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 عاصمة جدیدة جدیرة بالفراعنة تقام يف مصر نیویورك تایمز:  

 ولکن بأي ثمن؟ 

 ترجمة: عادل رفیق 

عاصمة جديدة جديرة بالفراعنة تقام تقر�رًا �عنوان: "  2022أكتو�ر    8األمر�كية ��    نيو�ورك تايمز�شرت �حيفة  

مشروع العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة �� مصر هو املشروع األ�خم "، حيث يقول التقر�ر إن  �� مصر، ولكن بأي ثمن؟

ب�ن عدد كب�� من املشاريع العمالقة ال�ي �شرف ع�� إ�شا��ا السي�ىي. ويستدرك التقر�ر بقولھ إن هناك ش�وك 

بالد �ستطيع تحمل أحالم السي�ىي ومشاريعھ من هذا الطراز، بينما �عيش مصر، أك��  كب��ة حول ما إذا �انت ال

الدول العر�ية اكتظاظًا بالس�ان، �� خضم أزمة اقتصادية حادة، لم �شهد البالد لها مثيًال من قبل. و�م�ىي التقر�ر 

 ع�� النحو التا��:

الصبغة  عل��ا  و�غلب  والتفاخر،  التبا��  مظاهر  عل��ا  �غلب  وال�ي  بمصر،  ا�جديدة  اإلدار�ة  العاصمة  تمتد 

واشنطن   مساحة  أضعاف  أر�عة  تبلغ  ال�حراء  من  رقعة  ع��  إ�شا��ا،  وأسلوب  حجمها  حيث  من  اإلم��يالية، 

جسد الطموحات ا�خيالية ل�جن�ال عبد الفتاح السي�ىي ونظام حكمھ، باعتباره ا�حاكم الذي ال  العاصمة، حيث ت

 ينازعھ أحد �� البالد. 

وتضم العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، ال�ي تقع خارج نطاق القاهرة، أع�� مب�ى �� إفر�قيا، وهرمًا بلور�ًا، وقصرًا رئاسيًا 

ع�� ش�ل قرص، مستو�� من رموز إللھ الشمس �� مصر القديمة.  مشيدًا شديد الرحابة للسي�ىي، تم تصميمھ  

و�عد العاصمة ا�جديدة �� املشروع األك�� ب�ن عدد كب�� من املشاريع العمالقة ال�ي أمر بإ�شا��ا ا�جن�ال الذي يبدو 

ت مصممًا ع�� إعادة �شكيل مصر، حيث استغرقت عمليات اإل�شاء �� العاصمة ا�جديدة، ح�ى اآلن، ست سنوا

 مليار دوالر.  59بت�لفة تقدر بـ 

وتقطع طرق سريعة تضم ثمانية حارات شوارع القاهرة امل��الكة، متفادية املقابر املصر�ة القديمة وأهرامات ا�ج��ة؛ 

حيث تمتد جسور عمالقة تم بناؤها حديثًا ع�� ��ر النيل. ومن �عيد تتألأل �� األفق عاصمة صيفية جديدة ع��  

 . اإلسكندر�ة مدينة حدود  خارج ،سط (العلم�ن) ساحل البحر املتو 
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السي�ىي   البالد، تجعل من  اقتصاد  القو�ة ع��  ُيحكمون قبض��م  الذين  العسكر  أغل��ا  ال�ي شيد  املشاريع،  هذه 

القادة املصر��ن، الذين حكموا البالد ع�� قرون مضت، و�انوا �سعون دائمًا إ��  األحدث ضمن سلسلة طو�لة من  

 تجسيد مظاهر سلط��م من خالل فرض إ�شاء هيا�ل من األبنية السامقة دأبوا ع�� �شييدها �� قلب ال�حراء.

