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 :فضيحة األسمنت
 رواية حسن خريشة،

  رئيس جلنة التحقيق املصغرة

  صدر قبل بضعة أيام تقرير جلنة الرقابة يف اجمللس التشريعي الفلسطيني بشأن ما
  اصطلح على تسميتها بقضية األسمنت املصري. هل تضعنا يف صورة هذه القضية..؟

يث تلقينا طلباً رســـــــــــمياً من قبل ماهر الكرد وكيل كانت البداية قبل ثمانية أشـــــــــــهر ح 
وزارة االقتصـــاد الوطني الفلســـطيني يطالبنا بالتحقيق يف هذه القضـــية، مرفقاً بالطلب 

املصــــرية كشــــفت فيها  "العربي"الذي ســــلمني إياه نســــخة من مقاالت نشــــرتها صــــحيفة 
 ، بذات الشـــأن،معلومات تتعلق بهذه القضـــية، كما تلقيت شـــكوى من مواطن، أغفل اســـمه

  .أرفق بها هو اآلخر نسخة من أحد مقاالت الصحيفة املذكورة
يف البــدايــة، وألننــا نعرف بوجود مشــــــــــــاكــل بين مــاهر املصـــــــــــري وزير االقتصــــــــــــاد 
الوطني، ووكيلــه مــاهر الكرد، اعتقــدنــا أن هــذه الشـــــــــــكوى قــد تكون كيــديــة وقــدم الوكيــل 

اجمللس التشـــــريعي التي يرئســـــها الكرد نســـــخة من الشـــــكوى إىل اللجنة االقتصـــــادية يف 
الدكتور عزمي الشعيبي، الذي بادر إىل إعداد تقرير مستعجل خالل بضعة أيام، ثم جاء 
ماهر املصري إىل اجمللس التشريعي وتقدم بتقرير حول القضية، وقُرئ التقريران أمام 

قرير الت اجمللس، دون أن يلقيا اســــتحســــاناً من قبل اجمللس، فتم رد تقرير الوزير، وحوّل
والقضــية برمتها إىل جلنة الرقابة. وكان ذلك يف بداية رئاســة رفيق النتشــة (أبو شــاكر) 

  .للمجلس التشريعي
 ما كان موقف رئيس اجمللس من هذه القضية..؟  
كرئيس جملس تشريعي ال موقف له حيال هذه القضية. هذه قضية لها عالقة بلجان  

جلنة الرقابة، طلبنا اشـــــــتراك اللجنة القانونية  اجمللس أكثر من رئاســـــــته. من جهتنا يف
ورئيســــــها عبد الكريم أبو صــــــالح وجلنة املوازنة ورئيســــــها الدكتور ســــــعدي الكرنز. إنما 
على الصـــــــــــعيد الفعلي، فإن جلنة الرقابة هي التي تولت متابعة القضـــــــــــية، حيث قررت 
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 .مقابلة أجراها معه يف عمّان شاكر اجلوهري  
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م دداً من الذين لهتشـكيل جلنة تقصـي حقائق للتوجه إىل القاهرة، وذلك بعد أن سـألنا ع
عالقة بوزارة االقتصــــــــــاد الوطني، وحتديداً عبد احلفيظ نوفل، مدير عام الوزارة يف ذلك 

  .الوقت
 ماذا سألتموه..؟  
ســـــألناه عن قضـــــية األســـــمنت، فأنكر معرفته بها طوال ثالث جلســـــات، كان يطرح يف  

خفي معلومات كل واحدة منها قضايا متناقضة مع ما يطرحه يف غيرها، وكأنه كان ي
عن اللجنة، إذ مل يكن يقر بصــــــحة أية معلومات إالّ بعد أن نتأكد منها من جهات أُخرى. 
لقد كان يواصـــــل إنكار معرفته ألي شـــــيء إالّ يف حالة مواجهته بمعلومات حمددة فيقر 

  .بصحتها. بعد هذا التقصي املبدئي للمعلومات توجهت جلنة التقصي إىل القاهرة
  التي تشــــــــكلت لديكم بشــــــــأن دور وزارة االقتصــــــــاد قبيل توجهكم إىل ما هي القناعة

  القاهرة..؟
كانت قناعتنا تنطوي على وجود شـــكل من أشـــكال اإلهمال والتقصـــير من قبل الوزير  

وعدم قدرته على متابعة ما يدور يف وزارته، وأن بعض موظفي الوزارة كانوا متورطين 
ت إىل أننا ونحن يف طريقنا إىل القاهرة بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر يف هذه القضـــــــــــية. وأود أن ألف

  .ووجهنا بعقبات
 ما هي..؟  
كِّل وفد من ثالثة أشـــــــــــخاص للذهاب إىل القاهرة هم أنا وكل من النائبين جمال   شـــــــــــُ

الشـــــاتي والدكتور ســـــعدي الكرنز. يف البداية رفض رئيس اجمللس أن نذهب إىل القاهرة 
  .للتحقيق يف هذا املوضوع

 ملاذا..؟  
يرى أن ال داعي لذلك، وأنه يمكن للمجلس التشــريعي أن يخاطب ســفارة فلســطين كان  

يف القــاهرة لتتوىل احلصـــــــــــول على املعلومــات املطلوبــة وتزويــدنــا بهــا، وذلــك لغــايــات 
توفير النفقات. لكن اللجنة أصـــــــــــرت على الذهاب إىل القاهرة، وهذا ما حدث، بموافقة 

لقناة العاشـــــرة للتلفاز اإلســـــرائيلي بثت تقريراً رئيس اجمللس. يف الليلة الســـــابقة كانت ا
مصـــــــوراً عن قضـــــــية األســـــــمنت، وعن تشـــــــكيل اجمللس التشـــــــريعي للجنة حتقيق يف هذه 
القضـــــية. وحتدث التقرير كذلك عن أحمد قريع رئيس الوزراء، ومصـــــنع القدس للخلطات 

ل األســــــــمنتية اجلاهزة الذي يملكه يف أبو ديس. وعُرض شــــــــريط مصــــــــور لشــــــــاحنات تنق
خلطات األســـــــــــمنت من هذا املصـــــــــــنع إىل حيث تقام مســـــــــــتوطنة جبل أبو غنيم. وأوردت 
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  .القناة اسم جميل الطريفي
يف الطريق إىل األردن ووجهنــــا بعقبــــات كثيرة. ففي طريقنــــا إىل اجلســـــــــــر، تعمــــد 
اإلســــرائيليون أن يوقفوا ســــيارتنا ويقوموا بفك عجالتها ونحن داخلها. وقد تم تعطيلنا 

ســــــــاعات. حاولنا االتصــــــــال خالل ذلك مع جميل الطريفي وزير الشــــــــؤون  قرابة اخلمس
املـــدنيـــة، لكننـــا مل نوفق يف االتصــــــــــــــال بـــه، ويبـــدو أنـــه مل يكن لـــدى الوزارة اســـــــــــتعـــداد 
ملســـــــــاعدتنا. لكن تدخل اإلعالم الفلســـــــــطيني جنح يف تمكيننا من مواصـــــــــلة رحلتنا إىل 

