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مقدمة
ّ
استخدمت الشركات العسكرية المصرية والتركية االمتيازات المؤسسية الممنوحة لها
للسيطرة على اقتصادات بلديهما ،لكن مع وجود اختالفات رئيسية ،حيث تُ دار
الشركات العسكرية في تركيا بشكل مركزي ،بينما تستخدم مصر العديد من التكتالت
المختلطة والمعقدة.
خالل السنوات األخرية ،ات ّبعت املؤسسات العسكرية الرتكية واملرصية مسارات متباينة يف بلديها .فبعد عقو ٍد عدة من السيطرة الكاملة
أو الجزئية عىل الحكومة ،أصبح الجيش الرتيك اليوم مه ّمشاً إىل ٍ
حد كبري يف املجال سيايس .وعىل النقيض من ذلك ،وبعد فرتات إقصاء
من السلطة ،أحكم الجيش املرصي قبضته عىل الدولة يف الوقت الراهن .لكن ،وعىل الرغم من هذه التباين ،فإن كال املؤسستني
العسكريتني فاعلتان اقتصاديتان قويتان داخل دولتيهام .فقد قامتا باستحداث مؤسسات اقتصادية مدنية عديدة عىل مدى عقود أدت
إىل سيطرة هذه املؤسسات عىل قطاعات مهمة ،من خالل االستفادة من نفوذها السيايس واالمتيازات القانونية والتنظيمية الخاصة
برشكاتها والفرص التي يوفّرها تحرير السوق.
متثّل تركيا أحد أقدم األمثلة عىل التدخّل العسكري املبارش يف االقتصاد املدين .فقدبدأت الرشكات العسكرية الرتكية يف الستينيات من
القرن املايض بإنشاء صندوق تقاعد إجباري لتوفري رأس املال لرشكة قابضة كبرية اسمها أوردو ياردميالسام Ordu Yardımlaşma
 .)Kurumu (OYAKتسيطر رشكة ( )OYAKحالياً عىل ما يقارب  20مليار دوالر يف األصول وعىل عرشات من الرشكات الرئيسة
والفرعية التي تستثمر يف الحديد والصلب واألسمنت ،وكذلك يف قطاعات السيارات والتمويل والخدمات اللوجستية والطاقة .يف املقابل،
وبعد فرتة وجيزة من حدوث ذلك األمر يف تركيا ،دخل الجيش املرصي االقتصاد املدين يف أوائل الثامنينيات من القرن املايض ،وهو اآلن
نشط يف كل قطاع اقتصادي تقريباً يف البالد ،مبا يف ذلك الحديد والصلب واألسمنت ،والسيارات والتمويل والخدمات اللوجستية ،والبناء
والزراعة التجارية وتجهيز األغذية ،وإدارة الفنادق واألجهزة املنزلية وتجارة البرتول وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم وقطاعات األمن
الخاصة .وعىل الرغم من تحرير كلٍ من االقتصادين الرتيك واملرصي إسمياً ،إال أن رشكاتهام العسكرية تتمتع عملياً مبزايا قانونية ومالية
كبرية وتشارك يف مامرسات احتكارية.
جذر هذه القوة االقتصادية يكمن يف شكل الدولتني الرتكية واملرصية ،اللتني تشكلت مؤسساتيهام بحركات ثورية بعد االستعامر بقيادة
ضباط عسكريني .وقد خلق هذا التأثري يف العمليات املبكّرة لبناء الدولة إرثاً قامت القوات املسلحة من خالله برتجمة النفوذ السيايس
إىل قوة اقتصادية .ففي تركيا ،بدأ الجيش يف تطوير مؤسسات تجارية مدنية مبارشة بعد انقالب ناجح يف العام  .1960ويف مرص ،أدى
ترسيح الجيش بعد معاهدة السالم مع إرسائيل العام  1979إىل دفع الرئيس آنذاك أنور السادات لدعم دخول الجيش إىل عرين التجارة
املدنية.
لذلك ،تط ّور الرشكات العسكرية يف كل من تركيا ومرص ،ال ينفصل عن القوة السياسية التي متتلكها قواتهام املسلحة ،وإن مل يكن مرتبطاً
بشكل كامل بها .أنشأت القوات املسلحة الرتكية رشكة ( )OYAKيف العام  ،1961وقامت بتوسيع نطاقها بعد انقاليب  1971و ،1980ثم
فعلت ذات األمر مرة أخرى حيث اكتسبت نفوذا ً سياسياً يف التسعينيات من القرن املايض .وعىل الرغم من عقدين من حكم حزب
العدالة والتنمية ( ،)AKPإال أن تهميش الجيش الرتيك من السياسة مل يؤثر سلباً عىل رشكة ( .)OYAKفهي ال تزال واحدة من أكرب
الرشكات القابضة لرأس املال يف البالد.
بدأ دخول القوات املسلحة املرصية إىل االقتصاد املدين يف السبعينيات من القرن املايض ،عندما أعطى السادات األولوية للمؤسسات
الخاصة للتنمية التي تقودها الدولة ،ما أدى إىل تهميش القوات املسلحة .يف الثامنينيات ،أعطى دور الجيش كوسيط يف عهد الرئيس
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آنذاك حسني مبارك موطئ قدم له يف مختلف جوانب االقتصاد ،وقام الرئيس عبد الفتاح السييس بتوسيع هذا الدور فمنح الجيش
مركزا ً مهيمناً يف االقتصاد املرصي منذ العام .2013
استفاد الجيشان من تحرير السوق .فقد استخدم الجيش الرتيك خطاباً قومياً يف الستينيات لطرح نفسه كالعب رئيس يف التصنيع
واستبدال الواردات ،لكن عندما انتقلت تركيا نحو االقتصاد النيوليربايل يف الثامنينيات ،ع ّدل الجيش خطابه لالستفادة من بيع أصول
الدولة وتوليد مصادر جديدة لالستثامر ،وأصبحت رشكة ( )OYAKالعباً رئيساً يف الصناعة والتمويل .وباملثل ،طرح الجيش املرصي
أنشطته التجارية يف االقتصاد املختلط يف الثامنينيات وق ّدم خطاباً قومياً حول املساهمة يف التحديث والتطوير .وعندما بدأت مرص يف
بيع األصول العامة وإزالة الحامية التجارية واملالية يف التسعينيات من القرن املنرصم والعقد األول من القرن الحايل ،أدرج الجيش رشكاء
جددا ّ من القطاع الخاص للحفاظ عىل نفوذه يف القطاعات املحررة حديثاً.
يف حني أن الحالتني تتقاسامن العديد من أوجه التشابه ،إال أنهام ال يزاال مختلفني يف نوا ٍح رئيسة ،خاصة يف عالقتهام بالصناعة الدفاعية.
ففي تركيا ،تعترب رشكة ( )OYAKمنفصلة متاماً ومستقلة عن تصنيع األسلحة وال تستثمر يف اإلنتاج الدفاعي .لكن يف مرص ،ظهرت
الرشكات العسكرية ألول مرة من الصناعة الدفاعية املحلية ،واليوم غالباً ما تدعم املؤسسات الصناعية العسكرية أنشطة الجيش
التجارية املدنية وتك ّملها.
اختالف آخر بني الحالتني يكمن يف اإلدارة والعمل .ففي تركيا ،تعترب ( )OYAKرشكة قابضة مركزية ومؤسسية للغاية يديرها تكنوقراط،
غالباً ما يكون ضباط عسكريون أعضاء يف مجلس اإلدارة ،لكن تأثريهم ضئيل يف إدارة الرشكات التابعة لـ ( .)OYAKباإلضافة إىل ذلك،
فإن جميع العامل واملوظفني يف مصانع ورشكات الخدمات التابعة لرشكة ( )OYAKهم من املدنيني .ويف حني أن تركيا لديها نظام
تجنيد إجباري ،إال أن الجنود ال يعملون يف املصانع التي متتلكها رشكة ( .)OYAKيف املقابل ،متتلك القوات املسلحة املرصية وتشغّل
العديد من التكتالت املختلطة التي تفتقر إىل آليات اإلدارة املركزية أو التنسيق األسايس ،ما يؤدي إىل االزدواجية وقلة استخدام األصول.
ويشكّل الضباط النشطون واملتقاعدون اإلدارة العليا يف هذه التكتالت ،مع وجود تكنوقراط مدنيني يكونون الطبقات اإلدارية الدنيا.
عالو ًة عىل ذلك ،يعمل مئات اآلالف من املجندين املرصيني يف الرشكات العسكرية.
تؤدي هذه االختالفات يف اإلدارة إىل تباينات كبرية يف توليد الربح والحصول عىل رأس املال االستثامري ،عىل الرغم من االمتيازات واملزايا
التي يتمتع بها كال الجيشني .تعتمد رشكة ( )OYAKعىل االستقطاعات اإللزامية للمعاشات التقاعدية والعوائد املتوقعة لتسهيل
التخطيط االسرتاتيجي طويل األجل ،ما يسمح لها بالنمو لتصبح واحدة من أكرب التكتالت يف البالد .وعىل النقيض من ذلك ،يع ّوض
الجيش املرصي نقص اإليرادات بالضغط عىل البنوك العامة لتوفري التمويل أو إلزام الرشكاء التجاريني املحليني واألجانب بقبول رشوط
ذات فائدة أقل .ومع ذلك ،يتم ّيز كال االقتصادين العسكريني بالحصانة العامة من التدقيق املستقل أو املساءلة العامة ،عىل الرغم من
أن الهيكل التنظيمي الغامض للصناعة العسكرية املرصية وغياب املديرين املحرتفني يجعل املساءلة صعبة بشكل مضاعف هناك.
عىل الرغم من هذه االختالفات ،أسفرت اسرتاتيجيات التجارة العسكرية يف مرص وتركيا عن هياكل دامئة تعزز أولوية السياسة
العسكرية يف كال الدولتني .يتناول هذا املوجز املقارن مثانية جوانب لالقتصاد السيايس للمؤسسات التجارية العسكرية يف تركيا ومرص:
التطور التاريخي ،واألسس واالمتيازات القانونية ،وحجم وقطاعات االستثامر ،والهيكلية واإلدارة ،والعمل والتمويل ،وتوزيع األرباح
والظروف السياسية الحالية ،والتدقيق والرقابة العامة ،والعالقة مع الصناعة الدفاعية .تسلط هذه املقارنة الضوء عىل الكيفية التي تم
فيها ترجمة تاريخ االمتياز والتأثري السيايس إىل وجود جيش يف كال البلدين استفاد من تحرير السوق للسيطرة عىل االقتصاد ،وإن كان
ذلك بوجود إدارة مركزية تكنوقراطية يف تركيا ،وتكتالت واسعة النطاق مملوكة للجيش يف مرص.
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تركيا
التطور التاريخي
تأسست رشكة ( )OYAKيف العام  1961كصندوق تقاعدي ألفراد القوات املسلحة .ففي أعقاب انقالب العام  ،1960مل يصدر املجلس
العسكري دستورا ً جديدا ً مل يسيطر عىل االنتخابات الربملانية وحسب ،بل حاول أيضاً تحسني الظروف املعيشية للضباط العسكريني .كان
للجيش هدفني يف إنشاء رشكة ( :)OYAKاألول يتعلّق بهيئة الضباط نفسها :تحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية ألعضاء الصندوق
بعد أن تدهورت يف الخمسينيات ،من أجل جعل األعضاء «قادرين عىل بناء حياة مالمئة لوضعهم االجتامعي» 1.الهدف الثاين مرتبط
يتغي هذان الهدفان الرئيسيان منذ ذلك الحني .وقد
باالقتصاد الوطني :توفري رأس املال للتنمية الوطنية 2.من الناحية اللفظية ،مل ّ
أشادت البريوقراطية االقتصادية وكذلك املثقفني يف الستينيات بإنشاء رشكة ( )OYAKكعالج ملشكلة االفتقار إىل رأس املال الكايف لدعم
الضباط .والحقاً ،منت رشكة ( )OYAKلتصبح واحدة من أكرب الرشكات يف البالد ،واعتربت النخب التجارية أن التعاون مع رشكة
( )OYAKهو شكل من أشكال التحالف بني الربجوازية والجيش ،وسعت لالستفادة من االندماج املبارش للجيش الرتيك يف االقتصاد.
