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امالك اليهود جممدة 
القانون  وح�����س��ب  ال��ي��ه��ود  الم����اك  *ب��ال��ن�����س��ب��ة 
جممدة، ولكن هناك عقارات مت اال�ستياء عليها 

بدعاوى مزورة؟ 
 )191( القانون  مبوجب  اليهود  اماك  تعترب   -
جممدة، لكن البع�ض قام بتزوير هوية االحوال 
املدنية وكذلك �سهادة اجلن�سية والوكالة املقدمة 
يهودية  ديانتها   ان  ا�سا�ض  على  املحامني  اىل 
وحتولت اىل م�سيحية او �سابئية ، وياأتي وكيل 
املدعي الذي الوجود له ا�سًا ويرفع احلظر عن 

العقار. 
*كيف عاجلتم هذا االمر؟ 

-ب�سدد تلك الق�سايا كانت حركتنا �سريعة جدًا، 
باأن  الق�سائية واحطناهم علمًا  اللجان  وفاحتنا 
الوثائق  على  واطلعناهم  يهودية  العقارات  تلك 

التي تثبت ذلك، من اجل رد تلك الدعوى.
كدعاوى )و. �ض. �ض(  والبالغ مبلغ تعوي�سها 
ودعاوى   ، دينار  مليار    )11.293.410.000(
، وكان  ���ض. ي(   . ���ض( و) ج  ر.  املدعيتني )ف. 
تعوي�سها،  امل�سادقة على  قرار  باالمكان �سدور 
لوال اكت�ساف اجلرمية احلا�سلة من قبل مكتبنا، 
وجمل�ض  النزاهة  هيئة  اىل  الق�سية  احالة  ومت 

الق�ساء االعلى. 

التعوي�ض عن عقار مل ي�سادر ا�ساًل 
*كم عدد الدعاوى التي ح�سمت وعو�ست وهي 

لي�ست من اخت�سا�ض الهيئة؟ 
اعيد  ام��ا   ، جميعها  دع���وى   )13( ال���  -ب��ح��دود 
الدعوى  مثًا  تعوي�سهم،  مت  او  للمدعني  العقار 
املرقمة )490012( غري م�سمولة بقانون الهيئة 
، ومت اعادة العقار للمدعني والبالغة قيمته )17( 
االمامني  مرقدي  ق��رب  يقع  لكونه  دينار  مليار 
ال�سام،  عليهما  اجل��واد  وحممد  الكاظم  مو�سى 
علمًا ان حمكمة البداءة �سبق وان ا�سدرت قرارًا 
بخ�سو�ض ذلك العقار يق�سي برد دعوى املدعني 
و�سدق ذلك الرد من قبل الهيئة املو�سعة حينها، 
جرمية  اأنها  علمًا  تعوي�سها  مت  دع��وى  وهناك 
اقت�سادية ومت �سموله بالعفو العام، حيث متت 
رقم  التجارة  تنظيم  لقانون  ا�ستنادًا  حماكمته 
)20( ل�سنة 1970 ، وبالفعل مت تعوي�ض املدعي 
مليار   )7.939.973.500( مببلغ  )اأ.اأ.������ض( 
دينار علما ان املحامي وكيل املدعي يف الدعوى 
ا�سافة  م���زورة،  و�سهادته  ال�سفة  لتلك  منتحل 
املالية  ل����وزارة  ي�����س��ادر  مل  ال��ع��ق��ار  ان  ذل��ك  اىل 
الدعوى، وعن  املقدمة يف  اال�ست�سهادات  ح�سب 
تعوي�ض املدعي باملبلغ ياأتي يف جميع االحوال 
اقيمت  الدعوى  ان  وذل��ك  العام،  باملال  م�سا�سًا 
على عقار مل ي�سادر ا�سًا، وامنا �سودرت ا�سهم 
اىل  اعيدت  عقارات  وهناك  له،  العائدة  ال�سركة 
جمعيات غري عراقية، وهذا خرق اآخر الأنه مل ترد 
العراقيني  ب�سمول غري  الهيئة  قانون  ا�سارة يف 

باحكامه. 
وبودي ان اأبني هنا للراأي العام، واأنا ال ا�ستطيع 
ان اجزم متامًا باأن التاعب الذي ح�سل هو من 
الدامغ  الدليل  امتلك  ال  لكوين  الهيئة  م�سوؤولية 
لكن   ، ما يح�سل  يد يف  للهيئة  ب��اأن  يثبت  ال��ذي 
الذي اراه موؤكدًا باأن مو�سوع العقار وحماولة 
التاعب به �سينك�سف حتمًا، الأن �ساحب العقار 
على  امل�ستور  وينك�سف  يظهر  ان  الب��د  الفعلي 
الاعبني احلقيقيني واملف�سدين يف هذه امل�ساألة. 

