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حت ّتل املوؤ�س�سة الع�سكرية يف م�سر �سطر ًا من االقت�ساد الوطني اأقل بكثري مما ُيعتقد عموم ًا .بيد اأن
ا�ستيالءها على مقاليد ال�سلطة يف العام  2013وما تاله من �سعود جنم الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي،
�سعيدي النطاق واحلجم ،وح ّوله اإىل طرف اقت�سادي فاعل يحظى با�ستقاللية متكّنه من
غريا دوره على َ
ّ
اإعادة ت�سكيل االأ�سواق والتاأثري على �سيا�سات احلكومة وا�سرتاتيجيات اال�ستثمار.
ُتن ّفذ املوؤ�س�سة الع�سكرية م�ساريع بنى حتتية كربى ،و ُتنتج �سلع ًا ا�ستهالكية ترتاوح من املواد الغذائية اإىل
االأدوات املنزلية ،وت�سنع كيماويات �سناعية واأجهزة نقل ،وت�ستورد �سلع ًا اأ�سا�سية لالأ�سواق املدنية .وهي
متتد اإىل قطاعات جديدة بالغة التن ّوع كالتنقيب عن الذهب ،واإنتاج ال�سلب ،واإدارة االأوقاف الدينية
واحلج .ويف موازاة ذلك ،ي�ستفيد اآالف كبار ال�سباط املتقاعدين من النفوذ ال�سيا�سي الكا�سح للموؤ�س�سة
الع�سكرية الحتالل منا�سب عليا يف كل اأرجاء اجلهاز املدين للدولة و�سركات القطاع العامُ ،مكملني بذلك
دائرة االقت�ساد الع�سكري الر�سمي ،فيما ينتفعون يف الوقت عينه.
تفاخر املوؤ�س�سة الع�سكرية باأنها حائزة على مهارات اإدارية راقية واإجنازات تكنولوجية ،وت ّدعي اأنها
تعمل كراأ�س حربة للتنمية .بيد اأن دورها هذا له ثمن فادح .اإذ اأنها ت�ستن�سخ ريعية االقت�ساد ال�سيا�سي
امل�سري ،وتفيد مثلها مثل نظرائها املدنيني (يف كلٍ من القطاعني العام واخلا�س) من بيئة ت�سمح لها
فيها اجلوازية القانونية ،والتعقيد البريوقراطي ،وال�سلطات اال�ستن�سابية بح ّيز وا�سع لالفرتا�س والف�ساد.
اإن الع�سكر يف اأف�سل االأحوال مهند�سون ج ّيدون لكنهم اقت�ساديون �سيئون .وهكذا ،فاإن الطفرة الهائلة
xiii

للم�ساريع العمالقة يف االإ�سكان والبنى التحتية العامة التي اأدارتها الهيئات الع�سكرية منذ العام ،2013
اأ�سفرت عن حجم كبري من الر�ساميل العقيمة واالأ�سول املج ّمدة ،االأمر الذي ح ّول اال�ستثمار واملوارد
بعيد ًا عن قطاعات اقت�سادية اأخرى.
واحلال اأن ا�ستحكام االقت�ساد الع�سكري �سار لل�سيا�سات الدميقراطية يف م�سر ،مهما كانت �سوائب
يتعني عك�سه يف معظم القطاعات ،وتقنينه يف قطاعات اأخرى ُمنتقاة ،وو�سعه
هذه االأخرية .وبالتايلّ ،
حتت �سلطة مدنية وا�سحة ،هذا اإذا ما اأرادت م�سر اأن حتل م�ساكلها البنيوية احلادة والكاأداء التي
تعيق م�سرية تنميتها االقت�سادية واالجتماعية ،وتقف �سد ًا منيع ًا يف وجه االنتاجية واال�ستثمار ،وتق ّو�س
ديناميكيات ال�سوق ،وت�س ّوه منو القطاع اخلا�س .والواقع اأن اأي حكومة م�سرية لن ت�ستطيع ممار�سة
االإدارة االقت�سادية الف ّعالة ،اإىل اأن يتم و�سع حد ل�سبكات ال�سباط غري الر�سمية يف كلٍ من اجلهاز
البريوقراطي املدين ،و�سركات القطاع العام ،ودوائر احلكم املحلي.
ويف هذا ال�سياق ،فاإن التقديرات الوردية حول املوؤ�سرات االقت�سادية الكربى يف م�سر ،التي ُي�سدرها
تغ�س الطرف عن امل�ساكل
م�سوؤولون م�سريون ونظراوؤهم يف احلكومات الغربية واملوؤ�س�سات املالية الدوليةّ ،
االأ�سا�سية الكامنة يف االنتاجية واالبتكار اخلفي�سني ،ويف القيمة امل�سافة املحدودة ،ويف اال�ستثمارات غري
الكافية يف معظم القطاعات االقت�سادية .رمبا ياأمل هوؤالء امل�سوؤولون باأنه �سيكون مب�ستطاع ال�سي�سي،
يف�سر اأ�سباب قفزهم فوق امل�ساعفات االجتماعية ملقاربة
بطريقة ما ،بناء دكتاتورية تنموية ناجحة ،ما قد ّ
حكومته االقت�سادية ،ولقمعها العنيف للحريات ال�سيا�سية واالجتماعية ،وخلروقاتها الفادحة حلقوق
االإن�سان .الالزمة هنا هي االعتقاد املكني باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية هي طرف فاعل اقت�سادي واإداري ج ّيد،
كما تزعم هي نف�سها ،وباأنها �ستن�سحب من حلبة االقت�ساد حني يكتمل من ّوه .بيد اأن االجتاهات الراهنة
ت�سي باأن ال�سي�سي �سيبقى اأ�سري �سركائه االأ�سا�سيني يف االئتالف احلاكم ،ورهينة االندفاع الع�سكري اإىل
زيادة وترية االنخراط يف االقت�ساد.
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المقدمة

تشكل الهي ات العسكرية فاعال اقت�ساديا مه ًّما يف م�سر ،فهي ت�سلّم م�ساريع �سخمة متعلقة
بالبنية التحتية ،وتنتج �سل ًعا ا�ستهالكية تراوح بني الغذاء واالأجهزة املنزلية ،وت�سنّع املواد الكيميائية
ال�سناعية واأدوات النقل ،وت�ستورد اآالت و�سل ًعا اأ�سا�سية لالأ�سواق املدنية .كما تو�سعت هذه الهيئات اإىل
قطاعات جديدة متنوعة للغاية مثل اإنتاج ال�سلب ،و�سناعة االأدوية ،والتنقيب عن الذهب ،واإدارة احلج
واالأوقاف الدينية .ومبوازاة ذلك ،ا�ستفاد االآالف من كبار ال�سباط املتقاعدين من التاأثري ال�سيا�سي
النافذ للقوات امل�سلحة ل�سغل منا�سب عليا يف اجلهاز املدين للدولة و�سركات القطاع العام ،االأمر الذي
عاد عليهم باملنافع يف مقابل تكملة االقت�ساد الع�سكري يف الوقت ذاته .وقد ازداد اجلزءان من االقت�ساد
الع�سكري ً
توغال منذ تويل القوات امل�سلحة امل�سرية ال�سلطة يف متوز/يوليو  ،2013ما اأدى اإىل زعزعة
ديناميات ال�سوق ،وم�ساهاة القطاع اخلا�س يف القطاعات االإنتاجية املهمة ،وتغيري م�سار م�سر نحو
النمو االقت�سادي والتنمية االجتماعية واالنتقال ال�سيا�سي.
ت ّدعي املوؤ�س�سة الع�سكرية القيام بدور راأ�س حربة تنموية وتوليد الدخل للدولة والوظائف ،لكن دورها
ياأتي بتكلفة عالية .فعلى الرغم من التفاخر باملهارات االإدارية الفائقة والتقدم التكنولوجي ،فقد ك ّررت
منوذج االأعمال عند جميع الفاعلني االقت�ساديني تقري ًبا يف م�سر منذ اال�ستيالء على ال�سلطة يف عام
 1952وتاأ�سي�س اجلمهورية ،جن ًبا اإىل جنب مع تك ّيفات النموذج اإزاء �سيا�سات وبيئة تنظيمية متغرية
وك ّررت معظم اأوجه ق�سوره .كذلك فاإن القوات امل�سلحة لي�ست كفوؤة يف تقد امل�ساريع الهند�سية اأو
جمع االإيرادات من االأرا�سي التي ت�سيطر عليها ،لكنها تعمل يف نظام �سيا�سي واقت�سادي مثري للم�ساكل،
قامت هي بت�سكيله اإىل حد كبري .ومهما كانت النيات على م�ستوى القيادة ،فاإن اال�سرتاتيجيات واالأن�سطة
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الع�سكرية للموؤ�س�سة الع�سكرية تقام يف بيئة ت�سمح فيها امل�سروعية القانونية وال�سلطات التقديرية
(االإ�ستن�سابية) والتعقيد البريوقراطي مب�ساحة كبرية لالفرتا�س والف�ساد على امل�ستويات االأدنى.
لكن املوؤ�س�سة الع�سكرية ال ت�سطلع بهذا الدور ب�سكل م�ستقل .اإذ اإنها جزء ال يتجز أا من النظام احلايل
أي�سا كبار
الذي يحكم م�سر ،ولو اإنها اأحد عنا�سر الت�سكيلة البريوقراطية االأو�سع نطاقًا التي ت�سم ا ً
املوظفني احلكوميني ،وم�سوؤويل االأمن ،والق�ساة ،ومديري الدولة االقت�ساديني والتكنوقراط .يحكم
اجلميع املنطق ال�سيا�سي نف�سه يف مقاربتهم االإدارة العامة لالقت�ساد الوطني واملالية العامة ،والتي
تعطي االأولوية ال�سرت�ساء دوائر واأو�ساط رئي�سة واحلفا على نظام احلكمً ،
بدال من اال�سطالع بنوع
االإ�سالحات التي ميكن اأن حتفز االإنتاجية االقت�سادية وتعبئة املوارد املحلية على نحو اأك فعالية.
وي�سعى اجلميع اإىل �سغل مواقع داخل االقت�ساد الوطني واملطالبة بالتمويل من القطاع العام مبا يتنا�سب
مع نفوذهم ال�سيا�سي ،ما يف�سر امليول الوا�سحة
نحو ٍّ
كل من البناء املجتز أا (االزدواجية التي تهدر
تدعي المؤسسة العسكرية اال�ستثمار واجلهد) والتفتت.
ّ
القيا بدور رأ

ربة تنموية

االقت�ساد الع�سكري ذو وجهني .فهو يخدم نف�سه،
أي�سا مع ا�سرتاتيجية �سيانة النظام
وتوليد الدخل للدولة والو ائف ،لكنه يتوافق ا ً
لكن دورها ي تي بتكل ة عالية .االأو�سع نطاقًا ويعيد اإنتاجها .لهذا ال�سبب ،قام
با�ستن�سا النمط الريعي ال�سائد يف االقت�ساد
ال�سيا�سي امل�سري (اأي اعتماد اال�ستيالء على
املداخيل املوجودة بد ًال من زيادة االإنتاجية) ،حيث �سلكت مكوناته عن كثب �سلو اجلهات الفاعلة
االأخرى يف القطاعني العام واخلا�س ،وا�ستجابت بطرق م�سابهة لفر�س البحث عن الريوع اجلديدة التي
اأمنتها التحوالت الكربى يف التوجه االقت�سادي للبالد .فقد يقدم االقت�ساد الع�سكري كفاءات يف بع�س
االأن�سطة املدنية ،وال�سيما يف االأعمال الهند�سية الكربى ،اإال اأن ما ينجم يف النهاية هو خ�سائر اقت�سادية
�سلبية ،اإذ يجري حجب اخل�سائر وتتجاوز تكلفة ا�ستثمار راأ�س املال عائداته.
اإنها احلكومة ،ويف اأحيان اأك الرئا�سة ،التي تخلق االإطار ال�سيا�ساتي وتقرر االأهداف الوطنية .فمع ا ّأن
القوات امل�سلحة هي من�سة لت�سلّق ال�سلطة ،فهي لي�ست �سريكًا �سيا�سيا كام ًال 1.ومع ذلك ،خالل العمل
من اأجل حتقيق هذه ال�سيا�سيات ،والذي يوفّر فر�س ًا الأ�سكال ال ح�سر لها من البحث عن الريع على
طول الطريق ،ت�سهم املوؤ�س�سة الع�سكرية ب�سكل كبري يف ا�ستن�سا امل�سكالت الهيكلية املزمنة لالقت�ساد
امل�سري ،وت�سويه تنمية القطاع اخلا�س ،وتاآكل الظروف االجتماعية الأعداد كبرية من امل�سريني.
احلكومات الغربية والوكاالت املانحة واملوؤ�س�سات املالية الدولية وامل�ستثمرون االأجانب يذعنون عن علم،
ويقدمون واجهة من التفاوؤل املتحم�س ب�ساأن موؤ�سرات االقت�ساد الكلي يف م�سر واإمكاناته ،فيما يخفون
القلق املتزايد وراء �سعار «م�سر اأكرب من اأن تف�سل».
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اإن اال�ستيالء الع�سكري التدريجي على �سلطة الدولة منذ االنتفا�سة ال�سعبية التي خلعت الرئي�س ح�سني
مبار من من�سبه يف �سباط/فرباير  ،2011قد اأحد حتوالت يف نطاق الن�ساط االقت�سادي الع�سكري
وحجمهّ .
فتويل املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة مهام الرئي�س الت�سريعية والتنفيذية ،اأعقبته ب�سرعة
االإطاح ُة الع�سكرية يف متوز/يوليو  2013بخلفه حممد مر�سي الذي كان اأول مدين ُينتخب للرئا�سة
عاما ،ثم جاء انتخاب وزير الدفاع ال�سابق اللواء عبد الفتاح ال�سي�سي
منذ تاأ�سي�س اجلمهورية قبل ً 61
رئي�سا يف اأيار/مايو  .2014منذ ذلك احلني ،اأ�سبحت املوؤ�س�سة الع�سكرية تلعب دورا رئي�سيا يف اإدارة
ً
م�ساريع االأ�سغال العامة ال�سخمة ،وتزويد االأ�سواق ،والتو�سع يف قطاعات جديدة يف حماولة لزيادة
اإيرادات الدولة.
ومتثّل التطورات يف االقت�ساد الع�سكري منذ عام ً 2013
حتوال كب ًريا يف النطاق واحلجم يف ما كان لعقود
ي�سكّل جي ًبا م�ستق ًال ولكنه حمدود اأ�سا�س ًا .حتى ذلك احلني ،كانت القوات امل�سلحة جم ّرد «جزء من
املقا�سة مبلكية االأ�سول
ال�سفقة» ،حيث كان للجهات املدنية الفاعلة االأخرى ح�سة يف الكعكة ال�ساملةَ ،
املادية مثل االآالت واالأرا�سي اأو ال�سلطة التنظيمية على ترخي�س الو�سول اإىل قطاعات حمددة ،اأو التحكم
بها ،مع ذهاب ح�سة االأ�سد منذ اأوائل القرن احلايل ،اإىل رجال االأعمال املتنفذين �سيا�سيا املقربني من
الرئي�س مبار  ،ومن ابنه جمال واإىل املتك ّتلني يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم .وحتول الثقل
الن�سبي لالقت�ساد الع�سكري يف مراحل حا�سمة مهمة :التحرير االقت�سادي واإعادة التوجه نحو الغرب
ابتدا ًء من منت�سف �سبعينيات القرن املا�سي ،والتق�سف املايل من منت�سف الثمانينيات ،واملرحلة االأوىل
للخ�سخ�سة يف عام  ،1991واملرحلة الثانية من اخل�سخ�سة يف اأوائل القرن احلايل .لكن هذا االقت�ساد
الع�سكري ي�سهد حتو ًال مثري ًا� ،سواء قيا�سه من حيث نطاق وحجم اأن�سطته ،اأو من حيث �سايف الدخل
الظاهر والربحية ،اأو من حيث التاأثريات على اجلهات االقت�سادية الفاعلة االأخرى (مبا يف ذلك قطاعا
االأعمال العام واخلا�س) وعلى �سنع ال�سيا�سات.
حتى عام  ،2011مار�ست املوؤ�س�سة الع�سكرية ب�سكل اأ�سا�سي ما و�سفه الباحث يف ال�سوؤون امل�سرية و .ج.
يعظم ذاته» 2.تقم القوات امل�سلحة باأي اأمر يف املجال االقت�سادي ّ
دورمان باأنه «جيب ّ
يعطل اأعمال
النظام احلاكم الذي تطورت خ�سائ�سه الرئي�سة يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�سر مرو ًرا بالرئي�سني
اللذين خلفاه ،اأنور ال�سادات وح�سني مبار  ،اأي من عام  1952اإىل عام  .2011هذه اخل�سائ�س ال تزال
ت�سكّل االقت�ساد الع�سكري� ،سواء يف ما يتعلق بطرائقه والعالقات الع�سوية بني مكوناته الر�سمية وغري
الر�سمية ،اأو بال�سعور بالتفوق التقني واال�ستحقاق املعنوي الذي ي�سبع كبار �سباط القوات امل�سلحة.
لكن االأزمة املتفاقمة يف االقت�ساد ال�سيا�سي امل�سري التي اأنتجت ثورة عام  ،2011اإىل جانب اإعادة
حتديد موقع االقت�ساد الع�سكري منذ عام  ،2013م ّهدت الطريق لتغريات اأعمق يف كليهما .فال�سي�سي
رئي�سا يف اأيار/مايو  ،2014قاد املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل موقع اقت�سادي اأك مركزية.
الذي جرى انتخابه ً
ومنذ ذلك احلني ،وبنا ًء على اأوامره ،متكنت القوات امل�سلحة من اإدارة ما يقارب ربع اإجمايل االإنفاق
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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احلكومي على الربنامج امل�ستعجل للبنية التحتية العامة وم�ساريع االإ�سكان ،كما تدخل يف معاجلة نق�س
ال�سلع الغذائية واالإمدادات الطبية يف االأ�سواق املدنية ،ويف القطاعات االإنتاجية التي اعتربت ا�سرتاتيجية
بهدف ظاهر يتمثل يف تثبيت االأ�سعار ،وهرعت عموم ًا اإىل توليد اإيرادات خلزانة الدولة.
هذه الدرجة من االعتماد على املوؤ�س�سة الع�سكرية لتقد ال�سلع واخلدمات العامة وامل�ساعدة يف حتقيق
اأهداف التنمية الوطنية ،ي�سبق لها مثيل حتى باملقارنة مع ع�سر عبد النا�سر الذي اأ�س�س هذا النمط.
يكمن وراء ذلك �سعوران مي ّيزان رئا�سة ال�سي�سي عن �سابقاتها :االحتقار غري امل َقنّع لكفاءة ونزاهة
هيئات الدولة املدنية ،واالعتقاد ال�سريح باأن القوات امل�سلحة وحدها هي التي ت�ستطيع التهرب من قيود
البريوقراطية احلكومية «الإجناز االأمور» .3ي�ساف اإىل ذلك االعتقاد املوازي للرئي�س باأن اأداء املوؤ�س�سة
أي�سا اأف�سل بكثري من اأداء القطاع اخلا�س .فقد قال ال�سي�سي يف افتتاح �سوب
الع�سكرية اقت�ساديا هو ا ً
زراعية بناها مهند�سو القوات امل�سلحة« ،اأنا هاقول لكم مبنتهى الب�ساطة ،زي ما انتو �سفتوا االإجراءات
التنفيذية للو�سول حلجم بامل�ستوى ده باالإجراءات الكثرية اللي ب ّتم �سواء كان الطرق املطلوبة اأو ماأخذ
املياه الكالم ده ملا ييجي القطاع اخلا�س يعملوا ياخد له � 4-3سنني عقبال ما يقدر يعمل االإجراءات
التنفيذية عل�سان يعمل م�سروع بالطريقة دي» 4.ت�ساطره املوؤ�س�سة الع�سكرية تلك امل�ساعر ،ما يجعلها
ال�سريك الوا�سح لرئي�س قوي يفتخر باإقرار ال�سيا�سات ب�سرعة 5.اإىل ذلك ،من غري املرجح اأن يعود
الع�سكر طوع ًا يف امل�ستقبل اإىل جيبهم االقت�سادي الذي كان قائم ًا قبل عام  ،2013بغ�س النظر عن
ال ُوجهة التي �سيتخذها االقت�ساد وال�سيا�سة يف البالد.

االقتصاد العسكري :ن رة عامة
لقد نبع تطور االقت�ساد الع�سكري الراهن من التفاعل بني ثال دوائر اأ�سا�سية:
■

ال�سناعة الع�سكرية التي تاأ�س�ست يف خم�سينيات القرن الع�سرين وفروعها الالحقة التي تت�سمن
ال�سركات الع�سكرية امل�سجلة ر�سميا وذات التوجه التجاري التي اأن�سئت يف اأوقات خمتلفة منذ
منت�سف �سبعينيات القرن املا�سي.

■

هيئات وزارة الدفاع املكلفة بتح�سني االكتفاء الذاتي لدى القوات امل�سلحة يف ما يتعلق بالطعام
والع ّدة ال�سخ�سية (املهام) وغريها من م�ستهلكات غري قتالية ،وهيئات اأخرى توؤمن خدمات
مدفوعة الر�سوم للمدنيني ،واالأهم وهي اإدارات القوات امل�سلحة املنخرطة يف االأ�سغال العامة.
ت�سكّل هذه الهيئات مع ال�سناعة الدفاعية جمتمع ًة القطاع االقت�سادي الع�سكري الر�سمي الذي
�ستجري مناق�سته يف الف�سلني الثاين والثالث.
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■

«جمهورية ال�سباط» ،كما اأ�سمي ُتها يف درا�سة �سابقة ،وهي ت�سم �سبكات ال�سباط غري الر�سمية
الوا�سعة التي تتغلغل داخل جهاز الدولة املدين ،ف�س ًال عن ال�سركات التي متلكها الدولة والهيئات
احلكومية املنخرطة يف توفري االأ�سغال العامة والبنية التحتية واخلدمات العامة املختلفة واإدارة املوارد
الطبيعية والت�سنيع التجاري 6.اإن عباءة ال�سرعية اال�سمية التي يتمتع بها هوؤالء البريوقراطيون
الع�سكريون ،متكّن من املمار�سات النفعية من منح عقود والو�سول اإىل اأرا�سي الدولة وا�ستثمار
ال�سناديق املالية اخلا�سة بالقوات امل�سلحة ،وحتميها .وهنالك دائرة فرعية تتكون من �سباط
حتولوا اإىل رجال اأعمال ومقاولني من الباطن مل�ساريع تديرها املوؤ�س�سة الع�سكرية.

االأمر امل�سرت بني جميع الدوائر الثال هو امتياز الو�سول اإىل موارد الدولة والعقود العامة .وميكن
القول اإن الهيئات الع�سكرية تقدم م�ساهمة ملمو�سة يف االقت�ساد من خالل توفري البنية التحتية ،اإال اأن
مطروحا عن التكلفة الفعلية التي تتكبدها خزانة الدولة وعن االأثر الفعلي على اإمكانيات
ال�سوؤال يبقى
ً
الهيئات املدنية التي يرتتب عليها اإدارة امل�ساريع القومية اأو القيام بها .كما اأن امل�ساهمة االقت�سادية
ال�سافية لالإنتاج املدين يف ال�سناعة احلربية تدعو اإىل املزيد من ال�سك .اإن غمو�س املعلومات املالية اأو
حجبها ب�سكل ر�سمي مينع اال�ستنتاجات النهائية حول اجلدوى االقت�سادية ،لكن االأدلة ت�سري اإىل عدم
كفاءة واإىل خ�سائر خفية ،وهي اأمور معتادة لدى العديد من املوؤ�س�سات التي متلكها الدولة يف كل من
حقبتي ما قبل اخل�سخ�سة وما بعدها يف م�سر.
وميكن و�سف االأ�سلوب االأ�سا�سي لالقت�ساد
الع�سكري باملُ�سادرة املوؤ�س�ساتية اأو التنظيمية،
عل
االقتصاد العسكري يقب
فهو يقب�س على ح�سة غري متنا�سبة من االإيرادات
صة ير متناسبة من ا يرادات
واملوارد العامة التي كان ميكنها اأن تذهب اإىل
والموارد العامة التي كان يمكنها
موؤ�س�سات الدولة وال�سركات اخلا�سة املناف�سة،
أن تذه إل مؤسسات الدولة
ويح ّول كميات هائلة من راأ�س مال اال�ستثمار عن
قطاعات اإنتاجية اأخرى يف االقت�ساد .بهذا املعنى
والشركات الخاصة المنافسة،
على االأقل ،فاإن اختالف الهيئات الع�سكرية عن
ويحول كميات هائلة من رأ
ّ
هيئات الدولة املدنية اأو ال�سركات اخلا�سة  -التي
مال االستثمار عن قطاعات
غال ًبا ما يعتربها اجلمهور العري�س واأع�ساء
إنتاجية أخر في االقتصاد.
الربملان فا�سدة وغري وطنية وغري موؤهلة يف
�سلوكها الباحث عن الريع  -لهو اأقل مما ترغب
يف اال ّدعاء به .واالأ�سلوب الريعي (االعتماد على
اال�ستيالء على م�سادر االإيرادات ً
بدال من زيادة االإنتاجية) هو منط ميثل ب�سكل خا�س جمهورية ال�سباط
أي�سا انخراط القطاع االقت�سادي
ورجال االأعمال الع�سكريني يف القطاعني العام واخلا�س ،لكنه ي�سف ا ً
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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الع�سكري الر�سمي يف امل�ساريع اجلوفاء ال�سخمة ،مثل خطط ا�ست�سالح االأرا�سي وبناء �سل�سلة من املدن
«ال�سحراوية» و»املليونية» الفا�سلة.
وبالتايل ،فاإن ا ّدعاءات امل�سوؤولني الع�سكريني امل�ستمرة باأن م�ساريعهم حت ّفز النمو االقت�سادي وفر�س
العمل ،مبالغ فيها يف اأح�سن االأحوال ،وكثري ًا ما تكون زائفة بو�سوح .اإن االإ�سرار الذي �سعى ال�سي�سي من
خالله اإىل زيادة العائدات منذ توليه من�سبه ،يوؤ ِّد اإال اإىل تفاقم البناء املجتزاأ والريعية .لكن املكانة
ﻞ 1
ااﻟﻟ ﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

القطاعات االقتصادية التي تنشط فيها الهي ات العسكرية

و ارة الدفاع ،جها مشروعات الخدمة الوطنية ،القوات المسلحة،
و ارة ا نتا الحربي ،الهي ة العربية للتصني
إﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

اﻹﻣﺪاد واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

· اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
· اﻷدوات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
· اﻵﻻت واﻟﻤﻮاد
واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺰراﻋﻴﺔ
· ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
· اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
· اﻷﺳﻤﺪة
· اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
· اﻟﻤﻌﺎدن
· اﻟﺮﺧﺎم واﻟﻐﺮاﻧﻴﺖ
· اﻟﺼﻠﺐ
· اﻹﺳﻤﻨﺖ
· اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﻨﻘﻞ

· اﻟﻠﺤﻮم
· اﻟﺪواﺟﻦ
· اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
· اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
)اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻠﻒ ،اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮق(
· اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
· اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻮزارات اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ

· اﻹﺳﻜﺎن
· اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
· اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر
واﻷﻧﻔﺎق
· اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ
· اﻟﺮي واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻲ
· اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ
· اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
· اﻟﻤﻮاﻧﺊ )اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ(

· اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ
)ﺣﺼﺺ أﻗﻠﻴﺔ(
· ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺴﻜﺮي
· اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ أو
ﺣﺼﺺ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
· اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
وإﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

أدوار رﺳﻤﻴﺔ
·
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام
أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وإﺻﺪار
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن
· اﻻﺗﺼﺎﻻت
· اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن
· ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة

مال

اتُ :ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮد ﻋﺴﻜﺮي.
ﻳﺸﻤﻞ "اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم" إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺧﻼل و/أو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
اﻟﻤﻨﺘَ َﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
ﻳﺸﻤﻞ "اﻹﻣﺪاد واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ" اﻟﺴﻠﻊ ُ
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أدوار ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ
· اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
· اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ
· اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
· اﻷوﻗﺎف اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
· اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
· ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ال�سيا�سية املرموقة للموؤ�س�سة الع�سكرية وقدرتها على التحكم يف اخلطاب العام ،معززة با�ستيالء الهيئات
الع�سكرية واملخابراتية على جمموعة من و�سائل االإعالم امل�سرية منذ عام  ،2013متكّنها من التغطية
على الق�سور وعدم الكفاءة .كما اأن الهيئات الع�سكرية االقت�سادية حتمي نف�سها من التدقيق اخلارجي
من خالل جتميل ال�سورة العامة التي ت�سلط ال�سوء على م�ساهمتها يف التنمية القومية من خالل بناء
البنية التحتية االأ�سا�سية ،وتوفري ال�سلع املدنية واملواد اال�ستهالكية باأ�سعار خمف�سة ،والتدخل ال�سريع
حلل م�سكلة نق�س اخلبز واالأزمات التموينية االأخرى ،وتوزيع «�سنط» غذائية من القوات امل�سلحة على
الفقراء خالل �سهر رم�سان املبار .
وما يت�سم باالأهمية ،اأن كبار �سباط القوات امل�سلحة قد بداأوا منذ ثمانينيات القرن الع�سرين بعتربون
القطاع االقت�سادي الع�سكري الر�سمي حقا لهم وكذلك تغلغلهم ب�سكل غري ر�سمي اإىل االإدارات احلكومية
واالقت�ساد املدين .ففي عام  ،2012كان اللواء حممود ن�سر ،الذي كان حينها م�ساعد ًا لوزير الدفاع
لل�سوؤون املالية وع�سو املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة� ،سديد ال�سراحة يف حديثه« :ال َع َرق الذي ظلّينا ٣٠
7
�سنة لن نرتكه الأحد اآخر يدمره ،ولن ن�سمح للغري اأيا كان باالقرتاب من م�سروعات القوات امل�سلحة».
واأ�ساف موؤكّدا ا ّأن اأي �سخ�س ي�سعى اإىل اإخ�ساع االقت�ساد الع�سكري لل�سيطرة املدنية اأو يطالب بتقلي�سه
اأو �سحب اال�ستثمار منه ،فاإنه «يهدد اأمن م�سر القومي».
ومع ذلك ،فاإنه من التب�سيط وغري ٍ
كاف ت�سوير تطور االقت�ساد الع�سكري على اأنه خطي ،مفرت�س
تن�سقه موؤ�س�سة ع�سكرية ت�سعى اإىل حتقيق م�سالح موؤ�س�ساتية وا�سحة ،اأو ت�سويره على اأنه
ال يتغريّ ،
مم�سو من قبل �سبكات �سباط من املحا�سيب تالحق م�سالح اأنانية �سيقة .وبالفعل ،كان هنا م�سار
ً
مرتبطا باالأحدا ال�سيا�سية
وا�سح للنمو والتو�سع منذ منت�سف �سبعينيات القرن املا�سي ،لكن ذلك كان
واالقت�سادية التي غريت بنية احلوافز ،والفر�س ،وتوافر املوارد .لقد حددت حفنة من الدرا�سات الرائدة
بع�س معا االقت�ساد الع�سكري ،لكن هذا التقرير يحلل مكوناته املختلفة بعمق من اأجل تقد تقييم
فهم اأك دقة
دقيق ملا يح ّر كال منها ،والإ�سهاماتها االإيجابية ،وتاأثرياتها ال�سلبية 8.ا ّإن التمكن من ٍ
واملف�سل املق ّدم
لكيفية و�سول االقت�ساد الع�سكري اإىل �سكله احلايل واأ�سباب ذلك ،يتيح للت�سريح ال�سامل
ّ
هنا اأن يفيد مقرتحات �سيا�ساتية ت�ستهدف احتواء تلك العنا�سر التي تتجاوز االحتياجات املُحددة جد ًا
للحفا على القدرة الت�سغيلية للقوات امل�سلحة واالرتقاء بها ،ولعك�س تلك العنا�سر ،ويف النهاية تفكيكها.

بحثا عن التناس  :بين الملكية والسيطرة والت ير
بالرغم من بروز �سورته والكثري من الرتويج الذاتي ،فاإن االقت�ساد الع�سكري يقوم باأقل بكثري مما
ي ّدعيه ممثلوه اأو منتقدوه على حد �سواء .حتى االآن ،يف منت�سف عقده ال�سابع وبعد عدة �سنوات من
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التو�سع املت�سارع ،ما زال هذا االقت�ساد ميثل ح�سة �سغرية من االقت�ساد الوطني .وغال ًبا ما يجري
تناقل تقديرات باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية متتلك  25يف املئة اأو  40يف املئة اأو حتى  60يف املئة من االقت�ساد،
اأو ت�سيطر عليها ،لكن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قليلة ،وعلى اأقل من ذلك من ناحية التحليل
املنهجي ،وهي م�سخمة اإىل حد كبري .فهي ،اأو ًال ،تخلط بني ثالثة جماالت متمايزة:
■

امل�سانع وال�سركات واملزارع الع�سكرية امل�سجلة ر�سميا ،والتي يكون اإنتاجها امل�سرت من اخلدمات
عموما،
وال�سلع الع�سكرية واملدنية اأك توا�س ًعا ب�سكل ملمو�س من الت�سورات اأو االأفكار ال�سائدة ً
وهيئات ع�سكرية اأخرى مثل الهيئة الهند�سية واإدراة امل�سروعات الكربى يف القوات امل�سلحة التي
تدر ً
دخال اأكرب بكثري بف�سل تنفيذ العقود واالأ�سغال العامة.

■

العدد االأكرب بكثري من الهيئات االقت�سادية يف القطاع العام ،وال�سركات التي متلكها الدولة،
و�سركات القطاع اخلا�س التي يراأ�سها اأو يحتل فيها �سباط متقاعدون من القوات امل�سلحة منا�سب
اإدارية ،ا ّإال اأن اأ�سول هذه ال�سركات واأرباحها ال تعود يف الواقع اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية ،مع اأنه ميكن
لهذه االأخرية اأن توؤثر على قراراتها التجارية ملنفعتها الذاتية.

■

الوالية التنظيمية التي تتيح احل�سول على اإيرادات من ترخي�س ا�ستخدام االأرا�سي ،وتاأجري
املن�ساآت الع�سكرية والعامة ،ور�سوم الطرق ال�سريعة ،والر�سوم املفرو�سة على املحاجر واملناجم،
واإزالة االألغام ،وحف ال�سالم يف اخلارج ،وتخلي�س الواردات ،وخدمات مماثلة تتطلب دفع ر�سوم،
ً
ف�سال عن اال�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة مع �سركات خا�سة حملية ودولية.

عندما ق ّدر ال�سي�سي وم�سوؤولو قطاع الدفاع االقت�سا َد الع�سكري الر�سمي على نحو متفاوت اأنه ميثل
 1.5-1.0اأو  2.0-1.5يف املئة من النا املحلي االإجمايل مل�سر يف عام  ،2016فلرمبا كانوا ي�سريون اإىل
القيمة االإجمالية لل�سلع واخلدمات التي تنتجها جميع الهيئات الع�سكرية :وزارة االإنتاج احلربي ،والهيئة
وا�سحا ما اإذا كانت هذه التقديرات تت�سمن
العربية للت�سنيع ،ووزارة الدفاع والهيئات التابعة لها 9.لي�س
ً
على وجه التحديد اإيرادات وزارة الدفاع من عقود االأ�سغال العامة التي تنفذها اأو تديرها اإدارات القوات
امل�سلحة .لكن هذا اأمر جائز ،حيث اإن جميع االأموال الواردة (مبا يف ذلك االإيرادات من خارج امليزانية)
�سوف يتم ت�سجيلها يف الدفاتر الداخلية للوزارة واإدراجها حتت البيانات االإجمالية املقدمة اإىل الرئي�س.
على اأي حال ،تتمتع املوؤ�س�سة الع�سكرية باإمكانية الو�سول اإىل تدفقات دخل كبرية من خارج امليزانية ،واإىل
ر�ساميل مرتاكمة .وقد متكّنت منذ عام  2013من اإدارة ح�سة كبرية من النفقات الراأ�سمالية العامة،
لكن اقت�سادها اأقل ً
�سموال واأقل اإنتاجية بكثري مما ُيعتقد عاد ًة ،كما اأنّها بالتاأكيد ،من حيث التكلفة ،اأقل
مما ي�سفه الع�سكر اأنف�سهم.
جدوى بكثري ّ
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اإن الن�سب املئوية التي ا�ست�سهد بها ال�سي�سي وغريه تبدو قريبة من احلقيقة .ولكن حتى لو اعتربت موؤ�سر ًا
فح�سب ،فاإنها ال تزال ت�سري اإىل قيمة اإجمالية كبرية .اإن تقدير اإجمايل النا املحلي مل�سر اأمر معقد
ب�سبب التخفي�سات احلادة يف قيمة اجلنيه امل�سري يف اآذار/مار�س وت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2016ولكن
مبعيار القيمة الثابتة للدوالر ،فاإن ن�سيب االقت�ساد الع�سكري من اإجمايل النا املحلي يف حينه كان
يراوح بني  3.32و 646.مليارات دوالر ،اإ�ستناد ًا اإىل ن�سب ال�سي�سي وتقدير �سندوق النقد الدويل للنا
املحلي االإجمايل اال�سمي البالغ  332مليار دوالر يف ال�سنة املالية  10.2016-2015بالفعل ،هذه مبالغ كبرية
عندما يوؤخذ يف االعتبار االأداء ال�سعيف الأركان االقت�ساد الع�سكري مثل وزارة االإنتاج احلربي والهيئة
العربية للت�سنيع .وقد اأدى الدفع الكبري للم�سروعات ال�سخمة املخ�س�سة للقوات امل�سلحة منذ عام 2013
اإىل زيادة اإيرادات وزارة الدفاع من الر�سوم االإدارية وهوام�س الربح ،وبالتايل رفع احل�سة االإجمالية
للموؤ�س�سة الع�سكرية من النا املحلي االإجمايل ،ولكن رمبا بنقطة مئوية اإ�سافية على االأك .
ثاني ًا ،هنا تقديرات م�سخمة تخلط بني امللكية وال�سيطرة والتاأثري .فالهيئات الع�سكرية متتلك بع�س
املوؤ�س�سات االإنتاجية واخلدمية ب�سكل مبا�سر ،وتتحكم قانونًا بالو�سول اإىل عوامل االإنتاج التي حتتاجها
اجلهات الفاعلة االقت�سادية املدنية كاالأرا�سي ،وهي تنفذ خمتلف االأ�سغال العامة وامل�سرتيات مبوجب
مما �سبق ،وفقًا لتقديرها
عقود حكومية ر�سمية ،اأو تديرها ،وتنفق الدخل والفائ�س يف االأموال املتاأتية ّ
اخلا�س .ومع اأن القيمة ال�سافية للدخل الع�سكري من املبيعات والر�سوم ال يجري ن�سرها بالكامل ،اإال
اأنها على االأقل قابلة للقيا�س الكمي يف حال جرى الو�سول اإىل البيانات .ومع ذلك ،ميكن جتميع تفا�سيل
كافية لدعم اال ّدعاء الوارد يف هذا التقرير والذي يفيد باأن �سايف دخل االقت�ساد الع�سكري الر�سمي ال
يتجاوز ب�سع نقاط مئوية من النا املحلي االإجمايل.
اأما الدخل الذي ت�ستمده الهيئات الع�سكرية من العالقات االأك �سبابية مع �سركات القطاعني العام
واخلا�س ومع الهيئات االقت�سادية احلكومية ،فتقديره اأ�سعب .حتى بعد حوايل ثالثة عقود من
اخل�سخ�سة ،فاإن اإر تدخل الدولة يف االقت�ساد وملكيتها امل�ستمرة ملئات ال�سركات ،و�سراكتها مع ما
أي�سا على الهيئات الع�سكرية وال�سباط
يقارب نف�س العدد من امل�ساريع امل�سرتكة ،قد جعل من ال�سهل ا ً
املتقاعدين احلفا على عالقات الت�ساقية و�سفقات نفعية تف�سيلية يف خمتلف القطاعات .فال�سركات
الع�سكرية تقيم م�ساريع م�سرتكة اأو ترتيبات رافدة مع ال�سركات اخلا�سة التي تك�سب اإمكانية الو�سول اإىل
املدخالت املدعومة واحلماية من املناف�سني املحتملني من خالل هذه العالقات ،اأو تلك التي تكون املوؤ�س�سة
الع�سكرية عميلها الوحيد اأو االأكرب 11.ميكن للهيئات الع�سكرية اأو حللفائها يف اجلهاز البريوقراطي
للدولة والربملان اأن تتالعب مبنح العقود اأو تراخي�س اال�سترياد واأن تن�س حواجز غري جمركية م�سممة
خ�سي�س ًا ل�سالح �سركات معينة اأو ملنع دخول �سركات اأخرى (وال�سيما ال�سركات االأجنبية املناف�سة).
تتمتع «جمهورية ال�سباط» املكونة من اآالف �سباط القوات امل�سلحة املتقاعدين العاملني يف جميع اأنحاء
جهاز الدولة ب�سلطة اإ�سافية ملنح العقود اإىل الهيئات الع�سكرية (واإىل بع�سهم البع�س) 12.والأنهم يظلون
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خا�سعني للنظام الق�سائي الع�سكري ،فاإن لديهم حافز ًا قويا ل�سمان امتثال الهيئات احلكومية اأو �سركات
القطاع العام التي يراأ�سونها اأو ينتمون اإليها لتوقعات ورغبات املوؤ�س�سة الع�سكرية.
لقد تغريت ال�سورة اإىل ٍ
حد ما منذ عام  ،2013كما يوؤكّد ت�سارع وترية عمليات اال�ستيالء الق�سرية على
و�سوحا يف و�سائل االإعالم) اأو اال�ستيالء ال�ساري على حقوق امللكية يف
ال�سركات اخلا�سة (االأك
ً
ال�سركات النا�سئة اأو على ع�سوية جمال�س االإدارة فيها .اأما يف معظم احلاالت ،فال�سيطرة الع�سكرية تكون
�سيطر ًة غري مبا�سرة ،وغال ًبا ما ينبغي اعتبارها نفوذً ا .وقد اأظهرت درا�سات عديدة اأن الرتابط ال�سيا�سي
املحدد الرئي�س يف ح�سول ال�سركات (اخلا�سة والعامة على حد �سواء) على العقود والقرو�س وعلى
هو ِّ
االإنتاجية االإجمالية :فقد ذهبت ح�سة االأ�سد اإىل زبانية جمال مبار جنل الرئي�س مبار املو�سولني
�سيا�سيا يف العقد االأول من هذا القرن ،ولي�س املوؤ�س�سة الع�سكرية .ويف نف�س االإطار ،فاإن العالقات الوثيقة
املف�سلة هي ذات منفعة متبادلة ،وال ميكن اعتبارها تعك�س
بني الهيئات الع�سكرية وال�سركات اخلا�سة ّ
�سيطرة ع�سكرية بحتة .عالوة على ذلك ،فاإن جزء ًا كب ًريا من املنافع التي ك�سبتها الهيئات وال�سركات
الع�سكرية من العالقات مع �سركات القطاعني العام واخلا�س ،مبا يف ذلك ال�سيطرة على قرارات ال�سراء
واال�ستثمار اخلا�سة بها ،اأو التاأثري عليها ،تندرج �سمن النا املعلن لالقت�ساد الع�سكري الر�سمي .ويف
نواح كثرية ،فاإن امل�ستفيدين الرئي�سيني من جمهورية ال�سباط هم املتقاعدون من القوات امل�سلحة الذين
ٍ
ي�سمنون من خالل اإظهار الفوائد التي يقدمونها ،ولكنهم بذلك يزيدون من دخلهم بعد التقاعد ،يف
املقام االأول.
امل�سدر الثالث لتقديرات االقت�ساد الع�سكري امل�سخمة ياأتي من التب�سيط املفرط ،اأو التحريف ،لعالقة
املوؤ�س�سة الع�سكرية باالأ�سول الرئي�سة مثل اأرا�سي الدولة .بالفعل ،هذا النوع من التقدير غال ًبا ما يخلط
بني االأ�سول والدخل الذي ميكن توليده من ا�ستغاللها منها ،اأي من النا  ،اأو من اإجمايل حركة الوارد
وال�سادر .وتوؤكد تعليقات كثرية اأن وزارة الدفاع متتلك جميع اأرا�سي الدولة التي تقدر بحوايل 95-90
يف املئة من م�ساحة م�سر ،ولكن هذا بب�ساطة غري �سحيح 13.فوزارة الدفاع تتمتع ب�سالحية ترخي�س
ا�ستخدام اأرا�سي الدولة ،ولكنها يف الواقع واحدة من بني عدة وزارات حكومية تتمتع ب�سلطة تنظيمية
مماثلة (واإن كانت هي االأقوى) .لذا ،مع اأن التحكم يف ا�ستخدام االأرا�سي ُيعد ،بال منازع ،اأحد اأهم
املزايا االقت�سادية للموؤ�س�سة الع�سكرية ،ومن اأك الكوابح ال�سارة باالقت�ساد العام والقطاع اخلا�س،
فاإن الدخل الفعلي امل�ست َمد ال يتنا�سب ب�سكل مبا�سر مع مدى ال�سيطرة الع�سكرية .وكذلك ال ميكن
احت�سابه من خالل تقييم مفرت�س لقيمة اأرا�سي الدولة ،الأن هذه االأرا�سي ال ميكن حتديد �سعر لها قبل
اأن يتم ترخي�سها لالأغرا�س التنموية االقت�سادية اأو ال�سكنية ،فتتحول بالتايل اإىل عقارات :عندها فقط
تكت�سب االأرا�سي قيمة �سوقية وا�سحة قد ت�ستفيد منها املوؤ�س�سة الع�سكرية ،ولكنها ال ت�ستطيع اال�ستحواذ
عليها بالكامل .ومع ذلك ،فاإن القدرة على اإعادة حتديد وجهة ا�ستخدام االأرا�سي التي ت�سيطر عليها
املوؤ�س�سة الع�سكرية كانت م�سدر ًا رئي�س ًا من الدخل منذ ثالثة عقود على االأقل ،حيث توفِّر راأ�س املال
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االأ�سا�سي لتو�سيع املزارع الع�سكرية منذ منت�سف ثمانينيات القرن الع�سرين ،والإطالق �سركات جديدة
منذ الت�سعينيات ،اأو اال�ستحواذ عليها ،وحتقيق عائدات عالية من امل�ساربة ب�سكل عام.

بين الصون والسياسة واالفترا
من امل�ستحيل تقدير القيمة ال�سافية لالقت�ساد الع�سكري تقدي ًرا كميا .بالفعل ،فاإن االأرقام املتناق�سة
التي جرى تقدميها يف اأوقات خمتلفة من قبل ٍّ
كل من وزير الدولة لالإنتاج احلربي واملتحد الر�سمي با�سم
الوزارة عن املبيعات ال�سنوية خالل الفرتة  ،2017-2014تظهر اأن حتى الع�سكريني يواجهون م�سكالت يف
م�سك دفاترهم 14.ولكن ،على اأي حال ،فاإن حماولة حتديد ن�سبة االقت�ساد امل�سري التي ت�سيطر عليها
املوؤ�س�سة الع�سكرية هي مثل ذ ّر الرماد يف العيونً .
بدال من ذلك ،تدور االأ�سئلة االأهم حول �سبب قيام
املوؤ�س�سة الع�سكرية باأن�سطة اقت�سادية خمتلفة ،وما هي االآثار اجليدة اأو ال�سيئة على النمو االقت�سادي
يف م�سر ،وعلى اخلدمات العامة وتطور القطاع اخلا�س .تكمن االأجوبة يف مزيج من ثالثة دوافع :اجلهد
الغريزي الذي تبذله املوؤ�س�سة الع�سكرية لت�سون القدرة االإنتاجية لل�سناعة احلربية املحل ّية؛ و�سعي كبار
م�سوؤويل الدفاع خلدمة االأولويات واالأهداف ال�سيا�سية للرئي�س؛ واالإ�ستجابات االإنتهازية من قبل الفاعلني
الع�سكريني واملدنيني للقب�س على فر�س االفرتا�س
االقت�سادي التي فتحتها اأمامهم امل�ساريع
وال�سيا�سات التي ُتق ّر على م�ستوى رفيع ،بهدف
إن خدمة األهدا السياسية
النفع الذاتي وذلك يف بيئة قانونية وبريوقراطية
هي سمة مميزة
للرئي
يف غاية الت�ساهل.
للنشاط االقتصادي العسكري

في

ل إدارة السيسي،

ال يزال �سون ال�سناعة احلربية التي بناها الرئي�س
جمال عبد النا�سر يف خم�سينيات القرن الع�سرين
وي سر الزيادة الهائلة في
ي�سكّل اال�سرتاتيجيات التجارية واال�ستثمارية.
نطاقه و جمه منذ عا .2013
وغالب ًا ما يقدم امل�سوؤولون �سعار ًا مفاده اأن االإنتاج
لالأ�سواق املدنية هو جمرد و�سيلة ال�ستخدام الطاقة
الفائ�سة يف امل�سانع الع�سكرية .ومع ذلك� ،سعت وزارة االإنتاج احلربي وجهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية
التابع لوزارة الدفاع مرا ًرا وتكرا ًرا يف العقد املا�سي اإىل بناء من�ساآت جديدة ،وتو�سيع خطوط االإنتاج،
وتو�سيع تنوع �سلعها وخدماتها لالأ�سواق املدنية ،ما ير ّد احلجة القائلة باأنها ت�سعى فقط اإىل اال�ستفادة
من الطاقة غري امل�ست َغلّة .نادر ًا ما يكون االإنتاج الدفاعي جمد ًيا اقت�ساديا يف اأي بلد ما يقدر على
اال�ستحواذ على ح�سة كبرية من اأ�سواق الت�سدير ،وهو ما ف�سلت م�سر يف حتقيقه .والعقبة الرئي�سة
يف هذا ال�سياق تتمثل يف االنخفا�س املذهل يف م�ستوى اال�ستثمار يف البحث والتطوير احلقيقي ،ما اأدى
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اإىل احل ّد ال�سديد من ا�ستيعاب التكنولوجيا االأجنبية ،وتوليد التكيف واالبتكار املحليني ،وزيادة املحتوى
عرب وزير االإنتاج احلربي عن ذلك
املحلي (ما ت�سبب بانخفا�س القيمة امل�سافة اإىل احلد االأدنى) .وقد ّ
حني اعرتف باأن غالبية ال�سركات الع�سرين يف وزارته كانت ال تزال تتكبد خ�سائر يف عام  ،2018بعد عدة
�سنوات من الزيادات املزمعة يف االإنتاج 15.وقد ال تكون اأوجه الق�سور االقت�سادي يف احلفا على اجلانب
املدين من ال�سناعة احلربية اأو تو�سيعه اأ�سواأ مما هي عليه يف �سركات مماثلة يف القطاع العام يف م�سر،
لكنها توؤدي اإىل ا�ستنزاف مماثل يف خزانة الدولة ،واإىل راأ�سمال عقيم (اأي اأ�سول الميكن اال�ستفادة
منها يف االأمد املنظور).
اإن خدمة االأهداف ال�سيا�سية للرئي�س هي �سمة مميزة للن�ساط االقت�سادي الع�سكري يف ظل اإدارة
ال�سي�سي ،ما يف�سر الزيادة الهائلة يف نطاقه وحجمه منذ عام  .2013و ُيعتقد اأن دور الهيئات الع�سكرية
يف تقد ال�سلع واخلدمات العامة الذي يجري الرتويج له ومتجيده ،يعزز اال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سرعية
الداخلية لالإدارة ،مع اإظهار م�سداقيتها للحكومات االأجنبية وامل�ستثمرين« .اإننا جا ّدون» هي االإ�سارة
املق�سودة للجمهورين الداخلي واخلارجي ،ولي�س حتقيق الربح .اإن درجة االعتماد على املوؤ�س�سة الع�سكرية
لقيادة هذا اجلهد ي�سبق لها مثيل ،حتى مقارن ًة بعهد عبد النا�سر ،ولكن ما تت�ساركه اإدارة ال�سي�سي مع
جميع �سابقاتها ،بل ّ
وتعظمه ،هو حتيز تكنوقراطي مفرط ي�ستجيب للتحديات االجتماعية واالقت�سادية
16
بحلول هند�سية واإجراءات فنية.
التج�سيد االأك تعبري ًا لهذا النهج هو الت�سبث امل�ستمر بحل �سدة االكتظا ال�سكاين يف وادي نهر النيل
(وما يرتتب عن ذلك من اأ�سرار بيئية ،وازدحام يف النقل ،وفقدان ا ٍ
أرا�س زراعية) من خالل ا�ست�سالح
االأرا�سي يف املناطق ال�سحراوية ونقل اجلزء االأكرب من ال�سكان اإىل جتمعات �سكنية جديدة هنا .
عاما ،ووفر اإطا ًرا لتربير اال�ستثمار
�سيطر هذا الراأي على التفكري الرئا�سي واحلكومي الأك من ً 60
أي�سا اإىل ظهور «عقدة
ال�سخم على الرغم من ف�سل جميع املخططات ال�سابقة تقري ًبا .وقد اأدى ذلك ا ً
ال�سرح» التي ارتقى بها ال�سي�سي اإىل اآفاق جديدة مب�ساريع �سخمة مثل تو�سيع قناة ال�سوي�س وخمطط
17
متاما ،وجرى و�سع امل�سروعني حتت االإدارة واالإ�سراف الع�سكريني.
ا�ستعرا�سي لعا�سمة اإدارية جديدة ً
ال يبدو اأن اأيا من ذلك يتم بطلب املوؤ�س�سة الع�سكرية ،ناهيك عن قيامها بفر�سه ،مع ا�ستثناء حمتمل
للبنية التحتية والتنمية ال�سناعية يف منطقة قناة ال�سوي�س التي تعتربها تلك املوؤ�س�سة مبثابة مالذ
اقت�سادي لها .ولكن من الوا�سح بنف�س القدر اأن الع�سكريني ي�سرتكون يف عقلية ال�سي�سي ،مبا يف ذلك
اإميانه مبهاراتهم الهند�سية واالإدارية.
وبالتايل ،فاإن املوؤ�س�سة الع�سكرية ال تعرت�س ب�سكل وا�سح على نهج ال�سي�سي لتوليد النمو االقت�سادي،
الذي يدور اإىل حد كبري حول اإطالق �سل�سلة من امل�ساريع االإن�سائية والعمرانية التي ال نهاية لها كما
يبدو .ويف حال فكر ال�سي�سي اأو املوؤ�س�سة الع�سكرية يف االقت�ساد من الناحية املفاهيمية ،اإن ح�سل ذلك
اأ�س ًال ،فيعتربه جمرد املجموع الكلي للم�ساريع املنف�سلة لبناء الطرق ال�سريعة واجل�سور وحمطات الطاقة
28
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وحمطات معاجلة املياه واملدن ال�سحراوية واملنتجعات الفاخرة .يف هذه الروؤية الفوق ّية ،ثمة قليل من
االإدرا كيف تعمل االأ�سواق فعلي ًا ،وكيف تزداد االإنتاجية والكفاءة ،وكيف يتولد منو م�ستدام يف اال�ستثمار
والوظائف ،ويف متكني القطاع اخلا�س من النمو احلقيقي .ي�ساف اإىل ذلك عدم الدراية بكيفية تاأثر غالبية
امل�سريني الذين عانى  60يف املئة منهم من الفقر اأو التعر�س اإىل الفقر عام  ،2019ناهيك عن غياب
امليل اإىل تطبيق ا�سرتاتيجيات النمو االقت�سادي ال�سامل اجتماعيا اأو ال�سيا�سات التنموية الت�ساركية.18
ومن املفارقة اأن التحيز التكنوقراطي عند قادة الدولة واملوؤ�س�سة الع�سكرية قد اأخذ م�سر يف اجتاه
متباين عن ذلك االجتاه الذي و�سفته عاملة ال�سيا�سة عائ�سة �سديقي يف باك�ستان ،حيث «تعتمد احلكومات
الع�سكرية اأك على التكنوقراط ،وال�سيما اخلرباء يف التجارة واالقت�ساد ،وعلى طبقة اأ�سحاب االأعمال،
من اأجل ك�سب اجلزء االأكرب من املوارد املالية املوجهة نحو التحديث الع�سكري ،والتي ميكن ا�ستيفاوؤها
من امليزانيات الوطنية» 19.لي�س لدى م�سر نق�س يف التكنوقراط القادرين ،ولكن عدم وجود دافع وا�سح
للربح وراء هذا اجلانب من الن�ساط االقت�سادي الع�سكري ،والعالقات املتناق�سة بني املوؤ�س�سة الع�سكرية
وال�سركات الكربى ،قد أا ّدت اإىل منوذج خمتلف اختالفًا جذريا يت�سمن بع�س اجلوانب غري الراأ�سمالية
ويعتمد ب�سدة على التمويل العام (واالقرتا�س).
ويبدو التناق�س اأك و�سوح ًا مع مثال تركيا،
حيث ال�سركات املدنية اململوكة للقوات امل�سلحة
تكمن المشكلة األساسية
تعمل بالكامل على قواعد جتارية داخل االأ�سواق
لالقتصاد المصري في كي ية
التناف�سية ،وحيث ال�سناعة احلربية مملوكة
عمل الدولة التي تشكّل
20
للقطاع اخلا�س وتخ�سع ملنطق جتاري عادي.
في د اتها انعكاسا لكي ية
توليد السلطة السياسية

لي�س كل ما تفعله املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�سرية يف
املجال االقت�سادي غرو ًرا اأو �سر ًرا اأو افرتا�س ًا.
واستخدامها .من الوا ح أن
اإن اإزاحتها اجلهات الفاعلة املدنية التي كان
القوات المسلحة جزء ال يتجزأ
يفرت�س اأن توفر االإ�سكان العام والبنية التحتية،
من هذا الن ا .
ومست يد رئي
ت�ساعف اأوجه الق�سور يف جهاز الدولة ،ولكن
ال يزال يف مقدورها تقد م�ساهمة اإيجابية.
عالو ًة على ذلك ،يبدو اأن الهيئات الهند�سية
الع�سكرية تقدم نوعية جيدة متوافقة مع امليزانية ويف الوقت املحدد ،على الرغم من اأن هذا غري �سحيح
يف جميع املجاالت ،وغال ًبا ما يخفي العديد من التكاليف اأو النفقات واالأجور امل�ستحقة للمقاولني املدنيني.
باالأحرى ،تكمن امل�سكلة االأ�سا�سية لالقت�ساد امل�سري يف كيفية عمل الدولة التي ت�سكّل يف حد ذاتها
انعكا�س ًا لكيفية توليد ال�سلطة ال�سيا�سية وا�ستخدامها .من الوا�سح اأن القوات امل�سلحة جزء ال يتجزاأ
وم�ستفيد رئي�س من هذا النظام ،وتتحمل م�سوؤولية كبرية عن �سمان بقائه .ولكن الرئا�سات املتتالية ،ال
القوات امل�سلحة ،هي التي اأ�سدرت مرا ًرا وتكرا ًرا مرا�سيم تغرق مبالغ هائلة من راأ�س املال يف م�سروعات
�سخمة تعتمد يف الغالب على افرتا�سات خاطئة عن الفوائد والعوائد املتوقعة.
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ميكن اأن ترتفع التكاليف اىل م�ستويات طائلة .فقد بلغ اإجمايل الدين احلكومي (املحلي واخلارجي) ما
ُيق ّدر بن�سبة 108.7يف املئة من اإجمايل النا املحلي بحلول حزيران /يونيو  ،2016وهو اأعلى م�ستوى
عاما 21.بعد ذلك بثالثة اأعوام ،ارتفع الدين اخلارجي الوطني اإىل  106.2مليارات دوالر
يف اثني ع�سر ً
(ما ميثل 35.1يف املئة من النا املحلي االإجمايل) والديون املحلية احلكومية اإىل  4.2تريليونات
جنيه م�سري ،ما ميثل 92.5يف املئة من اإجمايل النا املحلي 22.وقد اأفيد ا ّأن طفرة امل�ساريع ال�سخمة
وامل�ساريع الوطنية حتت اإدارة ال�سي�سي متثل  54يف املئة من الزيادة يف االقرتا�س احلكومي من البنو
امل�سرية واملقر�سني االأجانب بني كانون االأول /دي�سمرب  2016واأيار/مايو  23.2019ولقد ا�ستهلكت خدمة
الدين العام ما ي�سل اإىل  40يف املئة من ميزانية احلكومة ،وكان اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يتناق�س
24
اعتبا ًرا من عام .2019
والنتيجة هي اأن القيمة امل�سافة االقت�سادية �سلبية يف العديد من امل�ساريع ذات الدوافع ال�سيا�سية التي
فر�سها ال�سي�سي ون ّفذتها الهيئات الع�سكرية ،حيث اإن تكلفة راأ�س املال االقت�سادي تتجاوز العائدات.
وميثل جزء كبري من هذا اال�ستثمار روؤو�س االأموال العقيمة اأو املعطلة التي ال ميكن اإنقاذها يف ظل الظروف
االقت�سادية احلالية اأو املتوقعة ،ما يفر�س ا�ستنزافًا ماليا طويل االأجل ويجعل من ال�سعب الرتاجع واتباع
نهج خمتلف يف امل�ستقبل .على �سبيل املثال ،بعد اأربع �سنوات من اإطالقها ،تكافح العا�سمة االإدارية
اجلديدة من اأجل جمع املبلغ الذي حتتاجه وهو  58مليار دوالر ،و�سهد امل�سروع ان�سحاب م�ستثمرين
25
اأجانب رئي�سني.
اإن الدور ال�سيا�سي املركزي للقوات امل�سلحة منذ عام  ،2011وال�سيما منذ ال�سيطرة على ال�سلطة يف عام
 ،2013جعلها ً
عامال م�ساعد ًا لهذا النهج االقت�سادي .عالو ًة على ذلك ،فاإن متكينها يف ظل ال�سي�سي قد
ياأخذها اإىل النقطة حيث ال يعود ممكن ًا اإخراجها من االقت�ساد .وباالإ�سافة اإىل التاأثريات على االقت�ساد
الوطني ،فاإن ذلك يخلّف اآثار ًا كبرية على منو القطاع اخلا�س .فالدور االإداري للموؤ�س�سة الع�سكرية يف
م�ساريع االأ�سغال العامة واالإ�سكان منذ عام  2013قد اأثار االإعجاب حملي ًا ،مبا يف ذلك اإعجاب �سركات
القطاع اخلا�س التي التعاقد معها من الباطن للقيام بالتنفيذ الفعلي ،اإال اأن تو�سعها يف القطاعات
اجلديدة اأدى اإىل اتهامات ب�سلو اقت�سادي مفرت�س .اإن دخول املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل قطاعات مثل
ال�سلب واالإ�سمنت ،وهما قطاعان م�سبعان ب�سكل مفرط ويجري تزويدهما بالكامل تقري ًبا من قبل
�سركات القطاع اخلا�س ،يح ّول الهيئات الع�سكرية اإىل هيئات مناف�سة مبا�سرة ،مث ًال ،مع اإزاحة ال�سركات
أ�سال يف هذه القطاعاتً ،
املتع ة اململوكة للدولة التي تعمل ا ً
بدال من اإنقاذها وجعلها اأك ربحية .اإىل
ذلك ،فاإن حقيقة ا ّأن هذا الدخول يرتبط بتوفري احتياجات االإن�ساءات التي تديرها الهيئات الع�سكرية،
والتي بداأ يرتاجع حجمها االإجمايل مع اكتمال امل�ساريع اأو نفاد التمويل احلكومي واال�ستثمار االأجنبي،
ما يهدد برت اأ�سول اإ�سافية عالقة بيد الهيئات الع�سكرية على �ساكلة قدرة اإنتاج فائ�سة عن االحتياج.
الع�سكر مهند�سون جيدون ،لكنهم �سناعيون �سيئون واقت�ساديون اأ�سواأ.
30
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مهما كان الدافع الفعلي لعملية �سنع ال�سيا�سة من قبل القيادة ال�سيا�سية للبالد والقيادة الع�سكرية العليا،
فاإنه يوفر �سياقًا لالفرتا�س عند امل�ستويات االأدنى من االقت�ساد الع�سكري .فالنظام القانوين والتنظيمي
واالإداري املعقد يف الدولة امل�سرية ي�سمح با�ستن�سابية كبرية وفر�سة وا�سعة لتبادل املعلومات اخلا�سة
وحتقيق االأرباح الطائلة بف�سلها ،والريعية ،والتقاط م�سادر الدخل غري الر�سمية .رمبا كان الغر�س من
التو�سع الهائل يف نطاق االقت�ساد الع�سكري وحجمه منذ عام  2013هو خدمة االأجندة ال�سيا�سية للرئي�س،
لكن هذا التو�سع يعتمد ا ً
أمناطا يف اإدارة االأعمال جرى اإر�ساوؤها على مدى االأعوام الثالثني املا�سية على
االأقل ،اإن يكن العقود ال�ستة والن�سف منذ عهد عبد النا�سر .كما ولقد �سارت �سبكات ال�سباط على
خطى الهيئات الع�سكرية الر�سمية يف التدخل يف جمموعة وا�سعة من القطاعات ،عامل ًة يف بع�س االأحيان
من خالل اأقرباء ال�سباط على اإن�ساء �سركات خا�سة كواجهات بهدف احل�سول على العقود (اأو الفوز بها
أي�سا يف تو�سيح ميل الهيئات الع�سكرية الوا�سح اإىل تف�سيلها
من اأجل بيعها لقاء ربح) .وقد ي�ساعد هذا ا ً
منح عقود اأ�سغال عامة اإىل �سركات �سغرية اأو متو�سطة غال ًبا ما تكون غري معروفة وتفتقر اإىل املهارات
والقدرة.
اإن العالقة بني الدائرتني الر�سمية وغري الر�سمية من االقت�ساد الع�سكري هي ،يف معظمها ،مفيدة
للطرفني .لكن تكاملهما يف الغالب ي�سكل خدمة ذاتية بد ًال من اأن ي�سيف قيمة اإىل املوارد املالية العامة
اأو االقت�ساد االأو�سع .ومع ذلك ،فاإن التمييز بني هاتني الدائرتني �سروري ،الإتاحة ف�سلهما لو توفرت
االإرادة ال�سيا�سية للقيام بذلك .من الناحية النظرية على االأقل ،طاملا ال ميكن اختزال القوى الكلية
الدافعة له باالفرتا�س وحده :ميكن تفكيك وجتريد اأجزاء االقت�ساد الع�سكري التي ال تتعلق بتوفري
االحتياجات الدفاعية على وجه التحديد .لكن
تطور هذا االقت�ساد منذ عام  2013قد يوؤدي
العسكر مهندسون جيدون،
اإىل حتول نوعي ،ولي�س فقط زيادة كمية خطية،
ما يجعل من ال�سعب للغاية اإزاحة الرتاكمات
لكنهم صناعيون سي ون
االنتهازية التي تتكد�س وتتعمق مع كل عام مير.
واقتصاديون أسوأ.
كذلك ،فاإن التعديل الد�ستوري لعام  2019الذي
ميكّن القوات امل�سلحة من التدخل عند ال�سرورة
من اأجل «�سون الد�ستور والدميقراطية واحلفا على املقومات االأ�سا�سية للدولة ومدنيتها ومكت�سبات
ال�سعب وحقوق وحريات االأفراد» ،ي�سمن فعليا عدم التمكن من الطعن يف الدور االقت�سادي الر�سمي
26
للموؤ�س�سة الع�سكرية وامتداداتها غري الر�سمية ،اإ ًال اإذا قررت اأن تفعل ذلك بنف�سها.
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تحديات البح
البحث يف االقت�ساد الع�سكري امل�سري يطرح حتديات .فاإن اأمو ًرا مثل التعتيم املايل و�سوء نوعية البيانات
تع ّقد تقدير املوؤ�سرات االقت�سادية املهمة مثل النا املحلي االإجمايل ،يف حني اأن الرتاجع امل�ستمر
يف قيمة اجلنيه امل�سري ،الذي انخف�س اإىل ن�سف قيمته يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2016يجعل من
ال�سعب حتويل القيمة بالدوالر االأمريكي( .التحويالت املقدمة يف هذا التقرير ال تعك�س القيمة احلقيقية
املعدلة ،وبالتايل ينبغي اأن توؤخذ على اأنها جمرد موؤ�سر ،ب�سكل خا�س عندما تتعلق بتقلبات رئي�سة يف
اأ�سعار ال�سرف ).اإىل جانب هذه امل�سكالت ،فاإن جتميع وتدقيق احلقائق اأمر معقد ب�سبب االت�ساع الكبري
الأجهزة الدولة التي لديها بنية معقدة ت�سم « 295وحدة» و« 2449كيان ًا اإداريا» 27.ويف بع�س االأحيان ،تبدو
الهيئات احلكومية ووكاالت االأنباء نف�سها م�سو�سة لي�س فقط حيال االأ�سماء ال�سحيحة لوحدات معينة،
أي�سا حيال الوزارة اأو الهيئة العامة التي تنتمي اإليها .وعندما ت�ست�سهد و�سائل االإعالم مب�سوؤولني
بل ا ً
ع�سكريني يتحدثون عن ن�ساط اقت�سادي ،غال ًبا ما ت�ستخدم هذه الو�سائل امل�سطلحات ب�سكل تباديل يف
حني تكون يف الواقع لهذه امل�سطلحات ٍ
معان متمايزة ،مثل االإنتاج ،اأو اإجمايل احلركة املالية ،كما يخلط
االإعالم بني هذين امل�سطلحني وبني الربح.
ولكن فيما ال تن�سر املوؤ�س�سة الع�سكرية �سجالتها املالية ،فاإنها لي�ست خجولة من ن�ساطها االقت�سادي.
متاما ،يحر�س امل�سوؤولون على و�سف اإجنازاتها املفرت�سة .وبالتايل ،يعتمد هذا التقرير
على العك�س ً
ب�سكل اأ�سا�سي على مواد مفتوحة امل�سدر ،معظمها اأويل :مواقع ال�سركات الع�سكرية ،واجلريدة الر�سمية،
و�سجالت االأعمال ،وو�سائل االإعالم املوالية للحكومة .على �سبيل املثال ،لقد �سمح ذلك باإعداد قوائم
جلميع الهيئات العامة والقومية االقت�سادية وال�سركات اململوكة للدولة و�سركات القطاع العام ال�سابقة
التي متت خ�سخ�ستها ولديها �سباط متقاعدون من القوات امل�سلحة يف جمال�س اإدارتها ،ما يلقي
ال�سوء على جماالت الرتكيز والتاأثري املف�سلة لديها .اإن التقييم النوعي ور�سم خارطة املمار�سات غري
الر�سمية تدعمهما املقابالت التي اأجريت بني العامني  2008و 2018مع ع�سرات من امل�سريني ،من �سباط
متقاعدين من القوات امل�سلحة ،ووزراء حكوميني ،ونواب ،ورجال اأعمال واقت�ساديني ،و�سحفيني وباحثني
ونا�سطني ،ومع عدد اإ�سايف من غري امل�سريني من دبلوما�سيني اأجانب وم�سوؤولني ماليني دوليني وعاملني
يف قطاع الدفاع وحمللني .وقد جرى حجب اأ�سمائهم من اأجل حمايتهم .وهذه امل�سادر جمتمعة توفّر
ر�سم �سورة �ساملة للعالقات واجتاه تدفقات املوارد.
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الفصل 1

تمكين االقتصاد العسكري

يستند االقتصاد العسكري بمجمله اإىل قدرة القوات امل�سلحة امل�سرية على اال�ستفادة من
دورها الر�سمي االأ�سا�سي يف الدفاع عن الوطن ،وال�سلطات الر�سمية وغري الر�سمية التي تتمتع بها داخل
ر�سخة يف القوانني ولوائحها التنفيذية واملرا�سيم الرئا�سية
الدولة امل�سرية .وهذه القدرة وال�سلطات ُم ّ
وغريها من ال�سكو التي تف ِّو�س وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها (مبا يف ذلك القوات امل�سلحة
وفروعها املختلفة) ،ووزارة االإنتاج احلربي ،والهيئة العربية للت�سنيع من االنخراط يف اأ�سكال متنوعة
من الن�ساط االقت�سادي خارج املجال املحدد واالأ�سيق من االإنتاج الع�سكري .وهذا االإطار القانوين
والتنظيمي ي�سبغ على الفاعلني يف االقت�ساد الع�سكري ثالثة امتيازات بالغة االأهمية :اجلواز القانوين،
وال�سلطات اال�ستن�سابية اأو التقديرية ،ونق�س ال�سفافية.
اإن امل�ساحة بني ما ياأذن به االإطار القانوين ب�سكل �سريح وما ال يحظره حرف ًيا قد �سمحت باأ�سكال وطرق
متاما .لكن الق�سرة القانونية ملا يجوز
جديدة من االنتفاع الوا�سح دون اأن تخرج عن ال�سفة القانونية ً
تعد كبري على املق ّدرات واالأ�سول
مع اأنه غري م�ستحب قانونيا ،قد تاآكلت ب�سدة مبرور الوقت ،ما اأدى اإىل ٍّ
العامة واخلا�سة واإىل ممار�سات غري قانونية ب�سكل فا�سح .ويف الوقت نف�سه ،تواطاأت املوؤ�س�سة الع�سكرية
مع اآخرين يف التحالف البريوقراطي احلاكم الذي تعد جز ًءا منه ،من اأجل اإ�سدار �سكو قانونية اأو
النظم االإدارية (مثل احلواجز غري التعرفية اأمام التجارة) لغر�س حمدد هو االلتفاف على القوانني
املحلية اأو االتفاقات التجارية الدولية التي ُت َهدد بتقييدها ،مع البقاء ر�سميا �سمن القانون.
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اإىل ذلك ،فاإن املوؤ�س�سة الع�سكرية التي تت�سمن ب�سكل عام كافة الهيئات املذكورة اأعاله ،متار�س �سالحيات
تقديرية وا�سعة جدا  .فخالل العقود االأربعة املا�سية ،اكت�سبت ،اأو ا�ستملكت يف بع�س احلاالت ،احلق
يف منح العقود التجارية والقيام با�ستثمارات كبرية ،وتقد «هدايا» مالية اأو مادية اأخرى ،كاالأرا�سي
واجل�سور والطرق ال�سريعة واالأغذية ،اإىل هيئات حكومية اأخرى ومنظمات �سبه حكومية واإىل اجلمهور
العام ،من دون احلاجة اإىل موافقة م�سبقة اأو ت�سديق الحق من اأي �سلطة خارجية .كما اأن الهيئات
الع�سكرية ال ت�سطر اإىل التن�سيق مع اأي هيئة حكومية م�سوؤولة عن االإدارة اأو التخطيط االقت�سادي
عند ت�سميم اأو تنفيذ ا�سرتاتيجياتها التجارية واالإنتاجية واال�ستثمارية اخلا�سة ،اأو ت�سكيل ال�سراكات
التجارية ،اأو الت�سرف يف االإيرادات.
اإن قدرة املوؤ�س�سة الع�سكرية على حجب اأن�سطتها با�سم االأمن القومي قد فاقمت غمو�س املعلومات املتعلقة
يف�سر ت�سنيف م�سر
باملعامالت املالية ،يف ظاهرة م�سرتكة مع العديد من موؤ�س�سات الدولة يف م�سر ،ما ّ
ال�سي يف موؤ�سر مدركات الف�ساد ملنظمة ال�سفافية الدولية ،حيث انخف�س ترتيب م�سر اإىل  117من
بني  180دولة يف عام ( 2017بعد اأن كان  94يف عام  1.)2014اإال اأن غياب ال�سفافية لعب دور ًا موؤثر ًا
يف تطور االقت�ساد الع�سكري اجلانح ب�سكل خا�س .فالقطاع االقت�سادي الع�سكري الر�سمي قد يطلق
ا ّدعاءات تتعلق بكفاءته مقارن ًة باملناف�سني املدنيني يف القطاع العام اأو اخلا�س ،لكن هذه اال ّدعاءات ال
ميكن تاأكيدها اأو الطعن فيها ب�سكل م�ستقل .كما اأن غياب ال�سفافية قد اأ�سهم يف اإحدا بيئة ميكن اأن
يجري فيها املتاجرة الداخلية وحتويل موارد الدولة وعمليات اإجرامية.
وقد ت�سارعت هذه االجتاهات بف�سل �سمان االإفالت من العقوبة .فاجلزء االأكرب من القطاع االقت�سادي
الع�سكري الر�سمي ال يقع �سمن اخت�سا�س هيئات التدقيق ومكافحة الف�ساد يف م�سر ،اأكان ذلك بحكم
القانون اأم بحكم الواقع .وبالفعل ،فاإن اأقوى هذه الهيئات ،اأي هيئة الرقابة االإدارية ،يراأ�سها ويعمل فيها
عدد كبري من ال�سباط ال�سابقني من القوات امل�سلحة ،ما ي�سمن وقاية اإ�سافية من التفتي�س .عالوة على
ذلك ،اأ�سدر املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة احلاكم يف اأيار/مايو  2011مر�سوما نقل �سلطة حتديد ما اإذا
كان يجب حماكمة �سباط القوات امل�سلحة املتهمني مبكا�سب غري م�سروعة يف املحاكم الع�سكرية اأو املدنية،
اإىل النيابة العامة يف وزارة الدفاع ،حتى لو كان امل�ستبه بهم قد تركوا اخلدمة .وعلى خلفية االقت�ساد
فر�سا
الليربايل اجلديد واخل�سخ�سة القائمة على املح�سوبية منذ اأوائل القرن احلايل ،التي فتحت ً
ت�سارعا حا ًّدا ً
وحتوال نوعيا يف اآن يف االقت�ساد الع�سكري.
جديدة ملَن هم يف مواقع متنفذّة ،كانت النتيجة
ً
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إعادة إنتا الن ا الريعي في مصر :المسار التاريخي
اأورد قادة املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�سرية تربيرات متنوعة لالنخراط الع�سكري يف االقت�ساد املدين .فَهم
ي�سددون على احلاجة اإىل ا�ستخدام ال�سعة االإنتاجية الفائ�سة يف ال�سناعة احلربية ،وهم قبل كل �سيء
ي�سرون ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،على قدرة ال�سركات الع�سكرية واإدارات القوات امل�سلحة على توفري املنتجات
واخلدمات (ال�سيما االإن�ساءات) بتكلفة اأقل ،وك�سر احتكارات ال�سوق يف �سلع معينة ،وامل�ساهمة ب�سكل
مبا�سر يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية ويف التجارة .ومع اأن امل�ساهمة يف توفري البنية التحتية العامة
والوظائف هي م�ساهمة حقيقية ،فاإن بقية هذه اال ّدعاءات خاطئة اإىل حد كبري وتتوقف على خفة يد يف
كيفية ح�ساب التكاليف والفوائد.
ً
بدال من ذلك ،فاإن منوذج االقت�ساد الع�سكري هو يف املقام االأول ريعي .وهو يكرر منطق النظام املتمثل يف
ا�ستخدام املوارد العامة ال�سرت�ساء فئات و�سرائح رئي�سة مرتكزة ب�سكل كبري يف القطاع العام وموؤ�س�سات
الدولة ،يف الوقت الذي ي�سعى فيه اأي�س ًا لتحقيق دخل الريع لنف�سه .وخالف ًا لالإيحاء باأن الفكر االقت�سادي
التجاري ال�سليم هو الذي دفع االقت�ساد الع�سكري يف اأي مرحلة من املراحل ،فاإنه ،يف الواقع ،قد تطور
اأ�سا�س ًا عرب اال�ستيالء على م�سادر الدخل املتولّدة
عن امتيازه يف الو�سول اإىل املق ّدرات والعقود
العامة التي ت�سيطر عليها الدولة .وجن ًبا اإىل جنب
إن نمو االقتصاد العسكري
نظرياتها املدنية يف القطاعني العام واخلا�س،
هو في المقا األول ريعي.
فقد �سعت جهات موؤ�س�ساتية وجماعات م�سالح
وهو يكرر منطق الن ا المتمثل
ع�سكرية اإىل ا�ستغالل الفر�س التي اأتاحتها
في استخدا الموارد العامة
التطورات ال�سيا�سية يف املحيطني الدويل واملحلي
مل�سر من اأجل تعزيز وتو�سيع امتيازاتها البنيوية
الستر اء ف ات وشرائح رئيسة
�سمن االقت�ساد.
متركزة بشكل كبير في القطاع
العا ومؤسسات الدولة ،في

اإن م�سار االقت�ساد الع�سكري ي�سهد على �سحة
الوق الذي يسع فيه أيضا
ذلك .فقد جرى بناء ال�سناعة احلربية امل�سرية
احلديثة يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�سر يف
لتحقيق دخل الري لن سه.
اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سي ،يف
ال�سياق املزدوج لل�سراع مع اإ�سرائيل ويف حقب ٍة
كانت فيها النزعة القومية االقت�سادية وا�سرتاتيجيات الت�سنيع لالإحالل حمل عن اال�سترياد حتظى
ب�سعبية يف البلدان النامية .كانت هذه اأي�س ًا فرتة ُطلب فيها من �سباط القوات امل�سلحة امل�سرية القيام
باأدوار اإدارية يف اجلهاز البريوقراطي للدولة ،وذلك ،جزئيا ،لتوفري مهارات تقنية ولتقلي�س اعتماد
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النظام اجلمهوري النا�س على اخلدمة املدنية التي ورثها من النظام امللكي .اإال اأن انخراط ال�سناعة
احلربية يف االإنتاج املدين الذي بداأ يف اأواخر اخلم�سينيات اأثبت ف�سله ،و تنخرط املوؤ�س�سة الع�سكرية يف
االأ�سغال العامة واالقت�ساد املدين طيلة ما تبقى من عهد عبد النا�سر وحتى وفاته يف عام .1970
اأما رئا�سة خَ ليفة عبد النا�سر ،اأنور ال�سادات ،فقد متيزت بداي ًة ب�سراعه الحتواء وتفكيك الفئات
و«مراكز القوى» املناوئة له يف القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية .ولكن ذلك حتول يف الن�سف الثاين
من ال�سبعينيات اإىل تخفيف عبء الدفاع عن م�سر ،وحل م�سكلة النق�س الدائم يف راأ�س املال،
وتقلي�س احل�سور الع�سكري يف امليدان ال�سيا�سي واحلكومة .اإىل ذلك ،ح�سل هذا التح ّول و�سط التوجه
بعيدا عن االحتاد ال�سوفييتي ،وباجتاه الغرب،
اال�سرتاتيجي اجلديد يف العالقات الع�سكرية واالقت�سادية ً
وعملية ال�سالم مع اإ�سرائيل.
هذه االأولويات هي التي �سكّلت االقت�ساد الع�سكري .ففي عام  ،1975اأطلق ال�سادات الهيئة العربية
للت�سنيع ،وهي �سركة جتارية ع�سكرية بتمويل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر واالإمارات العربية
املتحدة كو�سيلة جلذب ا�ستثمارات كبرية اإىل م�سر وجعل البالد مرك ًزا �سناعيا اإقليميا .بعد اأربع
ٍ
بتخفي�س كب ٍري يف القوات امل�سلحة وميزانية الدفاع .وقد
�سنوات� ،سمحت معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل
قادت القوات امل�سلحة عملية اإعادة بناء واإعادة تاأهيل املدن والبنية التحتية يف منطقة قناة ال�سوي�س،
بتمويل جزئي من امل�ساعدات الدولية ،ما �سمح لها بو�سع اليد على االأ�سول واالأن�سطة االقت�سادية هنا
الحقًا .وقد جرى تفوي�س وزارة الدفاع الإنتاج االحتياجات االأ�سا�سية من الغذاء واملعدات غري القتالية
واخلدمات للقوات امل�سلحة ،وقد اأن�ساأ ال�سادات لهذا الغر�س هيئات اقت�سادية عدة ،وحت ّول تركيز
الن�ساط االقت�سادي من ا�سرت�ساء �سباط القوات امل�سلحة يف اأعقاب اتفاقية كامب ديفيد مع اإ�سرائيل
2
اإىل �سمان م�ستويات معي�ستهم يف زمن تقلي�س امليزانية.
وبح�سب اأحد التقديرات ،كان قد جرى ا ً
أ�سال تخفي�س االإنفاق الدفاعي من  16يف املئة من النا املحلي
االإجمايل يف عام  1970اإىل  9يف املئة يف عام  ،1978لذلك جاءت التخفي�سات االإ�سافية �سكلية اإىل حد
أ�سا�سا من خالل اإبعاد نفقات خمتارة عن الدفاتر احلكومية 3.اإال ا ّأن تلك التخفي�سات
كبري ،وحتققت ا ً
م ّهدت الطريق ل�سعود وتنويع اقت�ساد ع�سكري ٍ
مواز يف عهد ح�سني مبار الذي توىل الرئا�سة يف عام
 .1981وخالل ال�سنوات الثالثني التالية ،مر االقت�ساد الع�سكري بثال مراحل متمايزة ،ت�سكّلت كل
منها عرب تقاطع مت�سابه بني العوامل ال�سيا�سية واالقت�سادية ،معتمد ًة بالقدر نف�سه على مكانة القطاع
كج ٍ
يب حم�سور يتمتع بحماية الدولة.
االقت�سادي الع�سكري َ
يف عقده االأول ،اأ ّيد مبار مقاربة وزارة الدفاع نحو الدعم الذاتي كو�سيلة لتاأمني النفوذ ال�سيا�سي
بني ال�سباط املتململني ،يف حني ح ّول نفقات الدفاع يف ٍ
وقت تع ّمق فيه التق�سف املايل .اأ ّما امل�ساعدات

