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نبذة عن الكاتبة
�شانا مار�شال هي مديرة م�ساعدة ملعهد درا�سات ال�شرق الأو�سط ،وباحثة ع�ضو يف كلية
�إليوت لل�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن .حازت �شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية
وال�سيا�سات املقارنة لل�شرق الأو�سط من جامعة مرييالند يف العام  .2012تناولت �أطروحتها
التي حتمل العنوان «�سيا�سات املح�سوبية اجلديدة :جتارة الأ�سلحة والزبائنية يف العامل العربي»
The New Politics of Patronage: The Arms Trade and Clientelism in the Arab

( Worldت�صدر قريب ًا عن من�شورات جامعة كولومبيا) ،كيفية ا�ستخدام حكومات ال�شرق
الأو�سط التفاقات جتارة الأ�سلحة لتحويل املوارد املالية واالمتيازات االقت�صادية �إىل النخب
املحلية امل�ؤ ِّيدة للأنظمةُ .ن ِ�شرت �أبحاثها يف جمالت  ،Middle East ReportوInternational
 ،Journal of Middle East Studiesو ،Middle East Policyو«جدلية».
قبل ان�ضمامها �إىل جامعة جورج وا�شنطن ،عملت مار�شال باحثة يف مركز كراون Crown
 Centerلدرا�سات ال�شرق الأو�سط يف جامعة برانداي�س ،ومركز نيهاو�س Niehaus center
للعوملة واحلوكمة يف جامعة برن�ستون .وترت ّكز �أبحاثها احلالية على �أمناط امل�شاريع الع�سكرية
يف م�صر والأردن والإمارات العربية املتحدة ،وكيفية تكييف �أ�شكال الر�شوة على م ّر الزمن
للتحايل على الأنظمة القانونية القائمة.



ّ
ملخ�ص
رئي�سني م�صر َّيني ،هما
اكت�سب اجلي�ش امل�صري نفوذ ًا غري م�سبوق منذ �أن �أ�شرف على �إطاحة َ
ح�سني مبارك يف العام  2011وحممد مر�سي يف العام  .2013ومع تهمي�ش �أبرز املناف�سني
ال�سيا�سيني ،واحل�صول على مايزيد عن  20مليار دوالر من امل�ساعدات اخلليجية ودعم حملي
وا�سع النطاق للم�شري عبد الفتاح ال�سي�سي الذي �أ�صبح رئي�س ًا ،ا�ست�أنفت القوات امل�سلحة امل�صرية
عملياتها ال�صناعية املتهالكة ،و�ضمنت ال�سيطرة على م�شاريع البنى التحتية ال�ضخمة ،و�أدخلت
جرناالت �إىل منا�صب احلكم كافة تقريب ًا .لكن التم ّدد الزائد للنفوذ ال�سيا�سي واخل�صومات
الداخلية ،قد ي�شكالن عقبة يف وجه �سيطرة القوات امل�سلحة امل�صرية على املدى الطويل.

ا�ستعادة النفوذ
*
*

*

*

منذ االنتفا�ضة التي �أطاحت مر�سي� ،أثبتت القوات امل�سلحة امل�صرية �أنها َ
احل َكم
الأخري يف النظام االقت�صادي وال�سيا�سي يف م�صر.
�شرف واملُرا ِقب الأول على االقت�صاد امل�صري،
�أ�صبحت القوات امل�سلحة امل�صرية املُ ِ
من خالل حماية الأ�صول اال�سرتاتيجية ل�شركائها امل�ستثمرين الأ�سا�سيني يف حقبات
اال�ضطراب ،وال�سيطرة على عملية مناق�صات امل�شرتيات احلكومية الأ�سا�سية.
�أذعنت حكومة الإخوان امل�سلمني التابعة ملر�سي �إىل العديد من املطالب الأ�سا�سية
للقوات امل�سلحة امل�صرية .لكن االتفاق امل�ؤ ّقت �سقط عندما حاول مر�سي تهمي�ش
اجلي�ش يف امل�شاريع الكربى مثل تطوير قناة ال�سوي�س وم�شروع «تو�شكا» ،وهو م�شروع
ال�ست�صالح الأرا�ضي.
يوا�صل ال�سي�سي جذب دعم وا�سع من امل�ستثمرين الدوليني واحلكومات الأجنبية،
وال�سيما ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة اللتني ح ّلتا مكان الواليات املتحدة
ب�صفتهما الراع َيني الأ�سا�س َّيني للنظام.

ال�سيناريوهات امل�ستقبلية

االنق�سامات يف اجلي�ش ميكن �أن تطفو �إىل ال�سطح .قد يت�س ّبب ت�صاعد نفوذ حلفاء اجلي�ش
اجلدد بان�شقاقات كانت مغمورة ،يف �سياق �صراع الأجنحة للح�صول على ح�صة يف املجال
االقت�صادي وال�سيا�سي اجلديد.




القوات املسلحة املصرية وجتديد االمبراطورية االقتصادية

الأدلة التي ت�شري �إىل �أن اجلي�ش عمل يف الكوالي�س لإثارة االحتجاجات و�إ�ضعاف خ�صومه
قد ُت�ضعِف نفوذه .املعلومات التي بد�أت تظهر يف �أواخر العام  2014حول دور اجلي�ش املبا�شر
يف متويل االحتجاجات املناه�ضة ملر�سي ،وتالعب القيادة الوا�ضح بالنظام الق�ضائي والإعالم،
قد ّ
تدق يف ناهية املطاف �إ�سفين ًا بني النظام وداعميه الليرباليني.
الدميومة امل� ّؤ�س�سية للجي�ش قد ت�ضاهي تط ّلعاته االقت�صادية وال�سيا�سية .قلق اجلي�ش
الأكرب اليكمن يف التهديد الذي ميكن �أن تتع ّر�ض �إليه امرباطوريته االقت�صادية ،بل يف عودة
االحتجاجات وا�سعة النطاق �ضد احلكومة� .إذا ا�ضطرت حكومة يقودها اجلي�ش �إىل الطلب من
القوات امل�سلحة قمع االحتجاجات عن طريق العنف ،فقد يواجه هو خطر ح�صول ان�شقاق داخلي
و�أزمة �شرعية.
املرجح �أن توا�صل احلكومة الأمريكية برنامج م�ساعدتها للجي�ش ،على الرغم من
من ّ
ف�شل الربنامج يف ّ
حث القوات امل�سلحة امل�صرية على الإ�صالح �أو حت�سني �إجراءات م�ساءلتها.
هذه ال�شراكة ،التي جرى الت�أكيد عليها من خالل رفع احلظر الأمريكي امل�ؤ ّقت على الأ�سلحة
املق ّدمة �إىل م�صر يف �آذار/مار�س � ،2015ست�ضع م�س�ؤولي ًة �سيا�سي ًة �أكرب على كاهل وا�شنطن،
يف ظل توا�صل العنف �ضد املدنيني امل�صريني.

مقدمة
غالب ًا ما ُتك ّنى القوات امل�سلحة امل�صرية بـ«ال�صندوق الأ�سود» ،خا�صة حني يتع َّلق الأمر بدور
هذه امل�ؤ�س�سة يف االقت�صاد املحلي .فمعظم قطاعات االقت�صاد التي يديرها اجلي�ش تبدو خفية،
كما �أن م�صادر نفوذ القوات امل�سلحة غري وا�ضحة املعامل ،مثل املقاعد الربملانية املنوطة ا�سمي ًا
1
بالع ّمال والفالحني.
لكن �أي تدقيق عن كثب يف امل�ؤ�س�سات الغام�ضة ،على وجه اخل�صو�ص خالل حقبات اال�ضطراب
تب�صرات مهمة التبان للعيان يف ظروف احلياة اليومية.
ال�سيا�سي ،ميكن �أن يمُ يط اللثام عن ّ
وهذه هي احلال بالفعل يف م�صر ،حيث ت�س ّنمت ال�سلطة الع�سكرية الغام�ضة �أدوار ًا �سيا�سية
قوية و�أكرث عالنية ب�شكل متزايد منذ ثورة  2011التي �أطاحت ح�سني مبارك .فقد كان املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو الهيئة ال�صغرية من كبار ال�ضباط التي يلتئم �شملها فقط يف مراحل
احلرب �أو الأو�ضاع الطارئة ،هو الذي �أم�سك بزمام الأمور وحكم البالد �إىل �أن جرى انتخاب
حممد مر�سي ،القيادي يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،رئي�س ًا يف حزيران/يونيو  .2012وحني
�أُطيح مر�سي يف انقالب بعدها ب�سنة واحدة� ،سيطرت جمدد ًا حكومة م�ؤ ّقتة يدعمها اجلي�ش
على �أمور ال�سلطة ،و�أُ َ
نيطت بها مهمة الإ�شراف على جولة جديدة من االنتخابات التي انتهت
بانتخاب وزير الدفاع ال�سابق الفريق �أول عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س ًا يف �أيار/مايو .2014
لقد �أجرب ت�س ّلم القوات امل�سلحة امل�صرية ال�سلطة ال�سيا�سية الر�سمية ،قيادة امل�ؤ�س�سة على
اتخاذ جملة من اخلطوات اال�ستثنائية ،لي�س �أق ّلها �إ�صدار بيانات ر�سمية دفاع ًا عن الأن�شطة
االقت�صادية للجي�ش ،وهي الأن�شطة التي كانت ُتعتبرَ يف ال�سابق من �أ�سرار الدولة .ففي م�ؤمتر
�صحايف عقده املجل�س الأعلى يف ربيع العام  ،2012ك�شف نائب وزير الدفاع لل�ش�ؤون املالية
�آنذاك ،اللواء �أركان حرب حممد ن�صر ،النقاب عن العائدات ال�سنوية للأن�شطة االقت�صادية
للجي�ش ( 198مليون دوالر) ،وعن ن�سبتها يف ميزانية الدولة ( 4.2يف املئة) 2.بيد �أن ن�صر
امتنع عن تقدمي �أي �أدلة تدعم مثل هذه الأرقام .ومع ذلك ،جمرد اتخاذ اجلي�ش قرار ًا بالر ّد
ر�سمي ًا على االنتقادات العلنية القوية عن مدى انخراطه يف ال�ش�أن االقت�صادي ،كان مبثابة
عالمة حت ّول فارقة عما كان يجري يف املا�ضي.
واحلال �أن جهود القوات امل�سلحة للمناورة بني مراكز القوة ال�سيا�سية الأخرى يف البالد،
�أ�سا�س ًا جماعة الإخوان امل�سلمني وما ُيدعى بـ«الفلول» من عهد مبارك ،جرت على خلفية انهيار
احلكم ال�سلطوي ،ماجعل املوارد االقت�صادية واملمار�سات ال�سيا�سية للجي�ش وا�ضح ًة للعيان
بطريقة غري م�سبوقة� .س َّلطت ال�صراعات الالحقة التي خا�ضها اجلي�ش ال�ستعادة ال�سيطرة على
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م�ؤ�س�سات مهمة ،ال�ضوء على كيفية ا�ستخدام القوات امل�سلحة نفوذها امل�ؤ�س�سي لتمويل عملياتها،
ولتوفري عالوات على الرواتب ل�سلك ال�ضباط ،و�إدارة االقت�صاد ال�سيا�سي املحلي.
والآن ،تتناف�س قوى دولية عدة على النفوذ على القيادة
ال�سيا�سية اجلديدة يف البالد .وهذا مايفر�ض حتدي ًا �أ�سا�سي ًا
تتناف�س الآن قوى دولية عدة على النفوذ على القيادة
للتف ّوق الدبلوما�سي الذي حظي به لعقود �ص ّناع القرار يف
ال�سيا�سية اجلديدة يف البالد .وهذا مايفر�ض حتدي ًا
وا�شنطن .ومت ّثل ر ّد فعل ه�ؤالء الأخريين على هذا التناف�س
�أ�سا�سي ًا للتف ّوق الدبلوما�سي الذي حظي به لعقود �صنّاع
يف الدعوة �إىل زيادة امل�ساعدات الع�سكرية مل�صر وتقلي�ص
القرار يف وا�شنطن.
االنتقادات للحكومة اجلديدة.
لكن ،حتى ولو �ضاعفت وا�شنطن مبلغ الـ 1.3مليار دوالر
كم�ساعدات ع�سكرية �سنوية مل�صر ،فمثل هذا الرقم يتقزّم �أمام نحو  20مليار دوالر ّ
�ضختها
دول اخلليج كم�ساعدات مالية �إىل خزينة النظام منذ العام  .2013وبالتايل ،المال وا�شنطن
والخطبها البالغية املن ّمقة ميكن �أن ينتزعا تغيريات رئي�سة من احلكومة امل�صرية .الرهان الأكرث
حكمة هو �أن تقوم الواليات املتحدة بال�ضغط على حلفائها اخلليجيني كي ي�ضبطوا �سلوكيات
النظام الأكرث �إيغا ًال يف التجاوزات ،مبا يف ذلك موا�صلة القمع العنيف لن�شطاء املعار�ضة.