مع خمتلف  "اجلزيرة"اســـــــــــل قناة عمان ومنها إىل القاهرة. فقد اتصـــــــــــل وليد العمري مر
وســــائل اإلعالم، بما يف ذلك الصــــحفيون اإلســــرائيليون، وأبلغهم بمنعنا من الســــفر. وقد 
اتصــــــلت معنا اإلذاعة اإلســــــرائيلية لتســــــأل عن أســــــباب منعنا من الســــــفر لكنني رفضــــــت 
احلديث معها. واتصــــلت معنا عدة حمطات تلفزة تســــأل عن األمر، ما شــــكل ضــــغطاً على 

ب اإلســــــرائيلي، جعله يســــــمح لنا باملغادرة إىل األردن. وكان مفاجئاً لنا أن يكون اجلان
  .حممود عباس (أبو مازن) موجوداً على متن ذات الطائرة التي أقلتنا إىل القاهرة

[.......]  
 حيث التقينا مع رئيس حتريرها "العربي"يف اليوم التايل ذهبنا إىل مقر صـــــــــحيفة 

في اســمه ســعيد الســويركي الذي كان كتب التقارير املتعلقة عبد الله الســناوي ومع صــح
 بقضــــــــية األســــــــمنت. الســــــــويركي أبلغنا أنه يف البداية كان يحقق بشــــــــأن قضــــــــية تطبيع

إســــرائيلي، غير أنه لفت انتباهه تواجد تاجر إســــرائيلي اســــمه بلنســــكي يحمل  -		مصــــري
صــــــانع األســــــمنت يف جواز ســــــفر أملانياً يف فنادق القاهرة، ويقوم بزيارات مســــــتمرة مل

الســــــــــويس وبني ســــــــــويف، ولديه مكتب اســــــــــتيراد وتصــــــــــدير يف القاهرة، وتبين أن عمره 
سبعون عاماً وهو يملك عدة شركات يف إسرائيل إحداها تعمل يف جمال الزيت، وأُخرى 

توت مان "يف جمال النفط، وثالثة يف جمال النقل، ورابعة يف جمال األســــــــمنت اســــــــمها 
  .هذه الشركات مسجلة باسمه أو باسم زوجته وأوالده. و"كونكريت كومبني

التحقيقات الصــــــحفية التي أجراها الســــــويركي بينت أن بلنســــــكي أصــــــبح مســــــتوردًا 
لكميات كبيرة من األســمنت املصــري تقدر بحوايل مئة ألف طن وأكثر وذلك خالل أشــهر 
معدودة. وقد أدى نشـــــــر حتقيقات صـــــــحفية عن نشـــــــاطات بلنســـــــكي إىل توقف مصـــــــانع 
األســـــــمنت املصـــــــرية عن بيعه إنتاجها جراء ضـــــــغوط تعرضـــــــت لها بشـــــــكل غير مباشـــــــر. 
بلنســـكي بدأ فوراً البحث عن طريقة بديلة الســـتيراد األســـمنت املصـــري فوجد ضـــالته يف 
اجلانب الفلســطيني، وذلك من خالل عالقات ســابقة له مع بعض األشــخاص والشــركات 

ة جمدداً حتت عناوين تقول إن وزراء الفلســـــــــطينية. وقد أثارت الصـــــــــحيفة ذاتها القضـــــــــي
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فلســــــــطينيين يتعاملون مع بلنســــــــكي يف نقل أســــــــمنت مصــــــــري للجدار اإلســــــــرائيلي. وقد 
زودتنا الصـــحيفة بوثائق تتعلق بالقضـــية تؤكد صـــحة كل ما نشـــر، وتفقدنا القدرة على 

  .مقاضاتها
 عبد الله السناوي وسعيد السويركي أحضرا شخصاً آخر اسمه عصام، وهو مصري
يملك شــــركة نقل تتوىل نقل األســــمنت من مصــــنع األســــمنت إىل معبر العوجا الذي يربط 
مصـــــر بإســـــرائيل. وقد أحضـــــر معه شـــــريكه، وأبدى اســـــتعداده ألن يزودنا بكل تفاصـــــيل 
القضــــية. وبالفعل، فقد زودنا بوثائق إرســــاليات األســــمنت التي خرجت من املصــــنع إىل 

ورقم الســـيارة والكمية والتاريخ، حيث تبين  معبر العوجا، وكانت تتضـــمن اســـم الســـائق
أنــــه يف الفترة بين نهــــايــــة تشـــــــــــرين األول/أكتوبر العــــام املــــاضـــــــــــي، وبــــدايــــة كــــانون 

طناً من  1440األول/ديســــــمبر، تم تصــــــدير كميات أســــــمنت ضــــــخمة إلســــــرائيل إجماليها 
األسمنت السائب غير املكيس. وهذه الكمية نقلت بواسطة سيارات شركة واحدة بخالف 
ما نقل بواســــــطة شــــــركات أُخرى. قبل أن نلتقي مع عصــــــام هذا، التقينا مع ممثل شــــــركة 

  .جمعة قنديل الطريفي يف القاهرة
 من هو جمعة قنديل الطريفي..؟  
ســــارات، وهو من أقارب جميل الطريفي هو تاجر فلســــطيني يملك مصــــانع أســــمنت وك 

وزير الشــــــؤون املدنية يف الســــــلطة الفلســــــطينية، وشــــــريك ســــــابق جلمال الطريفي شــــــقيق 
الوزير يف مكتب جتاري بالقاهرة يديره شــــــــــخص اســــــــــمه وليد العمري.. وهو ابن فخري 
العمري الذي اســـــــــتشـــــــــهد مع صـــــــــالح خلف وهايل عبد احلميد عضـــــــــوي اللجنة املركزية 

وقــد زرنــا العمري وجلســـــــــــنــا معــه، وقــد . 1991الــذين قتلوا يف تونس مطلع  "فتح"حلركــة 
روى لنا ما يلي: كنا نتعامل يف البداية مع شـــــــــــخص اســـــــــــمه (أبو أســـــــــــامة) جمال بركة 
(شـــــــركة انتصـــــــار بركة) وهي مســـــــجلة يف كل من فلســـــــطين ومصـــــــر، حيث كنا نشـــــــتري 

مية إىل جمعة قنديل األســــمنت من مصــــر ونرســــله إىل فلســــطين حيث نســــلم جزءاً من الك
الطريفي.. أي أن جمعة مل يكن يســـــــــتورد أســـــــــمنتاً بشـــــــــكل مباشـــــــــر. وإجمايل الكمية التي 

ألف طن جلمعة قنديل  16ألف طن، ورد منها حوايل  27استوردها (أبو أسامة) بركة هي 
آالف طن حدثت مشـــــــــــكلة بين جميل وأبو أســــــــــــامة  8-7الطريفي، وتبقت كمية مقدارها 

