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مهمتنا ادارية ق�سائية 
*ما اآليات وطبيعة العمل بطلبات اال�ستعجال؟ 

 ، الهيئة  يف  به  معمول  ام��ر  اال�ستعجال  -طلبات 
الق�ساء  الطلبات يف جمل�س  بتلك  كما هو معمول 
قد  امللكية  ن��زاع��ات  هيئة  ان  م��ن  بالرغم  االع��ل��ى، 
ق�سائية  طبيعة  ذات  الأن��ه��ا  امل��ح��اك��م  ع��ن  تختلف 
طابع  ذات  املحاكم  ان  حني  يف  م��زدوج��ة،  اداري���ة 
هناك  يكون  ان  يكاد  الهيئة  ويف  بحت،  ق�سائي 
ل���ذا جتد  ق�����س��ائ��ي،  اداري وه����رم  ه���رم  ه��رم��ني، 
الهيئة  رئا�سة  ب��ني  م�ستمرًا  والت�ساور  التعاون 
كهرم  التمييزية  الهيئة  ب��ني  وم���ا  اداري  ك��ه��رم 
اال�ستعجال  طلبات  م�سوغات  واحلقيقة  ق�سائي، 
ومربراتها كثرية، ويف البداية هذا املو�سوع طرح 
التداول ب�ساأنه مع دولة رئي�س  اأكرث من مرة ومت 
الوزراء، ومع االمني العام ملجل�س الوزراء، وكذلك 
 ، العالقة  ذات  واجل��ه��ات  ال���وزراء  من  الكثري  مع 
م�سكورًا  ال��وزراء  رئي�س  دول��ة  توجيهات  وكانت 
امل�ستقلة  الهيئات  ب��روؤ���س��اء  امل�����س��رك  لقائه  يف 
وال�سجناء  ال�����س��ه��داء،  ذوي  دع����اوى  تنظر  ب���اأن 
العراق  داخ��ل  واملهجرين  وذوي��ه��م،  ال�سيا�سيني 
واملهاجرين خارجه ب�سفة م�ستعجلة ، وبناًء على 
تلك التوجيهات داأبت الهيئة على �سلوك هذا النهج، 
الدعاوى،  واملربر االآخر والذي يفر�س ا�ستعجال 
العقارات  اح���د  ت��خ�����س  ال���دع���وى  ت��ك��ون  ان  ه��و 
من  ان���واع  ثالثة  وت��وج��د  االوق���اف،  تخ�س  التي 
ال�سيعي،  ال��وق��ف  دي���وان  ال��ع��راق،  يف  االوق����اف 
امل�سيحي  الوقف  ال�سني، وديوان  الوقف  وديوان 
هناك  تكون  عندما  وبالتايل  االخ��رى،  والطوائف 
خماطبات مع الهيئة لعقار يخ�س كني�سة او جامع 
الدينية وكل  املدار�س  اأو تكية وحتى  اأو ح�سينية 
تعطى  كلها  فهذه  ديني،  طابع  لها  التي  العقارات 
ب�سكل م�ستعجل. لال�سف  فيها  للنظر  �سفة خا�سة 
بع�س  العام، ورمبا هناك  املفت�س  ذكره  ما  ب�سبب 
املغر�سني الذين يحاولون  ان ي�سوروا �سيئًا اآخر، 

هولوا املو�سوع واعطي ابعاد كثرية. 
)894( دعوى م�ستعجلة 

*ما عدد الدعاوى امل�ستعجلة..؟ 
-الهيئة من بداية عملها اىل اليوم ت�سلمت )160( 
هي  امل�ستعجلة  الدعاوى  وجمموع   ، دع��وى  الف 
باالرقام  مثبتة  اح�سائية  وه��ذه  دع��وى،   )894(

والتواريخ. 
*ما ن�سبة الدعاوى املح�سومة؟ 

الف   )77( ب��ح��دود  املح�سومة  ال���دع���اوى  -ع���دد 
دعوى، ن�سبة اجناز �سنتحدث عنها الحقًا ونتحدث 
اللجنة  يف  للح�سم  بالن�سبة  ���س��واء  ب���االرق���ام 
نظرنا  ما  واذا  التمييز،  يف  احل�سم  اأو  الق�سائية 
اىل رقم الدعاوى امل�ستعجلة وجند الن�سبة المتثل 
2/1 الواحد باملئة من جمموع الدعاوى املنظورة 
خا�س  ملف  لها  يربط  دع��وى  وك��ل  الهيئة،  ام��ام 
ويربط معهد الكتاب الر�سمي الذي ي�سل من مكتب 
مكتب  اأو  العامة  االم��ان��ة  من  اأو  ال���وزراء  رئي�س 
على  املختلفة،  ال���وزارات  اأو  اجلمهورية  رئي�س 
�سبيل املثال هناك طلب  امامي من االمانة العامة 

لل�سفارة  اأر���س  تخ�سي�س  ب�ساأن  ال��وزراء  ملجل�س 
ثانويًا يف  رئي�سي ولي�س  بلد  فاليابان   ، اليابانية 
باعادة  اليابان  ترغب  وعندما  اآ�سيا،  �سرق  جنوب 
بعدًا  االم���ر  ل��ه��ذا  ف���اأن  ب��غ��داد،  يف  �سفارتها  فتح 
فاعطاء  كذلك،  واقت�ساديًا  كبريًا  وامنيًا  �سيا�سيًا 
خا�سة  دع��وى،  بح�سم  اال�ستعجال  يتطلب  العقار 
ان العقار يقع يف املنطقة اخل�سراء لظروف امنية 
متنع اليابان من فتح �سفارتها يف مكان خارج تلك 
االمر  بهذا  النظر  مت  اال�سا�س  هذا  وعلى  املنطقة، 

ب�سفة م�ستعجلة. 