االقت�سادية االأمريكية التي بلغت  250مليون دوالر �سنويا ،وغريها من خطوط االئتمان الغربية ،فلم
تع ّو�س ب�سكل كامل عن وقف امل�ساعدات املالية الر�سمية وقرو�س التنمية العربية يف عام  1978اأو عن
4
انخفا�س عائدات �سادرات النفط حني انخف�ست اأ�سعار النفط العاملية ب�سكل حاد خالل الثمانينيات.
وكان ال�سغط من جانب املوؤ�س�سات املالية الدولية خلف�س ميزانية الدفاع قد �سجع ،من دون ق�سد ،على
منو اقت�ساد ع�سكري خارج امليزانية اإىل حد كبري .وكذلك فعلت املناف�سة خلف الكوالي�س على ال�سلطة
بني مبار ووزير الدفاع اآنذا  ،املُ�سري عبد احلليم اأبو غزالة ،الذي ا�ستخدم االإنتاج الع�سكري من ال�سلع
واخلدمات املدنية وعائدات ت�سدير فائ�س االأ�سلحة والذخرية اإىل العراق ،يف اأثناء حربه مع اإيران ،من
عموما.
اأجل تعزيز مكانته اخلا�سة داخل القوات امل�سلحة ومع املواطنني ً
ا�ستثمرت وزارة الدفاع يف االإنتاج الغذائي ،وبناء االإ�سكان والبنية التحتية ،وا ّأجرت مرافق متلكها الدولة
مو�سوعة حتت �سلطتها (مثل املوان يف منطقة قناة ال�سوي�س) ،وا�ستفادت من �سيطرتها على املناطق
الع�سكرية حول العا�سمة واملدن االأخرى للح�سول على عائد مايل عند املوافقة على ا�ستخدام االأرا�سي
للم�ساريع التي متولها الدولة .و ُيذكر اأن الدخول الع�سكري اإىل قطاعات الغذاء مثل املعكرونة اأو االألبان اأو
مما ُ�سمي «�سركات االنفتاح» التي ظهرت جتاو ًبا مع �سيا�سة
املياه املعباأة كان يحاكي �سلو اأعداد كبرية ّ
التحرر االقت�سادي التي كان قد اأدخلها ال�سادات يف العقد ال�سابق .رمبا كانت احل�سة الع�سكرية يف
ال�سوق اأقل بكثري مما ُيفرت�س عاد ًة ،وبالتايل فاإنه من �سبه املوؤكد اأن قيام وزارة الدفاع بتاأجري ا ٍ
أرا�س
5
وبرتخي�س ا�ستخدام االأرا�سي هو ما اأم ّدها براأ�س املال االأ�سا�سي للتو�سع يف املرحلة التالية.
جاءت اإقالة مبار الأبو غزالة يف عام  1989عالمة على مرحلة ثانية تتمحور حول مقاي�سة ب�سيطة:
ت�ستطيع املوؤ�س�سة الع�سكرية اأن تزيد م�ساركتها االقت�سادية مقابل اأن تبقى خارج ال�سيا�سة .وكان مبار
قد ا�سطر يف عام  1986اإىل االعتماد على القوات امل�سلحة لقمع مترد قوات االأمن املركزي ،وهي هيئة
�سبه ع�سكرية كبرية تابعة لوزارة الداخلية ،ما اأ ّدى اإىل متكني اأبو غزالة .يف املقابل ،اعتمد الرئي�س ب�سكل
اأ�سا�سي على اأجهزة االأمن الداخلي من اأجل مواجهة التمرد اجلهادي املتنامي يف الت�سعينيات .فزاد
عديد القوى العاملة يف وزارة الداخلية وميزانيتها مبعدالت تفوق بكثري معدالت وزارة الدفاع ،وكلّف
6
جهاز مباحث اأمن الدولة التابع لوزارة الداخلية مبراقبة �سباط القوات امل�سلحة والتاأثري على ترقيتهم.
قام خليفة اأبو غزالة يف وزارة الدفاع ،الفريق أا ّول يو�سف �سربي اأبو طالب ،بكبح تو�سع االقت�ساد
الع�سكري 7.تدم فرتة واليته �سوى عامني ،اإال اأن الفريق حممد ح�سني طنطاوي الذي خلفه يف عام
 1991اأثبت امتثاله التام لهدف مبار بتهمي�س القوات امل�سلحة �سيا�سيا .لقد اأ�سرف وزير الدفاع اجلديد
على ٍّ
تف�س حقيقي جلمهورية ال�سباط فيما كان يعمل على احتواء كبار ال�سباط :خالل فرتة واليته التي
عاما وهو اأمر غري م�سبوق ،اأ�سبح من املعتاد اأن ينتقل متقاعدو القوات امل�سلحة اإىل
ا�ستمرت ع�سرين ً
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منا�سب يف اجلهاز البريوقراطي للدولة و�سركات القطاع العام ،غال ًبا يف قطاعات متعلقة بتلك التي خدموا
فيها (مثل الطريان اأو النقل البحري) ،ما اأ�سبح ي�سكّل حكر ًا م�سمون ًا لهذه الفروع من القوات امل�سلحة.
كان التوقيت منا�س ًبا ،اإذ جاء �سطب جزء من الديون امل�سرية البالغة  50مليار دوالر للدول الغربية مقابل
تاأييد م�سر التدخل الذي قادته الواليات املتحدة يف اأزمة اخلليج  1991-1990ليخ ّفف �سغوط امليزانية
على احلكومة ،يف تزامن مع اإطالق برنامج اخل�سخ�سة ال�سامل لل�سركات التي متلكها الدولة ،ما اأدى اإىل
زيادة االإيرادات .وقد �سمح ذلك بتحول امل�سانع وال�سركات الع�سكرية اإىل �سركات اأعمال عامة حتكمها
القواعد والنظم التجارية ،ما اأدى فعليا اإىل خ�سخ�سة االأرباح مقابل نقل اخل�سائر اإىل الدولة .وقد قامت
هذه ال�سركات وهيئات ع�سكرية اأخرى بتنويع اأن�سطتها و�سركائها التجاريني على مدى العقد التايل ،لكن
لي�س من دليل مقنع باأن حجم تداولها اأو ن�سبتها املئوية من النا املحلي االإجمايل منا ب�سكل كبري يف هذه
الفرتة .كانت النتيجة االأهم الإعادة التوجه االقت�سادي هذه اأنها �ساعدت يف تو�سيع احل�سة الع�سكرية
من عقود االأ�سغال العامة ،وتكرار منط امل�ساربة العقارية واملتاجرة من الداخل الذي ات�سم به االقت�ساد
االأو�سع نطاقًا ،االأمر الذي خدم جمهورية ال�سباط فعليا اأك مما خدم االقت�ساد الع�سكري الر�سمي.
وقد كان ا�ستئناف برنامج اخل�سخ�سة يف اأوائل هذه االألفية مبثابة اإ�سارة اإىل مرحلة ثالثة ،ما اأتاح
للموؤ�س�سة الع�سكرية فر�سة للتو�سع اأك يف االقت�ساد املدين .لقد فعل ذلك جزئيا عن طريق اال�ستحواذ
على بع�س ال�سركات الفا�سلة اململوكة للدولة ،اأو عرب اإن�ساء �سركات ع�سكرية جديدة ،ولكن اأي�س ًا من
خالل البحث عن �سراكات وم�ساريع م�سرتكة مع ال�سركات اخلا�سة امل�سرية واالأجنبية .ومع اأن املوؤ�س�سة
الع�سكرية متكنت من توطيد جيبها االقت�سادي ،فاإن هذه الفرتة تت�سم بالنمو اجلامح .فاالقت�ساد
الع�سكري الر�سمي اعتمد اعتما ًدا كب ًريا على اإدارة وزارة الدفاع لالأ�سغال العامة مثل ا�ست�سالح االأرا�سي
وبناء املدن اجلديدةً .
بدال من ذلك ،كان رجال االأعمال الطفيليون املقربون من مبار وابنه جمال
واحلزب الوطني الدميقراطي احلاكم هم الذين يجنون املنافع الرئي�سة من اخل�سخ�سة ،م�ستحوذين
على ح�سة ال�سوق يف قطاعات مهمة من االقت�ساد ،ليحلّوا حمل املوؤ�س�سة الع�سكرية كم�سدر للروابط
ال�سيا�سية التي ت�سعى اإليها كل من ال�سركات العامة واخلا�سة للفوز بالعقود .كان فقدان النفوذ هذا
عام ًال يف انزعاج املوؤ�س�سة الع�سكرية ،ومعار�ستها العلنية اأحيان ًا ،حيال خ�سخ�سة اأ�سول الدولة الرئي�سة
وتهيئة جمال مبار خلالفة والده ،ما مهد الطريق النحيازها �سد مبار خالل ثورة .2011
حلق فا�سل وجيز خلع مبار يف �سباط/فرباير  .2011فبدا اأن املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة الذي
توىل �سلطات الرئي�س يكن لديه خطط وا�سحة لتو�سيع االقت�ساد الع�سكري ،لكنه ك�سف عن عزمه
على احلفا على ما كان لديه ا ً
أ�سال ،ما اعتربه �سروريا لتلبية احتياجات القوات امل�سلحة ،مبجملها،
واحتياجات �سباطها ومنت�سبيها ،على حد �سواء .كان هذا هو جوهر كالم م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون
املالية وع�سو املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة يف ني�سان/اأبريل  ،2012وهو اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية لن ت�سمح
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ﺎﻟ ﺮاﺳﻴ ا
ﺎ ﻳﺴ
ﻮ اﻟ ﺎ ﺔ
ا

اﻟ

ا

ﺮ

ﺎ
ﺎ ﺔ

ا ﻳﺎ اﻟﺴ ﺔ

ﻳﺔ ﻮ اﻟﺴﺎدا

ﺒﻴ

1975
ﺳﻴ

اﻟ ﺮ
)1967

اﻟ ﻮا اﻟ ﺴ ﺔ اﻟ
ا ا
ﺎ ﻳ اﺳ

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺮ

1974

ﺮا ﻴﺔ

ﻴ ﺔ اﻟﺮ ﺎ ﺔ ا دا ﻳﺔ

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺮ

1970

ﺎ اﻟ ﺮ

ﻳﺮ اﻟ ﺎ
ﺳﺴﺎ
ﻟ

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ إ
ﻴ اﻟ ﺮ ﺎ

ﻴ ﺎﻟ ﺎ
ﻮ ﻳﺔ 1953

ﺳﻴﺎﺳﺔ ا
اﻟ ﻴ ﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟ

ﺮﻳﺔ

اﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺎن
ﺎ ا

اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺎد

ﻴ
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1978

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮﻟ اﻟ ﻮا
دﻳ ﻴ
ﻮ ﻴ ا ﺎ ﻴﺔ ﺎ
ﻴﻞ
إ ﺎد إ ﺎ
ﺮﻳﺔ د ا ﻴﺎدﻳﺎ
اﻟ ﺴ ﺔ اﻟ
ﺎ اﻟﺴﻮﻳ
ﻮ
اﻟ ن اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ

1979

ا

ﻮ ﻴ

اﻟ ﺴﺎ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﺴ
ﻌﺎ
ﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺴ ﺮﻳﺔ ا ﻴﺮ ﻴﺔ اﻟﺴ ﻮﻳﺔ

ﺳﻴ

ﺎ

1981

ﺮ

اﻟ

ﺎ

ﺔ اﻟﻮ

ﻮ اﻟﺔ
ﻴﺮ اﻟ ﻴ
ﻌﻴﻴ اﻟ
ﺎد اﻟﻌﺴ ﺮ
ﻮﺳﻌﺔ ا
ﺳﻴ

ﺎ

ﺎ اﻟ

ﺎ
ﺳﻴ
ﻳﺔ ﺴ

1983

إ ﺎد
اﻟ ﺮ

ﻴ اﻟ ﺮ ﺎ
ﺎ
ﺮ ﺎ

1984
ﺳﻴ

ﺳﻴ
ﻟﻮ ا اﻟ

ﺎ

ﺎﺋ

اﻟ

إ
اﻟ ﻴ اﻟ ﻴ
ﺎ ﺔ
ﺮ ﺎ
إﻟ

ﻳﺮ د ﺎ اﻟ
ﺎﻴﺎ

اﻟ ﻮا
ا
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

ﺎ

اﻟ ﺎ ﻌﺔ ﻟﻮ ا
ﺎ

إ ﺎ اﻟ
ﻞ اﻟ
ﺔ

ا

اﻟ ﺴ ﺔ

ﺎ

ﺎ اﻟ ﺮ
ﺮ ﺎ اﻟ
ﻳ اﻟﻌﺴ ﺮﻳ

ﻴﺔ اﻟ ﺎ ﻌﺔ

ﺎد
اﻟ ﺒﻴ ا
إ ﺎ ﺮﺎ
ﺴ ﺮﻳﺔ
ﺎ
ﺮ ﺎ
ﻮﻟ
ﺔ اﻟ ﺎ ﻳﺔ
ا
ﻟ ﻮا

1994

ﺎ اﻟ ﺮ ﺎ اﻟ ﺳﺴﻮن اﻟﻌﺮ
ﻮ ﺔ ﺎﻟ ﺎ ﻞ ﻟ
ﻴ ﻟ ﺒ
اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟ

2003

ﺳﻴ
ﻟﻮ ا
)(Amanda Hsu Perkins / Alamy Stock Photo

اﻟ

2004
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ﻟﺔ اﻟ

ﺎ اﻟﺒ ﺮﻳﺔ اﻟ ﺎ
اﻟ
ﺎ اﻟ ﺎ ﺎ
ﺮﻳﺔ
اﻟ ﺎ ﻟ ﺮ ﺔ اﻟ
ﺎ اﺳ
ﻳﺔ
ﻟ ﺮﺳﺎ ﺔ ا ﺳ
ﺎ اﻟﺴ

ﺮﺎ
إ ﺎد إ
اﻟ ﻮ ﺔ
ﺋﻴ
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ا
اﻟ ﺮن اﻟ ﺎ

اﻟﻌﺎ ﺔ

اﻟ ﻴ ﺔ اﻟ ﻮ ﻴﺔ ﻟ

1985
1991

ﺮ

ﺒﺎ

ﻴﺔ

ا

اﻟ

ﺔ

ﻴ

اﻟ ﻴ ﺔ
ﺮﻳﺔ

ﺎ

2011

ا
ا

ا ﺎ ﺔ ﻌﺒﻴﺔ
ﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴ
اﻟ ﺴ ﺔ

ﺎ ﺔ ﺒﺎ
ﻟ ﻮا

2012

ﻳﺔ

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ

2013

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ
ذار/ﻣﺎر
ﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ا

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟ ﻮا
ﻌﻴﻴ
ﺮﺳ

ﺎد ﻴ
ﺎدﻳﺔ ﻟ

اﺳ

ﺮﺳ

اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

ا

اﻟ ﺎ
ﺎ اﻟﺴﻮﻳ

ﻮ

ﻴ

ﺮﻳﺔ
اﻟ ﺴ ﺔ اﻟ
ﻮ ﺋﻴﺴﺎ
ﻟ

اﻟ

ﺮﺳ

ﺎ

ﺎ اﻟﻌﺎ ﺔ
ا
اﻟ ﻳﺎد اﻟ ﺒﺮ
أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻳﺮ ﺎ اﻟ ﻴ ﺎ اﻟﻌﺴ ﺮﻳﺔ
ﻮد اﻟ ﻮ ﻳ اﻟ

2014

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ
/أﻏﺴﻄ
اﻟﺴﻮﻳ

2015

)(Hans Splinter

إ

ﻳﺔ ﺒ اﻟ ﺎ اﻟﺴﻴﺴ
إ

ﺮ

إدا

ﻴﺔ ﻮﺳﻌﺔ
ا اﻟ ﺎ

اﻟﻌﺎ

ﺔ ا دا ﻳﺔ اﻟ

ﺮﺎ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إ
ﺎ اﻟﺴﻮﻳ
ﻴ
ﺎدﻳﺔ
ا

ﺎ

ﻳ

اﻟ

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ا ﻳ ان ﻟ ﺎ
ﺮ ﺔ
ﺎﻳ
ﺎ
اﻟ ﺴ ﺔ
ﺔ ﺴ ﺮﻳﺔ
ﺎﺳ ا ا

2016

اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

ا

إدا

اﻟ

ﺎ

ﻴﺔ
ﺮ

ﺎ

اﻟ ﺮ ﺎ
ﺎ

ا

اﻟ

اﻟ ﻮا
ﺮﻳﺔ ا
اﻟ ﺎ

ﺒﻴﺔ

ﻴﺔ
ﺔ ا دا ﻳﺔ ﻟ
ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻮﻳﻞ ﺮ ﺔ اﻟﻌﺎ
ﻮ ﺔﻟ ﺎ
د
ﺮ ﺔ ﺎ ﺔ
اﻟﻌ ﺮا ﻴﺔ إﻟ
ﻌﺎ
اﻟ ﻮا اﻟ ﺴ ﺔ ﻴ ﺔ اﻟ
ا
ﺮ ﺎ
ﺔ اﻟﻮ ﻴﺔ
ﺮ ﺎ اﻟ
ﺎ
اﻟﻌ ﺮا ﻴﺔ اﻟ ﻳ

2017
ﺮ
اﺳ

2018

ﻴﺎ
ﺎ اﻟ

ﻴ ﺔ اﻟﺮ ﺎ ﺔ ا دا ﻳﺔ ﺎ ﺮاد اﻟ ﻴﺎ ﺎ
ﺎ
ﺎ ﺳ
ﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴ ﺮﻳﺔ

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ إ ﺎ ﺔ

ﻌﺮ

إﻳ

ﻟ

اﻟ
ﻴﺎ
ﺎ

ﻴﺔ

اﻟ

ﺎ ﻴﺔ
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الأي �سخ�س «بالتدخل يف م�ساريع القوات امل�سلحة» 8.وقد تك�سف مدى اإ�سرار املوؤ�س�سة الع�سكرية على
الدفاع عن ح�ستها عندما اأجربت وزارة الدفاع الرئي�س حممد مر�سي (املنتخب يف عام  )2012على
التخلي علن ًا عن خططه لو�سع التنمية يف منطقة قناة ال�سوي�س ،التي اعتربها الع�سكر حممية اقت�سادية
ح�سرية ،حتت هيئة مدنية جديدة ملحقة بالرئا�سة يف ربيع .2013
جاء هذا التحدي املك�سوف قبل ب�سعة اأ�سهر فح�سب قبل االإطاحة مبر�سي يف متوز/يوليو .2013بعد اأن
ج ّربت القوات امل�سلحة تعديالت د�ستورية متعاقبة ُجت ِّ�سد ا�ستقالليتها املالية والعملياتية عن اأي �سلطة
مدنية ،تولّت هذه القوات موقع ال�سلطة الكاملة واكت�سبت فر�سة غري مكبوحة .واإذ بدا لوهلة ا ّأن ثورة عام
 2011تهدد املكانة املحمية لالقت�ساد الع�سكري ،فاإن اأي قيود متبقية عليه قد اأزيلت بالفعل .ويف عهد
رئي�سا يف اأيار/مايو  ،2014برزت املوؤ�س�سة الع�سكرية كو�سيط ومدير اقت�سادي رئي�س.
ال�سي�سي الذي انتخب ً

إطار العمل القانوني
لقد تطور االإطار القانوين التمكيني لالقت�ساد الع�سكري ب�سكل م�ستمر يف ظل االإدارات الرئا�سية
املتعاقبة التي حكمت م�سر منذ اأن ا�ستوىل ال�سباط االأحرار على ال�سلطة يف عام  .1952و�سعت االأ�س�س
يف عهد عبد النا�سر ،حيث جرى اإعفاء املوؤ�س�سة الع�سكرية من دفع ال�سرائب والر�سوم واجلمر ،
وكان حمميا من النظم احلكومية املتعلقة بامل�سرتيات وغريها من جوانب االإدارة والتقارير املالية التي
تخ�سع لها بقية القطاع العام .التعديالت الالحقة يف ظل رئا�سة ال�سادات ومبار وال�سي�سي اأكدت
و�سعتها ،وعززت ا�ستقاللية املوؤ�س�سة الع�سكرية و�سلطاتها اال�ستن�سابية ،كما عززت
هذه االإعفاءات اأو ّ
ا�ستثناءها من ك�سف املعلومات لل�سلطات املدنية اأو
اخل�سوع للتدقيق اخلارجي للح�سابات يف ما يتعلق
و ع األس في عهد باأمورها املالية ،كما مددت �سيطرتها على االأ�سول
وو�سعت ب�سكل عام نطاق
عبد الناصر ،ي جر إع اء العامة مثل االأرا�سيّ ،
ن�ساطها االقت�سادي والتجاري .جرى تاأكيد املكانة
المؤسسة العسكرية من دف
اخلا�سة للموؤ�س�سة الع�سكرية بعد اأن اأ�سبح نا�سر
الضرائ والرسو والجمر ،
رئي�سا للجمهورية يف عام  1956بفرتة وجيزة.
ً
وكان محميا من الن م الحكومية فاملر�سوم رقم  263لعام  ،1956الذي اأ�سدره وهو
المتعلقة بالمشتريات و يرها من ال يزال رئي�س الوزراء ،ا�ستثنى «املخازن ال�سرية»
جوان ا دارة والتقارير المالية .الع�سكرية من التفتي�س من قبل ديوان املحا�سبة
ووزارة املالية واالقت�ساد ،وفو�س وزارة الدفاع
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القيام بهذا الدور بالنيابة عنهما وتقد تقاريرها اإليهما بد ًال عن ذلك .واالأرجح اأن هذا املر�سوم قد
�سكل االأ�سا�س ال�ستثناء جميع الهيئات واالأ�سول الع�سكرية من الرقابة والتدقيق املحا�سبي املدنيني منذ
ذلك الوقت وحتى االآن 9.ثم جا َء القانون  204لعام  1957ليعفي وزارة الدفاع والكيانات املرتبطة بها،
وعلى راأ�سها القوات امل�سلحة يف ذلك الوقت ،من «ال�سرائب والر�سوم واللوائح والقوانني املعدلة لها»
يف ما يتعلق بعقود الت�سلح والر�سوم اجلمركية على الواردات 10.ومع اأنه جرى تعيني اأعداد كبرية من
�سباط القوات امل�سلحة يف منا�سب عليا يف اجلهاز البريوقراطي للدولة ( 1500بني العامني  1954و1962
وفقًا لتقدير عا االجتماع امل�سري اأنور عبد امللك) ،فاإن املوؤ�س�سة الع�سكرية تكن بعد قد لعبت دو ًرا
مبا�س ًرا ر�سميا يف االقت�ساد الوطني 11.حتى اإن وزارة االإنتاج احلربي ،التي جرى اإن�ساوؤها يف عام ،1954
اإلغاوؤها يف عام  1969ب�سبب �سعف اأدائها.
اأما الزخم احلقيقي لتطور االقت�ساد الع�سكري الر�سمي واإطاره القانوين ،فقد اأتى يف ظل ال�سادات،
واإن كان ذلك على مراحل .فالد�ستور اجلديد لعام  1971اأعطى الرئي�س �سلطة االإ�سراف واملوافقة على
عقود الدفاع ،وقد جرى تو�سيع ذلك يف القانون  29لعام  1972لي�سمل واردات االأ�سلحة واملخ�س�سات
الدفاعية املت�سلة و(اخلا�سعة للم�سادقة من قبل الربملان) وليمنح �سلطة اإ�سافية للت�سريح باالإنفاق
مبا يتجاوز امليزانية املعتمدة 12.ا�ستخدم ال�سادات فيما بعد القانون  29لتو�سيع �سالحياته الرئا�سية
بطرق اأخرى ،فا�ستند قانون التاأمني االجتماعي واملعا�سات التقاعدية للقوات امل�سلحة املع ّدل رقم 90
لعام  1975اإىل �سلطات الرئي�س مبوجب القانون  29على �سبيل املثال ،ليمنع اأفراد القوات امل�سلحة الذين
ا�ستلموا وظائف مدنية من تلقي معا�ساتهم التقاعدية الع�سكرية يف الوقت نف�سه الذي يح�سلون فيه على
عاما من وفاة ال�سادات ،ق�ست املحكمة الد�ستورية
رواتبهم اجلديدة( .ويف عام  ،1995اأي بعد حوايل ً 14
باأن ا�ستخدامه للقانون  29لتعديل هذه املادة من قانون التاأمني والتقاعد واملعا�سات للقوات امل�سلحة كان
غري د�ستوري .ولكن القانون واملادة بقيا �ساريني 13).ويف عام  ،1980اأنهى ال�سادات اإعفاء الهيئة العربية
للت�سنيع �سبه الع�سكرية من تطبيق هذه املادة من القانون  90على موظفي القوات امل�سلحة املتقاعدين
أ�سا�سا
الذين كانت توظفهم 14.ويف القانون  146لعام  ،1981اعترب ال�سادات مرة اأخرى القانون  29ا ً
لتو�سيع �سلطاته يف االإ�سراف واملوافقة لت�سمل ال�سادرات الع�سكرية.
تكن القوانني ال�سابقة تتعلق باالقت�ساد الع�سكري ب�سكل مبا�سر ،لكنها اأر�ست ً
منطا من ال�سالحيات
والتدخالت الرئا�سية التي جعلته يف اجتاه ت�ساعدي يف الن�سف الثاين من رئا�سة ال�سادات ،وو�سعت
االأ�سا�س لتو�سعه املت�سارع يف عهد خليفته مبار  .كان ال�سادات قد اأعاد تن�سيب وزارة االإنتاج احلربي يف
عام  ،1971لكنها ظلت خاملة اإىل حد كبري .وبالتايل ،فاإن اإعالن الهيئة العربية للت�سنيع يف عام 1975
كان مبثابة اخلطوة االأوىل املهمة يف بناء االقت�ساد الع�سكري .يف الواقع ،كانت الهيئة العربية للت�سنيع
خروجا على املاألوف :لقد اأن�ساأها القانون رقم  12لي�س ك�سركة م�سرية بل باعتبارها «منظمة دولية»،
ً
15
ُ
الأنها اأن�سئت بال�سراكة مع عدة دول خليجية .وبالتايل ،كانت حتتكم بلوائحها الداخلية بد ًال من اللوائح
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احلكومية .لكن ال�سادات دفع الهيئات الع�سكرية الر�سمية يف نف�س االجتاه .وكان قد �سبق اأن اأعفاها من
ر�سوم اأخرى ثانوية ،مثل «�سريبة اجلهاد» املفرو�سة مبوجب القانون  117لعام  ،1973لدعم عبء الدفاع
الوطني .ثم مدد بعد ذلك اإعفاء وزارة الدفاع من دفع الر�سوم اجلمركية مبوجب القانون  204لعام 1957
لي�سمل كال من وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع .وعندما اأ�س�س جهاز م�سروعات اخلدمة
الوطنية يف عام  ،1979ف ّو�سه تنظيم نف�سه ب�سكل م�ستقل عن وزارتي الدفاع واملالية ،وحرره من االمتثال
للّوائح احلكومية املتعلقة بامل�سرتيات واملحا�سبة والتدقيق.
لكن االأهم من ذلك هو االأ�سا�س القانوين الذي و�سعه ال�سادات لل�سيطرة الع�سكرية الر�سمية على ا�ستخدام
اأرا�سي الدولة ،التي تبني اأنها من اأهم اأ�سوله منذ ذلك احلني� .سبق اأن ا�ستوجب القانون رقم  38ل�سنة
 1977على الوكاالت ال�سياحية احل�سول على ت�سريح من وزارة الدفاع للعمل يف املناطق احلدودية ،التي
و�سع هذا ال�سرط
ت�سمل �سواحل البالد ،وهي مق�سد �سياحي رئي�س 16.واملر�سوم الرئا�سي  143لعام ّ 1981
لي�سمل جميع «االأرا�سي ال�سحراوية» ،ما يعني اأي منطقة غري م�سجلة �سابقًا يف ال�سجالت العقارية على
17
اأنها «ذ » ،اأي مملوكة الأ�سخا�س اأو كيانات اعتبارية ،عامة اأو خا�سة ،وتخ�سع لل�سريبة العقارية.
وقد �سمل ذلك ما يق ّدر ب  95-90يف املئة من امل�ساحة الكلية مل�سر ،وبالتايل اأدى اإىل تو�سيع املنافع
الع�سكرية االقت�سادية املحتملة ب�سكل كبري .واأتبع ال�سادات ذلك بالقانون رقم  531لعام  1981باإن�ساء
جهاز م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة ،الذي ُ�سمح له بتوليد الدخل من العقارات الع�سكرية ،الواقعة
18
يف اأحيان كثرية يف املناطق ال�سحراوية واحلدودية.
و�سع عهد مبار ال�سالحيات والتوجهات املو�سوعة يف عهد ال�سادات ،ما و�سع االقت�ساد الع�سكري على
ّ
م�سار من ٍو مت�سارع .وقد مدد القانون رقم  186لعام  1986االإعفاء اجلمركي املذكور يف القانون  204لعام
 1957لي�سمل جميع واردات املعدات ،ومركبات النقل ،واالأدوية ،وغريها من املواد غري القتاليةً ،
ف�سال
عن االأ�سلحة 19.منذ ذلك احلني ،يف الواقع ،اأ�سبحت كافة ال�سلع واملواد التي ت�ستوردها الهيئات الع�سكرية
معفا ًة من الر�سوم ،مبا يف ذلك املواد الغذائية املعدة للبيع يف االأ�سواق املدنية .كما اأعفى القانون رقم 11
لعام  1991وزارة الدفاع وجميع الفروع والهيئات التابعة لها من �سريبة املبيعات ،وهو اإعفاء جرى متديده
يف عام  2001حتى ي�سمل جميع قادة كافة �سنوف
القوات امل�سلحة واأق�سامها وهيئاتها و�سناديقها،
ّ
وس عهد مبار الصال يات وكذلك ال�سركات التابعة للهيئة العربية للت�سنيع
والتوجهات المو وعة في ووزارة االإنتاج احلربي 20.اإىل ذلك ،جرى جتديد
جميع االإعفاءات ب�سكل دوري .على �سبيل املثال،
عهد السادات ،ما و
اأعيد التاأكيد على االإعفاء من الر�سوم اجلمركية
االقتصاد العسكري عل
يف القانون  91لعام  ،2005و ّ اإعفاء جميع
مسار نمو متسارع.
مرافق القوات امل�سلحة التي تقدم خدمات جتارية
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(الفنادق والنوادي وامل�ست�سفيات والعيادات ودور ال�سينما وخمازن ال�سوبر ماركت) من ال�سريبة العقارية
21
املفرو�سة مبوجب القانون  196من .2008
يف موازاة ذلك ،اأُعيد ت�سنيف �سركات وزارة االإنتاج احلربي يف عام  1991وفقًا لقانون هيئات القطاع العام
و�سركاته رقم  97لعام  1983الذي ين�س على تكوين �سركات م�ساهمة 22.بعد ذلك بعامني ،اأ�سدر جمل�س
الوزراء قرا ًرا باإعفاء �سركات وزارة االإنتاج احلربي من نفقات االإنتاج الدفاعي على اأن تتحملها خزانة
الدولة بد ًال من ذلك( .من الناحية النظرية ،على االأقل ،ال ينطبق هذا املر�سوم على اإنتاجها املدين ،ولكن
من الناحية العملية ،ال يبدو اأن التمييز قد جرى تطبيقه ،اإذا ما كانت احل�سابات ال�سنوية التي الك�سف
عنها يف عام ً 2011
دليال على املمار�سات املحا�سبية لديها ).يف غ�سون ذلك ،جرى اإعفاء ال�سحنات
الواردة اإىل ال�سركات الع�سكرية كذلك من التفتي�س يف املوان عند دخول البالد .رمبا يف هذا الوقت اأي�س ًا،
جرى ال�سماح ل�سركات وزارة االإنتاج احلربي برتحيل فوائ�س امليزانية ،اأي نقلها اإىل ال�سنة املحا�سبية
التالية ،وجرى اإيداعها يف �سناديق «خا�سة» احتفظت بها ،تب ًعا لذلك ،كراأ�سمال ميكن الت�سرف به.
هذه التطورات القانونية عززت املكانة اخلا�سة للموؤ�س�سة الع�سكرية ومهدت الطريق لتو�سعها االقت�سادي.
لكن تطورين برزا ا ّت�سما باأهمية خا�سة :القانون رقم  89لعام  1998ب�ساأن العطاءات واملناق�سات،
و�سل�سلة من القوانني التي متنح �سيطرة وا�سعة النطاق لوزارة الدفاع على اأرا�سي الدولة ،وبلغت هذه
ال�سيطرة ذروتها يف املر�سوم الرئا�سي رقم  152لعام  2001الذي يحدد «املناطق اال�سرتاتيجية ذات
االأهمية الع�سكرية يف االأرا�سي ال�سحراوية».
يف احلالة االأوىل ،م�سر ع�سو يف منظمة التجارة العاملية ،لكنها لي�ست طرفًا يف اتفاقية امل�سرتيات
احلكومية ال�سادرة عن املنظمة 23.وهذا ما يف�سر اأهمية القانون  89الذي منح الوزارات والهيئات
احلكومية �سالحية وا�سعة ملنح العقود التي ت�سل اإىل قيمة معينة ويف نطاقات حمددة من خالل ما
ُيعرف عادة باالأمر اأو «االإ�سناد» املبا�سر ،على اأ�سا�س غري تناف�سي ومن دون مناق�سات .االأهم من ذلك
اأن القانون منح ال�سالحية نف�سها لوزارة الدفاع ووزارة االإنتاج احلربي 24.وبالتايل ،فاإن جميع اأق�سام
االقت�ساد الع�سكري الر�سمي ميكنها اأن تتبع ما يطلق عليه ت�سميات متنوعة مثل «العرو�س املحدودة»
اأو «العرو�س املحلية» اأو «املمار�سة املحدودة» اأو «االتفاق املبا�سر» مع املقاولني ،ويجوز لها تفوي�س هذه
ال�سالحيات يف ما يتعلق باأي عقد اأو ن�ساط يقع �سمن اخت�سا�سها من دون االلتزام بعتبات يف القيمة
الق�سوى للعقود.
جرى تو�سيع ال�سلطة الع�سكرية على اأرا�سي الدولة ر�سميا يف عام  ،1988عندما �سدر مر�سوم عن رئا�سة
الوزراء طالب وزارات الزراعة وا�ست�سالح االأرا�سي ،واالإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية ،وال�سياحة،
احل�سول على ت�سريح من وزارة الدفاع للعمل يف املناطق التي تعتربها ذات اأهمية ع�سكرية 25.وقام
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القانون رقم  7لعام  1991بتوطيد هذه ال�سالحية وحتديثها من خالل مطالبة الهيئات العامة االقت�سادية،
املن�ساأة حدي ًثا ،اأي�س ًا بتن�سيق ا�ستخداماتها املخططة لالأرا�سي وتق�سيم املناطق مع وزارة الدفاع ،كما
الرئي�س �سلطة اإ�سافية يف حتديد مناطق �سحراوية على اأنها مناطق ا�سرتاتيجية وذات
منح القانون
َ
26
اأهمية ع�سكرية .و يكن القانون رقم  5لعام  1996يتعلق بالدفاع حتديد ًا ،لكنه م ّهد الطريق للم�ساربة
املتف�سية يف العقارات التي اأتت الحقًا والتي انخرط الع�سكريون فيها اأي�س ًا ،وذلك عرب متكني الرئي�س من
27
و�سع القواعد واالإجراءات التي حتكم اإتاحة اأرا�سي الدولة للم�ستثمرين جمانًا اأو مقابل اإيجار رمزي.
غري اأن اأهم تطور جاء يف املر�سوم الرئا�سي رقم  152لعام  2001الذي مكّن الرئي�س من حتديد «املناطق
اال�سرتاتيجية ذات االأهمية الع�سكرية من االأرا�سي ال�سحراوية» 28.هذا حدد املعاي َري التي يجب اأن تفي
بها اأي هيئة مدنية اأو �سخ�س ي�سعى اإىل القيام بالبناء اأو اأي ن�ساط اآخر� ،سواء فوق االأر�س اأو حتت
االأر�س ،اأو مبحاذاة الطرق ،اأو قبالة �سواط البحار والبحريات ،يف جوار املن�ساآت الع�سكرية 29.يف
املر�سوم وزار َة الدفاع حرية اال�ستن�ساب يف تعيني االأرا�سي لال�ستخدام التجاري 30.حيث
الواقع ،منح
ُ
ف ّو�س وزارة الدفاع حتديد املناطق اال�سرتاتيجية وكذلك حتديد امل�سافات الفا�سلة التي يجب احلفا
عليها بني املناطق اال�سرتاتيجية وبني البناء املدين اجلديد ،واالرتفاعات امل�سموح بها للهياكل التي ُتبنى
يف جوارها ،واملوا�سفات الفنية لالأعمال املنتجة للنفايات (ال�سلبة اأو الغازية اأو ال�سائلة) القائمة يف
مكان قريب منها 31.واأعقب ذلك على الفور القرار الرئا�سي رقم  153باإن�ساء املركز الوطني لتخطيط
ا�ستخدامات اأرا�سي الدولة الذي �سعى اإىل جرد وا�ستخدام جميع اأرا�سي الدولة بالتن�سيق مع اإدارة
امل�ساحة الع�سكرية ،مع وجود ممثل عن وزارة الدفاع يف جمل�س اإدارة املركز اجلديد .اإىل ذلك ،فاإن على
ً 32
رئي�س املركز اأن يحظى مبوافقة الوزارة وغالب ًا ما يكون �سابط ًا متقاعدا.
ُيلح اأن هذه القوانني املختلفة تزامنت مع عملية اخل�سخ�سة اجلزئية التي مرت مب�سر على مراحل
بني عامي  1991و ،2009ومع زيادات موازية حادة يف امل�ساربة العقارية والف�ساد .اإن منح العقود باالأمر
املبا�سر يعزز قدرة ال�سركات الع�سكرية على بيع منتجات ذات جودة متدنية اأو باأ�سعار مبالغ فيها للهيئات
احلكومية ،وميكّن الهيئات الع�سكرية من منح عقود امل�ساريع احلكومية التي يديرها اإىل مقاويل القطاع
اخلا�س املف�سلني (اأو َمن هم على ا�ستعداد لدفع ر�ساوى باهظة ،كما توؤكد مقابالت عديدة اأُجريت لهذا
التقرير) .وقد زعم ع�سو �سابق يف حكومة رئي�س الوزراء الق�سرية االأمد ه�سام قنديل ()2013-2012
فيما بعد ،على �سبيل املثال ،اأن كبار امل�سوؤولني يف وزارته اأمروا ق�سم امل�سرتيات يف الوزارة بدفع مبلغ 400
مليون جنيه م�سري (حوايل  63مليون دوالر عندها) ل�سركة ع�سكرية من اأجل هواتف حممولة ت�ساوي
33
حوايل  50مليون جنيه م�سري يف ال�سوق املفتوح.
وباملثل ،ا�ستخدمت وزارة الدفاع �سلطتها الفعلية على ا�ستخدام اأرا�سي الدولة وعلى اإمكانية الو�سول
اإىل مناطق حتتوي على موارد طبيعية قابلة لال�ستغالل ،من اأجل انتزاع ر�سوم الرتخي�س والر�ساوى،
50
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وذلك من ِّ
كل من م�ستثمري القطاع اخلا�س والهيئات احلكومية  -مثل وزارتي االإ�سكان والنقل اللتني
تعتمدان اعتما ًدا كب ًريا على ا�ستخدام اأرا�سي الدولة .وينطوي ذلك على مبالغ غري قابلة للتحديد الك ّمي
لكنها بالطبع كبرية .وقد ادعى م�سوؤولون كبار ،مبن فيهم م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون املالية ،مرا ًرا
تعوي�سا عن املن�ساآت الع�سكرية التي يجب تفكيكها اأو نقلها ،اأو
وتكرا ًرا ،اأن وزارة الدفاع تطلب فقط
ً
مقابل التنازل عن االأرا�سي املخ�س�سة لال�ستخدام الع�سكري .لكن هذا التخ�سي�س يجري يف الواقع
باأثر رجعي دائ ًما ،وال ميكن اإثباته مبا اأن اخلرائط التي ي�ستند اإليها تبقى �سرية .وتراأ�س وزارة الدفاع
ً
«ت�سل�سال هرميا لل�سيطرة بحكم القانون على االأرا�سي العامة غري املخ�س�سة» ،كما اأ�سار تقرير للبنك
34
الدويل يف عام  .2006وميكن اأن ي�ستغرق احل�سول على ت�سريح ع�سكري لطلبات ا�ستخدام االأرا�سي
حافزا قويا عند مقدمي الطلبات لدفع ر�ساوى من اأجل ا�ستعجال العملية اأو
اأك من عام ،ما يخلق ً
اخرتاق قائمة االنتظار 35.اإىل ذلك ،فاإن الدور اخلا�س لوزارة الدفاع يف اإدارة االأرا�سي ز ّود �سبكات
ال�سباط باملعلومات الداخلية ،االأمر الذي مكّنهم من �سراء االأرا�سي ال�سحراوية باأ�سعار زهيدة للغاية
قبل اأن توؤدي خطط تطويرها اإىل رفع قيمتها .ورمبا ا�ستجاب ًة لتهديد االإجراء القانوين الذي ظهر بعد
ثورة عام  ،2011اأ�سدر رئي�س املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة ورئي�س اجلمهورية بالوكالة القرار الرئا�سي
رقم  45موك ًال اإىل املدعي العام الع�سكري حتديد
ما اإذا كانت االتهامات املوجهة اإىل �سباط القوات
وكما هو متوق  ،جرت إعادة
امل�سلحة ُحتال اإىل املحاكم الع�سكرية اأو اإىل الهيئات
ت كيد الصال يات وا ع اءات
املدنية ،ما يوؤدي فعليا اإىل انتزاع هذه ال�سلطة من
36
مكتب النائب العام.
واالمتيا ات العسكرية وتوسيعها
منذ االنقالب العسكري الذي
وق في يوليو تمو .2013

وكما هو متوقع ،جرت اإعادة تاأكيد ال�سالحيات
واالإعفاءات واالمتيازات الع�سكرية وتو�سيعها منذ
االنقالب الع�سكري الذي وقع يف متوز/يوليو .2013
ومن االأمثلة على ذلك التعديل الذي اأ�سدره الرئي�س
املوؤقت عديل من�سور على القانون رقم  89لعام  1998ب�ساأن العطاءات واملناق�سات يف اأيلول�/سبتمرب
 ،2013الذي رفع احلدود العليا لقيمة العقود التي ميكن اأن ي�سدرها الوزراء والهيئات احلكومية مبا�سرة
للمقاولني الذين يختارونهم من دون تقد عطاءات مفتوحة« ،يف حاالت الطوار » .ح�سلت وزارة الدفاع
ووزارة االإنتاج احلربي والهيئات التابعة لهما على �سالحيات مماثلة ،ثم حلقت الهيئة العربية للت�سنيع
بعد ب�سعة اأ�سهر -ومن االأهمية اأن القانون املعدل يلزم اأيا من هذه الهيئات الع�سكرية بعتبة للمعامالت
من دون مناق�سات 37.عالوة على ذلك ،فمع اأن املادة  9من القانون املعدل تتعلق على وجه اخل�سو�س بعقود
الت�سلح على النحو املحدد يف القانون  204لعام  ،1957ط ّبقت على جميع العقود ال�سادرة عن الهيئات
الع�سكرية للموردين املدنيني واملقاولني من الباطن ،مبا يف ذلك لالأ�سغال العامة التي متولها احلكومة.
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اإن النفوذ ال�سيا�سي ال�ساعد للقوات امل�سلحة امل�سرية بعد عام  2011ودورها املتنامي يف االإدارة
االقت�سادية بعد عام  2013جرت ترجمتهما زياد ًة حادة يف منح العقود باالأمر املبا�سر اإىل القطاع اخلا�س
و�سع نطاق
امل�سري ،الذي ي�ستمد جز ًءا كب ًريا من دخله من االأ�سغال العامة وعقود ال�سراء احلكومية ،ما ّ
الف�ساد واملح�سوبية .واملر�سوم الرئا�سي رقم  32لعام  2014الذي منع طعن اأطراف ثالثة يف العقود التي
جيدا ،مبا يف ذلك املوؤ�س�سة الع�سكرية ،على
متنحها هيئات حكومية ع ّزز قدرة اجلهات الفاعلة املتمركزة ً
احل�سول على م�سادر دخل مربحة وعلى حماية نف�سها من التفتي�س واملالحقة الق�سائية يف الوقت نف�سه.
كان الغر�س الرئي�س منع الطعون القانونية يف منح العقود العامة ،وحماية ٍّ
كل من امل�سوؤولني احلكوميني
الذين مينحونها واملقاولني 38.يف الوقت نف�سه ،ومبوجب القانون رقم  5ل�سنة  ،2015جرى اإعفاء الهيئات
الع�سكرية من االمتثال ل�سرط تف�سيل ال�سلع ال�سناعية امل�سرية يف عقود امل�سرتيات احلكومية ،ما ي�سمح
39
لها باال�ستعا�سة عنها بالواردات االأجنبية اإذا رغبت يف ذلك.
ات�سلت عدة قوانني الحقة ات�سا ًال مبا�سر اأك باملوؤ�س�سة الع�سكرية .اأهمها القرار الرئا�سي رقم  446لعام
 2015الذي خ ّول هيئة م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة امل�سرية ا�ستخدام اأ�سولها كح�ستها من راأ�س
متاما� ،سمح القرار الرئا�سي
املال يف تكوين م�ساريع م�سرتكة مع �سركات حملية واأجنبية .بعد �سهر واحد ً
رقم  127الأي كيان عام باإن�ساء �سركات م�ساهمة بعد احل�سول على موافقة جمل�س الوزراء ،ما م ّهد الطريق
اال�ستخدام التجاري الع�سكري الأرا�سي
ملزيد من ال�سركات الع�سكرية وامل�ساريع امل�سرتكة 40.ظهر اأثر منح
َ
الدولة واالحتفا  ،بحكم الواقع ،بكافة االإيرادات املتاأتية عن ذلك ،عندما اأوعز القرار الرئا�سي رقم
 57لعام  2016بتاأ�سي�س �سركة م�ساهمة لهيئة م�سروعات االأرا�سي (اإىل جانب جهاز م�سروعات اخلدمة
الوطنية التابع لوزارة الدفاع وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة التابعة لوزارة االإ�سكان) من اأجل
اإدارة م�سروع العا�سمة االإدارية اجلديدة ومدينة ال�سيخ حممد بن زايد القريبة41.ومبوجب ذلك ،ال تدفع
الهيئات الع�سكرية �سريبة القيمة امل�سافة على ال�سلع واملعدات واالآالت واخلدمات واملواد اخلام التي حتتاج
اإليها الأغرا�س الت�سليح والدفاع واالأمن القومي ،وال على ال�سلع واخلدمات التي تبيعها الهيئات واملنافذ
الع�سكرية مثل الفنادق التي متلكها وزارة الدفاع اأو حمطات الوقود التابعة جلهاز م�سروعات اخلدمة
الوطنية .عززت هذه املرا�سيم نطاق امل�ساربات العقارية .وهذا االأمر انعك�س ،على �سبيل املثال ،يف حتول
اهتمام املقاولني التجاريني من املناطق الرغوبة �سابقًا ،مثل القاهرة اجلديدة ،اإىل العا�سمة اجلديدة.
كما جرى التاأكيد على االإعفاءات ال�سريبية الع�سكرية اأو متديدها .ففي عام  ،2016جرى اإعفاء
الهيئات الع�سكرية م ّرة اأخرى عندما حتويل �سريبة املبيعات اإىل �سريبة قيمة م�سافة 42.وعندما
فر�س ال�سي�سي �سريبة قيمتها  25يف املئة على الفوائ�س املرحلة املتعلقة «بالهيئات العامة والقومية
اخلدماتية واالقت�سادية» احلكومية ،ل�سالح خزينة الدولة يف ال�سنة نف�سها ،اأعفى الهيئة القومية لالإنتاج
احلربي التي تدير م�سانع وزارة االإنتاج احلربي 43.يف اأيار/مايو ،اأتى املر�سوم الرئا�سي  233ليحدد
« 21طريقًا قوميا» باعتبارها «مناطق ا�سرتاتيجية ذات اأهمية ع�سكرية» ،االأمر الذي اأدى ،اإىل جانب
52
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القوانني ال�سابقة ،اإىل منح االمتياز التجاري احل�سري لوزارة الدفاع على طول هذه الطرق 44.بعد خم�سة
اأ�سهر ،جعلت تعديالت على قانون الق�ساء الع�سكري جمي َع احلواد التي تقع يف املناطق واملرافق املدنية
التي تديرها الهيئات الع�سكرية ،مثل حمطات الوقود التي تخدم املواطنني� ،سمن اخت�سا�س املحاكم
الع�سكرية 45.وكان الت�سريع املُ َقر يف عام  2014قد و�سع ا ً
أ�سال جميع «املرافق العامة واحليوية» ،مثل
الوزارات واجلامعات� ،سمن اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية ملدة عامني .ويف عام ُ ،2016مدد هذا القانون
حتى عام  46.2021وتلت امتيازات اأخرى ،مثل اإعفاء قطاع الدفاع من الزيادة التي فر�ستها احلكومة
47
وقيمتها  43يف املئة على اأ�سعار الكهرباء املفرو�سة على املنتجني ال�سناعيني يف عام .2018
اأخريا ولي�س اآخ ًرا ،متتع االقت�ساد الع�سكري اأي�س ًا باحلماية من التدقيق اخلارجي .فاإن اال�ستثناء الفعلي
للموؤ�س�سة الع�سكرية عامة من التفتي�س من جانب هيئة الرقابة االإدارية ،وهي وكالة التدقيق الرئي�سة يف
م�سر ،اأ�سبح بحكم القانون عندما اإقت�سار اخت�سا�س الهيئة على االأفراد والكيانات املدنية على وجه
التحديد ،يف القانون  207لعام  48.2017وبنف�س االأهمية ،فاإن القانون ذاته جعل هيئة الرقابة االإدارية
خا�سعة للم�ساءلة مبا�سرة اأمام رئي�س اجلمهورية ،الذي منح نف�سه اأي�س ًا �سلطة تعيني رئي�س الهيئة ،ما
اأكد فعليا اأن الهيئة اأداة لل�سلطة الرئا�سيةّ ،
ووطد نفوذه على املوؤ�س�سة الع�سكرية .ي�ساف اإىل ذلك ،اأن
ت�سنّف عقودها
رئي�س الوزراء اآنذا اإبراهيم حملب كان قد اعترب قبل �سنتني اأن الهيئة جهة حكومية ُ
بال�سرية «الأ�سباب االأمن القومي» ،ما يعفيها عمليا من القانون رقم  5لعام  2015الذي ي�سرتط على
49
الهيئات احلكومية «�سراء املنتجات امل�سرية» وزيادة تعزيز متيزها وا�ستقاللها عن الهيئات املدنية.

توسي القواعد وااللت ا

عليها

اإن االإطار القانوين الذي جرى اإيجازه اأعاله يوفِّر جمموعة من االمتيازات التي تبدو موؤّكدة بحكم االأمر
الواقع بقدر ما هي ممنوحة بحكم القانون ،وتنبثق عنها ممار�سات تراوح بني ال�سكل الر�سمي وغري
الر�سمي واملخالف للقانون �سراحة .يعمل االقت�ساد الع�سكري �سمن كتلة معقدة من القوانني واللوائح
الداخلية التي تت�سم بعدم التجان�س والتعار�س يف كثري من االأحيان .اإذ اأنها تراكمت عرب عقود من الزمن،
يف الوقت الذي �سارعت فيه بقوة دوائر موؤ�س�ساتية واجتماعية نافذة للح�سول على مكا�سب اقت�سادية
اأو احلفا عليها ،كلما قامت احلكومة باإجراء تغيريات كبرية يف التوجه االقت�سادي :من النموذج
الراأ�سمايل اإبان النظام امللكي قبل عام  ،1952مرو ًرا بالتاأميم اال�سرتاكي ،اإىل التحرير االقت�سادي
ً
وو�سوال اأخري ًا اإىل نظام ال�سوق احلرة االإ�سمي الذي يجمع يف الواقع بني الدور املتبقي الوا�سع
اجلزئي،
للدولة يف املُلكية واالإنفاق الراأ�سمايل مع راأ�سمالية املح�سوبيات .الهيكل االإداري املعقد ،واملجزاأ بنف�س
القدر ،يف اإدارة ال�سوؤون املالية واالأ�سول العامة يجعل من ال�سعب للغاية تطبيق القواعد واللوائح التي
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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ت�سمل العديد من االإجراءات املتمايزة وغري ال�سفافة ،واملعقدة ،والتع�سفية ،ا�ستناد ًا اىل تقرير البنك
50
الدويل لعام  2006املذكور �سابقًا.
يتمتع االقت�ساد الع�سكري الر�سمي بعدد من
يتمت االقتصاد العسكري االأف�سليات القانونية ،منها الو�سول اإىل مواد
الرسمي بعدد من األفضليات البناء والبنية التحتية العامة والطاقة املدعومة،
واالأهم وهو احل�سول على العملة ال�سعبة
القانونية ،منها الوصول إل
باأ�سعار خمف�سة 51.تن�س قوانني التاأ�سي�س على
مواد البناء والبنية التحتية العامة بع�س االأف�سليات ،وقد تتمتع بها اأي�س ًا الهيئات
والطاقة المدعومة ،واألهم العامة وال�سركات اخلا�سة املدنية (مثل الطاقة
هو الحصول عل العملة املدعومة) .ولكن قد يجري و�سع بع�س تلك
الصعبة ب سعار مخ ضة .االأف�سليات يف اللوائح الداخلية كما يف قانون
التعدين واملحاجر املنقح  198لعام  ،2014الذي
يتطلب موافقة وزارة الدفاع على ا�ستخراج ال وة
املعدنية يف اأي مكان يف م�سر ،وميكّن الوزارة من فر�س الر�سوم على جميع ما ُي�س َتخرج يف مواقع
االإنتاج 52.اإىل ذلك ،ت�ستطيع الكيانات االقت�سادية الع�سكرية اأن حتتف بالودائع يف البنو التي تختارها
بنف�سها ،على عك�س الهيئات احلكومية املدنية التي ُي�سمح لها باالحتفا بح�سابات لدى البنك املركزي
امل�سري فح�سب ،كما ميكن للكيانات الع�سكرية االحتفا بح�سابات من العمالت االأجنبية واحل�سول
على متويل من خارج امليزانية من دون اإ�سراف حكومي.
جمي الكيانات والمرافق واألصول
العسكرية تخض

صرا لسلطة

المحاكم العسكرية ،وبالتالي

ف ن قوق الشركاء من رجال

األعمال المدنيين المنخرطين
ت
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في المشاري المشتركة أو
كمقاولين من الباطن تق

في مسا ة قانونية رمادية.
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هذا وي�ستفيد االقت�ساد الع�سكري اأي�س ًا من درجة
ملحوظة من الغمو�س .وقد ا ّدعى كبار م�سوؤويل
ال�سناعة احلربية من وقت اإىل اآخر اأن هذا القطاع
يخ�سع لل�سرائب ب�سكل اعتيادي ،لكن هذا بالتاأكيد
غري �سحيح .ففي كانون الثاين/يناير  ،2017ق ّدم
متييزا
الع�سار ً
وزير االإنتاج احلربي اللواء حممد ّ
وا�سحا حيث ذكر اأن امل�سانع «تدفع م�ستحقات
ً
ال�سرائب واجلمار والتاأمينات االجتماعية على
م�ستلزمات االإنتاج املدنية مع اإعفاء امل�ستلزمات
احلربية من اجلمار » 53.ولكن ال تزال هنا بلبلة
حول الو�سع القانوين لل�سركات الع�سكرية امل�سجلة
كجزء من قطاع االأعمال العام ،وامل�ساريع امل�سرتكة

مع ال�سركات اخلا�سة ،املحلية واالأجنبية على ال�سواء ،وهي التي ُ�سمح للهيئات الع�سكرية باإن�سائها مبوجب
القرار الرئا�سي  127ال�سادر يف كانون االأول/دي�سمرب  .2015من الناحية النظرية ،يجب اأن تخ�سع
هذه للقواعد ال�سريبية العادية ،لكنها يف املمار�سة ال تخ�سع لها ،كما اأقر بذلك اللواء الع�سار .وال يقل
اأهمية عن ذلك اأن جميع الكيانات واملرافق واالأ�سول الع�سكرية تخ�سع ح�س ًرا ل�سلطة املحاكم الع�سكرية،
وبالتايل فاإن حقوق ال�سركاء من رجال االأعمال املدنيني املنخرطني يف امل�ساريع امل�سرتكة اأو حتى
كمقاولني من الباطن تقع يف م�ساحة قانونية رمادية ينبغي على امل�س ّرعني اأو �سانعي ال�سيا�سة امل�سريني
التطرق اإليها.
اﻟ
الميزات االقتصادية للمؤسسة العسكرية

األر

احلق القانوين يف ا�ستعمال االأرا�سي امل�سنفة ع�سكرية كح�سة يف امل�ساريع
التجارية امل�سرتكة؛ ال�سالحية ملنح اأو حجب تراخي�س ا�ستخدام اأرا�سي
الدولة من قبل اأي فرد اأو كيان مدين� ،سواء من القطاع العام اأو اخلا�س

اليد العاملة

ا�ستخدام املجندين كعمالة جمانية

الضرائ

والرسو

االإعفاء من �سريبة الدخل وال�سريبة العقارية والر�سوم اجلمركية وغريها
من الر�سوم وال�سرائب

الطاقة

أي�سا لل�سركات املدنية الكربى)
يعود دعم االأ�سعار احلكومي (املتوافر ا ً
بالفائدة على قطاعي البناء وال�سناعة الع�سكريني اللذين ي�ستهلكان
الكثري من الطاقة

العملة األجنبية

حت�سل الهيئات الع�سكرية على اأ�سعار �سرف موؤاتية؛ وميكن لها االحتفا
بالعملة االأجنبية يف ح�سابات م�سرفية خا�سة

التدقيق

ال تتمتع اأي وكالة مدنية ب�سالحية التدقيق يف عمل الهيئات الع�سكرية؛
توفّر ال�سيطرة الع�سكرية الفعلية على هيئة الرقابة االإدارية حماية املوؤ�س�سة
الع�سكرية وت�سمح لها تخويف ومعاقبة ال�سركات املدنية

التراخيص

�سالحية غري ر�سمية لت�سريع اأوتاأخري االإجراءات البريوقراطية الروتينية
التي يحتاج اإليها امل�ستثمرون املدنيون ،من خالل ال�سباط املتقاعدين يف
الهيئات احلكومية
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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وباملثل ،اأكد القانون رقم  6لعام  1984الذي اأن�س أا الهيئة القومية لالإنتاج احلربي التي ت�سرف على �سركات
وزارة االإنتاج احلربي وم�سانعها ا ّأن جمال�س اإداراتها �ستتلقى مكافاآت وحوافز وح�سة من االأرباح .و�سار
اإدخال احلوافز التجارية على خطى املمار�سة يف بقية قطاع االأعمال العام بعد عام  ،1983لكن غياب
الرقابة اخلارجية على ال�سناعة احلربية يعني اأنه تكن هنا طريقة للتحقق من االأداء اأو االأرباح
الفعلية (اأي بع�س خ�سم التكاليف واالحتياطي) .وامليزانيات ال�سنوية للهيئة التي جرى اإعالنها يف عام
ُ 2011تظهر اأي ربح ،وقد اأقر الع�سار مرا ًرا باأن معظم �سركات الوزارة يتكبد خ�سائر ،ما يوحي اأن
مكافاآت واأ�سهم االأرباح املفرت�سة يتم توزيعها على املدراء قبل احت�ساب االأر�سدة ال�سافية .ويق�سي
مر�سوم �سادر عن ال�سي�سي يف اأيلول�/سبتمرب  2016باأن يح�سل موظفو الهيئة القومية لالإنتاج احلربي
و�سركاتها الفرعية على «ما ال يقل عن  25يف املئة من �سايف االأرباح» (الت�سديد م�ساف) ،اإال اأن انعدام
ال�سفافية حول احل�سابات واللوائح املالية للهيئة مينع التقييم احلا�سم لي�س فقط لقدرتها االقت�سادية بل
54
اأي�س ًا لالمتثال القانوين.
وكما ذُ كر �سابقًا ،فاإن القانون يخ ِّول االقت�ساد الع�سكري الر�سمي اأن يعمل خارج ح ّيز كبري من االإطار
التنظيمي الذي ينطبق على �سائر موؤ�س�سات الدولة .يف بع�س احلاالت ،كما هو احلال يف قطاع التعدين
املذكور اأعاله ،حتكم لوائح داخلية حمددة قيام املوؤ�س�سة الع�سكرية بتوليد الدخل من االأ�سول العامة اأو
و�سوحا هو ما ّ
ينظم تقا�سي الر�سوم اأو االأرباح واالحتفا بها من االأ�سغال
املوارد الطبيعية .االأمر االأقل
ً
العامة واالمتيازات التجارية واال�ستثمارات يف ال�سركات التجارية ،وتوزيع اأرباحها ،وا�ستخدام املجندين
ﻓﺞ ب�سكل خا�س
كعمالة رخي�سة� ،سواء يف االأن�سطة االأخرية اأو يف اأن�سطة جني االأرباح .واملثال االأخري ّ
اإذ يجري ا�ستخدام املجندين يف القوات امل�سلحة امل�سرية كعمالة رخي�سة يف جميع قطاعات االقت�ساد
الع�سكري تقري ًبا .بداأت هذه املمار�سة يف عام  1986عندما اأعلن وزير الدفاع عندها ،امل�سري عبد احلليم
اأبو غزالة ،اأنه �سيتم تنظيم  30األفًا من املجندين يف ما ي�سمى «كتائب اإن�ساء امل�سروعات املدنية» من
عاما ،ال تزال هذه الكتائب ُت�ستخدم لتنفيذ
اأجل امل�ساهمة يف االقت�ساد الوطني 55.وبعد اأك من ثالثني ً
امل�ساريع املمولة من القطاع العام ،وال�سيما يف جماالت البناء والزراعة وا�ست�سالح االأرا�سي� ،سواء قام بها
مقاولون من القطاع العام اأو القطاع اخلا�س .كما اأن �سركات وزارة الدفاع ،ووزارة االإنتاج احلربي ،والهيئة
العربية للت�سنيع ،ت�ستخدم املجندين الذين هم يف االأ�سهر ال�ستة االأخرية من اخلدمة ،واأحيانًا لفرتات
اأطول بكثري ،وتوؤكّد املقابالت اأن املجندين املاهرين «يعارون» ب�سكل دوري اإىل �سركات القطاع اخلا�س.
واأخ ًريا ولي�س اآخ ًرا ،فاإن الوجود الع�سكري القانوين يف بع�س هيئات الدولة والعالقات غري الر�سمية التي
يتمتع بها ال�سباط ،مع امل�سوؤولني املدنيني وامل�س ّرعني ،ميكّنان االلتفاف على القواعد النظامية ل�سالح
االقت�ساد الع�سكري الر�سمي .وقد الح عا ال�سيا�سة ،روبرت �سربينغبورغ ،كيف ا�ستخدم اأبو غزالة
من�سبه كرئي�س للجنة ال�سيا�سات الوزارية خالل الثمانينيات ،ليمنح عقود ا�ست�سالح االأرا�سي للهيئات
مي�سرة ل�سباط القوات امل�سلحة
الع�سكرية اأو ليحجبها عن مناف�سيها يف القطاع العام (وليقدم �سفقات ّ
56
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املتقاعدين ورجال اأعمال القطاع اخلا�س) 56.واأكدت ورقة عمل �سادرة عن البنك الدويل ،نُ�سرت يف عام
 ،2018اأن هذه الروابط ال�سيا�سية ظلت مهمة يف احل�سول على عقود حكومية ل�سراء ال�سلع اأو اخلدمات،
عاما تقري ًبا 57.وب�سورة اأعم ،وكما ا�ستكى رجل االأعمال الكبري جنيب �ساوير�س،
بعد مرور ثالثني ً
فاملوؤ�س�سة الع�سكرية تتمكن من اأن تنجز العمل الأنه «عندما ينخرط اجلي�س ،تكون الت�ساريح غري مهمة،
58
وال يتعني عليه دفع ر�ساوى ،وميكنه التغلب على جميع امل�سكالت التي نتمنى جمي ًعا اأن نتغلب عليها».
كما ت�ستفيد الهيئات الع�سكرية وال�سركات التابعة لها اأو �سركاء القطاع اخلا�س من اأدوات قانونية
اأخرى مثل احلواجز غري التعرفية اأمام التجارة التي ميكن ت�سميمها ل�سالح �سركات معينة وا�ستبعاد
املناف�سني ،مبا يف ذلك ال�سركات االأجنبية .وكما الح علماء االقت�ساد اإ�سحاق ديوان وفيليب كيفري
ومار �سيفباور ،فاإن احلماية التجارية م�سممة
لتخدم ال�سركات املف�سلة ولي�س القطاعات املحددة
تست يد الهي ات العسكرية
يف م�سر ،التي �سهدت اأحد اأعلى معدالت احلواجز
غري التعرفية يف العا يف عام  59.2010وميكن
والشركات التابعة لها أو شركاء
للهيئات احلكومية اأن حترف االأ�سواق بطرق
من أدوات
القطاع الخا
اإ�سافية :فبعد ثالثة اأ�سهر من قيام وزارة االإنتاج
قانونية أخر مثل الحواجز ير
احلربي بعقد �سراكة مع �سركة غاالنتز ال�سينية
التعرفية أما التجارة التي يمكن
لت�سنيع مكيفات الهواء حمليا يف حزيرن/يونيو
تصميمها لصالح شركات معينة
ً ،2016
مثال ،فر�ست ال�سلطات قيو ًدا على ا�سترياد
مكيفات الهواء اأجنبية ال�سنع 60.ومتكنت الهيئات
واستبعاد المنافسين ،بما
الع�سكرية من احل�سول على تعديل ت�سريعي
في ل الشركات األجنبية.
مماثل اأدى اإىل َمنع املناف�سة من جانب ال�سركات
تخ�س�سا يف م�ساريع املياه
الهولندية االأك
ً
الكبرية .ومن املعروف اأنّه عندما تف�سل الو�سائل
القانونية فاإن القوات امل�سلحة تلجاأ اإىل و�سائل بديلة مثل منع دخول االآالت امل�ستوردة اإىل م�سر من اأجل
اإجبار ال�سركات على قبول �سروطها ،كاحل�سول على ح�سة من اإنتاج امل�سنع على �سبيل املثال ،مقابل
61
اإ�سدار الرتاخي�س الالزمة التي ت�سمح لها باالإن�ساء يف مناطق جغرافية اأو قطاعات �سناعية معينة.
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كشف ساب قانوني
ال تتمتع الهيئات الع�سكرية وحدها بهذه االمتيازات التي يوفرها القانون .فقد اأي�س ًا اإعفاء العديد من
اأجهزة الدولة وال�سركات العامة من دفع الر�سوم اجلمركية على الب�سائع امل�ستوردة يف عهد عبد النا�سر،
وقد اأعيد التاأكيد على هذه االإعفاءات الحق ًا يف القانون  91لعام 62.1983و�سمح كذلك مل�ستوردي الب�سائع
واخلدمات الأغرا�س التجارة والت�سدير ،وال�سلع الغذائية االأ�سا�سية ،والطعام ،والغاز الطبيعي ،والكتب
و�سمح للقطاع اخلا�س با�سترياد مواد البناء بال ر�سوم
واملجالت ،واالأدوات العلمية والتعليمية والثقافيةُ .
بدء ًا من عام  ،1977ما �سكّل ميزة رئي�سة ،الأن قطاع البناء الذي ا�ستاأثر بجزء كبري من العقود العامة
املمنوحة للقطاع اخلا�س ،يتم تاأميمه بالكامل 63.اإال اأن ا�ستمرار القطاع العام يف احتكار توزيع مواد
البناء مكّن امل�سوؤولني من تعجيل اأو تاأخري احل�س�س يف اأجل احل�سول على الر�ساوى وبيع احل�س�س اإىل
ال�سوق ال�سوداء 64.وبقيت اأغلبية هذه االأف�سليات قائمة .اإىل ذلك ،كما اأ�سار خبري االقت�ساد ال�سيا�سي
امل�سري عمرو عديل ،فاإن م�ساهمة القطاع اخلا�س يف اإيرادات الدولة من خالل فر�س �سرائب على
املكا�سب ال�سناعية والتجارية والراأ�سمالية هي اأي�س ًا �سغرية ،فهي تتجاوز  7يف املئة يف الفرتة بني
عامي  2008و ،2012وذلك ب�سبب التهرب ال�سريبي من قبل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ،واالإعفاءات
ال�سريبية الوا�سعة واحلوافز احلكومية لل�سركات الكبرية 65.وباملثل ،بلغ متو�سط ال�سرائب على املمتلكات
من جميع امل�سادر  2.9يف املئة من اإيرادات الدولة يف الفرتة نف�سها .بالتايل فاإن ا�ستثناء الهيئات
ملمو�سا
انخفا�سا
الع�سكرية من ال�سرائب ي�سكّل جز ًءا من م�سكلة اأكرب يف اإيرادات الدولة ،وقد ال ُيحد
ً
ً
يف عجز املوازنة بحد ذاته.
يف الواقع ،ت�ستفيد جميع اجلهات االقت�سادية الفاعلة يف م�سر من ثغرات وا�سعة النطاق يف االإطار
التنظيمي ،كما و�سف تقرير للبنك الدويل يف عام :2003
مع اأن القانون واللّوائح التنفيذية يوفّران مفاهيم مهمة مل�سرتيات القطاع العام ،ويقومان
على مباد �سليمة ،اإال اأنهما ف�سفا�سان وغري وا�سحني دائ ًما ب�سكل ٍ
كاف للتطبيق امل ّت�سق.
وللتعوي�س عن هذا النق�س يف الو�سوح ويف اكتمال القانون املكتوب واللّوائح املتاحة لهم،
اأن�ساأت وزارات خمتلفة «قواعد» �سراء غري مكتوبة خا�سة بها .واأ�سبحت هذه «القواعد»
غري املكتوبة معروفة ملقدمي العرو�س فقط من خالل التطبيق على احلاالت الفعلية،
وميكنها اأن تتباين .وبالتايل ،فقد اأ�سبحت القرارات اال�ستن�سابية عند ال�سلطة املخت�سة
هي القاعدة ال اال�ستثناء ،كما ،على �سبيل املثال ،يف اختيار طريقة ال�سراء القابلة للتطبيق
66
اأو قبول تعديالت العرو�س بعد فتح املناق�سة.

58

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

لي�ست ال�سركات الع�سكرية وحيدة اأي�س ًا يف اال�ستفادة من التف�سيل القانوين الذي ي�سمح مبنح العقود
67
احلكومية اإىل �سركات القطاع العام التي تكون عرو�سها يف حدود  15يف املئة من املناق�سات املُناف�سة.
يوؤكّد ما �سبق اأن امل�سكلة بالن�سبة مل�سر ،اإىل حد كبري ،لي�ست يف اأن الع�سكر يختلفون عن نظرائهم املدنيني،
بل يف اأنّهم متماثلون اإىل حد كبري .اإن االأف�سليات التي تتمتع بها املوؤ�س�سة الع�سكرية متجذرة يف القانون،
لكنها ،اإىل جانب اآخرين ُك يف اجلهاز البريوقراطي للدولة ،ت�ستخدم �سلطتها التقديرية الكبرية لثني
القواعد وتاأكيد احلقوق التي ال ين�س عليها القانون �سراحة اأو التي تتجاوز اأحكامه بو�سوح ،اإن تكن
تنتهكها ب�سراحة .ويوؤ ّمن االإطار القانوين والتنظيمي ً
جماال وا�س ًعا لتعزيز م�ساحلها االقت�سادية فيما
تبقى ظاهريا ملتزمة بالقانون.
وما يحدد التوازن بني الر�سمي ،وغري الر�سمي ،وغري ال�سرعي اإمنا هو درجة التاأثري ال�سيا�سي اأو العالقات
التي تتمتع بها كل جماعة م�سالح .هذا االأمر يعط اجلي�س االأف�سلية دائ ًما .ففي عهد ال�سادات ،حت ّول
امليزان نحو ما �سمي «برجوازية االنفتاح» اجلديدة ،فيما كان قادة احلزب الوطني الدميقراطي ورجال
االأعمال املتحالفني من املحا�سيب امل�ستفيدين الرئي�سني يف العقد االأخري من حكم مبار  .غري اأن
غري
اإ�سقاطه يف عام  2011والتحول الالحق يف احلظو ال�سيا�سية للقوات امل�سلحة منذ عام  ،2013قد ّ
املوازين يف امل�ستقبل املنظور .اإن اال�ستقاللية الع�سكرية الكاملة ،القانونية والد�ستورية ،عن اأي �سكل من
اأ�سكال ال�سلطة املدنية� ،سواء التنفيذية منها اأو الت�سريعية اأو الق�سائية ،يوؤ ّمن بقاء االقت�ساد الع�سكري
حتى عندما يتطفل على نظريه املدين
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اﻟ
الممكن
القانوني
طار
ا
ُ
التاري

القانون

الغر

1956

القرار ال�سادر عن رئي�س جمل�س الوزراء
رقم  263يق�سي با�ستثناء خمازن وزارة
احلربية ذات ال�سفة ال�سرية من التفتي�س
عليها بوا�سطة ديوان املحا�سبة ووزارة
املالية واالقت�ساد

من خالل متكني وزارة احلربية من اال�سطالع بهذا الدور،
و�سع املر�سوم االأ�سا�س ال�ستثناء كافة الهيئات واالأ�سول
عموما من اخل�سوع للرقابة املدنية والتدقيق منذ
الع�سكرية ً
ذلك الوقت.

1957

القانون  204يف �ساأن اإعفاء العقود
اخلا�سة بالت�سليح من ال�سرائب والر�سوم
والقواعد املالية

اإعفاء الهيئات الع�سكرية من ال�سرائب والر�سوم اجلمركية
واأي ر�سوم اأخرى ترتبط بعقود الت�سليح.

1964

القانون  147اخلا�س بتعديل بع�س اأحكام تو�سيع الئحة االإعفاءات لت�سمل عقود مقاوالت االأعمال
القانون رقم  204ل�سنة  1957حول اإعفاء واخلدمات واال�سترياد والتوريد املحلي لكافة هذه املعدات
العقود اخلا�سة بالت�سليح من ال�سرائب
واالآالت املرتبطة بهذه العقود.
والر�سوم والقواعد املالية

1972

القانون  29يف �ساأن تفوي�س رئي�س
اجلمهورية يف اإ�سدار قرارات لها قوة
القانون

تو�سيع نطاق �سالحيات الرئي�س لت�سمل اعتمادات الت�سليح
واعتمادات الدفاع االأخرى (التي ت�ستلزم م�سادقة الربملان
عليها) ومنحه �سالحية اأو�سع لل�سماح ب�سرف نفقات
تتخطى امليزانية املتفق عليها.

1975

القانون  90يف �ساأن التقاعد والتاأمني
واملعا�سات للقوات امل�سلحة

تنظيم كافة اجلوانب املالية اخلا�سة بالتقاعد مبا فيها
م�ستحقات االأفراد الع�سكريني القائمني بوظائف مدنية خالل
اخلدمة الفعلية.

1975

قرار رئي�س اجلمهورية رقم 12

1976

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  150حول
حتديد ح�سانات وامتيازات الهيئة
العربيةللت�سنيع
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امل�سادقة على اتفاق مربم يف  29ني�سان/اأبريل 1975

لتاأ�سي�س الهيئة العربية للت�سنيع.
اإعفاء الهيئة العربية للت�سنيع من كافة ال�سرائب والر�سوم
وال�سرائب اجلمركية ،وال�سماح لها فتح ح�سابات بعملة
اأجنبية يف اأي م�سرف من اختيارها داخل م�سر اأو خارجها،
وبتحويل الودائع بالعملة االأجنبية بحرية.

التاري

القانون

الغر

1977

القانون  38يف �ساأن تنظيم ال�سركات
ال�سياحية

منع ال�سركات ال�سياحية من مزاولة ن�ساطها يف مناطق
احلدود اال بعد احل�سول على موافقة وزارة الدفاع.

1979

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  32حول
اإن�ساء جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية

تاأ�سي�س جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية التابع لوزارة
الدفاع

1979

القانون  59يف �ساأن اإن�ساء املجتمعات
العمرانية اجلديدة

تاأ�سي�س هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة.

1981

القانون  531يف �ساأن قواعد الت�سرف
بالأرا�سي والعقارات التي تخليها القوات
امل�سلحة وتخ�سي�س عائدها الإن�ساء مدن
ومناطق ع�سكرية بديلة

تاأ�سي�س جهاز م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة

1981

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  143يف �ساأن
قواعد الت�سرف يف االأرا�سي والعقارات
التي تخليها القوات امل�سلحة وتخ�سي�س
عائدها الإن�ساء مدن ومناطق ع�سكرية
بديلة

تو�سيع املوجب الوارد يف القانون رقم  38ل�سنة  1977الذي
يفر�س على ال�سركات ال�سياحية احل�سول على موافقة وزارة
الدفاع للعمل يف كافة ”االرا�سي ال�سحراوية“

1981

القانون  146اخلا�س بتعديل بع�س
تو�سيع نطاق �سالحيات الرئي�س لت�سمل االإ�سراف على
يف
اجلمهورية
اأحكام قانون تفوي�س رئي�س
ال�سادرات الع�سكرية واملوافقة عليها.
اإ�سدار قرارات لها قوة القانون

1983

القانون  97يف �ساأن هيئات القطاع العام
و�سركاته

ا�ستخدم كاالأ�سا�س القانوين لتحويل ال�سركات الع�سكرية اإىل
�سركات يف القطاع العام.

1984

القانون  6يف �ساأن اإن�ساء الهيئة القومية
لالإنتاج احلربي

تاأ�سي�س الهيئة القومية لالإنتاج احلربي التابعة لوزارة االإنتاج
احلربي

1986

القانون  186يف �ساأن اإ�سدار قانون
تنظيم االإعفاءات اجلمركية

تو�سيع االإعفاءات اجلمركية لالأجهزة الع�سكرية لت�سمل كل
ما ت�ستورده من معدات وو�سائل نقل واأدوية وغريها من ال�سلع
واملعدات غري القتالية ،اإىل جانب االأ�سلحة.
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1988

القرار ال�سادر عن رئي�س جمل�س الوزراء
رقم  933يف �ساأن ا�ست�سالح االأرا�سي
ومناطق اإعادة االإعمار

فر�س على وزارة الزراعة ووزارة ا�ست�سالح االأرا�سي ،وزارة
االإ�سكان واملرافق واملجتمعات العمرانية ،ووزارة ال�سياحة
احل�سول على موافقة وزارة الدفاع على العمل يف مناطق
تعتربها مهمة من الناحية الع�سكرية.

1990

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  245يف �ساأن
القواعد املنظمة لل�سرف من ح�سيلة
بيع واإيجار العقارات التي تخليها القوات
امل�سلحة

تو�سيع ا�ستخدامات االإيرادات لت�سمل م�ساريع اال�ستثمار
واخلدمات وغريها من االأن�سطة ،ما ي�سهم يف زيادة اأموال
جهاز م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة املخ�س�سة للرواتب
واملكافاآت واحلوافز والعالوات واملحفزات واملخ�س�سات ،مع
تخ�سي�س ن�سبة  20يف املئة من الدخل الأغرا�س الت�سليح.

1991

القانون  203يف �ساأن �سركات قطاع
االأعمال العام

اإعفاء �سركات قطاع االأعمال العام مبا فيها ال�سركات
الع�سكرية من االإجراءات املوحدة للعقود وامل�سرتيات
احلكومية ،وجعلها على قدم امل�ساواة مع �سركات القطاع
اخلا�س يف ما يتعلق باالأجور واملزايا ومعا�سات التقاعد
والعالوات وغريها.

1991

القانون  7يف �ساأن االأحكام املتعلقة
باأمال الدولة اخلا�سة

منح الرئي�س �سالحية اإ�سافية لتحديد االأرا�سي
اال�سرتاتيجية ذات االأهمية الع�سكرية من املناطق
ال�سحراوية ،والطلب من الهيئات العامة االقت�سادية تن�سيق
تخطيط ا�ستخدام وتق�سيم االأرا�سي املخطط لها وتق�سيم
املناطق مع وزارة الدفاع.

1991

القانون  11يف �ساأن ال�سريبة العامة على
املبيعات (ا�ستبدال القانون  133ل�سنة
)1981

اإعفاء وزارة الدفاع وكافة الفروع واالأجهزة التابعة لها من
ال�سرائب على املبيعات.

1996

القانون  5يف �ساأن الت�سرف باملجان
باالأرا�سي ال�سحراوية اململوكة للدولة

متكني الرئي�س من و�سع القوانني واالإجراءات التي حتكم
الت�سرف باملجان باالأرا�سي اململوكة للدولة.

1998

القانون  89يف �ساأن تنظيم املناق�سات
واملزايدات

تو�سيع ال�سالحيات لرت�سية عقود ت�سل اإىل قيم حمددة من
دون طرح عرو�س اأو مناف�سة على وزارة الدفاع ووزارة االإنتاج
احلربي.
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2001

القانون  17اخلا�س بتعديل بع�س اأحكام
قانون ال�سريبة العامة على املبيعات

اإعفاء كافة قادة فروع واإدارات واأجهزة و�سناديق القوات
امل�سلحة امل�سرية من ال�سرائب على املبيعات ،وكذلك
ال�سركات التابعة للهيئة العربية للت�سنيع ووزارة االإنتاج
احلربي.

2001

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  152يف
�ساأن حتديد املناطق اال�سرتاتيجية
ذات االأهمية الع�سكرية من االأرا�سي
ال�سحراوية والقواعد اخلا�سة بها

منح وزارة الدفاع حرية الت�سرف ملنع بيع االأرا�سي،
واملطالبة بها لال�ستخدام الع�سكري ،وتخ�سي�سها
لال�ستخدام التجاري ،وو�سع املعايري الأعمال البناء اأو
االأن�سطة املدنية �سواء فوق االأر�س اأو حتتها ،ومبحاذات
الطرقات وال�سواط القريبة من املناطق الع�سكرية.

2001

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  153يف
�ساأن اإن�ساء املركز الوطني لتخطيط
ا�ستخدامات اأرا�سي الدولة

�سرورة تن�سيق ا�ستخدام كافة اأرا�سي الدولة مع وزارة
الدفاع.

2005

القانون  91يف �ساأن ال�سريبة على الدخل

جتديد اإعفاء الهيئات الع�سكرية من الر�سوم اجلمركية.

2007

مر�سوم وزاري

حتديد اأن الن�سب البنائية باملناطق ال�سناعية يف كافة اأرجاء
البالد ال ميكن اأن يتخطى ارتفاعها  15م ًرتا من دون موافقة
وزارة الدفاع (والطريان املدين).

2008

القانون  196يف �ساأن ال�سريبة على
العقارات املبنية (ال�سريبة العقارية)

اإعفاء كافة من�ساآت القوات امل�سلحة امل�سرية التي تقدم
خدمات جتارية على غرار الفنادق واالأندية وامل�ست�سفيات
والعيادات ودور ال�سينما وخمازن ال�سوبرماركت من ال�سريبة
يتم جتديده �سنو ًيا مبوجب قرار اإعفاء رئا�سي.
العقاريةّ ،

2011

قرار له قوة القانون رقم  45اخلا�س
بتعديل بع�س اأحكام قانون الق�ساء
الع�سكري رقم  25ل�سنة 1966

متكني املدعني الع�سكريني من حتديد ما اإذا كان يجب اإحالة
التهم املوجهة �سد �سباط القوات امل�سلحة امل�سرية اإىل
املحاكم الع�سكرية اأو املدنية.

2013

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  82اخلا�س
بتعديل بع�س اأحكام قانون رقم  89ل�سنة
 1998لتنظيم املناق�سات واملزايدات

فر�س احلدود العليا على تر�سية العقود باالأمر املبا�سرعلى
اأجهزة حكومية مدنية على نحو خا�س ،مع ا�ستثناء وزارة
الدفاع واالإنتاج احلربي وفروعهما عمل ًيا.
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2014

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  32يف �ساأن
تنظيم بع�س اإجراءات الطعن على عقود
الدولة (و�سعه القانوين احلايل غري
وا�سح).

منع الطعون املقدمة من طرف ثالث بعقود ممنوحة من
الوكاالت احلكومية .وقد رف�س الربملان امل�سادقة على القرار
يف عام  ،2016لذا فاإن و�سعه القانوين غري وا�سح.

2014

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  48اخلا�س
بتعديل بع�س اأحكام قانون رقم  89ل�سنة
 1998لتنظيم املناق�سات واملزايدات

اإعفاء الهيئة العربية للت�سنيع من العتبات العليا على تر�سية
العقود الواردة يف القانون رقم  89ل�سنة .1998

2014

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  136يف �ساأن
تاأمني وحماية املن�ساآت العامة واحليوية

ت�سنيف القانون للبنية التحتية احليوية (على غرار حمطات
الكهرباء وحقوق النفط والغاز و�سكك احلديد و�سبكات
الطرق واجل�سور) واملرافق العامة غري املخ�س�سة على
اأنها من�ساآت ع�سكرية وو�سع اجلرائم التي تطالها �سمن
اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري ملدة �سنتني ( ّ متديده يف
 2016لغاية عام .)2021

2015

القانون  5يف �ساأن تف�سيل املنتجات
امل�سرية يف العقود احلكومية

اإعفاء الهيئات الع�سكرية من االمتثال ملوجب تف�سيل عقود
امل�سرتيات احلكومية منتجات ال�سناعة امل�سرية.

2015

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  446اخلا�س
بتعديل القرار الذي يحكم قواعد
الت�سرف يف االأرا�سي والعقارات التي
تخليها القوات امل�سلحة

ال�سماح جلهاز م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة با�ستخدام
االأ�سول كح�سته من راأ�س املال عند اإن�ساء م�ساريع م�سرتكة
مع �سركات حملية واأجنبية.

2015

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  127يف
�ساأن الرتخي�س الأ�سخا�س القانون العام
بتاأ�سي�س �سركات م�ساهمة

متهيد الطريق اأمام هيئات ع�سكرية اإ�سافية اأخرى لتاأ�سي�س
�سركات م�ساهمة وم�ساريع م�سرتكة من خالل ال�سماح
الأي جهاز دولة حا�سل على موافقة احلكومة باالن�سمام
اإىل �سركات جتارية اأو تاأ�سي�سها وفق قوانني �سركات قطاع
االأعمال العام رقم  159ل�سنة  1981و 97ل�سنة  1983و203
ل�سنة .1991

2015

القرار ال�سادر عن رئي�س جمل�س الوزراء
رقم  1657يف �سان اإ�سدار الالئحة
التنفيذية لقانون ال وة املعدنية

فر�س احل�سول على موافقة وزارة الدفاع ال�ستخراج الثورة
املعدنية يف كافة اأنحاء م�سر ومتكينها من فر�س ر�سوم على
كامل النا يف مواقع االإنتاج.
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2015

اإعفاء املن�ساآت التي تقدم خدمات جتارية (فنادق واأندية
القرار ال�سادر عن وزيري الدفاع وا
بع�سالإنتاج ومنتجعات ومنازل �سيافة ومنتزهات ومن�ساآت ريا�سية ودور
احلربي رقم  68يف �ساأن اإعفاء
فرعا
�سينما وم�سارح وخمازن ال�سوبرماركت) تابعة ل ً 38
الوحدات التابعة للقوات امل�سلحة من
واإدارة يف القوات امل�سلحة امل�سرية ووزارة الدفاع من دفع
ال�سريبة العقارية
ال�سريبة واإعداد اجلردات والتقييم.

2015

القرار ال�سادر عن رئي�س جمل�س الوزراء
رقم  1196يف �ساأن اعتبار هيئة الرقابة
االإدارية من الهيئات التي تقت�سي
اعتبارات االأمن القومي �سرية تعاقداتها

حماية هيئة الرقابة االإدارية ،التي توىل �سباط من القوات
امل�سلحة امل�سرية رئا�ستها وع�سويتها ب�سكل عام ،من
اأي تدقيق ،ما �ساهم ب�سكل غري مبا�سر بحماية االأن�سطة
االقت�سادية الع�سكرية الر�سمية وغري الر�سمية.

2016

القانون  69يف �ساأن تعديل بع�س اأحكام
القانون اخلا�س باإن�ساء الهيئة القومية
لالإنتاج احلربي

ن�س على اأن موظفي الهيئة القومية لالإنتاج احلربي
وال�سركات التابعة بها يجب اأن يتقا�سوا ”ن�سبة ال تقل عن 25
يف املئة من �سايف االأرباح“.

2016

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  57يف �ساأن
اعتبار اأرا�سي العا�سمة االإدارية اجلديدة
وجتمع ال�سيخ حممد بن زايد العمراين
من مناطق املجتمعات العمرانية اجلديدة

االإيعاز اإىل جهاز م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة بت�سكيل
�سركة م�ساهمة الإدارة م�سروع العا�سمة االإدارية وجتمع
ال�سيخ حممد بن زايد.

2016

املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2016
– 2017

اإعفاء الهيئة القومية لالإنتاج احلربي (وال�سركات التابعة
لها) من �سريبة بن�سبة  25يف املئة على الفوائ�س املرحلة من
الهيئات العامة والقومية االقت�سادية واخلدمية.

2016

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  233يف �ساأن
تخ�سي�س االأرا�سي ال�سحراوية اإىل
وزارة الدفاع كمناطق ا�سرتاتيجية ذات
اأهمية ع�سكرية

ت�سنيف  21طريقًا قومي ًا كمناطق ا�سرتاتيجية ذات اأهمية
ع�سكرية ،ما مينح وزارة الدفاع فعل ًيا امتيازًا جتار ًيا ح�سر ًيا
على طولها.

2016

القانون  65الذي ميدد تطبيق القانون
 136ل�سنة  2014يف �ساأن تاأمني وحماية
املن�ساآت العامة واحليوية

متديد القانون  136ل�سنة ( 2014و�سع البنية التحتية
واملن�ساآت العامة حتت حماية القوات امل�سلحة و�سمن
اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية) خلم�س �سنوات اأخرى لغاية
عام .2021
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2016

القانون  69اخلا�س بتعديل بع�س اأحكام
القانون رقم  6ل�سنة  1984حول اإن�ساء
الهيئة القومية لالإنتاج احلربي

تخ�سي�س  10يف املئة من �سايف االأرباح (بعد تخ�سي�س
ق�سم منها كاحتياطي) على �سكل دفعات نقدية اإىل املوظفني
و  15يف املئة الأغرا�س يحددها جمل�س االإدارة (على غرار
�سكن املوظفني واخلدمات االجتماعية).

2017

قرار وزير املالية رقم  66يف �ساأن اأنظمة اإعفاء الهيئات الع�سكرية من ال�سريبة على القيمة امل�سافة
تنفيذ قانون ال�سريبة على القيمة امل�سافة (املحولة من ال�سرائب على املبيعات).

