
  
                www.palestine-studies.org 

ة     ١٠٩)، ص ٢٠٠٤(صیف  ٥٩، العدد ١٥المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطین

 

١ 

 

  تقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية
  وجلنة الرقابة وحقوق اإلنسان

  واللجنة القانونية
  بشأن تسريب شركات فلسطينية

  أسمنتاً مصرياً إىل السوق اإلسرائيلي

يف جلســــــته املنعقدة يف رام الله  647/1/8ســــــتناداً إىل قرار اجمللس التشــــــريعي رقم ا
 -	القاضي بتحويل امللف اخلاص بقيام بعض الشركات الفلسطينية 2003/3/31بتاريخ 

وم بتسريب ما تق -		احلاصلة على أذون استيراد فلسطينية من وزارة االقتصاد الوطني
  ت إسرائيلية،باستيراده من األسمنت لصالح شركا

املوازنة والشــــــــــؤون املالية، جلنة الرقابة وحقوق اإلنســــــــــان، "عقدت اللجان الثالث 
العــديــد من االجتمــاعــات واللقــاءات للبحــث يف القضـــــــــــيــة املــذكورة  "واللجنــة القــانونيــة

أعاله، باإلضافة إىل قيام جلنة مصغرة مكلفة من رئاسة اجمللس التشريعي تتكون من 
ســــعدي الكرنز، واألخ جمال الشــــاتي بالســــفر إىل جمهورية مصــــر د. حســــن خريشــــة، ود. 

  .العربية للبحث والتحقيق يف هذه القضية
  :وقامت اللجنة املصغرة بإجراء العديد من اللقاءات مع كل من

  رئيس الوزراء "أبو العالء"األخ/أحمد قريع   -1
  األخ/ماهر املصري وزير االقتصاد الوطني  -2
  وزير الشؤون املدنيةاألخ/جميل الطريفي   -3
  األخ/عبد احلفيظ نوفل مدير عام التجارة يف وزارة االقتصاد الوطني  -4
  األخوة/شركة قنديل الطريفي للباطون اجلاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفي  -5
  األخوة/شركة الطريفي للباطون اجلاهز ويمثلها جمال الطريفي  -6
  ة ويمثلها يوسف بركةاألخوة/شركة انتصار بركة للتجارة العام  -7
  األخوة/شركة يوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة  -8

                                           

)(  املصدر :http://www.amin.org/news/uncat/2004/jun/jun2004.html  
 .١٠/٦/٢٠٠٤الفرتة األوىل، وهو مؤرخ  - يف دورته التاسعة ُقدم التقرير إىل اجمللس التشريعي الفلسطيين  
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املســـتشـــار االقتصـــادي للســـيد الرئيس، ورئيس  "خالد ســـالم"األخ/حممد رشـــيد   -9
  التجارية الفلسطينية شركة اخلدمات

  األخ/حاتم يوسف مدير عام اجلمارك يف وزارة املالية  -10
  قب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطنياألخ/عمر احلروب مرا  -11

  :كما التقت اللجنة يف جمهورية مصر العربية كالً من
  .سعادة سفير فلسطين بالقاهرة  .1
  .مسؤولون يف األجهزة األمنية املصرية يف مصر الشقيقة  .2
  .يةالناصر "العربي"السيدان سعيد السويركي وعبد الله السناوي من صحيفة   .3
  .املكتب املصري للتصدير -		إبراهيم عمر، وعادل الدسوقي السيدان عصام  .4
  .السيد وليد العمري ممثل شركة جمعة قنديل الطريفي يف القاهرة  .5

  :من خالل اللقاءات واالجتماعات والوثائق التي حصلت عليها اللجنة ثبت ما يلي
قام املدعو زئيف بلنســـــــكي أملاين يهودي صـــــــاحب شـــــــركات (بلنســـــــكي لألســـــــمنت) 

يف حيفا، وشــركة توزيع الزيوت والبترول، بتوقيع اتفاق مع " LTD الن"شــركة بلنســكي 
ألف طن من األســــمنت الســــائب لصــــالح  120شــــركة مصــــر بني ســــويف لألســــمنت لشــــراء 

ي. وأســــس شــــركة خاصــــة به الســــوق اإلســــرائيلي خالل فترة بناء جدار الفصــــل العنصــــر
لنقل األســــــمنت الســــــائب من املصــــــنع إىل معبر العوجا (نتســــــانا) لتقوم بعد ذلك شــــــركة 
النقل التي يملكها يف إسرائيل بنقله من معبر العوجا (نتسانا) إىل إسرائيل وفتح مكتباً 