طلبات حكومية موثقة 
تخ�س  ب��دع��اوى  ا�ستعجال  ط��ل��ب��ات  ه��ن��اك  *ه���ل 

م�سوؤولني او متنفذين يف الدولة؟ 
الوظيفية  ب�سفتهم  امل�سوؤولني  من  تقدم  -الطلبات 
املثال  �سبيل  على  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  ولي�س 
ه��ن��اك ط��ل��ب م���ن دائ�����رة ����س���وؤون امل��واط��ن��ني يف 
رئا�سة  دي���وان  م��ن  اآخ��ر  ال����وزراء، وطلب  جمل�س 
اجلمهورية، طلب من وزارة العلوم والتكنولوجيا 
نية  يف  بعقار  ويتعلق  ال��وزي��ر  ال�سيد  بتوقيع 
طلب  وهناك  عليه،  م�ساريعها  احد  اإقامة  ال��وزارة 
من وزارة ال�سناعة واملعادن طلب عقار الهدف منه 
امل�سروع حيوي وي�سهم  فهذا  ان�ساء معمل �سمنت 
هناك  كبري،  ب�سكل  العراقي  االقت�ساد  تطوير  يف 
جمل�س  يف  ال�سكاوى  جلنة  من  ا�ستعجال  طلبات 
النواب وكلها موثقة، امل�سحك باملو�سوع ان هناك 
وهذه  العام،  املفت�س  من  تاأتي  ا�ستعجال  طلبات 
اي�سًا موثقة ، فلدينا طلب يف تاريخ 2009/9/27 
وهذا  و2009/11/2،  و9/28،    2009/9/9 و 
عن  نتحدث  فعندما   ، بالطبع  اخت�سا�سنا  لي�س 
طلب ا�ستعجال نحن نرمي الكرة يف ملعب الهيئة 
التمييزية ، باعتبارها �سلطة ق�سائية م�ستقلة لي�س 
قد   ، تقرر  التي  عليها، وبالتايل هي  �سلطان  لدينا 
ترف�س او تقبل ، وحتى العدد الكلي الذي طرحته 
تلك  تقبل  مل  م�ستعجلة  دع��وى   )894( حل�سرتك 
اح�سائية  ل��دي��ن��ا  ول��ي�����س��ت  مبجملها،  ال���دع���اوى 
للهيئة  يعود  ح�سمها  م�ساألة  الأن  املو�سوع  بهذا 
ال�سيد  من  ج��اء  ا�ستعجال  طلب  وه��ذا  التمييزية 
ان  يقول   2009/9/9 يف  للهيئة  ال��ع��ام  املفت�س 
 )551235( ودعوتها  ذرب  مهدي  فريدة  املواطنة 
طلبها،  بنظر  بالعطف  التف�سل  يطلب  ق���ار،  ذي 
هي  ه��ذه  دع��واه��ا،  ح�سم  يف  باال�ستعجال  وكذلك 
طلبات اال�ستعجال اخلا�سة باملفت�س العام، وهناك 
على  تقيمها  ان  الدولة  تريد  ا�ستثمارية  م�ساريع 
عقارات معينة،  اأي�سًا تر�سل لنا كتب ر�سمية ت�سري 
ن�ستطيع  لكي  الفالنية  الدعوى  ح�سم  وجوب  اىل 
تخ�سي�س ذلك العقار للم�سروع الفالين، مثال ذلك 
الوزراء  امر دولة رئي�س  الذي  امل�ست�سفى االملاين 
املنطقة  يف  له  املخ�س�س  العقار  ح�سم  با�ستعجال 
ال�سهيل  طالب  ال�سهيد  دع��اوى  وكذلك  اخل�سراء، 
احد رموز املعار�سة العراقية. ولدينا كتب ر�سمية 
�سفوي  ب�سكل  نتحدث  ال  فنحن  االمر  بهذا  موثقة 
ملجل�س  تابعة  تنفيذية  جهة  نحن  ذلك  عن  ف�ساًل   ،
ود�ستوريًا  ال��وزراء  رئي�س  ال�سيد  واىل  ال��وزراء 
وم���ربرات  فامل�سوغات  ال��ن��واب   ملجل�س  تابعني 
حتى  النهاية  يف  لكن  كثرية،  اال�ستعجال  طلبات 
الهيئة  اىل  ���س��ي��ح��ال  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ى  واف��ق��ن��ا  وان 

التمييزية وهي التي تقر قبوله من عدمه. 
غري  ال��ع��ام  املفت�س  ادع�����اءات 

�سحيحة 
*ماذا تقولون بت�سريحات املفت�س العام عن وجود 

اهدار مال ودعاوى مزورة؟ 
-ما ورد يف ادع��اءات املفت�س العام غري �سحيح ، 
وجماف للحقيقة، والدليل باأنه �سخ�سيًا قام باحالة 

العديد من طلبات اال�ستعجال للهيئة التمييزية. 
الدعاوى اخلم�س الأوىل مزورة 

وثيقة  لدينا  م���زورة  دع���اوى  خم�س  هناك  *لكن 
وعليها توقيعكم تطلب فيها ا�ستعجال ح�سم احدى 

تلك الدعاوى؟ 
عنها  �ساأحتدث  اخلم�س  بالدعاوى  يتعلق  -فيما 
 )760954( ب��رق��م  االوىل  ال��دع��وى  بالتف�سيل، 
وهذه �سدر فيها قرار من اللجنة الق�سائية باإعادة 

