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�ك���د رئي�س جمل����س �د�رة �سركة �آ�سيا 
�سيل فاروق م�سطفى ر�سول بان قر�ر 
رئي����س �لوزر�ء بتق�سي���ط �ملبلغ �لذي 
يف ذم���ة �سركة ك���ورك لالت�ساالت ملدة 
خم����س �سن���و�ت وفائ���دة ن�سبته���ا %6 
ي�س���ب يف تطوي���ر �لعم���ل يف قط���اع 
�لهات���ف �لنقال ، ونا�سد ف���اروق دولة 
رئي�س �لوزر�ء ب�سم���ول �سركته  بهذ� 
�لق���ر�ر لكونه���ا عر�قي���ة ، وتع���د م���ن 
�ول �ل�س���ركات �لت���ي �دخل���ت �لهاتف 
�لنق���ال �ىل �لعر�ق ، ومتنى يف حو�ر 
�جرت���ه مع���ه �مل���دى �ن تك���ون �لروؤية 
و��سح���ة بني �ل���وز�رة وهيئة �العالم 
و�الت�س���االت  يف م�ساألة �ل�سالحيات 
و�تخ���اذ �لقر�ر�ت ودعا فاروق رئي�س 
روؤ�س���اء  م���ع  �الجتم���اع  �ىل  �لهيئ���ة 
�ىل  و�ال�ستم���اع  �لث���الث  �ل�س���ركات 
جمي���ع وجه���ات �لنظ���ر للتو�س���ل �ىل 
حل���ول جلمي���ع �مل�س���اكل �لعالق���ة مبا 

يخدم �جلميع.
ادخــل  مــن  اأول  نحــن    
اإىل  اخللــوي  الهاتــف 

العراق 
*كيف تبل���ورت لديكم فك���رة تاأ�سي�س 

�سركة �آ�سيا �سيل ومتى؟
- بد�أن���ا �لعم���ل على تاأ�سي����س �ل�سركة 
يف �لعام 1999 ، وتكللت �جلهود عن 
م�س���روع ��ستخ���د�م �لهات���ف �خللوي 
�لع���ر�ق ع���ام 2000  م���رة يف  والول 
ب�س���ورة  �ساهم���ت  �سخ�سي���ا  و�ن���ا   ،
مبا�س���رة وعل���ى �لرغ���م م���ن �حل�سار 
�ملفرو����س عل���ى �لبل���د ، بادخ���ال تلك 
�لتكنولوجي���ا والول م���رة يف تاري���خ 
منحن���ا   2003 �لع���ام  ويف  �لع���ر�ق 
تر�خي����س �لعمل يف �قلي���م كرد�ستان 
من بني �لعدي���د من �ل�سركات �ملناف�سة 
، ويف �لعام 2007 ووفق �لرت�خي�س 
�جلديدة ح�سلنا على �جازة �لعمل يف 

عموم �لعر�ق ملدة 15 عاما.

 خدمة لـ)18( حمافظة
*ه���ل ت�شمل خدمتكم جمي���ع املحافظات 

؟
-نع���م ، ونح���ن نفتخ���ر �الن بكونن���ا 
�ل�سركة �لعر�قية �لوحيدة �لتي تغطي 
خدمته���ا 18 حمافظةعر�قي���ة ، ولي�س 
ب�سهادتي و�منا ب�سه���ادة �جلميع فاأن 
خدم���ة �آ�سيا �سيل برهنت على كفاءتها 
م���ن خ���الل �لهات���ف �لنقال وهن���ا البد 
من �ال�سارة بان قط���اع �لهاتف �لنقال 
هو �جنح قط���اع خدمي ، �ذ� ما قورن 
بالقطاعات �الخ���رى كالكهرباء و�ملاء 
م���ن  وغريه���ا  و�جل�س���ور  و�لط���رق 
�لقطاعات �خلدمي���ة والتوجد مقارنة 
�لهات���ف  �لنق���ال وقط���اع  ب���ني قط���اع 
�الر�س���ي �ل���ذي تديره وت�س���رف عليه 

وز�رة �الت�ساالت.

*مبنا�شبة ذكر وزارة االت�شاالت ماهي 
امل�شاكل التي بينكم ...وما مربراتها ؟

-وز�رة �الت�ساالت بني فرتة و�خرى 
ت�س���ن حمالت هجومي���ة �لغر�س منها 
�لنيل م���ن �سركات �ملوباي���ل لغاية يف 
نف�س يعقوب و�نا �قول للقائمني على 
تل���ك �ل���وز�رة ب���دال من تل���ك �حلمالت 
عليهم �ن ير�جع���و� عملهم فمنذ �لعام 
2003 و�ىل يومن���ا هذ� �عطو� �لكثري 
م���ن �لوع���ود للمو�طن���ني وللحكوم���ة 
ب���اأن �سبك���ة �لهو�ت���ف �الر�سية خالل 
�سهور �ستعم���ل يف عموم �لبالد ولكن 
ماح�سل ه���و وعود فق���ط ومل ينفذو� 
�سيئ���ًا عل���ى �ر����س �لو�ق���ع و�ملو�طن 
�لعر�ق���ي ��سبح على در�ية ويقني بان 
�لهات���ف �لنق���ال هو �ج���دى و�نفع من 

�لهاتف �الر�سي.

