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 اإلداریة الجدیدة يف مصر: ملکیة عامة أم استثمار خاص؟ الـعـاصــمة 

 عباس قباري 

 مقدمة
العسكر��ن  والقادة  والغزاة  الفاتح�ن  وأسماء  املمالك،  توح 

ُ
وف وزوالها،  الدول  �شأة  بمشاهد  التار�خ  كتب  تذخُر 

ا� ا�جتمعات   �� وأثرها  والهز�مة،  النصر  حركة  أحدث��ا  ال�ي  املتغ��ات  ترصد  وا�حيطات والسياسي�ن،  حلية 

اإلقليمية والدولية، تصف معالم الدول و�سهاما��ا ا�حضار�ة وشواهدها املوروثة، توثق نظمها اإلدار�ة والفنية، 

 وتقرأ ع�� أشعارها وأساط��ها وأمثل��ا الشعبية وكشوفها األثر�ة أسرار لغ��ا وثقاف��ا وفنو��ا.

العواصم" الك�شييد  الدول  أعمال  �� مقدمة  يأ�ي  التوسعية، فالعاصمة، "  الناشئة، وا�حضارات  ��ى، واملمالك 

تحمل بصمة ا�جتمعات �� املشاعر الدينية، وأساليب التعلم، وأنماط الفنون، وأش�ال العمارة، ودرجة التقدم 

ر عوامل التقدم والتخلف، فالعواصم، كتا ٌب العل�ي، وتقنيات الطرق واملبا�ي، وأساليب ا�حماية العسكر�ة، فُتَصّوِ

 مفتوح �شرح بجالء ما تمتلكھ الدول وما ت��كھ النظم من بصمة �� تار�خ األمم وحركة الشعوب. 

عن عزمھ �شييد "عاصمة إدار�ة جديدة"، واعت�� االنتقال إل��ا    2014أعلن النظام املصري �� منتصف عام  

 �� تأسيس "ا�جمهور�ة ا�جديدة" وفق تصر�ح السي��ي �� يونيو 
ً
 ).1(2022إسهاما

لكن ا�خطوات ال�ي تمت، واملسار الذي اتخذتھ القرارات ا�ح�ومية والتشريعية �شأ��ا، يكتنفھ الغموض �� أحيان  

وااللتباس �� أخرى، ما يحتاج لتجلية ا�حقائق حول مجموعة من اإلش�اليات تدور حول �شأة القرار ونظام امللكية 

ات وآلية  والر�ح  والتمو�ل  �شأة  والت�لفة  ظروف  األول   �� نبحث  محاور،  أر�عة   �� سنتناولھ  ما  وهو  القرارات،  خاذ 

مشروع العاصمة وطبيعة ملكية األرض، و�� الثا�ي نتناول النظام اإلداري واملا�� وآليات الت�لفة والتمو�ل، وا�حور 

 

وت�افؤ  "  1 العدل  قيم  �سودها  جمهور�ة  تأسيس   �� �ساهم  ا�جديدة  اإلدار�ة  العاصمة  إ��  االنتقال  إن  السي��ي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  ��:   RT  ،24/6/2022الفرص"،  قال 
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� إ�� داللة مشروع العاصمة الثالث يتناول شواهد ا�حاباة ا�ح�ومية واالستثناءات ملشروع العاصمة، واألخ�� �ش�

 ع�� هيمنة املؤسسة العسكر�ة. 

 املحور األول: العاصمة اإلداریة الجدیدة .. النشأة وامللکیة
 عن رغبتھ �� �شييد " 

ً
عقده   2014يوليو   17"، ع�� مؤتمر �حفي بتار�خ عاصمة إدار�ة جديدةأعلن النظام مبكرا

يھ عن اع��ام ح�ومتھ نقل املقار اإلدار�ة والوزارات من القاهرة " رئيس الوزراء، تحدث فإبراهيم محلباملهندس "

السويس،   طر�ق  ع��  تقع  جديدة  إدار�ة  عاصمة  إ��  العمرانية  القديمة،  ا�جتمعات  هيئة  تتبع  أراٍض   ��

 هو تقليل االزدحام داخل القاهرة.  -حسب التصر�حات-، والهدف املعلن لتشييد العاصمة )2(ا�جديدة

" وهدف مبدئي إلقام��ا، كما لم ُ�شر العاصمة " املقتضب سوى تحديد تقر��ي مل�ان " محلبح "لم يتضمن تصر�

ألية تقديرات أو دراسات أعد��ا ا�ح�ومة عن جدوى إ�شا��ا، وت�لف��ا الفعلية، وكيفية العمل ��ا واالنتقال إل��ا، ما 

ية سابقة عن وقائع مماثلة، أبرزها تجر�ة  أدى الستدعاء تجارب تار�خية مماثلة للمقار�ة، تضمن��ا قرارات ح�وم

 )3("مدينة السادات"

 م��ا تقر�ر لـ "
ً
 أخرى  مدي مصرتناول ا�خ��اء هذه التصر�حات املبدئية بالتحليل والتعليق، تناول جانبا

ً
" رصد أ�عادا

تل السكنية ومناطق  لتشييد العاصمة، ع�� رأسها الُبعد األم�ي املتمثل �� إ�عاد املنشآت ا�ح�ومية الهامة عن الك

 .)4( املظاهرات واالحتجاجات

وز�ر   "مصطفي مدبو��" تصر�حات رسمية أخرى حول إ�شاء العاصمة، هذه املرة عن "التمو�ل" صرح ��ا الدكتور 

"اإلس�ان وق��ا،  
ً
 واحدا

ً
 باعتبار   -حسب وصفھ–  عن عدم تحمل الدولة "مليما

ً
 أن التمو�ل سيكون ذاتيا

ً
مو�حا

 

 https://1bestlinks.net/Jblwl، ��: 2014/ 7/ 17، األهرامعقب اجتماع مجلس الوزراء محلب: عاصمة إدار�ة جديدة ع�� طر�ق السويس ال�حراوي"، �حر زهران، "  2

 1978مارس  23)، 12، العدد (ا�جر�دة الرسميةسادات"، "بتخصيص األرا��ي الالزمة إل�شاء مدينة ال  1978لسنة  123قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  3

 https://1bestlinks.net/uHxEK��:   18/8/2014مدي مصر، مصطفي محيي، "العاصمة اإلدار�ة..حل ملشا�ل القاهرة أم هروب م��ا؟"،  4
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 باملشاركة مع القطاع ا�خاصاملشروع اقتصاد
ً
 بحتا

ً
..." لكنھ �� الوقت ذاتھ، لم يو�ح حجم التمو�ل أو صور  يا

 .)5(تلك املشاركة

اإلداري  الدوالب  إل��ا  ينتقل  جديدة  إدار�ة  عاصمة  بصدد  أننا  الف��ة،  هذه   �� املتاحة  املبدئية  فاملعلومات  إذن، 

" �� إ�شاءها.للدولة، تقام ع�� أرض هيئة ا�جتمعات العمرانية 
ً
 بطر�ق القاهرة السويس، وال تت�لف الدولة "مليما

 نـشـأة مـرتـبـكـة 

ظلت التصر�حات الرسمية حول العاصمة ع�� ذات الوت��ة ال تقدم معلومات متماسكة، ح�ي تم اإلعالن بصورة  

، عقدت ع�� هامش مؤتمر )6(اإلماراتية، ووزارة اإلس�ان املصر�ة  شركة إعمار العقار�ة"مفاجأة عن شراكة ب�ن "

 .)7(2015" �شرم الشيخ �� مارس دعم وتنمية االقتصاد املصري "

، تم تناولها �� األيام التالية �ش�ل )9( واإلماراتية)8(و�رغم تناول أخبار تلك الشراكة �� حي��ا بوسائل اإلعالم املصر�ة

 �� تنفيذ مشروع العاصمةإعمار "  متناقض، حيث أصدرت شركة
ً
، وتزامن النفي )10(" بيان رس�ي ينفي �و��ا طرفا

 " باسم  جديدة  شركة  تأسيس  عن  رئيسها  إعالن  بارتن�ز مع  املشروع�ابيتال  لتنفيذ  شواهد )11("  �عدها  وتوالت   ،

 

"،  أيمن حمزة، "وز�ر اإلس�ان: العاصمة 5
ً
 https://1bestlinks.net/IlnPW��:  2014/ 9/ 29  املصري اليوم،اإلدار�ة لن ت�لف الدولة "مليما

��:    15/3/2015شد آل مكتوم بموقع اليوتيوب،  "محمد بن راشد والسي��ي يطلعان ع�� مجسم مشروع بناء العاصمة االدار�ة ا�جديدة ملصر"، مقطع فيديو، قناة الشيخ محمد بن را  6

https://1bestlinks.net/izPhN 

تمر دعم وتنمية االقتصاد املصري يونيو، "مؤ   30استجابة ملبادرة امللك السعودي "عبد هللا بن عبد العز�ز" الداعمة لثورة    -حسب تقر�ر الهيئة العامة لالستعالمات–ا�عقد املؤتمر    7

 https://1bestlinks.net/VEFqw��:   20/5/2016، الهيئة العامة لالستعالمات" 2016مارس   15 – 13

"  4التوقيع ع�� مشروع العاصمة ا�جديدة: التخطيط ل�ايو �ابيتال استقرق  عزت ابرهيم، "محمد العبار يتحدث إ�� األهرام �عد    8
ً
 2015/ 3/ 15،  األهرام،  شهور.. وسنبدأ العمل فورا

 :��https://1bestlinks.net/bqpIT 

م  9 بالقاهرة،  ا�جديدة  املدينة  ير�ط  زايد  بن  محمد  اسم  يحمل  اإلدار�ة"،  "شارع  "العاصمة  توقيع  �شهدان  والسي��ي  راشد  بن  ��:   15/3/2015،  البيانحمد 

https://1bestlinks.net/kcceh 

 https://1bestlinks.net/FAYwc��:  ،2015/ 3/ 16، العر�ي ا�جديدمحمد بوهر�د، "إعمار اإلماراتية تنفي مشارك��ا �� بناء العاصمة ا�جديدة ملصر"،  10

الـ    11 ع��  يز�د  املشروع  ت�لفة  "إجما��  مهران،  أسابيع"،    300آدم  خالل  تنطلق  "العاصمة"  عمل  ورشة  للـ"بيان":  العبار  دوالر  ��: 16/3/2015،  البيانمليار   ،

https://1bestlinks.net/hpigG 
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" أن شركة  املصري  االستثمار  وز�ر  حيث صرح  أبو ظ�إيجل هيلزاالرتباك،  بإمارة  ال�ائنة  املنفذة "  الشركة   �� ي 

 .)12( ملشروع العاصمة

بالرغم من تب�ي النظام لھ، فإن االرتباك الذي بلغھ مشروع ��ذا ا�حجم �� أيامھ األو��، وكم التصر�حات املتضار�ة، 

والتفس��ات  الرسمية  اإلجابات  غياب  ذلك  من  عزز  حولھ،  والغموض  اللغط  أثار  املرتبكة،  الرسمية  والبيانات 

أن ا�خالفات واال��حابات ا�خاصة بالشراكة، �� مسلك ال يقل غرابة عن ضبابية املعلومات املركز�ة املنطقية �ش

 عن إعالن 
ً
للمشروع وال�ي �شمل منظومة امللكية، وموقع األرض، ومصادر التمو�ل، وأساليب الرقابة عليھ، فضال

 خاص �شأ��ا. تلك الشراكة ال�خمة دون إعالن محددات وا�حة لدور الدولة والقطاع ا�

" املشروع  عن  اإلعالن  ظل  الف��ة،  تلك   طوال 
ً
النوعية، حشديا والنقلة  ا�جديدة،  العاصمة  أخبار  عن  بامتياز   "

 " ال�ي تفتقد بيانات وا�حة وقرارات رسمية موثقة.الوعود السياسية الشعبو�ة واملدينة الذكية، �� سياق �شبھ "

، اإلعالن عن املشروع والبدء فيھ، تم �� 
ً
�عد حل مجلس الشعب ��  -غياب مؤسسات التشريع، ال�ي لم تنعقد    أيضا

 .)13(2016إال �� يناير  -2013ومجلس الشوري ��  2012

 قرار جمهوري

�عد قرابة العام�ن من إعالن املشروع، صدر قرار رس�ي �شأن العاصمة، و�� املرة األو�� ال�ي ُيصدر ف��ا النظام 

 اإلجابات األساسية، عن املوقع، ونظام امللكية، وطر�قة اإلدارة.  وثيقة رسمية عن املشروع، تقدم �عض

ف��اير   رقم    2016��  الرئا��ي  القرار  وتجمع "  2016لسنة    57صدر  ا�جديدة  اإلدار�ة  العاصمة  أرا��ي  باعتبار 

ا�جديدة العمرانية  ا�جتمعات  مناطق  من  العمرا�ي  زايد  بن  محمد  من  ،  )14("الشيخ  مجموعة  ع��  واشتمل 

 

 https://1bestlinks.net/OuPlX، ��: 2015/ 3/ 18مصراوي، أضعاف مساحة باريس"،  7منفذ العاصمة ا�جديدة .. شركة �ستثمر ��  –سهر ها�ي، "�ابيتال سي�ي  12

 . 2016يناير  11ا�عقدت ا�جلسة األو�� لل��ملان ��  13

 .2016ف��اير  8) مكرر، 5، العدد(ا�جر�دة الرسمية، 2016لسنة  57القرار ا�جمهوري رقم   14
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َدت بدورها مجموعة من املالحظات واألسئلة املبدئية حول تفاصيل القرار، نوردها فيما ي�� 
َّ
البيانات واملعلومات، ول

 بإيجاز: 

لسنة   57حيث جاء نصھ �التا��: "قرار رئيس جمهور�ة مصر العر�ية رقم  مالحظة مبدئية �شملها عنوان القرار  

العمرا�ي من مناطق ا�جتمعات تجمع الشيخ محمد بن زايد  لعاصمة اإلدار�ة ا�جديدة وباعتبار أرا��ي ا  2016

 العمرانية ا�جديدة"  

أم  للدولة"  التساؤالت حول ما إذا �ان املشروع "عاصمة رسمية  تث�� بدورها �عض  ��ذا الش�ل،  العنوان  صياغة 

 لبنا
ً
 رسميا

ً
ء عاصمة، فما سبب وضع اسم نائب رئيس دولة مجرد شراكة تجار�ة دولية؟، ولو �ان بالفعل مشروعا

أو صلبھ الشيخ محمد بن زايدأجنبية " القرار  �� ديباجة  أو م��ر  القرار؟، مع غياب أي مسوغ  �� نص عنوان   "

يتضمن إشارة لقانون ما يحكم تلك املسألة، وما إذا �ان يمثل بالفعل شراكة مع دولة اإلمارات، أم مجرد مجاملة 

 بروتو�ولية. 