التمييزية  الهيئة  القرار من  نق�س  ذلك  بعد  العقار 
من  ابتداء  قرارها  الق�سائية  اللجنة  ا�سدرت  ثم   ،
القرار التمييزي، ومل مييز القرار واأكت�سب القرار 
ال�سيد  اع��ر���س  امل���دة،  مب�سي  القطعية  ال��درج��ة 
ال�سباب ا�سافة اىل وظيفته اعرا�س الغري  وزير 
التدقيقات  قيد  ت��زال  م��ا  وال��دع��وى  ال��ق��رار،  على 
التمييزية، اأي انها مل تنفذ فاأين الهدر باملال العام؟ 
اكت�ساب  بعد  اال  الينفذ  فالقرار  تنفذ  مل  فالدعوى 
اللجنة  يف  ك��ان  �سواء  فالقرار  القطعية،  الدرجة 
ن�ستطيع  ال  التمييزية  الهيئة  يف  او  الق�سائية 
العام  املال  يف  الهدر  واين  التالعب  فاأين  تنفيذه، 

الذي يدعيه املفت�س العام؟ هذه الدعوى االوىل.. 
*لنذهب اىل الدعوى املزورة الثانية؟ 

مميزة  هذه   )760955( املرقمة  الثانية  -الدعوى 
لثالث مرات، وتعرف ح�سرتك اليوم من خالل

 من خالل ح�سورك مقابالت املواطنني وذكرنا ذلك 
اأكرث  املميزة  الدعوى  باأن  االعالم  اي�سًا من خالل 
من مرة تعطى اولوية، وهذا القرار مت التداول فيه 
مع ال�سيد رئي�س واع�ساء الهيئة التمييزية ومتت 
فيها  احلا�سل  والتزوير  قبلهم،  من  عليه  املوافقة 
هو �سهادة املحامي الذي توكل فيها، واملحامي مت 
وهناك  النزاهة،  هيئة  قبل  من  عليه  القب�س  القاء 

اجراءات قانونية متخذة بحقه. 
*يعني مل ي�ستلم مبالغ التعوي�س؟ 

-مل ي�ستلم والدعوى الثالثة )760956( ، الدعوى 
ا�ساًل لي�س فيها تعوي�س ، ويتحدث املفت�س العام 
عن )107( مليار والدعوى اعادة العقار وموجودة 

يف بغداد. 
التزوير حدث يف دائرة ت�سجيل 

عقاري الكاظمية 
*اال يعترب العقار اموااًل وهناك دعوى يف النجف 

مع اإعادة العقار عو�ست مبلياري دينار؟ 
-اعطينا رقم تلك الدعوى، والدعوى الوحيدة من 
�سمن اخلم�سة التي �سلمت املبالغ فيها )760692( 
مميزة  وهي   ، ا�ستعجال  طلب  فيها  ما  امل��ادة  هذه 
�سابقًا ونظرت فيها الهيئة التمييزية لكونها مميزة 

�سابقًا. 
*ل��ك��ن يف اح���دى ال��دع��اوى امل����زورة ه��ن��اك كتاب 

ا�ستعجال موقع من قبلكم؟ 
-اعطينا الكتاب وللعلم ان التزوير حدث يف دائرة 
الت�سجيل العقاري ، ونحن اكت�سفناه، بعد جميء 
باأن  لنا مفادها  املت�سرر وتقدمي �سكوى  ال�سخ�س 
عالقة  ل��ه  لي�س  التعوي�س  منح  ال���ذي  ال�سخ�س 
�سحيح،  كالمه  ب��اأن  تبني  التدقيق  وبعد  بالعقار، 
فقمنا بت�سكيل جلنة م�سركة ،واحيط ال�سيد وزير 
�سري  ب�سكل  ت�سكيلها  يف  باملو�سوع  علمًا  العدل 
بالتزوير،  امل�سركة  االطراف  هروب  عدم  ل�سمان 
رئي�س  دول���ة  اخ��رب  اي�����س��ًا  ال��ع��دل  وزي���ر  وال�سيد 
ال���وزراء  رئي�س  ودول���ة   ، �سفويًا  اي�سًا  ال���وزراء 
اي�سًا اخرب رئي�س هيئة النزاهة �سفهيًا باملو�سوع 
من  النزاهة  هيئة  ورئي�س  انا  بالتن�سيق  وقمنا   ،
خالل الهاتف، ومت ن�سب  الكمني ومت القاء القب�س 

على املحامي املنتحل �سفة املحاماة. 
*هو املحامي نف�سه عن اخلم�س الدعاوى؟

يتعلق  وفيما  اخ��رى،  دع��اوى  عن  ومتوكل  -نعم، 
ب��ال��ت��زوي��ر يف دائ�����رة ال��ت�����س��ج��ي��ل ال���ع���ق���اري يف 
الكاظمية،  مت ت�سكيل جلنة م�سركة ما بني هيئة 
نزاعات امللكية ووزارة العدل، ولدينا كتب ر�سمية 
فيها، وو�سلت اللجنة بعد التدقيق اىل نتيجة باأن 
دائرة  يف  املزورين  باحالة  وقامت  تزويرًا  هناك 
حتقيق  قا�سي  اىل  بالكاظمية  العقاري  الت�سجيل 

النزاهة. 
و400  مليونًا  و862  مليارات   4( املدفوع  املبلغ 

الف دينار(  
*هل دفع املبلغ

-املبلغ دفع، وال�سيد وزير العدل اي�سًا هم�س اىل 
اأمر  ال�سلطات الق�سائية يف اقليم كرد�ستان ب�ساأن 
الله ح�سن حمي  عبد  امل�ستفيد  القب�س بحق  القاء 

الدين.
*ماقيمة املبلغ؟

دينار  ال��ف  و400  مليونًا  و862  مليارات   )4(-
املرقمة  هي  عنها  يتحدث  التي  االخ��رى  ال��دع��وى 
وردت  دع��وى  يف  ا���س��اًل،  تعو�س  مل   )761956(
حديثًا للهيئة التمييزية، وهي باأنتظار دورها يف 

