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النظام  خلفها  التي  الرئا�سية  الق�سور  من  الع�رشات  باتت 
ال�سابق والتي تعترب حتفا فنية من حيث الت�ساميم والفخامة 
يف  عليها  �سيدت  التي  النادر  والرخام  ال�سا�سعة  وامل�ساحة 
لال�ستثمار  منها  البع�ض  احالة  بعد  واخلراب  الريح  مهب 
وامل�ساحة  الر�سوانية  منطقة  يف  الرئا�سي  الق�رش  ومنها 

املحيطة به لغر�ض ان�ساء مبنى اجلامعة االمريكية.
الق�سور اىل معامل �سياحية حتكي  ان تتحول هذه  فبدال من 
دول  باقي  غرار  على  الزمن  من  العراقيون  عا�سها  فرتة 
العامل التي جتعل ق�سور ملوكها وروؤ�سائها متاحف واماكن 
معاملها  بتغيري  امل�ستثمر  ليقوم  ا�ستثمارها  يتم  �سياحية 

ليتطابق مع م�رشوعه اال�ستثماري.
علي  الربملانية  واالعمار  اال�سالح  كتلة  عن  النائب  ويوؤكد 
قرب  الرئا�سية  الق�سور  حتويل  عن  "احلديث  ان  البديري، 
املطار اىل جامعة امريكية هو م�رشوع ف�ساد وتخريب وخلفه 
ايادي التريد اخلري للعراق وهو �سئ لن ن�سمح به و�سنقف بكل 

قوة داخل الربمان الف�ساله وايقافه".
االماكن  ت�ستثمر  العامل  بلدان  "جميع  ان  البديري  وي�سيف 
ومناطق  كمتاحف  فيها  �سابقة  النظمة  تابعة  كانت  التي 
�سياحية كما فعلت ايران بق�سور ال�ساه وم�رش بق�سور ملكها 
فاروق االول وكما فعلت اوربا مبعامل هتلر وا�سبحت مورد 
و�سياحية  اثرية  مناطق  كونها  جدا  كبري  واقت�سادي  مايل 
مهمة"، مبينا ان "هنالك ايادي خفية م�ساركة ب�سنع القرار 
بغية  اموال  وتعطي  قوة  بكل  تعمل  ال�سابق  للنظام  وتابعة 
زمن  من  املظلمة  احلقبة  متثل  كانت  التي  االماكن  ابعاد 

النظام البائد وحتاول طم�ض هويتها ب�سكل كامل".
ان  اىل  ا�سار  اال�ستثمار  "قانون  ان  اىل  البديري  ويلفت 

�سخ�سيات م�ستثمرة تاتي باموالها وتبني من�سات ا�ستثمارية 
ذات  بنايات  انها  واالخطر  جاهزة  ابنية  ا�ستثمار  ولي�ض 
و�ساهد  العراق  تاريخ  من  مظلمة  حقبة  متثل  خ�سو�سية 
عن  "احلديث  ان  على  م�سددا  والظلم"،  الدكتاتورية  على 
حتويل الق�سور الرئا�سية قرب املطار اىل جامعة امريكية هو 

م�رشوع ف�ساد وتخريب".
ويوؤكد اخلبري بال�ساأن االقت�سادي �رشغام حممد ان "الق�سور 
عمر  من  معينة  زمنية  حقبة  على  �ساهدا  تعترب  الرئا�سية 
العراق ابان حكم النظام البائد وما متتع به من بذخ ورفاهية 
على ح�ساب ال�سعب"، مبينا ان "تلك الق�سور هي معامل مهمة 
واي اجراءات للتالعب مبعاملها او هويتها �سيفقدها اهميتها 

الكبرية تاريخيا".

امريكية  كجامعة  الق�سور  تلك  "ا�ستثمار  ان  حممد  ويو�سح 
�سكل  على  اجلامعات  ت�سميم  كون  �سكلها  على  اوال  �سيوؤثر 
قاعات و�ساحات وكافتريات واق�سام اخرى يختلف عن �سكل 
الق�سور ما يعني اجراء تغريات عمرانية على الق�سور واتالف 
مكان  اختيار  االخر  "االمر  ان  اىل  الفتا  اال�سا�ض"،  �سكلها 
�سيخلق  كونه  اي�سا  �سحيحة  غري  خطوة  املطار  من  قريب 

الطلبة  انتقال  على  يوؤثر  ما  املنطقة  تلك  يف  حركة  زخم 
حل�سا�سية  نتيجة  ارباك  وي�سبب  �سواء  حد  على  وامل�سافرين 

املنطقة امنيا".
اىل  الق�سور  تلك  حتول  بـ"ان  احلكومة  من  حممد  وطالب 
الدولة  ا�رشاف  �سمن  تكون  وان  �سياحة  ومعامل  متاحف 
تلك  ت�سوه  قد  اخرى  اطراف  اىل  ت�سليمها  يتم  وال  مبا�رشة 

املعامل، خا�سة انها متثل مرحلة و�ساهد مل يطلع عليه اغلب 
بعد  االمريكان  ت�سلمها  الق�سور  تلك  كون  العراقي  ال�سعب 
االمريكان  خروج  بعد  ال�سيا�سية  للقوى  حتولت  ثم  ال�سقوط 

منها".
فيما اعترب عدد من املواطنني ان الق�سور الرئا�سية التي تعود 
للنظام ال�سابق هي ملك لل�سعب، مبينني ان ما ت�سعى الدولة 

ال�ستثمارها هو يخالف القوانني.
ويقول حممد �سالح احل�سني ان "جميع الق�سور الرئا�سية مت 
بناءها يف عهد النظام ال�سابق هي من اموال ال�سعب وبالتايل 
ال يحق الي جهة ا�ستخدامها وبال�سكل الذي يغري من مالمح 

هذه الق�سور عرب ا�ستثمارها".
فنية  معامل  تعترب  الرئا�سية  "الق�سور  ان  احل�سني  وا�ساف 
من  ميكن  متاحف  جعلها  امل�سوؤولة  اجلهات  على  وبالتايل 

خاللها ان تدر املاليني من الدوالرات بفعل ذلك".
بالق�سور  "امل�سا�ض  ان  �سبحي  ح�سني  املواطن  ويقول 
الرئا�سية وا�ستثمارها بال�سكل الذي تقوم به احلكومة حاليا 
"ما يحدث من حتويل هذه الق�سور  "، وا�سفا  يعترب تخريبا 
اىل واجهات اأخرى كجامعات وم�ست�سفيات باالمر الكارثي".

�سدام  بناها  التي  املعروفة  الرئي�سية  الق�سور  عدد  اإن  يذكر 
املحافظات  كافة  يف  توزعت  حيث  الع�رشات،  بلغت  ح�سني 
العراقية، وي�سري البع�ض اىل وجود اكرث من ع�رشة ق�سور له 
يف بغداد وحدها، ويعترب املجمع الرئا�سي وق�رش �سجود من 
اكرب الق�سور يف العراق، فيما يعترب ق�رش الب�رشة من ا�سغر 

ق�سوره.
عن   2018 اذار   15 يف  الدولة  عقارات  دائرة  وقامت 
الرئا�سية الن�ساء اجلامعة االمريكية  الق�سور  احد  تخ�سي�ض 
72 الذي يق�سي  القانون رقم  يف بغداد، فيما اكدت �رشيان 

باحتفاظ ازالم النظام ال�سابق بعقار واحد من امالكهم.
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