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االسكندرية... مدينة التاريخ والمنشآت الصناعية 

متتاز مدينة الإ�سكندرية 
مبوقع ا�سرتاتيجي يف 

و�سط العراق فهي حتد اربعة 
حمافظات عراقية، ولها حدود 

مبا�سرة مع حمافظة بغداد 
العا�سمة من جهتها ال�سمالية، 

حيث كانت تابعة لها �سابقا، 
من اجلنوب حتدها حمافظة 
بابل حيث تتبع لها حاليا من 

الناحية الإدارية عن طريق 
ق�ساء امل�سيب. 

وم��ن اجله��ة الغربية حتده��ا حمافظ��ة الأنبار 
حي��ث يف�صله��ا عن هذه املحافظ��ة نهر الفرات، 
اأما من جهتها ال�رشقية فهي تت�صل مع حمافظة 

وا�صط عن طريق اأرا�صي زراعية كثيفة.
وتعد مدينة الإ�صكندرية بوابة و�صط العراق نحو 
اجلنوب. فهي تقع على مفرتق طرق، حيث تربط 
بغداد م��ع كل من مدينتي باب��ل وكربالء، لذلك 
فهي املحطة الرئي�ص��ة ملرور املوا�صالت، ونقل 

الب�صائع التجارية
نبذة تاريخية

يع��ود ظه��ور مدين��ة الإ�صكندري��ة يف ب��الد م��ا 
احلدي��ث،  البابل��ي  الع���رش  اإىل  النهري��ن  ب��ن 
وكانت ت�صمى بكور باب��ل، ثم اكت�صبت ت�صميتها 
)الإ�صكندرية( نتيجة اتخاذها من قبل الإ�صكندر 
الأك��ر كمقر لقي��ادة جي�صه لفت��ح بابل ب�صورة 
خا�ص��ة وب��الد ما ب��ن النهرين وب��الد ما وراء 
النهر ب�صورة عامة، وت�صري امل�صادر التاأريخية 
القدمي��ة اإىل اأن ال�صكن��در الأكر ق��د لقي حتفه 
يف مدين��ة الإ�صكندرية ببابل، ويبدو اأن مدينتي 
باب��ل واحل�رش يف ب��الد ما ب��ن النهرين بقيتا 
ال��دوام جليو���ش  عل��ى  واإغ��راء  عامل��ي ج��ذب 
الروم��ان التي غزت ه��ذه البالد. حتى اأن الأمري 
الروم��اين تراج��ان ق��دم القراب��ن يف الغرف��ة 
نف�صها الت��ي مات فيها الإ�صكن��در الأكر عندما 
كان يف باب��ل ربيع عام 116 ميالدية، اأي بعد 
م��رور اأكرث من 400 �صنة على م��وت ال�صكندر. 
ولق��د طم��ع الروم��ان بكن��وز معب��د ال�صم�ش يف 
احل���رش، كما كان��ت ق�ص��ة م��وت الإ�صكندر يف 
باب��ل واأحالم��ه بجعلها عا�صمة ل��ه تثري لديهم 

الرغبة يف دخولها.
 الن�صاط ال�صناعي

حتوي مدين��ة الإ�صكندري��ة على اأك��ر املن�صاآت 
ال�صناعي��ة يف الع��راق. حي��ث مت و�ص��ع احلجر 
ال�صناعي��ة  املن�ص��اآت  ه��ذه  لأغل��ب  الأ�صا���ش 
الكب��رية يف عهد الزعيم عبد الكرمي قا�صم، وهذه 

املن�صاآت هي:
• املن�صاأة العامة ل�صناعة ال�صيارات.