الهيئة واأنا ال اعرف هل يعلم ال�سيد عوف بالغيب، 
بطريق  ت�سل�سلها  ويف  الهيئة  ام���ام  ف��ال��دع��وى 

النظر. 
ر�سوى مبليار دينار 

*مت ايقافكم �سرف �سك لدعوى معو�سة من اجل 
ح�سولكم على ر�سوى بقيمة مليار دينار؟ 

التي  نف�سها  هي  املذكورة  الدعوى  ان  احلقيقة   -
مبلغها  والتي  الدين  حمي  ح�سن  الله  عبد  تخ�س 
دينار  ال��ف  و400  مليونًا  و862   م��ل��ي��ارات   )4(
والقرار هو �سمن الوجبة االوىل التي وقعت يف 
دولة  مقر  يف  كانت  واالحتفالية   2006/12/26
رئي�س الوزراء الذي قام �سخ�سيًا لت�سلم ال�سكوك، 
والذي ح�سل ان احد ال�سكوك قام بت�سلمه من قبل 
املحامي الذي هو االن موقوف يف هيئة النزاهة، 
هاتفيا  امل�ستفيد  ات�سل  م�ساء  نف�سه  اليوم  ويف 
ايقاف  منه  وطلب  الهيئة  رئي�س  معاون  بال�سيد 
اعطيت  الواحد)انا  باحلرف  وق��ال  ال�سك  �سرف 
الوكالة للمحامي لكي ينجز الدعوى ولي�س لت�سليم 
ال�سك ،الأن االجناز غري الت�سلم( وب�سكل م�ستعجل 
امل�سبح  فرع  الر�سيد  االمر اىل م�سرف  ا�سدار  مت 
ومت ايقاف �سرف ال�سك يف اليوم الثاين، وابغلنا 
امل�ستفيد بوجوب ح�سوره �سخ�سيًا، وفعاًل ح�سر 
امل�ستفيد يف 1/7 اأي بعد ع�سرة ايام وقام بت�سلم 
ال�سك كاماًل، فال ادري باأنها احالم اليقظة بالن�سبة 
للمفت�س ،وانا ال ات�سور كيف ميكن ل�سخ�س بغ�س 
النظر عن كونه زيد اأو عمر ان يخ�سع نف�سه ملثل 
عن  يتحدث  العام  فاملفت�س  الكبري،  االب��ت��زاز  ه��ذا 
وانا  الهني،  باملبلغ  لي�س  وه��و  دينار  مليار  مبلغ 
يف  املبلغ  ه��ذا  مثل  يدفع  �سخ�سًا  ب��اأن  ات�سور  ال 
موجود  و�سك  ق��رار  فيها  و�سدر   ، منتهية  دع��وى 

يف امل�سرف. 
الف�ساد موجود 

*النه وكما قيل هناك ن�سبة متفق عليها وهي %25 
وموقع عليها باوراق او �سكوك قد جترب امل�ستفيد 

على دفع املبلغ؟ 
،وانا يف بداية حديثي ذكرت  الن�سبة  -طيب هذه 
لك ان احلديث عن الف�ساد كبري، لكن اثباته يحتاج 
والكالم  باالدلة  النكتفي  نحن  وبراهني  اأدل��ة  اىل 
ال�سفهي، فاأذا كان هناك ادلة بهذا املو�سوع ميكن 
تعر�س  ال���ذي  ال�سخ�س  ك��ان  واذا   ، يقدمها  ان 
هيئة  خ���الل  م��ن  ي�ستكي  ان  ل���ه   ل��الب��ت��زاز مي��ك��ن 
النزاهة،امام املفت�س العام، امام جمل�س الوزراء. 

*لكنه مطلوب للعدالة بهذه الق�سية؟ 
نعم وزارة العدل ا�سدرت مذكرة مبخاطبة اجلهات 
على  القب�س  بالقاء  كرد�ستان  اقليم  يف  املخت�سة 

امل�ستفيد وح�سب حمل �سكناه. 
القا�سي قدم ا�ستقالته 

*ناأتي االن على ق�سية القا�سي كرمي �سريف. 
الهيئة  رئي�س  نائب  ه��و  �سريف  ك��رمي  -القا�سي 
التمييزية �سابقًا، وكان رئي�سها املرحوم م�سطفى 
اغتيل يف 2007/9/19 يف حادث  الذي  املدامغة 
ارهابي على الطريق ال�سريع حممد القا�سم ، وبعد 
اربعة ايام بال�سبط ويف تاريخ 2007/9/23 ، قدم 
القا�سي كرمي �سريف باعتباره نائب رئي�س الهيئة 
اخلدمة  انهاء  طلب  او  ا�ستقالة،  طلب  التمييزية 
االمنية  للظروف  بالنظر  تقول  اال�ستقالة  ون�س 
م�سطفى  ال�سيد  زمالئنا  اعز  واغتيال  املتدهورة، 
جمرمني  قبل  م��ن  الطعن  هيئة  رئي�س  امل��دام��غ��ة 
عدميي االن�سانية  واالح�سا�س نخ�سى على حياتنا 
موا�سلة  الن�ستطيع  ل��ذا  لنا  حماية  وج��ود  لعدم 
بانهاء، مهمتي واعتباري  التف�سل  العمل، واطلب 
 ، اعتبارًا من 2007/10/1  الهيئة  منفكًا من هذه 
قبول وافر احرامي والتقدير.. كرمي �سريف  مع 

