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المقّدمة

لطالمــا كانــت نظــرة المصرييــن للديــون الســيادية ســلبية. 
بــل ينبــع  وهــذا المنظــور ليــس مدفوعــًا بأســباب عقالنيــة، 
التــي عانــت منهــا مصــر إثــر  ــرة  التجــارب الســابقة المدمّ مــن 
القرَنيــن  مــدار  علــى  المتراكمــة  الســيادية  الديــون  أزمــات 
الســيادية،  الديــون  انتشــار  يــد  تزا مــع  تقريبــًا.  الماضَييــن 
فــي  المديونيــة  منطــق  تَركّــز  الشــخصية،  الديــون  وليــس 
ــتخدام  ــى اس ــر عل ــع عش التاس ــرن  الق ــالل  ــل خ التموي ــم  عال
إلــى  الوصــول  تعتــرض  التــي  العقبــات  لتخّطــي  القــروض 
ومثلمــا  المــال.  رأس  إلــى  الوصــول  وتحديــدًا  المــوارد، 
المديونيــة  تكــن  لــم  الســابقة،  القــرون  خــالل  الحــال  كان 
تضييــق  أهمهــا  لعــّل  عــدة،  ألســباب  ممكنــة  المســتمرة 
فــي  ضّخهــا  يمكــن  التــي  النقديــة  العــروض  علــى  الخنــاق 
خــالل  مــن  نــروم  العــام.  العجــز  لســّد  الماليــة  األســواق 
ــع  ــر م ــارب مص ــًا لتج ــًا زمني ــزًا تاريخي ــًا موج ــة عرض الورق ــذه  ه
حالــة  دراســة  تليــه  عشــر،  التاســع  القــرن  منــذ  القــروض 
واحــدة مــن  وهــي  الجديــدة فــي مصــر،  اإلداريــة  للعاصمــة 
بالديــون. لــة  المموَّ الضخمــة  القوميــة  المشــاريع  أحــدث 

عهد الباشوات
فــي  لمصــر  عــام  خارجــي  قــرض  أول  باشــا  ســعيد  طلــب 
عــام 1862، بعــد عامَيــن فقــط مــن حصولــه علــى أول قــرض 
شــخصي لــه من جهة خارجيــة. كان الدافع وراء هــذا التحّول 
الديــون العامــة بديهيــًا بســبب  الديــون الشــخصية إلــى  مــن 
الديــن الشــخصي  بلــغ  الواقــع،  القــروض. فــي  ارتفــاع قيمــة 
العــام 60 مليــون فرنــك، إذ شــعر  والديــن  28 مليــون فرنــك 
مــن  متيّقنيــن  مصــر  إقــراض  فــي  أكبــر  براحــة  الممّولــون 
مــردود اإليــرادات العامــة المصريــة1. لكــن منطــق اإلقــراض 
التوافــق علــى اإلقــراض الشــخصي والعــام  لــم يتغّيــر، إذ تــمّ 
قنــاة  إنشــاء  مثــل  باشــا،  ســعيد  مشــاريع  دعــم  بهــدف 
بيــن قصــوره المتعــددة. أو الســكك الحديديــة  الســويس 
بعــد ذلــك بعــام، خلــف ســعيد باشــا إســماعيل باشــا مّتبعــًا 
أو مــا  الضخمــة  القــروض للمشــاريع  سياســته فــي جمــع 
العمالقــة. تضمّنــت هــذه  المشــاريع  اليــوم  ُيطَلــق عليهــا 
ى مــع كل مــا  الكبــر المشــاريع حفــل افتتــاح قنــاة الســويس 
يصاحــب ذلــك مــن أعمــال تشــييد قصــور وســكك حديديــة، 
الغــاز  علــى  إنــارة  ومــّد  القاهــرة  مدينــة  وســط  وإنشــاء 
بالشــوارع، ووضــع خطــة ضخمــة لزراعــة الســكر وصناعتــه 

بهــدف  وذلــك  تضمّنــت إنشــاء 17 مصنــع ســكر عمالقــًا، 
الــى عاصمــة عالميــة لصناعــة الســكر2. تحويــل مصــر 

نهايتهــا،  علــى  األمريكيــة  األهليــة  الحــرب  مشــارفة  مــع 
بالــرواج فــي مصــر  التــي كانــت تتمّتــع  بــدأت صناعــة القطــن 
فرضــه  ي  الــذ ي  البحــر الحصــار  بســبب  وذلــك  بالتالشــي، 
الديــن  تثاقــل  إلــى  ى  أّد مــا  القطــن،  تصديــر  علــى  االتحــاد 
ــى  ــماعيل إل ــأ إس ــك، لج ــة لذل ــن. ونتيج ــاف المصريي ــى أكت عل
ي ُيَعــّد فــي هــذه األيــام إســتراتيجية  تجديــد الديــون، األمــر الــذ
والعمــوالت علــى  الهامــش  غيــر مســتدامة نظــرًا الرتفــاع 
ــًا  ــراًء مؤّقت ــون إج ــرض أن يك ــن المفت ــا كان م ــروض3. فم الق
األخــذ فــي  راهــن ثابــت، مــع  وضــع  ســرعان مــا تحــّول إلــى 
الــذكاء واإلقــدام فــي الشــباب، إذ  ي  االعتبــار توّســم الخديــو
أنــه  وهــو  أال  افتــراض  السياســية مبنيــة علــى  رؤيتــه  كانــت 
بــدت مصــر ذات طابــع أوروبــي، فســيكون لديهــا فــرص  إذا 
ى.  أفضــل للوصــول إلــى رأس المــال والتنّعــم باقتصــاد أقــو
التاســع  القــرن  الســبعينيات مــن  الوقــت فــي  مــع تســارع 
الديــون فــي مصــر، فضاعــف إســماعيل  عشــر، ســاء وضــع 
الضائــع  الوقــت  لتعويــض  محاولــة  فــي  مســاعيه  مــن 
واإليــرادات. ومــن المثيــر لالهتمــام أن حلم إســماعيل في أن 
تصبــح مصــر ذات طابــع أوروبــي قــد تحّقــق، حيــث أصبحــت 
واحــدة مــن أولــى الــدول فــي أفريقيــا التــي تواجــه التخّلــف عــن 
ــمّ  ــام تض الع ــن  ــة للدي ــكيل لجن ــمّ تش ــد ت ــون. وق الدي ــداد  س
العظمــى  وبريطانيــا  فرنســا  مــن  الدائنــة  الجهــات  أهــم 
والنمســا وإيطاليــا تــروم إدارة ســداد الديــون وفــرض تحّكــم 
مــزدوج تقــوده جهــات إنجليزيــة وفرنســية، وذلــك مــن أجــل 

ومصاريفهــا. يــرادات مصــر  إدارة إ

ــوم  ي تق ــو ــون الخدي ــداد دي ــى س ــة إل ــود الهادف ــت الجه وكان
ــون  ــى قان ــد أن أعط ــر بع ــي مص ــي ف ــة األراض ــى خصخص عل
بــاألرض  االنتفــاع  حــّق  المســتملكة  للجهــات  المقابلــة 
والحصــول علــى ســند ملكيــة بشــرط ســداد دفعــة أولى من 
الواقــع يناســب  الضرائــب المســتقبلية. وقــد كان هــذا فــي 
القانــون لــم يكــن  عــددًا قليــاًل مــن المصرييــن، إال أن تطبيــق 
والضرائــب  البــالد،  حالــة  تدهــور  ى  أّد يــة.  البدا فــي  ناجحــًا 
ي  القســرية إلــى خلــق شــعور قــو والمدفوعــات  القاســية، 
باالغتــراب تجّلــى فــي نشــوب "ثــورة عرابــي" عــام 1879. ولــوأد 
الثــورة، دعــا توفيــق - خليفــة إســماعيل - البريطانيين لتســّلم 
زمــام الحكــم نيابــة عنــه، وقــد تحّقــق ذلــك أخيــرًا فــي عــام 1882 
عندمــا ُوضعــت مصــر تحــت الســيطرة البريطانية. بالنســبة 
الخارجــي  الديــن  واضحــًا:  الــدرس  كان  المصرييــن،  إلــى 

التدّخــل األجنبــي. ي  يســاو
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مرحلة مؤقتة 

أمضــت الجماهيــر المصريــة عقــودًا فــي دفــع ثمــن حماقــات 
ال  عرابــي  ثــورة  دروس  ى  صــد كان  وإســماعيل.  ســعيد 
ــد  ــك بع المل ــقاط  ــة وإس ــالن الجمهوري ــد إع ــرّدد عن يت ــزال  ي
ســيطر  التــي  الجديــدة  الجمهوريــة  كانــت  عامــًا.  ســبعين 
مــا  فــي  بخاصــة  ماليــًا،  حكيمــة  الناصــر  عبــد  جمــال  عليهــا 
ى عــن طلــب  يتعلــق بالقــروض الخارجيــة، مــا جعلهــا فــي منــأ
الناصــر  أدنــى حــّد ممكــن. بينمــا تجّنــب عبــد  االســتدانة فــي 
العمــالق،  مشــروعه  لتمويــل  شــخصية  قــروض  طلــب 
الدولــة  أمــوااًل ال تســتطيع  العالــي بأســوان  تطّلــب الســد 
علــى  البدايــة  فــي  االتفــاق  تــمّ  لذلــك،  تحمّلهــا.  المصريــة 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بــل 

