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اإلسكندرية... إرث بابلي وكنز سياحي ذا أهمية مستقبلية

مبوق���ع  الإ�س���كندرية  مدين���ة  متت���از 
ا�س���راتيجي يف و�س���ط الع���راق فهي حتد 
ح���دود  وله���ا  عراقي���ة،  حمافظ���ات  اربع���ة 
مبا�س���رة مع حمافظ���ة بغداد العا�س���مة من 
جهته���ا ال�س���مالية، حي���ث كان���ت تابع���ة لها 
�س���ابقا، من اجلنوب حتده���ا حمافظة بابل 
حيث تتبع لها حاليا من الناحية الإدارية عن 
طريق ق�ساء امل�س���يب. ومن اجلهة الغربية 
حتدها حمافظ���ة الأنبار حيث يف�س���لها عن 
ه���ذه املحافظة نه���ر الفرات، اأم���ا من جهتها 
ال�س���رقية فهي تت�س���ل مع حمافظة وا�س���ط 

عن طريق اأرا�سي زراعية كثيفة.

وتعد مدين��ة الإ�سكندرية بوابة و�س��ط العراق نحو 
اجلن��وب. فهي تقع على مفرتق ط��رق، حيث تربط 
بغ��داد م��ع كل م��ن مدينت��ي بابل وكرب��اء، لذلك 
فهي املحط��ة الرئي�س��ة ملرور املوا�س��ات، ونقل 

الب�سائع التجارية.
نبذة تاريخة

م��ا  ب��اد  الإ�سكندري��ة يف  يع��ود ظه��ور مدين��ة 
احلدي��ث،  البابل��ي  الع���ر  اإىل  النهري��ن  ب��ن 
وكان��ت ت�سمى بكور باب��ل، ثم اكت�سب��ت ت�سميتها 
)الإ�سكندري��ة( نتيجة اتخاذها م��ن قبل الإ�سكندر 
الأك��ر كمق��ر لقي��ادة جي�س��ه لفتح باب��ل ب�سورة 
خا�س��ة وب��اد م��ا ب��ن النهري��ن وباد م��ا وراء 
النه��ر ب�سورة عام��ة، وت�سري امل�س��ادر التاأريخية 
القدمي��ة اإىل اأن ال�سكندر الأك��ر قد لقي حتفه يف 
مدينة الإ�سكندري��ة ببابل، ويبدو اأن مدينتي بابل 
واحل���ر يف باد ما ب��ن النهرين بقيت��ا عاملي 
ج��ذب واإغراء على ال��دوام جليو���ش الرومان التي 
غزت هذه الباد. حتى اأن الأمري الروماين تراجان 
ق��دم القراب��ن يف الغرف��ة نف�سها الت��ي مات فيها 
الإ�سكن��در الأك��ر عندما كان يف باب��ل ربيع عام 
400 �سنة  اأكرث من  اأي بعد مرور  116 ميادية، 
عل��ى م��وت ال�سكندر. ولق��د طمع الروم��ان بكنوز 
معب��د ال�سم���ش يف احل�ر، كما كان��ت ق�سة موت 
الإ�سكن��در يف باب��ل واأحامه بجعله��ا عا�سمة له 

تثري لديهم الرغبة يف دخولها.
الن�ساط ال�سناعي

حت��وي مدين��ة الإ�سكندري��ة عل��ى اأك��ر املن�س��اأت 
الع��راق. حي��ث مت و�س��ع احلج��ر  ال�سناعي��ة يف 
الأ�سا���ش لأغلب هذه املن�س��اأت ال�سناعية الكبرية 
يف عه��د الزعيم عبد الك��رمي قا�سم، وهذه املن�ساأت 

هي:
• املن�ساأة العامة ل�سناعة ال�سيارات.