• املن�صاأة العامة لل�صناعات امليكانيكية.
الطاق��ة  لتولي��د  احلراري��ة  املحط��ة  • من�ص��اأة 
الكهربائي��ة، )وه��ي ث��اين اأك��ر حمط��ة تولي��د 

للطاقة الكهربائية يف العراق(.
العام��ة )الت��ي مت تفكيكه��ا  • من�ص��اأة حط��ن 
بع��د غ��زو الع��راق 2003م، اإذ كان��ت ت�صتخدم 

لأغرا�ش الت�صنيع الع�صكري(.
الطاق��ة  لتولي��د  الغازي��ة  املحط��ة  من�ص��اأة   •
احلراري��ة  للمحط��ة  )جم��اورة  الكهربائي��ة 

احلالية(.
وافتتح��ت وزارة ال�صناعة واملع��ادن العراقية، 
، م���رشوع م�صنع جتميع �صي��ارات ال�صالون يف 
الإ�صكندرية، والذي اعتر "امل�رشوع الكر" يف 
الوطن العربي، بن مدير عام �صناعة ال�صيارات 
اأن كلف��ة امل���رشوع بلغ��ت "50 ملي��ار دين��ار 
ومب�صاحة جت��اوزت 30 الف مرت مربع"، موكدا 
اأن املعم��ل �صي�صهم يف ت�صغيل اكرث من "1500 

عامل وفني ومهند�ش".
 ومت التاأكي��د عل��ى اأن "اأهمي��ة امل���رشوع تكمن 
اي�ص��ا يف اإقامت��ه مبنطقة اأراد له��ا الإرهاب ان 
تكون م�رشحا للقتل وتعطيل احلياة"، م�صتدركا 

"لكن العراقين حتدوا كل هذه ال�صعاب".
 و�ص��دد عل��ى اأن��ه "ل ميك��ن لأي بل��د يف العامل 
ان ينم��و او يتط��ور م��ن غ��ري �صناع��ة وطنية"، 
مبين��ا "نح��ن بداأنا الآن بتاأهي��ل اغلب معاملنا 

وم�صانعنا".
 ومت��ت ال�ص��ارة اإىل اأنه "رغم تخل��ف ال�صناعة 
يف العراق بزمن النظام ال�صابق وبعد التغيري ال 
انها بداأت تنمو الن"، وذلك عدم اعتماد العراق 
عل��ى نف�ص��ه ب�صناعة احتياجات��ه واأ�صبح دولة 

م�صتهلكة غري منتجة وم�صتوردة غري م�صدرة".
 ولف��ت اإىل اأن "العراق توجد فيه ثروات طبيعية 
ولدين��ا عق��ول ب�رشي��ة وهند�صي��ة كب��رية يجب 
ان يعتم��د عليه��ا القط��اع ال�صناع��ي للنهو�ش 

ب�صناعتن��ا املحلية"، م�صيدا ب� "ما فعلته وزارة 
ال�صناع��ة بالتع��اون م��ع ال���رشكات الأجنبي��ة 
املحلي��ة"،  بال�صناع��ة  للنهو���ش  واملحلي��ة 
وطالبها ب���اأن "ت�صتنفر جهودها لإعادة تاأهيل 
املعامل وت�صتغل توفر الأر�صية املتكاملة لها".
 وكان��ت تكلف��ة امل���رشوع ق��د بلغ��ت 50 مليار 
دين��ار و�صيد على م�صاحة جت��اوزت ال� 30 الف 
مرت مربع ،املعمل يحتوي على خطن اإنتاجين 
ي�ص��الن اىل 20 �صي��ارة يوميا"، واأ�ص��ار اإىل اأن 
"املعم��ل �صي�صه��م يف ت�صغيل اك��رث من 1500 

عامل وفني ومهند�ش".
ال�صي��ارات  اإيراني��ة ل�صناع��ة   وكان��ت �رشك��ة 
اعلن��ت، يف 22 ايار 2013، "اإكمال ا�صتعدادها 
لتاأ�صي���ش م�صن��ع لتجمي��ع ال�صي��ارات الإيرانية 
يف الع��راق" 2014 احلايل، مبين��ة اإن امل�صنع 
ال��ذي مت اإن�صاءه يف منطق��ة الإ�صكندرية �صينتج 
�صي��ارات م��ن "ط��راز )�صمن��د( و)ران��ا("، ويف 
ح��ن اأو�صح��ت اإن الطاق��ة الإنتاجي��ة �صتكون 
ان  اأك��دت  ال�صن��ة"،  يف  �صي��ارة   )30،000("
ال�صي��ارات تتحم��ل "درج��ات ح��رارة مرتفع��ة 