ِ
ق مــن  الســّد  ل  ُيمــوَّ أن 

االتفاقيــة  لكــن  الدولــي.  والبنــك  المتحــدة  والمملكــة 
صفقــة  بســبب  )وتحديــدًا،  سياســية  ألســباب  ســقطت 
األســلحة مــع تشيكوســلوفاكيا عــام 1955(. كمــا أن ســْحب 
والمملكــة  المتحــدة  الواليــات  بعــد  الدولــي عرضــه  البنــك 
ــو  ــا ل ــه كم ــون وودز بأكمل ــام بريت ــدو ونظ يب ــه  ــدة جعل المتح

المتحــدة فــي نظــر ناصــر4. أنهمــا تابعــان للواليــات 

بقيمــة 1.12  بقــرض ســوفييتي  الســّد الحقــًا  ى تمويــل  جــر
جعــل  ي  الــذ األمــر  فقــط،   2% بفائــدة  أمريكــي  دوالر  مليــار 
مصــر أقــرب إلــى الســوفييت مــن مؤسســات بريتــون وودز. 
النقــد  صنــدوق  مــع  اتفاقيــات  ذلــك  بعــد  مصــر  تبــرم  لــم 
الدولــي إال عندمــا كانــت فــي حاجــة ماّســة إليهــا، محتفظــًة 
القــروض5. بعــد هزيمــة 1967، قطعــت مصــر  أدنــى مــن  بحــّد 
عالقاتهــا مــع الواليــات المتحــدة متخــذًة موقفــًا صارمــًا تجاه 
الدولــي كواحــد مــن الجهــات اإلســتعمارية. النقــد  صنــدوق 

العودة إلى الوراء
الناصــر -  الســادات – خليفــة عبــد  أنــور  اتخــذ  المقابــل،  فــي 
وفتــح  االقتصــاد،  سياســات مختلفــة حيــث لجــأ إلــى تحريــر 
واإلقتــراض  األجنبــي،  االســتثمار  أمــام  المصريــة  الســوق 
المــال ناجعــة  بشــدة متوّقعــًا أن تكــون إصالحاتــه فــي رأس 
تتيــح لــه ســدادها. بيــن عامَــي 1970 و1981، ارتفــع الدين العام 
ــر  أكث ــى  ــي إل ــي اإلجمال ــل القوم الدخ ــن  ــن %22.5 م ــي م الخارج
وتيــرة  وهــي  الضعــف تقريبــًا كل عامَيــن،  ي  أ مــن 107.8%6، 
بنــاء قصــور إســماعيل.  إقتــراض لــم نشــهدها منــذ فــورة 
إســرائيل  مــع  الســالم  تحقيــق  إلــى  الســادات  ســعى  كمــا 

المعســكر  مــن  البــالد  تقريــب  فــي  والبــدء   1977 عــام  فــي 
الغربــي والتخّلــي عــن االتحــاد الســوفيتي وسياســات ناصــر 
مــت سياســات 

ّ
ينايــر 1977، حج بحلــول  اإلشــتراكية.  شــبه 

الســادات اســتثمارات المؤسســات العامــة، وأثقــل إنفاقــه 
ــوة  الق ــتنفد  ــا اس ــر م ــى مص ــون عل الدي ــرط  ي المف ــكر العس
الســلع  عــن  الدعــم  برفــع  قــراره  أثــار  للجنيــه.  الشــرائية 
ــع  التراج ــى  ــه عل ــة أجبرت ــات ضخم ــة احتجاج ــية موج األساس
اتفاقيــة  بــرم  أ  ،1977 أبريــل  فــي  المعلنــة.  إصالحاتــه  عــن 
الدولــي، وهــي األولــى منــذ  النقــد  االســتعداد مــع صنــدوق 
14 عامــًا، بقيمــة 125 مليــون دوالر أمريكــي. ومــع ذلــك، كان 
مــن البديهــي أن مصــر ســتحتاج إلــى حزمــة إنقــاذ أكثــر أهميــة 
الخارجيــة المتراكمــة  الديــون  ــل عــبء  كــي تتمّكــن مــن تحمّ

ر7. ا باســتمر

بينمــا كانــت مصــر تتفــاوض علــى معاهــدة  فــي عــام 1978، 
أيضــًا  تفاوضــًا  ي  تجــر كانــت  إســرائيل،  مــع  دائمــة  ســالم 
الدولــي، إذ  النقــد  أكبــر قــرض مــن صنــدوق  للحصــول علــى 
أمريكــي فــي شــكل تمويــل  احتاجــت إلــى 600 مليــون دوالر 
إحتياطياتهــا  ودعــم  راســخة8  الحكومــة  إلبقــاء  ممتــد 
بلــد  مــن  مصــر  انتقلــت  فقــط،  ســنوات   8 فــي  األجنبيــة9. 
مثقــل  بلــد  إلــى  الخارجيــة،  الديــون  مــن  ســليم  ى  بمســتو
بالديــون يحتــاج إلــى اإلنقــاذ. فــكل المســاعي للحفــاظ علــى 
ضاعــت  الحــرب  أثنــاء  فــي  حتــى  ماليــة  وحصافــة  ســيادة 
محمــد  خلفــه   ،1981 عــام  الســادات  اغتيــال  بعــد  ســدًا. 
البــاب  واصــل إلــى حــّد كبيــر سياســة  ي  الــذ حســني مبــارك 
أمكنــه  ووّســعها حيثمــا  الســادات  اّتبعهــا  التــي  المفتــوح 
الماضــي  القــرن  الثمانينيــات مــن  الواقــع، كانــت  ذلــك. فــي 
الديــون  مرحلــًة عصيبــًة فــي مصــر حيــث قضــت مســتويات 
علــى  ســدادها  وطــرق  الســادات  خّلفهــا  التــي  المرتفعــة 
اتفــاق إحتياطــي  الدولــة. لــذا لجــأت مصــر إلــى إبــرام  عائــدات 
ربــع مليــار دوالر تقريبــًا  الدولــي بقيمــة  النقــد  مــع صنــدوق 
أنــه مجــّرد مســاعدات،  ي كان ُيفهــم علــى  الــذ فــي عــام 1987، 
ألن المشــكلة األساســية - نســبة الدين الخارجي لمصر إلى 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي البالغــة %110 - لــم تتــمّ معالجتها10. 
ى مــع  اتفاقيــة اســتعداد أخــر أبرمــت مصــر الحقــًا  هــذا وقــد 
ــام 199111.  ــي ع ــي ف ــار دوالر أمريك ــع ملي رب ــة  ــدوق بقيم الصن
ومــع ذلــك، اســتند االتفــاق على شــرط تفاهم مفــاده أن على 
والمؤسســات  الناصريــة  الرفاهيــة  أن تفــّكك دولــة  مصــر 
صنــدوق  أدرك  ليبرالــي.  "حديــث"  اقتصــاد  لصالــح  العامــة 
النقــد الدولــي ومبــارك أن مثل هــذه التعهدات يجــب أن ُتدار 
الخبــز فــي عــام 1977  انتفاضــة  تدريجيــًا، حيــث كانــت مفاعيــل 
الذاكــرة الجماعيــة المصريــة،  مــا تــزال حيــة بمــا يكفــي فــي 
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ردود  بشــأن  الجهَتيــن تتوجّســان قلقــًا  ي جعــل  الــذ األمــر 
العكســية. الفعــل 

عصر "اإلصالح"
القــروض  الجــزء األول مــن مجموعــة  كان قــرض عــام 1991 
التــي ســتطلبها مصــر بســبب تأرجحها على حافــة اإلفالس. 
وصنــدوق  الدولــي  البنــك  اتفاقيــات مــع  لــذا عقــدت مصــر 
الدولــي والبنــك األفريقــي للتنميــة )ABD( للحصــول  النقــد 
علــى قــرض إلجــراء إصالح هيكلــي. اشــُترط إمداد مصــر بهذا 
القــرض بشــروط عــدة أهمهــا إجــراء إصالحــات إقتصاديــة 
"التشــوهات"  إلزالــة  هيكلــي  تعديــل  خطــة  علــى  تشــتمل 
كــي  الفرصــة  وإتاحــة  تحريــره  خــالل  مــن  االقتصــاد  فــي 
وعليــه،  ســليمة.  أســس  علــى  االقتصــاد  هــذا  يتأســس 
فقــد تضمنــت هــذه "اإلصالحــات" قوانيــن اســتثمار جديــدة، 
الزراعيــة،  المــال وأســعار المنتجــات  وتحريــر أســواق رأس 
البتــرول ثالثــة أضعــاف، باإلضافــة إلــى رفــع  ورفــع أســعار 
التعريفــات، وإلغــاء الحواجــز غيــر  تعرفــة الكهربــاء، وخفــض 
ــدة  ــن الجدي القواني ــت  أتاح ــك،  ــى ذل ــة إل ــة12. باإلضاف الجمركي
"اســتقاللية  للمديريــن  العامــة  بالمؤسســات  الخاصــة 
ــة  ــا المتعلق ــك القضاي ــي ذل ــا ف ــركات بم ــي إدارة الش ــر ف أكب
بتصفيــة الشــركة". وقــد دعــت قوانيــن العمــل الجديــدة إلــى 
التوظيــف"، وفــرض  تحريــر ســوق العمــل لتســهيل "عمليــة 
ضريبــة علــى المبيعــات لتعزيز اإليــرادات الحكومية. بشــكل 
اقترحهــا  التــي  نفســها  الخطــة  هــو  البرنامــج  كان  عــام، 
ي  الدولــي لمــن يحتاجــون إلــى مســاعدته، أ النقــد  صنــدوق 
انســحاب الحكومــة مــن أدوارهــا اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة 
القــول  الســابقة علــى جميــع المســتويات. ومــن ثــم، يمكــن 
إن كل هــذه "اإلصالحــات" لــم تكــن تهــدف بالضــرورة إلــى حــّل 
بــل إلــى اســتخدامها غطــاًء. كان واقــع األمــر  مشــكلة مــا، 
مــن  دوالر  مليــار   13.2 تبديــد  علــى  باريــس  ي  نــاد اتفــاق  أن 
ــن  ــبة دي ــض نس ــى خف ى إل أّد ــا  ــرعان م ــة س ــون المصري الدي
ــى  ــن %116 إل ــي م ــي اإلجمال ــج المحل النات ــى  ــي إل الخارج ــر  مص
ي ال بــّد أن يبــدأ بالتعافــي بعــد  %78، وكان االقتصــاد المصــر
برامــج  بّشــرت  اإلجمــال،  العــبء عنهــا. فــي  رفــع هــذا  أن 
حيــث  "اإلصــالح"،  عصــر  ببدايــة  فعليــًا  الهيكلــي  التكّيــف 
ُفرضــت "إصالحــات" غيــر ديمقراطيــة ال ترضــي المصرييــن 
الدولــة عــن دورهــا  ــة تحديــث االقتصــاد نتيجــة لتخّلــي 

