير  ونقلت  البالد.  واستقرار 
اميركية تأكيداتها انها جتهل هوية االنقالبيني 
ول����م ت��ك��ن ع��ل��ى اط�����الع م��س��ب��ق ع��ل��ى خطط 
مسؤولي  ان  الظن  وغ��ال��ب  اردوغ����ان.  إط��اح��ة 
االحتاد االوروب��ي، من جهتهم، لن يستطيعوا 
اخ���ف���اء ف��رح��ت��ه��م ب��رح��ي��ل اردوغ��������ان، بغض 
تركيا. ف��ي  ال��وض��ع  ال��ي��ه  س��ي��ؤول  عما  النظر 
واع���ت���ب���ر اردوغ���������ان أن »م���ن���ف���ذي م��ح��اول��ة 
أن  »س��ي  لقناة  قائال  ينجحوا،  لن  االن��ق��الب« 
ات��ص��ال ع��ب��ر ه��ات��ف محمول:  ت����ورك« ف��ي  أن 
االن��ق��الب  محاولة  منفذي  أن  أب���داً  أعتقد  »ال 
الرئيس  سيظل  أنه  على  مشدداً  سينجحون«، 
البالد وأن  للقوات املسلحة في  والقائد األعلى 
ج���داً«. ب��اه��ظ��اً  »ث��م��ن��اً  االن��ق��الب��ي��ني سيدفعون 
ب�����دت ت���ص���ري���ح���ات ق������ادة اجل���ي���ش ال��ت��رك��ي 
م��ت��ض��ارب��ة أم����س، ب���ني م���ن أق�����روا ب��االن��ق��الب 
وت���ع���ام���ل���وا ع��ل��ى أس���اس���ه أم���ن���ي���اً، وب����ني من 
ق��ب��ل  م�����ن  م����ح����اول����ة  االن�����ق�����الب  أّن  اع���ت���ب���ر 
ف��ص��ي��ل ص��غ��ي��ر و »ال ي��وج��د م��ب��رر ل��ل��ق��ل��ق«.
وأعلن اجليش التركي أنه استولى على السلطة 
على  العرفية  واألحكام  التجول  حظر  وف��رض 
عموم األراضي التركية، بينما حلقت مروحيات 
ب��ع��دم��ا سبقتها  أن���ق���رة  ال��ع��اص��م��ة  ف���ي س��م��اء 
منخفض. ع��ل��و  ع��ل��ى  حلقت  ح��رب��ي��ة  م��ق��ات��الت 
وقال اجليش في بيان بثه التلفزيون احلكومي، 
ال��ذي  ال��ب��الد«،  ص��در ع��ن »مجلس السلم ف��ي 

ق���ال إن���ه ش��ك��ل��ه إث���ر االن���ق���الب: »ل���ن نسمح 
ب��ت��ده��ور ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ف��ي ت��رك��ي��ا. مت ف��رض 
ح��ظ��ر جت���ول ف��ي ال��ب��الد ح��ت��ى إش��ع��ار آخ���ر«، 
م���ؤك���داً أن���ه »ت��ول��ى ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ب��الد«.
وق������ال اجل���ي���ش ف����ي ب���ي���ان أرس������ل ب��ال��ب��ري��د 
اإلل���ك���ت���رون���ي وأذاع����ت����ه ق���ن���وات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ت��رك��ي��ة إن����ه ت��ول��ى ال��س��ل��ط��ة م���ن أج����ل ح��م��اي��ة 
وأنه  اإلن��س��ان،  وحقوق  الدميوقراطي  النظام 
س��ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة 
للبالد، وأن األولوية ستكون لسيادة القانون.
وأظ�����ه�����رت ل���ق���ط���ات ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة م���رك���ب���ات 
ع��س��ك��ري��ة ت��غ��ل��ق اجل��س��ري��ن ال��رئ��ي��س��ي��ني ف��وق 
ال��ب��وس��ف��ور ف��ي اس��ط��ن��ب��ول وان��ت��ش��ار  مضيق 
دب��اب��ات ف��ي امل��ط��ار ال��رئ��ي��س��ي ب��امل��دي��ن��ة. وف��ي 
ال���ع���اص���م���ة أن����ق����رة ح��ل��ق��ت ط����ائ����رات ح��رب��ي��ة 
وط�����ائ�����رات ه��ل��ي��ك��وب��ت��ر ف����ي س���م���اء امل���دي���ن���ة.