ومنخف�صة جدا".
 21( يف  اأك��دت،  ياباني��ة  �صحيف��ة  وكان��ت   
بالده��ا  ���رشكات  اأن   ،)2013 الول  ت�رشي��ن 
ت�صع��ى لزيادة ن�صاطها يف العراق نتيجة "النمو 
ال�رشي��ع" املتوقع يف اقت�صاده، ويف حن بينت 
اأن واحدة من تلك ال�رشكات �صخت 300 مليون 
يف �صوق��ه املحل��ي باأمل بي��ع 100 األف �صيارة 

يابانية فيه خالل ال�صنوات الع�رش املقبلة.
خ��الل  املحافظ��ات  وباق��ي  بغ��داد  و�صه��دت   
ال�صن��وات املا�صي��ة، دخ��ول مئ��ات الآلف من 
ال�صي��ارات امل�صت��وردة م��ن خمتل��ف املنا�ص��ئ، 
الأمر ال��ذي ت�صبب بحدوث زخ��م مروري خانق 
يف مناطق عدة ل�صيم��ا القريبة من املوؤ�ص�صات 

احلكومية.
 املوؤ�ص�صات العلمية

حتوي هذه املدينة على مبنى كلية واحدة وهي 
الكلي��ة التقنية وحتوي ع��دة تخ�ص�صات ومنها 
التخ�ص���ش التكنولوجي والتخ�ص���ش الزراعي 
ومت اإ�صافتها اإىل جامعة الفرات الو�صط التقنية 
امل�صتحدث��ة ع��ام 2014م، كم��ا حت��وي ه��ذه 
املدين��ة عل��ى عدة معاه��د مهني��ة ومنها معهد 

التدريب املهني، واملعهد التقني - امل�رشوع.
املواقع الدينية والأثرية

حت��وي مدين��ة الإ�صكندري��ة عل��ى العدي��د م��ن 
املقامات الدينية واملواقع الأثرية ومنها:

1. جام��ع ال�صكندرية الكبري، وهو من م�صاجد 
الأثري��ة، حي��ث يعت��ر ث��اين  القدمي��ة  الع��راق 

اأق��دم جام��ع يف باب��ل، ولق��د مت بن��اوؤُه ع��ام 
ال�صلط��ان عب��د  1310ه���/1892م، يف عه��د 

احلميد الثاين اأيام حكم الدولة العثمانية.
ال�رشي��ح  ه��ذا  ي�ص��م  م�صل��م:  اأولد  مرق��د   .2
حمم��د واإبراهيم وهم��ا ولدي م�صل��م ابن عقيل، 
وه��و اب��ن عم احل�ص��ن بن عل��ي بن اأب��ي طالب 
ر�ص��ى اهلل عنهم��ا. ويق��ع مرق��د اأولد م�صلم بن 
عقي��ل على ال�صفة ال�رشقية من نهر الفرات قرب 
مدين��ة امل�صي��ب والت��ي تبعد 42 كم ع��ن مدينة 
احلل��ة و30 كم ع��ن مدينة كرب��الء، ورغم قرب 
منطق��ة اأولد م�صل��م من مدينة امل�صي��ب ال انها 
تتب��ع اإداريا ملدين��ة الإ�صكندري��ة، وي�صم مرقد 
اأولد م�صل��م قرين عامري��ن، وعلى كل قر قبة 
يف حرم واحد م�صتطي��ل، واأمام قريهما �صحن 
فيه غرف للزائرين، وق��د طراأت على م�صهديهما 
ع��دة عم��ارات. وق��د ا�صت�صه��د ول��دا م�صل��م ب��ن 
عقي��ل ب�صنة بعد مقتل والدهم��ا، ولل�صهيدين اأثر 
عظي��م ومفج��ع يف نفو�ش كل م��ن يزورهما من 
امل�صلمن ملا لهما من براءة الطفولة وقرابتهما 
من الر�صول)�ش(. ويروى اأنهما كانا مع احل�صن 
عليه ال�ص��الم يف واقعة عا�ص��وراء ال�صهرية التي 
حدث��ت يف �صن��ة 61 هجرية، ث��م اأُ���رِشا واأُوِدعا 
ال�صج��ن بعد مقتل احل�صن، ث��م هربهما ال�صجان 
ف�صال الطريق، فقب���ش عليهما حارث بن عروة 
الطائ��ي وقتلهم��ا عل��ى �ص��ط الف��رات ع��ام 62 
هج��ري. وكان عمر الأول ع���رش �صنوات والثاين 