2017

القانون  207اخلا�س بتعديل بع�س اأحكام
ح�سر �سلطة هيئة الرقابة االإدارية باالأفراد واجلهات املدنية.
القانون رقم  54ل�سنة  1969يف �ساأن
اإعادة تنظيم الرقابة االإدارية

2018

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  244ل�سنة
 2018يف �ساأن اعتبار وزارة االنتاج
احلربي من اجلهات ذات الطبيعة
اخلا�سة

اإعفاء الوزارة من تطبيق املادتني  17و 20من قانون اخلدمة
املدنية ال�سادر �سنة  2015والذي ين�س على مل املراكز
االإدارية العليا من خالل امل�سابقات.

2019

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  378يف �ساأن
تخ�سي�س االأرا�سي ال�سحراوية لوزارة
الدفاع واعتبارها مناطق ا�سرتاتيجية
ذات اأهمية ع�سكرية

و�سع االأرا�سي التي ميكن تنفيذ م�ساريع �سياحية فيها
املحيطة بالزعفرانة وخليج جم�سة على �ساحل البحر االأحمر
حتت االإدارة الع�سكرية.

2019

قرار رئي�س اجلمهورية رقم  380يف �ساأن
تخ�سي�س االأرا�سي ال�سحراوية لوزارة
الدفاع واعتبارها مناطق ا�سرتاتيجية
ذات اأهمية ع�سكرية

و�سع  47جزيرة بالبحر االأحمر ميكن تنفيذ م�ساريع �سياحية
فيها حتت االإدارة الع�سكرية.
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الفصل 2

رسم خارطة االقتصاد العسكري الرسمي
(الجزء األول)“ :قلعة” الصناعة المصرية

تش ّكل الصناعات الحربية المملوكة من الدولة اأقدم جزء من االقت�ساد الع�سكري الر�سمي
عموما اإىل حممد علي الذي حكم البالد يف اأوائل
يف م�سر .حتى اإن امل�سادر امل�سرية تعيد اأ�سولها ً
القرن التا�سع ع�سر ،وا ّأ�س�س م�سانع حديثة مب�ساعدة فرن�سية الإنتاج االأ�سلحة والذخائر 1.لكن قادة هذه
أ�سح اإىل الرئي�س
ال�سناعة اليوم ،مثل وزير الدولة لالإنتاج احلربي حممد ّ
الع�سار ،يعيدون الف�سل ب�سكل ا ّ
جمال عبد النا�سر يف اإطالق ما ي�سمونه «هذه املنظومة العمالقة» يف خم�سينيات القرن املا�سي 2.اأما
�سكلها احلايل ،فيعود ب�سكل اأكرب اإىل الن�سف الثاين من ال�سبعينيات ،عندما راأى اأنور ال�سادات ،خليفة
عبد النا�سر ،اأنها و�سيلة خلف�س تكلفة تلبية احتياجات م�سر من االأ�سلحة ،وح ٌّل مل�سكلة النق�س الدائم
يف راأ�س املال .ومنذ ذلك احلني ،تطور القطاع لي�سمل جمموعتني رئي�ستني من امل�سانع وال�سركات التابعة
لوزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع ،مع م�ساهمة ب�سيطة من �سركات تابعة لوزارة الدفاع (ما
جتري مناق�سته يف الف�سل .)3
على الرغم من تاريخها العريق ،فقد واجهت ال�سناعة احلربية عقب ًة مزمن ًة ب�سبب عدم كفاية التمويل
وقلة اال�ستثمار يف البحث والتطوير .وبالتايل ،فاإن قدرتها على التكيف التكنولوجي ،واالبتكار ،وزيادة
االإنتاجية ،واإ�سافة القيمة تبقى قدر ًة حم دودة ،االأمر الذي ي وؤدي اإىل تدين اجلودة و�سعف القدرة
التناف�سية وعدم الكفاءة ب�سكل ملحو  .وقد ا ّدعى م�سوؤولو ال�سناعة مرا ًرا وتكرا ًرا حتقيق زيادات يف
ن�سبة املحتوى املحلّي من املعدات الع�سكرية (واملدنية) املنتجة يف م�سر ،اأو التي ُجتمع فيها ،ووعدوا
بامل�ساهمة يف االقت�ساد الوطني عن طريق خف�س الواردات وتعزيز ال�سادرات وتوفري العملة ال�سعبة.
اأما يف الواقع ،فقد عانى هذا القطاع من تاأخريات �سديدة يف ت�سغيل خطوط االإنتاج ،والق�سور الكبري يف
73

اﻟ ﻞ
الشركات الناشطة اقتصاديا التابعة لو ارة ا نتا الحربي والهي ة العربية للتصني
اﻟ ﻞ 3

اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﻨﺎ ﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟ ار ا
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟ ﺘﺼﻨﻴ

و ارة ا نتا الحربي
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻟ ﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻗﻴﺮ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  10اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮزﻋﺒﻞ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  100اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮزﻋﺒﻞ
ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  18اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮزﻋﺒﻞ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  300اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  99اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان
ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﻳﺰل
)ﻣﺼﻨﻊ  909اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان
ﻟﻠﻤﺴﺒﻮﻛﺎت
)ﻣﺼﻨﻊ  9اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺼﺮة
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  45اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﻣﺼﻨﻊ ﻗﺎدر
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة
)ﻣﺼﻨﻊ  72اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎدي
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  54اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﻣﺼﻨﻊ ﺻﻘﺮ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة

ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻬﺎ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  270اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  36اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻠﻴﻮﺑﻮﻟﻴ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  81اﻟﺤﺮﺑﻲ(

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻬﻤﺎت
اﻟﺴﻜ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ )ﺳﻴﻤﺎف(

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  144اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
)ﻣﺼﻨﻊ  135اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﻣﺼﻨﻊ إﻧﺘﺎج
وإﺻﻼح اﻟﻤﺪرﻋﺎت
)ﻣﺼﻨﻊ  200اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻬﺘﺪﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟ دوﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان
ﻟ ﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  360اﻟﺤﺮﺑﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  63اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻠﻴ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺪ واﻟﺴﻼﻟﻢ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺒﺮا
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ  27اﻟﺤﺮﺑﻲ(
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ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻠﻴﻮﺑﻮﻟﻴ
ﺷﺮف ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﻴﺎت

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان
ﻟ ﻻت واﻟﻤﻌﺪات
)ﻣﺼﻨﻊ  999اﻟﺤﺮﺑﻲ(

ﺘﺎ اﻟ ﺮ ﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻠﻴﻮﺑﻮﻟﻴ
ﺷﺮف ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﻴﺎت
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮوﺣﻴﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ
)ﻣﺼﻨﻊ أﺧﺸﺎ أﺑﻮ زﻋﺒﻞ
"أﺗﻴﻜﻮ"(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﻣﺼﻨﻊ ﺣﻠﻮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻄﻮرة )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮوﺣﻴﺎت(

ﻣﺼﻨﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ

الشركات باللون األ مر مشاري شركات مشتركة
ير مملوكة بالكامل للقطاع العسكري
د اﻟ ﺮ ﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳ ﺎ ﻴﺔ ﻟ
ﺮا
ﻮ
اﻟ ﺮ ﺎ 135
.2019
ا ﺎ
اﻟﺴﻴﺴ
ا
مال ة:
ﺮ ﺔ ﺮ ﻟﺒﺮ
اﻟ ﻮاﺳﻴﺮ إﻳﺒﻴ .

ا

ﺮ ﺎ
ﺎد

ﻳ ﺎ
ﺎ اﻟ ﺮ
اﻟ ﺮ ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﻴﺔ ﻟ

ﺎ
ﺎ ﺔ

ا�ستخدام ال�سعة االإنتاجية الكاملة للم�سانع واالآالت ،واإقرار اال�ستثمارات التي ال ت�ستند اإىل االأداء اأو
الكفاءة .لقد جنا القطاع فقط عن طريق ال�سماح له بتكبيد خزانة الدولة خ�سائره ،واال�ستيالء على
العقود العامة من املناف�سني املدنيني من القطاعني العام واخلا�س ،وال�سيما منذ عام .2013

و ارة ا نتا الحربي :ريادة صناعية
أ بقايا الهي ات االقتصادية المملوكة للدولة
جت�سد وزارة االإنتاج احلربي ُك ّ
ال من اآمال ال�سناعة احلربية واأوجه ق�سورها .فتاأ�سي�سها يف عام 1954
عك�س تبني احلكومة ا�سرتاتيجية الت�سنيع لالإحالل حمل ال واردات ،االأمر الذي �سهد اإطالق م�سنع
�سخم للحديد وال�سلب ،اإىل جانب خطوط جتميع ال�سيارات وم�سنع للطائرات احلربية 3.لكن فعاليتها
مقابل الكلفة كانت متدنية وتو�سعها مفرط ال�سرعة والطموح ،يف الوقت الذي كانت فيه م�سر ت�ستورد
كميات هائلة من االأ�سلحة ال�سوفييتية ،ما طغى على الوزارة واأ ّدى اإىل اإلغائها يف عام 4.1969ثم اأُعيد
اإحياوؤها ر�سم ًّيا يف عام  1971بعد اتفاق �سمح مل�سر بامل�ساركة يف اإنتاج االأ�سلحة ال�سوفييتية ،وهو ما
ينفذ .ا�ستاأنفت وزارة االإنتاج احلربي اإنتاج املواد اال�ستهالكية الع�سكرية ذات التكنولوجيا املنخف�سة،
كاالأ�سلحة اخلفيفة وقذائف الدبابات واملدفعية وامل�سغوالت املعدنية وبطاريات ال�سيارات ،يف اأثناء العقد
الذي تال 5.اإال اأن ورقة بحثية لوكالة املخابرات املركزية يف الواليات املتحدة يف عام  ،1985الحظت
حد كبري« ،ال�سخ�سيات ،واملعارف ،واالإكراميات املتبادلة بني �سبكات
اأن هذه االأن�سطة ُتوجهها ،اإىل ٍّ
«الرفاق القدامى» يف �سفوف القوات امل�سلحة ...بقدر ما توجهها االحتياجات طويلة املدى اأو الق�سور
6
املتوقع يف القدرات».
كان نق�س التمويل م�سكلة مزمنة كذلك .وت�سري التقديرات اإىل اأن ال�سناعة احلربية كانت حتتاج اإىل ما
بني اأربعة و�ستة مليارات دوالر اأمريكي من اال�ستثمارات اجلديدة يف اأواخر ثمانينيات القرن الع�سرين،
لكن ك ّبلتها الديون اخلارجية الهائلة مل�سر (وهي كانت تقارب حينئذ  50مليار دوالر) ،ومن �سعف
الت�سنيف االئتماين 7.وكما الح حملّلتا ال�سوؤون الدفاعية الدفاع فلورن�س غاوب وزوي �ستانلي  -لوكمان،
فقد حال هذا االأمر دون اإقامة م�سروعات جديدة ،واأعاق نقل التكنولوجيا واملعرفة العملية ال�سناعية من
8
خالل االإنتاج مبوجب تراخي�س من الدول ال�سناعية املتقدمة ،ما اأ ّدى اإىل تاأخري امل�سروعات اأو اإلغائها.
وقد اأكّدت ورقة البحث نف�سها ال�سادرة عن وكالة املخابرات املركزية االأمريكية واملذكورة اأعاله هذه
العوائق .و�سلطت ال�سوء على معيقات اأخرى :االفتقار اإىل التخطيط املتما�سك واملركزي ،والربجمة،
وعمليات و�سع امليزانية ،وعدم وجود تنظيم للت�سويق ي�ستهدف اأ�سواق الت�سدير ،واالإفراط يف التوظيف،
9
و�سوء االإدارة ،ونق�س املهارات ،واالإفراط يف االعتماد على التكنولوجيا االأجنبية.
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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عاما ،ال يزال معظم هذه امل�سكالت ،اإن يكن كلها ،يع�سف بال�سركات التي تزيد عن
وبعد مرور ً 34
الع�سرين التابعة لوزارة االإنتاج احلربي وامل�سانع ال�سبعة ع�سر امللحقة بها ،عل ًما اأن جمموع القوى العاملة
املعلن فيها جميعها كان يف عام  2016يراوح بني  35و 40األفًا 10.وقد اأعيد ت�سنيف ال�سركات التابعة
للوزارة التي كانت قد اأُن�سئت يف خم�سينيات القرن املا�سي وفقًا لقانون �سركات القطاع العام  97لعام
11
 1983الذي جعلها ،نظريا على االأقل ،خا�سعة لتدقيق احل�سابات من قبل اجلهاز املركزي للمحا�سبات.
12
بعد �سنة من ذلك ّ ،جتميعها حتت اإطار الهيئة القومية لالإنتاج احلربي ،التي ال تزال ت�سرف عليها.
وجرى ال�سماح للهيئة ،مبوجب القانون ،باالحتفا باالأموال حتت عنوان «العملة احلرة» ،اأي اأنها ميكن
اأن حت�سل على عمالت اأجنبية باأ�سعار ال�سرف التجارية ولي�س الر�سمية ،من اأجل ا�سترياد احتياجاتها
من املواد الو�سيطة واإجراء اال�ستثمارات ،وت�سوية امل�ستحقات غري املتوقعة يف العمالت االأجنبية .كما
ُ�سمح لها بفر�س ر�سوم على اإدارة امل�سروعات نيابة عن الهيئات املدنية.
على الرغم من هذه املزايا ،ظلت وزارة االإنتاج احلربي تعاين ال�سائقة املالية .ويف عام  ،1993اأ�سدر
مر�سوما يق�سي باإعفاء �سركات الوزارة من تكاليف االإنتاج احلربي ،على اأن تتحملها
جمل�س الوزراء
ً
خزينة الدولة ً
بدال من ذلك .ولكن بقيت حاجة الوزارة اإىل اإعانات �سنوية من وزارة املالية .ووفقًا للجهاز
املركزي للمحا�سبات ،بلغت هذه امل�ساعدات حوايل  3،6مليارات جنيه م�سري ( 190مليون دوالر يف
حينه) بني ال�سنة املالية  2011-2010وال�سنة  .2015-2014ويف حزيران /يونيو  ،2014قامت وزارة املالية
بخ�سم  1،15مليار جنيه م�سري من الديون املرتاكمة منذ ال�سنة املالية  ،1995-1994و�سمحت لوزارة
االإنتاج احلربي برتحيل اخل�سائر املتبقية ،لكن الوزارة االأخرية عادت وراكمت متاأخرات قدرها 960
13
مليون جنيه م�سري خالل العام التايل.
هذا ال�سجل الباهت ي ردع كبار امل�سوؤولني يف ال�سناعة احلربية عن اال ّدع اء اأنها و�سيل ًة ناجعة
ال�ستخدام املوارد الطبيعية للبالد ،وامل�ساهمة يف خطط التنمية الوطنية والنمو االقت�سادي ،وحتقيق
التاآزر التجاري مع القطاع اخلا�س املحلي بطريقة تفيد الطرفني ،واحل�سول على م�سادر االئتمان
والتكنولوجيا واالأ�سواق االأجنبية .االإعالن عن برامج رئي�سة لتحديث قدرات وزارة االإنتاج احلربي
وترقيتها يف �سياق اخلطط اخلم�سية املتتالية للفرتتني  2007-2003و 14.2012-2007ويف كانون االأول/
دي�سمرب  ،2017اأفادت و�سائل االإعالم املحلية عن خطة لبناء ا�سرتاتيجية جديدة متتد حتى عام ،2052
تهدف مرحلتها االأوىل امل�ستمرة حتى عام  2030اإىل رفع امل�ستويات التكنولوجية ،وزيادة املحتوى والقيمة
امل�سافة احلاليتني من خالل زيادة اال�ستثمار يف البحث والتطوير ،ودمج الذكاء اال�سطناعي وتكنولوجيا
15
الروبوتات (االأجهزة االآلية) يف خطوط االإنتاج ،وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت بفعالية.
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الخطط الطمو ة

تواجه اال�سرتاتيجية عقبات متعددة .عانت وزارة االإنتاج احلربي من تاأخريات م�ستمرة ،وت�سليل يف
البالغات ،وعدم كفاءة متاأ�سلة .ويت�سح ذلك من خالل م�سار «جم ّمع ال�سناعات الدفاعية» الذي اأُطلق
يف اأوائل العقد االأول من القرن احلايل من اأجل نقل جميع م�سانع ووحدات اإنتاج وزارة االإنتاج احلربي
اإىل موقع واحد .يف الظاهر ،كان هدفه تزويد القطاع باأكمله بالبنية التحتية احلديثة واإن�ساء جممع
لوج�ستي ميكن لل�سناعة من خالله توفري االإمدادات اإىل الزبائنَ ،مبن يف ذلك َمن هم يف اخلارج .ولكنه
أي�سا حماول ًة الإعداد االأ�سا�س الإن�ساء منطقة
رمبا كان ا ً
اقت�سادية خا�سة لالإنتاج ال�سناعي احلربي (على
16
عان و ارة ا نتا الحربي من
غرار منوذج االأردن واالإمارات العربية املتحدة).

ت خيرات مستمرة ،وتضليل في

البال ات ،وعد ك اءة مت صلة.

ك ان مفرت�س ًا يف البداية نقل  28وح دة بني عامي
 2007و 2010اإىل منطقة اأب و زعبل� ،سمال �سرقي
القاهرة مبا�سرة ،وهذه املنطقة كانت ا ً
أ�سال موطنًا
أي�سا اأن يبد أا البناء يف ت�سرين االأول /اأكتوبر  2010يف موقع ٍ
ثان
لعدد من م�سانع الوزارة .وكان من املقرر ا ً
يف «بلبي�س» القريبة التي و�سفها وزير االإنتاج احلربي اآنذا  ،اللواء �سيد م�سعل ،باأنها «هدية» للرئي�س،
وكان من املقرر ت�سميتها «جم ّمع مبار لل�سناعات الدفاعية  17.»2كما ورد اأنه جرى نقل م�سنعني اإىل
ما كان ي�سار اإليه عادة با�سم جم ّمع مبار  1يف عام  .2007ثم يف عام  ،2013اأكّد تعليق من قبل القوات
اخلا�سة امل�سرية على موقع في�سبو اأن  28م�سن ًعا نُقلت بالفعل اإىل هنا بحلول نهاية عام  ،2012وهو
التاريخ االأ�سلي الذي كان قد اأعلنه اللواء م�سعل ،مع وجود خطط ت�سمل  34وحدة �سناعية اأخرى 18.كما
19
زعم التعليق اأن جم ّمع مبار  2كان �سيفتح اأبوابه للعمل يف بداية عام .2014

لكن يكن لكل ذلك اأي اأ�سا�س من ال�سحة .فمن بني ثالثة م�سانع دفاعية تقرر انتقالها يف عام ،2007
جرى نقل م�سنع واحد فقط ،هو �سركة �سربا لل�سناعات الهند�سية (امل�سنع  ،)27اإىل جممع ال�سناعات
الدفاعية (الذي يعد ا�سمه تيمنًا مببار ) بحلول نهاية عام  20.2017ويف منت�سف عام  ،2015قال
وزير االإنتاج احلربي يف حينه ،اللواء اإبراهيم يون�س ،اإن املجمع «مكتمل نهائيا وم�ستعد  100يف املئة»،
لكنه اعرتف باأنه يعمل بقدرة منخف�سة ،وهو ما ن�سبه اإىل «الو�سع ال�سيا�سي يف ال�سنوات ال�سابقة» ،واإىل
جاهزا يف عام  ،2016ولكنه
التاأخري يف ت�سليم معدات الت�سنيع من اأوروبا 21.توقّع يون�س اأن يكون املج ّمع ً
الع�سار ،يف اأيار/مايو  ،2017عن ا�ستعداد املج ّمع
يجهز اإال عندما اأعلن خليفة اللواء يون�س ،حم ّمد ّ
22
اأخ ًريا ال�ستقبال ال�سركات املنتقلة.
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بعيدا
عاما منذ �سدور القرار عن جمل�س النواب يف عام  1984بنقل امل�سانع الع�سكرية ً
كان قد مر ً 33
23
عن املراكز ال�سكانية ،ما اأدى يف النهاية اإىل اإن�ساء جممع ال�سناعات الدفاعية .ووفق ًا للجهاز املركزي
للمحا�سبات ،جرى �سطب املباين التي تبلغ قيمتها  269مليون جنيه ( 38مليون دوالر) عندما انتقلت �سركة
وتعني دفع مبلغ اآخر قدره  69مليون جنيه م�سري اإىل املقاولني كتعوي�س عن فروق
�سربا يف عام ّ ،2014
االأ�سعار الناجتة من التاأخري الطويل 24.االآالت التابعة ل�سركة اأبو زعبل للكيماويات البالغة قيمتها 2،5
ملياري جنيه بقيت يف ال�سناديق ملدة خم�س �سنوات ،يف حني اأن تكلفة نقل �سركة هليوبولي�س لل�سناعات
الكيمياوية بلغت مليار جنيه لنقل املباين و 226مليون جنيه لالآالت واملعدات ،عالوة على  126،8مليون
جنيه م�ستحقة كفوائد حتى قبل اأن ُت�ستاأنف االأعمال 25.كما ك�سف انفجار مفاج وقع يف اأحد مرافق
التخزين بالقرب من مطار القاهرة الدويل يف  12متوز/يوليو 2018اأن عملية النقل ت�ستكمل 26.بل
اأظهرت خارطة تفاعلية معرو�سة على املوقع الر�سمي لوزارة االإنتاج احلربي ملواقع �سركاتها وخدماتها
27
ومنافذها التجارية ،اأن اأيا منها قد انتقل فعليا اىل املجمع املزموع حتى خريف عام .2019
والنتائج مو

الش

أي�سا بالقدر نف�سه من عدم االت�ساق ،ما
كانت اال ّدعاءات اخلا�سة بالزيادات يف االإنتاج واالإنتاجية هي ا ً
يثري �سكوكًا حول قدرة وزارة االإنتاج احلربي على جتميع ومعاجلة بيانات االإنتاج واإعداد التقارير املالية.
وبح�سب ما كان ُيعلن ،فاإن االإنتاج كان ينمو ّ
باطراد .على �سبيل املثال ،يف �سهر اآب/اأغ�سط�س ،2010
تفاخر اللواء م�سعل باأن ال�سناعة احلربية قد حققت «طفرة غري م�سبوقة يف االأعوام الثالثني املا�سية...
بالغ ًة قدرات هائلة تكنولوجية واقت�سادية من كافة االأنواع يف ال�سنوات االأخرية» 28.وقد اأُرجع الف�سل
اإىل الذراع التنفيذية لوزارة االإنتاج احلربي ،اأي الهيئة القومية لالإنتاج احلربي ،يف حتقيق اإنتاج بقيمة
 3،8مليارات جنيه ( 618مليون دوالر) يف �سنة ( 2008-2007مقابل ا�ستثما ٍر بقيمة  1،515مليار جنيه
م�سري) ،يف ارتفاع يف االإنتاج من حجم  1،4مليار جنيه قبل ت�سع �سنوات 29.واأ�ساف م�سعل اأن اإجمايل
30
اال�ستثمارات خالل عهد مبار بلغ ثمانية مليارات جنيه ،حيث بلغ االإنتاج الرتاكمي  30مليار جنيه.
كما ادعى اأن اإنتاج وزارة االإنتاج احلربي قد بلغ اأربعة مليارات جنيه يف العام ال�سابق ،با�ستثمارات بلغت
 2،5ملياري جنيه ،واأنه كان ينمو بن�سبة  15يف املئة بف�سل زيادة االإنتاجية من  107اآالف جنيه اإىل 117
31
األف جنيه لكل عامل.
اإال اأن هذه االأرقام كانت م�سللة .فالنمو امل�ستدام باملعدل الذي زعمه م�سعل يف عام  2010كان �سيوؤدي اإىل
قيمة اإنتاجية اإجمالية تزيد على �ستة مليارات جنيه م�سري يف غ�سون ثال �سنوات ،لكنها يف احلقيقة
و�سلت اإىل  4،5مليارات جنيه على االأك  ،ورمبا كانت اأقل من ذلك بكثري 32.وعلى القدر نف�سه من االأهمية،
فاإن اجلهاز املركزي للمحا�سبات ك�سف الحقًا اأن خزينة الدولة تتحمل تكلفة اال�ستثمار يف �سركات وزارة
78
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االإنتاج احلربي .وبعبارة اأخرى ،فاإنها تكن حتقق الدخل الكايف لتعيد اال�ستثمار يف اأ�سغالها اخلا�سة.
فقد بلغت اخل�سائر  134يف املئة من راأ�سمال �سركة َبنها لل�سناعات االإلكرتونية ،و 104يف املئة يف �سركة
املعادي لل�سناعات الهند�سية ،و 103يف املئة يف �سركة حلوان ملحركات الديزل ،و 59يف املئة يف �سركة
حلوان لالآالت واملعدات ،و 56يف املئة يف ك ّل من �سركتي حلوان واملع�سرة لل�سناعات الهند�سية .فكان
تلميح م�سعل اإىل اأن كافة تكاليف بناء جممع ال�سناعات الدفاعية اجلديد ،مبا يف ذلك الطرق والبنية
33
التحتية للكهرباء وحمطات حتلية املياه ،كانت مغطاة باإيرادات وزارة االإنتاج احلربي ،غري �سحيح.
اإن ت�سريحات الوزراء الذين خلفوا �سيد م�سعلً ،
ف�سال عن االأدلة على اأن زيادة االإنتاجية واملحتوى املحلي
والقيمة امل�سافة يف �سركات وزارة االإنتاج احلربي ،ال تزال متثل حتديات خطرية ،دح�ست على االأقل
بع�س ما كان م�سعل يفاخر به .وبعد فرتة وجيزة من توليه من�سب وزير الدولة لالإنتاج احلربي يف اأيلول/
الع�سار روؤ�ساء العديد من ال�سركات ،واعرتف فيما بعد باأن الوزارة عانت ً
«خلال
�سبتمرب  ،2015ا�ستبدل ّ
34
يف الهياكل املالية واخل�سائر يف بع�س ال�سركات» .كما اأو�سح اأن «الع�سوائية يف التعيينات» كانت م�سكلة
اأ�سا�سية نقلت جمموع مرتبات العاملني يف وزارة االإنتاج احلربي من  800مليون جنيه يف عام  2010اإىل
ملياري جنيه يف عام ( 2015اأي من  38مليون دوالر اإىل  230مليونًا) ،وكانت النتيجة اأنها و�سلت اإىل 56
يف املئة من تكاليف االإنتاج يف عام  ،2014حتى اإنها ارتفعت يف بع�س امل�سانع اإىل  200يف املئة 35.وقد
36
منتجا مث ًال بمئة (جنيه) ،فنحن ندفع اأجور ( 200جنيه) وهو خ�سارة بالغة».
ذكر اأنّه «لو اأننا ننتج ً
ويف مواجهة ال�سعوبات املالية ،تراكمت على �سركات وزارة االإنتاج احلربي متاأخرات كبرية يف مدفوعات
التاأمني االجتماعي للموظفني ،ما ا�سطر الوزارة اإىل التفاو�س على ت�سوية مع وزارة الت�سامن االجتماعي
37
يف اآذار/مار�س .2016
الع�سار تزامنت مع ت�سريحاته عن حتقيق اأداء باهر .ففي حديثه اإىل
ومن املفارقات اأن اعرتافات ّ
الع�سار لهم اأن «املوؤ�سرات
روؤ�ساء البنك املركزي امل�سري وعدد من البنو يف اأيلول�/سبتمرب  ،2017اأكد ّ
�سحيحا ،باملعنى احلريف
املالية خالل اخلم�س �سنوات االأخرية اأظهرت تطور االأداء ت�ساعديا» 38.كان هذا
ً
للعبارة ،لكن االأرقام التي ذكرها هو واملتحد الر�سمي با�سم وزارة االإنتاج احلربي عن نتائج العام
 2016-2015كانت متوا�سعة :منتجات ع�سكرية بقيمة  1،95مليار جنيه م�سري ،و�سلع وخدمات مدنية
قيمتها  970مليون جنيه ،اأي ما جمموعه  2،92مليارا جنيه 39.من حيث القيمة الدوالرية ،وهذا مقيا�س
ذو �سلة ،الأن �سركات وزارة االإنتاج احلربي تعتمد ب�سكل كبري على االآالت وال�سلع الو�سيطة امل�ستوردة ،كما
ت�ستهلك كميات كبرية من الطاقة ،فقد بلغت قيمة االإنتاج الع�سكري واملدين حوايل  234مليون دوالر و117
مليون دوالر على التوايل ،اأو ما يعادل بالدوالر ن�سف اإجمايل القيمة التي اأعلنتها وزارة االإنتاج احلربي
40
يف عام  700( 2010مليون دوالر).

مركز كارنيغي للشرق األوسط

79

اإن االأمر املثري اأك يف بينات االإنتاج لعام  2016-2015هو اأنها مثلت زياد ًة بن�سبة  230يف املئة يف االإنتاج
للع�سار 41.وبا�ستخدام هذه الن�سب
الع�سكري و 115يف املئة يف االإنتاج املدين مقارن ًة بالعام ال�سابق ،وفقًا ّ
املئوية واأ�سعار ال�سرف يف تاريخه ،فاإن اإجمايل االإنتاج يف عام  2015-2014كان �سيكون  1،692مليار
مق�سوما ب�سكل �سبه مت�سا ٍو بني االإنتاج الع�سكري واالإنتاج املدين 42.ويف ت�سرين
جنيه ( 226مليون دوالر)،
ً
الع�سار اأن املبيعات االإجمالية يف وزارة االإنتاج احلربي زادت خالل العام
الثاين/نوفمرب ،2017زعم ّ
ال�سابق مبقدار  10 - 8،8مليارات جنيه ،اأو  140يف املئة ،وتوقّع زيادة اأخرى اإىل  13مليار جنيه يف العام
التايل 43.اإال اأنه اأعاد النظر بجميع ا ّدعاءاته الحق ًا ،اإذ �س ّرح يف اآذار/مار�س  2019اأن نا وزارته قد
ارتفع من  4،2مليارات جنيه يف  2015-2014اإىل  6،3مليارات جنيه يف  ،2016-2015و 8،9مليارات جنيه
44
يف  ،2017-2016و 11،6مليار جنيه يف .2018-2017
الع�سار االأ�سلية وتنبوؤاته �ستوؤدي ،لو حتققت ،اإىل بلوغ نا وزارة االإنتاج احلربي اإىل حجم
كانت مزاعم ّ
 26مليار جنيه يف  ،2017-2018ما يدل على مدى ق�سور النتائج الفعلية .وحتى هذه النتائج تخفي ن�سبة
الت�سخم الهامة ،اإذ فقد اجلنيه امل�سري اأك من ن�سف قيمته اأمام الدوالر االأمريكي يف ت�سرين الثاين/
نوفمرب ،2016حيث تراجع من �سعر  8،8جنيهات للدوالر اإىل  18جني ًها بني ليلة و�سحاها تقريب ًا (ليظل
الع�سار ،فقد
ب�سعر  18-16،2جني ًها للدوالر منذ ذلك الوقت) .ولو اأخذنا بالبيانات املعدلة التي قدمها ّ
ازداد نا �سركات الوزارة ب�سكل الفت يف  2016-2014مبعيار الدوالر ،من  236مليون دوالر اإىل 712مليون
45
دوالر ،ليرتاجع بع�س ال�سيء يف  2017-2016و 2018-2017اإىل حوايل  665-664مليون دوالر.
ي�ساف اإىل ما �سبق اأن وزارة االإن ت اج احلربي
تكن قط ُم �س ّد ًرا ُمه ًّما وال َم �س د ًرا جدي ًرا
و ارة ا نتا الحربي لم تكن قط باحل�سبان للعملة ال�سعبة .فقد بلغت �سادرات
ُم ّ
صدرا ُمهما وال مصدرا جديرا االأ�سلحة امل�سرية ذروتها يف ثمانينيات القرن
أ�سا�سا من الذخائر العادية
بالحسبان للعملة الصعبة .الع�سرين ،وهي تتكون ا ً
ومعدات القوات امل�سلحة امل�سرية امل�ستعملة التي
بيعت اإىل العراق يف اأثناء حربه مع اإيران .و ُق ّدرت
القيمة االإجمالية من ال�سادرات الع�سكرية خالل العقد باأكمله مببلغ  505ماليني دوالر ،علم ًا اأن قرارات
رئا�سية باملوافقة على بيع �سادرات ع�سكرية بقيمة اإجمالية بلغت  2،52ملياري دوالر قد �سدرت يف فرتة
 1984-1981وحدها ،منها اأ�سلحة وذخائر مودعة يف خمازن القوات امل�سلحة امل�سرية بقيمة مليار دوالر
على االأقل 46.ويف جميع االأحوال ،يعتقد اأن قيمة ال�سادرات قد انخف�ست اإىل ما بني  5و 22مليون دوالر
�سنويا يف الفرتة ما بني  1990و.2015
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وبالتايل ،فاإن مكا�سب ال�سناعة احلربية امل�سرية من االنخفا�س احلاد يف قيمة اجلنيه امل�سري بعد
عام  2015كانت بال�سرورة حمدودة .بالفعل ،فاإن اعتمادها على واردات اآالت االإنتاج وال�سلع الو�سيطة
واإمكانية ح�سولها على العمالت االأجنبية باأ�سعار مواتية يعنيان اأن التكلفة الن�سبية لنا ال�سناعة على
اخلزينة العامة ال ميكن اإال اأن ترتفع كلما تراجع اجلنيه امل�سري 47.وقد اأدى انخفا�س قيمة العملة
والتدابري احلكومية التي حتد من طرح الدوالر يف االأ�سواق اإىل حرمان ال�سركات اخلا�سة من العملة
48
ال�سعبة من اأجل متويل وارداتها من ال�سلع االإنتاجية ،لكن ال�سناعة احلربية ُتظهر عالمات التباطوؤ.
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ات :إن ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  1ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  30ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻨﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
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معيقات متواصلة

و أا ًّيا كانت دقة اأرقام االإنتاج املذكورة اأعاله ،فقد اأدى ت�سخم العمالة وتدين االإنتاجية مع ًا اإىل خف�س
الع�سار خطوة غري
النا اإىل احلد االأدنى يف ال�سنوات ال�سابقة لعام  .2017-2016وبالفعل ،لقد ا ّتخذ ّ
اعتيادية للغاية حني اأق ّر يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2017اأن «هذا العام ي�سهد للمرة االأوىل جتاوز االأرباح
عن اخل�سائر» 50.كما اأن اإقراره يثري ت�ساوؤالت عن اال ّدعاءات ال�سابقة باأن االأرباح قد اأعيد ا�ستثمارها يف
وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع وال�سركات التابعة لهما 51.فاإذا ما كانتا تعر�ستا للخ�سارة،
فاإما اأنهما تقوما با�ستثمارات جديدة ب�سكل منتظم � -سواء الإعادة تدريب العاملني ،اأو حت�سني املعدات،
اأو تو�سيع خطوط االإنتاج ،اأو ت�سويق ال�سلع  -اأو اأن تكاليف الت�سغيل كانت تتحملها جهات اأخرى ،مثل
النق�س يف الدخل القابل
خزينة الدولة اأو ال�سناديق اخلا�سة اال�ستن�سابية لوزارة الدفاع 52.وقد يف�سر
ُ
للت�سرف البط َء يف ا�ستكمال جممع ال�سناعات الدفاعية ،من بني اأ�سباب اأخرى .ففي حني قُدرت كلفته
بنحو  1،5مليار جنيه م�سري يف عام  259( 2010مليون دوالر) ،فاإن التكلفة ت�ساعفت بحلول عام ،2013
بح�سب ما ذكر.
الع�سار اأن
ويف املقابل ،فاإن االرتفاع الهائل املزعوم يف االإنتاج يف عام واحد يعطي م�سداقية لتاأكيد ّ
م�سانع وزارة االإنتاج احلربي لديها قدرة فائ�سة كبرية 53.فقد ا�ستثمرت �سركة اأبو زعبل لل�سناعات
الهند�سية  2،3ملياري جنيه م�سري يف جمال َدر َفلَة ال�سلب ،ولكن ا�ستخدام  13،13يف املئة من ال�سعة
االإنتاجية فح�سب يف ال�سنوات اخلم�س حتى منت�سف عام  .2015وحققت ال�سركة مبيعات قدرها 531
مليون جنيه يف تلك الفرتة ،ولكن  25يف املئة من املواد اخلام امل�ستخدمة يف االإنتاج قد فقدت ،بد ًال من
املعدل املعتاد عاملي ًا البالغ  5-4يف املئة .وي�سري الق�سور يف اال�ستخدام والهدر بهذا احلجم اإىل نطاق
الع�سار على م�سكالت وزارة االإنتاج احلربي املالية .ففي
اأو�سع بكثري من اأوجه النق�س .يوؤكد ذلك رد ّ
اأيار/مايو  ،2017اأكد اأن �سركات وزارة االإنتاج احلربي حتتاج اإىل زيادة االإنتاج وحت�سني االأداء من خالل
حت�سني مراقبة اجلودة والت�سويق والبحث واالإدارة 54.وقال اإن ذلك ،من �سمن اأمور اأخرى� ،سيوؤدي اإىل
خف�س فاتورة الرواتب واالأجور كن�سبة من اإجمايل تكاليف االإنتاج ،وقد ا ّدعى اأنها انخف�ست بالفعل من
 54اإىل  36يف املئة بف�سل الزيادة يف املبيعات يف عام  .2016-2015ويف اآذار/مار�س  ،2018اأعلن اأنها
انخف�ست اإىل  20يف املئة( 55.تراجعت ن�سبة الرواتب واالأجور من االإجمايل ب�سبب ازدياد النا العام،
ربح ٍ
�ساف .ي�ساف
الع�سار ن�سبة ازدياد مك ِّونات االإنتاج االأخرى ،وال اإذا �سمحت بتحقيق ٍ
ولكن يو�سح ّ
اإىل ذلك اأنه يتم دفع االأجور باجلنيه امل�سري ،بينما يرتتب احل�سول على العديد من املدخالت االأخرى
اإما عرب ا�ستريادها اأو اإحالل حمل ال�سادرات منها ،كالوقود ،والتي يتم ت�سعريها بالدوالر االأمريكي ،ما
يعني زيادة كلفته االإجمالية).
الع�سار على اأن خف�س االأجور يكن خيا ًرا ،اإال اأن املتحد الر�سمي با�سم وزارة االإنتاج احلربي،
اأ�س ّر ّ
ً
خططا خلف�س عدد القوى العاملة من  35األفًا اإىل
اللواء عمرو فوؤاد ،اأكد يف اأواخر عام  2016اأن هنا
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 30األفًا خالل خم�س �سنوات 56.كما ذكر اللواء فوؤاد اأن وزارة االإنتاج «ت�سجع ال�سباب» من خالل تعيني
اأربعة روؤ�ساء �سركات جدد ،والطلب من جميع روؤ�ساء جمال�س االإدارة امل�ساركة يف تدريب ا�سرتاتيجي
على االإدارة( .اإن غالبية املدراء يف املرتبة الثانية والعاملني يف ال�سركات وم�سانع وزارة االإنتا احلربي
هم من املدنيني بالواقع ،ويقدمون امل�ساهمة االأكرب على االأرجح اإىل االإنتاج واالإدارة املالية ،بينما يحتل
�سباط القوات امل�سلحة ن�سبة  10-5يف املئة من املنا�سب العليا ،ويتقا�سون رواتب اإ�سافية لقاء ذلك،
الع�سار �سركة ا�ستثمار متلكها الدولة
عالوة على رواتبهم الع�سكرية) 57.يف اأيلول�/سبتمرب  ،2017كلف ّ
هي «اإن اآي كابيتال» ،باإعداد خطط الإعادة الهيكلة املالية ل�سركات وزارة االإنتاج احلربي من اأجل حت�سني
االأداء 58.ويف الوقت نف�سه ،تعاقد مع جمعية التنمية امل�سرية الكورية (وهي متثل �سبع �سركات كورية
جنوبية) على جتديد وحتديث م�سانع الوزارة .واإ�سافة اإىل كل ذلك ،اأ�سدر الع�سار تعليماته يف كانون
الثاين/يناير  2017ل�سركات الوزارة بن�سر رقم هاتف هيئة الرقابة االإدارية حتى يتمكن موظفو ال�سركات
الع�سار ال�سركات ببث «ن�سيد» الوزارة على نظام االإذاعات
من االإبالغ عن الف�ساد ،وبعد عامني اأمر ّ
59
الداخلية يف امل�سانع حلث عمالهم على زيادة االإنتاجية.
االقتنا

كاستراتيجية اقتصادية

بدت هذه اخلطوات منطقية اقت�ساديا واإداريا ،اإال
و ارة ا نتا الحربي قد ّسن
اأن حتقيق تاأثرياتها يكن ممكن ًا بهذه ال�سرعة.
وت وؤكد التجربة ال�سابقة ذل ك ،ف�سبق اأن ا ّدع ى
ساباتها فقط عن طريق
اللواء م�سعل يف ع ام  2010اأن برنامج «�سيانة
الحلول مكان الجهات ال اعلة
وتطوير امل�سانع الع�سكرية واإعادة تدريب املوظفني
االقتصادية األخر التي
60
والعمال» كان قد اكتمل بالفعل بن�سبة  80يف املئة.
كان لوال ل ست و بعقود
كما ُيبلغ عن ت�سريح عمالٍ يف م�سانع وزارة
االإنتاج احلربي .بد ًال من ذلك ،كان ال�سبب وراء
األشغال العامة وعقود الشراء.
االرتفاع الفوري يف ح�سابات الوزارة يف عام -2015
الع�سار الن�سيط للفوز بعقود من
 2016هو اندفاع ّ
الع�سار بافتخار ،كانت الوزارة قد وقّعت
وزارات حكومية اأخرى .فمع مطلع عام  ،2017ح�سب ما اأكده ّ
بروتوكوالت تعاون مع « 40جهة بينهم  21وزارة وعدد من املحافظات واجلامعات وم�سيخة االأزهر و�سركة
تنمية الريف امل�سري ،و�سندوق حتيا م�سر ،وال�سندوق االجتماعي وغريها» 61.ويف وقت الحق من ذلك
العام ،قال نائب رئي�س الهيئة القومية لالإنتاج احلربي اإن «الوزارة لديها �سراكة يف كل االأن�سطة التي تقوم
62
بها الوزارات االأخرى ...ونحن نوفر جلميع الوزارات مطالبهم».
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الع�سار وم�سوؤولون اآخرون
وبد ًال من امل�ساهمة يف زيادة القيمة امل�سافة لالقت�ساد الوطني ،كما ا ّدعى ّ
ح�سنت ح�ساباتها فقط عن طريق احللول مكان
يف ال�سناعة احلربية ،فاإن وزارة االإنتاج احلربي قد ّ
اجلهات الفاعلة االقت�سادية االأخرى التي كانت لوال ذلك �ستفوز بعقود االأ�سغال العامة وعقود ال�سراء.
وقد جرى حتقيق ذلك لي�س بف�سل اجلودة اأو االأ�سعار التناف�سية ،بل بف�سل النفوذ ال�سيا�سي القوي الذي
تتمتع به املوؤ�س�سة الع�سكرية منذ عام  .2013ويف خطاب اأعلن فيه عن اأرباح وزارة االإنتاج احلربي يف
الع�سار بكل فخر عن اأن الوزارة قد وقّعت مذكرات تفاهم مع 35
ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2017ك�سف ّ
وزارة حكومية و�سلطة وحمافظة (باالإ�سافة اإىل اتفاقيات تعاون مع � 34سركة اأجنبية و� 32سركة حملية)
يف العام ال�سابق 63.كان اقتنا�س العقود �سبب ًا يف الزيادة الهائلة يف النا لل�سنة الثالثة على التوايل.
واملعروف اأن الوزارة تولت اإدارة برنامج «البطاقات الذكية» الذي يهدف اإىل توجيه االإعانات احلكومية
نحو القطاعات االأك فق ًرا يف م�سر ،لكن النقاد الحظوا اأن ذلك اأعطى « 77يف املئة من اأعلى �سريحة
اإنفاق بطاقات ذكية متنحهم الدعم يف حني اأن  82يف املئة من الفقراء ال ي�ستفيدون من برنامج التاأمني
64
االجتماعي يف م�سر الذي يعاين من الف�ساد واالحتيال».
اإىل ذلك ،كانت وزارة االإنتاج احلربي تدخل اإىل القطاعات التي كانت تعمل فيها ا ً
أ�سال هيئات اقت�سادية
ع�سكرية اأخرى :بناء الطرق وحمطات معاجلة املياه ،والوحدات ال�سكنية ،واملرافق الريا�سية ،واملباين
االأخرى ،وامل�سروعات التنموية يف �سيناء (تقوم بها عادة هيئات الهند�سة واملياه يف القوات امل�سلحة)،
وعربات ومعدات ال�سكك احلديد ،واالألواح ال�سم�سية وغريها من معدات الطاقة املتجددة ،و�سخانات
ومربدات املاء وغريها من االأجهزة املنزلية ،واأجهزة الكومبيوتر املحمولة ،واأ�سطوانات الغاز ،واالأنابيب
وقطع الغيار الالزمة لل�سناعة البرتولية ،واالآالت الزراعية (تنتجها عادة الهيئة العربية للت�سنيع)،
وا�ست�سالح االأرا� س ي وال زراع ة احلقلية وال�سناعات الزراعية (وه ي ع ادة من اخت�سا�س الهيئة
الهند�سية يف القوات امل�سلحة وجهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية)( 65.بل ح�سلت ازدواجية يف العديد
66
من ال�سلع املدنية التي تنتجها �سركات وم�سانع وزارة االإنتاج احلربي نف�سها.
يف تعزيزٍ لهذا التوجه ،اأعلنت وزارة االإنتاج احلربي يف اأيار/مايو  2015اأنها تقوم بتاأ�سي�س �سركة
متخ�س�سة للقيام باالأ�سغال العامة وعقود ال�سراء (جرى اإطالقها يف اأواخر عام  2016ك�سركة االإنتاج
احلربي للم�سروعات واال�ست�سارات الهند�سية والتوريدات العامة) .من الناحية النظرية ،فاإن اإن�ساء جممع
خا�س بقطاع االإن�ساءات يزود الوزارة بالقدرة على تنفيذ م�سروعات البنية التحتية ال�سخمة وي�سمح لها
بتوجيه امل�ساعدة اخلارجية نحوها .اأما يف الواقع ،فاإن لدى ك ّل من القوات امل�سلحة وجهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية اأذرعها اخلا�سة الأعمال االإن�ساء والت�سييد ،وهي توا�سل العمل يف نف�س املجال 67.واإىل
جانب االزدواجية الوا�سحة يف هذا املجال ،واال�ست�سارات واملقاوالت ذات ال�سلة ،وا�ست�سالح االأرا�سي،
كان الغر�س من ال�سركة اجلديدة اأن تعمل يف القطاعات الطبية والعالقات العامة واالإعالنات والعقارات
وال�سياحة ،حيث كان للقوات امل�سلحة وجهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ح�سور قوي ا ً
أ�سال 68.وك�سف
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أي�سا على زراعة  69،000فدان بالنباتات
الع�سار يف اأوقات خمتلفة من عام  2017اأن وزارته تعمل ا ً
ّ
العطرية للت�سدير ،واإدارة ا ٍ
أرا�س زراعية مملوكة لالأوقاف االإ�سالمية يف الدلتا ،ومناق�سة تاأ�سي�س م�سروع
م�سرت مع م�ستثمرين اإماراتيني لزرع  20مليون نخلة على  92،000فدان جنوب الوادي ،ما يدلّ على ابتعاد
69
الوزارة عن ال�سناعة التحويلية ،باالإ�سافة اإىل تكرار جمال ن�ساط جهاز مل�سروعات اخلدمة الوطنية.
ثم اأ�ساف خالل عام  2019اأن وزارته توؤ�س�س �سركة ل�سناعة امل�ساعد (ما كان ا ً
أ�سال جهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية قد قام به قبل �سنوات) وتقيم امل�سروعات امل�سرتكة اجلديدة الإنتاج ال�سوب الزراعية
70
والتو�سيب وموانع الت�سريب (ما ك ّرر جمال ن�ساط جهاز مل�سروعات اخلدمة الوطنية مرة اأخرى).
االزدواجية لي�ست جديدة .يف غياب البيانات املف�سلة ،ي�سعب حتديد املدى الذي تتناف�س فيه وزارة
االإنتاج احلربي ب�سكل مبا�سر مع اجلهات الفاعلة االقت�سادية الع�سكرية االأخرى على العقود ،اأو ما اإذا
كان ذلك يوؤدي اإىل انخفا�س اأ�سعار ال�سلع واخلدمات التي تبيعها اإىل القطاعني العام واخلا�س اأو اإىل
عموم امل�ستهلكني امل�سريني .لكن جاءت املرحلة االأخرية من التو�سع والتنوع يف االإنتاج املدين للوزارة
ا�ستجاب ًة ب�سكل وا�سح حلملة الرئي�س ال�سي�سي لتوليد روافد الدخل وزيادتها .ويبدو اأن هذا يكمن وراء
جزء كبري من م�ساركة املوؤ�س�سة الع�سكرية يف مروحة متنامية من القطاعات االقت�سادية ،اإىل جانب
االعتقاد اأن حت�سني وفرة ال�سلع االأ�سا�سية باأ�سعار مي�سورة ي�سكّل و�سيلة لتعزيز دعم الطبقة الو�سطى
ودعم اال�ستقرار االجتماعي .كما اأنه يف�سر ملاذا ت�ستهدف اأذرع االقت�ساد الع�سكري الر�سمي املختلفة
القطاعات نف�سها ،مع اأن الرتكيز على قطاعات منف�سلة اأو متكاملة �سيكون جمد ًيا ومنطق ًّيا اأك من
الناحية التجارية.
الع�سار �سه ًوا عن القيود التي تعيق وزارة االإنتاج احلربي يف اآذار/مار�س  ،2018عندما
وقد ك�سف ّ
أرباحا يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،بعد اأن كان قد
اعرتف باأن �ست �سركات فقط من ع�سرين حققت ا ً
تفاخر بالطفرات الكبرية يف املبيعات 71.ومن املفرت�س اأن تكون تكاليف املواد اخلام والو�سيطة ،واالآالت
امل�ستوردة ،وقطع الغيار ،وعنا�سر االإنتاج االأخرى مثل الكهرباء والوقود ،قد ازدادت مبا يتنا�سب طرديا
مع الزيادات الهائلة املزعومة يف حجم النا  ،ما �سيح ّد بالتايل من �سايف الدخل .ويف حزيران/يونيو
أي�سا باأن �سركة وزارة االإنتاج احلربي للم�سروعات واال�ست�سارات الهند�سية والتوريدات
� ،2019سرح ا ً
العامة قد اأبرمت عقود ًا مع القطاع احلكومي بقيمة اإجمالية قدرها  15مليار جنيه م�سري (اأقل من
مليار دوالر) يف ال�سنوات الثال منذ اإن�سائها ،ولكن حقيقة ا ّأن هذه العقود ت�سمنت ا�سترياد �سلع مثل
 1500م�سعد للعا�سمة االإدارية اجلديدة تدل على اأن الكثري مما كانت تفعله الوزارة هو القيام بدور
الع�سار ،وبال اأي �سخرية وا�سحة ،باأن «منظومة
الو�سيط ال م�سنِّع ال�سلع واخلدمات 72.ومع ذلك ،تباهى ّ
73
االإنتاج احلربي متميزة وفريدة وال يوجد لها مثيل يف ال�سناعة امل�سرية».

مركز كارنيغي للشرق األوسط

85

الهي ة العربية للتصني  :ورشة الدولة
تك�سف الهيئة العربية للت�سنيع عن اأمناط م�سابهة لنمط وزارة االإنتاج احلربي .وهي الذراع الرئي�سة
الثانية لالقت�ساد الع�سكري الر�سمي من حيث تاريخ االإن�ساء والقدرة الت�سنيعية ولي�س من حيث امل�ساهمة
ال�سافية ،وقد جرى اإن�ساوؤها كم�سروع م�سرت مع اململكة العربية ال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة
ودولة قطر يف عام  1975براأ�سمال مبدئي قدره مليار دوالر 74.كان الهدف من اإن�ساء الهيئة تزويد الدول
امل�ساركة بدرجة من االكتفاء الذاتي يف املعدات الع�سكرية التقليدية ،وخف�س تكاليف الدفاع ،وبناء قاعدة
حتويلية وعلمية لل�سناعة العربية ،وتوليد ال�سادرات اإىل الدول العربية واالإ�سالمية 75.وقد ا�ستفادت
من القانون  43ال�سادر حديث ًا يف عام  1974والقانون رقم  111لعام  1975اللذين �سمحا للم�ستثمرين
العرب (على عك�س غريهم من االأجانب) بامتال العقارات ،ما مكّن بالتايل ال�سركات الع�سكرية من
تقد االأر�س والبنية التحتية كاأ�سهم( 76.الحقًا ،اأقامت وزارة االإنتاج احلربي ووزارة الدفاع م�سروعات
أي�سا ).وقد علّقت دول اخلليج م�ساركتها يف الهيئة بعد توقيع
م�سرتكة خا�سة بهما على هذا االأ�سا�س ا ً
م�سر معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل يف عام  ،1979ثم تخلّت عن ح�ستها التي بلغت قيمتها  1،8مليار دوالر
يف عام  ،1994تارك ًة املنظمة مملوكة بالكامل من قبل م�سر ،واإن كان و�سعها القانوين بقي كما هو اأي
77
«منظمة اإقليمية دولية متخ�س�سة».
تختلف الهيئة العربية للت�سنيع عن ال�سركات الع�سكرية االأخرى يف اأنّها م�سجلة كمنظمة دولية ،ويف اأن
رئي�س اجلمهورية وحماف البنك املركزي هما يف جمل�س اإدارتها 78.ولكنها ،ك�سائر ال�سناعة احلربية،
اأُعفيت منذ اإن�سائها من «جميع ال�سرائب والر�سوم» (مبا يف ذلك الر�سوم اجلمركية على ال واردات
وال�سرائب والر�سوم التي ُتفر�س عادة على ال�سادرات) .كما ُ�سمح لها بفتح ح�سابات بالعملة االأجنبية
يف اأي بنك تختاره يف م�سر اأو يف اخلارج ،وحتويل ودائعها مبختلف العمالت بحر ّية ،وهذه ميزة يف بلد
كان يط ّبق �سوابط �سارمة على حتويل العمالت حتى عام  79.2015وقد مدد مر�سوم رئا�سي اآخر يف عام
أي�سا باحل�سول على قرو�س
 1977مفعول االإعفاءات نف�سها لي�سمل ال�سركات التابعة للهيئة التي ُ�سمح لها ا ً
80
معفاة من الر�سوم وال�سرائب ،وكذلك جميع مو ّردي الهيئة واملقاولني معها من الباطن.
ووفقًا ملا ذكره الفريق حمدي وهيبه ،الذي تراأ�س الهيئة يف الفرتة بني اأعوام  2005و ،2012فاإن الهيئة
تخ�سع للمراجعة من قبل اجلهاز املركزي للمحا�سبات ،وال الأحكام قانون العمل  137لعام  1981وتعديالته
يف عام  81.2003كما اأن تعديل عام  2014على القانون رقم  89لعام  1998ب�ساأن املناق�سات والعرو�س،
منح الهيئة نف�س �سلطة وزارة الدفاع ووزارة االإنتاج احلربي يف منح العقود من دون مناق�سات ،وعلى
اأ�سا�س االأمر املبا�سر ،للموردين وللمقاولني من الباطن من اختيارها 82.ومتا�س ًيا مع جميع الهيئات
االقت�سادية الع�سكرية الفاعلة االأخرى ،فيحق للهيئة اأن حتتف باالأرباح ً
(بدال من حتويلها اإىل خزينة
الدولة) .ومثل وزارة االإنتاج احلربي ،ت ّدعي الهيئة اأنها تعيد ا�ستثمار جميع االأرباح يف ال�سركات التابعة
86
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لها 83.اإىل ذلكُ ،تعفى الهيئة من قانون ال�سحة وال�سالمة املن�سو�س عليه يف قانون العمل رقم  12لعام
84
 ،2003ما ي�سمح لها مبراقبة نف�سها بنف�سها.
تاألفت هيئة الت�سنيع العربية يف البداية من اأربعة م�سانع ع�سكرية نُقلت من وزارة االإنتاج احلربي ،ولكنها
85
مهند�سا.
منت اإىل ما جمموعه � 12سركة وم�سن ًعا وقوى عاملة ترتاوح بني  15و 17األفًا ،مبا يف ذلك 1250
ً
وقد ح�سلت الهيئة على ملكية كاملة مل�سروعني م�سرتكني تا ّأ�س�سا يف االأ�سل مع �سركة بريتي�س اأيرو�سباي�س
و�سركة رولز روي�س ،وهما ال�سركة العربية الربيطانية الديناميكية وال�سركة العربية الربيطانية للمحركات
يف عامي  1998و ،2009تارك ًة �سركة ثالثة هي االأمريكية العربية لل�سيارات ،مملوكة ب�سكل م�سرت مع
كراي�سلر 86.ويتاألّف معظم اإنتاجها احلربي من االإنتاج امل�سرت للمعدات غربية الت�سميم ،مبا يف ذلك
جتميعها 87.وبحلول عام  ،2006زعم وهيبة اأن  30يف املئة من االإنتاج احلربي يف الهيئة العربية للت�سنيع
يجري ت�سديره اإىل دول عربية ،مبتو�سط  20مليون دوالر �سنويا يف ال�سنتني ال�سابقتني 88.هذا ي�سري
اإىل حجم متوا�سع من اإنتاج املعدات الع�سكرية ،ولكن بعد �ست �سنوات ،اأعلن وهيبة اأن هيئة الت�سنيع
ربحا اإجماليا �سافيا بقيمة  475-470مليون جنيه م�سري ( 78مليون دوالر) على مبيعات
العربية حققت ً
املنتجات واخلدمات الع�سكرية واملدنية البالغة 3،4
مليارات جنيه ( 563مليون دوالر) يف العام -2011
 89.2012اأ ّما خلَف وهيبة ،الفريق عبد العزيز �سيف
كما جر م و ارة ا نتا
أرقاما اأقل يف ما يخ�س اإجمايل
الدين ،فقد اأعطى ا ً
الحربي ،كان الق زة في
االإنتاج ( 3مليارات جنيه) و�سايف االأرباح (حوايل
ا نتا والمبيعات ،بصورة كاملة
 220مليون جنيه) يف العام  ،2013-2012ولكن
تقريبا ،نتيجة ملة الهي ة العربية
90
هذا ال يزال ي�سري اإىل تدفق منتظم يف العمل.
2013

للتصني لل و بحصة أكبر من
عقود األشغال والمشتريات

ج اء االن ق الب الع�سكري يف متوز/يوليو
ليح ّول ال�سورة .فمنذ ذلك احلني ،راحت كيانات
العامة ،ما أد إل إ ا ة
القطاع العام و�سركات القطاع اخلا�س التي كانت
الموردين والمقاولين ا خرين.
ت�سعى عادة اإىل بناء عالقات مع جهات �سيا�سية
نافذة من اأجل �سمان العقود والو�سول اإىل االأ�سواق
يف كل حقبة رئا�سية ،تزيد من روابطها مع الهيئات
الع�سكرية كو�سيلة لتاأمني االأعمال .وقد ذكرت هيئة الت�سنيع العربية بعد ذلك اأنها فازت بعقود بلغ
جمموعها  965مليون دوالر (مبا يف ذلك  400مليون دوالر من املبيعات) و 855مليون دوالر (مبا يف ذلك
91
 760مليون دوالر من املبيعات) يف العامني  2015و 2016على التوايل.
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ً
مذهال مقارنة بالفرتات
وعلى الرغم من الرتاجع يف ال�سنة الثانية ،فقد اأظهرت هذه املعدالت منوا
ال�سابقة ،ولكنها تنجم عن اإدخال حت�سينات خمطط لها على الهيكل التنظيمي اأو تدريب املوظفني التي
كانت قد اأعلنت عنها �سابق ًا 92.باالأحرى ،وكما جرى مع وزارة االإنتاج احلربي ،كانت القفزة يف االإنتاج
واملبيعات ،ب�سورة كاملة تقري ًبا ،نتيجة حملة الهيئة للفوز بح�سة اأكرب من عقود االأ�سغال وامل�سرتيات
العامة ،ما اأدى اإىل اإزاحة املوردين واملقاولني االآخرين .افتخر �سيف الدين مرا ًرا وتكرا ًرا بالعمل مع
العديد من الوزارات واجلامعات احلكومية .وتوؤكد التقارير ال�سنوية ال�سادرة عن الهيئة والتحديثات
الدورية للم�سروعات ب�سكل ال لب�س فيه اأن هذه الكيانات توؤمن اجلزء االأكرب من عقود الهيئة ومبيعاتها
اإىل حد كبري .وقد يف�سر ما �سبق ا ّدعاء م�سادر حكومية جمهولة باأن الهيئة زادت مبيعاتها اإىل  500مليون
93
دوالر يف الن�سف الثاين من عام  ،2017بزيادة قدرها  7يف املئة مقارن ًة يف الن�سف االأول من ال�سنة.
تدل �ساآلة �سادرات هيئة الت�سنيع العربية على اتكالها على �سمان العقود من القطاع العام امل�سري،
اإذ بلغت قيمة ت�سديرها جمرد  2،9مليوين دوالر يف عام  ،2015ثم  18،5مليون دوالر فقط يف عام
عاما على ن�ساأتها 94.كان من املتوقع اأن ي وؤ ّدي عقد يف عام  2016لتزويد
 ،2016اأي بعد اأك من ً 40
باك�ستان باثنتي ع�سرة طائرة تدريب �سينية من طراز « 8-بي» ( )K-8Pيتم جتميعها وت�سنيعها جزئي ًا
عموما غري قادرة على زيادة حجم
مبوجب ترخي�س يف م�سر ،اإىل حت�سني هذه االأرقام ،لكن الهيئة كانت ً
الت�سدير اأو اإدامته .وكان اال�ستثناء الرئي�س هو جناحها يف ت�سدير ما جمموعه  745ناقلة جند مدرعة
من طرازي الفهد والوليد اإىل �سبع دول عربية واأفريقية ،ولكن حتى هذا كان متوا�سع ًا ن�سبي ًا عندما ناأخذ
يف االعتبار اأن اإجمايل تكاليف االإنتاج كان حوايل  3،725مليارات جنيه م�سري ( 600مليون دوالر) على
امتداد ثالثة عقود من بداية الت�سديرات 95.هذه النتائج تدح�س التفاخر بنجاح هيئة الت�سنيع العربية
يف «جلب العملة ال�سعبة مل�ساعدة االقت�ساد الوطني» .على العك�س ،لقد ا�ستخدمت الهيئة العملة ال�سعبة
ال�سترياد ال�سلع الو�سيطة ُورزَم مك ِّونات التجميع واآالت االإنتاج.

البح

والتطوير المعوق

مع اأن وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع قامتا بال �سك بخطوات وا�سعة يف اكت�ساب الدراية
التقنية يف االإنتاج والتكنولوجيا ،فاإن تبجحهما والبالغات املبهرة يف و�سائل االإعالم امل�سرية حتتوي على
مبالغات كبرية .فقد و�سف �سيف الدين الهيئة باأنها «قلعة» مهمة يف ال�سناعة امل�سرية ،وذلك بعدما
اأ�سبح رئي�سها يف عام  ،2012فيما احتفل الع�سار بالذكرى ال�سنوية الثالثة وال�ستني لوزارة االإنتاج احلربي
يف عام  2017باالإعالن عن ا ّأن «هدفها االأكرب» هو «حتقيق منظومة دفاعية م�سرية  100يف املئة» 96.لكن
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اأوجه الق�سور اخلطرية يف قدرة ال�سناعة احلربية على البحث والتطوير ،التي تعترب حا�سمة يف ا�ستيعاب
التكنولوجيا واملعرفة اخلارجية وحتويلها اإىل اإنتاج حملي ،ح ّدت من تاأثريها االقت�سادي اإىل حد كبري.
ويف منت�سف الت�سعينيات ،توقع �ستيفن غوتوفي�سكي ،الذي كان يعمل عندها يف مكتب الدرا�سات الع�سكرية
اخلارجية للجي�س االأمريكي« ،احتمال اأن يرتاجع قطاع االإنتاج احلربي امل�سري يف ال�سنوات املقبلة.
فم�سر تعاين من اإنتاجية منخف�سة ،ومن نق�س يف التمويل الكايف ونق�س يف االأ�سواق اخلارجية» .وقد
تبني اأن توقعاته عن الرتاجع خاطئة ،لكن بقية نقده كانت دقيقة:
ت�سجع ال�سناعات الع�سكرية يف م�سر على تعزيز ال واردات اأو ا�ستدامة عوائد
الت�سدير .وقد اأثبتت املنافع التكنولوجية التي حققتها امل�سروعات ال�سناعية الع�سكرية
للقوات امل�سلحة هام�سية بالن�سبة اإىل التطورات االقت�سادية يف م�سر .ففي حني تقوم
م�سر بتجميع ن ُُظم اأ�سلحة ع�سكرية متطورة ،فاإن ال�سركات الغربية هي التي تقوم بتوفري
رزما ﻣﻦ املك ِّونات للتجميع .اأما
املن�ساآت على اأ�سا�س «ت�سليم املفتاح» ،اإذ يتلقى امل�سريون ً
التكنولوجيا املعنية فاإن ال�سريك الغربي هو الذي ي�سيطر عليها عن كثب .ومن هنا ،فاإنه
يتم احل�سول اإ ّال على القليل من التكنولوجيا التي من �ساأنها اأن ت�سمح بتطوير نظم
م�سرية م�ستقلة .بالن�سبة اإىل م�سرُ ،تعد التكنولوجيا لغ ًزا مهما ،فاجلهود ال�سناعية يف
جمال التكنولوجيا املتقدمة تتطلب كثافة راأ�س املال .غري اأن م�سر لديها اقت�ساد بعمالة
97
كثيفة وراأ�س مال �سحيح.
وا�ستنا ًدا اإىل روؤي ة م�سوؤويل دف اع اأمريكيني ،ق ّدر عاملا ال�سيا�سة روب رت �سربينغبورغ وكليمنت مور
هرني بعد ب�سع �سنوات اأن «كث ًريا من جهود ]ال�سناعة احلربية امل�سرية[ يف جمال الت�سنيع ،اإن
يكن معظمها ،يبدو كم�ستقات مبا�سرة من التكنولوجيا الع�سكرية املتدنية ن�سب ًّيا 98.ونظ ًرا اإىل اأن القيمة
االأ�سا�سية لل�سناعات احلربية املحلية بالن�سبة لالأمن القومي تكمن يف اإ�سهامها يف قدرة الدول على
التكيف الع�سكري ،فاإن عدم كفاية اال�ستثمار يف البحث والتطوير يعك�س اإما عدم كفاءة مديريها والقادة
ً 99
ال�سيا�سيني ،اأو عدم التزامهم اإدامة �سناعة حربي ٍة قدير ٍة حقا.
لقد اأق ّر قادة ال�سناعة احلربية امل�سرية مرا ًرا ب�سرورة اال�ستثمار يف البحث والتطوير .ففي عام ،2010
ذكر م�سعل اأن وزارته تعاونت مع «جميع اجلامعات امل�سرية الإقامة مركز بحث وامتياز علمي خلدمة
ال�سناعة الدفاعية» .ويف مقابالت اأخرى ،اأو�سح اأن وحدات البحث والتطوير يف جميع م�سانع وزارة
االإنتاج احلربي و�سركاتها ُجمعت يف عام  2005يف مركز واحد جديد لالمتياز العلمي بتكلفة تبلغ 200
مليون جنيه م�سري ( 35مليون دوالر) ،واأنها �ستبد أا الت�سغيل يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  100.2011ومن
ً
متو�سطا ،وكلية
ومعهدا
ناحية اأخرى ،جرى تاأ�سي�س جم ّمع متكامل للتكنولوجيا ي�سمل مدر�سة ثانوية فنية،
ً
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تكنولوجيا ت�سم  180طالب ماج�ستري و 40طالب دكتوراه ،كما جرى تدريب « 300مهند�س وكيميائي»
�سنوي ًا 101.بدورها ،لدى الهيئة العربية للت�سنيع املعهد العربي للتكنولوجيا املتقدمة ومركزان تقول عنهما
اإنهما يطوران القدرات يف جماالت االإدارة والهند�سة والتكنولوجيا واأنظمة املعلومات واللغات .ولكن ،يف
جميع هذه االأحوال ،يبدو اأن الرتكيز هو على اكت�ساب مهارات فنية �سيقة من اأجل تطبيقات حمدودة،
102
ولي�س على خلق منا موؤ�س�سي تفاعلي لالبتكار التكنولوجي والتجاري.
بدا اأن حمدي وهيبة ،رئي�س الهيئة العربية للت�سنيع يف حينه ،قد اأدر عدم وجود بحث وتطوير باملعنى
احلقيقي عندما علّق يف عام ً 2009
قائال ا ّإن «م�سر تعي�س يف غيبوبة �سناعية كربى ...فاإن م�سر تفتقد
وجود الت�سميمات يف  99يف املئة من ال�سناعات ،مبا فيها اإبرة وابور اجلاز وحنفية امليه والوالعة،
وكل املنتجات املتوافرة يف ال�سوق ت�سميم اأجنبي» 103.ويبدو اأن ا�ستح�ساره خطا ًبا �سه ًريا جلمال عبد
النا�سر يف عام  ،1962ت�س ّور فيه م�سر ت�سنّع كل �سيء من «االإبرة اإىل ال�سارو » ،اإمنا ا�ستهدف تقد
الهيئة بو�سفها ا�ستثنا ًء كانت تقود الطريق بف�سل قدرة حقيقية على البحث والتطوير 104.لكن املحلّلة
�سارة ت�ساي�س وجدت اأدلة قليلة على ذلك ،عندما زارت م�سنع الهيئة الذي ينتج االإلكرتونيات واالأجهزة
الكهربائية اال�ستهالكية يف عام  ،2013فالحظت:
]امل�سنع[ يقوم فقط بتجميع مكونات �سينية منخف�سة اجلودة ملنتجات وا�سح اأنّها ذات
معايري اأقل من معايري البدائل املتوفرة ب�سهولة مثل «�سوين» اأو «�سام�سونغ» .و يتم بيع
جمموعته من اأجهزة الكمبيوتر (التي توقف اإنتاجها منذ الثورة ] يف  ) [2011اإال للوزارات
�سخ�سا على
احلكومية .ويف الوقت احلايل ،يركّز ق�سم البحث والتطوير املكون من 12
ً
وحدات التحكم الكهربائية يف م�سروع حمتمل الإ�ساءة ال�سوارع ]بالطاقة[ ال�سم�سية الذي
أي�سا امل�سرتين احلكوميني .هذا الق�سم ،حتى وفقًا الأحد ]مهند�سيه[  ،ال يولّد
ي�ستهدف ا ً
اأي ابتكار .وكان يتناوب على الق�سم مهند�سون �سباب يجري تعيينهم فو ًرا بعد اإنهائهم
الدرا�سة ،وهم يف طريقهم اإىل وظائف ذات رواتب اأعلى يف القطاع اخلا�س ،وذلك على
105
االأقل حتى منت�سف العقد االأول من القرن احلايل ،وفق ًا ملهند�س اآخر.
نتيجة لذلك ،واجهت الهيئة العربية للت�سنيع ووزارة االإنتاج احلربي املتاعب يف حماولتهما رفع ن�سبة
املحتوى املحلي يف املنتجات التي يتم جتميعها مبوجب ترخي�س اأجنبي .وتعد هذه و�سيل ًة ماألوفة يف
جميع اأنحاء العا للح�سول على التكنولوجيا واملعرفة االإنتاجية ،وطريقًا اإىل اإ�سافة القيمة وحتفيز
ال�سناعات املغذية املحلية ،غري اأن معدالت النمو البطيئة يف املحتوى املحلي تك�سف عن عدم كفاية قدرة
البحث والتطوير وحتد من العوائد االقت�سادية .اإن ناقلة اجلند املدرعة« ،الوليد» ،وخليفتها« ،الفهد»
تعطيان املثال :كلتاهما كانتا مبنيتني على ت�ساميم اأملانية واأُنتجتا يف م�سر مبوجب ترخي�س (بدء ًا من
عاما لكي ينتقل املحتوى املحلي يف ناقلة
عام  1960للوليد و 1985للفهد) ،لكن االأمر ا�ستغرق ثالثني ً
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الفهد من الن�سبة االأولية  25يف املئة اإىل  68يف املئة 106.االأمر نف�سه ينطبق على �سيارة اجليب «ج)J8( »8
التي يتم اإنتاجها يف م�سر منذ اأواخر  2008بتجميع مك ّونات قدمتها �سركة كراي�سلر االأمريكية :كانت
ال�سركة العربية االأمريكية التابعة للهيئة العربية للت�سنيع تقوم بتجميع مناذج مدنية وع�سكرية لها منذ
107
عام  ،1978ولكن ُاعلن يف �سهر ني�سان/اأبريل  2017ا ّأن حمتواها املحلي ال يزال بن�سبة  45يف املئة فقط.
(M1-A1

وقد تاأثر باملثل االإنتاج املرخ�س منذ عام  1992للدبابة القتالية الرئي�سة «م1-اأ 1اأبرامز»
 )Abramsاالأمريكية الت�سميم ،والتي كان م�سوؤولو الدفاع امل�سريون يفتخرون بها ب�سكل خا�س .منذ
اإن�سائه� ،سنّع م�سنع الدبابات  ،200التابع لوزارة االإنتاج احلربي واملخ�س�س لهذا الغر�س ،حوايل 40
يف املئة من مكونات اأول  555دبابة م 1كانت م�سمولة باالتفاقية االأ�سلية ،يف حني ا�سترياد  60يف املئة
تقدما يف العا مث ًريا
منها 108.كان هذا امل�ستوى من املحتوى املحلي يف واحدة من اأك املركبات القتالية ً
لالإعجاب .وقد وعد م�سعل بزيادة هذه الن�سبة اإىل  90يف املئة بحلول عام  ،2011وزعم اأنها بلغت  95يف
�سحيحا فقط بالن�سبة اإىل مكونات حمددة
املئة بحلول ت�سرين االأول/اأكتوبر  .2011ومع ذلك ،كان هذا
ً
مثل الهيكل ،وحتى ذا يتحقق �سوى يف عام  109.2015ويف ما يعك�س هذه الق�سورات ،فاإن االإنتاج
امل�سرت يف الواقع «زاد ب�سكل كبري من كلفة الوحدة بالن�سبة اإىل الدبابات وغريها من املعدات امل�سنعة
ب�سكل م�سرت » ،وفقًا ملكتب املحا�سبة العامة يف الواليات الذي كان يق ّيم الربنامج ب�سكل روتيني يف اأواخر
الت�سعينيات واأوائل االألفية الثالثة 110.اإىل ذلك ،كان امل�سنع  200الذي يجمع دبابة م 1ي�ستخدم اأعدا ًدا
كبرية من العاملني ويقاوم �سغوط ال�سركة امل�سنعة االأمريكية «جرنال موتورز» لكي يخف�س قوته العاملة
من  6000اإىل  ،1200مع اأن امل�سوؤولني االأمريكيني قد ق ّدروا يف البداية اأنه ال يحتاج �سوى  ،200لي�ستقر
111
عددهم نهاية على  4000موظف ،لينخف�سوا بعد ذلك اإىل  2500مع اقرتاب انتهاء االإنتاج عام .2018
ويبدو اأن ال�سركات الع�سكرية امل�سرية ا�ستثمرت يف زيادة املحتوى املحلي ويف احل�سول على التكنولوجيا
وو�سائل االإنتاج للقيام بذلك حني ات�سل االأمر باملعدات القتالية الرفيعة امل�ستوى والتي تعزز القدرة
اال�سرتاتيجية للقوات امل�سلحة ومكانتها .اإىل ذلك ،يعك�س االإ�سرار على احلفا على االإنتاج امل�سرت
لدبابة م 1اأم ًال يف ا�ستخدام ذلك منطلقًا للت�سدير .يف هذه االأثناء ،يجري ا�ستخدام م�سنع الدبابات
لرتقية النماذج ال�سابقة من دبابات م 1اأ 112.1وهذا اأمر منطقي ،لكن حمدوديات قاعدة البحث والتطوير
االأ�سا�سية تفر�س �سقفًا على ذلك وعلى اجلهود االأخ رى مثل تلك اخلا�سة بالوحدة  1703يف اإدارة
املخابرات احلربية واال�ستطالع التابعة لوزارة الدفاع ،وهي وحدة تعمل على ا�ستكمال نقل التكنولوجيا
الع�سكرية من خالل احل�سول على معدات ُيجري لها هند�س ًة عك�سية من قبل مركز البحث التكنولوجي
ويتبني جل ّي ًا من مراجعة املعدات الع�سكرية املعلنة على
والت�سميم والتطوير التابع لوزارة الدفاعّ 113.
موقعي وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع اأنها ال حتتوي �سوى على التكنولوجيا املتقادمة؛ اإن
اال�ستثناء الوحيد هو رزم جتميع الدبابة م اأ  ،غري اأن حتى هذه اعتربها جهاز تعاون االأمن الدفاعي التابع
لوزارة الدفاع االأمريكية يف عام  2015اأنه من بني ٍ
عدد من «النظم االأقدم اأو املتقادمة اأو املُن َتجة من ق َبل
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اأطراف ثالثة» يف حيازة القوات امل�سلحة امل�سرية التي «ينبغي انتقالها خارج نطاق ]امل�ساعدة الع�سكرية
114
اخلارجية االأمريكية[ اأو اإنهاوؤها».
يف املقابل ،تعترب العاملة ال�سيا�سية �سانا مار�سال
إن عف قاعدة البح والتطوير اأن ال�سناعة احلربية امل�سرية ق ام ت ب�سعي
حثيث وراء نقل التكنولوجيا من االأطراف الثالثة
في مصر لم يتسب في
من خالل االإنتاج امل�سرت واتفاقيات الت�سنيع
العرقلة الشديدة الستيعاب املرخ�سة اإما مبا�سرة من �سركات الدفاع االأجنبية
التكنولوجيا الجديدة فحس  ،اأو من خالل �سركات اأجنبية و�سيطة مو ِّردة ،وذلك
وبالتالي من التكي ات أو منذ اأوائل العقد االأول من القرن احلايل 115.وهذا
االبتكارات المحلية الهامة ،بل الطريق اإىل التكنولوجيا املتقدمة واع د اأك ،
لكن �سجل القطاع �سعيف يف هذا ال�سدد :بعد
ّد أيضا من القيمة المضافة اأك من اأربعة عقود من ت�سكيل الهيئة العربية
من خالل إجراء عمليات الصيانة للت�سنيع م�سروعات م�سرتكة م ع العديد من
وا صال والتحدي في مصر .م�سنعي االأ�سلحة الغربيني الرئي�سني وح وايل
ثالثة عقود منذ بدء اإنتاج خط جتميع الدبابات
ارتفاعا ن�سبيا
م ،1يرتفع املحتوى املحلي اإال
ً
ً
قليال يف املتو�سط .بالفعل ،اإن �سعف قاعدة البحث والتطوير يف م�سر يت�سبب يف العرقلة ال�سديدة
ال�ستيعاب التكنولوجيا اجلديدة فح�سب ،وبالتايل منع التكيفات اأو االبتكارات املحلية الهامة ،بل ح ّد
أي�سا من القيمة امل�سافة من خالل اإجراء عمليات ال�سيانة واالإ�سالح والتحديث يف م�سر .لذلك قد
ا ً
ً
ارتباطا بنقل التكنولوجيا والدراية الفنية ،بل
يكون الدافع وراء بناء العالقات مع ال�سركات االأجنبية اأقل
يتعلق اأك با�ستثمار اأموال الوزارة يف اخلارج بهدف تاأمني م�سادر الدخل من االأرباح واحل�سول على
ح�س�س خارج م�سر.
ومن االأمثلة على ذلك االتفاق مع اليونان بالتربع ب  92مركبة قتال للم�ساة م�ستعملة من طراز «بي م بي 1

اأ  )BMP 1A1( »1اإىل القوات امل�سلحة امل�سرية يف اأواخر عام  .2018حيث اتفق اأن تقوم م�سر بتمويل
اإجراء التفتي�س الفني والتحديث على املركبات يف امل�سانع اليونانية بد ًال من القيام بهذه املهام بنف�سها.
عالوة على ذلك ،اللجوء اإىل هذه ال�سفقة بد ًال من حتديث  205مركبات بي م بي  1املوجودة اأ�س ًال
يف م�ستودعات القوات امل�سلحة امل�سرية 116.وباملثل ،عندما ا�ستحوذت وزارة الدفاع على اأ�سطول من
الطائرات ال�سينية بدون طيار متو�سطة احلجم من طراز «ونغ لونغ» ( )Wing Loongيف العام ،2017
قام مقاولو ال�سناعة احلربية يف االإمارات العربية املتحدة بتعديل اأنظمة االت�ساالت واملراقبة وحتديد
االأهداف لتتكيف مع احتياجات القوات امل�سلحة امل�سرية 117.وكان وهيبة قد اأعلن �سابقًا اأن الهيئة العربية
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للت�سنيع كانت ُتنتج  12مركبة جوية �سينية ال�سنع بدون طيار من طراز « أا �س ن –  )ASN 209( »209يف
118
لكن ا ّدعاءه ا ّأن املحتوى املحلي يف �سنعها بلغ  99.5يف املئة يتم اإثباته.
العام ّ ،2012
كما َتظهر املحدوديات احلقيقية يف التاأخري املتكرر يف اإطالق م�سروعات االإنتاج اجلديدة ويف ت�سليمها.
فعلى �سبيل املثال ،مرت ت�سع �سنوات بني طلب اأويل بت�سليم  120طائرة تدريب من «طراز –8اإ» (K-
 )8Eوبدء جتميع الطائرات االأربعني االأخرية منها يف م�سر با�ستخدام مك ّونات وفرتها �سركة �سناعة
الطريان ال�سينية «هونغدو» امل ِّوردة يف عام  119.2008ويف اأعقاب قرار الواليات املتحدة يف عام 2013
اإعادة تخ�سي�س اأموال امل�ساعدة الع�سكرية اخلارجية بعيد ًا من نظم االأ�سلحة الرئي�سة ،مثل دبابة م1
وطائرة ف 16املقاتلة ،اأظهرت وزارة االإنتاج احلربي مرة اأخرى حتيزها نحو التكنولوجيا الع�سكرية
الثقيلة من خالل التفاو�س مع ال�سركة الرو�سية «اأورال فاغون زافود» يف عام  2017على جتميع 500-400
120
أي�سا يتحقق).
دبابة قتالية رئي�سة طراز «ت »-90وت�سنيعها جزئيا يف م�سر (االأمر الذي ا ً
�سن حملة لرت�سيخ
الع�سار على ّ
يردع الق�سور يف االإجناز يف ال�سناعة احلربية من عزمية الوزير ّ
مكانتها الدولية .وعر�س اإنتاج ال وزارة الع�سكري يف معر�س «اإيدك�س» الدويل للدفاع يف اأبو ظبي يف
�سباط/فرباير ،2017وكانت هذه اأول م�ساركة للوزارة يف حد مماثل منذ اأك من ع�سر �سنوات ،وكاأنه
ي�ستجيب للنقد املت�سمن يف الورقة البحثية لوكالة املخابرات املركزية االأمريكية يف عام  1985املذكورة
�سابقًا ،حول االفتقار اإىل عملية فعالة جلمع املعلومات ولتنظيم ت�سويق ال�سادرات من قبل وزارة االإنتاج
احلربي 121.ويف كانون االأول/دي�سمرب  ،2018افتتح اأول معر�س يف م�سر للدفاع (اإيدك�س) ،بغية اإنعا�س
122
الطلبات على منتجات ال�سناعة احلربية.
ا�ستحقت تلك اجلهود الثناء ،اإال اأن الت�سويق مقيد ب�سعف القدرة التناف�سية للمنتجات احلربية امل�سرية
يف االأ�سواق العاملية .ومن اأبرز املنتجات املعرو�سة يف «اإيدك�س» حت�سينات على ناقالت اجلند املدرعة
طرازي «فهد» و»مت�ساح» ،ا�ستنا ًدا اإىل تعديالت على املركبات االأملانية واالأوكرانية ،والنماذج االأولية
من
ّ
من املركبات «اإ�س تي –  )ST-100( »100و»اإ�س تي –  ،)ST-500( »500املطورة حتت رعاية «جمموعة
ماراتون الدولية املتحدة للتكنولوجيا» يف جنوب اأفريقيا 123.عكَ�ست العربة مت�ساح دخول جممع ال�سناعات
الهند�سية التابع الإدارة املركبات يف القوات امل�سلحة امل�سرية كمنتج حربي ثانوي جديد اإىل القطاع:
فقد تد�سينه يف اأيار/مايو  ،2015وي�سم ع�سرة م�سانع تنتج كل �سيء بد ًءا من قطع غيار ال�سيارات
(اأنابيب العادم ،وامل�س ّعات احلرارية ،الرادياتر ،واالأجزاء املطاطية غري املعدنية ،ومقاعد االإ�سفنج ،و
124
«اأول بطارية م�سرية ال�سنع بالكامل») ً
و�سوال اإىل ناقالت الدبابات م  / 1اأ .1
ي�سكل معر�س «اإيدك�س» بو�سوح عالمة اإطالق م�سر كم�س ّدر لالأ�سلحة .فقد جرى االتفاق على بيع
 19ناقلة فهد اإىل بوروندي يف اآذار/مار�س  ،2019لكن يتم تاأكيد اأي طلبات اأخرى من اأي من هذه
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املركبات ،حتى من ق َبل القوات امل�سلحة التي ا�ستمرت بد ًال من ذلك يف ا�ستخدام املركبات املحمية �سد
االألغام املقدمة من قبل الواليات املتحدة �سمن برنامج «املواد الدفاعية الفائ�سة» منذ عام .2015
باملقابل اأثبت «اإيدك�س» اأنه فر�سة ت�سويقية ل�سركات الدفاع االأجنبية الإبرام جمموعة متنوعة من العقود
126
مع القوات امل�سلحة امل�سرية.
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بصماتنا في كل منزل :
المتاع المريرة ل نتا المدني
ال تقل ال�سناعة الع�سكرية امل�سرية طموح ًا يف ما يتعلّق باإنتاجها املدين .وهذا ي�سمل مروحة وا�سعة من
ال�سلع اجلاهزة والو�سيطة اخلا�سة باملنازل ،واملوؤ�س�سات املالية ،والزراعة ،وال�سناعة ،واال�ستخدامات
البيئية :اأدوات املطبخ ،واآالت الغ�سيل ،والثالجات ،واأجهزة التلفزة ،وم�ستقبالت التلفاز ،واحلوا�سيب
النقالة ،وعدادات املاء والكهرباء ،ومر�سحات املاء (الفالتر) ،واملربدات ،ومكيفات الهواء ،ووحدات
التدفئة واالإ�ساءة ،وا�سطوانات ّ
ومنظمات غاز الطبخ ،واالأثا اخل�سبي ،ومعدات امل�ست�سفيات ،واحلقن
غري القابلة الإع ادة اال�ستعمال ،واالأدوي ة واملذيبات ،وعربات اإطفاء احلرائق و�سيارات االإ�سعاف،
اﻟ ﻞ
اﻟ ﻞ 5
سي
ت
مسار
مسار ت سي
و ارة الدفاع

1950

مال
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2019-1949
الشركات العسكرية،
الشركات العسكرية2019-1949 ،
جها مشروعات الخدمة الوطنية

1960

1970

1980

الهي ة العربية للتصني

و ارة ا نتا الحربي

2000

1990

ﺟﺰءا ﻣﻦ وزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ،
ً

ات :ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻤ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  1975ﻓﻲ اﻷﺳﺎ
ﻟﻜﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة.
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .1954
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2010