طلب  واأجل  للمزور  التعوي�ض  دفع 
املالك احلقيقي 

*لكن هذا ال يعني باأن الهيئة لي�ض لها دورًا يف 
هذه امل�ساألة؟ 

اقيمت  دع��وى  هناك  مثًا   ، ماحظات  لدينا   -
با�سم �سخ�ض طالب بالتعوي�ض، واثناء مطالبته 
للمطالبة  املالك احلقيقي وقام برفع دعوى  ظهر 

العقار، والذي ح�سل ان املزور الذي  با�ستعادة 
املبلغ  وت�سلم  دعواه  رفعت   ، بالتعوي�ض  طالب 
املالك  بينما  دي��ن��ار  مليار   )11( م��ق��داره  ال���ذي 
ان  ذلك  وراء  وال�سبب   ، دع��واه  اجلت  احلقيقي 
خالها  من  دفع  الكوالي�ض  خلف  �سفقات  هناك 
بينما   ، دع��واه  ح�سم  يف  ا�سهموا  للذين  ام��وااًل 
م���ربرات  دع����واه حت��ت  اج��ل��ت  امل��ال��ك احلقيقي 
ا�ستحالة التنفيذ، لكون العقار م�سغواًل  من قبل 
�سماع  وبعد  ال�سيعي،  وال��وق��ف  ال��دف��اع  وزارة 
�ساحب العقار باأن هناك من قب�ض تعوي�سًا عن 
عقاره ، اثار �سجة كبرية واالن الهيئة يف موقف 

حرج وعليها ان ترفع ال�سيف بوجه املف�سدين. 

املزور حماط باحلماية  
*من هو ال�سخ�ض الذي مت تعوي�سه؟ 

الدعاوى قام بها  ع��ددًا من  ب��اأن  لنا  -ال��ذي تبني 
حمامي واحد بوكاالت من املدعني وهذا املحامي 
باحلماية..  حم��اط  وه��و  الهيئة  ي��دخ��ل  امل���زور 
جميع  يف  ال��رح��اب  ويجد  حرية  بكل  وي��دخ��ل 
التزوير  بتهمة  م��وق��وف  االن  وه��و  االق�����س��ام، 
�سواء يف الدعاوى او يف �سهادة املحاماة التي 
يدعيها، وكذلك تزوير هويته من نقابة املحامني، 
واالن نحن و�سعناه يف زاوية غري مهمة، املهم 
تلك  م��ن  ا�ستفادوا  ال��ذي��ن  امل��دع��ون  اال�سخا�ض 

املليارات. 
*كيف مت القاء القب�ض عليه؟ 

جدًا  متعاونة  النزاهة  هيئة  ان  ب�سدق  -نقولها 
بالقاء  طلبنا  رفعنا  وح��ني  اخل�����س��و���ض،  ب��ه��ذا 
عليه  التحرك  مت  امل��زور،  املحامي  على  القب�ض 
بر�سد  وق��ام��وا  النزاهة،  هيئة  قبل  من  �سريعًا 
مت  خاطفة  وبعملية  وج��وده،  ومناطق  عنوانه 
ايداعه ال�سجن، وهذا االمر �سدر اي�سًا من قبل 
تلك  عليه  عر�سنا  ان  بعد  ال��وزراء  رئي�ض  دول��ة 

الق�سايا. 
م�سمولة  وغري  مزورة  دعوى   )20(

بالقانون 
بقانون  امل�سمولة  وغري  املزورة  الدعاوى  *عدد 

الهيئة؟ 
ويبلغ  االن  ح��ت��ى  دع���وى   )20( االن  ل��دي��ن��ا   -
تعوي�سها  مت  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ة  امل��ب��ال��غ  جم��م��وع 
)107.373.111.000( مليار دينار، نحن لدينا 
ذلك  لعملنا  ونتيجة  اجل���اد،  العمل  يف  الرغبة 
انف�سنا يف حالة حرب م�ستمرة مع  فقد و�سعنا 
ادارة الهيئة، وانا منذ اكرث من عام طلبت ايقاف 
لي�ست  واال�سباب  الهيئة،  رئي�ض  عمل  وجتميد 
الهيئة،  على  كارثة  يعد  �سخ�سية وامنا وجوده 
جميع  نزيح  ازاحته..�سوف  ا�ستطعنا  ما  واذا 

املف�سدين. 
*اين دور هيئة النزاهة يف هذا املو�سوع؟ 

- دوره��ا فعال يف جانب وغري فعال يف جانب 
اآخ��ر، ولها علم جلميع االم��ور، واق��وم بتبليغها 
بكل �ساردة وواردة، وكذلك نقوم بتبليغ االمني 
تلك  و�سلتهم  ان  وبعد  ال���وزراء،  ملجل�ض  العام 
املفت�سية  ابواب  يطرقون  االن،  بداأوا  التقارير، 
وي��ع��ربون ع��ن ان��زع��اج��ه��م، وك��ذل��ك ه��ن��اك جلنة 
والتي  النواب  جمل�ض  يف  واملهجرين  الهجرة 