ت�صع.
3. مرق��د اأو مق��ام اخل���رش : يف الواق��ع هناك 
موقع��ن للخ�رش يف مدينة الإ�صكندرية احدهما 
مق��ام للخ���رش العب��د ال�صال��ح ال��ذي ذك��ر يف 
القران الكرمي بق�صة النبي مو�صى، والآخر يعود 
لرج��ل �صالح من ن�ص��ل النبي حمم��د. وكالهما 
يقعان على ال�صف��ة ال�رشقية لنهر الفرات، اإل اأن 

بينهما م�صافة بحدود 10 كيلومرت تقريبا.
وال�ص��ح  اخللي��ل:  اإبراهي��م  النب��ي  مق��ام   .4
ه��و مق��ام )ال�صكن��در الأك��ر(، يق��ول الدكت��ور 
م�صطف��ى ج��واد )ان ه��ذا املقام ا�صل��ه املكان 
ال��ذي مات ودفن فيه موؤقتا، ال�صكندر املقدوين 
قب��ل نقله اإىل م�رش، ولتقادم الزمن طمر الأ�صل 
وعرف بغري ا�صمه وهو ما يوؤكده الدكتور بهنام 
اأب��و ال�ص��وف والدكتور ف��وزي ر�صي��د والدكتور 
البابل��ي طه باق��ر .ويقع هذا املق��ام اأي�صا على 
اجلهة ال�رشقية لنهر الف��رات وبالقرب من مقام 

اخل�رش.
5. خ��ان الوق��ف: وه��و عبارة ع��ن ثالث قالع 
كب��رية بني��ت عل��ى ف��رتات متالحق��ة يف القرن 
مدين��ة  و�ص��ط  يف  املي��الدي  ع���رش  ال�صاد���ش 

باملنطق��ة  الآن  تدع��ى  والت��ي  الإ�صكندري��ة 
القدمية، ويحوي كل من هذه القالع الثالث على 
العدي��د م��ن القبابالتي ل ت��زال قائم��ة اإىل هذا 
الي��وم بدون حدوث اي تغيريات عليها ال بع�ش 
التغي��ريات الطفيفة نتيج��ة عوامل املناخ. وهذا 
اخل��ان هو اأح��د ت�صع وت�صعن خ��ان، ولقد بنيت 
ه��ذه القالع الث��الث له��ذا اخل��ان كمحطة على 
طري��ق الزائرين للعتبات املقد�ص��ة واأوقفت لهذا 
الغر�ش ومنه��ا جاءت ت�صميته )خ��ان الوقف(، 
حي��ث كانت ت�صتخدم انذاك كمحطات ل�صرتاحة 
الزائرين ودوابهم. وا�صتخدمت فيما بعد من قبل 

اجلندرمة يف العهد العثماين.
 الرتكيب ال�صكاين

يبل��غ ع��دد ال�ص��كان 320 ال��ف ن�صم��ة ح�ص��ب 
تقدي��رات ع��ام 2013م، واأغل��ب �صكن��ة مدينة 
الإ�صكندرية هم من القبائل العربية، حيث تقطن 
املنطق��ة الغربي��ة م��ن املدينة ع�ص��رية اخلزرج 
وبن��ي لم وهي من اك��ر الع�صائر املوجودة يف 
املنطق��ة وبدرجة اأقل ع�ص��رية ال�صوافع وع�صرية 
اأم��ا يف و�ص��ط املدين��ة القدمي��ة  الب��و ب��دران، 
في�صكنه��ا اأغلبي��ة م��ن قبيل��ة خفاج��ة وقبيل��ة 
اجلب��ور وع�ص��رية امل�صعود، وبن�صب��ة اأقل ع�صرية 

