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عىل وقع املرشوعات الثالثة التي أطلقتها مرص يف السنوات اخلمس املاضية، ونعني هبا مرشوع قناة السويس اجلديدة، والعاصمة اإلدارية، 
والقطار الرسيع الذي سريبط العني السخنة بالعلمني، مرورًا بعدد من املدن احلالية وتلك املزمع إنشاؤها بموازاة خط القطار، عىل وقع هذه 
الكربى  املرشوعات  تاريخ  يربهن  اليوم،  حتى  واملستمرة  والتشكيك  التشويه  حماوالت  من  واجهته  وما  جدل  صاحبها من  وما  املرشوعات، 
والتنمية  التقدم  نحو  البالد خطوات واسعة  تنقل  التي  املرشوعات  مثل هذه  أن  التاسع عرش عىل  القرن  منذ  القومية يف مرص  أو  العمالقة  أو 
االقتصادية- االجتامعيًة الشاملة، عادة ما تتعرض للهجوم والنقد املوضوعي وغري املوضوعي يف حلظة طرحها وأثناء مراحل تنفيذها، ولكنها 
تتحول إىل أيقونات قومية بعد أن تصبح تارخيًا، وبعد أن تدرك األجيال الالحقة األثر الذي تركته مثل هذه املرشوعات عىل األوضاع االقتصادية 
هذه  طالت  التي  االنتقادات  كانت  كلها لو  األوضاع  هذه  إليه  ستؤول  كانت  عام  البعض  يتساءل  وقد  عامة.  واحلضارية  خاصة  واالجتامعية 
املرشوعات عند طرحها وأثناء تنفيذها قد نجحت يف وقف هذه املرشوعات أو إلغائها، أو تأخري عملية بناءها؟ ويتفرع عن ذلك سؤال آخر مهم 

حول الدوافع التي تقود البعض لالعرتاض عىل مثل هذه املرشوعات والكيفية التي يعمل هبا حلشد الرأى العام من حوله.

حتاول هذه الدراسة إثبات أن احلجج التي ُأثريت ضد املرشوعات الكربى يف تاريخ مرص منذ القرن التاسع عرش وحتى اليوم مل تتغري رغم 
تغري الظروف واألوضاع التي تم فيها إنشاء هذه املرشوعات زمنيًا، وأن من يعارضون املرشوعات الكربى يف مرص حاليًا مل يستفيدوا من دروس 
التاريخ التي تربهن أن مرشوعات مثل قناة السويس وسكك حديد مرص والرتام التي عرفتها مرص يف القرن التاسع عرش، وبناء ضاحية مرص 
التطور  تاريخ  فارقة يف  قومية وعالمات  أيقونات  باتت  والتي  العرشين،  القرن  العايل يف  السد  وإنشاء كورنيش اإلسكندرية وتشييد  اجلديدة 
احلضاري ملرص بعد سنوات طويلة من إنشائها، كل هذه املرشوعات كانت قد تعرضت للهجوم واالنتقاد وحماولة العرقلة منذ حلظة طرحها. 
وبالتايل، فإن ما تتعرض له املرشوعات الكربى احلالية )قناة السويس اجلديدة، العاصمة اإلدارية، القطار الرسيع( من هجوم وتشويه ليس باألمر 
اجلديد، وهو  يعرب عن نمط من التفكري السلبي املزمن، له أسبابه النفسية بقدر ما يشتبك أحيانًا مع نمط من املكايدة السياسية املعربة عن عجز 

عن التفريق بني معارضة نظام احلكم من منظور سيايس، وبني احلرص عىل املصلحة القومية من منظور اسرتاتيجي. 

تاريخ الصراع حول مشروعات القرن التاسع عشر

نتناول هنا املرشوعات الثالثة التي متت يف القرن التاسع عرش، وهي عىل الرتتيب مرشوع إدخال السكك احلديدية إىل مرص والذي بدأت 
عملية إنشائه عام 1854، ومرشوع حفر قناة السويس عام 1859، ثم مرشوع إدخال خطوط الرتام للنقل يف القاهرة واإلسكندرية عام 1896.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نمط احلكم الذي ساد خالل هذه املرشوعات جعل األصوات التي عارضتها تأيت بشكل أسايس من داخل نظام 
احلكم وليس من خارجه من جهة، ومن القوى األوروبية االستعامرية املتنافسة عىل تعظيم مصاحلها يف الرشق، وخاصة مرص، من جهة أخرى، 
وهو أمر طبيعي حيث مل تدخل مرص عرص النظم شبه الربملانية واملشاركة الشعبية النسبية يف صناعة القرار إال يف أواخر عهد اخلديوي إسامعيل 

)1863 - 1879(، والتي اضطلعت فيها هذه النظم ببعض مهام مناقشة مرشوعات القوانني ومراقبة أعامل احلكومة)1(. 

التأثري عىل  بدأ يف  القوى االستعامرية مثل فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا كان قد  الشأن املرصي من جانب  الكثيف يف  التدخل  أن  كام 
قرارات حممد عيل وخلفائه، وهو ما جعل مصري املرشوعات الكربى يف مرص حمصورًا يف تلك املنافسات، سواء منافسات الدول الكربى بني 

بعضها البعض أو بني أعضاء املجالس االستشارية وشبه النيابية لوالة البالد.  
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وىف هذا السياق، ارتبط مرشوعا إنشاء السكك احلديدية وحفر قناة السويس بالتنافس الربيطانى- الفرنسى، فحاولت الدولتان احلصول عىل 
حق امتياز إنشاء السكك احلديدية منذ عهد حممد عيل. وقد تعطل فعليًا هذا املرشوع بسبب هذا التنافس بعد أن كادت بريطانيا تفوز هبذا احلق 
عام 1834 لوال اعرتاض فرنسا عليه. كام ارتبط مرشوع حفر قناة السويس، الذي ظل معروضًا عىل حممد عيل حتى وفاته عام 1849، بالرصاع 
الربيطاين- الفرنيس حول مرص، حيث عارضت بريطانيا إنشاء القناة التي كانت فرنسا وإيطاليا والنمسا تسعى إلنشائها، وطرحت مرشوع بناء 
السكة احلديد لوصل البحرين األبيض واألمحر بدياًل ملرشوع القناة. ومل يكن حممد عيل يرفض املرشوعني بسبب عدم جدوامها، ولكنه كان خيشى 
طموحات بريطانيا وإمكانية أن تشكل خطرًا عىل استقالل مرص النسبي عن الدولة العثامنية، وطالب الدول الكربى بأن تكون ضامنة حلياد القناة 

إذا ما تم إنشاءها، كام رفض تلقي متويل أجنبي من هذه الدول إلقامة أى مرشوع ضخم)2(.

