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نبذة عن امل�ؤلف
عمرو عاديل باحثٌ غري مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط .تتمحور �أبحاثه حول
االقت�صاد ال�سيا�سي ،والدرا�سات التنموية ،وعلم االجتماع االقت�صادي لل�شرق الأو�سط ،مع
تركيز على م�صر.
د ّر�س عاديل االقت�صاد ال�سيا�سي يف ٍّ
كل من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة وجامعة �ستانفورد.
كما �سبق له �أن عمل باحث ًا اقت�صادي ًا يف وزارة التعاون الدويل يف م�صر ،ثم ىّ
تول من�صب مدير
وحدة العدالة االجتماعية واالقت�صادية يف املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية .كما عمل
عاديل مدير م�شروع يف مركز الدميقراطية والتنمية وحكم القانون التابع جلامعة �ستانفورد،
حيث كان زميل مابعد الدكتوراه.
عاديل هو م�ؤلف كتاب «الأ�صول ال�سيا�سية للتنمية :االقت�صاد ال�سيا�سي للإ�صالح امل� ّؤ�س�سي يف
م�صر وتركيا» State Reform and Development in the Middle East: The Cases of
( Turkey and Egyptال�صادر عن من�شورات راوتلدج باللغة الإنكليزية يف العام ،2012
وعن دار �صف�صافة بالعربية يف العام  .)2013وقد ُن ِ�ش َرت مقاالته يف عدد من املجلاّ ت
املُجازة علمي ًا ،مبا يف ذلك ،Business and Politics :و،Journal of Turkish Studies
و .Middle Eastern Studiesكما ي�ساهم عاديل بانتظام يف و�سائل �إعالمية �إخبارية مطبوعة
و�إلكرتونية ،مبا فيها جدل ّية ،وال�شروق ،و ،Ahram Onlineو.Egypt Independent



ّ
ملخ�ص
ُتعترب ال�شركات الكربى اخلا�صة م�صدر ًا حليوية االقت�صاد ومن َث َم لال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي يف م�صر .كانت هذه ال�شركات قد خ�سرت الكثري من نفوذها ال�سيا�سي بعد
انتفا�ضة  2011ب�سبب الروابط التي جمعتها مع نظام الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك،
لكن الأزمات االقت�صادية يف م�صر دفعت الأنظمة ال�سيا�سية املتالحقة �إىل الرتاجع عن
الإجراءات التي اتُّخذت �ضد �شركات القطاع اخلا�ص الكربى هذه ،و�إىل الرهان على �إعادة
تفعيل دورها يف �إنعا�ش االقت�صاد .عالو ًة على ذلك ،باتت هذه ال�شركات �أكرث ا�ستقاللية
عن الدولة اليوم ،على الرغم من ،ورمبا بف�ضل ،انقطاعها عن �شبكات املح�سوبية التقليدية
خا�صة بعد متوز/يوليو  .2013وهذا من �ش�أنه تد�شني انطالقة �إيجابية جديدة لها� ،إذا ما
تنامى اعتماد الدولة عليها لتحقيق التعايف االقت�صادي.

الأفكار الرئي�سة
*
*
*

*

*

منا حجم و�أهمية ال�شركات الكربى امل�صرية منذ حقبة الت�سعينيات ،وهي التزال تتمتع
ب�أهمية كبرية وحا�سمة بالن�سبة �إىل اال�ستقرار و�إىل عافية االقت�صاد يف م�صر.
�شهد العديد من كبار رجال الأعمال يف عهد مبارك انح�سار ًا حاد ًا لدورهم ال�سيا�سي
غداة انتفا�ضة .2011
فيما تدهورت الأو�ضاع االقت�صادية بعد االنتفا�ضة ،جرى الرتاجع عن الإجراءات التي
اتخذت �ضد امل�ؤ�س�سات الكربى اخلا�صة ومالكيها ،لأنه تبينّ �أن لهذه ال�شركات �ضرورة
حيوية للنمو االقت�صادي.
منذ انتقال مركز الثقل ال�سيا�سي �إىل اجلي�ش يف متوز/يوليو  ،2013جرى على نحو
متوا�صل �إق�صاء ال�شركات اخلا�صة الكربى عن �شبكات املح�سوبية القدمية ،ل�صالح
رجال �أعمال و�شركات جديدة �أوثق عالقة باجلي�ش.
رمبا يكون اال�ستقالل الذاتي املُطرد لل�شركات اخلا�صة الكربى عن الدولة ،نعمة يف
زي نقمة ،لأنه �سيح ّثها على الدفع التخاذ �إجراءات �أكرث فائدة للقطاع اخلا�ص ككل.

ا�ستنتاجات �أ�سا�سية
*

على الرغم من �أن ال�شركات اخلا�صة الكربى خ�سرت الكثري من نفوذها ال�سيا�سي� ،إال
�أن احلكومات امل�صرية املُتعاقبة بعد انتفا�ضة � 2011أدركت �أهميتها للنمو االقت�صادي
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ولتوفري فر�ص الت�شغيل ،خا�صة يف �ضوء الأزمة االقت�صادية الراهنة.
�أبرزت ردود الفعل على امل�ؤ�س�سات اخلا�صة الكربى بعد انتفا�ضة  ،2011املخاطر
العميقة التي قد يواجهها رجال �أعمال نافذون حني يدلفون �إىل عالقة حم�سوبية
وحماباة مع ال�سلطات ال�سيا�سية.
�س ُيحقق اعتماد ال�شركات اخلا�صة الكربى ب�شكل �أقل على الروابط ال�سيا�سية يف
امل�ستقبل فوائد �أكرب لها يف جمال �ضمان الأرباح واحل�ص�ص يف ال�سوق .كما ميكن
لهذا اال�ستقالل الذاتي �أن يدفعها (ال�شركات) �إىل الدفاع عن م�صاحلها ب�شكل
وجهة �أكرث نحو ال�سوق
جماعي كم�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص ،وكذلك �أن ُت�صبح ُم ّ
بدال من املراهنة على نيل مزايا من الدولة.
من الأهمية مبكان لل�شركات الكربى �أن تعرف كيف ميكن ا�ستغالل ا�ستقاللها
االقت�صادي للتعوي�ض عن تنامي �إق�صائها ال�سيا�سي.
ي�شي رد الفعل ال�ضعيف على اجلهود التي بذلها نظام مابعد  2013لت�شجيع القطاع
اخلا�ص على اال�ستثمار يف االقت�صاد امل�صري ،ب�أن ثمة �ضرورة لتح�سني �آليات التفاعل
والتوا�صل ،كي يتم ّكن النظام وال�شركات الكربى من التن�سيق يف جمال اال�ستثمار.

مقدمة
ّ
وا�صل نظام الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،منذ �أن �أطاح اجلي�ش بالرئي�س الأ�سبق حممد
مر�سي يف متوز/يوليو  ،2013جهوده لتثبيت �أركان �سلطته ،يف مواجهة حتديات اقت�صادية
متوا�صلة .لكن ،وبعد مرور خم�س �سنوات على ثورة يناير  ،2011لي�س احلال �أف�ضل بالن�سبة
�إىل غالبية امل�صريني ،خا�صة و�أن معدالت الفقر يف البالد توا�صل االرتفاع 1.ونظر ًا ملا �سيكون
للعوامل االقت�صادية من ت�أثريات ج�سيمة على فر�ص اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي� ،ستحتل
عالقة النظام بطبقة رجال الأعمال النافذين يف القطاع اخلا�ص �أهمية خا�صة يف املرحلة
املقبلة.
�إن ال�شركات الكربى هي قوة اقت�صادية رئي�سة الميكن جتاهلها يف جمال قدرتها على
اال�ستثمار يف م�صر ،وجذب ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،وتوليد النمو االقت�صادي .ومع ذلك،
ا ُت ِخ َذت �إجراءات مناوئة لهذه ال�شركات بعد انتفا�ضة  2011وحتى حني �آلت ال�سلطة ال�سيا�سية
�إىل اجلي�ش يف  .2013بيد �أن ا�ستمرار معاناة االقت�صاد امل�صري من معدالت النمو املنخف�ضة،
كل من
والعجوزات الكبرية يف املوازنة والتجارة ،واالختالل يف ميزان املدفوعات ب�سبب تراجع ٍ
اال�ستثمار املبا�شر الأجنبي وعائدات ال�سياحة ،كل ذلك دفع احلكومة �إىل البحث عن و�سائل
لإحياء االقت�صاد .وتبع ًا لذلك ،جرى �إيقاف �أو �إلغاء معظم الإجراءات ال�سلبية التي ا�ستهدفت
رجال الأعمال النافذين و�شركاتهم ،و ُو ِفرت لهم بد ًال من ذلك �ضمانات على �أمل �أن ي�ست�أنفوا
العمل كاملعتاد.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه على الرغم من �أن ثورة يناير وما ا�ستتبعها من تطورات وتغيرّات،
مل تق ّل�ص الوزن االقت�صادي الفعلي ل�شركات القطاع اخلا�ص الكربى� ،إال �أن ال�سطوة ال�سيا�سية
التي حظيت بها تلك ال�شركات انح�سرت على نحو ملحوظ عما كانت عليه �إ ّبان عهد الرئي�س
ال�سابق ح�سني مبارك .فمعظم عمليات اتخاذ القرار االقت�صادي وغريها ،انتقلت �إىل اجلي�ش
�أ�سا�س ًا و�أطراف �أخرى من بريوقراطية الدولة .كما ّمت �إىل حد كبري تفكيك ال�شبكات القدمية
للمح�سوبية والف�ساد ،التي �أفاد منها �أ�صحاب ال�شركات الكبرية� ،أو جرى تغيري هياكلها من
خالل �إق�صاء املُ�ستفيدين ال�سابقني منها.
ومن �سخرية القدر �أن ي�سفر هذا الو�ضع عن حم�صالت �إيجابية ،و�إن كانت غري مق�صودة،
بالن�سبة �إىل م�ستقبل االقت�صاد ال�سيا�سي امل�صري� .إذ �أن ا�ستقال ًال اقت�صادي ًا �أكرب لل�شركات
الكبرية عن الدولة ،يعني �أنه يجب على هذه الأخرية تقليل االعتماد على الروابط ال�سيا�سية
توجه ًا نحو
ك�سبيل لتحقيق الأرباح واحلفاظ على احل�ص�ص ال�سوقية ،لت�صبح بد ًال من ذلك �أكرث ّ
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�آليات ال�سوق .عالو ًة على ذلك ،ميكن لغياب امل�صالح اخلا�صة القوية والعالقات غري الر�سمية
ي�شجع
مع الدولة �أن يح ّثا هذه ال�شركات على تطوير مفهوم �أو�سع مل�صاحلها امل�شرتكة .وهذا قد ّ
على تبلور �شفافية �أكرب وعمليات �سوق ُمتحررة من ّ
تدخل الدولة .بدورهم ،قد ي�سعى رجال
الأعمال البارزون �إىل العمل مع ًا لت�شكيل بيئة م�ؤ�س�سية تخدم امل�صالح امل�شرتكة للقطاع اخلا�ص
ككل ،ولي�س عدد ًا حمدود ًا من �أع�ضائه النافذين �سيا�سي ًا كما كان الو�ضع تقليديا .وقد تثبت
�أهمية هذه اخلطوة يف الفرتة املقبلة ،يف الوقت الذي يجري فيه �إعداد جمموعة جديدة من
رجال الأعمال املق ّربني من النظام اجلديد ،على نحو قد يهدد مواقع ال�شركات اخلا�صة الكربى
بف�ضل متتع القادمني اجلدد بروابط �سيا�سية �أمنت.
املبكر للغاية القول ما �إذا كانت هذه اال�ستقاللية االقت�صادية املتزايدة �ستُرتجم
بالطبع ،من ِ
نف�سها يف �صيغة ا�ستقالل �سيا�سي م�ستقبال� .إذ من غري
املرجح �أن تلعب م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
املرجح �أن تلعب م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الكربى دور ًا
من غري ّ
ّ
الكربى دور ًا �سيا�سي ًا وا�ضح ًا يف ال�سياقات الراهنة يف
�سيا�سي ًا وا�ضح ًا يف ال�سياقات الراهنة يف م�صر .فهي قد
م�صر.
تع ّلمت من التجربة املريرة التي تلت ثورة يناير �أن التقارب
الوثيق للغاية مع ال�سلطة ال�سيا�سية -عرب الع�ضوية يف احلزب
الوطني املنحل �أو العمل يف ال�سلطتني التنفيذية �أو الت�شريعية� -أمر اليحظى ب�شعبية بني العديد
من امل�صريني ،وقد يكون فادح الأثمان �إذا تغيرّ ت الظروف ال�سيا�سية.
م ّرت ال�شركات اخلا�صة الكربى ،منذ �أن بد�أت بالربوز اقت�صادي ًا يف �أوا�سط ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي ،مبراحل خمتلفة يف �إطار عالقتها مع الدولة امل�صرية .فحجمها َكبرُ ،
خا�صة بحلول الت�سعينيات ،و�أ�صبحت بالتدريج �أقل اعتماد ًا على الدولة يف جمال توليد الأرباح
واحتالل املنا�صب الرئي�سة يف قطاعات حيوية .وخالل العقد الأول من هذا القرن� ،أ�صبحت
بع�ض ال�شركات الكربى متجاوزة للجن�سية با�ستثمارات كبرية مو ّزعة خارج م�صر ،ما �ضمن
لها �أي�ض ًا مزيد ًا من اال�ستقاللية عن الدولة .واملفارقة �أن هذا الأمر تزامن مع نزع �سطوتها
بعد انتفا�ضة  .2011وال�س�ؤال الكبري الآن الذي ُيواجه هذا القطاع يف ال�سنوات املقبلة ،هو ما
النتيجة املنتظرة لتفاعل اال�ستقاللية االقت�صادية املتزايدة لهذه ال�شركات الكربى ،وا�ستمرار
�إق�صائها ال�سيا�سي؟

