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  :فضيحة األسمنت
  رواية ماهر املصري،

  وزير االقتصاد الفلسطيني

ماهر املصـــــــــــري وزير االقتصــــــــــــاد الوطني النائب العام اإلســـــــــــراع يف إجناز  طالب
تضـــــــــخيمها ألهداف ســـــــــياســـــــــية التحقيق يف قضـــــــــية األســـــــــمنت املصـــــــــري مؤكداً أنه تم 

  [....]. وشخصية
املصــــري عالقته بهذه القضــــية التي ألقت بظاللها على الســــاحة الفلســــطينية  ونفى

وأثارت ضـــجة كبيرة وخالفات يف الرأي عقب تقرير اجمللس التشـــريعي وتكليف النائب 
  .العام النظر يف أمر الشركات التي ذكرها التقرير

از التحقيق يف هذه القضـــــية ألن الطريقة التي تم وأكد املصـــــري أنه يصـــــر على إجن
التعامل بها يف هذا املوضــــــــــوع اتخذت طابعاً تشــــــــــهيرياً عبر وســــــــــائل اإلعالم اخملتلفة 
واســــتندت إىل أرقام غير دقيقة ال تتطابق مع األرقام الرســــمية احلقيقية األمر الذي نتج 

  .وسمعته شخصياًعنه تهييج مقصود للرأي العام أضر بسمعة السلطة والوزارة 
 2003وروى الوزير املصري تفاصيل وحيثيات القضية بالقول: يف منتصف العام 

بكافة أنواعها (بعد أن كان ذلك يتم عبر  "الكوتا"قمت بتشـــــــــــكيل جلنة لدراســـــــــــة طلبات 
موظف مســؤول واحد بالوزارة) ورفع التوصــيات يل بعد دراســتها وذلك كخطوة لتحقيق 

للجمهور وظهرت قضـــــــــــية األســـــــــــمنت ألول مرة يف بعض  الشـــــــــــفافية ونشـــــــــــر املعلومات
أثناء حكومة الطوارئ  2003الصــــحف املصــــرية خالل شــــهر تشــــرين األول [أكتوبر] عام 

التي كنت خارجها مما حدا بمســـــــــــؤول التجارة يف الوزارة إلغاء رخص اســـــــــــتيراد كمية 
ة ضــــــفطن من األســــــمنت املصــــــري تعود لثالث شــــــركات فلســــــطينية اثنتان يف ال 65,000

  .الغربية وواحدة يف غزة
وعند تشــــكيل احلكومة احلالية عدت وزيراً لالقتصــــاد الوطني وبدأنا البحث يف هذا 
املوضــــــوع بمشــــــاركة دائرة اجلمارك واملكوس الفلســــــطينية/وزارة املالية وقد تبين لنا 
عند اســــــتعراضــــــنا للبيانات اجلمركية من خالل دائرة اجلمارك واملكوس ومن اتصــــــالنا 

شــــــــركة املصــــــــرية املصــــــــدرة [أن] هناك شــــــــركتين فلســــــــطينيتين قامتا باســــــــتيراد مع ال
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األســــمنت املصــــري وتغيير ملكية البيان اجلمركي الفلســــطيني قبل دخول البضــــاعة إىل 
إســــــــرائيلي ال يوجد فيه تمثيل فلســــــــطيني) وأن الشــــــــركة  -		مصــــــــري معبر العوجا (معبر

طن يف شــهري تشــرين  8600مية املســجلة يف الضــفة الغربية أصــدرت فواتير مقاصــة بك
أثناء فترة حكومة الطوارئ وأن الشـــــــركة  2003األول [أكتوبر] وتشـــــــرين الثاين [نوفمبر] 

طن يف الفترة ما بين حزيران [يونيو] وشهر  24,000األُخرى املسجلة يف غزة استوردت 
) 24,000طن من أصــل الكمية ( 18,000وقامت األخيرة ببيع  2003آب [أغســطس] من عام 

لشـــــــــــركة فلســـــــــــطينية يف الضـــــــــــفة الغربية كما هو مثبت لدى دائرة اجلمارك واملكوس 
الفلســـــطينية أمّا باقي الشـــــركات الفلســـــطينية املســـــتوردة لألســـــمنت املصـــــري فقد قامت 

  .باالستيراد بشكل مباشر عبر البيان اجلمركي الفلسطيني دون تغيير امللكية
بما سلف إىل اجمللس التشريعي بناء على وتابع املصري يقول: قدمنا تقريراً أولياً 

 2003طلب من اللجنة االقتصــــــــــادية يف اجمللس تم عرضــــــــــه على اجمللس يف نهاية عام 
وطلب اجمللس من الوزارة تشــــــــــكيل جلنة حتقيق باملوضــــــــــوع وقد كنا يف الوقت نفســــــــــه 

 ، علماً "الكوتا"أصـــــــــــدرنا تعليمات مكتوبة بمنع تغيير ملكية البيان اجلمركي لبضـــــــــــائع 
بأن نظام تغيير ملكية البيان اجلمركي يف جمال االســــتيراد بشــــكل عام مســــموح حســــب 
االتفاق مع اجلانب اإلســــــــرائيلي (وزارة املالية) كما قمنا بالتنســــــــيق مع دائرة اجلمارك 
واملكوس الفلســـــــــــطينية بفحص طلب االســـــــــــتيراد قبل منح الرخص والتحقق من البيان 