تغيت مصالح رشكة ( )OYAKاالستثامرية مع التحوالت يف االقتصاد الرتيك ،مستفيدة دامئاً من السياسات االقتصادية
عىل مدار عقودّ ،
الجديدة ،وتوجهت مساراتها االستثامرية نحو تراكم رأس املال .حتى العام  ،1980لعبت رشكة ( )OYAKدورا ً مهامً يف اسرتاتيجية
الدولة الناجحة نسبياً يف التصنيع الستبدال الواردات .شهدت هذه السنوات أول قفزة لرشكة ( )OYAKيف منو األصول 3،وبعد ذلك
استثمرت هذه األخرية يف قطاعات ال ميكن الوصول إليها إال من قبل مجموعات رأساملية كبرية يف سياق اسرتاتيجية التنمية االقتصادية
للحكومة .تبنت رشكة ( )OYAKخطاباً قومياً وتنموياً حول دورها ،مؤكدة أن أنشطتها الصناعية واالقتصادية كانت «متّسقة مع خطة
التنمية الخمسية والقطاعات املحددة يف هذه الخطط» 4.فبعد إنشائها مبارشةً ،ركّزت ( )OYAKاستثامرات الصندوق الضخم بشكل
رئيس يف قطاعي السيارات واإلسمنت ،وهام أكرث القطاعات ديناميكية يف االسرتاتيجية الرتكية الخاصة بالتصنيع الستبدال الواردات.
استثمرت رشكة ( )OYAKأيضاً يف مرحلة مبكرة يف الصناعات الكيميائية الزراعية ( ،)Hektaş، 1963والتأمني (،)Oyak Sigorta، 1967
والصناعات الغذائية ( .)Tukaş، 1968كانت هوامش الربح يف جميع هذه القطاعات مرتفعة بسبب الحواجز الجمركية الحامئية
واإلعفاءات الرضيبية والتسهيل االئتامين وغريها من الحوافز التي قدمتها الدولة.
بعد انقالب العام  ،1980تح ّولت الدولة إىل اقتصاد نيوليربايل ،وح ّولت رشكة ( )OYAKاستثامراتها لالستفادة من سوق أكرث انفتاحاً
وترسيع تراكم رأس املال .وح ّولت الرشكة تركيزها إىل التصنيع املوجه للتصدير من خالل رشاء رشكات القطاع العام املخصخصة
والدخول يف استثامرات مالية 5.اإلضافة ،دخلت الرشكة يف قطاعات جديدة ،مثل البناء والنقل والسياحة .خطاب رشكة ( )OYAKخالل
التسعينيات من القرن املايض القومي استبدل السياق القومي والتنموي بالرتكيز عىل العوملة واألسواق الحرة 6.يف بعض األحيان ،كانت
تلجأ الرشكة إىل الخطاب القومي عند رشاء مؤسسات القطاع العام الرئيسة ،كام هو الحال عند رشائها ملصنع الصلب املدرفل من رشكة
إردمري ،حيث أكدت رشكة ( )OYAKأنها متثّل «رأس املال الوطني» 7.وعىل الرغم من هذا الخطاب ،فإن املشاريع الصناعية الضخمة
لرشكة ( )OYAKيف قطاعي السيارات واإلسمنت والحقاً صناعة الحديد والصلب يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،قد
سيطرت عىل محفظتها االستثامرية اإلجاملية يف االقتصاد املح ّرر حديثاً.
استفادت رشكة ( )OYAKبشكل كامل من خصخصة القطاع العام يف التسعينيات .أوالً ،زادت حصتها يف قطاع األسمنت عندما اشرتت
توسع بنك ( )OYAKيف القطاع املايل عندما استحوذ عىل أحد أكرب
مصنعني لألسمنت تم خصخصتهام يف العام  .1992عالوة عىل ذلكّ ،
البنوك العامة سمربانك ( )Sümerbankبسعر ضئيل يف العام  .2002ووفقاً لرئيس مجلس إدارة رشكة ( )OYAKيف ذلك الوقت الجرنال
السابق سيلجوك ساكا (« ،)Selçuk Sakaدفعت رشكة ( )OYAKمبلغاً رمزياً فقط لبنك سومربانك ( Sümerbank) (50مليار لرية
الرتكية) ،وبعد أربع أشهر ونصف الشهر من التشغيل ،كان الربح الناتج من البنك يساوي أو يزيد عن الربح اآليت من جميع الرشكات
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التابعة [لرشكة  OYAK] «.8ويف العام  ،2005دخلت رشكة ( )OYAKيف قطاعي الحديد والصلب من خالل االستحواذ عىل عمالق
القطاع العام إلنتاج الحديد والصلب رشكة إردمري ( ،)Erdemirثالث أكرب رشكة صناعية ربحية يف تركيا ،بسعر  2.77مليار دوالر .منت
رشكة ( )OYAKعىل الفور بنسبة  50يف املائة ،وارتفع إجاميل أصولها الصافية من  10.7مليار دوالر إىل  15.4مليار دوالر .وبلغت أرباح
رشكة إردمري يف العام  2003ما قيمته  610ماليني دوالر ،وهو ما يعادل صايف أرباح رشكة ( )OYAKمن رشكاتها الـ  40األخرى التابعة
9
لها.
بعد قرار الدولة العام  1989بتحرير التمويل ،توصلت رشكة ( )OYAKإىل تص ّور التمويل كعنرص أسايس يف اسرتاتيجية تراكم رأس املال.
فقد أنشأت دار سمرسة يف العام  ،1982واستحوذت عىل بنك يف العام  ،1996وأنشأت رشكة تأمني بالرشاكة مع عمالق التأمني الفرنيس
( )AXAيف العام  .1999كام أقرضت رشكة ( )OYAKأمواالً بأسعار فائدة عالية جدا ً للدولة املثقلة بالديون .وطوال التسعينيات،
تطورت رشكة ( )OYAKوزادت أصولها يف قطاع التمويل وصايف أصولها 10،باستخدام السيولة العالية ملواردها يف االستثامرات املالية
لالستفادة من املراجحة بني الدوالر األمرييك واللرية الرتكية .وركزت رشكة ( )OYAKاالستثامرات بشكل خاص يف القطاع املايل خالل
األزمة االقتصادية القاسية يف أوائل العقد األول من القرن الحايل ،وتحديدا ً بعد أزمة  .2001ونتيج ًة لذلك ،بلغت أرباحها من التمويل
11
ذروتها خالل هذه السنوات.
أث ّرت القوة السياسية املستقلة للجيش أيضاً عىل النمو االقتصادي امللحوظ لرشكة ( ،)OYAKمام سمح للجيش الرتيك بتحويل القوة
السياسية إىل ربح اقتصادي .عىل سبيل املثال ،متتعت رشكة ( )OYAKمنذ نشأتها مبجموعة واسعة من اإلعفاءات الرضيبية ،مبا يف ذلك
اإلعفاءات من رضائب الرشكات ورضائب القيمة املضافة عىل إيرادات الصندوق والرضائب عىل الرسوم املحصلة واملدفوعة ألعضاء رشكة
( ،)OYAKورضيبة الدمغة عىل معامالت صندوق ( )OYAKورضائب الدخل واملرياث عىل التربعات للصندوق 12.ومع ذلك ،تدفع
رشكات ( )OYAKرضائب منتظمة ،عىل الرغم من أن رشكة ( )OYAKقد استفادت من القوة السياسية للجيش لتحويل الرشكات
املفلسة إىل املؤسسات العامة أو لجعل القطاع العام مساهامً يف هذه الرشكات املفلسة ،ومن سلطته يف إقامة رشاكات مع املؤسسات
العامة لتأمني عقود املشرتيات العامة .مثال آخر مذهل عىل القوة السياسية املستقلة للجيش هو إنقاذ بنك ( )OYAKخالل األزمة
االقتصادية العاملية يف العام  2001وبيع بنك عام إىل رشكة ( )OYAKبسعر بخس ،وبعد ذلك استحوذ بنك ( )OYAKعىل بنك
13
سومربانك ( )Sümerbankبأقل من سعر السوق.
مل يستخدم الجيش القوة السياسية فقط لتوسيع أنشطته االقتصادية ،فقد نفذت رشكة ( )OYAKأيضاً اسرتاتيجيات تراكم رأس املال
التي تضمن تحقيق األرباح وإعادة االستثامر يف البيئات االقتصادية املختلفة ،وهو ما تم تحقيقه بعد فرتات كبرية من التدخل العسكري
يف السياسة.
األسس واالمتيازات القانونية
تتمتع رشكة ( )OYAKمبزايا قانونية كبرية .مينح القانون التأسييس لرشكة ( ،)OYAKوهو القانون رقم  205الصادر يف كانون الثاين/يناير
 ،1961وضعاً يقع بشكل قانوين يف منطقة رمادية وسيطة بني كل من القطاعني العام والخاص من جهة ،وبني املؤسسات العسكرية
واملدنية من جهة أخرى.
يسمح القانون الرقم  205لرشكة ( )OYAKباالستفادة من قوانني القطاعني الخاص والعام .فقد تم تصميم الصندوق كنظام تقاعدي
عسكري يدفع عوائد يف شكل تقاعد إضايف ومزايا أخرى وكرشكة قابضة إلدارة الرشكات لدفع تلك العوائد وإعادة االستثامر يف قطاعات
مختلفة .وفقاً للامدة  1من القانون الرقم  ،205فإن ( )OYAKهي كيان قانوين مستقل إدارياً ومالياً تابع لوزارة الدفاع الوطني .تخضع
رشكة ( )OYAKلحكم خاص يحكم عالقتها مع أطراف ثالثة ويسهل متابعتها لألنشطة املدرة للدخل .تنص املادة  37عىل أن جميع
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أصول وعائدات ومطالبات الرشكة مؤ ّهلة للحصول عىل الحقوق واالمتيازات املرتبطة مبمتلكات الدولة ،مام يعني أنه ال ميكن االستيالء
عىل أصول رشكة (.)OYAK
باإلضافة إىل ذلك ،يحدد القانون الرقم  205األعضاء والهيكل اإلداري املركزي لرشكة ( )OYAKولكنه يضعها يف منطقة رمادية بني
املؤسسات العسكرية واملدنية .يف السنوات األخرية ،أكدت إدارة رشكة ( )OYAKمتدين الرشكة القابضة ،مام يفصلها بشكل مزعوم عن
الجيش .ومع ذلك ،تكشف املراجعة لعضوية الصندوق وهيكله اإلداري أن الجيش يتحكّم بها بشكل واضح .األعضاء الدامئون يف
الصندوق هم ضباط وضباط صف يف الخدمة ،وأغلبية مجلس إدارته من الضباط يف الخدمة الفعلية أو املتقاعدين .وعىل الرغم من أن
القانون ينص عىل أن ثالثة أعضاء فقط من أعضاء املجلس السبعة يجب أن يكونوا عنارص عسكرية ،فقد احتل األعضاء العسكريون
أربعة مقاعد وترأسوا املجلس منذ العام  .1976ويضم املجلس الحايل خمسة أعضاء عسكريني اثنني منهم متقاعدين وثالثة ضباط يف
الخدمة .عالو ًة عىل ذلك ،فإن جميع أعضاء الجمعية التمثيلية هم ضباط رفيعو املستوى ،والجمعية العامة املك ّونة من أربعني مقعدا ً
تضمحالياً تسعة أعضاء مدنيني فقط  -بعض الوزراء أو ممثيل املؤسسات االقتصادية الحكومية ورشكات األعامل شبه العامة والقطاع
الخاص .وعىل الرغم من أن الضباط العسكريني املتقاعدين خدموا يف مجالس إدارة رشكات ( )OYAKيف املايض ،إال أن هذه الرشكات
كانت تُدار بشكل رئييس من قبل مهنيني ومدراء مدنيني.