  .له يف القاهرة يف منطقة املهندسين حتقيقاً لهذه الغاية
إىل جلان مقاومة التطبيع وتداولتها بعض الصــــــحف  وعندها تســــــربت تلك األخبار

الناصــــرية، مما دفع جهات أمنية مصــــرية للتدخل  "العربي"املصــــرية وحتديداً صــــحيفة 
ودفع مصــــــــنع بني ســــــــويف لألســــــــمنت بالتحلل من هذا االتفاق ومنعه من عملية توريد 

وء إىل األســـــــــمنت املصـــــــــري إىل شـــــــــركات إســـــــــرائيلية، األمر الذي دفع بلنســـــــــكي إىل اللج
  .شركات فلسطينية إلكمال عملية استيراد األسمنت املصري

وهنا بدأت بعض الشــــــركات الفلســــــطينية باســــــتصــــــدار أذونات اســــــتيراد لألســــــمنت 
املصري من وزارة االقتصاد الوطني، وبلغ جمموع ما تم استصداره من هذه األذونات 

  .(1)ألف طن مبينة يف املرفق رقم  420ما يقارب 
الســــــــــيد جمال الطريفي تم إرســــــــــال كتاب إىل مصــــــــــنع بني ســــــــــويف  بناء على طلب

لألســـمنت يفيد أن كمية األســـمنت املراد اســـتيرادها هي لصـــالح مناطق الســـلطة الوطنية 
  .الفلسطينية
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بنقل األســـــــــــمنت من مصـــــــــــنع بني  (21)وقد قامت الشـــــــــــركات املبينة باملرفق رقم 
كتب وكلف امل "زئيف بلنسكي"		ــــــسويف إىل معبر العوجا بواسطة شركة النقل اململوكة ل

املصــري للتصــدير بالتخليص اجلمركي يف اجلانب املصــري من معبر العوجا وبعد نقل 
األســـــــــمنت من اجلانب املصـــــــــري إىل املعبر اإلســـــــــرائيلي (نتســـــــــانا) جتري عملية حتويل 
ملكية األســــمنت من الشــــركات الفلســــطينية لصــــالح شــــركة بلنســــكي إلدخاله إىل الســــوق 

  .اإلسرائيلي
ألف طن حسب مصادر  33إن كميات األسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت 

وزارة االقتصـــــاد الوطني ووزارة املالية وهي جزء يســـــير من جمموع ما تم اســـــتصـــــداره 
ألف طن علماً أنه مل تسدد املقاصة عن جزء كبير مما تم إدخاله  420	من أذونات تقدر بـ

  .إىل املناطق الفلسطينية
وزارة االقتصاد الوطني التي منحت أذونات االستيراد مل تتحقق ومل تتابع ثبت أن 

دخول األســمنت إىل أراضــي الســلطة الوطنية واســتمرت بإصــدار أذونات اســتيراد جديدة 
  .لنفس الشركات

أقرت الشـــــــركات بإدخالها كميات من األســـــــمنت كما هو مبين تفصـــــــيالً يف املرفق 
  .(2)رقم 

قدم الســيد رئيس الوزراء الفلســطيني للجان تقرير جلنة التحقيق املشــكلة من وزارة 
االقتصـــــاد الوطني ووزارة املالية بخصـــــوص اســـــتيراد األســـــمنت املصـــــري حســـــب نظام 
الكوتا، وكذلك رســـالة الســـيد جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة العامة إىل ســـيادة الرئيس 

  .(3)كما هو مبين يف املرفق رقم  ياسر عرفات املتعلقة بذات املوضوع
واطلعـت اللجـان على رســــــــــــالـة الســـــــــــيـد وزير االقتصــــــــــــاد الوطني املوجهـة للمجلس 

  ).4بذات الشأن (مرفق رقم  2003/12/16التشريعي بتاريخ 

  االستنتاجات
إن األســمنت املصــري املتســرب إىل الســوق اإلســرائيلي هو ذو مواصــفات دولية   .1

البريطانية) وهي مطابقة للمواصـــفات املطلوبة للســـوق (مواصـــفات بورت الند 
  .اإلسرائيلي

اتضــــح أن معظم تراخيص االســــتيراد الصــــادرة عن وزارة االقتصــــاد الوطني ال   .2
  .حتمل تاريخاً حمدداً لصالحيتها مما يعطي جماالً للتالعب فيها