ي ذهبت إليها. وقد شـــــــــك العمري أن هذه الكمية ذهبت لإلســـــــــرائيليين، بشـــــــــأن اجلهة الت
فأوقف التعامل مع أبو أســـــــــــامة. وعندها بدأ جمعة قنديل الطريفي يبحث عن ترخيص 
خاص به يؤهله جللب األســـــمنت بشـــــكل مباشـــــر من مصـــــر. وقد تقدم بطلب رخصـــــة إىل 

، حيث حصــــل عليها 0032وزارة االقتصــــاد الوطني يف رام الله يف شــــهر أيلول/ســــبتمبر 
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بصـــــعوبة، إذ طلب منه الذهاب إىل مؤســـــســـــة املواصـــــفات واملقاييس ويســـــلم عينات من 
األســـــــــمنت املصـــــــــري الذي يعتزم اســـــــــتيراده ليتم فحصـــــــــها يف األردن، ثم ليحصـــــــــل من 
مؤســســة املواصــفات واملقاييس الفلســطينية على شــهادة إجازة. وقد اســتغرقت املعاملة 

أنه كان طلب اســــــــــتيراد كمية مقدارها خمســــــــــون ألف طن. ويف  فترة زمنية طويلة، علماً
النهاية أبلغ أن الكوتا الفلســــــــطينية ال تســــــــمح باســــــــتيراد هذه الكمية، وتم خفضــــــــها إىل 

  .عشرين ألف طن، ووفق له عليها بعد قرابة الشهرين
أمّا جمال الطريفي شقيق جميل الطريفي فقد تقدم بطلب رخصة استيراد بعد فترة 

م طلب جمعة قنديل الطريفي، وحصــــــــــــل عليها يف ذات اليوم دون الرجوع ألي من تقدي
  .جهة خارج الوزارة

بدورنا سألنا مؤسسة املواصفات واملقاييس عن كيفية حدوث ذلك، فتلقينا إجابة 
  .مفادها أن هذه الرخصة صدرت عن وزارة االقتصاد الوطني بالرغم عن املؤسسة

 كيف..؟  
هو الســــــؤال الكبير الذي مل جند إجابة له. وكذلك جمال الطريفي مل يشــــــرحوا لنا. وهذا  

  .مل يجب عليه
 هل تعتقدون أن وزير االقتصاد سهل له األمر..؟  
  .قد يكون، وقد يكون أي طرف آخر. ال معلومات لدينا 

يضــــــيف وليد العمري أن األمن املصــــــري اســــــتدعاه بعد نشــــــر التحقيقات الصــــــحفية 
كأمن مصـــــــري ال يســـــــتطيع التحدث مع الســـــــلطة الفلســـــــطينية  حول القضـــــــية، وأبلغه أنه

  .بشكل مباشر حول هذا األمر

  رسالة مصرية لقريع
 ملاذا..؟  
  .ال أدري. هذا ما سمعته منه 

املهم أن وليد العمري كلف ووافق على نقل رســـــــالة إىل الســـــــلطة الفلســـــــطينية حيث 
(أبو عالء رئيس حضـــــــــــر شـــــــــــخص من األمن املصـــــــــــري والتقى مــدير مكتــب أحمــد قريع 

الوزراء) وأبلغه أن جزءاً من األســـــــــــمنت املصـــــــــــري الذي يتم اســـــــــــتيراده يذهب إىل اجلدار 
  .اإلسرائيلي

يقول عبد احلفيظ نوفل مدير عام وزارة االقتصـــــــــــاد الوطني إن أبو عالء اســـــــــــتدعاه 
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وطلب منه أن يشـــــرح له حقيقة األمر. فبادر نوفل من فوره إىل توجيه كتاب رســـــمي إىل 
بني ســـــــــويف لألســـــــــمنت يف مصـــــــــر بوقف رخص كل من جمعة قنديل الطريفي  مصـــــــــنع

وجمال الطريفي. وقد أبلغ نوفل أبو عالء بعدم وجود مشـــــــــــكلة، وأن الوزارة أوقفت كل 
  .التراخيص من قبيل إجراءات احليطة واحلذر

بعد لقائنا مع وليد العمري، التقينا ثانية مع عصـــــــام، صـــــــاحب شـــــــركة النقل الذي 
ئق تتعلق بإرساليات األسمنت. وأثناء جلوسنا معه تلقى اتصاالً هاتفياً من زودنا بوثا

. ماهر أبلغ  شـــــــــــخص اســـــــــــمه ماهر مبروك وكيل جمال الطريفي، ووكيل بلنســـــــــــكي معاً
. "موضــــــوعك منتهي وســــــندفع املبلغ املتفق عليه"عصــــــام، الذي أســــــمعنا نص املكاملة، 

رين دقيقة تلقى اتصـــــاالً آخر، كان أجابه عصـــــام: أنا أريد أن يحدثني معلمك. وبعد عشـــــ
يف هــذه املرة من جمــال الطريفي، وقــد أســـــــــــمعنــا هــذه املكــاملــة أيضــــــــــــاً، التي قــال فيهــا 

. ومل نكن نحن "أنــت ال تعرفني.. على رقبتي إين ســـــــــــــأدفع لــك مــا التزمــت بــه"الطريفي: 
نعرف صـــــــــــوت جمال الطريفي، لكن عصــــــــــــام هو الذي أبلغنا باســـــــــــم حمدثه، ويف هذه 

بدأت شــــكوكنا تتحول إىل يقين، خاصــــة أن عصــــام شــــرح لنا أن جمال الطريفي  اللحظة
يريـد أن يـدفع لـه مبلغ عشـــــــــــرة آالف دوالر مقـابـل أن يقـدم لنـا كلجنـة حتقيق معلومـات 
مضـــــــــــللــة، تفيــد أن كــل اســـــــــــتيراد شـــــــــــركــة جمــال الطريفي يــذهــب إىل أراضـــــــــــي الســـــــــــلطــة 

ســـــرائيل بواســـــطة بلنســـــكي. وقد الفلســـــطينية. لكن عصـــــام أكد لنا أن كل الكمية تذهب إل
زودنا بصـــــور عن إدخاالت بنكية يف فرع أحد البنوك يف حي التوفيقية يف القاهرة من 
قبل كل من جمال الطريفي وبلنســـــكي يف حســـــاب مصـــــنع األســـــمنت لدى هذا البنك. وقد 

  :سألنا عصام عن كيفية تسريب األسمنت لإلسرائيليين فشرح لنا قائالً
الفلســــــــــطينية للمصــــــــــنع املصــــــــــري، حيث يتم نقل الكمية  تقدم رخصــــــــــة االســــــــــتيراد

املصـــرح بها إىل معبر العوجا بين مصـــر وإســـرائيل، ومن هناك ينقل إىل منطقة نتســـانا 
داخل احلدود اإلســرائيلية، وال وجود فلســطيني فيها. وقبيل دخول األســمنت إىل نتســانا 

تحميلها كي الذي يقوم بيتم تغيير امللكية من اســـم الشـــركة الفلســـطينية إىل شـــركة بلنســـ
  .وإدخالها إىل إسرائيل. وهذا ما ثبت له صحته