حجم وقطاعات االستثمار
عىل مدى ستة عقود ،منت رشكة ( )OYAKلتصبح واحدة من أكرب الرشكات القابضة يف تركيا من حيث عدد الرشكات التابعة لها ونطاق
استثامرات هذه الرشكات .متتلك رشكة ( )OYAKحالياً مثانية وثالثون رشكة رئيسة وست ومثانون رشكة فرعية تهيمن عىل قطاعات
التعدين واملعادن (خاصة الحديد والصلب) والسيارات واألسمنت .وتنشط رشكة ( )OYAKيف قطاعات الكيامويات الزراعية والطاقة
والخدمات اللوجستية والتمويل والبناء والسياحة واألمن والتكنولوجيا الطبية ،ويف املايض استثمرت أيضاً يف قطاعات البنوك والتأمني
وتصنيع اإلطارات وتوزيع املنتجات البرتولية واألغذية.
كام أن رشكة ( )OYAKهي أيضاً واحدة من أكرب خمس تكتالت يف تركيا من حيث إجاميل األصول واملبيعات والربحية .بحلول نهاية
العام ،2017فاخرت رشكة ( )OYAKبأصول بلغت  19.6مليار دوالر ،وعىل الرغم من عدم وجود بيانات منتظمة ودقيقة عن مبيعات
وأرباح الرشكات القابضة األخرى ،إال أن البيانات املتاحة تشري إىل أن رشكة ( )OYAKيف العام  2010كانت ثاين أكرب رشكة قابضة يف
إجاميل املبيعات وخامس رشكة قابضة أكرث ربحية يف تركيا 14.كام يتم تصنيف غالبية الرشكات التابعة لها من بني الرشكات الصناعية
األكرث ربحية يف تركيا .يف العام  ،2013ض ّمت أكرب  500رشكة صناعية يف غرفة صناعة اسطنبول يف تركيا عرش رشكات تابعة لرشكة
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( )OYAKاستنادا ً إىل مبيعات التصنيع ،بينام أدرجت ثاين أكرب  500رشكة صناعية يف الغرفة أربع رشكات أخرى.
رشكات ( )OYAKموزعة عرب مجموعة واسعة من القطاعات مبا يف ذلك التعدين واملعادن (ست رشكات) والسيارات واللوجستيات
(ستة) واالسمنت والخرسانة والورق (عرشة) واملالية (خمسة) والطاقة (ثالثة) والكيمياء والكيامويات الزراعية (خمسة) والخدمات مثل
األمن والبناء والسياحة والتكنولوجيا (ثالثة) .ويف حني أن قطاعي السيارات واألسمنت ال يزاال من القطاعات الرئيسة لرشكة (،)OYAK
فقد دخلت يف كل من قطاعي التعدين واملعادن وقطاع الطاقة يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،والتي أصبحت قطاعات
رائدة أيضاً .استمرت رشكة ( )OYAKيف استغالل الخصخصة لرتاكم رأس املال ،كام شوهد يف استحواذها العام  2005عىل رشكة
( )Erdemirللحديد والصلب ،ثالث أكرب رشكة صناعية ربحية يف تركيا .كام قامت رشكة ( )OYAKبرشاء مصانع األسمنت والخرسانة
والورق املخصخصة حديثاً .وباملثل ،عىل الرغم من أنها ال تحتفظ بحضور قوي يف القطاع املرصيف ،الذي أصبح اآلن دولياً بشكل كبري،
فقد أعادت هيكلة مؤسساتها املالية الوسيطة وتستخدم االستثامرات املالية كوسيلة لرتاكم رأس املال.
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جذبت ( )OYAKأيضاً رأس املال األجنبي واملحيل إىل رشكاتها .فعىل مر العقود ،أقامت رشاكات ومشاريع مشرتكة مع مجموعات رأس
املال األجنبي مثل  AXAو  Elfو  Goodyearو  Renaultو  .Steagكام دخلت يف رشاكة مع أكرب مجموعات قابضة يف تركيا ،مثل
 Alarkoو  Cerrahoğullarıو  Etiو  Gamaو  Koçو  Kutlutaşو  Nuhو  Sabancıو  ،Yaşarوتعاونت مع مؤسسات كبرية
مملوكة للدولة وبنوك ومؤسسات أخرى مثل  ،Halk Bankasıومؤسسة األوراق املالية االجتامعية و .Ziraat Bankası
الهيكل واإلدارة والعمل
يعتمد نظام إدارة رشكة ( )OYAKشديد املركزية عىل الخربة املدنية التكنوقراطية .وبعيدا ً عن مجلس اإلدارة والجمعية العامة
والجمعية التمثيلية والتي يهيمن عليها جميعاً أفراد عسكريون ،فإن مدراء رشكة ( )OYAKهم مدنيون لديهم خربات متخصصة ،وال
تجذب رشكة ( )OYAKأبدا ً إداريني من الضباط يف الخدمة أو املتقاعدين .وينطبق هذا األمر عىل العامل املهرة وغري املهرة يف مصانع
رشكة ( .)OYAKوعىل الرغم من أن التجنيد يف القوات املسلحة الرتكية يتم من خالل التجنيد الشامل للذكور ،إال أن رشكة ( )OYAKال
تستخدم املجندين يف أنشطتها االقتصادية ،وال ضباط الخدمة الفعلية والجنود املنخرطني يف مصانع ( )OYAKسواء عىل املستوى
اإلداري أو اإلنتاجي.
التمويل وتوزيع األرباح
مصدر متويل رشكة ( )OYAKالرئيس هو رسوم العضوية اإللزامية التي يدفعها جميع الضباط وضباط الصف .العضوية اختيارية
ملوظفي الخدمة املدنية العاملني يف الجيش أو يف وزارة الدفاع الوطني واملدنيني العاملني يف رشكات (.)OYAKا 16ووفقاً للقانون
التأسييس لرشكة ( ،)OYAKيتم خصم  10%من مرتبات األعضاء الدامئني و 5%من مرتبات األعضاء املؤقتني تلقائياً كرسوم عضوية يف
( ،)OYAKمام يجعل مساهامت األعضاء مصدرا ً رخيصاً للسيولة املالية .وبحلول نهاية العام  ،2017كان لدى رشكة (OYAK) 322,412
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عضوا ً.
مصدر آخر مهم لتمويل رشكة ( )OYAKهو الكسب من استثامراتها املربحة .إذ تتم ّيز ( )OYAKبأنها صندوق للمعاشات التقاعدية
ميكنه تجميع رأس املال من خالل األنشطة االقتصادية التجارية واملالية املوجهة نحو الربح كرشكة قابضة ذات اسرتاتيجية استثامرية
تهدف إىل الهيمنة عىل تراكم رأس املال يف البالد ،كام تم استعراضه أعاله.
يح ّدد القانون التأسييس لرشكة ( )OYAKبشكل رسمي وواضح كيفية توزيع األرباح من صندوق املعاشات التقاعدية :االستحقاقات
لجميع األعضاء .إىل جانب التمتع مبزايا التقاعد اإلضايف والوفاة واإلعاقة ،ميكن ألعضاء رشكة ( )OYAKالحصول عىل قروض إسكان
رخيصة وقروض استهالكية بأسعار أقل من السوق ولفرتات أطول .وبهذا املعنى ،تعمل رشكة ( )OYAKكمؤسسة إضافية للضامن
االجتامعي .بعد عرش سنوات من دفع املستحقات ،ميكن لألعضاء البدء يف تلقي تلك املزايا .يختلف املبلغ املستلم كمكافأة تقاعدية
عىل أساس قطع االشرتاك من راتب العضو ،وبالتايل يعتمد عىل رتبة الضابط .يف العام  ،2017دفعت رشكة ( )OYAKلـ  9,955عضوا ً ما
مجموعه  594مليون دوالر ( 2.1مليار لرية تركية) كمزايا تقاعدية ووزعت  202مليون دوالر أخرى ( 713مليون لرية) يف قروض
18
للمستهلكني واإلسكان.
الظروف السياسية الحالية
يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية القامئة منذ العام  ،2002عاىن الجيش حيث تم كبح سلطته السياسية .ومع ذلك ،نجت رشكة
( )OYAKوحافظت عىل مؤسساتها االقتصادية 19.يف العقدين املاضيني ،مل يؤد االنتقاد العام املتزايد للعالقات املدنية العسكرية
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اإلشكالية يف البالد ومحاوالت االنقالب املتكررة إىل تقويض القوة االقتصادية للجيش .عىل العكس من ذلك ،واصلت رشكة ()OYAK
منوها امللحوظ طوال فرتة حكم حزب العدالة والتنمية ،وقفز صايف أصولها من  668مليون دوالر يف العام  2001إىل  19.6مليار دوالر يف
العام  .2017ويف العام  ،2012بشكل مقتضب ،حقق الربملان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية يف دور رشكة ( )OYAKودور
الجيش يف االقتصاد ككل ،وأصدرت لجنة التحقيق يف التدخالت العسكرية تقريرا ً تضمن ِقسامً خاصاَ بعنوان «االقتصاد واالنقالبات»
تحدث عن نشاطات رشكة ()OYAKا .20ومع ذلك ،مل تتخذ حكومة حزب العدالة والتنمية أي إجراء سيايس أو قانوين بنا ًء عىل نتائج
التقرير.
خالل سنوات حكم حزب العدالة والتنمية الطويلة ،أعادت رشكة ( )OYAKتنظيم استثامراتها استجابة لواقع السوق العاملية واملحلية
بدالً من الضغوط السياسية .لقد قللت من وجودها يف بعض القطاعات التي تم تدويلها بالكامل ويسيطر عليها رأس املال األجنبي،
مثل البنوك والتأمني وكذلك يف القطاعات التي وجدتها أقل ربحية ،مثل تجارة التجزئة .كام قامت ببيع حصصها يف الرشكات التي كانت
رشيكاً صغريا ً فيها ،مثل إنتاج اإلطارات وتوزيع املنتجات البرتولية واملواد الغذائية وبعض رشكات األسمنت .ويف الوقت نفسه ،اشرتت
حصص رشكاء أصغر يف بعض مصانع األسمنت والطاقة والكيامويات .يف هذه الفرتة ،سعت رشكة ( )OYAKإىل امللكية الكاملة يف
رشكاتها عندما يكون ذلك متاحاً ،وواصلت أو أقامت رشاكات متساوية مع رشكة ( )Renaultيف قطاع السيارات ،ورشكة (Koç
 )Holdingيف قطاع الطاقة ،ورشكة أسمنت تايوان يف القطاع اإلسمنتي ،ورشكة ( )Steagيف قطاع إنتاج الطاقة الحرارية ،ورشكة ()Linde
يف قطاع إنتاج الغاز الصناعي.
يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ،عززت رشكة ( )OYAKاستثامراتها يف قطاعات السيارات واللوجستيات واألسمنت .كام دخلت
قطاعات التعدين واملعادن والطاقة والتكنولوجيا ،وأضافت استثامرات بسيطة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات .وال يزال وجودها يف قطاع
اإلنشاء أصغر بكثري من وجودها يف القطاعات األخرى .ويف حني حافظت رشكة ( )OYAKعىل خطاب نيوليربايل حول أنشطتها يف
السنوات األوىل من حكم حزب العدالة والتنمية ،إال أنه صدر عن رشكة ( )OYAKخالل العقد الثاين من القرن الحايل ترصيحات عامة
أقل بكثري.