ر لقد ثبت للجان أن وزارة االقتصـــــــــاد الوطني ال تمتلك أية إحصـــــــــائيات حلصـــــــــ  .3
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  .حاجات السوق الفلسطيني من مادة األسمنت
إن الكميات املثبتة يف أذونات االســــتيراد مكتوبة باألرقام ومل ترقن باألحرف   .4

  .وهذا يمكن أن يسمح بالتالعب يف الكميات
تبين أن الكميات التي حصلت تلك الشركات على أذونات استيراد بشأنها بلغت   .5

حتى شــــــهر شــــــباط [فبراير]  2003/9ت من شــــــهر ألف طن يف الفترة التي بدأ 420
2004.  

ثبت للجان أن هناك تناقضـــاً بين الكمية الواردة يف رخص االســـتيراد جملموع   .6
الشـــــركات وكل شـــــركة على حدة وبين الكميات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق 

علمــاً أن رخص  2003/10/22وحتى  2003/9/16ألف طن) مــا بين  65الرســـــــــــميــة (
  .2004وحتى تصل شهر شباط [فبراير]  2003/9/16راد املرفقة تبدأ قبل االستي

إن رســالة الســيد وزير االقتصــاد الوطني إىل الســيد رئيس الوزراء ذات مضــمون   .7
تطميني حيث أنها تقلل من أهمية املوضـــــوع وتؤكد أن أعمال الغالبية العظمى 

أن كلمة الغالبية  من شــــــركات اســــــتيراد األســــــمنت هي أعمال قانونية، واملعلوم
  .تنم يف أحسن األحوال عن عدم االطالع

بالرغم من تعهد الســـــــــــيد وزير االقتصـــــــــــاد الوطني بمنع حتويل ملكية الكميات   .8
املســـــــــتوردة، وأن يكون االســـــــــتيراد على بيان جمركي فلســـــــــطيني وذلك بتاريخ 

ة شرك إالّ إنه لألسف استمر يف إصدار األذونات وحتويل امللكية إىل 2004/2/22
  .2004/2/23 بلنسكي (شركة الوحيدي) بتاريخ

أمّا ما أراد الســـــــيد وزير االقتصـــــــاد الطمأنة بشـــــــأنه فهو حصـــــــول الســـــــلطة على   .9
ضـــــريبة القيمة املضـــــافة، ومع أن هذا األمر غير مؤكد، إالّ إن خطورة موضـــــوع 
التســـريب والتحويل إىل الســـوق اإلســـرائيلي هي خطورة على األمن القومي، قبل 

  .تكون مسألة فقدان لضريبة القيمة املضافة أن
إن األســـــــــمنت املصـــــــــري الذي يتم اســـــــــتيراده من ج. م. ع. بافتراض أنه موجود   .10

للمناطق الفلســـــــطينية خالل الكوتا اخملصـــــــصـــــــة للســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية 
والتي تقوم وزارة االقتصـــــــــــــــاد الوطني بمنحهـــــا من خالل أذونـــــات اســـــــــــتيراد 

قرار من الســـــــــيد وزير االقتصـــــــــاد الوطني، كان يتم نقل لشـــــــــركات فلســـــــــطينية ب
ملكيته على اجلانب اإلســـــــــــرائيلي من معبر العوجا (نتســـــــــــانا) والتخليص عليه 

  :لصالح شركات إسرائيلية مما نتج عنه ما يلي
االلتفاف على جلان مكافحة التطبيع مع إسرائيل يف ج. م. ع. والتي جنحت يف   - أ
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إىل إســــــرائيل بإدخال هذا األســــــمنت بوســــــاطة منع تصــــــدير األســــــمنت املصــــــري 
فلســــطينية مما يعني اإلضــــرار بالقضــــية الفلســــطينية واإلســــاءة لســــمعة الســــلطة 
الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويساهم بشكل كبير يف إجهاض عمل 

  .تلك اللجان املناصرة للقضية الفلسطينية
ســــــرائيلي يف ظل بناء جدار إدخال مثل هذه الســــــلعة االســــــتراتيجية للســــــوق اإل -ب 

الفصــــل العنصــــري والتســــريع يف عملية االســــتيطان ســــاهم يف النقص من هذه 
  .املادة يف السوق اإلسرائيلي يف تلك الفترة

