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 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  الموضوع إنصاف أصحاب األمالك المغتصبة بإسم االستمالك
  

أحد أفراده، بتسلمكم مهام رئاسة الوزراء يف يسرين أن أتقدم بأمجل التهاين والتربيكات إىل الشعب العراقي، وأنا 
وأدعو اهللا تعاىل أن ميدكم بعونه ومينحكم القوة والصرب والتوفيق يف . هذه املرحلة العصيبة من تاريخ عراقنا احلبيب

وأمتىن لكل عضو من أعضاء حكومتكم . أداء رسالتكم اخلرية من أجل عراقنا احلبيب والعمل على إجناز الدستور
  .ة التوفيق يف أداء مهامه النبيلة، كل من موقعهاملوقر

وإمياين بقدرتكم على تفهم جوهر األمور اليت تطرح عليكم، شجعين على أن أطرح عليكم مظلومية خاصة يب إال أا 
  :وأدرج هنا حالتني خاصتني يب. جزء من مظلوميات تعرض هلا الكثري من الشعب العراقي

  

وبعد فترة وجيزة من سفري أتى ضابط .  سافرت إىل إنكلتره ألسباب صحية1980نة  يف الربع الثاين من س:األوىل
 فاروق حممد علي والذي كان ينوب عين يف إدارة أعمايل مبوجب يتوالذي التقى بإبن أخ" رافد"إىل مقر شركة 
ازل عن البستان والعقار وطلب منه أن يأيت يف اليوم التايل إىل إدارة عقار الكرادة إلقرار عملية التن. وكالة رمسية

الوكيل : وقال له وكيلي جيب علي أن أتصل بصاحب األرض آلخذ موافقته، فقال له الضابط. اللذين أملكهما
وهكذا متت عملية . وأعلمين وكيلي بعد ذلك مبا جرى. كاألصيل، وكان البد لوكيلي أن ينفذ ما طلب منه

 332وكلي وال أنا لصاحل من متت عملية تسجيل البستان املرقممل يعلم م. اغتصاب جهود العمر وذخريته جبرة قلم
  .  الزوية، العائدة ملكيتهما يل مبوجب املستندات املرفقة332 /14 املرقم    الزوية، والعقار 13/  

لقد حاولت تناسي هذا املوضوع وغريه من املخاطر اليت تعرضت هلا خوفا على البقية الباقية، وكذلك ألا أخف 
وعندما حترر العراق من ظلم صدام وعشريته . ر اليت أصابتين وأصابت اآلآلف واملاليني من الشعب العراقيالشرو

  . الذي كان يرأسه برزان التكرييتجهاز املخابراتوأزالمه ظهر بأن اجلهة اليت استولت على البستان هي 
  



 وكان 161/ 1184، وعدد حمفظة الطابو 16/ 14/ 15 كان يل خمزن كبري يف كم سارة خاتون حتت رقم :الثانية
وخالل . ويتم التوزيع عن طريقه إىل الفروع والوكالء" رافد"مقرا إلدارة شركايت باإلضافة إىل أنه خمزن ملنتوجات 

كه من قبل املنشأة العامة للزيوت النباتية أسوة غيايب أيضا، استلم وكيلي إنذارا يعلمه أن امللك املذكور مت استمال
وبعد سنتني من األخذ والرد، مت تسليم املخزن .  ألف دينار18باألمالك اليت جتاوره يف ذلك الشارع، وقدر مثنه بـ 

مل تسدد لنا أي مبالغ بل على العكس . قبل أن يسلم أي شخص آخر ملكه يف ذلك الشارع حىت يومنا هذا
 ألف دينار سنويا، 20 إجيار السنتني اللتني أشغلناه فيهما من تاريخ اإلستمالك وما بعده مبعدل استخلصوا منا

  .وتفاصيل ذلك مدرجة يف املستندات املرفقة
إن احلالتني املذكورتني أعاله ال يشملها قانون إعادة األمالك املصادرة حيث مت االستيالء عليها حتت بنود اإلستمالك 

  .للجوء إليكم إلنصايف وإنصاف املظلومني املتضررين مبثل هذه احلاالت وهم كثريينوليس لدينا غري ا
إن ما ذكرناه أعاله ميثل االالف من حاالت الظلم املتنوعة اليت أصابت الشعب العراقي، واليت نأمل من حكومتكم 

سهم فقط، بل من أجل حتريك املوقرة التحرك سريعا إلعادة احلق ألصحابه ال إلنصاف الناس وإعادة الثقة إىل نفو
عجلة اإلقتصاد أيضا، حيث أن األمالك املصادرة واملغتصبة بشىت الذرائع واحلجج لصاحل دوائر الدولة وشركاا 
ليس هلا أي مردود على الدولة وبقيت جممدة، ولو أعيدت إىل أصحاا ألقاموا عليها أنواع املشاريع العمرانية اليت 

  .ختدم عراقنا احلبيب
تلفون (وكيلي املهندس حممد سلمان السعدي يف بغداد  أو بمزيد من اإليضاح، ميكن ملن تنسبون اإلتصال يبلل

  ).07901350242، احملمول 8824995
  .أدعو اهللا عز وجل أن حيفظكم ويوفقكم للسري بالعراق حنو اإلستقرار والعزة والرفاه، واهللا ويل التوفيق
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