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 مصر: الهيئة الهندسية واملشروعات القومية ـ تحصين وتمكين 
 عباس قباري 

َم دور القوات  
َ
َعاظ

َ
املسلحة في الشأن العام املصري بعد اإلطاحة بالرئيس الراحل محمد مرس ي، فلم يعد دورها بأي  ت

تستفيد من أي مساحٍة متاحة للحصول على ميزٍة  تحكم بشكٍل مباشر، و   حال كما كانت قبل ثورة يناير، وصارت

في دواليب الدولة اإلدارية املنهكة   جديدة، أو صالحيٍة مضافة، أو سلطٍة فاعلة، على وقع االحتياج لها لسد فراغ ما

تلك    أخري، فتكتسب من 
ً
تارة للسلطة  أو مضاد  ثورٍي  في إحباط محاولة تحرٍك  ما  بعد مشاركة  باملقايضة   ،

ً
تارة

، فلم يقتصر  
ً
الفرصة ما يعزز وضعيتها في الحلف الحاكم، بما جعلها مهيمنة على الشأن السياس ي واالقتصادي معا

 ت الحضور أو الحصول على ميزات متفرقة بال رابط كما كان يحدث في املاض ي. األمر على مجرد إثبا 

أغلبية  تنفذ  حيث  الدولة،  مشروعات  كل  في  املشترك  القاسم  املسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  وأصبحت 

واملن األراض ي  استصالح  ومشاريع  والكباري،  واملحاور  والطرق  التحتية  للبنية  الكبرى  القومية  شآت  املشروعات 

تنامي دور الهيئة وتمدد بشكٍل  2014/  2013الصحية والتعليمية والقضائية، والنقل واإلسكان وغيرها. ففي عامي 

من  العديد  الهندسية  للهيئة  سِند 
ُ
أ حيث  سواء،  حٍد  على  والخاص  العام  القطاع  شركات  حساب  على  ملحوظ 

ومشروعات في (   2) منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة  47وتطوير    (1) املشروعات الكبرى أبرزها مشروع املليون وحدة

 بحسب  437)  2014مجاالت النقل والطرق والخدمات العامة وغيرها، بلغت حتي مايو  
ً
 وخدميا

ً
 استراتيجيا

ً
( مشروعا

بإسناد اإلشراف   2014وتم تتويج هذا التمدد في أغسطس ، (3) ما أعلنه رئيس الهيئة الهندسية اللواء طاهر عبدهللا

 .(4) العام على مشروع قناة السويس الجديدة للهيئة

 

  الشروق  ،مؤتمر صحفي للهيئة الهندسية لبحث توفير احتياجات مشروع املليون وحدة ) (

 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، اليوم السابع  47الهيئة الهندسية نتولى تطوير  )2(

 من مشروعات الهيئة الهندسية بالقوات املسلحة، املصري اليوم   )3(
ً
 وزير الدفاع يتفقد عددا

 بالفيديو الهيئة الهندسية: بهذه الطريقة سينتهي مشروع قناة السويس خالل عام، مصراوي  )4(
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الجيش   أجهزة  تغول  إيقاف  في  التمدد،  الجديدة من هذا  السلطة  القريبين من  األعمال  تنجح مخاوف رجال  ولم 

عقدت تشابكاته، حتي بلغت املشروعات املسندة االقتصادية وعلى رأسها الهيئة الهندسية، بل زادت وتيرة التغول وت

 .(5) مشروع حسب إعالن رئيس الهيئة اللواء إيهاب الفار 2800ما يقارب   2020للهيئة في يونيو 

 املشروعات القومية: مصطلٌح ملتبس
مصطلٌح دخيل على البيئة السياسية، لقربه باألساس من بيئة املال والتجارة حيث املشروع الذي  )املشروع القومي( 

 ألصحابه، وبالرغم من البدايات التاريخية الستخدام مصطلح )املشروع القومي( في خمسينات  
ً
 وأرباحا

ً
يحقق عائدا

 قبل 
ً
 .(6)ستخدم بها اآلنبمثل الكثافة التي ي 2013القرن املاض ي، إال أنه لم يكن مستخدما

 على كافة املشروعات التي 
ً
 رسمية يصدر بها قانون أو قرار رسمي، إال أنه يطلق التباسا