ضـــــــــياع املقاصـــــــــة على اجلانب الفلســـــــــطيني نتيجة نقل ملكية البضـــــــــاعة من  -ت 
مركي الشــــــــركة الفلســــــــطينية إىل الشــــــــركة اإلســــــــرائيلية وبذلك يتم التخليص اجل

  .عليها لصالح الشركة اإلسرائيلية
تســــــــريب الكوتا اخملصــــــــصــــــــة أصــــــــالً للجانب الفلســــــــطيني (وهي حمدودة) إىل  -ث 

اجلانب اإلســـــرائيلي وبذلك تكون إســـــرائيل قد اســـــتفادت من الكوتا الفلســـــطينية 
  ).واملقاصة يف آن واحد (تهرب ضريبي وتسريب للكوتا

لســلطة الوطنية الفلســطينية ونضــال أدى ذلك إىل اإلضــرار بشــكل كبير با  -د 
الشـــعب الفلســـطيني وتشـــويه ســـمعتنا جميعاً من خالل ما تم تداوله يف وســـائل 
اإلعالم املصـــــرية والعربية واألجنبية من أن مســـــؤولين فلســـــطينيين وشـــــركات 
  .فلسطينية تساهم يف بناء جدار الفصل العنصري وتوفير األسمنت الالزم لذلك

يحدث لو قامت وزارة االقتصــــــــــــاد الوطني بدورها يف  وكل ذلك ما كان يمكن أن
الرقابة على أذون االســــــــــتيراد التي تصــــــــــدرها والتي توقع من وزير االقتصــــــــــاد الوطني 
للتأكد من حســـــــــــن توزيع واســـــــــــتخدام الكوتا اخملصـــــــــــصــــــــــــة ملناطق الســـــــــــلطة الوطنية 

  :الفلسطينية من األسمنت املصري من خالل ما يلي
  .االستيراد وأن ال تكون املدة [غير] حمدودةحتديد مدة صالحية إلذن   -1
إلزام الشركات التي حتصل على إذن استيراد بتزويد الوزارة بنسخة من فواتير   -2

اإلدخال (املقاصــــــــــــة) قبل حصـــــــــــولها على أية أذون اســـــــــــتيراد لكميات جديدة 
  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق اخملالف فيها

يراد وكذلك فواتير إدخال إىل اجلمارك إرســـــــــال نســـــــــخة من كل فواتير إذن اســـــــــت  -3
بوزارة املالية لتقوم بتدقيقها مع فواتير املقاصـــــــة الشـــــــهرية التي تعاد لوزارة 

  .املالية من خالل املقاصة مع اجلانب اإلسرائيلي
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشـــــــــــركات اخملالفة وكذلك معاقبة أي موظف   -4
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٦ 

 

طني يخالف ذلك، وقد تبين للجان أن كل أو مســـــــــــؤول يف وزارة االقتصـــــــــــاد الو
  .ذلك مل يحدث

  :التوصيات
حتويــل ملف الشـــــــــــركــات املــذكورة لألســـــــــــتــاذ النــائــب العــام التخــاذ املقتضـــــــــــى   .1

  .القانوين
حتميل الســـــــيد وزير االقتصـــــــاد الوطني املســـــــؤولية الكاملة عما حدث (حيث أن   .2

ارســة مهام منصــبه املســؤولية ال تفوض) واإلهمال والتقصــير الشــديدين يف مم
  .ومسؤولياته املقررة وفقاً لألصول

الطلــب إىل الســـــــــــلطــة التنفيــذيــة اتخــاذ مــا يلزم لضـــــــــــمــان مثــل هــذه اخملــالفــات   .3
مســـتقبالً ضـــماناً حلســـن اســـتخدام وتوزيع والتصـــرف يف جميع الســـلع األُخرى 
ســـــــــــواء تلك التي تدخل الكوتا املعفية من املواصـــــــــــفات واجلمارك أو ما يدخل 

الســـــــــــلطة الوطنية من ســـــــــــلع كتبرعات أو حتت اســـــــــــم تبرعات والرقابة  ملناطق
  .الفاعلة على أداء الوزارات واجلهات ذات العالقة بهذا الشأن

  :التوقيع
  أ. عبد الكريم أبو صالح
  رئيس اللجنة القانونية

  د. عماد الفالوجي
  مقرر جلنة الرقابة وحقوق اإلنسان

  د. سعدي الكرنز
  والشؤون املاليةرئيس جلنة املوازنة 
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