  ما هي الفترة التي تم خاللها تزويد إســـــــرائيل بأســـــــمنت مصـــــــري عن طريق وســـــــطاء
  فلسطينيين..؟

وقبل ذلك كان . 2004 إىل آذار/مارس 2003حدث ذلك خالل الفترة من أيلول/سبتمبر  
  .إسرائيل بشكل مباشريتم استيراد األسمنت املصري إىل 

وأود أن ألفت هنا إىل أن التعامل مع األســــــمنت كان يخضــــــع يف فلســــــطين الحتكار 
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شــــركة اخلدمات الفلســــطينية التي يرئســــها خالد ســــالم املســــتشــــار االقتصــــادي للرئيس 
ياســر عرفات، حيث كان يحتكر شــراء األســمنت من مصــنع نيشــر اإلســرائيلي، ومن مصــر 

ن مســــموحاً ألي جهة أُخرى أن تســــتورد األســــمنت. غير أنه حتت واألردن وتركيا. ومل يك
شـــــــعار وقف االحتكار فتح ســـــــوق االســـــــتيراد أمام األســـــــمنت، دون اإلخالل ببقاء ســـــــالم 
الوكيل الوحيد للمصـــنع اإلســـرائيلي حيث ال يحق ألي كان الشـــراء من هذا املصـــنع دون 

منت من األردن. وهذا يدعو موافقته. كما أنه بقي مســـــــــيطراً بمفرده على اســـــــــتيراد األســـــــــ
للتســــــاؤل عن أســــــباب فتح باب التنافس واالســــــتيراد فقط من مصــــــر..؟! وقد بلغ جمموع 

ألف  420أذونات االســـــتيراد التي صـــــدرت خالل هذه الفترة لصـــــالح شـــــركات فلســـــطينية 
ت إســـــــرائيل النظر عن اســـــــتيراد أســـــــمنت لها  طن. كما أنه يدعو للتســـــــاؤل عن كيف غضـــــــّ

لســـطينية بخالف االتفاقية االقتصـــادية التي حتظر اســـتيراد شـــركات بواســـطة شـــركات ف
  فلسطينية ألي سلعة إىل إسرائيل..؟

وهنا أود أن ألفت إىل أن مصــــــــــــانع األســـــــــــمنت املصـــــــــــرية تبيع إنتاجها لشـــــــــــركات 
فلســـــطينية بأســـــعار خمفضـــــة بهدف مســـــاعدة الشـــــعب الفلســـــطيني على البناء والتعمير، 

دوالراً للغير، مع إعفاء  26دوالراً بدالً من  22ين بمبلغ حيث يبيعون طن األسمنت لفلسط
  .من الضرائب

كما أريد أن ألفت إىل أنه يف الوقت الذي كان يتم فيه اســـتيراد األســـمنت من األردن 
وتركيا ومصـــر، وبكميات كبيرة جداً تزيد عن حاجة الســـوق الفلســـطيني، كانت األســـعار 

يشـــــهد خموالً يف عملية البناء جراء األوضـــــاع  ترتفع يف هذا الســـــوق الذي كان وال يزال
  .األمنية

وكان الفتاً لنا أن شـــــــــــركة جمال الطريفي اشـــــــــــترت يف ذات الفترة كمية أســـــــــــمنت 
  .صغيرة من مصنع نيشر اإلسرائيلي، بهدف التضليل كما يبدو

  ما هي االنطباعات التي عدتم بها من القاهرة..؟ ما هي اجلهات املتورطة يف هذه
  .؟القضية.

عدنا بأســـماء شـــركات حمددة هي: شـــركة انتصـــار بركة، شـــركة جمال بركة (زوجها)،  
شــــــــــركة جمعة قنديل الطريفي، وشــــــــــركة الطريفي للباطون اجلاهز التي يرئســــــــــها جمال 
الطريفي، وشــــــقيقه الوزير جميل شــــــريك فيها. وكانت لدينا بعض الشــــــكوك حول شــــــركة 

التي تبين لنا بعد اجللوس مع أصــــحابها  أُخرى حتمل اســــماً مشــــابهاً وهو شــــركة بركة،
أنها تســـتورد أســـمنتاً من مصـــنع الســـويس إىل قطاع غزة. وهذه الشـــركة فيها شـــريك هو 
شـــقيق العقيد حممد دحالن وزير الشـــؤون األمنية الســـابق. ومل يثبت لنا أن هذه الشـــركة 
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  .تزود إسرائيل باألسمنت

  األسمنت واجلدار
 األسمنت املهرب إلسرائيل يف إنشاء جدار الفصل..؟ هل ثبت لكم استخدام إسرائيل  
مل يثبت لنا ذلك لعدم توفر إمكانات كافية لنا تســــــــــــاعدنا يف التحقيق. فنحن لســـــــــــنا  

. لكنه ثبت لنا بشــــــــكل قطعي ذهاب هذا األســــــــمنت إىل الســــــــوق اإلســــــــرائيلي،  جهازاً أمنياً
وحتى إن مل يذهب إىل وهذا يعني أن جزءاً منه ذهب بشـــــــــــكل أو بآخر إلنشــــــــــــاء اجلدار. 

اجلدار فإنه لبّى حاجات الســــــــوق اإلســــــــرائيلي التي يشــــــــكل اجلدار واملســــــــتوطنات اجلزء 
  .األساس منها

أريـــد أن أقول إنـــه يوجـــد لـــدينـــا تقرير مقـــدم من جرار القـــدوة رئيس هيئـــة الرقـــابـــة 
الفلســـــــــــطينية (أعلى هيئة رقابية يف الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية)، وهو خال الرئيس ياســـــــــــر 

وموجــه للرئيس عرفــات، يقول يف بنــده الثــالــث إنــه  2003/11/9ت، ويحمــل تــاريخ عرفــا
تبين أن األســـمنت الذي يهرب من معبر العوجا يذهب إىل اجلانب اإلســـرائيلي ويســـتخدم 

  .يف بناء صبات باطونية جلدار الفصل العنصري
 ما اإلجراء الذي اتخذه الرئيس يف ضوء هذا التقرير..؟  
س مل يحرك ساكناً يف هذا املوضوع. ورغم أننا ال نثق كثيراً بتقارير لألسف إن الرئي 

هيئة الرقابة، ألن رئيســـــــــها يرفض حتى اآلن التعاون مع اجمللس التشـــــــــريعي، ويكتفي 
بتقــــديم تقــــارير الهيئــــة فقط للرئيس، إالّ إننــــا نعتبر هــــذا التقرير دليالً على اســـــــــــتخــــدام 

ترف لنا جرار القدوة بصــــحة التقرير الصــــادر األســــمنت املصــــري يف بناء اجلدار. وقد اع
  .عند سؤاله عنه

 ماذا فعلتم بعد عودتكم لفلسطين..؟  
التقينــا فوراً مع أحمــد قريع رئيس الوزراء، وأبلغنــاه أن قضـــــــــــيــة األســـــــــــمنــت تفــاقمــت،  

وشــــرحنا له التفاصــــيل. وأشــــرنا إىل الزج باســــمه يف تقرير القناة اإلســــرائيلية العاشــــرة، 
أنا جاهز "تمع إليه، كما اســـــــــــتمع إىل رد اللجنة بهذا الشــــــــــــأن. وأضــــــــــــاف: فقال أنه اســـــــــــ

  !.."للتحقيق يف أي وقت حتددوه
أجبناه بأننا نتحدث عن األســـــــمنت املصـــــــري، وليس عن اخللطات األســـــــمنتية التي 
تنــاولهــا تقرير التلفزيون اإلســـــــــــرائيلي. وطلبنــا منــه أن يزودنــا بمــا لــديــه من معلومــات. 