أصبحت القوة االقتصادية للجيش ،التي أهملتها املناقشات األكادميية والعامة وعىل مستوى املجتمع املدين قبل صعود حزب العدالة
والتنمية إىل السلطة ،موضوع نقاش يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين .كام متت إضافتها إىل جدول أعامل مناقشات عضوية
االتحاد األورويب .ففي تقرير بعنوان «عالقات االتحاد األورويب وتركيا مع نظرة إىل املجلس األورويب يف مسودة رأي يف كانون األول/
ديسمرب  « 2004صادر من قبل اللجنة االقتصادية واالجتامعية املشرتكة بني تركيا واالتحاد األورويب  -والتي تتك ّون من  222عضوا ً
ميثلون الفئات االجتامعية مبا يف ذلك رجال األعامل والعامل واملزارعني والتعاونيات -تم التشكيك وانتقاد القوة االقتصادية للجيش كام
هو منعكس يف رشكة ( ،)OYAKوكذلك النفقات العسكرية واملوارد من خارج امليزانية .كام حدد التقرير القوة االقتصادية للجيش
كمجال لإلصالح الرضوري لعضوية االتحاد األورويب املحتملة .ومع ذلك ،بعد الضغوط من قبل رشكة ( )OYAKورئيس غرفة صناعة
اسطنبول ،والتي مثّلت أيضاً الجانب الرتيك يف اللجنة االقتصادية واالجتامعية بني تركيا واالتحاد األورويب ،مل تتط ّرق مسودة التقرير
النهائية إىل قضية رشكة ( .)OYAKفقد ذكر التقرير يف نهاية املطاف أن «( )OYAKهي مؤسسة ثانوية للضامن االجتامعي مامثلة
لتلك املوجودة يف االتحاد األورويب .وأنه إىل جانب تشكيل قاعدة أعضائها ،ليس لدى رشكة ( )OYAKعالقة تجارية أو تحويل مايل مع
21
الدولة أو الجيش ،وأنه ليس لها عالقة أساسية بالجيش».
التدقيق والرقابة العامة
ميزانية وزارة الدفاع الوطني ،وهي جزء من امليزانية الوطنية ،خاضعة من الناحية النظرية للتفتيش والتدقيق القانوين .ومع ذلك ،من
الناحية العملية ،فإن الربملان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية واللجان ذات الصلة غري قادرة عىل اإلرشاف أو تحديد ميزانية
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الدفاع .وبدالً من ذلك ،يفضل حزب العدالة والتنمية العمل بانسجام مع الجيش بدالً من مواجهته .أما بالنسبة لرشكة ( )OYAKفهناك
مجلس إرشاف خاص يرشف عىل أنشطتها ويتكون من ثالثة أفراد أحدهم ضابط عسكري« .يتكون مجلس اإلرشاف من ثالثة أعضاء:
يتم انتخاب عضو واحد من قبل الجمعية العامة من أصل  5مرشحني [عسكريني] يتم ترشيحهم من قبل وزارة الدفاع الوطني ،ويتم
22
انتخاب عضو آخر من قبل رئيس بعثة الرقابة العامة ،ويتم انتخاب عضو آخر من قبل رئيس الوفد اإلداري التحاد البنوك الرتيك».
باإلضافة إىل ذلك ،منذ عام  ،2001قامت رشكة تدقيق خاصة بإجراء مراجعة مالية إضافية ألنشطة رشكة (.)OYAK
العالقة مع الصناعة الدفاعية
إن الرشكات املدنية الرتكية والصناعة الدفاعية منفصلة متاماً ،ومل تستثمر رشكة ()OYAKقط أي إيرادات يف الصناعة الدفاعية أو رشاء
األسلحة .فقد تط ّورت الصناعة الدفاعية الرتكية بشكل منفصل ،بدءا ً من أواخر السبعينيات ،بعد سنوات عديدة من إنشاء رشكة
( ،)OYAKومنت برسعة يف منتصف الثامنينيات 23.يتك ّون قطاع إنتاج األسلحة من الرشكات التابعة للجيش والرشكات اململوكة للدولة
والرشكات الخاصة .ويتم إدارة الرشكات العسكرية من قبل مؤسسة تعزيز القوات املسلحة الرتكية (Türk Silahlı Kuvvetlerini
 )Güçlendirme Vakfıالتي تأسست يف العام  .1987هدفها املعلن هو االستثامر وإعادة االستثامر يف تصنيع األسلحة من أجل
«املساهمة يف زيادة القدرة الحربية للقوات املسلحة الرتكية من خالل تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية 24».يتألف مجلس إدارة
مؤسسة تعزيز القوات املسلحة الرتكية من وزير الدفاع الوطني ونائب رئيس هيئة األركان العامة ووكيل وزارة الدفاع الوطني ووكيل
الصناعة الدفاعية .يسيطر الجيش عىل املجلس منذ سنوات عديدة ،وتُعرف املؤسسة حالياً باسم مؤسسة القوات املسلحة الرتكية ،ويف
كانون األول /ديسمرب  ،2017أصبح الرئيس الرتيك عضوا ً ورئيساً ملجلس اإلدارة مبوجب مرسوم طوارئ.
خالصة القول أن رشكة ( )OYAKالتابعة للجيش الرتيك هي رشكة قابضة تتمتع ببعض املزايا القانونية وهيكل إداري شديد املركزية.
وعىل الرغم من أن الجيش الرتيك كان فاعالً اقتصادياً نشطاً يف السوق املحلية للعقود الستة املاضية ،إال أن مصالح رشكة ()OYAK
تغيت مع التغيريات األساسية يف االقتصاد الرتيك .نجحت رشكة ( )OYAKيف التموضع داخلياً واستفادت من النظم
التجارية قد ّ
االقتصادية املتغرية ،بدءا ً من التصنيع الستبدال الواردات يف الستينيات إىل تحرير السوق والخصخصة يف التسعينات والعقد األول من
القرن الحايل .كام قامت بتعديل خطابها العام حول أسباب مشاركتها يف االقتصاد مع مرور الوقت .ففي حني أنها تقوم بتنويع
القطاعات التي تشارك فيها واستغالل االمتيازات الحاصلة عليها ،اتبعت رشكة ( )OYAKدامئاً اسرتاتيجيات ف ّعالة لرتاكم رأس املال
وشاركت مع رأس املال األجنبي واملحيل ووسعت استثامراتها يف السوق الرتكية املفتوحة .مام ال شك فيه أن السلطة السياسية املستقلة
للجيش ساعدته يف الحصول عىل هذه االمتيازات ،إال أن التهميش الذي يتم مؤخرا ً لرشكة ( )OYAKيف السياسة يف ظل حزب العدالة
والتنمية مل يؤثر عىل أنشطتها االقتصادية .يف السنوات األخرية ،ظلت رشكة ( )OYAKجزءا ً من النخب الرأساملية القدمية التي تتنافس
مع العاصمة اإلسالمية الجديدة لحزب العدالة والتنمية وتحافظ عىل مكانها يف السوق املحلية النيوليربالية التي يديرها الحزب .كام أنها
تحتفظ بنظام التدقيق الداخيل لديها بعيدا ً عن الربملان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية .وأخريا ً ،تطورت رشكة ()OYAK
بشكل مستقل عن الصناعة الدفاعية ،والتي تعد مجاالً رئيسياً لالختالف بني رشكات الجيش الرتيك ونظرياتها يف الجانب املرصي.

مصر
التطور التاريخي
قام جامل عبد النارص ،أول رئيس عسكري مرصي ،بضخ بريوقراطية الدولة ومؤسسات القطاع العام بضباط عسكريني يف الخدمة
ومتقاعدين يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض .ومن خالل العمل عىل منوذج التصنيع البديل للواردات ،اعتمدت األنشطة
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الصناعية العسكرية املبكرة عىل متويل الدولة السخي املستمد من تأميم الرشكات األجنبية والبنية التحتية مثل قناة السويس
واملساعدات من االتحاد السوفييتي ودول الخليج .ومع استمرار مرص يف حروب داخلية وإقليمية مديدة ،مل تكن مرص استثناء لنمط
التنمية املشرتكة يف البلدان النامية يف ذلك الوقت :كان يُنظر إىل الجيش عىل أنه املؤسسة الوحيدة ذات القدرة التقنية والوسائل
25
التنظيمية للدفع بالتنمية.
استثمرت مرص بشكل كبري يف صناعة األسلحة املحلية يف سياق الرصاع مع إرسائيل ،إال أن هزمية حرب العام  1967وجهت رضبة إىل
الهيبة العسكرية املرصية .وكان خليفة نارص ،الرئيس السابق أنور السادات الذي هو نفسه ضابط عسكري ،قد شن هجوماً مباغتاً عىل
القوات اإلرسائيلية يف سيناء العام  1973للمساعدة يف استعادة هذه الهيبة .لكن عوضاً عن ذلك ،استنفد املجهود الحريب ميزانية الدولة
رسع الصعوبات االقتصادية ،لذلك مل يكن لدى السادات الكثري إلنفاقه عىل الصناعة الدفاعية أو عىل الفوائد واملزايا املبارشة للضباط.
و ّ
بعد أن وقّع السادات عىل معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل العام  ،1979أنشأت وزارة الدفاع جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية من
26
أجل إعادة توجيه أنشطة الجيش نحو اإلنتاج املدين.
عىل الرغم من أن اتفاقية السالم خفّضت الجيش املرصي إىل ما بني  300,000و  450,0000عنرص ،إال أن جهاز مرشوعات الخدمة
الوطنية ال يزال يستخدم األفراد العسكريني للعمل يف مشاريع الجهاز املدرة للربح .باإلضافة إىل هذا الجهاز ،شاركت العديد من
الوحدات العسكرية ،خاصة يف املجاالت التقنية أو اللوجستية ،يف األنشطة االقتصادية املدنية .كان لهذه الوحدات منحى لغوي مشرتك
حول هذه املشاريع :كان الهدف منها تحقيق االكتفاء الذايت يف اإلنتاج الحريب وتخفيف الضغط عىل امليزانية وتطوير االقتصاد
27
الوطني.
طوال حقبة الثامنينيات ،استفاد جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية والوحدات العسكرية املتخصصة األخرى من اقتصاد شبه ليربايل
حافظ عىل جوانب دولة الرفاهية يف عهد نارص .يف السبعينيات ،أنهى السادات خطط نارص الطموحة يف مجال التصنيع الستبدال
الواردات وحاول تحرير اقتصاد ما بعد الحرب من خالل سياسات االنفتاح التي قام بها ،إال أن انتفاضة الخبز أوقفت هذه املحاولة.
وقام خليفة السادات ،الرئيس حسني مبارك بإبطاء هذا التحرير االقتصادي وجعل الجيش مو ّردا ً وموزعاً رئيساً للجوانب األساسية
لدولة الرفاهية ،مبا يف ذلك الخبز املدعوم واملواد الغذائية األخرى .ثم كلّف مبارك الجيش مبشاريع اإلنشاء العامة الكربى .رسعان ما
تط ّور جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية إىل كيان «شبه حكومي» مرتامي األطراف يتوىل مهام حكومية مختلفة 28.يف بداية األمر ،ركّز
الجهاز عىل اإلنتاج الغذايئ من خالل االستصالح واالستزراع التجاري ملئات آالف األفدنة من األرايض 29.قامت الرشكات العسكرية
بتحسني ومعالجة السلع الزراعية ،ثم بيعها يف منافذ مدعومة تابعة لقواعد عسكرية .يف الوقت نفسه ،منت الهيئة الهندسية للقوات
املسلحة لتصبح واحدة من أكرب املقاولني ملشاريع اإلنشاءات العامة مثل املطارات واملالعب والطرق والجسور واملدارس واملستشفيات
واإلسكان االجتامعي .غالباً ما تولّت الوحدات العسكرية الفردية مسؤولية األنشطة املتعلقة مبسؤوليتها العسكرية األساسية مثل سالح
30
اإلشارة الذي م ّد خطوط الهاتف للحكومة.