تط ُّور االقت�صاد الع�سكري امل�صري احلديث
ميكن �إدراج النفوذ املعا�صر للقوات امل�سلحة امل�صرية يف ال�سياق الأعر�ض للقومية العربية
يف خم�سينيات القرن الع�شرين ،و�أي�ض ًا يف �إطار �أمنوذج التنمية ال�سائد �آنذاك ،والذي ح ّدد
اجلي�ش على �أنه طرف رئي�س يف الت�صنيع املحلي والتحديث االقت�صادي .وحتت �شعار التنمية
التي تقودها الدولة ،احتّل القطاع العام دور ًا مركزي ًا يف النمو االقت�صادي ،و�أ�صبح اجلي�ش
امل�صري قاطرة ال�صناعة واملز ِّود للخدمات العامة .والواقع �أنه حتى الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية اعتربت القوات امل�سلحة امل�صرية ال�شريك ّ
املف�ضل لإبرام العقود.
يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�صر ،الذي قاد م�صر من العام � 1954إىل العام ُ ،1970و ِّج َهت
موارد الدولة نحو اجلي�ش الذي لعب مهند�سوه ومقاولوه الدور الرئي�س يف م�شاريع ا�ست�صالح
الأرا�ضي ،و�إقامة البنى التحتية العامة ،وتوفري ال�سلع الأ�سا�سية ،وال�صناعة املحلية للأجهزة
اال�ستهالكية والإلكرتونيات ،وكذلك �إنتاج ال�سلع ال�صناعية والزراعية كالفوالذ وال�سماد .عالوة
على ذلك ،مت تعيني �ضباط من رتب عالية مكان مدراء امل�صانع املدنيني 3.وقد �أ ّدى وجود ه�ؤالء
الإداريني الع�سكريني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التي متلكها الدولة وامل�ؤ�س�سات �شبه العامة� ،إىل خلق
قاعدة متن ّفذة ت�ستهدف دعم الوجود املتوا�صل للقوات امل�سلحة يف االقت�صاد.
يف عهد خليفة عبد النا�صر� ،أنور ال�سادات ،حدث حت ُّول حمدود يف الأن�شطة الإنتاجية

شانا مارشال

للجي�ش ،حيث جرى الرتكيز على ال�صناعات الأكرث ارتباط ًا بالدفاع .بيد �أن ال�سادات مل ي� ّؤ�س�س
رئي�س هو �صناعة الطائرات الع�سكرية ،بل ح ّول �أي�ض ًا
وح�سب الهيئة العربية للت�صنيع ٍ
لهدف ٍ
تركيز م�صر الدبلوما�سي من االحتاد ال�سوفييتي �إىل الواليات املتحدة .وهذا يعود جزئي ًا �إىل �أن
الأمريكيني كانوا م�صدر ًا ُيع َت ّد به �أكرث للعتاد الع�سكري والتكنولوجيا والتدريب .ثم ،فيما �ش ّدد
ال�سوفييت على نقل املعدات اجلاهزة�ُ ،ض َّخت دوالرات امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية التي
ترافقت مع ال�سالم الذي �أبرمه ال�سادات مع �إ�سرائيل� ،إىل الإنتاج احلربي املحلي بالتحديد ،مبا
4
يف ذلك �إعادة ت�أهيل م�صانع الأ�سلحة التي بناها الأوروبيون قبل عقود.
يف عهد مبارك ،الذي �أ�صبح رئي�س ًا بعد اغتيال ال�سادات يف العام  ،1981بد�أ موقع القوات
امل�سلحة التاريخي ،بو�صفها مهند�سة حتديث م�صر ،بالت�آكل ب�شكل كبري .بيد �أن اجلي�ش مت ّكن
من احلفاظ على الئحة طويلة من االمتيازات املالية وال�صناعية ،مبا يف ذلك الوقود املدعوم،
وال�سيطرة على قطاع العقارات املُر ِبح ،وعمل املجندين ،وا�ستخدام الرتاخي�ص اخلا�صة،
وممار�سة �إ�شراف خارج القانون يف قطاعات ترتاوح من البرتوكيماويات �إىل ال�سياحة .لكن
العائدات االقت�صادية لهذه االمتيازات تراجعت بعد �أن خ�سرت الدولة امل�صرية قوة ال�سوق �أمام
امل�ستثمرين اخلا�صني والدائنني الدوليني .ويف الوقت نف�سه� ،أ�سفر االنحدار ال�سريع لال�ستثمارات
العامة �إىل تقلي�ص عائدات اجلي�ش الرا�سخة �سابق ًا ،والتي ا�ستخدمها لدعم قاعدته ال�صناعية
وتوفري الوظائف لعنا�صره.

اجتذاب اال�ستثمار يف عهد مبارك
عمد قادة اجلي�ش ،يف �سبيل حت�صني �أنف�سهم �ضد حملة حكومات مبارك للتحرير االقت�صادي
واخل�صخ�صة� ،إىل تنويع حمفظة القوات امل�سلحة االقت�صادية الدولتية عرب احل�صول على
متويل وتكنولوجيا من م�صادر القطاع اخلا�ص الأجنبي واملحلي ،و�أي�ض ًا عرب �شراكات م�شرتكة
ٍ
5
مع مروحة من رجال الأعمال غري الع�سكريني وامل�صالح الأجنبية.
منحت هذه العمليات من التمويل وامل�صادر التكنولوجية اجلديدة القوات امل�سلحة مداخل �إىل
حلقات الإمدادات العاملية يف �صناعات ترتاوح من �صناعة ال�سيارات و�إنتاج �أجهزة الكومبيوتر،
�إىل �إعادة تدوير مياه ال�صرف ال�صحي و�صنع الألواح ال�شم�سية .كما ن�شطت القوات امل�سلحة
للحفاظ على دورها كمز ِّود حملي ومتعاقد من الباطن يف م�شاريع البنى التحتية – على غرار
مزارع الريح  -التي مي ّولها مانحون �أجانب� 6.إ�ضافة �إىل ذلك ،جنحت القوات امل�سلحة يف
احل�صول على ا�ستثمارات �صغرية يف بع�ض امل�شاريع اجلاذبة لالهتمام العام ،التي �ش ّكلت
عن�صر ًا مهم ًا يف الربنامج االقت�صادي لعهد مبارك – مبا يف ذلك من�ش�آت حاويات الب�ضائع
التي ُبن َيت يف املرافئ البحرية امل�صرية.
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هذه امل�شاريع امل�شرتكة ُتعتبرَ ا�ستثمارات مهمة جديدة من طرف م�صارف الدولة واملقر�ضني
الدوليني ،ومن تكتّل �شركات �شحن �ضخمة يف حالة النقل البحري .وقد �أ�شعلت اال�ستثمارات
اخلا�صة الكثيفة يف قطاع املوانئ امل�صري النمو يف �صناعات تكميلية بقيت فيها القوات امل�سلحة
ن�شطة ،مثل خطوط ال�سكك احلديدية الداخلية ،و�صنادل تو ّفر النقل عرب نهر النيل 7.ولأن
العديد من هذه امل�شاريع امل�شرتكة ُن ِّظمت من ِق َبل �شركات قاب�ضة حتت �سلطة وزارة اال�ستثمار،
ف�إن الدولة امل�صرية كانت ُع َ
ر�ض ًة �إىل خ�سائر مالية حمتملة ،فيما القوات امل�سلحة لها �سيطرة
ك�أمر واقع على العائدات 8.هذا الرتتيب مل ي ِغب عن بال حم ّللي اال�ستثمارات الإقليميني الذين
�سلطوا ال�ضوء على «الدعم احلكومي الكامل» ،الذي متتّعت به هذه ال�شركات القاب�ضة ،بو�صفه
عام ًال يجب �أن يتدار�سه امل�ستثمرون املفرت�ضون وهم يد ّققون يف مدى دميومة عمليات الدعم
9
وامل�شاريع امل�شرتكة.
واحلال �أن مثل هذه الثقة من جانب امل�ستثمرين ،هي التي كانت تدور يف خلد اجلي�ش حني
ا�ستنفر حلماية �أر�صدته اال�سرتاتيجية املتعلقة ب�شركاء اال�ستثمار يف القطاع اخلا�ص اجلاذب
لالهتمام العام ،خالل قالقل  2012 -2011التي �شملت القمع العنيف لتظاهرات عمالية ه ّددت
الإنتاج يف مواقع �أ�سا�سية.

حماية �شركاء اال�ستثمار ومواقع الإنتاج
�أدّى الفراغ الفوري يف ال�سلطة غداة �إطاحة مبارك – وهو فراغ َّ
�ضخمته عقود من قمع املعار�ضة
وتر�صدها – �إىل جعل اجلي�ش الطرف الأقوى يف املعادلة ال�سيا�سية .وقد زادت �سيولة امل�شهد
ُّ
ال�سيا�سي امل�صري التي تلت ذلك ،القيمة املُت�صو َّرة للجي�ش ك�شريك ا�ستثماري �إىل ح ّد كبري .كما
�سمحت القيادة للقوات امل�سلحة ب�إطالق العديد من الإ�شارات �إىل م�ستثمرين حمليني ،منها:
 -1اجلي�ش قادر على �ضمان ا�ستمرار احل�صانة �ضد الإ�شراف احلكومي على م�ؤ�س�ساته
(و�شركائه يف العمل).
 -2خالل فرتات اال�ضطراب املُلتهبة ،يو ّفر اال�ستثمار� ،إىل جانب الذراع القهرية للدولة� ،أمن ًا
م�ضاف ًا للأ�صول املُك ِلفة.
 -3التهمي�ش واال�ضطهاد املُحت َمالن لرجال الأعمال املرتبطني بعهد مبارك ،والذين تع ّر�ضوا
�إىل اخلزي والعار ،ميكن �أن ُي�ش ّرعا الأبواب والنوافذ �أمام ف�ضاء ا�ستثماري جديد ،وي�ؤ ّديا �إىل
�إعادة بيع �أ�صول خم�صخ�صة �سابق ًا تابعة للدولة ،مبا يف ذلك الأرا�ضي.
�أبدى العديد من ال�شركات وامل�ستثمرين الدوليني ا�ستجابة لهذه الر�سالة ،وباتوا مت�شو ّقني
ال�سرت�ضاء اجلرناالت ب�أمل ممار�سة نفوذ على االقت�صاد يف حقبة مابعد الثورة 10.وكانت
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والتو�سع يف عقود الإنتاج امل�شرتك للأ�سلحة
املح�صالت ال�سريعة هي التكثيف ال�سريع
�إحدى
ّ
ُّ
التي ُو ِّق َعت يف الأيام الأخرية من عهد مبارك ،و�أي�ض ًا خالل الوالية املب ّكرة للمجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة.
وعلى الرغم من �أن الإنتاج امل�شرتك بني القوات امل�سلحة امل�صرية و�شركات الدفاع الأجنبية
قائم على قدم و�ساق منذ �سنوات طوال� ،إال �أنه ف�شل يف توليد �أي عقود ت�صدير ذات �ش�أن
للجي�ش امل�صري ،عدا ال�صفقات التي تت�ض ّمن فوائ�ض� ،أو �أنظمة ُتع ّدل �أهدافها ل�صالح دول
فقرية الت�ستطيع حت ُّمل �أعباء بدائل �أف�ضل� ،أو مبيعات تتم ب�إ�شراف رعاية �أمريكية 11.بيد �أن
كل ذلك بد�أ يتغيرّ يف �سنوات الهزيع الأخري من حكم مبارك .وقد �أظهر تقرير من ال�سفارة
الأمريكية يف القاهرة ،يف العام � ،2010أن طلبات نقل التكنولوجيا من �سلطة الت�س ّلح امل�صرية
ازدادت ب�شكل ملمو�س خالل ال�سنة املا�ضية .وهذا عك�س رغبة اجلرناالت يف تو�سيع �صادرات
الأ�سلحة التي حتتوي تكنولوجيا �أمريكية ،مبا يف ذلك احتمال بيع دبابات  M1A1للعراق،
وذخائر لل�سعودية ،ودعم تقني لرت�سانة تركيا من �صواريخ «هوك» 12.وخالل الفرتة نف�سها،
طلب م�س�ؤولون يف القوات امل�سلحة �أي�ض ًا الإذن الأمريكي لل�سماح مل�س�ؤولني من تون�س والعراق
13
بالقيام بجوالت يف من�ش�آت الإنتاج الع�سكري.
مع تداعي �سلطة مبارك� ،ضاعف اجلي�ش جهوده لإبرام اتفاقات �إنتاج م�شرتك مع �شركات دفاع
يعن فقط توفري فر�ص �أف�ضل ل�صادرات م�ستقبلية ،بل �أي�ض ًا احل�صول
�أجنبية ،الأمر الذي مل ِ
على مداخل �إىل تكنولوجيات جديدة ومواقع حمتملة لل�ضباط يف م�شاريع مرموقة .وعلى �سبيل
املثال ،يف � 11شباط/فرباير – متام ًا حني كان مبارك يت�أرجح على �شفري اال�ستقالة الق�صرية
– �أعادت البحرية امل�صرية التفاو�ض حول عقد بقيمة  13مليون دوالر مع �شركة «�سويفت�شيب»
ون�ص العقد املع َّدل ،الذي زادت كلفته بنحو  20مليون
� Swiftshipسبق �أن ُو ِّقع يف العام ّ .2008
دوالر ل�سفن الدورية الأربع نف�سها التي وردت يف العقد الأ�صلي ،على �أن ي�شارك حو�ض م�صري
لبناء ال�سفن يف جتميع هذه ال�سفن و�إنتاجها .وت�ض ّمن �أي�ض ًا نقل التكنولوجيا ،وبناء من�ش�آت
جديدة ،وا�سترياد معدات ر�أ�سمالية جديدة ،وعقود ًا طويلة الأمد لقطع الغيار والت�صليحات،
وتدريب ًا جديد ًا للعن�صر الب�شري.
�أما الإ�شارة النهائية على �أن القوات امل�سلحة امل�صرية التزال منفتحة على الن�شاط االقت�صادي،
فجاءت بعد ذلك بخم�سة �أ�شهر� ،أي يف متوز/يوليو ،حني �أعلنت الواليات املتحدة (على الرغم
من توا�صل العنف �ضد املتظاهرين ونزول مئات الآالف �إىل �ساحة التحرير �ضد حكومة املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة) عن الق�سط احلادي ع�شر من برنامج الإنتاج امل�شرتك لدبابة ،M1A1
وقيمته  1.3مليار دوالر.
خ�ضم التظاهرات ،و ّقعت ال�شركة الرتكية -Yonca
يف �أيلول�/سبتمرب  ،2011و�أي�ض ًا يف
ّ
�ست �سفن دورية م�س ّلحة يف احلو�ض البحري التابع للقوات
 Onuk JVاتفاق ًا مع م�صر ل�صنع ّ