ّ
بحج

اإلجتماعــي.

الدولــي  النقــد  ى تعــاون الحكومــة المصريــة مــع صنــدوق  أّد
مــن  وغيرهــا  "اإلصالحــات"  لهــذه  الحريــص  واســتعدادها 

ي  التثبيــت االقتصــاد اإلجــراءات المتخــذة مــن خــارج برنامــج 
بــأن الحكومــة  واإلصــالح الهيكلــي )ERSAP( إلــى االعتقــاد 
ــع  ــر خاض ــاًء غي ــي غط الدول ــد  النق ــدوق  ــتخدم صن ــت تس كان
للمســاءلة بهــدف تمريــر سياســاتها غيــر الشــعبية، وهــذه 
بيــن صنــدوق  أثــرًا واضحــًا فــي العالقــة  المســألة ســتترك 

الدولــي ومصــر.  النقــد 

عصر "الثورة"
الماليــة عــام 2008، شــهدت مصــر حالــة  فــي أعقــاب األزمــة 
البطالــة،  وازدادت  االقتصــاد  الركــود حيــث تباطــأ نمــو  مــن 
ــة  ــت االنتفاض ــر 2011، أطاح يناي ــباب.  ــة الش ــن فئ بي ــة  بخاص
التاليــة،  الثالثــة  الســنوات  فــي  مبــارك.  بنظــام  الشــعبية 
وعنــف  وإنقالبــات  وإضرابــات  احتجاجــات  بمصــر  عصــف 
التــي  سياســي. وتفاقمــت الظــروف اإلقتصاديــة الصعبــة 
الثــورة بســبب عــدم االســتقرار السياســي  انــدالع  أّدت إلــى 
ذو  قطــاع  وهــو   – الســياحة  بقطــاع  بــدوره  أضــّر  ي  الــذ
اإلقتصاديــة  األوضــاع  إلــى تدهــور  ى  أّد أهميــة حيويــة - مــا 
ــول  ــائعات ح ــرت ش ــنوات، ظه ــذه الس ــالل ه ى. خ ــر ــرًة أخ م
الحيــن  بيــن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  ي  تجــر محادثــات 
ــف  ــي مختل ــر ف ــرّدد ظه ــوح وبت ــداء مفت ــت بع ــر، وقوبل واآلخ
ينــَس  لــم  ببســاطة،  الضعيفــة.  المتواليــة  الحكومــات 
الهائــل واالســتقرار  ي عمومــًا اإلضطــراب  الشــعب المصــر
ى  أبــد وقــد  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  خطــة  أحدثتــه  ي  الــذ
نفســه،  الوقــت  فــي  تكرارهــا.  لفكــرة  جــدًا  معاديــًا  ســلوكًا 
السياســية  التكلفــة  أيضــًا  المختلفــة  الحكومــات  أدركــت 
 - وقــّدرت  الدولــي  النقــد  صنــدوق  إنقــاذ  لخطــة  الهائلــة 
أنــه  أنهــا ال تســتطيع تحمّلهــا. وفــي حيــن  بشــكل صحيــح - 
النظــام، افتقــرت إلــى  كان بمقدورهــا إجــراء إصالحــات فــي 
اإلرادة السياســية لتنفيذهــا. بحلــول عــام 2016، كان الوضــع 
الفائــز  اإلعــالن عــن  بالفعــل  تــمّ  أنــه  وبمــا  مختلفــًا تمامــًا. 
بعــد فــّض االحتجاجــات، فقــد أعيــد توحيــد ســلطة الحكومــة 
وعــادت األرثوذكســية النيــو ليبرالية منتصرة. لحســن الحظ، 
ز إرادتهــا لتنفيــذ حزمــة نهائيــة  وفــي حيــن كانــت الحكومــة تعــّز
مــن اإلصالحــات واإلنضمــام إلــى خطــة اإلنقــاذ المقترحــة، 
ــة،  ــة الصعب ــي العمل ــص ف ــار نق آث ــن  ــون م ــاس يعان الن كان 
ي عرقــل المســاعي العامــة إلبــرام هــذه الصفقــة  الــذ األمــر 

ومــا تشــتمل عليــه مــن شــروط.

اتفــاق  أكبــر  الحكومــة المصريــة  فــي نوفمبــر 2016، وّقعــت 
أربعــة  الدولــي، وهــو  النقــد  لهــا علــى اإلطــالق مــع صنــدوق 
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بيــن الطرَفيــن.  أضعــاف حجــم جميــع المعامــالت الســابقة 
تضمّنــت حزمــة اإلنقــاذ الضخمــة قرضــًا بقيمــة 1.5 مليــارات 
بقيمــة 3  وآخــر  ي،  اآلســيو التنميــة  بنــك  أمريكــي مــن  دوالر 
الدولــي، وقرضــًا ضخمــًا  البنــك  مليــارات دوالر أمريكــي مــن 
الدولــي  النقــد  أمريكــي مــن صنــدوق  بقيمــة 12 مليــار دوالر 
مصــادر  مــن  أمريكــي  دوالر  مليــارات   4.5 إلــى  باإلضافــة 
ى  أمريكــي علــى مــد يبلــغ مجموعهــا 21 مليــار دوالر  ى  أخــر
بإجــراءات  اإلنقــاذ مشــروطة  ثــالث ســنوات. كانــت حزمــة 
ــاع  ــور القط ــورة أج ــض فات ــم، وخف الدع ــض  تقّشــفية، وخف
العــام، وتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، وتعويــم الجنيــه. 
والتخفيــض  التعويــم  ربمــا كان  العوامــل،  بيــن هــذه  مــن 
الجنيــه هــو األكثــر تأثــرًا بشــكل مباشــر، حيــث  الالحــق لقيمــة 
يــام مــا  أ أكثــر مــن نصــف قيمتــه فــي غضــون  الجنيــه  فقــد 
ــتويات  ــى مس ــم إل ــاع التضّخ ــرات وارتف ــو المدخ ــى مح ى إل أد
عاليــة13. ونتيجــة لذلــك، فــإن مــا يقــارب %5 مــن المصرييــن، 
ي، ســقطوا فــي براثــن الفقــر بحلــول عــام  ي 5 مالييــن مصــر أ
2018، إذ بلغ معدل الفقر 14%32.5. وقد ســاء الوضع تدريجيًا 
التقّشــف واإلصــالح. لذلــك،  المزيــد مــن خطــوات  اتخــاذ  مــع 
عــام  أواخــر  فــي  العالــم  كوفيــد-19  جائحــة  ضربــت  عندمــا 
2019/أوائــل عــام 2020، كان المصريــون فــي وضــع محفــوف 

بالمخاطــر للغايــة.

التقّشــف الصــارم وإزالــة مــا تبقــى مــن دولــة  خــالل ســنوات 
فقــراء  حاجــة  مــن   45% مــن  أقــل  تغطيــة  تمّــت  الرفاهيــة، 
النقديــة لشــبكة األمــان  التحويــالت  مصــر مــن خــالل برنامــج 
وقطــاع  للوبــاء  العالمــي  األثــر  فــإن  ذلــك،  ومــع  الجديــدة. 
أثقــل كاهــل مصــر بعــد ثــالث ســنوات  الســياحة المتضــرر 
 ،2020 مايــو  فــي  "اإلنقــاذ".  برامــج  آخــر  تطبيــق  مــن  فقــط 
ســريعة  تمويــل  بــأداة  مصــر  الدولــي  النقــد  صنــدوق  زّود 
اتفاقيــة  برمــت  ُأ بقيمــة 3 مليــارات دوالر، وبعــد شــهر واحــد 
فتــمّ  دوالر،  مليــارات   5.4 بقيمــة  الطرَفيــن  بيــن  احتياطيــة 
فــي  باإلجمــال  دوالر  مليــارات   8.4 مــن  أكثــر  صــرف  بذلــك 
النقــد  المــرة لــم يفــرض صنــدوق  عامَــي 2020 و202115. هــذه 
التســهيل  إطــار  تضمّــن  إذ  الشــروط  مــن  المزيــد  الدولــي 
النقــد  كل الشــروط المطلوبــة. وقــد أشــار خبــراء صنــدوق 
اتفــاق االســتعداد  الدولــي فــي تقريــر حــول طلــب مصــر عقــد 
ألّن  ي،  المصــر اإلنكشــاف  زيــادة  مخاطــر  إلــى  االئتمانــي 
أكبــر إقــراض  البالغــة 21 مليــار دوالر ُتَعــّد ثانــي  فاتــورة مصــر 
تكافــح  مصــر  كانــت  إذا  وأنــه  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  مــن 
احتيــاط  يكــون  ال  قــد  المتراكمــة،  المدفوعــات  لتغطيــة 

