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قناة السويس
والبدايات
الواعدة

أردوغان  vsغول
يحاول البعض اللعب على وتر الخالفات بني
الرئيس الحالي عبد الله غول وأردوغ��ان على
خ�ل�ف�ي��ة ع ��زم األخ �ي��ر ع�ل��ى ال �ت��رش��ح ل�ل��رئ��اس��ة
واالستحواذ على كل الصالحيات التي يتمتع
بها رئيس الوزراء ،وحتى رئاسة الحزب (بعد
تغيير نظام الحكم في تركيا) ،ومن املتوقع أن
يحمل غول على االنشقاق.
ال ش ��ك أن غ� ��ول ال ��رج ��ل ال � �ه� ��ادئ ال �ع �ق�لان��ي
ه��و ال��وج��ه اآلخ��ر للعدالة والتنمية .فالرئيس
ي �ت�ص��رف ب �ن��وع م��ن ال� �ت ��وازن وب�ع�ق�ل�ي��ة رج��ل
الدولة بموازاة تشنج أردوغان حيال التطورات
اإلقليمية ،وخصوصًا في مصر .على سبيل
املثال ،بعث غول برسالة إلى القيادة املصرية
ال�ج��دي��دة يطلب فيها إق��ام��ة ع�لاق��ات متبادلة
على أساس املصالح.
ك��ذل��ك دع ��ا ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة إل ��ى م��راج�ع��ة
السياسة التركية إزاء األزمة السورية .ويحاول
غ ��ول اس �ت �ي �ع��اب االح �ت �ج��اج��ات ف ��ي ال �ش��ارع
ال�ت��رك��ي وال�ت�ع��اط��ي م�ع�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال �ح��وار.
لذلك ،يرى البعض أن الخالفات بني أردوغ��ان
وغ��ول ب��دأت تخرج إل��ى العلن وي��راه��ن عليها.
ويمكن القول إن للحزب وجهني متناقضان
هما أردوغان وغول.

وأن � �ق� ��رة ،ب ��واس �ط ��ة ب ��رام �ج ��ه وإن� �ج ��ازات ��ه
التنموية واستثماراته في البنى التحتية
وامل � � � � ��دارس وامل � �ن� ��ح ون� �ج ��اح ��ه ف� ��ي إدارة
البلديات.
ك ��ان أردوغ � � ��ان وح ��زب ��ه ي �ت �ص��رف��ان ب�ح��ذر
وح� �ي� �ط ��ة م � ��ن أج � � ��ل «إث � � �ب� � ��ات ال � ��وج � ��ود»
ت �ج �ن �ب��ًا ل � �ـ«االن � �ق�ل��اب� ��ات امل � � �ض� � ��ادة» .ك ��ان
يحتاج إلى أوس��ع دعم شعبي واس��ع ،وال
س�ي�م��ا م��ن ال�ل�ي�ب��رال�ي�ين وأوس � ��اط أخ ��رى،
ض ��د ك ��ل أن � ��واع ال �ت �ه��دي��دات ال �ن��ات �ج��ة من
ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة.
ّ
ت �ج��ل��ى ذل� ��ك ب �ت �ض��اع��ف ن �س �ب��ة األص � ��وات
التي حازها الحزب في ال��داخ��ل والخارج
خالل االنتخابات املتالحقة .وكان لجهود
جماعة «ال�خ��دم��ة» أث��ر ف��ي ارت�ف��اع التأييد
م��ن خ�لال األن�ش�ط��ة اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي قامت

ن �ق��ل ال� �ح ��زب ت��رك �ي��ا إل� ��ى آف � ��اق س�ي��اس�ي��ة
واق �ت �ص��ادي��ة ج ��دي ��دة .اس �ت �ط��اع ال �ت ��وازن
ال ��ذي ي�ح�ك��م ال��دول��ة ال�ت��رك�ي��ة ع�ب��ر إق�ص��اء
دور ال�ج�ي��ش م��ن ال��وص��اي��ة ع�ل��ى ال�ح�ي��اة
ّ
ّ
الجمهورية .نقل
السياسية منذ تأسيس
«العدالة والتنمية» تركيا إل��ى االستقرار
االقتصادي ،حتى أصبحنا أمام «نموذج
تركي» لدولة مسلمة ديموقراطيةّ ،
متقدمة
س�ي��اس�ي��ًا واق �ت �ص��ادي��ًا .ت�ت�م�ت��ع بمستوى
للحياة وال �ث��روة ال��وط�ن�ي��ة امل�ع�ت� ِ�م��دة على