• املن�ساأة العامة لل�سناعات امليكانيكية.
الطاق��ة  لتولي��د  احلراري��ة  املحط��ة  من�س��اأة   •
الكهربائية، )وهي ث��اين اأكر حمطة توليد للطاقة 

الكهربائية يف العراق(.
• من�س��اأة حط��ن العام��ة )الت��ي مت تفكيكها بعد 
غزو العراق 2003م(، اإذ كانت ت�ستخدم لأغرا�ش 

الت�سنيع الع�سكري.
الطاق��ة  لتولي��د  الغازي��ة  املحط��ة  من�س��اة   •

الكهربائية )جماورة للمحطة احلرارية احلالية(.
وافتتح��ت وزارة ال�سناع��ة واملع��ادن العراقي��ة، 
م���روع م�سن��ع جتمي��ع �سي��ارات ال�سال��ون يف 
الإ�سكندري��ة، والذي اعتر "امل���روع الكر" يف 
الوطن العربي، بن مدير عام �سناعة ال�سيارات اأن 
كلفة امل�روع بلغ��ت "50 مليار دينار ومب�ساحة 
جت��اوزت 30 ال��ف مرت مرب��ع، موك��دا اأن املعمل 
�سي�سه��م يف ت�سغي��ل اكرث م��ن 1500 عامل وفني 
ومهند���ش".ومت التاأكي��د عل��ى اأن اأهمية امل�روع 
تكم��ن اي�سا يف اإقامته مبنطق��ة اأراد لها الإرهاب 
ان تك��ون م�رحا للقتل وتعطيل احلياة، م�ستدركا 

لكن العراقين حتدوا كل هذه ال�سعاب.
و�سدد على اأنه "ل ميكن لأي بلد يف العامل اأن ينمو 
اأو يتط��ور من غ��ري �سناعة وطني��ة"، مبينا "نحن 

بداأنا الآن بتاأهيل اغلب معاملنا وم�سانعنا".
ومتت ال�س��ارة اإىل اأنه "رغم تخل��ف ال�سناعة يف 
العراق بزمن النظ��ام ال�سابق وبعد التغيري ال انها 
بداأت تنم��و الآن"، وذلك عدم اعتم��اد العراق على 
نف�سه ب�سناعة احتياجاته واأ�سبح دولة م�ستهلكة 

غري منتجة وم�ستوردة غري م�سدرة”.
ولف��ت اإىل اأن "الع��راق توج��د فيه ث��روات طبيعية 
ولدين��ا عق��ول ب�ري��ة وهند�سي��ة كب��رية يج��ب 
للنهو���ش  ال�سناع��ي  القط��اع  اأن يعتم��د عليه��ا 
ب�سناعتن��ا املحلي��ة"، م�سيدا ب� "م��ا فعلته وزارة 
الأجنبي��ة  ال���ركات  م��ع  بالتع��اون  ال�سناع��ة 
واملحلية للنهو�ش بال�سناعة املحلية"، وطالبها 
ب���اأن "ت�ستنف��ر جهوده��ا لإعادة تاأهي��ل املعامل 

وت�ستغل توفر الأر�سية املتكاملة لها”.
وكانت تكلفة امل�روع ق��د بلغت 50 مليار دينار 
و�سي��د على م�ساحة جتاوزت ال� 30 الف مرت مربع 

،املعم��ل يحت��وي على خط��ن اإنتاجي��ن ي�سان 
اإىل 20 �سي��ارة يومي��ا"، واأ�س��ار اإىل اأن "املعم��ل 
�سي�سه��م يف ت�سغي��ل اكرث م��ن 1500 عامل وفني 

ومهند�ش”.
وكانت �رك��ة اإيرانية ل�سناع��ة ال�سيارات اعلنت، 
يف 22 اي��ار 2013، "اإكمال ا�ستعدادها لتاأ�سي�ش 
م�سن��ع لتجميع ال�سي��ارات الإيراني��ة يف العراق" 
2014 احلايل، مبينة اإن امل�سنع الذي مت اإن�ساءه 
يف منطق��ة الإ�سكندرية �سينتج �سيارات من "طراز 
)�سمن��د( و)ران��ا("، ويف حن اأو�سح��ت اإن الطاقة 
الإنتاجية �ستكون ")30،000( �سيارة يف ال�سنة"، 
ح��رارة  "درج��ات  تتحم��ل  ال�سي��ارات  ان  اأك��دت 