13

14

القوات املسلحة املصرية وجتديد االمبراطورية االقتصادية

امل�سلحة امل�صرية يف اال�سكندرية 14.وقبيل هذه ال�صفقة ،بد�أ بالفعل التعاون الإنتاجي امل�شرتك
بني تركيا وم�صر يف منا�سبة واحدة ،لكن هذا مت ب�إيعاز مبا�شر وعاجل من وا�شنطن 15.وب�سبب
ت�ضافر ٍّ
ّ
واملت�ضخم واحل�صانة املنيعة املفرت�ضة لربنامج
كل من نفوذ القوات امل�سلحة املتنامي
امل�ساعدة الع�سكرية الأمريكية (التي تو ِّفر ج ّل م�شرتيات ميزانية الدفاع امل�صرية) ،فقد تزايدت
جاذبية القوات امل�سلحة ك�شريك ل�شركات الدفاع الأجنبية.
ويف �سبيل تعزيز ثقة �شركاء اال�ستثمار� ،أ�صدرت القوات امل�سلحة مروحة من الإ�شارات �أبدت
خاللها ا�ستعدادها للعمل للحفاظ على الأمن والنظام مهما ك ّلف الأمر ،مبا يف ذلك ت�شويه �سمعة
املحتجني على �أنهم �س ّفاكون .كما عمدت �إىل ّ
ف�ض الإ�ضرابات بعنف ،و�أطلقت تهديدات غريبة
ّ
– مثل الإعراب عن ن ّيتها �إنهاء �إ�ضراب خطوط ال�سكك احلديدية من خالل جتنيد منتهكي
القانون مبا�شرة يف اجلي�ش .-وحني احت ّلت عمليات التو ّقف عن العمل �صدر الأخبار� ،سارع
16
امل�س�ؤولون الع�سكريون �إىل تطمني املراقبني ب�أن العمل �س ُي�ست�أَنف كالعادة من دون عرقلة.
ن�شرت القوات امل�سلحة جنود ًا حلماية �أ�صول �شركائها من ال�شركات .وخالل انتفا�ضة العام
ُ ،2011ز ِّود الفرع امل�صري ملجموعة اخلرايف الكويتية ،التي لها عدد من امل�شاريع امل�شرتكة مع
17
بحر�س م�س ّلح ل�ضمان الت�سليم الآمن للمعدات �إىل م�صنعه للطاقة
القوات امل�سلحة امل�صرية،
ٍ
(م�صنع ال�شباب) .ووفق ًا لن�شرة �إخبارية �أ�صدرتها ال�شركة:
ق ّدم اجلي�ش امل�صري القوات ،معزز ًة بالدبابات ،حلماية مواقع الطاقة الرئي�سة يف ال�شباب
ودمياط .كما ا�ستخدم اجلي�ش امل�صري العنا�صر الع�سكرية امل�سلحة ملرافقة نقل قطع كبرية
18
من املعدات لطوربينات الغاز من مرف�أ الإ�سماعيلية �إىل موقع ال�شباب.

وعلى الرغم من اال�ضطرابات� ،أعلنت جمموعة اخلرايف ب�سرعة عن ا�ستثما ٍر بقيمة  80مليون
دوالر لتو�سيع البنى التحتية ال�صناعية يف م�صر.
رجئ العديد من ال�صفقات املالية يف خ�ضم ال�شكوك حول خليفة
وباملثل ،ويف حني �أُ ِ
مبارك ،مل ت� ِّؤخر حكومة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �أن�شطة �شركات الأ�سهم اخلا�صة
التي تت�ض ّمن �صفقاتُها �شركات وم�ستثمرين لهم روابط وعالقات باجلي�ش� .إحدى هذه
ال�شركات�« ،سيتادل كابيتال» ( Capital Citadelالآن �شركة القلعة) ،ا�ستحوذت على
�شركة خدمات كربى يف العام  2009كان رئي�سها جرنال متقاعد .ويف خريف العام
 ،2011وعلى الرغم من اال�ضطرابات املتفاقمة وا�ستمرار االلتبا�سات وال�شكوك ،مت ّكنت
ال�شركة من ت�أمني قر�ض �ضخم دعمته �شركة اال�ستثمار اخلا�ص اخلارجي التابعة للحكومة
19
الأمريكية.
�أما �شركات الأ�سهم التي لي�س لديها تاريخ من التعامل مع اجلي�ش – مثل تلك املرتبطة
بجمال جنل ح�سني مبارك الأ�صغر – فهي كانت �أقل حظ ًا 20.وكذا الأمر بالن�سبة �إىل
�شركات مرتبطة (�أو ُيعت َقد �أنها مرتبطة) بجماعة الإخوان امل�سلمني .وكما �أن ال�شرطة
الع�سكرية تخ ّلت ا�سرتاتيجي ًا عن حماية الق�صر الرئا�سي وامل�ست�شفيات العامة الكربى ،يف
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م�س ًعى �إىل تقوي�ض �سلطة مبارك (و�سالمته ال�شخ�صية) خالل �أحداث مف�صلية كربى،
كذلك ُح ِر َمت ال�شركات املرتبطة بالإخوان امل�سلمني من نوع احلماية الأمنية والبولي�سية
21
التي ُو ِّف َرت لل�شركات ال�شريكة للجي�ش على غرار جمموعة اخلرايف.
قمعت القوات امل�سلحة التظاهرات الع ّمالية التي اندلعت على مقربة من العمليات
االقت�صادية الكربى التي للجي�ش م�صالح مالية مبا�شرة فيها – مبا يف ذلك م�صانع
معاجلة البرتوكيماويات ،ومناطق الت�صدير ،واملرافئ البحرية ،وم�شاريع الت�صنيع متع ّددة
اجلن�سيات .وكان هذا �صحيح ًا على وجه اخل�صو�ص يف ال�سوي�س ،حني ا�شتبك عنا�صر
املحتجني والع ّمال
ال�شرطة الع�سكرية (و�أفراد ال�شرطة ال�س ّرية من وزارة الداخلية) مع
ّ
امل�ضربني 22.كما قامت ال�شرطة الع�سكرية ّ
بف�ض �إ�ضرابات يف مطار القاهرة – حيث
كنوع
املواقع الإدارية العليا والتنفيذية يف هذا ال�صرح كانت حمفوظة لل�ضباط املتقاعدين ٍ
23
من برنامج تقاعد غري ر�سمي.
باملقارنة ،كان ّ
تدخل اجلي�ش بطيئ ًا يف عهد مبارك .وقد جنحت االحتجاجات والتظاهرات
الع ّمالية يف عرقلة الأعمال يف العني ال�سخنة (على البحر الأحمر) ،و�أغلقت املن�ش�آت
ال�شرقية ملرف�أ بور �سعيد لثالثة �أيام يف ربيع العام 2013؛ وح ّولت العديد من �شركات
ال�شحن البحرية طرقها و�أفرغت حمولتها يف �إ�سرائيل لتج ُّنب الت�أخري .لكن العمل ا�س ُت�ؤ ِنف
يف نهاية املطاف يف كال املوقعني بعد انتهاء املفاو�ضات مع القادة النقابيني .لكن ،وحني مل
تُط َّبق االتفاقات بعد نحو ال�سنة يف ظل حكومة ال�سي�سي اجلديدة ،مت �إر�سال قوات ال�شرطة
واجلنود من اجلي�ش الثالث لتفريق امل�ضربني يف بور �سعيد ويف العني ال�سخنة ،وعمد �أفراد
ال�شرطة الع�سكرية �إىل تفريغ ال�سفن املُنتظرة وخدمتها ب�أنف�سهم 24.هذه املقارنة الفاقعة
ّ
التدخل ،ت�شي بوجود ا�سرتاتيجية هادفة ُم�ص َّممة ملفاقمة التعثرّ ات
يف ميل اجلي�ش �إىل
25
االقت�صادية حلكومة حزب احلرية والعدالة التابع جلماعة الإخوان امل�سلمني.
طيلة فرتة مابعد الثورة ،ا�ستخدم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ا�ستثماراته اال�سرتاتيجية
للت�أثري على �أ�سلوب تغطية الأخبار .ويف البيانات العامة التي ُت ِربز ماو�صفه اللواء الركن
ن�صر بامل�ساهمات اخلريية للقوات امل�سلحة امل�صرية يف االقت�صاد امل�صري ،حت ّدث ن�صر
عن منح  58مليون دوالر �إىل احتاد الإذاعة والتلفزيون امل�صري .لكن مالمَ يف�صح عنه
هو �أن الهيئة العربية للت�صنيع التابعة للجي�ش ُم�ستثمِ رة �إىل جانب االحتاد يف ال�شركة
امل�صرية للأقمار ال�صناعية .وهذه ال�شركة ،املعروفة بـ«نايل�سات»� ،أثبتت �أنها �شريك ُيع َت ّد
به للجي�ش يف الثورة امل�ضادة يف خريف العام  ،2013حني منعت ف�ضائية اجلزيرة من
ا�ستخدام قمرها اال�صطناعي لبثّ �صور عن الأزمة املتوا�صلة يف م�صر( 26.وهذه مل تكن
ُ�ستهدف فيها اجلزيرة .فقد ُح ِكم على ثالثة �صحافيني من هذه املحطة،
املرة اليتيمة التي ت َ
التي تتّخذ من قطر مقر ًا لها ،بال�سجن ملدد طويلة يف حزيران/يونيو  ،2014بعد �أن �أُدينوا
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ب�صحتها تتع ّلق بت�شويه الأخبار وم�ساعدة جماعة الإخوان امل�سلمني.
بت َ
ُهم م�شكوك ّ