ح�سن نائب رئي�س الهيئة.. 
مطالعتكم(  املعاون  الطلب)ال�سيد  على  كتبت  وانا 
، معاون رئي�س الهيئة  كتب املطالعة ال�سيد رئي�س  
بتاريخ  ���س��ي��ادت��ك  ه��ام�����س  امل��ط��ال��ع��ة  ك��ت��ب  الهيئة 
�سريف،  ك��رمي  القا�سي  طلب  ا���س��ل  على   9/23
ل�سيادتكم  نبني  ان  نود  ا�ستقالته  قبول  واملت�سمن 
كثري  �سريف  ك��رمي  القا�سي  ال�سيد  ي��ل��ي:ان  م��ا 
ثانيًا  ال��ق��رارات،  اتخاذ  يف  زمالئه  مع  املخالفات 
كبرية  اع��داد  ح�سم  يعرقل  مما  احل�سم  بطيء  انه 
ثالثًا   ، زمالئه  قبل  من  املنجزة  ذو  ال��دع��اوى  من 
نزيه وكفوء وذو �سمعة جيدة يف هذين املجالني، 
يف  االعلى  الق�ساء  جمل�س  مفاحتة  نقرح  رابعًا 
بديال  قا�ٍس  تن�سيب  ليت�سنى  ا�ستقالته  قبول  حال 
عنه الأن الهيئة التمييزية ت�سبح معطلة متامًا وال 
اأي قرار خللو من�سبي رئي�س الهيئة  ميكن اتخاذ 
يراأ�س  اليه  املوما  وان  ال�سيما  ونائبه  التمييزية 
اال�ستاذ  املرحوم  عن  بداًل  حاليًا  التمييزية  الهيئة 
م�سطفى املدامغة مع التنويه باأن هام�س �سيادتكم 
ا�ستقالته  ق��ب��ول  اىل  ا���س��ار   2007/10/24 يف 
اعتبارا من 2007/11/1 يف حني مل جند ما ي�سري 
اىل قبول ا�ستقالته على ا�سل الطلب املقدم، تف�سل 

�سيادتكم باالطالع ولكم االمر.. 
وانا قمت بكتابة التايل: »االدارية ت�سجيل ا�ستقالة 
كونها   2007/11/1 بتاريخ  �سريف  كرمي  ال�سيد 
قد قبلت يف حينه« بعد ذلك جرت مداولة مع ال�سيد 
رئي�س جمل�س الق�ساء االعلى وحدثت تلك املداولة، 
 ، الهيئة  و�سع  ب�ساأن  ال���وزراء  رئي�س  دول��ة  ام��ام 
باأنه  بالن�س  االعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  وذكر 
وقال  �سريف،  ك��رمي  لال�ستاذ  بديل  االن  الي��وج��د 
يل ا�ستاذ احمد: الذي ارجوه منك الريث بقبول 
بالوكالة  للهيئة  كرئي�س  عمله  وي�ستمر  ا�ستقالته 
حلني ايجاد قا�ٍس بديل له ، ال�سيما ان هناك �سحة 
اىل  ا�ستنادًا  لالدارية:  فكتبت  التمييز،  ق�ساة  يف 
ال��ق�����س��اء االع��ل��ى، وامل���داول���ة مع  م��ق��رح جمل�س 
من  وح�سور  مبا�سر  وب��اإ���س��راف  املجل�س  رئي�س 
ال��وزراء يبقى احلال على ماهو عليه  دولة رئي�س 
ال�سابقة  موافقتنا  وتعلق  التمييزية  الهيئة  يف 
البديل«   اي��ج��اد  حل��ني  ال��ق��ا���س��ي  ا�ستقالة  ب�����س��اأن 
مت   ذلك  وبعد  طبيعية  ب�سورة  االم��ور  وا�ستمرت 

قبول ا�ستقالته وا�سدار امر بذلك.
ل �سحة لهذا املو�سوع 

وبني  اال�ستقالة  تقدمي  بني  الزمني  الفا�سل  *م��ا 
قبولها؟ 

االداري  االم���ر  وف��ق  �سنتني وذل���ك  ح���وايل  -ب��ع��د 
، بناء على  املرقم 209 ال�سادر يف 2009/1/20 
، فاذا كان  القا�سي كرمي �سريف  الطلب املقدم من 
لدينا موقف من اال�ستاذ كرمي �سريف فهل يعقل ان 

ننتظر كل تلك الفرة لبقائه يف املن�سب؟
ه��ن��اك )132(  ان  ت��ق��ول  ال��ت��ي  االن��ب��اء  *م��ا �سحة 
دعوى �سمن طلبات ا�ستعجال رف�س القا�سي كرمي 

�سريف قبولها كانت ال�سبب يف قبول اال�ستقالة؟ 
ال�  وال��دع��اوى   ، امل��و���س��وع  لهذا  �سحة  -الت��وج��د 
العام هي نزلت �سمن  املفت�س  التي ذكرها   )132(
انفك  ان  وب��ع��د  امل�ستعجلة،  ال��دع��اوى  جمموعة 
الوهاب  عبد  فوؤاد  اال�ستاذ   ، �سريف  اال�ستاذ كرمي 
الرئي�س احلايل بالوكالة لهيئة التمييز قبل بع�سها 
اأي  ولي�س هناك   ، املو�سوع  وانتهى  البع�س  ورد 
�سيء مما يقال، ولو كان النا�س كما يدعي املفت�س 
العام قد دفعوا ماليني او رمبا مليارات كر�سوى، 
فكيف ميكن ان ي�سكتوا عن انتهاء دعاواهم بهذه 

كرمي  اال�ستاذ  با�س�ستبعاد  قمنا  واذا  ال�����س��ورة، 
�سريف فاال�ستاذ فوؤاد عبد الوهاب حل حمله فلماذا 
مل نقم با�ستبعاده ، فاذا املو�سوع يتعلق باحل�سم 
فيجب علينا ان ن�ستبعد اي�سا اال�ستاذ فوؤاد والذي 