وسع الجيش املرصي مشاريعه االقتصادية املدنية ،وهو جهد تم بفضل التحرير االقتصادي وخطط
يف التسعينيات من القرن املايضّ ،
31
تحويل الدفاع .يف العام  ،1992اعتمد مبارك خطة إصالح من صندوق النقد الدويل تنطوي عىل تخفيضات يف اإلنفاق العام ،وسمح
للجيش بتوسيع مشاريعه التجارية ملنع مترد محتمل للضباط .مل تعد الدولة قادرة عىل الحفاظ عىل صناعة أسلحة كبرية من دون
استثامر رأساميل مستدام ومداخل أفضل إىل التكنولوجيا الغربية ،لذلك رشع الجيش يف عملية تحويل الدفاع ،باستخدام املصانع
واملعدات الرأساملية املخصصة سابقاً إلنتاج األسلحة للتصنيع املدين بدالً من ذلك .قامت املصانع العسكرية التي كانت جزءا ً من وزارة
اإلنتاج الحريب أو الهيئة العربية للتصنيع التي يديرها الجيش بتحويل جزيئ للمصانع العسكرية التي كانت تستخدم يف إنتاج الذخائر
والصواريخ والطائرات األساسية إلنتاج السلع مثل الغساالت والثالجات والتلفزيونات وأدوات املطبخ واألسمدة واملبيدات والسيارات
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والشاحنات .وواصل جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية توسيع أعامله الزراعية من خالل االستيالء عىل األرايض واستصالحها خالل الفرتة
32
نفسها.
التوسع يف مؤسسات الرشكات العسكرية .فقد سارع مبارك إىل تحرير
شهد العقد األول من القرن الحادي والعرشين مزيدا ً من ّ
االقتصاد ،لكنه بدأ أيضاً يف إعداد ابنه املدين جامل ليخلفه ويصبح أول رئيس غري عسكري منذ الخمسينيات .ومن أجل إرضاء الضباط
وسع مبارك االمتيازات االقتصادية للضباط وجعلهم يف وضع يستفيدون فيه من سوق العوملة .وتحت تأثري جامل ،قامت
العسكرينيّ ،
مرص ببيع عدد من رشكات القطاع العام للرشكات املحلية واألجنبية .وقام الجيش برشاء أو الحصول عىل بعض من هذه الرشكات،
بالطبع من دون أي مدفوعات موث ّقة .عىل سبيل املثال ،استوىل جهاز الصناعات والخدمات البحرية عىل الرشكة املرصية إلصالح وبناء
السفن وترسانة اإلسكندرية ورشكة النيل للنقل النهري يف األعوام  2003و 2007و 2008عىل التوايل 33.ويف العام  ،2004استحوذت الهيئة
العربية للتصنيع عىل مصنع تصنيع عربات السكك الحديدية الوحيد يف مرص ،واملعروف باسم (سيامف) 34.عززت عمليات االستحواذ
هذه تواجد الجيش يف الشحن البحري والنقل الداخيل .وأطلق الجرناالت الذين يديرون عمليات الرشاء وفتح املشاريع الجديدة خطاباً
مألوفاً ،مؤكدين أن هدفهم الرئييس كان ضامن االكتفاء الذايت للجيش ،واملساعدة يف تحديد األسعار ،وتحدي احتكارات القطاع الخاص
35
يف السوق املحلية.
األسس واالمتيازات القانونية
ال يوجد قانون واحد يحدد األساس أو الهيكل التنظيمي الذي يحكم املؤسسات االقتصادية التابعة للجيش املرصي ،.إال أن كل كيان أو
مجموع كيانات يعود يف إنشائه إىل قانون أو مرسوم منفصل صادر عن الرئيس أو وزير الدفاع أو وزير اإلنتاج الحريب .عىل سبيل املثال،
أنشأ املرسوم الرئايس الرقم  32للعام  ،1979جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية خاصة بهدف املساعدة
يف بناء االقتصاد الوطني .مرسوم رئايس آخر الرقم  583للعام  198أعطى الصالحية للجهاز للتعاون مع رأس املال الخاص املحيل ورأس
املال األجنبي 36.وقبل االنتقال إىل التصنيع املدين ،تم إنشاء الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة دولية يف العام  1975لتأسيس رشاكة
لتصنيع األسلحة بني مرص ودول الخليج املنتجة للنفط .وعندما انسحب الرشكاء الخليجيون يف العام  1979يف أعقاب اتفاق السالم بني
مرص وإرسائيل ،أصبحت الهيئة العربية للتصنيع مجرد مجموعة افرتاضية من املصانع لكنها حافظت عىل جميع الحصانات واإلعفاءات
القانونية لتكتل دويل من خالل القانون الرقم  30للعام  .1979حافظت مصانع الهيئة عىل هذه االمتيازات مع تح ّولها الجزيئ إىل
التصنيع املدين يف أوائل التسعينيات .كام أنشأت هيئة القوات املسلحة رشكات ورشكات فرعية مبوجب مرسوم رئايس أو وزاري ،عىل
سبيل املثال تم إنشاء جهاز الصناعات والخدمات البحرية مبوجب املرسوم الرئايس الرقم  204للعام .2003
واصلت الدولة عىل مدى عقود ،تقديم مزايا خارج نطاق القانون وإعانات مالية إىل مؤسسات الرشكات العسكرية .يف الثامنينيات،
ّأسس الجيش الحقوق القانونية عىل قطع األرايض الكبرية التي تم استخدامها كقواعد عسكرية خالل زمن الحرب وكذلك عىل مناطق
حرضية أخرى .استخدم الجيش هذه األرايض ملشاريع البناء الخاصة به أو باعها لل ُمستصلحني 37.يف العقد نفسه ،أعفت سلسلة من
القوانني واردات وصادرات وزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج الحريب وجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية من الجامرك ومجموعة من الرضائب
والرسوم .إن القانون املنشئ للهيئة العربية للتصنيع ككيان دويل قد أعفاها من جميع أنواع الرضائب والرسوم والجامرك عىل جميع
الواردات والصادرات 38،ويف العام  ،1991أعفت املادة الرقم  29من القانون الرقم  11السلع والخدمات العسكرية املباعة محلياً من
رضيبة املبيعات 39.جعل النظام األسايس لوزارة املالية املرفق بهذا القانون هذه املادة قابلة للتطبيق عىل منتجات جميع إدارات
وهيئات وزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج الحريب والهيئة العربية للتصنيع 40.عالو ًة عىل ذلك ،أعفى القانون الرقم  91للعام  2005األرباح
السنوية لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية من رضيبة الدخل ورسوم الدولة األخرى .وهكذا تتمتع الرشكات العسكرية يف مرص
41
بامتيازات مالية مقارنة باللوائح التي تحكم القطاع الخاص والعام غري العسكري.
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حجم وقطاعات االستثمار
بحلول نهاية العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،كانت املؤسسات املدنية التابعة للجيش قد تجاوزت قدرة املراقبني عىل قياسها.
ففي بداية انتفاضات  ،2011أصبحت هذه الرشكات العسكرية تحت مظلة مثاين تكتالت وهيئات .التكتل األول هو جهاز مرشوعات
الخدمة الوطنية الرئييس الذي يضم اثنني وثالثني رشكة مع رشكات تابعة تعمل يف عدد من القطاعات .والثاين هو وزارة اإلنتاج الحريب
التي كانت آنذاك مجموعة من  20مصنعاً ورشكة تعمل يف مجال التصنيع املدين والدفاعي .والتكتل الثالث هو الهيئة العربية للتصنيع
وهو مجموعة من أحد عرش مصنعاً تعمل أيضاً يف اإلنتاج املدين والدفاعي .والرابع هو الهيئة الهندسية للقوات املسلحة الخاصة
باملهندسني العسكريني وتعمل كمقاول شبه حكومي ملشاريع اإلنشاءات الحكومية الكبرية .والخامس كان جهاز الصناعات والخدمات
البحرية ،الذي كان يدير أربع رشكات لبناء السفن والنقل النهري .والسادس كان إدارة النوادي والفنادق التي تدير الفنادق الفاخرة
وقاعات الزفاف واملطاعم واملقاهي .والسابع هو إدارة الخدمات الطبية للقوات املسلحة التي قامت ببناء وإدارة املستشفيات
العسكرية التي تقدم خدمات طبية برسوم إىل املدنيني .والتكتل الثامن هو جهاز مرشوعات أرايض القوات املسلحة الذي أدار بيع
وتطوير األرايض اململوكة للجيش ،مبا يف ذلك منح الرتاخيص واملوافقات الستخراج املوارد مثل التعدين .كام منح الجيش املوافقة
42
ملستثمرين من القطاع الخاص الستخدام األرايض واملحاجر املعدنية التي تسيطر عليها بشكل غري رسمي.
مع وصول السييس إىل السلطة يف العام  ،2013كانت القوات املسلحة املرصية متتلك رشكات يف كل قطاع تقريباً يف االقتصاد املحيل .إذ
ميتلك الجيش املرصي ،مثل نظريه الرتيك ،مرافق تصنيع إلنتاج األسمنت والصلب واملركبات (سيارات الركاب وسيارات مرتو األنفاق
وعربات السكك الحديدية والجرارات) والكيامويات الزراعية (خاصة األسمدة) والطاقة (تجارة التجزئة للبرتول) ،كام قدم خدمات يف
اإلنشاءات العامة (مبا يف ذلك محطات تحلية املياه) والتعدين والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة .إضافة ،امتلك الجيش مصانع
لتصنيع األدوية واألغذية املصنعة واملكررة واألجهزة املنزلية وأدوات املطبخ وأجهزة الكمبيوتر واملعدات البرصية .كام قام باستصالح
مئات آالف األفدنة من األرايض الصحراوية وبنى الجسور والفنادق ذات القاعات املربحة للمناسبات الخاصة واملنتجعات الساحلية مع
منازل الصيف الفاخرة واملباين السكنية والفلل الفخمة .وأدار محطات وقود ورشكات شحن ورشكات تنظيف محلية ومواقف السيارات.
وخصصت الدولة آالف األميال من األرايض للجيش لبناء طرق رسيعة وتحصيل رسوم االستخدام .كام هو موضح بالتفصيل يف األقسام
أدناه ،دخلت هذه الرشكات يف قطاعات جديدة مهمة تحت اإلدارة الحالية.
يكاد يكون من املستحيل احتساب العدد الدقيق وتقدير الربح السنوي للمؤسسات العسكرية املرصية ألنها غري خاضعة إىل الرضيبة
وال تخضع للتدقيق الرسمي وغري مدرجة يف سوق األسهم .يق ّدر روبرت سربينغبورغ حجمها بني خمسة وأربعني يف املائة من االقتصاد
الوطني للبالد ويؤكد أنها تجني مليارات الدوالرات 43.وقد قام باحتسابها االقتصادي أحمد النجار بنسبة  1.8يف املائة فقط يف العام
45
 44.2013كام قدم الرئيس املرصي تقديرا ً ،مؤكدا ً أن الجيش يشكل  2يف املائة فقط من الناتج املحيل اإلجاميل ملرص يف العام .2014
ويؤكد يزيد صايغ أن رقم السييس قد يكون أكرث دقة من اآلخرين ،موضحا أنه «عىل الرغم من بروز االقتصاد العسكري والتعزيز الذايت
الكبري له ،إال أن هذا االقتصاد يفعل أقل بكثري مام ي ّدعيه ممثلوه أو منتقدوه . . .فالتقديرات املضخمة تخلط بني امللكية والسيطرة
46
والتأثري».