ثالث أمور ع�� قدر كب�� من األهمية، األمر األول: )  15(حيث تضمنت املادة األو�� حظة أخرى حول موقع األرض  مال 

، والثا�ي: إقامة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدةاعتبار مشرو�� العاصمة وتجمع الشيخ محمد بن زايد من مناطق  

)، فيما    700فدان (  166645تحديد دقيق ملساحة املشروع�ن، حيث تبلغ مساحة العاصمة  
ً
�ليو م�� مر�ع تقر�با

)، والثالث واألهم:    74فدان (  17571تبلغ مساحة تجمع الشيخ محمد بن زايد
ً
�عي�ن جهة ملكية  كيلو م�� مر�ع تقر�با

 . أرض مشروع العاصمة وأ��ا أراٍض مخصصة لصا�ح جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة

ع ضمن أمالك القوات املس�حة، وهو ما يتناقض مع تصر�ح رئيس الوزراء �� تق  -وفق القرار  –فأرا��ي العاصمة  

، فهل تم أرا��ي هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة  من أن املشروع يقع ضمن   -الذي أشرنا إليھ-  2014يوليو  

 

 شرق الطر�ق الدائري اإل 166645"�عت�� األرا��ي الواقعة جنوب طر�ق القاهرة / السويس البالغ مساح��ا (نصت املادة ع��    15
ً
 غرب الطر�ق الدائري  17571قلي�ي، () فدانا

ً
) فدانا

اإلدار�ة ا�جديدة وتجمع الشيخ محمد بن   اإلقلي�ي واملبينة ا�حدود واإلحداثيات با�خر�طة املرفقة ا�خصصة لصا�ح جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة والالزمة إل�شاء العاصمة

 ). 1991لسنة  7، 1979لسنة  59جديدة ألح�ام القانون�ن رق�ي زايد العمرا�ي من مناطق إقامة ا�جتمعات العمرانية ا�
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س�حة، �عديل موقع العاصمة، أم �غ��ت تبعية األرض من هيئة ا�جتمعات إ�� جهاز مشروعات أرا��ي القوات امل

 وهو ما لم يرد تفس�� �شأنھ. 

من تأسيس شركة مساهمة مصر�ة ب�ن ثالث جهات ��: هيئة    )16( مالحظة أخرى حول ما نصت عليھ املادة الثانية

�غرض  املس�حة،  القوات  أرا��ي  مشروعات  وجهاز  الوطنية،  ا�خدمة  مشروعات  وجهاز  العمرانية،  ا�جتمعات 

 تجمع الشيخ محمد بن زايد) –عاصمة تخطيط و��شاء وتنمية املشروع�ن (ال

تحكمھ    مشروع العاصمة استثماري فاتجاه القرار لتأسيس "شركة مساهمة مصر�ة" إل�شاء العاصمة يو�� أن  

اقرب   يجعلھ  ما  االستثمار،  وقانون  املساهمة  الشر�ات  قانون  أهمها  خاصة  ا�خاصة قوان�ن  إ��    للمشاريع  منھ 

جهزة الدولة إل�شاء املدن ا�جديدة سيما املدينة املزمع اعتبارها عاصمة جديدة املشاريع العامة ال�ي �شرف عل��ا أ

" باعتبارها عاصمة جديدة، حيث  مدينة الساداتللدولة، وهو األمر املغاير ملا انت�جھ الدولة عندما قررت إ�شاء "

هة الوالية العامة بإ�شاء جهاز أسندت الدولة اإلشراف ع�� تنفيذها لوزارة اإلس�ان والتعم�� ال�ي قامت باعتبارها ج

 لتعم�� املدينة.

" واعتبارها  املشروع�ن  أرض  تقييم  ع��   ،
ً
أيضا القرار  �� نص  املس�حة  القوات  أرا��ي  مشروعات  جهاز  حصة 

 ما يحمل إشارات عدة نفندها �� ا�حور التا�� بتعمق.  الشركة املساهمة املزمع تأسيسها" 

 أرض العاصمة 

يتب�ن أن األرض ا�حددة إل�شاء العاصمة سبق تخصيصها للقوات املس�حة،  الفنية لقرار التخصيص،  بالقراءة 

 و�� ال تتبع أي محافظة، كما ال تدخل �� كردون أي مدينة. 

 وفق هذه املعاي�� فأرض العاصمة باألساس "أراٍض �حراو�ة" تمتلكها وزارة الدفاع "ملكية خاصة" 

 

شركة مساهمة مصر�ة تتو��   نصت املادة الثانية ع�� "تؤسس هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة وجهاز مشروعات ا�خدمة الوطنية وجهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة  16

يخ محمد بن زايد العمرا�ي وت�ون قيمة األرا��ي املشار إل��ا �� املادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة �� تخطيط و��شاء وتنمية العاصمة اإلدار�ة وتجمع الش

 رأسمالها �عد تقدير قيم��ا باالتفاق مع هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة وجهاز مشروعات ا�خدمة الوطنية".
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يعة القانونية ألرض العاصمة اإلدار�ة الواقعة جنوب طر�ق القاهرة السويس؟ ومن يمتلكها؟ وكيف  إذن، ما �� الطب

 امتلكها، وملاذا؟ وهل يمكنھ التصرف ف��ا، وكيف؟ وهل يحق لھ املشاركة ��ا �� ملكية العاصمة؟ 

حول   سريع  توضيح  �سبقھ  أن  يجب  العاصمة،  ارض  مللكية  القانو�ي  النظام  حول  األسئلة  القانو�ي هذه  النسق 

 لتملك األرا��ي �� مصر، ح�ي نصل لفهم النظام القانو�ي لتملك أرض العاصمة اإلدار�ة. 

 أوالً: القوانين الحاكمة

، َعرَّف األرا��ي ال�حراو�ة ) 17(1981لسنة    143الذي أصدره الرئيس السادات برقم  قانون األرا��ي ال�حراو�ة  

 .)18(ة، والواقعة خارج الزمام �عد مسافة كيلوم��ين بأ��ا األرا��ي اململوكة للدولة ملكية خاص 

الزمام)  خارج  واقعة  خاصة،  ملكية  للدولة  (مملوكة  ال�حراو�ة  األرا��ي  بقانون  الواردين  القيدين  هذين   وفق 

"املساحة األك�� من أرا��ي مصر أراٍض �حراو�ة تمتلكها الدولة   �ستخلص نتيجة غاية �� األهمية مفادها أن

التعبئة ت  ملكية خاصة" �� مصر، وتؤكدها إحصائيات جهاز  التار��� المتالك األرا��ي  بتتبع املسار   
ً
ت�ح عمليا

 عن حجم األرا��ي املأهولة الداخلة ضمن زمام ا�حافظات وكردونات املدن وال�ي ال تمثل   2022واإلحصاء لعام  

 ، )19(% من مساحة مصر ال�لية6.8سوي 

حدد جهات الوالية ع�� األرا��ي ال�حراو�ة، وذلك وفق   )20(1991لسنة    7رقم    قانون أمالك الدولة ا�خاصة أما  

" يحدد (املناطق االس��اتيجية ذات األهمية العسكر�ة) و�� أراٍض ال يجوز تملكها معيار عسـكـري معيار�ن، األول "

العسكر�ة األغراض  غ��   �� استخدامها  ")21(أو  الثا�ي  واملعيار  اال مـدنـي،  "أرا��ي  ويشمل  الزرا��،  "  ستصالح 

هذه  من  غرض  �ل  وتدير  الصناعية"  التنمية  ومناطق  السياحية،  واملناطق  ا�جديدة،  العمرانية  وا�جتمعات 

 

 .1981أغسطس  31) مكرر، 35لعدد (ا، ا�جر�دة الرسميةن األرا��ي ال�حراو�ة، �� شأ  1981لسنة  143القانون رقم  17
 لقانون األرا��ي ال�حراو�ة "حد األرا��ي ال�ي تمت مساح��ا مساحة تفصيلية وحصرت �� �جالت املساحة و�� �جالت امل�ل  18

ً
فات وخضعت للضر�بة العقار�ة يقصد بالزمام تبعا

 ح�ي مسافة كيلوم��ين". ع�� األطيان، و�النسبة للمحافظ
ً
 كردون املدن والقري القائمة �� تار�خ العمل ��ذا القانون وال�ي تقام مستقبال

ً
 ات ال�حراو�ة �عت�� زماما

 https://1bestlinks.net/YVteG، ��: 2/5/2022 أخبار اليوم،% إجما�� املساحة املأهولة بالس�ان �� مصر"، 6.8د. أحمد ضياء الدين، "اإلحصاء:  19

 . 1991مارس 13) مكرر، 10العدد (ا�جر�دة الرسمية، ، 1991لسنة  7قانون أمالك الدولة ا�خاصة رقم  20

األهمية العسكر�ة من األرا��ي ال�حراو�ة والقواعد �شأن تحديد املناطق االس��اتيجية ذات    2001لسنة    152قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم    صدر بتحديدها أك�� من قرار أبرزهم  21

 . 2001مايو  31)،  22، العدد (ا�جر�دة الرسميةا�خاصة ��ا، 
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، لك��ا �� الوقت ذاتھ ال تباشر تلك املهام إال بالتنسيق مع وزارة )22( األغراض هيئة عامة تمارس جميع سلطات املالك

 . شئون الدفاع عن الدولة وقواعد تتطل��ا  الدفاع وفق ما تقرره األخ��ة من شروط  

أمالك الدولة ا�خاصة) فالقوات املس�حة �� املهيمن األك�� ع��    –بالنظر لهذين القانون�ن (األرا��ي ال�حراو�ة  

 أرا��ي الدولة، ف�ي إما مالكة لألرض أو يتم التخصيص لها أو يؤخذ رأ��ا �� تملك ا�جهات األخرى. 

 ع�� �ل جهة تخصص لها األرض، يمنعها من استخدام أراض��ا �� ع�� �ل حال، فقوان�ن األرا
ً
��ي قد وضعت حظرا

غ�� األغراض ال�ي خصصت ألجلها، فأغراض االستصالح، والسياحة، والصناعة، وا�جتمعات العمرانية ا�جديدة، 

 ياد ع��ا.ا�ح  -بحق-ال�ي �غّياها القانون وخصص ألجلها تلك األرا��ي، أغراض مقصودة لذا��ا وال ينب�� 

، منح قانون أمالك الدولة ا�خاصة لرئيس ا�جمهور�ة  لكن كعادة ا�جمهور�ة العسكر�ة �� استخدام االستثناءات

"، وهو االستثناء الذي فرغ ا�حظر من إعادة تخصيص األرض �جهة أخرى أو غرض آخرا�حق �� إصدار قرار "

للق األرا��ي  ع�� مصراعيھ إلعادة تخصيص  الباب  وفتح  املدنية محتواه  الهيئات  حوزة  ونقلها من  املس�حة،  وات 

 �حيازة امل�ون العسكري، الذي لم يفوت الفرصة وتوسع �� �حب تلك األرا��ي ع�� ف��ات زمنية متقار�ة. 

حسب هذا االستعراض املوجز، يت�ح أن أرض العاصمة تا�عة للقوات املس�حة بالتخصيص لصا�ح "جهاز 

املس�حة"،   القوات  أرا��ي  مشروع مشروعات  بحجم  شراكة  إبرام  املس�حة  القوات  أرا��ي  �جهاز  يحق  فهل 

؟ 
ً
 العاصمة ع�� تلك األرض، وقبل ذلك ينب�� أن �عرف كيف تتصرف القوات املس�حة �� أراض��ا قانونا

 ثانياً: كيف تمتلك القوات المسلحة األراضي؟ 

بالفعل ع�� معظم أرا��ي الدولة، وعزز من  وفق ما أوردناه بقوان�ن تملك األرا��ي، فالقوات املس�حة �� املسيطرة  

�شأن قواعد التصرف �� األرا��ي والعقارات "  1981لسنة    531سيطر��ا تلك، صدور قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

 

العامة ملشروعات التعم�� وتقوم بمهمة استصالح األرا��ي، وهيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة" وأضيفت بقانون األمالك قانون األرا��ي ال�حراو�ة تلك الهيئات "الهيئة    حدد  22

 ا�خاصة للدولة و�عديالتھ الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
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، وهو القرار الذي ينقل )23("ال�ي تخل��ا القوات املس�حة وتخصيص عائدها إل�شاء مدن ومناطق عسكر�ة بديلة 

حائز لألرض إ�� مالك يحق لھ بيع أراضيھ أو استبدالها �غ��ها، وهو ما فتح باب استثمار القوات املس�حة من مجرد  

 األرا��ي. 