2019

و�ساحنات القمامة ،و�سا�سات ومقاعد الريا�سة ،واالأقرا�س التعليمية ،واملبيدات ،واأنابيب املاء ،واالآالت
ربد ،ومتفجرات
الزراعية وم�ستوعبات التخزين ،ونظم الري باالنتقال االأفقي ،و�ساحنات الطعام امل ّ
البناء ،ووحدات ت�سفية وحتلية املياه ،والدهان ،واإعادة تدوير الف�سالت الزراعية وحمطات معاجلة
املياه ،ومعدات الطاقة املتجددة 127.كما تق ّدم ال�سناعة الع�سكرية اخلدمات املدنية مبا يف ذلك التعاقد
واالإن�ساءات ،والتوريد واال�سترياد ،وتركيب وترقية تكنولوجيا املعلومات ونظم الر�سد للموؤ�س�سات العامة،
والتدريب التقني.
ال عجب بعد كل ذلك اأن ُيفاخر مدير اأحد م�سانع وزارة االإنتاج احلربي باأن «ب�سماتنا ُمنت�سرة يف كل
منزل يف م�سر» 128.بيد اأن الق�سور يف االإنتاج الع�سكري لل�سناعة الع�سكرية ميكن اأن يكون حتى اأك
اأهمية من اإنتاجها املدين .هناُ ،تنحى الالئمة جزئي ًا على البلبة واالرتبا الكامنني يف املربرات الر�سمية
الإنتاج ال�سلع واخلدمات املدنية .فقد اأعلن امل�سوؤولون النافذون مرار ًا وتكرار ًا اأن ال�سناعة الع�سكرية
ال تفعل �سي ًئا �سوى اإعادة توجيه النا الفائ�س عن حاجات القوات امل�سلحة اإىل االأ�سواق املدنية ،واأنها
تفعل ذلك عرب ا�ستخدام ال�سعة الفائ�سة ،وك�سر االحتكارات ،واإع ادة اال�ستقرار اإىل اأ�سعار ال�سلع
«اال�سرتاتيجية» ،وتقلي�س ال واردات ،وتوفري االحتياطي من العمالت ال�سعبة ،وامل�ساهمة يف التنمية
االجتماعية واالقت�سادية ويف النا املحلي االإجمايل ،وبالتحديد يف خطط الدولة للتنمية القومية ،االأمر
الذي ي�ساعد على اإ�سالح االقت�ساد ودعم القطاع اخلا�س.
متجان�سا مع البع�س االآخ ر ،لكن معظمها
ميكن من الناحية النظرية اأن يكون بع�س هذه االأه داف
ً
متناق�س يف الواقع .على �سبيل املثال ،فاإن الق�سور يف ا�ستعمال ال�سعة ال�سناعية الع�سكرية حاد ،ومع ذلك
كانت وزارة االإنتاج احلربي على وجه اخل�سو�س
تتح ّر على م�سار تو�سعي منذ �سنوات عدة ،ما
اأ� س اف خطوط االإن ت اج ،وامل�سانع ،وال�سركات
أن القصور في االنتا
اجلديدة اإىل مل ّفها يف اإطار موا�سلة ا�سرتاتيجية
العسكري للصناعة الحربية
التو�سع 129.واحل ال اأن
ّ
الع�س ار ال داع ي ة اإىل ّ
يمكن أن يكون ت أكثر
غالبية القطاعات االقت�سادية التي تن�سط فيها
أهمية من انتاجها المدني.
الهيئات الع�سكرية ،اإذا نقل جميعها ،ال تعاين
احتكا ًرا للقطاع اخلا�س يتطلّب التفكيك .وي�ساف
اإىل ذل ك اأن تنظيم االأ� س واق واالأ� س ع ار هو من
اخت�سا�س وزارات احلكومة واإدارات الدولة املتخ�س�سة ،كما اأن التطمينات الع�سكرية بعدم التناف�س
مع القطاع اخلا�س تنفيها الت�سريحات الع�سكرية املقابلة ب�سرورة التناف�س بهدف خف�س االأ�سعار.
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والواقع اأن قادة ال�سناعة الع�سكرية يدلون بخطابات مت�ساربة حيال هدفهم وم�ساهمتهم الرئي�سة.
الع�سار يف العام  2017باأنه من ال�سعب زيادة النا املدين باملقارنة مع الع�سكري «بفعل
فقد ا�ستكى ّ
العديد من التحديات التي ت�سمل ،على �سبيل املثال ،التناف�س وال واردات» ،لكنه اأكّد مع ذلك بعد �سنة
واحدة اأنه «اإذا ما اأنتجنا �سل ًعا ع�سكرية فقط فلن نحقق مردو ًدا اقت�ساديا» 130.كما اأكد الفريق عبد
املنعم بيومي الرتا�س ،الذي اأ�سبح رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العربية للت�سنيع يف اآب/اأغ�سط�س ،2017
اأن توفري احتياجات «رفيعة النوعية» للقوات امل�سلحة هو هدف الهيئة الرئي�س ولي�س ح�سد االأرباح،
وهو اأم ر غري مقنع نظر ًا اإىل اإق الع الهيئة عن برامج اإنتاجها الع�سكري ذي التكنولوجيا املتط ّورة
ال�سابقة ،وتقادم املحتوى التكنولوجي ملا تبقى من منتوجها الع�سكري 131.مثل هذه البيانات تقفز فوق
132
احلقيقة باأن  60يف املئة على االأقل من االإنتاج هو مدين ،وفق اأرقام يق ّدمها قادة هذا القطاع نف�سه.
الح ا

عل

الجي

الصناعي العسكري :استنسا الما ي

تنبثق كل هذه التناق�سات من م�سادر متعددة ،اأهمها اأن ال�سناعة احلربية ،بكونها جي ًبا حمميا ،ورثت
املرت�سخة،
«املوؤ�س�سات ،والهيكلية املوؤ�س�سية ،واأطر ال�سيا�سة العامة ،واأمناط االإنتاج والتنظيم ،وامل�سالح ّ
وعادات التفكري والعمل» التي كانت خ�سي�سة ُجل االقت�ساد منذ حقبة نا�سر ،كما اأو�سح مدير البنك
الدويل ال�سابق ل�سوؤون م�سر خالد اإكرام يف تقييمه للقطاعات االإنتاجية والبنى التحتية يف البالد 133.وهذا
أي�سا ،جزئ ًيا ،احتفا ال�سناعة احلربية باحتياطي راأ�س املال من املعدات واملن�ساآت الذي ت�سكّل
يعني ا ً
أ�سا�سا من خالل ا�ستثمارات �سابقة ،على غرار جممع احلديد وال�سلب ال�سخم وم�سنع جتميع ال�سيارات
ا ً
اللذين اأقيما يف اأواخر اخلم�سينيات وح ُو ّال جزئي ًا
اإىل االإن ت اج الع�سكري بهدف ا�ستخدام ال�سعة
ال تزال الصناعة الحربية مرتبطة الفائ�سة ،اأو م�سنع الطائرات الذي اأعيد توجيهه
134
باستراتيجية التصني ل الل الإنتاج ال�سلع اال�ستهالكية املدنية.
محل الواردات التي ُط ّبق

عالوة على كل ذلك ،ال تزال ال�سناعة احلربية
في خمسينيات وستينيات مرتبطة با�سرتاتيجية الت�سنيع ل الإحالل حمل
القرن الما ي ،وإن بشكل الواردات التي ُط ّبقت يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
مشو ومقلص .من القرن املا�سي ،واإن ب�سكل م�س ّوه ومقل�س.
ّ
وباالإ�سافة اإىل اال�ستثمار يف م�سروعات ت�سنيعية
يف قطاعات ُمنتقاة حتميها التعرفات اجلمركية
املرتفعة ( كالكيماويات الو�سيطة ،واالأ�سمدة ،واالإ�سمنت ،وال�سلب) ،عمد قادة ال�سناعة احلربية غالب ًا
اإىل ا�ستغالل عالقتهم التف�سيلية مع الوزارات واالإدارات احلكومية للح�سول على عقود امل�سرتيات العامة
96
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باالأمر املبا�سر ل�سمان بيع املنتجات التي بو�سعها التناف�س مع ال�سلع املحلية اأو االأجنبية االأرخ�س ،اأو
�سن هوؤالء القادة احلمالت الرتويجية ل�سلعهم حتت �سعارات «ا�سرت امل�سري» ،و
االأف�سل جود ًة .كما ّ
«�سجع م�سر» ،اإ�سافة اإىل ت�سكيل جمموعة على الفاي�سبو ا�سمها «مع ًا لدعم املنتج
«�سنع يف م�سر» ،و ّ
135
املدين لل�سناعات احلربية» .وقد اأعلنت وزارة االإنتاج احلربي يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  2017اأنها
�ستقيم  22منفذ ًا للمبيعات يف اأنحاء البالد واأنها ت�سار على نحو منتظم يف معر�س القاهرة التجاري،
وكما عر�ست مرار ًا «تخفي�سات هائلة» على االأدوات املنزلية «احتفاء» مبنا�سبات خا�سة مثل «ال�سنة
امليالدية واأعياد االخوة امل�سيحيني» واليوم الوطني لل�سرطة 136.كما تعاقدت ال وزارة لفرتة مع �سركة
137
خا�سة لت�سويق منتجاتها املدنية حتت �سعار «اإ�سعد م�سري».
بب�ساطة ،فاإن ال�سناعة احلربية لي�ست جمدية من دون �سوق اأ�سري .وهذا ال�سوق حملي كلي ًا ،تقريب ًا ،الأن
ال�سناعة احلربية قد ف�سلت ف�س ًال ذري ًعا يف حتقيق قدرات ت�سديرية ذات �ساأن؛ وحني متكّنت من ذلك
(كما يف حالة الفو�سفات واالأ�سمدة) فاإنها اأفادت من الدعم املتعدد االأوجه .وكما االأمر بالن�سبة اإىل
املنتجات الع�سكرية ،كمنت العقبة الكاأداء يف ال�سناعة احلربية يف �سعف االأبحا والتطوير ،ما اأعاق
أي�سا .وهذا يف
املخ�س�سة لالأ�سواق املدنية ا ً
ترقية املحتوى املحلي والقيمة امل�سافة االقت�سادية للمنتجات ّ
الواقع جزء من م�سكلة عامة يف م�سر .فقد الح املدير ال�سابق لدائرة ال�سرق االأو�سط واآ�سيا الو�سطى
يف �سندوق النقد الدويل جورج عبد يف العام  2019اأن م�سر اأنفقت  0.6يف املئة فقط من النا املحلي
االإجمايل على االأبحا والتطوير ،باملقارنة مع  4.3يف املئة يف كوريا اجلنوبية واإ�سرائيل ،و 2.2يف املئة
يف �سنغافورة ،و 2يف املئة يف ال�سني ،و 1.3يف املئة يف ماليزيا والربازيل 138.وخل�س اإىل اأنه نتيجة لذلك،
اأهملت م�سر تطوير بنيتها ال�سناعية وتخلفت ب�سكل متوا�سل عن نظرائها يف جمال دمج اقت�سادها يف
139
�سل�سلة القيمة ال�سناعية العاملية.
تف�سر عدم م�سداقية الت�سديد املتزايد من قبل قادة ال�سناعة احلربية على اأهمية توطني
هذه االإعاقة ّ
التكنولوجيا واملعرفة ال�سناعية اإىل م�سر من خالل �سفقات التجميع والرتخي�س لالإنتاج من الباطن مع
ال�سركات االأجنبية .فعلى رغم اأن هذه املقاربة �سليمة نظري ًا ،اإال اأن قاعدة االنطالق التكنولوجية املُتدنّية
لدى ال�سناعة احلربية واال�ستثمارات غري الكافية يف جمال البحث والتطوير ،يحدان ب�سدة من قدرتها
امللحة لرتقية البحث والتطوير كانت وا�سحة
على اجتذاب التحويالت اأو االإفادة منها .واحلال اأن احلاجة ّ
وجل ّية منذ عقود ،وقد اعرتف بها وزراء االإنتاج احلربي ال�سابقون وروؤ�ساء الهيئة العربية للت�سنيع طيلة
ال�سنوات الع�سرين املا�سية ،بيد اأن املتطلبات لتحقيق ذلك بقيت يف احلقيقة ُمعلّقة يف الهواء .وهكذا
يبدو اأن �سعار التوطني كان يطفو على ال�سطح ككلمة �سحرية فقط ،كما قال عبد املنعم الرتا�س رئي�س
الهيئة العربية للت�سنيع« ،ا�ستجابة لتعليمات الرئي�س ال�سي�سي بنقل واإعادة توطني التكنولوجيا ،وتعميق
140
االإنتاج املحلي بالتعاون مع اخلربات الدولية».
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اأي مراجعة لل�سفقات اجلديدة مع ال�سركات االأجنبية منذ ذلك احلني ت�سي يف الواقع باأن �سي ًئا
يتغري تقريب ًا .ويف مثال دالّ  ،وافقت وزارة االإنتاج احلربي يف كانون االأول/دي�سمرب  2018على حتديد
ّ
االحتياجات وتوفري الرخ�س واالأذونات مل�سروعات م�سرتكة يف جمال الطاقة والبنى التحتية مع �سركة
جمموعة هند�سة الطاقة ال�سينية التي ُيفرت�س اأن توفّر الت�ساميم الهند�سية الفعلية واملعدات ،واأن تقدم
خدمات االإن�ساء ال�سرورية والدعم اللوج�ستي 141.بيد اأن كل اتفاقات التعاون امل�سرت تقريب ًا التي
التو�سل اإليها مع �سركات اأجنبية يف  2019 2016-يف قطاعي ال�سيارات وال�سكك احلديد ،على �سبيل
املثال ،ال تتوقع وجود حمتوى حملي م�سري اأك من  50-40يف املئة ،وهو رقم يرتفع اإىل ن�سبة 60
يف املئة �سوى يف حاالت نادرة .ويف ظل هذه املعطيات ي�سي عدد بروتوكوالت التعاون املوقّعة مع �سركات
وحكومات اأجنبية باأن ال�سناعة احلربية امل�سرية ال تزال معتمدة على التكنولوجيا واملعرفة االأجنبية كما
كانت يف العام  1985حني ذكر تقرير وكالة اال�ستخبارات املركزية االأمريكية امل�سار اإليه �سابقًا اأن هذا
االعتماد يعترب م�سكلة كربى.
هذه االإعاقات تو�سح اإىل حد كبري ملاذا يوؤت حتويل �سطر كبري من ال�سعة االإنتاجية لل�سناعة احلربية
أي�سا تتحول
اإىل االإنتاج املدين ،والذي كان ُيفرت�س اأن يكون جمد ًيا اقت�ساديا ،بثمار .ولهذا ال�سبب ا ً
�سوى قلة قليلة من بني ع�سرات مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون بني وزارة االإنتاج احلربي والهيئة
العربية للت�سنيع ،من جهة ،وبني الوزارات احلكومية وال�سركات واحلكومات االأجنبية ،من جهة اأخرى،
اإىل نتائج فعلية .كما اأن احلديث عن اجتذاب �سركاء عرب الإعادة اال�ستثمار يف الهيئة العربية للت�سنيع اأو
لدمج ال�سناعات احلربية النا�سئة يف اململكة ال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة لتكون �سريكًا لنظرياتها
امل�سريات ،اأمر بعيد املنال لالأ�سباب نف�سها 142.عالوة على ذلك ،تقع الئمة ا�ستمرار امل�سكلة املزمنة
املتعلقة بالق�سور يف ا�ستخدام ال�سعة االإنتاجية يف �سركات ال�سناعة احلربية ،حتى وهي تزيد �سعتها،
على الو�سعية التناف�سية ال�سعيفة واأكالف االإنتاج املرتفعة .فاالزدواجية يف اإنتاج �سلع ال�سناعة التحويلية
تناف�سا مفيدا ،لكن غياب االبتكار التكنولوجي امللمو�س وتعميقه يعنيان اأن
واخلدمات ميكن اأن تولّد
ً
�سركات ال�سناعة احلربية ما كانت �ستقدر على امل�سي باإنتاج نف�س ال�سلع وبدخول نف�س االأ�سواق ،لوال
اإمكانة ترحيل االأكالف احلقيقية لالزدواجية ولل�سعة االإنتاجية الفائ�سة ّ
املعطلة اإىل اخلزينة العامة.
وعلى رغم مزاعم ال�سناعة احلربية باأنها تطرح املنتجات باأ�سعار معقولة ،اإال اأن ال�سركات اخلا�سة
ت�ستكي من ارتفاع اأ�سعار م�ستلزمات االإنتاج التي ت�سرتيها من وزارة االإنتاج احلربي ،وتهدد بالعودة اإىل
143
اال�سترياد بد ًال من ذلك.
تتمو�سع ال�سناعة احلربية بني دوري املنتج واملُ�سرتي :فهي ت�ستطيع �سناعة منتوجات منخف�سة املحتوى
التكنولوجي باأ�سعار مقبولة ،لكنها تبقى عالقة يف مرحلة جتميع املكونات امل�ستوردة حني ترتقي الُ�سلّم
التكنولوجي ،االأمر الذي ال يوفّر �سوى حمتوى حملي وقيمة م�سافة اأقل ،اأو اأنها ميكن اأن تعمل مبا�سرة
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كو�سيط لل�سلع امل�ستوردة .وهذا يت�سح من خالل جهودها الإنتاج ال�سيارات والعربات ،وقطارات ال�سكك
احلديد واالأجهزة االإلكرتونية.
سعيا وراء سيارة مصرية م ة في الم ة

ي�سكل قطاع ال�سيارات نقطة انطالق طبيعية لل�سناعة احلربية عاملي ًا ب�سبب متتعه باملحتوى التكنولوجي
املتق ّدم وبحلقات االإنتاج املتعددة ،ما يجعله كذلك همزة و�سل يف التاآزر التجاري بني قطاعات الت�سنيع
التحويلي الع�سكري واملدين .بيد اأن العقبات التي متت مناق�ستها اأعاله عرقلت التاآزر االقت�سادي وهددت
برفع اأكالف االندفاعات اجلديدة يف جمال اإنتاج ال�سيارات التي خططت لها ال�سناعة احلربية امل�سرية.
وهذا يت�سح جلي ًا يف اجلهود املتكررة الإحياء �سركة الن�سر لل�سيارات اململوكة للدولة من خالل و�سعها
أي�سا من خالل جهود بذلتها موؤخر ًا الوزارة والهيئة العربية للت�سنيع
حتت جناح وزارة االإنتاج احلربي ،وا ً
الإطالق خطوط خا�سة بها الإنتاج ال�سيارات.
اإن �سركة الن�سر ،التي كانت ُتعترب رائدة ال�سناعة التحويلية امل�سرية ،كانت من بني مئات ال�سركات
اململوكة للدولة التي ُو�سعت حتت اإدارة جتارية يف عام  ،1991دون خ�سخ�ستها .وبعد املعاناة ل�سنوات
مديدة من ال�سركات اخلا�سرة ،و�سعها جمل�س الوزراء على الئحة الت�سفية يف عام  ،2009فتوقف االإنتاج
فيها 144.لكن يف ني�سان/اأبريل  ،2013اقرتح وزير االإنتاج احلربي اآن ذا الفريق ر�سا حاف اإحياء
م�سانع الن�سر االأربعة حتت رعاية وزارته ،ثم وعد بعدها باأن ال�سركة �ستنتج اأول �سيارة م�سرية بالكامل
145
يف غ�سون �سنتني.
اأثار اقرتاح حاف ممانعة يف �سفوف ال�سباط املتقاعدين الذين يرتبعون على عر�س رئا�سة �سركات
اأخ رى ،والذين كانت موافقتهم على االق رتاح الزم ة .فقد زعم رئي�س ال�سركة القاب�سة لل�سناعات
التعدينية ،التي تنتمي اإليها �سركة الن�سر لل�سيارات ،اأنه يوؤيد نقل هذه االأخرية اإىل وزارة االإنتاج احلربي،
لكن فقط ب�سرط اأن تتك ّفل الوزارة بديون ال�سركة (التي كانت وقتها  1،2مليار جنيه ،اأي نحو  172مليون
دوالر) ،واأن تلتزم بدفع الرواتب ملن تبقى من ق ّوتها العاملة ملدة ثال �سنوات اأخرى (بكلفة عامة تبلغ
 216-180مليون جنيه) 146.بيد اأن حاف طلب باملقابل اأن ت�ستوعب ال�سركة القاب�سة هذا الدين .كذلك،
كان اللواء املتقاعد الذي عمل كمدير تنفيذي لرابطة ُم�سنعي ال�سيارات ،والذي كانت �ستخ�سر جراء
اإحياء �سركة ن�سر والتناف�س من قبل وزارة االإنتاج احلربي ،اأك �سراحة يف معار�ستهُ ،م ّدعي ًا اأن اإحياء
ال�سركة �سيتطلّب ا�ستثمارات تبلع  10مليارات دوالر 147.على اأي حال ،جاءت وفاة حاف لتحول دون اإمتام
عملية النقل التي اأوقفها خَ َل َفه الفريق اإبراهيم يون�س ،الذي قرر اأن يقرن حيازة وزارة االإنتاج احلربي
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ل�سركة ن�سر بالعثور على �سريك عاملي كبري ي�ستطيع اأن ي�سمن اإنتاج  200األف �سيارة على االأقل �سنوي ًا،
148
وهو �سرط م�ستحيل.
بيد اأن فكرة اإحياء ن�سر ُت�سلم الروح .ففي ت�سرين االأول/اأكتوبر  ،2015ا�ستاأنف داعموها ال�سغط
الع�سار بعدها ب�سهرين اأن م�سري
على الع�سار الذي خلف يون�س كرئي�س لوزارة االإنتاج احلربي .وقد اأكد ّ
149
ال�سركة �سيكون قيد البحث ،لكنه يبد اهتمام ًا حقيقي ًا با�ستيعابها يف وزارته .وعلى مايبدو ،فاإن
ا ّدعاء املوؤ�س�سة الع�سكرية يف اأنها معنية باإنقاذ املوؤ�س�سات االقت�سادية الوطنية ،واعتقاد ناقديها اأنها
ت�سعى فقط لال�ستيالء على االأ�سول املدنية ،يتغلّبا على ح�سابات الربح واخل�سارة لديها .وقد ُطرحت
اأفكار خمتلفة على مدى ال�سنوات االأربع التالية ،مبا يف ذلك االإعالن يف اأيلول�/سبتمرب  2017باأنه ميكن
اإعادة ترميم الن�سر مب�ساعدة وزارة االإنتاج احلربي ،لكن اأيا من هذه االأفكار ير النور ،وانطلقت
وزارة قطاع االأعمال العام جمدد ًا للبحث عن �سركاء اأجانب كجزء من خطتها لتطوير �سركات القطاع
150
العام امل�سطربة يف عام .2019
�سعت ال�سناعة احلربية بد ً
ال من ذلك لالنطالق باجتاه م�ستقل .ففي الفرتة بني حزيران/يونيو 2018
واأيلول�/سبتمرب  2019وافقت وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع على االإنتاج امل�سرت
لل�ساحنات ومعدات جرف الرتبة «اللوادر» مع �سركة م�سنع مين�سك (البالرو�سية) والبا�سات الكهربائية
مع �سركة فوتون (ال�سني) و جيلي (ال�سني) ،وحمطات ال�سحن لل�سيارات الكهربائية مع «�س .اإي .اإى»
وماراثون (ال�سني) 151.التربير املعتاد الذي �سيق يف كل حالة هو نقل التكنولوجيا واملعرفة ،وتقلي�س
اال�سترياد ،وتوفري ال�سلع باأ�سعار مقبولة ،ودعم التنمية :ولكن ال يوجد ما يربر االعتقاد اأنه باإمكان وزارة
االإنتاج احلربي اأن تته ّرب من املتاعب املريرة التي واجهها قطاع اإنتاج ال�سيارات املدين .فعلى رغم
احلماية التجارية الكثيفة التي متتعت بها هذه االأخرية حتى مطلع عام  ،2019اإال اأن التقديرات اأ�سارت
اإىل اأن ال�سيارات املج ّمعة حملي ًا كلّفت  30-20يف املئة اأك من تلك امل�ستوردة يف عام  ،2005وكانت ال
تزال اأك بنحو  30يف املئة يف عام  ،2012فيما كان قطاع ال�سيارات يف ذلك الوقت يعمل بن�سبة  30يف املئة
من طاقته االإنتاجية 152.واحلال اأن اعتماد �سناعة ال�سيارات على الواردات بن�سبة  60يف املئة على االأقل
من مكوناتها (هذا عالوة على اآالت االإنتاج ،واالأدوات ،واملواد) يعني اأنها تكن قادرة على اال�ستفادة
أي�سا االإ�سارة هنا
من الهبوط احلاد يف �سعر اجلنيه امل�سري لتحقيق ميزة تناف�سية حقيقية .من املهم ا ً
اإىل اأن وزير قطاع االأعمال العام ه�سام توفيق ق ّدر يف كانون الثاين/يناير  2019باأن املكونات املحلية
حت�سنت
م�سوؤولة عن  17يف املئة فقط من املُنتج النهائي� 153.سحيح اأن مبيعات ال�سيارات املج ّمعة حملي ًا ّ
بن�سبة  18يف املئة غداة الهبوط احلاد ب�سعر �سرف اجلنيه امل�سري ،اإال اأن مبيعات ال�سيارات امل�ستوردة
ارتفعت بنحو  58يف املئة بعد اإلغاء ر�سوم ال�سرائب على ال�سيارات االأوروبية يف نف�س الوقت (مبوجب
154
اتفاقية ال�سراكة امل�سرية – االأوروبية عام .)2004
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يتعني االإطاللة بعني ال�سك على ادعاء قادة ال�سناعة احلربية ،مثل الرتا�س ،الذي وعد يف ت�سرين
لذلكّ ،
155
الثاين/نوفمرب  2018باأن الهيئة العربية للت�سنيع �ستنتج قريب ًا «�سيارة م�سرية  100يف املئة»  .وكانت
الهيئة قد اأنزلت اإىل ال�سوق �سيارة بعجالت ثال من نوع «تو تو » ال�سائع قبلها بعام ،الذي زعمت
اأنه يت�سمن  90يف املئة من املكونات املحلية يف جمايل القطع والعمل ،وهو زعم معقول 156.بيد اأن اتفاقية
وزارة االإنتاج احلربي يف اأيلول�/سبتمرب 2019للتعاون ب�سكل م�سرت مع ال�سركة ال�سينية فوتون الإنتاج
البا�سات الكهربائية ك�سفت الو�سع احلقيقي :ف�سركة فوتون �ستق ّدم املكونات ،مبا يف ذلك البطارية
واملح ّر الكهربائي ،وهما القطع االأك تعقيد ًا تكنولوجيا ،و�ستوفّر �سركة ماراثون الدولية للتكنولوجية
املتحدة امل�سرية التمويل ،فيما �ست�ساهم وزارة االإنتاج احلربي بح�سة �سغرية من راأ�س املال ،واالأر�س،
والقوة العاملة 157.ومرة اأخرى ،يعيق النق�س يف البحث والتطوير حتقيق الزيادات املمكنة يف املحتوى
املحلي والقيمة امل�سافة .ثم حقيقة اأن رئي�س ال�سركة العربية االأمريكية لل�سيارات يف الهيئة العربية
للت�سنيع كان ال يزال ي�سعر باحلاجة اإىل تقد وعود باال�ستثمار يف البحث والتطوير يف اآذار/مار�س
158
( 2015اأي بعد � 38سنة من تاأ�سي�س ال�سركة) ،يو�سح مدى النق�س احلاد املتوا�سل يف هذا املجال.
وكذا االأمر يف تفاخره يف احلفا على املحتوى املحلي ل�سيارات الركاب بن�سبة  47-45يف املئة ،والتي
تكن اأك من احلد االأدنى الذي تطلبه وزارة ال�سناعة ا ً
الع�سار يف عام 2017
أ�سال .وباملثل ،فاإن ا ّدعاء ّ
باأن �ساحنات «ماز» ُتنتج يف م�سر مبحتوى حملي يبلغ  60يف املئة ،يكن متناق�س ًا وح�سب مع بيان وزير
أي�سا الن�سبة التي
النقل اآنذا ه�سام عرفات ،الذي قدر الن�سبة ب  50يف املئة بعدها ب�سنة ،بل هو يخرق ا ً
159
حددتها وزارة ال�سناعة كحد اأدنى مقبول للمحتوى املحلي لهذه الفئة من العربات وهو  70يف املئة.
الحركة المتثاقلة في السك

الحديد وا لكترونيات

يت�سح الق�سور الكامن يف ال�سناعة احلربية بو�سوح يف حقلني اإثنني :ال�سكك احلديد ،التي ميكنها توفري
الكفاءة والتوفري يف قطاع النقل ،واالإلكرتونيات التي ُتعترب حا�سمة لالبتكار ال�سناعي والندماج م�سر يف
�سل�سلة القيمة العاملية .واالأهم اأن هذين القطاعني يو�سحان كيف يخلق االإطار االأو�سع لو�سع ال�سيا�سات
ولالقت�ساد ال�سيا�سي العقبات يف وجه النمو ال�سناعي ،من خالل ت�سويه ح�ساب الكلفة مقابل العائد
ونظام احلوافز ،االأمر الذي ينعك�س ب�سكل م�سابه يف ال�سناعة احلربية.
واحلال اأن نظام ال�سكك احلديد يف م�سر عانى من عقود من االإهمال وقلة اال�ستثمارات ،على عك�س
اال�ستثمارات احلكومية الكثيفة يف الطرق واإن�ساء االأتو�سرتادات وما يرتافق معها من ت�سديد على قطاع
ال�سيارات والعربات .وقد الح املحلل تامر حاف يف اأواخر عام  2016اأن «منظومة ال�سكك احلديد
ت�سجع قطاع االأعمال يف م�سر على االعتماد على القطارات
غري االآمنة والتي ال يعت ّد بها اإطالق ًا،
ّ
ل�سحن الب�سائع ،وهذا على الرغم من اأن ال�سكك احلديد و�سيلة اأرخ�س بكثري واأك فعالية لنقلها،
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خا�سة حني ن�سع بعني االعتبار حالة الطرقات املكتظة وغري االآمنة يف البالد .ومع ذلك تقلّ�س ال�سحن
يف ال�سكك احلديد اإىل نحو ال�سفر يف ال�سنوات القليلة املا�سية» 160.حينها ،كان اأقل من  1يف املئة من
ال�سحن يف م�سر يتم عرب ال�سكك احلديد (ارتفعت الن�سبة اإىل  1.2يف املئة يف عام  ، )2017فيما كان
 20فقط من نحو  700ر�سيف لل�سكك احلديد جمهز ًا جتهيز ًا كام ًال ل�سحن وتفريغ الب�سائع 161.لكن،
بد ًال من الرتكيز على توفري النقل العام الرخي�س وخدمات ال�سحن ،تنحو اخلطط الطموحة الراهنة
اإىل اإقامة خطوط �سكك حديد بالغة ال�سرعة وخطوط �سكك
اأحادية بقيمة  13،9مليار دوالر ،التي الميكن اأن تخدم �سوى
يبدو أن المؤسسة العسكرية امل�سافرين املُو�سرين اأو امل�سروعات البعيدة عن احتياجات
162
تشاطر كليا الحكومة انحيا ها املواطنني العاديني على غرار العا�سمة االإدارية.

الجلي إل النقل عبر يبدو اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�ساطر كلي ًا احلكومة انحيازها
الطرقات ،ألنها أدارت مع م اجل ل ي اإىل ال ن ق ل ع رب ال ط رق ات ،الأن ه ا اأدارت معظم
مشروعات الطرق القومية م�سروعات الطرق القومية منذ اأواخ ر ع ام  .2013وكما
منذ أواخر عا  .2013الح حاف  ،فاإن اأيا من املدن ال�سحراوية اجلديدة التي
تقع خارج وادي النيل والدلتا ،والتي ُبني معظمها مب�ساعدة
اأو اإدارة ع�سكرية« ،ال تقرتب من خطوط ال�سكك احلديد».
وباملثل ،فاإن تطوير النقل بال�سكك احلديد مع ال�سودان اأُهمل ب�سدة على الرغم من اأن العدد الكبري من
أي�سا على الرغم من اال�ستثمارات احلكومية
امل�سافرين وحجم الب�سائع التي تتنت ّقل بني البلدين �سنوي ًا ،وا ً
الكثيفة يف املجتمعات املحلية احلَ َ�سرية اجلديدة وا�ست�سالح االأرا�سي وا�سع النطاق وامل�سروعات
الزراعية على طول الطريق يف ال�سعيد .وكان م�سروع بناء خط لل�سكك احلديد قيد الدرا�سة يف عام
 2009لكنه ُطرح جانب ًا ،اإىل حني حفزت رئا�سة م�سر لالحتاد االإفريقي على جتديد املفاو�سات يف عام
 ،2019غري اأن هيئة ال�سكك احلديد اعرتفت باأنها لي�ست حائزة ال على التمويل وال على موعد تاريخ البدء
163
بتنفيذ امل�سروع.
هذا التح ّيز يف ال�سيا�سة احلكومية واملع�سلة املعهودة املتعلقة باال�ستثمار ال�سئيل يف البحث والتطوير،
اأ�سفرا عن م�ساهمة خم ّيبة من جانب ال�سناعة احلربية يف قطاع ال�سكك احلديد .ف�سركة مهمات ال�سكك
احلديد امل�سرية (�سيماف) ،التي تنتمي اإىل الهيئة العربية للت�سنيع ،ا ّدعت عام  2018اأن املحتوى املحلي
و�سل اإىل  95يف املئة يف اإنتاجها لعنا�سر ب�سيطة كعربات ال�سحن ،لكنها اعرتفت اأن الن�سبة هبطت اإىل
« 45-25يف املئة يف قطارات االأنفاق(امليرتو) ،التي ت�س ّمنت اأنظمة كهربائية واإلكرتونية غري م�سنّعة
حملي ًا بعد يف م�سر 164.وعلى الرغم من مفاخرة الهيئة العربية للت�سنيع باإنتاجها لعربات ومعدات
ال�سكك احلديد كدليل على القدرات الت�سنيعية املحلية ،اإال اأن ال�سعوبات التي واجهتها يف ت�سليم طلب
حظي باإطناب اإعالمي ل  212عربة ركاب فوالذية مك ّيفة ،اأثبتت العك�س .فقد اأكد �سريط فيديو ترويجي
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بث يف ت�سرين االأول/اأوكتوبر  2013اأن الهيكل ،والطالء ،ومقاعد العربات فقط ُت�سنع يف م�سر ،واأن
ّ
165
مقاو ًال اإيطالي ًا من الباطن هو الذي يوفّر املحركات واأنظمة الت�سغيل واملكونات االأخرى .وقد حت ّولت
الهيئة العربية للت�سنيع اإىل مز ّود �سيني يف عام  ،2014ما �سمح بتنفيذ امل�سروع عام  ،2017بيد اأنه من
166
ا�سل العدد االإجمايل للعربات ،قامت الهيئة بتجميع  12فح�سب ،وبا�سترياد  108عربات.
والواقع اأن وزارة االإنتاج احلربي هي التي قادت الت ّوجه اإىل توفري احتياجات ال�سكك احلديد ،بد ًال من
الهيئة العربية للت�سنيع ،فانخرطت بالنقا�سات حول توفري املزلقانات والقاطرات وعربات الركاب يف
اأوائل عام  .2015ويف عام  2017اأعلنت الوزارة عن خطط تطوير اأو توريد  295مزلقانة واإعادة تاأهيل
 86حمطة �سكك حديد 167.ويف كانون الثاين/يناير  ،2018ناق�ست خطة لالإنتاج امل�سرت ملعدات التوجيه
168
وامل�سارات ال�سريعة مع �سركة اأورا�سكوم لالإن�ساءات (قطاع خا�س).
كانت �سركة �سيماف هي االأخرى جتري نقا�سات مع وزارة النقل لتوفري املزلقانات ،رغم اأنها تكن قد
تلقت اأي طلبات ل�سلعها اأو خدماتها ملدة �ستة اأ�سهر حتى بداية عام  .2018لكن وزارة االإنتاج احلربي
تعاقدت اأخ ري ًا مع الكون�سورتيوم الرو�سي -املجري تران�س ما�س هولدينغ لت�سليم  1399عربة ركاب
وتقد خدمات ال�سيانة ملدة  15عام ًا يف �سفقة بلغت قيمتها  22مليار جنيه م�سري (اآنذا  1،17مليار
دوالر) .حتى ذلك احلني ،كانت ور�س هيئة ال�سكك احلديد و�سركة �سيماف وحدهما ي�سنّعان عربات
ال�سكك احلديد ،بيد اأن وزارة الت�سنيع احلربي �ست�ستورد  700عربة وت�ستلم مكونات ووحدات فرعية
للتجميع النهائي لباقي العربات يف م�سنع الدبابات (امل�سنع  200احلربي) 169.وكان الفريق كامل الوزير،
الرئي�س ال�سابق للهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة والذي اأ�سبح وزير ًا للنقل يف اآذار /مار�س  ،2019وعد
170
بالو�سول اإىل حمتوى حملي بن�سبة  100يف املئة يف عربات ال�سكك احلديد «يف غ�سون �سنوات قليلة».
بيد اأن �سركة تران�س ما�س هولدنغ كانت اأك توا�سع ًا حني قالت اإنها �ست�ساعد وزارة الت�سنيع احلربي
على الو�سول اإىل  80يف املئة من املحتوى املحلي يف نهاية امل�سروع ،فيما كان مدير م�سنع الدبابات يقول
171
اإنها �ستبداأ بن�سبة  45يف املئة.
�سحيح اأن هذا النوع من اال�ستثمار �سروري ،اإال اأنه اأعاد اإنتاج املقاربة النمطية ملعاجلة امل�ساكل من
خالل احللول الفنية التي تركّز على اقتناء املعدات اجلديدة وتو�سيع البنى التحتية اجلديدة ،بد ًال من
أي�سا بد ًال من اتباع ال�سيا�سات التي ُحتدد
ت�سوية امل�ساكل الكامنة يف قطاع ال�سكك احلديد احلايل ،وا ً
أي�سا على قطاع االإنتاج
جدواه االقت�سادية يف اإطار نظام النقل االأو�سع .الكثري من ذلك ي�سحب نف�سه ا ً
أي�سا يعاين هذا القطاع من انخفا�س املحتوى املحلي ،و�سعف
االإلكرتوين يف ال�سناعة احلربية ،اإذ هنا ا ً
القدرة التناف�سية ،والق�سور يف ا�ستخدام ال�سعة .يف عام  2002األغت �سركة دايوو الكورية اجلنوبية عقد ًا
مع �سركة بنها لل�سناعات االإلكرتونية لتجميع منتوجات اإلكرتونية ا�ستهالكية ،بعد اأن قلّ�ست هذه االأخرية
اأهدافها يف االإنتاج واملبيعات بن�سبة كبرية 172.وقد الح تقرير ا�ست�ساري اأُ ِّعد ملركز التحديث ال�سناعي
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يف عام  2008اأن اال�ستخدام بلغ  50يف املئة «يف اأف�سل االأحوال» لبع�س ال�سلع االإلكرتونية اال�ستهالكية مثل
اأجهزة التلفزة ،واأجهزة ا�ستقبال ال�ساتاليت ،وم�سجالت الفيديو ،و�سا�سات الكومبيوتر ،واحلوا�سيب.
وا�ستنتج التقرير اأن م�سر «ال ت�ستطيع االندماج يف �سل�سلة القيمة االإلكرتونية العاملية .ففي هذه املرحلة
يعمل امل ُّ�سنعون امل�سريون يف الغالب يف املرحلة االأخ رية فقط من �سل�سلة القيمة» 173.بعدها بثماين
�سنوات ،ا�ستكى رئي�س القطاع االإلكرتوين يف احتاد ال�سناعات امل�سرية من اأن املنتجني الثمانية االأكرب
يف البالد ،مبا يف ذلك وزارة االإنتاج احلربي ،م�سوؤولون عن  10يف املئة فقط من ال�سوق املحلي ،على
الرغم من اأنهم ميتلكون القدرات الكافية 174.ونظر ًا اإىل معاناتها من هذه التحديات املتوا�سلة ،تعتمد
ال�سناعة احلربية على طلبات من م�ستهلكي القطاع العام مثل جامعة القاهرة التي تعاقدت مع بنها يف
175
اأوائل عام  2017لتجميع اأو توريد  750األف قر�س تعليمي لطالبها.

خالصة :المال األخير لمؤسسات قبة ناصر
أ�سا�سا نحو الت�سدير ،بيد اأن ال�سبب
قد يكون نق�س الربحية مفهوم ًا يف املنتجات الع�سكرية غري ّ
املوجهة ا ً
الوحيد لبقاء ال�سناعة احلربية امل�سرية على قيد احلياة على رغم امل�ستويات املتدنية لالإنتاجية ،وق�سور
ا�ستخدام القدرات ،ونق�س االبتكار التكنولوجي يف اإنتاجها املدين لل�سلع واخلدمات ،هو اأن خ�سائرها
واأكالفها اخلفية ُتنقل اإىل خزينة الدولة ،ما يقلّ�س الكلفة ال�سافية ال�ستثمار راأ�س املال املرتتبة عليها
اإىل احلد االأدنى .وهذا ال يعود اإىل اأي نق�س يف القدرات الت�سنيعية احلقيقية واملهارات الفنية ،بل اإىل
االقت�ساد ال�سيا�سي االأو�سع الذي يعمل القطاع االقت�سادي الع�سكري يف اإطاره ،والذي ي�سمح لقادته
بتجاهل احلاجة اإىل حتليل ميزان الكلفة مقابل املردود( .ات�سح ذلك جمدد ًا من خالل املر�سوم الرئا�سي
خ�س�س وزارة االإنتاج احلربي كجهة حكومي ًة ذات طبيعة خا�سةً ،ما اأعفاها
رقم  244لعام  2018الذي ّ
من تطبيق قانون اخلدمة املدنية يف ما يتعلق بوجوب ملء املنا�سب االإدارية العليا عرب امل�سابقات).
اإن هذه امل�سكلة ت�سحب نف�سها على �سركات القطاعني العام واخلا�س املحمية ذات االرتباطات ال�سيا�سية
عموما ،لكن ال�سناعة احلربية حتظى باحل�سانة امل ؤوكّدة حتى يف ظل ظروف �سوقية كانت
يف م�سر ً
�ستدفع باحلكومة يف االأح وال العادية اإىل اإع ادة هيكلة اأو خ�سخ�سة القطاع االأول ومعاقبة الثاين.
وفعلي ًا ،حتظى ال�سناعة احلربية باملداخل اإىل راأ�س املال (يف �سكل عقود القطاع العام) يعادل راأ�س املال
الذي ولّده نا�سر من خالل االإ�سالح الزراعي ،والتاأميم ،وال�سيا�سات اال�سرتاكية حلقبة اخلم�سينيات
أي�سا بالفعالية.
وال�ستينيات من القرن املا�سي ،والذي ا�س ُتخدم ا ً
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لعل اإدرا الهيئات التي تتك ّون منها ال�سناعة احلربية وال�سركات وامل�سانع التابعة لها باأنها لن تتحمل
عواقب عدم كفاءتها ،هو ما يجعلها ت�ستن�سخ الن�ساطات بد ًال من التكامل مع بع�سها البع�س .وهي
التخ�س�س يف االإنتاج ،والتعميق التكنولوجي ،اأو االندماج والتعزيز .والواقع
أي�سا ال ت�سعى اإىل
لهذا ا ً
ّ
اأن م�ساهمتها ال�سافية احلقيقية لالقت�ساد الوطني وللم�ستهلكني مدار �سك يف اأح�سن االأحوال ،غري
اأن قادة القطاع ال يظهرون ا�ستعداد ًا على تر�سيده �سواء عرب التخل�س من ن�ساطات وقطاعات فرعية
معينة اأو اإخ�ساع القطاع بالكامل اإىل ال�سفافية وفعالية التكلفة ،يف �سبيل توفري كلٍ من االحتياجات
الدفاعية امل�سرية واجلدوى االقت�سادية يف اآن .وهنا ،فاإن املفتاح االأهم ملثل هذا التح ّول �سيكون و�سع
حد حليازة ال�سناعة احلربية ب�سكل م�سمون على عقود امل�سرتيات احلكومية ،ما يوؤدي اإىل الت�سرت على
حاالت الق�سور الكربى واخل�سائر املالية واإىل �سد اأي حديث عن االإ�سالح .لكن ،من امل�ستبعد اأن يحد
التم�سك مبنطق اإدامة النظام ال�سيا�سي القائم
االإ�سالح طاملا اأن وظيفة ال�سناعة احلربية الرئي�سة هي ّ
منذ اخلم�سينيات ،وخدمة املك ّون الع�سكري للتحالف البريوقراطي احلاكم.
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الع�سار اأعطى الرقم املوجود يف الن�س هنا ،اأي � 20سركة و 17م�سن ًعا ،يف ت�سريح .انظر اأحمد ح�سن،
الوزير ّ
« وزير االإنتاج احلربي :الوزارة ت�ساهم بقطاع املقاوالت املحلي بحجم اأعمال 15مليار جنيه» ،اليوم ال�سابع16 ،
حزيران /يونيو  .https://t.co/xK1K4Xmia7 ،2019واأرقام القوى العاملة من اللواء م�سعل ،انظر «االإنتاج
احلربي ..واجهة م�سر احل�سارية ،االأهرام امل�سائي» 7 ،ت�سرين الثاين  /نوفمرب ،2010
https://bit.ly/2OJrM4F؛ اأتت اأرقام اأحد مثل  37و 35األفًا من املتحد الر�سمي با�سم وزارة االإنتاج احلربي،
اللواء عمرو فوؤاد متحدثًا يف � 2سباط/فرباير 2015ونوفمرب/ت�سرين الثاين  .2016انظر«املتحد با�سم االإنتاج
احلربي ل«اجلريدة» الكويتية ن�سنع اأف�سل دبابة يف العا » ،اليوم ال�سابع� 2 ،سباط/فرباير2015؛ ومن كر
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اخلطيب« ،االإنتاج احلربي» يف � ..2016سناعة وزراعة وتعدين ومتوين و�سحة� ،»..سدى البلد 30 ،كانون االأول/
دي�سمرب 2016؛ https://bit.ly/2DGCdzm؛ يف مايو /اأيار  ،2017قال الوزير الع�سار اإن وزارة االإنتاج احلربي
لديها  34500موظف .انظر حممد ح�سن ومها �سا « ،انطالقة جديدة يف اإنتاج امل�سانع احلربية ،».االأهرام20 ،
اأيار/مايو .https://bit.ly/2DAY4bk ،2017
11

ن�س القانون .https://bit.ly/2lNxciZ

12

تاأ�س�ست الهيئة القومية لالإنتاج احلربي مبوجب القانون رقم � 6سنة  .1984انظر ن�س القانون
https://bit.ly/2kvIok1

13

اإن كافة التفا�سيل يف هذا املقطع تعود اإىل املرجع التايل ما ُيذكر غري ذلك :درا�سة عن حتليل تكاليف الف�ساد
بالتطبيق على بع�س القطاعات يف م�سر ،اجلهاز املركزي للمحا�سبات ،الكاتب غري حمدد� ،)2016( ،س307 .
و.308

14

اخلطة اخلم�سية االأوىل ،انظرShana Marshall, “Egypt’s other revolution: Modernizing the military-

 industrial complex”, Pambazuka News, February 16, 2012, https://bit.ly/2kHWD5f؛اخلطة اخلم�سية
الثانية ،انظر «االإنتاج احلربي ..واجهة م�سر احل�سارية» ،االأهرام امل�سائي 7 ،ت�سرين الثاين /نوفمرب .،2010
https://bit.ly/2Y7YgIz
15

حممد اإبراهيم« ،امل�سانع احلربية امل�سرية على طريق العاملية»� ،سدى البلد12 ،كانون االأول/دي�سمرب،2017
.https://bit.ly/2LiTiDE

16

كاتب التقرير يدين بهذه اللمحة ل�سانا مار�سال.

17

«االإنتاج احلربي ..واجهة م�سر احل�سارية» ،االأهرام امل�سائي 7 ،ت�سرين الثاين /نوفمرب ،2010
.https://bit.ly/2Y7YgIz

18

�سامية زين العابدين« ،الدكتور �سيد م�سعل يف حوار مهم مع «امل�ساء»» ،امل�ساء 27 ،ت�سرين الثاين /نوفمرب ،2010
.https://bit.ly/2kfKZOR

19

عن نقل ثالثة م�سانع ،املقابلة مع اللواء م�سعل (نوفمرب/ت�سرين الثاين  )2010تزعم اأن ثالثة م�سانع نقلت
اإليها بحلول هذا التاريخ (امل�سانع  45و 54و .)27انظر االإنتاج احلربي ..واجهة م�سر احل�سارية ،االأهرام
امل�سائي 7 ،ت�سرين الثاين /نوفمرب https://bit.ly/2Y7YgIz ،2010؛ وتعليق من اأن�سار القوات اخلا�سة ،انظر
القوات اخلا�سة امل�سرية ،في�سبو  22 ،اأيلول�/سبتمرب.https://bit.ly/33I4EYa ،2013

20

بعد مراجعة ملواقع اإلكرتونية اأو م�سادر اأخرى عن � 11سركة من �سركات وزارة االإنتاج احلربي ال�ست ع�سرة،
وحدها �سركة �سربا ح ّددت موقعها يف املجمع بد ًءا من يناير /كانون الثاين  .2018وقد جرت مراجعة املوقع يف
 29كانون الثاين /يناير .2018ولكن يف الواقع ،عنوان �سربا املوجود على موقع غرفة ال�سناعات الهند�سية وعلى
موقع وزارة االإنتاج احلربي هو يف �سربا ولي�س يف املج ّمع .انظر «�سركة �سربا لل�سناعات الهند�سية – م�سنع 27
احلربي» ،غرفة ال�سناعات الهند�سية 24 ،متوز/يوليو ،https://bitly/2kfQo8B ،2018جرت مراجعته يف 24
متوز/يوليو  .2018اإن موقع وزارة االإنتاج احلربي ال ُيظهر اأيا من م�سانعه يف املج ّمع .انظر اخلرائط التفاعلية،
املوقع الر�سمي لوزارة االإنتاج احلربي ،جرت مراجعته يف  24متوز/يوليو . ،2018
 http://www.momp.gov.eg/Ar/AttractiveMap.aspxيف عام  ،2010ذكر اللواء م�سعل اأن امل�سنع  81قد نقل
اإىل «�سحراء بلبي�س» ليف�سح املجال لتو�سيع مطار القاهرة الدويل ،لكن النقل يتم اإىل جم ّمع قائم .انظر
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«االإنتاج احلربي ..واجهة م�سر احل�سارية» ،االأهرام امل�سائي 7 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب ،2010
 .https://bit.ly/2R8u4f7لكن حريقا يف امل�سنع  81يف يوليو /متوز  2018ك�سف اأنه بقي يف منطقة مطار
القاهرة.
انظر عبده اأبو غنيمة« ،رئي�س «القاب�سة للمطارات» :ال انفجارات داخل مطار القاهرة» ،الوطن 2 ،يوليو/
متوز.https://bit.ly/2Lc4Ad6 ،2018
21

حممد ح�سن« ،وزير االإنتاج احلربي لالأهرام :تنفيذ جممع ال�سناعات الدفاعية باأيد م�سرية خال�سة»،
االأهرام 11 ،حزيران/يونيو https://bit.ly/2qaPxc8 ،2015؛ وزير االإنتاج احلربي يف حوار مع «البوابة نيوز»:
«مهمتنا توفري احتياجات القوات امل�سلحة من املعدات واالأ�سلحة املتطورة» ،البوابة نيوز10 ،حزيران/يونيو،2015
.https://bit.ly/2qU73C1

22

مها �سا « ،انطالقة جديدة يف اإنتاج امل�سانع احلربية» ،االأهرام 20 ،اأيار/مايو.https://bit.ly/37Z7dJ1 ،2017

23

جرى تقد القرار بعد حدو انفجار عار�س يف منطقة مكتظة بال�سكان .انظر «االإنتاج احلربي ..واجهة م�سر
احل�سارية» ،االأهرام امل�سائي 7 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب.https://bit.ly/2OIHrRI ،2010

24

«درا�سة عن حتليل تكاليف الف�ساد بالتطبيق على بع�س القطاعات يف م�سر» ،اجلهاز املركزي للمحا�سبات.308 ،

25

امل�سدر ال�سابق.309 ،

26

اإيفون مدحت« ،وزير االإنتاج احلربي يزور م�سابي م�سنع هليوبولي�س» ،ال�سروق 13 ،متوز/يوليو،2018
.https://bit.ly/33K2wiB

27

انظر ملوقع وزارة االإنتاج احلربي ( ،https://bit.ly/2PkAJ4Zمتت مراجعته  28ت�سرين االأول/اأكتوبر .)2019
اإعادة ت�سميم املوقع خالل العامني املا�سيني ،وبالتايل فاإن اخلريطة لي�ست قدمية.

28

�سيد م�سعل« :جمال االإنتاج احلربي امل�سري �سهد طفرة كربى» ،بوابة االأهرام 31 ،كانون االأول/دي�سمرب ،2010
.https://bit.ly/33LVTwi

29

عن اال�ستثمار يف العام  ،2008-2007انظر «امل�سروعات اال�سرتاتيجية لالإنتاج احلربي امل�سري» ،منتدى اجلي�س
العربي 11 ،اآب/اأغ�سط�س  .https://bit.ly/35YlQKP ،2009هذا ي�سري اإىل وزارة االإنتاج احلربي حتديدا
ولي�س اإىل الهيئة القومية لالإنتاج احلربي ،ولكم الفرق لي�س مهما يف هذا ال�سياق .انظر «م�سر ت�سنع  75%من
اأ�سلحتها» ،االأخبار 24 ،اأكتوبر/ت�سرين االأول .https://bit.ly/382y07l ،2008

30

«االإنتاج احلربي ..واجهة م�سر احل�سارية» ،االأهرام امل�سائي 25 ،اأيلول�/سبتمرب ،2014
https://bit.ly/2OKbyrM؛ يف �سهر نوفمرب من نف�س ال�سنة ،قال �سيد م�سعل اإن النا
مليار جنيه م�سري يف ال�سنوات الع�سر املا�سية .انظر �سامية زين العابدين« ،الدكتور �سيد م�سعل يف حوار مهم
مع امل�ساء» 27 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب .https://bit.ly/2OJS1rC ،2010

31

�سامية زين العابدين« ،الدكتور �سيد م�سعل يف حوار مهم مع امل�ساء» 27 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب ،2010
.https://bit.ly/2OJS1rC

32

هذا ي�ستند اإىل ت�سريح لرئي�س الهيئة العربية للت�سنيع الفريق عبد العزيز �سيف الدين ،حيث قال اإن االإنتاج
االإجمايل للمنظمة يف عام  2013-2012كان  3مليارات جنيه م�سري ،ما ميثّل ،ح�سب ما ي�سيف ،حوايل 40
يف املئة من جمموع اإنتاج �سناعة الدفاع ،ما ي�سري اإىل جمموع ما يقارب  7،5مليارات جنيه .ومن �سبه املوؤكد
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اأن ن�سيب وزارة االإنتاج احلربي كان معظم املبلغ املتبقي وهو  4،5مليارات جنيه م�سري ،ولكن الوزارة تكن
وحدها ،فهنالك �سركات لوزارة الدفاع مثل �سركة تر�سانة االإ�سكندرية التي من املفرت�س اأن تكون م�سمولة �سمن
التقدير االإجمايل ،ورمبا اأي�سا �سركات جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية التابع اأي�سا للوزارة.داليا عثمان،
الفريق عبد العزيز �سيف الدين رئي�س الهيئة العربية للت�سنيع :هنا ن�سنّع الطائرة وال�سارو ومركبة القتال،
امل�سري اليوم 12 ،ت�سرين االأول/اأكتوبر https://bit.ly/33CCIFi ،2013
33

درا�سة عن حتليل تكاليف الف�ساد بالتطبيق على بع�س القطاعات يف م�سر ،اجلهاز املركزي للمحا�سبات ،الكاتب
غري حمدد� ،)2016( ،س.307 .

34

«وزير االإنتاج احلربي يزور عددا من امل�سانع ويجري حركة تغيريات بها» ،دوت م�سر 7 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب
https://bit.ly/2sEc7eb ،2015

35

طارق �سلتوت« ،اللواء حممد الع�سار يتحد ل«املوجز» عن خطة التطوير يف  ،»2017املوجز 17 ،كانون الثاين/
يناير .https://bit.ly/2RgQOto ،2017

36

علي عبد الرحمن واإبراهيم �سعيد« ،وزير االإنتاج احلربي يكرم العاملني يف يوم التميز» ،اليوم ال�سابع 10 ،كانون
الثاين/يناير .https://bit.ly/2LeL27P ،2017

37

«االإنتاج احلربي تتخذ جمموعة من القرارات للنهو�س بالوزارة وت�سعيد ال�سباب» ،ما�سبريو/اأخبار م�سر19 ،

ت�سرين االأول/اأكتوبر https://bit.ly/2DzIqgF ،2016؛ م�سطفى علي« ،اإ�سماعيل ي�سهد توقيع اتفاقيات لتوفري
الطاقة للم�سروعات اجلديدة» ،دوت م�سر 9 ،مار�س/اآذار .https://bit.ly/2rNZWLc ،2016
38

«الع�سار يلتقي حماف املركزي وروؤ�ساء جمال�س اإدارات عدد من البنو » ،البوابة 29 ،اأيلول�/سبتمرب ،2017
.https://bit.ly/2LeLwLb

39

طارق �سلتوت« ،بال�سور ..الع�سار يتحد فى عيد االإنتاج احلربي  :ن�سار بقوة فى معظم امل�سروعات القومية
والتنموية لتحقيق النه�سة ال�ساملة للبالد» ،املوجز 24 ،ت�سرين االأول/اأكتوبر https://bit.ly/2rJ9zuW ،2016؛
كر اخلطيب«« ،االإنتاج احلربي» يف � ..2016سناعة وزراعة وتعدين ومتوين و�سحة..عام من «االأ�سغال ال�ساقة»
بامل�سروعات القومية»� ،سدى البلد 30 ،كانون االأول/دي�سمرب https://bit.ly/34IkinY،2016؛ يت�سمن هذان
امل�سدران بيانات تف�سيلية عن اخلدمات وال�سلع املدنية.

40

وفقًا للوزير عندها �سيد م�سعل ،جرى الو�سول اإىل االأرقام لعام  2016-2015با�ستخدام اأ�سعار حتويل العملة
ال�سابقة بالن�سبة اإىل  1اأيلول�/سبتمرب ( 2015دوالر اأمريكي  7،830098229جنيهات م�سرية) و 1اأيلول/
�سبتمرب ( 2016دوالر اأمريكي  8،8708482604جنيهات م�سرية) ثم ح�ساب املتو�سط .اأما �سعر حتويل العملة
يف  1اأيلول�/سبتمرب  2010فكان :دوالر اأمريكي  5،7074998209جنيهات م�سرية.
انظر “The World’s Trusted Currency Authority”، XE، https://www.xe.com

41

�سحر عزام« ،الع�سار :االإنتاج احلربي يدفع �سرائب وجمار وتاأمينات للدولة» ،م�سراوي 24 ،كانون الثاين/
يناير https://bit.ly/2LeGGO0 ،2017؛ مها �سا
اأيار/مايو .https://bit.ly/33KwEL0 ،2017

42

ا�ستخدم املتو�سط الب�سيط بني �سعر �سرف الدوالر االأمريكي يف  1اأيلول�/سبتمرب 7،1500200958( 2014

« ،انطالقة جديدة يف اإنتاج امل�سانع احلربية» ،االأهرام20 ،

جنيهات م�سرية) و 31اآب/اأغ�سط�س  )7،8306280764( 2015ما ي�ساوي  . 7،4903240861انظر
“The World’s Trusted Currency Authority”, XE, https://www.xe.com
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43

أرقاما خمتلفة بالن�سبة لالأن�سطة االإجمالية .املبلغ
الغريب اأن امل�سادر املختلفة التي تنقل نف�س الت�سريح نقلت ا ً
االأعلى وهو  10مليارات جنيه م�سري .انظرعبد الرحيم اأبو �سامة« ،وزير االإنتاج احلربي 10 :مليارات جنيه
ن�سبة الزيادة يف اأن�سطة الوزارة مقارنة بالعام املا�سي» ،الوفد 20 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب ،2017
https://bit.ly/2r6tljY؛ والرقم االأقل وهو  8،8مليارات (وهو مذكور ب�سفته «اأرباح») .انظر زكي القا�سي،
أرباحا  8،8مليار جنيه واإنتاجنا زاد بن�سبة  ،»250%اليوم ال�سابع 20 ،ت�سرين
«وزير االإنتاج احلربي :حققنا ا ً
الثاين/نوفمرب .https://bit.ly/2DzPbz0 ،2017

44

اأحمد علي« ،بزيادة  ..176%الع�سار يعلن ارتفاع اإيرادات «االإنتاج احلربي»» ،م�سراوي 11 ،اآذار/مار�س ،2019
.https://bit.ly/35RSQ86

45

Sahar Aziz, “The Expanding Jurisdiction of Egypt’s Military Courts,” Sada (blog), Carnegie
;Endowment for International Peace, October 12, 2016, https://bit.ly/2lN3MBs
and “12 Things That Could Land You in Military Court Under the New Laws,” Mada Masr,

.January 12, 2015, https://bit.ly/2lPs25V
46

George Abed, Chun Jin, and Boban Markovic, “Egypt: Good Progress to Date, but Sustainability
,Requires Deep, Transformational Change”, Institute of International Finance

.February 20, 2019, 5, https://bit.ly/2lSkdfE
47

كانت كلفة املرتبات وعوامل االإنتاج االأخرى املقومة باجلنيه امل�سري �ستنخف�س ،ولكن ما يتم التوفيق بني
ح�سابات وزارة االإنتاج احلربي وخزينة الدولة ،فاإن ذلك لن يوؤثر على هذه االأخرية ،مع ا�ستفادة الوزارة .لكن
اخلزينة تتحمل بال�سرورة تكلفة م�سرتيات الوزارة بالعملة ال�سعبة.

48

مر�سوم رئي�س جمل�س الوزراء ،انظر https://bit.ly/2lLFTdF؛ األغيت هيئة الرقابة االإدارية لفرتة وجيزة يف عام
 ١٩٨٠مبوجب املر�سوم الرئا�سي  337لعام  ،1980انظر .https://bit.ly/2mcTzhP

49

اإن االأرقام لعام  1999و لفرتة  2006-2001هي متو�سط ا�ستنادا اإىل ت�سريح لوزير االإنتاج احلربي يف حينه
أرقاما منف�سلة لالأعوام 2000
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الفصل 3

رسم خارطة اقتصاد الجيش الرسمي
(الجزء الثاني) :نحن نبني مصر،
نحن نطعم مصر ،نحن مصر

متثل وزارة الدفاع الركن الثاين االأ�سا�سي يف االقت�ساد العك�سري الر�سمي ،لكنها ،على عك�س ال�سناعة
احلربية اخلا�سرة ،تقدم م�ساهمة كبرية اإىل ال�سناديق الع�سكرية خارج امليزانية .اإن املجموعة املتنوعة
من االإدارات والهيئات وال�سركات التابعة لوزارة الدفاع تز ّود القوات امل�سلحة امل�سرية بامل�ستهلكات
واخلدمات غري القتالية ،واالأهم من ذلك اأنها تقوم باأ�سغال عامة اأ�سا�سية مبوجب عقود �سادرة عن
الوزارات والهيئات احلكومية .لقد قامت هيئات وزارة الدفاع هذه ،التي ت�سمل القوات امل�سلحة اإ�ساف ًة
اإىل االإدارات التابعة لها ،بتقد م�ساهمات ملمو�سة يف توفري ال�سلع واخلدمات املدنية املتنوعة ،من طرق
�سريعة وج�سور واإ�سكان اإىل مواد كيميائية و�سيطة ،ولكن جرى كل ذلك بتكلفة باهظة .اإن حجم التكلفة
يحجبه النق�س املتعمد يف ال�سفافية يف االقت�ساديات احلقيقية لالإنتاج ،ما يخفي حج ًما كب ًريا بدوره
ّ
(املعطل وغري املنتج) وكلفة الفر�س ال�سائعة ،لي�س فقط يف خمططات امل�ساريع
من راأ�س املال العقيم
اجلوفاء املهمة التي تديرها الهيئات الع�سكرية ،بل وحتى يف القطاعات التي ميكن اأن ت�سهم ب�سكل اإيجابي
يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية.
الهيئة االأك اأهمية بني هيئات وزارة الدفاع الن�سطة اقت�ساديا هي جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية،
والهيئة الهند�سية واإدارات االأ�سغال وامل�سروعات الكربى واملياه وامل�ساحة للقوات امل�سلحة ،والتي يدعمها
أي�سا مكتب اال�ست�سارات الفنية يف الكلية الفنية الع�سكرية .اإىل ذلك ،تقوم هذه االإدارات بالتن�سيق الوثيق
ا ً
مع الهيئات املدنية التي ت�سطلع بها وزارة الدفاع بدور مبا�سر مبوجب القانون ،واأبرزها املركز القومي
لتخطيط ا�ستخدامات اأرا�سي الدولة ،وغريها من الكيانات العامة الرئي�سة االأخرى التي ُت�سدر العقود،
مثل اجلهاز املركزي للتعمري التابع لوزارة االإ�سكان وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة .وت�سم وزارة
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أي�سا �ستة اأق�سام اإ�سافية توؤ ّدي وظائف اقت�سادية حتت اإ�سرافها املبا�سر ،مثل ما ي�سمى «قطاع
الدفاع ا ً
التعدين»ً ،
ف�سال عن ب�سع �سركات بحرية ،كما متلك الوزارة اأ�سه ًما يف عدد من ال�سركات امل�ساهمة
امل�سرتكة غري الع�سكرية.
وهذه الهيئات التابعة لوزارة الدفاع تختلف ب�سكل الفت عن �سركات ال�سناعة احلربية وامل�سانع التي
تنتمي اإىل وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع من حيث الن�ساط الرئي�س واأ�سناف املنتجات،
ممكن داعم
ولكن اأن�سطتها املد ّرة للدخل تك�سف عن خ�سائ�س م�سابهة .فهي ت�ستفيد من اإطار تنظيمي ُ َ
لالإعفاءات ال�سريبية واجلمركية ،واالإذن باحل�سول على القرو�س احلكومية ،وباالحتفا باالإيرادات،
وبرتحيل فوائ�س امليزانية من �سنة مالية اإىل اأخرى (عادة ما يتم اإيداعها واالحتفا بها يف «�سناديق
خا�سة») ،وباالحتفا بالودائع يف بنو جتارية من اختيارها 1.وتقدم م�ساهمات ملمو�سة للبنية التحتية
العامة واالأ�سر ذات الدخل املحدود ،لكنها تك�سف باملقابل عن جدوى جتارية م�سكو فيها من حيث
التكلفة ال�سافية على اخلزينة ونوعية ال�سلع التي ُتباع للم�ستهلكني املدنيني .وت�سطلع �سبكات ال�سباط
ال�ساعية وراء الريع ،والتي متتد عرب الهيئات املت�سلة بوزارة الدفاع وال�سركات االقت�سادية اململوكة
للدولة والهيئات العامة ،بدو ٍر مهم يف توجيه العقود واال�ستثمارات.

جها مشروعات الخدمة الوطنية
أي�سا دعامة مهمة
ي�سكّل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية اإحدى االأذرع االقت�سادية لوزارة الدفاع ،لكنه ا ً
يف االقت�ساد الع�سكري بحد ذاته ،حيث �سمل � 36سركة بحلول نهاية عام  .2019وكما تدل االإ�سارة يف
ا�سم اجلهاز ،فاإنه ي�ستخدم ال�سباب امل�سريني الذين يوؤ ّدون اخلدمة الوطنية االإلزامية يف القوات امل�سلحة
ملدد تراوح بني  18و� 36سه ًرا ،وفقًا للموؤهل العلمي .يوفِّر املجندون عمالة احتياطية حمتملة هائلة ،اإذ
يق ّدر عدد الذكور امل�سريني الذين يبلغون �سن اخلدمة الع�سكرية بحوايل مليون و 551األفًا �سنويا 2.ومع
ا ّأن ال�سي�سي ذكر يف عام  2015اأن ا�ستيعاب القوات امل�سلحة يبلغ حوايل مليون جمند ،غري اأن التقدير
االأك م�سداقية قد �سدر عن جملة «جينز �سينتينال �سيكيوريتي اأ�س�سمنت» واملعهد الدويل للدرا�سات
3
اال�سرتاتيجية ،اللّذين ق ّدرا عدد املجندين يف اخلدمة بني  220و 410اآالف يف العام .2017-2016
تاأ�س�س جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية مبوجب مر�سوم رئا�سي رقم  32لعام  1979من اأجل «درا�سة
وتنفيذ االأعمال وامل�سروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات احلكم املحلي و�سركات القطاع
العام» ،ويعك�س م�ساره تطور ال�سيا�سة واالقت�ساد يف م�سر منذ ذلك الوقت 4.وكانت ميزانية اجلهاز
بلغت  50مليون جنيه م�سري يف ال�سنة املالية  .1983-1982وبعد حوايل ثالثني �سنة� ،سرح م�ساعد وزير
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الدفاع لل�سوؤون املالية اآنذا  ،اللواء حممود ن�سر ،باأن اإجمايل االأعمال ال�سنوية للجهاز بلغ  6,3مليارات
جنيه ( 1,06مليار دوالر) يف عام  ،2011حيث بلغ �سايف اأرباحه  7,77مليارات جنيه منذ عام .1990
وي�سم جمل�س اإدارة جهاز امل�سروعات رئي�سي هيئتي التنظيم واالإدارة واالإمداد يف وزارة الدفاع ،و ُيعتقد
6
اأن هيئة ال�سوؤون املالية يف الوزارة ت�سرف على اجلهاز وتراقب م�ساريعه.

5

جيش المجندين االقتصادي

ح ّول رئي�س االأركان الفريق عبد احلليم اأبو غزالة جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية عقب تعيينه وزي ًرا
للدفاع يف اآذار/مار�س  .1981كان امل�سري من ال�سخ�سيات الطموحة ،وقد رقّاه مبار اإىل رتبة م�سري
وتوىل من�سب نائب رئي�س الوزراء يف ني�سان/اأبريل  .1982ويف ظل اإدارته ،اأن�س أا جهاز امل�سروعات «قطاع
االأمن الغذائي» بهدف توفري الكثري من احتياجات القوات امل�سلحة ،ال�سيما املا�سية والدواجن والبي�س
أي�سا للح�سول على
ومنتجات االألبان واخلبز .ووفقًا للعا ال�سيا�سي روبرت �سربينغبورغ� ،سعى اجلهاز ا ً
قرو�س من البنك الرئي�سي للتنمية واالعتماد الزراعي من اأجل اإعداد املجندين للقيام باأن�سطة مماثلة
أي�سا اأن القوات امل�سلحة
عند االنتهاء من خدمتهم الع�سكرية .ويف عام  ،1986اأعلن وزير الدفاع اأبو غزالة ا ً
�ستنظم  30األفًا من املجندين يف كتائب اإن�ساء امل�سروعات املدنية 7.وما زالت هذه الكتائب م�سد ًرا للعمالة
الرخي�سة ل�سالح ال�سركات العامة واخلا�سة التي تنفذ م�ساريع االأ�سغال العامة منذ ذلك احلني ،عاملة
8
يف اإطار الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة ً
(بدال من جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية).
يعك�س التو�سع ال�سريع جلهاز امل�سروعات عوامل خمتلفة .ففي عام  ،1986ا ّدعى اأبو غزالة ومبار اأنه
اإنفاق ن�سف اإيراداته على ا�ستكمال رواتب القوات امل�سلحة ال�سئيلة ،بينما ُ�سرف الن�سف االآخر على
املالب�س واالإقامة و�سيانة املعدات 9.عالوة على ذلك ،حذا اجلهاز حذو رجال االأعمال املدنيني الذين
كانوا ،يف تلك الفرتة ،ي�ستفيدون من التحرير اجلزئي للتجارة عرب اال�ستثمار يف جماالت اإنتاج االأغذية
واالألبان واملعكرونة و املياه املعباأة 10.وكما كان احلال بالن�سبة لل�سركات وامل�سانع الع�سكرية التابعة لوزارة
أي�سا فر�سة لتكرار �سبكات «الرفاق القدامى» الع�سكرية واملح�سوبية
االإنتاج احلربي ،فقد وفّر اجلهاز ا ً
الرا�سخة التي تاأ�س�ست يف عهد عبد النا�سر :فعلى غرار القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ووزير الدفاع
عندها عبد احلكيم عامر ،الذي تراأ�س املجل�س االأعلى للموؤ�س�سات العامة ذات الطابع االقت�سادي اأي
املوؤممة يف �ستينيات القرن الع�سرين ،تراأ�س اأبو غزالة جلنة ال�سيا�سات الوزارية بد ًءا من عام  ،1986ما
مكّنه من منح االأرا�سي اإىل اجلهاز من اأجل ا�ست�سالحها وزراعتها ،ومن حجبها عن اخل�سوم وتف�سيل
11
َمنح العقود اإىل متقاعدي القوات امل�سلحة الذين ين�سمون اإىل القطاع اخلا�س واإىل �سركائهم املدنيني.
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ا ﻟ ﻞ 6ا ﻟ ﻞ 6
الناشطة اقتصاديا
الدفاع ارة
التابعة لو
الشركات
الدفاع اقتصاديا
الناشطة
لو ارة
الشركات التابعة

الدفاعارة الدفاع
و ارة و
ﺟﻬﺎز
اﻧﺸﺎءات
ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦﻗﻄﺎع ﺟﻬﺎز
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺟﻬﺎز
اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻧﺸﺎءات
اﻟﺒﺤ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤاﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺟﻬﺎز ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻻﺳﺘﺸﺎري اﻻﺳﺘﺸﺎري
أراﺿﻲ اﻟﻘﻮات
أراﺿﻲ اﻟﻘﻮات
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﻜﻠﻴﺔاﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺴﻮق
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺴﻮق
وﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖوﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ
وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔوﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺻﻦ" )(98
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺻﻦ" )(98

اﻹﻣﺪاد
ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻣﺪاد ﻫﻴﺌﺔ إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
اﻟﻄﺒﻴﺔ
إدارة
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
واﻟﻨﺸﺮ

اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
إدارة إدارة
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﺟﻬﺎز إدارة
إدارة ﺟﻬﺎز اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻮادي
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎتواﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻄﻼع واﻻﺳﺘﻄﻼع
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

إدارة اﻟﻘﻮات
اﻟﻨﻮادي اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
واﻟﻔﻨﺎدقاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
إدارة
اﻟﻨﻮادي وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮاﻳﻮﻣﻒ ﻓﻨﺪق ﺗﺮاﻳﻮﻣﻒ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻨﺪق
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎتواﻟﻌﻴﺎدات
اﻟﺘﺮﻓﻴ )(92
ﻹﺻﻼح وﺑﻨﺎء
واﻟﻌﻴﺎدات ﻹﺻﻼح وﺑﻨﺎء
واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ) (45اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ )(45
اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺴﻔﻦ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻨﺎدق ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻨﺎدق
واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔدﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ دﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)(29

اﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻟﻜﻮن
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮاﻳﻮﻣﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮاﻳﻮﻣﻒ
واﻟﻤﻼﻋﺐ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ )(52
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻴﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﻨﻬﺮي

ﻮ ﺔﺮ ﺔ ﻴﺮ
ﺎ ﻳﺮ ﺔ ﺮﻴﺮﺎ
ﺮ ﺎ
ﺎﻳ
ﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴ ﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺴ ﺮﻳﺔ
ﺳﺴﺔﺎ ﻞ ﻟ
ﺎﻟ
ﺎﻟ ﺎ ﻞ ﻟ
ﺮ ﺎ

ا

ﺔ

ﺮ ﺎ

ا

ﺔ

ﺎد إدااﻟ
ﺎﺳ ﺎ اﻟﻳﺮ ﺎ
ﺎﺳ ﺎ اﻟ ﺎد اﻟ
ﻴﺔ اﺎ ﺮاﺳ اﻟ ﺮ ﻴﺔ ا ﺳ
اﻟ ﺎ ﺮا اﻟ ﺮ اﻟ
ة:
مالا اﻟ
مال ة:
ﻟ
ﻴ اﻟ
ﻟ
اﻟ
اﻟﻮ ﻌ ﻴﺔﻴﺔﻟ
اﻟﻮ ﻴﺔ ﻟ ﺮ اﻟ
ﺮ ﺔ ادﻳ ﻮﻴ
ادﻳ ﻮ
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ﻮ ﺔ

ﻳﺮ ﺎ إدا

ﺎ ﻳ ﺎا اﻟ اﻟﺮ ﺔﺎ ﻳ ﺎ اﻟ ﺮ ﺔ
اﻟ ﺮ ﺔ
ﺎ ﻴ اﻟ ﺮ ﺔ ﺎ
ﺔ اﻟ ﻳ ﻴﺔ
ﺮاﻟ اﻟ ﺔﻌاﻟ ﻳﻴﺔﻴﺔ اﻟ
ﻟ ﺮ ﺔ اﻟ ﻌ ﻴ ﻴﺔﻟ ﺮ اﻟ ﻌ ﻴﺔ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻴﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻨﻬﺮي
ﻓﺎﻟﻜﻮن
ﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎرات
ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋﻼم

دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻤﺴﺎرح )(8
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻜﻮن
ﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎرات
اﻟﻔﻨﺎدق )*(29
ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋﻼم

اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﻨﻮادي وﻣﺮاﻛﺰ
ﻟﻠﻘﻮات
ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﺘﺮﻓﻴ )(92
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت إدارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت
)(29

إدارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت إدارة
واﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻜﺒﺮ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ )(52

إدارة
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻜﺒﺮ

دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎإدارة اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﻤﺴﺎرح )(8

إدارة اﻟﻤﻴﺎه

إدارة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻔﻨﺎدق )*(29

إدارة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

إدارة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﺟﻬﺎز ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺼﺮ
ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ

ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻟﺘﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻏﻠﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻷﺳﻤﺪة
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺼﻼح وزراﻋﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ
ﺑﺸﺮق اﻟﻌﻮﻳﻨﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول

ﻣﺨﺎزن اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ
"ﺳﻤﺎﻳﻞ"

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺼﺮﻳﺎت
ﻣﺠﻤﻊ إﻧﺘﺎج
اﻟﺒﻴ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ )ﻛﻮﻳﻦ
ﺳﺮﻓﻴ (

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮق

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﻳ

ﻟ ﺳﻤﻨﺖ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺮوﻧﺔ ﻛﻮﻳﻦ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺧﺎم واﻟﺠﺮاﻧﻴﺖ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺰراﻋﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺮﻣﺎل اﻟﺴﻮداء

ﻓﻨﺎدق ﺗﻮﻟﻴﺐ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻼﺗﻴﻦ ﻟﻠﺜﺮوة
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﺳﻴﻨﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻠﺐ ﻣﺼﺮ

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﺮوﻳﺪات
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺮﻓ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج
وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎر
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪات واﻟﺘﻮرﻳﺪات

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎرات

ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ

ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت
اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﺎ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟ ﺳﻤﻨﺖ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ ﻧﺘﺎج
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ

مركز كارنيغي للشرق األوسط
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يف اأي حال ،كانت التقديرات ت�سري بحلول عام  1986اإىل م�سوؤولية جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية
عن توفري ما يقارب  5يف املئة من جميع م�ساريع بناء امل�ساكن و 18يف املئة من اإنتاج االأغذية على
ال�سعيد الوطني ،ما تق ّدره الباحثة االقت�سادية ال�سيا�سية �سافيناز الطارورطي بقيمة  488مليون جنيه
قدر اأنه كان
م�سري 12.يتم تاأكيد هذه االأرقام ،ويبدو اأنه مبالغ فيها بالن�سبة اإىل ٍ
قطاع الإنتاج الغذاء ُي َّ
أي�سا
ي�ستخدم خم�سة اآالف فح�سب من اأفراد القوات امل�سلحة يف ذلك الوقت 13.ومع هذا ،بد أا اجلهاز ا ً
اإنتاج املعكرونة يف اأنحاء البالد بعد ذلك بثال �سنوات ،والحقًا جمع م�سانع املعكرونة التابعة له يف
14
�سركة واحدة .كما اأقام مرافق م�ساندة مثل م�سنع تعبئة اخل�سار وتغليفها.
بف�سل تلك االأن�سطة ،منا النا ال�سنوي يف جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية من  11مليون جنيه م�سري
إنعكا�سا
يف عام  1979اإىل  644مليونا بحلول عام  15.1990وقد �سمح ذلك مبرحلة جديدة من التو�سع .ا ً
للفر�س التجارية التي وفرها الت�سبيك بني خمتلف قطاعات االقت�ساد الع�سكري والقطاع العام ،تف ّرع
جهاز امل�سروعات يف عام  1992ليقيم �ست حمطات وقود خلدمة االأ�سواق املدنية ،م�ستعينًا مرة اأخرى
باملجندين .وجرى �سم هذه املحطات اإىل �سركة جديدة هي «الوطنية» يف عام  ،2002ثم انت�سرت املحطات
يف وقت الحق يف جميع اأنحاء البالد وتدعي ال�سركة حاليا اأن لديها  71حمطة 16.وت�سمن مبيعات البنزين
ربح كب ًريا ،حيث يجري احل�سول عليها بخ�سم من م�سايف التكرير التي
والزيوت ومواد الت�سحيم َ
هام�س ٍ
تتوغّ ل فيها مديرية املخابرات العامة .وتقوم حمطات الوطنية منذ عام  2015ببيع امل�ساحيق من اإنتاج
اإدارة احلرب الكيميائية التابعة للقوات امل�سلحة 17.وبعد االنقالب الع�سكري يف عام  ،2013ا�ستكى رئي�س
�سابق للهيئة العامة للبرتول ،امل�سوؤولة عن اإمداد االأ�سواق املدنية ،من اأن «معظم املحطات ال تتلقى ح�ستها
الكاملة من البنزين ،بعد اأن تخ�سي�س مزيد من الوقود للمحطات التي متلكها القوات امل�سلحة» 18.وقد
نوعت الوطنية اأن�سطتها عقب التطورات يف االأ�سواق ،حيث اأقامت حمطات �سحن ال�سيارات الكهربائية يف
منافذها يف عام  ،2018وح�سلت بعد �سنة على موافقة حكومية للقيام بخدمات متوين وحتويل ال�سيارات
19
للعمل بالوقود املزدوج (بنزين وغاز طبيعي).
ت�سارعت وترية تو�سع جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية اأثناء ت�سعينيات القرن املا�سي ،مع ا�ستمرار اأولوية
الرتكيز على ال�سناعة الزراعية واخلدمات كثيفة العمالة .فاأن�س أا ال�سركة الوطنية للمقاوالت والتوريدات
يف عام  .1993وثم م�سنع البال�ستيك بعد �سنة ،و�سركة اأخرى تنتج ع�سائر الفاكهة واملربى واملخلّل وزيت
الزيتون يف عام  .1996ثم انطلقت �سركة الن�سر للخدمات وال�سيانة (التي كان ا�سمها االأ�سلي «كوين
�سرفي�س» ) يف عام  ،1998وهي توفر خدمات التنظيف وال�سرف ال�سحي ،واالأمن ،وال�سيانة ،واإدارة
املعدات واملرافق مبا يف ذلك الفنادق ،والنقل الثقيل ،وخدمات التوريد لل�سركات احلكومية واخلا�سة،
مبا يف ذلك �سراء وا�سترياد الغذاء.
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وات�سم دخول جهاز امل�سروعات اإىل �سوق ا�ست�سالح االأرا�سي بذات االأهمية .ففي عام  ،1998اأن�ساأ اجلهاز
�سركة م�سر العليا للت�سنيع الزراعي وا�ست�سالح االأرا�سي ،التي اأنتجت جمموعة من ال�سلع الزراعية.
وبعد عام ،اأ�س�س ال�سركة الوطنية ال�ست�سالح وزراعة االأرا�سي ب�سرق العوينات التي ا�ستحوذت على 100
األف فدان ( 42األف هكتار) يف ال�سحراء الغربية كانت تابعة �سابقًا مل�سروع ا�ست�سالح اإطالقه يف
اأوائل الت�سعينيات .واأن�ساأ بعد ذلك مزارع ُتروى باملياه اجلوفية الإنتاج حما�سيل مدرة للدخل من اأجل
الت�سدير اإىل اأوروبا؛ وتزعم ال�سركة اأنّها اأ ّمنت لوزارة التموين  78األف طن من القمح يف عام ،2015
وا ّأجرت اأرا�سي ل�سركات م�سرية واأجنبية وملزارعني حمليني يف اجلوار 20.يعتقد بع�س اخلرباء اأن حو�س
املياه اجلوفية يف العوينات قد يكون غري قابل للتجديد؛ واحلال ذاته بالن�سبة اإىل احلو�س اجلويف يف
�سيوة والذي ت�س ِّوق مياهه ال�سركة الوطنية الإنتاج وتعبئة املياه (�سايف) التابعة للجهاز عرب  27منفذً ا يف
جميع اأنحاء البالدً ،
ف�سال عن تزويد القوات العاملة حتت القيادة املركزية االأمريكية والقوة املتعددة
21
اجلن�سيات يف �سيناء.
وكما ُتظهر هذه االأمثلة ،فقد �سهد جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية طفرة من ٍو يف العقد االأخري من حكم
أي�سا لدى قطاعات اأخرى من االقت�سادين الع�سكري واملدين .فقد اأجنزت
ح�سني مبار  ،وهو ما ح�سل ا ً
ال�سركة الوطنية الإن�ساء وتنمية واإدارة الطرق ،التابعة للجهاز ،طريقًا �سري ًعا من القاهرة اإىل منتجع عني
ال�سخنة على البحر االأحمر يف عام  .2004ويف الوقت نف�سه ،قامت �سركات القطاع العام املدنية ،مثل
ّ
22
�سركة النيل العامة الإن�ساء الطرق ،ببناء طرق ومطار تخدم مواقع اإنتاج اجلهاز يف �سرق العوينات.
أي�سا ببناء اأو باإعادة تاأهيل اأربعة متاحف ،و22
ومن عام  1995حتى عام  ،2004كان اجلهاز قد قام ا ً
موق ًعا اأثريا ،و 390مدر�سة .ويف عام  ،2008قام بتوحيد خطوط اإنتاج املعكرونة حتت ا�سم «كوين» .اأ ّما
االأهم ،فكان توليه ا�ستكمال م�سروع م�سنع اإ�سمنت العري�س يف عام  ،2007بعد ا ّأن تراجع املناف�سون
املدنيون الرئي�سون عن دفع  300مليون جنيه م�سري ( 54مليون دوالر) ثمن رخ�سة امل�سروع 23.وبحلول
هذه املرحلة ،اأ�سبح جهاز امل�سروعات �سركة قاب�سة بعد اال�ستحواذ على �سركتني مملوكتني للدولة ،هما
ال�سركة العربية الدولية للب�سريات و�سركة الن�سر للكيماويات الو�سيطة ،وبعد اأن اأن�ساأ �سركة جديدة
24
الإنتاج امل�ساعد.
ضل
ما بعد عا  :2013المقاول الم ّ

ال ميكن التحقق من القيمة ال�سوقية احلقيقية الإنتاج جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،ولكن ،اأظهرت
ح�ساباته اخلتامية اأن ناجته بلغ  1,63مليار جنيه م�سري يف عام  ،2013-2012باأرباح تبلغ  63مليون
جنيه فقط وفقًا الأحد امل�سادر 25.ومهما كانت احلقيقة ،فاإن اإطاحة القوات امل�سلحة مبحمد مر�سي يف
متوز/يوليو  2013قد فتحت الطريق اأمام منو جامح .فبني ت�سرين االأول/اأكتوبر  2013و�سباط/فرباير
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 ،2014منحت احلكومة املوؤقتة برئا�سة حازم الببالوي العقود باالأمر املبا�سر اإىل اجلهاز لتمويل وبناء
و�سيانة طريقني �سريعني قوميني .و�سمل ذلك احلق احل�سري يف حت�سيل الر�سوم ،وبيع امل�ساحات
عاما
االإعالنية ،وا�ستئجار االأرا�سي ملدة ً 99
قادمة يف حمور رو�س الفرج حول القاهرة ،وملدة
عاما على الطريق ال�سحراوي ال�سريع بني
إن إطا ة القوات المسلحة بمحمد ً 50
26
مرسي في تمو ول و  2013قد القاهرة واالإ�سكندرية.
فتح

الطر ق أما نمو جامح.