  .وقبل منح رخصة جديدة للمستورداجلمركي والفواتير بعد االستيراد 
وقــــــال: بــــــالفعــــــل قمنــــــا بتشـــــــــــكيــــــل جلنــــــة حتقيق مشـــــــــــتركــــــة مع دائرة اجلمــــــارك 
واملكوس/وزارة املالية وقد قدمت الشـــركتان املذكورتان أعاله فواتير مقاصـــة إلثبات 
بيع كافة الكميات املســــتوردة يف األراضــــي الفلســــطينية ودفع قيمة الضــــريبة املضــــافة 

طن مل تبرز الشــركة املســجلة يف غزة إثباتات لها.  2000وطنية باســتثناء عليه للســلطة ال
ومع ذلك فقد اســـــــــــتنتجت جلنة التحقيق أن هناك شـــــــــــكوكاً حتيط بصـــــــــــحة هذه الفواتير 

طن أو جميعها إىل إســـــــرائيل وجاء يف  14,500وبالتايل بإمكانية تســـــــرب جزء من كمية 
قــامــا أثنــاء حكومــة الطوارئ وقضـــــــــــيــة اســـــــــــتنتــاج اللجنــة أن موظفَيْن اثنين يف الوزارة 

األســمنت بتجاوزات إدارية أثارت الشــبهات بالتواطؤ كما تبين أيضــاً عدم وجود تنســيق 
ناء وب "الكوتا"متكامل بين وزارة االقتصاد الوطني ووزارة املالية فيما يخص استيراد 

ين يتللشــــــــــركتين املعن "كوتا"على هذا طالبت اللجنة بوقف إصــــــــــدار تراخيص اســــــــــتيراد 
  .وحماسبة اخملالفين من الوزارة

يف ذلك الوقت كانت ثالث جلان يف اجمللس التشــــــــــريعي تعمل على إعداد تقرير يف 
 6صـــوتاً مقابل  18املوضـــوع نفســـه وهو التقرير الذي تبناه اجمللس التشـــريعي بأغلبية 
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أصـــــــــــوات وامتنـــاع واحـــد... وأوضـــــــــــح املصـــــــــــري أنـــه ممـــا جـــاء يف تقرير جلـــان اجمللس 
  :يعيالتشر
إن الوزارة أصــــدرت رخص اســــتيراد لألســــمنت املصــــري ما بين أيلول [ســــبتمبر] . 1

طن. والصحيح أن الوزارة أصدرت  420,000بكمية  2004وشباط [فبراير] عام  2003عام 
طن منها أثناء حكومة  65,000طن تم إلغاء  233,000رخص اســــــتيراد بكمية تقدر حوايل 

ما أن تخصــــــــيصــــــــات الكوتا الســــــــنوية من األســــــــمنت طن ك 168,000الطوارئ فبقي منها 
 420,000طن فكيف يورد التقرير إصــــــــدار رخص بكمية  400,000األردين واملصــــــــري هي 

  طن خالل ستة أشهر لألسمنت املصري فقط؟
) أنه مل يتم االلتزام بتعليماتي كوزير لالقتصـــــــــــاد بعدم 8ذكر التقرير يف املادة (. 2

واتهمني بتحويل بيان جمركي من شــــــــــركة  2004 عام حتويل ملكية البيان اجلمركي يف
الوحيدي إىل الوســيط اإلســرائيلي املدعو بلنســكي لتســريبها إىل إســرائيل. والصــحيح أنه 
ال يوجد شركة بهذا االسم تقدمت لنا أصالً بطلب استيراد أسمنت مصري وأن هذا أفادت 

تاب أرســـــــــــلناه إىل رئيس به دائرة اجلمارك واملكوس الفلســـــــــــطينية وقد أثبتنا ذلك يف ك
وطالبنا بتصــــــــحيح ذلك  2004/6/15اجمللس التشــــــــريعي مرفق به كتاب اجلمارك بتاريخ 

عبر وســــائل اإلعالم نظراً للضــــرر املعنوي الذي أصــــاب شــــركة الوحيدي وقد قام رئيس 
اجمللس التشــــــــــريعي بتصــــــــــحيح ذلك يف كافة الصــــــــــحف الفلســــــــــطينية إالّ إنه مل يتم رفع 

  .حتى اآلن "لوحدةا"الضرر عن شركة 
ورد يف التقرير أنه ال يوجد تاريخ إلصدار رخص االستيراد وانتهائها والصحيح . 3

أشـــــهر يصـــــدر  4إىل  3أن هناك تاريخاً حمدداً إلصـــــدار وانتهاء الرخصـــــة يتراوح ما بين 
عن اجلهة اإلسرائيلية بطريقة إلكترونية وحمسوبة حيث يجري إرسال الرخص التي تم 
إقرارها من قبلهم إلكترونياً إىل كافة املعابر ونســــــــخة منه إىل الوزارة تقوم بتســــــــليمها 