  19 مليون م�شرتك 
*ه���ل لديكم �ح�سائي���ة دقيقة عن عدد 
�مل�سرتكني يف جميع �سركات �ملوبايل 

يف �لعر�ق ؟
�لعر�قي���ني  �مل�سرتك���ني  ..ع���دد  -نع���م 

يف �ل�س���ركات �لث���الث ه���و19 مليون 
عر�ق���ي وه���ذ� دلي���ل عل���ى �الف�سلي���ة 
�لت���ي يتمتع به���ا �لهاتف �لنق���ال على 
�لهات���ف �الر�سي ، و�لت���ي جاءت على 
�سب���كات  �س���وء �خلدم���ات يف  �س���وء 
�لهاتف �الر�س���ي وما �النتقاد�ت �لتي 
تتعر�س لها �سبكتنا �ال دليل على ف�سل 
يف  �الت�س���االت  وز�رة  يف  �لعامل���ني 
تنفي���ذ م�ساريعه���م وبر�جمهم �لعملية 
للنهو����س يف قطاع �الت�س���االت �لذي 

من �ساأنه �ن يخدم �ملو�طن.
وكن���ا نتمنى عل���ى �مل�سوؤولني يف تلك 
�ل���وز�رة �ن يح�س���رو� ويدعمو� عمل 
�سركاتن���ا وي�سجع���و� عمله���ا كقط���اع 
عر�ق���ي خا����س �ساه���م وي�ساه���م يف 

�بتكار �ف�سل �خلدمات للمو�طنني.
�النتق���اد�ت  تل���ك  ون���وع  *ماطبيع���ة 

و�لهجمات �لتي ذكرتها ؟
-مث���ال �ن �لوز�رة تدع���ي باأن �سركات 
تنفي���ذ  يف  تخلف���ت  �لنق���ال  �لهات���ف 
�و�م���ر حكومية تدعونا �ىل ��ستخد�م 
بو�بات �لنف���اذ �لدولية و�حلقيقة هي 
�نن���ا مل نتخل���ف وموقفهم به���ذ� �المر 
بني عل���ى خطاأ وهو حماول���ة للعودة 
باالو�م���ر  �لتزمن���ا  فنح���ن  لالحت���كار 
�حلكومي���ة وطلبنا منهم �ب���ر�م عقود 
به���ذه �مل�ساأل���ة لكنه���م مل يدعون���ا وال 
�ل�س���ركات �الخرى البر�م �لعقد فكيف 
ت�ستخدم بو�بات �لنفاذ �لدولية و�نت 

المتتلك عقودً�.

 الــوزارة تطالبنــا ب)54( 
مليار دوالر 

*لك���ن �ل���وز�رة لها م�ستحق���ات عليكم 
ماز�ل���ت غري مرفوع���ة وطالبتكم �كرث 

من مرة بدفعها ؟
-قبل فرتة �علنت �لوز�رة رقما غريبا 
ب���اأن �لغر�مات عل���ى �س���ركات �لهاتف 
�لنق���ال بلغ���ت 54 ملي���ار دوالر مل���دة 
�سن���ة و�حدة وهذ� رق���م مهول ويجب 

�ن يدخ���ل يف كت���اب غيني����س لالرقام 
�لقيا�سي���ة لغر�بته، �سركاتن���ا ماز�لت 
حتبو و�رباحها التتجاوز عدة ماليني 
م���ن �ل���دوالر�ت فمن �ي���ن تاأت���ي بهذ� 
�لرقم �خلر�يف و�ع���ده مبلغ تعجيزيًا 

وغري و�قعي.