بالوظيفة   الدولة" و�� ضرورات ترتبط  الدفاع عن  باألساس، فإن ا�جيش يحصل ع�� األرا��ي بدا�� "ضرورات 

حماية    �� بمهم��ا  ال��وض  من  يمك��ا  الذي  بالقدر  املس�حة  للقوات  وفق  الدستور�ة  لك��ا  العدوان،  ورد  ا�حدود 

يدير هذا   جهاز مستقلتراتبية القرارات ال�ي عرضناها، باتت تبيع تلك األرا��ي  و�ستبدلها �غ��ها، بل أصبح لها  

، فتأسيس  
ً
، �ان ألجل القيام بجميع ا�خدمات )24(جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة األمر باعتباره استثمارا

لتجار�ة واملالية ال�ي من شأ��ا تحقيق أهدافھ وتنمية موارده، وجميعها أمور �ستأثر بتحديدها واأل�شطة اإلدار�ة وا

 مجلس إدارتھ بال معقب. 

وفق هذا القرار، يحق ل�جهاز التخ�� عن األرا��ي ال�ي خصصت للقوات املس�حة، بالكيفية ال�ي ير�د، فإنھ لم يرد 

تخليھ عن األرا��ي �عد حياز��ا، لكنھ ألزمھ �� املقابل بمجموعة   بالقانون ما يتضمن إلزام ل�جهاز بتوضيح أسباب

من القيود عند التصرف، أبرزها: أن يتصرف �� األرا��ي بطر�ق املزاد العل�ي، و�خصص حصيلة البيع إل�شاء وتجه�� 

االستثمار  ببنك  خاص  حساب   �� البيع  حصيلة  تودع  كما  خليت، 
ُ
أ ال�ي  للمناطق  بديلة  عسكر�ة  ومناطق   مدن 

 % من تلك ا�حصيلة لإلنفاق م��ا ع�� أغراض التسليح. 20القومي، �� الوقت ذاتھ أجاز لرئيس ا�جمهور�ة تخصيص  

 ثالثاً: ملكية أرض العاصمة اإلدارية

تخصيص األرض عن وجود تصديق أشارت ديباجة قرار  �� ضوء ما ذكرنا، فما طبيعة امللكية ألرض العاصمة؟،  

"بتحديد أرا��ي القوات املس�حة املطلوب إخال��ا والتصرف ف��ا بمعرفة    20/8/2015من رئيس ا�جمهور�ة بتار�خ  

 

ا�جر�دة قواعد وشروط التصرف �� األرا��ي ال�ي تخل��ا القوات املس�حة وتخصيص عائدها إل�شاء مدن ومناطق عسكر�ة بديلة"،  "�شأن    1981لسنة    531قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم    23

 .1981أكتو�ر  15)، 42العدد ( الرسمية،

 

 .1982مايو  27)، 21، العدد (ا�جر�دة الرسمية، 1982لسنة  224ة رقم جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة بقرار رئيس ا�جمهور� تأسس 24
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زايد  بن  الشيخ محمد  ا�جديدة وتجمع  اإلدار�ة  العاصمة  إ�شاء  املس�حة لصا�ح  القوات  أرا��ي  جهاز مشروعات 

 العمرا�ي" وهو ما �ع�ي عدة أمور: 

��  ت -1 ا�جمهور�ة  رئيس  قدمنا-مغايٌر    20/8/2015صديق  لهيئة    -كما  األرض  تبعية  من  عنھ  اإلعالن  تم  ملا 

، كما أنھ الحق ع�� الشروع �� تنفيذ املشروع وعقد الشراكة �شأنھ �� 2014ا�جتمعات العمرانية �� يوليو  

 �حلقة غائبة بخصوص التحول �� وصف األرض2015مارس  
ً
 إ�� عدم  ، وهو ما �ش�� أوال

ً
، كما �ش�� ثانيا

القوات   تخل��ا  ال�ي  األرا��ي   �� التصرف  قرار  رسمها  ال�ي  بالقيود  املس�حة  القوات  أرا��ي  جهاز  ال��ام 

لعقد   �شر  لم  فالقرار  عل�ياملس�حة،  جهاز مزاد  ب�ن  "باالتفاق"  تقييمها  جري  قد  األرض  أن  أشار  بل   ،

عات ا�خدمة الوطنية وهم شر�اء �� شركة العاصمة، ثم  األرا��ي وهيئة ا�جتمعات العمرانية وجهاز مشرو 

صارت �عد تقو�مها بمعرفة الشر�اء حصة جهاز األرا��ي �� الشركة، وتقييم األرض باالتفاق ب�ن شر�اء  

 املشروع وسيلة مغايرة بصورة وا�حة للمص�حة ال�ي اس��دف املشرع حماي��ا عندما اش��اط البيع باملزاد. 

�� ا�حساب ا�خاص ببنك االستثمار   أمر آخر يمثل مخالفة -2 البيع  �� عدم وضع حصيلة  قانونية، تمثلت 

 القومي، بل يتم تور�د حصيلة بيع أرا��ي املشروع �خز�نة شركة العاصمة كما سيأ�ي بيانھ.

 باألساس بإ�شاء مدن ومناطق عسكر�ة بديلة  -3
ٌ
الغرض من بيع األرا��ي ال�ي تخل��ا القوات املس�حة، مشروط

.للمناطق ا
ً
 ل�ي تم إخال��ا وهو مالم يتم أيضا

 عن الطر�ق الذي رسمتھ القوان�ن �� هذا الشأن. 
ً
 وهو ما يمثل �� ا�جمل حيادا

 رابعاً: مخالفة دستورية أم شبهة تربح؟ 

للطر�قة ال�ي رسم��ا القوان�ن ا�خاصة بأرا��ي الدولة وطرق تخصيصها " با�خالفة  العاصمة التصرف �� أرا��ي "

" فأرا��ي الدولة �� ثروات الشعب،  �ش��ة تر�حللقوات املس�حة والتصرف ف��ا و�خال��ا، يحمل ما يمكن وصفھ "

لتلك وملكية عامة ل�جميع، ووصفها بأ��ا ملكية خاصة للدولة إنما هو وصف قانو�ي من أجل االستغالل األمثل  

 األرا��ي وليس بيعها وال��بح م��ا. 
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املس�حة   للقوات  فإن  القدر  دستور�ةبنفس  وحياز��ا   وظيفة  الدستور�ة،  الوظائف  من  كغ��ها  الدستور  رسمها 

لكن ما نحن بصدده خرج عن هذين لألرا��ي أثر من آثار تلك الوظيفة، وضرورة واقعية ينب�� أن تقدر بقدرها،  

املس�ح  فالقوات  و�سم��ا ا�حددين،  ا�حاجة،  تلك  أهمية  تقدر  ال�ي  و��  األرض،  من  احتياجا��ا  تحدد  ال�ي   �� ة 

بمسميا��ا القانونية من "الدفاع عن الدولة" أو "إعدادها ل�حرب"، كما أ��ا �� الوقت ذاتھ تنفرد بتحديد املناطق 

وتوقيت التخ�� عن األرض من تقرر �غي�� أغراض التخصيص    -فيما �عد-العسكر�ة االس��اتيجية، ثم �� وحدها  

دون إلزامها بإبداء أسباب، فتتحول األرا��ي ال�ي �انت مناطق عسكر�ة ذات أهمية اس��اتيجية إ�� أراٍض تجار�ة 

 
ً
صا�حة �جميع األغراض االستثمار�ة، فتشرف ع�� بيعها و�ستأثر بأثما��ا، وتحدد أوجھ الصرف فيما �عد، وأخ��ا

خصص  ال�ي  باألرا��ي  �ساهم  ذا��ا،  أصبحت  الدولة  مع  استثمار�ة  �� شرا�ات  الدولة  عن  الدفاع  ألغراض  لها  ت 

وتقيمها كحصص مساهمة �� تلك الشرا�ات، وهو مسلك غ�� مفهوم ومناقض ألبجديات دولة القانون ا�حديثة، 

ملا قد يمثل واتباعها قواعد ا�حوكمة ومبادئ دولة املؤسسات، وهو ما ال يتوقف باألمر عند ش��ة ال��بح، بل يتعداه  

 "مخالفة دستور�ة للوظيفة العامة". 

 املحور الثاني: اإلدارة والتمویل
ح�ى تت�ح لنا الصورة حول إدارة وتمو�ل مشروع العاصمة، ينب�� علينا اإلجابة عن مجموعة من األسئلة، عن هل 

ومي؟ وهل تمو�ل  العاصمة اإلدار�ة مجتمع عمرا�ي جديد أم شركة مساهمة؟ وهل مشروع العاصمة خاص أم ح�

 املشروعات بالعاصمة ذا�ي أم تتحملھ الدولة من م��انيا��ا؟ 

 أوالً: العاصمة اإلدارية مجتمع عمراني أم شركة مساهمة؟ 

 مجتمع عمرا�ي -أ 

بة، تحتاج ملنظومة عمل مت�املة �شمل آليات �شريعية تصون حقوق 
َّ

إ�شاء املدن ا�جديدة، عملية مرِهقة ومرك

وتن واألفراد،  طورت الدولة  ومتا�عة،  و�شراف  رقابة  ومنظومة  والتمو�ل،  اإلدارة   �� املعنية  ا�جهات  تحدد  فيذية 

 ). 25("قانون البناء املوحدالدولة تلك املنظومات بقوان�ن متتا�عة أهمها "

 

 . 2008مايو  11) مكرر (أ)، 19العدد ( ا�جر�دة الرسمية،، 2008لسنة   119قانون البناء رقم  25
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فا�جهات املعنية بتخطيط املدن وتنفيذها "هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة، الهيئة العامة   وفق هذا القانون،

للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية" ثم أضيف لها فيما �عد الهيئة الهندسية للقوات املس�حة وفق  

 ، وجميعها جهات منوطة بالتخطيط وال��خيص �ٌل فيما يخصھ. )26(2015�عديل تم عام 

نحو إ�شاء مدن جديدة،   أواخر سبعينيات القرن املا��ي، وعقب ف��ة ا�حروب ال�ي عاش��ا مصر، توجهت الدولة

، وال�ي منحها القانون )27(1979لسنة    59" بالقانون  هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدةوأسست لهذا الغرض "

ومراكز حضار�ة  مزايا �خمة، و�عفاءات كب��ة، من أجل توف�� بيئة جيدة للتوسع العمرا�ي وخلق تجمعات �شر�ھ  

 وفق ما ورد بتعر�فات القانون.  جديدة

تتبع هيئة ا�جتمعات العمرانية   -حسب األصل -، ف�ي  مجتمٌع عمرا�ٌي جديد"سب قرار تأسيس العاصمة، ف�ي "ح

 غ�� مفهوم، أسند بموجبھ مهمة تخطيطها و��شاءها وتنمي��ا  
ً
 لشركة مساهمة ا�جديدة، إال أن القرار سلك مسل�ا

مشروعات أرا��ي القوات املس�حة ومشروعات   ب�ن هيئة ا�جتمعات العمرانية والقوات املس�حة ممثلة �� جهازي 

" بإ�شاء   
ً
قرارا اإلس�ان  وز�ر  أصدر  بأيام  �عدها  ثم  الوطنية،  ا�جديد ا�خدمة  العمرا�ي  ا�جتمع  تنمية    جهاز 

 .)28("العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرا�ي"

" ال�ي  شركة العاصمة صاصات و�ديران نفس املشروع، "هذا يجعلنا أمام قرار�ن رسمي�ن، وجهت�ن لهما ذات االخت

تخطيط " الذي أ�شأه قرار وز�ر اإلس�ان، ومهمة �ل م��ما �� (جهاز العاصمة أ�شأها قرار رئيس ا�جمهور�ة، و"

 حول �عض األمور ع�� رأسها "جهة الوالية، وصاحب و��شاء وتنمية 
ً
) العاصمة اإلدار�ة، وهو ما قد �سبب لغطا

 من عدة زوايا ملا قرره قانون هيئة ا�جتمعات القرار"، فب
ً
 من إزالة االلتباس، جاء قرار تأسيس العاصمة مغايرا

ً
دال

تخضع   ح�ن  ففي  ل�جهت�ن،  القانونية  الطبيعة   �� األو��  الزاو�ة  تتمثل  املساهمة"العمرانية،  ملنظومة    "الشركة 

 

أضاف جهة را�عة �جهات التخطيط الواردة بقانون البناء و�� "الهيئة حيث    "2015أبر�ل    20) مكرر(ب)،  16، العدد (ا�جر�دة الرسميةبتعديل قانون البناء،    2015لسنة    23القانون    26

صصة أو اململوكة للقوات املس�حة الهندسية للقوات املس�حة" ال�ي اختصت حسب التعديل بتخطيط و�صدار ال��اخيص للمناطق االس��اتيجية ذات األهمية العسكر�ة وألرا��ي ا�خ

 بناء ع�� قرار رئيس الوزراء واملشروعات القومية ال�ي تقوم بتنفيذها

 https://1bestlinks.net/fRwtP، ��: 4/2021/ 20، املعهد املصري للدراساتتحص�ن وتمك�ن"،  –ينظر: عباس قباري "الهيئة الهندسية واملشروعات القومية 

 .1979نوفم��  29)، 48العدد ( ،ا�جر�دة الرسميةة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة"، "�� شأن إ�شاء هيئ 1979لسنة  59قانون رقم   27

 s.net/QafGdhttps://1bestlink��:  21/2/2016، الصفحة الرسمية لوزارة اإلس�ان واملرافق وا�جتمعات العمرانية، 2016لسنة  150قرار وز�ر اإلس�ان رقم  28
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املال ا�خاص و�� مقدم��ا قانو�ي الشر�ات املساهمة واالستثمار، فإن   " يخضع املشروع ملنظومة  "ا�جهاز قوان�ن 

قوان�ن املال العام و�� مقدم��ا قانو�ي هيئة ا�جتمعات العمرانية وأمالك الدولة ا�خاصة، من زاو�ة أخرى فالشر�ات 

الستثماري، ونظام ا�جتمعات العمرانية �عتمد ع�� دعم املساهمة �عتمد ع�� العرض والطلب وضوابط املكسب ا

و�� بالرعاية؟ 
َ
 الدولة لتلك املشروعات باعتبارها األ

ب�ن الشركة  بالتبعية ضوابط ترسيم العالقة  ب�ن القرار�ن، كما لم يصدر   
ً
 رابطا

ً
 منطقيا

ً
النظام تفس��ا لم يقدم 

ا��ي و�يعها، كما لم يرجح جهة الوالية �� إصدار القرارات وا�جهاز �� االختصاصات ال�ي يأ�ي �� مقدم��ا طرح األر 

 عند التعارض، وال طبيعة وتقسيم املشروعات التا�عة ل�ٍل م��ما. 