األزمــة. النقــد كافيــًا لتعويمهــا خــالل  صنــدوق 

أكثــر مــن  بيــن عامَــي 2021 و2025، ســيتعين علــى مصــر ســداد 
ــده16. إن  ــي وح الدول ــد  النق ــدوق  ــي لصن ــار دوالر أمريك 17 ملي
ُيقلــق حتــى االقتصادييــن فــي  الديــون  الهائــل لهــذه  الحجــم 
بــأن هــذا  البعــض قــد يجــادل  الدولــي، لكــن  النقــد  صنــدوق 
ــه بمــا أن االحتياطيــات األجنبيــة لمصــر  القلــق فــي غيــر محّل
أكثــر مــن  نمــت مــن 15 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2015 إلــى 
ــم  ــمّ دع يت ــك،  ــع ذل ــام 2019. وم ــي ع ــي ف ــار دوالر أمريك 44 ملي
ــن  ــة م ــراض بخاص ــق اإلقت ــن طري ــب ع ــي الغال ــو ف النم ــذا  ه
ى  يــر الواقــع، يمكــن للمــرء أن  الدولــي17. فــي  النقــد  صنــدوق 
بســهولة قفــزات فــي االحتياطيــات األجنبيــة بعــد اإلقتراض 
الدولــي  النقــد  الدولــي. ويقــّدر صنــدوق  النقــد  مــن صنــدوق 
الديــون اعتمــادًا  بنفســه أن مصــر ال تســتطيع ســداد هــذه 
الســنوات،  األجنبيــة فــي هــذه  العمــالت  الدخــل مــن  علــى 
االحتمــاالت،  تــزال مصــر تعانــي مــن عجــز. فــي جميــع  إذ ال 
مــن  القــروض  هــذه  ســداد  الحكومــة  علــى  ســيتعين 
القــروض،  التــي مّولتهــا تلــك  األجنبيــة ذاتهــا  االحتياطيــات 
التســاهل  أن كل هــذا  يبــدو  ــح. 

ّ
المرج االحتمــال  وهــذا هــو 

بالقلــق  كان مجــّرد مســرحية، وهــذا مــا ُيشــعر المصرييــن 
الدولــي. النقــد  والرهبــة كّلمــا ســمعوا بصنــدوق 
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بــدأت  ي...لقــد  المصر "القاهــرة ليســت مناســبة للشــعب 
بالرغــم مــن  تصبــح قبيحة...المالمــح اإلنســانية تتالشــى18". 
أن هــذا التصريــح ُيَعــّد مثيــرًا للســخرية، فقــد كان فــي الواقع 
العاصمــة  باســم  الرســمي  المتحــدث  الحســيني،  خالــد  رّد 
الجديــدة )NAC( فــي عــام 2018 عندمــا ُســئل عــن  اإلداريــة 
ــع  ــي واق ــر. ف ــدة لمص ــة جدي ــاء عاصم ــة لبن ــة الفعلي األهمي
ــاب  ــى الخط ــس عل ــر يتأس التفكي ــي  ــط ف النم ــذا  ــر، إن ه األم
علــى  الضــوء  ويســّلط  ورؤيتهــا،  للحكومــة  الرســمي 
ــا  ــريع بوصفه ــكاني الس ــو الس ــرة والنم القاه ــي  ــام ف االزدح
بلــوغ ذروة  ي مــن  مشــاكَل رئيســية تمنــع االقتصــاد المصــر
ــة  ــاء عاصم ــروع إنش ــرح مش اقُت ــو،  النح ــذا  ــى ه ــّوره19. عل تط
أنشــطته  وتنويــع  االقتصــاد  لتعزيــز  كحــّل  جديــدة  إداريــة 
مــن خــالل إنشــاء مســاكن جديــدة للنــاس للعيــش ومراكــز 

للعمــل20.
قــد  المشــاكل  هــذه  أن  حيــن  وفــي  ذلــك،  ومــع   
حــول  األســئلة  مــن  العديــد  أثيــرت  فقــد  صحيحــة،  تكــون 
المشــاكل  الجديــدة علــى حــّل مثــل هــذه  العاصمــة  قــدرة 
الحكومــة  تواجههــا  التــي  الخطيــرة  المعضــالت  وســط 
اإلجتماعــي  المســتوَيين  علــى  رئيســي  بشــكل  بالفعــل، 
تجمــع  التــي  الروابــط  هــي  ذلــك  مــن  واألهــم  والمالــي. 
وخطــط  الحديــث،  الضخــم  القومــي  المشــروع  هــذا  بيــن 
وتعليمــات  الحكومــة حاليــًا،  التــي تنّفذهــا  الجديــدة  التحريــر 
المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل البنــك الدولــي وصندوق 
ــى  ــروط. عل ــي المش المال ــا  ــل دعمه ــي مقاب ــي ف الدول ــد  النق
التاليــة  القليلــة  الصفحــات  مــن  الهــدف  فــإن  النحــو،  هــذا 
مشــروع  وتقييــم  ملموســة  حالــة  دراســة  تقديــم  هــو 
العاصمــة اإلداريــة الجديــدة كمثــال عــن مختلــف المشــاريع 
الحكومــة  نّفذتهــا  التــي  ليبراليــة  النيــو  الضخمــة  القوميــة 
القليلــة الماضيــة. وســوف نركّــز تحديــدًا علــى  فــي الســنوات 
التــي تمنــع إحــداث  أوجــه القصــور فــي المشــروع، والعقبــات 
ي ملمــوس. فــي البدايــة، ســنبدأ بإلقــاء نظــرة عامة  أثــر تنمــو
تعيــق  التــي  المشــاكل  فــي  الغــوص  قبــل  المشــروع  إلــى 
والنقــل  المســتهدفة  والفئــات  تكلفتــه  مثــل  فعاليتــه، 

الجيــد. األجــر  ذات  والوظائــف 

لمحة عامة
جغرافيــًا، تقــع عاصمــة مصــر الجديــدة على بعــد 45 كيلومترًا 
مربــع  كيلومتــر   700 تغّطــي  منطقــة  فــي  القاهــرة  شــرق 
القاهــرة مــرورًا بالســويس والعيــن الســخنة21.  مــن طــرق 
العاصمــة  ُتقــّدر مســاحة  الهائلــة،  المســاحة  وفقــًا لهــذه 
يعــادل مســاحة ســنغافورة22. عــالوًة علــى  بمــا  اإلجماليــة 
ذلــك، وبحســب خطــة المشــروع، فــإن العاصمــة الجديــدة 
الرئيســية والبرلمان  الوزارات واإلدارات الحكومية  ســتضمّ 
إلــى  باإلضافــة  األجنبيــة  والســفارات  الرئاســية  والقصــور 
المركزيــة حيــث  األعمــال  وهــي منطقــة  الســكنية،  األحيــاء 
الرئيســية،  والتجاريــة  الماليــة  الشــركات  معظــم  ســتقع 
ومــزارع  والفنــادق،  والطبيــة،  التعليميــة  والمؤسســات 
ــن  بي ــية   رئيس

ٍ
ــاله ــة م ــن مدين ــاًل ع ــية، فض ــة الشمس الطاق

ى23. األخــر والمناطــق  المبانــي 

 ..." لتكــون  ُصمّمــت  المدينــة  أن  لالهتمــام  المثيــر  ومــن 
ى،  أخــر بعبــارة  التقنيــة لمســتقبل مصــر24".  نموذجــًا عالــي 
ــراء  ــط الصح ــي وس ــة ف ــة ذكي ــون مدين ــّور أن تك ــن المتص م
لتحســين  الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  ســيتمّ  حيــث 
مصمّمــة  فهــي  النحــو،  هــذا  علــى  المواطنيــن25.  حيــاة 
فــي  التحّكــم  مراكــز  فــوق  الشمســية  األلــواح  الحتــواء 
وأخيــرًا  التحتيــة إلكترونيــًا؛  والبنيــة  األمــن  المبانــي لمراقبــة 
غيــر  المدفوعــات  أســاس  علــى  تعمــل  أن  المتوّقــع  مــن 
ســكة  بنــاء  ي  ســيجر نفســه،  المنــوال  وعلــى  النقديــة26. 
العيــن  بيــن  محطــة   15 تضــمّ  كيلومتــرًا   534 بطــول  حديــد 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتمّ إنشــاء  والعلميــن27.  الســخنة 
العالــم )98 كيلومتــرًا( لربــط العاصمــة  ي فــي  أكبــر خــط أحــاد

القاهــرة28. مــن  الشــرقي  بالجانــب  الجديــدة 

أخيــرًا، فــي مــا يتعلــق بــاإلدارة والمقاوليــن الذيــن تــمّ التعاقد 
معهــم إلنجــاز المشــروع، تتوّلــى شــركة العاصمــة اإلداريــة 
اإلنشــاء30. فــي  العمرانيــةACUD( 29( مســؤولية  للتنميــة 
مــع  تفاهــم  مذكــرة  الحكومــة  وّقعــت  المشــروع،  بدايــة 
ــار  العب ــد  ــال محم ــل األعم ــي ورج ي اإلمارات ــار ــّور العق المط
اإلنشــائية فــي مــارس 2015 قبــل إلغائهــا  األعمــال  لتنفيــذ 
بعــد بضعــة أشــهر، بحجة عدم إحــراز تقّدم فــي المفاوضات 
الحكومــة تاليــًا إلــى  التعقيــدات. لجــأت  بعــض  فضــاًل عــن 
البنــاء الحكوميــة  توقيــع مذكــرة تفاهــم جديــدة مــع شــركة 
ي  اإلدار الجــزء  الصينيــة )تشــاينا كونستركشــن( لدراســة 

مــن العاصمــة الجديــدة وتمويلــه31.