ً
املشروعات القومية تسمية

عن  املسئولة  الجهة  غير  لجهة  املشروعات  تنسب  عندما  االلتباس  ذلك  اإلعالم  وسائل  وتعزز  الدولة،  تنجزها 

يوليو في  املثال،  سبيل  على  األوسط   2020  تنفيذها.  الشرق  أنباء  وكالة  عن   
ً
نقال املصرية  اإلعالم  وسائل  تناولت 

 بعنوان )املشروعات القومية العمالقة في مصر عماد الحاضر وإرث األبناء واألحفاد( نقلت فيه عن 
ً
 موحدا

ً
موضوعا

( )مش   762ألف و    14رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قوله "إن مصر انتهت من تنفيذ  
ً
 قوميا

ً
روعا

 عن  
ً
 فضال

ً
. وسائل اإلعالم (7) مشروع تحت التنفيذ بتكلفة تخطت أربعة آالف وخمسمائة مليار جنيه"  4164عمالقا

 2800، برغم تصريح اللواء إيهاب الفار أن ما قامت الهيئة بتنفيذه  (8) املصرية نسبت ذات العدد للهيئة الهندسية

فقط لغيا (9) مشروع  ذلك  يرجع  وربما  بإسناد .  حكومية  قرارات  غزارة صدور  أو  املنضبطة،  الرسمية  البيانات  ب 

املشروعات القومية للهيئة الهندسية، حتي باتت املشروعات القومية والهيئة الهندسية متالزمتان ال تذكر إحداها  

 حتي تذكر األخرى. 

 

  ، فيديو )5(

  في معني املشروع القومي، الشروق   يراجع مقال  )6(

    املشروعات القومية العمالقة فى مصر عماد الحاضر وإرث األبناء واألحفاد،   عاليوم الساب )7(

 تريليون جنيه، األهرام 4.5كلفة بلغت ألف مشروع بت 20رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة: نفذنا   )8 (

 تريليون جنيه، فيديو  4.5ألف مشروع بتكلفة بلغت  20رئيس الهيئة الهندسية: الهيئة نفذت  )9(
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 حصانة تشريعية وتمكين حكومي
، (11) 2008لسنة    119بتعديل قانون البناء رقم    (10) 2015لسنة    32، صدر قرار رئاس ي بالقانون رقم  2015في إبريل  

ويعد هذا التعديل بمثابة نقطة التحول التي منحت الهيئة الهندسية وضعية خاصة تميزها على كافة أجهزة الدولة 

التشري الحصانة  أنواع  من   
ً
نوعا التعديل  ذلك  منح  فقد  البناء.  أعمال  وتنظيم  بالتخطيط  املختصة  عية املدنية 

 استثنائية على سياسات وضوابط التخطيط العمراني والبناء املعمول    ،ألعمال الهيئة الهندسية
ً
كما منحها أوضاعا

 بها التي تتقيد بها كافة أجهزة الدولة األخرى. 

واعتبر التعديل املشار إليه الهيئة الهندسية جهة من الجهات املختصة بأعمال التخطيط وتنظيم أعمال البناء لكل  

  املسلحة، واملشروعاتمن املناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية، واألراض ي املخصصة أو اململوكة للقوات  

   -. وهو ما يجعلها  (12) القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء
ً
صاحبة الوالية   -واقعيا

كونها مسئولة عن مناطق جغرافية قد تمثل )وفق تقارير    ،الحصرية واملحتكرة للتخطيط على كامل أراض ي مصر

 .(13) % من أراض ي مصر97إلى  90صحفية( ما يقارب من 

 التعديل حدد ثالث نطاقات: 

 

 2015مكرر)ب( لسنة  16العدد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية  (10)

 قانون البناء يعد القانون األساس ي الذي ينظم أعمال التخطيط العمراني وأعمال الهدم والبناء في مصر       (11)

الفقرة الثانية من املادة الرابعة من  ُيستبدل بنص     2008لسنة    119والقانون الصادر به رقم   بتعديل بعض أحكام قانون البناء  2015لسنة    23نصت املادة األولي من القانون    (12)

املادة الرابعة )الفقرة الثانية(  كما ُيقصد بالجهة اإلدارية املختصة  :( من قانون البناء املشار إليه، النصان اآلتيان38بإصدار قانون البناء، وبنص املادة ) 2008لسنة   119القانون رقم 