القانون، نجد إ�شاء جهاز   تا�ع  لكننا عند وزن القرار�ن بم��ان  القانون، �ونھ  للعاصمة يصادف �حيح  عمرا�ي 

  - دون غ��ها-للهيئة صاحبة االختصاص األصيل بتأسيس ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة، فقانون الهيئة قد منحها  

باعتبارها   ا�جديدة  املدن  تأسيس  ا�جتمعات"حق  هذه  إ�شاء  عن  املسئول  الدولة  املادة    "جهاز  نص  حسب 

أك�� من موضٍع ، وهو مح)29(الثانية  �� إليھ  تأكدت اإلشارة  �� هذا األمر،  للهيئة   
ً
 حصر�ا

ً
�ع�ي اختصاصا دٌد هام 

َصص  9، و�� املادة ")30(" تختص الهيئة وحدها بتحديد موقع ا�جتمع العمرا�ي ا�جديد7بالقانون، ففي املادة "
َ

خ
ُ
" ت

 ألهمية اختصاصها �� التنمية منحت للهيئة مز   وهذه األمور بال شك  ،) 31(األرض "للهيئة" دون مقابل
ً
ايا �خمة تبعا

 العمرانية. 

، ما  
ً
 جديدا

ً
 عمرانيا

ً
�� الوقت الذي اعت�� فيھ مشروع العاصمة مجتمعا النظام شركة مساهمة،  إذن، ملاذا أ�شأ 

 لنظام�ن مختلف�ن؟ -كما قدمنا-أخضعها 

، وهو ما سوف نج��د �� تفنيده هن
ً
 ا وعند ا�حديث عن شركة العاصمة. تفس�� هذا األمر "غ�� متوفر" رسميا

 

 ألح�ام هذا القانون والقرارات املنفذة لھ، 29
ً
  نصت املادة الثانية من قانون الهيئة ع�� "ي�ون إ�شاء ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة وفقا

ً
وتنشأ هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة طبقا

 املسئول عن إ�شاء هذه ا�جتمعات العمرانية ويع�� ع��ا �� هذا القانون " بالهيئة" جهاز الدولة  –دون غ��ها   -ألح�ام الباب الثا�ي من  هذا القانون وت�ون 

  7نصت املادة  30
ً
  �خطة الدولة ..." ع�� "تتو�� الهيئة اختيار املواقع الالزمة إل�شاء ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة و�عداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها، وذلك طبقا

العمرانية ا�جديدة والطرق   ع�� "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء �عد موافقة ا�جلس بتخصيص األرا��ي اململوكة للدولة ال�ي يقع عل��ا االختيار إل�شاء ا�جتمعات  9نصت املادة    31

 املوصلة إل��ا(...)وذلك �غ�� مقابل ..."
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��ا  يتمتع  ال�ي  ال�خمة  املزايا   �� يكمن  العمرانية،  ا�جتمعات  قانون  مظلة  النظام  الختيار  األقرب  التفس��  لعل 

��ا   يتمتع  ال�ي  املزايا  تلك  لكثافة   
ً
قر�با  

ً
تصورا �عطي  سريعة  نقاٍط   �� إيجازها  املفيد  من  ولعل  العمرا�ي،  ا�جتمع 

 ة. مشروع العاصم

 مجانية األرض 

العامة للمنفعة  معها  املتداخلة  األرا��ي  ملكية  تن�ع  كما  با�جان،  للهيئة  األرض  منح 
ُ
�عمق  ت حرم  تخصيص  مع   ،

خمسة كيلو م��ات حول التجمع العمرا�ي يحظر التصرف فيھ أو إقامة منشآت عليھ، باإلضافة �جانية إجراءات 

 "اإليداع".  الشهر العقاري واملساحة �ون الت�جيل بنظام 

 من االستفادة بتلك امل��ة "
ً
"، و�� بال شك توفر مبالغ هائلة مجانية األرضلكن لعل املستغرب هنا!، أن النظام و�دال

 عن ذلك اختار أرض العاصمة ضمن أراٍض تا�عة  
ً
يمكن للهيئة استثمارها �� �شييد املشروع نفسھ، نجده عوضا

ت املس�حة بتقييم األرض بمبلغ ما�� كب�� مكنھ من املشاركة ��ا كحصة للقوات املس�حة، وسمح �جهاز أرا��ي القوا

 غ�� م��ر   -و�� �سبة تقدر بمليارات ا�جن��ات-  من أسهمها  %22عينية �� شركة العاصمة بما يقارب  
ً
ما يمثل عبئا

 للمالحظة ومن جانب آخر قد يقدم تف،  ما قد يمثل ش��ة "ترتيب م��ة مباشرة للقوات املس�حة"ع�� املشروع،  
ً
س��ا

العمرانية  ا�جتمعات  لهيئة  األرض  تبعية  �شأن  "محلب"  ح�ومة  إعالن  ع��  الالحق  التغ��  حول  رصدناها  ال�ي 

 ا�جديدة. 

افق العامة   امتياز املر

يحق للهيئة �� مشاريعها ترتيب امتيازات للمرافق العامة ملدة أر�ع�ن عام، وتوقيع عقود منح االل��ام للمستثمر�ن  

�سبة �� أر�اح املرفق، كما يحق للهيئة �� �ل األحوال إلغاء االل��ام وحقوق االمتياز عند ا�خالفة، وهذه م��ة مقابل  

 كب��ة توفر تمو�الت كب��ة ملشروعات ا�جتمع العمرا�ي .
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 االستقالل الذا�ي

ح�� وا�حافظات، و�� الوقت  عن أجهزة ا�حكم ا�  -إن جاز التعب��-تمنح الهيئة ما �شبھ االستقالل أو ا�حكم الذا�ي  

ذاتھ تحصل ع�� �افة سلطات وصالحيات الوحدات ا�حلية، وأهمها، إصدار تراخيص البناء والتشغيل واإلدارة، 

 .)32(وذلك ح�ي �سليم ا�جتمع العمرا�ي ا�جديد ل�حكم ا�ح�� 

 األموال مصانة 

ركز القانو�ي لألموال العامة وفق أح�ام القانون املد�ي حقوق الهيئة املالية لها امتياز ع�� أموال املدين، ولها ذات امل

اإلداري   ا�حجز  إجراءات  اتخاذ  للهيئة  يحق  كما  بالتقادم،  تملكها  أو  عل��ا  ا�حجر  أو  ف��ا  التصرف  يحظر  الذي 

 لتحصيلها. 

 إعفاءات مالية 

الرسوم  �افة  �شمل  اإلعفاءات  من  بحزمة  العمرا�ي  ا�جتمع  يتمتع  حيث  اإلطالق،  ع��  األك��  امل��ة  هذه  �عد 

ا�جمركية املقررة ع�� الواردات، واالست��اد دون ترخيص، واإلعفاء من الضرائب والرسوم والفوائد املستحقة ع�� 

ا ع��  الضر�بة  من  واإلعفاء  االئتمانية،  والتسهيالت  عل��ا القروض  البناء  ا�حظور  األرض  �عفي  كما  إليرادات، 

تار�خ  التجمع العمرا�ي) من ضر�بة األطيان وأي ضر�بة أخرى ملدة عشر سنوات من  (ا�خمسة كيلو م��ات حول 

 صالحي��ا للزراعة. 

صلي�ن ومن  تتسع حزمة اإلعفاءات املالية لتغطي شر�حة املتعامل�ن مع الهيئة ضمن ا�جتمع العمرا�ي، فاملقاول�ن األ 

الباطن واالستشار��ن يتمتعون باإلعفاء من �افة الضرائب، واملشروعات واملنشآت ال�ي تقام �� ا�جتمع العمرا�ي 

�عفي من ضر�بة األر�اح التجار�ة والصناعية و�يرادات القيم املنقولة وم�حقا��ا ملدة عشر سنوات، كما �عفي شاغ��  

من ضر�بة العقارات املبنية، ومن الضرائب والرسوم أيا �ان �سمي��ا ملدة عشر   العقارات ال�ي تقام بالتجمع العمرا�ي

 سنوات من تار�خ إتمام العقار وصالحيتھ لالنتفاع. 

 

الوزراء بناء ع�� اق��اح ا�جهة ال�ي تتبعها ال�ئ بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة �عد استكمال مقوما��ا ومرافقها  من القانون ع�� "يصدر قرار من مجلس    50نصت املادة    32

 �ل من الهيئة والوحدة ا�حلية". وق وال��امات  األساسية إ�� وحدات ا�حكم ا�ح�� لتباشر اختصاصا��ا وفقا للقانون املنظم ل�حكم ا�ح�� و�حدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حق
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مباشر،   �ش�ل  اإلدار�ة  العاصمة  شركة  ع��  وا��حبت  اإلدار�ة  العاصمة  ملشروع  بالتبعية  امتدت  ا�حزمة  هذه 

 
ً
 بأدوات املنافسة وآليات السوق ومزايا توفرها قوان�ن أخرى.بالرغم من �و��ا شركة مساهمة �عمل أساسا

 ب: شركة العاصمة 

" قانون  وفق  العمرانية"  للتنمية  اإلدار�ة  "العاصمة  شركة  االستثمار تأسست  افز  وحو باعتبارها )33("ضمانات   ،

يبلغ   برأس مال مدفوع  القوات املس�حة وهيئ  6شركة مساهمة مصر�ة،  ب�ن  ة ا�جتمعات مليارات جنيھ، موزعة 

، وأعلن وكيل  2016العمرانية حسب حصص �ل م��م، وا�عقد االجتماع األول ل�جمعية التأسيسية للشركة �� مايو  

القوات  أر�عة أعضاء عن   ،
ً
إدارة م�ون من ثالثة عشر عضوا الدكتور "أحمد وشا��" اختيار مجلس  املؤسس�ن 

، وتأ�ي �سب التشكيل مع��ة عن  )34(أعضاء من ذوي ا�خ��ةاملس�حة، وثالثة عن هيئة ا�جتمعات العمرانية، وستة  

�جهاز مشروعات أرا��ي القوات %  21.6% من أسهم الشركة (بواقع  51حصص الشر�اء، فالقوات املس�حة تمتلك  

% �جهاز مشروعات ا�خدمة الوطنية)،   29.4املس�حة و�� حصة عينية تتمثل �� أرض العاصمة كما قدمنا، و�سبة  

مليار جنيھ مصري وفق   204% من أسهم الشركة، كما يقدر رأسمالها بمبلغ 49وحصة هيئة ا�جتمعات العمرانية 

 )LinkedIn()35ع (معلومات التعر�ف بصفحة الشركة بموق 

 مجلس اإلدارة

�شكيل مجلس اإلدارة وفق النسب املعلنة �ع�ي ابتداًء أن القوات املس�حة �ستأثر باإلدارة والقرار، من جانب آخر 

وصفا��م الوظيفية    2016وعند استعراض أسماء األعضاء وصفا��م ال�ي �انوا �شغلو��ا وقت تأسيس الشركة ��  

�شغلون   معظمهم  نجد  واملؤسسات اآلن،  واألجهزة  وا�ح�ومة  الرئاسة  مواقع   �� للدولة،  العليا  بالطبقة  وظائف 

 ا�ختلفة نو�حها با�جدول التا��:

 

 

 . 1997مايو  11) مكرر، 19، العدد (ا�جر�دة الرسمية، 1997لسنة   8القانون رقم  33

 https://1bestlinks.net/xVfyo: ،��9/5/2016، البورصةمليارات جنيھ"  6"تأسيس شركة العاصمة اإلدار�ة للتنمية العمانية برأسمال  34

 LinkedIn :�� ،https://cutt.us/Az0PQ موقع وردت تلك النسب �� صفحة شركة العاصمة اإلدار�ة للتنمية العمرانية �� 35
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 اآلن 2016 جهة العضو�ة العضو  م

 القوات املس�حة �امل الوز�رالفر�ق  1
رئيس الهيئة الهندسية للقوات  

 املس�حة 
 2019وز�ر النقل مارس 

 مستشار وز�ر الدفاع للمشروعات القوات املس�حة أم�� سيد أحمد اللواء  2
مستشار رئيس ا�جمهور�ة 

 2019للتخطيط  العمرا�ي مايو 

3 
مصطفي أم�ن  اللواء 

 ع�� 
 القوات املس�حة

مدير جهاز مشروعات ا�خدمة  

 الوطنية
 

4 
محمد عبد  اللواء 

 اللطيف
  الهيئة الهندسية مستشار  القوات املس�حة

 خالد عباساملهندس   5
هيئة 

 ا�جتمعات 

مساعد وز�ر اإلس�ان للشئون  

 الفنية 

نائب وز�ر اإلس�ان للمشروعات  

 2018القومية يونيو  

 عاصم ا�جزارالدكتور  6
ا�جتمعات  

 العمرانية

رئيس الهيئة العامة للتخطيط  

 العمرا�ي
 2019وز�ر اإلس�ان ف��اير 

7 
راندة  املهندسة  

 املنشاوي 

ا�جتمعات  

 العمرانية
 وكيل أول وزارة اإلس�ان 

مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء 

 2019لشئون املتا�عة د�سم��  

 ذوى ا�خ��ة  عادل املر��ى اللواء  8
رئيس هيئة القضاء العسكري  

 (السابق)
 