  عتبنا على املدى 
*هن���اك م�س���اكل لك���م �ي�سا م���ع هيئة 

�العالم و�الت�ساالت ما ��سبابها ؟
-هيئة �الع���الم و�الت�ساالت �جلديدة 
تل���ك  عم���ل  لك���ون  �جلدي���دة  و�ق���ول 
�لهيئ���ة مل يفع���ل لف���رتة طويلة ، توىل 
�الخ  تنفي���ذي  كمدي���ر  �د�رته���ا  �م���ر 
بره���ان �ل�س���اوي و�ل���ذي �عرف���ه ع���ن 
�لرج���ل �ن���ه مثق���ف وحامل �سه���ادة ، 
وكان م���ن �ملفرت�س �ن يك���ون تعامله 
دقيق���ًا ، ويتع���رف يف بد�ية عمله على 
هي���كل �لهيئ���ة وطبيعة عم���ل موظفيه 
ويناق�سن���ا  �سركاتن���ا  عم���ل  وكذل���ك   ،
ب�ساأن جميع �المور ويقرر على �سوء 
�ملعلومات �لتي تكونت لديه. حتى يف 
�ملحكم���ة �لقا�س���ي ي�ستم���ع �ىل �ملتهم 
�الخ  �ن  ماح���دث  ولك���ن  و�مل�ستك���ي 
برهان �ل�ساوي �س���رح جلريدة �ملدى 
ون�سرت���ه ، وبالطب���ع عتبنا على �ملدى 
�لت���ي كان من �ملفرت����س �ن تاأخذ ر�أي 
�ل�سركات ليك���ون �ملو�طن على �طالع 
بره���ان  �الخ  وحدي���ث  وو�ف،   ت���ام 
�ل�س���اوي جاء وكانه يعم���ل يف �لهيئة 
من���ذ �سن���و�ت ونح���ن ندرك ب���ان عمل 
�لهيئة هو �لدفاع عن حقوق �ل�سركات 
وحما�سبته���ا ، ل���ذ� نتمن���ى عل���ى �الخ 
برهان �ل�ساوي ب���دال من �طالق �لتهم 
جز�ف���ا مفاحت���ة �ل�س���ركات و�الت�سال 
بها وطرح جمي���ع �ملعوقات و�مل�ساكل 
�ن وج���دت وتب���ادل �الآر�ء للو�س���ول 
�ىل حل���ول منطقي���ة م���ن �ساأنها خدمة 
�ملو�ط���ن من خ���الل تطوير عم���ل تلك 
�ل�س���ركات والب���د �ن تك���ون �سلط���ات 
�لهيئ���ة و��سح���ة الن هن���اك خلطًا بني 

�ل���وز�رة  و�سلط���ات  �خت�سا�س���ات 
و�خت�سا�سات و�سلط���ات �لهيئة �لتي 
يجب �ن تد�ف���ع عن �ل�سركات وبنف�س 
�لوق���ت تر�قب عملها م���ن �جل �جناح 

عمل هذ� �لقطاع �ملهم.
ولي�س  حقيقة  الت�شوي�س 

ذريعة 
ت���ردي  م���ن  �ملو�ط���ن  �سك���ى  *لطامل���ا 
�خلدمات يف  �سركاتكم و�لذريعة هي 
�لت�سوي�س من قبل �لقو�ت �الجنبية ؟

-ه���ذه لي�س���ت ذريع���ة و�من���ا حقيق���ة 
�لدف���اع  نوؤكده���ا وتوؤيده���ا وز�رت���ي 
و�لد�خلي���ة و�لهيئ���ة �ل�سابق���ة وكذلك 
�المري���كان �لذين �عطون���ا وثائق باأن 
�لت�سوي����س موجود ، ولك���ن ولال�سف 
�قوله���ا وز�رة �الت�س���االت تق���ول باأن 
�لت�سوي����س غ���ري موج���ود ، فه���ل م���ن 
�ملعق���ول �ن تكون جمي���ع تلك �جلهات 
مدعي���ة بت�سريحاته���ا و�حلقيق���ة هي 
فقط عن���د وز�رة �الت�ساالت ومع ذلك 
نح���ن طلبن���ا م���ن �حلكوم���ة �لعر�قية 
ب�سكل ر�سمي وعرب �العالم �ن يقومو� 
بدع���وة �سركة عاملي���ة متخ�س�سة بهذ� 
�ل�س���اأن ليعرف���و� ه���ل هن���اك ت�سوي�س 
�لت�سوي����س  م�س���در  ه���و  وم���ن  ال  �م 
فالت�سوي����س موجود يف �ماكن عديدة 
وباجهزة عمالقة و�ساحب �لت�سوي�س 
يع���رتف بذلك ولكن وز�رة �الت�ساالت 

توؤكد عدم وجوده. 

   مطالب غري قانونية 
*تاأكيدات الوزارة هل مبنية على وثائق 

او دالئل ملمو�شة ؟
-مبنية على ت�سريحات فقط و�لق�سد 
منها هو �لنيل من جناح عمل �سركات 
�لنقال يف �لبلد بعد �ن ف�سلت �لوز�رة 
به���ا  �ملنوط���ة  �مل�ساري���ع  �جن���از  يف 
فال���وز�رة �لت���ي تطالبنا مببل���غ قدره 
)54(ملي���ار دوالر وه���ي مطالب���ة غري 
قانونية ��س���ال و�ستد�ن �لوز�رة عليه 
وكن���ا نتمن���ى م���ن �ل���وز�رة �و �لهيئة 
دفع وتطوير قطاع �سركات �لنقال �ىل 
�الم���ام ولي�س ممار�س���ة عملية �الد�نة 
و�لت�سقي���ط فقط ولدين���ا دليل و��سح 
�سعر ب���ه �ملو�طن وهو عن���د �ن�سحاب 
�المري���كان ولفرتة ق�س���رية ��سبحت 

�خلدمة جيدة جد�.
م�ساأل���ة  �ثارته���ا  �لت���ي  *ما�مل�سكل���ة 
بو�بات �لنفاذ �لدولية وملاذ� �ل�سركات 