ورغم أن عباس األول- الذي خلف حممد عيل بعد وفاته- عاد ووافق لربيطانيا عىل إنشاء خط السكك احلديدية، إال أنه ظل يامطل يف منح 
امتياز قناة السويس إىل الفرنسيني. وعىل عكس املزاعم التي أشارت إىل أن  خلفاء حممد عيل قبلوا تنفيذ مرشوعى القناة والسكك احلديدية بدون 
دراسات جدوى ودون استشارة، سواء من املقربني منهم من معاونيهم أو من الفنيني األجانب، فإن الوثائق املرصية تشري إىل العكس، حيث مل 
يمنح اخلديوي سعيد -الذي خلف عباس األول عام 1854 - امتياز حفر القناة النهائي لديليسبس إال بعد مخسة سنوات كاملة من املداوالت 
للتغلب عىل حتفظات   )1859( احلفر  البدء يف  1849  وعام  عام  بني  ما  ديليسبس عرش سنوات  املرصيني واألجانب. وقىض  مع مستشاريه 
فيام  وخاصة  بمقتضاها  القناة  تم حفر  التي  الرشوط  أن  كان صحيحًا  وإذا  أخرى،  واإلنجليز من جهة  العثامين  والسلطان  اخلديوي من جهة 
يتعلق بالتزامات مرص يف منح األرايض املوازية للقناة للرشكة املنفذة جمانًا، وأيضًا فيام يتعلق بحجم العاملة املرصية التي ستلتزم بتقديمها، كانت 
رشوطًا جمحفة باحلقوق املرصية يف بعض اجلوانب، إال أن اخلديوي سعيد كان يدرك فيام يبدو أمهية عامل الوقت ألن تأخري إنشاء املرشوع كان 
سيزيد مستقباًل من تكاليفه. كام أن أطامع بريطانيا يف مرص بعد أن منحها عباس األول امتياز إنشاء السكك احلديدية قد أضحت هتديدًا ماثاًل عىل 
أرض الواقع، ومن ثم كان من الرضوري موازنة التهديد الربيطانى بالسامح لفرنسا بإنشاء القناة، عىل أساس أن حيول التنافس بينهام -لالنفراد 
االلتزامات  بعض  تعديل  من   1863 عام  املنصب  توليه  وبعد  الحقًا  إسامعيل  اخلديوي  متكن  حال  أية  وعىل  استقالهلا.  هتديد  دون  بمرص- 

واسرتداد جزء من احلقوق املرصية املسلوبة)3(. 

واجلدير بالذكر أن اخلالف حول املرشوع كان قد وقع أيضًا بني النخب املثقفة والتكنوقراطية بعد افتتاح قناة السويس بني مؤيد ومعارض. عىل 
سبيل املثال كان رفاعة الطهطاوي منحازًا بالكامل ملرشوع القناة، من وجهة نظر حضارية تتعلق بأمهية املرشوع يف تسهيل تفاعل البرش عرب العامل بعد 
أن تتقارب املسافات كنتيجة لسهولة املواصالت بني القارات، ورأى أن هذا التفاعل سيأيت باخلري ملرص، لكن يف مقابل هذه الرواية املتفائلة باملرشوع، 
كان هناك موقف مغاير الثنني من رجال النخبة البريوقراطية والعسكرية، عاشا نفس الفرتة املبكرة املعارصة ملرشوع القناة كذلك، وإن كانا ينتميان 

إىل اجليلني التاليني للطهطاوي؛ ومها عيل باشا مبارك واألمرياالي إسامعيل رسهنك، حيث اعترب كالمها أن املرشوع أرض بمرص)4(.

ما هيمنا هنا هو األثر بعيد املدى الذي تركه مرشوعا قناة السويس ومد خطوط السكك احلديدية عىل مرص اقتصاديًا واجتامعيًا؛ فقد كان 
املرشوعان بداية عرص التحديث بحق، ويكفي أن نشري إىل كم املرشوعات الكربى التي تم تنفيذها بالتوازي مع هذين املرشوعني وبسببهام، مثل 
إنشاء مصلحة الربيد عام 1866 والذي كان إنشاءها مستحياًل بدون تسهيل وسائل النقل وعىل رأسها السكك احلديدية. كام شهدت البالد 
طفرة كبرية يف إنشاء الكباري والقناطر لوصل أحياء القاهرة ببعضها البعض وتسهيل الوصول إىل القرى واألرياف لنقل السكان والبضائع. 
وقد بلغ عدد الكباري والقناطر التي أنشئت آنذاك ما يزيد عىل 400 جرس وقنطرة حتى عام1872 ، ووصلت شبكة اخلطوط التلغرافية إىل 
5582 كيلو مرت. وبلغ عدد ما تم حفره يف عهد اخلديوي إسامعيل  عرشة أضعاف ما كانت عليه يف أواخر عهد سعيد، وغطت الشبكة نحو 
بالدلتا  األقاليم  بعدد من  اخلاصة  التقسيم  قناطر  إنشاء  تم  اإلبراهيمية  ترعة  وعىل  واإلسامعيلية.  اإلبراهيمية  وأمهها  ترعة،  نحو112   وحده 
النسيج  معامل  إىل  إضافة  والفيوم)،  وقنا  وأسيوط  املنيا  القبىل-  الوجه  يف  معماًل   17( للسكر  الكربى  إنشاء املعامل  مع  بالتوازي  والصعيد، 

والزجاج والدباغة والورق)5(. 

ولوال إنشاء املرشوعني يف هذه الفرتة لظلت مرص بعيدة عن عرص التحديث واحلداثة بمعنامها احلقيقي، إذ ترتب عىل إنشاء املرشوعني ظهور 
الصناعات  من  العديد  وازدهرت  األخرى،  الدول  ومع  املرصي  القطر  واألفراد داخل  واخلدمات  السلع  انتقال  عملية  وتسهيل  جديدة  مدن 
واملرشوعات االقتصادية والتجارية. واألهم من ذلك هو ما أحدثته هذه التطورات من تغري يف العقلية املرصية التي تقبلت القرارات ذات األثر 
االجتامعي والثقايف مثل إلغاء نظام الذمة وإلغاء الّرق، واالنفتاح عىل الثقافة الغربية التي خلقت جياًل جديدًا من النخب الفكرية قاطعت الثقافة 

التقليدية التي كانت سببًا رئيسيًا يف ركود وتدهور العقلية املرصية عىل مدى قرون طويلة.
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وكانت اآلثار االقتصادية واالجتامعية والثقافية لنقل التقنيات احلديثة إىل مرص أكثر وضوحًا عندما تبنت الدولة املرصية يف عهد اخلديوي 
عباس الثاين إدخال الرتام إىل مرص عام 1895، ويصف أحد الكتاب هذا التأثري بقوله:»يعترب يوم 13 أغسطس 1896، وهو اليوم الذي سارت 
فيه قطارات الرتام تشق شوارع العاصمة، حدًا فاصاًل يف تاريخ املجتمع القاهري، إذ انتقل من دور البداوة والتأخر الذي يتمثل يف استخدام 

احلمري واخليل وسيلة لالنتقال إىل طور احلضارة واملدنية الذي يتمثل يف استخدام القوة الكهربائية«)6(.  