مرتفعة ومنخف�سة جدا”.
وكان��ت �سحيف��ة يابانية اأك��دت، يف )21 ت�رين 
الأول 2013(، اأن ���ركات باده��ا ت�سعى لزيادة 
ن�ساطها يف العراق نتيجة "النمو ال�ريع" املتوقع 
يف اقت�س��اده، ويف حن بين��ت اأن واحدة من تلك 
�سوق��ه  ي��ن يف  300 ملي��ون  ال���ركات �سخ��ت 
املحلي باأم��ل بيع 100 األف �سي��ارة يابانية فيه 

خال ال�سنوات الع�ر املقبلة.
و�سهدت بغ��داد وباقي املحافظات خال ال�سنوات 
املا�سي��ة، دخ��ول مئ��ات الآلف م��ن ال�سي��ارات 
امل�ست��وردة م��ن خمتل��ف املنا�س��ئ، الأم��ر ال��ذي 
ت�سبب بحدوث زخم مروري خانق يف مناطق عدة 

ل�سيما القريبة من املوؤ�س�سات احلكومية.
املوؤ�س�سات العلمية

 حت��وي هذه املدينة على مبن��ى كلية واحدة وهي 
الكلي��ة التقني��ة وحتوي ع��دة تخ�س�س��ات ومنها 
الزراع��ي  والتخ�س���ش  التكنولوج��ي  التخ�س���ش 
ومت اإ�سافته��ا اإىل جامعة الف��رات الو�سط التقنية 
امل�ستحدثة عام 2014م، كما حتوي هذه املدينة 
عل��ى ع��دة معاهد مهني��ة ومنه��ا معه��د التدريب 

املهني، واملعهد التقني -امل�روع.
املواقع الدينة والثرية

حتوي مدينة الإ�سكندرية على العديد من املقامات 
الدينية واملواقع الأثرية ومنها:

جام��ع ال�سكندري��ة الكب��ري، وهو من   .1
م�ساج��د الع��راق القدمي��ة الأثري��ة، حي��ث يعت��ر 
ث��اين اأق��دم جام��ع يف بابل، ولق��د مت بن��اوؤُه عام 
عب��د  ال�سلط��ان  عه��د  يف  1310ه���/1892م، 

احلميد الثاين اأيام حكم الدولة العثمانية.
مرق��د اأولد م�سلم: ي�سم هذا ال�ريح   .2

حمم��د واإبراهي��م وهم��ا ول��دي م�سلم اب��ن عقيل، 
وه��و اب��ن ع��م احل�س��ن بن عل��ي ب��ن اأب��ي طالب 
ر�س��ى اهلل عنهم��ا. ويق��ع مرق��د اأولد م�سل��م ب��ن 
عقي��ل على ال�سّف��ة ال�رقّية من نه��ر الفرات قرب 
مدين��ة امل�سي��ب والت��ي تبع��د 42 ك��م ع��ن مدينة 
احلل��ة و30 ك��م ع��ن مدينة كرب��اء، ورغ��م قرب 
منطق��ة اأولد م�سل��م م��ن مدين��ة امل�سي��ب ال انها 
تتب��ع اإداري��ا ملدين��ة الإ�سكندري��ة، وي�س��م مرق��د 
اأولد م�سل��م قرين عامرين، وعلى كل قر قبة يف 
ح��رم واحد م�ستطي��ل، واأمام قريهم��ا �سحن فيه 
غ��رف للزائرين، وقد ط��راأت عل��ى م�سهديهما عدة 
عم��ارات. وق��د ا�ست�سهد ولدا م�سلم ب��ن عقيل ب�سنة 
بعد مقتل والدهم��ا، ولل�سهيدين اأثر عظيم ومفجع 
يف نفو�ش كل من يزورهما من امل�سلمن ملا لهما 
من ب��راءة الطفول��ة وقرابتهما م��ن الر�سول)�ش(. 
ويروى اأنهما كان��ا مع احل�سن ر�سى اهلل عنه يف 
واقعة عا�سوراء ال�سه��رية التي حدثت يف �سنة 61 
هجرّية، ثم اأُ�ِرا واأُوِدعا ال�سجن بعد مقتل احل�سن، 
ّا الطريق، فقب�ش عليهما  ثّم هّربهما ال�سّجان َف�سَ
حارث بن ع��روة الطائي وقتلهما على �سّط الفرات 
ع��ام 62 هج��ري. وكان عم��ر الأّول ع���ر �سنوات 

