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  امللف

  فضيحة األسمنت
  وأحوال احلكم واإلدارة

  يف الضفة والقطاع

أثار حتايل شــــركات فلســــطينية ومســــؤولين كبار يف الســــلطة الفلســــطينية على قرار 
شــراء أســمنت مصــري مصــر بحظر تصــدير األســمنت إىل إســرائيل، وإقدامهم على تســهيل 

بتراخيص من وزارة االقتصــــــــاد الفلســــــــطينية ومن ثم بيعه لشــــــــركة إســــــــرائيلية، غضــــــــباً 
عارماً يف فلسطين، واستنكاراً واسعاً، ومطالبة بمحاسبة املسؤولين عن هذه الفضيحة 
ومعاقبتهم. وكانت الســـــــلطات املصـــــــرية حظرت على الشـــــــركات يف مصـــــــر بيع أســـــــمنت 

خصــيات وطنية مصــرية وهيئات مقاومة التطبيع املوضــوع، إلســرائيل بعد أن أثارت شــ
الفتة النظر إىل أن حاجة إســـــرائيل إىل اســـــتيراد األســـــمنت جنمت عن النقص الذي حدث 
نتيجة بناء جدار الفصــل العنصــري، وإىل أن اســتمرار شــركات مصــرية يف بيع األســمنت 

دار. وقد اســـتجابت إلســـرائيل معناه املســـاهمة بصـــورة غير مباشـــرة يف تســـريع بناء اجل
الشــركات املصــرية للحظر، لكن بضــع شــركات فلســطينية مشــبوهة تطوعت لكســر احلظر، 

يف ذلك. إالّ إن األمر، لفداحته وقبحه، سرعان ما  -	لألسف -	وااللتفاف عليه، وجنحت
انكشـــــــــــف، مثيراً ضـــــــــــجة كبيرة وردات فعل حادة ما لبثت أن تطورت إىل ما بات يعرف 

  .، التي ما زالت تشغل الساحة الفلسطينية"فضيحة األسمنت"	بـ
ذلك حترك اجمللس التشـــــــــــريعي وكلف ثالث جلان البحث يف القضـــــــــــية. كما  يف إثر

) حســـــــــــن  ألّف جلنة حتقيق مصـــــــــــغرة، برئاســـــــــــة نائب رئيس اجمللس التشـــــــــــريعي (حالياً
  .خريشة، أسند إليها مهمة السفر إىل القاهرة جلالء تفصيالت املوضوع ومالبساته

جنزت اللجان الثالث تقريرها، وعرضــــــــــته على اجمللس التشــــــــــريعي الذي أقره وقد أ
بأغلبية كبيرة، وتضــمن توصــيات تقضــي بمحاســبة املســؤولين املتورطين. كذلك أنهت 
اللجنة املصــــــغرة حتقيقاتها، وأوضــــــح الســــــيد حســــــن خريشــــــة، رئيســــــها، يف حوار مطول 

قيقات من نتائج، وما أجراه معه الصـــــــــــحايف شــــــــــــاكر اجلوهري، ما أســـــــــــفرت عنه التح
  .واجهته اللجنة يف أثناء عملها من عراقيل وحماوالت تضليل

) أنه تم تأليف جلنة قضــــائية من النائب ٣١/٧/٢٠٠٤( "األيام"ونشــــرت صــــحيفة 
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العــام واثنين من مســـــــــــــاعــديــه للتحقيق يف القضـــــــــــيــة. وقــد تســـــــــــلم النــائــب العــام ملفــات 
ي، بعد أن تســــلمت اللجنة ملف التحقيق الشــــركتين املتهمتين من وزارة االقتصــــاد الوطن

من اللجنة البرملانية الثالثية، املؤلفة من النواب حسن خريشة وجمال الشاتي وسعدي 
الكرنز، وتقريراً آخر من وزارة االقتصـــــــــــــاد موجهـــاً إىل احلكومـــة. ويضـــــــــــم ملف اللجنـــة 