ن�ش�أة طبقة رجال الأعمال يف م�صر
يحتاج املرء ،كي يفهم الوزن االقت�صادي الراهن لل�شركات الكربى� ،إىل �إعادة بناء تاريخ
القطاع اخلا�ص يف م�صر منذ ا�ستهالل �إ�صالحات ال�سوق يف �أوا�سط ال�سبعينيات .ففي
العام  1974فتح الرئي�س امل�صري �آنذاك �أنور ال�سادات االقت�صاد امل�صري �أمام اال�ستثمارات

عمرو عادلي

الأجنبية ،من خالل ما �أُطلق عليه ا�سم «االنفتاح» .كانت هذه نقطة البداية لتح ّول م�صر نحو
للتوجه نحو
اقت�صاد ي�ستند �إىل ال�سوق وي�سيطر عليه القطاع اخلا�ص .كان املح ّرك الرئي�س ّ
تطوير القطاع اخلا�ص والتحرير اجلزئي للتجارة ور�أ�س املال ،الأزمات املالية واالقت�صادية التي
عانتها م�صر يف تلك الفرتة ،كما �ش ّكل (املُح ِّرك) م�ؤ�شر ًا على حتويل ال�سيا�سة اخلارجية للبالد
باجتاه التحالف مع الواليات املتحدة غداة حرب �أكتوبر  1973العربية -الإ�سرائيلية.
ان�صب االهتمام احلكومي وح�سب على جذب وت�سهيل تدفق اال�ستثمارات الأجنبية
يف البداية،
ّ
والعربية يف م�صر ،كو�سيلة ملعاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات ونق�ص العمالت الأجنبية .كان
التوجه جلي ًا يف القانون الأول لال�ستثمار يف  ،1974ولكن يف  ،1977جرى تعديل قانون
هذا ّ
و�سع احلوافز وال�ضمانات نف�سها لت�شمل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
اال�ستثمار بقانون ٍ
ثانّ ،
امل�صرية .وقد �سمح التحرير اجلزئي للتجارة وال�ضمانات اجلديدة �ضد امل�صادرة والت�أميم
بربوز ال�شركات اخلا�صة امل�صرية التي ربطت ال�سوق امل�صري باخلارج .كما عملت التوكيالت
التجارية امل�صرية كمو ّزع حملي لل�سلع واخلدمات التي تنتجها ال�شركات الأجنبية.
تنامى حجم �شركات القطاع اخلا�ص طيلة حقبتَي الثمانينيات والت�سعينيات ،و�أ�صبحت �أكرث
تركيزا من حيث حجم ر�أ�س املال ،فيما كانت تخو�ض غمار تو�سيع ح�صتها يف الإنتاج االقت�صادي.
وقد تطورت خالل هذه الفرتة الأ�شكال الأ ّولية املُقت�صرة على الو�ساطة عرب التجارة وعموالت
التو�سط ،لت�صبح ن�شاطات كثيفة ر�أ�س املال وذات قيمة ُم�ضافة �أعلى .فانخرطت ال�شركات
ُّ
اخلا�صة يف قطاعات ال�صناعة التحويلية ،وال�سياحة ،والت�شييد والبناء ،وا�سترياد التكنولوجيا.
بع�ض هذه ال�شركات الكربى لعب دور ًا مهم ًا للغاية يف ت�صدير الفواكه واخل�ضار ،بدل القطاع
العام� ،إ�ضاف ًة �إىل ت�صدير ال�سلع امل�ص ّنعة كاملالب�س اجلاهزة وال�سجاد.
مع �إطاللة الت�سعينيات ،كان القطاع اخلا�ص امل�صري قد �سيطر على الق�سم الأكرب من
الن�شاط االقت�صادي .وقد و ّقع مبارك اتفاقا للتثبيت االقت�صادي مع �صندوق النقد الدويل العام
 ،1991ما �سمح بتخفي�ض العجز يف املوازنة ومعدالت الت�ضخم ،جنب ًا �إىل جنب مع فر�ض ف�صل
ال�شركات اململوكة من القطاع العام عن املوازنة العامة للدولة .ويف هذه الأثناء ،اتفقت م�صر
والبنك الدويل على برنامج �إ�صالحات هيكلية يهدف �إىل اخل�ضخ�صة التدريجية ل�شركات
القطاع العام ،و�إلغاء اللوائح التنظيمية التمييزية �ضد القطاع اخلا�ص .وعلى الرغم من �أن
برنامج خ�صخ�صة القطاع العام كان متباطئا يف الت�سعينيات و�أوائل العقد الأول من القرن
احلادي والع�شرين� ،إال �أن م�ساهمة �شركات القطاع اخلا�ص يف الناجت املحلي الإجمايل يف م�صر
منت على نحو متوا�صل يف الفرتة بني  1990و 2.2010وقد َنت ََج هذا ب�سبب تخفيف �أو �إلغاء
القيود يف العديد من القطاعات التي كانت ت�سيطر عليها �شركات القطاع العام يف املا�ضي،
مثل امل�صارف و�شبكات االت�صاالت ،التي ُفتحت للمرة الأوىل �أمام ال�شركات اخلا�صة املحلية
3
والأجنبية.
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�شجعت الدولة هذه العملية من خالل توفري الدعم املبا�شر
ّ
�شجعت الدولة امل�صرية منو القطاع اخلا�ص من خالل
ّ
وغري املبا�شر لل�شركات اخلا�صة ،خ�صو�ص ًا يف جماالت
توفري الدعم املبا�شر وغري املبا�شر لل�شركات اخلا�صة.
الت�صنيع ،وال�سياحة ،واخلدمات املالية ،واالت�صاالت،
والزراعة ،والعقارات ،والبناء .اتخذ هذا الدعم �شكل
الإعفاءات ال�ضريبية ،وحوافز اال�ستثمار ،وتخ�صي�ص
الأرا�ضي مبعدالت �أدنى من �أ�سعار ال�سوق ،وعمليات دعم �سخ ّية يف جمال الطاقة .وبالإجمال،
تنامت على نحو متوا�صل م�ساهمة �شركات القطاع اخلا�ص من كل الأحجام يف �إجمايل الناجت
املحلي واال�ستثمار والعمالة ،بحيت باتت هذه يف �أوائل العقد الأول من القرن احلايل م�س�ؤولة
عن �أكرب ح�صة من �إجمايل الإنتاج يف معظم القطاعات الإنتاجية (انظر اجلدول )1
اجلدول  :1توزيع الناجت املحلي الإجمايل امل�صري غري الهايدروكاربوين يف �سنوات حمدّدة
(بالن�سبة املئوية)
السنة:

القطاع:

1992-1991

نوع امللكية

مجموع الناجت
احمللي اإلجمالي

عامة

1997-1996

عامة

خا�صة

2011-2010 2007-2006 2002-2001

خا�صة عامة خا�صة عامة خا�صة عامة خا�صة

28

72

21

79

23.1

76.9

24.3

75.7

27.4

72.6

1

99

0

100

0.1

99.9

0

100

0

100

التصنيع*

42

58

21

79

13.5

86.5

13.1

86.9

15.7

84.3

الكهرباء

100

0

100

0

91.1

8.9

84.4

15.6

88.9

11.1

البناء

29

71

41

59

12

88

11.6

88.4

10.9

89.1

النقل

52

48

36

64

21.8

78.2

21.9

78.1

25.5

74.5

االتصاالت

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 5

95

32.4

67.6

29.4

70.6

قناة السويس

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

جتارة اجلملة

10

90

5

95

4.2

95.8

3.6

96.4

3.6

96.4

املطاعم والفنادق 15

85

2

98

1.4

98.6

1.1

98.9

1

99

95

4

96

4.1

95.9

4.2

95.8

4.1

95.9

الزراعة

العقارات
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امل�صادر :البيانات اخلا�صة بال�سنوات  1992-1991و 1997-1996و 2002-2001م�ستقاة من:

The Central Bank of Egypt time series Private Versus Public Shares in GDP, and Different
Sectors, cited in Ahmed Farouk Ghoneim, Promoting Competitive Markets in Developing

Economies: The Case of Egypt (Cairo: IDRC, 2005), 8–9, https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bit

عمرو عادلي

stream/10625127158/1/35100/.pdf

البيانات اخلا�صة بال�سنوات  2007-2006و 2011-2010م�ستقاة من:

 The Central Bank of Egypt time series GDP at Factor Cost by Economic ActivitiesConstant Prices (Millions of Egyptian Pounds).

* �أ�شارت البيانات اخلا�صة بالت�سعينيات �إىل قطاع ال�صناعة ك ُكل ،ولي�س �إىل الت�صنيع وح�سب.
قطاعي النقل واالت�صاالت ،ومت التمييز بينهما يف العقد الأول
 جمعت البيانات اخلا�صة بالت�سعينيات بني َمن الألفية اجلديدة.
 �أ�شارت البيانات اخلا�صة بالت�سعينيات �إىل التجارة من دون �أن مت ّيز بني جتارة اجلملة وجتارةالتجزئة.