اجلدل حول املشروعات الكبرى في القرن العشرين

خالل القرن العرشين، شهدت مرص ثالثة مرشوعات كربى غريت بشكل جذري األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية هبا. وكام 
شهدت املرشوعات الثالث السابقة يف القرن التاسع عرش جدالً حادًا عند طرحها وأثناء تنفيذ مراحلها املتعددة، شهدت املرشوعات الثالث 
خالل القرن العرشين بدورها جدالً مشاهبًا وربام أكثر حدة، وهي عىل الرتتيب إنشاء ضاحية مرص اجلديدة كأول نموذج ملرشوع إسكاين خارج 

وادي النيل وداخل الصحراء، ثم مرشوع بناء كورنيش اإلسكندرية، وأخريًا مرشوع السد العايل.

وقبل استعراض املعارك التي دارت حول املرشوعات الثالثة، جيب التنويه إىل كيفية حتول قناة السويس ومرشوع السكك احلديدية إىل »أيقونات« 
قومية بالنسبة لعموم املرصيني بعد ما يقرب من مخسني عامًا عىل إنشائها، حيث ظهر التكاتف الوطني من أجل منع متديد عقد االمتياز والذي أراد 
اإلنجليز حتقيقه عام 1908  مقابل مبلغ مايل ونسبة من األرباح، إال أن احلركة الوطنية املرصية تصدت للمرشوع ومتكنت من رفضه داخل اجلمعية 
الترشيعية عام 1809 . وتصف بعض الدراسات كيف خرج أكثر من مخسة عرش ألف مرصي لالحتفال برفض مرشوع متديد االمتياز واعتبار ذلك 
انتصارًا لإلرادة الوطنية املرصية. وعىل الرغم من أن هذه املعركة صاحبتها دفوع كثرية حول أن القناة كانت سببًا يف احتالل مرص )وفقًا ملا يعرف 
بـ»خداع« ديليسبس لعرايب وعدم منع األول اإلنجليز من مرور قواهتم يف القناة كام وعد(، إال أن املطامع يف مرص من قبل الدول األوروبية منذ محلة 
نابليون عام 1798، كانت واضحة وسواء تم إنشاء القناة يف تارخيها املعلوم أم ال، مل تكن الدول األوروبية وعىل رأسها بريطانيا وفرنسا سترتاجع عن 
مطامعها الحتالل مرص، وكانت مرشوعات السكك احلديدية وحفر القناة ستنفذ يف ظل فقدان كامل لإلرادة املرصية، بام يعني أن حتديث مرص منذ 

مخسينات القرن التاسع عرش، ورغم التحفظ عىل بعض رشوط إنشاء املرشوعني، مل يكن ليحدث أو ربام تأخر لسنوات أطول )7(.

لقد وعى املرصيون أمهية املرشوعات الكربى التي ُأنجزت يف القرن التاسع عرش، وتقبلوا حقيقة إجيابياهتا بالنسبة للمصالح املرصية الحقًا وبعد 
سنوات طويلة من تشغيلها، ومل يعد ينظرون إليها كسبب من أسباب فقداهنم استقالهلم، بل إن معركة تأميم القناة والتي دارت عام1956  دفعت 
بشعور الفخر القومي بالقناة إىل أعىل مستوياته، بعد أن تسبب صمود مرص يف حرب 1956، ونتيجة أيضًا لتغري النظام الدويل، يف إخراج االحتالل 

اإلنجليزي من مرص بشكل كامل وهنائي، واألهم هو استغالل عائدات القناة بعد تأميمها يف تدبري جزء كبري من املوارد املطلوبة لبناء السد العايل. 

وننتقل اآلن إىل مناقشة ثالثة مرشوعات جرت خالل القرن العرشين. 

1 - مرشوع بناء ضاحية مرص اجلديدة: 

هناك جمموعة من االعتبارات التي حكمت اختيار إنشاء حى مرص اجلديدة كمرشوع من املرشوعات الكربى يف تاريخ مرص، من أمهها: 

أ- كان هذا املرشوع أول مرشوع رائد للخروج بأهل مرص من السكن حول هنر النيل إىل السكن يف الصحراء، وهو حتول اجتامعي كبري بقدر 
ما يعترب حتوالً يف ثقافة املرصيني منذ التاريخ الفرعوين، حيث كان العيش حول النيل وبالقرب منه ليس فقط لدواعي اقتصادية وأمنية، بل كان 

شبه عقيدة دينية ُشيدت عىل أساس كراهية »التيه«، أى املناطق الصحراوية البعيدة عن ضفاف النيل، واعتبارها مصدرًا لكل الرشور.

1894، مما يعني أنه كان من  البارون امبيبان، كان هو نفسه من نفذ مرشوع الرتام الذي بدأ تشغيله عام  ب- إن من توىل إنشاء املرشوع 
املؤمنني باألبعاد املتعددة ألي مرشوع كبري، وكيف يمكن أن يقود إنشاء مرشوع من هذا النوع إىل مرشوع أضخم يف جمال آخر.

ج- كانت األوضاع الراكدة منذ االحتالل اإلنجليزي ملرص عام 1882، حتتاج إىل مرشوعات كبرية مثل الرتام وإنشاء ضواحي جديدة، لكي 
تستعيد روح التحديث التي توارت إىل حد كبري يف تلك الفرتة.

د- استهدف املرشوع استيعاب تطلعات الطبقة العليا والطبقات الوسطى الصاعدة إلدماجها يف مرشوع التحديث بكافة أوجهه.

تنفيذه عام  بدأ  الذي  الطموح  االعتبارات يف حسبانه لكى حيقق مرشوعه  كان يضع كل هذه  امبيبان  البارون  أن  الدراسات  وُتبني بعض 
1905، فقد كان يسعى إلثبات أن التنمية يف الصحراء مربحة مثلها مثل السكن عىل ضفاف النيل. وكان من املقرر أن ترتبط املدينة اجلديدة 
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بالقاهرة وأحيائها القائمة. كام كان اهلدف أيضًا هو جذب كافة السكان القادرين، سواء من الوطنيني املرصيني أو من املستثمرين األوروبيني، 
للسكن يف املدينة.)8(

لكن كام كان متوقعًا، كانت هناك بعض املقاومة إلنشاء املرشوع؛ فاملسئولون احلكوميون املرصيون والنخب من رجال األعامل داخل وخارج 
مرص عىل حد سواء كانت يف البداية مرتددة حول فكرة املدينة الصحراوية اجلديدة »مرص اجلديدة«، وذلك بسبب التحديات واملخاطر التي كانت 
حتيط باملرشوع، ومع ذلك استطاع  البارون امبيبان إقناع احلكومة املرصية من خالل بيان الفوائد التي ستعود عليها بام يف ذلك السكن ملوظفيها 

و10 ٪ من مبيعات الرشكة)9(.