«داع��ش» لـ 49مواطنا تركيا واحتجازهم
ف��ي ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال �ت��رك �ي��ة ف��ي امل��وص��ل مع
ال �ق �ن �ص��ل ،وإص� � ��دار ق � ��رار ق �ض��ائ��ي يمنع
الحديث عن املوضوع في اإلعالم التركي.
ك��ذل��ك تجاهل أردوغ� ��ان ك��ل م��ا ت�ع��رض له
التركمان الشيعة في تلعفر ،التي احتلها
مسلحو «داع � ��ش» ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع اح�ت�لال
�واح تركمانية أخرى في ضواحي
قرى ون� ٍ
امل � ��وص � ��ل وك � ��رك � ��وك وت � �ك ��ري ��ت ودي � ��ال � ��ى،
طاردين أهلها منها .وقد تعرض أردوغان
ب�س�ب��ب م��واق �ف��ه ه� ��ذه ،ل �ه �ج��وم ع�ن�ي��ف من
أح � ��زاب امل �ع ��ارض ��ة ال �ت��رك �ي��ة ،ال �ت��ي ع� ّ�دت��ه
ال�لاع��ب األس��اس��ي ف��ي امل��ؤام��رة الخطيرة
ال� �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف س� ��وري� ��ا وامل �ن �ط �ق ��ة ف��ي
إط��ار «سايكس ـ بيكو» ج��دي��د ،ه��ذه امل��رة
ع�ب��ر األداة االس�ت�ع�م��اري��ة ال �ج��دي��دة وه��ي
«داعش».
ول�ف��ت زع�ي��م ح��زب «ال�ش�ع��ب الجمهوري»
ك �م��ال ك �ل �ي �ج��دار اوغ �ل ��و االن �ت �ب��اه إل ��ى أن
أردوغ� � � ��ان ،أو أي وزي� ��ر م ��ن ح�ك��وم �ت��ه لم
يجرؤ على وصف «داعش» بأنها منظمة

إره��اب �ي��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ت �ح��دث��ت فيه
وس ��ائ ��ل االع �ل��ام ال �ت��رك �ي��ة ع ��ن أن أع � ��دادا
ك �ب �ي��رة م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن األت � � ��راك ي�ق��ات�ل��ون
م��ع «داع� ��ش» ف��ي س��وري��ا وال �ع��راق .كذلك
اع � �ت� ��رف ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ب��ول �ن��ت
أرينج بالبعض منهم شبابًا أو شابات،
ك�م��ا ي�ت�ح��دث اإلع�ل��ام ال �ت��رك��ي ع��ن خ�لاي��ا
ن��ائ �م��ة ل� �ه ��ذا ال �ت �ن �ظ �ي��م ف ��ي م �ع �ظ��م امل ��دن
التركية ،استعدادًا للمرحلة املقبلة التي
قد تضع الطرفني في مواجهات ساخنة.
وأش� ��ار ال �ع��دي��د م��ن امل�ح�ل�ل�ين إل ��ى أهمية
ال �ت �ح��ال��ف األردوغ� � ��ان� � ��ي ـ اإلق �ل �ي �م��ي م��ع
مسعود البرزاني .األخير كان ليكون ،لوال
ق�ت��ال��ه «داع � ��ش» ،ال�ع�ن�ص��ر األس��اس��ي في
املصالحة م��ع أك��راد تركيا ،التي تؤسس
ملعادلة داخلية جديدة.
دور أنقرة في ما جرى تحديدًا في العراق،
ي �م �ك��ن إرج ��اع ��ه إل� ��ى ن�ي�ت�ه��ا وض� ��ع ي��ده��ا
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط وال �غ��از امل��وج��ود ف��ي ك��رك��وك
وفي إقليم كردستان العراق ،وفي كل من
امل��وص��ل وامل �ن��اط��ق ال�ش��رق�ي��ة ف��ي س��وري��ا،

ب �ه ��ا ال� �ح ��رك ��ة وم ��ؤس �س ��ات �ه ��ا اإلع�ل�ام �ي ��ة
واالقتصادية والتربوية ،وال سيما أثناء
الترويج لحزمة االتحاد األوروبي.