 ذوى ا�خ��ة  أيمن إسماعيل  9

واملدير  رئيس مجلس إدارة 

التنفيذي لشركة دار املعمار  

 جروب لالستثمار العقاري 

 

  رئيس مجلس إدارة شركة ر�د�ون  ذوى ا�خ��ة  املهندس طارق ا�جمال 10

 ذوى ا�خ��ة  لب�ى هالل  11
نائب محافظ البنك املركزي  

 املصري 
 2019غادرت املنصب �� د�سم�� 

 ذوى ا�خ��ة  نضال القاسم عصر  12
الرئيس التنفيذي للبنك املصري  

 ا�خلي�� 
 

 عضو هيئة تدريس با�جامعة ذوى ا�خ��ة  خالد حجازي الدكتور  13
نجل رئيس الوزراء األسبق عبد  

 حجازي  العز�ز

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 18 of 33 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 29, 2022      

، ونائب )36(تركيبة مجلس إدارة شركة العاصمة تضم مسئول�ن حالي�ن ع�� رأسهم وز�ر�ن حالي�ن (النقل واإلس�ان)

الوزراء   مجلس  رئيس  ومساعد  العمرا�ي،  للتخطيط  الرئيس  ومستشار  القومية،  للمشروعات  اإلس�ان  وز�ر 

مية والعمل االستثماري، �� الوقت ذاتھ  للمتا�عة، ما يوفر مساحة كب��ة من التداخل ب�ن طبيعة الوظائف ا�ح�و 

فلتلك الوظائف لها مهام فنية وثيقة الصلة بمشروع العاصمة، ما يمثل ش��ة استغالل املنصب، أضف لذلك أن 

 عن آلية رقابة مشروع العاصمة إن وجدت. 
ً
 آليات الرقابة ع�� الوظائف ا�ح�ومية تختلف تماما

لتداخل تلك عند استعراض التصر�حات ا�ح�ومية املتواترة ال�ي تزعم يتوجب هنا، أن نضع �� ا�حسبان مساحات ا

ي��أسها هؤالء ا�ح�وميون تصدر  ال�ي  ا�جهات  للدولة، �ون  العامة  املوازنة  العاصمة من خارج  أن تمو�ل مشروع 

الط للعديد من مشروعات  بت�لفة ح�ومية  بالفعل قرارات  الزعم، فقد أصدروا  تتنا�� مع هذا  رق قرارات رسمية 

وهو ما س��صده الدراسة والبنية التحتية واملرافق وغ��ها وضعت مشروع العاصمة أولو�ة عمل لدي جميع ا�جهات،  

 .
ً
 الحقا

 مزايا قانون االستثمار 

افز االستثمار"يتضمن قانون " كثيفة ال تقل عن مزايا قانون هيئة ا�جتمعات العمرانية مزايا    )37(ضمانات وحو

األرا��ي  وتخصيص  واسعة،  وضر�بية  جمركية  إعفاءات  �شمل  حيث  األحيان،  �عض   �� تتخطاها  بل  ا�جديدة، 

للشر�ات با�جان، ومنحها ا�حق �� إ�شاء مناطق حرة بإم�انيات غ�� محدودة �� مجاالت االست��اد والتصدير، ��  

 ال تخضع تلك الشر�ات ألي من قوان�ن الضرائب املصر�ة. الوقت ذاتھ 

ولعل الدافع وراء تأسيس شركة للعاصمة وفق قانون االستثمار، هو الرغبة �� العمل وفق ضوابط السوق، والتمتع  

بحر�ة حركة ومرونة ال �عرقلها اإلجراءات الب��وقراطية والضوابط ا�ح�ومية، لكن هذه الرغبة تتناقض مع إ�شاء 

لتطبيق ضوابط وزارة اإلس�ان   -من جهة–هاز العاصمة" الذي يتبع هيئة ا�جتمعات العمرانية ما يجعلها عرضة  "ج

 و�جراءا��ا الب��وقراطية ا�ح�ومية، ومن جهة أخرى احتمالية التعارض ب�ن قرارات ا�جهت�ن كما قدمنا.

 

 للتنمية ا�حلية.�� ف��ة الحقة ع�� التأسيس ت 36
ً
 �جلس إدارة الشركة العاصمة، وسبق �عيينھ وز�را

ً
 م �عي�ن اللواء أحمد ز�ي عابدين رئيسا

 . 1997مايو  11) مكرر، 19، العدد (ا�جر�دة الرسمية، 1997لسنة  8قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  37
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افز االستثمار ا�جدير بالذكر، أن قانون "  كة العاصمة بموجبھ تم إلغاؤه و�قرار " الذي أ�شأت شر ضمانات وحو

 قانون جديد لالستثمار.

لكن بإمعان النظر �� وجود ا�جهت�ن نصل لنتيجة مفادها: تمتع العاصمة بم��ة كب��ة �� وجود كيان�ن، أحدها �عمل  

واستصدار  ا�ح�ومية  املشكالت  بحل  يضطلع  واآلخر  قيد،  �ل  من  املنطلقة  ا�حر  االستثماري  السوق  بضوابط 

قرارات الالزمة للعمل، كما �عمل ع�� صناعة االستثناءات والتقاط الفرص من منبعها ا�ح�ومي، وهذا بال شك ال

 .يصنع حالة ت�امل يندر توافرها �� غ�� حالة "العاصمة" 

 ثانياً: العاصمة مشروع حكومي أم خاص؟ 

 ا�ح�ومي با�خاص، والنفع العام بالب���س، بالش�
ُ
ل الذي يتعذر معھ الفصل ب�ن تلك �� مشروع العاصمة، يختلط

األوصاف، كما يحتاج املتا�ع بذل جهٍد كب�� إذا ما أراد وضع حدود وا�حة لهذه العالقات املتشابكة، لكننا �ستطيع  

 . املثال�ن"االق��اب من إجابة هذا السؤال بإمعان النظر �� هذين "

 املثال األول: ال�� ا�حكومي 

مع تدش�ن مشروع العاصمة، بل إن شئت فقل هو الغرض الرئيس من إ�شاء   " تزامن ال�� ا�حكوميا�حديث عن " 

"، فهو مخصص لنقل مبا�ي الوزارات ومقرات املؤسسات الهامة بالدولة، تبلغ مساحتھ اإلجمالية اإلدار�ة العاصمة "

، تضم " 560العاصمة 
ً
 " مب�ي وزاري، ومبا�ي مجلس الوزراء ومجل��ي النواب والشيوخ. 34فدانا

 ن ال�� ا�ح�ومي و�الرغم من التسمية واملهام،  إال أ
ً
، ال من حيث   ال ي��ض دليال

ً
 ح�وميا

ً
ع�� �ون العاصمة مشروعا

ألف فدان، وال من حيث   170املساحة ال�ي ال تمثل سوي (ثالثة �� األلف) من املساحة ال�لية للعاصمة ال�ي تبلع  

 كة العاصمة. امللكية فمبا�ي ال�� ا�ح�ومي مؤجرة ل�ح�ومة من ِقبل شر 

النظر لفكرة  قد يجادل البعض بأن طبيعة املساحات ا�خصصة لإلدارة ت�ون صغ��ة بطبيعة ا�حال، لكن عند 

املشروع،  بدايات  �انت مطروحة ضمن خيارات عدة منذ  بل  تكن فكرة مستحدثة،  لم  ال�ي  ا�ح�ومي  ال��  إيجار 

 �عد حديث "السي��ي" عن طلب شركة العاصمة أر 
ً
 للمبا�ي ا�ح�ومية وتأكدت مؤخرا

ً
 سنو�ا

ً
�عة مليارات جنيھ إيجارا
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تلك الفكرة ال تدع مجال للشك �� ��ميش فكرة امللكية ا�ح�ومية للعاصمة، يضاف إل��ا فكرة أخرى    ،)38(بالعاصمة

ة، و��  ب�ن مبا�ي العاصمة اإلدار�ة، و��ن املبا�ي القديمة للوزارات بالقاهر املقايضة"  ال تقل ع��ا غرابة، تتمثل �� "

"خالد أخطر ا�خيارات املطروحة �� هذا الباب، وقد ورد ذكرها ع�� لسان املتحدث باسم شركة العاصمة العميد  

"ا�حسي�ي"   قال:  البورصة  ملوقع  حواره  اإل�شاءات  ��  ت�لفة  تتحمل  اإلدار�ة  العاصمة  شركة  ال��  –إن  �ع�ي 

وهو ذاتھ ما   )39("رات املالكة ملقرات �� القاهرةوستحصل ع�� العائد من خالل "املقايضة" مع الوزا  -ا�ح�ومي

إن وزارة املالية ستقوم بإ�شاء شركة تحت مس�ى "نقل األصول" أكده فيما �عد رئيس شركة العاصمة حيث قال: "

بالسوق  املوجودة  الدف��ية و�األسعار  بالقيمة  القديمة  الوزارات  �افة مبا�ي  �سع��  ستكون مهم��ا األساسية 

ا إ�� أنھ �عد االن��اء من �افة أعمال تقييم أصول املبا�ي القديمة ستقوم شركة العاصمة اإلدار�ة  حاليا، الفت

باحتساب ت�لفة تنفيذ ال�� ا�حكومي بالعاصمة، بحيث تحصل �ل وزارة ع�� مب�ى جديد بالعاصمة ا�جديدة  

 ) 40("نظ�� حصول الشركة ع�� املبا�ي القديمة للوزارات

ال�ي املركز�ة  العاصمة    الفكرة  مبا�ي  أو مقايضة  إيجار�ھ  بأداء قيمة  الدولة  ا�خيار�ات، �� مطالبة  تلك  تتضم��ا 

ب كفة االستثمار ا�خاص، كما يدلل ع�� تال��ي شواهد "
ّ
ل

َ
امللكية  باملبا�ي ا�ح�ومية بالقاهرة القديمة، وهو ما ُ�غ

ب املالك بأداء ثمن ما يملك، كما أنا�حكومة للعاصمة 
َ
ال

َ
غياب مجانية االنتفاع بالع�ن أول شواهد  "، إذ كيف ُيط

 غياب امللكية. 

 املثال الثا�ي: بيع األرا��ي 

 �� أول عام�ن  
ً
�� ا�حوار ال�حفي املشار إليھ، أعلن املتحدث اإلعالمي باسم لعاصمة، "أن الشركة حققت أر�احا

ثالث "طروحات"    �� األرا��ي  مبيعات  إجمالية  من  بمساحة  العقاري  االستثمار  أن    6650ألرا��ي  وأضاف  فدان، 

ب�ن   ي��اوح  الطروحات  تلك   �� عشرات     3800و  2500السعر  خانة   �� تقع  التصر�ح  هذا  وفق  املبيعات  جنيھ..." 

 

 https://1bestlinks.net/jluDd، ��: 6/7/2022، أخبار اليوممليارات جنيھ"،  4ج�� ال�� ا�ح�ومي بـ مصطفي أحمد "السي��ي: شركة العاصمة اإلدار�ة تر�د تأ 38

 

 �� أول عام�ن لتأسيس��ا"، محمد درويش، بدوي شل�ي، "العاصمة اإلدار�ة  39
ً
 https://1bestlinks.net/DZHWa، ��: 27/3/2019، البورصةللتنمية العمرانية حققت أر�احا

 https://1bestlinks.net/auaqD، ��: 2017/ 22/10، العقار�ة"شركة العاصمة تتو�� تطو�ر و�سو�ق مبا�ي الوزارات القديمة"،  40

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://1bestlinks.net/jluDd
https://1bestlinks.net/DZHWa
https://1bestlinks.net/auaqD


Page 21 of 33 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 29, 2022      

افة لذلك باإلض  ألف جنيھ،    50املليارات، إال أن هذه األسعار قد ارتفعت �عد العام�ن األول�ن حيث تجاوز سعر امل��  

 )41(دوالر 400فدان يبلغ سعر امل�� فيھ  1600ف�� السفارات الذي يبلغ  

الالفت هنا، أن الطروحات الكب��ة لألرا��ي يتم من قبل شركة العاصمة، �� وجود جهاز ح�ومي يف��ض اختصاصھ 

 بمثل هذه اإلجراءات هو "جهاز العاصمة اإلدار�ة"، وهذا ال �ع�ي بالضرورة أن جها
ً
ز العاصمة ال يقوم بالبيع،  قانونا

بل لھ أحقية طرح �عض املشاريع، يكمن الفارق �� أن ما تبيعھ الهيئة وا�جهاز ال يقارن باملساحات ال�ي تبيعها شركة 

الهيئة  مبيعات  تقتصر  فيما  األفدنة،  آالف  تبلغ  ال�ي  ال�خمة  املساحات  ببيع  األخ��ة  تختص  حيث  العاصمة، 

ف األمتار، من ناحية أخرى فإن الشركة تختص بالبيع للمطور�ن العقار��ن والشر�ات  وا�جهاز ع�� ماال يتجاوز آال 

ذات  املشروعات  وأرا��ي  السكنية  الوحدات  ببيع  األفراد  مع  التعامل  ا�جهاز  تصرفات  ع��  �غلب  فيما  الك��ى، 

 املساحات الصغ��ة. 

بحسب ما ورد �� تصر�ح رئيسها أن الشركة   وفق هذا الفوارق، فشركة العاصمة �� األصل �� امتالك األرا��ي و�يعها

 لها    170، ما �ع�ي �امل مساحة العاصمة  )42(ألف فدان  220تمتلك محفظة من األرا��ي تبلغ  
ً
  50ألف فدان مضافا

 ألف فدان يجري ا�حديث عن ضمها ملساح��ا. 

لة املبيعات ال�ي يجر��ا ومن ا�جدير بالذكر، أن حصيلة مبيعات الشركة تذهب �خز�ن��ا مباشرة، بينما تذهب حصي

ا�جهاز �خز�نة هيئة ا�جتمعات العمرانية، وهو ما يرتب فوارق أخرى �� طبيعة القانون ا�حاكم ألموالهما، ومصارف 

 �ل م��ما، وطر�قة الرقابة ع�� ا�حسابات، وحركة األموال.