والثاين ت�سع.
هن��اك  الواق��ع  يف  اخل���ر:  مق��ام  اأو  مرق��د   .3
موقع��ن للخ���ر يف مدينة الإ�سكندري��ة اأحدهما 
مق��ام للخ�ر العبد ال�سالح ال��ذي ذكر يف القران 
الك��رمي بق�سة النب��ي مو�سى، والآخ��ر يعود لرجل 
�سالح من ن�سل النبي حممد. وكاهما يقعان على 
ال�سفة ال�رقية لنهر الفرات، اإل اأن بينهما م�سافة 

بحدود 10 كيلومرتت تقريبا.
4. مقام النبي اإبراهيم اخلليل: وال�سح هو مقام 
)ال�سكندر الأكر(، يق��ول الدكتور م�سطفى جواد: 
)ان ه��ذا املق��ام ا�سل��ه امل��كان الذي م��ات ودفن 
فيه موؤقتا، ال�سكندر املقدوين قبل نقله اإىل م�ر، 
ولتقادم الزمن طمر الأ�سل وعرف بغري ا�سمه وهو 
م��ا يوؤك��ده الدكتور بهن��ام اأبو ال�س��وف والدكتور 
ف��وزي ر�سي��د والدكت��ور البابل��ي طه باق��ر .ويقع 
هذا املق��ام اأي�سا على اجلهة ال�رقية لنهر الفرات 

وبالقرب من مقام اخل�ر.
5. خان الوقف: وهو عبارة عن ثاث قاع كبرية 
بني��ت على ف��رتات متاحق��ة يف الق��رن ال�ساد�ش 
ع�ر املي��ادي يف و�سط مدينة الإ�سكندرية والتي 
تدعى الآن باملنطقة القدمية، ويحوي كل من هذه 

الق��اع الثاث على العديد م��ن القبابالتي ل تزال 
قائم��ة اإىل ه��ذا اليوم ب��دون ح��دوث اي تغيريات 
عليها ال بع�ش التغي��ريات الطفيفة نتيجة عوامل 
املن��اخ. وه��ذا اخلان هو اأحد ت�س��ع وت�سعن خان، 
ولق��د بنيت هذه القاع الثاث لهذا اخلان كمحطة 
عل��ى طري��ق الزائرين للعتب��ات املقد�س��ة واأوقفت 
لهذا الغر�ش ومنها جاءت ت�سميته )خان الوقف(، 
حي��ث كانت ت�ستخ��دم انذاك كمحط��ات ل�سرتاحة 
الزائري��ن ودوابهم. وا�ستخدم��ت فيما بعد من قبل 

اجلندرمة يف العهد العثماين.
الرتكيب ال�سكاين

 يبلغ عدد ال�سكان 320 األف ن�سمة ح�سب تقديرات 
عام 2013م، واأغلب �سكنة مدينة الإ�سكندرية هم 
من القبائل العربي��ة، حيث تقطن املنطقة الغربية 
م��ن املدين��ة ع�سرية اخل��زرج وبن��ي لم وهي من 
اأك��ر الع�سائر املوج��ودة يف املنطقة وبدرجة اأقل 
ع�سرية ال�سواف��ع وع�سرية البو بدران، اأما يف و�سط 
املدينة القدمية في�سكنها اأغلبية من قبيلة خفاجة 
وقبيل��ة اجلب��ور وع�س��رية امل�سع��ود، وبن�سب��ة اأقل 