ان���ه���ي���ارات ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة
وارتداداتها الداخلية

اإلم�ك��ان��ات البشرية ول�ي��س على ال�ث��روات
ّ
الطبيعية.
غير أن هذا النموذج بدأ يتراجع من جراء
السياسات الخارجية املرتبطة بأردوغان
وط�م��وح��ات��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ح�ي��ث ان�خ��رط��ت
بدوافع طائفية.
تركيا في حروب إقليمية
ً
ل � �ق� ��د ت� �ب� �ن ��ت ت� ��رك � �ي� ��ا س � �ي� ��اس� ��ة ط��ائ �ف �ي��ة
أف � �ق� ��دت «ال � �ن � �م� ��وذج ال� �ت ��رك ��ي» ج��اذب �ي �ت��ه
ب �س �ب��ب ح �ك��وم��ة ل ��م ت�س�ت�ط��ع ال �ج �م��ع بني
الديموقراطية واإلس�ل�ام .تحولت حكومة
«ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» إل��ى م��ذه�ب�ي��ة قريبة
من النموذج السعودي الذي تحالفت معه
في سوريا ،حيث دعمت «جبهة النصرة»،
ووق� �ف ��ت م ��ع امل �ت �ط� ّ�رف�ي�ن ف ��ي ح��رب �ه��م ضد
التنظيمات الكردية املنتشرة على الحدود
من الجهة السورية .
ف �ق ��د أردوغ � � � � ��ان امل �ع �ب ��ر ال � �س � ��وري ال �ب ��ري
الحيوي إلى الخليج واملشرق ،وبعد إقفال
امل�ع�ب��ر ال�ع��راق��ي ب��وج�ه��ه ل��م ي�ب��ق ل��ه س��وى
امل �م��ر ال� �ك ��ردي م ��ن ال � �ع� ��راق ،ح �ت��ى ج ��اءت
«ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة» لتحتجز القنصلية
ال �ت��رك �ي��ة وم ��ن ف�ي �ه��ا ف ��ي امل ��وص ��ل ب�ع��دم��ا
حلم ب��اس�ت��رداده��ا .كذلك جمدت اإلم��ارات
استثمارات بـ  14مليار دوالر .لذلك ،تتجه
ّ
وتدعم العالقات
تركيا اليوم نحو أوروبا
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة م �ع �ه��ا م� ��ن أج � ��ل ت �ع��وي��ض
الخسارة.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،اس � �ت � �ط� ��اع «ال � �ع� ��دال� ��ة
والتنمية» التأثير على ال�ش�ب��اب العربي
ال��ذي حلم «ب�ن�م��وذج ت��رك��ي ديموقراطي»
ينتقد إسرائيل ع��ن منبر داف ��وس ،مثلما
ف �ع��ل أردوغ � � ��ان ف ��ي  ،2009ي �ق��ود سفينة
«مرمرة مافي» من أجل غزة.
غ�ي��ر أن ال �ن �م��وذج ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ن��اج��ح
اق �ت �ص��ادي��ًا ،ان �ح��درت شعبيته ال �ي��وم في
العالم العربي ،بحسب استطالعات الرأي.
ً
في األردن مثال ،انحدرت النسبة من %75
ال �ع��ام امل��اض��ي إل��ى  %60ه��ذا ال �ع��ام ،وف��ي
فلسطني من  %75إلى  %55العام الحالي
وفي مصر من  %68إلى .%42
الصراع الداخلي وتهاوي الديموقراطية
وق �ف ��ت ج �م��اع��ة «ال� �خ ��دم ��ة» (غ� ��ول� ��ن) ف��ي
ص��ف «ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» ف��ي م��واج�ه��ة
االن�ق�لاب على الحكومة ،خ�لال تعرضها
الن � �ت � �ق� ��ادات وت � �ظ� ��اه� ��رات م � �ض � ��ادة .ل�ك��ن
أردوغ ��ان اتهم الحركة بأنها تقف خلف
تظاهرات «حديقة غ��زي» وخلف اتهامه
بالفساد ونشر الوثائق ،ناسيًا أن وثائق
وي�ك�ي�ل�ي�ك��س ذك ��رت ح�ج��م ث��روت��ه وس�ب��ل
ب��ذخ��ه .ل�ك��ن م��ا ه��ي األس �ب ��اب الحقيقية
ل � �ل � �خ �ل�اف� ��ات؟ ي� �ص ��ر م � ��ؤي � ��دو أردوغ� � � � ��ان