  .للمستورد وتلغى الرخصة أوتوماتيكياً عند انتهاء مدتها يف احلاسوب اإلسرائيلي
أن الكميات املذكورة على طلب الرخصـــــــــــة تكتب باألرقام فقط دون  ذكر التقرير. 4

اللجوء إىل كتابتها باألحرف األمر الذي يفســــح اجملال لتزوير األرقام بإضــــافة أصــــفار 
عليهـــا والواقع أن التالعـــب بـــأرقـــام الكميـــات بهـــذه الطريقـــة غير ممكن بحيـــث أي تغيير 

لرخصــة يرفضــه احلاســب اإللكتروين بأرقام الكميات يعكس نفســه على اجملموع الكلي ل
. إن املعابر التي تســــــيطر عليها إســــــرائيل ال تتعامل مع نســــــخة  اإلســــــرائيلي أوتوماتيكياً
طلب االســتيراد الفلســطيني املوقعة من قبل الوزارة ومني شــخصــياً بل مع النســخة التي 

  .تصلها عبر شبكة احلاسوب اإلسرائيلي
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فلسطينية تستورد بشكل مباشر عبر البيان صور التقرير وكأن معظم الشركات ال. 5
اجلمركي الفلســــطيني الذي ال يســــمح بتســــرب األســــمنت إىل إســــرائيل باســــتثناء شــــركتين 

  .طن 14,500أشرنا إليهما سابقاً وكانت الكميات املشتبه بتسريبها بحدود 
حمّل تقرير جلان اجمللس التشــريعي وزارة االقتصــاد الوطني مســؤولية التقصــير . 6
 "الكوتا"تابعة دخول البضـــــائع إىل أراضـــــي الســـــلطة الوطنية وخصـــــوصـــــاً بضـــــائع يف م

والصـــــحيح أنه ليس من مســـــؤوليات الوزارة متابعة ذلك بل يقتصـــــر دورها على إصـــــدار 
التراخيص للشركات املستوفية شروط التسجيل لديها وكمساهمة منا ولكي نساعد يف 

 2003نون األول [ديســــــــمبر] عام ســــــــد أي ثغرة يف موضــــــــوع املتابعة قمنا منذ شــــــــهر كا
  :باتخاذ اإلجراءات اآلتية

إرســـــــــــال نســـــــــــخ عن كل رخصـــــــــــة اســـــــــــتيراد نصـــــــــــدرها إىل دائرة اجلمارك واملكوس 
  .الفلسطينية ملتابعة عملية االستيراد

كما ألزمنا كل مســــتورد بتقديم بياناته اجلمركية الفلســــطينية وفواتير مبيعاته إىل 
وم بــإرســـــــــــــالهــا لــدائرة اجلمــارك واملكوس لتــدقيقهــا وزارة االقتصـــــــــــــاد الوطني التي تق

وإعطاء موافقتها على صــــــــحة البيانات والفواتير قبل إصــــــــدار رخصــــــــة اســــــــتيراد جديدة 
  .للمستورد

كما حددنا كمية االســـــــــــتيراد للرخصـــــــــــة الواحدة بعشـــــــــــرة آالف طن وضـــــــــــرورة أخذ 
ملستورد ا املوافقة املسبقة من مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية قبل حصول

  .على رخصته
ورد يف تقرير جلان اجمللس التشريعي أنه ثبت لديها أن وزارة االقتصاد الوطني . 7

ال تملك إحصـــاءات حلصـــر حاجات الســـوق الفلســـطيني من مادة األســـمنت والصـــحيح أن 
الوزارة لديها تقديراتها الحتياجات الســـــــــوق الفلســـــــــطيني ولديها تقديراتها الســـــــــتهالك 

د االنتفاضـــــة باإلضـــــافة إىل أننا ال نرى أين يقع التقصـــــير على الوزارة الســـــوق قبل وبع
  .يف هذا األمر

أنني قمت بالتوقيع على رخصــــــــــــة  "املغرضـــــــــــين"وقال املصـــــــــــري لقد ادعى بعض 
اســــتيراد إلحدى الشــــركتين املذكورتين أعاله يف بيت أحد الوزراء وهو ادعاء باطل يراد 

 وليس العكس "الكوتا"كمصـــــــــادقة على قرار جلنة به التشـــــــــهير إذ إن توقيع الوزير يأتي 
وبالتايل ال يمكن للوزير أن يوقع على رخصـــــة االســـــتيراد ما مل تصـــــله أصـــــالً من طرف 

  .جلنة الكوتا
وأضاف: أعتقد أن التضخيم الذي حصل والتداول يف هذا املوضوع بشكل تشهيري 
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مل يف اخلدمة يســـــــتهدفان الوزارة وشـــــــخصـــــــي بالدرجة األوىل وذلك لتشـــــــويه مســـــــيرة ع
العـــامـــة ملـــدة تصــــــــــــــل إىل ثمـــاين ســـــــــــنوات مل يعرف عنـــا خاللهـــا إالّ املهنيـــة والنزاهـــة 

 [....]. واالستقامة يف العمل
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