وذكرت وكالة »األناضول« التركية الرسمية، 
األرك��ان  هيئة  رئيس  أّن  ال��دول��ة،  تديرها  التي 
آخ��ري��ن »ره���ائ���ن« في  م��ع  ال��ت��رك��ي��ة محتجز 
العاصمة أنقرة. وذكرت قناة »سي إن إن تورك« 
أّن الرهائن محتجزون في مقر قيادة اجليش.
ق��ائ��د اجل��ي��ش األول في  ق����ال  امل���ق���اب���ل،  وف����ي 
مسؤول  البرية  ال��ق��وات  م��ن  ج��زء  وه��و  تركيا 
ع���ن اس��ط��ن��ب��ول وم���ن���اط���ق ف���ي غ����رب ال��ب��الد 
فصيل  االن����ق����الب  مب���ح���اول���ة  ق���ام���وا  م���ن  إن 
ل��ل��ق��ل��ق«. ي����وج����د م����ب����رر  ص���غ���ي���ر وإن�������ه »ال 
ل����  األول  اجل�������ي�������ش  ق�������ائ�������د  وأض����������������اف 
»األن������اض������ول«: »إن���ه���م مي��ث��ل��ون م��ج��م��وع��ة 
األول«. اجل����ي����ش  م����ق����ر  داخ��������ل  ص����غ����ي����رة 
ق���ال ال��ّداع��ي��ة ال��ت��رك��ي ف��ت��ح ال��ل��ه غ��ول��ن أّن���ه ال 
ي��س��ت��ب��ع��د أن ي��ك��ون ال��ّرئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب 
االن���ق���الب  م���ح���اول���ة  وراء  إردوغ���������ان  ط���ي���ب 
ال��ع��س��ك��ري، ن��اف��ي��اً ال��تّ��ه��م ال��ت��ي وّج��ه��ه��ا إل��ي��ه 
إردوغ������������ان ب����ال����وق����وف خ���ل���ف االن�����ق�����الب.
��ك��ن أن تكون  وق���ال غ��ول��ن، ف��ي م��ق��اب��ل��ة، »ميمُ
ق��د دّب����رت احمل��اول��ة االن��ق��الب��يّ��ة امل��ع��ارض��ة أو 
ال��ق��وم��يّ��ون«، مضيفاً »أن���ا  أع��ي��ش ب��ع��ي��داً عن 
تركيا منذ 30 عاماً وأنا لست من هذا النّوع«.
ميكنني  ال  كمؤمن  »أنا  التّركي  الّداعية  وتابع 
أن أرم��ي االّت��ه��ام��ات م��ن دون ب��راه��ني، ولكن 
بعض القادة يدّبرون هجمات انتحارية وهميّة 
ي��س��ري في  ل��ت��ع��زي��ز دع��ائ��م حكمهم وه����ؤالء 
الّسيناريوهات«. من  النوع  هذا  مثل  مخيلتهم 
أع���ض���اء منّظمة  وجت���ّم���ع م��ئ��ات األت�����راك م���ن 
في  حكوميّة(  )غير  األميركّي  التركي  املجتمع 
بلدة  في  عولن  مزرعة  أم��ام  املتّحدة  ال��والي��ات 
و  التركية،  األع���الم  حاملني  سايلورسبورغ 
امل��ت��ظ��اه��رون  ال��ت��رك��ي. ورّدد  ال��رئ��ي��س  ص���ور 
القادمون من واليات نيويورك، ونيوجيرسي، 
واش��ن��ط��ن، وغيرها  وال��ع��اص��م��ة  وم��اري��الن��د، 
م��ن امل���دن األم��ي��رك��يّ��ة ه��ت��اف��ات م��ن��ّددة بغولن، 
م��ط��ال��ب��ني ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب�����اراك أوب��ام��ا 

ب��إع��ادت��ه إل���ى ت��رك��ي��ا، وس���ط إج������راءاٍت أمنية 
وفي  امل��زرع��ة.  أم��ام  الشرطة  اتخذتها  مشددة 