التي تسيطر داعش على جزء منها ،فيما
يسيطر أك ��راد س��وري��ا على ال�ج��زء اآلخ��ر.
ه ��ذا م ��ن دون أن ن�ت�ج��اه��ل م �ي��اه ال �ف��رات
ودج �ل��ة ،ال �ت��ي تتحكم ف�ي�ه��ا ت��رك�ي��ا وتمر
ع�ب��ر األراض� ��ي ال �س��وري��ة وال�ع��راق�ي��ة التي
تسيطر عليها «داعش» اآلن.
ك��ان��ت امل ��وص ��ل ض �م��ن ال �خ��رائ��ط األول �ي��ة
ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت��أس �س��ت
ع��ام  .١٩٢٣وي �ق��ول األت� ��راك إن بريطانيا
اق �ت �ط �ع �ت �ه��ا م ��ن ال �خ��ري �ط��ة ال �ت��رك �ي��ة ،ف��ي
اتفاقية  ١٩٢٥في إطار التقاسم البريطاني
ّ
 ال �ف��رن �س��ي ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ال �ع ��رب �ي ��ة .ول �ع��لأردوغ��ان سيكون سعيدًا جدًا بتقسيمها
م��ن ج��دي��د إل��ى دوي�ل�ات عرقية ومذهبية
ت�ض�م��ن ل��ه ول �ت��رك �ي��ا امل��زي��د م��ن امل�ص��ال��ح
املباشرة وغير املباشرة.
وق��د يمثل وص��ول أردوغ ��ان إل��ى رئاسية
الجمهورية ،بعد انتخابات األحد املقبل،
ً
فرصة إلحياء الحلم العثماني بحماسة
كبرى ،وخصوصًا أنه يسعى إلى توسيع
صالحيات الرئيس.