27

حتالف مع الإخوان امل�سلمني
�ساعدت �أي�ض ًا اخلطوات التي اتّخذتها قيادة القوات امل�سلحة لت�شكيل النظام ال�سيا�سي ،يف
َ
اجلي�ش يف احلفاظ على �سيطرته امل� ّؤ�س�سية على
فرتة مابعد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
موارد اقت�صادية رئي�سة ،بل وتو�سيعها كذلك .فقد جنح اجلي�ش يف احل�صول على �ضمانات
التدخل) يف ق�ضايا �أ�سا�سية من جانب القيادة املُ َ
دعم (�أو على الأقل عدم ّ
نتخبة حلزب احلرية
والعدالة .كما حاول القادة الع�سكريون توجيه ال�سيا�سة االقت�صادية العليا يف اجتاه ُيفيد على
نحو انتقائي عملياتهم ،وانخرطوا يف حم�أة مناورات �سيا�سية حذقة وبارعة ،هدفت �إىل تهمي�ش
�أو ا�ستلحاق العديد من مراكز القوى التابعة للنظام ال�سابق.
والواقع �أن العديد من ال�سيا�سات التي مور َِ�ست يف حقبة
مابعد الثورة من جانب ٍّ
كل من املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
الواقع �أن العديد من ال�سيا�سات التي مو ِر َ�ست يف
ومر�سي (على غرار وقف دعم الوقود للم�ؤ�س�سات ال�صناعية)،
حقبة مابعد الثورة من جانب ٍّ
كل من املجل�س الأعلى
ً
ِّ
َ
مل ت�شكل تهديدا ُيذكر للأن�شطة االقت�صادية للجي�ش ،لأن بنود
للقوات امل�سلحة ومر�سي (على غرار وقف دعم الوقود
الدعم للجي�ش غري من�صو�ص عليها يف التنظيمات ،وبالتايل
للم�ؤ�س�سات ال�صناعية) ،مل ت�شكِّل تهديد ًا ُيذ َكر
التت�أثر بقطع الدعم .ولأن امليزانية العمومية للجي�ش (وبالتايل
للأن�شطة االقت�صادية للجي�ش ،لأن بنود الدعم
�أي�ض ًا �أكالفها من الطاقة) �أُبق َيت �س ّرية ،فقد بدا املجل�س
للجي�ش غري من�صو�ص عليها يف التنظيمات ،وبالتايل
الأعلى للقوات امل�سلحة �أنه �صانع قرار م�س�ؤول مالي ًا ،لكن يف
التت�أثر بقطع الدعم.
احلقيقة وقع العبء ب�شكل غري متناظر على مناف�سي اجلي�ش.
لكن الأكرث �أهمية �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة َ�ض َمنَ
�أن الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة امل�شرتكة يف النظام االنتخابي اجلديد� ،ستدعم ا�ستمرار ح�صانة
اجلي�ش من الرقابة على املوازنة .وعلى الرغم من بع�ض املطالب الأ ّولية لفر�ض املحا�سبة 28،مل
ي�ستطع جهاز الك�سب غري امل�شروع تطبيق ال�سلطان الق�ضائي على ال�ضباط الع�سكريني ،وهذا
ِ
يعود جزئي ًا �إىل �أن العديد من اخلرباء الق�ضائيني و�ضعوا الأولوية ملالحقة ع�صبة رجال الأعمال
وثيقة ال�صلة مببارك ،بد ًال من و�ضع اجلي�ش حتت ال�سلطة الق�ضائية املدنية.
بيد �أن الأمر الأكرث �إثارة للده�شة هو �أن املبادئ الد�ستورية نف�سها التي ت�ض ّمنت احل�صانة
دخ َلت
القانونية للجي�ش ،والتي �أثارت �سابق ًا �إدانة عنيفة وقا�سية من ِق َبل حزب احلرية والعدالة� ،أُ ِ
29
يف خامتة املطاف �إىل الد�ستور الذي ُع ِر َ�ض على مر�سي يف كانون الأول/دي�سمرب .2012
كما مت يف الد�ساتري الالحقة �ضمان �إعفاء اجلي�ش من احلظر على العمل الإجباري (ما�سمح
با�ستمرار نظام �أعمال اخلدمة يف اجلي�ش) ،و�أي�ض ًا �ضمان �سر ّية امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�صة
بالقوات امل�سلحة .وقبل ذلك ،كانت جماعة الإخوان امل�سلمني قد �ضبطت بحزم �أن�صارها

شانا مارشال

ال�شباب وح ّفزتهم على عدم امل�شاركة يف االحتجاجات املناوئة للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
يف الأ�شهر التي �سبقت االنتخابات الربملانية والرئا�سية يف العام  ،2012كما �أفرغت املطالب
30
اخلا�صة مبحا�سبة اجلي�ش من معظم زخمها.
لكن هذه الت�سوية امل�ؤ ّقتة بني حزب احلرية والعدالة واجلي�ش �أثبتت �أنها من عمر الورود،
واقع على ترقية اجلنود
مع �أنها كانت وا�ضحة يف مروحة من املجاالت :من �إنهاء احلظر ك� ٍ
أمر ٍ
وا�ضحي التد ّين (مبا يف ذلك �إدخال ابن �أخ مر�سي �إىل �أكادميية تدريب ع�سكري يف �آذار/
مار�س � ،)2013إىل الدعم ال�صريح لل�سلطة الع�سكرية غداة التقرير احلكومي يف العام ،2013
والذي �أظهر بجالء �أن جنود ًا ورجال �شرطة ارتكبوا جرائم خطرية خالل الثورة وماتالها من
اعتقاالت 31.كما �أورد الإعالم امل�صري بنود ال�صفقات املزعومة بني املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة وبني حزب احلرية والعدالة ،والتي �شملت «خروج ًا �آمن ًا» يو ّفر ح�صانة لأع�ضاء املجل�س
الأعلى؛ واتفاق ًا ب�أال يطرح حزب احلرية والعدالة مر�شح ًا للرئا�سة اليعتربه اجلي�ش مقبو ًال؛ وترتيب ًا
مينح اجلي�ش ال�سيطرة على ال�سيا�سة االقت�صادية العليا ،فيما هو يرتك ال�سلطان الق�ضائي على
32
وزارات اخلدمات (وزارات التعليم وال�شباب والثقافة� ،إلخ) يف يد جماعة الإخوان.
عالوة على ذلك ،نا�سب �إعالن مر�سي االنفرادي اخلا�ص ب�إنهاء خ�صخ�صة �شركات القطاع
العام ،ال�سردية عن وفاقٍ بني القوات امل�سلحة وحزب احلرية والعدالة ،لأن امل�صانع الع�سكرية
كان ُيحت َمل �أن تكون على خط اخل�صخ�صة يف اجلولة التالية من عملية البيع .والأمر نف�سه
ان�سحب على خطوات مر�سي احلاذقة يف تنفيذ التن ّقالت يف بع�ض مواقع ال�سلطة الع�سكرية
(مبا يف ذلك �أع�ضاء املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة) ،ويف �إبعاد �ضباط رفيعي الرتب عرب
تعيينهم يف مواقع ُمر ِبحة ونافذة يف هيئة قناة ال�سوي�س ،والهيئة العربية للت�صنيع ،ومنا�صب يف
وزارة الدفاع ،و�أي�ض ًا يف اختيار بدائلهم من بني �صفوف كبار القادة� 33.إ�ضافة �إىل ذلك ،وعد
مر�سي مبعاجلة بع�ض تظ ّلمات اجلي�ش ،متع ّهد ًا ب�إعادة ن�شر القوات امل�سلحة يف �سيناء وتنويع
34
م�صادر م�صر الأجنبية من الأ�سلحة والتدريب.
عدا هذه الالئحة من الوفاقات ،ثمة مثل فاقع الو�ضوح لكيفية جناح اجلي�ش يف حت�سني موقعه
جت�سد يف امل�شاريع التي حظيت باهتمام
االقت�صادي عرب التحالف مع حزب احلرية والعدالةّ ،
عام ،والتي �أعلنتها القوات امل�سلحة �إبان والية مر�سي 35.فقد ك�شف �إعالن يف العام ُ 2013ن�شر
على املوقع االلكرتوين الر�سمي حلزب احلرية والعدالة ،النقاب عن �أن وزارة الإنتاج احلربي
«ا�ستحوذت» على �شركة ن�صر ل�صناعة ال�سيارات «نا�سكو» 36،وهي ال�شركة املتهالكة والغارقة
للغاية يف جلج الديون .لقد كانت �صناعة وجتميع �سيارات الركاب والعربات الأخرى غري
الع�سكرية مركزية دوم ًا للنجاح االقت�صادي للجي�ش امل�صري ،لأن التكنولوجيات والت�سهيالت
واملعدات املتوافرة من خالل الت�صنيع التعاوين للعربات الع�سكرية ،ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدامها يف
�إنتاج ال�سيارات املدنية التي يبيعها اجلي�ش يف ال�سوق املحلية.
والواقع �أن �صناعة �سيارات حملية ال�صنع حق ًا كانت �أ�سا�س ًا ُتعتبرَ عام ًال حا�سم ًا يف عملية
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حتديث م�صر ،ولذلك كانت �إعادة �إحياء �شركة «نا�سكو» رمزية للغاية 37.ثم برزت عالمة
ح�سن نية �أخرى بني القوات امل�سلحة وحزب احلرية والعدالة خالل زيارة مر�سي لرو�سيا يف
ني�سان�/أبريل  ،2013حني ح�صل على وعد من مو�سكو با�ستثمار �أموال الدولة الرو�سية يف �شركة
ال�سيارات امل�صرية العليلة 38،والتي ح�صلت القوات امل�سلحة على �أ�صولها جمان ًا.
وميكن كذلك معاينة ال�شراكة االقت�صادية ق�صرية العمر التي �أبرمها حزب احلرية والعدالة
مع اجلي�ش يف «الآي باد امل�صري» الذي حظي بدعاية مبالغ فيها ،وهو جهاز كمبيوتر لوحي
ُيدعى «�إينار»  .Inarفمع �أن هذا امل�شروع كان قيد العمل منذ �سنوات� ،إال �أن التق ّدم مل ُيح َرز فيه
�إال يف �صيف العام  ،2013حني �أعلنت احلكومة التي يقودها حزب احلرية والعدالة عن مناق�صة
عامة كبرية .ووفق ًا ل�صحيفة «دايلي نيوز م�صر»  39،Daily News Egyptتق ّدمت ثالثة تكتّل
�شركات بعرو�ض املناق�صة ،بينها اثنتان تتك ّونان من �شركات �أجنبية متع ّددة اجلن�سيات .لكن
مالمَ يو�ضحه تقرير ال�صحيفة هو �أن التكتالت الثالث كلها ت�ضم ّنت �شركات ميلكها اجلي�ش،
منها الهيئة العربية للت�صنيع� ،شركة «بنها» للإلكرتونيات (وهي جزء من وزارة الإنتاج احلربي)
وال�شركة العربية لت�صنيع �أجهزة الكومبيوتر التي ت�شمل الئح ُة مالكي الأ�سهم فيها الهيئة العربية
للت�صنيع ،و�شركة «بنها» ،ووزارة الإنتاج احلربي.
ومثله مثل م�شروع �إحياء �شركة «نا�سكو»ُ ،ن ِ�شر م�شروع الكومبيوتر اللوحي امل�صري على املوقع
االلكرتوين حلزب احلرية والعدالة ،الذي فاخر �أي�ض ًا بطلبات اال�سترياد املُقدمة للكومبيوتر
اللوحي من الكويت وقطر وال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل طلبات عديدة تق ّدمت بها خمتلف وزارات
ر�ست املناق�صة يف نهاية الأمر على �شركة «بنها» ،مع �أن الكثريين
احلكومة امل�صرية .وقد َ
يف قطاع التكنولوجيا امل�صري �أط ّلوا على م�شروع «�إينار» بو�صفه خماطرة ت�ض ّمنت مبالغات
يف الرتويج له ،و�ش ّككوا يف قدرة تكتل ال�شركات الفائز على برجمة نظام عمالين �أ�سا�سي
للكومبيوتر اللوحي اجلديد.