8

البنــاء  شــركة  مــع  اتفاقيــة  ُوّقعــت   ،2018 عــام  بحلــول 
العاصمــة  أجــزاء معينــة مــن  الصينيــة لتطويــر  الحكوميــة 
التــي تبلــغ  الجديــدة، وال ســيما منطقــة األعمــال المركزيــة 
مــن  ى  أخــر أجــزاَء  لّزمــت  كمــا  دوالر32.  مليــارات   3 قيمتهــا 
مختلفــة  مســتويات  إلــى  الجديــدة  العاصمــة  إنشــاءات 
الشــركات  تســّلمت  المحليــة:  الشــركات  مــن  )قســمان( 
ــة  ــالم، ومجموع ــن ع ــكوم، وحس ــل أوراس ــا مث ى منه ــر الكب
العــرب،  والمقاولــون  وبتروجيــت،  مصطفــى،  طلعــت 
حيــن  فــي  التنفيذيــة  المواقــع  مســؤولية  النيــل  ي  وواد
التزمــت الشــركات القابضــة مثــل شــركة مصــر لتنميــة مــواد 
البنــاء  البنــاء، ومختــار إبراهيــم، والعبــد، وإيجيكــو مســؤولية 
االنتهــاء مــن  وفقــًا للحســيني، تــمّ  اآلن،  والتطويــر33. حتــى 
بنحــو 34.60%  المشــاريع  األولــى فــي جميــع  اإلعــداد  مرحلــة 
أزمــة كوفيــد-19  أن  الحســيني إلــى  أشــار  عــالوًة علــى ذلــك، 
ســتبدأ  الحكومــة  وأن  المشــروع،  تقــّدم  فــي  ســلبًا  أثــرت 
مــن  االنتهــاء  قبــل  الجديــدة  العاصمــة  إلــى  االنتقــال  فــي 
بالفعــل،  التنفيــذ  العمليــة قيــد  بأكملــه35. هــذه  المشــروع 
يتــمّ نقــل نحــو 50,000 إلــى 60,000 موظــف  ومــن المتوّقــع أن 
الوقــت  حكومــي إلــى مكاتبهــم قبــل نهايــة عــام 36.2021 فــي 
المشــروع،  عــن  رســمية  معطيــات  ي  أ تتوفــر  ال  الحالــي، 
التقاريــر علــى المرحلــة األولــى نظــرًا إلــى أن المشــاريع  وتركّــز 
المتبقيــة ال تــزال قيــد التشــغيل والتفاصيــل المتعلقــة بهــا 

للتغييــر. قابلــة 

معوقات مالية وبدائل أفضل

بعــد تقديــم لمحــة عامــة عــن مشــروع العاصمــة الجديــدة، 
ننتقــل اآلن لمناقشــة أولــى القضايــا الحرجــة التــي يواجههــا 
ــه  ــابقًا، تواج ــا س ــا ذكرن ــة. كم المالي ــات  ي العقب ــروع، أ المش
مســبوقة  غيــر  نقديــة  مشــاكَل  حاليــًا  المصريــة  الحكومــة 
يــد  تزا نتيجــة  الدولــة  موازنــة  فــي  العجــز  اســتمرار  بســبب 
العديــد مــن  الحقيقــة  ودفعــت هــذه  القومــي.  الديــن  ثقــل 
المعّلقيــن للتشــكيك فــي صحــة تنفيــذ مثــل هــذا المشــروع 
فــي  مشــاكَل  الحكومــة  فيــه  تواجــه  وقــت  فــي  الضخــم 
التناقــض  يبــدو أن  الواقــع،  توســيع مصــادر إيراداتهــا. فــي 
بالتكلفــة اإلجماليــة للمشــروع يضفــي إلــى وجهــة  المتعلــق 
ُأعلــن  أنــه  بالذكــر  النظــر هــذه مزيــدًا مــن المصداقيــة. وجديــٌر 
فــي عــام 2015 عــن أن نفقــات المشــروع المتوّقعــة بلغــت 
يعَلــن  أنــه لــم  إلــى  ى  أخــر وتشــير مصــادر  45 مليــار دوالر37، 
مرتبطــة  تفاصيــل  أو  للمشــروع  إجماليــة  تكلفــة  ي  أ عــن 
بتمويلــه38. فــي هــذا الصــدد، يوجــد تناقــض مماثــل فــي مــا 

يتعلــق بالمرحلــة األولــى مــن المشــروع، حيــث تشــير بعــض 
المصــادر إلــى أن تكلفــة المرحلــة األولــى وحدها تبلــغ 25 مليار 
الميزانيــة(، منهــا  اســتثمارات مــن خــارج  دوالر )ُتَضــّخ عبــر 
األعمــال  لمنطقــة  مخّصصــة  ســتكون  دوالر  مليــارات   3
المركزيــة39، وقــّدر آخــرون التكلفــة اإلجماليــة للمرحلــة األولى 
ي تكتمــل فيــه فــي  الــذ الوقــت  بمبلــغ 58 مليــار دوالر بحلــول 

عــام 40.2023

الضــوء  تســّلط  التناقضــات  هــذه  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
التمويــل، واألولويــات الحكوميــة وربمــا حتــى  علــى مســائل 
مشــروع  أن  افترضنــا  إذا  الواقــع،  فــي  الفســاد.  مســألة 
علــى  بالكامــل  تمويلــه  ســيتمّ  الجديــدة  العاصمــة  إنشــاء 
ــي،  البيولوج ــوع  التن ــة  اتفاقي ــي  ــل ف ــا حص ــال كم المث ــبيل  س
ل  ســيموَّ المشــروع  أن  االســتنتاج  يمكننــا   

ٍ
فعندئــذ

بالديــون مــع األخــذ باالعتبــار نقــص المعلومــات المتعلقــة 
ــة  ــروض الضخم الق ــذه  ــل ه ــي أن مث ــذا يعن ــروع. وه بالمش
بــل  وحســب،  الماليــة للدولــة  األوضــاع  لــن تســّرع تدهــور 
القــادم، حيــث سيســتغرق  الجيــل  ســتزيد مــن األعبــاء علــى 
الزمــن.  القــروض وفوائدهــا عقــودًا طويلــة مــن  ســداد هــذه 
ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحكومــة ذكــرت أن تكلفــة 
إنشــاؤها  ســيتمّ  التــي  الواســعة  التحتيــة  البنيــة  شــبكات 
ــة  ــد كيفي ــدون تحدي ب ــي  ــدات األراض ــالل عائ ــن خ ل م ــتموَّ س
تغطيــة تكاليــف تشــغيل هــذه الشــبكات وصيانتهــا علــى 
ى الطويــل41. وعلــى غــرار مــا ســبق، ثمــة تكلفــة إضافيــة  المــد
االنتقــال  لتســهيل  إنشــاؤها  ســيتمّ  التــي  النقــل  لشــبكة 
بمــا فــي ذلــك تشــييد 40 جســرًا فــي شــرق  العاصمــة،  إلــى 
القاهــرة بتكلفــة تقــرب مــن 900 مليــون دوالر42. وتاليــًا، ليــس 
ي، مديــر  مــن المســتغرب أن يقــول خبــراء مثــل مأمــون فنــد
العالميــة، إن اســتثمار مثــل  معهــد لنــدن لإلســتراتيجيات 
بــداًل  القاهــرة نفســها  الضخمــة فــي تطويــر  المبالــغ  هــذه 
ــراء كان  ــط الصح ــي وس ــة ف ــدة كامل ــة جدي ــاء عاصم بن ــن  م