طي وع�صائر من قبائل عربية اأخرى.
حي��ث اعتاد ابو حممد كما هو حالة يف �صبيحة 
كل يوم على ترتي��ب علب ال�صكائرامللونة ب�صكل 
اني��ق وملفت لنظر على تل��ك الب�صيطة املتهالكة 
الت��ي ترافق��ه يف م�صريت��ه اليومي��ة ب��ال ملل او 
�صجر والت��ي ا�صبحت جزاأ ل يتج��زاأ من حياته 
لأنه��ا م�ص��دره الوحي��د لك�ص��ب ال��رزق وق��وت 
العائل��ة، هذا امل�صهد الرائ��ع لذلك امل�صن الكادح 
ا�صب��ح ماألوفا للكثري من امل��ارة الذين اعتادوا 
عل��ى الق��اء التحية عل��ى ذلك الع��م الطيب وهم 
يع��رون القنط��رة الرئي�صية )املجري��ة( لناحية 
ال�صكندري��ة لق�صاء ا�صغاله��م او ل�رشاء ال�صكائر 

منه.
وكثرياً م��ا كان يتحول )جن��ر( ابو حممد )60 
عاما( اىل منر اعالمي ناق��د للو�صع ال�صيا�صي 
والقت�ص��ادي واخلدمي املرتديفي العراق، منر 
يحتدم فيه اخلالف يف بع�ش الوقات وتتباين 
في��ه الآراء ويعل��و ال�صي��اح بين��ه وب��ن رفاقه 
املتقاعدي��ن ال��ذي جتمعوا حول��ه ومل ميلوا من 
كرثة الكالم اويكرتثوا لأ�صواتهم املرتفعة التي 

تثري النتباه.
لك��ن يف ه��ذا ال�صب��اح البابل��ي اجلمي��ل كان 
للحديث طع��م اخر ونكهة خا�ص��ة جتعله يتميز 
ع��ن باقي ال�صباحات الخ��رى، فاحلديث اليوم 
كان ع��ن ال�صكندري��ة )55 جن��وب العا�صم��ة 

بغ��داد(، املدينة التي ان�صفه��ا التاأريخ واأهملها 
امل�صوؤول��ون، يخالط��ه الكث��ري م��ن الفخ��ر ع��ن 
ما�صيها واحلزن على ما اآلت اليه يف حا�رشها. 
تل��ك املدينة الرائع��ة "حتولت الي��وم اىل جمرد 
مف��رتق طرق"، كم��ا قالها اح��د ال�صدقاء وهو 
يتح���رش، كلمات احزنت اب��و حممد فبادر قائال: 
"م��ع ال�ص��ف، ان يكون الم��ر هكذا، �رشح من 
���رشوح العراق الكبري تتح��ول اىل جمرد ناحية 
متوا�صع��ة تعاين م��ن احلرم��ان والهمال" امر 
حم��زن وغ��ري مقب��ول. فيم��ا اأ�صاف اب��و جميد 
)58 عام��ا( قائاًل: "هذا ما جنيناه من �صا�صتنا 

وخالفاتهم امل�صتمرة".
من جانبه ي�صاأل طعمة ح�صن احمد هو خم�صيني 
م��ن �صكنة املنطقة قائال: "لو كانت مدينتنا مبا 
حتوي��ه من كنوز اثرية ومقامات لأنبياء وعباد 
�صاحلن وقالع اثرية يف بلد غري العراق، فكيف 