ة الجديدة هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمراني

املشروعات القومية التي تقوم ات املسلحة و الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية واألراض ي املخصصة أو اململوكة للقو 

تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات اإلدارة   (38و املادة  .بتنفيذها بناًء على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات املسلحة

جديدة واملناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية واألراض ي املخصصة أو اململوكة للقوات املسلحة واملشروعات  املحلية واملناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية ال

 .ختص(القومية التي تقوم بتنفيذها بناًء على قرار من مجلس الوزراء وعلى املباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير امل

مجاالت يستحوذ عليها الجيش    8، ليس بينها العسكرية.. تعرف علي    الجزيرة    -هكذا يسيطر الجيش املصري علي سوق العقاراتبعد األسمنت ..    )13 (

   جريدة الوطن  -عة مصرية ..جيوش العالم تمتلك قوة اقتصادية وتنافس في األسواق، ليست بد شبكة رصد  -املصري 
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االستراتيجية ذات األهمية العسكرية، وهي املناطق التي يحوزها الجيش ملقتضيات الدفاع النطاق األول: املناطق  

الذي قسم (  14) في شأن األراض ي الصحراوية  1981لسنة    143عن الدولة أو إعدادها للحرب، وقد حددها القانون  

أو استثمار سياحي وصناعي   األراض ي الصحراوية إلي مناطق استراتيجية تتبع وزارة الدفاع ومناطق استصالح زراعي

في شأن أحكام أمالك الدولة   1991لسنة    7أو التخصيص كمجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما أكد عليه قانون رقم  

رقم  (  15)الخاصة الجمهورية  رئيس  األهمية   2001لسنة    152وقرار  ذات  االستراتيجية  املناطق  تحديد  بشأن 

  (16) العسكرية

 ملخصصة واململوكة للقوات املسلحة والتي صدر بتخصيصها مئات القرارات حتى اآلن.النطاق الثاني: األراض ي ا

جاز  )إن  املدنية  األراض ي  وهي  الوزراء  مجلس  قرار  وفق  الهيئة  تنفذها  التي  القومية  املشروعات  الثالث:  النطاق 

 ة للقوات املسلحة. التعبير( التي تخرج عن نطاق األراض ي ذات األهمية االستراتيجية أو املخصصة واململوك

   - وفق هذه الثالثية فالهيئة الهندسية  
ً
هي الجهة املنوطة بالتخطيط لجميع أراض ي مصر، فباقي جهات الدولة   - فعليا

املعنية بالتخطيط والتي حددها قانون البناء املوحد )هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية 

نمية الصناعية( تعمل داخل األحوزة العمرانية للمساحات الجغرافية املأهولة بالسكان  السياحية والهيئة العامة للت 

 .(17) % فقط من مساحة مصر6.2والتي بلغت حسب تقرير جهاز التعبئة واإلحصاء 

 الهيئة الهندسية: تحصين املشروعات بأثر رجعي
بناء والعمران على األراض ي املصرية، من  كافة أعمال ال  2008لسنة    119نظم الباب الثالث من قانون البناء رقم  

تراخيص البناء والهدم وإعداد الرسومات الهندسية والتزامات املرخص له وكيفية التنفيذ وغيرها من االختصاصات  

 والضوابط التفصيلية. 

 

 1981اغسطس  31مكرر في  35نشر بالجريدة الرسمية العدد  1981لسنة  143القانون   (14)

 1991مارس  13مكرر في   10تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم   (15) 

 2001مايو 31في  22تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم (16) 

  البوابة نيوز  -% من مساحة مصر مأهولة بالسكان 6.8اإلحصاء:  )17(
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 عامة تنسحب على كامل فصول الباب كضوابط عامة لتنظيم أعمال البناء، في ه 
ً
ذا في الفصل األول وردت أحكاما

 . 2015لسنة  23الفصل مادتين تم تعديل واحدة كما أضيفت مادة وفق ما نص عليه القانون 

املسلحة أضافت )املناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية واألراض ي املخصصة أو اململوكة للقوات    38املادة  

الوزراء( بناء على قرار من مجلس  بتنفيذها  التي تقوم  القومية  إلي املناطق الخاضعة ألحكام هذا   (18) واملشروعات 

 القانون بجانب وحدات اإلدارة املحلية واملناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية.