لهّزات شديدة    ولكن �� الوقت الذي تمر فيھ مصر بحالة من التباطؤ االقتصادي ا�حاد، تتعرض مواردها املالية

فة. ففي   ا�خطورة، وت��ايد الش�وك وتتعا�� األصوات حول ما إذا �انت البالد قادرة ع�� تحمل خياالت السي�ىي املت�لَّ

مليار دوالر،   20السنوات الست املاضية وحدها، منح صندوق النقد الدو�� مصر ثالثة قروض يبلغ مجموعها حوا��  

 ات األمر�كية. ومع ذلك، فإن البالد �عيش �� مأزق جديد مرة أخرى.باإلضافة إ�� استمرار تدفق املساعد

قال ماجد مندور، ا�حلل السيا�ىي املصري، إن السي�ىي "يق��ض املال من ا�خارج لبناء مدينة �خمة لألثر�اء". 

العمالقة  لكنھ أضاف أن املصر��ن من الفقراء وممن ينتمون للطبقة املتوسطة هم الذين يدفعون ثمن تلك املشاريع  

من خالل الضرائب املتصاعدة ال�ي ُتفرض عل��م، وانخفاض االستثمار �� ا�خدمات االجتماعية وخفض الدعم،  

 باإلضافة إ�� أن �ون ا�جدوى االقتصادية لتلك التطورات �� األساس موضع ش�وك كث��ة.

تمو� يتم  أنھ  إال  يزال غامضًا،  ا�جديدة ال  املشاريع  تمو�ل  أن  الرغم من  القادم من  وع��  املال  لها جزئيًا من رأس 

�� السنوات املقبلة. ويعمل  البالد  ال�ي سي�ون سدادها م�لفًا ع��  الفائدة  إ�� السندات عالية  الص�ن، باإلضافة 

 أيضًا �عض املستثمر�ن اإلماراتي�ن أيضًا �� إ�شاءات العاصمة ا�جديدة. 

بل غزو روسيا ألوكرانيا �� ف��اير املا�ىي. حيث اق��ض لقد �انت األوضاع املالية �� مصر �ش�ل عام هشة، ح�ى ق

السي�ىي بكثافة لتمو�ل تلك املشاريع العمالقة، باإلضافة إ�� مليارات الدوالرات ال�ي أنفقها ع�� مش��يات األس�حة 

 الدولية، مما ساعد ع�� مضاعفة الدين الوط�ي أر�ع مرات ع�� مدى عقد من الزمان. 

 ت�اد تفعل شيئًا ُيذكر من أجل �غطية ديو��ا. و�� نفس الوقت، فمصر ال  

لقد عزف معظم املستثمر�ن األجانب عن مصر، �سبب هيمنة ا�جيش ع�� االقتصاد و�ح�ام قبضتھ عليھ. هذا،  

األ�شطة   خارج  ا�خاص،  القطاع  أداء  تراجع  إ��  أدى  مما  ا�حلية،  الصناعات  تطو�ر  ع��  ال��ك��  عدم  جانب  إ�� 

 از، �ش�ل مستمر ع�� أساس شهري منذ ما يقرب من عام�ن. املتعلقة بالنفط والغ
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مليار دوالر من صندوق    15وقد قّدر بنك جولدمان ساكس لالستثمار مؤخرًا أن مصر بحاجة إ�� خطة إنقاذ بقيمة  

ل ع��  النقد الدو�� للوفاء بال��اما��ا لدائن��ا. وقال ز�ر املالية املصري، الذي يؤكد باستمرار أن بالده �س�� ل�حصو 

ُيتوقع أن تتلقاه من الصندوق أقل بكث�� من هذا  قرض جديد من صندوق النقد الدو��، إن املبلغ الفع�� الذي 

 املبلغ، بينما قّدر دبلوماسيون املبلغ املتوقع بثالثة مليارات دوالر. 

وأسعار املواد الغذائية هذا وأدى الغزو الرو�ىي ألوكرانيا إ�� ترنح النظام املا�� املصري. ومع ارتفاع أسعار الفائدة  

الصيف، زادت الضغوط ع�� املالية العامة �شدة ح�ى إن ا�ح�ومة أمرت مراكز التسوق واملالعب واملرافق العامة  

 األخرى ب��شيد �شغيل أجهزة تكييف الهواء والتقيد بخفض األنوار ح�ى تتمكن من بيع املز�د من الطاقة �� ا�خارج. 

بأن مصر ُ�عد واحدة من قليل من البلدان ال�ي تتعرض �شدة �خطر التخلف عن سداد و�حذر االقتصاديون اآلن  

 الديون، ح�ى إن مؤ�دي السي�ىي أنفسهم �ع��ون عن قلقهم تجاه �شأن اآلالم االقتصادية القادمة. 