عي مبارك
تو�سع ًا بارز ًا لل�شركات الكبرية اخلا�صة .ففي ذلك الوقت ،نَّ
د�شن العام ُّ 2004
حكومة ُملتزمة باملزيد من حترير حركة التجارة ور�أ�س املال ،وكذلك بخ�صخ�صة �شركات
القطاع العام ،وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف البالد .ووفقا لتقرير للبنك الدويل يف
� ،2009ساهم القطاع اخلا�ص بنحو  75يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل امل�صري غري
4
الهايدروكاربوين.
تو�سعت �شركات القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا يف قطاعات �أ�سا�سية .ففي ال�صناعة
عالو ًة على ذلكّ ،
التحويلية ،على �سبيل املثال ،قفزت ح�صتها من الإنتاج من  58يف املئة العام � 1991إىل  85يف
املئة العام  .2001وقد بقي هذا املعدل الأخري حتى  .2010ومل تكن الق�صة ُمغايرة كثري ًا يف
قطاع البناء ،حيث زادت م�ساهمة �شركات البناء اخلا�صة من  71يف املئة يف � 1991إىل 89
يف املئة يف  .2010وخالل الت�سعينيات� ،سيطرت م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص كذلك على جتارة
اجلملة والتجزئة وال�سياحة ,مبا يف ذلك املطاعم والفنادق ،وهيمنت على  99يف املئة من ناجت
5
قطاع ال�سياحة العام .2010
يف الفرتة بني  1990و ،2010فاقت ح�صة القطاع اخلا�ص من اال�ستثمارات ح�صة القطاع
العام يف �إطار تكوين ر�أ�س املال الإجمايل كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل .وي�شري تكوين ر�أ�س
املال الإجمايل �إىل الزيادة يف الأ�صول الثابتة لالقت�صاد وميكن �أن يت�ضمن حت�سني الأرا�ضي،
و�شراء الآالت ،ومواقع الإنتاج ،واملعدات ،وبناء البنى التحتية للنقل واملن�ش�آت ،وزيادة خمزون
ال�سلع امل�ستخدمة للإنتاج 6.وقد زادت م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف تكوين ر�أ�س املال الإجمايل
من معدل  7يف املئة يف � 2000-1990إىل  10يف املئة يف  .2010-2001فيما هبطت ن�سبة
م�ساهمة القطاع العام خالل هذه الفرتة نف�سها من  15يف املئة �إىل  9يف املئة.
حت ُّول م�صر نحو اقت�صاد ُيهمني عليه القطاع اخلا�ص،
عال لر�أ�س املال والإنتاج يف حت ُّول م�صر نحو اقت�صاد ُيهمني عليه القطاع اخلا�ص،
�سار جنب ًا �إىل جنب مع تر ُّكز ٍ
عال لر�أ�س املال والإنتاج
جمموعات �شركات مر ّكبة تت�سم بال�ضخامة ،متلكها عائالت �سار جنب ًا �إىل جنب مع تر ُّكز ٍ
وتكون عادة عاملة يف قطاعات متعددة يف الوقت نف�سه .ففي يف جمموعات �شركات مر ّكبة تت�سم بال�ضخامة.
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العام  2014بلغ معدل الدوران ال�سنوي لر�أ�س املال يف  10من �أكرب جمموعات ال�شركات اخلا�صة
 4.45يف املئة من جمموع الناجت املحلي الإجمايل 7.وهو رقم بال �شك �أقل من احلقيقة مبا �أن
معظم هذه ال�شركات الكبرية غري متداولة يف �سوق الأوراق املالية ،ولذا ال ُتك�شف تقاريرها
املالية ،ما جعل من ال�صعب على وجه الدقة تقدير عائداتها ،و�أرباحها ،و�أرقام العاملني فيها.
على الرغم من غياب املعلومات العامة حول الكثري من ال�شركات اخلا�صة الكربى� ،إال �أن حجم
�صايف الرثوة ال�شخ�صية لبع�ض عائالت ورجال الأعمال قد ي�ساعد على معرفة كيف �أفاد البع�ض
من التطورات يف القطاع اخلا�ص .فعلى �سبيل املثال ،ق ّدرت «فورب�س ميدل �إي�ست» يف 2015
الرثوة ال�صافية امل�شرتكة ل�شقيقني من عائلة من�صور ،حممد ويو�سف ،وهما مالكان م�شاركان
يف جمموعة من�صور متعددة الن�شاطات ،بنحو  5.7مليار دوالر .وهذا ي�ساوي تقريب ًا  2يف املئة
8
من الناجت املحلي الإجمايل للعام .2014
مع ذلك ،التعترب احل�صة الن�سبية لل�شركات اخلا�صة الكربى من حيث العمالة الإجمالية
كبرية ،وهذا يعود �أ�سا�س ًا �إىل �أن �أغلب الأن�شطة االقت�صادية التي تعمل بها تلك املجموعات كثيفة
ر�أ�س املال .لكن هذا ال مينع �أنها ّ
توظف بالفعل �آالف العمال .مث ًالُ ،ت�سيطر جمموعة العربي على
وتوظف � 20ألف �شخ�صّ 9.
�سوق الإلكرتونيات يف م�صر ّ
وتوظف �شركة القلعة القاب�ضة ،وهي
10
ُم�ستثمر رئي�س يف قطاعات الطاقة ،والتعدين ،والإ�سمنت ،والزراعة ،والنقل ،واللوج�ستيات
زهاء � 39ألف �شخ�ص ،وفق تقريرها املايل للعام  11.2013كما ّ
وظفت جمموعة غبور� ،أكرب
منتج ومو ّزع لل�سيارات يف م�صر� ،أكرث من � 5000شخ�ص 12.وباملثلّ ،
توظف مانفود ،وهي �شركة
ميلكها �آل من�صور وتدير ماكدونالد م�صر� 3000 ،شخ�ص ،بالإ�ضافة �إىل  13000وظيفة غري
13
مبا�شرة ترتبط ب�إنتاج وتوزيع ال�سلع واخلدمات لل�شركة.
كما تلعب ال�شركات الكربى امل�صرية دور ًا مرموق ًا يف القطاعات املو ّلدة للعملة الأجنبية ،على
غرار ال�صادرات ال�صناعية والزراعية وال�سياحة ،ويخ�ضع قطاع ال�صناعة �إىل هيمنة القطاع
اخلا�ص .وق ّدرت منظمة التجارة العاملية �أن ال�سلع امل�ص ّنعة قد بلغت نحو  40يف املئة من �إجمايل
ال�صادرات امل�صرية يف الفرتة بني  2004و 14.2010يف غ�ضون ذلك ،ق ّدمت ال�شركات اخلا�صة
الكربى احل�صة الأكرب من القيمة املُ�ضافة امل�ص ّنعة -التي ُقدِّ رت يف درا�سة العام  2011بنحو
 93يف املئة 15.-كذلكُ ،ت�سيطر ال�شركات الكبرية اخلا�صة على ال�صادرات الزراعية تقريبا،
16
كما على القطاع ال�سياحي الذي هو قطاع �آخر كثيف ر�أ�س املال.
ُيعترب االئتمان امل�صريف م�ؤ�شر ًا مهم ًا �آخر على �أهمية ال�شركات اخلا�صة الكربى ووزنها
االقت�صادي .فقد بلغت القرو�ض للقطاع اخلا�ص  41.2يف املئة من �إجمايل القرو�ض امل�صرفية
التو�سع يف منح االئتمان ل�شركات القطاع اخلا�ص
يف الفرتة بني  2001و 17.2014بيد �أن هذا ُّ
مت ّيز مبعدالت تركيز مرتفعة ،حيث �أفادت منها حفنة �ضئيلة للغاية من ال�شركات الكبرية� 18.أما
القرو�ض لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة فلم تبلغ �سوى  5يف املئة من املعدل الإجمايل خالل هذه

عمرو عادلي

توجه ًا �سبق
الفرتة 19.هذا التمركز الهائل للإئتمان ل�صالح جمموعات ال�شركات الكربى عك�س ُّ
�أن ظهر خالل الت�سعينيات ،حني انطلق عدد حمدود من ال�شركات بالغة ال�ضخامة لل�سيطرة
على االقت�صاد.
تو�سع ن�شاطاتها يف ال�سوق
بالتوازي مع ذلك ،وحتى فيما كانت جمموعات ال�شركات الكربى ّ
امل�صرية خالل العقد الأول من هذا القرن ،عمدت �إىل مد عملياتها �إىل اخلارج و�أ�صبحت على
نحو متزايد �شركات متجاوزة للجن�سية .تو�ضح ن�شاطات عائلة �ساوير�س ،مع جمموعة �شركاتها
تو�سعت �أورا�سكوم لالت�صاالت
�أورا�سكوم العاملة يف قطاعات متنوعة ،طبيعة هذا ّ
التوجه .فقد ّ
والإعالم والتكنولوجيا القاب�ضة �إىل العديد من الأ�سواق ال�صاعدة خالل العقد الأول من
هذا القرن ،مبا يف ذلك العراق ( )2003وبنغالد�ش ( )2004وباك�ستان ( )2004و�إيطاليا
و�سعت �أورا�سكوم للإن�شاء وال�صناعة �إنتاج
( )2007وحتى كوريا ال�شمالية ( .)2008وباملثلّ ،
الإ�سمنت يف م�صر ويف عدد من البلدان املجاورة والأ�سواق ال�صاعدة كاجلزائر .وقد بيعت
من�ش�آت الإ�سمنت التي متلكها ال�شركة �إىل عمالق الإ�سمنت الفرن�سي الفارج ( )Lafargeيف
العام  ،2008قبل الأزمة املالية العاملية ،مببلغ  12مليار دوالر ومعه ح�صة يف الفارج .وكانت هذه
�أكرب �صفقة �أعمال يف تاريخ م�صر .ويف� ،2008-2007أ�صبحت �أورا�سكوم لالت�صاالت والإعالم
والتكنولوجيا �شركات متجاوزة للجن�سية بالكامل من خالل الت�سجيل يف �إيطاليا وهولندا ،وتركت
بور�صتي الأ�سهم يف القاهرة واال�سكندرية (اللتني تعمالن كبور�صة واحدة).
ثمة �شركات خا�صة كربى �أخرى ،كال�سويدي �إليكرتيك (ال�سويدي للكابالت �سابق ًا)،
�أ�صبحت عملياتها هي الأخرى متجاوزة للجن�سية خالل الفرتة نف�سها ،و�إن ب�شكل �أقل درامية
من �أورا�سكوم .ففي العقد الأول من هذا القرن ،امتلكت ال�سويدي و�ش ّغلت م�صانع يف اجلزائر
و�إثيوبيا وغانا و�إيطاليا ونيجرييا وقطر و�إ�سبانيا واليمن وال�سودان وزامبيا .ووفق ًا للتقارير
املالية ال�سنوية لل�شركة ،كان  80يف املئة من كل �أ�صولها موجودة يف م�صر العام  2006و 20يف
املئة يف اخلارج 20.بيد �أن هذا املع ّدل تغيرّ على نحو ملحوظ يف  ،2015حيث كان  56يف املئة
21
من �أ�صولها يف م�صر و 44يف املئة يف �أماكن �أخرى.
مع بداية القرن احلادي والع�شرين� ،أ�صبحت مل�صر طبقة را�سخة من �أ�صحاب ال�شركات
الكربى يف قطاعات �صناعية وخدماتية مهمة .عالو ًة
على ذلك ،فقد حدث انتقال عام من الن�شاطات املتعلقة مع بداية القرن احلادي والع�شرين� ،أ�صبح مل�صر طبقة
بالتجارة يف �أوا�سط ال�سبعينيات �إىل ن�شاطات كثيفة ر�أ�س را�سخة من �أ�صحاب ال�شركات الكربى يف قطاعات
املال ،خ�صو�ص ًا يف حقبة الت�سعينيات .وقد حققت ال�شركات �صناعية وخدماتية مهمة.
الكربى وزن ًا اقت�صادي ًا �ضخم ًا وط ّورت ،ا�ستناد ًا �إىل ذلك،
اهتمام ًا �أكرب يف ال�سيا�سات االقت�صادية التي ت�ؤ ِّثر عليها .وهذا ما �أع ّد امل�سرح لدور �سيا�سي
مت�صاعد لأ�صحاب هذه ال�شركات اخلا�صة يف العقد الأول من القرن احلايل ،حيث �سيكون لهم
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ت�أثري كبري على عملية �صنع القرار االقت�صادي يف الفرتة ال�سابقة مبا�شرة على ثورة يناير .2011