يحل حمل اال�ستاذ فوؤاد اي�سًا.   
هذا امر مرفو�س ، وهوؤالء ق�ساة وكل قا�ٍس منهم 

هو قا�ٍس يف حمكمة متييز اأي بدرجة وزير. 
اقمنا دعاوى ق�سائية �سد املفت�س 

دعوى  رف��ع  �سريف  ك��رمي  القا�سي  ان  يقال  *لكن 
ق�سائية �سدكم؟ 

-مل نبلغ بذلك، فالدعوى فيها تبليغ، بالعك�س هيئة 
العام  املفت�س  مت��ادى  ان  بعد  امللكية  نزاعات  حل 
مبالغًا  ارق��ام��ًا  وط��رح  الهيئة  ���س��ورة  ت�سويه  يف 
�سد  التحقيق  حمكمة  امام  دعوى  اقمنا  لذا  فيها، 
املفت�س العام عوف عبد الرحمن، وقا�سي التحقيق 
االن يف �سدد اجراء التبليغات ، و�سيقوم بتبليغه 

باحل�سور، و�سنحمله ونغرمه تغرميًا كبريًا.
*التغرمي ب�ساأن ماذا؟

-ب�ساأن ادعاءاته التي لي�س لها ا�سا�س من ال�سحة. 
ك��ل املبلغ ال���ذي دف��ع ك��ان ه��و 4 م��ل��ي��ارات و982 
مليون و600 الف دينار، واملتهم هو االن يف هيئة 
النزاهة، واملتهم االخر �سادر بحقه امر القاء قب�س 

يف اقليم كرد�ستان. 
*ل��ك��ن ه��ن��اك 20 دع����وى م�����زورة وخ���ارج���ة عن 

اخت�سا�س الهيئة؟ 
اأنا ذكرت وحتدثت حل�سرتك عن الدعاوى اخلم�س، 
الهيئة  م��وج��ودة  يف  زال��ت  ما  ال��دع��وى  اذا كانت 
انت  االن  التعوي�سات،  ت�سرف  كيف  التمييزية 
يكت�سب  ان  فيجب  قانوين  ولي�س  �سحايف  رجل 
القرار الدرجة القطعية ثم يدفع مبلغ التعوي�سات، 
الت�سريحات،  ت��ل��ك  يف  ك��ب��رية  ادع�����اءات  ف��ه��ن��اك 
والذي نحرمه  �سريف  القا�سي كرمي  ان  والدليل 
وله خدمة يف الق�ساء الأكرث من اربعة عقود وحني 
كتبوا  وزم��الوؤه  هو  التمييزية  للهيئة  رئي�سًا  كان 
�سكوى �سد املفت�س العام ، وهذه تواقيعهم يف هذا 
املفت�س  دائ��رة  ان  »هل  يقول  منها  وج��زء  الكتاب، 
التمييزية حتى  الهيئة  هي جهة ق�سائية اعلى من 
نكون  لكي  اعمالها  مراقبة  على  اال���س��راف  تتوىل 
العام  للمفت�س  اليحق  لذلك  امرنا،  من  بينة  على 
التدخل يف �سوؤونها النها ظاهرة غريبة مل ي�سهدها 
الق�ساء وعليه يجب معرفة واجباته وحقوقه واذا 
عليه  التزوير  اأي  الف�ساد  على  دليل  ل��ه  توفر  م��ا 
فيها،  للتحقيق  املخت�سة  للق�سايا  مفاحتة اجلهات 
والتزوير  الف�ساد  حماربة  على  اهتمامه  ويركز 
الدرجة  اكت�سابه  بعد  الق�سائي  القرار  ان  ومعرفة 
القطعية اليجوز الطعن فيه او الغاوؤه او ابطاله اال 
ب�سدور قانون يقر ذلك راجني تفهيم املفت�س العام 

بهذه احلقيقة القانونية الثابتة«. 
المر مفربك 

الهيئة  قبلكم يلحق  *لدينا كتاب ر�سمي موقع من 
توؤكد  انك  حني  يف  االداري��ة،  ب�سلطتكم  التمييزية 

ا�ستقاللية الهيئة عن االدارة؟ 
اداري  موظف  اىل  داخلية  مذكرة  ا�سدرنا  -نحن 
يدير اداريات الهيئة التمييزية ، فالهيئة التمييزية 
ت�سم ق�ساة وت�سم مالكًا ي�سم اكرث من 40 موظفًا، 
وم�ساورين  ب��ي��ان��ات،  وم��دخ��ل��ي  ط��اب��ع��ة،  ك��ت��اب 
االمور  ه��ذه  تنظيم  يتولون  واداري���ني  قانونيني 
وتبعاتها وتبويب القرارات واعطاءها الت�سل�سالت 
رئي�س  اداري����ًا،  ارت��ب��ط  خلطورته  املكتب  ف��ه��ذا   ،
املكتب برئي�س الهيئة لغر�س حل امل�سكالت، ولكن 
هذا ال يعني ارتباط الهيئة التمييزية، كيف ميكن 
ان يرتبط قا�س بدرجة وزير برئي�س الهيئة، واذا 
اجلال�سني  اخلم�سة  للق�ساة  ميكن  فكيف  حدث  ما 
مفربك  االم���ر  ه��ذا  يقبلوا  ان  االول  ال��ط��اب��ق  يف 