يراأ�سها النائب عبد اخلالق زنكنة، وهذه اللجنة 
ت�سرف على عمل الهيئة، وزودناهم باأدلة دامغة 
امل�سمولة  غري  او  املزورة  الق�سايا  بع�ض  ب�ساأن 
العامة  االمانة  توجيه  ذكر  وقد  الهيئة،  بقانون 
الدوائر  بع�ض  �سخ�ض  ال��ذي  ال���وزراء  ملجل�ض 
منها الهيئة والبنك املركزي وامانة بغداد لكرثة 

الف�ساد وال�سكاوى واخلروقات فيها. 

ذريعة ال�سفري االأمريكي 
*هل تعر�ستم اىل تهديدات او �سغوط؟ 

كمفت�ض  وان���ا  ف��ارغ��ة،  ال��ت��ه��دي��دات  تلك  -نعترب 
هذا  اىل  ام��ي��ل  وال   ، حماية  ل��دي  الت��وج��د  ع��ام 
نتيجة  هو  بكم  اللقاء  طلبت  وعندما  املو�سوع، 
وتركنا  الف�ساد،  حم��ارب��ة  يف  وح��ر���ض  ان��دف��اع 
القتل  اىل  تعر�سنا  �سواء  جانبًا،  اخلوف  عامل 
او التهديد ، فنحن ل�سنا  اف�سل من الذين ذهبوا 
علي  يجب  ه��دف  ام��ام��ي  ف��اأن��ا  للموقف،  �سهداء 
اأكن بحجم  اذا مل  او ترك املجال لغريي  تنفيذه 

امل�سوؤولية امللقاة على عاتقي. 
يف  املرفوعة  العراقية  غري  ال��دع��اوى  اه��م  *م��ا 

الهيئة؟ 
معنوية  �سخ�سيات  فهناك   ، باملليارات  -ق�سايا 
عراقية  علمية  جمعية  هناك  مثًا   ، عراقية  غري 
–امريكية لها بحدود ال�سبع دعاوى، واحدة من 
تلك الدعاوى بقيمة )22(  ملياردينار ال�ستعادة 
عقار مب�ساحة كبرية وهي االر�ض التي يقع عليها 
الزعفرانية، وهناك  التكنولوجيا يف  معهد  االن 
ال�سحاب  وقالوا  امريكا،  اىل  ذهبوا  ا�سخا�ض 
تلك اجلمعية وهم االباء الي�سوعيون يف امريكا 
ان  وي�ستطيعون  االر���ض  تلك  ا�سحاب  باأنهم   ،
القانون،  مب��وج��ب  با�سرجاعها  ي�ساعدوهم 
وبالفعل جاءوا وقدموا طلباتهم. وعند فح�سنا 
ا�ستعجال، وقد  عليها طلبات  ، وجدنا  للدعاوى 
اعرف القا�سي كرمي �سريف حينها باأن رئي�ض 
ياأتي  ال���رباك  اح��م��د  امللكية  ن��زاع��ات  ح��ل  هيئة 
يوميًا ويطالب باجناز تلك الدعاوى حتت ذريعة 
ان ال�سفري االمريكي يطالب بها ، وكذلك رئا�سة 

الوزراء.
فاجلمعية العراقية- االمريكية العلمية، امريكية 
اال�سل وتابعة للكني�سة، وتقدمت بدعوى با�سم 
منطقة  يف  ترجمة  مكتب  �ساحب  ه��و  و.اأ(   (
متثل  ال  اجلمعية  ه��ذه  ان  ووج��دن��ا  ال���ك���رادة. 
امتدادًا للجمعية ال�سابقة، وبالتايل جاء ت�سكيلها 
ب�سورة �سكلية لا�ستحواذ على مبلغ التعوي�ض 
ميكن  االم��وال  وه��ذه  دينار.  مليار   )22( البالغ 
توظيفها خلدمة املواطن من خال بناء م�ساريع 
املت�سررين  تعوي�ض  يف  ا�ستغالها  او  خدمية، 
ان  الغريب  وم��ن  ال�سابق.  النظام  م��ن  بالفعل 
ال��ه��ي��ئ��ة اىل دول  امل�����س��وؤول��ني يف  اح���د  ي��ذه��ب 
اخلليج وايران، ويعلن هناك باأنه على ا�ستعداد 
العادة ممتلكات بع�ض اخلليجيني وااليرانيني، 
تخ�ض  التي  ال��دع��اوى  االف  هناك  ان  ح��ني  يف 
العراقيني مل حت�سم ال�سيما ان قانون الهيئة يف 

اال�سا�ض �سرع من اجل املت�سرر العراقي.