ع�سرية طي وع�سائر من قبائل عربية اأخرى.
حي��ث اعتاد اب��و حممد كما هو حال��ة يف �سبيحة 
كل ي��وم على ترتي��ب علب ال�سكائ��ر امللونة ب�سكل 
اني��ق وملف��ت لنظر على تل��ك الب�سيط��ة املتهالكة 
الت��ي ترافقه يف م�سريته اليومية با ملل اأو �سجر 
والت��ي ا�سبح��ت ج��زاأ ل يتج��زاأ من حيات��ه لأنها 
م�س��دره الوحيد لك�سب الرزق وق��وت العائلة، هذا 
امل�سه��د الرائع لذلك امل�سن ال��كادح اأ�سبح ماألوفا 
للكثري م��ن املارة الذين اعتادوا على القاء التحية 
عل��ى ذل��ك الع��م الطي��ب وه��م يع��رون القنط��رة 
الرئي�سي��ة )املجري��ة( لناحي��ة ال�سكندرية لق�ساء 

ا�سغالهم او ل�راء ال�سكائر منه.
وكث��رياً م��ا كان يتح��ول )جن��ر( اب��و حممد )60 
عام��ا( اإىل من��ر اعام��ي ناقد للو�س��ع ال�سيا�سي 
والقت�س��ادي واخلدم��ي املرتديفي الع��راق، منر 
يحت��دم فيه اخل��اف يف بع�ش الوق��ات وتتباين 
في��ه الآراء ويعل��و ال�سي��اح بين��ه وب��ن رفاق��ه 
املتقاعدين الذي جتمعوا حوله ومل ميلوا من كرثة 
ال��كام اويكرتث��وا لأ�سواتهم املرتفع��ة التي تثري 

النتباه.
لك��ن يف هذا ال�سباح البابلي اجلميل كان للحديث 
طع��م اآخر ونكه��ة خا�سة جتعله يتمي��ز عن باقي 
ال�سباح��ات الخ��رى، فاحلدي��ث الي��وم كان ع��ن 

ال�سكندرية )55 جنوب العا�سمة بغداد(، املدينة 
امل�سوؤول��ون،  واأهمله��ا  التاأري��خ  اأن�سفه��ا  الت��ي 
يخالط��ه الكث��ري من الفخ��ر عن ما�سيه��ا واحلزن 
على ما اآلت اليه يف حا�رها. تلك املدينة الرائعة 
"حتولت اليوم اإىل جمرد مفرتق طرق"، كما قالها 
اأح��د ال�سدق��اء وه��و يتح�ر، كلم��ات احزنت ابو 
حمم��د فبادر قائ��ا: "مع ال�س��ف، ان يكون المر 
هك��ذا، �رح م��ن �روح الع��راق الكب��ري تتحول 
اإىل جم��رد ناحي��ة متوا�سعة تعاين م��ن احلرمان 
والهم��ال" امر حمزن وغري مقب��ول. فيما اأ�ساف 
اب��و جميد )58 عاما( قائًا: "ه��ذا ما جنيناه من 

�سا�ستنا وخافاتهم امل�ستمرة".
من جانبه ت�ساأل طعه ح�سن احمد هو خم�سيني من 
�سكنة املنطقة قائا: "لو كانت مدينتنا مبا حتويه 
من كنوز اثرية ومقامات لأنبياء وعباد �ساحلن 
وق��اع اثرية يف بلد غ��ري العراق، فكي��ف �سيكون 