 

 https://1bestlinks.net/UGLwX ، ��:2020/ 24/11، الوفدصفوت سليم، "�عد توجيھ السي��ي: �ل ما تر�د معرفتھ عن ال�� الدبلوما��ي"،  41

عاب  42 "ز�ي  حمدان  عام�ن"،مروة  خالل  البورصة   �� الطرح  األرا��ي..و�ع��م  مبيعات  عن  استثمار�ة  عوائد  أع��  تحقق  اإلدار�ة  العاصمة  ��5/3/2022،  الوطن  دين:   ، :

https://1bestlinks.net/lYKPE 
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 ثالثاً: هل تمويل مشروعات العاصمة ذاتي أم حكومي؟ 

، تقوم فكرة العاصمة باألساس ع�� تنفيذ مشروعات �خمة، و�� إما مشروعات قومية، أو مشروعات منفعة عامة

التأسيس   قرارات   �� تكمن  فائقة،  عناية  ومؤسسا��ا  الدولة  تول��ما  حيث  األهمية،  من  كب��ة  درجة   ع��  وهما 

 والتمو�ل، أو االستثناءات املمنوحة لتلك املشروعات. 

وعية من املشروعات بالعاصمة اإلدار�ة يتعارض �ش�ٍل م�حوظ مع تأكيد النظام املتكرر عن �ون وجود هذه الن

"
ً
 واحدا

ً
 .)43(مشروع العاصمة ال ي�لف خزانة الدولة "مليما

 أ: املشروعات القومية

�جهة الثانية    ، فيما �ش��ملسألة التمو�لكثافة املشروعات القومية بالعاصمة اإلدار�ة تحمل داللتان، �ش�� األو��  

، ففي مسألة التمو�ل �ش�� �عض خ��اء االقتصاد أن مصدر التمو�ل األول للمشروعات القومية بصفٍة التنفيذ

، فا�ح�ومة توجھ �ل أدوا��ا لتوف�� التمو�ل )44( القروض العامة عامة و�� العاصمة اإلدار�ة بصفٍة خاصة، يأ�ي من  

مختلفة ع�� ضرورة بذل �افة ا�جهود الستمرار تدفق التمو�ل وعدم الالزم لتلك املشروعات، وتؤكد �� مناسبات  

توقفھ، رغم ما تمر بھ الدولة من ظروف مختلفة تحول دون استكمال كث�� من مشاريعها، وهو ما قد يفسر تكرار 

 .)45( �جوء ا�ح�ومة لالق��اض

اتفاقيات   أن  اإلشارة،  كث�� من  وتجدر   �� لك��ا  العاصمة،  مباشر لصا�ح مشروعات  �ش�ٍل  ��م 
ُ
ت ال  ر�ما  القروض 

 األحيان تدخل ضمن موازنات الوزارات أو ا�جهات العامة القائمة ع�� تنفيذ تلك املشروعات، كما سيأ�ي بيانھ �عد.

الثانية �ش��   املس�ح   الداللة  للقوات  الهندسية  الهيئة  استحواذ  إ��  بالتنفيذ  مشروعات ا�خاصة  معظم  ع��  ة 

و�ش�ٍل مستقل عن دوالب الدولة الرس�ي، استقاللية    -أو �شرف ع�� تنفيذها–العاصمة القومية، ف�ي ال�ي تنفذها  

الهيئة الهندسية بالتنفيذ لم تأت بفعل األمر الواقع، أو نتاج تم�� الهيئة الهندسية و�راع��ا الفنية، لك��ا تمت وفق  

 

 https://1bestlinks.net/mDuHo، ��: 2021/ 12/11، اليوم السا�عمن أين تمول مشروعات العاصمة اإلدار�ة؟"، إسالم سعيد " 43

 https://1bestlinks.net/REgWK: ، ��2018/ 19/10، الوفداملستشار محمد حامد ا�جمل "حول تمو�ل املشروعات القومية"،  44

   CYOYJ/NET.BESTLINKS://1HTTPS :، ��2022/ 6/ 6، مصراوي   محمد غايات "رئيس الوزراء يوجھ �سرعة توف�� التمو�ل الستكمال املشروعات القومية"، 45
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�عت�� املشروعات ال�ي "نفذ��ا" أو "تقوم بتنفيذها" الهيئة  ا�ح�ومة ونصت فيھ ع��: "قراٍر رس�ي مباشر أصدرتھ 

الهندسية للقوات املس�حة داخل العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة مشروعات قومية �� تطبيق أح�ام قانون البناء 

  �� �2008لسنة    119املوحد الصادر  ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة  الهندسية ��  الهيئة  التخطيط ، وتكون  شئون 

 .)46( "والتنظيم بالنسبة لتلك املشروعات وتقوم بإصدار تراخيصها

، يجعل الهيئة الهندسية مستحوذة �ش�ٍل �امل ع�� )47( نصر القرار إذا ما أضيف لتعديالت قانون البناء املوحد

 
ً
 بتنفيذ العاصمة أو املنظومة ال�ي �شمل "التخطيط والتنظيم و�صدار ال��اخيص"، وهو ما �ع�ي انفرادها تقر�با

 اإلشراف عل��ا دون تدخل من أية جهة أخرى.

" �� تنفيذه، والذي �سبغ ع�� املشروعات ال�ي أ����ا الهيئة الهندسية األثر الرج��األغرب الذي حملھ القرار هو "

 بالفعل صفة املشروعات القومية، ما يحص��ا من املساءلة ع��ا، أو مطالبة جهات أخرى باستالمها. 

   الل�ي "التمو�ل والتنفيذ"د
ً
�ش��ان إ�� استئثار ا�جيش باملشروعات القومية، واستحواذه ع�� القرار وأولو�تھ    معا

�� ا�حصول ع�� التمو�ل، �� معزٍل عن أية رقابة، فالهيئة الهندسية وفق هذه االستثناءات �� ال�ي تختار األرض، 

ال��اخيص �ش ال�ي تخطط املشروع، ومن ثم تصدر  أ��ا �ستلم و��  بتنفيذه أو اإلشراف عليھ، كما  أنھ، ثم تقوم 

املمثل  باألساس  و��  صيانتھ،  ع��  تتعاقد  ثم  واملواصفات،  الشروط  مطابقة  شهادات  بمنحھ  وتقوم  املشروع، 

اإلشراف  وأبجديات  العمل،  تقسيم  مبادئ  أ�سط  يخالف  ما  وهو  العاصمة،  أسهم  أغلبية  مالك  عن  ا�حصري 

 املعمول ��ا �� الدول الرشيدة.  واملتا�عة والرقابة

 

 

 

"الوزراء:  46 بالعاصمة اإلدار�ة "قومية"،  مشرو  محمد مجدي  الهندسية ل�جيش  الهيئة  القرار رقم   https://1bestlinks.net/Bfudw��:  20/6/2018،  الوطنعات   2018لسنة    24، 

 . 2018يونيھ  13مكرر(د) ��  23العدد  ،الرسمية  ا�جر�دةن البناء، مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة اإلدار�ة مشروعات قومية �� تطبيق أح�ام قانو  باعتبار

 . 2015أبر�ل  20مكرر(ب) ��  16، العدد ا�جر�دة الرسمية، 2015لسنة  23القرار رقم  47
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 ب: مشروعات املنفعة العامة 

حمل الدولة أعباء أخرى، 
ُ
ال تختلف مشروعات املنفعة العامة عما ذكرناه بخصوص املشروعات القومية، لك��ا ت

تل��  األرا��ي  أ�حاب  ملكية  لن�ع  اضطرارها  حالة  و��  با�جان،  أمالكها  من  الدولة  توفرها  املشروعات  م  فأرا��ي 

 �سداد التعو�ضات من خز�ن��ا، و�� �ل األحوال تنفذ املشروعات ع�� نفق��ا.

، فتوصيل 
ً
 مباشرا

ً
 ع�� تقديم الدولة تمو�ال

ً
 وا�حا

ً
من هذا الباب فمشروعات املنفعة العامة بالعاصمة �عد مثاال

ت وزارة اإلس�ان �عو�ضات مياه النيل للعاصمة مشروع من مشاريع املنفعة العامة، ع�� أرض تم نزع ملكي��ا، وقدر 

. وهو ما �ع�ي إنفاق مزدوج تتحملھ الدولة يتمثل �� سداد )48(مليون جنيھ تل��م الدولة �سداده  113مالكها بمبلغ  

 التعو�ضات ومصروفات إقامة املشروع. 

افق  ت: مشروعات املر

قاطرة تقدم أي مشروع ال تمثل ا�حلقة األهم، سيما املشروعات ال�ي تقام �� مساحات توفر البنية التحتية وجود��ا،  

 منقطعة عن العمران كحالة العاصمة 

 ع�� تمو�ل 
ً
 وا�حا

ً
املرافق الرئيسية من مياه وكهر�اء وغاز باإلضافة للطرق الرئيسية املوصلة للعاصمة، تقدم دليال

،  محطة الكهر�اء العمالقة بالعاصمة اإلدار�ة  لنوعية مشروع إ�شاءتقدمھ الدولة ��خاء، يأ�ي �� مقدمة تلك ا

مليون جنيھ وفق   51.34مليار يورو+    2بلغ "  2016فالت�لفة اإلجمالية �حطة العاصمة وفق ما أعلنتھ الدولة عام  

ا�جمهور�ة رئاسة  موقع  ع��  املشروع  بتعر�ف  ورد  عل��ا)49( ما  �عاقدت  محطات  ثالث  ضمن  تأ�ي  وا�حطة  وزارة    ، 

، وردت مطالبات لوزارة الكهر�اء من  )50( الكهر�اء مع شركة سيمن� األملانية، وفق ما أعلنھ وز�ر الكهر�اء حي��ا
ً
، الحقا

مليون دوالر من تحت حساب تنفيذ ا�حطات الثالث، ا�جدير بالذكر أن ت�لفة   700شركة سيمن� بفوات�� بلغت  

 

ا�جر�دة   ،من مشروعات املنفعة العامة  3العكرة من ��ر النيل إ�� العاصمة اإلدار�ة بطاقة مليون ونصف املليون م باعتبار مشروع مأخذ وخطوط املياه    2020لسنة    45قرار رقم    48

 2020د�سم��  17��  51، العدد رقم  الرسمية

   https://1bestlinks.net/qSQof ، ��:2018، يوليو موقع رئاسة ا�جمهور�ة"إ�شاء محطة كهر�اء العاصمة"،  49

  https://1bestlinks.net/CSJXZ، ��: 2015، د�سم�� أخباركألف ميجاوات"،  14"شاكر: اتفاقية مع "سيمن�" إل�شاء ثالث محطات بقدرة   50
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% عن طر�ق قروض تل��م وزارة الكهر�اء �سدادها مع  85غطي��ا بنسبة  مليارات يورو تم  �  6ا�حطات الثالث تبلغ  

 .)51(أملانيا" HSBCفوائدها لثالث بنوك أملانية "التعم�� األملا�ي" و "دو�تشھ بنك " و"بنك 

مشروع  تخص  نفقات  الدولة  خز�نة  تحميل  �عدم  الزعم  حقيقة  فندت  وا�حة  داللة  الثالث  األمثلة  هذه 

 ��ا �� مجال النقل وا�خدمات والطرق. العاصمة، ولها مثيال 

 املحور الثالث: شواهد املحاباة الحکومیة ملشروع العاصمة اإلداریة 
أصبحت العاصمة منذ اإلعالن ع��ا "املشروع األو�� بالرعاية"، املفروض ع�� قمة أولو�ات جميع املؤسسات الرسمية 

، من جهة أخرى يمثل عالمة وا�حة ع�� هيمنة با�حاباة ا�حكوميةوغ�� الرسمية ع�� السواء، إ�� حٍد يمكن وصفھ  

انتقلت الدولة �شأنھ من   املؤسسة العسكر�ة، و�غولها ع�� حق الدولة �� جميع مراحل تأسيس العاصمة، فقد 

تلك   هروب  ُ�سهل  تجاري  شر�ك  إ��  ثرواتھ،  ع��  ومستأمنة  الشعب،  ملصا�ح  حامية  باعتبارها  األساسية  وظيف��ا 

 .�وات القتصاد ا�جيش املوزي القتصاد الدولة املستفيد من ُجل إم�انيا��اال�

 :أسوق لتلك ا�حاباة الشواهد التالية

 أوالً: تعديالت قانون شركات المساهمة 

جر�ت �� ف��ة وج��ة مجموعة من التعديالت التشريعية املتتا�عة ع�� قوان�ن الشر�ات املساهمة، بدأت بقانون 
ُ
أ

" بتأسيس شر�ات مساهمة أو املشاركة  الوزارات واملؤسسات الرسمية أل�خاص القانون العام "يمنح ال��خيص  

والذي يمنح جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة   -الذي أشرنا إليھ-، تزامن معھ صدور القرار الرئا��ي  )52(ف��ا

وهو ما فتح الطر�ق   وط�ي أو األجن�ي،ا�حق �� تأسيس الشر�ات ب�افة أنواعها بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال ال

 .شركة العاصمة للوزارات واملؤسسات العامة للدولة لتأسيس شر�ات مساهمة وأهمها ع�� اإلطالق  

 

   https://1bestlinks.net/lrqpZ، ��: 2019/ 1/ 5، البورصة"سيمنس" الشهر ا�جاري"،  محمد فرج "الكهر�اء �سدد أول قسط من قرض محطات 51

د�سم��    29) مكرر(هـ) ��  52، العدد رقم (ا�جر�دة الرسميةبال��خيص أل�خاص القانون العام بتأسيس شر�ات مساهمة"،  "  2015لسنة    127قرار رئيس ا�جمهور�ة بالقانون رقم    52

2015 . 
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أنتج هذا التعديل مرونة كب��ة �� التعامالت االستثمار�ة ل�ح�ومية، لكنھ �� املقابل حرم أموال املستثمرة �� تلك 

 ال عامة حيث يحكمها نظام قانو�ي مغاير.  الشر�ات من م��ة اعتبارها أمو 

 قانون االستثمارثانياً: 

 �ستوجب تأسيس الشر�ات �عد إقراره ح�ي    ) 53(2017لسنة    72اش��ط قانون االستثمار ا�جديد رقم  
ً
 هاما

ً
شرطا

د تحصل ع�� مزاياه، وهو ما �ع�ي عدم استفادة شركة العاصمة �و��ا أسست �عده، و�الرغم من هذا الشرط فق

 استفادت الشركة من مزايا القانون ا�جديد. 