غني عبر اتصـــــــال هاتفي أجريته معه من القاهرة حين كان يف روما، وكان أبو عالء أبل



ة الملف   ١١٣)، ص ٢٠٠٤(صیف  ٥٩، العدد ١٥المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین

 

٩ 

 

حيث أبلغني بوجود ملف لديه حول هذه القضـــــــــــية. وقد زودين بهذا امللف الذي يحتوي 
على رســــالة الوزير ماهر املصــــري حول الوضــــع، وهي موجهة لرئيس الوزراء، ورســــالة 

شــــــريعي، وقرار املصــــــري موجهة من ماهر املصــــــري للجنة االقتصــــــادية يف اجمللس الت
  .تشكيل جلنة حتقيق ثالثية برئاسة صبحي أبو شعيرة

وقـــد أجرت هـــذه اللجنـــة حتقيقـــاً بمشـــــــــــــاركـــة وزارة املـــاليـــة، تم خاللـــه االســـــــــــتمـــاع 
لشــهادات املعنيين بهذه القضــية. وتتطرق حتقيقات هذه اللجنة إىل كيفية تشــكيل جلنة 

 تقريراً يفيد أن كمية األسمنت التي دخلتالكوتا الفلسطينية يف وزارة االقتصاد، وتورد 
طناً وقد دخلت أراضـــــــي الســـــــلطة الفلســـــــطينية.  1430أراضـــــــي الســـــــلطة الفلســـــــطينية هي 

ويحمل التقرير توقيع عبد احلفيظ نوفل مدير عام وزارة االقتصـــــاد الوطني، علماً أنه مل 
. وتب رير ين أن التقيكن موجوداً يف حينه داخل األراضي الفلسطينية، حيث كان مسافراً

موقع فعلياً من قبل املوظف أيمن شهوان الذي وضع خاتم الوزارة على التقرير وأرسله 
إىل مصـــنع أســـمنت بني ســـويف بهدف نفي تســـرب األســـمنت املســـتورد من هذا املصـــنع 
إلســــــــــرائيل. وقد كان هذا املوظف يعمل يف االرتباط مع اجلانب اإلســــــــــرائيلي مع الوزير 

ل أيمن إن جمـــــال الطريفي شـــــــــــقيق الوزير هو الـــــذي أماله نص جميـــــل الطريفي. ويقو
  !..التقرير، وطلب منه التوقيع عليه ومهره بخاتم الوزارة

وقد علمنا خالل التحقيقات التي أجريناها أن عبد احلفيظ نوفل ســـــــــــافر بدوره إىل 
مصــــر يف ظروف جتلب الشــــبهة. إذ يقول أنه عندما كان متوجهاً إىل دبي للمشــــاركة يف 

تمر انعقــد هنــاك، التقى عمــاد الفــالوجي، الوزير الســـــــــــــابق، عنــد اجلســـــــــــر املؤدي إىل مؤ
األردن، حيث أبلغه الفالوجي أنه ذاهب إىل مصر ليمثل فلسطين، فرد عليه نوفل ما دام 
األمر كذلك، فأنا ســـــــــــأذهب إىل مصـــــــــــر لغايات الترويح ولن أذهب إىل مؤتمر دبي. ويف 

القــاهرة، يقول نوفــل أنــه التقى مصــــــــــــادفــة مع جميــل  الطــائرة التي أقلتــه من عمــان إىل
الطريفي، ونزل االثنان معاً يف فندق ســـــــــــميراميس يف القاهرة، حيث كان يقيم يف ذات 
الفندق مع التاجر اإلســـــــرائيلي بلنســـــــكي وخالد ســـــــالم املســـــــتشـــــــار االقتصـــــــادي لياســـــــر 

  !..عرفات. ويدعي نوفل أن كل هذا حدث مصادفة
نت من قبيل املصــادفة، فكيف يذهب نوفل إىل القاهرة، وعلى فرض أن املســألة كا

ويتغيب عن املؤتمر املكلف بحضــــــــوره يف دبي دون أن يبلغ وزيره ماهر املصــــــــري بما 
  حدث..؟

  اعتراف الطريفي
 وماذا يقول عماد الفالوجي عن هذه القضية..؟  
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  .الفالوجي ينفي القصة من أساسها ويقول إنها كاذبة ال أساس لها 
  .جلنة التحقيق التي شكلها وزير االقتصاد إىل وجود تقصير هنا وهناكوتخلص 

إىل ذلك، ذهبنا إىل وزارة االقتصـــــــــاد الوطني وحصـــــــــلنا على نســـــــــخ من تصـــــــــاريح 
االســــتيراد التي صــــدرت بأســــماء أشــــخاص، حيث يالحظ أن كمية األســــمنت مدونة على 

بالكميات املدونة  هذه الرخص باألرقام وليس باألحرف والكلمات ما يســـــــــهل التالعب
عليها. وبعض هذه التصـــــــــــاريح غير مدون عليه تاريخ صـــــــــــدوره أو انتهائه، وبعضـــــــــــها 
مكتوب عليه بخط اليد، علماً أن األصــــــــــــل مطبوع بواســـــــــــطة الكومبيوتر، ما يؤكد وجود 

  .تزوير
بعــد االطالع على كــل ذلــك، ذهبنــا إىل الوزير جميــل الطريفي حيــث أصـــــــــــرينــا على 

جمال بوجوده. وفور دخولنا، وقبل أن نطرح الســــــالم، بادأنا جمال االلتقاء مع شــــــقيقه 
الطريفي قائالً: أريد أن أبلغكم بأن هناك شــــخصــــاً مصــــرياً اســــمه عصــــام اتصــــل بي من 
القاهرة وطلب مني أن أدفع له مبلغ عشـــــــــرة آالف دوالر عن جمعة قنديل الطريفي، وأنا 

  !.."على رقبتي وعلى راسي"أجبته قائالً: 
وقفتني هذه الرواية، خاصة وأن العالقة بين جمال الطريفي وجمعة قنديل لقد است

الطريفي أصــبحت عالقة تنافس وتزاحم وخالف، وال يعقل أن يدفع جمال ماالً بدالً عن 
جمعة، خاصة وأننا نعرف حقيقة هذه الرواية، حيث أدركت أن رواية االتصال الهاتفي 