�صيكون الهتمام بها!".
 وقفة مع التاريخ

هن��ا تركنا الرف��اق يكملون حديثه��م وتوجهنا 
اىل ال�صت��اذ حبيب الزي��دي املدر�ش يف ثانوية 
املعلوم��ات  ه��ذه  �صح��ة  اك��د  ال��ذي  حط��ن 
التاريخي��ة بالق��ول: "ان له��ذه املدين��ة �صح��ر 
خا�ش، ولعل هذا ال�صحر هو من جذب ال�صكندر 
التاريخي��ة  الفتوح��ات  �صاح��ب  املق��دوين 
العظيم��ة لي�صتقر يف بابل، فقد ا�صارت امل�صادر 
ال�صكن��در  ق��ر  ان  اىل  التاريخي��ة  والبح��اث 
موج��ود هنا" وا�صار اىل تل ترابي ملقابر قدمية 

بجانب املدينة القدمية.
ثم ا�صاف وهو يبت�صم: "هل تعلم ان ال�صكندرية 

لها ا�صم بابلي جميل كانت تعرف به قدميًا؟".
واردف قائ��اًل: "كان ا�صمه��ا )ك��ور باب��ل( يف 
الع���رش البابلي احلديث لبالد م��ا بن النهرين، 
وهو ا�صم ظل مال�صقًا لها حتى جميء ال�صكندر 
وم��ا جرت��ه الح��داث التاريخي��ة املعروفة بعد 
وفاته وقدوم الرومان بقي��ادة المري الروماين 
تروجان �صنة 116 ميالدية اىل بابل وحماولته 
البح��ث عن كن��وز معبد ال�صم���ش، خ�صو�صًا وان 
ال�صكندري��ة وبحك��م قربها من باب��ل واحل�رش 
حتولت اىل حمط انظ��ار القادمن والطامعن". 
"كما ان هناك )حي��ث املدينة القدمية( عمارة 
م��ن القرن ال�صاد�ش ع�رش مي��الدي، وهي عبارة 

عن دور ا�صرتاحة لزوار العتبات املقد�صة".
ويف خت��ام حديث��ه متن��ى م��ن ا�صح��اب القرار 
وامل�صوؤول��ن ان تك��ون له��م اي��ادي بي�صاء يف 
تطوير هذه املدينة معلاًل ذلك بقوله: "اذا نظرت 
اىل امل��دن الت��ي حمل��ت ا�ص��م ال�صكندرية حول 

ذات  جتده��ا  الع��امل 

معنى ح�ص��اري و�صياحي كبري لدى العامل، ال 
ان ا�صكندرية العراق مهملة بالكامل برغم انها 
ل تقل مكانة ع��ن مثيالتها يف الدول الخرى، 
ويكف��ي قربها م��ن مه��د احل�ص��ارة الن�صانية 

الوىل يف بابل".
 كنز �صياحي

 يف ال�صي��اق ذات��ه حت��دث ال�صي��خ الن�ص��اري 
)37 عام��ًا( عن مكانة املدين��ة كواجهة مهمة 
لل�صياح��ة الديني��ة قائ��اًل: "انه��ا مدين��ة ذات 
مكان��ة ا�صرتاتيجي��ة رغم �صغره��ا وتوا�صعها 
العم��راين، ترتب��ع يف و�ص��ط الع��راق وحتده��ا 
والنب��ار(  وباب��ل  )وا�ص��ط  حمافظ��ات  ث��الث 
ا�صاف��ة اىل العا�صمة بغداد، كما تعتر الطريق 
الرئي�صي ل��زوار العتبات املقد�صة القادمن من 
و�ص��ط و�صمال العراق وم��ا توفره هذه ال�صياحة 
الدينية القوية من فر�ش ا�صتثمارية وتطويرية 
ق��د تخ��دم املنطق��ة واملحافظة، وم��ن دون ان 
نن�صى اعتبارها الطريق احليوي لنقل الب�صائع 