الهيكل واإلدارة والعمل
باملقارنة مع نظرياتها الرتكية ،تفتقر الرشكات العسكرية املرصية إىل كلٍ من الهيكل اإلداري املركزي و ِفرق من املدراء املدنيني املحرتفني
لتصميم وتنفيذ التخطيط االسرتاتيجي .ليس لدى مرص كيان واحد لتنسيق االستثامرات العسكرية ،وتنترش الرشكات والرشكات الفرعية
التابعة للجيش تحت جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج الحريب والهيئة الهندسية
للقوات املسلحة .يف كثري من األحيان تتداخل مجاالت االستثامر الخاصة بهم كام أنها تتنافس يف السوق املحلية .عىل سبيل املثال،
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ميتلك جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية مزارع تجارية ويستثمر يف األطعمة املصنعة ،ويقوم بذات األمر العديد من الوحدات األخرى يف
الجيش .كام يدير الجهاز مج ّمعاً كبريا ً من املواد الكيميائية املوجهة نحو اإلنتاج املدين ،إال أن وزارة اإلنتاج الحريب أنشأت أيضاً ثالثة
مصانع كيميائية تنتج سلعاً مامثلة .ينتج قسم الحرب الكيميائية املبيدات الحرشية واألدوية واملنظفات والخل ،ويقدم بعض السلع
ذاتها التي ينتجها املجمع الكيميايئ التابع لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية .وتتداخل حالياً العديد من املصانع التي خضعت للتحويل
الدفاعي يف وزارة اإلنتاج الحريب والهيئة العربية للتصنيع يف إنتاج أصناف مثل سيارات الركاب والشاحنات وأدوات املطبخ واألجهزة
47
املنزلية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومعدات الري.
برصف النظر عن غياب اإلدارة التنسيقية ،تفتقر الرشكات العسكرية املرصية إىل اإلدارة التكنوقراطية .فهي توظف خربات مهنية فقط
يف الرتب اإلدارية املتوسطة -كبار املدراء للمؤسسات االقتصادية العسكرية يكونون إما ضباط يف الخدمة أو متقاعدون .عىل سبيل
املثال ،يتم تعيني رئيس األركان السابق األحدث دامئاً كرئيس ملصانع الهيئة العربية للتصنيع األحد عرش بغض النظر عام إذا كان لديه
خربة يف التصنيع أو إدارة األعامل .ويف حني أن جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية يوظف مهندسني مدنيني وميكانيكيني ومحاسبني
وأطباء ،إال أن شاغيل اإلدارة العليا لرشكاتها وفروعها هم دامئاً برتبة لواء أو عقيد الذين بحكم ذلك قضوا كامل حياتهم املهنية يف
الجيش .يتم إدارة مشاريع اإلنشاءات العامة الخاصة بالهيئة الهندسية للقوات املسلحة من قبل رئيس املهندسني العسكريني الذي قد
تكون خربته يف الخدمات اللوجستية العسكرية ليست ذات صلة مبشاريع مثل تشييد فنادق كبرية أو طرق رسيعة عىل املستوى
الوطني .عالو ًة عىل ذلك ،فإن جميع كبار املسؤولني يف مصانع وزارة اإلنتاج الحريب هم برتبة لواء .وبالتايل تعتمد الرشكات العسكرية
املرصية عىل الضباط العسكريني يف مستوى اإلدارة األعىل.
العمل :املجندين الذين يعملون إما كعامل بال مقابل أو كعامل بأجر ضعيف والعامل املهرة.
تعتمد املشاريع العسكرية عىل نوعني من ّ
تسمح قوانني ومراسيم التجنيد ،والسيام القانون الرقم  127للعام  ،1980للجيش بإجبار مئات اآلالف من الشباب الذكور كل عام عىل
الخدمة لفرتة ترتاوح بني سنة وثالث سنوات ،معظمهم يعملون يف املزارع التجارية ومحطات الوقود ومحالت املواد الغذائية التابعة
للجيش ومواقع البناء ورشكات إدارة املباين .يف العام  ،2018كان املجندون ميثلون  320,000مجند من إجاميل  438,500من أفراد
الجيش 48،ويكسبون راتباً شهرياً يبلغ حوايل  35دوالرا ً فقط .بالنسبة للعامل العسكريني ،يتم التعامل مع حاالت التوقف عن العمل
واإلرضابات وكذلك األخطاء أو الحوادث يف مكان العمل عىل أنها انتهاكات لقانون األمن القومي ،مام يؤدي بشكل روتيني إىل املقاضاة
وإصدار أحكام قاسية يف املحاكم العسكرية .ويف انتهاك لقوانني النقابات الوطنية يف مرص ،ال يُسمح للعاملني يف الرشكات العسكرية
بتشكيل نقابات 49.وعىل النقيض من ذلك ،يتمتع العامل املدنيون بأجور أعىل وإمكانية الحصول عىل السكن االجتامعي واستحقاقات
الرعاية الصحية.
التمويل وتوزيع األرباح
تعتمد استثامرات الجيش املرصي عىل موارد الدولة من أجل رأس املال .عىل الرغم من تخفيضات امليزانية نتيجة لسياسات اإلصالح
االقتصادي ،إال أن الجيش املرصي يواصل الوصول إىل رأس مال كبري من خالل املخصصات الحكومية .يف العام  ،2010شكّلت ميزانية
الجيش  6.1%يف آخر ميزانية عامة يف عهد مبارك .وعىل الرغم من انخفاض ذلك إىل  4.9%من اإلنفاق الحكومي يف السنة املالية
 ،2016-2015إال أن املبلغ الفعيل الذي تلقاه الجيش من امليزانية العامة زاد بشكل ملحوظ من تلك السنة وصاعدا ً .فبينام تلقى
الجيش  4.4مليار دوالر يف السنة املالية  ،2011-2010تلقى  5.6مليار دوالر يف  .2016-2015عالوة عىل ذلك ،تستمر السياسات التي
بدأت يف الثامنينيات يف توليد رأس مال كبري للجيش .إحدى هذه السياسات هي حق بيع األرايض ،مبا يف ذلك مواقع القواعد العسكرية
التي أخلتها بعد حرب  50.1973سياسة أخرى تتمثّل يف املرسوم الرئايس الرقم  253للعام  ،1985الذي يخصص  10ماليني دوالر شهرياً
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من عائدات إنتاج النفط يف البالد لتمويل العقود الحكومية مع القوات املسلحة 51.وبصفته املقاول املهيمن ملشاريع اإلنشاءات العامة،
يدر الجيش دخالً إضافياً من ميزانيات الوزارات املدنية التي تخصص مشاريع اإلنشاءات العامة إىل الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
وأخريا ً ،تقوم الهيئات والرشكات بتحصيل رسوم يومية بقيمة ماليني الجنيهات املرصية من تشغيل الطرق الرسيعة وإدارة الفنادق ومنح
52
الرتاخيص وتأجري اللوحات اإلعالنية وتأجري مالعب كرة القدم وقاعات األفراح وأماكن الفعاليات األخرى.
بسبب االفتقار إىل املساءلة والشفافية العامة ،يكاد يكون من املستحيل تقدير مقدار األرباح التي تحققها الرشكات العسكرية املرصية
سنوياً أو حجم رأس املال الذي تراكمه ،أو ما إذا كان رأس املال هذا يتم إعادة استثامره يف املشاريع نفسها أو غريها .غالباً ما يديل
الضباط اإلداريون أو الضباط املتقاعدون يف الرشكات العسكرية بترصيحات للصحف الوطنية حول األرباح املبالغ فيها ،ولكن من
الصعب التحقق من هذه االدعاءات .عىل سبيل املثال ،أعلن وزير اإلنتاج الحريب أن الرشكات العرشين ضمن تكتله حققت صايف دخل
قدره  680مليون دوالر يف  2018و  525مليون دوالر يف العام السابق 53،ورصح رئيس األركان املتقاعد الذي يرأس حالياً الهيئة العربية
للتصنيع أن مؤسساته اإلحدى عرش تحقق «ربحاً جيدا ً وبال خسائر» ،من دون ذكر أي أرقام 54.ال ميكن التحقق من صحة هذه
االدعاءات ،إال أن صايغ يعرب عن شكوك كبرية حول ربحية املشاريع العسكرية 55.ناقش السييس إدراج الرشكات العسكرية علناً يف
سوق األوراق املالية ،مام قد يعني أنها بحاجة إىل رأس املال الخاص 56.عندما وضع الهيئة الهندسية للقوات املسلحة مسؤولة عن
مرشوع قناة السويس الجديدة يف العام  ،2015سحبت الهيئة قروض مرصفية جديدة ومساهامت عامة بدالً من االعتامد فقط عىل
رأس املال املتاح بالفعل للجيش.
غالباً ما تسعى الرشكات العسكرية إىل رشاكات أجنبية للحصول عىل استثامرات جديدة والوصول إىل التكنولوجيا .كان رأس املال من
الخليج أسهل ما ميكن تأمينه .يف السنوات األخرية ،استثمرت الرشكات اإلماراتية والسعودية بكثافة يف مشاريع اإلنشاءات الضخمة التي
57
تقودها الهيئة الهندسية للقوات املسلحة مثل مرشوع السييس الخاص بالعاصمة اإلدارية الجديدة ومشاريع اإلسكان االجتامعي.
يتعاون الجيش أيضاً مع الرشكات األوروبية والصينية التي تقدم بشكل أسايس املدخالت التكنولوجية والرتاخيص والشهادات وأحياناً
القروض .عندما استحوذت الهيئة الهندسية للقوات املسلحة عىل املشاريع الرئيسية للرشكة القابضة لكهرباء مرص اململوكة للدولة لبناء
محطات كهرباء فرعية جديدة ،دخلت يف رشاكة مع رشكة سيمنس األملانية وحصلت عىل قروضاً من البنوك األملانية 58.كام قامت وزارة
اإلنتاج الحريب ببناء مصنع كبري للصلب بالتعاون مع رشكة أملانية أخرى تدعى  ،SMS Siemagباإلضافة إىل رشكات صلب أخرى متعددة
الجنسيات 59.عزز جهاز الصناعات والخدمات البحرية العالقات الجيدة مع الرشكات الصينية وأوروبا الرشقية والفرنسية ملشاريعها،
بينام تقوم الرشكة الوطنية للزراعات املحمية التي تم إنشاءها حديثاً من قبل جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية بالعمل مع الرشكات
60
اإلسبانية والصينية لبناء بيوت زجاجية.
عىل النقيض من الحالة الرتكية ،ال يوجد يف مرص توزيع واسع النطاق لألرباح عىل جميع أفراد القوات املسلحة من اإليرادات التي
تحققها الرشكات العسكرية .وبدالً من ذلك ،فإن املستفيدين الرئيسيني هم كبار الضباط الذين يشغلون مناصب إدارية وتنفيذية عليا
يف املؤسسات العسكرية ،وبشكل رئييس أولئك الذين يحملون رتبة لواء وعقيد .يتم التعيني يف مثل هذه املناصب ذات االمتيازات فقط
الضباط األكرث وال ًء واألعىل رتبة ،والتي تكمل دخلهم الشهري .يستفيد الضباط من ذوي الرتب الدنيا من الرشكات من خالل االمتيازات
بدالً من األرباح املوزعة ،ويتمتعون بإمكانية الحصول عىل سكن وخدمات بأسعار معقولة يف املستشفيات والفنادق والنوادي ومحالت
السوبر ماركت ومحطات الوقود اململوكة للجيش.
الظروف السياسية الحالية
يف حني بدأ مبارك يف توظيف أعداد كبرية من الضباط املتقاعدين يف املناصب الحكومية الرئيسة للسيطرة عىل اقتصاده املح ّرر طوال
التسعينيات والعقد األول من القرن الحايل ،استعان السييس بضباط متقاعدين عىل نطاق أكرب 61.عىل مدى السنوات الست املاضية،
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وعي عددا ً غري مسبوق من الضباط املتقاعدين يف املناصب البريوقراطية العليا يف الدولة من وزراء
عزز السييس نظاماً عسكرياً جديدا ً ّ
ونواب وزراء ومحافظني إىل رؤساء هيئات حكومية رئيسية ورشكات قابضة مملوكة للدولة .وقد ع ّززت هذه القوة السياسية املصالح
االقتصادية للجيش وساعدت عىل توسيع غري مسبوق مامثل ملؤسساته املدنية .باإلضافة إىل ذلك ،واصل السييس اإلصالحات
النيوليربالية ،املبتكرة واملدعومة بقرض كبري من صندوق النقد الدويل.