  .يهالذي أجراه مع عصام بوجودنا قد سربت إل
 من الذي سربها له..؟  
  .ربما عصام نفسه، أو أحد آخر 
 أمل تشك يف أحد من أعضاء جلنة التحقيق..؟  
  .ال. دعنا نتجاوز هذه املسألة 

قلــت جلمــال الطريفي فوراً مــا حــدث ليس مــا تقولــه. مــا حــدث أننــا كنــا جنلس مع 
ام ال أموال له لدى عصــام حلظة اتصــالك به، وقد اســتمعنا إىل مكاملتك معه. ثم إن عصــ

جمعة قنـديل الطريفي. وأبرزت له كتابـاً من عصــــــــــــام بـذلك. ثم إنـك تتهم جمعة قنديل 
الطريفي بأنه هو الذي أثار كل هذه القضــــــية ضــــــدك، فما كرم األخالق هذا الذي يجعلك 

  ..؟!تدفع أمواالً عنه
 نت إىلوقد أربكه كالمي، وحتدثنا يف كل التفاصــــــــيل، وســــــــألته: لِمَ حتولون األســــــــم

بلنســــــــكي..؟ فأجاب أنه يفعل ذلك بهدف تخفيف اإلجراءات األمنية اإلســــــــرائيلية. لكنهم 
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قالوا يف التحقيق الذي أجرته وزارة املالية إن نقل امللكية ال يعني تخفيف اإلجراءات 
األمنية بشــــــــكل كامل. والواقع أن اإلجراءات األمنية تزداد يف هذه احلالة ألن األســــــــمنت 

  .رائيليذهب إىل إس
وســـــــــألته كيف حصـــــــــلت على رخصـــــــــة اســـــــــتيراد أســـــــــمنت يف ذات يوم تقديم الطلب 

  ".بطريقتي اخلاصة"بخالف ما حصل مع قريبك جمعة..؟ فأجاب قائالً: 
طن أســـــــمنت  1430وســـــــألته كيف جعلت املوظف أيمن شـــــــهوان يكتب ورقة تقول إن 

كتب جتاري مصــــــــــري دخلت إىل األراضــــــــــي الفلســــــــــطينية وأبرزت له ورقة مكتوبة من م
مصـــــــري موقعة من قبل شـــــــخص اســـــــمه عبد احلي تقول إن البضـــــــاعة اململوكة من قبل 
جمال الطريفي مرســـــــلة إلســـــــرائيل، وحمولة إىل منطقة اســـــــمها رأس العين يف إســـــــرائيل 

  !..لصالح بلنسكي.. فأجاب أن هذه الورقة مزورة. وعندها طلبت منه إثبات أنها مزورة
الطريفي ورقة من شــــــــخص عربي يف رأس العين مقابل هذه الورقة أحضــــــــر جمال 

يقول فيها أنه ال يعرف جمال الطريفي ومل يتعامل معه. وأراد أن يثبت بواســـــــــــطة هذه 
الورقة أنه مل يرســـــل أســـــمنتاً مصـــــرياً إلســـــرائيل. فأجبته فعالً إن هذا الرجل ال عالقة له 

  .ي عربي أصالًبك، ألن األسمنت كان يذهب إىل شركة بلنسكي التي ال يعمل فيها أ
  .هذا ما حدث يف اللقاء األول مع جمال الطريفي

 ماذا قال جميل يف هذه اجللسة..؟  
هذه قصـــــــــة تافهة يا حســـــــــن. بلنســـــــــكي الذي "جميل قال يل قبل أن نذهب إىل مصـــــــــر:  

. عالقتنا قديمة  تتحدثون عنه صديق قديم لنا، كان يحضر لنا بضاعة وينقل لنا زيوتاً
  ."كبير به، وهو ليس بتاجر

  ..لكن خالد سالم يقول كالماً آخر عن بلنسكي
 ما عالقة خالد سالم..؟  
كنـــت التقيـــت بـــه يف رام اللـــه، وقـــال يل: عنـــدمـــا حتضـــــــــــرون إىل القـــاهرة ســـــــــــــأزودكم  

بمعلومات كثيرة عن قضـــــية األســـــمنت. لكنه حين التقيناه يف القاهرة حاول أن يدخلنا 
ج ما هي قرابتك معه..؟ أجابني: إنه نســــيبي. يف متاهات. وعندها ســــألته: ناصــــر الســــرا

.. يعطيك العافية   !..فقلت له شكراً
ناصر السراج يعمل مديراً عاماً يف وزارة االقتصاد الوطني، وكانت له مشاكل مع 
الوزير ماهر املصــري، فتدخل خالد ســالم ونقله من وزارة االقتصــاد إىل وزارة الشــؤون 

وكيل وزارة مســــاعد. وبالتايل، مل تعد خلالد ســــالم املدنية عند جميل الطريفي بمنصــــب 
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  .مصلحة يف احلديث عن الطريفي
 ..؟هل خالد سالم متورط يف قضية األسمنت  
بشــــكل غير مباشــــر. هو احملتكر الوحيد لتجارة األســــمنت يف كل أراضــــي الســــلطة، وقد  

  .سمح للشركات اخلمس املذكورة باالستيراد فقط من مصر
 ملاذا..؟ 

  .ما يجب أن يقوله الناس. توجد هنا عالمة استفهامهذا  
. األمر  التقينا بعد ذلك مع وزارة املالية ودائرة اجلمارك التي قدمت لنا تفصـــــــــــيالً
الذي ال نستطيع إدراكه واستيعابه هو أن جمال الطريفي أحضر كتاباً يقول إنه بتاريخ 

) تم نقل 11/2ت التاريخ (سيارة حمملة باألسمنت املصري، ويف ذا 30دخلت  2003/11/2
جزء من هذه احلمولة إىل اخلليل ونابلس، علماً أنه ال يعقل حدوث ذلك يف مثل ظروفنا 
خالل يوم واحــد. وقــدم جمــال الطريفي فواتير مقــاصــــــــــــة بهــذه الكميــة غير حمــددة فيهــا 
نوعية البضـــــــــاعة وأنها أســـــــــمنت. وتقول هذه الفواتير إنه تم بيع هذه الكمية يف مناطق 

الضــــــــفة الغربية. وأبلغ الناس عبر كتب صــــــــادرة عنه أن هذه املادة غير احملددة يف يف 
الفواتير هي أســـــــــــمنت مصـــــــــــري!.. وهذا يعني وجود تالعب وعمليات تضـــــــــــليل يف هذه 

  .الفواتير
وبدوره وجه ماهر املصـــــــــري وزير االقتصـــــــــاد اتهامات إىل عبد احلفيظ نوفل مدير 

دد من موظفي الوزارة بالتورط يف هذه القضية، عام الوزارة، واملوظف أيمن شهوان وع
  .وتعهد بأن يحاسبهم