وقد األغت الهيئة احلكومية العامة للطرق واجل�سور
والنقل البحري على الفور الت�ساريح القائمة
ل�سركات االإعالن يف القطاع اخلا�س يف رو�س الفرج ،كما تنازلت يف متوز/يوليو  2014جلهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية عن احلق يف ترخي�س االإعالن على امتدادات اإ�سافية ل�سبكة الطرق حول القاهرة،
على اأن تتقا�سم االأرباح مع اجلهاز ملدة � 50سنة 27.ويف الوقت نف�سه ،زاد اجلهاز ر�سوم النقل الثقيل على
الطريق ال�سريع بني القاهرة واالإ�سكندرية بن�سبة  800يف املئة؛ ومبوجب ترتيبات االإيجار� ،سيدفع اجلهاز
اإىل احلكومة ما يقارب خم�سة ماليني جنيه م�سري كر�سوم �سنويا ،لكنه يك�سب  800مليون جنيه (112
مليون دوالر يف ذلك الوقت) �سنويا طوال �سنوات امتيازه اخلم�سني( 28.من غري الوا�سح كم من كلفة
بناء و�سيانة هذه الطرق ال�سريعة والطرق «القومية» وغريها من تلك التي تديرها الهيئات الع�سكرية
29
�ستتحملها خزينة الدولة التي تتحمل م�سوؤولية ذلك مبوجب قانون الطرق العامة رقم  84لعام .)1968
اندفاعا با�ستمرار .ففي الفرتة ما بني  2014و 2016وحدها ،ك�سب عقو ًدا
وقد ازداد جهاز امل�سروعات
ً
باالأمر املبا�سر من هيئات حكومية متنوعة لرتكيب كامريات مرور عند  250تقاط ًعا يف حمافظة القاهرة
مببلغ  260مليون جنيه م�سري ،ولبناء جم ّمع خدمات يف حمافظة الغربية مببلغ  240مليون جنيه ،ولت�سييد
حمطة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وحمطتني للكهرباء يف مدينة هليوبولي�س اجلديدة لقاء  200مليون
و 230مليون جنيه على التوايل ،واأربعة ٍ
مبان لفرع جامعة االإ�سكندرية يف مطروح بقيمة  346مليون جنيه،
30
ولرتميم موقع االأهرامات بالقرب من القاهرة مقابل مبلغ متوا�سع قدره  20مليون جنيه .كما َت�سار
جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية مع �سركة اأيادي للتنمية واال�ستثمار ،وهي �سراكة بني القطاعني العام
واخلا�س متلكها الدولة وتاأ�س�ست يف اآذار/مار�س  ،2014ومع الهيئة القومية لتنمية �سيناء لتطوير �سمال
�سيناء من خالل اال�ستثمارات يف ال�سناعة املحلية والزراعة وقطاعات اأخرى 31.يف هذه االأثناء ،اأ�سدرت
مر�سوما يق�سي باأن ُمينح ت�سغيل  500كيلومرت من الطرق القومية التي يقوم باإن�سائها جهاز
احلكومة
ً
التعمري املركزي التابع لوزارة االإ�سكان التي تربط واحة الفرافرة (وهي من حماور الن�ساط االقت�سادي
الع�سكري) بتكلفة تبلغ  2,275ملياري جنيه عند االنتهاء اإىل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،الذي
32
�سوف يجبي ر�سوم املرور ويقيم عليها حمطات وقود وخدمات �سركة الوطنية التابعة له.
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كما قام اجلهاز بتو�سيع ن�ساط �سركته االأمنية« ،كوين �سرفي�س» ،التي تاأ�س�ست يف عام  ،1988ثم اأعيدت
ت�سميتها با�سم �سركه الن�سر للخدمات وال�سيانة 33.وال�سركة التي ال تزال معروفة با�سمها ال�سابق ،كانت
قد فازت منذ عام  2013بالعديد من عقود احلماية واخلدمات من العمالء ،مبا يف ذلك مرتو اأنفاق
القاهرة ،وبنو مملوكة للدولة ،واجلامعات والوزارات احلكومية .ويف اأواخر عام  ،2013فازت ال�سركة
بعقد قيمته  600مليون دوالر من جمموعة من امل�ستثمرين ال�سعوديني والعرب لتقد خدمات متكاملة
للم�ست�سفيات يف م�سر .وهذا ما اأ�ساف اإىل ملفها الذي ي�سمل خدمات اإدارية يف  250م�ست�سفى حكوميا،
وجامعات ،ومرافق عامة اأخرى يف البالد 34.ومنذ ذلك احلني� ،ساركت كوين �سرفي�س يف امل�ساريع
العمالقة التي تديرها القوات امل�سلحة ،مثل تو�سيع قناة ال�سوي�س ،فيما و�سعت عملياتها لت�سمل اإدارة
املوان البحرية والربية وتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت .وبحلول كانون الثاين/يناير
 ،2015قالت ال�سركة اإن لديها  20األف موظف ،من بينهم خم�سة اآالف من اأفراد القوات امل�سلحة ،ح�سب
مدير عام ال�سركة اللواء و�سفي حممود ،مع اأن هنا م�سد ًرا اآخر زعم اأن ال�سركة ا�ستخدمت  7500من
35
منت�سبي وجمندي القوات امل�سلحة.
االن الت الكبير

قام جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية بتو�سيع عملياته بوترية مت�سارعة مع توجه االقت�ساد الع�سكري
لتوليد مزيد من العائدات ،ليغذي وي�ستفيد من تو�سعات مماثلة لدى الهيئات االقت�سادية الع�سكرية
االأخرى على حد �سواء .وي�سمل ذلك زيادة القدرة يف امل�ساريع القائمة ودخول قطاعات جديدة ،مع اإزاحة
ال�سركات اخلا�سة جان ًبا يف بع�س االأحيان من اأجل حتقيق ذلك.
واالأهم اأنّه يف اأيار/مايو  ،2015اأعلن اجلهاز عن خطط الإن�ساء خط اإنتاج جديد يف م�سنع اإ�سمنت
العري�س التابع له ،حيث �سوف يبلغ االإنتاج ال�سنوي فيه  6,4ماليني طن .ويف بداية عام  ،2018ا�ستكمل
اجلهاز م�سن ًعا ثان ًيا اأو�سع يف بني �سويف عزز قدرة اجلهاز االإجمالية اإىل  19,5مليون طن 36.فقفزت
ح�سة اجلهاز يف ال�سوق الوطنية من  3اإىل  23يف املئة ،ما اأوقع ال�سركات اخلا�سة التي متثل بقية
قطاع االإ�سمنت يف �سعوبة مالية خطرية .كما ا ّأ�س�س اجلهاز ال�سركة الوطنية امل�سرية ال�ستك�ساف وتنمية
البرتول (اإنبيدكو) يف عام  2016بهدف «تلبية احتياجات الدولة من النفط والغاز الطبيعي» ،وت�سعى
ال�سركة اإىل «اأن تكون رائدة يف جمال �سناعة البرتول على م�ستوى ال�سرق االأو�سط» 37.جتاهل هذا اأن
القطاع البرتويل مغ َرق اإغراقًا ً
مفرطا من قبل ال�سركات العامة واخلا�سة واالأجنبية يف م�سر (ناهيك
عن منطقة ال�سرق االأو�سط) ،ولكن قد يكون الغر�س من ولوج جهاز امل�سروعات اإليه هو اال�ستفادة من
ا�ستغالل حقل غاز «ظهر» البحري اجلديد ال�سخم يف م�سر.
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كما و�سع اجلهاز نف�سه يف موقع ي�ستفيد فيه من النمو املثري لالإعجاب يف االأ�سواق املحلية والت�سديرية
مل�سر من املواد الكيميائية ال�سناعية ،بقيمة  1,7مليار دوالر يف عام  38.2017اإىل ذلك ،يف �سباط/فرباير
 ،2016بداأت �سركة الن�سر للكيماويات الو�سيطة التابعة للجهاز يف بناء ما اأعلنت اأنه «اأكرب م�سنع»
يف م�سر لتوريد االأ�سمدة ال�ست�سالح ا ٍ
أرا�س مب�ساحة  1,5مليون فدان ،وهو م�سروع مف�سل للرئي�س
ال�سي�سي 39.كما جرى اإطالق جم ّمع من ت�سعة م�سانع جديدة تابعة ل�سركة الن�سر لل�سناعات الفو�سفاتية
يف عني ال�سخنة يف الوقت نف�سه .تكن ثمة حاجة ظاهرة لهذا التو�سع ،اإذ اإنه كان هنا اإثنا ع�سر
رئي�سا لالأ�سمدة يف م�سر ،ح�سب وزارة اال�ستثمار والتعاون الدويل .ولكن جهاز امل�سروعات يقوم
ً
منتجا ً
مبا قام به هو والهيئات الع�سكرية االأخرى يف ال�سنوات االأخرية :اأي اخرتاق اأو تو�سع ب�سرعة يف قطاع
ينتج ال�سلع ال�سوقية بف�سل الدعم احلكومي واحلماية التعرفية ،رغم اأن هذا القطاع يعاين من فائ�س
ال�سعة االإنتاجية ،حيث تعاين �سركات القطاع اخلا�س من تعطيل  30يف املئة من �سعتها 40.ويف ت�سرين
االأول/اأكتوبر  ،2018ان�سم جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية اإىل ثال �سركات اأخرى متلكها الدولة يف
ت�سكيل «ال�سركة امل�سرية لت�سويق الفو�سفات واالأ�سمدة الفو�سفاتية» ،التي تهدف ب�سكل معلن اإىل اأن تكون
41
«الوكيل التجاري احل�سري جلميع منتجي الفو�سفات يف م�سر».
وباملثل� ،سعى قطاع التعدين التابع للجهاز ( ُيقدم اأحيانًا على اأنه تابع لوزارة الدفاع) اإىل زيادة ح�سته.
ويف اآب/اأغ�سط�س  ،2014ا�ستحوذ على  51يف املئة من �سركة م�سر �سيناء اال�ستثمارية التي اإن�ساوؤها
حدي ًثا والتي خَ ططت لبناء م�سانع للرخام والزجاج واالإ�سمنت يف �سبه اجلزيرة ،بال�سراكة مع الع�سائر
املحلية 42.وورد اأن النا الوطني من الرخام واملعادن املختلفة قد بلغ  1,4مليون طن يف عام  ،2015لكن
تو�سع يف اأن�سطة التعدين واملحاجر يف العني ال�سخنة وراأ�س �سدر وامليناء
جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ّ
واأ�سوان 43.وقد �سم اجلهاز هذه االأن�سطة اإىل ال�سركة الوطنية امل�سرية للرخام والغرانيت التي اأ�س�سها
يف اأيار/مايو  ،2016والتي �ست�سعى اإىل «اال�ستغالل االأمثل للموارد الطبيعية يف م�سر ...واالكتفاء الذاتي
يف تلبية احتياجات القوات امل�سلحة من هذه املواد اخلام اال�سرتاتيجية الهامة» 44.واأ�سبحت هذه ال�سركة
45
اأداة اجلهاز يف ال�سراكة مع �سركة م�سر لتنمية �سيناء.
من الغريب اأن �سركة اجلهاز اجلديدة ادعت اأنها �ستحطم االحتكار املفرت�س يف قطاع الرخام والغرانيت،
بينما افتخرت اأنها كانت ا ً
أ�سال تلبي  70يف املئة من «الفجوة احلالية» يف العر�س .وقد جرى ت�سليط ال�سوء
على ح�سول جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية نف�سه على و�سع احتكاري يف العام التايل ،عندما اأبلغ
نظرا َءه يف القطاع اخلا�س اأنه �سريفع قدرته االإنتاجية من الرخام اإىل مليون مرت مكعب �سنويا ،اأو  80يف
املئة من اإجمايل اإنتاج م�سر 46.بل وبلغت �سعة اجلهاز االإنتاجية  3،6ماليني مرت مكعب �سنوي ًا ،ما يعادل
 1،44مليون طن ،بعد تد�سينه خم�سة م�سانع للرخام واثنني للغرانيت يف بني �سويف يف  47.2018واأفادت
أي�سا اأن اجلهاز ا�ستوىل على �سالحيات الهيئة العامة لل وة املعدنية يف اإ�سدار ت�ساريح دخول
التقارير ا ً
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للمناطق الع�سكرية الغنية باملعادن يف منطقة
�سالتني احلدودية اجلنوبية ويف بيع املعادن
48
امل�ستخرجة هنا باملزاد.

من الغري

الجديدة ادع

أن شركة الجها

أنها ستحطم

اال تكار الم تر

في قطاع

وعلى �سعيد منف�سل ،اأ�س�س اجلهاز ال�سركة
الرخا والغراني  ،بينما
الوطنية لل وة ال�سمكية واالأحياء املائية يف
عام  ،2015واأعلن يف نهاية عام  2017عن
افتخرت أنها كان أصال تلبي
ا�ستثمار بقيمة  1,7مليار جنيه م�سري (107
 70في الم ة من ال جوة
ماليني دوالر) يف ما افتخر باأنها اأكرب م�سروع
الحالية في العر .
ا�ستزراع �سمكي يف ال�سرق االأو�سط 49.ومبوازاة
ذلك ،اأعلن اجلهاز عن خطط لتو�سيع امل�ساحة
املزروعة يف العوينات ال�سرقية من ثمانني األف
اإىل مئة األف فدان .ويف كانون االأول /دي�سمرب  ،2016اأ�س�س اجلهاز ال�سركة الوطنية للزراعات املحمية
من اأجل تو�سيع اإنتاج ال�سوب الزراعية بهدفني يبدوان متناق�سني هما «�سد الفجوة الغذائية املحلية»،
وزيادة ال�سادرات امل�سرية يف الوقت نف�سه 50.ويف عام  ،2017ا�سرتى اجلهاز كذلك  25,000فدان من
51
�سركة اململكة للتنمية الزراعية ،كان ال ي ال�سعودي الوليد بن طالل قد ا�سرتاها �سابقًا.
تقييم النتائج الصافية

ال ميكن الطعن يف اأن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية يتبع ا�سرتاتيجية منو قوية .ففي عام ،2014
عك�ست تربعات مبليار جنيه م�سري اإىل �سندوق حتيا م�سر ،وهو امل�سروع املدلل عند ال�سي�سيَ ،تنامي
ثقة اجلهاز وت�سخم موارده 52.اإال اأن ت�سوير و�سائل االإعالم للهيمنة الع�سكرية على «اأ�سواق املياه وزيت
الزيتون واالإ�سمنت والبناء والفنادق والبنزين» ،اأي ب�سكل اأ�سا�سي القطاعات التي ا�ستثمر فيها اجلهاز،
كان غري دقيق اإىل حد بعيد 53.ويدل ا�ستعرا�س �سريع اأنه يجب التعامل بحذر حتى مع ادعاءات اجلهاز
نف�سه عن حتقيق النتائج املثرية وعن اأهدافه الطموحة.
على �سبيل املثال ،فاإن ح�سة جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية متثل من  4اإىل  5يف املئة فح�سب من
�سوق املياه املعدنية ،حتى بعد زيادة اإنتاجه من  37مليون زجاجة �سنويا اإىل  50مليون وهي ن�سبة اأبعد ما
تكون عن الهيمنة 54.وقد بلغ اإنتاجه ال�سنوي املعلن من البي�س  120مليونًا يف �سباط/فرباير  ،2018وهو
ما يكفي الإطعام كل م�سري ما يزيد ً
قليال عن بي�سة واحدة يف ال�سنة ،اأو كل جندي يف اخلدمة الفعلية
بي�ستني كل ثالثة اأيام .وغال ًبا ما يتم اال�ست�سهاد باإنتاج اجلهاز من املعكرونة ،ولكن يجري جتاهل حقيقة
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اأن م�سنع معكرونة كوين ال�سهري التابع للجهاز ينتج  24األف طن �سنويا على الرغم من قدرته على اإنتاج
 150األفًا ،وحتى هذه ال�سعة الق�سوى متثل فقط  1,5كيلوغرام للفرد �سنويا ،اأو اأقل من  100غرام لكل
جندي يوميا 55.لقد ا�ستحوذ جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية على ن�سبة حمرتمة لكنها �سغرية ن�سبيا،
وهي  6يف املئة من اإجمايل �سادرات م�سر من منتجات الزيتون االإجمالية يف عام  ،2005يف حني بلغت
ح�سة حمطات الوطنية للوقود  4يف املئة يف ال�سوق يف عام ( 2015فيما بلغت ح�سة هيئات حكومية
اأخرى  54يف املئة) 56.وباملثل ،فاإن مزارع �سرق العوينات التي تقدميها على اأنها «اأحد اأكرب امل�ساريع
التي تنتج املحا�سيل اال�سرتاتيجية (القمح وال�سعري والذرة)» ،تتمكن من زيادة امل�ساحة املزروعة اإىل
الهدف املعلن عنه وهو مئة األف منذ عام  57.2012وعلى الرغم من اإبراز اإنتاج جهاز امل�سروعات من زيوت
58
الطعام ،فاإن م�سر كانت ال تزال ت�ستورد  97يف املئة من احتياجاتها يف عام .2018
ما زال جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ي ّدعي اأنه يهدف يف املقام االأول اإىل توفري االكتفاء الذاتي
للقوات امل�سلحة ،رغم توا�سع اإجنازاته وتو�سعه الهجومي يف قطاعات لي�ست ذات �سلة .يف حزيران/
يونيو � ،2019س ّبه مدير اجلهاز ،اللواء �سربي عبد اللطيف ،خالل حديثه اإىل و�سائل االإعالم دور اجلهاز
باملنافذ التجارية الع�سكرية وموقع املبيعات عرب االإنرتنت التابعني اإىل «بي اإك�س» يف الواليات املتحدة
ومنافذ موؤ�س�سات القوات الربية والبحرية واجلوية (نايف) التي تخدم القوات امل�سلحة الربيطانية يف
أي�سا اأن اإنتاجه من املواد الغذائية ي�سعى اإىل «تخفيف العبء عن القطاع املدين»
اخلارج 59.اأعلن اجلهاز ا ً
ويجري توفريه بن�سف التكلفة ،لكنه يف الواقع ي�سعى غال ًبا اإىل حتقيق هذا الهدف عن طريق اإغراق
االأ�سواق املحلية بال�سلع الرخي�سة امل�ستوردة ،مثل اللحوم وقطع الدجاج املجمدة 60.وكان رئي�س االأركان
�سبحي �سدقي قد اأبلغ اأع�ساء الربملان �سابقًا اأن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ا�ستورد «كميات كبرية
من زيت الطهي وحليب االأطفال» ،واأكد عبد اللطيف اأن اجلهاز يبيع اللحوم املحلية وتلك امل�ستوردة من
61
ال�سودان على حد �سواء.
من الوا�سح اأن كل ذلك كان يف خدمة الغر�س ال�سيا�سي الرئي�س الإدارة ال�سي�سي ،املتمثل يف اإبقاء االأ�سعار
يف متناول حا�سنتها االجتماعية .يف ت�سرين االأول/نوفمرب ،2016على �سبيل املثال ،اأفادت و�سائل االإعالم
حث الهيئات احلكومية ،مبا يف ذلك جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،على زيادة
امل�سرية ا ّأن ال�سي�سي ّ
عدد املنافذ التي تديرها لبيع ال�سلع الغذائية االأ�سا�سية قبل التخفي�س املخطط له للجنيه امل�سري ،ما
كان من املتوقع اأن يوؤدي اإىل ت�سخيم االأ�سعارُ ( 62.يعتقد اأن الزيادات احلادة ال�سابقة الأ�سعار االأغذية
يف عامي  2008و 2010اأ�سهمت ب�سكل مبا�سر يف اإندالع ثورة  .)2011ولكن مع اأن م�سوؤويل اجلهاز برروا
علنًا وارداته كم�ساهمة يف مكافحة الت�سخم وتخفي�س تكاليف املعي�سة ،اإ ّال ا ّأن تعليقات بع�س امل�ستهلكني
ت�سري اإىل اأن اأ�سعاره لي�ست اأرخ�س من منافذ وزارة الزراعة التي تعتمد على املزارعني امل�سريني (وعلى
أي�سا) تبيع
الواردات) ،عل ًما اأن م�سادر اأخرى ُتوؤكد اأن املنافذ الع�سكرية (وتلك التابعة لوزارة الداخلية ا ً
و�سع اجلهاز طاقة مبيعاته اأربعة اأ�سعاف من
باأ�سعار دون اأ�سعار ال�سوق بع�سرة يف املئة 63.ومع ذلك ،فقد ّ
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خالل �سراء � 250ساحنة طعام من الهيئة العربية للت�سنيع يف عام  ،2016م�سيفًا اإىل منافذه املتنقلة
الواحدة وال�ستني التي يعمل فيها جمندو القوات امل�سلحة 64.والكثري من منتجات اجلهاز يباع يف منافذ
البيع حتت �سعار اجلهاز «ابت�سم» ،كما يقوم بت�سويق الب�سائع من خالل جتار جتزئة اآخرين .وبحلول عام
وفرعا لتجارة التجزئة ومق�سفًا (مدني ًا) يف جميع
 ،2019اأعلن اجلهاز اأنه موجود يف ً 98
مركزاجتاريا ً
65
اأنحاء البالد.
يت�سح اأن م�ساركة جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية يف ا�سترياد ال�سلع الغذائية االأ�سا�سية ُتغري ح�سته
االإجمالية يف ال�سوق .لكن توا�سع ح�سته من االإنتاج املحلي ال ينفي اأهميتها .وكما اأظهرت حالة االإ�سمنت،
فقد كان اجلهاز قاد ًرا على القفز من  3يف املئة من الطاقة االإنتاجية الوطنية اإىل  23يف املئة يف غ�سون
ب�سع �سنوات؛ فحقيقة اأنه يتمتع مبكانة �سيا�سية قوية ويحظى ب�سوق ملنتوجه يف امل�سروعات ال�سخمة
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اخلا�سعة لالإدارة الع�سكرية مكّنته من مناف�سة ال�سركات امل�سرية اخلا�سة اأو املتعددة اجلن�سيات التي
أي�سا ح�سول اجلهاز على موافقة حكومية على منح
كانت تهيمن على القطاع� 66.س ّهلت هذه االمتيازات ا ً
االأرا�سي من اأجل اإقامة م�ساريع جتارية و�سناعية وزراعية جديدة يف عام  ،2018مبا يف ذلك  30األف
فدان لزراعة الزيتون واإنتاج الزيت يف �سيوه (مع م�ستثمرين اإ�سبان) وحوايل  34األف فدان الإن�ساء ال�سوب
67
الزراعية حتت اإدارة ال�سركة الوطنية للزراعات املحمية التي كان اجلهاز قد اأ�س�سها يف عام .2016
وباالأهمية نف�سها ،فاإن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية حذا حذو جهات ع�سكرية اأخرى يف حتقيق زيادات
هائلة يف ن�ساطها االقت�سادي من خالل انتزاع العقود العامة من املناف�سني بدال من رفع االإنتاجية .وكان
بع�س اخلا�سرين هم �سركات من القطاع اخلا�س .فقد حلت �سركة «كوين �سرفي�س» مكان �سركة «جي 4
اإ�س» يف توفري االأمن يف حمطات مرتو االأنفاق يف القاهرة ،على الرغم من فر�س زيادة باأ�سعار التذاكر
تفوق  10اإىل  15يف املئة 68.لكن غالبية كبرية من عقود اجلهاز اجلديدة جاءت من الهيئات احلكومية
واملوؤ�س�سات العامة ،اأو من هيئات ع�سكرية اأخرى .ففي كانون االأول/دي�سمرب ً ،2015
مثال� ،سرح اللواء
كرم �سا حممد ،مدير اإدارة امل�ساريع الكربى يف وزارة الدفاع ،باأن اجلهاز �سيفتح منافذ بيع خلدمة
العمال الذين يقومون ببناء مدينة االإ�سماعيلية اجلديدة 69.وبعد ذلك باأ�سابيع ،تعاقد حماف الفيوم
مع اجلهاز الإقامة منافذ بيع اللحوم والدواجن ،وم�سنع ملعاجلة الفواكه واخل�سروات ،واأحوا�س للملح،
ومع�سرة للزيوت ،وغريها من م�ساريع االإنتاج الغذائي يف املنطقة 70.وقد وا�سل اجلهاز هذه املقاربة،
اإ ّذ خطط يف  2019لبناء م�سنع للب�سكويت بق�سد تزويد املدار�س احلكومية واالأ�سواق املحلية ،واإقامة
م�سنعني جديدين ملنتجات االألبان ،وتو�سيع موا�سيه ،وفتح حمالت ال�سوبر ماركت اجلديدة «ابت�سم» يف
71
املدن ال�سحراوية التي تن�سئها هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة (جتري مناق�ستها الحقًا).

الجيش كمقاول ووكيل أرا

ومدير

�سكلت العقود التي اأعطيت اإىل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية منذ عام  2013جز ًءا من �سريحة اأكرب
بكثري من عقود االأ�سغال العامة املمنوحة للهيئات الع�سكرية ،حيث ذهب ن�سيب االأ�سد منها اإىل اإدارات
اأخرى من اإدارات وزارة الدفاع .كان عبد النا�سر ،قد جلاأ يف خم�سينيات القرن املا�سي اإىل �سباط من
القوات امل�سلحة ،من اأجل �سمان ال�سيطرة على اخلدمة املدنية التي ت�سكّلت يف ظل النظام امللكي الإطالق
االأ�سغال العامة الكبرية كا�ست�سالح االأرا�سي ،لكن خ�سومته مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات
امل�سلحة عبد احلكيم عامر �سرفته عن ا�ستخدام املوؤ�س�سة الع�سكرية كاأداة موؤ�س�ساتية اأ�سا�سية لتنفيذ
مبادراته االقت�سادية الرئي�سية ،ا ّأي ا ً
أ�سالح االأرا�سيَ ،وم�س َرنة ال�سركات اخلا�سة باملقيمني من غري
72
امل�سريني ،والتاأميم.
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وبالتايل ،ظهرت املعا الرئي�سة للدور االقت�سادي الع�سكري الر�سمي الذي قامت به املوؤ�س�سة يف اأعقاب
اإطالق �سيا�سة االنفتاح فقط ،ا ّأي ،التحرر االقت�سادي املحدود الذي بداأه ال�سادات يف عام  1974من اأجل
ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ،وعقب معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل يف عام  .1979وقد ا�ستفادت
وزارة الدفاع من تدفقات جديدة كبرية من امل�ساعدات اخلارجية ،وتولت اإعادة االإعمار بعد احلرب
يف مدن م�سر يف حمور قناة ال�سوي�س ،واأ�سبح لها قول يف ا�ستخدام بع�س اأ�سناف اأرا�سي الدولة .وقد
و�سعت اأن�سطتها الريعية وزادت التنوع يف م�ساريع االأ�سغال العامة والبنية التحتية االأخرى التي تقوم بها
ّ
على مدى العقدين التاليني ،واكت�سبت دو ًرا اإ�سافيا كو�سيط يف العقود العامة .و�سعت هذه التطورات
االأ�سا�س الرتقاء الوزارة امللحو منذ عام  2013لت�سبح مديرة ٍ
لبع�س من اأكرب م�سروعات االأ�سغال
العامة يف تاريخ م�سر.
رأ

المال التشغيلي

متثل غر�س وزارة الدفاع من توليد الدخل بداي ًة يف متويل التح�سينات الطفيفة يف �سروط اخلدمة للعاملني
يف القوات امل�سلحة ،والتي ت�سمل املواد الغذائية والرتفيه واملكافاآت ،من بني اأمور اأخرى .فعلى مر ال�سنني،
أي�سا اإىل فتح مرافقها الرتفيهية واخلدمية اأمام زبائن من الطبقة املتو�سطة (مقابل
عمدت الوزارة ا ً
ر�سوم تناف�سية مع القطاع اخلا�س اإىل حد كبري) ،مع توزيع االأرباح على ال�سباط (بلغ عددها  574بحلول
أي�سا يف البنية التحتية العامة ،حيث
عام  2015وفقًا الإح�ساء ر�سمي) 73.اإال اأن وزارة الدفاع اأ�سهمت ا ً
قامت اإدارات القوات امل�سلحة مبد اأك من  40يف املئة من اخلطوط الهاتفية اجلديدة امل�سمولة بخطة
احلكومة اخلم�سية للتنمية للفرتة  ،1986-1982وبناء خطوط كهرباء وجما ٍر وج�سور وممرات علوية يف
القاهرة ومدن اأخرى 74.ونُ�سب اإليها يف �سنوات الحقة ،الف�سل يف اإجناز مرافق عامة اأخرى بارزة مبا
75
فيها طريق مطار القاهرة الدويل ،ودار اأوبرا عايدة ،وم�سرح اجلالء.
وقد تلقت مالية وزارة الدفاع دفعة كبرية بف�سل الزيادة الهامة يف امل�ساعدات الع�سكرية االأجنبية ،التي
عو�ست معظم تكلفة التحويل من املعدات القتالية ال�سوفييتية اإىل الغربية .فقد تلقت م�ساعدة ع�سكرية
مبدئية بقيمة  1,5مليار دوالر يف الفرتة  ،1980-1978وهي جزء من برنامج مدته خم�س �سنوات بقيمة
 3مليارات دوالر ،وخطوط ائتمان بقيمة  4-2مليارات دوالر ل�سراء اأ�سلحة 76.ووفقًا لوكالة احلد من
الت�سلح ونزع ال�سالح االأمريكية ،بلغت قيمة عمليات نقل االأ�سلحة اإىل م�سر ما بني عامي  1983و1987
أي�سا دو ًرا مهما .فقد اأدى التاأجيل ملدة ع�سر �سنوات
نحو  7,8مليارات دوالر 77.ولعب االإعفاء من الديون ا ً
الذي فر�سه ال�سادات يف عام  1977على ت�سديد ديون ع�سكرية بقيمة اأربعة مليارات دوالر اإىل االحتاد
ال�سوفييتي اإىل اإراحة وزارة الدفاع حتى عام  .1987ثم جددت م�سر التعليق ،على الرغم من تلقيها
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م�ساعدات �سوفييتية قيمتها  340مليون دوالر اإ�سافية بني عامي  1983و ،1987اإال اأنها قامت يف النهاية
78
بت�سوية جميع ديونها الع�سكرية واملدنية لرو�سيا يف عام .1994
بداية ،كلفت امل�ساعدة االأمريكية الع�سكرية م�سر  600مليون دوالر �سنويا لت�سديد راأ�س املال والفوائد،
لكنها ح�سلت على اإعفاء مماثل عندما قامت الواليات املتحدة بتحويل م�ساعداتها اإىل منَح بعد عام
 79.1984اإىل ذلك ،قامت الواليات املتحدة بخ�سم  7,1مليارات من الديون الع�سكرية يف عام ،1990
مكافاأ ًة لتاأييد م�سر التدخل الذي قادته الواليات املتحدة �سد العراق يف الكويت 80.كما قامت البحرية
االأمريكية بدفع ر�سوم تفوق الر�سوم املعتادة التي يتوجب اأن تدفعها جميع ال�سفن الع�سكرية العابرة لقناة
81
ال�سوي�س ،وذلك طوال تلك الفرتة وحتى الوقت احلا�سر.
ويف موازاة ذلك ،ذهب جزء بلغت قيمته من  17مليار دوالر اأمريكي من امل�ساعدات الغربية غري
الع�سكرية التي تدفقت على م�سر يف الفرتة  1980-1974اإىل م�ساريع البنية التحتية الراأ�سمالية الكبرية،
مبا يف ذلك اإعادة اإعمار املدن والبنى التحتية يف منطقة قناة ال�سوي�س واأماكن اأخرى بقيادة وزارة
الدفاع 82.ومن املعروف اأن الوزارة قد نفذت م�ساريع تنموية اأخرى مثل ا�ست�سالح االأرا�سي با�ستخدام
امل�ساعدات اخلارجية يف تلك الفرتة ،ما خلق ً
منطا ال يزال م�ستمرا حتى اليوم .كما ا�ستولدت الوزارة
اإيرادات عن طريق تاأجري مرا�سي ال�سفن يف املوان البحرية اإىل ال�سركات االأجنبية التي جتلب االآالت
الثقيلة اأو االإ�سمنت اإىل البلد ،اأو عن طريق مطالبة ال�سركات برفع م�ستوى املرافق يف املوان مقابل
83
ال�سماح با�ستخدامها.
اإال اأن وزارة الدفاع كانت ال تزال بحاجة اإىل راأ�س مال قابل للت�س ّرف .وقد ح�سلت على ما يقدر بنحو
 500مليون دوالر عن طريق بيع الذخائر من خمزونات القوات امل�سلحة اإىل العراق خالل حربه مع اإيران،
ح�سر ال�سادات الظروف القانونية لذلك قبل اأ�سبوع
لكن �سوق العقارات وفّر م�سدر اإيرادات اأهم .وقد ّ
من اغتياله يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  ،1981من خالل اإن�ساء جهاز م�سروعات االأرا�سي للقوات امل�سلحة
ومنحه �سلطة بيع اأو تاأجري من�ساآت القوات امل�سلحة وعقاراتها 84.وكان من املقرر اإنفاق ما ي�سل اإىل 20
يف املئة من دخل اجلهاز على �سراء االأ�سلحة ،ولكن مبا اأن امل�ساعدة االأجنبية غطت هذه احلاجة فقد كان
85
االأثر الرئي�س هو ت�سريع تراكم راأ�س املال يف وزارة الدفاع.
ورمبا وفرت �سيطرة وزارة الدفاع على ترخي�س االأرا�سي واإطباقها على �سفقات امل�سادر االأهم واالأك
ا�ستدامة لروؤو�س اأموال قابلة للت�سرف .اإذ كان لتطوير مناطق ع�سكرية وا�سعة على امتداد قناة ال�سوي�س
ً
احتياطا من
ويف �سرق القاهرة ،يف اأعقاب حرب عام  1967مع اإ�سرائيل ،اأثر جانبي منح وزارة الدفاع
االأرا�سي ميكنها اال�ستفادة منها .وكذلك فاإن نهج بيع عقارات رئي�سة يف املدن ،كانت ت�سم يف ال�سابق
من�ساآت اأو ثكنات للقوات امل�سلحة ،اإىل م�ستثمرين مدنيني كان قد ا�س ُته ّل يف ظل اإدارة اأبو غزالة يف
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الثمانينيات86.بالتايل ،كانت وزارة الدفاع مهياأة
لال�ستفادة من م�ساريع البنية التحتية العامة
وربما وفرت سيطرة و ارة
املهمة يف ذلك العقد .الطريق الدائري الذي كان
الدفاع عل ترخيص األرا ي
�سيتم بناوؤه كجزء من املخطط الرئي�سي للقاهرة
وإطباقها عل ص قات المصادر
الكربى والذي اإطالقه يف عام  1981ق ُِّدم مثال
األهم واألكثر استدامة لر و
على ذلك ،فبح�سب ما وثّق الباحث املتخ�س�س
يف م�سر ،دورمان ،فقد قامت وزارة الدفاع
أموال قابلة للتصر .
بحظر البناء على القو�س ال�سرقي من العا�سمة،
حيث كان لديها خمطط خا�س لتحويل املناطق
الع�سكرية اإىل م�ساريع اإن�سائية ح�سرية كربى (مبا يف ذلك ما اأ�سبح الحقًا «القاهرة اجلديدة») ،وحيث
87
جرى الحقًا اإدماج الكثري من املخططات احل�سرية �سمن م�ساريع اإ�سكان القوات امل�سلحة وال�سرطة.
فر�سا اإ�سافية لوزارة الدفاع ال�ستخراج االأموال
بدوره فاإن ت�سريع العمل يف املدن ال�سحراوية قد اأتاح ً
مقابل ال�سماح با�ستخدام اأرا�سي الدولة (علما ا ّأن العمل على اأربع من تلك املدن كان جار ًيا يف
ثمانينيات القرن املا�سي) .كما ا�ستفادت الهيئات ذات العالقات الع�سكرية ،مثل التعاونيات التي �سكلها
�سباط القوات امل�سلحة واملتقاعدون ،من خالل اال�ستيالء على اأك من ح�س�سهم يف هذه املجتمعات
احل�سرية اجلديدة.
ت ّولد منط دائم .وكما اأكّد الباحث يف املجال احل�سري فلوريان �ستاينربغ فقد «كانت القوات امل�سلحة
مرتددة يف التخلي عن االأرا�سي الواقعة حتت �سيطرتها ،ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل اأن هذه االأرا�سي
] [...من املتوقع اأن حتقق مكا�سب مرتفعة بف�سل امل�ساربة « 88.وقد دفعت ممانع ُة وزارة الدفاع الوكال َة
االأملانية للتعاون الدويل ( )GTZوالبنك الدويل اإىل �سحب التمويل للم�ساريع يف منت�سف الثمانينيات،
كما يالح دورمان ،اإال اأن املكا�سب املحتملة من املبيعات التجارية امل�ستقبلية اإىل امل�ستخدمني املدنيني
فاقت بكثري هذه اخل�سارة .ووفقًا الأحد التقديرات ،فاإن مبيعات العقارات الع�سكرية يف منطقة قناة
ال�سوي�س وحدها بلغت مليار جنيه بحلول عام ( 1994ما كان يوازي عندها  295مليون دوالر ب�سعر ال�سرف
الر�سمي) 89.كما قامت وزارة الدفاع بتاأجري اأو بيع اأر�س كانت ت�سغلها يف مدينة ن�سر (القاهرة)،
ال�ستخدامات جتارية و�سكنية .يف املقابل ،ا�ستعادت وزارة الدفاع يف بع�س االأحيان العقارات التي كانت
قد تنازلت عنها �سابقًا يف مواقع رئي�سة ،مثل اأر�س م�ست�سفى ال�سحة النف�سية امل�سري الرئي�س ،يف
العبا�سية ،من اأجل اإقامة املباين اجلديدة ال�ستخدامها اخلا�س 90.كما �ساعد اإعفاء وزارة الدفاع وجميع
فروعها وهيئاتها من �سريبة املبيعات ،مبوجب القانون رقم  11لعام  1991على تراكم راأ�س املال لديها.
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قدم انخراط القوات امل�سلحة يف ا�ست�سالح االأرا�سي وبناء ع�سرات املدن ال�سحراوية اجلديدة م�سد ًرا
مهما لروؤو�س االأموال لوزارة الدفاع على مدى العقود .فمنذ تاأ�سي�س اجلمهورية ،راأى روؤ�ساء الدولة
املتعاقبون وكبار امل�سوؤولني اأن «التو�سع االأفقي» خارج وادي النيل والدلتا ،حيث يعي�س  95يف املئة من
ال�سكان على  5يف املئة من اأرا�سي م�سر� ،سروري لتخفي�س االكتظا والتعوي�س عن فقدان االأرا�سي
الزراعية ب�سبب التو�سع العمراين .وقد اأعلن الروؤ�ساء ،من نا�سر اإىل ال�سي�سي ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،عن
م�ساريع تخليدية كبرية تهدف اإىل ا�ستعادة اأك من �ستة ماليني فدان ( 2,5مليون هكتار) ،وتاأمني اإنتقال
 20مليون �سخ�س اأو اأك اإىل حوايل  50بلدة ومدينة جديدة 91.وبطبيعة احلال ،فاإن هذه امل�ساعي تتطلب
نفقات مالية �سخمة ،ولكن على الرغم من ا�ستنزاف اخلزينة ،اإال اأن هذه امل�ساريع ترقَ اإىل م�ستوى
منوذجا على امل�ساريع اجلوفاء� ،سخمة الكلفة ،قليلة املردود.
االأهداف ،ما جعلها
ً
عل الصحرا ت

ر

رئي�سا منذ اللّحظة االأوىل ،وما زالت ت�ستمد اإيرادات هامة ج ّراء تنفيذ
لعبت املوؤ�س�سة الع�سكرية دو ًرا ً
اأو اإدارة خمططات حتويل االأرا�سي ال�سحراوية لالأغرا�س الزراعية وبناء مدن كاملة بالبنى التحتية
املرتبطة بها ،رغم اإجنازاتها ال�سحلة ،فال�سباط االأحرار عينوا اأحد مهند�سي القوات امل�سلحة الإجراء
تقييم فني مل�سروع ا�ست�سالح االأرا�سي الرئي�سي يف حمافظة التحرير بعد فرتة وجيزة من االإطاحة
بالعر�س يف عام  .1952و تعيني �سابط يف القوات امل�سلحة لرئا�سة هيئة حمافظة التحرير امل�سوؤولة
عن العمل يف عام  ،1961وتوىل �سابط اآخر امل�سوؤولية عن جميع م�ساريع ا�ست�سالح االأرا�سي الرئي�سة يف
عام  92.1965لكن هذه اجلهود كانت مكبلة ب�سبب �سعف حتليل الرتبة اأو �سعف ت�سريف املياه اأو ارتفاع
امللوحة ،واال�ستهال املفرط من مياه الري ،وال�سيانة غري ال�سليمة للقنوات ،وتكاليف عالية للغاية بوجه
عام ،وال تزال هذه امل�سكالت قائمة 93.وبحلول عام  ،1970يكن �سوى ثلث االأرا�سي امل�ست�سلحة قد
اأثمر عن �سيء ما اأدى اإىل وقف الدعم من املانحني الغربيني وردعهم عن تقدميه عندما اأعادت احلكومة
ُدما رغم
امل�سرية اإطالق م�سروع اال�ست�سالح يف النوبارية يف عام  94.1977وقد ،م�ست القوات امل�سلحة ق ً
95
ذلك ،اإال ا ّأن امل�سروع عانى مرة اأخرى من ت�سبع الرتبة باملياه والتملح.
حل روبرت �سربينغبورغ اأن اال�ستثمار امل�ستمر يف هذه املخططات يعك�س «منو جمموعة م�سالح
مو ّؤ�س�ساتية قوية ل�سباط ع�سكريني �سابقني يف اجلهاز البريوقراطي ال�ست�سالح االأرا�سي» .وهذا وفر
«فر�سة ذهبية حقيقية» خالل حقبة عبد النا�سر وما بعده ،حيث
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كانت فروع اخلدمة املدنية والقطاع العام امل�سوؤولة عن ا�ست�سالح االأرا�سي وا�ستخدام تلك
امل�ست�سلَحة ،مبا يف ذلك هيئة حمافظة التحرير ،واملوؤ�س�سة العامة للتنمية ال�سحراوية،
واملوؤ�س�سة العامة ال�ست�سالح االأرا�سي ،مملوءة بعدد وافر من ال�سباط ...وهم يكونوا
مهتمني فقط بال�سغط على احلكومة ال�ست�سالح كميات متزايدة من االأرا�سي ،ولكن
باالحتفا ب�سيطرة الدولة على االأر�س ،اإذ كان على معظم �سركات اال�ست�سالح وهيئات
أي�سا م�سوؤولية زراعة االأر�س ما اإن
القطاع العام التابعة لوزارة ا�ست�سالح االأرا�سي ا ً
96
ت�سبح حتت املحرا ».
وقد الح جون ُووتربري ب�سكل منف�سل اأن �سباط القوات تناولوا املهمة كاأنها «حملة ع�سكرية» ،حيث «
97
تكن هنا ا�سرتاتيجية زراعية ،واإمنا فقط ال�سد ]العايل[ وا�ست�سالح ا ٍ
أرا�س».
اﻟ ﺮﻳ ﺔ
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مع اأن مالحظات �سربينغبورغ و ُوتربوري كتبت يف عامي  1979و ،1983فاإنها تبقى �سحيحة .لقد جرى تعليق
عمليات ا�ست�سالح االأرا�سي الرئي�سة يف عام ( 1980كما ُعلّق متويل الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية)،
لكنها ا�ستوؤنفت بعد عام ( 1990اإىل جانب الدعم املقدم من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية) ب�سبب
النمو ال�سكاين الهائل الذي دفع املزيد من التو�سع العمراين وفقدان االأرا�سي الزراعية الرئي�سة يف وادي
النيل والدلتا .وقد توىل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية م�سروع �سرق العوينات الكبري يف عام ،1998
ولكن بعد ذلك ب�سنة ،قامت احلكومة باإعادة اإحياء خطة اأكرب بكثري (جرى و�سعها ا ً
أ�سال يف عام 1985
ثم و�سعت على الرف) مل�سروعني كبريين لزراعة االأرا�سي ال�سحراوية ،وبناء �ست مدن جديدة ،وتطوير
اأربع مناطق للتجارة احلرة 98.ومن هذه امل�ساريع� ،سعى م�سروعا تنمية اجلنوب الغربي (جنوب م�سر اأو
الوادي اجلديد) وتنمية �سمال �سيناء ،املعروفان با�سم «تو�سكى» و«ال�سالم» على التوايل ،اإىل ا�ست�سالح
 1,44مليون فدان ( 588األف هكتار) ،وخلق  3,6ماليني فر�سة عمل ،واإعادة توطني ما بني  3ماليني و6,3
ماليني م�سري على مدى ثالثني �سنة .يف نهاية املطاف ،كان الهدف توزيع �سكان البلد على اأك من 20
يف املئة من اأرا�سيه مقارنة بن�سبة  5يف املئة وامل�ساعدة يف زيادة امل�ساحة ال�ساحلة للزراعة االإجمالية
99
بن�سية  44يف املئة بحلول عام .2017
النقطة احلا�سمة هي اأن م�سوؤولية التخطيط للم�سروعني اجلديدين واحلفر فيهما اأُوكلت اإىل القوات
امل�سلحة ووزارة االإنتاج احلربي .لكن امل�سروعني توقفا ،اإذ افتقر م�سروع ال�سالم اإىل املوارد املائية وف�سل
متاما ،بتكلفة قدرها «مليارات» وفقًا لرئي�س جمعية م�ستثمري �سمال �سيناء ،تاركة حمطات رفع املياه
ً
و�سخها التي بناوؤها بالفعل يف رفح متداعية ب�سبب عدم اال�ستخدام ،كما تعليق تو�سكى فعليا بحلول
منت�سف العقد االأول من هذه االألفية ب�سبب �سوء التخطيط ونف�س عدم فعالية االإدارة 100.اإىل جانب
ذلك ،فاإن  3يف املئة فقط من اأ�سل  2.8مليوين فدان كانت احلكومة ق ّدرت يف بداية العمل اأن تكون
قابلة لال�ست�سالح على �سعيد البلد كله ،كانت من الدرجة االأوىل ،و 20يف املئة من الدرجة الثانية،
والباقي تك ّون من تربة رملية خ�سنة ومقحلة اأقل نف ًعا 101.اإال اأن ميزانية الدولة وا�سلت منذ ذلك احلني
تخ�سي�س اعتمادات �سنوية لهذين امل�سروعني وملا يقارب  12م�سروع اآخر ال�ست�سالح اأ�سغر .وعلى الرغم
من جهود ا�ست�سالح ا ٍ
أرا�س ا�ستمرت �ستة عقود ون�سف ،وحتى بعد اإن�ساء قناة لربط بحرية نا�سر بعدد
102
من الواحات ،اإال اأن امل�ساحة املزروعة يف م�سر زادت بنحو  15يف املئة فقط بني عامي  1947و.2018
اأ�سفرت هذه امل�ساريع اجلوفاء عن خ�سائر كبرية للخزينة العامة .كانت الهيئة العامة مل�سروعات التعمري
والتنمية الزراعية مدينة ل�ساحب امل�سلحة الرئي�سي ،بنك اال�ستثمار القومي اململو للدولة ،مببلغ 23.5
مليار جنيه م�سري ( 3.59مليارات دوالر) بحلول عام  103.2011ووفقًا لرئي�سها اللواء جمدي اأمني ،فاإن
الهيئة نف�سها تكبدت مبلغ  15مليار جنيه من امل�ستحقات من قبل العديد من �سركات القطاع اخلا�س والعام
اعتبا ًرا من عام  104.2013من بينها �سركة اأحمد عرابي التعاونية ال�ست�سالح االأرا�سي التي كان اأع�ساوؤها
أ�سا�سا من متقاعدي القوات امل�سلحة ،و يعرف عنها اأنها قامت باأي عمل زراعي؛ ويف هذه االأثناء بقيت
ا ً
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ع�سرات القرى ال�سحراوية التي �سيدتها هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة غري ماأهولة يف الغالب.
ويف عام  ،2014كانت ال�سركات املتفرعة عن ال�سركة القاب�سة ال�ست�سالح االأرا�سي التابعة للقطاع العام
106
تدين مببلغ  4.8مليارات جنيه مل�سلحة ال�سرائب وامل�سارف و�سركات التاأمني وغريها من الدائنني.
و تردع هذه االإخفاقات ونوعية االأرا�سي امل�سكو بها والتكاليف الباهظة ال�سي�سي عن جعل اال�ست�سالح
ركنًا يف خارطة الطريق االقت�سادية التي اأعلنها يف حملته االنتخابية للرئا�سة .ففي ني�سان/اأبريل ،2014
وعد با�ست�سالح ما جمموعه مليون فدان ( 630األف هكتار) يف غ�سون عامني فقط 107.وقد رفع هذا
الرقم اإىل مليون ون�سف مليون فدان ،واأعلن اأن هذه هي جمرد املرحلة االأوىل من الهدف الذي يبلغ
اأربعة ماليني فدان .كما اأعاد ال�سي�سي اإحياء م�سروع تو�سكى رغم اأن امل�سروع يحقق �سوى  10يف
املئة من اأهدافه بحلول عام  108.2012وكان ُيعتقد
اأن التقدير االأ�سلي لتكلفة امل�سروع ،اأي  6مليارات
ُ عتقد أن التقد ر األصلي
جنيه ( 1,76مليار دوالر يف عام  )1999قد و�سل
اإىل  70مليار دوالر بحلول عام  ،2015مع اأنه،
لتكل ة المشروع ،أي  1.76مل ار
كاملعتاد ،ي�سعب احل�سول على ح�سابات موثوق
دوالر في عا  ،1999قد وصل
109
بها وعلى بيانات ذات م�سداقية.
إل

 70مل ار دوالر بحلول عا

 ،2015م أنه ،كالمعتاد ،صع

وقد تواكب اإحياء خمططات ا�ست�سالح االأرا�سي
ال�سخمة مع اجلهود املبذولة ال�ستعادة امل�ستثمرين
سابات مو وق
الحصول عل
اخلليجيني اإىل م�سر .وكان �سبق اأن ا�ستاأجر
بها وعل بيانات ات مصداقية.
العديد من االأفراد وال�سركات م�ساحات كبرية
من االأرا�سي املخ�س�سة للزراعة يف عهد مبار ،
لكنهم واجهوا حتديات قانونية بعد ثورة  2011على اأ�سا�س اأنهم ح ّولوا وجهة ا�ستخدامها من الزراعة اإىل
االأغرا�س العقارية .وقد جرىً ،
مثال ،االإعالن عن «املزارع العمالقة» يف تو�سكى اأثناء موؤمتر «دعم وتنمية
110
االقت�ساد امل�سري» رفيع امل�ستوى الذي عقد يف �سرم ال�سيخ يف اآذار/مار�س  .2016وا�ستمر تدفق
اال�ستثمارات االإ�سافية ،حيث خ�س�س جمل�س الوزراء مليار دوالر ال�ست�سالح  181األف فدان واإن�ساء
م�سنع لل�سكر يف املنيا الغربية يف كانون الثاين/يناير  ،2018على �سبيل املثال 111.تبقى مالحظة ووتربري
ال�ساخرة يف عام  1983مفيدة يف احلا�سر ،يف اأنه «ميكن تربير اأي �سيء تقري ًبا باعتبارات االأمن الغذائي
وزيادة االإنتاج» 112.وكما كان متوق ًعا ،ا�سطلعت وزارة الدفاع بدور حموري يف هذه املخططات املتنوعة.
عقدا حكوميا باالأمر املبا�سر ال�ست�سالح  500األف فدان يف منطقتي باري�س
ففي عام  ،2014تلقت ً
والفرافرة يف الوادي اجلديد ،حيث تعهدت االإمارات العربية املتحدة مببلغ  1,3مليار دوالر للتمويل.
ولتخفي�س تكاليف العمالة التي يقدر عموما اأنها متثل ن�سف اأو اأك من تكلفة ا�ست�سالح االأرا�سي،
خططت القوات امل�سلحة ال�ستخدام املجندين واملزارعني املحليني 113.ويف الوقت نف�سه ،قام جهاز
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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م�سروعات اخلدمة الوطنية مب�سروع جتريبي ال�ست�سالح  10اآالف فدان وبناء قريتني منوذجيتني.
وقد عملت وزارة الدفاع منذ ذلك احلني مع الهيئة العامة مل�ساريع التعمري والتنمية الزراعية وال�سركة
القاب�سة ال�ست�سالح االأرا�سي ،وكالهما يراأ�سها متقاعدون من القوات امل�سلحة ،ومع �سركة تنمية الريف
امل�سري ،وهي �سركة قاب�سة جديدة �سكلتها احلكومة يف اأواخر عام  115.2017وحني اأعرب ال�سي�سي عن
عدم ر�ساه عن وترية تنفيذ م�سروع املليون فدان يف �سهر اأيار/مايو من نف�س العام ،حذر من اأنه �سيطلب
116
من القوات امل�سلحة وال�سرطة ا�ستعادة االأرا�سي غري امل�ستخدمة يف الزراعة.
114

مدن صحراوية ،ر سما

قي

كان م�سروع ال�سي�سي ال�ست�سالح املليون فدان جز ًءا من م�سروع �سخم لبناء  48مدينة جديدة وثمانية
مطارات ،بكلفة اإجمالية ُق ّدرت بنحو  140مليار دوالر 117.كان هذا هو االأحد يف �سل�سلة طويلة من
املخططات التي اأُطلقت منذ بداية �ستينيات القرن الع�سرين اأو قبلها ،عندما بد أا التخطيط لنقل فائ�س
118
ال�سكان من القاهرة اإىل اأربع مدن مت�سلة بها �سيتم بناوؤها لهذا الغر�س يف مناطق �سحراوية جماورة.
ا�ستاأنف ال�سادات هذا اجلهد يف عام  ،1974واأن�س أا هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة يف عام 1979
لتحقيق ذلك 119.اإن البيانات الر�سمية ال�سادرة عن الهيئة غري متنا�سقة ،ولكن القوائم التي ن�سرتها يف
عامي  1997و 2004اأظهرت اأنها تهدف اإىل بناء  44-41مدينة وبلدة جديدة يبلغ عدد �سكانها 6,8-6,7
ماليني ن�سمة 120.لكن حملّل التخطيط احل�سري ،ديفيد �سيمز ،ا�ستخدم االأرقام التي ن�سرها اجلهاز
املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء الإظهار اأن املدن والبلدات ال  23التي بناوؤها حتى عام  2006بلغ
جمموع �سكانها  783األفًا فقط ً
بدال من الهدف الر�سمي الذي احت�سبه البالغ  20,6مليونًا 121.زعمت هيئة
املجتمعات العمرانية اأنها اأجنزت  27مدينة بعدد �سكان خم�سة ماليني بحلول عام  ،2011ولكن احلقيقة
هي اأنه كان من املفرت�س مل�سروع تو�سكى وحده اأن يجذب بني اأربعة و�ستة ماليني ن�سمة ،ما يدل على مدى
أي�سا اأنها تتوقع بلوغ عدد ال�سكان  22مليونًا يف عام  ،2022بعد
ف�سل املدن ال�سحراوية 122.واأكدت الهيئة ا ً
االنتهاء من بناء خم�س مدن اإ�سافية ،ولكن خرباء التنمية احل�سرية الحظوا جمد ًدا اأنها «اأخفقت يف
123
االقرتاب مطلقًا من عدد ال�سكان املتوقع» حتى حلول عام .2019
ق�سر
وا�ستخل�س �سيمز يف عام  2017اأنه يتم حتقيق هدف واحد من اأهداف التنمية ال�سحراوية ،التي ّ
«وخ�سو�سا حول القاهرة ،تبقى م�ساريع
معظمها باأ�سعاف عدة 124.اأ�ساف اأنه يف جميع املدن اجلديدة
ً
االإ�سكان والعقارات (العامة واخلا�سة) ...متوقفة اأو �ساغرة اأو غري م�ستغلة ل�سنوات – من دون عائدات،
اأو تدوير ،بقيمة ا�ستخدامية �سئيلة اأو معدومة» .لقد امتالأ بع�س املجتمعات اجلديدة من اجليل االأول
مثل  6اأكتوبر والقاهرة اجلديدة (االأوىل ت�ست�سيف م�ساكن �سباط القوات امل�سلحة ،يف حني اأن الثانية
ُبنيت على اأر�س مرخ�سة من وزارة الدفاع) ا�ستجابة لتح ّول تركيز التطور العقاري نحو م�سروع العا�سمة
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اجلديدة القريب منذ عام  ،2015لكن �سابقًا ت�ستقطب تلك املدن �سوى ربع ال�سكان امل�ستهدفني.
ب�سكل عام ،وفقًا للباحث �سيمز ،فاإن عدد �سكان جميع املدن اجلديدة ال ميثل �سوى  3,8يف املئة من
126
اإجمايل الزيادة ال�سكانية يف م�سر ،اأو ما يقارب ثلث املعدل الالزم لبدء عك�س الزحام ال�سديد.

125

النتيجة هي ما ي�سميه علماء االقت�ساد راأ�س مال «عقيم» على نطاق وا�سع .ففي عام  ،2016ق ّدر اجلهاز
املركزي للمحا�سبات اإجمايل اخل�سائر التي تتكبدها م�سر نتيجة الف�ساد و�سوء االإدارة والدخل املفقود من
املجتمعات العمرانية اجلديدة مببلغ  880مليار جنيه م�سري (وهذا ي�سمل فرتة �ست �سنوات من اخلف�س
املتكرر يف قيمة العملة ،وبالتايل ي�سعب تخمني القيمة املعادلة بالدوالر) 127.عانت املنهجية امل�ستخدمة
من �سوائب ،مع ذلك ت�سري النتائج اإىل وجود م�سكالت كبرية حتى لو التقليل من املبلغ املن�سور بن�سبة
حادة .ومع ذلك ،ا�ستمر روؤ�ساء اجلمهورية امل�سرية واجلهات الفاعلة املوؤ�س�ساتية القوية الأك من �ستة
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عقود يف ا�ست�سالح االأرا�سي وبناء املدن يف املناطق ال�سحراوية .اأحد االأ�سباب هو اأن «�سرائح وا�سعة
أي�سا موظفو احلكومة و�سغار امل�ستثمرين
متتلك االآن م�سالح مهمة ،ولي�س نخبة ال�سركات فح�سب ،بل ا ً
واملاليني من العاملني يف اخلليج» 128.وكما لتاأكيد ذلك ،فاإن معر�س «العقارات امل�سرية» الذي نظمته
�سركة «توا�سل للعالقات العامة» ،وهي �سركة تابعة ل�سركة فالكون غروب اإنرتنا�سونال التي هي بدورها
�سركة اأمنية خا�سة على �سلة وثيقة باملخابرات احلربية ،قد اأقيم ثال م ّرات يف الفرتة 2019-2017
129
جلذب املغرتبني امل�سريني يف االإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة.
ال تقل امل�سالح الع�سكرية املرتبطة بامل�ساريع ال�سخمة اجلوفاء اأهمية ،ح�سب ما اأ�سار �سربينغبورغ
جناحا يف االإ�سكندرية
قبل عدة عقود .على �سبيل املثال ،متركزت املناطق ال�سناعية اجلديدة االأك
ً
وبور�سعيد واالإ�سماعيلية ،حيث كان لدى االقت�ساد الع�سكري ا ً
أ�سال العديد من اال�ستثمارات املتداخلة
وعقود االأ�سغال العامة .واملدن التي خُ طط لها اأن تكون خارج وادي النيل والدلتا جرى تطويرها لتكون
جتمعات منفردة من دون اأن يجري التفكري كث ًريا يف و�سائل النقل العام اأو ال�سكك احلديد القائمة ،كما
فر�سا للهيئات
الح حملل يعمل يف غرفة التجارة االأمريكية امل�سرية يف عام  130.2016لكن ذلك وفّر ً
االقت�سادية الع�سكرية لتنفيذ عقود �سخمة لبناء طرق تربط القاهرة واملدن الرئي�سة االأخرى يف هذه
املناطق اال�ستثمارية ،مبا يف ذلك مواقع ا�ست�سالح االأرا�سي التي تديرها القوات امل�سلحة ،دون اأن تخدم
اأي غر�س اآخر .ويف ما عدا هذه اال�ستثناءات ،فاإن االأمر امللحو عن التوزيع اجلغرايف للمدن اجلديدة
القائمة اأو املزمع اإن�ساوؤها حتى عام  2052هو اأن واحدة اأو اإثنتان منها فقط تقع حقيقة يف املناطق
ال�سحراوية ،بينما تقع الغالبية على اأطراف وادي النيل اأو يف الدلتا ،ما عدا حوايل �ست مدن �ساحلية
يتم تقدميها على اأنها مالذ جميل لالأثرياء.
وينطبق ال�سيء نف�سه على االإمداد باملياه ومعاجلة النفايات ،وهما قطاعان تن�سط فيهما وزارة الدفاع
ووزارة االإنتاج احلربي وال�سركات التابعة لهما 131.فمعظم م�ساريع ا�ست�سالح االأرا�سي واملدن ال�سحراوية
يعتمد على نقل املياه يف القنوات عرب مئات الكيلومرتات اأو على ا�ستخال�سها من اأحوا�س املياه اجلوفية،
مبا فيها ح�سة هامة غري قابلة للتجديد .اعتمد م�سروع تو�سكى على رفع املليارات من االأمتار املكعبة
من بحرية نا�سر يف قناة طولها  240كيلوم ًرتا ً
مثال ،فيما اعتمد م�سروع ال�سالم يف �سمال �سيناء على
132
نقل املياه من وادي النيل عرب اأنفاق حتت قناة ال�سوي�س .يف املقابل ،فاإن م�سروع ال�سي�سي للمليون
فدان ياأخذ  88.5يف املئة من احتياجاته املائية من م�سادر حتت االأر�س و 11.5يف املئة فقط من
نهر النيل 133.ويف عام  ،2015خ�س�ست احلكومة �ستة مليارات جنيه م�سري ( 692مليون دوالر) حلفر
اأك من خم�سة اآالف بئر يف ال�سحراء الغربية لال�ستفادة من طبقات املياه اجلوفية ،وقد نفذت الهيئة
الهند�سية يف القوات امل�سلحة معظم هذه االأعمال ،اأو اأدارتها ،يف ما اأطلقت عليه و�سائل االإعالم الوطنية
134
تعبري «املعجزة التي �سوف ت�سقي �سبعة ماليني فدان».
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تكمن م�سكلة اإ�سافية يف التكلفة العالية ل�سخ املياه اإىل مواقع مرتفعة مثل تو�سكى اأو مناطق نائية مثل
�سيناء .فقد و�سلت تكلفة بناء حمطة �سخ لهذا الغر�س يف عام  2005اإىل  436مليون دوالر ،اإىل جانب
التكلفة املتوقعة البالغة  4,5مليارات جنيه م�سري حلفر قناة احلمل الرئي�سة وفروعها .باإ�سافة ثمن
الوقود ،و�سلت كلفة اإي�سال املاء وحده اإىل  11100جنيه لكل فدان 135.مع ذلك ،فاإن اإعادة اإطالق
ال�سي�سي العمل يف م�سروع تو�سكى كجزء من خمططه للمليون فدان اأعطت قوة دفع جديدة لل�سركات
الع�سكرية مثل م�سنع قادر التابع للهيئة العربية للت�سنيع ،الذي قام ب�سنع م�سخات املياه مل�سروع تو�سكى
يف عام  2016وا�ستورد معدات ري اأخرى بتكلفة تبلغ حوايل  500مليون جنيه بعد �سنة من ذلك 136.وكما
اأ�سار مدير �سابق لدائرة م�سر يف البنك الدويل مل�سر ،فاإنه حتى بعد تكبد التكاليف ،قد ي�ستغرق حت�سني
137
نوعية الرتبة مبا يكفي لنمو غطاء ع�سبي ب�سيط خم�س �سنوات اأو اأك .
التنوع والتضافر

ات�ساعا
مبوازاة خمططات ا�ست�سالح االأرا�سي ونقل املياه ،اأخذت وزارة الدفاع على عاتقها مروحة تزدا ُد ً
وتنوعا من م�ساريع االإن�ساء واالإدارة املمولة من احلكومة منذ منت�سف اأو اأواخر ت�سعينيات القرن املا�سي.
ً
ومثل اأي �سركة كبرية جتمع راأ�س املال واخلربة العملية والنفاذ اإىل ال�سوق� ،سعت الوزارة كذلك اإىل
ت�سافر اأذرعتها واأن�سطتها املختلفة .فقامت الهيئة الهند�سية واإدارات االأ�سغال وامل�سروعات الكبرية
واملياه وامل�ساحة يف القوات امل�سلحة ببناء الطرق ال�سريعة واجل�سور ،ومرافق ال�سرف ال�سحي اأو معاجلة
املياه ،واالإ�سكان االجتماعي .كما التزمت تنمية االأحياء الفقرية احل�سرية والع�سوائيات اأو اأ�سرفت عليها،
وقامت باأ�سغال عامة اأخرى (مثل املالعب الريا�سية ،واملخابز واملجازر ،واملدار�س والعيادات ،واملراكز
الرتفيهية واالجتماعية ،واملرافق احلكومية ك ُدور الق�ساء) ،واأزالت التعديات غري املرخ�سة على نهر
النيل وقنوات الري الفرعية اأو الرتع ،وعلى االأرا�سي ال�سحراوية ،ال�سيما حول م�سروعات ا�ست�سالح
االأرا�سي واملدن اجلديدة.
يف العديد من احلاالت ،و�سفت وزارة الدفاع بكل فخر البنى التحتية التي تنجزها كاجل�سور ،باأنها
«هدايا» القوات امل�سلحة لل�سعب امل�سري ،يف حني اأن معظمها ،اإن يكن جميعها ،كان ميول يف الواقع
من االأموال العامة 138.فاحلكومة كانت فعليا متنح وزارة الدفاع عقو ًدا من اأجل تنفيذ امل�ساريع التي كانت
تنفذها عاد ًة الهيئات املدنية (وزارات االأ�سغال العامة واالإ�سكان ،الهيئات العامة والقومية والبلديات).
اإىل ذلك ،فاإن و�سائل االإعالم التابعة للقوات امل�سلحة تتورع عن االدعاء باأن امل�ساريع التجارية الناجحة
أي�سا
التي تنفذها �سركات القطاع اخلا�س يف مناطق اال�ستثمار التي تديرها املوؤ�س�سة الع�سكرية هي ا ً
139
من اإجنازها.
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أي�سا ،لي�س اأقلها
كث ًريا ما كانت م�ساريع االأ�سغال العامة ال�سخمة تخدم م�سالح وزارة الدفاع التجارية ا ً
يل اإنتاج االأغذية والتجارة .على �سبيل املثال ،اأكد م�سدر ع�سكري ُتذكر هويته يف ٍ
يف جما ّ
حديث اإىل
مرا�سلني يف اأوائل عام  ،2015على اأهمية ما زعم اأنه العديد من املرا�سي التي اأقامتها القوات امل�سلحة
يف النيل لتحفيز ال�سياحة والتبادل التجاري بني م�سر وال�سودان 140.ومع اأنه ربط ذلك بتحقيق «التنمية
أي�سا ا�سترياد املا�سية واملنتجات الزراعية االأخرى من ال�سودان ،وهي
ال�ساملة» للبالد ،اإال اأن ذلك �س ّهل ا ً
جتارة مربحة ت�سرت فيها بثقلها هيئات وزارة الدفاع واإدارات القوات امل�سلحة ،وجهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية 141.وكما هو احلال مع عقود االأ�سغال العامة اأو االأن�سطة التجارية االأخرى ،تالزم ذلك
مع ال�سركات التي يراأ�سها متقاعدون من القوات امل�سلحة مثل ال�سركة امل�سرية للتجارة باجلملة ،التي
142
أي�سا اللحوم الطازجة واملا�سية احلية من ال�سودان.
ت�ستورد ا ً
وكان قد �سبق لوزارة الدفاع ا ّأن اأقامت بع�س البنى
التحتية للن�ساط التجاري من خالل اال�ستحواذ
و ارة الدفاع لطالما استخدم
على ال�سركة املتحدة للتغليف ( ،)1995و�سركة
جة األمن القومي للت ك د عل
ال�سكك احلديد �سيماف (نُقلت اإىل الهيئة العربية
ق شب صري بالتزا أو إدارة للت�سنيع يف عام  ،)2004وتر�سانة االإ�سكندرية
143
تطو ر البن ة التحت ة المدن ة (التي ت�سنّع �سنادل النقل النهري.)2007 ،
ومشار التنم ة االقتصاد ة ويف بداية عام  ،2014ا�ستثمرت القوات امل�سلحة
مبلغ  7مليارات جنيه م�سري (حوايل 930
واالجتماع ة في س ناء.
مليون دوالر) من اأموالها اخلا�سة يف ربط طرق
الواحات ال�سحراوية ال�سريعة خلدمة م�سروعات
ا�ست�سالح االأرا�سي يف الوادي اجلديد 144.وقد تكون دوافع مماثلة قد َح َدت بوزارة الدفاع اإىل االنخراط
يف بناء الطريق ال�سريع املوؤدي اإىل العني ال�سخنة يف عام  ،2004وهو يف االأ�سل ميناء بحري مبلكية خا�سة
اأ�سبح نقطة حمورية للم�ساريع االقت�سادية الع�سكرية الكربى ولال�ستثمار االأجنبي يف ال�سناعة والبنية
التحتية .جرى تكرار النمط منذ ذلك احلني بتطوير مطار �سوهاج الدويل وميناء الغردقة ،مرة اأخرى
على امتداد �ساط البحر االأحمر حيث ت�ستثمر املوؤ�س�سة الع�سكرية ب�سكل وا�سع يف ال�سياحة والعقارات
ً
ف�سال عن التجارة اخلارجية .وينطبق ال�سيء نف�سه كذلك على تطوير اأحوا�س امللح يف االإ�سكندرية
وترخي�س ا�ستخدام االأرا�سي وتوفري البنية التحتية لتطوير املنتجعات ال�سياحية الكربى على ال�ساحل
145
ال�سمايل مل�سر قبل عام  ،2011مع اإ�سافة طرق �سريعة جديدة لربطها يف عام .2015
كما اأن الرتكيز على م�ساريع البنية التحتية الرئي�سة املمولة من القطاع العام يف منطقة البحر االأحمر
قد اأ�سهم يف االنت�سار الع�سكري اال�سرتاتيجي للقوات امل�سلحة .وي�سدق هذا على م�ساركتها يف بناء طرق
�سريعة جديدة يف جنوب و�سمال �سيناء ،ما ي�ساعد يف عمليات مكافحة التمرد امل�ستمر هنالك منذ حوايل
150
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ع�سر �سنوات .وقالت درا�سة اإ�سرائيلية ن�سرها معهد القد�س للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف كانون الثاين/
أي�سا تعزز
يناير  2018اإنه فيما تهدف البنية التحتية اجلديدة يف املقام االأول اإىل التنمية املدنية ،اإال اأنها ا ً
املح�سنة،
قدرة انت�سار القوات امل�سلحة امل�سرية من خالل زيادة مهاجع للطائرات املقاتلة واملدرجات
ّ
146
وم�ستودعات الوقود وخمازن العتاد املحمية واملح�سنة لت�سهيل احلركة �سرق القاهرة ويف �سيناء.
مهما كان حجم االأ�سغال العامة التي ت�سطلع بها القوات امل�سلحة امل�سرية الأغرا�س ع�سكرية ،فاإن وزارة
الدفاع لطاملا ا�ستخدمت حجة االأمن القومي للتاأكيد على حق �سبه ح�سري بالتزام اأو اإدارة تطوير البنية
التحتية املدنية وم�ساريع التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف �سيناء ،ما ي�سمن لها ا�ستمرار نفاذها اإىل
العقود العامة .ففي اأواخر عام  ،2013على �سبيل املثال ،خ�س�ست احلكومة املوؤقتة التي ت�سكّلت بعد
االنقالب الع�سكري  2,7ملياري جنيه (ما كان ي�ساوي عندها  380مليون دوالر) للتنمية و 527مليون
جنيه لالإ�سكان يف �سيناء .وجرى منح العقود ،عرب االأمر املبا�سر كالعادة ،اإىل الهيئة الهند�سية للقوات
امل�سلحة 147.ويف اآب/اأغ�سط�س  ،2015اأعلن ال�سي�سي اأن القوات امل�سلحة �ستقود بناء مدن جديدة يف �سبه
اجلزيرة ،ويف اآذار/مار�س  ،2016تعهدت اململكة العربية ال�سعودية مببلغ  1,55مليار دوالر لتمويل م�ساريع
148
التنمية الزراعية واملجمعات ال�سكنية هنا  ،مبا يف ذلك امل�ست�سفيات واملدار�س.
االست ادة المالية من المناطق االستراتيجية

كما ُتظهر االأمثلة ال�سابقة ،متكنت وزارة الدفاع من احل�سول على دخل كبري من ت�سوير مهمتها وامل�ساريع
العامة التي تنفذها على اأنها «ا�سرتاتيجية» .وما يعزز هذا الت�سوير هو ال�سلطة الوا�سعة التي ُمنحت لها
على ا�ستخدام اأرا�سي الدولة يف مناطق وا�سعة من البالد خالل العقود االأربعة املا�سية .فقد ا�سرتط
القانون  38لعام  1977على وكاالت ال�سياحة احل�سول على ت�سريح من وزارة الدفاع من اأجل العمل يف
وو�سع املر�سوم الرئا�سي 143
املناطق احلدودية ،مبا يف ذلك ال�سواحل ،وهي وجهات �سياحية رئي�سةّ 149.
لعام  1981هذا ال�سرط لي�سمل جميع «االأرا�سي ال�سحراوية» ،التي ت�سمل كافة االأرا�سي غري امل�سجلة يف
ال�سجالت العقارية كالذ  ،اأي التي ميلكها االأفراد اأو الكيانات االعتبارية ،العامة اأو اخلا�سة ،اخلا�سعة
لل�سريبة العقارية 150.وقد �سمل ذلك ما يق ّدر بنحو  95-90يف املئة من امل�ساحة الكلية مل�سر.
جرى تو�سيع �سالحيات وزارة الدفاع يف ما يتعلق با�ستخدام االأرا�سي ب�سكل كبري مبوجب املر�سوم
الرئا�سي رقم  152لعام  151.2001وقد حدد املر�سوم «املناطق اال�سرتاتيجية ذات االأهمية الع�سكرية يف
االأرا�سي ال�سحراوية» ،وو�سع املعايري التي يجب اأن تلبيها اأي هيئة مدنية اأو �سخ�س ينوي القيام ببناء اأو
اأي ن�ساط اآخر� ،سواء فوق االأر�س اأو حتتها ،اأو على طول الطرق ،اأو قبالة �سواط البحار والبحريات ،يف
أي�سا وزارة الدفاع �سلطة اال�ستن�ساب يف تعيني االأرا�سي
جوار املن�ساآت الع�سكرية .يف الواقع ،منح املر�سوم ا ً
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أي�سا
لال�ستخدام التجاريُ 152.تر حتديد مواقع املناطق اال�سرتاتيجية لوزارة الدفاع ،التي �ستحدد ا ً
امل�سافات التي يجب اأن تف�سل بني حميطها والبناء املدين اجلديد ،وارتفاع املباين امل�سموح به يف اجلوار،
واملوا�سفات الفنية لالأن�سطة املنتجة للنفايات (ال�سلبة اأو الغازية اأو ال�سائلة) التي جتري يف مكان قريب.
وعلى عك�س االفرتا�س ال�سائد ،فاإن هذه القوانني متنح وزار َة الدفاع ملكي َة االأر�س وال حيازتها ،بل
ال�سيطرة على ا�ستخداماتها .اإذ ال ميكن بناء اأو تطوير اأي م�سروع كان على االأرا�سي ال�سحراوية،
�سواء �سكني اأو �سناعي اأو زراعي اأو متعلق باخلدمات والبنية التحتية ،اأكانت ملكيته خا�سة اأو عامة ،اإال
باإذن من وزارة الدفاع (وبع�س الوزارات االأخرى ،مبا فيها الزراعة واالآثار والبرتول) .يف عام ،2006
ً
عاما للح�سول على
مثال ،ك�سف البنك الدويل عن حالة منطية جلهة ا�ستثمارية كبرية انتظرت مدة ً 12
الت�ساريح الالزمة لت�سجيل ملكيتها .وي�ساف اأن هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ،التي يهيمن عليها
ب�سكل كبري �سباط القوات امل�سلحة املتقاعدون وتعمل عن كثب مع الكيانات االقت�سادية الع�سكرية ،قد
أي�سا نقل بع�س قطع االأرا�سي ،مطالب ًة بزيادة حادة يف ال�سعر االأ�سلي ،ويف النهاية منحت االأر�س
ا ّأخرت ا ً
153
مل�ستثمرين مناف�سني.
احلا�سم هنا هو ا ّأن ت�سمية اأي اأر�س منطقة ا�سرتاتيجية يجب اأن يتم ت�سديقها مبوجب مر�سوم رئا�سي،
اإال اأن اخلرائط التي تو�سح اإحداثياتها الدقيقة تبقى �سرية تذَ ُّر ًعا باالأمن القومي .ومن غري الوا�سح
ما اإذا كانت مناطق معينة قد تر�سيمها يف الواقع بهذه الطريقة ،اأو ما اإذا كان املر�سوم يعمل كغطاء
عام ميكن اال�ستناد اإليه يف اأي وقت وميكن تطبيقه باأثر رجعي .وقد اأتاح ذلك لوزارة الدفاع هام�سً ا
�سخ ًما لال ّدعاء باأن االأر�س التي ت�سعى اجلهات املدنية ال�ستخدامها من اأجل م�سروع ما تقع يف منطقة
ا�سرتاتيجية ،من دون احلاجة اإىل تقد املزيد من االأدلة .وي�ساعد على ذلك حقيق ُة ا ّأن ن�سبة كبرية من
االأرا�سي التي تخ�سع للملكية اخلا�سة تظل غري م�سجلة وبال �سندات عقارية ،وقد ق ّدرت درا�سة يف عام
 2004اأن هذا ينطبق على  92يف املئة من مالكي العقارات ،ما مكّن القوات امل�سلحة ب�سكل روتيني من و�سع
154
يدها على ما ُي ّدعى اأنه تعديات غري قانونية.
يوؤكّد رجال االأعمال اأنه ُيطلب منهم بانتظام ،منذ عام  ،2001التربع ل�سندوق القوات امل�سلحة مقابل
احل�سول على اإذن بت�سجيل االأرا�سي اأو تغيري وجهة ا�ستخدامها ،اأو دفع الر�ساوى 155.وغال ًبا ما يجري
تقد الطلبات اإىل القيادات الع�سكرية املحلية ً
بدال من اإدارة متخ�س�سة موؤهلة يف وزارة الدفاع ،ناهيك
فر�سا لطلب الر�ساوى ،ال�سيما من ال�سركات ال�سغرية
عن
وزاراتي التجارة وال�سناعة اأو املالية ،ما يخلق ً
ّ
أي�سا من الوزارات احلكومية .ويف بع�س االأحيان ،يجب احل�سول على ت�ساريح من ال�سنوف املنف�سلة
بل ا ً
يف القوات امل�سلحة .على �سبيل املثال ،يحدد �سالح اجلو ما اإذا كان ارتفاع ال ُبنى قد يوؤثر على ا�ستخدام
م�سروع للهواتف املحمولة
املجال اجلوي .اإ�ستكى رجل االأعمال امل�سري جنيب �ساوير�س عندما �سئل عن
ٍ
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يف عام  ،2011اأن القوات امل�سلحة هي «واحدة من العديد من ال�سلطات التي ال بد من موافقتها على
156
تركيب ال�سواري».
فجاء املر�سوم الرئا�سي رقم  152لعام  2001نعمة ،نظ ًرا اإىل �سدوره ع�سية طفرة من امل�ساربات الهائلة
ر�سوما على ال�سماح ل�سركات القطاع اخلا�س
يف اأ�سواق العقارات .على �سبيل املثال ،فر�ست وزارة الدفاع ً
ببناء م�ساكن ومنتجعات �سياحية على طول ال�ساحل .وقد حلظت اأخ�سائية علم االجتماع احل�سري،
منى اأباظة ،اأنه يف الفرتة الالحقة« ،تكاثرت ب�سكل وا�سع املنتجعات البحرية على طول ال�ساحل ال�سمايل
والبحر االأحمر ،على الرغم من ف�سل املنتجعات التي ال ح�سر لها خالل العقود املا�سية والتي تبدو
وكاأنها اأطالل احلرب» 157.كما ا�ستفادت وزارة الدفاع من امل�ساريع العمالقة مثل تطوير منطقة القاهرة
اجلديدة الراقية امتدا ًدا للعا�سمة والتي ُبني معظمها على اأر�س ت�سيطر عليها وزارة الدفاع ،وقد بي َعت
يف �سفقات غام�سة اإىل م�ستثمرين واأباطرة التطوير العقاري 158.يف وقت الحق ،ا ّدعى رئي�س هيئة ال�سوؤون
ر�سوما اإال عندما ا�سطرت اإىل «نقل كتيبة اأو العثور على ميدان تدريب
املالية يف الوزارة اأنّها تقب�س ً
ً 159
بديل الأن�سطتها» ،لكن لي�س هنا ما يدعو اإىل االعتقاد با ّأن هذا هو العرف فعال.
أي�سا امتيازها القانوين بطرق اأخرى .فهي ،كما اأفاد ال�سحايف امل�سري اأحمد اأبو
ا�ستغلت وزارة الدفاع ا ً
العينني ،تفر�س على امل�ستثمرين اأن يدفعوا مقابل التاأكد من اأن االأر�س التي ي�ستملكون خالية من االألغام
والذخائر الع�سكرية االأخرى 160.واالأهم من ذلك اأن ال�سركات اخلا�سة� ،سواء املحلية اأو االأجنبية ،العاملة
يف املناطق النائية بعد عام  ،2001كانت تعتمد بالكامل على ت�سريح وزارة الدفاع الإح�سار االآالت واملواد
�سحيحا ب�سكل خا�س يف القطاعات
والعمالة وكذلك املواد الغذائية واملياه واالإمدادات االأخرى .وكان هذا
ً
عالية القيمة مثل النفط والغاز التي كانت تقع بالكامل تقري ًبا يف املناطق ال�سحراوية املخ�س�سة
لال�ستخدام الع�سكري اأو التي ميكن اعتبارها ا�سرتاتيجية.
فعلى �سبيل املثال ،ا�سطرت �سركة ال�ستك�ساف الطاقة تعمل يف ال�سحراء الغربية يف العقد االأول من
القرن احلايل اإىل التعاقد مع القوات امل�سلحة لرتتيب التفريغ والتخلي�س اجلمركي لوارداتها ولنقل
معداتها الثقيلةً ،
ف�سال عن ا�ستخدام املقاولني املدنيني املتعاقدين مع القوات امل�سلحة كمو ّردين رئي�سني
161
لها من املواد الغذائية ومعدات ال�سالمة وغريها .وذكر م�سوؤول يف ال�سركة اأن القوات امل�سلحة
كانت تراقب عدد املوظفني االأجانب الذين ُي�سمح لنا باإح�سارهم ،لكن �سابط االرتباط
قد ي�سيفً ،
مثال 10 ،يف املئة ب�سكل غري ر�سمي مقابل دفعات نقدية حتت الطاولة .لكن
ق�سيتنا الكربى كانت انخفا�س اإنتاجية العمالة امل�سرية ،وال�سيما خالل �سهر رم�سان،
دوما الزيادات الكبرية يف القوى الب�سرية .وكان �سابط اجلي�س يقول
لذلك كنا ن�ستاأذن ً
اإنه يكن هنا ما يكفي من العمالة حمليا ،لكنه كان يعر�س جنوده الذين كانوا اأك
مركز كارنيغي للشرق األوسط

153

ً
ان�سباطا واإنتاجية بكثري .وكان ال�سابط يقب�س .ال اأعرف اأين ذهبت االأموال ،لكن القب�س
162
نقدا.
كان دائ ًما ً
وكان على نف�س امل�سوؤول اأن يتعامل مع «مالزم �ساب كان اأقوى من عميد الأنه كان ابن وزير ،وكان يحتكر
بالكامل ت�سليم كافة املواد التي نحتاجها للبناء وما اإىل ذلك .لقد كان يف الواقع ً
مقاوال من باطن باطن
الباطن » وا�ستفاد �سباط اآخرون من القوات امل�سلحة يف املنطقة املحيطة من خالل فر�س اإتاوات
ر�سوما حتت الطاولة ل�سمان عدم قيام الع�سائر املحلية بوقف اأو �سرقة ال�ساحنات
احلماية ،حيث انتزعوا ً
وال�سهاريج التي جتلب الطعام واملاء ،ولعلهم تواطاأوا معها ا ً
أ�سال.
اأدى حتكّم وزارة الدفاع با�ستخدام االأرا�سي والو�سول املبا�سر اإىل املعلومات الداخلية املتعلقة بتق�سيم
املناطق وخطط التنمية اإىل ممار�سات غري م�سروعة اأخرى .اإذ طاملا ا�ستفاد ال�سباط وعائالتهم
واأ�سدقاوؤهم من �سراء االأرا�سي ال�سحراوية باأدنى االأ�سعار يف املناطق التي يتم فيها التخطيط مل�ساريع
البنية التحتية اأو االإ�سكان العمالقة ،ثم بيعها بعد اأن ت�سبح عقارات مرغوبة .قال اأحد موظفي اخلدمة
املدنية« :حاول اأحد اأ�سدقائي جعلي اأ�سرتي بع�س االأرا�سي معه يف املنطقة القريبة من طريق عني
ال�سخنة ال�سريع واملعروفة با�سم التجمع اخلام�س مببلغ  50قر�سً ا للمرت ] يف اأوائل االألفية الثالثة[ الأنه
كان يعرف اأين �س ُتبنى الطرق واملدن اجلديدة» .واأ�ساف« :لقد رف�ست ،ولكن فيما بعد ،ارتفعت قيمة
االأر�س ب�سكل هائل» 163.وجرى منح ابن �سابط �سابق يف القوات امل�سلحة فر�سة �سراء قطعة اأر�س يف
نف�س املنطقة «مقابل األفي دوالر فقط كدفعة اأوىل ،واأ�سبحت تلك القطعة يف نهاية املطاف جز ًءا من
جممع �سكني فاخر ي�ساوي املاليني» 164.وقد كان ّ
كل من مبار والقوات امل�سلحة ي�سمح بامل�ساربة كو�سيلة
ل�سمان الوالء.
باألمر المباشر  :و ارة الدفاع كمقاول