من واىل العا�صمة".
ويف �صوؤال عن ابرز املزارات الدينية املوجودة 
يف مدين��ة ال�صكندرية او بالق��رب منها اجاب 
ال�صي��خ الن�ص��اري قائ��اًل: "هن��اك العدي��د من 
املزارات واملراقد الدينية املوجودة يف املدينة 
وحميطها، ولعل يف مقدمتها ياأتي مرقد ولدي 
م�صل��م )عليهما ال�صالم( بجان��ب الفرات اللذين 
قتلهم��ا امللعون ح��ارث بن ع��روة الطائي بعد 
ع��ام م��ن واقعة الط��ف وهم��ا مل يبلغ��ا احللم 
بعد يف واقعة موؤمل��ة ومعروفة للجميع، ورغم 
ق��رب املرقد من ق�صاء امل�صيب ال انه يتبع من 
الناحية الدارية لناحية ال�صكندرية بح�صب ما 

اعرف".
"ا�صاف��ة اىل وجود مقام للنبي ابراهيم )عليه 
ال�ص��الم( ���رشق نهر الف��رات ويج��اوره مزاران 
للخ���رش )عليه ال�صالم( احدهم��ا للعبد ال�صالح 
املذك��ور يف الق��ران الك��رمي وق�صة م��ع النبي 
مو�ص��ى )عليه ال�صالم( والخر لحد ذراري اهل 
البي��ت الكرام، ويقعان يف منطقة جميلة قريبة 
م��ن الف��رات لكنها مهمل��ة متام��ًا وحتتاج اىل 

تاأهيل خدمي كبري".
 حتديات اأمنية كبرية

 يذكر ان مدينة ال�صكندرية مرت مبراحل امنية 
�صعب��ة للغاية عقبت �صق��وط نظام الطاغية يف 
ع��ام 2003، حي��ث اوكل��ت للق��وات البولونية 
ان  قب��ل  للمدين��ة  المن��ي  املل��ف  م�صوؤولي��ة 
تت�صلمه��ا القوات المريكية م��رة اخرى بعد ان 
قدم��ت اداء امني �صعيف، ولوج��ود العديد من 
املن�ص��اآت ال�صناعية ال�صخم��ة كمن�صاأة حطن 
العامة )لل�صناع��ات احلربية( وال�رشكة العامة 
ل�صناع��ة ال�صي��ارات وكذل��ك املن�ص��اأة العام��ة 
مدين��ة  تعر�ص��ت  امليكانيكي��ة،  لل�صناع��ات 
ال�صكندري��ة ملوج��ات ال�صل��ب املنظ��م وال��ذي 
ع��رف يف وقت��ه ب�)احلوا�ص��م( والت��ي ا�صتمرت 
لأك��رث من عامن وم�صتهدف��ًة بالأ�صا�ش �رشكة 
حط��ن والت��ي حتول��ت عل��ى اثره��ا اىل ار�ش 

جرداء.
وم��ا زال��ت تعت��ر مدين��ة ال�صكندري��ة اح��دى 
اب��رز التحدي��ات المني��ة للحكوم��ة العراقي��ة 
او م��ا يع��ر عن��ة ب�"املناطق ال�صاخن��ة" وذلك 
حلدوده��ا املفتوح��ة ومل�صاح��ات �صا�صع��ة مع 
حمافظ��ة النبار والتي ت�صه��ل عبور املت�صللن 
م��ن خارج الع��راق، ا�صاف��ة لقربها م��ن بغداد 
بعد ان ا�صتغله��ا الرهابين كمالذ امن لتنفيذ 

عملياتهم الرهابية.
ورغ��م التح�صن الن�صبي لالأمن واحكام الجهزة 
المني��ة لقب�صتها على اغلب املناطق ال�صاخنة 
املحيطة بهذه املدينة )امثال احلامية ومنطقة 
البح��ريات واللطيفي��ة ومويلح��ة ...ال��خ( تبقى 
مدينة ال�صكندرية وحيدة مع قدرها الذي �صاء 
له��ا ان تك��ون ارثًا ح�صاري��ًا عاملي��ًا لكن من 

دون ان يعرف او يقراأ عنها �صوى القلة.
تلك هي كور باب��ل او ال�صكندرية التي مازالت 
تتطل��ع بعيون دامعة كباقي مناطق العراق اىل 
ي��د حنون��ه تنت�صلها م��ن واقع الهم��ال وتعيد 

اليها امل احلياة.
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