ت�س ُّي�س ال�شركات الكربى
�إبان حكومة نظيف ()2011-2004
من ال�صعب فهم عالقة ال�شركات اخلا�صة الكربى بالدولة يف م�صر ،من دون العودة �إىل
حقبة الت�سعينيات والعقد الأول من القرن احلايل .فهذه العالقة تغيرّ ت مع الوقت ،بيد �أنها
احتفظت مبلمح �أ�سا�سي هو متتع ال�شركات الكربى بقدر من النفوذ ال�سيا�سي والقدرة على
الت�أثري على �سيا�سات الدولة االقت�صادية ،على نحو �أ ّثر كثري ًا على �سمعة القطاع اخلا�ص الكبري
و�ش ّكل �صورة عامة عنه يف �أو�ساط الر�أي العام .هكذا كانت احلالة على وجه اخل�صو�ص خالل
الرتاكم التدريجي للأحداث و�صو ًال �إىل ثورة  2011والتطورات التي تلتها يف جمال العالقة بني
الدولة وقطاع الأعمال ،ودور القطاع اخلا�ص يف دائرة ال�سيا�سات.
على الرغم من �أن ال�شركات الكربى كانت خا�ضعة �سيا�سي ًا �إىل الدولة طيلة معظم �سنوات
الت�سعينيات� ،إال �أن دورها ال�سيا�سي يف ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية امل�صرية ت�صاعد يف
العقد الأول من هذا القرن� ،إىل �أن ن�شبت انتفا�ضة  .2011بيد �أن هذه العالقة كانت �أبعد ما
تكون عن كونها مثالية كما ُيفرت�ض �أن تكون بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وبني الدولة ،والتي
يتعينّ �أن ت�ستند �إىل درجة مع ّينة من اال�ستقالل الذاتي املتبادل ،بل حملت الكثري من التداخل
بني ال�سلطة والرثوة.
فخالل الت�سعينيات ،كانت ال�شركات اخلا�صة الكربى معتمدة �إىل درجة كبرية على الدولة
جلني الأرباح� ،سواء عرب احلمائية التجارية ،والنفاذ غري املتكافئ �إىل عقود التوريد العامة
والأرا�ضي اململوكة للدولة� ،أو يف �صفقات خ�صخ�صة �شركات القطاع العام .بيد �أن قطاعات
الأعمال هذه افتقدت �إىل متثيل �سيا�سي ذي �ش�أن يف دوائر ال�سلطة حيث ُتتخذ و ُتن ّفذ
القرارات .كانت الوزارات والدائرة ال�صغرية املحيطة بالرئي�س ،حيث تكمن معظم مفاتيح
ال�سلطة غري الر�سمية ،تتك ّون برمتها تقريب ًا من بريوقراطيني �آتني من خلفيات ع�سكرية
و�أمنية مدنية وا�ستخبارية ،ومل يكن هناك �سوى ح ّيز �ضئيل للتكنوقراط امل�ستقلني �أو لرجال
الأعمال.
كل هذا تغيرّ بدء ًا من العام  .2004فقد اتُّخذت خطوة مل ي�سبق لها مثيل منذ ثورة �أو انقالب
يوليو  ،1952حني ُعينِّ �أحمد نظيف رئي�س ًا للوزراء يف حكومة ت�ش ّكلت �أ�سا�س ًا من رجال الأعمال
وتكنوقراط من ذوي امليول النيوليربالية .هذه ال�شخ�صيات ت�س ّنمت �أدوار ًا �سيا�سية ن�شطة يف
احلكومة والربملان ،وهكذا �أُعطيت وزارة التجارة وال�صناعة �إىل قطب من �أقطاب القطاع
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اخلا�ص املهند�س ر�شيد حممد ر�شيد ،رئي�س يونيليفر ميدل �إي�ست ،وهي �شركة تابعة ل�شركة
«يونيليفر» العاملية الربيطانية الهولندية متعددة اجلن�سيات والتي تنتج وتو ّزع �أ�صناف ًا متن ّوعة
من ال�سلع اال�ستهالكية ،مبا يف ذلك ال�صابون واملواد الغذائية ومواد التجميل .و ُمنحت وزارة
ال�سياحة �أو ًال لأحمد املغربي ثم ،يف العام  ،2007لزهري جرانة .هذان الرجالن كالهما من
كبار رجال الأعمال :فاملغربي �شريك يف واحدة من �أكرب �شركات التنمية العقارية يف م�صر ،وقد
ُعينّ العام  2007وزير ًا للإ�سكان .وباملثل� ،أ�صبح �أمني �أباظة� ،صاحب واحدة من �أكرب �شركات
جتارة املحا�صيل يف م�صر وزير ًا للزراعة ،وحامت اجلبلي ،وهو حامل �أ�سهم ومدير عدد من
امل�ست�شفيات واملختربات اخلا�صة وزير ًا لل�صحة .كل ه�ؤالء الوزراء اجلدد تقريب ًا كانوا ر�ؤ�ساء
�شركات مملوكة لعائالت تعمل يف حقول تغطيها الوزارات التي تولوها.
ثم يف الوقت نف�سه� ،صعد دور رجال الأعمال يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم �آنذاك،
ودفعوا باجتاه �إقرار �أجندات داعمة لتو�سع القطاع اخلا�ص يف الربملان .كان �أبرز رمز ،على �سوء
�سمعته - ،لربوز رجال �أعمال القطاع اخلا�ص كالعبني �سيا�سيني هو قطب احلديد وال�صلب
�أحمد عز ،الذي �أ�صبح �شخ�صية مركزية يف احلزب احلاكم ،وتر�أّ�س جلنة املوازنة بالربملان.
ان�ضم عدد متزايد من
وبعد انتخابات  2000و 2005وّ ،2010
رجال الأعمال �إىل احلزب الوطني الدميقراطي 22.وهكذا ،فيما �أ�صبحت �شخ�صيات القطاع اخلا�ص �أكرث ظهور ًا
وفيما �أ�صبحت �شخ�صيات القطاع اخلا�ص �أكرث ظهور ًا للعيان للعيان و�إف�صاح ًا عن مواقفهم يف نظام مبارك ،حت ّول
و�إف�صاح ًا عن مواقفهم يف نظام مبارك ،حت ّول احلزب الوطني احلزب الوطني الدميقراطي نحو خدمة م�صالح هذه
الدميقراطي نحو خدمة م�صالح هذه الطبقة البورجوازية الطبقة البورجوازية ال�صاعدة.
23
ال�صاعدة.
مت ّيزت الفرتة بني  2004و 2011بزواج غري مق ّد�س بني الرثوات ال�شخ�صية وبني ال�سلطة
ال�سيا�سية .فقد �أ�سفر تزايد نفوذ رجال الأعمال على قرارات الدولة عن تق ّدم وترقية م�صالح
بعينها لأ�صحاب ال�شركات الذين لهم ارتباطات �سيا�سية .وهذا ي�ساعد على فهم ملاذا ت�سارعت
وترية خ�صخ�صة �شركات القطاع العام بعد  ،2004وكذا حترير حركة التجارة ،ونزع �أو تخفيف
ال�ضوابط عن القطاعات التي تهيمن عليها الدولة وال�شركات التابعة لها .وقد كان املثل الفاقع
على تلك التحوالت تعديل �أحمد عز لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار يف العام 2007
ل�صالح �شركته التي كانت حتوز حينها على  61يف املئة من �سوق احلديد وال�صلب 24.بيد �أن
عز مل يكن الوحيد الذي يقوم بذلك .ففي العديد من احلاالت� ،أفاد �أي�ض ًا رجال الأعمال الذين
�أقاموا عالقات �شخ�صية وثيقة� ،أو كانوا �شركاء مع عائلة مبارك ،من مواقعهم.
بالإجمال ،ارتبطت ظاهرة كبار رجال الأعمال الذين يت�شاطرون ال�سلطة مع النخب
البريوقراطية الرا�سخة خالل العقد الأخري من حكم مبارك ،على نحو وثيق مع متهيد الأجواء
�أمام جمال مبارك خلالفة والده يف من�صب الرئا�سة .فقد طفا م�شروع التوريث على ال�سطح
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بفعل تقاطع م�صالح ال�شركات اخلا�صة الكربى ،التي بدا �أن هدفها هو تعزيز التحرير
االقت�صادي ونزع ال�ضوابط عن االقت�صاد .لكن ،عدا هذا الهدف امل�شرتك ،كان رجال الأعمال
الأقوى يدفعون �أي�ض ًا باجتاه ت�أمني حماية �سيا�سية لنفاذهم غري املتكافئ �إىل الأ�صول وح�ص�ص
ال�سوق ،يف فرتة كانت ت�صبح فيها م�صر �أكرث ر�أ�سمالية ،وتتم ّيز بيئتها االقت�صادية مبح�سوبية
فاقعة .عالو ًة على ذلك ،عك�ست م�س�ألة التوريث التوترات داخل �صفوف النخبة ،حيث بدا �أن
دائرة رجال الأعمال املُحيطة بجمال مبارك تكنّ عداء جلماعات نافذة �أخرى ،خ�صو�ص ًا تلك
القابعة يف البريوقراطيات الع�سكرية واملدنية 25.كما كان ثمة تناف�س على النفاذ �إىل الأ�صول
التي متلكها الدولة خا�صة منها الأرا�ضي ال�صحراوية ،وخالفات حول نطاق ووترية اخل�صخ�صة
والتحرير.
ق�ضت ثورة يناير  2011فج�أة وعلى نحو غري متوقع على م�شروع التوريث .وبعدها بد�أ نفوذ
رجال الأعمال الأقوياء ي�شهد انحدار ًا حاد ًا ،مع �سجن جمال مبارك مع والده و�أخيه ،وهذا
ماحدث �أي�ض ًا للعديد من �أولئك الذين راهنوا على ا�ستالمه ال�سلطة الذين �إما ُ�سجنوا �أو هُ ِّم�شوا.
لربهة من الزمن ،حاز رجال الأعمال على �سلطة كبرية ،على عك�س م�سار م�صر بعد .1952
لكن� ،سرعان ما عاودت احلقائق ال�سابقة يف البالد توكيد نف�سها.