م�شروع قناة ال�سوي�س وتوترات يف العالقة
مع �أن امل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية ،على غرار �صناعة ال�سيارات وجتميع الألواح الإلكرتونية،
كانت �أر�ض ًا خ�صبة لالتفاق بني اجلي�ش امل�صري وجماعة
مع �أن امل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية ،على غرار �صناعة
الإخوان امل�سلمني� ،إال �أن م�شروع تو�سيع وتنمية قناة ال�سوي�س
ال�سيارات وجتميع الألواح الإلكرتونية ،كانت �أر�ض ًا
ال�ضخم �أثبت �أنه يفوق قدرة هذا التحالف املتقلقل على
خ�صبة لالتفاق بني اجلي�ش امل�صري وجماعة الإخوان
ا�ستيعابه.
امل�سلمني� ،إال �أن م�شروع تو�سيع وتنمية قناة ال�سوي�س
واحلال �أن حتويل قناة ال�سوي�س �إىل مركز لوجي�ستي �ضخم
ال�ضخم �أثبت �أنه يفوق قدرة هذا التحالف املتقلقل
ومركز للت�صنيع الثقيل ،لطاملا كان هدف ًا يرنو �إليه ب�صر
على ا�ستيعابه.
ّ
املخططني االقت�صاديني يف اجلي�ش ،الذين تق ّدموا مبختلف
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االقرتاحات لإقامة حمطات طاقة �شم�سية ورياحية (من ريح) ،وطاقة باطن الأر�ض يف منطقة
ال�سوي�س وحولها ،للإفادة من قدرات املنطقة ال�صناعية .وبالطبع� ،ستلعب ال�شركات التي ميلكها
اجلي�ش �أدوار ًا رئي�سة يف عمليات البناء وتوفري املعدات ملثل هذه امل�شاريع� .إذ �أن وزارة الإنتاج
احلربي والهيئة العربية للت�صنيع لديهما م�صانع قادرة على �صناعة �سلع مثل الأبراج ،وم�س ّننات
تغيري ال�سرعة يف ال�سيارة ،والزجاج املعزول امل�ستخدم يف طوربينات الريح .وحني �أعلن م�س�ؤولو
حزب احلرية والعدالة يف �أواخر العام  2012عن اخلطط لتحويل القناة �إىل مركز لوجي�ستي
ً 40
عاملي ،بدا �أن الإرادة ال�سيا�سية ودعم الدولة ملثل هذا امل�شروع �سيتوافران �أخريا.
لكن ،وفيما كان حزب احلرية والعدالة يعلن عن خطط القناة ،ك�شف م�ست�شار حكومي م�صري
النقاب عن �أن الإ�شراف على التو�سيع �سيو�ضع بني يدي رئي�س واحد �سيكون يف رتبة نائب رئي�س
الوزراء ويكون تابع ًا مبا�شرة ملر�سي ،الأمر الذي جعل القوات امل�سلحة جمرد واحدة من جمموعة
هيئات حكومية منخرطة يف هذا اجلهد 41.وقد كانت هذه اخلطوة الهادفة �إىل تهمي�ش دور
اجلي�ش يف �أكرب م�شروع للبنى التحتية منذ عقود ،حا�سمة يف جعل حزب العدالة والتنمية يخ�سر
دعم القوات امل�سلحة.
لي�س من املبالغة يف �شيء �إبراز الأهمية الكبرية التي يوليها اجلي�ش للقناة ،لي�س فقط يف جمال
العائدات بل �أي�ض ًا يف تزويد القوات امل�سلحة امل�صرية بالتربير لإقحام نف�سها يف النقا�شات حول
التخطيط االقت�صادي طويل الأمد .فالعديد من اخلدمات املرتبطة بالقناة كانت تق ّدمها �أ�سا�س ًا
�شركات مرتبطة باجلي�ش ،وكانت هذه �ستت�ضرر �إذا ما ا�ستُب ِع َدت القوات امل�سلحة عن عمليات
اتخاذ القرار املتع ّلقة بخطط تنمية القناة .وتزعم نظريات امل�ؤامرة �أن البيع الو�شيك للقناة �إىل
م�صالح �أجنبية ،كان دوم ًا الو�سيلة الكال�سيكية لتعبئة املعار�ضة الوطنية للحكومات القائمة،
ولتذكري املواطنني مب�س�ؤولية اجلي�ش يف ت�أمني املوارد اال�سرتاتيجية مل�صر.
�إن ك ًال من الأهمية االقت�صادية للقناة و�أبعادها الرمزية ،جعال خطة تو�سيع هذا املمر املائي
نقطة االرتكاز لل�صراع املتفاقم بني القوات امل�سلحة وحزب احلرية والتنمية .وقد حددت عا�صفة
البيانات الر�سمية التي تلت الإعالن املبدئي حلزب احلرية والعدالة ،اخلطوط الفا�صلة التي
حاول كل طرف �أن ير�سمها حول مناطق �سلطته .ففي � 19آذار/مار�س � ،2013أعلن مر�سي �أن
الهند �ستكون ال�شريك الأول مل�صر يف عملية التو�سيع ال�ضخمة .لكن بعدها بيومني ،جاء يف
عنوان ل�صحيفة «م�صر اجلديدة»( :وزير الدفاع) ال�سي�سي ِّ
يحذر مر�سي (ورئي�س الوزراء)
قنديل :لن يكون هناك عنوان ُيعطى للأر�ض قرب القناة 42.و ُن ِ�س َب �إىل م�س�ؤول ع�سكري قوله يف
املقال �إن خطط احلكومة لتو�سيع القناة ،لن تخطو خطوة �إىل الأمام �إىل �أن ُتق ّر القوات امل�سلحة
التفا�صيلَّ .
وحذر امل�س�ؤول من �أي انخراط �أجنبي يف امل�شروع ،ماقد يت�س ّبب بنزاعات م�ستقبلية
(يف �إ�شارة �إىل مفاو�ضات مر�سي مع الهند) .ووا�صل امل�س�ؤول حديثه مع ّدد ًا الئحة مبطالب
القوات امل�سلحة ،التي �شملت ح�صر ال�سلطان الت�شريعي مبحاكم م�صر يف �أي نزاعات تتع ّلق
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بامل�شاريع ال�صناعية �أو التجارية ،وقواعد �أكرث �صرامة ُتف َر�ض على ال�شركات الأجنبية.
وقد ك ّرر ناطق ع�سكري الحق ًا هذه املطالب ،و�أ�ص ّر على �أن ال�شركات وامل�شرفني املنخرطني
يف امل�شروع يجب �أن يحظوا باحرتام وا�سع النطاق ويكونوا غري خا�ضعني �إىل نزوات �أو هوى �أي
حزب �سيا�سي بعينه (وهي لغة مر ّمزة تريد الإ�شارة �إىل الدور القيادي للقوات امل�سلحة) .وبعد
ذلك بيومني ،ر ّد بيان �صدر يف � 23آذار/مار�س عن الناطق الر�سمي با�سم هيئة الإعالم يف
الدولة ،على بيانات اجلي�ش ،ر ّكز على �أن الهيئة التي ُ�ش ِّك َلت للإ�شراف على تو�سيع القناة �ستكون
حتت �سلطة الرئا�سة ،وبالتايل لي�س حتت ال�سلطان الق�ضائي للقوات امل�سلحة.
ومع �أن م�س�ؤويل حزب احلرية والعدالة �أتبعوا هذا البيان �شديد ال�صراحة والو�ضوح ب�سل�سلة
ق�صر عن
من البيانات التوافقية التي هدفت �إىل تهدئة خماوف اجلي�ش� ،إال �أن العديد منها ُ
الر�ضوخ �إىل فيتو القوات امل�سلحة .وهكذا� ،أ�ص ّر وزير الإ�سكان التابع حلزب احلرية والعدالة،
طارق وفيق ،على �أن احلكومة �ستُط ِلع قادة اجلي�ش على م�سودة القانون اخلا�ص بامل�شروع وت�ستمع
�إىل وجهة نظرهم ور�ؤيتهم ،لكنها لن توافق على �أي اعرتا�ضات ،ولن تعدِّ ل اخلطط الراهنة
43
للقناة.
لكن ،بعد ثالثة �أ�شهر� ،أُجبرِ َ وفيق على الرتاجع ،و�أعلن �أن اجلي�ش – الذي قال �إنه الآن وراء
امل�شروع «مئة يف املئة» – �سيكون الكيان الوحيد الذي له �سلطة منح رخ�ص لل�شركات العاملة
يف اخلطة .لكن ،بدا وا�ضح ًا يف هذه املرحلة �أنه من امل�ستحيل ترميم التحالف بني الطرفني.
(�أُميط اللثام الحق ًا عن �أنه خالل هذه املرحلة ،كان مر�سي يحاول ا�ستبدال ال�سي�سي ،الذي كان
وزير ًا للدفاع �آنذاك ،ب�شخ�ص مطواع �أكرث ،وهي اخلطة التي تخ ّلى عنها يف نهاية املطاف ب�سبب
44
معار�ضة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لها).
عالوة على ذلك ،ك�شف النزاع املتع ّلق مبقاربات الطرفني املتناق�ضة مل�س�ألة ّ
التدخل يف �سورية،
مدى تفاقم التوتر يف �صفوف القيادة ،كما ظهر يف ر ّد احلكومة َّ
املخطط له على التظاهرات
املُطا ِلبة با�ستقالة الرئي�س 45.وهنا� ،أ�صدر القادة الع�سكريون بيانات علنية حت ّذر من �أنها لن
املحتجني ،و�أبدوا نفور ًا متزايد ًا من
تت�سامح مع العنف الذي يرعاه حزب احلرية والعدالة �ضد
ّ
واجبات على غرار حرا�سة مكان �سكن مر�سي ،وتنفيذ حظر التج ّول غري ال�شعبي الذي �أق ّره
ٍ
46
حزب احلرية والعدالة.
وحني حت ّولت التظاهرات �إىل العنف� ،سحبت القوات امل�سلحة �شرطتها الع�سكرية من م�ؤ�س�سات
رئي�سة مثل امل�ست�شفيات العامة ،التي �شهدت عمليات �سلب ونهب وت�س ّببت ب�إ�ضرابات من ِق َبل
موظفي العناية ال�صحية 47،مافاقم الف�شل الأمني املفرت�ض ملر�سي .كما ذهبت القوات امل�سلحة
�إىل مدى ا�ستثنائي �أبعد كي ُت ِربز التعثرّ ات االقت�صادية للنظام ع�شية بدء الع ّد العك�سي النقالب
متوز/يوليو  ،2013وعمدت �إىل �إطالق املخزون اال�سرتاتيجي لتخفيف وط�أة النق�ص احلاد يف
الوقود وال�صفوف التي النهاية لها �أمام حمطات الوقود ،مبا�شر ًة فور و�ضع اجلي�ش الرئي�س قيد
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االعتقال.