مظلمًا   2023فقد قال عمرو أديب، املذ�ع التلفز�و�ي الشه�� واملؤ�د للسي�ىي منذ وقت طو�ل، مؤخرًا: "سي�ون عام  

 ومرعبًا". 

وكما حدث من قبل، فقد ينقذ حلفاء مصر البالد من �ارثة محققة. حيث استثمرت السعودية واإلمارات وقطر �� 

مليار دوالر. وتوفر الواليات املتحدة، ال�ي دعمت خطة اإلنقاذ ال�ي قدمها صندوق    22مصر هذا العام ما ال يقل عن  

 ثابتًا من املساعدات العسكر�ة للبالد.  ، تدفقاً 2016النقد الدو�� �� عام 

وع�� الرغم من أن السي�ىي �عرض النتقادات نادرة من �عض مؤ�ديھ �شأن املشاريع العمالقة ال�ي �س��دف اإل��ار  

 �� األساس، إال أنھ أصر ع�� امل�ىي قدمًا �� تنفيذها. 

 لكن هذا ال �ع�ي أن اقتصاده املتع�� يمكن أن يدعم تلك املشاريع. 

ح�ن وعدت ا�ح�ومة بأن توفر املدن ا�جديدة مالي�ن الوظائف واملساكن ال�ي تبدو البالد �� أمس ا�حاجة إل��ا،    ففي

 يقول االقتصاديون إن غالبية الوظائف ال�ي تم إتاح��ا ح�ى اآلن �� وظائف البناء منخفضة األجر.
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ا لم ُيقدم السي�ىي ع�� عمل �غي��ات و�قول االقتصاديون إن جدوى املشاريع ا�جديدة ست�ون قص��ة األجل، م

 اقتصادية أك��، مثل تخفيف قبضة ا�جيش ع�� االقتصاد والبدء �سرعة �� دفع و��جيع الصناعة ا�خاصة. 

ت�اليف  املعيشة،  مستوى  وانخفاض  األسعار  ارتفاع  جّراء  للضغوط  �عرضوا  الذين  املصر��ن،  عامة  دفع  لقد 

، سارع السي�ىي بتوسيع قناة السويس بت�اليف تبلغ قيم��ا 2015ففي عام  مشروعات السي�ىي املبالغ ف��ا من قبل.  

 مليارات دوالر، وال�ي �ّشرت ا�ح�ومة بأ��ا "والدة جديدة ملصر"؛ لك��ا فشلت �� تحقيق امل�اسب الكب��ة املوعودة.   8

بقيمة   إيرادات  السويس  قناة  حققت  بكث��  6.3حيث  أقل  رقم  وهو  املا�ىي،  العام  دوالر  التوقعات   مليار  من 

ر بـ   . 2023مليار دوالر بحلول عام  13ا�ح�ومية األساسية ال�ي ُتقدَّ

، عندما ردد  2019و�انت هناك بوادر لتفجر �خط  املصر��ن ع�� أحدث املشاريع العمالقة للسي�ىي حدثت �� عام  

السي�ىي، �� إشارة إ��  املتظاهرون، خالل احتجاجات نادرة مناهضة ل�ح�ومة �� القاهرة، شعارات ��خر من زوجة  

 �عض الطلبات ال�ي �انت قد اق��ح��ا وتم اإلنفاق عل��ا ببذخ أثناء تجديد أحد القصور الرئاسية. 

وف��ا إيھ (وماذا ف��ا) ملّا (عندما) ثم قال السي�ىي �عد أسابيع من تلك املظاهرات، �عد أن تم �جن اآلالف �سب��ا: "

 ي�ون عندي قصور؟"، "�� عشا�ي؟ (هل �� من أج��؟)، دي عشان مصر (إ��ا من أجل مصر)." 

انتشرت  العام،  هذا  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  إ��  أوكرانيا   �� ا�حرب  تداعيات  أدت   أن  و�عد 

التوا يا سي�ىي" و  الهاشتاجات املناهضة للسي�ىي ع�� وسائل  �� ذلك "ثورة ا�جوع" و "ارحل  صل االجتما��، بما 

 "غضب الفقراء قادم ال محالة".  