الدول الكربى دورًا يف ظهور مرشوعى مد السكك احلديدية، وحفر قناة السويس، لعبت أيضًا هذه  املنافسات السياسية بني  وكام لعبت 
أنه متكن  إال  البارون،  للمسامهة مع  األمر  أول  األوروبيني يف  املمولني  تردد  فبالرغم من  اجلديدة،  بناء مرص  املنافسات دورًا يف مترير مرشوع 
من احلصول عىل مساعدة من رجال األعامل الفرنسيني، نتيجة خماوف الفرنسيني من احتامل إرشاك املسامهني األملان، وما قد يرتتب عىل ذلك 
من زيادة نفوذ أملانيا عرب مسامهتها يف مرشوع »مرص اجلديدة«، وبالتايل يف االقتصاد املرصي. وهكذا، وبسبب التنافس السيايس واالقتصادي 
الفرنيس- األملاين يف ذلك الوقت، قرر رجال األعامل الفرنسيون دعم البارون امبيبان يف مرشوعه، وهو ما ساعده عىل ختطي بعض التحديات 

املالية التي واجهته حينها)10(.

ومل تكن أمهية إنشاء حي أو ضاحية »مرص اجلديدة« تتوقف فقط عىل كونه اخرتاقًا تارخييًا لتعمري الصحراء بحى سكني، بل كانت سببًا يف 
تنفيذ مرشوعات تأخرت كثريًا مثل مرشوع الرصف الصحي للقاهرة والذي تم إنجازه عام 1914، كام كان احلى اجلديد سببًا يف نمو شبكة 
البارون  الذي كان  الرتام  قبله مرشوع  الكبرية إلنشاء حى مرص اجلديدة ومن  الدراسات األمهية  القاهرة)11(. وتؤكد إحدى  الرتام واملرتو يف 
امبيبان الذي بنى هذ احلى هو نفسه من أدخل مرشوع الرتام عام 1896، إذ تصف الدراسة القاهرة يف أواخر القرن التاسع عرش عىل النحو التايل: 
»كانت القاهرة حتي بداية القرن التاسع عرش ال تزيد مساحتها عن مخسة أميال مربعة متتد من القلعة رشقًا حتى العتبة اخلرضاء غربًا، باإلضافة 
إىل مينائى بوالق ومرص القديمة، وكان قلب املدينة يبعد أربعة أميال عن هنر النيل، وكانت هذه األميال األربعة خليطًا من املستنقعات والتالل 
الطينية واملقابر، ومل يكن السكن هبا آمنًا بسبب مواسم الفيضان«. وترى الدراسة نفسها أن »القاهرة احلديثة تعود أوالً إىل اخلديوي إسامعيل، 
ولكن توسعها الثاين الكبري وربام األكرب بدأ بمرشوعات عمرانية كربى بني عامى 1895 و1907، وهو ما يعني أن مرشوعات الرتام وإنشاء 
والزائرون  السكان  التي حيتاجها  التجارة وإنشاء اخلدمات  العمران ونمو  اتساع  مبارشًا يف  الفرتة كانت سببًا  التي متت يف هذه  اجلديدة  مرص 

األجانب، من أماكن ترفيه وفنادق ومنتزهات وحمالت جتارية وغريها)12(.

بمعنى أكثر وضوحًا، كان إنشاء حى مرص اجلديدة سببًا مبارشًا يف تعميق التحوالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي كانت قد بدأت 
يف عهد حممد عيل وخلفائه قبل أن تتوقف لفرتة بعد االحتالل الربيطاين ملرص عام 1882، وهو ما يمنح هذا املرشوع صفة املرشوعات العمالقة 

بال أدنى مبالغة.

2 - مرشوع إنشاء كورنيش اإلسكندرية

ُأنِشئ كورنيش اإلسكندرية عىل عدة مراحل بدأت عام 1901 وانتهت عام 1932 يف عهد امللك فؤاد ورئيس احلكومة إسامعيل صدقي 
باشا. وقد استغل النائب حممد فرغيل استقالة حكومة صدقي ليتقدم ببالغ إىل الربملان عن وجود شبهة فساد يف تنفيذ املرشوع يف ديسمرب عام 
1933، أي بعد استقالة صدقي بعدة شهور. وقبل استعراض هذه القضية التي طالت واحدًا من أهم املرشوعات الكربى يف تاريخ مرص، 
يمكن إلقاء نظرة عىل أوضاع مدينة اإلسكندرية يف أواخر القرن التاسع عرش ملقارنته بام أصبحت عليه بعد الرشوع يف بناء الكورنيش وحتى 

االنتهاء منه.

فقد ظلت مدينة اإلسكندرية يف حالة إمهال كامل عرب نحو ألف عام، ومل يبدأ ازدهارها احلقيقي إال مع جمئ حممد عيل. ويورد أحد الباحثني 
تعدادها  يبلغ  كربى  مدينة  لتصبح  عرش  التاسع  القرن  مطلع  يف  نسمة   8000 حوايل  يقطنها  بلدة  جمرد  من  املدينة  »نمت  بقوله:  املدينة  تاريخ 

100000 نسمة عند وفاة حممد عيل عام 1849 نتيجة لعدة عوامل عىل رأسها سياسة التسامح التي اتبعها الباشا جتاه األوروبيني)13(.

غري أن رضب املدينة عىل يد األسطول الربيطاين عام 1882، تسبب يف دمارها وإدخاهلا يف حالة كمون اقتصادي أثر عىل مكانتها حتى بداية 
1901، وشكلت اإلسكندرية منطقة جاذبة  القرن العرشين، ولكنها بدأت يف العودة للحياة مع إنشاء املرحلة األوىل ملرشوع الكورنيش عام 
االقتصادي  النشاط  أنامط  انعكس عىل  ما  املرشوع، وهو  آخر مراحل  انتهاء  الثالثينات، عقب  للسائحني املرصيني واألجانب خاصة يف فرتة 



6
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttp://acpss.ahram.org.eg/News/17069.aspx : رابط دائم

بحيث ارتفع معدل العاملني يف قطاع اخلدمات ويف القلب منه اخلدمات الرتفيهية بشكل كبري، منذ هناية احلرب العاملية األوىل، وهو ما مل يكن 
ليتحقق إال مع إنشاء كورنيش اإلسكندرية الذي عزز من ظهور الفنادق والبنسيونات واملسارح والسينامت، وخدمات النقل وجتارة األغذية 
الثالثينات يعني  بأن معنى »التصييف« كان منذ  بالنسبة للمرصيني  الدكتور جالل أمني ما أصبحت عليه مدينة اإلسكندرية  وغريها. ويذكر 
الذهاب إىل اإلسكندرية سواء لألرس املنتمية للطبقة العليا أو الوسطى، ومل حتتل مدينة من املدن املرصية مثل هذه املكانة يف قلوب املرصيني، 

خاصة الفنانني واملثقفني وحتى السياسيني)14(.