يديو فالبرملانية أدلة مصــــــــرية وإســــــــرائيلية وفلســــــــطينية، بينها وثائق مكتوبة وصــــــــور 
أن صــــــــــور الفيديو، التي تظهر شــــــــــاحنات تنقل  "األيام"وصــــــــــور فوتوغرافية. وأضــــــــــافت 

األســـــمنت من معبر العوجا إىل مدينتي ديمونا ورأس العين اإلســـــرائيليتين، قد التقطتها 
  .شركة إسرائيلية منافسة

وقد اعترف النائب حســــن خريشــــة بذلك، لكنه أكد أن اللجنة تلقت الشــــريط من جهة 
ليس من اخلطأ أن نســــــــــتفيد من حرب قائمة بين "ية كان وصــــــــــلها. وأضــــــــــاف: فلســــــــــطين

  ."شركات إسرائيلية متنافسة
وتابعت الصـــــــــــحيفة قائلة إن النائب العام، حســـــــــــين أبو عاصـــــــــــي، أعلن أن النيابة 
العامة شـــــــــرعت فعالً يف التحقيق يف قضـــــــــية األســـــــــمنت املصـــــــــري، متوقعاً االنتهاء من 

قه يف فترة تتراوح بين شــــــهرين وثالثة أشــــــهر. وأكد أهمية التحقيق يف هذا امللف وإغال
ما يوليه الرئيس عرفات من دعم ومســــــــاندة للنيابة العامة لتمكينها من القيام بدورها 
يف التحقيق، مشــــــــــدداً على أن النيابة العامة ســــــــــتتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق 

  .إىل اجلانب اإلسرائيليأية شركة يثبت ضلوعها يف توريد كميات من األسمنت 
 "جملة الدراسات الفلسطينية"ونظراً إىل خطورة املوضوع، وشعوراً من هيئة حترير 

بأنه آن األوان للتصدي شعبياً ورسمياً لظواهر الفساد التي استفحل أمرها، اآلن ومهما 
تكن األوضــــــــاع، ارتأت نشــــــــر التقرير املقدم إىل اجمللس التشــــــــريعي، واحلوار مع حســــــــن 

شــــــة، املذكورين أعاله، وكي ال يُظلم أحد، نشــــــر توضــــــيح من الســــــيد ماهر املصــــــري، خري
وزير االقتصــــاد الفلســــطيني، بشــــأن ما ورد يف التقرير واحلوار، اتهم فيه جلان التحقيق 
بتضـــــــــــخيم الوقـــائع، وعـــدم الـــدقـــة، وإيراد معلومـــات وأرقـــام مغلوط فيهـــا، والتشـــــــــــهير 

كلها يف شـــــبكة اإلنترنت، ومتداولة على  بأشـــــخاص وبالســـــلطة الوطنية. وهي منشـــــورة
  .نطاق واسع

وبهذه املناســـــــــبة، رأت هيئة التحرير أيضـــــــــاً أنه قد يكون من املناســـــــــب نشـــــــــر ندوة 
) ١٢٨(أنظر التقــديم للنــدوة أدنــاه، ص  ٢٠٠٠كــانــت عقــدت يف لنــدن يف آذار/مــارس 

الية فيه وحتدث فيها السيد عزمي الشعيبي، عضو اجمللس التشريعي ورئيس اللجنة امل
آنذاك، عن أحوال احلكم واإلدارة يف الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، وأحجمت اجمللة عن 
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، بل إنها ســـحبتها من املطبعة يف آخر حلظة، تقديراً منها ٢٠٠٠نشـــرها يف عدد صـــيف 
لألوضاع الصعبة التي كانت تواجهها السلطة الفلسطينية ورئيسها آنذاك. األوضاع ما 

ازدادت ســـــوءاً، لكن لعل بعض ما يشـــــكو منه الوضـــــع الفلســـــطيني اآلن زالت صـــــعبة، بل 
  .ناجم عن التسامح جتاه ما كان يشكو منه قبل أعوام



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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