يخنقها  ال�ي  القاهرة  فو�ىى  من  قليًال  ف  للتخفُّ وسيلة  ا�جديدة  املصر�ة  العاصمة  ت�ون  أن  املف��ض  من  و�ان 

 مليون �سمة.  20الدخان، حيث تجاوز عدد س�ا��ا 

��ذه الفكرة حس�ي مبارك، الزعيم املستبد الذي أطيح بھ �� انتفاضات الر�يع العر�ي   وع�� الرغم من أن أول من حلم

،، فقد انتقل السي�ىي إ�� آفاق جديدة �� تنفيذ هذا ا�حلم: حيث أقام باملدينة ا�جديدة ناطحة �حاب 2011عام  

 أفر�قيا.  قدمًا، �أطول مب�ى ��  1،293صينية الصنع �س�ى "ال��ج األيقو�ي" يصل ارتفاعها إ�� 
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وتم بالفعل بناء عشرات اآلالف من الشقق، ع�� الرغم من أن القليل م��ا تم تأثيثھ أو ح�ى �شطيبھ، مما يصور 

 املدينة ا�جديدة بأ��ا تجسيد ملوقع بناء شاسع م��امي األطراف.

وخطوط ترام تنشط  لكن التصورات ال�ي تقدمها ال��امج اإللك��ونية عن املدينة تقدم لنا صورًا لشوارع خضراء،  

للمراقبة من خالل  ا�جديدة  املدينة  الرقمية: حيث ستخضع  شوارع  للتكنولوجيا  ف��ا بوفرة، واستخدامًا مكثفًا 

النفايات؛   6000حوا��   املياه و�دارة  لتحس�ن اس��الك  الذ�اء االصطنا��  السلطات أساليب  �ام��ا؛ وستستخدم 

 تطبيقات ع�� الهاتف ا�حمول. وس��سل املقيمون باملدينة ش�اوى باستخدام 

�ان السي�ىي �� األساس قد وعد بتمو�ل العاصمة ا�جديدة من قبل املستثمر�ن األجانب وا�حلي�ن و�يع األرا�ىي 

ا�ح�ومية �� وسط القاهرة. و�عرض املستثمرون املصر�ون، بما ف��م من لهم صالت با�جيش، ضغوطًا من ا�ح�ومة 

 للمساهمة �� بنا��ا.

 للتنمية   اإلدار�ة  العاصمة"  لشركة  ستدفع  ا�ح�ومة  أن  السي�ىي  أعلن   باملشروع،  املستثمر�ن   اهتماماؤل  لكن مع تض 

 حوا��  لها  ستدفع  ا�جديدة،  العاصمة  بناء   ع��   و�شرف  تمتلك  ال�ي  االستثمار�ة  الشركة  ل�جيش،   اململوكة"  العمرانية

لرسمية األخرى �� �� املبا�ي اإلدار�ة ا�جديدة بالعاصمة ا  واملبا�ي  الوزارات  ملبا�ي  �إيجار  سنو�اً   دوالر  مليون   203

 اإلدار�ة. حيث وضع هذا القرار عبئا إضافيًا مباشرًا ع�� داف�� الضرائب.

ولكن السي�ىي يصر ع�� أن املصر��ن سيشكرونھ يومًا ما. حيث قال �� ف��اير املا�ىي: "عندما بدأنا �� بناء مدن 

من   الكث��  ننفق  إننا  قيل  أحياء جديدة،  أسماء  سرد  خالل  من  املشاريع  عن  مدافعًا  وجيھ"،  سبب  دون  األموال 

 القاهرة الفق��ة. و�ان يتساءل �ش�ل صر�ح: "كيف �عيشون؟" 

لكن احتمالية أن �شعر الكث�� من املصر��ن العادي�ن باالرتياح وأ��م �� وط��م وهم �� العاصمة ا�جديدة، هو ��  

 ا�حقيقة أمر قابل للنقاش.