ع�ل��ى مطالبة ال�ج�م��اع��ة ب��إظ�ه��ار التبعية
وال�ط��اع��ة ل�ه��م ،وت��أك�ي��د ع��دم ت��ورط�ه��م في
«م ��ؤام ��رة غ��رب �ي��ة» الق �ت�ل�اع أردوغ � ��ان من
ال�س�ل�ط��ة ،وال سيما ب�ع��د إس �ق��اط حليفه
محمد م��رس��ي ،وفشل التدخل األميركي
ف��ي س��وري��ا .خشي أردوغ ��ان م��ن محاولة
ال � �غ� ��رب إس� �ق ��اط ��ه ب� �ع ��د ك� �ش ��ف ت� ��زوي� ��ده
«ال� �ن� �ص ��رة» ب��أس �ل �ح��ة ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة .ان�ت�ق��د
م �ح��ازب��و «ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة» ج�م��اع��ة
«الخدمة» ـــ التي يسميها أردوغان باسم
«الكيان امل��وازي» ،بسبب عدم انضمامها
لحزب «العدالة والتنمية» .يعتقد جماعة
غولن أن أردوغان أصبح قويًا بعد القضاء
على خصومه م��ن خ�لال قضية «املطرقة
َ
وأرغنكون» .فكان ال ّ
بد له من استيعاب
امل�ن��اف�س�ين أو ض��رب�ه��م ،ف�ك��ان��ت الجماعة
ال�ق��وة ال��وح�ي��دة القابعة خ��ارج السيطرة
الكاملة .اتهمها أردوغان بمحاولة تأليف
ح �ك��وم��ة م� ��وازي� ��ة ،ك �م��ا ج� ��رى اس �ت �خ��دام
الخالف حول رئيس االستخبارات حقان
فيدان لتحريض القاعدة الشعبية للحزب
ض��د «ال �خ��دم��ة» ،ق�ب��ل أن ي�ت�ه��م أردوغ� ��ان
الغولنيني بنيتهم تأسيس حزب جديد،
ينافس حزبه ُ
ويطرح كبديل له.
ي �ح �ك��م ال � �ح� ��زب ت ��رك �ي ��ا م �ن ��ذ اث� �ن ��ي ع�ش��ر
ع��ام��ًا .يمسك بمفاصل ال��دول��ة ،ويسيطر
على االق�ت�ص��اد وك��ل م �ق��درات ال�ب�لاد التي
ربطها به .لقد خشي بعض رجال األعمال
املرتبطني بالحكومة م��ن خ�س��ارة الحزب
لالنتخابات البلدية بعد ات�ه��ام أردوغ��ان
ب��ال�ف�س��اد وب �ع��د ال �ت �ظ��اه��رت ال �ت��ي سيقت
ض��ده ،وبعضهم م��ن ك�ب��ار رج��ال األع�م��ال
ألن خ �س ��ارة ح ��زب «ال� �ع ��دال ��ة» ستتسبب
ب� �خ� �س ��ارت� �ه ��م مل� �ص ��ال� �ح� �ه ��م ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة،
ف� ��أع� ��ادوا ال �ت �م��وض��ع ،داع� �م�ي�ن إي � ��اه ب�ك��ل
ق��وت �ه��م .ف��ال �ج �م��اع��ات ال �ص��وف �ي��ة ،امل��ؤث��رة
ف��ي املجتمع التركي ،دفعت كثيرين ممن
كانوا يقاطعون االنتخابات إلى املشاركة
ف�ي�ه��ا ب �ق ��وة ،ان �ت �ص��ارًا ل �ح��زب «ال �ع��دال��ة»
الحاكم ،ألنهم شعروا بأن االمتيازات التي
يتمتعون بها أصبحت م�ه��ددة ،ف��ي حال
فشل الحزب.
قاد أردوغان حملة «تطهير» بحق جماعة
غ��ول��ن ،وب �ح��ق ك��ل م��ن اش �ت �ب��ه ب�ض�ل��وع��ه
في قضية الفساد التي سيقت ض��ده في
صفوف الضباط واألم��ن وم��راف��ق الدولة
ح�ت��ى االق�ت�ص��ادي��ة م�ن�ه��ا .ب��اإلض��اف��ة إل��ى
حملة االع �ت �ق��االت ال��واس�ع��ة ال�ت��ي نفذها
بحق من اتهمهم باالنتماء إل��ى «الكيان
امل � � � � � ��وازي» ف � ��ي ال � �ش� ��رط� ��ة ،وغ � �ي ��ره ��ا م��ن
األجهزة.