ال�شركات الكربى بعد ثورة يناير 2011
انتقلت ال�سلطة عقب ثورة  ،2011على �أ�سا�س م�ؤقت� ،إىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو
�أعلى هيئة يف اجلي�ش .مت بقرار ق�ضائي َح ّل احلزب الوطني الدميقراطي وجرى ّ
ف�ض الربملان.
�أما حكومة نظيف فقد تركت ال�سلطة حتى قبل تنحي ح�سني مبارك .وكانت ح�صيلة كل هذا
غياب �أي رجل �أعمال من حكومة �أحمد �شفيق الالحقة.
بيد �أن هذا مل يكن كل �شيء .فالعديد من كبار رجال الأعمال ،الذين كانوا مقربني من �آل
مبارك �أو احلزب الوطني الدميقراطي� ،سرعان ما حوكموا بتُهم الف�ساد� .أول ر�أ�س تدحرج
و�س ِجنَ لثالث �سنوات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،جرى جتميد �أ�صوله،
هنا كان �أحمد عز ،الذي اعتُقل ُ
ولفرتة من الزمن بقي م�صري م�صنعه «الدخيلة لل�صلب» جمهو ًال ،بعد �أن �أُجريت حتقيقات حول
كيفية حيازته يف خ�ضم �إدعاءات بالف�ساد.
حلق بعز �سريع ًا وزراء  -رجال �أعمال �آخرون الذين �إما اعتقلوا بتهم الف�ساد -مثل املغربي،
وجرانة ،و�أباظة� -أو ف ّروا من البالد خوف ًا من تعر�ضهم �إىل التوقيف ،مثل ر�شيد .وقد �أطلقت
حماكمة املغربي موجة من الهزّات يف قطاعات العقارات والبناء ،كما واجه وزير الإ�سكان
أرا�ض متلكها الدولة يف منطقة ال�صحراء �شرق وغرب القاهرة
ال�سابق اتهامات بتخ�صي�ص � ٍ
ل�شركة من�صور واملغربي ( ،)M&Mوهي م�ؤ�س�سة ميلكها يا�سني من�صور �أحد �أ�شقاء عائلة
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من�صور 26.وقد هُ دِّ دت هذه ال�شركة مب�صادرة �أرا�ضيها ،على رغم �أنه بعد املحاكمة مل ُين َّفذ هذا
قط .غادر من�صور ،رئي�س ( )M&Mالذي خ�شي املالحقة الق�ضائية ،م�صر ،فيما مت ا�ستهداف
رجل الأعمال حممود اجلمال ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�ساد�س من �أكتوبر للتنمية واال�ستثمار
27
فج ّمدت ح�ساباته وخ�ضع �إىل املحاكمة.
(�سوديك) ووالد خديجة زوجة جمال مباركُ ،
والتك�سب التي ُوجدت يف عهد مبارك
عالو ًة على ذلك ،جرى تفكيك �شبكات املح�سوبيات
ُّ
بعنف ،وفر�ض اجلي�ش م�سافة بينه وبني كبار رجال الأعمال الذين اعتربهم عبئ ًا �سيا�سي ًا
ب�سبب �صفقات الف�ساد مع دولة مبارك .وقد ن�شطت املحاكم الإدارية لإبطال العقود العامة التي
أرا�ض متلكها الدولة لبع�ض رجال الأعمال،
خ�ص�صت � ٍ
خ�صخ�صت �شركات القطاع العام �أو ّ
ما فر�ض تهديدات ج�سيمة ال�ستقرار حقوق امللكية اخلا�صة .واحلال �أن بريوقراطية الدولة
تع ّر�ضت �إىل ال�شلل بعد �أن بات العديد من امل�س�ؤولني مرتددين يف توقيع الوثائق والأوراق
الر�سمية ،خوف ًا مما قد يحيق بهم من مالحقة قانونية� .أُطلق على هذه الظاهرة ا�سم «ظاهرة
الأيدي املرتع�شة» 28.كل هذه العوامل تقاطعت لتقوي�ض العالقات التي كانت قائمة بني ال�شركات
اخلا�صة الكربى وبني الدولة منذ الت�سعينيات.
�إىل جانب املخاطر ال�سيا�سية املتفاقمة التي رافقت
انهيار نظام مباركَ ،و َل َج االقت�صاد امل�صري فرتة من حالة �إىل جانب املخاطر ال�سيا�سية املتفاقمة التي رافقت
الاليقني العميق غداة ثورة يناير .فالنمو االقت�صادي تراجع ،انهيار نظام مباركَ ،و َل َج االقت�صاد امل�صري فرتة من
ومعدالت العجز والدين العام والت�ضخم ارتفعت ،وكان ثمة حالة الاليقني العميق غداة ثورة يناير.
نق�ص يف العملة الأجنبية .وهذا �أ ّثر على كل امل�صريني ،لكن
للتو�سع
على الأخ�ص على القطاع اخلا�ص .فقامت جمموعات ال�شركات الكربى بتجميد خططها ُّ
وهبط م�ستوى اال�ستثمارات املحلية والأجنبية .وفيما ت�ضاءلت الثقة باالقت�صاد ،برزت �أدلة على
هروب ر�ؤو�س الأموال من م�صر بعد  .2011ووفق تقديرات حكومية ،حدث نزوح كا�سح لر�ؤو�س
الأموال بلغ نحو  12.8مليار دوالر من �سوق �أذونات اخلزانة ،و�سوق الأ�سهم ،والنظام امل�صريف
29
يف  2011و.2012
بيد �أن موجة املد هذه �سرعان ما �أ�صبحت َجزْ را .ذلك �أن الو�ضع االقت�صادي امل�صري
املتزعزع دفع املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل �إظهار �ضبط النف�س يف ما يتعلق بال�شركات
الكربى امل�صرية ،وكذلك بامل�ستثمرين الأجانب والعرب .و�سعى اجلي�ش �إىل توفري ال�ضمانات ب�أن
الإجراءات النيوليربالية التي اتخذت يف عهد مبارك لن ُتبطل .كما �أنه حت ّرك �ضد الإ�ضرابات
العمالية واالعت�صامات عرب �إ�صدار مر�سوم يف العام  2011غ ّلظ فيه العقوبات �ضد الإ�ضرابات
غري ّ
املرخ�ص بها ،وقطع الطرق ،وعرقلة خطوط النقل 30.كما امتنعت القيادة العليا للقوات
امل�سلحة عن �إ�صدار قانون مع ّدل حول نقابات العمال كان قد �صيغ بالتعاون مع احلركة النقابية
امل�ستقلة يف عهد وزير عمل معروف مبنا�صرته للعمال .هذا القانون كان ي�ستهدف تو�سيع
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احلريات اخلا�صة بت�أ�سي�س احتادات م�ستقلة ،وو�ضع حد الحتكار االحتاد العام لنقابات العمال
31
امل�صرية الذي ت�سيطر عليه الدولة.
وباملثل ،ا�ست�أنفت حكومتا مابعد الثورة ،برئا�سة ع�صام �شرف (�آذار/مار�س -ت�شرين الثاين/
نوفمرب  )2011وكمال اجلنزوري (كانون الأول/دي�سمرب  2011ومتوز/يوليو  )2012احلكم
�ضد قرارات املحكمة الإدارية العليا التي �ألغت عقود اخل�صخ�صة املب ّكرة و�أمرت احلكومة
با�ستعادة �أ�صول الدولة 32.وخ�شيت احلكومة من �أن ت�سفر هذه اخلطوات عن �إعادة ت�أميم
امللكيات اخلا�صة ،مايعني ردة كربى عن ال�ضمانات التي قدمت �إىل القطاع اخلا�ص يف م�صر
ب�شتى �أنواعه منذ بدء االنفتاح يف منت�صف ال�سبعينيات.
يف كانون الثاين/يناير  ،2012ومبا�شر ًة قبل بدء الربملان اجلديد وقتذاك ف�صله
الت�شريعي� ،أ�صدرت القيادة العليا للقوات امل�سلحة ،التي كانت قد ت�س ّلمت ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية غداة ا�ستقالة مبارك يف �شباط/فرباير  ،2011مر�سوم ًا �آخر،
�سمح بالت�صالح مع رجال الأعمال يف القطاع اخلا�ص الذين كانوا يحاكمون بتهم الف�ساد
واال�ستيالء على املال العام .وقد �أ�شرع هذا املر�سوم الباب �أمام �إ�سقاط التهم و�إنهاء
�إجراءات املحاكمات ما مل ي�صدر حكم نهائي فيها ،يف مقابل تعوي�ضات مالية تدفع �إىل
33
خزانة الدولة� ،أو ا�ستعادة الأ�صول.
كل هذه الإجراءات ت�شي ب�أن القيادة العليا للقوات امل�سلحة -وب�شكل �أعم الدولة� -أدركا
الأهمية االقت�صادية لل�شركات الكربى اخلا�صة امل�صرية� .إذ �أن النمو االقت�صادي ،واال�ستثمار،
ومنع املزيد من هروب ر�ؤو�س الأموال ،كل ذلك تط ّلب ا�ستعادة ثقتها� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يتو ّقف
اجتذاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة التي ت�شتد احلاجة �إليها على جت ّنب �أي مظهر قد
يوحي �أن الدولة تنوي م�صادرة ملكية رجال الأعمال الذين
تعينّ على م�صر �أن ُتثبت ا�ستمرار التزامها بالإجراءات
لهم روابط مع نظام مبارك .لقد تعينّ على م�صر �أن ُتثبت
النيوليربالية التي اتخذت يف عهد الرئي�س مبارك.
ا�ستمرار التزامها بالإجراءات النيوليربالية التي اتخذت
يف عهد الرئي�س مبارك .وعلى �سبيل املثال ،مل يحدث �شيء
مل�صنع الدخيلة لل�صلب التابع لعز حني كان قابع ًا يف ال�سجن،
ووا�صلت �شركته العمل ب�شكل طبيعي ب�شكل �أو ب�آخر خالل هذه الفرتة.
ثمة مثال �آخر يو�ضح عودة املوقف احلكومي من القطاع اخلا�ص �إىل طبيعته ال�سابقة على
الثورة ،هو ماحدث مع حممد �أبو العينني ،قطب �صناعة ال�سرياميك واملوايل القدمي لنظام
مبارك واحلزب الوطني الدميقراطي .فحني �أ�ضرب عمال م�صنعه يف �آب�/أغ�سط�س 2012
وكانوا على و�شك اال�ستيالء عليه 34،قاموا بدعوة الرئي�س املنتخب حديث ًا حممد مر�سي �إىل
التدخل ل�صاحلهم يف مواجهة رجل الأعمال التابع للنظام القدمي ،ولكن يف املقابل �شعرت
حكومة مر�سي بالقلق من م�شهد �سيطرة العمال على امل�صنع ،يف وقت كان الرئي�س يحاول دفع
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االقت�صاد نحو اال�ستقرار .ولذلك ،عر�ضت بد ًال من ذلك الت ّو�سط بني �أبو العينني والعمال.
وفر�ض
كما �أن الق�ضاء واملدعي العام مل يتعاطفا مع حماوالت العمال لال�ستيالء على امل�صنع
ْ
36
نظام الإدارة الذاتية فيه.
وتكمن املفارقة هنا يف �أن �سلوك احلكومة قد ظهر يف وقت كان فيه �أ�صحاب ال�شركات اخلا�صة
الكربى قد خ�سروا ق�سط ًا كبري ًا من نفوذهم ال�سيا�سي .واملثل الوحيد الذي حاول فيه رجال
الأعمال ا�ستخدام ثرواتهم لأغرا�ض �سيا�سية بعد انتفا�ضة  ،2011حدث مع جنيب �ساوير�س
ورامي لكح .فقد �ش ّكل �ساوير�س حزب امل�صريني الأحرار ،الذي دعم برناجم ًا علماني ًا وليربالي ًا
ؤ�س�سي حزب الإ�صالح والتنمية مع حممد �أنور ال�سادات ،ابن
اقت�صاديا� .أما لكح فكان �أحد م� َ
�شقيق الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات .ال �ساوير�س وال لكح �سبق �أن التحقا البتة باحلزب الوطني
الدميقراطي ،وكالهما م�سيحيان .كان الدافع وراء الدور ال�سيا�سي ل�ساوير�س هو ا�ستقطاب
الناخبني الأقباط يف �ضوء القلق من �صعود الإ�سالم ال�سيا�سي 37،لكن كال هاتني احلالتني،
كانتا ا�ستثناء �أثبت القاعدة ب�أن رجال الأعمال مل يعودوا حيويني �سيا�سي ًا كما كانوا �إبان عهد
مبارك.
على وجه العموم ،ث ُب َت �أنه كان لثورة يناير ت�أثريات ُمعيقة للعديد من ال�شركات الكربى،
على ال�صعيدين االقت�صادي وال�سيا�سي .فالإطاحة مببارك وحل احلزب الوطني الدميقراطي
د ّمرا العالقة القدمية بني ال�سلطة وبني امل�صالح اخلا�صة .لكن الوقائع االقت�صادية فر�ضت
على اجلميع �إبداء الليونة .وهكذا ،ومثلها مثل القيادة العليا للقوات امل�سلحة ،انتهجت احلكومة
الالحقة بقيادة جماعة الإخوان امل�سلمني �سيا�سة حت�سني العالقات مع ال�شركات الكربى بهدف
�إعادة �إطالق النمو االقت�صادي.
35