  مكافأة املتورطين
 ؟..   هل حاسبهم فعالً
حاســب املوظفين الصــغار، أمّا نوفل فقد تمت ترقيته إىل وكيل وزارة مســاعد بموافقة  

  !..وتوقيع الرئيس ياسر عرفات
  الصغار..؟ما هي العقوبة التي أنزلها الوزير باملوظفين  
نقل بعضــــــــــهم من وظيفة ألُخرى، ووجه إنذارات لهم..! مل تكن حماســــــــــبة يف مســــــــــتوى  

  .اجلريمة
بعد ذلك أحضـــــــر لنا شـــــــخص ما شـــــــريط فيديو كان مقدماً لرئيس الوزراء أبو عالء، 
ولألســــف قدمت نســــخة منه مع وثيقة أُخرى من شــــركة حراســــة وأمن إســــرائيلية لرئيس 
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  !..تشة. ومل يحله النتشة لنااجمللس التشريعي رفيق الن
دخلت أراضـــــــــــي الســـــــــــلطة  2003/10/30يقول التقرير املرفق بشـــــــــــريط الفيديو إنه يف 

منها إىل شـمال  11سـيارة شـاحنة حمملة باألسـمنت لعدة مرات، توجهت  13الفلسـطينية 
إســــــــــرائيل، وباتت اثنتان منها داخل إســــــــــرائيل. ويف الصــــــــــباح ذهبت إحداهما إىل رأس 

مال إســـــــــــرائيل، والثانية إىل ديمونا. وأُخرى فرغت حمولتها لدى شـــــــــــركة العين يف شـــــــــــ
  .بلنسكي

 ما مصلحة الشركة اإلسرائيلية يف تزويد السلطة الفلسطينية بهكذا وثائق..؟  
مصـــــــلحتها تكمن يف التنافس التجاري بين الشـــــــركات. يوجد تضـــــــارب مصـــــــالح بين  

لنقل العائدة لبلنســكي. وقد كان من العائدة ملصــنع نيشــر وشــركة ا "تعبوراه"شــركة نقل 
  .مصلحة نيشر نشر هذا التقرير إلخراج شركة بلنسكي من السوق

 أنتم يف جلنة التحقيق تلقيتم التقرير من شركة نيشر..؟  
  .ال. نحن تسلمنا التقرير والشريط من أحد موظفي وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني 
 هل سألتم النتشة عن هذا الشريط..؟  
أجابني بتأكيد وجود الشـــــــــريط والتقرير لديه، وقال: لو ســـــــــألتني لزودتكم بهما. ربما  

  .يكون نسي أن يحيلهما إىل اللجنة
 ولكن لِمَ تأخر إعدادكم للتقرير اخلاص بهذه القضية..؟  
لقد تباطأنا يف إعداد التقرير متعمدين، حتى ال نظلم أحداً، ونتقصــــــى احلقائق بشــــــكل  

  .تكون يف تقريرنا ثغراتصحيح، وال 
هذه قضـــــــــــية وطنية كبيرة، وأي إســـــــــــاءة ألي أحد، وأي اتهام دون دليل يمثل دعوة 
للقتــل. نحن نطــالــب النــاس بــالــذهــاب إىل جــدار الفصـــــــــــــل العنصـــــــــــري ليقــاتلوا ويموتوا، 
وعندما يكتشـــــفون فجأة أن أشـــــخاصـــــاً فلســـــطينيين يســـــاعدون يف بناء اجلدار، ســـــيكون 

على الناس الذين ســــــــــــاهموا يف عملية البناء. وبالتايل تريثنا  هناك حقد كبير، ونقمة
حتى ال نظلم أحداً، وليكون تقريرنا واضـــــــحاً، وكي يصـــــــدر يف حلظة ســـــــياســـــــية مؤاتية، 
وليس يف حلظة كان كل حديث الســــــــلطة والشــــــــعب الفلســــــــطيني فيها ضــــــــد اجلدار. كانت 

ك معركة حقيقية على هناك معركة أمام حمكمة العدل الدولية يف الهاي، وكانت هنا
األرض ضــــــــــــــد اجلـــدار. لـــذلـــك آثرنـــا تـــأجيـــل إصــــــــــــــدار التقرير حتى ال يؤثر على موقفنـــا 

  .السياسي
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  التوصيات
 ما هي التوصيات التي خلص إليها التقرير..؟  
  :توجد ثالث توصيات 

األوىل: إحالة ملف الشـــــــــــركات األربع املدانة إىل النائب العام التخاذ املقتضـــــــــــى 
لـــك لعـــدم وجود أي خمرج قـــانوين يســـــــــــمح للجنـــة بمصــــــــــــــادرة أموال هـــذه القـــانوين، وذ

  .الشركات لصالح املتضررين من اجلدار أو الفقراء
الثــانيــة: حتميــل وزير االقتصـــــــــــــاد الوطني والوزارة املســـــــــــؤوليــة الكــاملــة عن هــذه 
القضية من حيث عدم املتابعة، والتساهل يف إصدار تراخيص االستيراد وكثرة عددها، 

  .املوظفين الذين أساؤوا وحماسبة
أنا ال أســـــــــــتطيع االكتفاء بمحاســـــــــــبة موظفين صـــــــــــغار، ألن املســـــــــــؤولية ال تفوض. 
املسؤول أمام اجمللس التشريعي، أوالً وأخيراً، هو الوزير، وعليه أن يتحمل مسؤولية أي 
. وقد اعترف الوزير  تقصـــــــير، رغم علمنا أن الوزير ماهر املصـــــــري بطبيعته ليس فاســـــــداً

لس التشـــريعي أن كمية األســـمنت التي وصـــلت إىل أراضـــي الســـلطة الفلســـطينية أمام اجمل
طن. هو يعترف بمبدأ التســــريب،  500ألفاً و 14ألف طن ســــرب لإلســــرائيليين منها  65هي 

  .ونحن نختلف معه بشأن الكمية
يفترض كذلك أن نحمل األمر جمللس الوزراء بشـــــــــــكل كامل، على قاعدة تضــــــــــــامن 

  .نفيذيةوتكافل السلطة الت
  .الثالثة: التحذير من تكرار وقوع ما حدث

 أال يوجد أي دور للرئيس ياسر عرفات يف هذه القضية..؟  
مل يكن ألبي عمار أي دور يف هذه القضـــية، باســـتثناء ســـكوته لدى تلقيه تقريراً مبكراً  

ة هيئمن جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة. وبالطبع، فإن القدوة يتحمل مســــــــؤولية، ألن 
  .الرقابة مل تتابع القضية، وكذلك الرئيس ألنه مل يحاسب أحداً

 إذاً متى وكيف ستنفذ توصيات اللجنة..؟  
  .هذه املرة خمتلفة عن كل املرات وعن كل ملفات الفساد السابقة 

 .. يف هذه املرة أنا أتوقع من التجار والشركات الفلسطينية أن تبني وطناً فلسطينياً
بناء بلدنا، ال أن تقدم نصــف أراضــينا لإلســرائيليين من خالل املســاهمة أن تســاهم يف 