غنى عن القول إذن أن اإلسكندرية مل تزدهر إال بعد أن رشعت احلكومات املرصية املتعاقبة منذ عام1901  يف إنشاء الكورنيش بمراحل 
مخسة متعاقبة، كان أطوهلا هو ما حتقق يف ظل وزارة إسامعيل صدقي باشا التي استقالت عام 1933، وهو العام الذي شهد توجيه االهتام لصدقي 
بوجود شبهات فساد يف تنفيذ املرشوع، وهو اجلزء الظاهر فقط من املعوقات التي واجهها منذ بواكريه األوىل، وكان عىل رأس هذه املعوقات 

رفض القوات الربيطانية إخالء ثكناهتا يف منطقة مصطفى كامل الستكامل بعض مراحله إال بعد أن حصلت عىل تعويضات كبرية.)15( 

 1900 وتضمنت االهتامات التي طالت صدقي ادعاءات بأنه ضغط عىل املجلس البلدي )عندما كان يشغل منصب سكرتريه بني عامى 
الكورنيش  مرحلة  بناء  عىل  للوزراء،  رئيسًا  أصبح  أن  بعد  موافقته،  أعطى  أنه  كام  جدوى،  دراسات  دون  املرشوع  تنفيذ  يتم  لكى  و1910( 
األخرية، بشكل رسيع وغري مألوف!. ورد صدقي عىل هذه االدعاءات وأمهها ما يتعلق باالهتام األخري- رسعة املوافقة- قائاًل: »لقد كانت 
املهلة املمنوحة لوزير الداخلية إلبداء رأيه يف املرشوع ثالثة أيام وقد أقررته يف يومني ألين أعرف املرشوع ومزاياه ونواحيه ومداه والوسائل التي 

هبا تدفع نفقاته، وقد كنت وزيرًا للداخلية واملالية، مما جعلني أعرف املرشوع معرفة تامة بغري إضاعة وقت طويل«)16(. 

وهنا، يمكن القول إن مرشوع كورنيش اإلسكندرية واجه االهتامات والعراقيل نفسها التي واجهتها املرشوعات الكربى من قبله. وبطبيعة 
احلال ُأغلق ملف االهتامات التي ُوجهت لصدقي باشا دون توجيه أى لوم له. وكان من الواضح أن القضية مل ُتفتح أساسًا إال لالنتقام منه، 
خاصة أنه بعد انشقاقه عن حزب الوفد يف العرشينات، ظل مستقاًل يف مواجهة اجلميع، وكانت آراؤه حول دستور23  ومفاوضاته مع اإلنجليز 
وصدامه مع القوى اليسارية سببًا يف محلة كراهية ضده استمرت حتى وفاته عام 1950. ولكن مرشوع الكورنيش الذي كان له الفضل األول يف 

إحياء اإلسكندرية بعد دمارها وإمهاهلا يف أواخر القرن التاسع عرش ظل شاهدًا عىل إنجازاته التي ال يمكن التقليل منها.

3 - مرشوع السد العايل 

االقتصادية  لتأثرياته  فقط  ليس  العرشين،  القرن  يف  مرص  أنجزهتا  التي  الكربى  املرشوعات  بني  متميزة  مكانة  العايل  السد  مرشوع  حيتل 
واالجتامعية اهلائلة منذ إنشائه وحتى اليوم، بل أيضًا ألنه أكثر مرشوعات ذلك القرن الذي واجه عراقيل سياسية هائلة خاصة من الدول الغربية 
منذ حلظة طرحه. كام أنه تعرض حلملة شعواء يف سبعينات القرن املايض اهتمته بتخريب البالد وهتديد أمنها االقتصادي، وحتى الوجودي، من 

جانب مجاعة اإلخوان املسلمني، كام سيتضح الحقًا. 

وقد اعتربت ثورة يوليو1952  مرشوع السد العايل حتديًا قوميًا، فالدولة التي كان اقتصادها يقوم عىل الزراعة كانت تفتقر للقدرة عىل زيادة 
املساحات املنزرعة، كام كانت تواجه عىل الدوام أخطار الفيضانات العالية أو املنخفضة والتي قد تتسبب يف كارثة اقتصادية واجتامعية ال قبل 
للبالد بمواجهتها. ومل يكن ختزين املياه وراء سد عمالق أمرًا رضوريًا لتحسني اقتصاديات الزراعة وتأمني البالد من الفيضانات أو سنوات 
اجلفاف فقط، بل كان يشمل أيضًا إنتاج الكهرباء الرضورية ملد السكان بام حيتاجونه منها والستغالهلا أيضًا يف إقامة بنية صناعية ضخمة تنقل 
اقتصاد البالد من االعتامد احلرصي عىل الزراعة إىل اقتصاد متنوع تشغل فيه الصناعات املتطورة حيزًا كبريًا لسد احتياجات االستهالك املحيل.  

وكام ترافق إدخال السكك احلديدية مع حفر قناة السويس يف القرن التاسع عرش، ترافق طموح مرص لبناء السد العايل مع معركة أخرى حول 
قناة السويس، فكام هو معروف أدى رفض البنك الدويل منح مرص قرضًا لبناء السد، بإيعاز من الواليات املتحدة وبريطانيا، إىل اختاذ الرئيس 
مجال عبد النارص قرارًا بتأميم القناة عام 1956، والذي تبعه العدوان الثالثي عىل مرص يف العام نفسه، والذي أدى إىل خروج االحتالل الربيطاين 
بعض  من  سواء  الوقت،  ذلك  يف  السد  إقامة  معارضة  أن  والواقع   .)17(1960 عام  السد  مرشوع  تنفيذ  يف  والرشوع  هنائي،  بشكل  مرص  من 
املهندسني املرصيني أو من السياسيني، كانت هامشية قياسًا إىل املحاوالت املحمومة من جانب الدول الغربية لوقف املرشوع. ومع فشل األخرية 
يف منع إقامته، ومع بدء العمل فيه، حتول املرشوع إىل معركة قومية متت تعبئة كل الطاقات احلكومية والشعبية فيها، رغم أن بعض الدراسات 
تشري إىل أن بعض املعادين للمرشوع كانوا يبثون الشائعات بني العامل الذين أرادوا الذهاب للعمل يف املرشوع، وادعوا أنه سيقام بالُسخرة كام 

حدث يف مرشوع القناة يف القرن التاسع عرش)18(.
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وانتهى العمل يف املرحلة األخرية من السد وتم افتتاح املرشوع بكامل طاقته يف بداية عام 1971، بعد وفاة الرئيس عبد النارص بوقت قصري، 
لتبدأ بعد ذلك بسنوات قليلة، وبالتحديد يف عام 1977، محلة تشكيك هائلة يف مرشوع السد مل تقترص عىل التشكيك يف جدواه، أو التقليل من 
فوائده فحسب، بل طالبت هبدمه حلامية البالد من أخطاره. وكام كان متوقعًا، قادت مجاعة اإلخوان املسلمني هذه احلملة يف حماولة لالنتقام من 

عبد النارص الذي كان قد صفى معظم تنظيمها خالل عامى 1954 و1966 قبل أن تعود للحياة جمددًا يف السبعينات. 

