
 

 

2017نوفمبر   تقاریر        0   

 

  

 



Page 1 of 4 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 26, 2022      

 املونیتور: بروز الصین کممول رئیسي للعاصمة اإلداریة الجدیدة بمصر 

 ترجمة: عادل رفیق 

مقاًال هامًا لل�حفي جرادي   2022د�سم��    20األمر��ي املتخصص �� شؤون الشرق األوسط ��    املونيتور �شر موقع  

ن كممول رئي��ي لعاصمة مصر اإلدار�ة ا�جديدة"، حيث يتناول املقال بالتحليل مكجر�جور �عنوان: "بروز الص�

مدى إم�انية استمرار دعم الص�ن لبناء العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة أو توقفھ، خوفا من عدم قدرة مصر ع�� تحمل 

مشر  بدعم  الص�ن  ال��ام  ع��  التأكيد  أعاد  قد  ��ي  الصي�ي  الرئيس  إن  مكجر�جور  و�قول  العاصمة  الديون.  وع 

اإلدار�ة ا�جديدة �� مصر، وذلك �� اجتماع عقده مع نظ��ه املصري ع�� هامش القمة السعودية ال�ي ُعقدت مؤخرًا 

�� الر�اض. لكن ال�حفي األمر��ي �ستطرد بالقول بأن هذا االل��ام سي�ون موضع اختبار خالل األشهر القليلة 

 ال�ي �انت قد حصلت عل��ا مصر. و�م��ي املقال ع�� النحو التا��: املقبلة تزامنًا مع استحقاقات السداد للقروض

مة ع�� ش�ل مسلة وال�ي ترتفع شاهقة فوق ال  �حراء املصر�ة ع�� �عت�� ناطحة ال�حاب الُ��جية األيقونية املُصمَّ

ميًال) شرق العاصمة القاهرة، َمْعلمًا رئيسيًا متأللئًا للعاصمة اإلدار�ة ا�جديدة ال�ي أمر ببنا��ا    27كيلوم��ًا (  45�عد  

مليار دوالر، حيث ستستضيف تلك العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة م�اتب    59عبد الفتاح السي��ي، وال�ي تبلغ ت�لف��ا  

 مالي�ن من الس�ان.  5ف �� ال��اية إ�� استيعاب حوا�� ا�ح�ومة املصر�ة و��د

املليئة �عالمات  �� إفر�قيا، وهو واحد فقط من م�ونات املدينة  بالفعل أطول مب�ى  وُيعّد هذا املب�ى غ�� املكتمل 

عام   الزهو وال�ي تنطوي ع�� طموحات كب��ة. وتضم العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، ال�ي من املقرر افتتاحها �� منتصف

ن ا�جاري إ�شاؤه كمقر للقوات املس�حة املصر�ة    -، أيضًا األوكتاجون  2023 وهو عبارة عن مجّمع من    -املب�ى املثمَّ

املبا�ي من املقرر أن يتجاوز حجمھ حجم البنتاجون �� الواليات املتحدة األمر�كية،  لي�ون أك�� مقر عسكري ع��  

حديقة مركز�ة تبلغ مساح��ا ضعف حجم مدينة نيو�ورك؛ وستضم  مستوى العالم. وستحتوي املدينة أيضًا ع��  

 ثا�ي أك�� م�جد �� العالم (�عد امل�جد ا�حرام بمكة) وثا�ي أك�� ملعب ر�ا��ي �� إفر�قيا.

وحاليًا ُ�عت�� العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، ال�ي لم يتم �سمي��ا �عد، قاحلة إ�� حد كب��، مثلما تبدو عليھ ال�حراء  

ط ��ا، باستثناء عشرات العمال فقط الذين يطوفون حول املوقع وطن�ن ثابت من مركبات البناء ال�ي تمر ال�ي تحي
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الفخامة   مظاهر  من  الرغم  وع��  اآلن.  ح�ى  تمامًا  يت�ح  لم  املدينة  بناء  مردود  أن  كما  بوابا��ا.  وخارج  داخل 

القاهرة، فإن منتقدي امل  �� إ�� حد كب��  واستطاعة املدينة تخفيف �عض االزدحام  شروع يقولون إن املدينة �� 

 مشروع يمثل زهو وغرور السي��ي ولن تصل فوائده أبدًا إ�� ا�جماه�� األك�� احتياجًا. 