48

تعزيز املكا�سب يف حقبة مابعد مر�سي
يف عهد ال�سي�سي واحلكومة امل�ؤ ّقتة املدعومة من اجلي�ش التي �سبقته ،تر َّكزَ خطاب احلكومة
االقت�صادي على حت�سني اخلدمات العامة وتو�سيعها؛ وت�أمني ال�سلع الأ�سا�سية بـ«الأ�سعار
املنا�سبة»؛ 49وا�ستئناف م�شاريع البنية التحتية الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك ا�ست�صالح الأرا�ضي
50
وتو�سيع النقل العام؛ و�إحياء العمليات ال�صناعية الكربى.
�س ّهلت �إطاحة مر�سي وتعزيز النظام الع�سكري اجلديد
�س ّهلت �إطاحة مر�سي وتعزيز النظام الع�سكري اجلديد
قدر َة القوات امل�سلحة امل�صرية على حتويل �أموال الدولة �إىل
قدر َة القوات امل�سلحة امل�صرية على حتويل �أموال
امل�شاريع التي لها م�صالح فيها� .أحد الأمثلة على ذلك هو
الدولة �إىل امل�شاريع التي لها م�صالح فيها.
القر�ض الذي ق ّدمه البنك الأهلي امل�صري بقيمة  20مليون
دوالر ،يف كانون الثاين/يناير � ،2014إىل فرع من �شركة ثروة
للبرتول  Tharwa Petroleumالتي ميتلك اجلي�ش ح�صة مبا�شرة فيها 51.ومع �أن ال�شركة
العامني  2011و� ،2013إال �أنها ُم ِن َحت امتيا َزين كب َريين
�أج َرت القليل من الأعمال مع الدولة بني َ
52
يف احلقبة ق�صرية الأمد منذ مغادرة مر�سي احلكم.
وباملثل ،ثمة م�ؤ�شرات على �أن احل�ص�ص اململوكة من الدولة يف �شركة «فودافون م�صر» ذات
الأرباح املرتفعة ،تحُ َّول �إىل ملكية ع�سكرية 53،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يتيح الفر�ص لل�ضباط
املتقاعدين لعقد �شراكات مع ال�شركة يف م�شاريع جديدة 54.كما �أن دعم ال�شركات الع�سكرية
من خالل امل�صارف اململوكة من الدولة ،وتوزيع العقود املرغوب فيها على �شركات ال�ضباط
املتقاعدين هما ممار�سة قدمية� ،إال �أن ح ّدة هذه املمار�سة �ستزيد على الأرجح نظر ًا �إىل �إحكام
اجلي�ش قب�ضته على ال�سلطة جمدد ًا.
لكن م�شاريع البنى التحتية تبقى املجال الذي ينطوي على الإمكانيات الأكرب مل�شاركة اجلي�ش؛
ت�ضم ب�شكل �أ�سا�سي «تو�شكا» – �أي م�شروع «الوادي اجلديد» ال�ست�صالح الأرا�ضي
وهذه امل�شاريع ّ
– وم�شروع تو�سيع قناة ال�سوي�س.
والواقع �أن م�شروع تو�سيع وتنمية قناة ال�سوي�س – الذي اّ
تتوله اليوم ب�إحكام هيئة قناة ال�سوي�س
التي يهيمن عليها اجلي�ش� - 55أ�ضحى م�شروع ًا طموح ًا �أكرث يف عهد ال�سي�سي .ي�شمل امل�شروع
تو�سيع �ستة موانئ م�صرية ،وبناء عدد من الأنفاق واملناطق ال�صناعية ،وحفر قناة موازية
لل�سماح مبرور ال�سفن يف االجتاهني .هذه القناة بد�أت بحفرها الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة
امل�صرية .وقد ُم ِنح عقد املخطط العام للم�شروع ل�شركة «دار الهند�سة» لال�ست�شارات واملقاوالت
(اململوكة ب�شكل رئي�س من م�ساهمني �أردنيني ولبنانيني) ومق ّرها اخلليج ،ولفرعها امل�صري «دار
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م�صر» 56،الذي ُيعت َقد �أن اجلي�ش امل�صري �شريك فيه 57.ف�ض ًال عن ذلك� ،أُط ِل َقت م�شاريع ثانوية
عدة يف قطاع النقل البحري ،مبا فيها بناء م�ستودع جديد ،وعقود لتوفري جتهيزات �ضخمة مثل
زوارق ال�سحب.
على الرغم من احلوادث امل�ؤ�سفة واملحرجة التي ت�س ّبب بها �سوء التخطيط (مبا يف ذلك
في�ضان موقع حفر القناة املوازية ،التي ح ّدد مهند�س اجلي�ش امل�صري موقعها قريب ًا جد ًا من
القناة احلالية) ،يحظى امل�شروع الأو�سع ب�شعبية كبرية لدى امل�صريني .حينما �أعلنت احلكومة
عن عر�ض تراخي�ص ا�ستثمار يف �أيلول�/سبتمرب  2014جلمع الأموال ملراحل امل�شروع الأ ّولية،
وجمِ عت حواىل  9مليارات دوالر .وقد ُح ِ�صرت
بي َعت الرتاخي�ص بالكامل يف ثمانية �أيام فقط – ُ
عمليات ال�شراء باملواطنني امل�صريني ،يف �سيا�سة �س َعت من دون �شك �إىل تذكري امل�صريني ب�أن
التمويل الأجنبي الذي ال ُتمِ �س لبناء القناة الأ�صلية يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،كان الدافع
الأ�سا�سي وراء �إفال�س البالد واحتاللها الحق ًا من قبل الربيطانيني .واالعتماد على التمويل
املحلي فقط ُيذ ِّكر بحملة بناء الدولة التي �أطلقها نا�صرّ ،
ويوطد يف الوقت نف�سه الرابط الرمزي
بني اجلي�ش والقناة نف�سها.
بيد �أن ثمة �شركات �أجنبية تنخرط يف العمل الفعلي املطلوب لتو�سيع القناة 58.وقد �أبدى �أحد
املدراء الأجانب �إعجابه بـ«ال�سرعة التي ُط ِرح بها امل�شروع يف ال�سوق ،وال�سرعة التي ُع ِر�ض بها
على املناق�صة» 59،لأنه على الأرجح مل يكن ثمة �إ�شراف على عملية املناق�صة الفعلية .ال�شك
يف �أن جوانب امل�شروع تبدو �أنها �أ�ضغاث �أحالم دكتاتورية ،مثل مطلب ال�سي�سي العام ب�أن يحفر
اجلي�ش القناة يف عام واحد ،يف مقابل الأعوام الثالثة التي ق ّدرها املهند�سون لإنهاء العمل.
هذه الإ�شارة الغريبة نف�سها كانت حا�ضرة يف �إعالن احلكومة ،يف �آذار/مار�س  ،2015ب�أنها
ّ
تخطط لنقل العا�صمة ب�أكلمها �إىل رقعة يف ال�صحراء القاحلة �شرق القاهرة م�ساحتها 700
60
كلم مربع.
لكن حتى مع عملية البيع الناجحة لرتاخي�ص متويل القناة ،مثل هذه امل�شاريع تتط ّلب تعاون
امل�ستثمرين الأثرياء من القطاع اخلا�ص مع رعاة احلكومة اخلارجيني .ويف الواقع� ،سعى ك ٌّل
من مر�سي ،واحلكومة امل�ؤ ّقتة املدعومة من اجلي�ش ،وال�سي�سي ،ب�شكل ن�شط �إىل التق ّرب من
امل�ستثمرين الأ�سا�سيني والنخب النافذة ،الذين �إما ان�سحبوا ب�سبب الظروف االقت�صادية
املبهمة� ،أو كانوا �أنف�سهم هدف ًا ال�ضطهاد احلكومة نظر ًا �إىل عالقاتهم مببارك �أو الإخوان
امل�سلمني .وحماوالت ال�سي�سي لتحقيق مثل هذه «امل�صاحلة من خارج القانون» مع املق ّربني من
النظام ال�سابق ،جرى التمهيد لها يف القانون  32الذي م ّررته احلكومة امل�ؤ ّقتة ،والذي ّ
يحظر
على الأطراف الثالثة حت ّدي بنود العقود الر�سمية 61.هذا الأمر ترك للحكومة �أو امل�ستثمرين
فقط املوقع القانوين ال�ضروري لتقدمي ال�شكاوى عرب املحاكم الإدارية ،ماجعل من امل�ستحيل
على املواطنني حت ّدي االتفاقات على �أ�سا�س القرو�ض غري الر�سمية ،وتقييم �أ�صول الدولة ب�أقل
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امل�ستخدمة عاد ًة ملكاف�أة املق ّربني من النظام.
من �سعر ال�سوق ،وغري ذلك من الو�سائل
َ
رجح �أن ُتر ِّكز جهود ال�سي�سي على الأفراد الأثرياء الذين لهم م�صالح وا�ستثمارات يف تلك
و ُي َّ
القطاعات الأهم بالن�سبة �إىل اجلي�ش� ،أمثال الوليد بن طالل ،وهو �أمري �سعودي ُت َع ّد �شركته،
املعروفة ب�شركة اململكة للتنمية الزراعية (كادكو م�صر) ،امل�ستثمر الأ�سا�سي يف م�شروع «تو�شكا»
ال�ست�صالح الأرا�ضي ،الذي ميت ّد �إىل عقود ويهدف �إىل �إعادة ت�شكيل وادي النيل يف الروافد
اجلنوبية يف م�صر 62.يف العام  ،2010رفعت جمموعة من املحامني واملنظمات امل�صرية غري
احلكومية دعوى �ضد الوليد بن طالل ،زاعم ًة �أن �شراء �شركة «كادكو» للأرا�ضي ينتهك عدد ًا من
القوانني امل�صرية ،مبا فيها القوانني املتع ّلقة با�ستخدام الأرا�ضي ،و�شروط العمل ،والتنظيمات
ال�ضريبية ،وال�صادرات الزراعية 63.لكن حكومة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة � ّأجلت الدعوى
ّ
بالتدخل املبا�شر للعاهل ال�سعودي امللك عبداهلل يف حماولة لدفع
يف العام  ،2011وطالبت
الوليد بن طالل �إىل الت�سوية ،وهذا ماح�صل يف نهاية املطاف� ،إذ �أعاد هذا الأخري التفاو�ض
حول العقد لقبول م�ساحة �أ�صغر من الأرا�ضي .لكن معار�ضة م�شروع «تو�شكا» (واالتفاقات
العقارية امل�شوبة بالف�ساد الناجتة عنه) لطاملا كانت �أدا ًة يف يد الإخوان امل�سلمني حل�شد الت�أييد
لهم .وعندما �أ�صبح حزب احلرية والعدالة احلزب املهمني يف الربملان يف �أوائل العام  ،2012مل
64
يخف �أع�ضا�ؤه معار�ضتهم ملوا�صلة امل�شروع.
ِ
بيد �أن التخ ّلي عن م�شروع «تو�شكا» كان لي�ش ّكل �ضربة موجعة للقوات امل�سلحة امل�صرية ،التي
متتلك عدد ًا من �شركات املقاوالت املنخرطة يف جوانب خمتلفة من هذه اخلطة� ،إ�ضافة �إىل
مهند�سني ُمد َّربني ع�سكري ًا يعملون ل�صالح مقاولني فرعيني .وبالفعل ،بعد �إطاحة مر�سي،
�أ�سرعت احلكومة امل�ؤ ّقتة املدعومة من اجلي�ش �إىل �إ�صدار بيانات حول التزامها املتج ّدد
بامل�شروع .وبحلول �أيلول�/سبتمرب � ،2013أ�شارت و�سائل الإعالم الإقليمية �إىل ا�ستثمارات كبرية
جديدة من جانب ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة 65،اللتني �ساندتا بقوة ك ًال من احلكومة
امل�ؤ ّقتة املدعومة من اجلي�ش ونظام ال�سي�سي اجلديد.
كما ُذ ِكر �أن احلكومة اتّخذت خطوات جلذب املزيد من امل�ستثمرين �إىل م�شروع «تو�شكا»،
مبا يف ذلك بناء من�ش�آت �صناعية جديدة لإنتاج الأغذية ،وت�أ�سي�س �شركة قاب�ضة لت�سهيل بيع
أرا�ض �إ�ضافية 66.و ُت َع ّد خطة ال�سي�سي اجلديدة مل�شروع «تو�شكا» ،الذي ُيق َّدر الآن بـ 140مليار
� ٍ
دوالر ،تو�سيع ًا هائ ًال للم�شروع الأ�صلي الذي ُ�ص ِّمم يف العام 1985؛ فقد ُو ِّ�سع لي�شمل  48مدينة
جديدة ،و 8مطارات ،ومزارع �أ�سماك ،و�سكة حديدية ،وطريق �سريع �ضخم م�ؤ ّلف من  8خطوط
67
�سري.
هذا و ُيفرتَ�ض �أن يكون �صندوق «حتيا م�صر» الذي � ّأ�س�سه ال�سي�سي – والذي ُم ِنح رقم احل�ساب
 ،037037يف �إ�شارة �إىل  3متوز/يوليو  ،2013تاريخ �إطاحة مر�سي من احلكم – م�صدر ًا من
ربعات من رجال الأعمال الأكرث ثرا ًء يف املنطقةَ ،مبن
م�صادر متويل امل�شروع .و ُيقال �إنه جمع ت ّ
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فيهم الوليد بن طالل ،وجنيب �ساوير�س (عرب جمموعة �شركاته املعروفة بـ«�أورا�سكوم») ،ورئي�س
جمموعة «حديد امل�صريني»� ،إ�ضافة �إىل جهاز م�شروعات اخلدمة الوطنية التابع للجي�ش ،وعدد
من امل�صارف ذات الأ�سماء الكبرية ،وعدد كبري من امل�شاهريّ ،
وموظفي �سل�سلة فنادق �سون�ستا.
لكن اليزال من غري الوا�ضح َمن �سي�شرف على احل�ساب .ووفق ًا لبيان ذي طابع ر�سمي ُيعزى
�إىل القن�صلية امل�صرية يف �أ�سرتاليا� ،سيكون ال�صندوق حتت �سلطة اجلهاز املركزي امل�صري
للرقابة ،وحتت �إ�شراف ال�سي�سي نف�سه وحاكم امل�صرف املركزي� ،إ�ضافة �إىل �شيخ الأزهر ،وبابا
�شرفة على ال�صندوق
الكني�سة القبطية امل�صرية 68.وت�شري م�صادر �أخرى �إىل �أن اجلهات املُ ِ
�ستكون خليط ًا من م�س�ؤولني حكوميني ورجال �أعمال 69،فيما تقول م�صادر �أخرى �إن ال�سي�سي
70
�شرف الوحيد.
�سيكون املُ ِ
ُخد َمت حزمة حوافز بقيمة  4.9مليارات دوالر – مم َّولة �إىل ح ّد كبري
وكما كان متو َّقع ًا ،ا�ست ِ
من الإمارات العربية املتحدة – لتمويل عقود البنى التحتية الأ�سا�سية التي ُم ِن َحت ل�شركات
تابعة للجي�ش 71.ويف العام � ،2014صدر مر�سوم عن احلكومة امل�ؤ ّقتة املدعومة من اجلي�ش،
يق�ضي بتو�سيع قدرة الوزراء على توقيع العقود �أحادية امل�صدر ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل انتقال
�أجزاء �ضخمة من اال�ستثمار العام �إىل ال�شركات الع�سكرية و�شركائها 72،الذين ُم ِنحوا �أي�ض ًا
عقود خدمات مهمة ،مبا يف ذلك امتيازات طويلة الأمد لت�شغيل بع�ض �أكرث الطرق ال�سريعة
ازدحام ًا يف م�صر (وحت�صيل ر�سوم ا�ستخدامها) 73.ويف غ�ضون الأ�شهر الع�شرة الأوىل فقط
يف ظل احلكومة امل�ؤ ّقتة ،فاز اجلي�ش بحواىل  770مليون دوالر من العقود 74،و�أكرث من مليار
75
دوالر من العقود احلكومية �أحادية امل�صدر على مدى ثالثة �أ�شهر يف خريف العام .2014
كما �أن �شركاء اجلي�ش َّ
املف�ضلني ا�ستفادوا هم �أي�ض ًا .مثال بارز على ذلك هو م�شروع �إ�سكان
لذوي الدخل املنخف�ض بقيمة  40مليار دوالرُ ،م ِنح لل�شركة العقارية «�أرابتك للإن�شاءات» ومق ّرها
ربر املدافعون عن اجلي�ش عملية منح العقود غري التناف�سية باحلاجة �إىل احلافز ال�سريع.
دبي .وي ّ
لكن هذه العملية تتناق�ض ب�شكل �صارخ مع العرقلة املتع ّمدة (من جانب اجلي�ش وفلول احلزب
احلاكم ال�سابق الذين اليزالون ين�شطون �ضمن البريوقراطية امل�صرية) التي �أعاقت عدد ًا من
76
االتفاقات اال�ستثمارية الرتكية والقطرية التي و ّقعها الرئي�س مر�سي �آنذاك.
77
ّ
ي�صطف حلفاء حمتملون �آخرون للعمل مع
ال�سخي من دول اخلليج،
�إ�ضافة �إىل الدعم
ّ
م�صر .فرو�سيا ،ف�ض ًال عن دعمها �شركة «نا�سكو» لل�سيارات ،التزمت بتطوير م�صنع احلديد
وال�صلب امل�صري يف حلوان و�شركة م�صر للأملنيوم «�إيجيبتالوم»  Egyptalumال�ضخمة
78
التابعة للدولة� ،إىل جانب توفري امل�ساعدة التطويرية ملحطات �سد �أ�سوان لتوليد الكهرباء.
وباملثلُ ،تعتبرَ ال�صني �شريك ًا يف م�شاريع البنية التحتية الكبرية ،مبا فيها حمطات طاقة جديدة،
79
وم�شروع �سكك حديدية عالية ال�سرعة ،وم�شروع قناة ال�سوي�س.
كما ا�ستمر تد ّفق امل�ساعدات املالية الع�سكرية الأمريكية �إىل م�صر يف ظل احلكومة امل�ؤ ّقتة
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املدعومة من اجلي�ش ،و�أي�ض ًا يف ظل حكومة ال�سي�سي ،على الرغم من االحتجاجات ال�ضعيفة
لوزارة اخلارجية الأمريكية على عنف النظام .فخالل ال�شهرين اللذين �أعقبا االنقالب
مبا�شر ًة ،و ّقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقود ًا جديدة بقيمة  300مليون دوالر لإنتاج املعدات
الع�سكرية ب�شكل م�شرتك مع م�صر �أو توريدها �إليها 80.ويف � 6أيلول�/سبتمرب  ،2013وخالل
ذروة املواجهات العنيفة بني م�ؤ ّيدي اجلي�ش وم�ؤ ّيدي مر�سي ،جرى التوقيع على �أحد هذه العقود،
ن�ص على التعاون بني �شركة «بي �آي �إي �سي�ستمز»  BAE Systemsمع امل�صانع الع�سكرية
الذي ّ
امل�صرية لبناء �أجهزة رادار لطائرات ال�شحن الع�سكرية 81.ويف  22حزيران/يونيو  ،2014بعد
�أ�سبوعني فقط على �أداء ال�سي�سي ق�سمه� ،أعلنت الواليات املتحدة عن الإفراج عن  575مليون
دوالر على �شكل م�ساعدات ع�سكرية كانت جم ّمدة �سابق ًا ،وتلت ذلك م�ساعدات �إ�ضافية بقيمة
 1.3مليار دوالر يف كانون الأول/دي�سمرب .2014
على نحو مماثل ،ت�سعى دول االحتاد الأوروبي �إىل نيل ر�ضى ال�سي�سي .فمع �أن فرن�سا ع ّلقت
بيع الأ�سلحة �إىل م�صر يف العام � ،2011إال �أن احلكومة و ّقعت اتفاقات مع ال�سي�سي قيمتها
�أكرث من  7مليارات دوالر منذ بداية العام  ،2015من �ضمنها �صفقات ل�شراء مقاتالت نفاثة
بر َمت يف �شباط/فرباير 2015
وبوارج حربية 82.كان التناف�س على ال�صفقة الفرن�سية التي �أُ ِ
�شر�س ًا ،ذلك �أن دو ًال عدة من الرعاة املحتملني املتل ّهفني ،مثل رو�سيا وال�صني والإمارات العربية
املتحدة ،ق ّدمت عرو�ض ًا متناف�سة لتعزّز بنف�سها تر�سانة م�صر احلالية من الطائرات الفرن�سية،
�أو لتز ّودها بن ّفاثات م�ستع َملة من خمزونها اخلا�ص� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ازداد التعاون الع�سكري
مع الإمارات العربية املتحدة يف �أعقاب �إطاحة مر�سي – مبا يف ذلك �إجراء ثالثة تدريبات
م�شرتكة بني �آذار/مار�س وت�شرين الأول�/أكتوبر من العام  ،2014وتن�سيق ا�ستخباراتي وعمالين
أهداف للدولة الإ�سالمية يف ليبيا.
متوا�صل يف الغارات امل�شرتكة �ضد � ٍ
على الرغم من �سيل امل�ساعدات املالية واحللفاء اجلدد ،من �ش�أن هذا التد ّفق املفاجئ للموارد
حدثا نزاع ًا داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وتر ُّكز ال�سلطة �أن ُي ِ
وينبغي على اجلي�ش امل�صري� ،ش�أنه �ش�أن �أي م�ؤ�س�سة كبرية ،الواقع �أن �سيطرة اجلي�ش املتزايدة على الدولة قد
ربز االنق�سامات واالن�شقاقات التي مل تكن ظاهرة يف
�أن يق ّرر كيفية اقت�سام الغنائم .والواقع �أن �سيطرة اجلي�ش ُت ِ
ت�صدعات يف �صفوف
املتزايدة على الدولة قد ُت ِربز االنق�سامات واالن�شقاقات التي ال�سابق ،وقد تطفو على ال�سطح ّ
مل تكن ظاهرة يف ال�سابق ،وقد تطفو على ال�سطح ت�ص ّدعات القوات امل�سلحة امل�صرية ،فيما ت�سعى الأجنحة �إىل
يف �صفوف القوات امل�سلحة امل�صرية ،فيما ت�سعى الأجنحة �إىل احل�صول على ح�ص�ص اقت�صادية و�سيا�سية جديدة.
احل�صول على ح�ص�ص اقت�صادية و�سيا�سية جديدة.
قد تكون هذه التناف�سات حميدة ن�سب ّي ًا ،مثل الت�سابق بني
وزارة الإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�صنيع على �إنتاج ن�سخ متناف�سة من �أجهزة الكمبيوتر
اللوحي� 83.صحيح �أن هذا التناف�س هو تبدبد للموارد وم� ّؤ�شر على �ضعف التخطيط االقت�صادي
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للقوات امل�سلحة امل�صرية ،لكنه المي ّثل مواجهة وجودية.
امل�سجلة ،التي بد�أت يف �أواخر
لكن الت�سريبات املتك ّررة ملحادثات �ض ّباط اجلي�ش امل�صري ّ
العام  ،2014ت�شي بان�شقاق �أكرث خطورة يف �صفوف القيادة .فقد ك�شفت الت�سجيالت الأوىل
84
عن تالعب اجلي�ش ال�سافر بالنظام القانوين امل�صري ل�ضمان �إدانة مر�سي بتهمة اخليانة.
لكن الت�سجيالت الالحقة كانت �أكرث �إدانة .فهي تق ّدم دلي ًال قوي ًا ملا كان يتخ ّوف منه الكثري
ووجهوا التظاهرات
من النا�شطني العلمانيني ،وهو �أن كوادر اجلي�ش وداعميه يف اخلليج م ّولوا ّ
عجلت �إطاحة مر�سي يف متوز/يوليو  .2013ويبدو �أن الت�سجيالت ،التي ُتو ِّرط
ال�ضخمة التي ّ
ب�شكل مبا�شر ال�سي�سي و�أقرب مق ّربيه وم�ست�شاريه ،مت ت�سريبها من قبل �أ�شخا�ص �آخرين يف
ٍ
قيادة اجلي�ش غري را�ضني عن الو�ضع القائم.