وطموحا يوحي باأن لديها قدرة
اإن منح هيئات واإدارات القوات امل�سلحة عقود اأ�سغال عامة تزداد �سخامة
ً
الكم الهائل والتنوع
هائلة على ت�سميم امل�ساريع وتنفيذها و�سيانتها ،وذلك مبعايري عالية .بل يبدو وكاأن ّ
املتزايد يف امل�ساريع املوكلة اإىل تلك اجلهات اأو التي تن�سبها اإىل نف�سها يف ال�سنوات اخلم�س ع�سرة التي
�سبقت عام  2013يوؤكدان بحد ذاتهما قدراتها العالية .فتتمتع القوات امل�سلحة ب�سورة اإعالمية راقية
للغاية ،وهي �سورة تر ّوجها هي االأخرى عن نف�سها .لكن مراجعة اأك دقة تبني اأن قدرتها على تنفيذ هذا
احلجم من االأ�سغال العامة حمدودة للغاية .بل اإنها تلعب يف اأغلب االأحيان دور املدير للم�ساريع املمولة
من القطاع العام ،حيث تقوم بتاأمني العقود احلكومية ثم االإ�سراف على تنفيذها من قبل املتعاقدين من
الباطن من القطاع اخلا�س .ويجري تربير هذا ب�سكل روتيني على اأ�سا�س اأن القوات امل�سلحة ت�سمن
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الكفاءة والت�سليم يف املوعد املحدد ،ولكن البيانات التف�سيلية التي تدل على فعالية التكلفة مقابل املردود
ُتن�سر قط.
وفيما تقوم القوات امل�سلحة امل�سرية بالفعل بالت�سليم يف املوعد املحدد يف حاالت عديدة ،اإال اأن هذا
ينطبق يف الغالب على امل�ساريع ال�سغرية ،يف حني اأن عدة م�ساريع �سخمة تديرها تكتمل قط.
واإىل ذلك ،فاإن التعاقد من الباطن يق ّو�س
االدعاءات القائلة باأن الهيئات الع�سكرية ت�سلّم
إن منح هي ات وإدارات القوات
االأ�سغال بتكلفة اأقل بكثري من �سركات القطاع
المسلحة عقود أشغال عامة
اخلا�س املحلية اأو االأجنبية ،حيث اإن هذه
تزداد خامة وطمو ا يو ي ب ن
عموما بالعمل
ال�سركات االأخرية هي التي تقوم
ً
الفعلي� ،ساعية للقيام به مت�سي ًا مع اأ�سعار ال�سوق.
لديها قدرة هائلة عل تصميم
يف مثل هذه احلاالت ،تكون القوات امل�سلحة قد
المشاري وتن يذها وصيانتها.
اأ ّمنت دقة املواعيد فقط من خالل زيادة التكاليف،
لكن مراجعة أكثر دقة تبين أن
التي متررها اإىل خزينة الدولة اأو تع ّو�س عنها من
قدرتها عل تن يذ هذا الحجم من
خالل اإقناع املقاولني امل�سريني من الباطن (على
األشغال العامة محدودة للغاية.
عك�س ال�سركات االأجنبية) با�ستيعاب اخل�سائر اأو
العمل جمانًا ،حتى يف امل�سروعات الكبرية .وقد
ك�سف رئي�س �سركة اأمال القاب�سة ،وهي �سركة
متو�سطة ت�سم  500موظف ،عن نطاق هذه املمار�سة عندما ا�ستكى يف اآب/اأغ�سط�س  2019من عدم
قدرته على ا�ستعادة  220مليون جنيه م�سري ( 13,3مليون دوالر) من وزارة الدفاع لقاء اأعمال البناء
على �سل�سلة من املباين مبا يف ذلك ق�سر الرئا�سة يف العلمني اجلديدة 165.كما اأ�سار اإىل اأنه يتم
تعوي�س �سركته و�سركات املقاوالت االأخرى عن اخل�سائر الناجتة عن انخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري ،ما
اأثر على الطلبات التي كانوا قد قدموها ال�سترياد املعدات واملواد ،واأنهم ا�سطروا اإىل بناء منازل فخمة
لل�سي�سي وقادة القوات امل�سلحة.
م�سروعا ا�سرتاتيجيا وخدم ًّيا بني
ووفقًا لبيانات هيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة ،فقد نفذت 473
ً
عامي  2012و 166.2014لكن يف العامني التالينيً ،
و�سوال اإىل حزيران/يونيو  ،2016ورد اأنها نفذت 1737
م�سروعا ،بزيادة قدرها  367يف املئة 167.لكن الغالبية العظمى من امل�ساريع التي ي�سلّمها متعاقدون من
ً
الباطن من القطاع اخلا�س (اأي التي نفذتها الهيئة الهند�سية باإمكانياتها) كانت �سغرية ،مبا يف ذلك
قاعات ال�سفوف الدرا�سية والعيادات يف املناطق الريفية اأو حمطات معاجلة املياه ال�سغرية ،و تكن
168
ت�ستوجب �سوى الت�سميم والتنفيذ االأ�سا�سيني.
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اأما امل�ساريع الكبرية التي تتطلب قدرات اإدارية معقدة ومهارات فنية ،فقد جرى تكليف �سركات خا�سة
بها حيث ا�ستاأثرت باجلزء االأكرب من العقود املمنوحة اإىل القوات امل�سلحة من قبل احلكومة بني اأيلول/
�سبتمرب وت�سرين الثاين/نوفمرب  2013والبالغة قيمتها �سبعة مليارات جنيه م�سري (التي كانت ت�ساوي
اآنذا مليار دوالر) .وقد �سمل ذلك حتى عقود بناء من�ساآت ع�سكرية .اإذ منحت القوات امل�سلحةً ،
مثال،
ال�سركة العقارية للبنو الوطنية التي يراأ�سها لواء متقاعد من القوات امل�سلحة ،عقو ًدا بقيمة  209ماليني
جنيه يف عامي  2012و 169.2013يف وقت الحق ،اأو�سحت م�ساعدة وزير التعاون الدويل امل�سري ،نهى بكر،
اأن «امل�ساريع تنفذ من قبل مقاولني مدنيني من الباطن ...فيما دور الهيئات الع�سكرية ،كونها املقاول
الرئي�س ،هو االإ�سراف ومراجعة اجلودة واالإطار الزمني للتنفيذ» 170.واأكد وزير التنمية املحلية يف حينه،
عادل لبيب ،وجهة النظر هذه عند منح عقد بقيمة ملياري جنيه اإىل القوات امل�سلحة لتح�سني االأحياء
171
الع�سوائية الفقرية يف القاهرة ،معت ًربا اأن هذا من �ساأنه «�سمان اإجنازها على الفور وبدقة».
ومن غري امل�ستغرب اأن �سباط القوات امل�سلحة يعتربون اأن االإدارة الع�سكرية للم�ساريع متفوقة بال�سرورة.
على �سبيل املثال ،اأ�سار الرئي�س ال�سابق جلهاز تعمري �سيناء التابع لوزارة االإ�سكان ،اللواء حممد خمتار
قنديل ،اإىل ا ّأن اخلطط احلكومية يف املنطقة كانت عادة خمططة على عجل ،مع بع ة االإ�سراف ب�سكل
مفرط بني الوزارات واملحافظات املتعددة .فحاجج اإن اإدارة خمططات مع ّقدة «يجب اأن تكون مثل
اجليو�س التي لديها قيادة لتن�سيق اخلدمات امل�سرتكة وتبادل الدعم» .واقرتح اأن يتم دمج التن�سيق «يف
وزارة واحدة للرقابة واملتابعة ،كما تفعل بع�س الدول االأوروبية» ،ولكن من ال�سهل معرفة ملاذا َينظر
االآخرون اإىل القوات امل�سلحة ،ولي�س اإىل وزارة حكومية ما على اأنها هي الهيئة املوؤهلة ب�سكل طبيعي
172
لال�سطالع بهذا الدور.
حتى اإدارة االإخوان امل�سلمني ق�سرية العمر تبنت هذا اخلطاب ،ظاهريا على االأقل .فعندما خ�س�ست
حكومة رئي�س الوزراء ه�سام قنديل  4,4مليارات جنيه م�سري للتنمية يف �سيناء ،فقد اأوكلت امل�سوؤولية
اإىل القوات امل�سلحة .قد يعك�س هذا بب�ساطة االإدرا الرباغماتي باأن القوات امل�سلحة كان من �ساأنها اأن
متنع اأي برنامج مدين مير من خاللها يف منطقة كانت ت ّدعي اأنها �سمن جمالها االأمني ح�سريا ،اأما
عالنيةً ،فقد اأ�سارت احلكومة اإىل رغبتها يف ال�سرعة والكفاءة ،م ّدعية اأنها �سعت اإىل التطبيق يف فرتة
173
بني �ستة وت�سعة اأ�سهر.
مرة اأخرى ،فاإن ال�سجل الفعلي لالإجناز هو اأك تباينًا ب�سكل كبري .ففي اأوائل االألفية الثالثة ،وبحجة
اأن القوات امل�سلحة ميكن اأن تنفذ بن�سف التكلفة ،انتزع وزير الدفاع عندها ،امل�سري حممد ح�سني
طنطاوي ،عقد اإن�ساء طريق العني ال�سخنة ال�سريع من ال�سركة االإ�سبانية التي كان قد منحها اإياه .اإال
اأن هذا املنطق قد اأغفل ح�سول القوات امل�سلحة على العمالة املجندة �سبه املجانية ،واالإعفاء من الر�سوم
اجلمركية على الواردات ،ودعم الدولة للوقود والطاقة ،واالإعفاء من ال�سرائب 174.تقدم براهني على
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�سايف الوفر الذي حتقق للخزينة العامة ،ومن املحتمل اأن يكون متوا�س ًعا يف اأف�سل االأحوال اإن يكن
�سلبيا .ومع ذلك ،فقد طرحت هذه احلجة مرات ال حت�سى منذ ذلك احلني الإبعاد التدقيق عن االدعاءات
الع�سكرية ،ناهيك عن ك�سف دفاتر امل�ساريع.
ور إ ار صا د

وباملثل ،فاإن االرتفاع احلاد يف جمال وحجم العقود
املمنوحة لوزارة الدفاع بعد متوز/يوليو 2013
إن العوامل الس اس ة ،ول
جتاهل االأداء وح�سابات اجلدوى االقت�سادية
األداء ،ي التي ددت منح
احلقيقية .ات�سح ذلك يف اجلهود املبذولة ملعاجلة
العقود الرئ سة إل ال ات
اأزمة االإ�سكان احلادة يف م�سر ،على �سبيل املثال،
العسكر ة ،و ي العمود
حيث يقدر اأن ما بني  15و 50يف املئة من ال�سكان
يعي�سون يف ع�سوائيات ت�سمل م�ساكن غري ر�سمية
األساسي للن ا الجديد.
أرا�س عامة اأو خا�سة وحتويل ا ٍ
مبنية على ا ٍ
أرا�س
واعتمد عل ا الس سي من أجل
زراعية اإىل ح�سرية ب�سكل غري قانوين ،من دون
تحق ق األ دا االقتصاد ة
بنية حتتية اأو خدمات عامة اأ�سا�سية 175.و ُق ّدر
الضرور ة وتعز ز مبادرات ا
النق�س يف امل�ساكن بنحو  3,5ماليني وحدة �سكنية
يف عام  ،2014علما اأن النق�س ينمو مبعدل  250األف
الس اسات ة في مجاالت أخر .
وحدة كل عام 176.ووفقًا ملدير الهيئة الهند�سية يف
القوات امل�سلحة يف عام  ،2011اللواء كامل الوزير،
فقد اأمر امل�سري ح�سني طنطاوي الذي كان عندها رئي�س املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة والقائم باأعمال
الرئي�س« ،بت�سغيل جميع ال�سركات املدنية التابعة للقوات امل�سلحة والبالغة � 60سركة يف تنفيذ م�سروعات
االإ�سكان» ،وذلك اإدراكًا خلطورة امل�سكلة ومداها .واأ�ساف اإن طنطاوي علّل ذلك ً
قائال« :بالرغم من اأن
دور اجلي�س هو القتال يف احلروب» ،فاإنه ميكن اأن يكر�س نف�سه الأمور اأخرى يف وقت ال�سلم ،و»ذلك يعترب
177
يف الوقت ذاته تدري ًبا عمليا وواقعيا وراق ًيا لالإدارات الهند�سية يف اجلي�س املتخ�س�سة يف هذه املهام».
كان �سج ّل احلكومة ال�سابق يف توفري امل�ساكن اجلديدة �سعيفًا ،لكن �سرعان ما وجدت وزارة الدفاع
نف�سها يف و�سع مماثل .وكان م�سروع االإ�سكان ال�سامل الذي اأطلقه مبار خالل حملة اإعادة انتخابه يف
عام ً ،2005
مثال ،قد حقق اأقل من ن�سف هدفه البالغ مليون وحدة خالل ال�سنوات ال�ست التالية 178.ويف
عام  ،2011تعهد جهاز التعمري املركزي التابع لوزارة االإ�سكان والذي يهيمن عليه ب�سكل مكثف مهند�سو
القوات امل�سلحة املتقاعدون ،ببناء مليون وحدة اإ�سكان اجتماعي يف غ�سون خم�س �سنوات .والتزمت وزارة
مركز كارنيغي للشرق األوسط

157

الدفاع بناء  25األف وحدة ،واأعلنت عن تربع بقيمة ملياري جنيه م�سري ( 336مليون دوالر) للم�سروع من
أي�سا الت�سعري
اأموالها اخلا�سة 179.ويلح اأنها قامت باأك من جمرد االلتزام ببناء امل�ساكن ،فقد ن�سقت ا ً
180
مع وزارة االإ�سكان.
وقد دفعت ح�سابات �سيا�سية مماثلة ال�سي�سي اإىل االإعالن يف اآذار/مار�س  2014اأن وزارة الدفاع �سوف
تتعاون مع �سركة اأرابتك االإماراتية لالإن�ساءات على بناء مليون وحدة �سكنية ت�ستهدف جزئي ًا ال�سباب
واملجموعات ذات الدخل املنخف�س ،وذلك بتكلفة  40مليار دوالر على مدى خم�س �سنوات 181.وقد تفاخر
املتحد الر�سمي الع�سكري باأن رجال االأعمال قد «ا�ستجابوا لنداء اجلي�س» من اأجل اال�ستثمار ،واأن
خادعا ،واأثبتت هذه اخلطط مرة اأخرى اأن
«امليزانية مبجملها كانت مغطاة بالفعل» 182.كان االدعاء ً
طموحها مفرط 183.فقد ان�سحبت اأرابتك ب�سبب خالفات مع وزارة الدفاع حول ن�سبة امل�ساكن املخ�س�سة
للمجموعات ذات الدخل املنخف�س واملتو�سطً ،
ف�سال عن تقا�سم االأرباح .ووفقًا مل�سدر من داخل عا
االأعمال« ،يبدو اأن اأرابتك قد رف�ست مطالب القوات امل�سلحة بتوظيف عمالة م�سرية و�سراء مواد
قدما.
فتم ا�ستبدال اأرابتك بوزارة االإ�سكان التي كانت تفتقر اإىل االأموال الالزمة للم�سي ً
م�سرية»ّ 184،
ويف الوقت نف�سه ،تفلح وزارة الدفاع يف التزاماتها االأ�سغر .فكانت قد التزمت ببناء  150األف وحدة
�سكنية اجتماعية بتمويل حكومي 185،ولكن تكن قد ا�ستكملت �سوى  7500وحدة وبداأت العمل على
 50األف وحدة اأخرى (بتمويل اإماراتي منف�سل) بحلول بداية عام  ،2015و يتم ت�سليم اأي منها اإىل
186
امل�ستفيدين املق�سودين.
من الوا�سح اأن وزارة الدفاع كانت �ستعجز عن ت�سليم  200األف وحدة يف العام كمتو�سط من اأجل حتقيق
اأهداف م�سروع اأرابتك لو كانت قد با�سرت بالتنفيذ ،اأو على البقاء يف حدود امليزانية لو اأنها فعلت .لكن
العوامل ال�سيا�سية ،ولي�س االأداء ،هي التي حددت منح العقود الرئي�سة اإىل الهيئات الع�سكرية .فالقوات
امل�سلحة هي العمود االأ�سا�سي للنظام اجلديد الذي َت�سكّل بعد متوز/يوليو  ،2013واعتمد عليها ال�سي�سي
اأك من اأي هيئة اأخرى يف الدولة اأو اأي عن�سر من ائتالفه احلاكم من اأجل حتقيق االأهداف االقت�سادية
ال�سرورية وتعزيز مبادراته ال�سيا�ساتية يف جماالت اأخرى.
جت�سيدا لهذا الهدف ال�سامل ،عقود
وقد منحت احلكومة املوؤقتة لرئي�س الوزراء اآنذا حازم الببالوي
ً
باالأمر املبا�سر اإىل وزارة الدفاع قيمتها اأك من �سبعة مليارات جنيه م�سري (مليار دوالر) بحلول ت�سرين
الثاين/نوفمرب .كما اأدارت الوزارة امل�ساريع ل�سالح جهات غري حكومية .ف�سرح احتاد البنو امل�سرية
اأن اأع�ساءه قد اأنفقوا ما يقارب مليار جنيه على تطوير الع�سوائيات بني عامي  2011و ،2014وخ�س�سوا
 300مليون جنيه اإ�سايف يف عام  2014للم�ساريع التي �ستتوالها الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة
باإ�سراف رجل االأعمال ح�سني �سبور (وهو كان قد اأ�سرف على التمويل الع�سكري اخلارجي االأمريكي
مل�سر يف الثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�سي) .187كما اأدارت القوات امل�سلحة م�ساريع مت ّولها
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وكاالت املعونة االأجنبية (ول ّو جزئيا) ،ما يكرر النمط الذي تاأ�سي�سه يف الثمانينيات .على �سبيل املثال،
188
قر�سا مل�سر بقيمة  500مليون دوالر مل�ساريع االإ�سكان االجتماعي يف عام .2015
م ّدد البنك الدويل ً
تلت ذلك عقود اأخرى يف تعاقب �سريع .ووفقًا الأحد امل�سادر ،فقد �سملت العقود بحلول نهاية عام 2014

اأك من  4,7مليارات جنيه م�سري ( 660مليون دوالر) ل�سيانة الطرق واجل�سور و 3,2مليارات جنيه
للتنمية واالإ�سكان يف �سيناء ،ومليارين لتجديد االأحياء الفقرية ،وحوايل  960مليون جنيه مل�ساريع بناء
متنوعة مبا يف ذلك امل�ست�سفيات واملدار�س واجل�سور واإ�سارات املرور واملخابز واملراكز االإدارية ،اأي ما
يقارب جمموعه  11مليار جنيه ( 1,53مليار دوالر) 189.وكان هذا اإىل جانب م�ساريع الطرق ال�سريعة
القومية والطرق يف املدن اجلديدة ،وقد جرى منحها مرة اأخرى من خالل االأمر املبا�سر ،بقيمة اإجمالية
بلغت  14,76مليار جنيه (اأك بقليل من ملياري دوالر عندها) ،ما يجعل القيمة الرتاكمية جلميع عقود
190
االأ�سغال العامة املمنوحة اإىل وزارة الدفاع منذ متوز/يوليو  2013حتى تاريخه  25,7مليار جنيه.
هذا وعززت التعديالت على القانون رقم  89ل�سنة  1998ب�ساأن العرو�س واملناق�سات التي اأ�سدرها
الرئي�س املوؤقت عديل من�سور يف حزيران/يونيو  ،2014االجتاه العام من خالل رفع العتبة اأمام الهيئات
احلكومية حني متنح عقو ًدا دون مناق�سات مفتوحة ،ما مينع الطعون القانونية من قبل طرف ثالث
بالعقود العامة .وكان يعني ذلك بالتايل التحرير الفعلي لوزارة الدفاع ووزارة االإنتاج احلربي والهيئة
العربية للت�سنيع وهيئاتها واإداراتها وفروعها ،من التق ّيد باأي عتبات م�سبقة.
قناة السوي

 :أفق اقتصادي جديد

ح ّول تعديل القانون  89وزارة الدفاع اإىل و�سيط اقت�سادي رئي�س ب�سفتها اخلا�سة .وقد ظهر ذلك على
الفور عندما اأعلن ال�سي�سي عن خطة لتو�سيع قناة ال�سوي�س يف اآب/اأغ�سط�س� .سيتم مناق�سة التو�سع يف
إقطاعا �سرفًا لوزارة الدفاع التي اتخذت االأمن القومي
الف�سل ال�ساد�س ،لكن منطقة القناة كانت فعلي ًا ا ً
ذريعة دائمة لتاأكيد القول الف�سل يف اأي ن�ساط مدين يتم القيام به �سمن ممر وا�سع على جانبي القناة.
لقد تراأ�س األوية �سالح البحرية املتقاعدون على مدار عقود من الزمن هيئة قناة ال�سوي�س و�سيطروا على
هيئاتها الفرعية و�سركاتها ،وعلى غالبية املراف الثالثة واالأربعني على طول ال�ساحل امل�سري البالغ
 2420كيلومرتا (ً 1512
ميال) 191.اإىل ذلك ،فاإن مرافق خدمة ودعم النقل البحري العابر ُتوفّر عقو ًدا
اآمنة للهيئات التي متلكها وزارة الدفاع مثل تر�سانة االإ�سكندرية ،وكذلك العديد من ال�سركات خا�سة ذات
االرتباطات الع�سكرية .واأخ ًريا ولي�س اآخ ًراُ ،يعتقد اأن وزارة الدفاع تفر�س ن�سبة مئوية خارج الك�سوفات
املالية من دخل القناة من ر�سوم ال�سحن الدولية التي بلغ متو�سطها ما بني  400و 500مليون دوالر �سهريا
192
يف الفرتة .2019-2014
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لهذا ال�سبب ،اعرت�ست وزارة الدفاع ب�سدة عندما اأعلن الرئي�س مر�سي اإطالق م�سروع تطوير حمور
قناة ال�سوي�س يف اآذار/مار�س  ،2013بنا ًء على مقرتحات قائمة منذ زمن بعيد لتطوير املنطقة وجذب
اال�ستثمارات االأجنبية .اإن حقيقة اأنه ي�ست�سر الوزارة م�سبقًا ،اإىل جانب ال�سرعة التي ا�ستهل بها
اتفاقيات مع الهند لال�ستثمار يف املمر والقطاعات االأخرى ،اأقلق القيادة الع�سكرية 193.وقد اأدت خطته
لتو�سيع منطقة تطوير القناة البالغ طولها  193كيلوم ًرتا لت�سمل خليج ال�سوي�س اإىل توجيه اتهامات له
باأنه كان ينوي اإن�ساء «اإقليم م�ستق ّل لل�سوي�س» يرتبط ب�سيناء وينف�سل عن م�سر يف نهاية املطاف 194.كان
هذا جمرد تلفيق ،لكن اإن�ساء مر�سي لهيئة جديدة مرتبطة بالرئا�سة لالإ�سراف على امل�سروع برمته ه ّدد
بتهمي�س هيئة قناة ال�سوي�س وحت ّدى �سلطة وزارة الدفاع الفاعلة يف منطقة القناة.
قدما من دون مراجعته
كان اأول رد من وزارة الدفاع هو التحذير علنًا من اأنها لن ت�سمح للم�سروع بامل�سي ً
وموافقتها عليه ،كما لن ت�سمح با�ستخدام االأرا�سي املخ�س�سة لالأغرا�س الع�سكرية .واأكدت اأنه ميكن
«االنتفاع» من االأرا�سي االأخرى يف املنطقة ،ولي�س بيعها� ،سريطة اأن ال يوؤثر ذلك على االأمن القومي،
واأن اأي عقود يتم التو�سل اإليها مع �سركات اأجنبية يجب اأن تخ�سع ح�س ًرا للقانون امل�سري ولي�س
القانون الدويل 195.ظاهريا ،كانت وزارة الدفاع تتم�سك فح�سب باملرا�سيم الرئا�سية لعامي  1981و2001
ب�ساأن االأرا�سي ال�سحراوية واملناطق اال�سرتاتيجية ،وتت�سرف «ل�سمان عدم االإ�سرار باالأمن القومي
للدولة» 196.ولكن ،كما اأ�سارت عاملة ال�سيا�سة �سانا مار�سال ،كانت وزارة الدفاع تطمح اإىل حتويل منطقة
القناة اإىل «جم ّمع رئي�س لوج�ستي ومركز للت�سنيع الثقيل» تابع لها ،والتعاقد مع �سركات ع�سكرية لبناء
197
وجتهيز م�ساريع �سناعية وتوليد الطاقة وتوفري خدمات لل�سحن.
حت ّركت وزارة الدفاع ب�سرعة حلماية م�ساحلها .واأعادت تاأكيد �سلطتها يف حتديد االأطر ال�سيا�ستية
والتنظيمية يف منطقة القناة ،ثم اقرتحت م�سودة لوائح تنفيذية الإن�ساء هيئة جديدة لتنمية قناة
ال�سوي�س 198.فح�سرت اللوائح املقرتحة هذه التنمية امل�سموح بها يف املناطق التي كانت تنفذ فيها ا ً
أ�سال
م�ساريع قائمة ،وا�سرتطت اأن تكون  55يف املئة من امللكية م�سرية يف امل�ساريع امل�سرتكة العاملة يف
املنطقة ،واأخ�سعت امل�ساريع اجلديدة ملوافقة جمل�س الوزراء .وقد مكّنت املادة االأخرية وزارة الدفاع
فعليا من نق�س اأي �سيء يهدد ما تعتربه �سمن امل�سلحة القومية وبالتايل م�سلحتها اخلا�سة 199.كما األغت
وزارة الدفاع �سالحية الرئي�س يف حتديد ا�ستخدام اأرا�سي الدولة يف نطاق �سالحية الهيئة املقرتحة،
يف الوقت الذي حرمت فيه �سراحة �سيطرة الهيئة على «االأرا�سي يف املناطق اال�سرتاتيجية ذات االأهمية
الع�سكرية واالأرا�سي املخ�س�سة لوزارة الدفاع اأو التي متلكها الوزارة وهيئاتها» .وللمزيد من التاأكيد،
اأ�سافت امل�سودة رئي�سي ٍّ
كل من اجلهاز القومي لتنمية �سيناء (الذي يراأ�سه لواء �سابق يف القوات امل�سلحة)
واملركز القومي ال�ستخدامات اأرا�سي الدولة (الذي يراأ�سه مبوجب القانون �سخ�س تر�سحه وزارة الدفاع،
200
وبالتايل فهو لواء كذلك) اإىل جمل�س اإدارة الهيئة املقرتحة.
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ويبدو اأن تراجع اإدارة مر�سي جزئي ًا حل اخلالف ،ويف منت�سف اأيار/مايو  2013اأعلن اأع�ساء املجل�س
االأعلى للقوات امل�سلحة اأن خطة التنمية املنقحة تلبي احتياجات االأمن القومي 201.اإال اأن القوات امل�سلحة
كانت قد تو�سلت ا ً
أ�سال يف مار�س/اآذار اإىل ا�ستنتاج مفاده اأنه ال ميكن التعاي�س مع جماعة االإخوان
202
امل�سلمني ،ما يوحي باأن اخلالف حول ممر تنمية قناة ال�سوي�س كان الق�سة االأخرية .فاأطاحت مبر�سي
رئي�سا يف اأيار/مايو  .2014ويف  5اآب/اأغ�سط�سَ ،كلّف ال�سي�سي
يف  3متوز/يوليو ،وجرى انتخاب ال�سي�سي ً
وزارة الدفاع باإدارة م�سروع تو�سيع قناة ال�سوي�س.

و ارة الدفاع :قل

االقتصاد العسكري

من الوا�سح اأن الهيئات العملياتية يف القوات امل�سلحة باالإ�سافة اإىل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية هي
أي�سا دو ًرا اإ�سافيا
االأهم من حيث احلجم والنطاق االقت�ساديني ،لكن هيئات وزارة الدفاع االأخرى تخدم ا ً
يف توليد الدخل ،حتى لو كان دو ًرا ثانويا .ويدور معظم ن�ساطاتها حول �سراء االحتياجات الع�سكرية ،من
الغذاء والعتاد اإىل االأ�سلحة وغريها من املعدات القتالية ،وهي املنطقة التي حددها موؤ�سر احلكومة ملكافحة
الف�ساد التابع ملوؤ�س�سة ال�سفافية الدولية على اأنها معر�سة «ب�سكل حرج» ملخاطر االحتيال املايل 203.ومتتلك
أي�سا عد ًدا ً
قليال من ال�سركات التي �سعت ،بطريقة غري مت�سقة اإىل حد ما ،اإىل الرتويج لها
وزارة الدفاع ا ً
جتاريا ،باالإ�سافة اإىل اأ�سهم يف عدد من ال�سركات املدنية .اإىل ذلك ،تك�سف هيئات الوزارة و�سركاتها
عن الدور املت�سل ل�سبكات ال�سباط غري الر�سمية املبطنة يف هذه الهيئات ويف العديد من نظرياتها
املدنية يف القطاع العام ،والتي يجري من خاللها تبادل املعلومات الداخلية و�سمان االأرباح اخلا�سة.
الهي ات الخدمية

كان الرئي�س ال�سادات قد اأ�سار اإىل الوظيفة االقت�سادية لهيئات وزارة الدفاع من خالل اإن�ساء املوؤ�س�سة
العامة االقت�سادية للقوات امل�سلحة يف عام  204.1977اإال اأنها تن�سط ح ّتى ني�سان/اأبريل  1981عندما
نقل القوى العاملة فيها واأ�سولها اإىل جهاز اخلدمات العامة الذي كان قد جرى اإن�ساوؤه حدي ًثا ك�سركة،
وكانت لديه مهمة تقد «جميع اخلدمات االقت�سادية باأ�سعار منا�سبة لوحدات القوات امل�سلحة امل�سرية
واملوظفني وعائالتهم» 205.يف وقت ما ،يف ت�سعينيات القرن املا�سي ،جرى اعتبار جهاز اخلدمات العامة
«هيئة عامة اقت�سادية» وفقًا للقانون  11لعام  ،1979ما جعل ميزانيته م�ستقلة عن كل من ميزانية الدولة
العامة وميزانية الدفاع ،ولكن االأهم اأن هذا �سمح للجهاز بتغطية عجزه مبا�سرة من خزانة الدولة وتلقي
206
أي�سا.
حتويالت اإ�سافية منها ا ً
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ي�ساعد اجلهاز يف احلفا على تاأييد اأفراد القوات امل�سلحة ودائرتهم االجتماعية الوا�سعة لنظام احلكم.
«�سن» التي ت�سم حاليا ع�سرين مرك ًزا جتاريا
وقامت التعاونيات اال�ستهالكية الع�سكرية حتت ت�سمية َ
(مول) و 17حمل �سوبر ماركت ،و�ستة فروع يف اأنحاء البالد اعتبارا من (2019عل ًما اأن القوات امل�سلحة
تدير  55منفذً ا اإ�سافيا) 207.وميكن جلميع ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود املتطوعني واملجندين
باخلدمة الفعلية ،اأو ال�سباط الفخريني واالحتياطيني واملتقاعدين ،والعاملني املدنيني واأ�سرهم اال�ستفادة
من اجلهاز ومن ا�ستخدام ق�سائم احل�سم ل�سراء �سلع من َت َجة حمليا وم�ستوردة ،علما ا ّأن ال�سلع امل�ستوردة
مدعومة ا ً
أ�سال بف�سل اإعفائها من الر�سوم اجلمركية208.وقد تخطت موازنة اجلهاز ،وكان قدرها 45
209
مليون جنيه يف عام  ،1982مبلغ  500مليون جنيه يف  .2011-2010ويف �سوء اأهمية اجلهاز ال�سيا�سية،
جرت زيادة موازنته بحوايل  50يف املئة عقب االنقالب الع�سكري يف متوز/يوليو  ،2013فارتفع من مبلغ
 679مليون جنيه ( 98مليون دوالر) يف موازنة ال�سنة املالية  2014-2013التي كان قد وافق عليها مر�سي
قبل اإق�سائه اإىل مليار جنيه يف ال�سنة املالية  210.2015-2014ومع انخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري خالل
211
العامني اللذين تليا ،ت�سخمت املوازنة لت�سل اإىل ملياري جنيه يف ال�سنة املالية .2017-2016
أي�سا يف �سراء
ت�سار هيئة االإمداد والتموين ا ً
وتوزيع ال�سلع االأ�سا�سية ،وال�سيما االأغذية ،وذلك
أي�سا لالأ�سواق
ة ا مداد والتمو ن غال ًبا ل�سالح القوات امل�سلحة ولكن ا ً
تشار
التابعة لو ارة الدفاع في شراء املدنية .والهيئة تلبي احتياجات القوات امل�سلحة
من غذاء وخبز ،ونقل ووقود ،وزي ر�سمي وعدد
وتو السل األساس ة،
�سخ�سية (مهام) ،ومطبوعات ،وخدمات طبية
والس ما األ ذ ة ،و ل
212
البا بيطرية ،وخدمات مكافحة احلرائق واالإنقاذ.
لصالح القوات المسلحة ولكن اإن متييز االأدوار غري وا�سح بني هذه الهيئة وجهاز
أ ضا ل سواق المدن ة .م�سروعات اخلدمة الوطنية ،حيث اإن م�سوؤويل
وزارة الدفاع وقادة القوات امل�سلحة عاد ًة ما
مينحون الف�سل لالثنني عن نف�س الن�ساطات.
وت�سمل هذه الن�ساطات االإنتاج الغذائي والتو�سيبً ،
ف�سال عن ت�سغيل املخابز الع�سكرية 213.وقد ا�ستوردت
هيئة االإمداد والتموين وجهاز اخلدمات العامة �سل ًعا غذائية اأ�سا�سية ،مثل اللحوم والدواجن وال�سكر
واالأرز عندما ت�سبب امل�ساربة على اأيدي التجار املدنيني وزيادات االأ�سعار بنق�س يف االأ�سواق املحلية.
كما تو�سعت هيئة االإمداد والتموين ،يف اأن�سطة خا�سة بها تد ّر الدخل .فجرى تو�سيع اإدارة املطبوعات
التابعة لها من اأجل اإطالق عمليات جتارية يف عام  2001اأو قبل ذلك .ويف اأوائل عام  ،2016تناف�ست االإدارة
ب�سكل مبا�سر مع ال�سركات املحلية ال�سغرية عن طريق فتح مطبعة حديثة كبرية يف االإ�سماعيلية 214.ورمبا
كانت الهيئة تولد ً
دخال اأك ربحية من �سراء وبيع االأغذية واملعدات واخلدمات مثل التخلي�س االإداري
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أي�سا هيئة وزارة الدفاع امل�سوؤولة عن بيع الوجبات واالحتياجات االأخرى الأفراد
والنقل .وقد تكون هي ا ً
القوات امل�سلحة يف املقا�سف يف القواعد الع�سكرية اأو من املنافذ املتنقلة التي تخدم املجندين الذين
امل�ستخدمني يف
يعملون يف املزارع الع�سكرية وغريها من املواقع ،ويف اأحيان اأقل ،عمال املقاولني املدنيني
َ
215
م�ساريع االأ�سغال العامة التي ت�سرف عليها القوات امل�سلحة.
ولكن االأبرز يف املجال العام يتمثل يف اإدارة اخلدمات الطبية التي تدير حاليا م�ست�سفيات ع�سكرية يف
 20حمافظة ،و 10عيادات لل�سرطان يف اأنحاء البالد ،وعيادات متنقلة يف املنطقة احلدودية اجلنوبية
مع ال�سودان .وت ّدعي اأنها تعالج املواطنني بن�سف اأ�سعار امل�ست�سفيات اخلا�سة .ويف عام ،2015-2014
تفاخرت باأنها قدمت الرعاية الطبية بر�سوم خمف�سة اإىل  400األف �سخ�س ،واإىل  40األف من �سكان
�سيناء جمانًا 216.وبالنظر اإىل اأن ال�سياحة الطبية اإىل م�سر يتم الرتويج لها بفعالية ،فقد يكون
الغر�س الرئي�س هو احلفا على تاأييد املجتمع وتغطية تكاليف دائرة اخلدمات الطبية اأك منه توليد
217
عوائد مالية كبرية.
كذلك ،تعاظم دور قطاع التعدين التابع لوزارة الدفاع يف ال�سنوات االأخرية .فكما يف هيئة االإمداد
والتموين ،يتداخل قطاع التعدين ب�سكل كبري مع جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية الذي اأن�س أا �سركة
تعدين خا�سة به عندما تاأ�سي�سه يف عام  .1979يبدو اأن ن�ساط وزارة الدفاع يف هذا القطاع (ومعظمه
يف الرخام والغرانيت) قد جرى ت�سمينه يف اإطار جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية حتى حزيران/
يونيو  ،2015حني اأُعلن اأن اإنتاجه بلغ  1,44مليون طن .اإال اأن قانون التعدين واملحاجر املعدل رقم 198
ن�ست
غري االأمور .فاملادة  8من اللوائح التنفيذية التي جرت املوافقة عليها يف ال�سنة التالية ّ
لعام ّ 2014
على اأنه ال ميكن اإ�سدار تراخي�س ال�ستخراج ال وات املعدنية يف اأي مكان يف م�سر� ،سواء على ا ٍ
أرا�س
خا�سة اأو على اأرا�س متلكها الدولة ،دون موافقة وزارة الدفاع .اإىل ذلك ،فاملادة  13منحت الوزارة
احلق احل�سري يف عائدات ا�ستخراج وجتهيز املواد اخلام من املناجم واملحاجر الواقعة يف االأرا�سي
الع�سكرية 218.ومن املحتمل اأن ي�سمل ذلك اأي منطقة تعيينها كمنطقة ع�سكرية ،ويفاد اأن ذلك ي�سمل
اأرا�سي الدولة التي ا�سرتجعتها القوات امل�سلحة من تعديات املدنيني 219.اإىل ذلك ،ين�سم قطاع التعدين
يف وزارة الدفاع اإىل ال�سلطات املدنية املعنية يف الف�سل يف االلتما�سات القانونية التي يقدمها ال�سكان
املحليون املطالبون بحقوقهم من االأر�س واملعادن ،ومن اأجل حل ال�سكاوى البيئية 220.ومن خالل ربط
�سالحية وزارة الدفاع بالن�ساط ً
بدال من ق�سرها على مناطق جغرافية خم�س�سة لال�ستخدام الع�سكري
اأو معتربة ا�سرتاتيجية ،فاإن القانون املعدل مينحها �سلطة على قطاع التعدين يف كل اأنحاء البالد.
قطاعا يف ال�سالتني ،على احلدود اجلنوبية ال�سرقية مع ال�سودان،
ويف خطوة ذات �سلة ،ح ّدد ال�سي�سي ً
كمنطقة ع�سكرية يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  221.2014وما يت�سم باالأهمية هنا ا ّأن اللّوائح املرفقة بالقرار
ق ّيدت ب�سدة حق االإقامة املدنية على ال�سكان املحليني ،وحظرت اأي اإ�سكان مدين جديد يف هذه املناطق
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اأو غريها من حمافظات البحر االأحمر واأ�سوان والوادي اجلديد ومر�سى مطروح التي يكون فيها م�سالح
اقت�سادية ع�سكرية 222.مع ذلك ،طرحت احلكومة  1,5مليون فدان للبيع للمقاولني وامل�ستثمرين حول
العديد من الواحات اجلنوبية وم�سروعات ا�ست�سالح االأرا�سي يف مغارة ،والفرافرة ،وغرب املنيا،
223
وتو�سكى (واآخرها جزء من االأرا�سي النوبية) ،وذلك يف ت�سرين االأول /اأكتوبر .2016
ومنذ �سدور القانون املعدل رقم  198ل�سنة  ،2014ان�سمت �سركة الوادي اجلديد للموارد املعدنية والطفلة
الزيتية (واديكو) ،التي ُيعتقد اأن وزارة الدفاع لها ح�سة فيها ،اإىلائتالف (كون�سورتيوم) جتاري يقوم
بت�سدير املعادن من منطقة ال�سالتني يف جنوب م�سر 224.وبالتوازي مع ذلك ،فاإن نقاط التفتي�س التابعة
للقوات امل�سلحة ،التي كانت ا ً
أ�سال جتبي ر�سوم ا�ستخدام يومية ثابتة مبا�سر ًة على املركبات التي تخرج من
املحاجر ،عمدت اإىل اعتماد تعرفة جديدة للر�سوم ت�ستند اإىل وزن ال�ساحنات املحملة وعدد الرحالت ،ما
225
زاد الر�سوم ثالثة اأ�سعاف ،وزاد دخل وزارة الدفاع اإىل حد كبري.
ومن االأمور التي قد تكون حتى اأهم من ذلك ،الغزوة اجلديدة لوزارة الدفاع يف التنقيب عن الذهب
والذي ميثل حاليا  1يف املئة من النا املحلي االإجمايل امل�سري 226.لوزارة الدفاع ح�سة مبا�سرة من
خالل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية الذي ح�سل يف عام  2016على  34يف املئة من �سركة ال�سالتني
لل وة املعدنية .كانت ال�سركة ت�سرف يف ذلك الوقت على ثال �سركات خا�سة يف جمال التنقيب عن
الذهب ،غري � 13سركة اأخرى كان من املقرر اأن تبداأ عملها يف عام ً ،2017
ف�سال عن �سراء الذهب من
أي�سا ح�سة غري مبا�سرة
املن ّقبني املحليني بن�سبة  20يف املئة من �سعر ال�سوق 227.وكانت لوزارة الدفاع ا ً
يف هذا القطاع ،فقد تراأ�س �سركة ال�سالتني اللواء املتقاعد حممد جاب ا طلخان يف حني كان حماف
البحر االأحمر ،اللواء اأحمد عبد ا  ،ومدير مكتب اال�ستثمارات يف املحافظة اللواء �سالح اجلمل،
أي�سا يف اإطالق ما ُو�سف باأنه اأول «مدينة م�سرية دولية للذهب والتعدين» يف مر�سى علم يف
منخرطني ا ً
228
متوز /يوليو .2016
شركات و ارة الدفاع واستثماراتها

يعد جهاز ال�سناعات واخلدمات البحرية اأحد اإ�سافة اإىل ملف وزارة الدفاع االقت�سادي ،وقد جرى
اإن�ساوؤه يف عام  .2003ومع اأنه هيئة ع�سكرية ،فقد حاز باالإطار القانوين نف�سه تقري ًبا ل�سركة قاب�سة
تابعة للقطاع العام يف كافة االأمور ما عدا الت�سمية الر�سمية :فجرى تخويله ت�سكيل امل�ساريع امل�سرتكة
مع ال�سركات املحلية واالأجنبية ،واالحتفا بن�سبة مئوية من اأرباح ال�سركات التابعة له مقابل االإ�سراف
واالإدارة ،واحل�سول على قرو�س مقابل هذه االأ�سول اأو ح�ستها يف امل�ساريع امل�سرتكة 229.وجرى تاأمني
راأ�س ماله االأويل عن طريق حتويل اأ�سول ال�سركة امل�سرية لبناء واإ�سالح ال�سفن اإليه.
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يك�سف م�سار جهاز ال�سناعات واخلدمات البحرية االدعاءات االقت�سادية واالفرتا�سات التجارية
امل�سكو فيها التي ي�ستند اإليها القطاع .وي ّت�سح هذا االأمر ب�سكل ظاهر يف تر�سانة االإ�سكندرية ،وهي
�سركة مملوكة للدولة جرى نقلها اإىل ملكية اجلهاز فور اإن�سائه 230.وقد اأُعفيت الرت�سانة من تطبيق
ت�سريعات ال�سحة وال�سالمة ال�سادرة يف نف�س العام (اإىل جانب اإعفاء  15من�ساأة تابعة لوزارة االإنتاج
احلربي) 231.وكما اأ�سارت �سانا مار�سال ،قدمت الرت�سانة و�سيلة لتاأمني نقل التكنولوجيا ،وبناء املرافق
اجلديدة ،وا�سترياد املعدات االأ�سا�سية ،وتدريب العاملني 232.يف عام  ،2011اأعاد �سالح البحرية التفاو�س
على عقد بقيمة  13مليون دوالر لبناء اأربعة زوارق دورية يف الرت�سانة ً
بدال من �سرائها مبا�سرة من �سركة
«�سويفت �سيب�س» االأمريكية؛ وقد رفعت امل�ساركة امل�سرية يف التجميع واالإنتاج التكلفة اإىل  20مليون
دوالر .وبعد ثال �سنوات ،فازت تر�سانة االإ�سكندرية باتفاق اإنتاج م�سرت م�سابه لتجميع ثال فرقاطات
233
فرن�سية من طراز غوويند.
أي�سا على اال�ستحواذ على الرت�سانة ،التي تكبدت
ولع ّل توقّع وزارة الدفاع بتحقيق مكا�سب جتارية حفزها ا ً
خ�سائر �سنوية تبلغ نحو  50مليون جنيه م�سري ( 15مليون دوالر) حتى عام  ،1997ولكن كان من املتوقع
اأن تبلغ قيمتها نحو خم�سة مليارات جنيه بعد حتديثها من اأجل اإعدادها للخ�سخ�سة .وتاأ ّمل امل�سوؤولون
يف اأن يجعلوا الرت�سانة وجهة ال�سفن ال�ستة ع�سر األفا التي متر عرب قناة ال�سوي�س كل عام والتي حتتاج
اإىل ت�سليح اأو �سيانة 234.وبعد عقد من الزمن ،قدم قائد �سالح البحرية اللواء بحري اأ�سامة اجلندي
�سورة وردية لروؤية وزارة الدفاع من خالل الدعوة اإىل توحيد فكر «القطاع الع�سكري واملدين ،بالتعاون مع
غرفة املالحة ...ومال ال�سفن والتوكيالت املالحية ،لالرتقاء بهذه ال�سناعة ملا لها من اأثر قوي لدعم
235
االقت�ساد امل�سري لدعم التجارة على م�ستوى العا ».
بالطبع ،كانت هنالك انتهازية جتارية يف دخول وزارة الدفاع اإىل القطاع البحري .كما الح عاملا
ال�سيا�سة جو�سوا �ستاخر و�سانا مار�سال ،فاإن اإ�سدار احلكومة امل�سرية خلطة اإجمالية للفرتة -2001
 2017لتحرير القطاع اقت�سادي ًا ولّد «تداف ًعا ا�ستثماري ًا» تر اأكرب ال�سركات البحرية يف العا متتلك
غالبية االأ�سهم يف �سركات النقل البحري امل�سرية ،حيث احتفظت وزارة الدفاع باالأقلية 236.يف غ�سون
ذلك ،تو�سع جهاز ال�سناعات واخلدمات البحرية :ا�ستمرت ال�سركة امل�سرية لبناء واإ�سالح ال�سفن يف
العمل ككيان م�ستقل ،ولكن جرى اإن�ساء �سركة تريومف للمالحة يف عام  2009ثم جرى اال�ستحواذ على
237
�سركة النيل العامة للنقل النهري من القطاع العام يف العام التايل.
لكن يتحقق اأي من هذه الطموحات التجارية ،على الرغم من التفاخر باأن «الرت�سانة حققت الربحية
للمرة االأوىل يف تاريخها» عندما تراأ�سها اللواء بحري ح�سني اأحمد �سنارة ما بني عامي  2000و.2007
ظلت االإنتاجية منخف�سة اإىل حد بعيد .ووفقًا للخط الزمني على موقعها على االإنرتنت ،فاإن تر�سانة
االإ�سكندرية قامت ببناء ما جمموعه � 20سفينة ب�سعة اإجمالية قدرها  188840طنا بني عامي 1972
238
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�سهريجا اأ�سغر لنقل النفط واملياه ،وقاطرة ،و�سندل نهري) ،مع اأنها ادعت
و( 2010باالإ�سافة اإىل 40
ً
239
أي�سا اأنها �سيدت اأك من � 35سفينة جتارية (للب�سائع) .وزعمت م�سادر اأخرى اأن االإنتاج قد و�سل
ا ً
اإىل  300األف طن يف اأواخر عام  ،2017ولكن حتى هذه النتائج كادت اأن تزيد عن وزن ناقلة نفط عمالقة
واحدة يف عر�س البحار .اإىل ذلك ،ا�ستلزمت تر�سانة االإ�سكندرية ،اإىل جانب نظريتها االأ�سغر يف
بور�سعيد ،ما يقارب �سعفني ،وخم�سة اأ�سعاف ،وثمانية اأ�سعاف ون�سف ،و� 11سعفًا من �ساعات العمل
الإنتاج كل طن من �سفن ال�سحن مقارنة لنظرياتها يف ال�سني ،وكوريا اجلنوبية ،واإ�سبانيا ،واليابان ،على
�سح العمل اأن الرت�سانة قامت بت�سنيع خزانات ال�سلب مل�سنع معاجلة ال�سمندر
التوايل 240.وما يك�سف عن ّ
241
ال�سكري املحلي.
ويبدو اأن اأداء الرت�سانة كان �سعيفًا حتى يف ما يتعلق باإنتاجها احلربي .ويف عام  ،2016ويف مواجهة
العقوبات التي تلوح يف االأفق لعدم وفائها بجدول ت�سليمها ال�سفن احلربية من طراز «غوويند» ،جلاأت
وزارة الدفاع اإىل طالب الكليات الثانوية الع�سكرية عندما اأ�سرب عمال تر�سانة االإ�سكندرية .وبعد ذلك
بعامني ،دخلت جمموعة نافال الفرن�سية (نافال غروب) ،التي كانت قد �سممت فرقاطة «غوويند» ،يف
حمادثات لبناء املزيد من ال�سفن يف االإمارات العربية املتحدة اأو اململكة العربية ال�سعودية ،ما ي�سري اإىل اأن
الرت�سانة تكن مدجمة يف �سل�سلة اإنتاجها 242.ويف كانون االأول /دي�سمرب  ،2019افتتحت جمموعة نافال
فرعا لها يف م�سر ،هو االإ�سكندرية البحرية لل�سيانة وال�سناعة ،من اأجل �سيانة �سفن غوويند العاملة
ً
يف خدمة �سالح البحرية امل�سرية ،عل ًما اأن تلك مهمة كان ينبغي اأن تكون تر�سانة االإ�سكندرية قادرة
على القيام بها 243.ورمبا دفعت هذه ال�سعوبات بجهاز ال�سناعات واخلدمات البحرية يف وزارة الدفاع
اإىل تكليف مركز التحديث ال�سناعي ،وهو منظمة �سبه حكومية بتمويل م�سرت من احلكومة واالحتاد
244
االأوروبي لتعزيز ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س ،بتح�سني قدرات الرت�سانة وحتديثها.
كانت الرت�سانة بعيدة كل البعد عن كونها «واحدة من اأكرب قالع ال�سناعات الثقيلة وقائدة �سناعة ال�سفن
واإ�سالحها يف م�سر وال�سرق االأو�سط» ،كما كانت تتباهى 245.بالفعل ،وبالنظر اإىل االأداء ال�سعيف املزمن
لهذه ال�سركات البحرية ،فمن املمكن اأن تكون وزارة الدفاع ح�سلت عليها كو�سيلة ل�سطب اخل�سائر املالية
من دفاترها ،بقدر ما كان للحفا على القدرة ال�سناعية وقدرة دعم �سالح البحرية .وقد �سمح �سراء
�سركات القطاع العام لوزارة الدفاع اأن ت�ستحوذ على اإيراداتها ،مع ترحيل خ�سائرها اإىل خزينة الدولة،
وهي حيلة طورها يف االأ�سل رجل االأعمال من القطاع العام واملح�سوب على الرئا�سة ،عثمان اأحمد عثمان،
246
يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�سي.
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و ارة الدفاع كمحور لشبكات الضباط

يحجب غمو�س ح�سابات وزارة الدفاع املالية اأمرين :النطاق الكامل ل�سبكات ال�سباط التي متتد عرب
هيئات وزارة الدفاع وغريها من الهيئات احلكومية وال�سركات املدنية (ال�سيما العامة منها ،ولكن اخلا�سة
أي�سا) ،وحجم الدخل غري امل�سروع الذي ت�ستمده تلك ال�سبكات بف�سل موقعها البريوقراطي ونفوذها
ا ً
املتميز .يتجلى ذلك ب�سكل اأو�سح يف ما يتعلق برتخي�س ا�ستخدام اأو اإعادة ت�سنيف اأرا�سي الدولة،
فاملعروف اأن ال�سباط الفا�سدين يطلبون ر�ساوى كبرية من �سركات القطاع العام والوزارات احلكومية
(مثل االإ�سكان) ،كما من ال�سركات اخلا�سة ،مقابل اإ�سدار املوافقة .اإن املبلغ الذي ك�سبته وزارة الدفاع
من الر�سوم الر�سمية غري معروف ،لكن التقرير امل�سرت الذي ن�سرته هيئة الرقابة االإدارية واجلهاز
املركزي للمحا�سبات يف عام  2015ق ّدر التكلفة الرتاكمية الأعمال الف�ساد والتعدي ،و�سوء االإدارة اأو التقليل
247
من قيمة اأرا�سي الدولة ،التي اأ�سهم فيها �سباط القوات امل�سلحة ،بحوايل  440مليار جنيه م�سري.
امل�سرتيات هي امل�سدر الرئي�س االآخر من الدخل
غري امل�سروع داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية ،فهي تغطي
إ د تبعات لعبة الكراسي
جمموعة وا�سعة جدا من املجاالت واالأن�سطة .وهي
الموس ق ة ال عل ة لمتقاعدي
أي�سا ملتقى رئي�س يربط بني الهيئات املرتبطة
ا ً
القوات المسلحة ي التغط ة
بوزارة الدفاع واملوردين و�سبكات ال�سباط .على
المتواصل.
عل األداء الس
�سبيل املثال ،كان الروؤ�ساء املتعاقبون على جهاز
اخلدمات العامة اأع�ساء منتدبني يف جمل�س اإدارة
�سركة الن�سر لال�سترياد والت�سدير التي متلكها
الدولة .و�سركة الن�سر التي اأُن�سئت يف االأ�سل من قبل جهاز املخابرات العامة كواجهة ملواجهة ن�ساط
اال�ستخبارات االإ�سرائيلية يف اأفريقيا ،اأ�سبحت �سركة جتارية رئي�سة بحد ذاتها يف �ستينيات القرن
املا�سي ،ولكنها اأغلقت بعد ذلك معظم فروعها االأجنبية يف العقود التي تلت معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل
عام  248.1979لي�س من الوا�سح متى عاد اهتمام وزارة الدفاع ب�سركة الن�سر ،لكنها االآن تتاجر بالعديد
أي�سا يف االأ�سواق املدنية،
من ال�سلع التي اإما تتطلبها القوات امل�سلحة اأو تنتجها ال�سناعة احلربية وتباع ا ً
املحلية والت�سديرية على حد �سواء.
تك�سف �سركة الن�سر الكثري عن تداخل الكيانات وال�سبكات املرتبطة بالع�سكر .وتعترب اإحدى �سركات
الو�ساطة التجارية التابعة لها ،وهي �سركة الدلتا لل�سكر ،م�ساهمة رئي�سة يف ال�سركة املتحدة ملواد التعبئة
249
والتغليف التي ح�سلت عليها وزارة الدفاع يف عام  ،1995وهي توظف املجندين يف قواها العاملة.
عالوة على ذلك ،تعد �سركة الن�سر واحدة من � 14سركة فرعية تابعة لل�سركة القاب�سة للنقل البحري
والربي �سمن القطاع العام ،ويراأ�س هذه ال�سركات �سباط �سابقون يف القوات امل�سلحة .وكذلك يراأ�س
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ال�سركة القاب�سة نف�سها اللواء بحري حممد اأحمد اإبراهيم يو�سف 250.وما ال يقل اأهمية هو اأن �سابطني
متقاعدين قد ترا ّأ�سا جمل�س اإدارة �سركة الن�سر يف العقد املا�سي؛ وذلك بعد اأن تولّيا منا�سب رفيعة
251
أي�سا يف ال�سابق يف هيئة الرقابة االإدارية ،وهي اأقوى هيئة تدقيق يف م�سر.
ا ً
اإن اإعادة تدوير �سباط القوات امل�سلحة (املتقاعدين ب�سكل خا�س ،ولكن لي�س ح�س ًرا) عرب العديد
من املواقع املدنية اأمر �سائع (و�ستتم مناق�سة ذلك يف الف�سل  .)4كان اللواء اأمين �سا من اأع�ساء
رئي�سا لل�سركة
جمل�س اإدارة �سركة الن�سر يف عام  ،2016وهو كان ق�سى ال�سنوات اخلم�س ع�سرة ال�سابقة ً
امل�سرية لتجارة التجزئة ،التابعة لل�سركة القاب�سة لل�سناعات الغذائية ،وقد ف�سلت يف حتقيق اأرباح حتى
�سنة  252.2015-2014وقد جرى ا�ستبدال �سا يف �سباط/فرباير  ،2016جن ًبا اإىل جنب مع روؤ�ساء 27
�سركة فرعية اأخرى تابعة لل�سركة القاب�سة ،وذلك «لف�سلهم يف احلد من اخل�سائر» ،ولكن �سا اأ�سبح
على الفور رئي�س �سركة «عمر اأفندي» ال�سهرية العاملة مببيعات التجزئةً ،
ف�سال عن االن�سمام اإىل �سركة
املجل�س االأعلى للوج�ستيات وال�سحن لت�سهيل التجارة
الن�سر 253.وعندما �سكّل وزي ُر التجارة وال�سناعة
َ
عني خم�سة
من خالل ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س يف كانون االأول/دي�سمرب  ،2017فقد ّ
254
�سباط �سابقني من القوات امل�سلحة ،مبن يف ذلك رئي�س �سركة الن�سر اجلديد اللواء فتحي جربيل.
اإحدى تبعات لعبة «الكرا�سي املو�سيقية» الفعلية ملتقاعدي القوات امل�سلحة هي التغطية على االأداء ال�سي
املتوا�سل .وقد افتخر تقرير م�سرق عن اأداء �سركة الن�سر للت�سدير واال�سترياد يف اآذار/مار�س 2015
اأنها حققت «طفرة هائلة يف حجم االأعمال تتجاوز مليار جنيه م�سري» ،لكن جربيل الذي توىل رئا�سة
255
ال�سركة يف كانون االأول/دي�سمرب  ،2016اعرتف ب�سراحة اأن ال�سركة «لي�ست يف اأف�سل حاالتها االآن».
جيدا يف ال�سابق عندما فازت بعقود القطاع العام «مبوجب االأمر
واأ�ساف اأن ال�سركة كانت قد حققت اأداء ً
املبا�سر» ،لكن «االآن املناق�سات لنا وللقطاع اخلا�س على ال�سواء ولالأ�سف ال منلك املرونة التي ميتلكها
256
القطاع اخلا�س يف الت�سرف والت�سعري ،ولهذا فاإن املناف�سة غري عادلة».
كاأنها تاأبه ،اأعلنت ال�سركة القاب�سة للنقل البحري والربي اأن �سركة الن�سر حققت منوا بن�سبة  60يف
املئة يف ال�سنة املالية  2017-2016و 68يف املئة يف �سنة  ،2018-2017لكن هذه النتائج كانت �سحيحة
فقط عند قيا�سها باجلنيه امل�سري .اإال اأن ا ّأي �سركة تتعامل بالتجارة اخلارجية تكون �سديدة التعر�س
الأ�سعار �سرف العمالت ،ما يعني اأن �سايف قيمة �سركة الن�سر ظ ّل ثاب ًتا يف اأح�سن اأحواله اأو تراجع
بعد خ�سارة اجلنيه حوايل  50يف املئة من قيمته .ويف تاأكيد �سمني لذلك ،اعرتف اللواء بحري يو�سف
يف اأيلول�/سبتمرب  2017اأن �سركة الن�سر �سوف يعاد هيكلتها 257.بعد ذلك ب�سنتني ،كان من املقرر اأن
أي�سا متقاعدو القوات
تقوم �سركة الن�سر ،اإىل جانب �سركة م�سر لال�سترياد والت�سدير التي يديرها ا ً
258
امل�سلحة ،باال�سطالع بدور يف خط �سحن خمطط له يربط العني ال�سخنة مبيناء مومبا�سا يف كينيا.
تتم اإعادة الهيكلة املوعودة ل�سركة الن�سر حتى االآن ،لكن م�ساركتها املزعومة اأعادت تاأكيد الرتابط
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الوثيق بني امل�سالح الع�سكرية يف م�ساريع البنية التحتية ،والتجارة اخلارجية ،وال�سركات املدنية والهيئات
احلكومية التي يراأ�سها ال�سباط.
أي�سا هو اأن ال�سركات التابعة لوزارة الدفاع ميكنها اأن تتطلع اإىل احل�سول
ما ك�سفته حالة �سركة الن�سر ا ً
على دخل من ن�ساط ال�سركات االأخرى يف حني تنقل التكاليف واخل�سائر اخلا�سة بها اأو تلك اخلا�سة
ب�سركاتها الفرعية ،التي تظل ا�سمي ًا موؤ�س�سات مدنية مملوكة للدولة ،اإىل ميزانية الدولة .ومن االأمثلة
على ذلك ال�سركة امل�سرية للمالحة التي و�سلت اإىل االنهيار املايل يف عام  2015وتعني اإنقاذها من قبل
259
ال�سركة القاب�سة للنقل البحري والربي.
أي�سا على نطاق وا�سع يف اأماكن اأقرب بكثري .فلي�س من امل�ستغرب
لكن ممار�سات ال�سراء الفا�سدة حتد ا ً
اأن تكون �سبكات ال�سباط نا�سطة ب�سكل خا�س يف �سراء ال�سالح ،و ُيذكر اأنّها تتمحور حول اأفراد اأ�سا�سيني
الع�سار ،اأو ال�سلل مثل خريجي الكلية الفنية
مثل وزير الدفاع ال�سابق طنطاوي ،اأو وزير االإنتاج احلربي ّ
الع�سكرية (وهم منت�سرون يف وزارة االإنتاج احلربي وهيئة الت�سليح يف القوات امل�سلحة)ً ،
ف�سال عن
كيانات مثل دائرة املخابرات واال�ستطالع الع�سكرية ،ومكتب امل�سرتيات الع�سكرية يف ال�سفارة امل�سرية
أي�سا .وتاريخيا ،تتمتع ال�سبكات
يف العا�سمة االأمريكية وا�سنطن260.قد تتداخل ال�سبكات ،لكنها تتناف�س ا ً
االأقرب اإىل رئا�سة اجلمهورية باأف�سلية وا�سحة ،ولهذا ُيعتقد اأن قادة عديدين �سابقني للحر�س اجلمهوري
كانوا من جتار االأ�سلحة ذوي النفوذ .لكن �سعود ال�سي�سي �سجع ال�سباط يف املخابرات احلربية التي
تراأ�سها حتى عام  ،2012و ُيعتقد اأن هوؤالء ال�سباط يتعدون على مناف�سيهم .اإىل ذلك ،برز جيل جديد من
�سباط امل�سرتيات يف وزارة الدفاع منذ انقالب عام  ،2013ويقال اإنهم «اأك ج�س ًعا» يف الر�ساوى التي
أي�سا متقاعدين من القوات امل�سلحة ،مقابل
يطلبونها من الوكالء التجاريني الذين غال ًبا ما يكونون هم ا ً
261
منح العقود.
تنطبق االأمناط نف�سها على جميع اجلوانب االأخرى للم�سرتيات ،مثل تلك املتعلقة باالأغذية والتي يقوم بها
أي�سا اإىل �سمان ا ّأن ال�سركات التي
كل من جهاز اخلدمات العامة وهيئة االإمداد والتموين .لكنها متتد ا ً
تتعامل مع الهيئات الع�سكرية ت�ستخدم نف�س الوكالء ومكلفي اجلمار املف�سلني الذين ت�ستخدمهم وزارة
الدفاع ،اإن ت�ستخدم وزارة الدفاع نف�سها نظ ًرا اإىل اإعفائها من التفتي�س يف موان الدخول؛ وتدفع اإىل
ق�سم النقل يف هيئة االإمداد والتموين لنقل االآالت الثقيلة؛ وتوظف العمالة عرب و�ساطة هيئات الدولة التي
262
لها عالقات ع�سكرية وثيقة ،مثل �سركة برتوجيت يف حالة قطاع النفط والغاز.
يوؤدي اإت�ساع هذه املمار�سات حت ًما اإىل ا�ستنتاج اأنها تتم بالتواطوؤ مع االإدارة املالية يف وزارة الدفاع ،وبالتايل
منوذجا اعتيادي ًاُ ،يطلب من م�سوؤويل املالية جتهيز فواتري
مبعرفة كبار القادة وامل�سوؤولني .يف حالة تقدم
ً
�سرت�سل اإىل اخلارج لل�سيانة،
ال�سحن والعمالة وتكاليف املواد ملعدات القوات امل�سلحة التي ُيزعم اأنها ُ
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263

لكنها ال تغادر البلد مطلقًا وجتري �سيانتها من قبل مقاولني حمليني اأو ال جتري �سيانتها على االإطالق.
مزيدا من ال�سوء على �سبب قيام وزارة الدفاع بتملك �سركات اأو �سراء اأ�سهم يف �سركات
قد ُيلقي هذا ً
اأخرى ،ال�سيما االأجنبية منها .ومن االأمثلة املبكرة على ذلك اإقدام الهيئة االقت�سادية العامة ،التابعة
لوزارة الدفاع التي تدم ً
طويال ،على اال�ستثمار يف عام  1980يف ال�سركة الوطنية لالأمن الغذائي ،وهي
واحدة من ال�سركات الكربى التي تاأ�س�ست مبوجب القانون  43لعام  1974يف �سراكة مع القطاع اخلا�س
املنبعث اآنذا  264.بحلول عام  ،2011كانت لدى وزارة الدفاع «جمموعة ا�ستثنائية من اال�ستثمارات يف
265
�سركات حملية و�سراكات االأجنبية على نطاق وا�سع» ،وفقًا للعاملة ال�سيا�سية �سانا مار�سال.
اأما كيفية ممار�سة وزارة الدفاع ملكيتها بال�سبط ،فهو اأمر غري وا�سح .وعلى عك�س اأ�سهم وزارة االإنتاج
احلربي يف �سركة ثروة البرتولية امل�سجلة باإ�سم الهيئة القومية لالإنتاج احلربيً ،
مثال ،فاإن هيئة ال�سوؤون
املالية يف وزارة الدفاع ال متلك مبا�سرة اأ�سه ًما يف �سركات الوزارة 266.واالأهم من ذلك اأن غر�س احل�سول
أي�سا .وكما هو مذكور يف الف�سل
على اأ�سهم يف كل من ال�سركات املدنية املحلية واالأجنبية غري وا�سح ا ً
 ،2تقول �سانا مار�سال اإن الغر�س هو تاأمني نقل التكنولوجيا ،لكن املمار�سة ال�سابقة يف �سركات القطاع
العام توحي باأغرا�س اأخرى حمتملة .فاال�ستثمار يف االأ�سهم ميت�س فوائ�س امليزانية التي ميكن اإظهارها
كنفقات يف احل�سابات ال�سنوية ثم يجري �سطبها كخ�سائر �سافية تتحملها خزانة الدولة .كما اأن اإيداع
االأموال يف اخلارج يبعد الرقابة املحتملة عنها من جهة ،ومن جهة اأخرى فاإن اإن�ساء امل�ساريع امل�سرتكة
يتيح للهيئات الع�سكرية وال�سركات التابعة لها اأن ت�ستورد املعدات امل�ستعملة باأ�سعار م�سخمة ،وثم االدعاء
267
يف ح�ساباتها باأنها جديدة بدليل �سهادات مزورة مقدمة من موظفي اجلمار الفا�سدين.
المساعدة األميركية العسكرية :فرصة تجارية

من العنا�سر احلا�سمة يف اقت�ساديات الدفاع يف م�سر حزمة التمويل الع�سكري اخلارجي االأمريكي
ال�سنوية التي تتلقاها م�سر منذ عام  .1978ويقدر اأن هذه امل�ساهمة تغطي حوايل  80يف املئة من احتياجات
القوات امل�سلحة لالأنظمة القتالية الرئي�سة ،ما ميكّن وزارة الدفاع من اإنفاق اأموالها القابلة للت�سرف على
اأولويات اأخرى مثل احل�سول على االأ�سهم يف ال�سركات املدنية ومتويل التدخالت الع�سكرية يف قطاعي
االإ�سمنت وال�سلب اأو غريهما من االأ�سواق .لوال التمويل الع�سكري اخلارجي االأمريكي ،فاإن وزارة الدفاع
كانت �ستواجه �سعوبات ج ّمة لتوفري االحتياجات الدفاعية احلقيقية للقوات امل�سلحة .اأما يف الواقع ،فقد
متكنت وزارة الدفاع من احل�سول على دخل اإ�سايف من تلك العالقة� ،سواء من خالل اال�ستغالل التجاري
ملعدات القوات امل�سلحة ومرافق وزارة الدفاع املمولة يف اإطار برنامج التمويل االأمريكي ،الأغرا�س مدنية
ً
بدال من اأغرا�سها الع�سكرية االأ�سلية ،اأو من خالل جماالت اأخرى للتعاون الع�سكري مع القوات االأمريكية
يف املنطقة اأو خلدمتها.
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فر�سا جتارية مواتية ب�سكل
باالأهمية نف�سها ،يوفر حزمة التمويل اخلارجي الع�سكري االأمريكي ا ً
أي�سا ً
خا�س ل�سباط القوات امل�سلحة ،اأكانوا يف اخلدمة اأم املتقاعدين ،بف�سل نفوذهم املتميز وغال ًبا احل�سري
للو�سول اإىل املعلومات والعقود املتعلقة بالدفاع .هذه الفر�س م�ستمدة من عقود ال�سراء (لالأ�سلحة وغريها
من املعدات اأو العتاد) ،وعقود الدعم واخلدمات املرتبطة بت�سليم التمويل اخلارجي الع�سكري االأمريكي،
وغريها من اخلدمات واالأن�سطة ل�سالح القوات االأمريكية اأو بال�سراكة معها .تعد م�ساركة ال�سباط
ال�سابقني يف العقود الدفاعية التجارية اأم ًرا �سائ ًعا يف جميع اأنحاء العا  ،اإال اأن االأمر يف حالة م�سر
يتخذ ً
و�سوحا يف املتاجرة الداخلية والرت ّبح من امل�ساعدات الع�سكرية االأمريكية والروابط
�سكال اأك
ً
الدفاعية والتي هي يف الواقع �سوق اأ�سري.
بقي برنامج امل�ساعدات الع�سكرية �ساري املفعول
مبعدل  1,3مليار دوالر منذ العام  .1987عالوة على
التمو ل العسكري الخارجي
ذلك ،اأقر الرئي�س االأمريكي اآنذا جيمي كارتر يف
األم ركي غطي والي 80
العام « 1979اآلية التدفق النقدي» مل�سر ،ما �سمح
في الم ة من ا ت اجات القوات
لها بدفع ثمن امل�سرتيات من املعدات الع�سكرية
المسلحة ا ل ن مة القتال ة
االأمريكية بالتق�سيط ً
بدال من دفعة واحدة ،وهي
268
ميزة ا�ستمرت حتى عام  .2018وهذا مكّن
الرئ سة ،ما مكّن و ارة الدفاع
م�سر من تقد طلبات بقيمة  3,5مليارات دوالر
من إن اق أموال ا عل أولو ات
ً
بدال من  1,3مليار دوالر يف عام  ،1982على �سبيل
أخر مثل الحصول عل
املثال 269.كما ق�سى اإجراء خا�س منذ عام 2000
أس م في شركات مدن ة.
ب�سرف املنحة املالية دفعة واحدة ،ما اأتاح مل�سر
مراكمة امل�ساعدات التي ُتنفق واحل�سول على
فوائد منها ،ميكن بعدها �سرفها على م�سرتيات
اإ�سافية 270.وهكذا تلقت م�سر ك ّما مرتاك ًما من التمويل الع�سكري االأمريكي قدره  48مليار دوالر حتى
عام  ،2017هذا اإىل جانب ا�ستالمها ما ت�سفه الواليات املتحدة مب�سمى «املواد الدفاعية الفائ�سة» ،اأي
التي ال حتتاجها القوات امل�سلحة االأمريكية ،وقيمتها مئات ماليني الدوالرات �سنويا 271.اإىل ذلك ،ي�سمح
برنامج امل�ساعدات الع�سكرية مل�سر بتوفري مبالغ كبرية من العمالت االأجنبية ،ما �سكّل نحو 8,5يف املئة
272
من عائداتها يف الفرتة .2000-1984
وباملقابل فاإن ثبات مبلغ امل�ساعدة الع�سكرية االأمريكية ال�سنوية اأ ّدى مع مرور الزمن اإىل خف�س قيمتها
ال�سرائية ،ما يحد من فر�س االنتفاع التي تولّدها .ا ّإن االأرقام الدقيقة لي�ست متوافرة :اأ�سار تقرير ملكتب
املحا�سبة التابع للحكومة االأمريكية عام  2006اىل اأن حتى البنتاغون (وزارة الدفاع) ي�ستطع اأن يتتبع
التزامات املعونة مقابل االإنفاق الفعلي امل�سري قبيل عام  .1998بيد اأن الوكاالت االأمريكية ق ّدرت اأن نحو
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ثلث امل�ساعدات الع�سكرية مل�سر مر�سودة ل�سراء اأ�سلحة ومعدات جديدة ،والثلث الثاين للتحديث ،والثلث
املتبقي ملختلف عقود الدعم 273.يف�سح الثلثان ا أال ّوالن ً
جماال لل�سباط كي يتلقوا العموالت ،فيما يق ّدم
فر�سا جتارية اإ�سافية .وبناء على القيمة املرتاكمة من املعونة الع�سكرية على مر ال�سنني،
الثلث االأخري ً
274
نرى اأن املداخيل املحتملة امل�ستقاة منها كبرية بالفعل.
تتم املقتنيات مبوجب مذكرة التفاهم املتبادل حول امل�سرتيات الدفاعية بني الواليات املتحدة وم�سر.
وهذه املذكّرة تعلّق القانون امل�سري الرقم  89للعام  1998حول العطاءات والعرو�س الذي �سمح للهيئات
العامة بتف�سيل املتعاقدين املحليني على االأجانب .غري اأن مذكرة التفاهم ت�سمح لل�سركات االأمريكية
بتقد العطاءات على قدم امل�ساواة مع مناف�سيها امل�سريني مبا يخ�س العقود الدفاعية 275.لكن ،مبا اأن
امل�سرتيات يف قطاع الدفاع عملية مغلقة ،فهي ت�ستوجب اأن يكون هنا ممثّل م�سري ملقدمي العرو�س
االأمريكيني (وغري االأمريكيني) 276.وكما يف العديد من البلدان ،يلعب ال�سباط ال�سابقون هذا الدور ،مع
277
اأنّه يبقى عليهم ر�سوة �سباط امل�سرتيات يف وزارة الدفاع كي تكون لهم االأف�سلية.
ومن بني ال�سركات الناجحة التي تز ّود القوات امل�سلحة مبعدات دفاعية اأجنبية وتدريب وخدمات اأخرى
«جمموعة تراينجل» (املثلث) التي اأ�س�سها يف عام  1990اللواء عبد املنعم الطويل ،وهو �سابط �سابق
يف �سالح اجلو ّ
توىل اأمر م�سرتيات القوات امل�سلحة من الواليات املتحدة يف الفرتة بني  1985اإىل حني
تقاعده وتاأ�سي�س �سركته .كما اأنه اأ�سبح ع�س ًوا بارزًا يف غرفة التجارة االأمريكية امل�سرية 278.ومتثّل �سركة
«تراينجل للف�ساء اجلوي» �سركات دفاعية غربية مثل لوكهيد مارتن ،ورايثيون ،ونورثروب غرومان،
وراينميتال ديفن�س ،وغريها ،وتفاخر بوجود «فريق م�ست�سارين ُمنتقني ،كلهم من كبار ال�سباط املتقاعدين
الذين خدموا يف خمتلف وحدات وزارة الدفاع» يف ال�سركة ،اإ�سافة اإىل «مهنيني �سباب متخ�س�سني من
279
ذوي الكفاءة العالية».
ال تتمتع كافة ال�سركات الو�سيطة واملُ ّزودة بخلفية ع�سكرية .على �سبيل املثال ،اإن «جمموعة اأرتو »،
أي�سا واحدة من اأهم ال�سركات املمثلة للعديد من ال�سركات العاملية يف م�سر وتز ّود القوات امل�سلحة
وهي ا ً
مبعدات غري قتالية (من اأجهزة قذف مقاعد الطائرات اإىل اآالت اللياقة البدنية) ،تعمل يف العديد
أي�سا القوات امل�سلحة اأو ال�سباط املتقاعدون ،مثل الهياكل الفوالذية،
من احلقول التي تن�سط فيها ا ً
والنفط ،والعقارات ،وت�سييد املطارات ،واخلدمات ،وال�سحن ،و�سناعة ال�سيارات 280.مثل اآخر هو �سركة
«بريافيجني للتجارة واال�ست�سارات» ،وهي �سركة م�سرية متعددة اجلن�سيات تتعهد نقل التكنولوجيا اإىل
ال�سناعة احلربية امل�سرية ،وكذلك دعم عدد كبري من القطاعات املدنية مبا يف ذلك ال�سناعة الثقيلة،
واالإ�سمنت والبرتوكيماويات ،وبناء ال�سفن ،والطريان وخدمات الطريان ،وال�سيارات وقطع الغيار،
281
والنفط والغاز ،واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ،والبيئة ،وال�سناعات الغذائية.
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تكمن وراء اجلانب القانوين من الن�ساطات االقت�سادية الع�سكرية يف م�سر تعامالت تراوح بني ما ت�سميه
�سانا مار�سال «الر�سى امل�سرعنة» اإىل تلك غري القانونية �سراحة ،كما احلال يف معظم قطاعات االقت�ساد
الع�سكري 282.فم�سر ،مثلها مثل بع�س الدول العربية االأخرى ،تتطلب من جميع عقود امل�سرتيات اأن تن�س
على ا ّأن االأتعاب التجارية التي تدفع اإىل الوكالء ل�سمان مبيعات املعدات اأو اخلدمات ،ال تقع على كاهل
احلكومة ،ولكن غال ًبا ما يجري جتاهل هذا البند الر�سمي 283.وكما اأ�س ّر وزير يف عهد مبار (بعد
اإقالة الرئي�س) يف ما يتعلق مب�ساألة الرتبح غري القانوين يف القوات امل�سلحة« ،ثمة ق�سية كربى خفية هي
فر�سا �سخمة
م�سرتيات االأ�سلحة من الواليات املتحدة .واحلقيقة اأن اأي �سيء �س ّري ويت�سمن احتكا ًرا يوفّر ً
284
]لالنتفاع[  ،هذا يف حني اأنه يف قطاع كاالإ�سمنت قد ت�سبح امل�ساألة معروفة فو ًرا ُوحترج اجلي�س».
متحور معظم عمليات تقا�سي العموالت حول مبار حتى عام  2011حيث «ظ ّل الرجل ي�ستاأثر لنف�سه
بتفوي�س اتفاقيات �سراء االأ�سلحة ...ولي�س �س ًّرا اأن مثل هذا التفوي�س فتح اأبوا ًبا ه ّبت منها رياح ف�ساد
عاتية» ،بح�سب ال�سيا�سي املعار�س واملر�سح ال�سابق للرئا�سة اأمين نور 285.و�سواء انخرط كبار �سباط
القوات امل�سلحة وم�سوؤويل قطاع الدفاع يف الف�ساد اأم ال ،اإال اأنهم �سكّلوا جز ًءا من النخبة الالهثة وراء
الريع ،وقد توفّرت لهم بالتاأكيد ،وال تزال ،اأف�سل الفر�س املد ّرة لالأرباح الوفرية� 286.سباط اخلدمة الفعلية
العاملني برئا�سة مكتب م�سرتيات وزارة الدفاع امل�سرية يف وا�سنطنً ،
ف�سال عن امللحقني الع�سكريني
وال�سباط الذين ي�ساركون يف االآليات الثنائية التي متر عربها مفاو�سات املعونة الع�سكرية االأمريكية،
هم يف اأح�سن و�سع لالنتفاع من هذه الفر�س .وت�سمل االآليات الثنائية مذكرة اتفاق الت�سغيل امل�سرت
لالت�ساالت واالأمن ،وجلنة التعاون الع�سكري ،وموؤمترات توفري املوارد الدفاعية .هذه املواقع ي�سغلها
أي�سا كمن�سات
عادة روؤ�ساء هيئة الت�سليح يف وزارة الدفاع ،اأو كبار القادة يف القوات امل�سلحة ،وتعمل ا ً
انطالق نحو ت�سلّم مواقع رئي�سة يف اإدارات احلكومة اأو �سركات القطاع العام عند التقاعد.
ثمة م�سدر اآخر للدخل ال يقل اأهمية ،وهو احل�سة الكبرية من املعونة الع�سكرية املخ�س�سة لعقود
الدعم واالإ�سناد ،ال�سيما عقود نقل اإمدادات االأ�سلحة واملعدات االأمريكية عند وقت البيع والحقًا ل�سحن
اأنظمة مع ّينة لل�سيانة والتحديث يف الواليات املتحدة وثم اإعادتها .وهنا بند خا�س يف برنامج املعونة
الع�سكرية ي�سمح باأن تكون ال�سفن امل�ستخدمة يف نقل املعدات ملكية م�سرية خا�سة حتى ن�سبة  50يف املئة،
287
م�سجلة يف الواليات املتحدة حل�سد هذه العقود.
فقد �سارع رجال االأعمال املتنفذين لتاأ�سي�س �سركات ّ
ووفقًا لعا ال�سيا�سة روبرت �سربينغبورغ� ،سكّل ع�سمت ال�سادات� ،سقيق الرئي�س اأنور ال�سادات ،والعديد
من اجلرناالت �سركة ل�سحن معدات ع�سكرية من الواليات املتحدة بقيمة  300مليون دوالر ،ويقال اإنهم
تقا�سوا  56مليون دوالر مقابل هذه ال�سحنة ،على الرغم من اأن البنتاغون ق ّدر الكلفة املطلوبة بنحو 11
مليون دوالر 288.كما ظهرت ق�سية مماثلة عندما طالب النائب عن حزب الوفد ،علوي حاف  ،بفتح نقا�س
ر�سمي حول الف�ساد يف العقود الع�سكرية بعد �سدور تقارير �سحفية تفيد باأن رجل االأعمال املح�سوب على
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مبار  ،ح�سني �سا  ،وغريه من امل�سوؤولني احلكوميني حققوا مكا�سب غري م�سروعة تقدر مببلغ  73مليون
289
دوالر من عقود امل�ساعدات الع�سكرية االأمريكية اخلارجية.
يتغري .يف
ومع ا ّأن حاالت ا�ستغالل اأقل كُ�سفت علنًا على هذا النحو منذ ذلك احلني ،اإال اأن النظام نف�سه
ّ
الواقع ،قال م�سدر معار�س للحكومة اإن ع�س ًوا يف املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة ،كان م�سو ًؤوال عن متابعة
امل�ساعدة الع�سكرية االأمريكية يف � ،2011سغط على الواليات املتحدة لزيادة ن�سبة املعونة املخ�س�سة
يو�سع الفر�س التجارية اأمام �سباط القوات امل�سلحة
لعقود الدعم ،االأمر الذي كان من �ساأنه لو ا ّأن ّ
290
لك�سب اأرباح جمزية عرب �سركات الواجهة.
يف املقابل ،ما هو موؤكّد هو اأن م�سر ف�سلت يف اال�ستفادة من احل�سة املُخ�س�سة لل�سيانة واحلاجات
اللوج�ستية للقوات امل�سلحة والبالغة ن�سبة  15يف املئة من اإجمايل املعونة بغر�س جلب االأعمال ً
ف�سال
دوما هدفًا معلنًا ،وبالتايل
عن التكنولوجيا والدراية الفنية اإىل ال�سناعة احلربية امل�سرية .وكان هذا ً
متناق�سا .ففي ذروة التعاون الع�سكري يف اأواخر ال�ستينيات يف القرن املا�سي،
كان ال�سلو امل�سري
ً
يتعني اإعادة املعدات
رف�س االحتاد ال�سوفييتي الرتخي�س مل�سر باإنتاج التكنولوجيا اأو نقلها اإليها ،اإذ كان ّ
القتالية الرئي�سة اإىل االحتاد ال�سوفييتي الإجراء ال�سيانة والت�سليحات عليها ،ما اأعاق منو املعرفة
واملن�ساآت امل�سرية ،واأثار االمتعا�س 291.ومع ذلك ،فقد اأخفقت ال�سناعة احلربية امل�سرية ب�سكل
ا�ستنثنائي يف اال�ستفادة من الت�سهيالت االأمريكية االأك َك َر ًما ،والتي يعتربها امل�سوؤولون االأمريكيون
و�سيلة مل�ساعدة م�سر على تطوير قدرات حملية ُم�ستدامة 292.مثال عن التبعات هو اأنه عندما تعليق
امل�ساعدة الع�سكرية االأمريكية يف الفرتة  ،2015-2013تراجعت جاهزية مروحيات اأبات�سي االأمريكية
ال�سنع املو�سوعة يف خدمة القوات امل�سلحة الأن املقاولني امل�سريني كانوا يفتقرون اإىل الكفاءة التقنية
293
ليحلوا حمل املقاولني االأمريكيني.
وبالفعل ،بحلول عام  ،2014كانت وزارة الدفاع امل�سرية تنفق عمليا ما يقارب ن�سف حزمة امل�ساعدات
قيا�سا باملع ّدل االأقل وهو  15يف املئة،
االأمريكية ال�سنوية على �سيانة ودعم اأنظمتها احلالية 294.وحتى ً
كانت القيمة الرتاكمية لهذا البند �ستكون  7,2مليارات دوالر منذ بدء تطبيق برنامج التمويل الع�سكري
اخلارجي االأمريكي .ويظهر حجم القيمة الكامنة للعقود الثانوية التي تتلقفها ال�سناعة احلربية
امل�سرية من خالل حالة منوذجية هي عقد اأمريكي للخدمات الفنية بلغت قيمته  210ماليني دوالر لتقد
معدات وقطع غيار وتدريب ودعم لوج�ستي ل�ست فرقاطات بحرية م�سرية ،ومعه �سفقة منف�سلة قيمتها
نحو  750مليون دوالر لتحديث  156حمر طائرات يف الفرتة  295.2010-2009هذا الف�سل يتناق�س
ب�سكل حاد مع التاأكيدات املغالية عن قدرات ال�سناعة احلربية التي اأطلقها العديد من م�سوؤويل وزارة
الدفاع ،وال�سيما منذ اأوائل العقد االأول من القرن احلايل ،ومع مزاعمهم باأن اجلهود لزيادة ٍ ّ
كل من نقل
296
التكنولوجيا واملكونات املحلية قد ت�ساعفت.
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لكن ،فعلى الرغم من كل التباهي باالكتفاء الذاتي ،اإال اإن القوات امل�سلحة وال�سناعة احلربية امل�سرية
اإما تفتقد اإىل اخلربة الفنية والتكنولوجيا للقيام بال�سيانة (التي يرتكونها للمقاولني االأمريكيني) اأو اأنها
تف�سل ال�سماح لكبار ال�سباط با�ستخراج الريع ال�سهل من ح�سة املعونة املخ�س�سة لعقود الدعم .وهذا قد
أي�سا ملاذا �سعت وزارة الدفاع اإىل زيادة ح�سة عقود الدعم يف املعونة (وح�سل ذلك) ،وملاذا قابلت
يف�سر ا ً
ّ
االقرتاحات االأمريكية يف العام  2014الإعادة هيكلة
برنامج املعونة الع�سكرية (التي اأُق ّرت يف خامتة
املطاف يف  )2015بامتعا�س بائن .يف املقابل،
أكد دبلوماسي أميركي سابق
فاملمار�سة املذكورة اأعاله املتمثلة يف تقد فواتري
في القاهرة أن و ارة الدفاع
مزورة عن اأعمال �سيانة و�سحن وهمية ت�سري اإىل
تُ صر عل استخدا فنادق
خطر اأن تكون وزارة الدفاع امل�سرية قد �سعت
تمتلكها لعقد المؤتمرات
وراء الزيادة بغية تو�سيع فر�س االقتنا�س الريعي.
وكذل

مستش يات عسكرية

ين يحتا عسكريو

أي�سا اأ�سكالها اخلا�سة
لكن وزارة الدفاع متار�س ا ً
من ال�سعي القتنا�س الريع من برنامج التمويل
إل
السال األميركيون
الع�سكري اخلارجي االأمريكي .وقد اأكد دبلوما�سي
يتعين عل
العال الطبي ،الذي
ّ
اأمريكي �سابق يف القاهرة اأن وزارة الدفاع ُت�سر
الواليات المتحدة دف أكالفه.
على ا�ستخدام فنادق متتلكها لعقد املوؤمترات
واالجتماعات امل�سرتكة مع اجلانب االأمريكي،
وكذلك م�ست�سفيات ع�سكرية حني يحتاج ع�سكريو
حف ال�سالم االأمريكيون العاملون يف القوات متعددة اجلن�سيات واملراقبون يف �سيناء اإىل العالج الطبي،
يتعني على الواليات املتحدة دفع اأكالفه 297.وباملثل ،فاإن اجلرنال مايكل كولينغز الذي تراأ�س يف
الذي ّ
الفرتة  2008-2006مكتب التعاون الع�سكري االأمريكي يف م�سر ،الذي يدير املعونة ،قد ا�ستكى من
االأ�سعار التي تتالعب بها ال�سركات التي تختارها وزارة الدفاع لتوفري املعدات اأو اخلدمات ،من الكرا�سي
298
والطاوالت اإىل قوارير املاء لالجتماعات.
ف�سال عن ذا  ،ح�سدت وزارة الدفاع املاليني جراء تنفيذ املناورات الع�سكرية امل�سرتكة ،مثل مناورات
«النجم ال�ساطع» التي كانت جتري كل �سنتني مع الواليات املتحدة (والتي ُعلّقت يف عام  2011وثم
ا�ستوؤنفت يف عام  ،2017واإن بحجم اأ�سغر) ،اأو مناورات «املرجان» مع اململكة العربية ال�سعودية 299.لكن
ال�سائن اأك يف نظر بع�س امل�سوؤولني االأمريكيني هو اال�ستغالل التجاري الذي تقوم به وزارة الدفاع ،مع
هيئات عامة حليفة ،للمرافق واملعدات التي يوفرها التمويل الع�سكري اخلارجي االأمريكي .مثال اأ�سا�سي
هنا هو املركز الطبي الدويل املك ّون من � 800سرير «غري املخ�س�س للربح» ،الذي اأُعد ح�سريا ال�ستخدام
ر�سوما،
القوات امل�سلحة امل�سرية ،لكنه يعلن بفخر عن خدماته للمر�سى اخل�سو�سيني الذين يدفعون ً
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من امل�سريني واالأجانب على حد �سواء .وما «يزيد الطني بلّة» هو اأن املوقع االإلكرتوين للمركز ال يعرتف
بالتمويل االأمريكي ،ويكتفي مبجرد االإ�سارة ملُ ًاما اإىل اأن املركز «�سيدته اخلربات امل�سرية واالأمريكية
والتعاون بينهما» 300.وباملثل ،يتم تاأجري جهاز «�سنكرولفت» با�ستمرار لال�ستخدامات التجارية ،وهو جهاز
وفرته الواليات املتحدة لرفع ال�سفن الكبرية من املياه لت�سليحها ،وقد تثبيته يف قاعدة راأ�س التني
يف االإ�سكندرية ال�ستخدام �سالح البحرية فقط .ويروي �سابط اأمريكي رفيع ،كان م�سو ًؤوال عن برنامج
التمويل الع�سكري اخلارجي يف ذلك الوقت ،اأنه اعرت�س مرا ًرا وتكرا ًرا عند قائد �سالح البحرية وقتها،
الفريق مهاب ممي�س ،الذي اأكد اأن «هذا لن يتكرر مرة اأخرى» .لكن يف الزيارة التالية ،راأى ال�سابط
301
نف�سه �سفينة جتارية مرة اأخرى تخ�سع لل�سيانة يف الرافعة «�سنكرولفت».
اأخ ًريا ،ي�ستفيد االقت�ساد الع�سكري ب�سكل غري مبا�سر من امل�ساعدات االأمريكية وغريها من امل�ساعدات
الدولية مل�سروعات التنمية املدنية .وكما الح العا ال�سيا�سي جون واتربري ،جرى ا�ستثمار م�ساعدات
اأمريكية كبرية منذ �سبعينيات القرن املا�سي يف البنية التحتية العامة ،مثل حمطات توليد الطاقة ومرافق
التخزين واالإ�سكان والري والنقل ،وهي جميعها جماالت تنخرط فيها الهيئات الع�سكرية وجمهورية
ال�سباط ب�سكل كبري 302.وما ميكّنها من االنتفاع من امل�ساعدات ،التي يفرت�س نظريا اأن تكون مناطة
ح�سريا بالقطاع اخلا�س ،هو القانون الرقم  43للعام  1974الذي يعترب ال�سركات اململوكة للدولة على
معرو�سا للبيع اإىل امل�ساهمني اخلا�سني 303.وقد ا�ستخدمت
اأنها خا�سة اإذا كان  20يف املئة من راأ�س مالها
ً
أي�سا لتمويل م�ساريع كبرية احلجم تنفذها الهيئات
منظمات دولية ،على غرار البنك الدويل ،هذه الثغرة ا ً
االقت�سادية الع�سكرية اأو تديرها وزارة الدفاع ،وال�سيما منذ عام .2013
خالصة :رأ