منذ تعزيز القوة العسكرية يف ظل إدارة السييس ،كانت الهيمنة االقتصادية ملؤسسات الجيش واضحة .يواصل الجيش توسيع أعامله
الزراعية من خالل إضافة مئات آالف األفدنة من األرايض من خالل خطط االستصالح إىل جانب االستمرار يف السيطرة عىل صناعة
األسمنت والصلب وبناء وإدارة الفنادق الفاخرة وتصنيع وتجارة املستحرضات الصيدالنية واالستيالء عىل رشكات األسامك القامئة وتوسيع
سالسل محطات الوقود .تتحكم رشكة األدوية التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب يف تزويد وزارة الصحة بإمدادات األدوية وحليب األطفال،
وقد استوىل جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية عىل آالف األميال عىل طول الساحل الشاميل ملرص من أجل مشاريع تربية األحياء املائية.
األهم من ذلك ،أصبحت الهيئة الهندسية للقوات املسلحة املقاول الوحيد تقريباً لإلنشاءات العامة ،عىل الرغم من أنها تتعاقد مع
مقاولني فرعيني مدنيني .كام تولت الهيئة إدارة قناة السويس الجديدة والعاصمة اإلدارية الجديدة مع بناء مساكن بأسعار معقولة
وجسور وطرق رسيعة ومدارس عامة ومستشفيات عامة .ودخلت اآلن كيانات عسكرية أخرى من دون خربة سابقة يف اإلنشاءات
العامة يف نفس القطاع من أجل االستفادة من هذا الوضع ،مثل رشكة االستشارات الهندسية واملقاوالت التي أنشأتها وزارة اإلنتاج
املحيل مؤخرا ً ورشكة العربية العاملية للبرصيات التابعة لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية 62.يف حني أن استثامرات رشكة ()OYAK
الرتكية يف اإلنشاءات ضئيلة إىل حد كبري مقارنة برتكيزها عىل القطاعات األخرى ،فقد ركز الجيش املرصي مؤخرا ً معظم أنشطته يف هذا
63
القطاع بالذات.
عالو ًة عىل ذلك ،اكتسحت الرشكات العسكرية املرصية قطاعات جديدة لتأمني قبضتها عىل مجتمع ما بعد الثورة املتقلب سياسياً.
يسيطر الجيش عىل رشكات اإلنتاج اإلعالمي املستخدمة يف الدعاية من خالل متويل القنوات الفضائية واملواقع اإلخبارية عىل اإلنرتنت
ورشكات السينام مثل إيجل كابيتال -املجموعة املرصية لإلعالم 64،ويدير رشكات األمن الخاصة املستخدمة لتأمني املراقبة يف حرم
الجامعات واألماكن العامة األخرى من خالل مجموعة فالكون الدولية 65،وميتلك حصصاً أو يسيطر عىل رشكات تكنولوجيا املعلومات
التي توفر خدمات االتصاالت الالسلكية واإلنرتنت املستخدمة يف املراقبة السيربانية من خالل املرصية لالتصاالت ومزود خدمات الهاتف
املحمول التابع لها ( )WEالذي يضم أعضاء مجلس إدارته دامئاً رئيس أركان حرب سالح اإلشارة 66.كام سمحت حكومة السييس مؤخرا ً
لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية بإنشاء رشكة اتصاالت ساتاليت السلكية جديدة.
كام انخرط الضباط العسكريون يف القطاع املايل للمرة األوىل ،وإن مل يكن ذلك من خالل امتالك بنك خاص بهم مثل نظرائهم األتراك.
عىل سبيل املثال ،يسيطر جهاز املخابرات العامة املرصي ،الذي يعمل فيه ضباط الجيش ،عىل رشكة استثامرية جديدة تسمى إيجل
كابيتال لالستثامرات املالية ،وأنشأ صندوق «تحيا مرص» الذي أسسه السييس رشكة «تحيا مرص» القابضة لالستثامر والتنمية ،التي
أسست مرشوعاً مشرتكاً مع بنك وطني 67.كام أنشأت رشكة ثروة كابيتال القابضة لالستثامرات املالية التي يسيطر عليها الجيش رشكة
68
فرعية للرهن العقاري (تدعى  )Contactورشكة أخرى للتأمني (تدعى .)Contact Insuranceا
عىل الرغم من الدور املركزي للسييس يف منو وانتشار االقتصاد العسكري ،إال أنه ال تزال التكتالت العسكرية المركزية وتعمل من دون
تنسيق من قبل الرئاسة .وعىل الرغم من أن السلطة النهائية لتحديد الوصول إىل االقتصاد وإنفاق الدولة ترتكز يف السييس كرئيس للبالد
والقائد األعىل للقوات املسلحة ،فإن االفتقار إىل التنسيق املركزي يسمح للكيانات العسكرية الفردية بالحصول عىل ربح مستقل،
وأحياناً منافسة كيانات عسكرية أخرى .هذا الوصول هو األكرث وضوحاً يف سلسلة من القوانني الجديدة التي تسهل هيمنة الجيش عىل
العقود الحكومية لإلنشاءات العامة .عىل سبيل املثال ،يف العام  ،2016قام الربملان الذي تم اختيار أعضائه من قبل األجهزة األمنية
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للسييس 69،بتعديل قانون املناقصات واملزايدات العامة ،القانون الرقم  89للعام  ،1998من أجل السامح للوزراء املدنيني بإسناد
اإلنشاءات العامة ملقاولني عسكريني ومشاريع اإلمداد دون اللجوء إىل عملية تقديم عطاءات عادلة وشفافة .من خالل نظام «إسناد
مبارش» ،حصلت الهيئة الهندسية للقوات املسلحة عىل عقود ملشاريعها الضخمة املذكورة أعاله ،واملمولة يف بعض األحيان برأس مال
70
إمارايت.
التدقيق والرقابة العامة
كانت املشاريع االقتصادية للجيش املرصي تحت العديد من الرؤساء فوق املساءلة العامة والتدقيق ،وتتمتع باالستقالل املايل الكامل
داخل الدولة وفقاً لدستورين صدرا بعد العام  .2011ففي دستور السييس لعام  ،2014تنص املادة  203عىل أنه ال ينبغي تفصيل
امليزانية العسكرية يف ميزانية الدولة إلبقائها رسية ويجب مناقشتها فقط يف مجلس الدفاع الوطني الذي يتكون معظم أفراده من
ضباط .ويتم التشاور مع املجلس نفسه بشأن صياغة القوانني املتعلقة بالقوات املسلحة .تنص املادة  201عىل وجوب أن يكون وزير
الدفاع ضابطاً .وبعبارة أخرى ،ال ميكن ألي مدين أن يشغل هذا املنصب .تنص املادة  204عىل أنه ميكن محاكمة املدنيني الذين يرتكبون
أعامل عنف ضد املنشآت العسكرية أو موظفيهم أمام املحاكم العسكرية .وخارج إطار الجيش ،ال يخضع صندوق «تحيا مرص» الذي
أسسه السييس ورشكته القابضة ،التي يبلغ رأساملها مليارات جنيه مرصي عدة  ،لسلطة مراقبة أو تدقيق مستقلة ،كام قام بتمويل
71
العديد من املشاريع تستخدم رشكات عسكرية كمقاولني أو موردين.
هيئة الرقابة اإلدارية هي املسؤولة عن تدقيق اإلنفاق العام وتفتيش حسابات مشاريع القطاع العام ،لكنها ال متارس هذه السلطة عىل
املؤسسات العسكرية .نرش الرئيس السابق لهذه الهيئة هشام جنينة تقريرا ً رسمياً مثريا ً للجدل حول فساد كبري يف اإلنفاق العام يف العام
 ،2016مع إشارات إىل تورط الجيش .ويف وقت الحق ،تم إقالة جنينة من منصبه ،وتم القبض عليه وحوكم يف محكمة عسكرية 72.منذ
73
ذلك الحني ونجل السييس هو ثاين مسؤول يف هيئة الرقابة اإلدارية التي يعمل بها عدد كبري من الضباط يف الخدمة واملتقاعدين.
العالقة مع الصناعة الدفاعية
تط ّورت الرشكات العسكرية املرصية إىل أبعد من جذورها يف الصناعة الدفاعية يف الخمسينيات والستينيات ،وواجهت انتقادات علنية
نتيجة لذلك .لعقود عدة ،تم منع وسائل اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين قانونياً من مناقشة الشؤون العسكرية ،مبا يف ذلك أنشطتها
التجارية .ومع ذلك ،ظهر انتقاد مدين وتكثف لفرتة وجيزة للغاية يف أعقاب انتفاضات  .2011بني عامي  2011و  ،2012تحدثت
منظامت املجتمع املدين ومجموعات غري رسمية من النشطاء ضد الهيمنة االقتصادية للجيش والفساد املزعوم ،مام سبب االستياء
للنظام االنتقايل الذي أداره املجلس األعىل للقوات املسلحة .عىل سبيل املثال ،ظهرت حملة شبابية يف ذلك الوقت دعت إىل مقاطعة
املنتجات االستهالكية العسكرية .ونرشت عىل صفحتها املعنونة «قاطعوا منتجات القوات املسلحة» صورا ً للعالمات التجارية املختلفة
74
الخاصة بالجيش من السيارات واألغذية املعلبة واملبيدات الحرشية واألجهزة املنزلية واملعكرونة ،وحثت املواطنني عىل عدم رشائها.
وقامت حملة شعبية أخرى يف الشارع بعنوان «العسكر كاذبون» بعرض مقاطع فيديو للقمع الوحيش من قبل الجيش للمتظاهرين إىل
جانب بيانات عن املنتجات املدنية للجيش 75.بالتوازي مع ذلك ،قام عامل وموظفون يف الرشكات العسكرية بإرضابات واعتصامات
واستخدموا وسائل التواصل االجتامعي لتسليط الضوء عىل فساد مديريهم من الضباط واملطالبة بأجور عادلة ومعاملة إنسانية .تدخلت
الرشطة العسكرية برسعة لتفريق اعتصامات العامل ،وأصدر املجلس العسكري للقوات املسلحة قانوناً يحظر اإلرضابات العاملية
76
ويحاكم املخالفني يف املحاكم العسكرية.
اختفت هذه اللحظة النادرة من االنفتاح للنشاط املدين مع صعود السييس إىل السلطة ،عىل الرغم من أن ناشطني أفراد عربوا عن
انتقادات من املنفى .ففي أيلول/سبتمرب  ،2019نرش رجل أعامل مرصي يدعى محمد عيل كان قد قام بأعامل تجارية مكثفة مع
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الرشكات العسكرية يف املايض ،سلسلة مقاطع الفيديو عىل وسائل التواصل االجتامعي توضح بالتفصيل الفساد املنترش يف الهيئة
الهندسية للقوات املسلحة والرشكات األخرى اململوكة للجيش .وعىل الرغم من جني مئات املاليني من الجنيهات يف صفقات فاسدة
مزعومة مع الجيش ،إال أن مقاطع الفيديو التي نرشها ودعوته لإلطاحة بالنظام العسكري للسييس انترشت بصورة واسعة .وتجمهر
آالف املتظاهرين يف ميدان التحرير ،لكن األجهزة األمنية قمعت االحتجاجات وضاعفت من نظامها املكثف الخاص باملراقبة اإللكرتونية
للنشطاء واملتظاهرين 77.حتى اآلن ،غض املجتمع الدويل الطرف عن أعامل الجيش املرصي وسيطرته االقتصادية عىل البالد بشكل عام.