غري جادة يف تنفيذها ؟
-يف م�ساأل���ة بو�ب���ات �لنف���اذ �لدولية 
ن���ود  ومهم���ة  خط���رة  م�سال���ة  هن���اك 
�ي�ساحه���ا للر�أي �لع���ام فاالمر هوبيد 
�لفوؤ�دي���ة  �ل�سرك���ة  وبي���د  �حلكوم���ة 
وغريه���ا وهي �س���ركات �سغرية حتى 
�حلكومة غ���ري مقتنعة باجن���از عملها 
فانا ك�سركة من ي�سمن يل �ن تقدم يل 
تل���ك �جلهات نوعية �ل�سوت و�سفاءه 
وتوف���ري �حلماي���ة ل���ه ال�سيم���ا و�نه���ا 
�س���ركات جتارية تقوم بجل���ب �جهزة 

ب�سيطة ل�سمان �رباح كبرية.

م�شكلــة  معاجلــة  عليهــم 
الهاتف االر�شي 

*�ل���وز�رة �علنت عن نيته���ا بتاأ�سي�س 
�سركة نقال حكومي���ة لت�سبح �ل�سركة 

�لر�بعة كيف تنظرون �ىل �المر؟
-حل���د �الن مل ينف���ذ �الم���ر ومل ت�سدر 
�ج���ازة جدي���دة وم���ن ح���ق �حلكومة 
ل�سرك���ة  و�ج���ازة  ترخي����س  ��س���د�ر 
ر�بع���ة ،ولكن يبقى �مر مهم جد� وهو 
�ن �لقط���اع �خلا�س يف جمال خدمات 
�لهاتف �لنقال �جنح من �لقطاع �لعام 
وه���ذ� ما �ثبته عملن���ا يف هذه �ملرحلة 
م�سكل���ة  تعال���ج  �ن  وعل���ى �حلكوم���ة 
�لهات���ف �الر�سي ب���دال عن �لتفكري يف 
�سرك���ة �لهاتف �لنق���ال، �لدول���ة لديها 
وبا�ستطاعته���ا  و�لك���و�در  �الم���و�ل 
معاجلة تلك �مل�سكلة خدمة للمو�طنني. 
�ل���وز�رة تاأ�سي����س  و�ذ� كان يف ني���ة 
�سركة موباي���ل ر�بعة فيجب �ن تكون 
وف���ق �ملب���ادئ و�ال�س�س �لت���ي فتحت 
فيها �جاز�ت �ل�س���ركات �لعاملة حاليا 
فمث���ال �ذ� منحت جمانا لتل���ك �ل�سركة 
ونحن كما تعلم���ون ندفع مليار وربع 
�ملليار دوالر ملدة 15 عاما فحينها �ين 
وج���ه �ملناف�س���ة �ل�سرعي���ة بيننا وبني 

تلك �ل�سركة. 
   15 % مــن ايرادنــا العــام 

ندفعه للهيئة 
*ه���ل هن���اك ن�سبة معينة م���ن �الرباح 
تدف���ع  �ىل هيئة �الع���الم و�الت�ساالت 

ومامقد�رها ؟
-نحن ندف���ع 15%من �الير�د �لعام �ي 
من �ملبيع���ات ولي�س �لرب���ح �ىل هيئة 
�العالم و�الت�س���االت وهناك �سر�ئب 
�سهري���ة ولدين���ا �لتز�م���ات بتو�سي���ع 
جمي���ع   �ىل  ت�س���ل  بحي���ث  �ل�سبك���ة 

مناطق �لعر�ق.
�سركتك���م  يف  �مل�سرتك���ني  *ماع���دد 
وماع���دد �خلدم���ات �لت���ي تق���وم به���ا 
�آ�سي���ا �سيل وه���ل يف �لنية �ن تتجاوز 

خدماتكم خارج �لعر�ق ؟
�جل���و�ل  خدم���ة  لدين���ا  نح���ن  -�وال 
تعم���ل يف جمي���ع دول �لع���امل  ولدينا 
)21(خدمة عاملية وف���ق �لتكنولوجيا 
�حلديث���ة موجودة يف �سركتنا �ما عن 
ع���دد �مل�سرتكني يف �آ�سيا �سيل فقد بلغ 
�ليوم حو�يل �سبعة ماليني و300 �لف 

م�سرتك موزعني يف عموم �لبالد.