ال�شركات الكربى يف عهد جماعة الإخوان
تب ّنت حكومة الرئي�س حممد مر�سي املدعومة من الإخوان امل�سلمني ،والذي حكم بني متوز/
يوليو  2012ومتوز/يوليو � ،2013سيا�سة متفاوتة �إزاء ال�شركات اخلا�صة الكربى .فمن ناحية
طرحت احلكومة مبادرات لتح�سني العالقات مع القطاع اخلا�ص ،لكنها حاربت �أي�ض ًا رجال
الأعمال املعار�ضني �سيا�سي ًا جلماعة الإخوان ،يف الوقت نف�سه الذي كانت ت�سعى فيه �إىل ترقية
امل�صالح االقت�صادية لأع�ضاء اجلماعة .وقد ا�ستندت حكومات الإخوان �إىل ح�سابات غالب ًا
ماكانت تتب ّدل بني ليلة و�ضحاها ،يف خ�ضم اجلو املتوتر بفعل اال�ستقطاب العميق والنزاعات
ترحب احلكومات التي دعمها الإخوان
ال�سيا�سية التي برزت يف عهد مر�سي .على �أي حال ،مل ّ
بالإجمال بعودة رجال الأعمال الكبار �إىل ممار�سة دور �سيا�سي مبا�شر ،ما يعزّز االعتقاد ب�أن
ثورة يناير � ّأ�س�ست لنمط اليزال م�ستمر ًا ينطوي على عدم الت�سامح مع دور �سيا�سي مبا�شر
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لر�أ�س املال اخلا�ص ،وهو منحى �سيثبت �أنه حا�سم بالن�سبة �إىل م�ستقبل االقت�صاد ال�سيا�سي
مل�صر.
�أول ماجتدر مالحظته هنا هو �أن النظام املدعوم �إخواني ًا اعرتف بالوزن االقت�صادي وب�أهمية
ال�شركات اخلا�صة الكربى يف �إعادة �إطالق عجلة االقت�صاد .فخالل فرتة حكم مر�سي� ،أ�صبح
التعايف االقت�صادي �أكرث �إحلاحا� .إذ قبل نهاية  ،2012تراجعت احتياطيات العمالت الأجنبية
�إىل  15مليار دوالر بعد �أن كانت  36مليار دوالر العام  38.2011كانت البالد يف حاجة �إىل دفق
ر�ؤو�س �أموال �ضخمة ،مادفع احلكومة �إىل ال�سعي لإنعا�ش االقت�صاد .ويف �ضوء ذلكّ � ،أ�س�س
ح�سن مالك� ،أحد �أبرز رجال الأعمال املنتمني �إىل جماعة الإخوان والذي كان على ما يقال مدير
�أ�صول اجلماعة ،اجلمعية امل�صرية لتنمية الأعمال (ابد�أ).
�سعت جمعية «ابد�أ» �إىل م�ساعدة جماعة الإخوان امل�سلمني عرب امل�ساهمة يف جهود الإنعا�ش
االقت�صادي 39.وقد �أجنز مالك ذلك من خالل جهود امل�صاحلة مع خمتلف رجال الأعمال
والتقارب مع ال�شركات الكربى امل�صرية والأجنبية ،عدا �أولئك املُدانني بتهم الف�ساد �أو بدعم
فلول النظام القدمي .ولتحقيق هذا الهدف ،جرى تغيري ع�ضوية «ابد�أ» ب�شكل جذري خالل
فرتة وجيزة من الزمن .وبعد انتخاب مر�سي رئي�س ًا ،مت تو�سيع اجلمعية كي ت�ضم �شركات
40
م�صرية وعربية و�أخرى متجاوزة للجن�سية تعمل يف م�صر ،على غرار �شل و�إك�سون موبيل.
وقد و ّفرت «ابد�أ» منرب ًا لتلك ال�شركات ميكن �أن تبني من خالله الثقة املتبادلة ،وفتحت باب ًا
خلفي ًا يو�صل �إىل الرئا�سة يف جمال ال�سيا�سات االقت�صادية .ومما �س ّهل هذا الأمر احلقيقة
ب�أن مالك تر�أ�س �أي�ض ًا اللجنة الر�سمية امللحقة بالرئا�سة وامل�س�ؤولة عن التوا�صل مع رجال
الأعمال.
عك�ست ع�ضوية جمعية «ابد�أ» حماوالت مالك للتوا�صل مع الطيف الوا�سع للقطاع اخلا�ص
الكبري يف م�صر .فهي �ض ّمت رجال �أعمال كانوا قريبني من نظام مبارك ،مثل حممد فريد
الن�ساجون ال�شرقيون ،وهي واحدة من �أكرب منتجي و ُم�ص ّدري ال�سجاد
خمي�س� ،صاحب جمموعة ّ
يف م�صر 41،كما كان �صفوان ثابت ،الذي انت�سب �أي�ض ًا �إىل احلزب الوطني الدميقراطي يف
عهد مبارك ،و�صاحب �شركة جهينة �أحد �أكرب �شركات املواد الغذائية يف م�صر ،ع�ضو ًا يف
اجلمعية .رافق العديد من رجال الأعمال ه�ؤالء مر�سي خالل زيارته لل�صني العام  2013التي
تو�سط مالك بني جماعة الإخوان
كانت ت�ستهدف ت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية يف م�صر .وقد ّ
وبني عائلة �ساوير�س حلل اخلالفات بينهما التي تتع ّلق �أ�سا�س ًا بن�شاطات جنيب �ساوير�س
ال�سيا�سية 42.ويف ني�سان�/أبريل  ،2013ان�ضمت جمموعة �أورا�سكوم �إىل «ابد�أ» � ،أي قبل ثالثة
�أ�شهر من �إطاحة مر�سي.
توا�صل مالك �أي�ض ًا مع يا�سني من�صور يف لندن ،يف حماولة لإقناعه بالعودة �إىل الوطن .ويف
موازاة ذلك ،اتخذ جمل�س ال�شورى ،وهي الغرفة العليا يف الربملان امل�صري ال�سابق ،قرار ًا
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مهما .فقد ع ّدل هذا املجل�س ،الذي متتع فيه الإخوان بالأغلبية وحظوا ب�سلطات ت�شريعية
كاملة وفق منطوق د�ستور  ،2012القانون الرئي�س الذي ّ
ينظم ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص،
43
بهدف ال�سماح بتوفري املزيد من �سبل امل�صاحلة مع امل�ستثمرين عرب وزارة اال�ستثمار.
ك�شفت التوترات بني �ساوير�س والإخوان امل�سلمني جانب ًا
�آخر من العالقة بني احلكومة التي قادها الإخوان من يف حني �سعت احلكومة اجلديدة �إىل تطبيع العالقة
جهة وبني رجال الأعمال النافذين من جهة �أخرى .ويف مع العديد من ال�شركات الكربى� ،شاب التوتر عالقاتها
حني �سعت احلكومة �إىل تطبيع العالقة مع العديد من مع ال�شبكات ورجال الأعمال امل�سي�سني.
ال�شركات الكربى� ،شاب التوتر عالقاتها مع ال�شبكات
ورجال الأعمال امل�سي�سني .وكانت هذه ال�سمة الثانية التي م ّيزت العالقة بني الدولة
والقطاع اخلا�ص.
ُيعترب جنيب �ساوير�س منوذج ًا مركزي ًا لرجل الأعمال الغني الذي تبنى موقف ًا �إيديولوجي ًا
علني ًا �ضد الإخوان وكان له طموح بلعب دور يف ال�ش�أن العام .فبعد الإطاحة مببارك ،جاهَ َر
�ساوير�س بانتقاداته جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وكذلك للمع�سكر الإ�سالمي عموما .وقد �أ�صبح
�أكرث ن�شاط ًا و�إف�صاح ًا عن معار�ضته ملر�سي بعد الإعالن الد�ستوري املُثري للجدل يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب  2012الذي منح فيه هذا الأخري نف�سه �صالحيات وا�سعة ،ما �أدى �إىل بروز
ا�ستقطاب حاد يف املجتمع امل�صري .وقد �أعرب �ساوير�س عن مواقفه يف �أجهزة الأعالم التي
ميلك ومن خالل حزبه ال�سيا�سي ،امل�صريون الأحرار ،الذي كانت مت ّوله �أورا�سكوم .ورد ًا على
ذلك ،ا�ستهدفت احلكومة �صناعات البناء التابعة لهذه ال�شركة واتهمتها ق�ضائي ًا بالته ُّرب من
دفع ال�ضرائب� 44.أما ر�أ�س عائلة �ساوير�س �أن�سي ،وكذلك �شقيق جنيب الأ�صغر نا�صف ،فقد
التو�سط بحث ًا عن حل ،وهذا ت�ض ّمن
اختارا مغادرة البالد .حينها ،دخل مالك على اخلط حماو ًال ّ
جتميد ق�ضية الته ّرب من ال�ضرائب� ،شرط قيام جنيب ببيع القناة الف�ضائية التي ميلكها� ،أون-
تي يف ،وهو مافعله 45.عاد �أن�سي ونا�صف �إىل م�صر 46،بيد �أن الأمور مل تتوقف عند هذا احلد:
�إذ ُزعم �أن جنيب �ساوير�س لعب دور ًا يف �إ�سقاط مر�سي من خالل متويل حملة التم ّرد املناه�ضة
47
حلكم الإخوان.
برزت حركة معار�ضة وا�سعة من رجال الأعمال حلكم جماعة الإخوان من املنتمني
لل�شبكات القدمية للحزب الوطني الدميقراطي والتي كانت قد ع ّب�أت نف�سها دعم ًا للحملة
الرئا�سية لأحمد �شفيق �ضد مر�سي يف االنتخابات الرئا�سية للعام  .2012وهكذا ،قيل
�إن �أحمد عز مار�س دور ًا كبري ًا يف جمال دعم �شفيق من موقعه يف ال�سجن 48.لكن هذه
ال�شبكات التابعة للحزب الوطني ت�ش ّكلت يف معظمها من رجال الأعمال الذين ميتلكون
ن�شاطات اقت�صادية متو�سطة احلجم ،و�سبق �أن احتلوا مواقع يف احلزب واملجال�س املحلية
يف عهد مبارك� .إنهم كانوا �أقل ثراء من مالكي ال�شركات الكربى ،وكانوا �أقرب �إىل
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فئة �أ�صحاب املاليني ال املليارات .وقد جرى تعبئة �شبكاتهم مرة �أخرى بعد فوز مر�سي
بالرئا�سةُ ،وزعم �أنهم و ّفروا املواد الغذائية وو�سائل النقل للمتظاهرين يف  30حزيران/
يونيو  ،2013من �أجل الإطاحة مبر�سي.
برزت خالل حقبة مر�سي م�ؤ�شرات على وجود حماوالت يبذلها رجال �أعمال منتمون �إىل
جماعة الإخوان لتو�سيع ن�شاطاتهم االقت�صادية .بيد �أن هذه اجلهود ف�شلت بفعل ِق َ�ص ْر مدة حكم
مر�سي .ورمبا ُت�س ّلط جتربة خريت ال�شاطر بع�ض الأ�ضواء الكا�شفة على خطط اجلماعة حيال
ال�شركات الكربى .فال�شاطر كان رجل الإخوان القوي ومديرهم االقت�صادي على ما ُز ِعم ،جنب ًا
تو�سع ًا
�إىل جنب مع مالك ،وهو � ّأ�س�س �سل�سلة مراكز ت�س ّوق جتارية ا�سمها «زاد» �شهدت فروعها ّ
كبري ًا يف الفرتة بني  2012و .2013كان يفرت�ض �أن ت�صبح زاد �سوق ًا رئي�س ًا ملبيعات التجزئة
يف املواد الغذائية و�سلع ا�ستهالكية �أخرى .كما بد�أ ال�شاطر مفاو�ضات حليازة �إثنني من �أكرب
مراكز الت�س ّوق هما مرتو وخري زمان اللتني ميلكهما �آل من�صور ،لكن ال�صفقة تعثرّ ت يف نهاية
49
املطاف.
بدا �آنذاك �أن «زاد» هي جزء من م�شروع �سيا�سي �أو�سع دعم ًا حلكم جماعة الإخوان ،يقوم
على ت�أ�سي�س �شبكة مراكز ت�س ُّوق يف الأحياء الفقرية ومتو�سطة احلال تبيع املواد الغذائية ب�أ�سعار
خم ّف�ضة .وكان من �ش�أن ذلك تعزيز جاذبية اجلماعة.
ثم �أن �إدخال رجال الأعمال املنتمني �إىل اجلماعة يف �شبكات الأعمال القائمة ،مل ي�ستهدف
دوم ًا احللول مكان ال�شبكات القدمية .كان الغر�ض بد ًال من ذلك االندماج ب�شكل �أف�ضل معها.
على �سبيل املثال� ،سرت تقارير العام  2013عن �شراكة بني ال�شاطر وبني رجل الأعمال رامي
لكح لت�أ�سي�س خطوط جوية خا�صة تعمل يف م�صر واملنطقة 50.ولكح هذا ،وهو م�سيحي كاثوليكي
متح ّدر من عائلة �سورية الأ�صل ،كان �شخ�صية مهمة و ُمتج ّذرة يف ن�سيج طبقة رجال الأعمال
يف حقبة مبارك.
عالو ًة على ذلك ،بقيت �شبكات �أعمال تعود �إىل اجلي�ش �أو �أجهزة املخابرات على حالها مل
مت�س خالل عهد مر�سي .وكان هذا على الأرجح جزء ًا من �صفقة �سيا�سية �أو�سع بني جماعة
الإخوان وبني اجلي�ش يف العام  ،2012حني و ّفر الد�ستور اجلديد �آنذاك �ضمانات قانونية
لال�ستقاللية ال�سيا�سية واالقت�صادية للجي�ش .بيد �أن �أي ًا من خطط جماعة الإخوان مل ي َر النور،
لأن عمر الت�سوية مع اجلي�ش كان من عمر الزهور ومل تدم بعد �أن �أطاح اجلي�ش مبر�سي و�أودعه
ال�سجن على وقع املظاهرات ال�شعبية ال�ضخمة يف يونيو .2013
اخلال�صة هي �أن حكومة الإخوان �أدركت ،كما القيادة العليا للقوات امل�سلحة قبلها ،الأهمية
االقت�صادية لل�شركات الكربى اخلا�صة يف جمال حفز النمو االقت�صادي وجذب اال�ستثمارات.
لكنها ح ّذرت �أي�ض ًا من قبول دور �سيا�سي لها ،وهو �أمر مل يكن يحظى بثقة احلكومة .واحلال
�أن هذه املوقف مل يتغيرّ حني �أُطيح مبر�سي ،حيث بقيت الطموحات ال�سيا�سية لرجال الأعمال
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النافذين يف م�صر م�صدر قلق للنظام الذي يدير اجلي�ش د ّفته.

القطاع اخلا�ص الكبري
يف مرحلة ما بعد متوز/يوليو 2013
بعد تقلد اجلي�ش ال�سلطة ال�سيا�سية يف متوز/يوليو  ،2013تغ ّريت جمدد ًا معامل العالقة بني
ال�شركات الكربى وبني الدولة ،لكن كان من ال�صعب تبينّ
وجود مقاربة ُمتّ�سقة و ُمتجان�سة لدى النظام اجلديد لعبد بعد تق ّلد اجلي�ش ال�سلطة ال�سيا�سية يف متوز/يوليو
ريت جمدد ًا معامل العالقة بني ال�شركات
الفتاح ال�سي�سي ،الذي انتُخب رئي�س ًا يف حزيران/يونيو  ،2013تغ ّ
 .2014بيد �أن التفاعل بني الدولة وبني القطاع اخلا�ص الكربى وبني الدولة.
الكبري مت ّيز وحت ّدد بعدد من �أولويات النظام:

�إبعاد ال�شركات الكربى عن ال�سيا�سة

كان امللمح الأول معار�ضة اجلي�ش لأي انخراط لرجال الأعمال يف ال�سيا�سة .وهذا اتّ�ضح بجالء
حني ُم ِن َع عز من العودة �إىل الربملان الذي انتُخب العام  .2015كان قد �أُفرج عن قطب احلديد
وال�صلب هذا و ُب ِّر�أَ من معظم اتهامات الف�ساد التي �سيقت �ضده ،فا�ست�أنف �إدارة امرباطوريته
االقت�صادية .لكن اللجنة الق�ضائية التي ُت�شرف على االنتخابات ،ا�ستبعدته لأ�سباب ف ّنية.
وبعدها جرى ت�أجيل االنتخابات بحكم من املحكمة الإدارية العليا .وحني مت حتديد موعد جديد
ّ 51
لالنتخابات ،تق ّدم عز ثانية بطلب ّ
لدواع فنية.
تر�شح  ،لكنه ا�ستُبعد جمدد ًا ٍ
مل يتم ت�أ�سي�س حزب حاكم ،على غرار احلزب الوطني الدميقراطي املنحل ،يف عهد
ال�سي�سي ،وبرز بد ًال من ذلك تكتل ال مالمح حمددة له من الربملانيني املنا�صرين للرئي�س .وهذا
منع العديد من رجال الأعمال املُنتمني �سابق ًا �إىل احلزب الوطني الدميقراطي من ا�ستئناف
�أدوارهم كو�سطاء ،و�شركاء ،ووكالء للنظام اجلديد .عالو ًة على ذلكُ ،م ِن َع �أحمد �شفيق ،الذي
كان لربهة �أمل �أع�ضاء احلزب الوطني الدميقراطي ال�سابق ،من العودة �إىل م�صر ،فلبث يف
دولة الإمارات العربية املتحدة (حتى كتابة هذه ال�سطور) ،مد ِّبج ًا االلتما�س تلو االلتما�س لل�سماح
له بالعودة �إىل م�صر ،لكن هذا بقي حرث ًا يف الرمال.
ميكن تف�سري هذه الإجراءات الراف�ضة لت�س ُّي�س رجال الأعمال بعدد من الأ�سباب� :إذ رمبا
اعتقد النظام اجلديد املدعوم من اجلي�ش �أن الدور ال�سيا�سي له�ؤالء� ،أو حتى ظهورهم البارز
�أمام الر�أي العام ،قد اليكون مقبو ًال �شعبي ًا لأنه يعيد �إىل اجلمهور ذكريات الربملان واحلزب
الوطني الدميقراطي واحلكومة التي كان ي�سيطرون عليها جميع ًا يف عهد مبارك .ورمبا لهذا
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ال�سبب �أي�ض ًا مل ي�ؤ�س�س ال�سي�سي حزب ًا ر�سمي ًا ،لأنه خ�شي �أن يكون هذا الكيان ال�سيا�سي نقطة
جذب للمح�سوبيات والف�ساد ،ما�سي�سىء �إىل �سمعته كرئي�س.
ثمة تف�سري �آخر هو بب�ساطة فقدان الثقة .فكبار رجال الأعمال يف عهد مبارك انتموا �إىل
�شبكات تختلف عن تلك التابعة لنظام ال�سي�سي .ثم هناك تف�سري ثالث يقول �إن ال�سي�سي �أراد
جت ّنب �أي معار�ضة حمتملة من برملان وحزب ي�سيطر عليهما رجال الأعمال.
لكن ،ومرة �أخرى ،اال�ستثناء هنا كان جنيب �ساوير�س وحزبه امل�صريني الأحرار .فاحلزب
ح�صد نحو  10يف املئة من املقاعد الربملانية يف انتخابات  ،2015ما جعله �أحد �أكرب الكتل يف
هيئة ت�شريعية ُمفتّتة للغاية .وثمة دالئل على �أن النظام املدعوم من اجلي�ش مل ير هذا التطور على
نحو ايجابي� ،إذ لوحظ �أن حزب امل�صريني الأحرار �أُبقي خارج كتلة دعم م�صر املوالية لل�سي�سي.
وقد اتهم رئي�س هذه الكتلة الربملانية اجلديدة املوالية للنظام �ساوير�س با�ستخدام �أمواله لإغراء
�سيا�سيني م�ستقلني باالن�ضمام �إىل حزبه ،كي تكون له �أغلبية مت ّكنه من ت�شكيل احلكومة 52.ويف
�أواخر كانون الأول/دي�سمرب � ،2016أُب ِع َد �ساوير�س عملي ًا عن حزب امل�صريني الأحرار الذي
� ّأ�س�سه وم ّوله منذ العام  ،2001حني �ألغى احلزب جمل�س الأمناء الذي كان �ساوير�س ع�ضو ًا
فيه .وقد اعتُربت هذه اخلطوة انقالب ًا داخلي ًا ّ
نظمته �أجهزة الأمن امل�صرية للحد من النفوذ
ال�سيا�سي لهذا الأخري 53.وقال �أحد قادة هذه احلملة �إن اجلمعية العامة للحزب اتخذت قرارها
لأن �ساوير�س رف�ض التقارب مع ال�سلطاتّ ،
وف�ضل الت�شديد على دور احلزب كقوة معار�ضة يف
54
الربملان.