وتستمر مبيعات األسلحة املربحة والتعاون االسرتاتيجي يف جهود مكافحة اإلرهاب ،وال تزال قوى مثل فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة
78
والواليات املتحدة صامتة بشأن هذه القضية.
خالصة القول أن الرشكات العسكرية يف الجيش املرصي خرجت من الصناعة الدفاعية املتدهورة ،لكنها توسعت إىل إمرباطورية تجارية
تسيطر اآلن عىل االقتصاد .تح ّولت القوة السياسية املتزايدة للجيش ،والتي ولدت من التهميش السيايس للجيش يف السبعينيات
متغي بينام تتمتع مبجموعة من املزايا القانونية وامتياز
والثامنينيات ،يف العقود التي تلت ذلك إىل تكتالت استفادت من نظام اقتصادي ّ
الوضع يف كل من القطاعني الخاص والعام .أثناء عملية التحرير االقتصادي ،قام الجيش بتعديل خطابه العام لتربير موقفه االقتصادي
الذي يزداد قوة .املؤسسات التجارية العسكرية التي تفتقر إىل إدارة مركزية وتكنوقراطية هي مجزأة بني هيئات ووحدات متنافسة،
وتبدو قدرتها عىل توليد األرباح وإعادة استثامر رأس املال محدودة عىل الرغم من الحصول عىل العاملة الرخيصة واألرايض اململوكة
للدولة مجاناً والدعم العام واإلعفاءات الرضيبية .وعىل الرغم من أن معظم هذه الرشكات هي جزءا ً رسمياً من القطاع العام ألنها
مملوكة لوزارة الدفاع أو وزارة اإلنتاج الحريب ،إال أنها مستقلة متاماً وال تخضع للتدقيق العام .يف ظل إدارة السييس للبالد ،انخرطت
هذه الرشكات يف قطاعات جديدة من أجل تعزيز منو االقتصاد العسكري.

االستنتاجات المقارنة وتوصيات السياسة
عىل مدار عقود ،أنشأت املؤسسات العسكرية الرتكية واملرصية رشكات اقتصادية مدنية مهيمنة يف القطاعات الرئيسية .ففي تركيا ،منت
رشكة ( )OYAKمن صندوق للمعاشات التقاعدية لتصبح واحدة من أكرب الرشكات القابضة وأكرثها ربحية يف البالد .ويف مرص،
انخرطت التكتالت اململوكة للجيش يف الهيمنة أو أثبتت هيمنتها يف العديد من مجاالت األعامل املدنية .يف كال البلدين ،تطورت هذه
الرشكات يف الغالب يف بيئة سياسية كان الجيش إما يسيطر فيها بالكامل عىل الحكومة أو تدخل بشكل مكثف يف السياسة ويف بيئة
اقتصادية تنتقل من اسرتاتيجية التصنيع الستبدال الواردات والتخطيط املركزي إىل تحرير السوق.
أوجه التشابه بني املؤسستني التجاريتني العسكريتني مذهلة .فكالهام يستثمر يف قطاعات التصنيع الثقيلة ،وكالهام ميتلك مصانع يف
الصلب واألسمنت وإنتاج السيارات .وكالهام منخرط يف قطاع الطاقة ،سواء كان الطاقة الكهربائية يف الحالة الرتكية أو التجزئة البرتولية
يف الحالة املرصية .بدأت رشكة ( )OYAKالرتكية االستثامر يف القطاع املايل يف الثامنينيات ،بينام دخل الجيش املرصي هذا املجال يف
العقد الثاين من القرن الحايل .باإلضافة إىل ذلك ،تتمتع الرشكات املدنية لكال الجيشني بامتيازات قانونية وإعفاءات رضيبية سمحت لها
باالستفادة من البيئات االقتصادية الحامئية والليربالية .عندما حررت تركيا ومرص اقتصاداتهام ،استفادت املؤسسات العسكرية من
الخصخصة للحصول عىل رشكات القطاع العام مجاناً أو بأسعار منخفضة للغاية .إن القوة السياسية التي تتمتع بها القوات املسلحة يف
كال البلدين قد ساعدتهم بالتأكيد يف الحصول عىل هذه االمتيازات التجارية ،إال أن الجيش الرتيك متكن من الحفاظ عليها حتى بعد
التهميش السيايس يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية .ويهيمن كل من الجيشني الرتيك واملرصي عىل التجارة العامة والخاصة يف
السوق املحلية ،لكن رشكة ( )OYAKتفضل بشكل أسايس مامرسات احتكار القلة ،كام هو الحال يف مجال األسمنت والصلب ،يف حني
يسعى الجيش املرصي إىل احتكار قطاعات مختارة ،وخاصة اإلنشاءات العامة واألعامل التجارية الزراعية.
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ويف حني أن الجيشني الرتيك واملرصي يشرتكان يف أوجه تشابه كالعبني اقتصاديني مهيمنني ،إال أنهام يختلفان عىل مستويات عديدة .أحد
االختالفات الرئيسية هو أن رشكة ( )OYAKتتمتع بنظام إداري مركزي للغاية ومؤسيس ومح ّدد جيدا ً من الناحية القانونية مع وجود
مدراء تكنوقراطيني وقوة عاملة ماهرة .وهذا يسمح لها بأن ت ُدار باحرتاف وكفاءة واتباع اسرتاتيجياتها لرتاكم رأس املال وإعادة استثامر
األرباح .وعىل النقيض من ذلك ،فإن إدارة املشاريع العسكرية املرصية مشتتة للغاية ،ويديرها ضباط من دون خربة فنية ،وغالباً ما
يكون املج ّندون عاملة غري ماهرة وذات أجور منخفضة .يعيق االفتقار إىل التنسيق املركزي والفساد املزعوم ربحية الرشكات العسكرية
املرصية ،كام أنها تعتمد عىل التمويل الحكومي أو األجنبي الستمرار العمليات .ويف حني أن استثامرات رشكة ( )OYAKيف قطاع
اإلنشاءات صغرية ،فقد حقق الجيش املرصي الكثري من أرباحه مؤخرا ً من احتكار هذا القطاع ،وخاصة اإلنشاءات العامة.
هناك مجال آخر لالختالف يتعلق بالعالقة بني التصنيع املدين وإنتاج األسلحة .تأسست رشكة ( )OYAKالرتكية قبل صناعة األسلحة يف
البالد وتعمل بشكل مستقل عنها ،يف حني ح ّول الجيش يف مرص أجزاء كبرية من الصناعة الدفاعية املتدهورة إىل إنتاج مدين ويواصل
استخدام مرافق تصنيع األسلحة واليد العاملة إلنتاج السلع االستهالكية.
خالل السنوات القليلة املاضية ،أث ّرت الظروف السياسية يف تركيا ومرص عىل املؤسسات التجارية العسكرية بطرق مختلفة .ففي تركيا،
يعاين الجيش من التهميش السيايس ،إال أن رشكة ( ،)OYAKالتي لديها نظام تدقيق مستقالً ،حافظت عىل استقالليتها عن إرشاف
عي عددا ً
الربملان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية .أما يف مرص ،بلغت القوة السياسية للجيش ذروتها يف عهد السييس ،الذي ّ
غري مسبوق من الضباط املتقاعدين يف املناصب العليا يف الحكومة .ونتيجة لذلك ،بلغت القوة االقتصادية للجيش أعىل مستوى لها عىل
اإلطالق ،حيث جلبت معها امتيازات قانونية وهيمنة اقتصادية وفساد مزعوم .سمح حكم السييس ،إىل جانب التدفق الهائل للدعم
املايل من الخليج ،للجيش باالنتقال إىل القطاعات التي تستخدم يف املقام األول للمراقبة العامة واألمن السيرباين ،مبا يف ذلك األمن
الخاص واالتصاالت الالسلكية ووسائل اإلعالم -وهي مجاالت ال تهتم بها رشكة (.)OYAK
يف كلتا الحالتني ،مل تسفر محاوالت املجتمع املدين يف تركيا ومرص إلثارة االنتقادات املحلية أو الدولية لألنشطة االقتصادية للجيش عن
نتائج ،مام يشري إىل توصيات سياسية لإلصالح يف كل حالة.
توصيات السياسة العامة لتركيا
املدى القصري
•إزالة االمتيازات القانونية عن رشكة ( )OYAKمع الرتتيبات القانونية الضمنية.
•إزالة اإلعفاءات الرضيبية عن رشكة (.)OYAK
•إزالة تصنيف أصول رشكة ( )OYAKكملكية للدولة ،مع االمتيازات املرتبطة بها.
•إلغاء العضوية اإلجبارية يف هيئات الضامن االجتامعي اإلضافية التي تنتهك الحريات الدستورية.
•إنهاء االقتطاعات اإلجبارية من رواتب ضباط الصف.
•حل النزاعات القضائية بني رشكة ( )OYAKوأعضائها يف املحاكم املدنية.
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املدى الطويل
•حل رشكة ( ،)OYAKوإنهاء وجود الجيش كممثل اقتصادي .التخطيط لهذه العملية مقدماً وتنفيذها من خالل لجنة من
الخرباء القانونيني واملاليني الذين ميثلون أصحاب املصلحة يف رشكة ( )OYAKواملساهمني السابقني يف رشكة (.)OYAK
•تعزيز الحقوق املتساوية لجميع األعضاء السابقني والحاليني يف ممتلكات رشكة ( .)OYAKوتقديم لوائح جديدة لتسهيل عملية
االنتقال وأخذ هذه املسألة يف االعتبار خالل عملية حل رشكة (.)OYAK
توصيات السياسة العامة لمصر
املدى القصري
•تطبيق قوانني وطنية للحد األدىن لألجور عىل املج ّندين العاملني يف الرشكات اململوكة للجيش خالل فرتة خدمتهم العسكرية.
•تقنني نقابات العامل املدنيني واملوظفني يف املؤسسات اململوكة للجيش.
•التوقف عن استخدام املحاكم العسكرية ملحاكمة العامل واملوظفني املدنيني أو املجندين الذين يعملون يف املؤسسات اململوكة
للجيش.
•إدراج جميع الرشكات العسكرية يف البورصة املحلية.
•منح الجهاز املركزي للمحاسبات حق الوصول الكامل إىل حسابات الرشكات العسكرية وضامن والدفاع عن استقاللية املدققني
الحكوميني وسالمتهم.
•االستعانة مبدققني مدنيني ومستقلني ملراقبة الربح العسكري.
•إلغاء جميع املزايا القانونية واإلعفاءات الرضيبية املمنوحة للرشكات العسكرية حتى تدفع الرضائب والجامرك والتعريفات
الجمركية وفقاً للقوانني السارية عىل القطاع العام.
•إلغاء القانون الرقم  89لسنة  1998ومامرسة «إسناد مبارش» يف عطاءات مشاريع اإلنشاءات العامة.
•إلغاء القانون الرقم  143لسنة  1981واملرسوم الوزاري الرقم  367للعام  ،1986اللذان يضفيان الرشعية عىل سيطرة القوات
املسلحة عىل أرايض الدولة.
املدى الطويل
•تجريد الجيش بالكامل من االقتصاد املدين ،وإعادة الرشكات املدنية التابعة للقوات املسلحة إىل الدولة وتكليف القوات
املسلحة باالستثامر فقط يف الصناعة الدفاعية.
•إنهاء التجنيد اإلجباري وتغيري القانون الرقم  127لسنة  1980بنا ًء عىل ذلك.
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زينب أبو املجد ،أستاذة تاريخ الرشق األوسط يف كلية أوبرلني.
عصمت أكشا  ،باحث مستقل وباحث سابق غري مقيم لدى مركز كارنيغي للرشق األوسط.
شانا مارشال ،املدير املساعد ملعهد دراسات الرشق األوسط يف كلية إليوت للشؤون الدولية.
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