والتجني به وا�سح وب�سيط و�سهل الدح�س. 
املفت�س العام اكت�سف التزوير 

ومع  الهيئة  بقانون  م�سمولة  غري  دع��اوى  *هناك 
ذلك ح�سمت من قبل الهيئة؟ 

عنها  حتدث  فاالعالم  اليهود،  ام��الك  مثاًل  لدينا   -
املفت�س  العام، ولالأ�سف  املفت�س  كثريا ولي�س فقط 
وجهة  ويو�سح  الهيئة  ع��ن  ي��داف��ع  ان  ب��داًل  ال��ع��ام 
هناك  العام،  املال  نهبت  الهيئة  وك��اأن  بني  نظرها، 
جوليت  با�سم   498655 املرقمة  الدعوى  دعوتان 
�سلمان خدوري، وجنية يعقوب ، هاتان املدعوتان 
اخلا�سة  امل��دن��ي��ة  االح����وال  ه��وي��ة  ب��ت��زوي��ر  قامتا 

امل�سيحية  اىل  ال��ي��ه��ودي��ة  م��ن  ال��دي��ان��ة  يف  بهما 
العام هو  املفت�س  اأن  اقولها  ولالأمانة  وال�سابئية، 
الذي قام باكت�ساف عملية التزوير، واتخذت الهيئة 
االجراءات واحيطت اللجنة الق�سائية التي امامها 
الدعوى  زال��ت  وم��ا   ، باملو�سوع  علمًا،  ال��دع��وى 
اللجنة  قا�سي  ق��رار،  بها  ي�سدر  ومل  الرافع  قيد 
اىل  احالتهما  او  ال��دع��وى  رد  يقرر  قد  الق�سائية 
مفاحتة  يقرر  وقد  التزوير  ب�سبب  حتقيقية  جلنة 
جهات اخرى، هذا االمر معروف للجميع، اأي نزاع 
معرو�س امام الق�ساء الت�ستطيع اية جهة التدخل، 
با�ستثناء الق�ساء، دولة رئي�س الوزراء الي�ستطيع 
اخرى  جهة  اية  اأو  الهيئة  برئي�س  فكيف  التدخل 
وب��ال��ت��ايل ه���ذه اج������راءات حت���دث يف ال���دوائ���ر 
الدعاوى  وهذه  ب�ساأنها،  القرارات  تتخذ  وبالتايل 

مل حت�سم حتى االن. 
*فلنتحدث عن الدعوى الثانية؟ 

روبني،  فرحة  با�سم   496430 املرقمة  -الدعوى 
زورت املدعية م�ستم�سكاتها الر�سمية، ومت اكت�ساف 
التزوير عن طريق جهاز مكافحة االرهاب، وقاموا 
اكت�سفنا  بعدما  ر�سمي،  ب�سكل  ب��االم��ر  بتبليغنا 
وكذلك  التمييزية  الهيئة  مبفاحتة  قمنا  التزوير، 
مكتب املفت�س نف�سه، وكذلك االدعاء العام يف الهيئة 
اع�ساء  ومن  داخلية  حتقيقية  جلنة  �سكلنا  وكذلك 
قيد  الدعوى  زالت  وما  العام،  املفت�س  اللجنة  تلك 
باملال  الهدر  فاأين  ق��رار.  بها  ي�سدر  ومل  التحقيق 

العام الذي حتدث عنه املفت�س العام؟
يكتب  اأن  املفت�س  على  امت��ن��ى 

افالما
اجلمعية  قبل  م��ن  امل��رف��وع��ة  ال��دع��وى  ق�سة  *م��ا 

العلمية العراقية االمريكية؟ 
يكتب  ان  عليه  امتنى  خيال  لديه  العام  -املفت�س 
افالمًا، فاجلمعية العلمية العراقية االمريكية حلت 
جاءت   ، الداخلية  وزارة  قبل  من   ،1975 عام  يف 
تلك  باأن  العام  املفت�س  لنا  وكتب   ،2003 عام  بعد 
لعدم  املعنوية  ال�سخ�سية  تكت�سب  مل  اجلمعية 
الت�سجيل، ونحن بدورنا كتبنا  ا�ستيفائها �سروط 

ما يلي: 
املعنوية  لل�سخ�سية  اجل��م��ع��ي��ة  اك��ت�����س��اب  ب����اأن 
من  هذا  االداري،  وطاقمها  الهيئة  رئا�سة  اليعني 
يقوم  من  القا�سي  الق�سائية،  اللجنة  اخت�سا�س 
امر  فهذا  املدعي،  �سخ�سية  من  والتاأكد  بالتدقيق 
املت�سرر  ال�سخ�س  م��ن  ومم��ك��ن  ب��ح��ت،  ق�سائي 
تطعن  ان  غ��ريه��ا  او  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ك��ان  ���س��واء 
العامة  االم��ان��ة  م��ن  باال�ستف�سار  وقمنا  ب��ال��ق��رار، 
العامة  االمانة  من  ال��رد  فجاءنا  املو�سوع  ب�ساأن 
ال��وزراء بالن�س )كون ملف اجلمعية غري  ملجل�س 
ال�سخ�سية  اليفقدها  الت�سجيل  ل�سروط  م�ستوف 
ن�ساط يف  اأي  لها ممار�سة  املعنوية، ولكن اليحق 
حالة تعليق ن�ساطها، وهذا هو الكتاب ال�سادر يف 
مكتب  اىل  باأر�سالها  قمنا  ونحن   .)2006/9/21
الطعن يف هيئتنا واعطاء ن�سخ ذات العالقة ومنها 
مكتب املفت�س العام يف الهيئة، والدعوى ما زالت 
يف ت�سل�سلها التمييزي، اذن اين الهدر باملال العام 
املفت�س  �سنقوم مبقا�ساة  ينفذ؟ ونحن  والقرار مل 
لدينا  ونحن  جريدتكم،  يف  ذك��ره،  حرف  كل  على 