الهتمام بها!".
وقفة مع التاريخ

هن��ا تركن��ا الرف��اق يكمل��ون حديثه��م وتوجهنا 
اإىل ال�ست��اذ حبي��ب الزي��دي املدر���ش يف ثانوية 
حط��ن الذي اأكد �سحة هذه املعلومات التاريخية 
بالقول: "ان له��ذه املدينة �سحر خا�ش، ولعل هذا 
ال�سح��ر هو من ج��ذب ال�سكندر املق��دوين �ساحب 
الفتوح��ات التاريخية العظيم��ة لي�ستقر يف بابل، 
فقد ا�س��ارت امل�سادر والبحاث التاريخية اإىل ان 
ق��ر ال�سكندر موج��ود هنا" وا�س��ار اإىل تل ترابي 

ملقابر قدمية بجانب املدينة القدمية.
ث��م ا�ساف وهو يبت�سم: "هل تعل��م ان ال�سكندرية 

لها ا�سم بابلي جميل كانت تعرف به قدميًا؟".
واأردف قائًا: "كان ا�سمها )كور بابل( يف الع�ر 
البابل��ي احلديث لباد ما ب��ن النهرين، وهو ا�سم 
ظ��ل ما�سقًا لها حتى جميء ال�سكندر وما جرته 
الح��داث التاريخي��ة املعروفة بع��د وفاته وقدوم 
الروم��ان بقي��ادة الم��ري الروماين تروج��ان �سنة 
116 ميادي��ة اإىل باب��ل وحماولت��ه البحث عن 
كن��وز معب��د ال�سم���ش، خ�سو�س��ًا وان ال�سكندرية 
وبحك��م قربها من بابل واحل�ر حتولت اإىل حمط 
انظ��ار القادم��ن والطامع��ن". "كم��ا ان هن��اك 
)حي��ث املدينة القدمية( عمارة من القرن ال�ساد�ش 
ع�ر ميادي، وهي عبارة عن دور ا�سرتاحة لزوار 

العتبات املقد�سة".
ويف خت��ام حديث��ه متن��ى م��ن ا�سح��اب الق��رار 

اأن تك��ون له��م اي��ادي بي�س��اء يف  وامل�سوؤول��ن 
تطوير ه��ذه املدينة معلًا ذلك بقول��ه: "اإذا نظرت 
اإىل امل��دن الت��ي حمل��ت ا�س��م ال�سكندري��ة ح��ول 
الع��امل جتده��ا ذات معن��ى ح�س��اري و�سياح��ي 
كب��ري لدى الع��امل، اإل اأن ا�سكندري��ة العراق مهملة 
بالكامل برغم انها ل تقل مكانة عن مثياتها يف 
ال��دول الخ��رى، ويكفي قربها من مه��د احل�سارة 

الن�سانية الوىل يف بابل".
كنز �سياحي

 يف ال�سي��اق ذات��ه حت��دث ال�سيخ الن�س��اري )37 
عامًا( ع��ن مكانة املدينة كواجهة مهمة لل�سياحة 
الدينية قائًا: "انها مدينة ذات مكانة ا�سرتاتيجية 
رغم �سغرها وتوا�سعها العمراين، ترتبع يف و�سط 
الع��راق وحتده��ا ث��اث حمافظات )وا�س��ط وبابل 
والنب��ار( ا�سافة اإىل العا�سم��ة بغداد، كما تعتر 
الطريق الرئي�سي لزوار العتبات املقد�سة القادمن 
من و�س��ط و�سمال العراق وما توفره هذه ال�سياحة 
الدينية القوية من فر�ش ا�ستثمارية وتطويرية قد 
تخ��دم املنطق��ة واملحافظة، وم��ن دون ان نن�سى 
اعتباره��ا الطريق احليوي لنقل الب�سائع من واإىل 