ولسنا يف معرض إعادة رسد ما كتبه اإلخوان يف هذه الفرتة عن السد والذي طالب مرشدهم عمر التلمساين هبدمه، وقد قام الكاتب فيليب 
جالب بإصدار كتاب للرد عىل هذه اهلجامت من جانب اإلخوان وغريهم)19(. ولكن الرد األقوى جاء عمليًا عندما تعرضت مرص ملا سمى يف 
حينها بـ»سنوات اجلمر«، خالل الفرتة )1979-1987(، حيث انخفض تدفق النيل األزرق يف تلك الفرتة إىل مستوى تدفق السنوات العجاف 
والذي يقدر بنحو 20 إىل 25 مليار مرت مكعب، وهو ما انعكس عىل تدفق املياه لنهر النيل، إال أن السد العايل حدَّ من تعرض مرص ألزمة كبرية 

إثر انخفاض تدفق املياه من النيل األزرق.

يف تلك الفرتة كان خمزون بحرية نارص 133 مليار مرت مكعب عند مستوى177.75  مرتًا عام 1979، انخفضت إىل 125 مليار مرت مكعب 
عام 1981/1980 ثم واصل املخزون انخفاضه مع السحب حتى بلغ نحو 37 مليار مرت مكعب عند منسوب149.4  مرت فوق مستوى البحر 
عام 1988 قبل بدء الفيضان يف يوليو من هذا العام. واملعروف أن التخزين حتى منسوب 147 مرتًا يوازي نحو 31.6 مليار مرت مكعب، وهو 

ما يعترب »ختزينًا ميتًا« خمصصًا الستيعاب ترسيب الطمى يف البحرية عىل مدى 500 عام.

ووصل املخزون احلى للبحرية إىل نحو 5.4 مليار مرت مكعب، قبل أن يأيت الفيضان العايل الذي حدث يف صيف عام 1988، ومعه رفع 
منسوب بحرية نارص إىل نحو168  مرتًا يوازي خمزونًا قدره89.2  مليار مرت مكعب منها 31 مليار مرت مكعب »خمزون ميت« ليبقى نحو 58.2 

مليار مرت مكعب »خمزون حى«، أى يمكن استخدامه يف األغراض املختلفة)20(.

بعد نحو  املطالبة هبدمه  إىل حد  والتي وصلت  العايل-  السد  بناء  إىل مرشوع  التي ُوجهت  االنتقادات  البيانات كيف كانت  وتوضح هذه 
عرشين عامًا من إطالق العمل فيه- إحدى السامت املشرتكة لكل املرشوعات العمالقة يف تاريخ مرص، حيث تتعرض للهجوم والتشويه عند 
طرحها وأثناء تنفيذها، ولكن عندما تغدو تارخيًا وعندما تكشف املرحلة املعاشة يف فرتة طويلة تالية عن مدى فائدهتا، يظهر مدى ُبعد الرؤية 
لدى القيادة السياسية التي اختذت قرار تشييدها رغم كل االعرتاضات التي أثريت من حوهلا يف حلظتها، وهو ما يمكن أن ينطبق عىل املرشوعات 

الثالثة العمالقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السييس يف السنوات القليلة املاضية، كام سنبني الحقًا. 

مشروعات القرن الواحد والعشرين

إذا كان القرنان التاسع عرش والعرشون قد شهدا تنفيذ ستة مرشوعات عمالقة ورائدة، فإن مرص يف خالل السنوات القليلة املمتدة من عام 
2014 وحتى اليوم قد أطلقت مئات املرشوعات الضخمة التي تستهدف االستعداد للمستقبل البعيد، ولكننا نستعرض هنا ثالثة مرشوعات 
تستحق أن ُيطلق عليها مسمى »املرشوعات العمالقة«، تلك التي بفضلها تتغري كل أوجه احلياة االقتصادية واالجتامعية بل والعقلية أيضًا )التغري 

الثقايف(.

املرشوعات الثالثة التي نلقي الضوء عليها هنا بعضها تم تنفيذه بالفعل مثل قناة السويس اجلديدة، وأخرى أوشكت عىل االكتامل عىل غرار 
العاصمة اجلديدة، وثالثة تم تدشينها هذا العام كمرشوع بناء خط القطار الرسيع متعدد املراحل الذي يستهدف وصل جنوب مرص بشامهلا يف 
قلب الصحراء بعيدًا عن اخلط القديم الذي ربط جنوب البالد بشامهلا بمحاذاة النيل. وسوف نبدأ باملعلومات املتاحة عن املرشوعات الثالثة، 

لنناقش بعدها أهم االعرتاضات التي أثريت ضدها.

1 - مرشوع قناة السويس اجلديدة 

شمل املرشوع إنشاء قناة موازية بطول 72 كيلو مرت، منها 35 كيلومرت حفرًا جافًا و37 كيلومرت توسعة وتعميق للقناة األصلية )القديمة( 
والبالغ طوهلا 190 كيلو مرت. وتضمن مرشوع القناة اجلديدة مرشوعات فرعية عددها 42 مرشوعًا، منها:

تطوير طرق )القاهرة- السويس(  و)اإلسامعيلية - بورسعيد(.- 

إنشاء نفق اإلسامعيلية الذي يمر بمحور السويس للربط بني ضفتى القناة )رشق وغرب(.- 
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إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط واالتصال بني القطاعني الرشقي والغريب إلقليم قناة السويس.- 

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.- 

تطوير مطار رشم الشيخ.- 

إنشاء وصالت مياه جديدة عىل ترعة اإلسامعيلية حتى موقع حمطة تنقية رشق القناة لدعم مناطق التنمية اجلديدة. وكذلك إقامة مطارين، وثالثة - 
موانئ خلدمة السفن، وحمطات خلدمة السفن العمالقة من متوين وشحن وإصالح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون 
للصناعات التكنولوجية املتقدمة، ومنتجعات سياحية عىل طول القناة، إىل جانب منطقة ترانزيت للسفن وخمرج للسفن اجلديدة، مما سيؤدي إىل 
تأسيس جمتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة ستوفر ما يزيد عن مليون فرصة عمل للشباب املرصي. وكان من املقرر أن تدوم فرتة تنفيذ 

املرشوع ثالث سنوات لكن الرئيس عبد الفتاح السييس طلب من املسئولني عن تنفيذ املرشوع تقصري هذه الفرتة إىل عام واحد فقط.