و�قول تيمو�ي �لداس، الزميل املتخصص �� السياسات بمعهد التحر�ر للشرق األوسط: "الفقر آخذ �� التصاعد،  

قًا ع�� هذه القضايا األك�� أهمية، نجد أن مصر تنفق مبالغ هائلة ومعدالت الت�خم عالية، و�دًال من ال��ك�� ح

 اللهم إال من أجل الزهو والغرور، بالطبع." -من املال ع�� املدن ا�جديدة،" مضيفًا، "ال أفهم ملاذا تمثل أولو�ة 

إلدار�ة، ممكنًا من خالل لقد أصبح بناء ال��ج األيقو�ي، والكث�� من املنطقة التجار�ة املركز�ة ا�جديدة �� العاصمة ا

ال��ام الص�ن   بينج مجددًا  الرئيس الصي�ي ��ي ج�ن  التمو�ل الصي�ي والعمالة الصينية. وخالل هذا الشهر، أكد 

باملشروع أثناء اجتماع لھ مع السي��ي، وفقًا للبيان الذي أصدره ا�ح�ومة الصينية حول االجتماع الذي ُعقد ع��  

الر�اض باململكة العر�ية السعودية. لكن هذا االل��ام قد ي�ون موضع اختبار ��   العر�ية �� -هامش القمة الصينية

األشهر القليلة املقبلة، ح�ن يأ�ي موعد استحقاقات سداد القروض ال�ي حصلت عل��ا مصر من أجل بناء املشروع، 

 حيث يبدو أن االقتصاد املصري يتجھ نحو أزمة وشيكة. 

 عصر مختلف

، و�انت الص�ن من أوائل 2015ول مرة عن خططھ للعاصمة اإلدار�ة ا�جديدة �� مارس  و�ان السي��ي قد كشف أل 

إنجن��نج  "�شاينا ستيت �و�س��اكشن  نفسھ، وقعت  العام  و�� سبتم�� من  املشروع.  ال�ي دعمت  األجنبية  الدول 

بقيمة   الصينية، صفقة  ل�ح�ومة  لتمو�ل �شييد  15�ور�وريشن"، و�� شركة مملوكة  األيقو�ي   مليار دوالر  ال��ج 

 ومباٍن أخرى �� منطقة األعمال املركز�ة باملدينة. 

بالسياسة ا�خارجية  �� �حديث عن إطالق إجراءاتھ ا�خاصة  و�� ذلك الوقت، �ان الرئيس الصي�ي ��ي قد شرع 

يب و�ان  والطر�ق"،  ا�حزام  "مبادرة  عل��ا  ُيطلق  وال�ي  دوالر،  تر�ليون  قيم��ا  تبلغ  ال�ي  التحتية  عشرات  والب�ى  ذل 

 املليارات من الدوالرات �� مشاريع الب�ى التحتية �� جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأماكن أخرى. 
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، �انت الص�ن قد بدأت بالفعل �� كبح جماح إنفاقها الباهظ ع�� مبادرة ا�حزام والطر�ق. 2017ولكن بحلول عام  

الص�ن باملشروع (العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة)، حيث   ، �انت تظهر عالمات اإلجهاد حول مدى ال��ام2020و�� عام  

 بدا أ��ا أصبحت تتشكك �� قدرة مصر ع�� سداد القروض.  

 حيث أصبحت الظروف االقتصادية ل�ل من مصر والص�ن أك�� صعو�ة منذ ذلك ا�ح�ن.

وقد �عرض االقتصاد الصي�ي �� السنوات األخ��ة لضر�ة قو�ة �سبب سياسة "ز�رو �وفيد" لضمان عدم انتشار 

و��  املتحدة.  الواليات  مع  التجار�ة  وا�حرب  والعقارات،  التكنولوجيا  قطا��  ع��  ا�ح�ومية  وا�حمالت  الف��وس، 

فقد وصل الدين ا�خار�� ع�� مصر إ�� أع��    غضون ذلك، يبدو أن االقتصاد املصري قد أصبح �� حالة ير�ى لها. 

إنقاذ بقيمة   بينما �عتمد ا�ح�ومة ع�� حزمة  الدو��    3مستو�اتھ ع�� اإلطالق،  النقد  مليارات دوالر من صندوق 

% من  50للمساعدة �� دعم اقتصادها. وتراجعت قيمة ا�جنيھ املصري، حيث فقدت العملة ا�حلية �� مصر قرابة  

الر األمر��ي منذ بداية العام ا�جاري، األمر الذي أثار موجة من تدافع املواطن�ن املهتم�ن ع�� شراء قيم��ا مقابل الدو 

 الذهب. 