الثالث من   بالفصل  ما ورد  ا�جديد،  القانون  العاصمة بموجب  ال�ي حصلت عل��ا شركة  القانون  املزايا  تلك  أبرز 

" ع�� منح املشروعات االستثمار�ة ال�ي تقام باملناطق  11القانون "ا�حوافز ا�خاصة واإلضافية"، حيث نصت املادة "

 يخصم    ا�جغرافية
ً
 استثمار�ا

ً
 حافزا

ً
% من الت�اليف االستثمار�ة للمشروعات من  50ذات األولو�ة واألك�� احتياجا

"  �� التنفيذية  الالئحة  حدد��ا  كما  األولو�ة  ذات  واملناطق  بدورها،  للضر�بة،  ا�خاضعة  األر�اح  املنطقة  صا�� 

واملناطق ال�ي يصدر ��ا قرار مجلس الوزراء االقتصادية لقناة السويس، واملنطقة االقتصادية للمثلث الذه�ي،  

، و�التا�� ال يحق فإن مشروعات شركة العاصمة اإلدار�ة ال يمك��ا االستفادة من  )54(�عد تحقق �عض املواصفات

 �� خارج نطاق املناطق ال�ي حددها القانون،  
ً
 أسست قبل إقرار القانون، وثانيا

ً
وهو  هذا ا�حافز ال�خم، �و��ا أوال

حدا   ا�جديدة  ما  العاصمة  منطقة  و�ضافة  للقانون  التنفيذية  الالئحة  بتعديل  قراره  إصدار  الوزراء  برئيس 

 .)55(% من الت�اليف االستثمار�ة 50للمناطق ذات األولو�ة ال�ي تتمتع بخصم 

 شركة مساهمة �ستفيد من حو 
ً
افز  ��ذا التعديل جمعت شركة العاصمة اإلدار�ة ب�ن ما ال يجتمع لغ��ها، ف�ي أوال

 مجتمع عمرا�ي �ستفيد بمزايا و�عفاءات قانون ا�جتمعات العمرانية 
ً
، وثانيا

ً
قانون االستثمار القديم وا�جديد معا

 منطقة اقتصادية ذات أولو�ة �� تطبيق ا�حوافز ا�خاصة ال�ي أقرها قانون االستثمار ا�جديد. 
ً
 ا�جديدة، و�� ثالثا

 

 .2017مايو  31) مكرر (ج)، 21، العدد (ا�جر�دة الرسمية، 2017لسنة  72قانون االستثمار رقم   53

 آخر يخصم لھ �سبة  54
ً
 عات أخرى �� غ�� هذه املناطق ا�جغرافية تتصف ببعض املواصفات ال�ي حددها القانون والئحتھ التنفيذية.% يضم مشرو 30شملت ا�حوافز قسما

 . 2020نوفم��  26) تا�ع (أ)، 48، العدد (ا�جر�دة الرسمية" بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار"،  2020لسنة  2467قرار رئيس الوزراء رقم  55
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 ثالثاً: مياه النيل 

مثال واق�� هذه املرة يدل ع�� ن�ج ا�حاباة ا�ح�ومية للعاصمة، يتمثل �� تخصيص حصة للعاصمة من مياه النيل 

 
ً
،  )56(تبلغ مليون ونصف املليون م�� مكعب يوميا

ً
، و�� حصة كب��ة إذا ما قورنت بكمية املياه املنتجة �� مصر يوميا

، وهو  )57(س الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الص�� مليون م�� مكعب حسب تصر�ح رئي   25.5وال�ي تقدر بـ  

% من مياه الشرب املنتجة �� مصر �ش�ٍل يومي، وهو رقم ال يتوافق بأي حال مع مساحة العاصمة أو  6ما ير�و ع��  

 عدد س�ا��ا باعتبارهما معيار�ن ُ�عتمد عل��ما �� تحديد حصص املياه. 

 العسکریةاملحور الرابع: العاصمة وشواهد امللکیة 
للمزايا  واملتنوع  الكب��  الكم  تب�ن  عليھ  �سهل  ا�جمهوري،  عهدها   ��  

ً
و�خاصة العسكر�ة  املؤسسة  لتار�خ  املتتبع 

" �� 
ً
 وقصدا

ً
تلك املزايا �ش�ٍل   )58("تركيماملمنوحة لها، و�� مقدم��ا تملك األرض أو تخصيصها، كما ي�حظ �عمدا

 فيما بي��ا،  
ً
 و�شبي�ا

ً
 يقدم عدة شواهد ع�� ما يمكن ذ�ي ُيحدث ت�امال

ً
 جليا

ً
ويعد مشروع العاصمة اإلدار�ة دليال

تركيب م��ة فوق أخرى �� إطار مدروس ع�� مستو�ات إدار�ة  " ويع�ي بھ الباحث "ال��كيم الت�ام�� للمزايا�سميھ "

ق بما سبق وفنية وسياسية متعددة، ��دف �عظيم قيمة وأهمية ما تحصلھ القوات املس�حة واتصالھ �ش�ل وثي

 " بإيجاز شديد نضيئ حول هذا الطرح. تحصيلھ �� ذات السياق

أوردنا   متتا�عة،  مراحل  بثالث  األرا��ي  يخص  فيما  املس�حة  القوات  مزايا  أرض   أوالهامرت  عن  ا�حديث  عند 

صنع    �� ودورهما  ا�خاصة،  الدولة  أمالك  وقانون  ال�حراو�ة  األرا��ي  قانون  عن  ا�حديث  وفصلنا  العاصمة، 

 اطور�ة أرا��ي القوات املس�حة، وكيف أصبحت صاحبة ال�لمة العليا �� تملك األرا��ي وتخصيصها. إم�� 

الثانية تتمثل   انتقلت   املرحلة  اإلم��اطور�ة،  تلك  أر�ان  لتمت�ن  أدت  الرئاسية  القرارات  من  مجموعة  إصدار   ��

�� التملك واالستثمار املباشر �� األرض، القوات املس�حة بموج��ا من ا�حيازة املرتبطة بأهداف التأم�ن وا�حماية، إ

" صارت  أ��ا   كما 
ً
ما املس�حة قّيِ القوات  إذن  �غ��  األرا��ي  يخص  إجراء  يتم  فال  املصر�ة،  الدولة  أرا��ي  ع��   "

 

 https://1bestlinks.net/ECAXu��:  2019/ 24/11، الشروقمليون م�� مكعب �� اليوم"،  1.5�ان تبدأ مشروع نقل مياه ��ر النيل إ�� العاصمة اإلدار�ة بطاقة عفاف عمار "اإلس 56
 وجودة ا�خدمة أولو�تنا"، مليون م�� من مياه الشرب يوم 25.5أحمد حسن "القابضة للمياه: ننتج  57

ً
 https://1bestlinks.net/lJVMJ، ��: 14/4/2022 اليوم السا�ع،يا

 "�� املزايا ا�ختلفة ال�ي حصلت عل��ا املؤسسة العسكر�ة والتجه�� الدائم لالستفادة من الفرص�عمد إحداث ال��اكم يقصد الباحث بمصط�ح تركيم " 58
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رفض اإلجراء �ش�ل قانو�ي، أو �عطيلھ �ش�ل إداري و�جراءات ب��وقراطية تنت�جها فروع إعداد وموافق��ا، فلها حق  

 الدولة ل�حرب باملناطق العسكر�ة. 

"،  قواعد وشروط التصرف �� األرا��ي ال�ي تخل��ا القوات املس�حة تتمثل هذه املرحة �� إصدار قرار رئا��ي ينظم "

الذي �عززت سلطاتھ بمرور الوقت، ليصبح ذراع    ��ي القوات املس�حة جهاز مشروعات أراوهو القرار الذي أ�شأ  

ا�جيش الطو�� �� استثمار األرا��ي، والذي انتقل �� مرحلة الحقة من مجرد جهاز مختص بالتصرف �� األرا��ي ال�ي 

االستثمار�ة إ�� جهاز يمول مشروعاتھ  )،  59(تخل��ا القوات املس�حة و�يعها عن طر�ق مزاد و��شاء مدن عسكر�ة بديلة

و�يعها باملرافق  و�مدادها  األرا��ي  بتقسيم  و�قوم   ،
ً
ذاتيا الشر�ات )60(وا�خدمية  تأسيس  لھ  يحق  جهاز   

ً
أخ��ا ثم   ،

 )61(2015ب�افة صورها بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوط�ي أو األجن�ي وفق ما تم �� �عديل عام 

الثالثة تأ�ي   عام  املرحلة  �عد  أطلق  2013،  املصر�ة وال�ي  باألرا��ي  والتحكم  التصرف   �� املس�حة  القوات  يد  ت 

" أسميناه  ما  الت�ام��وأكملت  أحقية ال��كيم  الهندسية  الهيئة  منحت  ال�ي  املوحد  البناء  قانون  �عديالت  وفق   "

القومية  للقوات املس�حة واملشروعات  اململوكة  أو  �� األرا��ي ا�خصصة  ال��اخيص  العمرا�ي و�صدار  التخطيط 

 �ي تقوم الهيئة بتنفيذها. ال

 �� ت�امل املزايا واستثمار الصالحيات، فاألرض ملك 
ً
وفق هذه املراحل الثالث، �عد مشروع العاصمة نموذجيا

�� مشروع العاصمة، ليش�ل هو   ��ا باعتبارها حصة عينية  جهاز مشروعات أرا��ي القوات املس�حة، شارك 

�سبة   الوطنية  ا�خدمة  مشروعات  من  51وجهاز  تدير %  مساهمة  شركة  تأسيس  طر�ق  عن  املشروع  أسهم 

 عمليات التخطيط والتنفيذ والتنمية، وتدير ا�حصص وفق قانون االستثمار وتتمتع بمزايا ال محدودة.

 

 

 . 1982يناير  24)،  19، العدد (الوقائع املصر�ة"�شأن قواعد وشروط التصرف �� األرا��ي والعقارات ال�ي تخل��ا القوات املس�حة"،  1981لسنة  31قرار رئيس الوزراء رقم  59

يونيھ   7) ��  23العدد (  ا�جر�دة الرسمية "�شأن القواعد املنظمة للصرف من حصيلة بيع و�يجار العقارات ال�ي تخل��ا القوات املس�حة"،    1990لسنة    245القرار ا�جمهوري رقم    60

1990 . 

، نصت املادة 2015نوفم��    29) مكرر (ب)،  48، العدد (ا�جر�دة الرسمية"،  1198لسنة    531"بتعديل �عض أح�ام رئيس ا�جمهور�ة رقم    2015لسنة    446قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم    61

 األو�� ع�� "...ولھ �� سبيل ذلك تأسيس الشر�ات ب�افة صورها سواء بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوط�ي أو األجن�ي".
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 شواهد الملكية 

عليھ   ويستدل  القوان�ن،  وتنظم شئونھ  الدسات��،  تحميھ  حق  وامللكية  الناس،  عليھ  التملك فعل فطري مجبول 

ة ال تقتصر ع�� ا�جانب القانو�ي املستند لدالئل مادية من عقود أو قرارات أو أح�ام، كما ال يقتصر بمؤشرات عد 

 ع�� آليات التمكن الواق�� �ا�حيازة ووضع اليد، لكن امللكية مفهوم أوسع من ذلك وأعمق.

 بالقانون وتنقصك ا�حيازة، ع�� وجود امللكية �� من�لة أرفع من الداللة املادية، فقد ت�ون    الداللة الرمز�ة تأ�ي  
ً
مال�ا

 لكن ُينسب التملك بصورتھ املعنو�ة لغ��ك، أما الداللة الرمز�ة فتع�ي ظهورك الوا�ح �� 
ً
 وحائزا

ً
وقد ت�ون مال�ا

 صورة صاحب امللك املهيمن ع�� حياضھ، املتصرف �� شئونھ، املرجع فيما يخصھ من تصرفات. 

" ال�ي تتمتع ��ا القوات املس�حة وتم��ها  الداللة الرمز�ة ع�� امللكية "  نتناول هنا �عض الشواهد ال�ي تدعم فكرة

 عن غ��ها فيما يخص العاصمة اإلدار�ة. 

 أوالً: قرار التملك 

قرار إ�شاء العاصمة اإلدار�ة اعت�� أرض القوات املس�حة حصة �� امللكية، و�الرغم من دخولھ ضمن أدلة امللكية 

رمز�ة مؤثرة إ�� حٍد كب�� �� عالقة القوات املس�حة باملشروع وتبنيھ، إضافة لذلك فإن املادية، إال أنھ يحمل إشارة  

% عززت من تلك الرمز�ة، فوفق املستقر �� العرف  51استئثار القوات املس�حة �� شركة العاصمة بحصة األغلبية  

 ع��  " دليتملك األرض مع أغلبية القرار الشع�ي وال��اث اإل�سا�ي العام، �عد اجتماع "
ً
ل التمكن من امللكية ومعلما

 أصلي��ا. 