ايرانيون يطالبون بالتعوي�سات
تعوي�سات  ق�����س��اي��ا  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل��ون  *ك���ي���ف 

االيرانيني؟
عراقيون  لدينا  فنحن  لايرانيني،  بالن�سبة   -
عراقيون  وهم  تبعية  ال�سابق  النظام  اعتربهم 
باال�سل، وقام باال�ستياء على اموالهم وم�سادرة 
عقاراتهم وتهجريهم. وهوؤالء م�سمولون بقرار 

الهيئة لكونهم يحملون اجلن�سية العراقية.
العديد  هناك  لكن  �سيا�سيًا،  تهجريهم  واعتبار 
من االيرانيني الميلكون اجلن�سية العراقية ومل 
هو  فقط  ميلكونه  وم��ا  �سابقًا.  عليها  يح�سلوا 
�سهادات اقامة فقط وهوؤالء اليعتربون عراقيني 

باملرة.
دعاوى  لقبول  قانوين  تكييف  اىل  ويحتاجون 
اتفاقيات  وهناك  ال�سادرة،  اموالهم  ا���س��رداد  
ال�ساأن  بهذا  العامل  وب��ل��دان  ال��ع��راق  بني  دولية 
وي��ج��ب ان ت��ك��ون ه��ي احل��ا���س��م��ة يف م��ث��ل هذا 
التي  ال��ق��رارات  م��ن  العديد  امل��و���س��وع، وه��ن��اك 
����س���درت م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة م��ت��وق��ف��ة يف دوائ���ر 
تنفيذها  ال�ستحالة  وذل���ك  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل 
لكونها غري متما�سية مع قوانني دائرة الت�سجيل 

ونحن بدورنا فاحتنا االمانة ملجل�ض الوزراء.
امل��و���س��وع اىل جمل�ض  ورف��ع��ن��ا درا���س��ت��ن��ا ع��ن 
اآليات  يحدد  قرارًا  ي�سدر  ان  ال�سورى، ونتوقع 
التعوي�سات،  يف  العراقيني  غ��ري  م��ع  التعامل 
الرغم  ع��ل��ى  ع��دم��ه،  م��ن  �سمولهم  وم��و���س��وع��ة 
يوجد  وال  ج���دًا  وا���س��ح  الهيئة  ق��ان��ون  ان  م��ن 
افتح  فلماذا  ال��ع��راق��ي��ني،  غ��ري  ي�سمل  ن�ض  فيه 
الذي  ال��وق��ت  ال��ع��راق��ي��ني يف  ل��غ��ري  االن  ال��ب��اب 
من   %  1 �سوى  معاجلة  الهيئة  فيه  ت�ستطع  مل 
ملواطنني  دعاوى  وهي  لديها  امللمو�سة  الق�سايا 
تدعو  الهيئة  ان  بلة،  الطني  زاد  وم��ا  عراقيني. 
بقانونها،  املنقولة  االم���وال  حتى  �سمول  اىل 
واحل�سابات  واال�سهم  وال�سندات  كال�سيارات 
التجارية. فنحن يف العقارات التي فيها �سندات 
ثبوتية وجدنا هناك تاعبًا، فت�سور كيف يكون 
املنقولة،  ب��االم��وال  وال��ت��زوي��ر  التاعب  حجم 
ميكن  كيف  اإذ  واالث����اث  وامل��ك��ائ��ن  كال�سيارات 

برهنة  ا�سحابها؟
* هل ح�سمت داخل الهيئة دعاوى من هذا النوع 

مثًا ؟
يكفل   بند  الهيئة،  قانون  يف  اليوجد  الأن��ه  كا   -
جند  لكن  املنقولة،  االم���وال  دع���اوى  تعوي�ض 
هذا  ملثل  متحم�سة  الهيئة  يف  االط���راف  بع�ض 
ادام���ة  اج���ل  م��ن  لتحقيقه  وت�سعى  امل��و���س��وع 
املمكن  م��ن  ال��ت��ي  وال��ت��زوي��ر  ال��ت��اع��ب  عمليات 
عدم ك�سفها، كون االموال املنقولة التي ال ميكن 

ال�سيطرة عليها.
العراقيني  ع��ق��ارات  م��ع  الهيئة  تتعامل  كيف   *
 ، التبعية  ذري��ع��ة  حت��ت  ���س��دام  هجرهم  ال��ذي��ن 