2 - مرشوع العاصمة اجلديدة 

يستهدف املرشوع إنشاء عاصمة جديدة تكون بمثابة مركز سيايس وثقايف واقتصادي رائد ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من خالل 
بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها األنشطة االقتصادية املتنوعة، وحتقيق التنمية املستدامة لضامن احلفاظ عىل األصول التارخيية والطبيعية املميزة التي 

متتلكها القاهرة، وتسهيل املعيشة فيها من خالل بنية حتتية متطورة.

3 - مرشوع القطار الرسيع 

يستهدف املرشوع تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي الرسيع يف مرص بإمجاىل أطوال حوايل 1000 كيلو مرت عىل مستوى اجلمهورية، 
وبتكلفة إمجالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ اخلط الذي سريبط مدينة العني السخنة بمدينة العلمني اجلديدة مرورًا بالعاصمة 

اإلدارية اجلديدة. 

منذ حلظة اإلعالن عنها وأثناء مراحل تنفيذها، واجهت املرشوعات الثالثة املذكورة العديد من االعرتاضات التي تعلقت باالدعاءات التالية:

1 - أنه مل جُتر دراسات جدوى عىل اإلطالق.

2 - أن املرشوعات قديمة ومل تنفذ من قبل لعدم جدواها وفقًا لدراسات اجلدوى التي ُأجريت عليها بالفعل. 

التي يعاين منها املرصيون، وكان من األفضل تأجيلها وتوجيه ميزانياهتا  املعيشية  الظروف  3 - أن هذه املرشوعات ليست أولوية يف ظل 
لتحسني التعليم واخلدمات الصحية واالستثامر يف املرشوعات اإلنتاجية.

4 - غياب املعلومات التفصيلية واالفتقار إىل الشفافية يف التنفيذ.

ض اقتصاد البالد ملخاطر مجة مستقباًل. 5 - أن هذه املرشوعات ستؤدي إىل زيادة الديون اخلارجية مما ُيعرِّ
6 - أن الدولة حتتكر قطاع اإلنشاءات وٌتقيص القطاع اخلاص من املشاركة يف هذه املرشوعات.)21(

 وإذا ما قمنا بتحليل هذه االدعاءات، سنجد أن مصدرها الرئييس هو احلس »الشعبوي« الذي بات ُيغلِّف كل املناقشات يف املجال العام ليس 
يف مرص وحدها بل يف العامل أمجع، خاصة مع انتشار اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي، التي تتناول أعقد املوضوعات وأخطرها بنوع من 
التبسيط الشديد، كام ال ختلو من نرش املعلومات الكاذبة، أو املبتورة، التي يسهل من خالهلا تشويه أي قضية أو أي مرشوع وتفسريمها عىل نحو 
تآمري. ويكفي أن نشري إىل ما حذرت منه املستشارة األملانية أنجيال مريكيل وهى تتحدث إىل الرأي العام يف بالدها عىل خلفية الصعوبات التي 
تواجهها أوروبا إلقناع املواطنني بالتعامل بشكل علمي وبثقة يف الدولة عند تناول جائحة كورونا، حيث قالت: »إن ما جيري -تقصد التشكيك 
يف املعلومات الرسمية عن كورونا وسبل مواجهتها- ُيعد هجومًا عىل أسلوب حياتنا العام«. وأضافت أنه و»منذ عرص التنوير، سارت أوروبا يف 
طريق تشكيل نظرة للعامل، عىل أساس حقائق. وإذا تفككت النظرة للعامل فجأة أو صارت غري واقعية، سيكون حينئٍذ من الصعب للغاية التوفيق 

بني ذلك، وبني أسلوب حياتنا بشكل عام«)22(.

أية مرشوعات تقوم  املنترشة بقوة حاليًا، أهنا تنطلق من مزاعم غري واقعية تطالب بنرش كافة املعلومات عن  الثقافة الشعبوية  ومن سامت 
الشعبويون  يدعي  التي  الديمقراطية  الدولة  تتناقض مع مطلب  الشعب يف حماسبة حكامه!، وهى حجة  بتنفيذها حتت حجة حق  احلكومات 
ظاهريًا أهنم يسعون إىل حتقيقها، فالدولة الديمقراطية هى الدولة التي حيكمها ممثلون لألمة يتم انتخاهبم لكى يتولوا هم واملؤسسات التي ينتمون 



9
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttp://acpss.ahram.org.eg/News/17069.aspx : رابط دائم

إليها )الرئاسة، الربملان، احلكومة( حتقيق مصاحلها، وهى عكس الديمقراطية املبارشة التي ال يمكن تطبيقها يف األغلبية الساحقة من املجتمعات 
احلديثة، والتي تقوم عىل إجراء استفتاء شعبي عىل كافة القرارات التي تتخذها احلكومة. وحتى النموذج األبرز للديمقراطية املبارشة واملوجود 
بسويرسا يعاين من مشكالت عديدة أمهها أن نسبة كبرية من املواطنني ربام ال تشارك يف العملية السياسية والترشيعية، ألن هناك قضايا معقدة من 

الناحية الفنية والعلمية قد تفوق إدراكهم، وبالتايل يصعب عليهم اإلدالء برأى فيها)23(.

وسواء يف النظم التمثيلية أو نظم الديمقراطية املبارشة، وأيضًا بسبب املنافسات والرصاعات بني الدول عىل املصالح االقتصادية واألمنية، 
ال يمكن السامح بنرش كافة املعلومات التي متتلكها الدولة أو اإلفصاح عن التوجهات التي تستهدفها من وراء تنفيذ بعض املرشوعات، واملكان 

الطبيعي لتداول هذه املعلومات يكون داخل مؤسسات الدولة، مثل احلكومة والربملان وجلانه املتخصصة. 

ومن أجل عدم االستفاضة يف هذا اجلانب النظري، يمكن إبداء عدة مالحظات عىل االعرتاضات الستة السابقة، وذلك عىل النحو التايل: 

1 - تتناقض هذه االعرتاضات مع بعضها البعض، فمثاًل تتحدث املواقع التابعة جلامعة اإلخوان عن أن مرشوع قناة السويس اجلديدة كان 
سيتم تنفيذه يف عهد حكم اجلامعة يف حالة استمراره!، كام تشري كتابات لبعض املنتمني لتيارات اليسار املتطرف إىل أن املرشوع يعود- إىل جانب 
الدراسات حول جدواه- إىل حقبة السبعينات من القرن املايض، فإذا ما تم التسليم بصحة هذه االدعاءات جدالً، فإن كال التيارين يكون قد وقع 
يف تناقض مع نفسه حينام يزعم أن هذه املرشوعات أو بعضها مل جتر عليه دراسات جدوى من أى نوع!، أو أن دراسات اجلدوى التي أجريت 

أظهرت أهنا مرشوعات خارسة!.