أكثــر فائــدة43. ليكــون 

العاصمــة  بــإدراج  األخيــر  القــرار  هــو  لالهتمــام  والمثيــر 
البورصــة  فــي   )ACDU( العمرانيــة  للتنميــة  اإلداريــة 
نيــة  القــرار  هــذا  يؤكّــد  عامَيــن44.  غضــون  فــي  المصريــة 
ــي  ــو ليبرال الني ــا  ــدول أعماله ــي ج ــًا ف ــي قدم ــة المض الحكوم
التــي  العقــارات،  علــى  للمضاربــة  واســع  ســوق  وامتــالك 
وشــركات  األعمــال  رجــل  كبــار  ى  ســو منهــا  يســتفيد  ال 
حاســمة  أهميــة  ذات  األخيــرة  النقطــة  هــذه  العقــارات45. 
ي الحالــي فــي مصــر  لتحليــل الســياق االجتماعــي واالقتصــاد
ــم  ي بدع ــار الج ــد  ــر الجدي التحري ــر  ــى تأثي ــوء عل ــليط الض وتس
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الدوليــة. علــى عكــس االنطبــاع  الماليــة  مــن المؤسســات 
يأتــي  والخبــراء46،  المحلليــن  بعــض  ى  الموجــود لــد ي  القــو
بنــاء عاصمــة مصــر الجديــدة لتأكيــد حقيقــة رئيســية واحــدة 
أكبــر  الحاليــة فتــح الســوق لمشــاركة  أال وهــي نيــة الحكومــة 
للقطــاع الخــاص علــى الرغــم مــن محدوديــة إمكاناتهــا وعدم 
اســتعدادها لتوفيــر وظائــف مســتدامة وذات رواتــب جيــدة 
بعبــارة  الســكان47.  ى  المعيشــة لــد ترفــع مــن مســتويات 
ي بالتصــرف بحريــة  الخــاص المصــر ى، ُيســمح للقطــاع  أخــر
عــن  والتعبيــر   - الربــح  وراء  للســعي  األولويــة  وإعطــاء   -
تجاهــل شــبه تــام للمســاءلة االجتماعيــة المفترضــة. ومــع 
ــاص.  الخ ــاع  ــرة القط ــى ألباط ــة ُتعط ــزال األفضلي ــك، ال ت ذل
شــركة  وســبعين  لواحــدة  ُأعطيــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
أفدنــة48  التعاقــد معهــا 5  أصــل 238 شــركة تــمّ  فقــط مــن 
العاصمــة  مشــروع  فــي  األعمــال  مواصلــة  فــي  والحــّق 

.)NAC(

هــذا  مثــل  بتطويــر  الحكومــة  اهتمــام  أن  يبــدو  وبالمثــل، 
دعــم  نيتهــا  عــن  ــر 

ّ
يعب التحتيــة  للبنيــة  الضخــم  المشــروع 

واالســتثمار  الخــاص  القطــاع  تجــذب  التــي  القطاعــات 
األجنبــي المباشــر )بســبب عائداتــه الســريعة والمســتقرة( 
تأثيــر  أن  مــن  بالرغــم  والمعــادن  ي  العقــار التطويــر  مثــل 
هــذه  فــي  االســتثمارات  هــذه  مثــل  عــن  الناتــج  التنميــة 
الواقــع، ثمــة معلومــات  القطاعــات محــدود للغايــة49. فــي 
ــن -30 بي ــراوح  يت ــح  رب ــش  ــيخلق هام ــروع س ــول إن المش تق
التشــكيك فــي قدرتــه علــى خلــق  يتــمّ فيــه  وقــت  %40 فــي 
عــدد كبيــر مــن الوظائــف المســتقرة، وهــذا مــا سنناقشــه 
مشــروع  ُطــرح  ذلــك،  مــوازاة  فــي  التاليــة50.  األقســام  فــي 
بنــاء العاصمــة الجديــدة بوصفــه مشــروعًا ضخمــًا يســاعد 
يشــير مــرة  العقــارات، مــا  زيــادة صادراتهــا مــن  مصــر فــي 
أفــي  الرغبــة فــي مســاعدة المســتثمرين ســواء  ى إلــى  أخــر
بشــكل  أعمالهــم  البنــاء فــي توســيع  أو  العقــارات  مجــال 

مســبوق51. غيــر 

السكان المستهدفون: بين 
التضمينية والطبقية

ســيتمّ  الجديــدة،  للعاصمــة  األصليــة  الرؤيــة  مــن  كجــزء 
المــدن فيهــا بطريقــة تجعــل العاصمــة "...نموذجــًا  تطويــر 
الشــرق  فــي  والمســتدامة  الشــاملة  الحضريــة  للتنميــة 
بأنــه إنجــاز تاريخــي، ال  المشــروع  ُوصــف  وقــد  األوســط"52. 
وبقــدر مــا تبــدو  ومــع ذلــك،  ى"53.  وبــل "قفــزة حضاريــة كبــر
ــات  ــن العقب ــد م ــإن العدي ــًة، ف ــرًة وجريئ ــات مثي التوّقع ــذه  ه
الرئيســية تقــف فــي طريق إنشــاء هــذا المجتمــع التضميني، 
التــي  الناجحــة  مــن هــذه العقبــات: المشــاريع الســابقة غيــر 
الجديــدة وعــدم قدرتهــا علــى  التكتــالت العمرانيــة  نّفذتهــا 
الوصــول إلــى النســب المئويــة المســتهدفة من الســكان54. 
فــي  مماثلــة  لمشــاريع  ســابقة  تجــارب  هنــاك  وبالمثــل، 
ريــو  البرازيــل حيــث انتقلــت العاصمــة مــن  ى مثــل  بلــدان أخــر
برازيليــا فــي عمليــة ُتَعــّد اآلن "رمــزًا لفشــل  ي جانيــرو إلــى  د
هــذا  ينقلنــا  المســاواة"55.  وعــدم  ي  الحضــر التخطيــط 
الســياق إلــى العقبــة األخيــرة التــي تعتــرض المشــروع، وُتَعّد 
التكاليــف.  القــدرة علــى تحمّــل  مــا األكثــر أهميــة أال وهــي 

ّ
رب

للتنميــة  واضــح  نهــج  تحديــد  يمكــن  ال  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 
المســتدامة، إذ ثمــة فقــط تصريحــات غامضــة تشــير إلــى 
النقطــة  خلــق فــرص عمــل جديــدة. وجديــٌر بالمالحظــة أن 
الطاقــة  هــي  باالســتدامة  يتعلــق  مــا  فــي  الوحيــدة  البــارزة 

آنفــًا. المذكــورة  الشمســية 

العاصمــة  تشــّكل  أن  المتوّقــع  مــن  البدايــة،  فــي 
ي مداخيــل  الجديــدة مســكنًا لـــ6.5 مالييــن مواطــن مــن ذو
متفاوتــة56. لضمــان هــذا االحتمــال، وبخاصــة بالنســبة إلــى 
التي تســتهدف أصحاب الدخل المنخفض،  اإلســتراتيجيات 
أعلــن المســؤولون أن اإلســكان االجتماعــي ســيمّثل جــزءًا 
ــم  ــا تدع أنه ــدو  يب ــوة  ــي خط ــك، ف ــًا لذل ــروع57. وفق ــن المش م
والبنــاء،  العقــارات  أباطــرة  دعــم  حــول  الســابق  الجــدل 
ي عــن مبــادرة جديــدة لتمويــل  ي المصــر البنــك المركــز أعلــن 
الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى عقــارات فــي  المواطنيــن 
العاصمــة الجديــدة مــن خــالل تقديــم قــروض لمــدة 20 عامــًا 
القــرار تكمــن فــي  بفائــدة %58.8 ومــع ذلــك، فــإن أهميــة هــذا 
ــف  ــل تكالي ــى تحمّ ــدرة عل الق ــكلة  ــوح مش ــس بوض ــه يعك أن
متوســط  أن  إلــى  حديــث  تقديــر  ويشــير  المشــروع.  هــذا 
بعيــد  أمــر  وهــو  المربــع ســيبلغ 11,000 جنيــه،  المتــر  ســعر 
يتوّقعــون شــراء مــا  الذيــن  المواطنيــن  جــدًا عــن متنــاول 
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الدخــل  يســمى بالوحــدات الســكنية المخّصصــة ألصحــاب 
متوســط  أن  إلــى  ى  أخــر تقديــرات  وتشــير  المنخفــض59. 
المربــع ســيبلغ 11,800 جنيــه مقارنــة بالمناطــق  المتــر  ســعر 
ى مثــل الشــيخ زايــد )10,500 جنيــه(، والقاهــرة الجديــدة  األخــر
 7,650( أكتوبــر  مــن  الســادس  ومدينــة  جنيهــًا(،   10،450(
جنيهــًا(، مــا يجعــل األســعار فــي العاصمــة الجديــدة األعلــى 

الدولــة60. ى  علــى مســتو

التكاليــف  تحمّــل  علــى  القــدرة  مشــكلة  علــى  آخــر  مؤشــر 
لبيــع  المطــّورون  يتبعهــا  التــي  الجديــدة  االتجاهــات  هــو 
الوحــدات  أســعار  متوســط  أجبــر  الواقــع،  فــي  عقاراتهــم. 
ــتراتيجيتهم  ــر اس ــى تغيي ــن عل ــوق61 المطّوري ــروف الس وظ
فــي محاولــة الســتقطاب مجموعــات أوســع مــن الطبقــة 
الوحيــدون  المحتملــون  المشــترون  )منطقيــًا،  الوســطى 
الباقــون الذيــن يمكنهــم تحمّــل تكاليفهــا( مــن خــالل تقديــم 
الســيولة  إلــى  الحاجــة  أّدت  شــائعة62.  غيــر  دفــع  شــروط 
المطّوريــن لتقديــم  بيــن  الواقــع، إلــى ســباق  النقديــة، فــي 
التحذيــرات  مــع  ســّيما  ال  الممكنــة،  الشــروط  أفضــل 
االنتهــاء مــن  يتــمّ  األراضــي إذا لــم  الرســمية مــن مصــادرة 
علــى  عليــه63.  المّتفــق  الزمنــي  الجــدول  ضمــن  المشــاريع 
التقديــرات بشــكل عــام أن معظــم  المثــال، تكشــف  ســبيل 
الشــركات العاملــة فــي العاصمــة الجديدة تعــرض وحداتها 
الســعر  مــن  أولــى  دفعــة  فقــط   10% مقابــل  للمشــترين 
ى وســط  اإلجمالــي64. ومــع ذلــك، ثمــة تغييــرات ملحوظة أخر
المشــترين،  مــن   