ال�سيما ان النظام وهبها الأزالمه يف حينها؟ 
-الدولة يف حينها، قامت بتخ�سي�ض تلك الدور 
ال�سكنية اىل اع�ساء احلزب مقابل مبالغ رمزية، 
بعهدة  وا�سبحت  ببيعها  قاموا  ه��وؤالء  واغلب 
مالك جديد، واي�سًا بع�ض الدور �سجلتها الدولة 
املالية  ل���وزارة  التابعة  ال��ع��ق��ارات  دائ���رة  با�سم 
املزايدة  طريق  عن  اي�سًا  باعتها  بدورها  التي 
تبقى  لكن  م��ال��ك،  م��ن  اك��رث  عليها  يتعاقب  وق��د 
الذي  احلقيقي  املالك  هما  مالكني  بني  الدعوى 
�سودرت منه الدار واملالك االخري الذي ي�سغلها، 
ففي حالة مطالبة املالك احلقيقي بالعقار �ستقوم 
يتنا�سب  ومبا  االخ��ري،  املالك  بتعوي�ض  الهيئة 
م��ن ا���س��اف��ات على ال���دار وذل��ك م��ن خ��ال جلنة 
الك�سف التي تقوم بتقدير قيمة العقار ف�سًا عن 
قيمة اال�سافات التي يجب ان يقوم بدفعها املالك 
مطالبته  ح��ال��ة  ويف  االخ���ري،  للمالك  احلقيقي 
الدار  ع��ن  بالك�سف  الهيئة  ت��ق��وم  بتعوي�سات 

وتقديرها ثم تدفع له قيمة العقار. 

مع اعادة العقار مت منح االموال 
*متى حدثت اخر دعوى مزورة او غري م�سمولة 

بقانون الهيئة؟ 
-ق��ب��ل ا���س��اب��ي��ع ح��دث��ت ه���ذه ال��دع��وى وعو�ض 
الهيئة  لقانون  خمالفتها  من  بالرغم  ا�سحابها 
وق��ب��ول��ه��ا يف ال��ل��ج��ان ال��ق��ان��ون��ي��ة اج����راء غري 
واعرا�ساتنا  ماحظاتنا  واعطينا  �سحيح، 
وخاطبنا ب�ساأن ذلك االدعاء العام وكذلك جمل�ض 

الق�ساء االعلى للطرفني، فباالم�ض �سرينا دعوتني 
ولدينا االن بحدود )23( دعوى فيها الكثري من 
املخالفات واآخر الدعاوى هي الحدى اجلمعيات 
وهي  اال���س��رف  النجف  حمافظة  يف  امل��وج��ودة 
للجمعية  امتدادًا  والتعترب  عراقية  غري  جمعية 
ومل  ل��ه��ا،  اج���ازة  ب��ا���س��دار  ق��ام��وا  لكن  ال�سابقة 
جن��د يف ال��دع��وى وث��ائ��ق و���س��ه��ادات وم��ربرات 
اعادة  وبالتايل  للجمعية،  املعنوية  لل�سخ�سية 
وكذلك   ، خاطئ  قرار  اجلمعية  ال�سحاب  العقار 
يف الدعوى خطاأ جوهري النه مع اعادة العقار 
ب�  بتعوي�سها  حق  وجه  دون  ومن  الهيئة  قامت 

)2( ملياري دينار وانا ا�ساأل هنا.
العقار، وملاذا  ال� )2( مليار دينار مع اعادة  ملاذا 

املال العام يهدر بهذه الطريقة؟ 

قرارات تعيني حتولت اإىل م�سادرة 
*هل وجدمت هناك قرارات ملجل�ض قيادة الثورة 

مزورة واعتمدت يف ح�سم بع�ض الدعاوى؟ 
الثورة  ق��ي��ادة  ملجل�ض  ق��رار  مثًا  هناك  نعم،   -
ي�سري  الدعاوى  بع�ض  يف   )458( برقم  املنحل 
يف  للقرار  عدنا  وعندما  العقار  م�����س��ادرة  اىل 
نرى   ، العراقية(  )الوقائع  الر�سمية  اجل��ري��دة 
امل�سمون يتحدث عن تعيني �سفريين يف الدولة 
الفانية او مديرا عاما وامل�سيبة ان تلك الدعاوى 
مررت  فكيف  لهم،  التعوي�سات  ودفعت  ح�سمت 
يقوم  ان  دون  من  التمييز  قا�سي  على  الدعوى 
بتدقيقها والتاأكد من �سحة وثائقها ، مثا هناك 
 ، انه م�سادرة  ا�سا�ض  املرقم )506( على  القرار 
ي�سري  الكتاب  وجدنا  لا�سول  عدنا  حني  ولكن 
يف  اال�سامي  املعهد  بناية  ا�ستثناء  وجوب  اىل 