�إخ�ضاع القطاع اخلا�ص خلطط الدولة

كان امللمح الثاين للتفاعل بني الدولة وبني رجال الأعمال النافذين بعد متوز/يوليو  ،2013هي
جهود اجلي�ش لدفع ال�شركات الكربى �إىل ممار�سة دور خا�ضع �إىل توجهات القيادة ال�سيا�سية .ظهر
هذا بجالء حني تو ّقع منهم اجلي�ش امل�ساهمة مالي ًا يف امل�شاريع الكربى وخطط التنمية .هكذا كان
احلال ،حني حثّ ال�سي�سي ال�شركات اخلا�صة الكربى على امل�ساهمة يف «�صندوق حتيا م�صر» .هذا
ال�صندوق �أُطلق يف �أواخر  2014بعد انتخاب ال�سي�سي رئي�س ًا بهدف جمع  100مليار جنيه م�صري
( 5.4مليار دوالر) لتمويل م�شاريع الإن�شاءات العامة 55.لكن ،حتى نهاية  ،2016مل يكن ال�صندوق
قد جمع �أكرث من  6مليارات جنيه م�صري ( 324مليون دوالر) ،على رغم احلمالت املك ّثفة والدعم
الرئا�سي .وهذا �أ�شعل توتر ًا بني القيادة ال�سيا�سية وبني ال�شركات الكربى التي خاطبها الرئي�س
56
مرار ًا وتكرار ًا ،خا�صة يف العام  2015حني كانت توقعات التربعات التزال عالية.

دعم ا�ستثمار ال�شركات وخلق فر�ص العمل

�أما امللمح الثالث يف العالقات بني ال�شركات الكربى والدولة ،بعد توليّ ال�سي�سي �س ّدة الرئا�سة،
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فتم ّثلت يف موا�صلة بذل اجلهود لت�شجيع ال�شركات ،الكبرية منها وال�صغرية على ال�سواء ،على
اال�ستثمار يف االقت�صاد وخلق فر�ص عمل يف �أعقاب التباط�ؤ االقت�صادي الذي تلى انتفا�ضة
العام  .2011و ُيعترب ذلك مبثابة تكرار ل�سلوك كل من املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة والإخوان
امل�سلمني .وا�ستتبع ذلك خلق مناخ م� ٍؤات للم�ستثمرين ،من خالل منحهم �شتّى �أنواع ال�ضمانات
وحماية حقوق امللكية اخلا�صة.
ع�شية م�ؤمتر �شرم ال�شيخ جلذب اال�ستثمار يف �آذار/مار�س � ،2015أقدمت احلكومة على
ون�ص الت�شريع اجلديد على تقدمي جمموعة متن ّوعة
تعديل قانون ا�ستثمار ال�صادر يف ّ .1997
من احلوافز والتخفي�ضات ال�ضريبية والإعفاءات �إىل امل�ستثمرين املحليني والأجانب .ومع
بداية العام  ،2017كان يجري حت�ضري قانون جديد لتقدمي املزيد من احلوافز وال�ضمانات
�إىل امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص .و�أعقب هذان املر�سومان قوانني �أخرى �صدرت �سابق ًا عن
النظام املدعوم من اجلي�ش يف  2013و 2014لو�ضع ح ّد لعدم اليقني االقت�صادي الذي ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على اال�ستثمار.
على �سبيل املثال� ،صدر مر�سوم رئا�سي للعام  2014يحد من احلاالت التي ميكن معها الطعن
أرا�ض مملوكة للدولة �أو
على العقود العامة �أمام الق�ضاء الإداري � -سواء كانت تتعلق ب�شراء � ٍ
�شركات القطاع العام املخ�صخ�صة �أو غريها من الأ�صول 57.-وقد كان هذا م�صدر ًا رئي�س ًا من
م�صادر ا�ضطراب عالقات امللكية اخلا�صة لكبار امل�ستثمرين منذ عهد مبارك ،ومن �أبرز هذه
أرا�ض :الأول مع جمموعة طلعت م�صطفى التي كانت قد ا�شرتت
الق�ضايا ف�سخ ْ
عقدي تخ�صي�ص � ٍ
الأر�ض لتطوير م�شروع «مدينتي» ال�سكني يف العام  ،2009والثاين مع رجل الأعمال ال�سعودي
الأمري الوليد بن طالل الذي ُمنح مايعادل � 100ألف فدان يف ال�صحراء الغربية بالقرب من
خليج تو�شكي ال�ست�صالح الأرا�ضي 58.ويف احلالتني ،اختارت احلكومة �إعادة منح الأر�ض �إىل
امل�ستثمر ْين نف�سيهما مبوجب عقود جديدة �ص ّورتها احلكومة على �أنها �أكرث توازن ًا 59.وقد ّمت
الطعن بهذه العقود �أمام املحاكم الإدارية ،لكن ما �أن �صدر مر�سوم العام � ،2014أُقفلت جميع
هذه الق�ضايا.
منذ عهد مبارك ،كانت هذه التحديات م�صدر غمو�ض بالن�سبة �إىل حقوق امللكية اخلا�صة.
تن�ص على خ�صخ�صة �شركات مملوكة للدولة ،و�شمل بع�ضها
و ّمت �إبطال عدد من العقود التي ّ
م�ستثمرين عرب ،مع الإ�شارة �إىل �أن هذا املنحى �ساد ب�شكل كثيف عقب انتفا�ضة العام .2011
مع ذلك ،بعد متوز/يوليو  ،2013حاول النظام املدعوم من اجلي�ش �إبطال هذه الطعون �أمام
60
املحكمة الإدارية.
بيد �أن حماوالت احلكومة لطم�أنة ال�شركات الكربى ،مل حتقق حماوالت احلكومة لطم�أنة ال�شركات الكربى،
املحلية والأجنبية على ال�سواء ،وحت�سني مناخ الأعمال مل املحلية والأجنبية على ال�سواء ،وحت�سني مناخ الأعمال
حتقق �سوى جناح حمدود حتى الآن .و�إذا نظرنا �إىل الأرقام� ،سوى جناح حمدود.

28

أكبر من أن تسقط :الشركات الكُ برى املصرية بعد ثورة

2011

جند �أن �إجمايل اال�ستثمارات ،الذي ُيقا�س كن�سبة مئوية من �إجمايل تكوين ر�أ�س املال يف الناجت
املحلي الإجمايل ،بلغ  14.2يف املئة يف العام  ،2015باملقارنة مع  19.5يف املئة يف العام ،2010
�أي قبل االنتفا�ضة 61.كما �أن �صايف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،الذي ُيقا�س كن�سبة مئوية من
الناجت املحلي الإجمايل ،مل َ
يتعاف �أي�ض ًا� ،إذ هبط من  5.8يف املئة يف العام � 2009إىل  2.1يف
62
املئة يف العام .2015
ميكن تف�سري ا�ستجابة امل�ستثمرين ال�ضعيفة بعدد من العوامل التي ت�شمل :نق�ص ًا يف العمالت
الأجنبية ،ما دفع باقت�صاد البالد �إىل الدخول يف دوامة من النمو املتدين والت�ضخم املرتفع؛
وانحدار ًا يف �أ�سعار النفط �أ ّدى �إىل و�ضع ح ّد لال�ستثمارات اخلليجية؛ بالإ�ضافة �إىل التباط�ؤ
االقت�صادي العاملي ،والغمو�ض حيال ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية للحكومة .وبعبارات �سيا�سية،
ميكن �شرح ذلك بغياب القنوات الر�سمية وغري الر�سمية للتوا�صل وتن�سيق ال�سيا�سات التي كانت
قائمة �سابق ًا بني الدولة وبني كبار رجال الأعمال يف عهد مبارك ،وبخا�ص ٍة خالل العقد الأخري
من واليته.