 ثانياً: اسم وشعار "للعاصمة" 

ُ�َعد االسم والشعار من أقوى دالالت الرمز�ة وشواهدها، فكما أن املولود ال �سميھ إال والداه أو من لھ رمز�ة الوالية 

 �سميھ مالكھ أ�حاب رمز�ة الوالية عليھ، و�سمية املدن ور 
ً
سم شعارا��ا أمور يتم اختيارها عليھ، فاملشروع أيضا

 ما تقوم الدول 
ً
�عناية وفق هو���ا وخطها ا�حضاري، ال سيما مشاريع املدن محط النظر �العاصمة اإلدار�ة، وكث��ا

" والهو�ة البصر�ة اللوجوباإلعالن عن مسابقات �شارك ف��ا ا�جتمع وأهل الفنون ا�ختلفة �� اختيار االسم و "

 لتلك املدن. 
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أعلن   للقوات املس�حة  �� ضوء ذلك،  العسكري  للمتحدث  الرس�ي  عن مسابقة الختيار اسم وشعار  ا�حساب 

�� إطار حرص القوات املس�حة ع�� االستفادة من إبداعات أبناء الشعب املصري �� للعاصمة، ورد ضمن نصھ "

ر االستعدادات الفتتاح العاصمة ) ع�� تنفيذها، و�� إطا �ع�ي القوات املس�حةاملشروعات القومية ال�ي �شرف (

الشعب   أبناء  �افة  ��ا  �شارك  مسابقة  بتنظيم  املس�حة  للقوات  الهندسية  الهيئة  قامت  ا�جديدة،  اإلدار�ة 

املصري العظيم لالش��اك باألف�ار واملق��حات الختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية باإلضافة إ�� تصميم 

 )62(..."عكس رؤ�ة الدولة شعار مبتكر وهو�ة بصر�ة مم��ة �

نظمت   السياق،  ذات  الهندسية ��  "  الهيئة  جدار�ة  لتصميم  بالعاصمة مسابقة  األوملبية  لأللعاب  مصر  مدينة 

وهو عمل يدخل �� نطاق اختصاص " وأعلنت عن الفائز�ن الذين انفردت بتحكيم واختيار تصميما��م،  اإلدار�ة 

 )63(وزارة الشباب والر�اضة أو ال�جنة األوملبية

بالتسمية  بل  فحسب  بالتنفيذ  ليس  �ستأثر  وال�ي  للمشروع  الرمز�ة  امللكية  جهة  ع��  وا�حة  داللة  املثال�ن   ��

 وتصميم الهو�ة البصر�ة، وصناعة النسق ا�حضاري العام. 

 ثالثاً: زيارات ميدانية 

 من الشواهد الرمز�ة   الز�ارات
ً
ب�ن ا�ح�ن واآلخر، �عزز أيضا إل��ا  ال�ي تنظمها القوات املس�حة للعاصمة، وتدعو 

للملكية، شعور املالك الذي يحرص ع�� شرح إنجازاتھ ومدي أهمي��ا يتأكد عند مطالعة التغطية اإلعالمية لتلك 

 �� ترسيخ تلك الرمز�ة. الز�ارات، حيث ال يجد املتا�ع صعو�ة �� تب�ن عوامل اإل�حاح ع 

نظمت القوات املس�حة ز�ارة للم�حق�ن العسكر��ن العرب واألجانب املعتمدين �سفارات بالدهم �� مصر، تضمن  

وذلك �� إطار املشاهدة امليدانية للمشروعات التنمو�ة العمالقة ال�ي �شرف  خ�� التغطية "املوحد" ا�جمل التالية: "

القوات املس�حة با " كما  لتعاون مع �افة أجهزة ومؤسسات الدولة و�تم تنفيذها بالسواعد املصر�ةع�� تنفيذها 

 

الصفحة الرسمية ر إسم وجملة دعائية وتصميم وشعار وهو�ة بصر�ة للعاصمة اإلدار�ة ا�جديدة"  املتحدث العسكري، "الهيئة الهندسية للقوات املس�حة تنظم مسابقة الختيا  62

  https://1bestlinks.net/RhrEL ، ��:10/2021/ 24، للمتحدث العسكري للقوات املس�حة بموقع الفيسبوك

   https://1bestlinks.net/RQkIM، ��:  1/11/2021،  اليوم السا�ع�علن أسماء الفائز�ن بمسابقة اختيار جدار�ة مدينة مصر لأللعاب األوليمبية"،    ز�ي القا��ي، "الهيئة الهندسية  63
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ووجھ امل�حق�ن العسكر��ن، خالل جول��م التفقدية للعاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، الشكر والتقدير للقوات تضمن "

 )64( "يةاملس�حة ملا تبذلھ، من جهود لالن��اء من املشروع �� أوقات قياسية و�معاي�� ا�جودة العامل

ز�ارات أخرى نظم��ا قوات الدفاع الشع�ي التا�عة للقوات املس�حة، بالتعاون مع إدارات ا�جامعات ا�ختلفة، و�انت 

التالية "  موحدة تتضمن ا�جمل 
ً
أيضا الدفاع الشع�ي والعسكري لتطبيق التغطية  بالتعاون مع قوات  وجاء ذلك 

تعرف ع�� املشروعات القومية وتنمية روح الوالء واالنتماء لدي اس��اتيجية الدولة �� مشاركة شباب ا�جامعات وال

وقد �ان �� استقبال الوفد كال من اللواء أر�ان حرب مهندس مساعد رئيس ، و�� �غطية أخرى ")65("الشباب املصري 

العاصم  داخل  تتم  ال�ي  املشروعات  تنفيذ  عن  املسؤول�ن  الضباط  من  وعدد  املس�حة  للقوات  الهندسية  ة الهيئة 

اإلدار�ة و��دف الز�ارة إ�� تنمية روح الوالء واالنتماء وتوعية شباب ا�جامعات باملشروعات القومية ال�ي تقوم ��ا  

الدولة ع�� �افة االتجاهات، و�� ختام الز�ارة تم تبادل الدروع وتوجھ طارق كمال، مدير إدارة إعداد القادة بالشكر  

ة الهندسية للقوات املس�حة بالنيابة عن رئيس ا�جامعة ونائب رئيس  للواء أر�ان حرب مهندس مساعد رئيس الهيئ

، و�أ�ي ذلك ضمن أجواء أداء التحية العسكر�ة والتقاط الصور التذ�ار�ة مع )66("ا�جامعة لشئون التعليم والطالب

دون حاجة لكث��  القادة العسكر��ن املضيف�ن لتلك الز�ارات، ما يو�� بظالل الرمز�ة ال�ي يراد ترسيخها وتوج��ها  

 كالم.

 رابعاً: أسماء عسكرية 

 دالالت رمز�ة، �� هذا السياق أعلن رئيس قطاع ا�خدمات 
ً
إطالق األسماء ع�� الشوارع واملبا�ي الهامة يتضمن أيضا

عن إ�شاء سبعة مساجد جديدة بالعاصمة و�طالق أسماء شهداء القوات "عادل الزمي�ي"  �شركة العاصمة اللواء 

عل� التذ�اري  )67(�ا املس�حة  النصب  ع��  املس�حة  القوات  شهداء  أسماء  حفر   �� تتمثل  أخرى  رمز�ة  دالئل   ،

 

  https://1bestlinks.net/gzaiH، ��: 6/9/2021، الوطنا�جديدة"  محمد مجدي، "القوات املس�حة تنظم ز�ارة للم�حق�ن العسكر��ن للعاصمة اإلدار�ة 64

  JECWG/NET.BESTLINKS://1HTTPS ��: ،2021/ 4/ 13 ، اليوم املصري  ا�جديدة"، اإلدار�ة للعاصمة ز�ارة �� شمس  ع�ن جامعة "طالب محمد �امل 65

  Fhshttps://1bestlinks.net/Gq‘ ��: 6/6/2022، املوقع الرس�ي �جامعة املنوفيةوفد من طالب جامعة املنوفية �� ز�ارة إ�� العاصمة اإلدار�ة"،    66

 https://1bestlinks.net/psAmY��:  6/2022/ 10‘ 24مساجد جديدة بالعاصمة اإلدار�ة"، القاهرة  7محمد زكر�ا "إطالق أسماء شهداء القوات املس�حة ع��  67
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وزراعة   و�اتدرائية   100بالعاصمة،  م�جد  بمحيط  والشرطة  املس�حة  القوات  شهداء  بأسماء  ز�تون  �جرة 

 ت املس�حة. ، إضافة ملق��حات �سمية الشوارع الرئيسية وغ��ها بأسماء شهداء وقادة القوا)68(العاصمة

هذه �عض الشواهد الرمز�ة ال�ي �ش�� بجالء لرغبة املالك �� ترسيخ شواهد ملكيتھ، كما �ستطيع املتا�ع تب�ن عدد 

 .من الشواهد األخرى تمت �� هذا السياق

 الخالصة
مجموعة من ا�خالصات الهامة، ال�ي �ش�� بجالء �جهة امللكية ا�حقيقية للعاصمة، �� أر�عة محاور، قدم البحث  

مدعومة بقراءات للنص القانو�ي وسياقاتھ العامة، ما يصنع بانوراما حية عن �واليس القرارات ا�ح�ومية �شأن 

املوق اختيار   �� ا�ح�ومية  بالتفضيالت   
ً
مرورا والتنفيذ،  والتنظيم،  التخطيط،   �� القانو�ي العاصمة  والش�ل  ع 

 وال�خصيات املعنية باإلدارة، وصناعة الهو�ة البصر�ة وا�خط ا�حضاري.

 عوامل االرتباك والتضارب ا�ح�ومي �� بدايات اإلعالن عن مشروع العاصمة، وكيف تحول فيما 
ً
أو�ح البحث أيضا

خلقت الفرص واملزايا وسيل �عد ملشروع يتسم بالصبغة العسكر�ة، ما سهل طرق االستفادة من التشريعات ال�ي  

"محاباة ح�ومية"  اعتباره  يمكن  ما  ع��  الضوء  إلقاء  ثم  ومن  واحد،  إطار   �� تجتمع  أن  ينب��  ال  ال�ي  اإلعفاءات 

 للمشروع. 

تركيم املزايا  �� جانب آخر من البحث، يلفت الباحث النظر �جموعة من األف�ار الهامة، يأ�ي �� مقدم��ا ما أسماه "

" وكيف  امللكية الرمز�ة ارة القوات املس�حة املصر�ة �� استثمار الفرص وت�املها، كما أشار لفكرة "" ومهالعسكر�ة 

 �انت أمور �التسمية والشعار والهو�ة البصر�ة �� حقيق��ا داللة ع�� ما يفوق الشواهد املادية والقانونية للملكية. 

ندما تتو�� ا�حكم، وكيف �ستغل ثقل وظيف��ا  �� األخ��، فإن مشروع العاصمة نموذج وا�ح للنظم العسكر�ة ع 

الدستور�ة �� إدارة ا�خصصات وتأم�ن املزايا وهروب ال��وات من العام ل�خاص، ومن ثم توسع أدوات القوة ع��  

" و�فراغها �� قنوات �سييل أدوار الدولة حساب العمل املؤس��ي، �� ظل مهارة القوات املس�حة وخ����ا الطو�لة �� "

 

   https://1bestlinks.net/ntXgo، ��: 2018/ 11/ 7، مجلة حواءد"، "حواء تطلق مبادر��ا بالعاصمة اإلدار�ة ا�جديدة.."�جرة الشهي 68
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ينتق أدوار السمسرة والوساطة أخرى  إ��  اململوكة للشعب  ال��وات  �� حماية  النظام من وظيفتھ األساسية  ��ا  ل 

 والشراكة وحماية النفوذ ا�خاص ل�خصيات ا�حكم وتحالفاتھ. 

�� مواضع أخرى يو�ح  البحث عمق الز�ف الذي تمارسھ طبقات ا�حكم ع�� تصر�حات عدم تحمل الدولة �لفة 

ي الوهم ال�امن �� أحاديث ا�جمهور�ة ا�جديدة القادرة ع�� تدب�� التمو�ل وتحول الدولة لنظم إ�شاء العاصمة، ومد

 ا�حوكمة الشفافة وتقنيات ا�جيل ا�خامس.

 من  
ً
القرارات املتضار�ة واألعمال املتناقضة، ففي الوقت الذي ي��اجع فيھ النظام عن  كما تجمع العاصمة مز�جا

، ال زالت بوابات سداد الرسوم �عمل �� االتجاه�ن )69(فكرة استقاللية العاصمة و�ضمها �حدود محافظة القاهرة

 !محمد بن زايدالشيخ بي��ما، ثم �� سياٍق مواٍز غ�� مفهوم �س�ي الطر�ق الرئيس الواصل بي��ما باسم 

استثمارا��ا لتنمية  البورصة   �� طرحها  اإلدار�ة  العاصمة  شركة  إدارة  مجلس  يقرر  الذي  الوقت  تق��ض )70(و��   ،

% من مياه النيل، ثم ��  6الدولة مليارات الدوالرات لتوصيل مرافقها، كما تمنحها رغم قلة ساكن��ا وضآلة مساح��ا  

 سداد قيمة اإليجارات ملبا�ي الوزارات والدواو�ن ا�ح�ومية بالعاصمة. املقابل تأ�ي مطالبات الشركة للدولة �

 ال يجمعها سياق، وال ير�ط بي��ا رابط، وال �ستوع��ا منطق سليم، تمثلت ��  
ً
�� ا�جمل فمشروع العاصمة ضم أمورا

 صنع مدينة يملكها ا�جيش وتتحمل �لف��ا الدولة و�فصلها عن الشعب سور. 

 

 . 2022يوليو  8) مكرر(أ)، 27، العدد (ا�جر�دة الرسمية ، �عديل ا�حد اإلداري الشر�� �حافظة القاهرة، 2022لسنة  314قرار رئيس ا�جمهور�ة  رقم  69

 – https://1bestlinks.net/ZUWXy، ��: 16/8/2021، العر�ية"العاصمة اإلدار�ة.. نحو أك�� طرح عام �� تار�خ البورصة املصر�ة"،  70
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