عامًا، وعمر شيخ،   27��ة أحد األيام وأثناء س�� أعمال البناء باملدينة، وقف محمد محمود، البالغ من العمر  �� ظه

عامًا، وهما عامال بناء �انا يرتديان ا�جين� الضيق، و�قفان وسط الرافعات والغبار �� انتظار   28البالغ من العمر  

ميًال جنو�ًا ع�� امتداد النيل. و�انوا قد قاموا بحشو    350أن تصل ا�حافلة ال�ي ستوصلهم إ�� سوهاج، ع�� �عد  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 7 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 14, 2022      

أمتع��م �� أكياس من القماش، قالوا إ��م �شّ�ون �� أ��م سيعودون إ�� تلك املدينة ا�جديدة ال��اقة، حيث تصل 

 ألف دوالر، بمجرد االن��اء من بنا��ا، (قبل إضافة ت�اليف التشطيب والتأثيث).  80ت�لفة أرخص شقة إ�� 

ل السيد محمود، مش��ًا أوًال إ�� املبا�ي ذات الواجهة الرخامية، ثم إ�� لوحة إعالنية كب��ة عل��ا صورة السي�ىي: قا

 "ال �ىيء من �ل هذا ُ�عت�� من أجلنا"، "إنھ من أجلھ هو".

 مليون �سمة و�زداد عددهم بأك�� من مليون   100قليلون هم من يجادلون أن مصر، ال�ي يز�د عدد س�ا��ا عن  

سنو�ًا، تحتاج �ش�ل عاجل إ�� املز�د من املساكن. لكن مخططي املدن يقولون إن من األفضل للسي�ىي أن �س��  

 إلصالح مدنھ املتداعية بدًال من بناء مدن جديدة. 

 إن ت�لفة رأس املال ا�جديد الذي تتطلب هذه املشاريع توف��ه تتجاوز كث��ًا املوارد املالية للبالد. 

ديدة املتعطشة للمياه بابتالع مقدرات املياه الثمينة القادمة من ��ر النيل، مصدر املياه الرئي�ىي �� و��دد املدن ا�ج 

البالد، والذي بدأ ينضب بالفعل. و��دف إفساح ا�جال إل�شاء الطرق السريعة ا�جديدة ال�ي تقطع شوارع القاهرة، 

شاسعة من األ�جار �� �� مصر ا�جديدة (القديم)   لتؤدي إ�� املدينة ا�جديدة، قام عمال البناء بتجر�ف مساحات

 األنيق. 

وع�� األقل فمن املرجح أن تصبح العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة رمزًا ل�حكم اإلم��يا�� املتصاعد للسي�ىي، إ�� جانب 

 أشياء أخرى.

خالل ال��ملان ��  و�فضل التعديالت الدستور�ة ال�ي غّ��ت حدود والية الف��ات الرئاسية وال�ي فرضها السي�ىي من  

 أو ح�ى لف��ة أطول.  2030، فإنھ يمكنھ  أن يظل �� السلطة ح�ى عام 2019عام 

وقد أ�شأ مجمع عسكري م��امي األطراف ع�� حافة املدينة ا�جديدة، ُثما�ي األضالع (أوكتاجون)، حيث يفوق حجمھ 

أض �سبعة  (بنتاجون)،  األضالع  ُخما�ىي  األمر�كية  الدفاع  وزارة  مب�ى  القوة   -عاف  حجم  من  جديد  سياج  وهو 

العسكر�ة يقع ع�� �عد أميال عديدة من ميدان التحر�ر �� وسط القاهرة، امليدان الذي احتشد فيھ الثوار �� عام 

 لإلطاحة بحس�ي مبارك.  2011
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قلة هم من يتوقعون أن يواجھ السي�ىي، الذي تقوم أجهزتھ األمنية الوحشية بقمع أي معارضة بال رحمة، ثورة  

 مماثلة �� أي وقت قر�ب.

ولكن مع ارتفاع ت�لفة العاصمة ا�جديدة، جنبًا إ�� جنب مع املبا�ي ذات الواجهات العاكسة، سيتع�ن ع�� السي�ىي  

مواجهة استياء املصر��ن الساخط�ن ع�� مدى ا�ساع الفجوة ما ب�ن وعوده الكث��ة ال�ي أطلقها والواقع املر�ر الذي 

 �عيشون فيھ. 
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