التحديات املقبلة
كانت ال�سرعة والوترية التي مت َّكنت بهما القوات امل�سلحة امل�صرية من �إعادة بناء امرباطوريتها
االقت�صادية وال�سيا�سية يف مرحلة مابعد مبارك مده�شتَني .ف�إىل جانب النهو�ض بالأن�شطة
ال�صناعية التي كانت متو ّقفة ،وفر�ض ال�سيطرة على م�شاريع بنى حتتية هائلة� ،أ�صبح انت�شار
القادة الع�سكريني كبري ًا ج ّد ًا يف �أروقة احلكم .ف�سبعة ع�شر حمافظ ًا من �أ�صل �سبعة وع�شرين
َ
�ضابطي �شرطة من الرتبة
هم جرناالت ع�سكريون (ت�سعة ع�شر حمافظ ًا ع�سكر ّي ًا �إذا �شملنا
نف�سها) .و�سائر احل ّكام املدنيني يت�شاركون احلكم مع  24لوا ًء يف منا�صب نائب املحافظ،
85
والأمني العام ،وم�ساعد الأمني العام.
مع �أن هذا الأمر يُظهِ ر حتم ًا توطيد �سلطة اجلي�ش� ،إال �أنه قد ي�شي �أي�ض ًا بوجود �شكوك
�ضمن قيادة القوات امل�سلحة امل�صرية حول قدرة حكومة يقودها اجلي�ش على اال�ستمرار ملدة
طويلة .ويف بيئة ت�سودها ال�شكوك ،تكمن اال�ستجابة املنطقية يف فر�ض �أكرب قدر ممكن من
ال�سيطرة االقت�صادية وال�سيا�سية للتخفيف من اخل�سائر يف التنازع املقبل على ال�سلطة .لكن
هذه اال�سرتاتيجية قد تنقلب عليها (و�أغلب الظن �أن هذا �سيحدث) ،فيما تت�ضاءل امل�ساعدات
اخلليجية ويوا�صل النظام بذخه.
يتبع العديد من االنقالبات الع�سكرية م�سار ًا م�شابه ًا :الدعم ال�شعبي الأويل لإطاحة حكومة
مدنية الحتظى بال�شعبية ،تليها فرتة ّ
يوطد خاللها اجلي�ش �سلطته وي�صبح �أ�ش ّد قمع ًا وف�ساد ًا.
يبدو امل�سار يف م�صر �شبيه ًا بذلك �إىل ح ّد بعيد .ففي البدء ،مت ّكن اجلي�ش من �إظهار �أفعاله
على �أنها تعبري ملمو�س عن �إرادة ال�شعب – �أ ّو ًال عند رف�ضه دعم مبارك ،ثم �ضمان �إطاحة
التو�صل �إىل ت�سوية مع قيادة حزب احلرية والعدالة� 86.ش ّكل قرار
مر�سي من خالل رف�ضه ّ
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بالإعالن عن وديعتني كبريتني يف البنك املركزي لدعم العملة