عامر محسن
س�ت��ال�ينّ ،
رب �م��ا ،ك��ان سيقدر
ّ
ع� �ل ��ى ش� � ��ق ق � �ن ��اة ال �س��وي��س
خ�لال ع��ام (أو ث�لاث��ة أع��وام).
ق��ول��وا م��ا ش�ئ�ت��م ع��ن ال� ّ�رج��ل،
ّ
ول �ك��ن��ه ك ��ان ب��ارع��ًا ف��ي ادارة
االق� �ت� �ص ��اد .ف ��ي ال �ف �ت��رة ب�ين
ّ
العشرينيات واواخ��ر
أواخ ��ر
ال � �ث �ل�اث � �ي � �ن� � ّ
�رن
�
�
ق
�
�
ل
ا
�ن
�
�
�
م
�ات
�
�
�ي
ً
املاضي ،شهدت روسيا نقلة
غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ف��ي سرعتها
 ت�ح��ت ح �ص��ار دول� � ّ�ي  -مندول ��ة زراع� ّ�ي ��ة ش�ب��ه اق�ط��اع� ّ�ي��ة
إل��ى بلد ص�ن��اع� ّ�ي باملقاييس
ّ
األوروب� � � � ّ�ي� � � ��ة .خ� �ل��ال ال �خ ��ط ��ة
ال�خ�م�س� ّ�ي��ة األول� ��ى ع�ل��ى نحو
خاص ،كان ّ
الروس يرسمون
ّ
أه��داف��ًا مجنونة ،ك� ّ
�أن يشقوا
ق �ن��اة ال�س��وي��س ف��ي س �ن��ة ،ث� ّ�م
ينجزوها في تسعة أشهر.
امل �ش �ك �ل��ة ه ��ي أن ال �ت��وق �ع��ات
ال �ت��ي ت ��راف ��ق ب ��داي ��ات األم ��ور
ّ
قلما توافق خواتيمها .ال أحد
ً
ينتخب رئيسًا أو يبدأ عمال أو
ّ
يدخل في عالقة وهو يتخيل
ال� �س� �ي� �ن ��اري ��وه ��ات ال ��ردي� �ئ ��ة.
ح�ي��ن ذه � ��ب أن � � ��ور ال � �س� ��ادات
إل��ى «ك��ام��ب داي�ف�ي��د» ،ودعمه
ق � �ط� � ٌ
�اع م �ع �ت �ب��ر م� ��ن ال �ن �خ �ب��ة
املصرية ،لم يجر األمر تحت
وعود بإفقار مصر وإفساد
أكثر م��ا ه��و جميل فيها ،بل
إن ال� �س ��ادات ك ��ان ي �ك� ّ�رر في
خطبه أن «أيام الفقر انتهت»،
وأن م� �ص ��ر س� � ��وف ي �ع �م �ه��ا
الرخاء واالستقرار (بمجرد
انصياعها لشروط الهيمنة).
لو أن املصريني ،الذين دعموا
ال � �س� ��ادات ي��وم �ه��ا ،ك ��ان ��وا ق��د
قرأوا مذكرات الرئيس الراحل،
و«نظرياته»،
التي تشرح آراءه
ً
ل �ف �ه �م��وا أن� ��ه ل �ي��س ح � ّ�ج ��ة في
االق � �ت � �ص� ��اد؛ وأن � � ��ه ك � � ��ان ،ف��ي
فهمه للسياسة ،ي��رى «طرقًا
مختصرة» ف��ي أغلب األم��ور،
وي �ظ��ن أن ب��االم �ك��ان م��واج�ه��ة
مشاكل بنيوية عميقة بحلول
ت �ب �س �ي �ط �ي ��ة م� � ��ن ن � � ��وع ع �ق��د
معاهدة أو حفر قناة.
م �ن��ذ ب ��دأ ال �ك�ل�ام ال �ج��دي عن
ت � �ط� ��وي� ��ر ق� � �ن � ��اة ال � �س� ��وي� ��س،
ف � ��ي ع� �ه ��د ال� ��رئ � �ي� ��س م �ح �م��د
م��رس��ي ،ك��ان م��ن ال��واض��ح أن
املشروع هو ،أساسًا ،تجاري
وع� � �ق � ��اري ،ال «ل ��وج �س �ت ��ي».
ف �ق �ن��اة ال� �س ��وي ��س ال ت �ع��ان��ي
م� �ش ��اك ��ل س� �ع ��ة أو ازدح � � ��ام
ت�س�ت��وج��ب اج� � ��راءات ج��ذري��ة
ب �ه��ذا ال �ح �ج��م .االس �ت �ث �م��ارات
الكبرى واملهمة ال تكمن في
ح �ف��ر ال �ق �ن��اة وأع� �م ��ال ال�ب�ن�ي��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ،ب ��ل ف ��ي امل �ش��اري��ع
ال � �س � �ي� ��اح � �ي� ��ة وال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة
ُ
والصناعية التي سوف تقام
ف ��ي م�ح�ي�ط�ه��ا ،وه� ��ذه س��وف
ت �ك��ون م��ن ح�ص��ة رأس امل��ال
األجنبي وشركائه املصريني.
اذا ن�ظ��رن��ا إل��ى امل��وض��وع من
ه� ��ذه ال� ��زاوي� ��ة ،ف �ق��د ال ي �ع��ود
تدفيع الشعب املصري كلفة
أعمال اإلنشاء عرضًا جذابًا،
وقد يتساءل البعض عما اذا
ك ��ان امل �ش��روع ال �ق��وم��ي ال��ذي
ت�ح�ت��اج إل�ي��ه م�ص��ر ال �ي��وم هو
«ش� ��رم ش �ي��خ» ج ��دي ��دة ،وق��د
يصير م��ن ال�ص�ع��ب التمييز
بني بدايات هذا ونهايات ذاك.