 )الكهرباء م�شكلة كبرية(
*غ���ر الت�شوي�ش هل من م�شاكل اخرى 

تواجهكم ؟
-لال�سف �لبع�س يح���اول �ن يتجاهل 
�ه���م م�سكل���ة يو�جهه���ا �لبل���د ونح���ن 
نع���اين منه���ا ، وهي م�سكل���ة �لكهرباء 
فنحن ك�سركة ولغر�س �د�مة خدماتنا 
للمو�طنني نق���وم با�ستخد�م )3500(
وه���ذه  �لكب���ري  �لن���وع  م���ن  مول���دة 
�ملول���د�ت حتت���اج �ىل حماي���ة ووقود 

و�د�مة وملدة 24 �ساعة .
*�لو�س���ع �المني هل �ث���ر على عملكم 

يف بع�س �ملناطق ؟
�الب���ر�ج  ع�س���ر�ت   ، ك�سرك���ة  -نح���ن 
و�ملو�ق���ع �سرب���ت ،ب���ل وبع�سه���ا مت 
�حر�ق���ه  ودفعن���ا �لعديد م���ن �ل�سهد�ء 
وكل ه���ذ� ووز�رة �الت�س���االت حت���ى 
مل تكل���ف نف�سها بكلمة تاأبني ل�سهد�ئنا 
وهي م���ن �لق�سايا �ال�سولية ، وهناك 

يف  متام���ا  دم���رت  �ملو�ق���ع  ع�س���ر�ت 
بغد�د و�ملو�سل ودياىل كلفت �ل�سركة 
ع�س���ر�ت �ملاليني من �ل���دوالر�ت ومع 
ذل���ك مل ن�سم���ع �ي م�س���وؤول بالوز�رة 
ي�سج���ب وي�ستنك���ر مثل تل���ك �العمال 
�الجر�مي���ة عل���ى �الق���ل لن�سع���ر ب���ان 
جناح عملنا هو جن���اح للجميع ولكن 
لال�س���ف مل نلح���ظ �ي �هتم���ام به���ذ� 

�ل�ساأن ...

قراراملالكي رائع 
*ما�هم م�ساريعكم �مل�ستقبلية؟

-نحن با�ستثن���اء �لفو�ئد �لتي ترتبت 
علين���ا م���ن �ملبل���غ �ملتبقي �ل���ذي قدره 
625مليون دوالر قمنا باجناز �سبكات 
�لع���ر�ق  مناط���ق  جمي���ع  يف  تو�س���ع 
وكلفنا هذ� �لتو�سع مبلغ قدره )500( 
مليون دوالر ،و90%من هذ� �ملبلغ هو 
دي���ون علينا م���ن قبل بع����س �جلهات 
و�الربع���اء �ملا�سي �سمعنا خربً� جيدً� 
ب���اأن جمل����س �ل���وزر�ء يف �جتماع���ه 
�ملرقم )41(��سدرقر�ر� بتق�سيط مبلغ 
يف  �ملتبق���ي  دوالر  �ل)625(ملي���ون 
ذم���ة �سركة كورك مل���دة خم�س �سنو�ت 
وبفائ���دة مقد�ره���ا  06%ونتمن���ى �ن 
ي�سملن���ا ه���ذ� �لق���ر�ر �لر�ئ���ع و�جليد 
لك���ون �سركتن���ا عمله���ا �سام���ل جلميع 
حمافظ���ات �لع���ر�ق ونعاين م���ن ثقل 
�لدي���ون ونح���ن و�ثق���ون م���ن عد�ل���ة 
رئي�س �ل���وزر�ء و�نا�سخ�سي���ا قابلته 
�ك���رث من م���رة وه���و من �لن���وع �لذي 
ي�ستم���ع ل���الآر�ء ويبحث ع���ن �حللول 
�ملنطقي���ة و�لو�قعي���ة وبت�س���وري �ن 
قر�ره ل�سركة ك���ورك قر�ر جيد وكبري 

يح�سب له.
ونب���ارك دول���ة رئي����س �ل���وزر�ء عليه 
ونتمنى �ن يعمم �لق���ر�ر على �سركتنا 

لكونها عر�قية �ي�سا . 

  ال�شركة مديونة 
*تق���ول �ن �ل�سرك���ة مديون���ة لبع����س 

�جلهات من هي تلك �جلهات؟
-نع���م نح���ن مديون���ون �ىل �س���ركات 
عاملية مثل �سركات ه���و�و�ي ،�سيمنز 
،نوكيا�سيمن���ز ومببال���غ كبرية نتيجة 
�نت�سارن���ا يف عم���وم �لب���الد وتطوير 
وبن���اء  مبايتو�ف���ق  �ل�سرك���ة  عم���ل 
��س����س �لبن���ى �لتحتية للبل���د ب�سورة 
�الت�س���االت  قط���اع  يف  �سحيح���ة 
�ن  �ملوق���رة  حكومتن���ا  م���ن  و�متن���ى 
تدع���م �ل�س���ركات �لوطنية عل���ى �القل 
وتدفعه���ا باالجتاه �لذي ي�سمن خدمة 
�جلمي���ع ..واليتاأت���ى ه���ذ� �لعم���ل �ال 
باللج���وء �ىل طاول���ة �حل���و�ر الز�ل���ة 
�ية معوق���ات عالقة  فنحن م���ع �ل�سيد 
وزير �الت�ساالت ومدير هيئة �العالم 
يف دعم و�لنهو�س بو�قع هذ� �لقطاع 
وتطويره واليتم جناح ذلك عن طريق 
�ملحا�سبة ولغ���ة �لتهديد و�للجوء �ىل 
�ملحاكم بذر�ئع و�تهامات غري م�ستندة 
�ىل �دل���ة الن �تباع مثل تلك �ال�ساليب 
�سي�ساهم حتى يف �بع���اد �مل�ستثمرين 
ع���ن �لعمل يف �لبالد ونح���ن لدينا يف 
�لع���ر�ق قان���ون ��ستثمار جي���د وكذلك 
يف �القليم �سي�ساهم يف تطوير ومنو 