م�ستم�سكات وال نتحدث بق�سية عاطفية. 
من  ولي�س  املحافظة  من  القرار 

الهيئة 
*ما ق�سة رفع ا�سارة احلجز بن�سف مليار دينار؟ 

-املبلغ قدره 424 مليونًا و950 الف دينار، امل�سكلة 
يف هذه الدعوى ان املدعني اأقاموا دعوى يف عام 
2006، وطلبوا اعادة ا�سهم يف العقار املوجود يف 
ق�ساء املحمودية و�سدر قرار من اللجنة الق�سائية 
القرار  و�سدر  التعوي�س  ولي�س  اال�سهم  ب��اإع��ادة 
الهيئة  عالقة  انتهت  القطعية،  الدرجة  واكت�سب 
اقامت  عام 2008  اأنه يف  العقار، وما حدث  بذلك 
امام  العقار  لهذا  ا�ستمالك  دع��وى  بغداد  حمافظة 
حمكمة بداءة املحمودية وهي الدعوى املرقمة )1( 
ا�ستمالك عام 2008 ، وا�سدرت قرارها باأ�ستمالك 
يبلغ مبلغه 424 مليونا و950 الف دينار، فالهيئة 
عالقة  ل��ه��ا  ولي�ست  امل��و���س��وع  ب��ه��ذا  معنية  غ��ري 
باالمر، فمحافظة بغداد هي قامت با�ستمالك العقار 
املحافظة  وار�سلت  الدعوى،  ح�سم  من  عامني  بعد 
من  ممانعتها  بعدم  املحمودية  ب��داءة  حمكمة  اىل 
�سرف بدل اطفاء حق الت�سرف �سرط اأخذ تعهدات 
من امل�ستفيدين ، ومت اخذها من املوظف املخت�س 
ولكن املفت�س العام كعادته هول املو�سوع واأحالة 
لهيئة النزاهة، نحن بدورنا قمنا ب�سرح املو�سوع 
كامال اىل الهيئة وبجميع تفا�سيله بعد االتهامات 

التي قدمها. 
وهيئة النزاهة بدورها قررت باأن هيئة حل نزاعات 
باملو�سوع  عالقة  لها  ولي�ست  معنية  غري  امللكية 
اطفاء حق  لي�س هناك عالقة يف  اذن  اغالقه،  ومت 
الت�سرف باال�ستمالك الذي حدث يف 2008 وبني 
ورفع   ،2006 ع��ام  يف  ا�سدرناها  التي  ال��دع��وى 
الدعوى،  انتهاء  بعد  نتخذه  اج���راء  ه��و  احلجز 
فعندما قررنا اعادة اال�سهم ال�سحابها رفعنا ا�سارة 
مل  اال�سارة  اأن  ذلك  بعد  لنا  وتبني  الت�سرف،  عدم 
يرفع  املحمودية مل  العقاري يف  فالت�سجيل  ترفع، 
رغبت  فعندما  الدعوى،  انتهاء  بعد  ا�سارة احلجز 
كتبت  ال��ع��ق��ار،  ذل��ك  باأ�ستمالكها  ب��غ��داد  حمافظة 
العقار،  ع��ن  احلجز  برفع  فيه  تطالبنا  كتابًا  لنا 
عليه،  الهيئة  م��ن  حجز  وج���ود  ب��ع��دم  فاجبناهم 
ولدينا كتاب يقول اىل حمكمة البداءة والت�سجيل 
انتهت وال يوجد  العقار  باأن دعوى هذا  العقاري، 

حجز من قبلنا والعقار ت�سلم من قبل ا�سحابه. 
هذا هو ا�سل مو�سوع املحمودية ورفع احلجز.

يف اال�سبوع املقبل تنفرد املدى بن�سر لقاء خا�س 
مع القا�سي كرمي �سريف وا�سرار جديدة عن هيئة 
حل نزاعات امللكية 

ات�����ه�����ام�����ات امل���ف���ت�������س ال������ع������ام م����ف����ربك����ة وف����ي����ه����ا جت�������ّنِ وا������س�����ح

:رئ�����ي�����������س ه�����ي�����ئ�����ة ح��������ل ن���������زاع���������ات امل�����ل�����ك�����ي�����ة ل����          

�حلديث عن �لف�ساد كثري و�إثباته يحتاج 
�إىل �أدلــــة وبر�هيــن

حرية الرد 
بعد ان ن�سرت املدى على 

�سفحاتها اتهامات املفت�س 
العام لهيئة حل نزاعات 

امللكية لرئي�س الهيئة، 
واميانًا منا بحرية الرد 

واعطاء الخر فر�سته يف 
اي�ساح حقيقة ما يجري 

حاورت املدى رئي�س 
هيئة حل نزاعات امللكية 

احمد الرباك ليوؤكد 
لها يف �سفحة �سيف 

اخلمي�س اأن ما طرحه 
املفت�س العام مو�سوع 

مبالغ فيه واأن الرقام 
التي ذكرت عارية من 
ال�سحة وب�ساأن طلبات 

ال�ستعجال وح�سم بع�س 
الدعاوى من خاللها 
اأكد الرباك اأن كتب 

ال�ستعجال وبتوجيهات 
من دولة رئي�س الوزراء 
تتناول دعاوى ال�سهداء 

وال�سجناء ال�سيا�سيني 
واملهجرين والهاجرين، 
م�سرياً اىل كتب ر�سمية 

�سادرة بذلك مبينًا 
باأن العديد من طلبات 
ال�ستعجال جاءت من 

املفت�س العام للهيئة 
والذي اتهمها باأهدار 

املال العام مو�سحًا باأن 
هناك )894( دعوى 

م�ستعجلة من جمموع 
)160( الف دعوى وهذه 

الن�سبة لمتثل ن�سف من  
الواحد باملئة من جمموع 
الدعاوى. وفيمايلي ن�س 

احلوار: 

�ضيف اخلمي�س مع املحاور

املدى مع املواطنني