ٍ
كاف عــدد  لجــذب  المســتمرة  المشــاكل 

األقســاط، مــن  األقصــى لمــدة خطــط  الحــّد  مثــل تعديــل 
خطــة  إلــى  ســنوات   7 لمــدة  المعتــادة  التقســيط  خطــة 
التقســيط لمــدة 10 ســنوات أو حتــى بــدون دفعــة أولــى علــى 
الحــّد األدنــى  اإلطــالق فــي بعــض األحيــان65. وبالمثــل، فــإن 
يجــب  ي  الــذ االقتضــاء(  )عنــد  المئويــة  للنســبة  الجديــد 
ي شــراؤه قــد ُخّفــض إلــى %60 عــن المعــدل  علــى المشــتر
الملحوظــة  التغييــرات  تشــمل   66.70-75% البالــغ  الســابق 
ى أنماطــًا جديــدًة مــن االســتثمارات يمكــن مــن خاللهــا  األخــر
التجاريــة  للمشــترين الحصــول علــى أســهم فــي العقــارات 
ي إلدارتهــا وتأجيرهــا مقابــل نســبة  وتركهــا للمطــّور العقــار
الراغبيــن فــي  مئويــة مــن اإليجــار67. أيضــًا، يمكــن للعمــالء 
الحصــول علــى  المطلــوب مقّدمــًا  اإلجمالــي  المبلــغ  دفــع 

خصــم %35-30 كحــّد إجمالــي68.

التغييــرات  هــذه  ي  تــؤد لــن  للخبــراء،  وفقــًا  ذلــك،  ومــع 
ي، وذلــك لعــدة  بالضــرورة إلــى تغييــر الوضــع بشــكل جــذر
أســباب: األول هــو أن المســتثمرين األكثر ثراًء والمشــترين 

ــن  ــاص م ــكل خ ــتفيدوا بش ــن يس ــيين ل الرئيس ــن  المحتملي
التغييــرات ألنهــم ببســاطة ال يحتاجــون إليهــا. واألهــم  هــذه 
ــارات  ــراء العق ــط بش ــم فق ــرائح تهت ــذه الش ــك أن ه ــن ذل م
يتوّفــر  أمــر ال  وهــو  التــي لهــا ســجل حافــل،  الشــركات  مــن 
الســبب  شــركتان69.  باســتثناء  الجديــدة،  العاصمــة  فــي 
الدفــع الجديــدة  الرغــم مــن أن شــروط  أنــه علــى  الثانــي هــو 
الطبقــة  مــن  أوســع  مشــترين  بالفعــل  تســتقطب  قــد 
يــزال هنــاك احتمــال أن يفشــل المشــترون  الوســطى، فــال 
إلــى  ذلــك  ي  ســيؤد بمدفوعاتهــم.  الوفــاء  فــي  األخيــرون 
مصــادرة وحداتهــم وخســارة اســتثماراتهم. وعلــى نطــاق 
فــي  مفرطــة  بوفــرة  االحتمــال  هــذا  يتســبب  قــد  أوســع، 
فقاعــة  بنشــوء  النهايــة  وفــي  الوحــدات  مــن  المعــروض 

يــة70. ر عقا
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االستنتاجات

أن مشــروع إنشــاء عاصمــة جديــدة 	  فــي حيــن 
جديــدًا  ضخمــًا  قوميــًا  مشــروعًا  ُيَعــّد  لمصــر 
كبيــرًة  فرصــًة  ويمّثــل  نوعــه،  مــن  وفريــدًا 
أولئــك  )مثــاًل،  القطاعــات  ببعــض  للنهــوض 
اإلنشــاءات  مجــاالت  فــي  يعملــون  الذيــن 
فــإن  التحتيــة(،  والبنيــة  ي  العقــار والتطويــر 
يــزال  ي ال  المصــر االقتصــاد  العــام علــى  تأثيــره 
هــذه  تســتفيد  قــد  الواقــع،  فــي  واضــح.  غيــر 
يبــدو  ال  لكــن  المشــروع،  هــذا  مــن  القطاعــات 
القطاعــات  هــذه  كانــت  إذا  مــا  تمامــًا  واضحــًا 
نحــو  االقتصــاد  هيــكل  تغييــر  بالفعــل  يمكــن 
حــول  أســئلة  طــرح  ينبغــي  لذلــك،  األفضــل. 
أن  فبمــا  الهيكليــة.  المشــروع  هــذا  فعاليــة 
ي فــي صحــراء غيــر مأهولــة،  البنــاء تجــر أعمــال 
ي تأثيــر اجتماعــي  يبــدو أن المشــروع ليــس لــه أ
المنطقــة  معظــم  إخــالء  تــمّ  فقــد  تقريبــًا. 
بــل 

ِ
ق مــن  والســويس  القاهــرة  بيــن  الواقعــة 

اإلنجليــز.
معالجتهــا 	  تنبغــي  التــي  الثانويــة  النقطــة 

مشــروع  فــي  الشــفافية  بمســائل  تتعلــق 
الحقيقــة،  فــي   .)NAC( الجديــدة  العاصمــة 
خاصــة  الفســاد  لمكافحــة  تدابيــر  توجــد  ال 
وعــدم  المشــروع  غمــوض  إن  بالمشــروع. 
هــو  المســتقل  اإلشــراف  مــن  نــوع  ّي  أ وجــود 
إجــراء  ينبغــي  الشــفافية.  إلــى  دعوتنــا  ســبب 
المزيــد مــن اإلفصاحــات حــول تقــّدم المشــروع 
والمســتفيدين المســتهدفين. وبالمثل، يجب 
حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  هنــاك  يكــون  أن 
الحكومــة  تخطــط  وكيــف  المشــروع  تمويــل 
لتمويلــه فــي الســنوات القادمــة. وهــذا أمــر بالــغ 
األهميــة بالنظــر إلــى أن بعــض أجــزاء المشــروع 
فــي  بالتأكيــد  ســيؤثر  مــا  الديــون،  عبــر  ل  تمــوَّ

القادمــة. األجيــال  وفــي  الحكومــة  خطــط 
أخيرًا، إذا كان المشروع يستهدف حقًا القضاء 	 

علــى مشــاكل مثــل االكتظــاظ، فيجــب تقديــم 
الســكان  األفقــر مــن  أفضــل للفئــات  شــروط 
الراغبيــن فــي االنتقــال إلــى العاصمــة الجديــدة. 
أساســي  بشــكل  الحاليــة  الشــروط  تتــالءم 
مــع قــدرات الطبقــة المتوســطة العليــا ومــن 
أكثــر  يتــمّ تقديــم حــزم  هــم فوقهــا. لذلــك، إْن لــم 
مالءمــة، فســيكون مــن المســتحيل تقريبــًا أن 
الســكان فــرص  العظمــى مــن  ُتتــاح للغالبيــة 

االنتقــال إلــى العاصمــة.
بالديــون 	  لــة  المموَّ التنميــة  أن  الواضــح  مــن 

إحداهمــا  تســتبعد  المســتدامة  والتنميــة 
ى. نظــرًا إلــى أن أزمات الديون واالســتدانة  األخــر
المســتمرة قــد تدمّــر االقتصــاد فــي حالــة حــدوث 
ــروض  الق ــب  ــي طل ــة، ال ينبغ ــات معاكس صدم

ى. القصــو الضــرورة  إال عنــد 
لمعالجــة 	  مناســبًا  حــاّلً  ليــس  التقّشــف 

ي للغايــة  القــو الصدمــات اإلقتصاديــة، فتأثيــره 
ال  الحيــاة  ونوعيــة  المعيشــية  الظــروف  فــي 
الفئــات  واســعة للكثيــر مــن  يدفــع نحــو هجــرة 
الســكانية وحســب، بــل يزيد مــن أســباب الركود 

تطبيقــه. فوائــد  بكثيــر  تفــوق  التــي 
علــى 	  يجــب  المســتقبلية  اتفاقياتهمــا  فــي 

المصريــة  والحكومــة  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
التــي  والتقشــف  الخصخصــة  عــن  االمتنــاع 
المســتقبلية  الدولــة  عائــدات  مــن  حــدت 
ــور.  التده ــذا  ــي ه ــوع ف بالوق ــرة  ــمحت للقاه وس
تظهــر  التــي  المخصخصــة  الحلــول  تعــد 
وتكلفتهــا  الجديــدة  اإلداريــة  العاصمــة  فــي 
المرتفعــة بشــكل كبيــر مقارنــة بتكلفــة صيانــة 
التــي ال  الرئيســية  الســلع العامــة أحــد األســباب 
أزمــة ديــون. وباإلضافــة  تــزال تواجهــا مصــر فــي 
ي مناقشــات مســتقبلية حــول  إلــى ذلــك، فــإن أ
تبحــث  أن  يجــب  الديــون  تحمــل  علــى  القــدرة 

الديــون. مــن  اإلعفــاء  مســألة  فــي  بجديــة 
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الهوامش

الديون المصرية: على حافة الهاوية   1
بيــن هــذه المشــاريع، لكــن اإلشــراف عليــه كان ضعيفــًا للغايــة. بعــد دفــع مقّدمــات  المربــح مــن  الوحيــد  2  مشــروع الســكر، هــو المشــروع 
لتحديــث المصانــع فــي إنجلتــرا بهــدف توفيــر الكميــة الهائلــة مــن اآلالت المطلوبــة فــي صناعــة الســكر، اكتشــف الباشــا أن كل محصــول قصــب الســكر 