�سامراء من اأمرها. 
خطاأ  هناك  ان  اأم  م��زورًا  بالقرار  ياأتون  *يعني 

يف اعتماد االليات من قبل الهيئة؟ 
الدعوى  �سمن  كوثيقة  ا�سًا  يقدم  مل  -ال��ق��رار 
التفا�سيل،  يف  فقط  ال��ي��ه  اال���س��ارة  مت��ت  ب��ل   ،
هناك  ان  ب��ل   ، ال��ق��رار  با�سل  املطالبة  دون  م��ن 
 ، العادية  بالطابعة  مطبوعة  ال��ق��رارات  بع�ض 
توقيع  وج���ود  دون  م��ن  ���س��دام  با�سم  وم��ذي��ل��ة 
وقفة  يتطلب  االم���ر  ه��ذا   ، ال��ق��رارات  تلك  على 
الق�ساة  بع�ض  احلنا  وق��د  ج��دي��ة،  وحما�سبة 
حما�سبتهم  لغر�ض  االعلى  الق�ساء  جمل�ض  اىل 
�سببوا  لكونهم  منهم  البع�ض  تنحية  ثم  وم��ن   ،
من  ال��دع��اوى  تلك  تعوي�ض  ج��راء  كبريًا  �سررًا 
دون الرجوع اىل وثائق وم��ربرات، امل�سكلة ان 
التاعب يتم اي�سا باأ�سابري الت�سجيل العقاري، 
اىل  بالنزول  وقمنا  هناك  اىل  بالذهاب  وقمنا 
املخازن املظلمة واملربة وجلنا ايامًا نبحث يف 
يف  اخواننا  مع  وبالتعاون  الدائمية  ال�سجات 
دعمهم  اب��دوا  الذين  العقاري  الت�سجيل  مديرية 
واخا�سهم لامر وقمنا با�ستخا�ض العديد من 
من  العديد  تزوير  وبامللمو�ض  لنثبت  الق�سايا 

الدعاوى. 
�ــســرف  نــ�ــســفــهــا  مـــلـــيـــارا   )274(

كتعوي�سات على الدعاوى املزورة 
ال��ت��ي مت  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دوائ����ر  اه���م  *م���ا 

التاعب فيها؟ 
-التاعب موجود يف اغلب الدوائر، فقد وجدنا 
العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  يف  تاعبًا  و�سخ�سنا 
واملحمودية  النجف  يف  وكذلك   ، الكاظمية  فرع 
هناك  جند  ان  كبرية  كارثة  وكرباء،  والب�سرة 
على  دينار �سرفت  مليارات   )107( بلغت  مبالغ 
الهيئة،  بقانون  او غري م�سمولة  دعاوى مزورة 
جميع  على  �سرفت  التي  التعوي�سات  ان  علما 
هي  االن  واىل   ، الهيئة  ت�سكيل  م��ن  ال��دع��اوى 
يعني  وه��ذا  فقط،  دينار  مليار   )274( بحدود 
ان التزوير ي�سكل ن�سبة 2/1 املبلغ كتعوي�سات 
ان  ويجب  رهيب  امر  وه��ذا  امل��زورة،  للدعاوى 
وغمط   ال��ع��ام  للمال  تبديد  الن��ه  ويعالج  يتابع 
الف�ساد  ل��ظ��اه��رة  وا���س��اع��ة  امل��واط��ن��ني  حل��ق��وق 
جلميع  عامة  ثقافة  جلعلها  لها  امل��ن��اخ  وت��وف��ري 

موؤ�س�سات الدولة. 

ا�ستغالل العالقات 
*اين دور رئي�ض الهيئة؟ 

-انا حتدثت مع رئي�ض الهيئة، وقلت 
له املفر�ض ان تتعاي�ض مع املواطنني 
ال�ساعة احلادية ع�سرة  ياأتي  ، ال ان 
بربجه  ويجل�ض  حمايته،  اف��راد  مع 
�سدام  او  ب��ع��دي  وي��ذك��رن��ا  ال��ع��ايل 
الهيئة  رئي�ض  وتعال،  باأنفة  ويتكلم 
اال�ستعامات  يف  ي��وج��د  ان  ي��ج��ب 
ليكون على دراية مبعاناة املواطنني 
له من  ينقل  ما  ميدانيا ال من  خال 