�القت�ساد و�لتكنولوجيا يف �لبالد.
 *ه���ل لديكم تف���اوؤل بتح�سن عالقتكم 

مع وز�رة �الت�ساالت �و �لهيئة ؟
- نتمنى ذلك ، و�نا بر�أيي �ن �لوز�رة 
ت���دمي حال���ة �لهج���وم علين���ا و�ل���ذي 
�عتقده ب���ان �ل�سيد وزي���ر �الت�ساالت 
�ل���ذي �ت�سل���ت به �كرث من م���رة هناك 
م���ن يدفعه بهذ� �الجتاه  ، و�توقع بان 
�ل�سخو����س �لذي���ن يقف���ون ور�ء ذلك 
م���ن غ���ري �الخت�سا�سي���ني و�لدليل �ن 
مطالبت���ه لنا ب54 ملي���ار دوالر يثبت 
ذل���ك الن �ل�س���ركات م���اذ� ترب���ح حتى 
يطل���ب ه���ذ� �لرق���م �خلي���ايل؟ وحتى 
�ذ� �فرت�سن���ا �ننا نرب���ح مليون دوالر 
يج���ب حما�سبتن���ا �سم���ن �ملليون على 
�الق���ل وعل���ى �س���وء ذلك �ملبل���غ يجب 
عل���ى �ل�س���ركات �ع���الن �فال�سه���ا م���ن 
�الن لي����س يف �لع���ر�ق فقط و�منا يف 
�لع���امل �ي�سا و�نا بت�س���وري �ن قر�ر 
�ل�سيد رئي�س �لوزر�ء بتحديد ت�سديد 
�ملبلغ �ملتبقي بذمة �سركة كورك ي�سب 
باجت���اه تنقي���ة �الجو�ء ب���ني �لوز�رة 
و�ل�س���ركات �لعاملة خا�سة �ذ� ماطبق 
عل���ى �سركتن���ا �ي�س���ا لكونه���ا عر�قية 
عل���ى �القل وباعتبارن���ا �ول من �دخل 
�جلهاز �خللوي للعر�ق و�نا و�ثق من 
�ن جمل�س �ل���وزر�ء �سين�سف �سركتنا 
بهذ� �الم���ر و�متنى �ن تك���ون �لروؤية 
و��سحة بني �لوز�رة و�لهيئة و�طلب 
م���ن �الخ بره���ان �ل�س���اوي �ن يجتمع 
مع روؤ�س���اء و�مل�سوؤولني يف �ل�سركات 
�لث���الث وي�ستم���ع �ىل وجهات نظرهم 
ويبني له���م �ي�سا وجه���ة نظره كمدير 
للهيئة وهذ� �الم���ر باعتقادي �سي�سب 
يف م�سلح���ة �جلمي���ع .و�ذ� ماحتق���ق 
وللهيئ���ة  ل���ه  �سيح�س���ب  �الم���ر  ه���ذ� 
ويخدم من خالل���ه �حلكومة و�ل�سعب 

�لعر�قي.
                            

 )وزارة البيئة متنعنا من 
ن�شب بدالة(

�لبيئ���ة  وز�رة  رف����س  ��سب���اب  *م���ا 
مل�سروعكم بن�سب بد�لة يف بغد�د ؟

-�ن���ا ��سع ه���ذ� �الم���ر عل���ى طاولتي 
�الع���الم  وهيئ���ة  �ل���وزر�ء  جمل����س 
و�الت�س���االت فنح���ن من���ذ 18 �سه���ر� 
بغ���د�د  يف  بد�ل���ة  ن�س���ب  نح���اول 
ن�ستطي���ع م���ن خالله���ا تق���دمي خدم���ة 
ملليوين مو�طن وبع�سر�ت �ملاليني من 
�ل���دوالر�ت لك���ن وز�رة �لبيئة ترف�س 
ذل���ك حتت ذريع���ة �ن هناك ق���ر�رً� من 
جمل����س قي���ادة �لث���ورة �ل�سابق مينع 
ن�سب �لبد�الت يف بغد�د وهذ� �لقر�ر 
غ���ري مع���دل حل���د �الن ه���ل ه���ذ� يعقل 
؟و�ي مو�ط���ن ب�سيط ي�ساه���د �لعديد 
�لب���د�الت �جلدي���دة ن�سب���ت يف  م���ن 
بغد�د ومنذ 18 �سه���ر� وهم يتذرعون 
به���ذ� �لقانون ويج���ب تعديله من قبل 
�لربملان  وعلى �سرك���ة �آ�سيا�سيل فقط 
�م���ا بقية �ل�سركات ي�سم���ح لها فالهيئة 
عمل���ي  يف  �تو�س���ع  �ن  من���ي  تطل���ب 
حت���ت  ذل���ك  ترف����س  �لبيئ���ة  ووز�رة 
مربر�ت التطبقها على �جلميع وحتت 
يافط���ة قانون ملجل�س �نته���ت قر�ر�ته 
ب���ل �لغي���ت معظمه���ا وجتاوزوها يف 
عدة جم���االت فاطل���ب و�نا�سد جمل�س 
�ل���وزر�ء و�ل�س���ادة يف هيئ���ة �العالم 