ى ترخيص مسبق من الجهة املختصة بشئون التي نظمت حظر البناء والهدم دون الحصول عل  39لم تعدل املادة  

 التخطيط والتنظيم مع التقيد باملواصفات الفنية والتصميمية وعوامل السالمة واألمان.

مكرر والتي منحت استثناء للمشروعات القومية التي تسند للهيئة تحصن به أعمالها بأثر    39أضاف القانون املادة  

املادة السابقة، تستثني املشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس  رجعي، والتي نصت على )مع عدم اإلخالل ب 

لالشتراطات   ومطابقتها  اإلنشائية  سالمتها  تثبت  والتي  املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  أقامتها  التي  الوزراء 

 ص منتج آلثاره( التخطيطية والبنائية املعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخي 

  
ً
أوال مختصة  أصبحت  القانون  تعديل  وفق  الهندسية  فالهيئة   ، مضمونه  من  الباب  أفرغت  املضافة  املادة  هذه 

وبشكل أصيل بكافة أعمال التخطيط والتنظيم في أراض ي القوات املسلحة ضمن املناطق االستراتيجية او اململوكة 

 استثن
ً
اء يمنحها الحق في تخطيط وترخيص ما تنشؤه خارج هذا النطاق واملخصصة لها، وأضاف لها التعديل ثانيا

من املشروعات القومية التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء، كما تنسحب هذه الحصانة باثر رجعي على املشروعات 

 التي أنشأتها قبل إقرار هذا التعديل. 

الهيئ نجد  التعديالت،  تلك  رسمتها  التي  العامة  الصورة  إلي  نظرنا  والجهة إذا  الصعب  الرقم  باتت  الهندسية  ة 

املستحوذة، أو باألحرى املحتكرة لكافة أعمال التخطيط العمراني وتنظيم أعمال البناء في مصر، والتي ال يستطيع  

 

اعية والتجمعات العمرانية املعدلة )تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء علي كافة أعمال العمران بوحدات اإلدارة املحلية واملناطق السياحية والصن   38نص املادة   (18) 

التي تقوم بتنفيذها بناء علي قرار من مجلس الوزراء وعلي املباني واملناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية واألراض ي املخصصة أو اململوكة للقوات املسلحة واملشروعات القومية  

 والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير املختص( 
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أحد تجاوزها في هذا املجال، فهي من جانب صاحبة االختصاص األصيل في تخطيط وتنظيم أعمال البناء على أراض ي 

تي تمثل معظم أراض ي مصر والتي كانت تنسق فيها مع أجهزة الدولة املدنية املختصة بالتخطيط القوات املسلحة ال

 والتنظيم، وهو ما يوافق طبائع األمور لتوحيد جهات التخطيط والتنظيم بالدولة. 

 مخالفة دستورية
ووفق هذا الوظيفة  ،الوظيفة الدستورية الرئيسية للقوات املسلحة هي الدفاع عن الوطن وسالمة أراضيه وحدوده

الدولة  وإعداد  الدفاع  ألغراض  استلمتها  املسلحة  القوات  كون  املهمة  بتلك  للقيام  الالزمة  األراض ي  على  حصلت 

للحرب! أما وقد تحولت تلك األراض ي ألهداف ومشروعات ذات طبيعة مدنية، فينبغي إعادتها للدولة إذ أن الغرض 

التخطيط بشئون  لتختص  زال،  قد  )   من تخصيصها  املدنية  الجهات  فيها  املجتمعات  والتنظيم  أو  املحلية  اإلدارة 

 حسب النشاط.  العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو الصناعية(

وقد خالف التعديل التشريعي ذلك عندما حصر مهمة التخطيط والتنظيم في هذه االراض ي للهيئة الهندسية وصنع 

 غير دستوري عدما منح القوات املس
ً
لحة ممثلة في الهيئة الهندسية حصانة قانونية تتمثل في احتفاظها بأراٍض واقعا

مخصصة ألغراض عسكرية بعدما انصرفت نوايا الدولة وتغيرت اهدافها العليا فيما يخص تلك األراض ي وقررت  

 جعلها أراض ذات طبيعة مدنية.

بأع الحصري  باختصاصها  مضافة  قانونية  حصانة  على  حصلت  فقد  أخري  جهة  والتنظيم من  التخطيط  مال 

 )املدني( على تلك األراض ي.