اطراف م�ستفيدة. 
*الية جهة ينتمي رئي�ض الهيئة؟ 

-انا ال اعرف بال�سبط ، لكن املعروف 
وا�ستغل  جهات،  بعدة  الت�سبث  عنه 
الذين  امل�سوؤولني  بع�ض  مع  عاقاته 
يف  ق�سايا  ولديهم  الح��زاب  ينتمون 
باال�سراع  يقوم  جت��ده  ل��ذا  الهيئة، 
ل�سمان دعم  الدعاوى  تلك  يف ح�سم 
منت  االمر  وهذا   ، امل�سوؤولني  اولئك 
عاقاته باال�سافة اىل ذلك هو يقوم 
بال�سرف من اجل الدعاية ال�سخ�سية 
�سركة  اىل  بف�سله  الهيئة  وحتولت 
حكومية  دائ���رة  ولي�ست  �سخ�سية 
نهائيًا،  القانون  تطبق  مل  لكونها   ،
بخرق  فعالة  م�ساهمة  ا�سهمت  ب��ل 
لي�ض  العام  امل��ال  واه���دار  القانون، 
وامنا  فقط.  التعوي�سات  مبو�سوع 
التاعب حتى يف االموال املخ�س�سة 
 )20( والبالغة  الت�سغيلية  للنفقات 
م��ل��ي��ار دي��ن��ار، ف��م��ث��ًا ي�����س��رف منها 
نفقات  لتغطية  دينار  مليون   )150(
اليدخل  وه��ذا  جماعي،  زف��اف  حفلة 
الهيئة  ع��م��ل  اخ��ت�����س��ا���س��ات  ���س��م��ن 
املالية مل تخ�س�ض االموال  ووزارة 
واقمنا  ال�سكل  ب��ه��ذا  لتهدر  للهيئة 
دعوى جزائية بهذا االمر �سد رئي�ض 
الذين  ال��ع��ر���س��ان  وح��ت��ى   ، ال��ه��ي��ئ��ة 
التقينا بهم قالوا باأن املبلغ املقرر لنا 
هو مليون ون�سف ، ولكننا مل نت�سلم 
غري )750( ، الن ما ي�سمى ب� )االبي( 
كانوا ينتظروننا اثناء �سرف ال�سك، 
زيًا  ترتدي  بدينة  وان هناك موظفة 
تقومان  اخرى  ا�سود ومعها موظفة 
العر�سان  م��ع  عليه  اتفق  م��ا  بت�سلم 
الزفاف  حفل  يف  وم�ساركتهم  ت�سلمهم  ل�سمان 
اجل��م��اع��ي، وامل�����س��األ��ة ت��ل��ك حم�����س��ورة م��ا بني 
لكونهما   ، والهيئة  الكرادة  فرع  البلدي  املجل�ض 
اجلهتني املخولتني بت�سجيل العر�سان، ولكوننا 
قمنا بك�سف تلك املمار�سات واعلناها، قام رئي�ض 
الهيئة بت�سكيل جلنة حتقيقية برئا�سة وع�سوية 
من  ميينه  يجهل  ال���ذي  ���س��ادق  ا���س��م��ه  م��وظ��ف 
لدى  فلي�ض  مهزلة  ثالث، وهذه  �سماله و�سخ�ض 
رئي�ض الهيئة �ساحية مبحا�سبة املفت�ض العام، 
وانا كنت امتنى عليه ان ي�ساركني بهذا االجناز 
ولي�ض  الف�ساد،  ح���االت  ك�سف  اىل  وي�سبقني 

طم�ض معامل اجلرمية وانكارها.  
ي�ستمر  حتى  العقود  على  زلنا  ما 

التالعب !!
*هل انتم تعملون االن وفق نظام العقود ام انكم 

موظفون حكوميون؟ 
الهيئة يف املادتني )32 و34( يفيد بان  -قانون 
املدنية  اخلدمة  لقانون  تخ�سع  ان  يجب  الهيئة 
واملاك الدائم وقانون ان�سباط موظفي الدولة، 
القانون على الورق فقط،  ولكن يف هيئتنا هذا 
وزارة  مبراجعة  نقم  ومل  �سيء،  منه  يطبق  مل 
لكون  امل��ط��ل��وب��ة،  امل��اك��ات  لتخ�سي�ض  امل��ال��ي��ة 
�سيا�سة  �سمن  اجلميع  يبقى  ان  تف�سل  الهيئة 
العقود، حتى تتحكم بها وت�سيطر على املوظفني، 
الهيئة  �سيا�سة  املوظف عن  اداء  اختلف  ما  واذا 
يف�سخ عقده ويزاح ، لذا جتد اجلميع م�سلوبي 
املعينة،  امل��رك��زي��ة  ال�����س��ي��ط��رة  ���س��م��ن  االرادة 
والمي��ك��ن ل��ل��ق��ي��ادات امل���وج���ودة يف ال��ه��ي��ئ��ة ان 
ت�ستمر يف العمل ما مل يكن لها دور يف عمليات 
النزيهة  القيادات  جند  ل��ذا   ، والتاعب  الف�ساد 
احد  مثًا  �سريعًا،  وازيحت  عملها  ت�ستمريف  مل 
املوظفني وهو من الديانة امل�سيحية حني امتنع 
عن ال�سري يف ركبهم حني طلبوا منه تنفيذ بع�ض 
النزاهة  رئي�ض  ه���دده  القانونية  غ��ري  االم���ور 
وو�سع امل�سد�ض براأ�سه ، فا�سطر اىل ترك العمل 