و�الت�ساالت �لتدخل يف هذ� �المر.

الرمادي / ا ف ب
قال���ت م�س���ادر يف �ل�سرط���ة  ومعتقل���ون 
�سابق���ون �ن مع�سك���ر ب���وكا �س���كل مرتعا 
و�جلماع���ات  �لقاع���دة  لتنظي���م  خ�سب���ا 
�ملتطرف���ة �لت���ي ت���دور يف فلكه���ا قب���ل �ن 
�يل���ول  �المريكي���ة يف  �ل�سلط���ات  تغلق���ه 

�ملا�سي.
ويقول �بو حممد )32 عاما( من �لرمادي 
�ن »مع�سك���ر ب���وكا مدر�س���ة كان���ت تخرج 
�عد�د� كبرية م���ن �لتكفرييني و�ملتطرفني 
وغ���ري  ومق�س���ودة  مدب���رة  بطريق���ة 

ع�سو�ئية«.
وي�سيف �ل�س���اب �لذي �م�س���ى 26 �سهر� 
يف �ملع�سك���ر ويعم���ل حالي���ا باأج���ر يومي 
�ن »�لتكفريي���ني كانو� يخت���ارون �جلهلة 
و��سحاب �ل�سو�ب���ق يف �جلرمية كونهم 
�للقم���ة �ل�سائغ���ة له���م وباالم���كان �دخ���ال 

�الفكار �ملتطرفة �ىل عقولهم ب�سهولة«.
وق���د �سي���دت �لق���و�ت �المريكي���ة مع�سكر 
بوكا و�س���ط �سحر�ء قاحلة بعد �الجتياح 
ع���ام 2003. و�م�س���ى ح���و�ىل مئ���ة �لف 
معتقل فرت�ت متفاوت���ة خالل �ستة �عو�م 
بحيث بلغت �عد�دهم ذروتها مع نحو 22 
�لف���ا �لع���ام 2007. ول���دى �غالقه يف 17 
�يلول �ملا�سي، مت نقل ثمانية �الف معتقل 

�ىل مع�سكري �لتاجي  وكروبر .
م���ن جهت���ه، يك�س���ف �حل���اج �حم���د )45 
ع���ن  �ل�سابق���ني  �ملعتقل���ني  �ح���د  عام���ا( 
»دور�ت منتظم���ة د�خ���ل ق�س���م �ملت�سددين 
لتلقني �البري���اء �لفكر �لتكفريي �ملتطرف 

فيخرج���ون بعد حقبة من �لزمن متطرفني 
يحللون قت���ل �جلي�س و�ل�سرطة بو�سفهم 
مرتدين، وي�سبح �لو�حد منهم مفتيا بني 

ليلة و�سحاها«.
ويتاب���ع �حم���د �لذي ق�سى �رب���ع �سنو�ت 
يف بوكا و�طلق �سر�حه نهاية عام 2008، 
»لقد مار�س �لتكفرييون عملية غ�سل دماغ 
للجهل���ة �لذي���ن ي�سارعون ف���ور خروجهم 
�ىل �الن�سم���ام للقاع���دة وي�سبحون قتلة 
مت�سددي���ن يفت���ون بغ���ري علم �الم���ر �لذي 

�ثار ��ستغر�ب �لكثريين«.
ب���دوره، يوؤكد م�سدر رفي���ع �مل�ستوى يف 
وز�رة �لد�خلي���ة �ن »معظ���م �مل�ستب���ه بهم 
�لذي���ن �عتقلناه���م بع���د �لهج���وم �ملزدوج 
يف 19 �آب �ملا�س���ي �س���د وز�رت���ي �ملالية 
و�خلارجي���ة كانو� معروف���ني يف مع�سكر 
ب���وكا كم���ا �ن �ل�سيناري���و ذ�ت���ه تكرر يف 

�لهجوم �الخري يف 25 ت�سرين �الول«.
وتوؤك���د �و�س���اط �مني���ة �ن �النتحاري���ني 
�للذي���ن نف���ذ� هجم���ات �آب �لت���ي �دت �ىل 
مقتل ح���و�ىل مئة �سخ����س، كانا معتقلني 
يف بوكا. وينطبق �المر ذ�ته على منفذي 
هجم���ات 25 ت�سري���ن �الول عل���ى وز�رة 
�لعدل ومبنى حمافظة بغد�د ما ��سفر عن 