يقول جون �االبريس، مدير مشروع الشرق األوسط وآسيا بمعهد دراسات الشرق األوسط، "من ا�حتمل أن ت�ون 

غرقوا    الص�ن حذرة حول أي ��يء جديد وكب��، ح�ى �� السياق املصري حيث
ُ
يبدو أ��م قد غرسوا بالفعل أسنا��م وأ

�� الت�اليف،" مضيفًاً◌، "أعتقد أنھ قد ت�ون هناك �عض املشا�ل �� املستقبل (�� العالقات ب�ن الص�ن ومصر). 

وال أعتقد أن هذا سي�ون �سبب اضطراب العالقة نفسها بطبيع��ا. لك�ي أعتقد أن السبب �� ذلك هو أن مصر ��  

 ، كما قد يقول البعض، �� حالة اقتصادية ُير�ى لها." وضع مضطرب أو

 مستقبل مضطرب؟

مليار دوالر �� يونيو من هذا   7.8وُ�عت�� الص�ن �� را�ع أك�� دولة دائنة ملصر، حيث �انت مصر تدين للص�ن بقيمة  

ص�ن. إذ �ستعد  العام. لكن عبء الديون الكب�� هذا لم يمنع مصر من الس�� ل�حصول ع�� مز�د من التمو�ل من ال

مليون دوالر من سندات باندا الصينية ال�ي ��يمن عل��ا اليوان، للمساعدة �� سد    500مصر حاليًا ل�حصول ع��  

 الثغرة �� مواردها املالية. 

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 4 of 4 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 26, 2022      

و�قول بروفيسور صي�ي درس املشروع، ولكنھ طلب عدم اإلفصاح عن هو�تھ ح�ى يتمكن من التحدث بصراحة،  

من تمو�ل العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة �� مصر يأ�ي من االستثمار الصي�ي والسندات ذات   "ع�� الرغم من أن جزءاً 

الفائدة املرتفعة، إال أن الص�ن أصبحت هذا العام حذرة �� تمو�ل مصر." وأو�ح أيضًا أن الص�ن قد حّدت من  

بأنھ إذا اس ال�ي �انت تصدرها �سبب مشا�ل مصر االقتصادية. وأضاف  باندا  تمرت أزمة الديون  حجم سندات 

 املصر�ة �� التفاقم، فست�ون الص�ن أك�� حذرا �� ذلك. 

ولكن ح�ى لو شددت الص�ن قيودها املالية تجاه مصر، فإن لدى بك�ن أسباب لدفع استكمال العاصمة اإلدار�ة  

 ا�جديدة ومشاريع أخرى. 

لكن بقاء مصر اقتصاديًا أمر مهم أيضًا  و�� ا�حقيقة، تركز الص�ن �� الوقت ا�حا�� ع�� عالقا��ا مع دول ا�خليج، و 

بالنسبة لدول �خليج. و�قول جيمس دور��ي، وهو مساعد كب�� الباحث�ن �� �لية إس راجاراتنام للدراسات الدولية 

 بجامعة نانيانج التكنولوجية، إن هذا يمكن أن ي�ون عامًال جيدًا �� تفك�� الص�ن.

تق  �� وحدها  ليست  الص�ن  أن  إ��  �لداس  الدول وأشار  منطق  �ان  ور�ما  ملصر،  الدوالرات  بمليارات  قروض  ديم 

رؤ�ة  من  أفضل  األمر  ��اية   �� ست�ون  استثمارا��م  خسارة  أن  والسعودية،  وفر�سا  أملانيا  وم��م  ملصر،  الدائنة 

 االقتصاد املصري ي��ار.

دوافع �حاولة إبقاء الدولة و�ضيف: "ونظرًا ألن �ل هذه الدول قدمت الكث�� من القروض  ملصر، فإن لد��ا أيضًا  

 واقفة ع�� قدم��ا". 

قد ت�ون هناك أيضًا أسباب سياسية أخرى تجعل الرئيس الصي�ي ��ي، الذي يب�ي اآلن عاصمتھ اإلدار�ة املم��ة ��  

 ضوا�� بك�ن، عازمًا أيضًا ع�� رؤ�ة نجاح مدينة السي��ي ا�جديدة. 

منح   وهو  هنا،  آخر  عنصر  أيضًا  "هناك  دور��ي:  البلدين و�قول  أن  إ��  مش��ًا  لآلخر،"  سياسيًا  غطاء  م��ما  �ل 

إن  القول  يمكن  حيث  بي��ما؛  الثنائية  ا�حادثات  أثناء  ��ما  ا�خاصة  اإل�سان  حقوق  قضايا  تناول  �ستبعدان 

 "املستبدين حول العالم يتحدون".
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