التّوقيف  عمليّات  احلكومة  استكملت  تركيا، 
في إطار التّحقيقات املتعلّقة مبحاولة االنقالب، 
دنيزلي  تركية في والي��ة  ق��ّررت محكمة  حيث 
ج���ن���وب غ���رب���ي ال���ب���الد، ص���ب���اح ي����وم األح����د، 
اعتقال 52 عسكرياً برتب مختلفة، بينهم قائد 
العسكرية  واحلامية  ال����11  الكوماندوز  ل��واء 
أوزب��ك��ر. أوزه����ان  ك��ام��ل  العميد  ال��والي��ة  ف��ي 
األح��د،  ي��وم  التركية،  األم��ن  ق��وات  أوقفت  كما 
109 قضاة ونوابا عامني، في مدن عّدة ليرتفع 
ب��ذل��ك ع���دد ال��ق��ض��اة امل��ع��زول��ني إل���ى أك��ث��ر من 
التّوقيفات قضاة  ألفني و700 قاٍض. وشملت 
التّركيّة. ال��والي��ات  ع��دٍد من  عامني في  ون��واب��اً 
وم��ّدع��ي��اً  ق��اض��ي��اً   24 أّن  م���ص���ادر  وذك�����رت 
ع���اّم���اً ف���ي والي����ة إالزي�����غ وح���ده���ا أق��ي��ل��وا من 
باتهامهم  التحقيقات  إط���ار  ف��ي  م��ن��اص��ب��ه��م، 
ب�������«ال������ت������ورط« ف�����ي م����ح����اول����ة االن�����ق�����الب.
وأّك�����د وزي����ر ال���ع���دل ال���تّ���رك���ي ب��ك��ي��ر ب����وزداج 
ح����تّ����ى  ش�����خ�����ص  آالف  س������تّ������ة  اع������ت������ق������ال 
االن������ق������الب. مب����ح����اول����ة  ص����ل����ة  ع����ل����ى  اآلن 
وأشار موقع »حريت« التّركّي إلى أّن الّسلطات 
عقيدين  باعتقال  األح���د،  ي��وم  ق��ام��ت،  التّركيّة 
ش���ارك���ا ف���ي م��ح��اول��ة االن���ق���الب، ع��ن��دم��ا ك��ان 
يحاوالن الهروب إلى مدينة ميتيليني اليونانيّة.
وأوضح املوقع أّن الّسلطات اعتقلت الطيار في 
سالح اجلو العقيد مراد قراقوش والعقيد أحمد 
أرجون، أثناء استعدادهما للفرار إلى اليونان.
وف���ي س���ي���اٍق م��تّ��ص��ل، أب��ل��غ رئ��ي��س ال�����وزراء 
ال���ي���ون���ان���ّي أل��ي��ك��س��ي��س ت��س��ي��ب��راس ال��ّرئ��ي��س 
ت��ق��دم بها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��وء  أّن ط��ل��ب��ات  ال��تّ��رك��ي 
يوم  اليونان  إل��ى  ف��روا  الذين  األت���راك  اجلنود 
فيها  النّظر  سيتّم  ثمانية،  وع��دده��م  ال��ّس��ب��ت، 
ع��ن تسيبراس  امل���س���ؤول  ون��ق��ل  »س���ري���ع���اً«، 
ب�«احتراٍم مطلق وفقاً  تأكيده تنفيذ اإلجراءات 
اإلنسان«. حقوق  ومعاهدات  الّدولّي  للقانون 
الّروسيّة  »سبوتنيك«  وكالة  نقلت  ذل��ك،  إل��ى 
ع���ن م��ص��در ت��رك��ي رس��م��ي ت��أك��ي��ده ارت��ف��اع 
إل���ى 256، من  االن��ق��الب  م��ح��اول��ة  قتلى  ع���دد 
و161  االن���ق���الب،  م���ؤّي���دي  م��ن   104 بينهم 
غ��ال��ب��يّ��ت��ه��م م���ن امل���دن���يّ���ني ورج�����ال ال��ّش��رط��ة.