المال العقيم ،والبقرات الحلوب ،وألعاب الكشتبان

تقوم وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها االآن بحجم هائل ومروحة كبرية من امل�ساريع املدنية ،لكن القيمة
ال�سافية التي ت�سيفها اإىل االقت�ساد الوطني م�سكو فيها ،اأو �سلبية يف كثري من االأحيان .ال يجري قيا�س
ذلك فقط من حيث االأ�سول املادية التي تنتجها اأو االإيرادات التي تولّدها ،والتي ميكن اأن تكون كبرية،
بل من حيث املدى الذي ميكّنها من حتقيق منو م�ستدام ،اأو اإطالق التنويع االقت�سادي ،اأو تعزيز قدرة
املدنيني يف القطاعني اخلا�س والقطاع العام على ممار�سة �سنع القرار امل�ستقل القائم على اعتبارات
ال�سوق .وحتى يف حالة امل�ساهمات املفيدة حقًا ،مثل ت�سييد البنية التحتية العامة واالإ�سكان ،فاإن الفعالية
من حيث التكلفة الفعلية للم�ساريع التي تديرها الهيئات الع�سكرية لي�ست ُمثبتة ،حيث يتم نقل الكثري من
التكلفة احلقيقية لعوامل االإنتاج اخلا�سة بها اإىل اخلزينة العامة ويجري التعتيم عليها اأو تبهيت قيمتها.
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وفيما تلعب املوؤ�س�سة الع�سكرية االآن دو ًرا اأكرب بكثري يف اإدارة االأ�سغال العامة ،وقيادة اال�ستثمار ،وتلبية
احتياجات العر�س يف االأ�سواق املدنية ،فقد اأ�سبحت مواقفها ووجهات نظرها اأك تاأث ًريا من اأي وقت
م�سى على م�سار االقت�ساد .و هي ت�سار نظراءها املدنيني يف اجلهاز البريوقراطي للدولة امل�سرية
منظورهم التكنوقراطي والنهج االأبوي الفوقي املتاأ�سل لقادة الدولة املتعاقبني عند ت�سميم وتنفيذ
ال�سيا�سات يف املجالني االقت�سادي واالجتماعي� ،سواء عك�س ذلك تطب ّعها (اأي املوؤ�س�سة الع�سكرية) اأم
بو�سفها ركنًا اأ�سا�سيا للنظام .ينتج عن هذا ما ي�سفه عا ال�سيا�سة جون واتربري باأنه «الهروب اإىل
االأمام» ،وهو امليل اإىل جتنب امل�سكالت املعقدة،
مثل تغيري التوزع املكاين ل�سكان م�سر ،من خالل
وتشكل طريقة تو ي وتدوير
بناء مدن �سحراوية اأو نقل ال�سركات ال�سغرية
304
ق�س ًرا اإىل مواقع نائية.
العسكرية للميزانيات
المؤسسة
ّ
وال وائ

والعقود واالستثمارات

لعبة تحايلية كشتبان

ويف اأح�سن االأحوال ،فاإن اللّجوء الع�سكري اإىل
هند�سة احللول ال�سريعة للم�سكالت االجتماعية
عقد المحاسبة ال اعلة
مدروسة تُ ّ
واالقت�سادية امل�ستع�سية يج�سد االعتقاد باأن احلل
ياأتي مبجرد تنفيذ املقاوالت واالإن�ساءات والت�سييد،
والتقييم الهاد ل داء وفعالية
وذلك يف بلد زاد فيه الفقر املدقع من  26,5يف املئة
التكل ة ،إن لم تكن تمنعها تماما.
من ال�سكان اإىل  32,5يف املئة ،منذ تولت القوات
ً 305
واحدا ب�سيطا.
امل�سلحة ال�سلطة ،لو اأخذنا موؤ�س ًرا ً
ويف اأ�سواأ االأحوال ،تتم�سك املوؤ�س�سة الع�سكرية باالأن�سطة التي ت�سمن له تدفقات دخل ثابتة على الرغم
من االأدلة ال�سارخة على عدم جدوى هذه االأن�سطة وعلى فعاليتها املزرية من حيث التكلفة .ال يوجد �سبب
طوعا :فقد متكنت املوؤ�س�سة الع�سكرية من احل�سول على م�ستويات متفاوتة
وجيه لتقوم هي بتغيري ذلك ً
من راأ�س املال والفر�س االقت�سادية من املالية العامة وامل�ساعدات اخلارجية ملا يقارب �سبعة عقود ،من
دون م�ساءلة عن ن�سبة الت�سليم الفعلي .وباالإ�سافة اإىل خزينة الدولة ،فاإن االحتاد ال�سوفييتي ،والواليات
املتحدة االأمريكية ،وم�ستثمرين جدد مثل ال�سركات ال�سينية ال�سالعة يف امل�ساريع العمالقة التي تديرها
الهيئات الع�سكرية ،ت�سكّل «البقرات احللوب» التي متت�س املوؤ�س�سات الع�سكرية منها املال .وت�سكل طريقة
توزيع وتدوير املوؤ�س�سة الع�سكرية للميزانيات والفوائ�س والعقود واال�ستثمارات بني خمتلف نظرائها يف
أي�سا لعبة «ك�ستبان» حتايلية
القطاعني العام واخلا�س ،وخزينة الدولة ،وال�سركاء االأجانب ،وهيئاتها هي ا ً
متاما.
مدرو�سة ُتع ّقد املحا�سبة الفاعلة والتقييم الهادف لالأداء وفعالية التكلفة ،اإن تكن متنعها ً
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رئي�س ال�سركة القاب�سة للنقل البحري والربي .انظر «اجلريدة الر�سمية تن�سر قرار ت�سكيل املجل�س االأعلى
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الفصل 4

رسم خارطة االقتصاد العسكري
ير الرسمي :جمهورية الضباط

يشكل الموق النافذ للقوات امل�سلّحة امل�سرية داخل الدولة ،كونها القاب�س النهائي لل�سيا�سة
يف م�سر ،القاعدة الوطيدة التي ال غنى عنها لالقت�ساد الع�سكري الر�سمي ،ولكنه اأي�س ًا الركيزة الثابتة
جلمهورية ال�سباط املكونة من �سبكات �سباط القوات امل�سلحة املتقاعدين ،املُدغمة يف كل قطاعات جهاز
الدولة والتي تعيد اإنتاج نف�سها 1.وعلى الرغم من �سغلهم منا�سب يف اجلهاز البريوقراطي الر�سمي ،اإال
اأنهم ي�سكلون دعامة ملا ميكن ت�سميته باجلناح غري الر�سمي لالقت�ساد الع�سكري ،حيث اإن الهيئات التي
تخ�س املوؤ�س�سة الع�سكرية ب�سفة ر�سمية.
يراأ�سونها اأو ي�سيطرون عليها واملوارد التي يديرونها ،ال ّ
ينطوي جوهر جمهورية ال�سباط هذه على مئات عدة من �سباط القوات امل�سلحة املتقاعدين الذين
يحتلون منا�سب روؤ�ساء ،اأو مديرين عامني ،اأو اأع�ساء جمال�س اإدارات الدولة و�سركات قطاع االأعمال
العام التي تدير االأ�سول االقت�سادية ،وت�سطلع باالإنتاج ،والتجارة ،واخلدمات ،اأو تق ّدم العقود يف �سياق
هذه االأن�سطة .هذا عالوة على اأنها ُت�سيطر على ح ّيز كبري االإطار ال�سيا�ساتي والناظم لعمل القطاعني
العام واخلا�س .وثمة عن�سر ُمك ّمل وازن جلمهورية ال�سباط يتاألف من االآالف من متقاعدي القوات
امل�سلحة العاملني يف الوزارات والهيئات احلكومية وجممل دوائر احلكومة املحلية ،التي ت�سكل بدورها
هيكلية �سخمة ،حيث يتقلد هوؤالء ال�سباط منا�سب عليا ،بينما يعمل اآخرون كوكالء اأو م�ست�سارين
للوزارات .وتكفل جمهورية ال�سباط للعديد من كبار ال�سباط املتقاعدين املداخيل التي تزيد كث ًريا عن
تلك التي كانوا يتلقونها اأثناء اخلدمة ،كما اأنها ت�سمن رواتب متوا�سعة ملا بعد التقاعد ملئات ،اإن يكن
الآالف ،املتقاعدين االآخرين الذين يتوزعون يف املراتب االأدنى يف هيئات الدولة.
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حد بعيد
وجود جمهورية ال�سباط هو ما يف�سر اإىل ٍّ
ينطوي جوهر جمهورية الضباط االعتقاد ال�سائع اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سيطر على
هذ عل م ات عدة من باط ما بني  25اإىل  60يف املئة من االقت�ساد الوطني.
القوات المسلحة المتقاعدين بيد اأن التوغل الكثيف لل�سباط املتقاعدين يف جهاز
الدولة ال يرتجم نف�سه �سيطر ًة ع�سكرية مبا�سرة
الذين يحتلون مناص ر ساء ،على االأ�سول املالية وغريها للهيئات وال�سركات
أو مديرين عامين ،أو أعضاء االقت�سادية العامة ،ناهيك عن متلّكها .بالطبع،
مجال إدارات الدولة وشركات ي�سمن هذا الوجود املداخيل لل�سركات الع�سكرية
قطاع األعمال العا  .املُ�سجلة ر�سميا و ُيعزز املنفعة االقت�سادية املتاأتية
من عوامل االإنتاج التي تقع ب�سكل اأ�سا�سي حتت
ال�سيطرة الع�سكرية ،خا�س ًة االأرا�سي .لكن عدا
ذلك ،فاإن هذا ال�سلو ال�ساعي اإىل الريع قائم اأي�س ًا وبنف�س القدر لدى اجلهات املدنية ،يف ٍّ
كل من
القطاعني العام واخلا�س .فالهيئات احلكومية التي ال يراأ�سها �سباط متقاعدون تعمل بالطريقة نف�سها
تقريب ًا ل�سمان احل�سول على العقود اأو منحها ،وامل�سوؤولون املدنيون ي�ستخدمون �سلطاتهم البريوقراطية
يف جمال الرتاخي�س االقت�سادية والتنظيمات يف جهد مماثل ،وال�سركات اخلا�سة ت�سارع اإىل االإفادة من
كل ذلك من خالل الر�سى والروابط التف�سيلية.
ً
ف�سال عن ذلك ،لي�س بو�سع املوؤ�س�سة الع�سكرية اأن تبلغ حتى الن�سب واال ّدعاءات االأك توا�سع ًا التي ُتطرح
حول اإمرباطوريتها االقت�سادية ،ناهيك عن تلك املبالغ فيها .فاإنه �سيتعني على املوؤ�س�سة الع�سكرية اأن
ت�ستحوذ على جممل اإنتاج القطاع العام للب�سائع واخلدمات يف م�سر والتي �سكلت ن�سبة  31يف املئة من
اإجمايل النا املحلي يف عام  2.2016والإعادة التاأكيد ،فاإن ال�سعي لتحديد قيمة دقيقة لي�س من امل�ستحيل
فح�سب ،بل اإنه ي�سرف النظر عن ا�ستيعاب االأثر احلقيقي جلمهورية ال�سباط على االقت�ساد ال�سيا�سي
امل�سري .وكما فعل نظراوؤهم يف االقت�ساد الع�سكري الر�سمي ،ي�ستخدم ال�سباط املتقاعدون يف اأجهزة
الدولة �سلطاتهم اال�ستن�سابية املُق ّرة قانونًا با�ستمرار ملنح العقود غري التناف�سية اإىل العمالء املُف�سلني،
فيخفون عدم الكفاءة االقت�سادية و�سوء اإدارة االأموال واالأ�سول العامة ،وميكّنون الرت ّبح وامل�ساربة من
الداخل ويحمونها ،حتى حني ت�سل اأحيانًا اإىل حد العمل االإجرامي املنظم .وباخت�سار ،تعد جمهورية
ونتاجا يف اآن نتاج لنهج املحافظة على ا�ستمرارية النظام ال�سيا�سي واالآخذ
ال�سباط جزء ًا ال يتجزاأً ،
يف التطور منذ عام  ،1952وكذلك للنهج املتبع من قبل كل االأطراف التي تلعب دو ًرا يف االقت�ساد
امل�سري واإدارته.
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جمهورية الضباط
ُي�سكل �سباط القوات امل�سلحة املتقاعدون جمتمعني العمود الفقري لالقت�ساد الع�سكري غري الر�سمي،
وي�سمنون اآلية الوالء التي متنح جمهورية ال�سباط متا�سكها .فهم موجودون يف كل اأنحاء جهاز الدولة،
لكن االأهم بالن�سبة اإىل االقت�ساد الع�سكري هو تركّزهم يف �سطرين كبريين من القطاع العام :االأول،
هو البريوقراطية االإدارية املدنية التي تت�سمن ما ُيدعى الهيئات العامة والقومية ،واالإدارات املركزية
والهيئات التنظيمية االأخرى ،و هيئات االإدارة املحل ّية؛ والثاين هو ال�سركات االقت�سادية التي متلكها
الدولة ،مبا يف ذلك العدد الكبري منها الذي جرى خ�سخ�سته جزئي ًا اأو كلي ًا منذ عام .1991
إر

راس

انبثقت جمهورية ال�سباط من عوامل عدة ،بيد
اأنها ت�سرب جذورها عميقًا يف �سيا�سات حقبة
ُيشكل باط القوات المسلحة
الرئي�س جمال عبد النا�سر ،التي مت ّيزت بتعيني
المتقاعدون مجتمعين العمود
�سباط القوات امل�سلحة يف منا�سب وزارية اأو
ال قري لالقتصاد العسكري
مدنية ،كو�سيلة ل�سمان كلٍ من الكفاءة الفنية
ير الرسمي ،و يضمنون لية
والوالء يف القطاع العام الذي منا اإىل  900األف
تو�سع ب�سكل كا�سح
الوالء التي تمنح جمهورية
موظف بحلول عام  ،1960ثم ّ
غداة املرا�سيم اال�سرتاكية يف متوز/يوليو 1961
الضباط تماسكها.
3
التي اأدت اإىل تاأميم �سطر وازن من االقت�ساد.
عالو ًة على ذلك ،كان االعتماد على �سباط القوات
امل�سلحة جزء ًا من ال�سراع على ال�سلطة يف راأ�س الدولة :فمن جهة كان هنا عبد النا�سر «الذي كان
عليه اأن ُي�سرف على تغيري املوظفني حتى يف املراتب الدنيا من اجلهاز البريوقراطي ،والقوات امل�سلحة،
والقطاع العام لالقت�ساد ،واأن ُيبقي عينه �ساهرة كي ال يبني اأحد اأن�ساره ال�سابقني ’ مركز قوة‘ ميكن اأن
يع ّر�سه اإىل خماطر» 4.ومن جهة اأخرى ،كان هنا وزير الدفاع القوي عبد احلكيم عامر الذي ا�ستغل
5
التو�سع املوؤ�س�سي للعمل على متديد �سبكات حم�سوبياته الع�سكرية اخلا�سة.
انبجا�س ّ
تركت حقبة عبد النا�سر اإر ًثا را�سخ ًا .واأهم ما ت�سمنه هو ّ
تويل �سباط القوات امل�سلحة منا�سب مدنية،
أي�سا بامتيازات ومزايا عديدة وعادات مرت�سخة ق ّو�ست
عل ًما اأن التناف�س مع عامر �سمن اأن هذا جاء ا ً
املهنية الع�سكرية ،كما ظهر ب�سكل كارثي يف حرب حزيران/يونيو  1967مع اإ�سرائيل .وقد ورد يف الو�سف
املوؤثر خلبرية االقت�ساد ال�سيا�سي �سامية �سعيد اأن «عامر راأى اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية مبثابة قبيلة ب�سكل
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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يف�سلهم مهام ع�سكرية �سهلة ،وو�سع اآخرين داخل
فعلي ،واإنه �سيخ هذه القبيلة» .وقد منح عامر من ّ
اإدارات الدولة يف منا�سب مثل روؤ�ساء �سركات وحمافظني ،اأو اإر�سالهم اإىل دول اأجنبية مع مزايا
وبدالت دبلوما�سية 6.ويذكر اأن عبد النا�سر حاول اأن يجعل ال�سباط يرتكون اخلدمة يف القوات امل�سلحة
عند توليهم املنا�سب املدنية ،ولكنه ف�سل يف ذلك امل�سعى .و يتم تعليق رواتب ومعا�سات �سباط القوات
امل�سلحة عند توليهم منا�سب مدنية اأكان ذلك يف حالتي االإعارة اأثناء اخلدمة الفعلية اأو بعد التقاعد،
�سوى يف عام  ،1975عندما قام خليفة عبد النا�سر اأنور ال�سادات باإ�سدار قانون ال�سمان االجتماعي رقم
 79لعام  1975وقانون التقاعد والتاأمني االجتماعي واملعا�سات للقوات امل�سلحة املعدل رقم  90لعام .1975
اأما االآن ،ال ت�سمن جمهورية ال�سباط تدفق
أما ا ن ،ال تضمن جمهورية العقود واملوارد التي ت�ساعد على دميومة ال�سركات
الضباط تدفق العقود والموارد الع�سكرية فح�سب ،بل اإنها تعمل على اأ�سياء
اأك من ذلك بكثري .فوظيفة جمهورية ال�سباط
التي تساعد عل ديمومة االأخرى هي اأن تكون «اآلية الوالء» فمن جهة اأوىل،
الشركات العسكرية فحس  ،تربط كبار �سباط القوات امل�سلحة بالرئا�سة
بل إنها تعمل عل أشياء وبالنظام ال�سيا�سي احلاكم ،وتربط ال�سباط من
أكثر من ل بكثير .فو ي ة الرتب املتو�سطة بروؤ�سائهم .ومن اجلهة الثانية،
توفّر جمهورية ال�سباط قوة احتياط بريوقراطية
جمهورية الضباط األخر هي
ع�سكرية ميكن ا�ستدعاوؤها مللء االإدارات املدنية.
أن تكون لية الوالء  .وتعود فوائد ذلك على كال اجلانبني .فالأن
متقاعدي القوات امل�سلحة يبقون خا�سعني للنظام
الق�سائي الع�سكري ،ميكن لوزارة الدفاع والهيئات
التابعة لها ا�ستخدام نفوذها على اإدارات الدولة التي تقوم بعمليات التدقيق  -مثل هيئة الرقابة االإدارية
التي يراأ�سها دائ ًما �سابط رفيع ،ويعمل فيها عدة مئات من ال�سباط املفروزين من اخلدمة الفعلية
واملتقاعدين  -لبدء التحقيقات واملالحقات الق�سائية بهدف معاقبة روؤ�ساء ال�سركات الذين يختلفون
عن تف�سيالت نظرائهم الع�سكريني .اإن ال�سباط ال�سابقني على دراية تامة بتوقعات املوؤ�س�سة الع�سكرية
وميتثلون اإىل حد كبري لتجنب اأي عمل انتقامي� .سحيح اأن املر�سوم الت�سريعي ال�سادر عن املجل�س االأعلى
وجبت اإحالة
للقوات امل�سلحة يف اأيار/مايو  ،2011والذي منح مدعي وزارة الدفاع �سالحية حتديد ما اإذا ُ
�سباط القوات امل�سلحة املتهمني باملكا�سب غري امل�سروعة اأثناء اخلدمة اإىل املحاكم الع�سكرية اأو املدنية،
حتى اإن كانوا قد غادروا اخلدمة وقتها ،قد وفر احلماية لهم ،اإال اأن املر�سوم �سكل اأي�س ًا �سيف َا م�سل ًتا
فوق روؤو�سهم.
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لية الوالء

ما �س ّماه العا ال�سيا�سي الراحل �سامر �سليمان «عالوة الوالء» ،هو ،يف ا ٍآن� ،سمة ُم�ستدامة من �سمات
جمهورية ال�سباط ،وجزء ال يتجزاأ من االقت�ساد الع�سكري غري الر�سمي 7.اإذ منذ حقبة عبد النا�سر ،كان
�سباط القوات امل�سلحة ُيع ّينون يف املراتب العليا من القطاع العام ،وهم جتذّروا يف كل القطاعات تقريب ًا
وعلى كل م�ستويات جهاز الدولة امل�سرية ال�سخم .فمن نحو � 1500سابط يف عهد عبد النا�سر ،ي�سي
منوذج ع�سوائي للقطاع املدين ورد يف ٍ ّ
كل من درا�سة كاتب هذه ال�سطور املعنونة «فوق الدولة :جمهورية
ُ
ال�سباط يف م�سر» وال�سادرة عام  ،2012وكذلك يف م�سوحات اإ�سافية اأجريت اإعدا ًدا لهذا التقرير،
اأن عدد هوؤالء ال�سباط ازداد اأ�سعافًا م�ساعفة .وي�ستخدم هوؤالء ال�سباط العالقات وال�سداقات التي
اأن�ساأوها يف الكلية الع�سكرية (اأي «الدفعة» و»ال�سلة») ،والتي تتوا�سل يف خدمتهم الالحقة مبختلف �سنوف
القوات امل�سلحة والهيئات التابعة لها .وقد جاء يف بحث اأجرته وكالة املخابرات املركزية االأمريكية عام
8
 1985اأن �سبكات الرفاق القدامى هذه لها تاأثري كبري يف ت�سكيل �سلو الهيئات املدنية التي تن�سم اإليها.
تراجع هذا املنحى موؤقت ًا حني و�سل اأنور ال�سادات اإىل ال�سلطة ،اإذ �سعى لتوكيد �سلطته الرئا�سية على
9
القوات امل�سلحة ،واإىل نزع ال�سبغة الع�سكر ّية جزئيا عن جهاز الدولة يف �سبعينيات القرن الع�سرين.
غري اأن جمهورية ال�سباط عادت اإىل النمو بزخم جمد ًدا يف ظل امل�سري حممد ح�سني طنطاوي ،الذي
كان وزير الدفاع من  1991وحتى االإطاحة مببار عام  ،2011وثم ملدة عام اآخر حينما كان مبثابة
الرئي�س الفعلي للبالد .وقد راأى �سباط القوات امل�سلحة اأن قوتهم ال�سرائية وا�ستحقاقاتهم الر�سمية
تقل�ست ب�سبب الت�سخم والتدهور مقارنة بنمو وتو�سع القطاع اخلا�س على مدى العقد املا�سي (اأي
فر�سا لتحقيق الدخول االإ�سافية
الثمانينيات) ،عل ًما اأن طنطاوي قام بنجدة الكثريين من خالل منحهم ً
بعد التقاعد مقاي�س ًة لوالئهم اأثناء اخلدمة 10.و�سهدت جمهورية ال�سباط منوا �سخ ًما خالل هذه الفرتة.
و�ساهمت يف ذلك التحوالت التي �سهدها القطاع العام خالل موجتني من اخل�سخ�سة بني اأعوام -1991
 1997و ،2009-2004وكذلك التو�سع الذي �سهده �سوق العقارات ب�سرعة �ساروخية ،وغري ذلك من
اأعمال امل�ساربة والنمو باال�ستثمار والتجارة اخلارجية ،والتي �ساعفت جميعها فر�س توظيف متقاعدي
القوات امل�سلحة.
كانت اآلية الوالء بالغة االأهمية ال�سيا�سية اإىل درجة اأن م�سد ًرا وثيق االطالع متعاطفًا مع حكم الرئي�س
حممد مر�سي ي ّدعي اأن اأعداد ال�سباط املتقاعدين املُعينني يف جهاز الدولة ازدادت على نحو كبري :من
 500-400اإىل نحو  4000خالل �سنة واحدة من رئا�سته 11.و�سواء كان هذا الرقم دقيقًا اأم ال ،اإال اأنه يعك�س
القوة الرا�سخة لهذه االآلية غري الر�سمية ،بقدر ما يدلّ على توق جماعة االإخوان امل�سلمني ال�سرت�ساء
القوات امل�سلحة .اإن هذا االإر ال يزال قائ ًما ،بل وقد تعزز بالفعل عقب ّ
تويل القوات امل�سلحة حكم البالد
يف متوز/يوليو  2013واعتماد ال�سي�سي عليها لتحقيق النتائج االقت�سادية.
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تركّز اآلية الوالء على وجه اخل�سو�س على كبار ال�سباط .و ُيق ّدر اأحد اللواءات املتقاعدين اأنهم ميثّلون
 15يف املئة من جمموع �سباط القوات امل�سلحة يف عام  12.2012وهذه ن�سبة مرتفعة وفق املقايي�س الدولية،
وهي ت�سري اإىل وجود نظام ُم�سمم للحفا على والء ال�سباط عرب زيادة عددهم اإىل ما يفوق املتطلبات
الح اأي�س ًا تواجد عدد
الع�سكرية العملياتية ،ومتديد مدة خدمتهم اإىل ما بعد �سن التقاعد املقررةُ .ي َ
كبري غري اعتيادي من اللواءات املتقاعدين يف م�سر .وهذا يعود جزئي ًا اإىل الرتقية الفورية للعمداء اإىل
رتبة لواء حال تقاعدهم ،ما ي�سمن لهم معا�سات ومكافاآت نهاية اخلدمة ،اإ�سافة اإىل حت�سني فر�س
الدخل .ي�سكّل هوؤالء ال�سباط القاعدة املكينة جلمهورية ال�سباط ،جنب ًا اإىل جنب مع عدد اأ�سغر ،لكنه
مهم ،من رفاق اآخرين يف القوات امل�سلحة املنتدبني اإىل مديرية املخابرات العامة اأو اإىل اإدارات اأخرى
كهيئة الرقابة االإدارية ،حيث يوؤدون اخلدمة الفعلية.
فيما ُينظر اإىل اآلية الوالء على اأنها ا�ستحقاق ،فاإنها توفر راتب ًا متوا�سع ًا ن�سبي ًا َي�ساف بعد التقاعد اإىل
املعا�س الع�سكري لغالبية املتقاعدين .فبموجب القانون رقم  31لعام  ،1992ال يجوز اأن يتجاوز املعا�س
املمنوح الأي فرد من اأفراد القوات امل�سلحة (بعد االأخذ يف االعتبار كل البدالت) اإجمايل راتبه االأ�سا�سي
عند التقاعد ،مما يجعل اإعادة التوظيف �سرورية 13.وبعد نهاية خدمتهم االعتيادية التي ي�ستحقون على
اأ�سا�سها املعا�س التقاعدي ،ميكن اإعادة تعيني املتقاعدين مبوجب عقود «ا�ستدعاء» ملدة �ستة اأ�سهر قابلة
للتجديد ،ما ي�سمح لهم بالبقاء يف الزي الر�سمي ويف اخلدمة (غري القتالية) 14.ويف معظم احلاالت،
ت�ستمر وظائف ما بعد التقاعد ل�سنوات قليلةُ ،يخلون بعدها مواقعهم لل�سماح بتعيني متقاعدين جدد
مكانهم .بيد اأن عقود املتقاعدين الذين يلعبون اأدوا ًرا رئي�سة يف جمهورية ال�سباط ميكن اأن ُجت ّدد اإىل
نحو ع�سر �سنوات ،ورمبا اأك من ذلك يف بع�س احلاالت ،حيث اأنهم يتنقلون بني �سل�سلة من الوظائف
اجلديدة .ويجري التعاقد مع متقاعدين اآخرين على اأ�سا�س اأنهم م�ست�سارون ملدد حمدودة ا�سميا ،اإال
اأنها يف الواقع ُجتدد بح�سب ما ي�ستن�سب م�سوؤولو التوظيف .زد على ذلك اأن كل التعيينات تاأتي مع كافة
االمتيازات وخم�س�سات اخلدمة والعالوات املرتبطة بها.
رئي�سا يف عام  .2014وبعدها بعامني� ،سادق الربملان
وقد تعززت خطة الوالء منذ اأن اأ�سبح ال�سي�سي ً
على م�سودة قانون اقرتحته وزارة الدفاع ،يق�سي مبنح الرئي�س �سالحية متديد اخلدمة اأربع �سنوات
اأخرى ل�سباط خمتارين برتبة لواء ممن يتقاعدون عاد ًة يف �سن ال  15.58ويف كانون اأول/دي�سمرب ،2017
متت املوافقة اأي�س ًا على تعديل القانون رقم  90الذي رفع �سن التقاعد ملن هم برتبة فريق باأربع �سنوات
أي�سا (حتى � 64سنة) 16.ومتدد هذه اخلطوات الت�سريعية القدرة على انتداب ال�سباط قيد اخلدمة يف
ا ً
منا�سب خمتارة يف اأجهزة الدولة .وبذلكُ ،حت ّول وزارة الدفاع التكاليف اإىل اإدارات اأخرى ،وهو االأمر
وا�سحا ً
مثال حني نقل املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة اأربعة لواءات للعمل يف وزارة االإ�سكان
الذي بات
ً
وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ،والهيئة القومية ملياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي يف عام  ،2011اإذ
طلب من هذه احلهات «بو�سفها اجلهة امل�ستفيدة اأن تتح ّمل كل الرواتب والتعوي�سات الع�سكرية امل�ستحقة
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لهم طوال مدة االإعارةً ،
ف�سال عن احلوافز املالية واالإدارية التي يتم �سرفها الأ�سرهم» 17.والواقع اأن هذا
قد يكون ً
حمفزا لتعيني ال�سباط قيد اخلدمة الفعلية يف الهيئات املدنية ،و ُيذكر اأن هيئة الرقابة
عامال
ً
االإدارية وحدها ّ
توظف مئات عدة ،يف حني اأن مديرية املخابرات العامة قد يكون فيها ب�سعة اآالف.
بديهي بعد كل ذلك اأن ُجترى التعيينات وفق �سلّم ُمتدرج غري ر�سمي ،ا�ستنا ًدا اإىل درجة الوالء الظاهرة،
وكاأنه ترتيب هرمي .فال�سباط الذين ي�سلون اإىل هيئة االأركان العامة يف القوات امل�سلحة اأو هيئات
اأركان ال�سنوف االأربعة للقوات امل�سلحة (اجلي�س� ،سالح اجلو� ،سالح البحرية ،والدفاع اجلوي) ،اأو
اإىل االإدارات املركزية كالهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة والوحدات اخلا�سة مثل احلر�س اجلمهوري،
هم ظاهريا االأك كفاءة ،لكنهم يف الواقع اأولئك
الذين اأظهروا وال ًء ال يتزعزع الأطول فرتة زمنية.
هذه ال�سريحة العليا ُت�سمن لها التعيينات بعد
بديهي بعد كل ل أن تُ جر
التقاعد يف اأرقى املنا�سب االإدارية يف اجلهاز
التعيينات وفق ّ
سلم ُمتدر ير
البريوقراطي املدين وال�سركات اململوكة للدولة
رسمي ،استنادا إل درجة الوالء
والتي تقدم رواتب مت�ساوقة مع رواتب ال�سركات
ال اهرة ،وك نه ترتي هرمي.
التجارية .كما حت�سل على فر�س لتوليد مداخيل
اإ�سافية ومراكمة االأ�سول ،حيث يراأ�س بع�س
ال�سباط اأك من �سركة ،ويعملون اأع�ساء منتدبني
18
وعموما ،ي�سبح كبار
يف جمال�س فروع ال�سركات اأو ُيف َر�سون على جمال�س اإدارة ال�سركات اخلا�سة.
ً
ال�سباط روؤ�ساء اأو اأع�ساء يف جمال�س اإدارات ال�سركات العامة ل�سنوات قليلة ،ثم ُيخلون املجال لل�سف
التايل من الع�سكريني .اأما ال�سباط من ذوي الرتب املتو�سطة فهم يتح ّملون احل�سول على رواتب و�سروط
خدمة متوا�سعة ن�سبي ًا على اأمل اأن ياأتي دورهم الحقًا.
ا قطاعيات العسكرية

ال ي�ستند التعيني يف االإدارات احلكومية اأو الكيانات التجارية اإىل اأي م�س ّوغات اأو ا�ستحقاقات قانونية
عدا يف حالة �سركات مملوكة للدولة مثل «م�سر لالت�ساالت» ،التي ي�ستوجب القانون اأن ين�سم رئي�ساأركان �سالح االإ�سارة يف القوات امل�سلحة اإىل جمل�س اإدارتها .بل اإن التعيني يعك�س نفوذ القوات امل�سلحة
واالنت�سار االأخطبوطي جلمهورية ال�سباط .وقد تكثّف هذا املنحى بحدة غداة اإطالق عمليات اخل�سخ�سة
و�سعت ب�سرعة الفجوة يف الرواتب بني القطاعني العام واخلا�س .ووفق معلومات
يف عام  ،1991التي ّ
ك�سفها بع�س ال�سباط ،فاإن اأك املتقاعدين حظا باتوا يح�سلون على رواتب كث ًريا ما تراوح بني  100األف
جنيه م�سري ومليون جنيه (كان هذا ي�ساوي اآنذا  16670دوال ًرا و 166670دوال ًرا على التوايل) بحلول
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عام 2011؛ فيما ُيعتقد اأن ال�سراكات اخلفية التي اأقامها بع�س املتقاعدين كانت ترفع املداخيل ال�سنوية
لذوي الرواتب االأعلى اإىل ما بني  12مليون جنيه و 100مليون جنيه (مليونا دوالر و 16،67مليون دوالر
19
على التوايل).
كما بات معتا ًدا اأي�س ًا اأن يخدم ال�سباط يف م�سارهم نحو املنا�سب القيادية العليا دورة اأو اأك كملحقني
ع�سكريني ،اأو على راأ�س مكتب امل�سرتيات الع�سكرية يف وا�سنطن ،اأو كمدراء يف ال�سركات الع�سكرية.
ويتلقى هوؤالء «بدالت مهمة» وجمموعة اإ�سافية من االمتيازات والعالوات اخلا�سة بكل من�سب  -مبا يف
ذلك وحدات �سكن اإ�سافية ميكنهم بيعها اأو تاأجريها � -سواء كوفئوا اأم ال مبزيد من الرتقيات اأو بالتعيني
يف رئا�سة هيئات اأو �سركات حكومية.
بع�س من هذا العدد الكبري من كبار املتقاعدين الذين ال ي�سلون اإىل هذه املراتب العلياُ ،مينحون منا�سب
اإدارية يف النوادي والفنادق الع�سكرية ،حيث يتوىل املواقع املرغوبة ال�سباط اأ�سحاب العالقات االأف�سل،
فيما يذهب املتقاعدون االأقل حظا اإىل املواقع االأبعد .و ُي ّعني عدد اأكرب بكثري من املتقاعدين يف جهاز الدولة
املدين ال�سخم ،اأو يف هياكل اإدارات احلكم املحلي .ويحتل ال�سباط املتنفذون مواقع تتحكم باملق ّدرات
مثل �سلطة منح تراخي�س مقالع الرخام اأو م�ساريع التنمية املم ّولة دولي ًا ،والتي توفِّر الفر�س اأمام الرت ّبح
وتلقي الر�سى .ويجري توظيف متقاعدين اآخرين كم�ست�سارين وا�ست�ساريني يف الوزارات واالإدارات اأو يف
ال�سركات التي متلكها الدولة .ويقال اإن الرواتب ال�سهرية لهوؤالء تراوح بني  6اآالف و 28األف جنيه (األف
اإىل 4670دوال ًرا) ،وكانوا ينالون اأي�س ًا عالوات وخم�س�سات تق ّدر بنحو  10اآالف جنيه ( 1667دوال ًرا)
�سهري ًا يف عام  .2011قد ال تكون هذه العطاءات �سخية للغاية باملقارنة مع موظفي ال�سركات املدنية
الذين لديهم نف�س االأقدمية واملوؤهالت ،لكنها ت�سكّل تزخي ًما مه ًما للّواءات الذين بلغ تعوي�سهم عند نهاية
اخلدمة يف ذلك العام زهاء  40األف جنيه ( 6670دوال ًرا) مع معا�س تقاعدي وتعوي�س �سهري ي�سل اإىل
20
 3اآالف جنيه م�سري ( 500دوالر).
وا�سح ،اإذ ًا ،اأن اال�ستن�ساب ولي�س االأهلية املهنية
اأو الكفاءة ،هو �سلب اآلية الوالء .على �سبيل املثال،
إن االستنساب ولي
يتم ّتع وزير الدفاع ب�سالحية منح ال�سباط حق
األهلية المهنية أو الك اءة ا�ستخدام ال�ساليهات ملدى احلياة يف املنتجعات
هو صل لية الوالء .ال�ساحلية املرغوبة والتابعة لوزارة الدفاع ،لكنه
ي�ستطيع اأي�س ًا �سحب هذه االإجازة ،بهدف التحفيز
على الوالء والطاعة 21.وهنا حاجز ُم�سمر
يف�سل ال�سباط من ذوي الرتب ال�سغرية واملتو�سطة عن كبار ال�سباط ،وهو يتمثل يف اأن االأوائل ُمينحون
�سققًا مقابل دفع اأق�ساط �سهرية ملدة ثال اإىل خم�س �سنوات ،وقرو�س ًا من ال�سناديق الع�سكرية ل�سراء
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�سيارات ،يف حني اأن كبار ال�سباط يحظون بفيالت و�سيارات ،و ُيخ�س�س لهم �سائقون حني يتقاعدون.
�سغار ال�سباط يجب اأن يعلّموا اأوالدهم على نفقتهم اخلا�سة ،وهذه �سائبة مهمة نظ ًرا اإىل حالة الوهن
وال�سعف يف نظام التعليم الر�سمي احلكومي امل�سري ،ما ي�سطر الوالدين اإىل دفع تكاليف الدرو�س
اخل�سو�سية .لكن اأوالد كبار ال�سباط (بل واأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وفقًا الأدلة �سرد ّية) ي�ستفيدون
23
من منح درا�سية لالنت�ساب اإىل مدار�س دولية تديرها القوات امل�سلحة اأو تدار ل�ساحلها.
يف املقام االأول ،توؤ ّمن جمهورية ال�سباط بب�ساطة م�سالح دائرة كبرية من ال�سباط ال�سابقني .فاملجل�س
االأعلى للقوات امل�سلحة وهيئة التنظيم واالإدارة يف وزارة الدفاع هي التي تقرر تعيني ال�سباط املتقاعدين
يف املرافق االجتماعية وال�سركات الع�سكرية (بحيث يبقى هوؤالء يف ال�سلك ويحتفظون بامتيازات الرتبة)،
ما يخدم يف املقام االأول خطة «الوالء» اأك من خدمة منطق ا�سرتاتيجي وا�سح .اإال اأن العملية بالن�سبة
اإىل غالبية املتقاعدين اأك ع�سوائية .فهيئة الرقابة االإدارية تر�سل ب�سكل روتيني اإىل الوزراء اأ�سماء
وموؤهالت �سباط القوات امل�سلحة ال�ساعني اإىل تعي ٍني بعد التقاعد 24.وقد اأ ّدت هيئة التنظيم واالإدارة
امل�سوؤولة عن التطوير االإداري واالإ�سالح ،والتي تراأ�سها اللواء املتقاعد �سفوت النحا�س يف الفرتة بني
ً
مماثال اأي�س ًا.
 2004و ،2016دو ًرا
قوة اال تياط البيروقراطية العسكرية

وعلى م�ستوى اآخر ،انتهجت عملية توزيع متقاعدي القوات امل�سلحة منطني اأ�سا�سيني اثنني م ّيزا االقت�ساد
الع�سكري غري الر�سمي :االأول ،يتم ب�سكل منهجي تعيني املتقاعدين من كل من �سنوف القوات امل�سلحة
يف هيئات اإدارية اأو اقت�سادية ت ّت�سق مع جمال خدمتهم ال�سابقة .وتعود جذور هذه االقطاعيات الع�سكرية
البريوقراطية اإىل حقبة اخلم�سينيات حني عمل ال�سباط الذين تعيينهم يف جهاز الدولة على بناء
�سبكاتهم الع�سكرية اخلا�سة يف داخل موؤ�س�سات القطاع العام التي اأداروها ومنذ ذلك الوقت وهي ت�سمن
لل�سباط القادمني من كل �سنف ع�سكري املنا�سب واملهام املي�سرة واملُدرة للدخل .باتت هذه �سمة دائمة
من �سمات جمهورية ال�سباط.
على �سبيل املثال ،يت�سلّم �سباط �سالح اجلو ال�سابقون اإدارة هيئات و�سركات الطريان املدين؛ و�سباط
�سالح البحرية يقومون بعمل مماثل يف القطاع البحري وقناة ال�سوي�س؛ فيما زمالوؤهم يف �سالح االإ�سارة
يهيمنون على قطاعي تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية؛ و�سباط اجلي�س ي�سيطرون
على قطاعات البناء والنقل الربي واالأ�سغال العامة .اأما ال�سباط امل�سوؤولون عن اإدارة النوادي والفنادق
التابعة للقوات امل�سلحة ،فهم ينتقلون (كما هو متوقع) اإىل قطاع ال�سياحة بعد تقاعدهم .وكذا ،اأ�سبح
مدير اإدارة التوجيه املعنوي يف القوات امل�سلحة وزي ًرا لالإعالم يف العام  ،2011ثم رئي�س ًا الحتاد االإذاعة
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والتليفزيون .وبرزت اأمناط م�سابهة يف �سياقات اأك تباينًاً .
مثال ،كان ثالثة من اأ�سل اأربعة روؤ�ساء للهيئة
العربية للت�سنيع قادة �سابقني يف احلر�س اجلمهوري؛ وجاء كل روؤ�ساء اجلهاز املركزي للتعبئة واالإح�ساء
جت�سيدا جليا ملبد أا منح املنا�سب املي�سرة.
منذ عام  1977من اجلي�س ،االأمر الذي كان
ً
النمط االأ�سا�سي الثاين كان التعاي�س النفعي الذي ترعرع بالتدريج بني خمتلف اأذرع القطاعات االقت�سادية
الع�سكرية ،الر�سمية وغري الر�سمية .يف البداية ،كان هذا بالدرجة االأوىل ا�ستمرا ًرا للم�سار ال�سابق ،حيث
ن ََحت االإقطاعيات اإىل اأن تتمركز يف قطاعات يعتربها روؤ�ساء اجلمهورية واحلكومات املتعاقبة حمركات
االقت�ساد امل�سري ،وعلى راأ�سها البنى التحتية الرئي�سة واخلدمات املرتبطة بها ،وال�سناعات التحويلية
تو�سع اآلية
واملغذية املختارة ،والهيئات العامة االإدارية والتنظيمية ذات ال�سلة .وقد جاء التوازي بني ّ
الوالء التي تط ّبقها القوات امل�سلحة وبني برامج اخل�سخ�سة احلكومية يف عام  1991ليدفع ُق ُد ًما وبقوة
عملية تركّز املتقاعدين يف تلك القطاعات ،لكنه كان ال يزال يعك�س على االأرجح اإر ًثا اأك من كونه منطقًا
ا�سرتاتيجيا وا�سح املالمح .ومتثل اال�ستثناء الهام الوحيد هنا يف �سيا�سة وزارة الدفاع القا�سية بتعيني
ال�سباط يف الهيئات املدنية امل�سوؤولة عن التخطيط ال�ستخدام اأرا�سي الدولة ،عل ًما اأن دافع ذلك رمبا كان
االأمن القومي اإ�سافة اإىل كونه حماولة مبكّرة لتوليد الريع.
منذ عام  ،2013طفا على ال�سطح هدف ا�سرتاتيجي اأك ا ّت�ساقًا اأ�سفر عن تعميق الن�ساطات واال�ستثمارات
يف القطاعات االقت�سادية التي حققت فيها االأطراف الع�سكرية ا ً
التو�سع يف
أ�سال وجو ًدا مرموقًا ،وعن ّ
قطاعات اأخرى اأي�س ًا .لعل منط تويل ال�سباط املتقاعدين رئا�سة الهيئات العامة (مبا يف ذلك ال�سركات
اململوكة للدولة) على اأن يكون لديهم نواب مدنيون من املدراء املحرتفني اأو املتخ�س�سني يف املجاالت
متزايدا باحلاجة اإىل �سمان االإنتاجية وحتى الربحية .فهذا يوؤمن النفوذ
ذات ال�سلة ،يعك�س وعي ًا
ً
الع�سكري ،اإن تكن �سيطرة ،مع تر اأعمال اإدارة هذه الهيئات فعلي ًا لالأفراد اأ�سحاب الكفاءة .لكن
احل�سيلة بقيت جمرد تعاي�س نفعي بني االقت�ساد الع�سكري الر�سمي وبني جمهورية ال�سباط ،اأك منه
مفيدا للجميع ،اإال اأنه يوؤد اإىل نتائج م�سرتكة اأكرب .ومن هذا املنطلق،
تعاونًا تاآزري ًا� .سحيح اأنه كان ً
فاإن االقت�ساد الع�سكري غري الر�سمي هو اأ�سبه مبجرد �سورة طبق االأ�سل عن بقية القطاع العام .ودليل
اآخر على االإدارة اال�سرتاتيجية يتمثل يف تدوير �سباط موؤمتنني بني الهيئات احلكومية وال�سركات اململوكة
للدولة املختلفة (وكث ًريا ما ذلك ،واإن لي�س دائ ًما ،داخل القطاع نف�سه) ،واأي�س ًا يف ّ
تويل املنا�سب
البريوقراطية العليا داخل احلكم املحلي.
لكنً ،
بدال من اأن يدل كل ذلك على وجود اقت�ساد ٍ ّ
ظل وا�سع يديره ال�سباط برقابة ُحمكمة و�سيطرة
مكثفة ،فاإن ظاهرة «الباب الد ّوار» تعك�س على االأغلب عوامل متقاربة ولكنها متميزة :توظيف وزارة الدفاع
�سبكات ال�سباط لتاأمني م�ساحلها يف قطاعات حمددة مثل التوريد والتجارة اخلارجية من جهة ،ومن
جه ٍة اأخرى متديد ال�سلطة الرئا�سية عرب املحافظني الذين ميثلونه (فيما ي�ستكملون االأن�سطة االقت�سادية
214

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

الع�سكرية اأي�س ًا) .ويخدم كل ذلك منطق املحافظة على النظام القائم واملتبع منذ قيام اجلمهورية يف عام
 25.1952ويتعني تفكيك �سبكات ال�سباط وخطة الوالء التي ت�سكّل اللحمة بينهم وبني االإدارة احلاكمة ،اإذا
يوما من ممار�سة اإدارة اقت�سادية ف ّعالة وحتقيق تنمية ُم�ستدامة.
ما اأُ َ
ريد للحكومة امل�سرية اأن تتمكّن ً
نخبة إدارية عسكرية ،أ إقطاعيات عسكرية

أنواع رئي�سة من املوؤ�س�سات العامة امل�ساركة يف الن�ساط االقت�سادي يف م�سر اإىل جانب
هنا اأربعة ا ٍ
الوزارات احلكومية :املوؤ�س�سات االإنتاجية للحكم املحلي ،والهيئات العامة اخلدمية ،والهيئات العامة
االقت�سادية ،و�سركات القطاع العام .وتعترب الهيئات العامة االقت�سادية و�سركات القطاع العام هي
اجلهات الفاعلة االقت�سادية الرئي�سة .و�ستتم مناق�سة �سركات القطاع العام الحقًا ،لكن يوجد حال ًيا بني
 51و 61هيئة عامة م�سوؤولة عن االأ�سول االقت�سادية وامليزانيات الت�سغيلية ،واالأطر التنظيمية ،وقرارات
اال�ستثمار والتطوير ،والتنفيذ يف اأهم قطاعات االقت�ساد ،مبا يف ذلك قناة ال�سوي�س ،والبرتول ،والتوريد
والتجارة ،والتاأمني االجتماعي وال�سحي ،والبنية التحتية العامة وا�ست�سالح االأرا�سي ،وغريها .كما
ينبغي اإ�سافة بع�س الهيئات من اأ�سل حوايل  120هيئة عامة خدمية اإىل ذلك ،حيث توؤثر على الن�ساط
االقت�سادي اأو تد ّر ً
دخال بطريقة اأو باأخرى .وتعمل الهيئات العامة ك�سركات �سبه م�ستقلة مبوجب القانون
26
رقم  11لعام  ،1979الذي يف�سل ميزانياتها عن ميزانية الدولة العامة.
يحتل متقاعدو القوات امل�سلحة موقع ًا مه ًما يف الهيئات العامة التي متنح العقود احلكومية يف مروحة
وا�سعة من املجاالت ت�سمل النقل ،واالإ�سكان ،والبناء ،وا�ست�سالح االأرا�سي ،والبنى التحتية ،واملرافق
العامة ،واملناجم واملحاجر ،والنفط ،وال�سياحة ،واالأعالم ،واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ،والطاقة
(�ساملة النووية منها) ،واالأوقاف الدينية .تقع معظم هذه الهيئات ،التي تاأ�س�ست مبرا�سيم رئا�سية،
متاما ،كهيئة قناة
حتت �سلطة الوزارات املعنية امل�سوؤولة عن تلك القطاعات ،ماعدا حفنة تعترب م�ستقلة ً
ال�سوي�س .وباالإ�سافة اإىل ذلك� ،سدر يف عام 1995
املر�سوم الرئا�سي رقم  281الذي اأعطى الهيئات
العامة اخت�سا�سات حمددة للقيام باأعمال
تول متقاعدو القوات المسلحة
التخطيط ،والتنفيذ ،والت�سغيل ،و�سيانة االأعمال
رئاسة أو نيابة أو عضوية
املتعلقة مبياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي يف بع�س
ا دارة في  40هي ة
مجل
املحافظات 27.وع�سية تنفيذ برنامج اخل�سخ�سة
من أصل  72هي ة عامة تم
عام  ،1991كانت الهيئات العامة متثّل  23يف املئة
من النا املحلي االإجمايل امل�سري ،وكان يجري
معاينتها من أجل هذا التقرير.
متويل موازناتها الت�سغيلية اإما من ن�ساطاتها
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.2019 - 2014.2019
ﻓﻲ-اﻟﻔﺘﺮة
2014
اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﻮﺟﻮداﻟﺼﻮرة
اﻟﺼﻮرة ﻫﺬه
ة :ﺗﻌﻜمال ﻫﺬهة :ﺗﻌﻜ

ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدراﺟ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ.
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ د اﺋﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ً

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ.
اﻟﺸﻜﻞ.
إدراﺟ
ﻫﺬا
ﻓﻲ-ﻳﺘﻢ
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ
إدراﺟ
ﻛﺒﻴﺮا
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ
اﻟﺤﻜﻢ
ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ د اﺋﺮ
اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻫﺬهاﺋﺮ
ﻓﻲ د
اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻌﺴﻜﺮي
.2019
2014
اﻟﻔﺘﺮة
ﻓﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﺼﻮرة
ﺗﻌﻜ
اﻟﻮﺟﻮد ة:
مال
اﻟﻤﺤﻠﻲﻳﺘﻢ ً
اﻟﻤﺤﻠﻲ ً
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الو ارات

ارات
ارات
الوالو
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

الهي ات
القومية
اتات
الهي
الهي
القومية
القومية

الهي ات العامة
الشركات القابضة والتابعة لها
لهالها
والتابعة
والتابعة
القابضة
القابضة
الشركات
الشركات

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻌﺎون
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻹﺳﻜﺎن
اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

اﻷوﻗﺎف
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻨﻘﻞ

واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺸﺮ
ﻣﻴﺎه
العامة
العامة
اتات
الهي
الهي
اﻟﺸﺮاﻟﺸﺮ
ﻣﻴﺎهﻣﻴﺎه
اﻷﻧﻔﺎق
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﺼﺮف
واﻟﺼﺮف
اﻷﻧﻔﺎق
اﻷﻧﻔﺎقاﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺳﻜ
اﻟﺒﺤﻮ
اﻟﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺳﻜﺳﻜ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
اﻟﺒﺤﻮ
اﻟﺒﺤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﺤ ﺮات
اﻟﺪواﺋﻴﺔ
اﻟﺪواﺋﻴﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻷوﻗﺎفاﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻄﻴﺮان
اﻷوﻗﺎف

اﻹذاﻋﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
واﻟﺘﻠﻔﺎزﻳﻮن

ﺟﻮدة
ﺟﻮدة
ﺿﻤﺎن
ﺿﻤﺎن
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻻﻋﺘﻤﺎد
واﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺑﻌﺪﺑﻌﺪ
ﺟﻮدةﻋﻦ
ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﺿﻤﺎن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻔﺎء ﺎء
اﻟﻔ
وﻋﻠﻮم
وﻋﻠﻮم
واﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻋﻠﻮم اﻟﻔ ﺎء

اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺴﺘﺤﺮاتﺮات
اﻟﻤﺴﺘﺤ
اﻟﺒﺮﻳﺪ
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻄﻴﺮان
واﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺼﺤﺔ

واﻟﺴﻜﺎن
واﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻹذاﻋﺔ
اﻹذاﻋﺔ
واﻟﺘﻠﻔﺎزﻳﻮن
واﻟﺘﻠﻔﺎزﻳﻮن

اﻟ ﻞ
تواجد
ﻞاﻟ 7ﻞ 7
اﻟ
تواجد ﻞ 7
الحكومية
الحكومية
األجهزة األجهزة
المسلحة في
المسلحة في
القوات القوات
باط
تواجد اﻟباط
تواجد باط القوات المسلحة في األجهزة الحكومية

باط القوات المسلحة في األجهزة الحكومية

اﻷزﻣﺎت
اﻷزﻣﺎت
إدارةإدارة
واﻟﻜﻮار
واﻟﻜﻮار
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
أراﺿﻲ
أراﺿﻲ
ﺳﻴﻨﺎء
ﺳﻴﻨﺎء
ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻮﻳ
اﻟﺴﻮﻳ
ﻟﻘﻨﺎةﻟﻘﻨﺎة

اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

واﻟﺮي
واﻟﺮي
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﻮارد

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﻌﺪل
اﻟﻌﺪل

وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘ اﻟﺘﺎﻣﻦﺎﻣﻦ

واﻹدارة
واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻹدارﻳﺔ
اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻹﻋﻼم
اﻹﻋﻼم

ﺳﻮق
ﺳﻮق
اﻟﻤﺎل
رأ رأ اﻟﻤﺎل

اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻹﺣﺼﺎء
واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﺎم
اﻷﻋﻤﺎل
اﻷﻋﻤﺎل
ﻗﻄﺎع
ﻗﻄﺎع

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻗﻨﺎةﻗﻨﺎة
ﻫﻴﺌﺔﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻮﻳ
اﻟﺴﻮﻳ

ال وجود عسكري مؤكد في مجل
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اﻟﺴﻮﻳ
اﻟﺴﻮﻳ
ﻗﻨﺎةﻗﻨﺎة
ﻫﻴﺌﺔﻫﻴﺌﺔ

متقاعد عسكري في منص
متقاعد عسكري في منص
أو عضو مجل
أو نائ رئي
رئي
عسكري أو
وجودنائ رئي
رئيال أو
عضو مجل
مؤكد في
ا دارة
ا دارة
ا دارة
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اخلا�سة ،اأو من بنك اال�ستثمار القومي ،اأو من اأقنية امل�ساعدات اخلارجية عرب احلكومة  -ومعظم
28
الهيئات تعمل بخ�سارة.
توىل متقاعدو القوات امل�سلحة رئا�سة اأو نيابة اأو ع�سوية جمل�س االإدارة يف  40هيئة من اأ�سل  72هيئة
عامة معاينتها من اأجل هذا التقرير (معظمها اقت�سادية ولكن بع�سها خدمية) ،اأي ن�سبة  56يف املئة
منها ،يف عام  .2018وهذا ال ي�سمل ع�سر هيئات تابعة لوزارة الدفاع ،يراأ�سها كلها وي�سغل منا�سبها �سباط
من القوات امل�سلحة .كما يحتل متقاعدون ع�سكريون ن�سبة مماثلة من املنا�سب يف نحو  24من الهيئات
احلكومية التي تقوم بت�سكيل املجال االقت�سادي :الهيئات القومية التي ت�سرف على ال�سكك احلديد،
والتاأمني ،ومعا�سات التقاعد ،والربيد ،وغري ذلك ،التي تاأ�س�ست مبوجب قوانني منف�سلة متنحها مكانة
مت�ساوية مع الوزارات؛ املجال�س اأو املراكز القومية املُناط بها التخطيط اأو و�سع ال�سيا�سة العامة يف حقول
حمددة و�سيقة النطاق مثل الطاقة وا�ستخدام االأرا�سي؛ واأجهزة الدولة املركزية التي تقوم بالرقابة،
والتنظيم ،واالإح�ساء وغريها من املعلومات .ثم اإن بع�س الهيئات العامة لها فروع جهوية اأو اإقليمية
يراأ�سها غالب ًا متقاعدون ع�سكريون .املثل البارز هنا هو اجلهاز املركزي للتعمري يف وزارة االإ�سكان ،الذي
ُيعترب ِّ
موظفًا رئي�س ًا ملهند�سي القوات امل�سلحة.
ً
ملحوظا ب�سكل خا�س يف البنى التحتية
يك�سف التوزيع القطاعي ملتقاعدي القوات امل�سلحة مترك ًزا
للنقل واخلدمات املرافقة؛ ويف مرافق معينة؛ واالإ�سكان واملجتمعات العمرانية؛ وا�ست�سالح االأرا�سي.
فال�سباط هم روؤ�ساء اأو اأع�ساء جمال�س االإدارة يف  15من اأ�سل  16هيئة عامة للنقل (الربي ،مبا فيها
الطرقات ،واجل�سور ،واالأنفاق؛ والبحري ،مبا يف ذلك املوان ؛ واجلوي)؛ كما يراأ�سون كذلك الهيئتني
القوميتني لالأنفاق وال�سكك احلديد؛ واثنتني من اأ�سل ثال هيئات عامة يف االإ�سكان واملجتمعات
العمرانية اجلديدة؛ وهيئة واحدة من اأ�سل هيئتي
ا�ست�سالح االأرا�سي؛ وثال ًثا من اأ�سل �سبع هيئات
السيطرة عل استخدامات األر
يف القطاع الزراعي؛ والهيئة القومية ملياه ال�سرب
هو العامل الداعم الرئي  :وال�سرف ال�سحي.
فهي تكمن في جوهر النهج

التجاري الذي تتبعه المؤسسة
العسكرية ،ومتقاعدو القوات
المسلحة قد ترأسوا المركز

الوطني لتخطيط استخدامات
أرا ي الدولة لنحو عقدين.
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من اجللي هنا اأن القا�سم امل�سرت هو املقاوالت
واالإن�ساءات ،لكن ال�سيطرة على ا�ستخدامات
االأر�س هو العامل الداعم الرئي�س :فهي تكمن
يف جوهر النهج التجاري الذي تتبعه املوؤ�س�سة
الع�سكرية .ومتقاعدو القوات امل�سلحة قد تراأ�سوا
املركز الوطني لتخطيط ا�ستخدامات اأرا�سي
الدولة لنحو عقدين .عالوة على ذلك ،فاإن تلك

ال�سيطرة ّ
وخ�سو�سا يف املناطق
توطد متدد جمهورية ال�سباط يف جمال تنمية وبناء املنتجعات ال�سياحية
ً
ال�ساحلية الرئي�سة ،التي تقع كلها حتت �سلطة وزارة الدفاع بو�سفها «مناطق ا�سرتاتيجية» .ويراأ�س
متقاعدو القوات امل�سلحة اأو ين�سمون اإىل ع�سوية جمال�س االإدارة يف  7من اأ�سل  11هيئة عامة لل�سياحة.
وهم موجودون لل�سبب نف�سه بكثافة يف هيئات اإقليمية مهمة ،اأبرزها قناة ال�سوي�س ،وحمور التنمية
االقت�سادية يف ال�سوي�س ،والهيئة العامة لتنمية �سيناء .اأي�س ًا يلعب متقاعدو القوات امل�سلحة دو ًرا مه ًّما
يف الهيئات احلكومية التي تتعامل مع العقارات ،مبا يف ذلك املباين التعليمية ،واالأوقاف الدينية (التي
تدير ا ً
أ�سوال مقدرة بقيمة  70مليار جنيه م�سري يف عام  ،2016اأو  4.24مليارات دوالر اأمريكي) ،واإدارة
29
العقارات للتاأمني االجتماعي.
متتد جمهورية ال�سباط بطبيعة احلال اأي�س ًا اإىل ا�ست�سالح االأرا�سي وامل�ساريع الزراعية وا�سعة النطاق
والتدخل الذي يتوقّف منذ عهد عبد نا�سر .وكما
املت�سلة ،ما يوا�سل م�سل�سل طويل من االنخراط
ّ
الح روبرت �سربينغبورغ يف اأواخر �سبعينيات
القرن املا�سي اأن «حالة احل�سور القوي لل�سباط
متقاعدو القوات
ويمار
الع�سكريني ال�سابقني تنته بوفاة عبد احلكيم
عامر اأو جمال عبد النا�سر ،ومعظمهم من منتفعي
المسلحة ن و ا متناميا من خالل
عامر ،يف االإدارات البريوقراطية والقطاع العام
الهي ات القومية كالجها المركزي
امل�سوؤولة عن ا�ست�سالح وزراعة االأرا�سي» 30.كما
للتعب ة العامة وا صاء -وهو
اأ�ساف اأنهم كانوا ملتزمني مبوا�سلة هذه االأن�سطة
المخولة
الهي ة العامة الو يدة
ّ
الأنهم اعتقدوا اأنها مرغوبة ،وكذلك «الأنه بدون
مثل هذه االأن�سطة ،لن يرت لل�سركات واملوؤ�س�سات
ب صدار ا صاءات الرسمية.
احلكومية التي يعملون فيها �سوى القليل لتفعله اأو ال
عاما.
�سيء» 31.اإن هذا الرتكيز م�ستمر بعد اأربعني ً
فعلى �سبيل املثال ،اإن رئي�س الهيئة العامة للتعمري والتنمية الزراعية ،وهو من متقاعدي القوات امل�سلحة،
هو اأي�س ًا ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة تنمية الريف امل�سري التي ت�سكلت من اأجل تنفيذ ا�ست�سالح مليون
ون�سف مليون فدان من االأرا�سي ال�سحراوية بناء على اأوامر ال�سي�سي يف عام  ،2014وذلك اإىل جانب
رئي�س الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة ونائب وزير االإ�سكان ،وهما اأي�س ًا من متقاعدي القوات امل�سلحة.
وعالوة على ذلك ،تقع االأرا�سي ال�سحراوية هذه يف منطقة م�ساريع ا�ست�سالح ا ٍ
أرا�س �سابقة كانت قد
32
ا�ستثمرت فيها القوات امل�سلحة منذ عقود يف الفرافرة وتو�سكى وغرب املنيا الغربية واملغارة.
ت�سم جمهورية ال�سباط اأي�س ًا �ستا من اأ�سل ت�سع هيئات عامة تقع حتت �سالحيات وزارة التجارة
وال�سناعة ،ولها تاأثري على كل من ال�سركات العامة واخلا�سة .وميار�س متقاعدو القوات امل�سلحة نفوذ ًا
متنامي ًا من خالل الهيئات القومية كاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء  -وهو الهيئة العامة
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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الوحيدة املخ ّولة باإ�سدار االإح�ساءات الر�سمية ،والتي كان يراأ�سها متقاعد من القوات امل�سلحة منذ عام
 - 1980وهيئة الرقابة االإدارية .اإ�سافة اإىل ذلك ،يحت ّل �سباط هيئة الرقابة االإدارية مواقع يف نحو 18
هيئة حكومية كاملجل�س القومي للمدفوعات ،واملجل�س االأعلى لل�سياحة ،واملجل�س االأعلى لال�ستثمار ،االأمر
الذي ال ميدد �سلطة رئي�س اجلمهورية فح�سب ،اإمنا يخدم اأي�س ًا جمهورية ال�سباط .ولل�سباط املتقاعدين
وجود قوي اأي�س ًا يف احتاد االإذاعة والتلفزيون (املعروف با�سم ما�سبريو) ،هذا يف حني اأن رئي�س اأركان
�سالح االإ�سارة بالقوات امل�سلحة هو قانوني ًا ع�سو يف الهيئة القومية لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية
(وكذلك �سركة االت�ساالت الر�سمية يف البالد «امل�سرية لالت�ساالت»).
تو�سح الهيئة العامة للتنمية ال�سناعية كال من امتداد النفوذ الذي تتمتع به جمهورية ال�سباط عندما
يراأ�س اأحدهم هيئة حكومية تعمل كمحور هام لهيئات اأخرى .فقد خ�سعت الهيئة العامة للتنمية ال�سناعية
ل�سابط متقاعد الأول مرة يف عام  ،2011وقبل ذلك كان يراأ�سها دائ ًما مدير �سابق يف الهيئة الهند�سية
اأو اإدارة املياه التابعتني للقوات امل�سلحة .اإن اللواء الذي �سغل هذا املن�سب يف عام  ،2016هو بف�سل ذلك
اأي�س ًا ع�سو جمل�س اإدارة ٍّ
كل من الهيئة العربية للت�سنيع ،واملركز الوطني لتخطيط ا�ستخدامات اأرا�سي
الدولة ،ومركز حتديث ال�سناعة ،والهيئة العامة لتنفيذ امل�سروعات ال�سناعية والتعدينية ،و�سركة اأبو
قري لالأ�سمدة ،والهيئة امل�سرية العامة للموا�سفات واجلودة ،والهيئة العامة للمناطق االقت�سادية ،وهيئة
كهرباء الريف ،واملنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتعدين ،وهيئة املواد النووية ،وجهاز �سوؤون البيئة،
33
ومركز بحو وتطوير الفل ّزات.
ُيع ّد قطاع املالحة البحرية خري مثال على اإظهار الكيفية التي تع ّمقت وتو�سعت فيها جمهورية ال�سباط.
ياأتي يف مقدمة ذلك اإحكام القب�سة امل�ستمرة على هيئة قناة ال�سوي�س ،وهي واحدة من اأهم م�سادر م�سر
للعمالت االأجنبية .فقد تراأ�س �سباط القوات امل�سلحة هذه الهيئة على نحو متوا�سل منذ عام ،1964
كما اأن العديد من قادة �سالح البحرية ال�سابقني ي�سغلون حالي ًا منا�سب نواب رئي�س الهيئة .واحلال اأن
�سباط البحرية �سيطروا لعقود على  29مينا ًء م�سري ًا من اأ�سل  43ميناء مرفاأ متخ�س�س (للتجارة،
والتعدين ،والنفط ،وال�سياحة ،و�سيد ال�سمك) ،كما هيمنوا على العديد من ال�سركات والوكاالت البحرية
امل ُتخ�س�سة (وهذا ما �سنتطرق اإليه يف الق�سم التايل) .هذا التمو�سع �سمح جلمهورية ال�سباط بالتمدد
االأفقي نحو هيئات على غرار االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،وهي منظمة
م�سرتكة بني احلكومات العربية ،ومعها مركز االأبحا واال�ست�سارات التابع لها .فاإن  17من اأ�سل 28
ع�سو ًا يف جمل�س اإدارة االأكادميية هم �سباط بحريون يراأ�سون الهيئات العامة وال�سركات البحرية 34.ومن
ناحية ثانية ،يراأ�س متقاعد ع�سكري بحري االحتاد العربي لغرف املالحة ،الذي ا ّأ�س�سه جمل�س الوحدة
االقت�سادية العربية التابع للجامعة العربية .بيد اأن اإدارة قطاع النقل البحري يف م�سر كانت بائ�سة اإىل
درجة اأن املنظمة البحرية الدولية التابعة لالأ املتحدة و�سعتها على الالئحة ال�سوداء يف عام ،2010
35
تفح�س �سالمة و�سيانة ال�سفن والع ّبارات.
ُم�سرية اإىل الف�ساد املتف�سي الذي ي ؤوثّر على عمليات ّ
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ً
ف�سال عن ذلك ،يرتافق ح�سور متقاعدي القوات امل�سلحة يف منا�سب قيادية داخل الهيئات احلكومية مع
انت�سار جمهورية ال�سباط ب�سكل اأو�سع يف كافة اأرجاء االإدارات البريوقراطية التي يراأ�سونها .على �سبيل
املثال ،ت�سمنت الئحة غري كاملة ن�سرتها اأجهزة االإعالم خالل عام  2016لعدد اللواءات يف وزارة النقل:
اأربعة م�ست�سارين للوزير ،ورئي�س وم�ست�سار يف قطاع النقل البحري ،مدير االإدارة العامة للمرا�سم ،مدير
االإدارة املركزية للديوان العام ،مدير وثالثة اأع�ساء يف مركز االأزمات ،رئي�س هيئة ال�سكك احلديد،
رئي�س ونائب رئي�س يف االإدارة املركزية لل�سوؤون االإدارية ،رئي�س االإدارة املركزية للمن�ساآت واملحطات،
م�ساعد رئي�س لهيئة االأمال واالإعالنات يف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي ،رئي�س قطاع
التنفيذ واملناطق ،رئي�س قطاع احلركة ،رئي�س االإدارة املركزية لل�سوؤون االإدارية للموان الربية واجلافة،
رئي�س الهيئة امل�سرية ل�سالمة املالحة البحرية ،رئي�س قطاع املنائر يف هيئة ال�سالمة البحرية ،وم�ست�سار
�سوؤون املوان واملنائر يف قطاع النقل البحري 36.اأما الوزارة نف�سها فكانت يف الفرتة بني  2015و2016
برئا�سة لواء متقاعد من القوات امل�سلحة ،والذي �سبق له اأن تراأ�س الهيئة العامة للطرق والنقل الربي يف
.2015-2014
عسكرة الحكم المحلي

تتواجد هذه االأمناط نف�سها يف احلكم املحلي ،الذي يت�سمن حت ًما اأكرب متركز للع�سكريني -
البريوقراطيني تقريب ًا ،عل ًما اأن لي�س لديهم �سيطرة ح�سرية ،حيث اإن احلكومة املحلية هي اأي�س ًا
مزودة بكثافة من قبل �سباط ال�سرطة واالأمن ال�سابقني ،ما يولِّد ،ما يطلق عليه روبرت �سربينغبورغ،
االحتكار الثنائي على ال�سيطرة 37.وياأتي دمج متقاعدي القوات امل�سلحة امل�سرية يف احلكم املحلي
على ٍ
وا�سع للغاية ،ليوحي بقوة باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية موجودة يف جميع اأنحاء الف�ساء العام يف
نطاق ٍ
م�سر .هنا االآن  27حمافظة كانت مق�سمة يف عام
م�سجلة
 2002اإىل ً 166
مركزا و 200منطقة ح�سرية ّ
وي تي دمج متقاعد ي القوات
كمدن ،تليها مئات من االأحياء املدينية و4617
قرية (بينها  920بحجم يتيح لها جمل�سها املحلي
المسلحة المصرية في الحكم
اخلا�س) .ويتم تعيني امل�سوؤولني يف كل م�ستويات
المحلي عل نطاق واس للغاية
احلكم املحلي باالأمر التنفيذي منذ ال�ستينيات يف
ليو ي بقوة ب ن المؤسسة
القرن املا�سي املحافظون من ق َبل الرئي�س ،وروؤ�ساء
العسكرية موجودة في جمي
املراكز واملدن من جانب رئي�س احلكومة ،وهلم جرا
 االأمر الذي جعل هذا القطاع احلكومي م�سد ًراأنحاء ال ضاء العا في مصر.
38
املي�سرة ملتقاعدي القوات امل�سلحة.
مثالي ًا للمنا�سب ّ
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وقد و�سل عدد املحافظني املتح ّدرين من القوات امل�سلحة اإىل اأدنى م�ستوياته يف اأواخر عهد ال�سادات يف
عام  ،1980حيث بلغ  20يف املئة ،لكنه ما لبث اأن ارتفع اإىل ما بني  50اإىل  80يف املئة على نحو متوا�سل
منذ الت�سعينيات ،مع هبوط حاد ولكن موؤقت يف عهد مر�سي يف الفرتة  .2013-2012ومنذ اال�ستيالء
الع�سكري على احلكم يف متوز/يوليو  ،2013عاد هذا النمط اإىل التزايد ،حيث تعيني  17من اأ�سل 27
حمافظ ًا يف ت�سرين الثاين/نوفمرب جاءوا من القوات امل�سلحة (واثنني من لواءات ال�سرطة) ،اأي مبعدالت
اأعلى مما كانت عليه يف حقبة مبار  ،التي كانت عالية يف االأ�سا�س .وكان قد االحتفا بهذه االأعداد
خالل جولة التعيينات الرئي�سة التالية التي اأعلنت يف اآب/اأغ�سط�س .2018
وعلى الرغم من اأهمية عدد املحافظني ،اإال اأنه يح ّول االنتباه عن احلقيقة االأك اأهمية املتمثلة يف احتالل
املتقاعدين الع�سكريني ن�سبة اأكرب يف املنا�سب التابعة للحكم املحلي ،ومنها :نائب املحاف  ،مدير مكتب
املحاف  ،االأمني العام وم�ساعد االأمني العام للمجل�س املحلي للمحافظة ،وكذلك م�ساعدون وم�ست�سارون
للمحاف يف مروحة وا�سعة من املجاالت التخ�س�سية .وهذا املنحى يتكرر على امل�ستويات االإدارية االأدنى
للمراكز ،واملدن ،واالأحياء ،والقرى 39.عالو ًة على ذلك ،لكل حمافظة مع توابعها من مراكز ومدن مديروها
اخلا�سون يف جماالت التخطيط ،واالأمال  ،واملالية ،وامل�ساريع وال�سوؤون الفنية والهند�سية ،الذين يديرون
االإدارات اخلدمية ،وفروع �سركات املرافق ،وكيانات حكومية اأخرى .هوؤالء امل�سوؤولون ي�ستن�سخون اأو
ي�سرفون على ن�ساطات االإدارات احلكومية يف جماالت اخلدمات االجتماعية ،وال�سحية ،والتعليمية ،ويف
الرعاية والتنمية ،ويحددون يف كثري من االأحيان
كيف �ستنفق موازنات تلك االإدارات حملي ًا .كما
يراأ�س متقاعدو القوات امل�سلحة االإدارات املركزية
تشج
إن التغطية ا عالمية البار ة
ّ
يف وزارة التنمية املحلية ،مثل هيئات تنمية
المواطنين عل إسبا ال ضل
القرى واحل َرف.
يقدمها الحكم
في الخدمات التي
ّ

ت�سجع املواطنني
المحلي عل القوات المسلحة .اإن التغطية االإعالمية البارزة ّ
على اإ�سباغ الف�سل يف اخلدمات التي يق ّدمها
احلكم املحلي على القوات امل�سلحة .لكن االأقل
و�سوح ًا هنا هو االقت�ساد املوازي الذي يديره الروؤ�ساء املحليون يف اإدارتي البيئة واجليولوجيا وباقي
اخلدمات االإدارية ،الذين ي�ستغلون �سيطرتهم على اإجراءات الت�سجيل ومنح الرخ�س لرجال االأعمال،
واملنظمات غري احلكومية ،واملحاجر ،واملناجم ،وغريها ،القتنا�س مداخيل غري قانونية من ر�سى
وعمليات ابتزاز .وهذا وا�سح يف التقارير التي ت�سري اإىل اأن الف�ساد يف موؤ�س�سات الدولة يبلغ ذراه يف
احلكم املحلي 40.وهذه االأمناط جل ّية ووا�سحة على وجه اخل�سو�س يف املحافظات التي ُيعترب اأنها توؤثر
على االأمن القومي مثل �سيناء ،التي يتمركز فيها متقاعدو القوات امل�سلحة بكثافة ،وكذلك يف مناطق
املوارد املعدنية واال�ستثمارات احلكومية.
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يك�سف احلكم املحلي عن مدى تداخل وت�سابك خمتلف اأجزاء االقت�ساد الع�سكري غري الر�سمي .فتوزيع
املحافظات ي ّتبع منط ًا وا�سح ًا ،حيث قادة املناطق الع�سكرية ال�سابقون (الذين ياأتون من القوات الربية،
اأي اجلي�س) يت�سلمون عادة رئا�سة حمافظة القاهرة (اأو مناطقها الفرعية االأربع) ،وال�سوي�س ،وحمافظة
�سيناء ،على �سبيل املثال ،فيما البحرية تاأخذ عاد ًة املحافظات ال�ساحلية ،وحتكم القوات الربية اأو اإدارة
املخابرات احلربية واال�ستطالع املناطق الداخلية اأو احلدودية احل�سا�سة كمنطقة ال�سعيد .هذا التوزيع
يرتافق مع خريطة االأ�سغال العامة والن�ساطات وامل�ساريع االقت�سادية التي تقوم بها جهات ع�سكرية ر�سمية
جنب ًا اإىل جنب مع زمالئهم الع�سكريني غري الر�سميني يف الهيئات احلكوميةً .
ف�سال عن ذلك ،ي�ستثمر
اجلميع بكثافة يف بناء الطرق ال�سريعة وتوابعها من بنى حتتية وخدمات تتعلق مبناطق التمركز هذه.
يتم اختيار املحافظني من بني �سباط القوات امل�سلحة االأك والء وفعالية يف خدمة ال�سلطة الرئا�سية،
ولهذا ال�سبب يتنقلون با�ستمرار بني مواقع االقت�ساد الع�سكري غري الر�سمي .ويكفي هنا مثاالن حديثان
على ذلك :االأول هو اللواء عمرو عبد املنعم الذي كان مدير هيئة الت�سليح ،ثم مدير مكتب امل�سرتيات
عاما ملجل�س الوزراء غداة اال�ستيالء الع�سكري
الع�سكرية يف وا�سنطن خالل حكم مبار  ،واأ�سبح اأمينًا ً
على احلكم يف متوز/يوليو  ،2013وبعدها ُع ِّني نائب وزير يف  ،2014واأخ ًريا اأ�سبح حماف القليوبية
يف اأيلول�/سبتمرب  41.2016واملثل الثاين هو اللواء عاطف عبد احلميد م�سطفى الذي اأ�سبح حمافظ ًا
للقاهرة يف العام نف�سه ،وتراأ�س �سابقًا جمل�س اإدارة �سركة م�سر للطريان لل�سيانة واالأعمال الفنية
42
وكذلك ال�سركة القاب�سة مل�سر للطريان من  2002وحتى .2008
ب ّرر وزير التنمية املحلية يف العام  2016اأحمد زكي بدر االعتماد الكثيف على ال�سباط بالقول اإن «النا�س
تعد ُتقبل على من�سب املحاف وال حتبه ،الأن اأعباءه كثرية ومن دون اأي مقابل .كما اأن املر�سحني
الكفوؤين اأ�سبحوا يحجمون عن هذه املنا�سب» 43.ويف خطوة بدا اأنها توؤكد هذه النقطة ،جاء  19من 93
من املر�سحني رفيعي امل�ستوى يف مناف�سة لتعيني «قادة ممتازين» يف الوزارة يف متوز/يوليو من القوات
خلف بدر يف التعديل الوزاري الذي جرى يف �سباط/فرباير
امل�سلحة وحدها 44.ومن �سخرية القدر اأن من َ
 2018كان اللواء املتقاعد اأبو بكر اجلندي الذي كان قد تراأ�س اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء
منذ عام  .2005كان اأول عمل قام به اجلندي هو ت�سكيل هيئة جديدة هي الهيئة العليا لتنمية جنوب
�سعيد م�سر ،والتي �سيمثّل يف جمل�س مديريها كل من وزارة الدفاع ووزارة االإنتاج احلربي بحكم القانون،
45
باالإ�سافة اإىل و�سع اأحد متقاعدي القوات امل�سلحة يف من�سب رئي�س جمل�س اإدارتها.
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التغلغل في الشركات المملوكة للدولة
ي�سكّل متدد جمهورية ال�سباط يف ال�سركات االقت�سادية التابعة للدولة ،املك ّون الرئي�س الثاين يف االقت�ساد
الع�سكري غري الر�سمي .ومثل الكثري من اجلوانب االأخرى لالقت�ساد الع�سكري ،هذا اأي�س ًا له جذوره من
عهد عبد النا�سر .لكن برنامج االإ�سالح االقت�سادي والت�سحيح الهيكلي احلكومي للعام  1991هو الذي
وفّر ملتقاعدي القوات امل�سلحة الفر�س التجارية االأك �سخا ًء ،والتي يتوانوا حلظة عن اغتنامها.
هذا اإ�سافة اإىل اأن اخل�سخ�سة تزامنت مع تبووؤ طنطاوي من�سب وزير الدفاع ،ما اأطلق العنان اأك
لتطبيق اآلية الوالء .وبديهي بعد ذلك اأن يكون التوزيع القطاعي ملتقاعدي القوات امل�سلحة يف االإدارات
البريوقراطية املدنية الذي تطرقنا اإليه يف ال�سفحات ال�سابقة ،ويف �سركات القطاع العام ،متماثلني
متاما يف كال املرحلتني.
ً
وكما الح العا ال�سيا�سي جمال �سليم ،كان �سلك �سباط القوات امل�سلحة «املعرب االأ�سا�سي اإىل املنا�سب
احلكومية العليا منذ حقبة عبد النا�سر» ،وهذا ي�سمل رئا�سة �سركات القطاع العام 46.واأ�سافت خبرية
االقت�ساد ال�سيا�سي �سامية �سعيد اأن متديد االإدارة االأمنية امل�سرية لت�سمل �سوريا خالل فرتة الوحدة
ق�سرية االأجل بني البلدين ( )1961-1958اإىل جانب التدخل الع�سكري امل�سري يف اليمن (-1963
 )1967عمل على تعزيز دمج البريوقراطية الع�سكرية يف جمموعة وا�سعة من االأن�سطة التجارية ،كما فعل
عامر عندما تراأ�س املجل�س االأعلى للموؤ�س�سات العامة ذات الطابع االقت�سادي اعتبا ًرا من ني�سان/اأبريل
47
 1961اإىل ما بعد ذلك.
وقد �سمح التحرير التدريجي لالقت�ساد امل�سري بدء ًا من منت�سف ال�سبعينيات بتو�سيع دائرة وجماالت
توظيف متقاعدي القوات امل�سلحة ،من خالل ال�سماح بتاأ�سي�س ما يقدر بنحو  240م�سروع ًا م�سرتك ًا بني
�سركات حملية واأجنبية خا�سة 48.وكما ناق�س روبرت �سربينغبورغ وكليمنت مور هرني ،كان ال�سادات قد
قام بتعوي�س املوؤ�س�سة الع�سكرية عن «فقدانها ال�سكلي لل�سلطة و�سماحها باإعادة تاأهيل النظام ال�سيا�سي
املدين» من خالل توفري «رعاية زبائنية م�ستمدة من عمليات اقت�سادية �سبه خم�سخ�سة ،والتي
و�سع الكثري منها حتت اأمرة ع�سكرية» وبو�سائل مثل «اإن�ساء طرق للتحكم عن بعد متر عرب االقت�ساد
ال�سيا�سي» 49.بينما تعطي القائمة اجلزئية التي اأعدتها �سعيد �سعو ًرا بتنوع ال�سركات والقطاعات التي
�سغل فيها املتقاعدون الع�سكريون منا�سب عليا اأو كان لديهم ح�س�س كبرية فيها :بنك النيل وبنك الدلتا
الدويل املُن�ساآن حدي ًثا ،وواردات التبغ ،واال�ستثمار العقاري ،ولوازم البناء ،والطباعة والن�سر ،ووكالة
�سيارات «بيجو» ،واملالحة البحرية وال�سحن ،واإنتاج الغرانيت والرخام ،والبناء ،والقرطا�سية ،واالأحذية،
واحلفا على املواقع الثقافية 50.كما قامت ال�سركات الكربى اململوكة للدولة مثل �سركة «املقاولون العرب»
بتوظيف «ع�سرات اللواءات بع�سرة اأ�سعاف رواتبهم ال�سابقة» ،وكانت هذه االأخرية دائ ًما ً
مقاوال فرعيا
51
للم�ساريع التي تديرها وزارة الدفاع منذ ذلك احلني.
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اأعطى اإطالق عملية اخل�سخ�سة يف عام  1991دفعة كبرية لهذا اجلزء من االقت�ساد الع�سكري غري
الر�سمي .ج ّمع برنامج االإ�سالح االقت�سادي والت�سحيح الهيكلي ،الذي اأُ ِّعد مب�ساعدة �سندوق النقد
الدويل والبنك الدويل� 314 ،سركة متلكها الدولة يف قطاعات �سناعية وجتارية يف اإطار� 27سركة
موجهة نحو ال�سوق 52.وي�سار اإىل اأنه يف ذلك الوقت ،كانت ال�سركات
قاب�سة وو�سعها حتت اإ�سراف اإدارة ّ
واملوؤ�س�سات العامة تنتج قرابة الع�سرة يف املائة من اإجمايل النا املحلي وتوظف حوايل �ستة يف املائة من
القوة العاملة ،وهيمنت باالإ�سافة اإىل ذلك على قطاعي البنو والتاأمني 53.وقد ا�ستثنى قانون املوؤ�س�سات
العامة الرقم  203للعام  ،1991الذي ّ
نظم هذا الربنامج ،هذه املوؤ�س�سات من التق ّيد باالإجراءات املعهودة
املرعية يف منح عقود امل�سرتيات واالأ�سغال املطلوبة من الهيئات احلكومية .كما اأنها اأعطت جمال�س
املديرين حق منح املوظفني – واأنف�سهم  -الرواتب واملزايا واملعا�سات التقاعدية التناف�سية ،واأي�س ًا
املكافاآت اال�ستن�سابية ،ما و�سعهم على قدم امل�ساواة مع �سركات القطاع اخلا�س .فباخت�سار ،لقد ُحررت
ال�سركات العامة يف م�سر من القيود التي فُر�ست
عليها �سابقًا ك�سركات م�ساهمة ا�سمية ت�سكيلها
مبوجب القانون  97لعام  ،1983وبات يتم التعامل
سبق لقانون في عا 1980
معها مثل ال�سركات اخلا�سة من جميع النواحي
ميزانيات شركات
أن و
54
(ما يوجد ما ين�س على خالف ذلك).