شانا مارشال

امل�صرية املتدهورة (يف �أواخر العام  2011ثم يف العام  ،)2014ورف�ضه املبكر احل�صول على
قر�ض من �صندوق النقد الدويل ،ورف�ض ال�سي�سي اخل�ضوع �إىل م�شيئة رعاة م�صر التقليديني
خطوات مدرو�سة بد ّقة
(الواليات املتحدة و�أوروبا الغربية وكربى الوكاالت الدولية املانحة)،
ٍ
لإبراز نقاط االختالف بني القيادة الع�سكرية وبني نظام ح�سني مبارك الذليل.
منذ انتخاب ال�سي�سي رئي�س ًا ،قام برفع ال�ضرائب على �أ�صحاب الرثوات الكبرية ،وحاول
تقلي�ص بع�ض �أرباح ال�شركات الكربى الطائلة عرب فر�ض �ضريبة جديدة على عائدات ر�أ�س
املال ،وتخفيف القيود على العملة يف الوقت نف�سه .وقد �أك�سب ذلك حكومته ت�أييد ًا �شعب ّي ًا كبري ًا.
ويتّ�ضح �أي�ض ًا ب�شكل متزايد �أن �أكرث امل�ؤ�س�سات نفوذ ًا يف م�صر ،مبا يف ذلك الق�ضاء والإعالم،
ب�شكل حازم ،وم�ستعدة لت�سخري ثقلها امل� ّؤ�س�سي لأهداف الرئي�س.
موالية لل�سي�سي ٍ
لكن من امل�ستبعد �أال ينتبه �أحد �إىل املعلومات التي ظهرت منذ و�صول ال�سي�سي �إىل ُ�س ّدة
احلكم حول اجلهود التي بذلها اجلي�ش لإ�ضعاف حكومة حزب احلرية والعدالة 87،ودور القوات
امل�سلحة امل�صرية املبا�شر يف �إثارة االحتجاجات املناه�ضة ملر�سي ومتويلها ،وازدراء القيادة
للنظام القانوين وو�سائل الإعالم املوالية لها( 88والتالعب ال�سافر بهما).
من املمكن �أي�ض ًا �أن تق ّرر القوات امل�سلحة امل�صرية �أن تكاليف الف�شل امل�ؤ�س�سي تتجاوز فوائد
وجودها ر�سم ّي ًا يف �س ّدة احلكم .اليتم ّثل القلق الأكرب للقيادة
ّ
الع�سكرية امل�صرية يف وجود خطر على االمرباطورية اليتمثل القلق الأكرب للقيادة الع�سكرية امل�صرية يف
االقت�صادية ،بل يف عودة اال�ضطرابات الداخلية على وجود خطر على االمرباطورية االقت�صادية ،بل يف
نطاق وا�سع .احلكومات املدنية التي تطالب اجلي�ش ب�إخماد عودة اال�ضطرابات الداخلية على نطاق وا�سع.
االحتجاجات ميكنها �أن تتج ّنب حت ّمل امل�س�ؤولية الكاملة
عن العنف و�إراقة الدماء ،لكن هذا الينطبق على احلكومات الع�سكرية مثل حكومة ال�سي�سي.
فاجلي�ش هو النظام والنظام هو اجلي�ش .لذلك ،عزّزت امل�ساعدات املالية وااللتزامات بتمويل
م�شاريع البنى التحتية الكربى ،العالقات بني حكومة ال�سي�سي ودول اخلليج ب�سرعة .والأمور
التي �سته ّدئ الغ�ضب ال�شعبي هي م�شاريع الإ�سكان ومرافق معاجلة املياه وبرامج التدريب املهني
(التي مت ّولها اململكة العربية ال�سعودية والكويت والإمارات العربية املتحدة) – فهي ت�ضمن بقاء
اجلي�ش بعيد ًا عن ال�شوارع وت�ساعده يف جت ّنب التحديات الوجودية التي ته ّدد �شرعيته .ولهذا
ال�سبب �أي�ض ًا ال�شرطة �شامل ٌة يف ممار�ستها العنف والرقابة يومي ًا �ضد النا�شطني واملواطنني
العاديني – فوزارة الداخلية هي يف الوقت نف�سه من ِّفذة �أوامر اجلي�ش وكب�ش حمرقته.
ُحدِّ د الدور االقت�صادي للقوات امل�سلحة امل�صرية ،يف معظم تاريخها احلديث ،عرب قدرتها
على اال�ستفادة من النفوذ الهام�شي يف جمموعة كبرية من امل�شاريع املم َّولة من ر�ؤو�س الأموال
مما ُحدِّ د عرب هيمنتها على امل�شاريع الكربى.
الأجنبية ورجال الأعمال امل�صريني الأثرياء� ،أكرث ّ
هذا دو ٌر ميكنها احلفاظ عليه يف ظل حكومة مدنية ود ّية ،ومن �ش�أنه �أن يعفي اجلي�ش من حت ّمل
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م�س�ؤولية الف�شل االقت�صادي وجزء من العنف ال�سيا�سي .ونادر ًا ماكان هذا النوع من ّ
التدخل
الع�سكري االقت�صادي مزعج ًا �إىل حدٍّ منع ال�شركات املحتملة من اال�ستثمار يف قطاعات مثل
الطاقة والبرتوكيماويات والعقارات ،التي تر ّكزت فيها اال�ستثمارات الأجنبية يف م�صر منذ مدة
طويلة .لكن هذا ّ
كاف ل�ضمان �أن اجلي�ش اليزال رقيب ًا مه ّم ًا على اال�ستثمار يف م�شاريع
التدخل ٍ
جديدة.
ن�ص على دور اجلي�ش
من ّ
املرجح �أن تعزّز �إجراءات ال�سي�سي اجلديدة ،مبا يف ذلك قانون ّ
يف حماية البنى التحتية الأ�سا�سية (كان ذلك �سابق ًا �ضمن �صالحيات ال�شرطة) ،دو َر الرقابة
هذا من خالل بناء العالقات واالت�صاالت بني اجلرناالت وبني رجال الأعمال الذين مي ّولون
هذه البنى التحتية 89.ت�شي هذه الظروف ب�أن اال�ستثمارات الأجنبية املقبلة �ستكون على الأرجح
مرتكزة �أكرث ،ال �أقل ،يف امل�شاريع التي ميتلك فيها اجلي�ش ح�ص�ص ًا .ومامن �سبب لالعتقاد ب�أن
حكومة مدنية مقبلة �ستكون م�ستعدة �أو قادرة على عك�س هذه ال�سيا�سات.

خامتة
الترتك هيمنة اجلي�ش امل�صري الراهنة ،التي حتظى بدعم �شعبي وم�ساعدات خليجية،
ل�صانعي ال�سيا�سات الأمريكيني و�سائل مهمة ُتذ َكر لل�ضغط على القاهرة يف مايتع ّلق بحقوق
الإن�سان والإ�صالح ال�سيا�سي .فوقف امل�ساعدات الع�سكرية �أ�صبح �أقل خطر ًا مما كان عليه يف
ال�سابق ،ذلك �أن املبلغ ال�سنوي البالغ  1.3مليار دوالر يبدو قلي ًال مقارن ًة بامل�ساعدات اخلليجية
الهائلة التي ّ
تخطت مبلغ  20مليار دوالر منذ العام  .2013حتى من دون امل�ساعدات اخلليجية،
ّ
الت�ضخم ،لذا الت�سهم �سوى بجزء قليل من
مل تتم ّكن امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية من مواكبة
90
الفوائد امل� ّؤ�س�سية التي كانت ت�سهم فيها يف املا�ضي.
مالمَ ت�صبح احلكومة الأمريكية م�ستعد ًة لفر�ض حظر على ت�صدير املواد الع�سكرية املرغوبة
مرجح بتات ًا)� ،ستتم ّكن
�أو على قطع الغيار (وهو �أمر غري ّ
�إن قدرة جماعات ال�ضغط يف ال�صناعة الع�سكرية
القوات امل�سلحة امل�صرية من احل�صول على ماحتتاج �إليه من
الأمريكية على �إمالء �سيا�سة الت�صدير ،وتراخي
خالل قنوات ال�شراء العادية م�ستخدم ًة الأموال اخلليجية.
القوانني الأمريكية التي ّ
تنظم بيع قطع الغيار
�إن قدرة جماعات ال�ضغط يف ال�صناعة الع�سكرية الأمريكية
الع�سكرية يف العام  ،2013واالنت�شار غري امل�شروع
على �إمالء �سيا�سة الت�صدير ،وتراخي القوانني الأمريكية التي
ب�شكل متزايد
للتكنولوجيا الع�سكرية� ،ساهمت ك ّلها
ٍ
ّ
تنظم بيع قطع الغيار الع�سكرية يف العام  91،2013واالنت�شار
يف �إ�ضعاف قدرة �صانعي ال�سيا�سات الأمريكية على
ب�شكل
غري امل�شروع للتكنولوجيا الع�سكرية� ،ساهمت ك ّلها
ٍ
ك�شكل من �أ�شكال
ا�ستخدام امل�ساعدات الع�سكرية
ٍ
متزايد يف �إ�ضعاف قدرة �صانعي ال�سيا�سات الأمريكية على
النفوذ.
ك�شكل من �أ�شكال النفوذ.
ا�ستخدام امل�ساعدات الع�سكرية ٍ
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حت�سن الزيادة الكبرية يف امل�ساعدات الع�سكرية بال�ضرورة العالقات مع القاهرة،
ولن ّ
ذلك �أن برنامج امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكي كان يف الواقع مكلف ًا ج ّد ًا للجانب امل�صري.
�أتاحت امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية ا�ستمرار التن�سيق يف م�شاريع �صناعية مكلفة كان ميكن
ا�ستخدام مواردها على نحو �أف�ضل يف االقت�صاد اخلا�ص املدين (�أو حتى يف بع�ض م�ؤ�س�سات
القطاع العام املدين ذات الأداء الأف�ضل يف م�صر) .وتت�ضاعف �أ�سعار قطع الغيار وال�صيانة
والتخزين و�أمن املوقع مع كل دفعة جديدة من الأ�سلحة «املجانية» .و�إذا كانت القيادة الع�سكرية
م�س�ؤولة الآن عن �أداء االقت�صاد املدين ،ينبغي عليها التعامل مع هذه الأولويات املتناف�سة.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،ست�صطدم الأولويات امل�ؤ�س�سية ُحكم ًا بالتط ّلعات املهنية واملالية لل�ضباط
رفيعي امل�ستوى الذين يرى عد ٌد كبري منهم �أن رئا�سة ال�سي�سي تف�سح لهم جمال احل�صول على
االمتيازات .فقد جنى عدد من اجلرناالت املتقاعدين يف القوات امل�سلحة امل�صرية �أرباح ًا كبرية
من عقود امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية ،من خالل العمل كمق ّدمي خدمات يف القطاع اخلا�ص
 ت�أجري امل�ستودعات ،وتن�سيق ال�ش�ؤون اللوج�ستية اخلا�صة بال�شحن ،وتوفري �سائر اخلدماتلت�سهيل �سري عمل برنامج امل�ساعدات الع�سكرية.-
لكن نظام االمتيازات امل� ّؤ�س�سية غري املتوازنة هذا هو الذي �ساهم يف ال�شعور بال�ضيق واال�ستياء
الذي كان يالزم ال�ضباط الأعوان لأكرث من عقد .و�إن كان العديد من املراقبني يعتربون �أن
برنامج امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية هو �أ�سا�س ًا هبة لكبار ال�ضباط امل�صريني ،البد �أن يكون
ر�أي املج ّندين العاديني وال�ضباط الأعوان يف الربنامج �سلب ّي ًا على نحو مماثل .ويف �أي جي�ش -
زعم – ُي َع ّد الوالء والتما�سك امل�ؤ�س�سي من املتط ّلبات
مبا يف ذلك اجلي�ش امل�صري العليل كما ُي َ
الأ�سا�سية التي الت�ستطيع �أي قيادة قوات م�سلحة جتاهلها.
يف �أوائل العام  ،2015طالب �ستيفن كوك يف جمل�س العالقات اخلارجية بزيادة امل�ساعدات
الع�سكرية ،حماجج ًا �أن املزيد من املال �سي�ساعد يف �إبقاء م�صر �ضمن املحور الأمريكي وجت ّنب
تق ّربها من دول معادية حمتملة مثل رو�سيا 92.حاجج كوك ب�أن تعزيز امل�ساعدات الأمريكية لن
ي�ساعد فقط يف �ضمان امل�صالح املحدودة �أكرث للقوات امل�سلحة امل�صرية – على ر�أ�سها تر�سانة
ّ
ب�شكل الميكن �إنكاره  -بل من �ش�أنه �أي�ض ًا �أن يخدم �أهداف ًا
الدبابات واملقاتالت النفاثة
املت�ضخمة ٍ
ا�سرتاتيجية حقيقية من خالل توفري الأ�سلحة والتدريب لعمليات مكافحة الإرهاب اجلديدة يف
�سيناء ،حيث ُق ِتل مئات اجلنود امل�صريني يف ا�شتباكات مع �إ�سالميني عنيفني.
مع ذلك ،ال ُي َع ّد ت�أمني متويل �إ�ضايف لعمليات مكافحة الإرهاب خيار ًا جيد ًا� ،إال �إذا كان العنف
الذي ت�شهده �سيناء يمُ ار�سه �إرهابيون عابرون للحدود ي�ستغ ّلون املنطقة م�ؤ ّقت ًا لأنها م�ساحة غري
حمكومة ن�سب ّي ًا .يف هذه احلال ،قد ي�ساعد �إح�ضار املزيد من الأ�سلحة والقوات فع ًال يف حماية
اجلنود امل�صريني – وبالتايل احل ّد من عقلية احل�صار التي تتب ّناها راهن ًا القوات امل�سلحة
امل�صرية ،والتي يعتربها كوك عقبة �أمام الإ�صالح ال�سيا�سي .لكن زيادة التمويل الع�سكري لن
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حت�سن الأمن الإقليمي يف املدى الطويل ،لأن هذه املجموعات �ستنتقل �إىل م�ساحات �أقل ع�سكرة
ّ
�ستخدم يف ممار�سات العقاب اجلماعي التي
يف الدول املجاورة .والأد ّلة على �أن هذه الأ�سلحة ُت َ
ُته ِلك جمتمعات ب�أكملها يف �سيناء ،هي مقلقة ج ّد ًا  -وال�شك يف �أنها �ست�سفر عن معار�ضة �أعنف
�ضد احلكومة الع�سكرية.
من جهة �أخرى� ،إذا كان العنف الذي ت�شهده �سيناء متار�سه جمموعات لديها تظلمات
م�شروعة وحم ّددة جتاه احلكومة الع�سكرية يف م�صر ،ويبدو �أن هذه هي احلال فع ًال ،فاحل ّل
يقت�ضي مفاو�ضات �سيا�سية وتنازالت من جانب حكومة ال�سي�سي ،ولي�س مزيد ًا من الأ�سلحة.
النظامني احلايل وال�سابق
فاملطلوب �إجراء مفاو�ضات �سيا�سية وقيام عدالة ت�صاحلية ل�ضحايا
َ
من علمانيني ومتدينني ،واملزيد من املال الأمريكي لن يح ّقق �أ ّي ًا من 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 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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