ه، حيث ادعت معظم األصوات الرافضة للمرشوعات الثالثة أهنا ليست  2 - تستخدم هذه االعرتاضات حجة »األولويات« بشكل ُمشوَّ
أولوية، وكان من األجدى إنفاق ميزانياهتا عىل حتسني التعليم واخلدمات الصحية أو إنفاقها يف مرشوعات إنتاجية. ولكن هذه األصوات نفسها 
جتاهلت أمرين: األول، أن االستثامر يف البنية األساسية هو الرشط األهم جلذب االستثامرات سواء األجنبية أو من القطاع اخلاص الوطني يف 
كل أوجه األنشطة االقتصادية واالجتامعية، وبدون املرشوعات الثالثة العمالقة يف القرن العرشين ال يمكن حتقيق هذا اهلدف. والثاين، أن هذه 
األصوات جتاهلت االرتفاع الكبري يف خمصصات الصحة والتعليم يف السنوات األخرية حتى بلغت نسبة اإلنفاق من الناتج املحيل عىل القطاعني 
3 ٪، و6 ٪ عىل التوايل عام2020 ، فضاًل عن إطالق مرشوع »100 مليون صحة« والذي رسم خريطة شبه دقيقة لألوضاع الصحية ألغلب 

املواطنني كام قدم العالج املجاين للحاالت األكثر احتياجًا)24(.

إن التالعب بحجة األولويات شكل عىل الدوام نوعًا من التحريض املتعمد ضد الدولة، وحماولة إثارة الشارع ضدها استغالالً لعدم فهم 
البسطاء ألمهية االستثامر يف البنية األساسية هبدف احلد من البطالة وجذب االستثامرات والتنمية االجتامعية واالقتصادية الشاملة، وهى احلجة 
نفسها التي ُأطِلقت ضد مرشوع الرصف الصحي للقاهرة عام 1896، والتي تسببت يف تأخري تنفيذ هذا املرشوع املهم عرشين عامًا كاملة )تم 
تنفيذه عام 1913(، حتت ذريعة أن ختفيف الرضائب عىل املزارعني أهم، رغم أن األوضاع الصحية السيئة ووباء الكولريا املتجدد بشكل شبه 

دوري كان يستلزم إعطاء هذا املرشوع األولوية)25(.

3 - ردًا عىل االدعاء اخلاص بأن الدولة احتكرت تنفيذ املرشوعات الثالث العمالقة، تشري البيانات املنشورة إىل أن84  رشكة من القطاع 
 2017 عام  منذ  اجلديدة  العاصمة  إنشاء  مرشوع  يف  تعمل  مقاوالت  رشكة  ونحو400   اجلديدة،  السويس  قناة  مرشوع  يف  عملت  اخلاص 

وحتى اآلن)26(.

4 - فيام يتعلق بحجة أن تنفيذ هذه املرشوعات قد زاد من ديون مرص اخلارجية، وأنه سبق للبالد أن فقدت استقالهلا يف القرن التاسع عرش هلذا 
السبب، فمردود عليها بأن الديون حُتسب خطورهتا من عدمه بعنرصين: األول، آجال الدين أو موعد استحقاقه. والثاين، نسبة الدين إىل الناتج املحيل، 
وحسب بيانات عام 2020، فإن العنرصين يف صالح مرص، حيث أن الديون طويلة األجل تشكل 89.8٪ والباقي هي ديون قصرية األجل )وهي التي 
يمكن أن تفرض مشكلة إذا كانت نسبتها مرتفعة(. أيضًا ال تزال نسبة الدين إىل الناتج املحيل ال تتعدي حاجز الـ 36 ٪، وهى نسبة آمنة متامًا حسب آراء 
االقتصاديني)27(. وغنى عن القول إن إسقاط ما حدث يف املايض عىل احلارض دون مراعاة اختالف معطيات كل مرحلة تارخيية عن األخرى هو خطأ 

منهجي صارخ، إن مل يكن سيئ النية متامًا. 
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خامتة

عرب هذه الدراسة التي استعرضت تسعة من املرشوعات العمالقة، التي بنتها مرص منذ القرن التاسع عرش وحتى اليوم، يتضح أن ستة من 
هذه املرشوعات واجهت، خالل ما يقرب من قرن ونصف، اعرتاضات وحماوالت مستميتة لعرقلتها، وهو ما تواجهه املرشوعات العمالقة 
الثالثة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السييس يف غضون ثالث سنوات فقط من فرتة حكمه. ولكن ما أن تدور عجلة التاريخ وما أن متيض 
سنوات ليست بالكثرية، ينقلب الوضع متامًا، حيث تتحول هذه املرشوعات إىل أيقونات قومية تتغنى هبا األجيال الالحقة، كام تتم إعادة االعتبار 
للزعامء الذين كانوا أبعد نظرًا يف التخطيط ملستقبل البالد، فينصفهم التاريخ والرأى العام الذي يلمس مدى ما حتقق للبالد من إنجازات عىل 
أيدهيم. تلك اإلنجازات التي مل تكن لتتم لوال اجلسارة التي اتسم هبا هؤالء الزعامء والتي جعلتهم يتحملون اهلجامت من جانب البعض، الربيئة 
أحيانًا، واملغرضة يف أغلب األحيان، تارة من القوى األجنبية صاحبة املصلحة يف إعاقة تقدم مرص، وتارة أخرى من مرصيني خلطوا بني مفهوم 

املعارضة للنظام وبني هدم الدولة، فصاروا يسعون لألخري غري مبالني بحقيقة أهنم خيدمون مصالح أطراف أخرى.

ومن املؤسف حقًا أن الدور الذي كانت قوى االحتالل األجنبي تقوم به إما ملنع تشييد املرشوعات العمالقة، أو الحتكار هذه املرشوعات 
لصاحلها وعرب رشوط قاسية يتم فرضها عىل مرص، أصبح بعض املرصيني هم من يامرسونه، مثل مجاعات اإلسالم السيايس أو اجلامعات اليسارية 
املتطرفة، وكالمها ال خيفي دوافعه لالنتقام من النظام السيايس حتى لو كان الثمن هو إسقاط الدولة نفسها وتدمري املجتمع برمته، عرب تشويه 
أى قرارات وإنجازات للدولة، وقد اعرتف أحد قادة اليسار الراحلني يف أواخر التسعينات من القرن املايض بوجود هذا التوجه بقوله: "توجد 
جرثومة خبيئة يف الفكر السيايس لكل الفصائل املناضلة أو املجاهدة للطبقة املتوسطة )الحظ استخدامه التعبريين حسبام مها سائدين يف خطاب 
اليسار واإلسالميني(. هذه اجلرثومة هى التي تزين لقيادات هذه الفصائل قناعة بأن الطريق إىل السلطة يمر باجلحيم، بمعنى أن نرتك الظروف 
احلياتية االجتامعية النفسية جلمهور املواطنني تتدهور نحو احلضيض املادي والدمار املعنوي، بام يساعد عىل إثبات عجز السلطة احلاكمة لكى 

تصبح مهمة املنقذين سهلة والطريق أمامهم مفتوحًا")28(.
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