حصانة ثالثة صنعها التشريع تتمثل في غل يد أجهزة الدولة املدنية عن التخطيط والتنظيم فيما يتبعها من أراٍض، 

 
ً
 قوميا

ً
ولعل في هذا ما يفسر    ملجرد صدور قرار حكومي بتسمية املشروع الذي أسند تنفيذه للهيئة الهندسية مشروعا

 إفراط الدولة في تسمية املشروعات بالقومية. 

 للهيئة الهندس ي عن باقي الجهات النظيرة ما يجعلها محتكرة بالفعل 
ً
 تمييزيا

ً
هذه الحصانات الثالث صنعت وضعا

دأبت الحكومة وبصفة منتظمة على   بعد صدور تلك التعديالت لقانون البناءو ألعمال التنظيم والبناء في مصر،  

ا عشرات  من إصدار  التنفيذ  قيد  زالت  ما  أو  بالفعل  نفذتها  التي  الهندسية  الهيئة  مشروعات  باعتبار  لقرارات 
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، والحكومة بذلك قد خالفت املبدأ القانوني املستقر بعدم رجعية  املشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء

 خص املشروعات التي تم تنفيذها بالفعل.القرار اإلداري بأن اعتمدت األثر الرجعي في إنفاذ تلك الحصانة فيما ي

مادتين  من  القرارات  تصدر  حيث  كبير،  حد  إلي  مضطربة  الشأن  هذا  في  الحكومة  قرارات  تجعل  أخري  مالحظة 

مضطربتين، األولي تنص على اعتبار املشروع محل القرار من املشروعات القومية ويحق للهيئة الهندسية إصدار 

ر رجعي، فيما تنص املادة الثانية على بدء سريان القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، شهادة ترخيص منتج آلثاره بأث

 وفي هذا تعارض مع األثر الرجعي الوارد في قرارات الحكومة بهذا الخصوص. 

  العاصمة اإلدارية نموذجًا
 بشكل كامل عن اإلشكالية التي تطرحها الدراسة، فاألرض التي مشروع العاصمة  

ً
 معبرا

ً
اإلدارية الجديدة يعد نموذجا

يقام عليها املشروع كانت من األراض ي املخصصة لصالح جهاز مشروعات أراض ي القوات املسلحة؛ ووفق قرار رئيس  

نقل األراض ي لوالية املجتمعات العمرانية ، تم  (19) 2016لسنة    57الجمهورية الخاص بتأسيس العاصمة اإلدارية رقم  

الجديدة، ثم في مادته الثانية كلف هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراض ي القوات املسلحة 

زايد،  بن  الشيخ محمد  وتجمع  اإلدارية  العاصمة  وتنمية  وإنشاء  تخطيط  تتولي  بتأسيس شركة مساهمة مصرية 

 تمثل حصة جهاز املشروعات في شركة العاصمة اإلدارية.واعتبر األرض املنقولة 

والذي نص في مادته األولي على   2018لسنة    24واكتملت صورة هذا النموذج بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 )تعتبر املشروعات التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات املسلحة داخل العاصمة اإلدارية الجديدة

البناء   قانون  أحكام  تطبيق  في  قومية  اإلدارية 2008لسنة    119مشروعات  الجهة  هي  الهندسية  الهيئة  وتكون   ،

 (20) املختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالنسبة لتلك املشروعات وتقوم بإصدار التراخيص لها(

 ضمن أربعة أعضاء يمثلون القو 
ً
ات املسلحة في مجلس إدارة من جهة أخري، فرئيس الهيئة الهندسية أصبح عضوا

برهانا   النموذج  يعد هذا  القرار. وبذلك  التي أسست وفق  املساهمة  العمرانية(  للتنمية  اإلدارية  )العاصمة  شركة 

 

 2016فبراير  8مكرر في  5نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم  (19) 

 2018يونية  13مكرر )د( في  23نشر بالجريدة الرسمية العدد   (20)
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واضحا على كيفية تطويع القوانين والقرارات لخدمة جهة ما وتحصين أعمالها بشكل كامل واستخدام التشريع في 

 فاعلي.   التغلب على عقبات الواقع بشكل ت

 الهيئة الهندسية وعضوية املجلس العسكري 
: هل شكلت تلك  

ً
 هاما

ً
طبيعة املهام الواسعة التي أوكلت للهيئة الهندسية وفق ما استعرضته الدراسة، يطرح سؤاال