زيادة الدور االقت�صادي للجي�ش

برز اجتاه رابع يف العالقات بني الدولة وال�شركات اخلا�صة الكربى بعد خلع مر�سي ،مت ّثل
بالدور املتنامي للجي�ش وال�شبكات املرتبطة به يف الن�شاط االقت�صادي .فمنذ نهاية �سبعينيات
القرن املن�صرم ،بد�أ اجلي�ش انخراطه يف الإنتاج االقت�صادي املدين .و ّمت مبوجب مر�سوم
جمهوري يف العام  1979ت�أ�سي�س جهاز م�شروعات اخلدمة الوطنية التابع للقوات امل�سلحة،
التو�سع اجللي لدور اجلي�ش
والذي ميتلك حالي ًا � 21شركة تعمل يف خمتلف القطاعات 63.لكن ّ
برز منذ �سيطرة اجلي�ش على ال�سلطة يف منت�صف  ،2013حني �أقدمت ال�شركات التابعة للجي�ش،
�سواء كانت مملوكة جلهاز م�شروعات اخلدمة الوطنية �أو لهيئات ع�سكرية �أخرى ،على تو�سيع
�أن�شطتها �إىل ح ّد كبري ودخول قطاعات اقت�صادية جديدة ،مبا فيها الإ�سكان ،وتربية الأ�سماك،
64
وت�صنيع اللقاحات وحليب الر�ضع ،وحتى التعليم.
كان للجي�ش ،بعد �أن �أطلق ال�سي�سي مبادرة كربى يف العام  2014لزيادة الوحدات املتاحة
للإ�سكان االجتماعي ،دور حموري ،من خالل ذراعه الهند�سية ،يف ت�سليم الوحدات ال�سكنية
بالتعاون مع وزارة الإ�سكان .فقد �س ّلم � 145ألف وحدة يف �أيار/مايو  ،2016وك ّلفته الوزارة ببناء
65
يتم ت�سليمها خالل العام .2017
� 145ألف وحدة �أخرى على �أن ّ
كما لعبت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف بناء الطرقات ،و ُك ّلفت وزارة الدفاع بعدد كبري
من م�شاريع بناء الطرق بني العامينْ  2015و� ،2016شملت ت�شييد الطريق الدائري الإقليمي
اجلديد الذي يربط مدن دلتا النيل ،وبناء طريق القاهرة العني ال�سخنة ،وتطوير طريق القاهرة
الإ�سماعيليةُ .يذكر �أن اجلي�ش كان �شارك �أي�ض ًا يف تو�سعة طرق �سريعة رئي�سية �أخرى ،ويف
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تطوير البنى التحتية للطرق.
كان لتعزيز دور اجلي�ش االقت�صادي انعكا�سات ملحوظة على العالقة بني الدولة وال�شركات
الكربى� ،إذ �أ ّدى �إىل �إعادة ت�شكيل �شبكات املح�سوبية التي كانت موجودة يف عهد مبارك.
فمنذ العام  ،2013تعاقدت الدولة ب�شكل �أ�سا�سي ،ويكاد
يكون ح�صريا ،مع ال�شركات التابعة للجي�ش ،عازل ًة بذلك منذ العام  ،2013تعاقدت الدولة ب�شكل �أ�سا�سي ويكاد
ً
عازلة
ال�شركات اخلا�صة الكبرية عن العديد من عقود امل�شرتيات يكون ح�صري ًا مع ال�شركات التابعة للجي�ش،
67
العامة .وازدادت ح ّدة املناف�سة على الأرا�ضي اململوكة بذلك ال�شركات اخلا�صة الكبرية عن العديد من عقود
للدولة حينما دخلت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�شركاتها على خط امل�شرتيات العامة.
قطاع التنمية العقارية ،يف الدرجة الأوىل ،من خالل م�شروع
�إن�شاء العا�صمة الإدارية اجلديدة �شرق القاهرة .ويف العام
خ�ص�ص مر�سوم جمهوري � 16ألف فدان جلهاز م�شروعات �أرا�ضي القوات امل�سلحة،
ّ ،2016
وهو الوكالة الع�سكرية امل�س�ؤولة عن �إدارة الأرا�ضي التي متلكها القوات امل�سلحة ،من �أجل تطوير
العا�صمة اجلديدة يف امل�ستقبل .ومنح املر�سوم اجلي�ش �أي�ض ًا حق ت�أ�سي�س �شركات تهدف للربح
68
وبال�شراكة مع �شركات م�صرية �أو �أجنبية خا�صة.
واملخ�ص�صة لإقامة م�شاريع ا�ستثمارية
يجري حتويل العقود العامة والأرا�ضي اململوكة للدولة
ّ
رجح �أن يحمل هذا
تدريجي ًا �إىل هيئات و�شركات تابعة للجي�ش ،مايزيد ح�ص�صها ال�سوقية .و ُي ّ
الأمر �آثار ًا �إيجابية ،وغري مق�صودة يف الغالب ،على االقت�صاد ال�سيا�سي لل�شركات اخلا�صة
الكربى ،عرب تفكيك عالقات التبعية القدمية التي كانت تربطها بالدولة ،والتي انت�شرت على
نطاق وا�سع بعد �أن �أطلقت م�صر عملية التح ّول �إىل اقت�صاد ال�سوق يف منت�صف ال�سبعينيات.
هم�ش بالكامل ال�شركات الكربى يف منح عقود
لكن �إعادة ت�شكيل �شبكات املح�سوبية مل ُت ِّ
امل�شرتيات العامة� .إذ ظ ّل النظام املدعوم من اجلي�ش ينظر �إىل ال�شركات الكبرية املتخ�ص�صة
يف قطاعات معينة ،حتديد ًا ،على �أنها �أ�سا�سية والغنى عنها لتحقيق م�شاريعه ال ُكربى .وكانت
النتيجة �أن ُمنحت بع�ض هذه امل�شاريع �إىل �شركات مثل «ال�سويدي �إليكرتيك» و�شركة �أورا�سكوم
للإن�شاء وال�صناعة .و ُتعترب �شركة ال�سويدي �أكرب منتج للكابالت الكهربائية يف م�صر وال�شرق
الأو�سط� ،إذ بلغت �إيراداتها  19مليار جنيه م�صري ( 1.1مليار دوالر) يف العام  .2015وقد مت
التعاقد مع �شركة �أورا�سكوم للإن�شاء وال�صناعة ،التي بلغت �إيراداتها ال�سنوية  48مليار جنيه
م�صري ( 2.7مليار دوالر) 69يف العام  ،2014لبناء املقر اجلديد لوزارة الداخلية يف العا�صمة
الإدارية اجلديدة بتكلفة مليار جنيه م�صري ( 53.1مليون دوالر) 70،و�أي�ض ًا حلفر �ستة �أنفاق
حتت قناة ال�سوي�س .ومن املُلفت �أن التوتّر الذي ي�شوب العالقة بني النظام وعائلة �ساوير�س مل
ُيلق بظالله على �آفاق التعاون الرا�سخ منذ ردح طويل من الزمن بني الدولة و�شركة �أورا�سكوم،
ومل يعرقل تنفيذ م�شاريع الأعمال العامة.
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على العموم ،بقي النظام م�ص ّر ًا ،يف ال�سنوات التي �أعقبت حيازة اجلي�ش لل�سلطة يف متوز/
يوليو  ،2013على عدم ال�سماح للقطاع اخلا�ص الكبري ورجال الأعمال املالكني له باال�ضطالع
بدور �سيا�سي مبا�شر� ،أو حتى ب�أن ي�ؤ ّثروا يف عملية �صوغ ال�سيا�سات االقت�صادية .والتزال جذوة
التوتر مت� ّأججة بني ال�شركات الكربى والدولة ،نظر ًا �إىل النفوذ الكبري الذي تتمتع به ال�سلطة
التنفيذية ،ف�ض ًال عن غياب التمثيل الر�سمي وغري الر�سمي مل�صالح ال�شركات ال ُكربى يف النظام،
ناهيك عن منح املزيد من العقود العامة �إىل �شركات مملوكة للجي�ش .وقد ح ّد فقدان الثقة بني
الطرفني من مقدار جتاوب رجال الأعمال مع املبادرات التي �أطلقتها احلكومة ،و�أثار ال�شكوك
حيال م�ستقبل العالقة بني ال�شركات الكربى والدولة.

خامتة :ما م�ستقبل
ال�شركات الكربى يف م�صر؟
منذ اندالع االنتفا�ضة امل�صرية يف العام  ،2011ت�شهد العالقات بني ال�شركات الكربى اخلا�صة
والدولة حت ّوالت عميقةُ ،يحتمل �أن تخ ّلف تداعيات وا�سعة النطاق على م�ستقبل االقت�صاد
ال�سيا�سي يف م�صر .وعند هذا املنعطف املحفوف باملخاطر الذي ت�شهده البالدُ ،ت�سهم الأزمة
االقت�صادية الراهنة وعملية �إعادة بناء ال�سلطة ال�سيا�سية يف �أعقاب ثورة يناير وما تالها من
تطورات ،يف �إعادة ر�سم معامل العالقة بني ال�شركات اخلا�صة ال ُكربى والدولة.
مت ّيزت هذه العالقة بثالث �سمات رئي�سية� .أو ًال ،ت�ضا�ؤل الدور ال�سيا�سي لرجال الأعمال الذين
كانوا نافذين يف عهد نظام مبارك ،وكذلك تراجع قدرتهم على الت�أثري يف �صوغ ال�سيا�سات
العامة للدولة وتطبيقها .ثاني ًا ،مت تدريجي ًا ا�ستبعاد ال�شركات اخلا�صة الكربى من التما�س الريع
ومن �شبكات املح�سوبية ،ل�صالح �شخ�صيات جديدة مق ّربة من النظام املدعوم من اجلي�ش.
بثقل
ثالث ًا ،وعلى الرغم من االنتكا�سات التي تك ّبدتها ال�شركات الكربى� ،إال �أنها التزال تتمتع ٍ
اقت�صادي كبري و ُتعترب �أ�سا�سية لتعايف االقت�صاد امل�صري.
تلعب هذه ال�شركات دور ًا بارز ًا يف حتريك عجلة النمو االقت�صادي وزيادة حجم ال�صادرات
أم�س احلاجة �إليها .وهي ُت�سهم
وتعزيز قطاع ال�سياحة ،مايو ّفر العملة ال�صعبة التي ُتع ّد البالد يف � ّ
�أي�ض ًا يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وتطوير التقنيات العالية و�إنعا�ش القطاعات التي
تتط ّلب ر�ؤو�س �أموال كبرية ،ما ي�ؤ ّدي �إىل خلق فر�ص العمل .متار�س هذه ال�شركات ت�أثري ًا كبري ًا
بلد ذي كثافة �سكانية عالية مثل م�صر .لذا ،من ال�ضروري
وحيوي ًا على اال�ستقرار االجتماعي يف ٍ
�سوي وحت ّقق
ب�شكل ّ
�أن ته ّيئ احلكومة الظروف املالئمة لل�شركات اخلا�صة الكربى كي تعمل ٍ
االزدهارّ ،
بغ�ض النظر عن نفوذها ال�سيا�سي املبا�شر.
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يف غ�ضون ذلك� ،أ�صبحت ال�شركات الكربى امل�صرية �أكرث
وعي ًا للمخاطر الكبرية التي قد تنجم عن التقارب على نحو �أ�صبحت ال�شركات الكربى امل�صرية �أكرث وعي ًا للمخاطر
وثيق للغاية مع ال�سلطة ال�سيا�سية ،وعن ممار�سة نفوذ وا�ضح التي قد تنجم عن التقارب على نحو وثيق للغاية مع
على ال�سيا�سات العامة لتحقيق م�صالح حم ّددة .وقد �ش ّكل ال�سلطة ال�سيا�سية ،وعن ممار�سة نفوذ وا�ضح على
التمازج والتداخل بني ال�سلطة العامة والرثوات اخلا�صة ال�سيا�سات.
خالل العقد الأخري حلكم مبارك� ،أحد العوامل الرئي�سة
يف �شنّ حملة عنيفة على العديد من رجال الأعمال النافذين وحماكمتهم يف �أعقاب الإطاحة
مببارك .وقد يدفع هذا الوعي يف ال�سنوات املُقبلة ال�شركات الكربى �إىل ح�صر نفوذها ون�شاطها
ال�سيا�سي يف جمال متثيل م�صالح القطاع – �سواء جمعيات رجال الأعمال �أو غرف التجارة
وال�صناعة  -بد ًال من ال�سعي �إىل تب ّو�ؤ منا�صب وزارية �أو برملانية.
على الرغم من �إعادة ت�شكيل �شبكات املح�سوبية ل�صالح م�ستفيدين جدد� ،إال �أن ال�شركات
�ستبدل ب�شركات جديدة .فبف�ضل حجمها الهائل
الكربى التي ا�ستفادت يف عهد مبارك لن ُت َ
و�شبكة عالقاتها العاملية الوا�سعة� ،أثبتت هذه ال�شركات �أنها قادرة على البقاء واال�ستمرار،
على الرغم من ا�ستبعادها من املالذات وامل�صادر الريعية بعد العام  .2011لذلك ،قد تن�ش�أ
طبقة جديدة من ال�شركات التي حتظى بعالقات جيدة مع الو�سط ال�سيا�سي ،لتن�ضم �إىل قافلة
ال�شركات القدمية الرا�سخة ،وقد تتعاي�ش مع ًا لفرت ٍة من الزمن .لكن ظهور �شبكات من ال�شركات
اجلديدة التي تتمتع بعالقات جيدة مع النظام احلايل وبالقدرة على الو�صول �إىل م�صادر الريع
وال�سلطة ،قد يفاقم التوتر بينها وبني ال�شركات الكربى القائمة منذ عهد مبارك .وقد يدفعها
ذلك �إىل اعتماد �أجندة ت�ضع يف �صلب �أولوياتها تعزيز ال�شفافية ،واعتماد مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
للجميع ،واحل ّد من ّ
تدخل الدولة يف ال�ش�ؤون االقت�صادية .لكن من ال�سابق لأوانه معرفة ما �إذا
�سيتح ّقق ذلك على وجه اليقني.
لكن ،وكيفما جرت الأمور ،ف�إن املفارقة الكامنة يف الو�ضع الراهن – واملتم ّثلة يف اعتبار
كربيات ال�شركات اخلا�صة من عهد مبارك �أ�سا�سية للنهو�ض باالقت�صاد امل�صري ،فيما قدرتهم
على الت�أثري يف �سيا�سات البالد مق ّيدة وحمدودة – قد ت�صبح �ضعيفة وواهنة على نحو ّ
مطرد.
�إذ �سيت�ضاءل اعتماد ال�شركات الكربى على العالقات ال�سيا�سية لتحقيق الربح واحل�صول على
�سيح�صنها
الريع وح�ص�ص يف ال�سوق .فم�سار بع�ضها املتجاوز للجن�سية �سيح�صنها نحو متزايد
ّ
�ضد اال�ضطرابات التي تعتمل يف البالد ،و�سيبد�أ رجال الأعمال النافذون با�ستغالل الت�أثري
الذي متار�سه �شركاتهم على االنتعا�ش االقت�صادي لتحقيق �أجنداتهم اخلا�صة .وفيما تتواىل كل
رجح �أن يتعاظم دور ال�شركات الكربى �أكرث ف�أكرث.
هذه التطوراتُ ،ي ّ
لكن حتى يتم ّكن رجال الأعمال من حتديد �إطار تعاملهم مع الدولة ،ال ب ّد من تدارك املخاطر
التو�صل �إىل فهم �أ�شمل
التي كانت مرت ّب�صة بهذه العالقة يف ال�سابق .وهذا يتط ّلب �أي�ض ًا
ّ
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للطرق التي ي�ستطيع من خاللها القطاع اخلا�ص – وال�شركات الكربى حتديد ًا – البناء على
م�ساهماته يف االقت�صاد امل�صري والإفادة منها ،بعيد ًا عن ممار�سات املحاباة واملح�سوبية التي
�سي�صب يف �صالح
كانت م�ستفحلة يف ال�سابق� .إن بناء عالقة �أكرث توازن ًا بني ال�شركات والدولة
ّ
اجلانبني مع ًا ،و�سيح ّثهما على بلورة �أطر م�ؤ�س�سية ت�ستند �إىل �أ�س�س التعاون امل�شرتك .و�سيجني
االقت�صاد امل�صري حتم ًا ثمار ذلك.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي
القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من
خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف
مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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