يف بنــــاء اجلــــدار، مقــــابــــل أربــــاح مــــاليــــة. الــــذين فعلوا ذلــــك غلّبوا مصــــــــــــــاحلهم املــــاليــــة 
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  .والشخصية على املصلحة الوطنية
لقد أصبح املوضوع موضوع رأي عام، سواء داخل فلسطين أو خارجها، وبالتايل 

  . هذه القضيةمطلوب ممارسة حزم يف
وأكرر هنا.. إذا مل تســــــــــتطع الســــــــــلطة التنفيذية أن تنفذ قرارات اجمللس التشــــــــــريعي، 
فـأعتقـد أن الشـــــــــــعـب الفلســـــــــــطيني واملتضـــــــــــررين من اجلـدار قـادرون على تنفيـذ قرارات 
اجمللس بــالطريقــة التي يرونهــا، ألنــه ال يجوز، يف هــذه املرة حتــديــداً، أن يــدفع النــاس 

فعل ذلك دفاعاً عن أراضـــيهم ضـــد اجلدار، وضـــد االســـتيطان، ويأتي الدم، وأن تدعوهم ل
  !..أحد من أبناء جلدتنا ليقبض من اإلسرائيليين ثمن هذه الدماء

هذا واقع خطير، ال يقبل الشارع الفلسطيني أن يصمت عليه. وبالتايل، فإن السلطة 
 بطريقة أوالتنفيذية والرئيس ياســـــــــــر عرفات جمبران على حماســـــــــــبة هؤالء املتورطين 

بأُخرى حتى ال نتهم مرة أُخرى أمام الرأي العام الفلســــــــــطيني أو العربي بعمل عكس ما 
  .نقوله

لقـــــد اتخـــــذنـــــا قراراً بتحريم العمـــــل يف بنـــــاء اجلـــــدار. هـــــذا القرار يشـــــــــــمـــــل العمـــــال 
الفلســـــــــــطينيين الــذين ال يجــدون وأســـــــــــرهم لقمــة خبز يــأكلونهــا. ويف نفس الوقــت، ترى 

  .ؤمنون األسمنت لبناء اجلدار. هذه مفارقة غريبة وعجيبةاملتنفذين والكبار ي
إذا رُئي عامل صــــــغير يعمل يف بناء اجلدار تهب األجهزة األمنية حلبســــــه واعتقاله، 
أمّا هؤالء، فألنهم كبار، ويتبادلون حماية بعضـــــــــــهم بعضـــــــــــاً بشـــــــــــكل دائم، فإن أحداً ال 

  !..يحاسب أحداً
  .لناس ستتوىل احملاسبة بنفسهالكني أؤكد أن هذه املرة خمتلفة، وأن ا

 ؟..   إذاً فأنت قناعتك أن السلطة لن حتاسب أحداً
تقــديري أن الســـــــــــلطــة جمبرة على أن حتــاســـــــــــــب يف هــذه املرة بــاعتبــار أن هــذا امللف  

خمتلف عن غيره، ألن الســــــــــلطة تدرك أنه يف أي حلظة يســــــــــتطيع أي عضــــــــــو يف اجمللس 
ن ســــلب اجلدار أراضــــيهم، ويطلب منهم تنفيذ التشــــريعي أن يخاطب الناس، وحتديداً الذي

قرارات اجمللس، وهم جاهزون لذلك.. لكننا نؤمن بســــــــيادة القانون والقضــــــــاء. ونتمنى، 
كمجلس تشــــريعي، أن تُنظر هذه القضــــية من قبل القضــــاء الفلســــطيني النزيه العادل، إن 

ون، حتى ال كان لدينا مثل هذا القضــــــــاء، وأنا أشــــــــك بوجوده، يف إطار من ســــــــيادة القان
  .تعم الفوضى

  .املطلوب احملاسبة، وأعتقد أنهم سيجبرون يف النهاية على احملاسبة
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  كيف ســــتحاســــب حكومة الســــلطة، املتهم رئيســــها بالتورط يف بيع خلطات أســــمنتية
  ملستوطنة جبل أبو غنيم، املتورطين يف هذه القضية..؟

 احلايل الذي يقتصر على تناول دعنا نقول إن قضية أبو عالء ليست مثارة يف التقرير 
  .قضية األسمنت املصري

 لِمَ مل تثر..؟  
هو مــــدان ألنــــه مل يتحرك منــــذ البــــدايــــة. امللف كــــان يف حوزتــــه، وكــــان يعلم بوجود  

  .القضية، لكنه مل يحرك ساكناً، ومل يحاسب أحداً
أّما فيما يخص قضـــــــــــية خلطات األســـــــــــمنت ومســـــــــــتوطنة جبل أبو غنيم، فال توجد 

لــدى جلنــة الرقــابــة يف اجمللس التشـــــــــــريعي بشــــــــــــأنهــا، ســـــــــــوى مــا يتحــدث عنــه شـــــــــــكوى 
  .اإلسرائيليون يف هذا الشأن

إذا قدمت شـــــــــــكوى نحن جاهزون ملتابعتها، وهو أبلغنا جهوزيته للتحقيق يف أي 
  .وقت نحدده

  .املطلوب منا هو إكمال امللف والتحقق من السيد أبو عالء
التي تنجم عن فتح هكــذا ملفــات. قــد نتعرض وأود أن ألفــت إىل اخملــاطر احلقيقيــة 

للتهديد. ليس ســـــهالً أن نخوض هذه التجربة يف ظل الفوضـــــى العارمة، وتمركز الفســـــاد 
وقوته من خالل حتالف الفاســــدين واملفســــدين، يف حين أن كل اآلخرين يعملون فرادى 

  .دون تعاون
 ما هي التهديدات التي تعرضتم لها..؟  
دات حقيقية باســــــــــتثناء حماولة قوات االحتالل منعنا من الســــــــــفر ال يوجد عملياً تهدي 

إىل مصــــــــــر. لكن توجد حالة حتريض تســــــــــتهدف أشــــــــــخاصــــــــــنا من قبل األطراف املعنية 
وبعض تيارات داخل الســــــلطة الفلســــــطينية. وهذا ليس جديداً، وهو ناجم عن فتحنا عدة 

، واآلن فلسطين الدويل ملفات للفساد، بدءاً من ملف سلطة النقد الفلسطينية، وملف بنك
  .ملف األسمنت

لكن حقيقةً نحن ســـــــــعداء جداً ألننا كشـــــــــفنا هذه القضـــــــــية، وحتدثنا فيها، وأي ثمن 
نــدفعــه مقــابــل ذلــك ســـــــــــيكون لنــا وليس علينــا. نحن يف النهــايــة نريــد إشـــــــــــعــار الشـــــــــــعــب 
الفلســـطيني بوجود نواب قادرين على أن يرفعوا صـــوتهم يف ظل األوضـــاع الســـيئة التي 

  .ا، ويكشفوا احلقيقة لكل الناس، ألن شعارنا كان دائماً احلق واحلقيقةنعيشه
.[.......] 
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