األســبوع. يــام فــي  أ المطاحــن لمــدة ثالثــة  واحــدة مــن  يمكنــه تشــغيل مطحنــة  فــي مصــر 
3  تتراوح القيمة المنصرفة للقرض عادة نحو %60 من قيمته اإلسمية.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/139621468326391863/pdf/790470TRN0Ilif0gust0120and016001961.pdf :4  السير وليام إيليف
أزمــة فــي العملــة الصعبــة لــم يكــن  التنمويــة فــي منتصــف الســتينيات، واجهــت مصــر  الناصــر  الجــزء األكثــر أهميــة مــن خطــة عبــد  5  خــالل 
الدولــي فــي عامَــي 1962 و1964، بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو 82 مليــون دوالر  النقــد  اتفاقيَتيــن احتياطيَتيــن مــع صنــدوق  بوســعها تحســينها إال مــن خــالل 

يكــي. أمر
https://data.world� :الدولــي، ال.ت. راجــع موقــع البنــك  العــرب".  الدخــل القومــي اإلجمالــي( - مصــر ، جمهوريــة  الخارجيــة )% مــن  الديــون   6  "أرصــدة 

 bank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS?locations=EG
الدولــي، وإن الســادات كان  النقــد  النيــة لصنــدوق  ينايــر المســيئة كانــت بمنزلــة إظهــار لحســن  القــول إن تصريحــات  7  فــي هــذا الســياق، يمكــن 

الدعــم ضــد معارضتــه. يحتــاج إلــى  وحليفــًا  صديقــًا 
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=275&date1key=2099-12-31 :8  راجع موقع

https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG :9  راجع موقع
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS?locations=EG :10  راجع موقع

الثانيــة )الغــزو  الخليــج  باريــس مقابــل مشــاركة مصــر فــي حــرب  ي  المــرة، ترافقــت االتفاقيــة مــع تخفيضــات كبيــرة فــي ديــون نــاد 11  لكــن هــذه 
الوقــت اإلضافــي، حيــث كانــت مصــر قــد  التخلــف عــن الســداد فــي  البــالد مــن  أنقــذت  التــي  العــراق(  العراقــي للكويــت ومــا تــاله مــن تحريــر للكويــت وحصــار 

ي تــم فيــه توقيــع االتفاقيــة. الــذ الوقــت  التخّلــف عــن الســداد بحلــول  بــدأت بالفعــل فــي 
12  راجع موقع: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/ADB-BD-IF-99-130-EN-EGYPT-PCR-SAL.PDF P.50 ص. 50

ارتفــاع ضريبــة  13  وقــد أســهم االرتفــاع فــي ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %10 ســابقًا إلــى %13 تحفيــز هــذا التضّخــم بشــكل أكبــر. هــذا وقــد تَحــّدد 
أكثــر اســتدامة حيــث ثبــت معــدل التضّخــم فــوق %20 ألكثــر مــن عــام وتجــاوز 30%  التالــي، مــا جعــل التضّخــم  العــام  القيمــة المضافــة تلقائيــًا إلــى %14 فــي 
الدعــم المتبقــي علــى الكهربــاء والوقــود إلــى تفاقــم الضغــوط التضّخميــة، وفجــأة وجــد المصريــون أنفســهم محّطميــن إذ  ى إلغــاء  أّد الفتــرة.  فــي تلــك 

الدعــم. ازديــاد نفقاتهــم نتيجــة رفــع  التقّشــف وتخفيــض قيمــة العملــة، فــي ظــل  تقّلصــت أجورهــم ومدخراتهــم فعليــًا إلــى النصــف بســبب 
https://www.progressegypt.org/en/indicator.html#percentage-poverty :14  راجع موقع

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=275&date1key=2099-12-31 :15  راجع موقع
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=275&date1key=2099-12-31 :16  راجع موقع

https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG :17  راجع موقع
https://bit. :راجــع الموقــع الجارديــان ، 2018.  بــدأت تصبــح قبيحــة: لمــاذا مصــر تبنــي عاصمــة جديــدة؟"، صحيفــة  18  روث مايكلســون، "القاهــرة 

ly/2WFM0CM

19  وبحســب هــذه الرؤيــة، مــن المتوّقــع أن يصــل عــدد ســكان القاهــرة إلــى 40 مليــون نســمة مقارنــة بـــ18 مليــون نســمة اآلن. "العاصمــة اإلداريــة 
الدولــة، ال.ت. راجــع موقــع: https://bit.ly/3yuupL1. أنظــر أيضــًا: إيــدان لويــس، محمــد عبــد هللا: "مصــر تســتعد لبــدء االنتقــال  الجديــدة"، خدمــة معلومــات 

https://reut.rs/38nP3SD :راجــع موقــع القاهــرة"، وكالــة رويتــرز، 2021.  إلــى العاصمــة الجديــدة بعيــدًا عــن فوضــى 
20  "العاصمة اإلدارية الجديدة"، ال.ت.

ى، أهرام أونالين، 2021.  الوزراء: العاصمة اإلدارية الجديدة لمصر تمّثل نقلة حضارية تاريخية كبر 21  المرجع نفسه؛ يقول أحد 
3kFiQM3/ly.bit//:https

ــع:  ــر الموق ــز، 2021. أنظ ــال تايم ــاد"، فاينانش ي لالقتص ــكر ــي العس ــوذج السيس ــة: نم ــراء المصري ــي الصح ــدة ف ــة جدي ــد، "عاصم ــدرو إنجلن أن   22
https://www.ft.com/content/00a7b285-87c8-448c-998e-30457d1af85c. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتقــّدر المرحلــة األولــى مــن المشــروع بنصــف المســاحة اإلجماليــة 
القاهــرة، إجيبــت إندبنــدت، 2011. أنظــر  ي نصــف مســاحة  الــوزراء: "المرحلــة األولــى مــن العاصمــة اإلداريــة الجديــدة تســاو راجــع: يقــول رئيــس  للقاهــرة. 

https://bit.ly/3BEm8GD الموقــع: 
23  "العاصمة اإلدارية الجديدة"، ال.ت.

24  لويس وعبد هللا، "مصر تستعد لالنتقال..."، 2021
https://bit.ly/3gKnac6  :البديلة، 2021. أنظر الموقع 25  أميرة الحكة، "العاصمة اإلدارية الجديدة من منظور شامل"، حلول السياسة 

26  لويس وعبد هللا، "مصر تستعد لالنتقال..."، 2021
27  أميرة الحكة، "العاصمة اإلدارية الجديدة من منظور شامل"

28  المرجع نفسه.
/http://www.acud.eg :29  راجع الموقع

30  يبلــغ رأس مــال الشــركة 6 مليــارات جنيــه ويتكــون مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، وجهــاز منتجــات الخدمــة الوطنيــة، والجهــاز 
ال.ت. الجديــدة"،  اإلداريــة  "العاصمــة  أنظــر:  المســلحة.  للقــوات  المخّصصــة  األراضــي  لمشــاريع  القومــي 

https:// :البنــاء الحكوميــة الصينيــة لبنــاء جــزء مــن العاصمــة الجديــدة وتمويلهــا". رويتــرز، 2015. راجــع الموقــع 31  "مصــر توّقــع اتفاقيــة مــع شــركة 
reut.rs/3jtAN0T

التجاريــة فــي  األعمــال  األســاس لمنطقــة  يضــع حجــر  ي  المصــر الــوزراء  راجــع: "رئيــس  الصينــي،  القــرض  32  للحصــول علــى تفاصيــل حــول 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/139621468326391863/pdf/790470TRN0Ilif0gust0120and016001961.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS?locations=EG
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS?locations=EG
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=275&date1key=2099-12-31
https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS?locations=EG
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/ADB-BD-IF-99-130-EN-EGYPT-PCR-SAL.PDF%20P.50
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=275&date1key=2099-12-31
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=275&date1key=2099-12-31
https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG
https://bit.ly/2WFM0CM
https://bit.ly/2WFM0CM
https://bit.ly/3yuupL1
https://reut.rs/38nP3SD
https://bit.ly/3kFiQM3
https://bit.ly/3kFiQM3
https://www.ft.com/content/00a7b285-87c8-448c-998e-30457d1af85c
https://bit.ly/3BEm8GD
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https://bit.ly/3zwY5bJ الموقــع:  راجــع   .2018  ، أوناليــن  أهــرام  دوالر"،  مليــارات   3 بقيمــة  الجديــدة  العاصمــة 
33  للمزيــد راجــع: "العاصمــة اإلداريــة الجديــدة"، ال.ت. أنظــر أيضــًا: محمــد أبــو زيــد، "مصــر تبــدأ التســليم األولــي ألبــراج العاصمــة اإلداريــة الجديــدة 

https://bit.ly/3jvaAz0 :الموقــع راجــع  نيــوز، 2021.  العــام"، عــرب  نهايــة 
34  وخلص خبراء آخرون إلى أن المشروع سيحتاج إلى عقود ليكتمل بالكامل. لويس وعبد هللا، "مصر تستعد لالنتقال..."، 2021

35  المرجع نفسه.
https://bit.ly/3mL8VY1 :36  "سينتقل نحو 60 ألف موظف إلى العاصمة اإلدارية الجديدة". إيجيبت إندبندنت، 2021. راجع الموقع

37  إنجليند، "عاصمة جديدة في الصحراء المصرية..."، 2021
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