 في خروج الهيئة الهندسية من عضوية املجلس األعلى للقوات املسلحة؟ وهل يمثل ذلك إعادة  
ً
 مباشرا

ً
املهام سببا

 من موقعها العسكري داخل املجلس األعلى للقوات  ت
ً
موضع يرسم دور جديد للهيئة داخل دوالب الدولة اإلداري بدال

 املسلحة؟

 في تشكيل املجلس األعلى للقوات املسلحة الذي تم إنشاؤه بالقانون رقم  
ً
لسنة    20كان رئيس الهيئة الهندسية عضوا

 .  2020لسنة  167م إعادة تشكيله ضمن القانون ، وغاب رئيس الهيئة عن املجلس بعدما ت2014

مختص   املدنية  الحياة  في  كذراع عسكري  األخرى  ملهامها  تفريغها  في  رغبة  املجلس،  تشكيل  من  الهيئة  هل خروج 

 بتخطيط املدن وتشييدها، أم رغبة في تفريغها لرعاية ممتلكات الجيش وزيادة رقعة استثماراته. 

 عن ذلك عضوية املجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو الهيئة  ويتوقع الباحث أن تكتسب الهيئ
ً
ة عوضا

 العامة للتخطيط العمراني. 

 خاتمة
، دونما تدخل من باقي 2013دأبت الهيئة الهندسية عقب الثورة على تنفيذ مشروعاتها بنفسها وازداد تغولها بعد  

التعد صدور  السلوك  هذا  من  وعزز  املعنية،  الدولة  وأصبحت  أجهزة  البناء،  لقانون  الدراسة  فندتها  التي  يالت 

 عليها في كل جوانبها الفنية والتنفيذية واللوجستية وأضيف إليها  
ً
املشروعات القومية املسندة للهيئة الهندسية حكرا

 .البعد السياس ي واإلداري والتخطيطي
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يعقدها عب التي  املتكررة  الرسمية  اللقاءات  في  املحتكرة  الوضعية  املشروعات  تجسدت  ملتابعة  السيس ي  الفتاح  د 

، وتقتصر على حضوره ومستشاره للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية  (21) االستراتيجية والقومية الكبرى 

أي عنصر رسمي مدني، فالسيس ي بوصفه وزير دفاع سابق، ومستشاره للتخطيط العمراني هو فقط، دون حضور 

 مستشار سابق لوزير الدفاع للمشروعات، وهو ما قد يبدو بمثابة مجلس  
ً
اللواء أمير سيد أحمد الذي عمل أيضا

 إدارة ملشروعات القوات املسلحة وليس الدولة. 

ال ترسخها  التي  النمطية  الصورة  هي  الحكومي تلك  اإلسناد  في  وطرقها  الحكومة  وقرارات  التشريعية  تعديالت 

ضمن  املسلحة  للقوات  املالية  الوضعية  إليه  أضفت  ما  إذا  الهندسية،  للهيئة  والكبرى  القومية  للمشروعات 

تحصل   مؤسسات الدولة والتي تضمن إدراج ميزانيتها كرقم إجمالي موحد في املوازنة العامة للدولة، ثم املميزات التي

 عليها مؤسسات الجيش االقتصادية واملتمثلة في الكثير من اإلعفاءات الضريبية والجمركية. 

، السياسات التشريعية الجديدة التي سمحت للقوات املسلحة بالتوسع في إنشاء شركات مساهمة تعمل في 
ً
أيضا

آليات  وفق  االستثمارية  املنافسة  على  األصل  بحسب  القائمة  املدنية  وضعية   املجاالت  أمام  يجعلنا  ما  السوق، 

من  عليه  فيما حصلت  تتمثل  الحربة  رأس  الهندسية  الهيئة  فيه  تمثل  الذي  املسلحة  القوات  لبيزنس  استثنائية 

حصانة تشريعية وضمانات استقرار حكومية ميزتها بشكٍل الفت عن باقي الجهات الحكومية النظيرة من جهة، وعن 

 جهة أخري.   املؤسسات املدنية االستثمارية من

 

 أخبار اليوم   -السيس ي يتابع خريطة تنفيذ املشروعات القومية.. العاصمة اإلدارية تتصدر )21 (
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