والهجرة خارج البلد خ�سية على حياته،

الهيئة يجب ان حتل 
*اين جتدون احلل براأيكم؟ 

حل  هيئة  ب���اأن   ، )امل���دى(  جل��ري��دة  اقولها  -ان���ا 
ان  وباأعتقادي  حل،  اىل  حتتاج  امللكية  نزاعات 
باالدلة  اثبتت  الأنها  ادارت��ه��ا،  يف  التغيري  يبداأ 
امام  ملواجهتهم  م�ستعد  وانا  فا�سدة،  ادارة  اأنها 
الربملان واجلهات امل�سوؤولة الثبات ذلك، ونحن 
ال��ن��زاه��ة واخل���ربة  ق��ي��ادة  متتلك  ب��ح��اج��ة اىل 
املواطنني  ان�����س��اف  يف  ت��ع��اىل  ال��ل��ه  وخم��اف��ة 
حلها  يتم  ان  او  احلالية،  االدارة  مكان  لياأخذوا 
الأن  تاأ�سي�سها،  عن  امل�سوؤولة  ال�سلطات  قبل  من 
املال  من  املليارات  مئات  ت�سرف  ان  الظلم  من 
العام على هيئة متار�ض الف�ساد علنا، البد  وبعد 
خم�ض �سنوات من العمل اأن نت�ساءل ماذا قدمت 
معينة،  لعنا�سر  اإي��ف��ادات  اي�سًا  �سوى  الهيئة 
خا�سة  لفئات  وم��ك��اف��اآت   ، ل��اق��ارب  وتعيينات 
و�سائل  وهناك  خيالية.  بارقام  توؤجر  وعقارات 

احتيال اخرى.
*ميكن ان تو�سح لنا البع�ض من تلك الو�سائل؟ 

املهجرين  بامور  تخت�ض  برملانية  جلنة  -هناك 
خارج العراق ومن �سمنهم املهجرون يف ايران 
امل�سادرة عقاراتهم ، وتتابع تلك اللجنة �سوؤونهم 
الهيئة بار�سال  بني فرة واخرى ويقوم رئي�ض 
لهم  وت�سرف  االيفاد  الفتة  حتت  معهم  موظفني 
ايفاد،  كمبلغ  دينار  مليون   )12( بقيمة  اج��ور 
مايني  االرب��ع��ة  الت��ت��ج��اوز  احلقيقة  يف  وه��ي 
هوؤالء  باأن  املعلومات  فو�سلتنا   ، معقول  كمبلغ 
اجلالية  فيها  ت��ك��رث  معينة  منطقة  يف  ي��ق��ف��ون 
باأن  عقاراتهم  للم�سادرة  ويقولون  العراقية، 
عقاراتهم  قيمة  عن  لتعوي�سهم  م�ستعدة  الهيئة 
العقارات،  تلك  عن  ا�ستمارات  مب��لء  ويقوموا 
زمنية  ف��رة  مت�سي  بغداد  اىل  ي��اأت��وا  ان  وبعد 
ان  ذريعة  حتت  اآخ��ر  بايفاد  ويطالبون  ق�سرية 
وهكذا   ، ناق�سة  ت�سلمناها  التي  امل�ستم�سكات 
االيفادات،  الفتة  حت��ت  الهيئة  ام���وال  ت�سرف 
ولتاأكيد ذلك فاأنه التوجد ق�سية تخ�ض العراقيني 

املهجرين قد ح�سمت يف الهيئة. 

اإدارة هيئة حل نزاعات امللكية فا�سدة

واجلهات  الربملان  اأمام  ملواجهتهم  ا�ستعداد  على  اأنا  العام:  املفت�ش 
امل�سوؤولة

بعد ان ك�سف يف احللقة االوىل التي ن�سرت اخلمي�ض املا�سي 
يوا�سل املفت�ض العام بهيئة حل نزاعات امللكية عوف عبد 

الرحمن العطار يف اجلزء الثاين من حوار) املدى (ك�سف املزيد 
من حاالت الف�ساد االداري واملايل الذي ي�سوب عمل الهيئة 

موؤكداً اأنها بحاجة اىل حل، واأن التغيري يجب ان يبداأ باإدارتها، 
الأنها وح�سب قوله ثبت باالدلة انها ادارة فا�سدة م�سيفًا باأنه 

على ا�ستعداد ملواجهتهم امام الربملان واجلهات امل�سوؤولة، ويرى 
عبد الرحمن باأنه من الظلم ان ت�سرف مئات املليارات من املال 

العام على هيئة متار�ض الف�ساد علنًا ، وبني املفت�ض اأن هناك 
العديد من العقارات عو�ست وهي غري م�سمولة بقانون الهيئة 

م�سرياً اىل الدعوى املرقمة )490012( باأنها غري م�سمولة 
بقانون الهيئة ولكن مت تعوي�ض العقار للمدعني والبالغ قيمته 

)17( مليار دينار  وعزا ارتفاع قيمته لكونه يقع قرب مرقدي  
االمامني مو�سى الكاظم وحممد اجلواد عليهما ال�سالم. وفيما 

يلي ن�ض احلوار:ـ 
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ت�سوير: مهدي اخلالدي 
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