مقتل 153 �سخ�سا.
�ن  �خ���ر  �من���ي  ب���دوره يك�س���ف م�س���در 
»عنا�س���ر �لقاع���دة �لذي���ن كان���ت تعتقلهم 
�لقو�ت �المريكية يدخلون �ىل �ملعتقالت 
با�سم���اء وهوي���ات م���زورة، وعند �طالق 
�سر�حهم ت�سلم �لقو�ت �المريكية ملفاتهم 

لنا ومل جند �و�مر توقيف �سادرة بحقهم 
ب�سبب �لتزوير«.

وي�سي���ف »مبح����س �ل�سدف���ة، جل���ب لن���ا 
�المريكيون عدد� من �ملعتقلني تريد �طالق 
�سر�حهم و�سلمتنا �ال�سم���اء للتدقيق فيها 
ومل نعرث على �ي دليل �سدهم، لكننا قمنا 
بعر����س �سوره���م عل���ى بع����س �ملعتقلني 
�الخري���ن، فتمك���ن �حده���م م���ن �لتع���رف 
عليهم وتب���ني �نهم مطلوبون بق�سايا قتل 

و�رهاب، لكن هوياتهم مزورة«.
ويوؤك���د »وجود �لعديد م���ن �ملعتقلني لدى 
م���زورة  هوي���ات  يحمل���ون  �المريكي���ني 
بعناوين تختلف عن عناوينهم �حلقيقية، 
�ل���ذي ميكنه���م م���ن �الف���الت م���ن  �الم���ر 

�لعقاب«.
�ملعتق���الت  �د�رة  با�س���م  �ملتح���دث  و�أك���د 
�المريكي���ة ب���ر�د كيم���ربيل بح�س���ب )�أ ف 
ب( : »ع���دم تلق���ي �ي دليل  على تورط �ي 

معتقل �سابق يف هذه �لهجمات«.
من جهته، يقول �بو حممد )32 عاما( �لذي 
مت �عتقال���ه بعد �النفجار �ل���ذي ��ستهدف 
�سام���ر�ء  يف  �لع�سك���ري  �الم���ام  مرق���د 
يف �سب���اط  ع���ام 2006 �ن »�لتكفريي���ني 
يركزون على �ل�سباب �لذين تقل �عمارهم 
عن 24 عام���ا، فبمجرد و�سولهم يرحبون 
بهم بحر�رة وي�ستف�سرون منهم عن �سبب 

�عتقالهم و�رتباطاتهم �لدينية«.
وي�سي���ف »بع���د ذل���ك، يبا�س���رون بعملية 
تغي���ري �فكاره���م مب���ا فيها �ط���الق �للحى 
و�رت���د�ء مالب����س خا�س���ة به���م وكيفي���ة 

�لتعام���ل مع عنا�س���ر �حلكومة خ�سو�سا 
رج���ال �ل�سرط���ة و�جلي����س )...( مل �ك���ن 
�توقع �ن �كون هن���اك حيث يعملون على 

تغيري توجهات �لنا�س«.
عام���ا(   45( يا�س���ر  �ب���و  ي���رى  ب���دوره، 

�ل���ذي �عتق���ل بعد تفج���ري مرق���د �سامر�ء 
�ي�س���ا »�نهم يعلمون �ل�سجن���اء علنا كيف 
يتعامل���ون م���ع �لكف���ار و�همي���ة �لق�س���اء 
عليه���م و�ن نهايته���م �ستك���ون يف �جلنة« 
، م�سيف���ًا �ن »�المريكي���ني مطلعني متاما، 

مب�ساع���دة كامري�تهم و�جه���زة �لتن�ست، 
على عمليات غ�سيل �لدماغ �لتي يقوم بها 
عنا�سر �لقاعدة«. لك���ن كيمربيل يوؤكد �ن 
»مر�ك���ز �العتق���ال �لتابعة لنا ه���ي �ف�سل 
�ملد�ر�س مل�ساعدة �ملحتجزين على �لنجاح 

يف �ملجتمع«.
ويختم قائ���ال »يتم ف�س���ل �ملحتجزين عن 
�ملعتقل���ني �الك���رث تطرفا النن���ا ال نريدهم 
�ن يتاثرو� مبن ي�سعون �ىل �سن هجمات 

�سد �ل�سعب �لعر�قي وقو�ت �لتحالف«.

م���ع�������ص���ك���ر ب����وك����ا م����رت����ع خ�������ص���ب ل���ت���ن���ظ���ي���م ال����ق����اع����دة

حاوره : يو�شف املحمداوي

رئي�س جمل�س ادارة اآ�شيا �شيل يف حوار خا�س للمدى

ر�صول : �صركتنا اأول من اأدخل الهاتف النقال 
اإىل العراق

معتقلون

فاروق م�شطفى مع املحرر