العا�سمة".
ويف �سوؤال عن اأبرز املزارات الدينية املوجودة يف 
مدين��ة ال�سكندرية او بالقرب منه��ا اجاب ال�سيخ 
الن�س��اري قائ��ًا: "هن��اك العدي��د من امل��زارات 
واملراق��د الدينية املوجودة يف املدينة وحميطها، 
ولعل يف مقدمتها ياأتي مرقد ولدي م�سلم )عليهما 
ال�س��ام( بجان��ب الفرات الل��ذان قتلهم��ا امللعون 
ح��ارث بن عروة الطائي بعد عام من واقعة الطف 
وهما مل يبلغا احللم بعد يف واقعة موؤملة ومعروفة 
للجمي��ع، ورغم قرب املرقد م��ن ق�ساءامل�سيب ال 
ان��ه يتبع من الناحية الدارية لناحية ال�سكندرية 

بح�سب ما اعرف".
"ا�ساف��ة اإىل وج��ود مق��ام للنب��ي ابراهيم )عليه 
ال�س��ام( ���رق نه��ر الف��رات ويج��اوره م��زاران 
للخ���ر )علي��ه ال�س��ام( اأحدهم��ا للعب��د ال�سالح 
املذك��ور يف الق��ران الك��رمي وق�س��ة م��ع النب��ي 
مو�س��ى )علي��ه ال�س��ام( والآخر لأح��د ذراري اأهل 
البي��ت الك��رام، ويقع��ان يف منطقة جميل��ة قريبة 
من الفرات لكنها مهملة متامًا وحتتاج اإىل تاأهيل 

خدمي كبري".
حتديات امنية كبرية

يذك��ر اإن مدين��ة ال�سكندرية مرت مبراح��ل اأمنية 
�سعبة للغاية عقبت �سقوط نظام الطاغية يف عام 
2003، حيث اوكل��ت للقوات البولونية م�سوؤولية 
املل��ف الأمن��ي للمدينة قب��ل اأن تت�سلمه��ا القوات 
المريكي��ة م��رة اخ��رى بع��د اأن قدم��ت اداء امني 
�سعي��ف، ولوجود العديد من املن�س��اآت ال�سناعية 
ال�سخم��ة كمن�سئ��ة حط��ن العام��ة )لل�سناع��ات 
احلربي��ة( وال�رك��ة العام��ة ل�سناع��ة ال�سي��ارات 
وكذلك املن�س��اأة العامة لل�سناع��ات امليكانيكية، 
ال�سل��ب  ملوج��ات  ال�سكندري��ة  مدين��ة  تعر�س��ت 
املنظ��م والذي عرف يف وقت��ه ب�)احلوا�سم( والتي 
ا�ستم��رت لأكرث م��ن عامن وم�ستهدف��ًة بالأ�سا�ش 
�رك��ة حطن والتي حتولت عل��ى اثرها اإىل ار�ش 
ج��رداء. وما زالت تعتر مدين��ة ال�سكندرية احدى 
اأب��رز التحديات المني��ة للحكوم��ة العراقية او ما 
يع��ر عن��ة ب�"املناطق ال�ساخن��ة" وذلك حلدودها 
حمافظ��ة  م��ع  �سا�سع��ة  ومل�ساح��ات  املفتوح��ة 
النب��ار والتي ت�سه��ل عبور املت�سلل��ن من خارج 
الع��راق، ا�سافة لقربها من بغ��داد بعد ان ا�ستغلها 
الرهابين كماذ امن لتنفيذ عملياتهم الرهابية.
ورغ��م التح�س��ن الن�سب��ي لاأمن واح��كام الجهزة 
المني��ة لقب�سته��ا على اغل��ب املناط��ق ال�ساخنة 
املحيط��ة بهذه املدين��ة )امثال احلامي��ة ومنطقة 
البح��ريات والطيفية ومويلح��ة ...الخ( تبقى مدينة 
ال�سكندري��ة وحيدة م��ع قدرها الذي �س��اء لها ان 
تكون ارثًا ح�ساريًا عامليًا لكن من دون ان يعرف 

او يقراأ عنها �سوى القلة.
تل��ك هي ك��ور باب��ل او ال�سكندرية الت��ي مازالت 
تتطلع بعي��ون دامعة كباقي مناطق العراق اإىل يد 
حنونه تنت�سلها من واقع الهمال وتعيد اليها امل 

احلياة.
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