القطاع العا خار نطاق ميزانية

الدولة ،عل

الر م من أن

احلا�سم هنا هو اأن القانون الرقم  203ط ّبق لي�س
فقط على ال�سركات املُر�سّ حة للخ�سخ�سة ،بل
تمول
هذ األخيرة هي التي
ّ
اأي�س ًا على ال�سركات التي تزل يف ح�سن امللكية
عجو اتها الصافية ،لكن بات
العامة .وكما الح املدير ال�سابق لدائرة م�سر
ب مكانها ا ن خصخصة أربا ها
يف البنك الدويل خالد اإكرام ،ي�سع هذا القانون
فيما يتم ت ميم الخسائر.
ن�ساطات القطاع العام «على قدم امل�ساواة تقريب ًا
مع ال�سركات اخلا�سة يف جمال ال�سيا�سات االإدارية
واملالية والتوظيف» 55.وقد اأ�سفر ذلك عن فُر�س ال
�سابق لها ملديري هذه ال�سركات .و�سبق لقانون يف عام  1980اأن و�سع ميزانيات �سركات القطاع العام
خارج نطاق ميزانية الدولة ،على الرغم من اأن هذه االأخرية هي التي مت ّول عجوزاتها ال�سافية ،لكن
بات باإمكانها االآن خ�سخ�سة اأرباحها فيما يتم تاأميم اخل�سائر 56.وهذا بالطبع �سحب نف�سه اأي�س ًا على
االقت�ساد الع�سكري.
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االستجابة العسكرية

بيد اأن اال�ستجابة الع�سكرية لعملية اخل�سخ�سة كانت متناق�سة .فمن جهة ،انت�سب �سدها دعاة
االقت�ساد الوطني الذين عار�سوا بيع ما يعتربونه موؤ�س�سات ناجحة تابعة للدولة .ويتذكّر اأحد زمالء
طنطاوي يف جمل�س الوزراء اأن هذا االأخري �سغط بقوة على وجه اخل�سو�س ملنع بيع م�سارف كربى
مثل بنك القاهرة وبنك االإ�سكندرية خالل املوجة الكربى الثانية من اخل�سخ�سة يف  ،2009-2004لكن
مبار اأحبط م�ساعيه هذه 57.ووفق لواء �سابق ،كانت �سركات القطاع العام  -مبا يف ذلك الع�سكرية منها
 تعتمد على االقرتا�س من امل�سارف التابعة للدولة لدفع رواتب موظفيها ،ما اأدى اإىل تراكم الديونالهالكة 58.واأظهرت برقية ُم�سربة يف عام  2008اأن ال�سفارة االأمريكية يف القاهرة كانت تعتقد اأي�س ًا «اأن
الع�سكر يعتربون جهود ]احلكومة امل�سرية] للخ�سخ�سة مبثابة تهديد ملوقعهم االقت�سادي ،وهم بالتايل
59
يعار�سون االإ�سالحات االقت�سادية».
لكن املوؤ�س�سة الع�سكرية عار�ست اخل�سخ�سة كذلك الأن امل�سرتين غالب ًا ما اأرادوا بب�ساطة جتريد
�سركات القطاع العام ال�سابقة من اأ�سولها ،خا�سة االأرا�سي ،وهددت اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي
من خالل �سرف العمال .مثل هذا القلق كان مرب ًرا ،حيث اإن العمالة انخف�ست ً
فعال بنحو  75يف املئة
يف ال�سركات املخ�سخ�سة 60.والواقع اأن املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة اأ�سارت ،بعد اإطاحة مبار  ،اإىل
موقفها ال�سابق كدليل على اأنها كانت تدافع عن امل�سلحة الوطنية ،حتى قبل اأن ترف�س اأوامره با�ستخدام
القوة �سد املتظاهرين خالل الربيع العربي عام .2011
ومن جهة اأخرى ،ا�ستفادت جمهورية ال�سباط من برنامج االإ�سالح االقت�سادي والت�سحيح الهيكلي
ب�سكل كبري ،بعد اأن متتع متقاعدو القوات امل�سلحة بزيادات هائلة يف مداخيلهم من خالل التعيني يف
�سركات القطاع العام� ،سواء اأكانت خم�سخ�سة اأم ال .وقد اأكد وزير �سابق ،ا�ستنا ًدا اإىل مناق�سة يف عام
 2011مع �سباط ع�سكريني كانوا ال يزالون يف اخلدمة ،اأن قادة هيئة االأركان ونوابهم من خمتلف فروع
القوات امل�سلحة يتطلعون ،فور تقاعدهم ،اإىل احل�سول على رواتب �سهرية تبلغ مليون جنيه م�سري (168
األف دوالر اآنذا ) لقاء اإدارتهم ال�سركات التي متلكها الدولة 61.كما ميكنهم اأي�س ًا اأن يكونوا اأع�ساء يف
جمل�س اإدارة �سركة اأو اأك من �سركات القطاع العام وهم ما زالوا يف اخلدمة ،فيتلقون رواتب تراوح بني
 250و 500األف جنيه ( 84-42األف دوالر).
هذا «الف�ساد املُما َأ�س�س» ،على حد تعبري هذا الوزير� ،سكل ذروة اآلية الوالء .ووفقًا الأحد معار�سي
احلكومة ،كان روؤ�ساء اخلم�س وخم�سني �سركة من اأكرب ال�سركات يف م�سر ،والتي ا ّدعى اأنها ت�سيطر مع ًا
على ثلث اقت�ساد البالد ،من متقاعدي القوات امل�سلحة يف عام  62.2014قد يكون ثمة مبالغات كبرية يف
كال الرقمني ،ولكن فيهما بع�س احلقيقة اأي�س ًا .اإذ اإن ال�سباط املتقاعدين متو�سعوا ب�سكل جيد اأي�س ًا
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لال�ستفادة من بيع االأ�سهم يف �سركات قطاع عام خمتارة عرب ترتيبات م�سبقة (ولي�س من خالل مزاد
علني مفتوح) .وقد ا�ستحوذت وزارة الدفاع على  75يف املئة من �سركة الن�سر للخدمات وال�سيانة ،على
63
�سبيل املثال ،وكانت اليد العليا فيها للمتقاعدين الع�سكريني.
االرتباطات السياسية ودولة رأسمالية المحاسي

اعتمد منط التغلغل يف �سركات القطاع العام التي جرى خ�سخ�ستها ب�سكل كثيف على االرتباطات
ال�سيا�سية .كما اأنه ك�سف اأي�س ًا عن مدى ت�س ّبث راأ�سمالية الدولة يف م�سر ،حيث متكّن النظام اأن ياأخذ
ن�سيبه من الكعكة بل واأن اأكلها اأي�س ًا ،كما الح روبرت �سربينغبورغ وكليمنت مور هرني ،اإذ يدير
منط راأ�سمالية املحا�سيب بينما ُيظهر نف�سه وكاأنه ملتزم باإجماع وا�سنطن املوؤيد ل�سيا�سات اقت�ساد
64
ال�سوق احلر.
فطيلة نحو عقدين من الزمن ،كان ال�سيا�سيون ورجال االأعمال املق ّربون من مبار اأو جنله االأكرب
جمال يقطفون ح�سة االأ�سد مما خ�سخ�سته �سواء جزئي ًا اأو كلي ًا يف االقت�ساد ،وكان العديد منهم
اأع�ساء يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم .ووفقًا للخرباء االقت�ساديني دارون عا�سم اأوغلو،
وطارق ح�سن ،واأحمد طحون ،يكن هنا تقاطع بني ال�سركات املرتبطة باحلزب الوطني الدميقراطي
وبني ال�سركات الع�سكرية ،عل ًما اأن ال�سركات املرتبطة باحلزب الوطني الدميقراطي كانت قيمتها اأك
تغري احلظو ال�سيا�سية يف اأعقاب عام 2011
بنحو ع�سرة اأ�سعاف من ال�سركات الع�سكرية 65.بيد اأن ّ
قلب ال�سورة ،حيث قامت ال�سركات على جناح ال�سرعة بتغيري جمال�س اإداراتها «كي ت�سم ممثلني عن
املجموعة التي و�سلت اإىل ال�سلطة خالل كل مرحلة من مراحل الربيع العربي يف م�سر» ،وخا�سة من
القوات امل�سلحة .فحد «هبوط حاد يف ربحية ال�سركات املرتبطة بالقوات امل�سلحة» خالل العمر الق�سري
الإدارة مر�سي ،اأعقبتها «زيادة وا�سحة يف عدد ال�سباط يف جمال�س االإدارات بعد عام  66.»2013عالوة
على ذلك ،كانت � 12سركة قطاع عام قاب�سة لديها �سباط يف جمال�س اإدارتها ت�ستحوذ على � 33سركة من
امل�سجلة يف �سوق االأوراق املالية يف عام  ،2013اأو كان لديها اأ�سهم فيها ،وفق اإح�ساء
اأ�سل ال � 177سركة ّ
67
اأوغلو وح�سن وطحون.
اجلدير باملالحظة هنا اأن التوزيع القطاعي ل�سركات القطاع العام املرتبط باجلهات الع�سكرية يتطابق
مع باقي االقت�ساد الع�سكري على نحو كامل تقري ًبا .ف�سركات القطاع العام هذه ،مثلها مثل ال�سركات
الع�سكرية امل�سجلّة والهيئات العامة التي لديها ارتباطات ع�سكرية ،ترتكّز اأ�سا�س ًا يف قطاعي النقل
البحري واجلوي ( 43يف جماالت االإدارة ،واخلدمات ،وال�سحن والتخلي�س ،و�سركات التخزين) ،ويف
البنى التحتية والنقل (� 31سركة ،كلها ماعدا اثنتني ملكية عامة بالكامل) .ولهذه ال�سركات اأي�س ًا اأدوار
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كربى يف ال�سناعات الكيماوية وتلك املتعلّقة بالبرتول ويف املن�سوجات (� 14سركة) ،ومتوين تخزين
املواد الغذائية ( ،)14واملقاوالت واالإن�ساءات ( ،)11وال�سياحة ( ،)9والطاقة ( ،5مبا يف ذلك ال�سركات
املتعلّقة بالنقل واخلدمات) والعقارات وال�سيارات والتجارة ( .)7وت�ستند هذه االأرقام اإىل م�سح اأُجري
لهذا التقرير اأظهر وجود � 137سركة قطاع عام لها ارتباطات ع�سكرية يف عام  .2016كما ك�سف م�سح
حمد عن حدو تراجع طفيف ،اإال اأن متقاعدي القوات امل�سلحة ما زالوا يراأ�سون جمال�س اإدارة 128
من اأ�سل � 374سركة ،اأو هم اأع�ساء فيها ،اأي بن�سبة  35يف املئة .والن�سبة نف�سها �سحيحة اأي�س ًا يف
ال�سركات التي جرت خ�سخ�ستها (جزئي ًا اأو كلي ًا) كما يف تلك التي كانت التزال يف حيازة امللكية العامة
68
يف اأيار/مايو .2018
اأ ّدت فوائد االإدارة املوجهة نحو اقت�ساديات ال�سوق احلر ،خا�سة منها التح ّول اإىل قواعد اأك ليربالية
يف ما يخ�س اإ�سدار العقود وتقد احلوافز املالية للمديرين على قدم امل�ساواة مع القطاع اخلا�س ،اإىل
حدو ا�ستجابة موازية .فمع اأنه تتم خ�سخ�سة الهيئات العامة مبوجب القانون رقم  203لعام ،1991
وبالتايل ظلت خا�سعة ملعدالت الرواتب احلكومية االعتيادية ،قام مديرو بع�س هذه الهيئات باملطالبة
بتحويل هيئاتهم اإىل �سركات قاب�سة اأو فرعية .وقد اأقّر هذا الطلب يف حاالت اخلطوط اجلوية الوطنية
(م�سر للطريان) ،ويف الهيئات العامة للمطارات الرئي�سة ،ويف كل موؤ�س�سات الطريان املدين تقري ًبا ،التي
�سغطت كلها بقوة الإجراء هذا التح ّول .لكن القطاع البحري يحذُ حذوه ،غالب ًا ب�سبب �سعف حيويته
التجارية .وقد الح �سفيان العي�سى ،وهو م�ست�سار للبنك الدويل ،اأن العديد من مدراء القطاع العام
«ا�ستخدموا مداخلهم اإىل االأموال العامة وال�سبكات لتاأ�سي�س �سركاتهم اخلا�سة اأو �سراء» �سركات اأخرى
69
بالتو�سع والتنويع.
مملوكة للدولة ،ما �سمح
ّ
وفّر التوغل يف ال�سركات التابعة للدولة جلمهورية
ال�سباط املداخل اإىل �سطر كبري من االقت�ساد
قدم الخصخصة ألطرا
ّ
متن ذة كجمهورية الضباط الوطني ،بغ�س النظر عن اخل�سخ�سة .وكانت
هذه العملية قد تباطاأت بحدة بعد عام ،2008
يادات كبر في الروات والمزايا
عل ًما اأن � 382سركة كان قد خ�سخ�ستها حتى
األخر  ،فيما أخ
عن األن ار ذلك الوقت  -ثلثها بالكامل -وجرت ت�سفية ب�سع
استمرار الممارسات االقتصادية ع�سرات اأخرى بحلول عام � .2014ساهمت �سركات
السي ة وانعدا ال عالية .القطاع العام بنحو  37يف املئة من النا املحلي
االإجمايل يف ثمانينيات القرن املا�سي ،وح�سدت
 55يف املئة من النا ال�سناعي و�سيطرت على
اأك من  80يف املئة من التجارة اخلارجية وزهاء  90يف املئة من قطاعي التاأمني وامل�سارف 70.لكن
حتى بعد التجريد ونقل االأ�سول ،ال يزال ما ي�سنّف «قطاع االأعمال العام» ي�سيطر على �سطر وازن من
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ي�سخم جماالت الف�ساد واملح�سوبيات .على �سبيل املثال ،الحظت
االقت�ساد ،االأمر الذي ُيد وحتى ّ
حت�سن اأداء ال�سركات التي متت خ�سخ�ستها بالكامل ،اإال اأن ال�سركات
مد ّونة للبنك الدويل اأنه فيما ّ
املُخ�سخ�سة جزئي ًا ُتظهر حت�سنًا ،اأ�سا�س ًا الأنه حتد فيها تغيريات يف االإدارة 71.بكلمات اأخرى،
ق ّدمت اخل�سخ�سة الأطراف متنفذة ،كجمهورية ال�سباط ،زيادات كربى يف الرواتب واملزايا االأخرى،
فيما اأخفت عن االأنظار ا�ستمرار املمار�سات االقت�سادية ال�سيئة وانعدام الفعالية.
يجادل الباحث امل�سري حممد عبد ال�سالم ،يف ما يتعلق بقطاع الطاقة ،اأن تاأ�سي�س �سركات قطاع عام
جديدة تت�سابك �سالحياتها مع الهيئات العامة القائمة ا ً
أ�سال ،جعل من ال�سعب للغاية اإ�سدار اأحكام
ف�سلون
موثوقة عن اأدائها االقت�سادي ،ب�سبب الدعم الذي تتلقاه من هذه الهيئات .وقد ا�سرتى و�سطاء ُم ّ
منتوجات كالغاز باأ�سعار مدعومة ثم باعوها للم�ستهلكني باأرباح فاح�سة؛ هذا يف حني كان م�سوؤولو
ال�سركات منخرطني يف «الف�ساد املتف�سّ ي يف جماالت ا�ستك�ساف الغاز وعقود االإنتاج مع ال�سركات
االأجنبية» 72.وقد تكرر هذا النمط يف قطاعات اأخرى «حيث ت�ستخدم القرو�س التف�سيلية ،وتقديرات
تقل عن اأ�سعار ال�سوق لقيمة اأ�سول الدولة ،عالوة على و�سائل �سائعة اأخرى ملكافاأة اأزالم النظام» ،كما
الحظت �سانا مار�سال 73.وهذا ي�ساعد على تف�سري ملاذا كانت �سركات القطاع العام القاب�سة التي اأُن�سئت
74
تتو�سع ً
ا ً
بدال من ذلك وت�سرتي املزيد من ال�سركات.
أ�سال بهدف موا�سلة العمل اإىل حني خ�سخ�ستهاّ ،
هذه الهياكل التحفيزية الفا�سدة �سكّلت �سلو كل االأطراف االقت�سادية ،و ت�س ّذ عنها جمهورية
ال�سباط� .سحيح اأن الناطقني با�سم وزارة الدفاع ُيطرون باإ�سراف ،وب�سكل دائب ،املهارات االإدارية
املتف ّوقة واخلربات اخلا�سة التي يتمتع بها �سباط القوات امل�سلحة ،لتربير التغلغل يف ن�ساطات القطاع
العام ،لكن ال�سحيح اأي�س ًا اأن �سجالتهم ت�سي بالعك�س يف معظم احلاالت .يف العادة ،كما يقول م�ست�سار
اأجنبي« ،حني تلتقي مبدراء �سركات اأو اأع�ساء يف جمل�س االإدارة ،يكونون لواءات متقاعدين ال يفقهون
�سيئ ًا عن القطاع الذي يعملون فيه» 75.واحلال اأن االأبحا التي اأُجريت من اأجل هذا التقرير تك�سف
عن منط ملحو يتمثّل يف تعيني مدنيني اأكفاء نوا ًبا لروؤ�ساء جمال�س اإدارة ال�سركات الع�سكريني بهدف
�سمان اإدارة ف ّعالة ،اأو �سم املتقاعدين الع�سكريني اإىل جمال�س االإدارة التي يراأ�سها مدنيون كي يتوفّر
مي�سرة من دون توكيلهم مبهام عملية ُتذكر.
لهوؤالء الع�سكريني منا�سب ورواتب ّ
ا قطاعيات التجارية العسكرية

على نحو مماثل ،برزت االإقطاعيات القطاعية يف قطاع االأعمال العام ،حيث ُي�سيطر ال�سباط ال�سابقون
الإدارة املياه يف القوات امل�سلحة ،على �سبيل املثال ،على  24فرع ًا من ال�سركة القاب�سة ملياه ال�سرب
وال�سرف ال�سحي .هذا يف حني ُيهيمن متقاعدو �سالح اجلو على �سركات الطريان على كل فروعها
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تقريب ًا ،على غرار املطارات االإقليمية و�سركات اخلدمات املرتبطة بهاً .
ف�سال عن ذلكُ ،تظهر الئحة غري
ر�سمية اأن املتقاعدين يتنقلون على نحو دائب من جمل�س اإدارة اإىل اآخر على امتداد قطاع االأعمال العام،
وغالب ًا اأي�س ًا يف الهيئات العامة والقومية ويف رئا�سة املحافظات ،ما يك ّر�س اآلية الوالء و ُيدميها وي�سكل
امتدا ًدا للنفوذ الع�سكري.
يوؤكد ا�ستعرا�س ع�سوائي ل�سركات القطاع العام املرتبطة باجلهات الع�سكرية ا َ
أمناط تغلغل �سبيهة بتلك
املوجودة يف الهيئات العامة .فالدخول الع�سكري على امل�ستويات االإدارية يوف ّر ً
جماال وا�سع ًا من التوظيف
جدا يف بع�س احلاالت،
ملتقاعدي القوات امل�سلحة يف امل�ستويات االأدنى اأي�س ًا  -وقد يكون هذا املجال وا�سع ًا ًّ
كما االأمر مع املجمعات اال�ستهالكية التابعة لل�سركة القاب�سة لل�سناعات الغذائية  -والتي لديها 4000
تعاونية يف اأنحاء البالد اأم مع تعاونيات االإن�ساءات واالإ�سكان التابعة لوزارة االإ�سكان 76.وتعطي �سركة
عامة كربى ،هي «ح�سن عالم للمقاوالت»� ،سور ًة عن مدى هذا املجال :اإذ يوؤكد منرب اإعالمي ٍ
معاد (تابع
77
متقاعدا يف عام  2016وحده.
جلماعة االإخوان امل�سلمني) اأن ال�سركة اأُرغمت على توظيف  60لوا ًء
ً
وكذلك فاإن �سركات القطاع العام التي لديها ارتباطات ع�سكرية ُت�سبه كث ًريا �سركات ال�سناعة احلربية
جلهة عدم كفاءاتها االقت�سادية و�سوء اإدائها املايل .وهذا يوؤث ّر على ال�سركات الكبرية وال�سغرية على حد
فتبني ً
مثال اأن �سركة القاهرة للع ّبارات والنقل البحري التي يراأ�سها منذ عام  2008لواء متقاعد
�سواءّ .
يف القوات امل�سلحة ،قد راكمت ديونًا و�سلت اإىل  80مليون جنيه (نحو  5،2ماليني دوالر) يف اأيار/مايو
ً
�سباطا متقاعدين اآنذا  78.وك�سفت جلنة حتقيق برملانية
 .2016وذُ كر اأن كل موظفيها اخلم�سني كانوا
يف الوقت نف�سه اأن �سركة االإ�سكندرية للتربيد ،التي ُ�سنِّفت للت�سفية يف عام  2002بعد تك ّبد خ�سائر بلغت
عاما ،فيما ال�سركة القاب�سة لل�سناعات الغذائية
 15،7مليون جنيه ،كانت التزال تعمل بعدها طيلة ً 14
التي تنتمي اإليها ،ف�سلت يف حت�سيل  455مليون جنيه تخلّف عن دفعها خمتلف املتعاقدين ،مبا يف ذلك
 285مليون جنيه من �سركات خا�سة ،االأمر الذي اأثار اال�ستباه بوجود احتيال 79.والواقع اأن رئي�س ال�سركة
80
القاب�سة ،وهو لواء متقاعد ،اع ُتقل ووجهت اإليه تهم ف�ساد يف اأيار/مايو .2018
الوا�سح اأن عمالقة قطاع االأعمال العام يبلوا بال ًء اأف�سل .على �سبيل املثال ،ق ّدر اجلهاز املركزي
للمحا�سبات اأن ال�سركتني القاب�سة مل�سر للطريان وللمطارات والطريان وفروعهما ،التي يهيمن عليهما
متقاعدو �سالح اجلو ،خ�سرتا  7،5مليارات جنيه ( نحو  1،19مليار دوالر) يف الفرتة بني ال�سنتني املاليتني
 2011-2010و 81.2014-2013ويف متوز/يوليو  ،2015ك�سف رئي�س ال�سركة امل�سرية للمالحة ،وهو لواء
بحري متقاعد ،النقاب عن اأن ثماين �سفن فقط بقيت من اأ�سطولها االأ�سلي الذي كان ي�سم � 70سفينة،
وباأنها مدينة بنحو  100مليون جنيه للتاأمني ،وال�سرائب ،والت�سليحات ،وقطع الغيار 82.كما اأرجاأت �سركة
املقاوالت الكربى ح�سن عالم دفع االأرباح املُ�ستحقة قانونًا للعمال ملدة � 17سه ًرا يف  2016-2015ب�سبب
املردود غري الكايف من امل�ساريع اجلديدة ،فيما اتهم العاملون فيها رئي�سها ،وهو لواء متقاعد من القوات
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امل�سلحة ،ببيع �ساحنات ال�سركة وتوظيف اأقاربه برواتب عالية 83.كانت �سركة ح�سن عالم واحدة فقط من
 13فرع ًا تابع ًا لل�سركة القاب�سة للت�سييد والتعمري التي اعتربت احلكومة اأنها يف حاجة اإىل م�ساعدة مالية
يف عام  .2015هذا اإ�سافة اإىل اأن عمالق اآخر يف قطاع املقاوالت ،هو �سركة املقاوالت امل�سرية «خمتار
84
اإبراهيم» ،وقعت يف دين قدره  350مليون جنيه.
ويف هذه االأثناء ،كانت �سركات قطاع االأعمال
العام ،مثلها مثل زميالتها يف ال�سناعة احلربية،
وفي هذ األ ناء ،كان شركات
تزهو بطريقة ا�ستعرا�سية باأنها حققت حت�سنًا
قطاع األعمال العا  ،مثلها مثل
باه ًرا يف نتائجها على الرغم من اأدائها ال�سعيف،
ميالتها في الصناعة الحربية،
وهذا يكن بفعل زيادات مثبتة يف م�ستوى الكفاءة
تزهو بطريقة استعرا ية ب نها
واالإنتاجية ،بل بف�سل اإعادة توجيه التمويل العام.
قق تحسنا باهرا بنتائجها عل
فعلى �سبيل املثال ،اعرتف رئي�س ال�سركة القاب�سة
للت�سييد والتعمري ،وهو لواء متقاعد من القوات
الر م من أدائها الضعيف ،وهذا
امل�سلحة ،يف عام  2014اأن االأداء كان �سعيف ًا،
لم يكن ب عل يادات مثبتة في
حيث كانت املبيعات الكل ّية مليار جنيه واالأرباح
مستو الك اءة وا نتاجية ،بل
 40مليون جنيه يف العام املايل الذي �سبق ذلك،
ب ضل إعادة توجيه التمويل العا .
واقرتح اإعادة هيكلة الفروع ذات االأداء ال�سعيف
اأو ت�سفيتها يف اإطار �سركة جديدة الإدارة االأ�سول
تعمل مع القطاع اخلا�س 85.لكن ً
بدال من ذلك،
قفزت املبيعات الكلية يف ال�سنة التالية اإىل �ستة مليارات جنيه مع اأرباح قدرها  480مليون جنيه ،وذلك
حني ح�سلت هذه ال�سركة القاب�سة على عقود حكومية بقيمة  18مليار جنيه للعمل مع الهيئة الهند�سية
86
للقوات امل�سلحة لتو�سيع قناة ال�سوي�س وتنفيذ خطة الطرق القومية.
ً
مماثال الإحدى ال�سركات الفرعية التي كانت تعاين من
كما حقق رئي�س ال�سركة القاب�سة انعطاف ًا مالي ًا
املتاعب املالية هي ال�سركة العربية لال�ست�سارات الهند�سية ،وذلك من خالل حتويلها اإىل موؤ�س�سة ا�ست�سارية
ح�سرية لل�سركات الفرعية االأخرى التابعة لل�سركة القاب�سة 87.وحقيقة اأن �سحيفة «االأهرام» اليومية
احلكومية و�سفت قرار معاقبة رئي�س ال�سركة العربية لال�ست�سارات الهند�سية ،وهو لواء متقاعد اآخر من
القوات امل�سلحة ،من خالل نقله اإىل �سركة اأ�سغر ،بكونه «اإبعادا» ،يك�سف بو�سوح كيف تعمل اآلية الوالء ،كما
88
�سلّط قرار النقل ال�سوء على التدوير املتوا�سل يف املواقع التي هي خ�سي�سة بارزة جلمهورية ال�سباط.
جتلّت املداورة عياني ًا يف لعبة الكرا�سي املو�سيقية التي مور�ست حني اعتقال رئي�س ال�سركة القاب�سة
لل�سناعات الغذائية ،وهو لواء متقاعد ،بتهم الف�ساد يف اأيار/مايو  .2018كان ّ
كل من نائبه والرئي�س
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اجلديد لل�سركة لواءين متقاعدين اأي�س ًا ،اأحدهما رئي�س �سابق لفرع ال�سركة القاب�سة ذاتها ،هي ال�سركة
العامة لتجارة اجلملة ،اإىل اأن اأ�سبح رئي�س َا لل�سركة القاب�سة يف عام  89.2016والواقع اأن وزارة التموين
والتجارة الداخلية ،التي تتبع لها ال�سركة القاب�سة ،كان يراأ�سها اثنان من متقاعدي القوات امل�سلحة
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية :اللواء علي م�سيلحي واللواء حممد اأبو �سادي.
ت�سحب هذه االأمناط نف�سها على قطاعات كالبرتول ،التي يعمل فيها عدد كبري على وجه اخل�سو�س من
ال�سركات اخلدماتية .ففي حزيران/يونيو  ،2018على �سبيل املثال ،كان الرئي�س اجلديد ل�سركة �سيناء
للخدمات البرتولية واملعدنية اللواء اأكرم بدوي ،وهو �سابط �سابق يف احلر�س اجلمهوري ،قد عمل لفرتة
م�ساعدا لرئي�س �سركة جنوب الوادي القاب�سة للبرتول ،ثم
ملحقًا ع�سكريا يف الكويت قبل اأن ي�سبح
ً
90
�سابط اأمن يف �سركة كربى هي ال�سركة امل�سرية القاب�سة للغازات الطبيعية التابعة للدولة .وهذا يعني
اأن جمهورية ال�سباط تعيد اإنتاج نف�سها با�ستمرار عرب هذه االأ�ساليب وغريهاً .
مثال ،حني د�سّ نت الهيئة
91
رئي�سا لها.
العامة للبرتول م�ست�سفاها يف عام  ،2016ع ّينت لوا ًء
ً
متقاعدا ً
تتجلى حقيقة اأن �سركات القطاع العام التجارية تعمل كاإقطاعيات على نحو ّبني يف مثال �سركة النه�سة
لالإ�سمنت ،وهي فرع من ال�سركة القاب�سة لل�سناعات الكيماوية .ففي اأوائل عام  ،2016كان املدير
متقاعدا من القوات امل�سلحة وعمل �سابقًا كنائب حماف قنا حيث كان
التنفيذي ل�سركة النه�سة لوا ًء
ً
متقاعدا اآخر وع�س ًوا �سابقًا يف جلنة
مقر ال�سركة الفرعية ،فيما كان رئي�س العالقات العامة فيها لوا ًء
ً
ال�سيا�سات يف احلزب الوطني الدميقراطي .وقد وجدت ال�سركة القاب�سة اأن  75يف املئة من موظفي
�سركة النه�سة جاءوا من ع�سرية حملية واحدة ينتمي اإليها مدير االأمن فيها ،وهو لواء �سرطة وع�سو
�سابق يف احلزب الوطني الدميقراطي .وقد ت�سريح جمل�س االإدارة برمته يف عام  ،2016ومع ذلك
اأُح�سر متقاعدان ع�سكريان اثنان اآخران (اأحدهما املدير ال�سابق للهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة) كي
92
يديرا ال�سركة على الفور.

الخاتمة :الدفاع المتبادل
اإن توزيع متقاعدي القوات امل�سلحة امل�سرية عرب اجلهاز البريوقراطي للدولة وال�سركات اململوكة
للقطاع العام خالل العقدين االأخريين من عهد مبار عك�س مزيج ًا من الدوافع .فعلى م�ستوى واحد،
ا�ستجاب ال�سباط ال�سابقون لربنامج اخل�سخ�سة من خالل دخول القطاعات االقت�سادية التي توفر
الفر�س واحلوافز االأف�سل ،مثلما فعل املدراء املدنيون ورجال االأعمال من القطاع اخلا�س .كما اجنذب
ال�سباط ب�سكل طبيعي نحو القطاعات اأو الهيئات اأو ال�سركات احلكومية التي تعاملوا معها اأثناء خدمتهم
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الفعلية� ،سواء كان ذلك يف اأحد ال�سنوف الرئي�سة للقوات امل�سلحة اأو يف �سركة ع�سكرية اأو م�سنع يعمل يف
املجال نف�سه .ويف�سر هذا جزئي ًا العدد الكبري للمتقاعدين الع�سكريني يف قطاعات معينة مثل ال�سناعة
التحويلية والنقل واالإن�ساءات .وعلى العك�س من ذلك ،على م�ستوى اآخر ،فاإن منو جمهورية ال�سباط بعد
عام  1991قد ك�سف اأي�س ًا عن التوجه والتن�سيق اال�سرتاتيجيني ،وخري مثال على ذلك و�سع متقاعدي
القوات امل�سلحة داخل الهيئات احلكومية املف�سلية اأو «العقدية» التي تتحكم يف ا�ستخدام االأرا�سي،
واالت�ساالت ،واملعلومات واالإح�ساءات ،واملحا�سبة والتدقيق.
اإن التو�سع الهائل يف اخت�سا�س الهيئات الع�سكرية الر�سمية يف اإدارة االأ�سغال العامة ،وتوليد االإيرادات،
والو�ساطة يف االإمداد والتموين لالأ�سواق املدنية منذ عام  ،2013قد اأثر على جمهورية ال�سباط ،واإن كان
ذلك بطرق لي�س جميعها ظاه ًرا للعيان .وال يبدو اأن دورها وتوزيعها قد تغريا ب�سكل كبري :فلم تتغري
ن�سبة متقاعدي القوات امل�سلحة يف املنا�سب االإدارية يف الهيئات وال�سركات احلكومية ب�سكل ملحو
يف معظم القطاعات ،عل ًما اأنه جرت اإعادة ت�سكيل عامة للنفوذ وال�سبكات داخل اجلهاز البريوقراطي
للدولة ل�سالح املوؤ�س�سة الع�سكرية .واالأهم من ذلك هو اأن هذا قد اأدى اإىل عزل ال�سبكات املناف�سة
يف القطاعات املربحة مثل و�سائل االإعالم والنفط والغاز الطبيعي التي كانت يف ال�سابق املجال �سبه
احل�سري ملديرية املخابرات العامة .وال يزال منطق الريع الذي يدفع جميع امل�ساركني يف االقت�ساد
الع�سكري غري الر�سمي دون تغيري يذكر ،وهو ال�سيء االأهم ،بل و�سي�سعى متقاعدو القوات امل�سلحة اإىل
البحث عن الفر�س اجلديدة التي يفتحها اأمامهم ن�ساط الهيئات الع�سكرية الر�سمية ،طاملا ا�ستمر دور
هذه االأخرية يف التو�سع .ولكن جمهورية ال�سباط هي اأك من جمرد طرف انتهازي :والأنها تقع يف
نهاية حزام ناقل يبداأ داخل �سلك كبار ال�سباط العاملني يف القوات امل�سلحة ،فهي تقدم احلماية لهم
وت�سمن احلماية لنف�سها يف اآن ملواجهة اأي م�سعى م�ستقبلي الإعادة هيكلة اأو تر�سيد االقت�ساد الع�سكري،
ناهيك عن تفكيكه.
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الفصل 5

عسكر ورجال أعمال

ما هي اآثار االقت�ساد الع�سكري على القطاع اخلا�س يف م�سر؟ التخوف اأحيانًا من منو يف ال�سنوات
االأخرية من حقبة مبار الرئا�سية ،ولكن تظهر املخاوف اجلدية من مزاحمته للقطاع اخلا�س فعل ًيا
�سوى منذ اأن انطلق على م�ساره التو�سعي اجلديد يف اأواخر عام  .2013وحتى ذلك الوقت ،بقي اإجمايل
قيا�سا
االإنتاج الع�سكري للب�سائع واخلدمات املدنية �سغ ًريا باملقارنة مع ح�سة القطاع اخلا�س ،اأكان ذلك ً
بالنا املحلي االإجمايل اأم باأي قطاع اقت�سادي حمدد .غري اأن التح ّول امللمو�س يف التوجه االقت�سادي
للموؤ�س�سة الع�سكرية واإقحامها يف لعب دور متزايد بامل�سرتيات احلكومية من قبل اإدارة ال�سي�سي قد
اأ ّديا اإىل م�ساعفة حجم التفاعل الع�سكري مع القطاع اخلا�س ونطاق املجاالت التي يح�سل فيها ذلك
التفاعل .فكث ًريا ما بالغت املخاوف من الن�ساط االقت�سادي الع�سكري من حجمه واأخطاأت يف ت�سويره
على اأنه ا�ستثنائي (مقارنة بنظريه املدين) ،لكنها تعد خالية من ال�سحة .اإذان التو�سع الهجومي
للن�ساط االقت�سادي الع�سكري �سار يهدد ال�سركات اخلا�سة ويزعزع ا�ستقرار القطاعات التي طاملا كانت
تهيمن عليها.

الرياديون المدنيون والعسكريون في اقتصاد ريعي
تت�سم العالقة بالتعقيد ،اإذن .فعلى عك�س االفرتا�س باأن الن�ساط االقت�سادي الع�سكري يجلب ال�سرر
توجه الهيئات الع�سكرية حج ًما
على القطاع اخلا�س بال�سرورة ،كانت العالقة مفيدة للجانبني غال ًبا ،اإذ ّ
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أي�سا يف اأحيان كثرية ،حيث توفر
كب ًريا من العقود نحو مقاويل ال�سركات اخلا�سة .ولكن العالقة طفيلية ا ً
الهيئات الع�سكرية الفر�س التف�سيلية لل�سركاء املدنيني للح�سول على املدخالت ومواد االإنتاج املدعومة
وعلى عقود االأ�سغال العامة ،بهدف توليد املداخيل اأو انتزاع احل�س�س يف اأ�سهم ال�سركات املدنية باملقابل.
ومع ت�سارع االقت�ساد الع�سكري ،فاإنه بات يفر�س اآثا ًرا جديدة على القطاع اخلا�س.
يراوح كث ًريا التوازن املحدد بني التعاون والتاآزر احلقيقيني يف ترتيبات نفعية تزيد االأكالف املالية وتق ِّلل
العائدات من اجلهة االأخرى ،بني قطاع اإنتاجي واآخر .ويتوقف االأمر جزئ ًيا على نوعية الن�ساط� :سناعة
أي�سا وب�سكل خا�س على م�ستوى راأ�س املال
حتويلية ،اأم اأ�سغال عامة ،اأم متوين وجتارة .كما يتوقف ا ً
واملهارات الفنية واملعدات والتكنولوجيا املتقدمة التي حتتاج اإليها تلك الن�ساطات ،وعلى قدرة ال�سركات
املقاولة اخلا�سة (مبا فيها االأجنبية) على توفريها .وعالوة على ذلك ،فاإن هذه العوامل حتدد ما اإذا
كان النظري املدين للجهة الع�سكرية املعنية �سيكون
�سركة كبرية ،متو�سطة ،اأم �سغرية (وحملية اأم
عل عك االفترا ب ن اأجنبية) ،ويتاأثر هذا االختيار كذلك ح�سب نظرة
النشاط االقتصادي العسكري تلك اجلهة الع�سكرية اإىل كل من هوؤالء كحليف اأو
مناف�س اجتماعي واقت�سادي و�سيا�سي.
جل الضرر عل القطاع الخا

بالضرورة ،كان العالقة م دة هذا ،وتختلف القوة التفاو�سية لكل طرف يف
للجانب ن البا ،إ
ّ
توجه ال ات كل حالة ،مثلما تختلف درجة املراقبة من قبل
العسكر ة جما كب را من العقود الهيئات احلكومية (اأو الدولية) .غري اأن القدرة
نحو مقاولي الشركات الخاصة .على ا�ستخدام النفوذ للتاأثري هامة يف جميع
احلاالت .فاملوؤ�س�سة الع�سكرية ت�ستخدم �سيطرتها
على الرتخي�س با�ستخدام اأرا�سي الدولة وقدرتها
على ت�سهيل وا�ستعجال (اأو تاأخري) االأذونات البريوقراطية ومنح (اأو حجب) العقود ،يف احلا�سر ويف
امل�ستقبل ،الإقناع اأو اإرغام املقاولني املدنيني لي�س على القبول ب�سروطها فح�سب ،بل وعلى الدخول بعمل
م�سرت معها ا ً
أ�سال .اإن جدلية القوة هذه تكمن يف جوهر التفاعالت املتعددة االأوجه بني املوؤ�س�سة
الع�سكرية والقطاع اخلا�س ،فتقدم املنافع ولكنها ت�س ِّوه احلوافز وتق ِّو�س منطق ال�سوق يف الوقت نف�سه.
اإن التو�سع املتعدد االأوجه للدور الع�سكري يف اإدارة اال�ستثمار العام وامل�سرتيات احلكومية لل�سلع واخلدمات
منذ عام  ،2013زاد من حجم الفر�س وال�سهية الع�سكرية يف اآن الإعادة حتديد العالقات بالقطاع اخلا�س
ب�سكل جذري اأك  .ثمة تفكري ا�سرتاتيجي يوجه املقاربة الع�سكرية ،ولكنها ُتظهر يف الوقت نف�سه بلبلة
يف التفكري االقت�سادي و�سعف يف فهم وا�ستيعاب ديناميات ال�سوق ،وغياب االت�ساق والرتابط يف توحيد
االأطر القانونية والتنظيمية والتنموية .فاحل�سيلة ال�سافية هي متديد منطق احلفا على النظام الذي
244

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

حكم االقت�ساد ال�سيا�سي مل�سر منذ عقود ،واإعادة اإنتاج االأمناط االأ�سا�سية لكيفية التعامل االقت�سادي
بني القطاعني العام واخلا�س .والفارق الرئي�س هو اأن فر�سيات املوؤ�س�سة الع�سكرية عن ماذا يخدم
امل�سلحة الوطنية وم�سلحتها يف اآن ،باتت ت�سكل بو�سوح اأكرب امليدان الذي ين�سط فيه القطاع اخلا�س،
حتى لو كانت املوؤ�س�سة الع�سكرية ما زالت ال تر�سم ال�سيا�سات االقت�سادية العامة.
جاء اجلزء االأكرب من االنخراط الع�سكري املبا�سر يف القطاع اخلا�س حتى عام  2013من خالل ال�سباط
املتقاعدين ،الذين متو�سعوا كمد ّبرين يف املفا�سل البريوقراطية بني القطاعني العام واخلا�س ،وكو�سطاء
يف قطاعات اقت�سادية تتمتع مب�ستويات عالية من احلماية اجلمركية كقطاع ال�سيارات ،اأم كموؤ�س�سي
فر�سا من قبل الهيئات الع�سكرية كاأع�ساء
ومديري ال�سركات االأمنية اخلا�سة .وفُر�س متقاعدون اآخرون ً
ع�سكري فيها تقري ًبا ،وهو منط اأخذ بالنمو منذ
يف جمال�س اإدارة �سركات تعمل يف قطاعات ال وجود
ٌّ
عام  .2013وما ال يق ّل اأهمية عن ذلك هو التغيري الذي طر أا على منط التحالفات التجارية للموؤ�س�سة
الع�سكرية منذ عام  ،2013وتو�سعها يف عدة قطاعات كانت ال�سركات اخلا�سة تهيمن عليها منذ زمن
طويل ،وخ�سو�س َا يف جماالت االإعالم واالإ�سمنت وال�سلب ،ما يق ٍّو�س ال�سركات اخلا�سة ويزعزع ا�ستقرار
االأ�سواق .وي�ساعد هذا املنا على تو�سيع الفر�س اأمام الهيئات الع�سكرية وال�سباط االأفراد (العاملني
يف اخلدمة اأو املتقاعدين) لتاأ�سي�س �سركات الواجهة لتنتفع من املعلومات الداخلية ولت�ستويل على
العقود العامة.
المدبرون العسكريون
ّ

ال�سركات اخلا�سة ،التي ت�سطر اإىل التعاطي مع التعقيدات البريوقراطية كي ت�ستطيع القيام باأعمالها،
توظف ً
ّ
�سباطا متقاعدين للتعامل مع االإدارات احلكومية .وتقوم مهمة من ي�س ّمون غال ًبا مدراء «العالقات
العامة» اأو «ال�سوؤون احلكومية» على اإزالة العقبات البريوقراطية وزيادة الفر�س يف ح�سد العقود .وهوؤالء
املد ّبرون كث ًريا ما يتعاملون مع زمالئهم من الع�سكريني املتقاعدين املنت�سرين يف اإدارات الدولة التي
يتعاملون معها 1.وقد عرب عن ذلك اأحد اخلرباء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳني امل�سريني يف قوله «ال�سركات والهيئات
توظف ال�سباط يف مواقع نواب روؤ�ساء جمال�س االإدارة من اأجل توفري ’ خط �ساخن‘ اإىل ال�سباط يف
2
الهيئات االأخرى اأو يف القيادة الع�سكرية ،وت�سهيل احل�سول على الرتاخي�س».
ارتفعت اأعداد املد ّبرين والو�سطاء الع�سكريني ب�سكل وا�سح يف حقبة ال�سادات ،حني تنامت التفاعالت
هاما كلما ن�ساأت احلاجة اإىل
بني قطاعات ال�سركات العامة ،واخلا�سة ،واالأجنبية 3.فقد لعبوا دو ًرا ًّ
ترخي�س من وزارة الدفاع ال�ستخدامات االأرا�سي ،حتى للم�سروعات الكبرية املُم ّولة من احلكومة .واأثبت
الباحث يف ال�سوؤون امل�سرية و.ج .دورمان اأنه حني طلبت هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة االإذن
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الإطالق م�سروع مدينة العبور ال�سحراوية اجلديدة يف  ،1983-1982ا�سطرت وكالة التنمية االأملانية
جي.ت.ز ( )GTZوالهيئة احلكومية امل�سرية النظرية اإىل توظيف �سابط متقاعد للتفاو�س على حل.
حتى املنظمات غري احلكومية اأو غري الربحية  -وكذلك عدد كبري من �سركات قطاع االأعمال العام –
تلني وتز ّيت مروحة من املعامالت االقت�سادية ،حيث حتتاج
وظفت �سباط ًا متقاعدين ك�سركاء اأو «كي ّ
ال�سركات غال ًبا اإىل االأذونات اأو امل�سادقات الع�سكرية» 5.ال تتوفر درا�سات اإح�سائية ،اإال اأن العديد من
ً
�سباطا ،ورمبا كان  10اإىل ‘ 15
املحللني امل�سريني يوؤكدون اأن «معظم ال�سركات اخلا�سة كانت توظف
6
املئة من موظفيها من اأ�سحاب خلفيات ع�سكرية ،اإما من املتقاعدين اأو ’ قيد اال�ستدعاء‘ .
4

بالن�سبة اإىل العديد من ال�سباط ،فاإن هذا النوع من التوظيف يوفّر بب�ساطة و�سيلة لتكملة الرواتب
التقاعدية املتوا�سعة .ويف غالب االأحيان ،اأ�سبح توظيف املتقاعدين اأو تن�سيبهم يف جمال�س االإدارة اأو
جعلهم �سركاء ،و�سيل ًة ت�ستخدمها ال�سركات لتاأمني العقود  -التي قد يتلقى عليها املد ّبرون عمولة بن�سبة
مئوية  -اأو للو�سول اإىل حيازة ا ٍ
أرا�س 7.والح حملل اأعمال م�سري اأن «املقاولني العقاريني الذين
يو ّدون �سراء اأر�س ،غال ًبا ما يجدون من االأ�سهل لهم ا�ستئجار �سركة اإن�ساء ميلكها �سابط �سابق ،اأو
لديه ح�سة فيها على االأقل ،و�سيل ًة للح�سول عليها» 8.بل اإن ال�سركات قد تطلب اأحيانًا من وزير الدفاع
طنطاوي ا�ستعارة �سباط عاملني يف اخلدمة� ،سواء للفوز بو�سع تناف�سي خا�س اأو ك�سب عالقات عمل،
وهي ممار�سة ا�ستمرت مذّا  9.ويف حاالت اأخرى ،كما ّبني الباحث اأمين اإمام ،تقوم ال�سركات بتوظيف
اأوالد اأو اأقارب ال�سباط امل�سوؤولني عن منح عقود امل�سرتيات (اأو بيعهم املنازل يف املنتجعات ال�سياحية)
بغية تاأمني العقود.10
اإن ات�ساع املجال جلني االأرباح يعنى اأن هذا النوع من الرتتيب لي�س طوع ًيا على الدوام .ففي العقد االأخري
من عهد مبار  ،بداأت ال�سركات تتع ّر�س ل�سغوط لتعيني �سباط متقاعدين كاأع�ساء منتدبني يف جمال�س
اإداراتها 11.ويف بع�س احلاالت ،كانت ال�سركات التي لها ارتباطات ع�سكرية اأو �سركات الواجهة التابعة
ملديرية املخابرات العامة تفر�س مندوبيها على ال�سركات اخلا�سة التي جنحت يف مناف�ستها يف احل�سول
أي�سا تكيفًا اإزاء مرحلة كانت ال�سركات ت�سعى فيها
على عقود ،كنوع من التعوي�س ولرمبا كان ذلك ا ً
جديدا
عدا ً
للح�سول على تف�سيالت من مبار ال من الع�سكر .وتفيد تقارير اأن هذه املمار�سة اكت�سبت ُب ً
بحلول عام  2019عندما �سارت الهيئات الع�سكرية جترب ال�سركات املبتدئة على التخلي لها عن ح�سة اأو
12
تعيني �سباط ع�سكريني يف جمال�س اإداراتها.
وكث ًريا ما يكون م�سوؤولو ومدراء امل�سرتيات يف ال�سركات اخلا�سة هم �سباط متقاعدون ي�ستطيعون توجيه
العقود باجتاه الهيئات االقت�سادية الع�سكرية اأو احل�سول على العقود من الباطن لل�سركات التي يعملون
فيها لت�سار يف امل�سروعات الكبرية التي تديرها الهيئات الع�سكرية 13.وتت�سح حقيقة كون هذه العالقة
طفيلية بالكامل يف اأحيان كثرية من مقال راأي كتبه ال�سيا�سي الليربايل حممد ن�سري يف ني�سان/اأبريل
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 ،2015روى فيه اأنه التقى مدير اأحد امل�ست�سفيات اخلا�سة ،وهو لواء ع�سكري متقاعد كان يحتف ب�سالحه
14
الفردي على مكتبه وي�سدر التوجيهات لرعاية املر�سى بالرغم من افتقاره اإىل التكوين الطبي.
اإن توظيف املتقاعدين الع�سكريني اأمر �سائع يف جميع البلدان ،وال يوؤدي بال�سرورة اإىل املح�سوبية اأو
املمار�سات الفا�سدة .وامل�سريون لي�سوا الوحيدين الذين ينظرون اإىل البريوقراطية احلكومية كعائق،
وبالبحث عن ال�سبل الخت�سارها اأو جتاوزها من اأجل ت�سريع االأعمال .اإال اأن جلوء اإدارة ال�سي�سي اإىل
املوؤ�س�سة الع�سكرية الإجناز االأمور قد ترافق مع تفوي�سها �سلطة االلتفاف على متطلبات االإجراءات القانونية
والتنظيمية وغ�س النظر عنها كل ًّيا ،ولي�س فقط اخت�سارها ،ما زاد من �ساأن ال�سباط املتقاعدين اأو جعل
ال غنى عنهم بالن�سبة اإىل ال�سركات املدنية .بل اإن هذه االأخرية قد ت�سم ال�سباط اإىل جمال�س اإدارتها،
كما فعلت ال�سركة الدولية للمطارات (اململوكة ملجموعة كاتو لال�ستثمار ،امل�سرية ومتعددة اجلن�سيات)
رئي�سا ملجل�س
حني ع ّينت اللواء هاين ر�ساد عقاب ً
اإدارتها؛ التحق عقاب الحقًا مبجل�س �سركة «اإميا
القاب�سة لال�ستثمار» ،وهي فرع ل�سركة اخلرايف
إن تو ف المتقاعد ن
الكويتية ،التي ح�سلت على عقد مدته اأربعون �سنة
العسكر ن أمر شائ في جم
لبناء وت�سغيل وت�سليم مطار مر�سى علم الدويل يف
15
البلدان ،وال ؤدي بالضرورة
�ساحل البحر االأحمر.
إل

فتح األبواب

الممارسات ال اسدة .إال

أن لجوء إدارة الس سي إل

المؤسسة العسكر ة قد ترافق

م االلت ا

عل

متطلبات

أنواعا اأخرى من مواط
ت�سمن جمهورية ال�سباط ا ً
ا جراءات القانون ة والتن م ة.
القدم يف القطاع اخلا�س .وهذا يتح ّقق جزئ ًّيا عرب
ع�سوية ال�سركات ذات االرتباطات الع�سكرية يف
غرف التجارة املعنية .بيد اأن ال�سباط املتقاعدين
امل�سجلة ر�سميا ،وال�سركات
يعززون عالقات اإ�سافية ذات منافع متبادلة بني ال�سركات الع�سكرية
ّ
املخ�سخ�سة اأو اململوكة للدولة ،وال�سركات اخلا�سة .إن �سناعة ال�سيارات خري دليل على ذلك ،نظ ًرا
جدا للمح�سوبني» الذين احتلوا  95يف املئة القطاعات الفرعية املت�سلة (امل�سنّفة
اإىل «الرتكيز البالغ ًّ
املوحد جلميع أاالن�سطة االقت�سادية ،التنقيح  )ISIC4 4يف عام  ،2016ح�سب
ح�سب الت�سنيف الدويل ّ
تقييم عاملي االقت�ساد ال�سيا�سي فرديناند اآيبل وعديل مالك 16.ف�سيا�سات االإنتاج واال�سترياد والرتخي�س
الر�سمية واملمار�سات غري الر�سمية توفّر ركائز ملا هو يف الواقع �سوق اأ�سري يتم ّيز بالفر�س الريعية لكل
امل�ساركني من كال القطاعني العام واخلا�س .وبالتايل ،اإن املح�سلة العامة هي التبادل النفعي بني هوؤالء،
ً
بدال من التاآزر والت�سافر االقت�سادي املفيد.
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اأول اإطباق لالقت�ساد الع�سكري على قطاع ال�سيارات كان بزعامة ال�سركة العربية االأمريكية لل�سيارات،
وهي م�سروع م�سرت للهيئة العربية للت�سنيع مع �سركة داميلر -كراي�سلر االأمريكية يف عام  17.1977اإال
أ�سا�سا على جتميع حزم املك ِّونات من الواليات املتحدة ،وعلى �سيارات كورية وفرن�سية
اأن عملها اقت�سر ا ً
18
ويابانية ،وباأعداد �سغرية .بيد اأن وزير الدفاع اآنذا  ،عبد احلليم اأبو غزالة� ،سعى اإىل احل�سول على
ح�سة ع�سكرية اأكرب يف هذا القطاع يف الثمانينيات من القرن املا�سي .وكانت النتيجة ال�سماح مل�سر
ببناء خط اإنتاج لتجميع اآليات الت�سييد للبيع يف ال�سوق املحلي بعد عام  ،1992وذلك يف م�سنع 200
19
لتجميع الدبابة القتالية م )M1( 1الذي كان قد اأُن�س مع �سركة جرنال دايناميك.
تو�سع جمهورية
ّ
غريت اخل�سخ�سة هيكلية قطاع �سناعة ال�سيارات على نحو عميق بعد عام  ،2011لكن ّ
ال�سباط َ�س ُمن ح�سو ًرا ع�سكر ًيا دائ ًبا ومهماً .
مثال ،اأ�سبح الرئي�س ال�سابق لل�سركة العربية االأمريكية
لل�سيارات ،اللواء ح�سني م�سطفى ،املدير التنفيذي لرابطة م�سنّعي ال�سيارات امل�سرية ،التي ت�سم
�سركات خا�سة لتجميع اأو ا�سترياد العربات ،وال�سركات املغذية ،وهو من�سب احتف به حتى �سباط/
فرباير  20.2018وراأ�س هذه الرابطة متقاعد اآخر من القوات امل�سلحة هو اللواء ح�سني �سليمان حتى
أي�سا ع�س ًوا منذ اأمد طويل يف جمل�س اإدارة االحتاد
وفاته يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  .2018وكان �سليمان ا ً
العام لغرف التجارة ورئي�س فرعه اخلا�س بتجار وموزعي ال�سيارات .كما راأ�س �سليمان �سركة االأمل
ل�سناعة وجتميع ال�سيارات التي كانت املوزّع ل�سركة ن�سر لل�سيارات العمالقة اململوكة للدولة يف -1970
 ،2001والتي ت ّدعي االآن اأنها (اأي �سركة االأمل) اأكرب م�ستورد وتاجر للل�سيارات يف م�سر ،ولديها وكاالت
ح�سرية للعديد من اأ�سناف ال�سيارات االأجنبية 21.وذكر هنا اأن م�سطفى و�سليمان كانا كذلك ع�سوين
موؤ�س�سني يف املجل�س امل�سري لل�سيارات الذي تاأ�س�س يف حزيران/يونيو  2015كمظلة جلماعة ال�سغط
22
ل�سالح �سانعي وجتار ومغذّي القطاع و�سركات اخلدمات وال�سيانة.
تبني �سناعة ال�سيارات وجود ما ي�سبه حزام ناقل ياأخذ ال�سباط من الهيئات املرتبطة بالقوات امل�سلحة
ّ
اإىل القطاع التجاري .فيظهر املتقاعدون يف جمال�س االإدارة اأو يف مواقع وظيفية مهمة ،وخا�سة يف �سركات
قطاع االأعمال العام كال�سركة الهند�سية ل�سناعة ال�سيارات ،و�سركة م�سر لتجارة ال�سيارات ،و�سركة
النيل الإنتاج واإ�سالح ال�سيارات .وكما تدل هذه النماذج ،فاإن �سوق ال�سيارات ما زال يتاأثر بالهيئات
احلكومية ،رغم مرور قرابة ثالثة عقود من الزمن منذ بدء عملية اخل�سخ�سةُ .ت ّعني على نحو دائب
متاما كما تفعل ال�سركة القاب�سة للنقل البحري والربي .واحلال
روؤ�ساء لها من كبار ال�سباط املتقاعدينً ،
اأن قب�سة املتقاعدين على �سركات قطاع االأعمال العام كبرية اإىل درجة اأنه حني ّ
تويف اللواء الذي راأ�س
�سركة م�سر لتجارة ال�سيارات يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2016خلفه فو ًرا لواء اآخر 23.ولعل هذه املزاوجة
أي�سا ملاذا تبقى �سركتا م�سر والنيل لل�سيارات
النفعية بني اإدارة ال�سركات وجمهورية ال�سباط تو�سح ا ً
منف�سلتني على رغم قرار �سدر يف عام  2010من ال�سركة القاب�سة للنقل البحري والربي (التي متلكهما)
تهديدا مل�سدر دخل مي�سر ،فقاومته.
بدجمهما ،ما ي�سي باأن جماعات م�سالح نافذة قد راأت يف الدمج
ً
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وال�سركة القاب�سة يراأ�سها متقاعد من القوات امل�سلحة يف حني تراأ�س �سباط اآخرون فروع ال�سيارات يف
24
غرف التجارة املختلفة اأو احتلوا مقاعد يف جمال�س اإداراتها ،االأمر الذي عزز نفوذهم.
اإن ح�سور ال�سباط ال�سابقني للقوات امل�سلحة يف كل املواقع ،اأوجد حلقة نفوذ ت�ستطيع من خاللها اجلهات
الع�سكرية لي�س فقط االنخراط يف �سناعة وبيع ال�سيارات ،بل واأي�سا يف التخطيط اال�سرتاتيجي واإقرار
ال�سيا�سات للقطاع .وات�سح هذا جل ًيا حني اأعلنت الرابطة امل�سرية لل�سناعات املغذية لل�سيارات يف
طموحا جمن ًّحا
متوز/يوليو  2016عن مبادرة لرفع االإنتاج الوطني اإىل مليون �سيارة �سنويا 25.بدا هذا
ً
عموما مبا يراوح بني  93األف �سيارة
ويفوق بكثري االإنتاج الفعلي اأو ال�سعة االإنتاجية الراهنة والتي قُدرت ً
�سنويا و 325األفا ،حيث يف عام  2018جتميع  24األف �سيارة فقط .هذا الطموح كان �سيتطلّب زيادة
ال�سادرات بني  700األف و 900األف �سيارة �سنويا ،الأن الطلب املحلي يزد قط عن  300األف �سيارة
يف عام  ،2017ورمبا كان  100األف فقط 26.على اأي حال ،يعك�س هذا الطموح ذهنية قادة ال�سناعة
الذين يرغبون يف اأن يبدوا متجاوبني مع توجيهات الرئي�س ال�سي�سي ،الذي ي�سعى اإىل خف�س الطلب على
العمالت االأجنبية واإىل زيادة موازية يف املحتوى املحلي يف ال�سلع امل�سنّعة.
انخرط كبار �سباط القوات امل�سلحة ،اأكانوا عاملني يف اخلدمة اأم متقاعدين ،بعمق يف كال جانبي
ال�سراعات النا�سبة حول الت�سكيل اال�سرتاتيجي ل�سناعة ال�سيارات ،وحول ق�سايا �سائكة مثل مدى
�سوابية اإحياء �سركة الن�سر لل�سيارات .وقد نقلت هذه ال�سراعات اإىل العلن التباينات الكامنة حيال
االأهداف التجارية واال�سرتاتيجية بني خمتلف القطاعات اأو جماعات امل�سالح داخل االقت�ساد الع�سكري،
من جهة ،وداخل القطاعني العام واخلا�س املدنيني ،من جهة اأخرى .وحني �سكّل البنك املركزي ووزارة
اال�ستثمار جلنة يف كانون االأول/دي�سمرب للتوفيق بني هذه االآراء املتباينة حول كيفية تطوير قطاع
27
ال�سيارات ،ع ّينا لوا ًء لرئا�ستها و�س ّما لواء اآخر لع�سويتها.
األمن الخا

تقاعد مبك ًرا عدد كبري من �سباط القوات امل�سلحة غداة حرب  1973ومعاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل يف
تو�سعت
عام  ،1979ما ولّد ً
ح�سدا كب ًريا من اخلربات للنوع اجلديد من �سركات االأمن اخلا�سة ،التي ّ
28
بف�سل التحرير االقت�سادي يف ال�سنوات التالية .لكن ،يف حني اأن ال�سركات اخلا�سة احلقيقية مثل
املجموعة متعددة اجلن�سيات «جي فور اأ�س» ( )Group 4 Securicorح�سلت على معظم عقودها من
القطاع اخلا�س امل�سري ،اإال اأن ال�سركات املرتبطة بالقوات امل�سلحة اأو تلك املدعومة منها (ومن وزارة
الداخلية)ُ ،ت�سيطر على عقود القطاع العام 29.ثم اإن الت�س ّور باأن هذه ال�سركات االأخرية متن ّفذة �سيا�س ًّيا،
يزيد من فر�س ح�سولها على ح�سة كبرية من عقود القطاع اخلا�س.
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اإن ا�ستن�سا االأمناط الريعية وا�سح للعيان يف حالة �سركة كري �سريفي�س ( )Care Serviceالتي تاأ�س�ست
عام  1970لتقد خدمات تراوح ما بني االأمن ،واحلماية ،ونقل االأموال وتنظيف املكاتب .وهي احتفظت
مبوقعها املتف ّوق منذ ذلك احلني :ففي عام  ،2014كانت من بني اأعلى ثال �سركات يف ال�سوق بح�سة
بلغت  30يف املئة ،وفاخرت بزبائن لديها مثل م�سرف ه�.س.ب�.سي ،)HSBC( .واخلطوط اجلوية
30
الربيطانية ،واخلطوط اجلوية امللكية الهولندية ( ،)KLMعالوة على عدد كبري من الهيئات احلكومية.
يعمل يف ال�سركة ،وفقًا ملوقعها االإلكرتوين 35 ،األفًا  -مبن يف ذلك «العديد من اللواءات» ،ومتتعت مبدخول
�سنوي قدره  500مليون جنيه م�سري ( 84مليون دوالر) يف عام  31.2011لكن رئي�سها ،اللواء عادل
عمارة ،قال بتحف اأكرب يف عام  2015اإن لدى ال�سركة  25األف موظف (منق�سمون بالت�ساوي بني خدمات
االأمن وبني التنظيف واخلدمات البيئية) ،عل ًما اأن هذا الرقم املخ ّف�س رمبا ا�ستثنى ن�ساطات ال�سركة
حجم
يف الكويت واالإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية .وتوقع يف الوقت نف�سه حتقيق ٍ
من الن�ساط قد ي�سل اإىل  350مليون جنيه (اأي
 49 - 32مليون دوالر فقط ب�سبب انخفا�س قيمة
تقاعد مبكرا عدد كب ر من باط اجلنيه) بحلول نهاية ال�سنة (وذلك رغم مزاعم
القوات المسلحة داة رب  1973اأن قطاع االأمن اخلا�س قد منا بن�سبة  100يف املئة
32
منذ عام .)2011
ومعا دة السال م إسرئ ل
في عا  ، 1979ما ّ
ولد شدا

يعك�س هذا التباين يف املداخيل املعلنة واأعداد
كبيرا من الخبرات للنوع الجد د املوظفني عدم �سفافية �سركات خا�سة مثل كري
من شركات األمن الخاصة� .سريفي�س ،التي لي�ست ملزمة بن�سر بياناتها املالية.
والواقع اأن ال�سفحة االأوىل على موقع هذه ال�سركة
والتي تقدم نا ال�سركة االإجمايل يف عام 2011
يتم حتديثه منذ ذلك احلني ،وهو موؤ�سر وا�سح على �سركة مرتبطة بهيئات �سيادية يف م�سر مثل وزارتي
الدفاع والداخلية .واالأهم اأن رئي�س ال�سركة اللواء عادل عمارة هو �سابط خمابرات حربية �سابق وكان
م�ساعدا لوزير الدفاع وع�س ًوا يف املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة يف عام  33.2011اإ�سافة اإىل ذلك ،يراأ�س
ً
عمارة فرع �سركة االأمن اخلا�س للغرفة التجارية للقاهرة ،وهذا مدخل اآخر ل�سباط القوات امل�سلحة
املتقاعدين اإىل القطاع اخلا�س.
ح�سلت كري �سريفي�س كذلك على عقود باالأمر املبا�سر ،اأي من دون مناق�سات تناف�سية ،وهو االأمر املعتاد
بالن�سبة اإىل الهيئات االقت�سادية املرتبطة باملوؤ�س�سة الع�سكرية اأو مبديرية املخابرات العامة .و�سملت
هذه العقودً ،
عقدا يف ني�سان/اأبريل  2013خلدمة ثالثة م�ست�سفيات حكومية يف �سيناء ،حيث
مثالً ،
اال�ستثمارات االقت�سادية واالأعمال حتت الرقابة امل�سددة وغال ًبا ما تديرها القوات امل�سلحة .ورمبا لهذا
ال�سبب تعر�ست من�ساآت كري �سريفي�س اإىل هجوم م�سلح من قبل متمردين اإ�سالميني يف كانون الثاين/
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وا�سحا يف اهتمام ال�سركة يف تاأمني عقود اخلدمات
يناير  34.2016ثم اإن التاآزر بني هذين الطرفني كان
ً
للم�ساريع العمالقة يف م�سر التي تديرها وزارة الدفاع .ويف مثل على ذلك ،ذكرت ال�سركة اأنها تلقت
عقدا بقيمة  43مليون جنيه لبناء اإ�سكان لذوي الدخل املحدود مت ّوله االإمارات العربية املتحدة.
ً
ويف عام  ،2015اأدىل املدير العام ل�سركة االأمن التابعة جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،التي التزال
تعرف با�سمها القد «كوين �سريفي�س» ً
(بدال من �سركة الن�سر للخدمات وال�سيانة) بادعاء ماألوف باأن
ال�سركة تق ّدم العديد من اخلدمات ب«ثلث اأكالف ال�سركات املناف�سة يف القطاع اخلا�س» 35.وال ريب اأن
قدرة ال�سركة على ا�ستخدام عمل جمنّدي القوات امل�سلحة املجاين قد جعل كلفتها اأقل كث ًريا ،لكنها على
تناف�سا متنام ًيا من �سركات اأمن اأ�سيلة يف هذا القطاع .فاأ�سارت التقديرات
الرغم من ذلك واجهت ً
اإىل اأن ما بني  200و� 500سركة كانت قد ان�سمت اإىل قطاع االأمن اخلا�س حتى ذلك احلني ،على الرغم
من اأن نحو خم�سني منها فقط ُ�س ّجلت لدى وزارة الداخلية على نحو �سحيح ،وقد بلغت القوة العاملة
36
االإجمالية لهذه ال�سركات ما بني  70األفًا و 120األفًا.
بديهي اأن بع�س هذه ال�سركات ا ّأ�س�سها متقاعدون ع�سكريون ،على غرار «فايروول لالأمن واحلرا�سة»
37
( )Firewall Security Consultantsالتي اأ�س�سها �سابط �سابق يف القوات اخلا�سة يف عام .2012
ويف اأوا�سط عام  ،2015توقع نائب رئي�س فرع احلماية واالأمن يف وزارة الداخلية اأن غالبية �سركات
االأمن اخلا�سة امل�ستقلة �ستغلق ،فيما تدخل �سركات جديدة يديرها �سباط من القوات امل�سلحة وال�سرطة
اإىل ال�سوق 38.ويف موؤ�سر على تنامي �سطوة هذه الهيئات ،حلّت �سركات مرتبطة بالقوات امل�سلحة مكان
املقاولني املدنيني يف خدمات ال�سيانة العامة والتنظيف يف اجلامعة االأمريكية يف القاهرة يف متوز/
39
يوليو .2017
تو�سع �سوق قطاع االأمن اخلا�س ،فهو جمموعة فالكون الدولية (Falcon Group
اأما امل�ستفيد االأكرب من ّ

 ،)Internationalالتي تاأ�س�ست يف عام  .2006تزعم م�سادر خمتلفة اأن قوة العمل فيها ازدادت اإىل 4

اآالف يف عام  ،2011واإىل ما بني  6اآالف و 12األفًا يف  .2014اأفادت التقارير حينها اأن حجم اأعمالها بلغ
ملياري جنيه م�سري (زهاء  283مليون دوالر ،الأن قيمة اجلنيه كانت خُ ف�ست اآنذا ) ،اأي ما ميثّل 45
يف املئة من ال�سوق؛ ال ميكن تاأكيد هذه االأرقام ،ولكن ادعت ال�سركة اأنها قد ا�ستحوذت على  54يف املئة
من �سوق االأمن اخلا�س اإبان عام  40.2015ما هو م ؤوكّد اأنها ح�سلت على العديد من العقود اجلديدة التي
تولدت عن اإ�سفاء الطابع االأمني بكثافة على الف�ساءات العامة منذ ا�ستيالء القوات امل�سلحة على ال�سلطة
رئي�سا يف اأيار/مايو  .2014هذا املنحى زاد اإىل ٍ
حد
يف متوز/يوليو  2013وما تالها من انتخاب ال�سي�سي ً
كب ٍري الطلب على �سركات االأمن اخلا�س ،التي تدافعت حينذا لقطف ثماره .وقد وفّرت جمموعة فالكون
االأمن يف املقر العام للحملة االنتخابية لل�سي�سي ،وح�سدت الحقًا مروحة وا�سعة من العقود االأمنية يف
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م�سروع تفريعة قناة ال�سوي�س ويف  15جامعة عامة .ويف حت ّول عك�س ال�سيا�سات النيوليربالية ،تعاقدت
41
ال�سركة حتى مع وزارتي الداخلية والدفاع لتوفري االأمن خالل املنا�سبات الريا�سية.
كانت «جمموعة فالكون» ثمرة توليفة غري ماألوفة بني القطاعني العام واخلا�س .فقد ا ّأ�س�سها البنك
التجاري الدويل ،وهو نف�سه م�سروع م�سرت تا ّأ�س�س عام  1975بني البنك االأهلي امل�سري اململو
للدولة وبنك «ت�سي�س مانهاتان» االأمريكي 42.وقد ان�سم جنيب �ساوير�س ،اأحد كبار رجال االأعمال ،اإىل
جمل�س اإدارتها يف عام  .2008وبالرغم اأن مديرها التنفيذي مدينُ ،ينظر اإىل ال�سركة على اأنها واجهة
م�سروعا م�سرتكًا مع وزارة
للمخابرات احلربية 43.ويف خطوة عك�ست مكانتها املتم ّيزة ،اأبرمت املجموعة
ً
الطريان املدين واإدارات حكومية اأخرى يف اآب/اأغ�سط�س  2016ال�ستكمال نطاق االأمن يف مطاري القاهرة
الدويل و�سرم ال�سيخ ،ويف عام  2018اأ�سبحت الوكيل املحلي املعتمد لل�سركة االأملانية التي كانت تز ّود
املطارين بالب ّوابات االأمنية االإلكرتونية 44.واأكدت التقارير اأن هذه ال�سركة اجلديدة ،التي اأطلق عليها
ا�سم «فالكون الوطنية» ،تعاقدت مع �سركة بريطانية لتدريب  7اآالف عن�سر ،ما كان �سيزيد عديد القوة
العاملة يف ال�سركة االأم اإىل  20األفًا ،كما اأنها خططت لبيع خدمات التدريب اإىل قطاع االأمن اخلا�س
أي�سا بوكالة «جمموعة و�ستمن�ستري» يف عام  ،2015وهي �سركة
عموما 45.وكانت �سركة فالكون قد حظيت ا ً
ً
عاملية مقرها اململكة املتحدة متخ�س�سة باالأمن واخلدمات املت�سلة ،والتي اأعلنت اأن فالكون توفر االأمن
«الأك من  26بنكًا عالوة على بعثات دبلوما�سية عديدة مثل ا أال املتحدة وال�سفارات العربية ...ولديها
اأك من  1250من�ساأة» 46.وبعالمة اإ�سافية على جناحها التجاري وعلى نفوذ �سبكاتها من ال�سباط،
فازت فالكون بعقد التفتي�س على العدادات الكهربائية يف اآب/اأغ�سط�س  2017واأزاحت �سركة كوين
�سرفي�س التابعة جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية من عقد مراقبة احلواجز االإلكرتونية يف مرتو اأنفاق
47
القاهرة يف كانون االأول/دي�سمرب .2018
مر�سوما يف متوز/يوليو
يف ما يرجح اأن يكون ا�ستجاب ًة لل�سغوط من جانب هيئات اأخرى ،اأ�سدر ال�سي�سي
ً
 2015ي�سمح مبوجبه لوزارتي الدفاع والداخلية بتاأ�سي�س �سركات اأمن خا�سة بهما 48.واأفادت التقارير
اأن البنك املركزي كان يحاور عد ًدا من البنو الكربى يف اأواخر عام  2018لتاأ�سي�س �سركة لنقل االأموال
بال�سراكة مع «جهة �سيادية» ،وهي عبارة ت�سري اإىل وزارة الدفاع اأو الداخلية ،وقد ا ّأ�س�س بنك القاهرة
يف�سر منح عقد
بالفعل �سركة اأمن خا�سة بال�سراكة مع هكذا جهة بعد ب�سعة �سهور 49.ولعل هذا االنت�سار ّ
توفري احلماية الألعاب كاأ�س االأ االإفريقية اإىل ال�سركة االإفريقية للتاأمني واحلرا�سة ،املجهولة �سابقًا،
ً
بدال من جمموعة فالكون الدولية التي �سبق لها اأن قدمت هذه اخلدمات لنوادي كرة القدم الرئي�سة يف
البالد كنادي الزمالك ،واالأهلي ،واالحتاد 50.كما تناولت «جهة �سيادية» مبيعات التذاكر لكاأ�س االأ
االإفريقية ،بينما قامت جمموعة اإعالم امل�سريني ،وهي واجهة ملديرية املخابرات العامة ،بدور جزئي يف
51
تنظيم االألعاب نف�سها.
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مي�سرة للمخبارات احلربية ،كما توؤكد ذلك خلفية ال�سركات
بيد اأن هذا القطاع ال يزال حتى االآن اإقطاعية ّ
االأخرى .واالأهم بينها هو فرع املجموعة متعددة اجلن�سيات «جي فور اأ�س» التي لديها  6اآالف عن�سر.
كان يراأ�س هذه ال�سركة ال�سابط ال�سابق يف املخابرات احلربية اللواء �سامح �سيف اليزل ،ما �سمن له
ع�سوية غرفة التجارة االأمريكية يف م�سر 52.كما تراأ�س اليزل الكتلة الربملانية املوؤيدة بقوة لل�سي�سي« ،يف
و�سعت املخابرات احلربية ح�سورها يف اأوائل 2018
حب م�سر» ،حتى وفاته يف ني�سان/اأبريل  .2016وقد ّ
بت�سكيل جمموعة فالكون �سركة جديدة تابعة لها هي �سركة «توا�سل للعالقات العامة» ،التي ا�ستحوذت
كل ًيا على ما تبقى من منافذ االإعالم اخلا�س غال ًبا باالإكراه ،وباتت م�ستعدة الإعادة تنظيم اإدارة االإذاعة
53
والتلفزيون التابعة للدولة.
ولو القطاع الخا

كما يدل مثل قطاع االإعالم ،فقد اأ�سفر تطور العالقات بني املوؤ�س�سة الع�سكرية والقطاع اخلا�س وتن�سيط
االقت�ساد الع�سكري عن تو�سيع مت�سارع يف الفر�س املتاحة ل�سباط القوات امل�سلحة الإطالق ن�ساطاتهم
التجارية اخلا�سة .ويف الكثري من احلاالت ،كانت هذه �سركات �سرعية اأ�س�سها �سباط متقاعدون م�ستفيدين
أي�سا جمال اأك رمادي ًة موؤلف من �سركات الواجهة التي
من مهاراتهم وات�ساالتهم اخلا�سة ،لكن برز ا ً
ي�سكّلها �سباط متقاعدون وزمالوؤهم قيد اخلدمة بهدف اقتنا�س العقود .ومرة اأخرى ،ينبثق هذا التطور
ت�سجل �سركات خا�سة وهمية للح�سول على خم�س�سات
من منط جتذّر يف حقبة �سابقة حني كانت ّ
أي�سا حني �سارت ال�سركات
ال�سلع اأو امل�ستوردات املدعومة ،والتي تباع بعدها اإىل �سركات قانونية ،وا ً
54
العامة على نف�س املنوال من االإغواء عرب �سراء ال�سلع واخلدمات من ال�سركات الوهمية بكامل علمها.
تقدم «ماريديف» ( ،)Maridiveوهي �سركة عاملية لها اأربعة فروع يف قطاعي النفط واملالحة اأ�س�سها
ناجحا لتم ّدد بع�س املتقاعدين .غري اأن �سركة االإ�سكندرية لل�سحن
�سابط بحرية �سابق،
منوذجا ً
ً
�سيوعا من هذه الق�س�س الناجحة :اأ�س�سها �سباط �سابقون يف القوات امل�سلحة
والتفريغ متثّل النوع االأك
ً
وم�سوؤولون يف اإدارة املوان يف عام  ،1984وقد اتهمتها نقابة عمال حتميل وتفريغ ال�سفن باحتكار املرافق
وامل�ستودعات ب�سكل غري قانوين 55.ووفقًا الإداري �سابق يف �سركة اأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز عملت
يف م�سر ،كانت �سركة االإ�سكندرية لل�سحن والتفريغ هي واحدة من هيئات عدة ،مبا يف ذلك هيئة املوان
تعني ر�سوتهما للتخلي�س اجلمركي لالآالت واالإمدادات امل�ستوردة ،حتى بعد ا�ستيفاء
واإدارة اجلمار ّ ،
الر�سوم النظامية عليها؛ وكان �سباط القوات امل�سلحة يقومون بجميع املعامالت ،الر�سمية منها وغري
56
ر�سم اإ�سايف.
الر�سمية ،مقابل ٍ
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يلف االرتباطات الع�سكرية غمو�س اأكرب يف حاالت اأخرى .فيقول عا اقت�ساد �سيا�سي م�سري اإن
ال�سباط ي�ستفيدون من «ال�سركات اخلا�سة التي ال ميلكونها هم .وتقدم خدمات الربيد ً
مثال على ذلك،
حيث اإن الربح على الوحدة طفيف ،ولكن حجم املعامالت الربيدية كبري ،الأن كل �سخ�س يف املجال
الع�سكري ميكنه ا�ستخدام هذه اخلدمات :اأفراد القوات امل�سلحة ،واأقاربهم ،واأ�سدقاوؤهم .كل هذه
روابط غري ر�سمية ولي�ست موؤ�س�سية ،لكنها تخلق بالطبع وظائف ،وت�ساعد النا�س على توظيف اأبنائهم
وبناتهم» 57.والح حملل اآخر اأنه يف مدينة ن�سر ،وهي احلي ال�سكني اململو ا ً
أ�سال للقوات امل�سلحة
والذي �سُ ّيد يف القاهرة يف عام  ،1958يتم تخ�سي�س عقود االأعمال ال�سغرية مثل ال�سباكة اأو االأ�سغال
58
الكهربائية باالأمر املبا�سر ملقاولني من الباطن خمتارين.
توفّر مديرية املخابرات العامة ملحة اإ�سافية عن كيفية عمل �سركات الواجهة ،الأنها (اأي املديرية)
متداخلة على نحو وثيق مع القوات امل�سلحة التي تزودها بغالبية �سباطها .وي�س ّدد هنا املحلل عبد الفتاح
برايز ،على �سبيل املثال ،على اأن «ال�سركة احلائزة على حوايل  70يف املئة من �سعة خدمة االإنرتنت يف
أي�سا يف الهيئة القومية لتنظيم االت�ساالت،
م�سر مملوكة ب�سكل ما ]للمخابرات العامة[ » ،التي هي نافذة ا ً
ومتلك �سركة و�سيطة لت�سدير الغاز 59.كما يورد �سهادة اأمام املحكمة لرئي�س �سابق للهيئة العامة للبرتول
جاء فيها اأن املخابرات العامة متلك �سركة ال�سرق التي ت�س ّدر الغاز اإىل االأردن 60.هذا ،و ُيعتقد اأن بع�س
�سركات القطاع العام هي �سركات واجهة ،مثل تلك التي تقع حتت عالمة «جنوب الوادي» القاب�سة .عالوة
على ذلك ،زعم اأحمد عزت ،ال�سابط ال�سابق يف املخابرات العامة الذي حت ّول اإىل كا�سف لالأ�سرار غداة
اإطاحة مبار  ،يف اأيلول�/سبتمرب  ،2011اأن اأرباح هذه ال�سركات تذهب اإىل �سباط رفيعي الرتبة ال
61
يزالون يف اخلدمة.
لكن ،االأمر الذي ال يزال غري وا�سح هو ما اإذا كانت ال�سركات اخلا�سة التي تفوز بالعقود من الباطن
هي جمرد هيئات اأ�س�سها �سباط القوات امل�سلحة ب�سفتهم ال�سخ�سية وملنفعتهم الفردية ،اأم انهم يعملون
ٍ
واجهات لوزارة الدفاع اأو الهيئات الع�سكرية االأخرى ،م�ستخدمني متويلها لريدوا العائدات اإليها ،بنف�س
طريقة تاأ�سي�س املخابرات العامة ل�سركات الواجهة التابعة لها .وعلى العموم ،توحي االأدلة املتوفرة اإىل اأن
وزارة الدفاع ال تدير راأ�س املال اال�ستثماري بهذا النمط ،رمبا الأن لديها فر�سة ونفوذً ا اأكرب بكثري لولوج
القطاعات واالأ�سواق االقت�سادية الرئي�سة ،اإن بطرق ر�سمية اأم غري ر�سمية ،ما يعفيها من احلاجة اإىل
خطة ا�ستثمارية اأك جناعةً .وحني ن�سع يف االعتبار تعوي�سات نهاية اخلدمة املتوا�سعة التي يتلقاها حتى
كبار ال�سباط عند التقاعد ،فمن غري املحتمل اأن يكونوا قادرين على متويل ال�سركات كل ًّيا ،حتى ولو الت ّموا
مع زمالئهم املتقاعدين اأو مع �سباط ال يزالون يف اخلدمة.
بالطبع ،فاإن �سباط القوات امل�سلحة الذين يعملون كو�سطاء اأو خملّ�سي معامالت حل�ساب ال�سركات
اخلا�سة  -امل�سرية واالجنبية  -يتلقون اأتعا ًبا ال تقيد يف الدفاتر حني يتعاطون مع الهيئات العامة اأو حني
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يوفّرون املداخل اإليها لل�سركات اخلا�سة .غري اأنه من املمكن اأن يقوم ال�سباط العاملون يف اخلدمة كذلك
بتاأ�سي�س ال�سركات ال�سغرية التي يتم ت�سجيلها باأ�سماء اأفراد عائالتهم ،وي�ستخدمون عالقاتهم املبا�سرة
واملعلومات الداخلية للفوز بالعقود (رمبا لبيعها الحقا ملقاولني اآخرين من الباطن) ،وبالتايل ي�سمنون
ً
متوا�سال من الدخل املُجزي .ويالح اأن قادة كتائب اإن�ساء امل�سروعات املدنية و«الف�سائل» التابعة
دفقًا
لها ،ومهند�سي املواقع العاملني يف امل�ساريع االإن�سائية التي تديرها وزارة الدفاع يتمتعون ب�سالحية منح
عقود االأ�سغال ال�سغرية (اأو اأجزاء من العقود الكبرية) باالأمر املبا�سر ،فقد مينحونها على اأ�سا�س
املعرفة ال�سخ�سية اأو مقابل تلقي الر�ساوى اإىل �سركات �سغرية اإىل درجة اأن لي�س لديها عنوان ر�سمي اأو
موظفني دائمني اأو املهارات واملعدات املطلوبة (حتى لو كانت م�سجلة ر�سم ًيا) ،بنتيجة ت�سخيم التكاليف
62
املعلنة وا�ستخدام مواد البناء املتدنية.

يتان النيل :
السبا ة م
العالقات العسكرية م القطاع الخا
لقد اأ�سار العديد من اخلرباء االقت�ساديني واملوؤ�س�سات املالية ،ك�سندوق النقد الدويل ،اإىل مع�سلة
الو�سول اإىل اأرا�سي الدولة لال�ستخدام التجاري ،كونها اأحد اأهم املع ّوقات اأمام تطور القطاع اخلا�س
يف م�سر 63.ومبا اأن ذلك يقع حتت �سيطرة وزارة الدفاع ،بطريقة مبا�سرة من خالل �سلطتها منح اأو
حجب الرتاخي�س لطلبات اال�ستخدام وبطريقة غري مبا�سرة من خالل دورها يف املركز القومي لتخطيط
ا�ستخدامات اأرا�سي الدولة ،فهو ي�س ِّكل املثال االأو�سح واالأهم الآلية النفوذ الع�سكري على اجلهات املدنية
(اخلا�سة والعامة) .لقد ا�ستفادت املوؤ�س�سة الع�سكرية ا�ستفادة كاملة من االأطر القانونية والتنظيمية
اال�ستن�سابية واملمار�سات الفعلية التي توفر لها النفوذ على اجلهات االقت�سادية االأخرى ،حتى لو تكن
املوؤ�س�سة الع�سكرية هي التي خلقت تلك االأطر واملمار�سات .بل و�سل احلد ب�سندوق النقد الدويل اإىل
التخلّي لوهلة عن حتفظه املعتاد لينذر علنًا يف اأيلول�/سبتمرب  2017اأن «انخراط الهيئات التابعة لوزارة
الدفاع ]بالن�ساط االقت�سادي[ قد يعيق تطور القطاع وتوليده للوظائف» 64.لقد �ساهمت هذه العوامل،
جمتمعة ،بالت�سويه ال�سديد للحوافز ال�سوقية وبنية القطاع اخلا�س.
اأما على �سعيد ال�سركات اخلا�سة الفردية ،فقد ات�سمت العالقات باملوؤ�س�سة الع�سكرية باملنفعة املتبادلة
ويف�سر ذلك اإىل حد كبري ،ا�ستمرار
اأك بكثري منها بالتناف�س اأو اخل�سومة ،فولّدت التف�سيل واملح�سوبيةّ .
اتكال ال�سركات اخلا�سة على عقود امل�سرتيات واالأ�سغال العامة ،والتي بلغت ح�ستها من اإجمايل النا
املحلي  27يف املئة تقري ًبا يف عام  2003و 31يف املئة يف  ،2006وعلى اأجهزة الدولة لتاأمني املوارد املفتاحية
كالو�سول اإىل االأر�س وترخي�س ا�سترياد الب�سائع الو�سيطة 65.وي�ساف اإىل ذلك ،ح�سب ما يوؤكد خالد اإكرام،
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اإن تدخالت احلكومة عرب القوانني والنظم بقيت �سائعة يف العديد من القطاعات اإىل
درجة اأنها حددت تقري ًبا م�ستوى وتركيبة االإنتاج ،رغم اأن تلك القطاعات ظلّت ر�سمي َا يف
يد �سانعي القرار يف القطاع اخلا�س .فاإن رقعة تاأثري احلكومة يف االقت�ساد امل�سري هو
اأو�سع بكثري مما ميكن ا�ستخال�سه من املقايي�س التقليدية كن�سبة االإنفاق احلكومي اإىل
66
اإجمايل النا املحلي.
وبالتايل ،فاإن طبيعة العالقات الع�سكرية بالقطاع اخلا�س توقّفت على ال�سعود اأو الهبوط الن�سبي جلهاز
الدولة يف كل فرتة معينة .اإمنا ثمة انتقال هام اآخذ يف النمو منذ عام  ،2013حيث اإن اال�ستقاللية
االقت�سادية والبريوقراطية وال�سيا�سية للموؤ�س�سة الع�سكرية ،تتيح لها اإعادة ت�سكيل اإطار عمل القطاع
اخلا�س اإىل حد كبري .فت�سا ُرع مت ّددها اإىل عدد من القطاعات االقت�سادية التي كان القطاع اخلا�س
ٍ
أي�سا اإىل جهة فاعلة تزعزع
يهيمن عليها لوقت طويل ،يح ّولها لي�س اإىل
مناف�س مبا�سر فح�سب ،بل وا ً
االأ�سواق الأن �سلوكها غري م�سبوط بح�سابات الربح واخل�سارة التجارية املعتادة .هذا ،ولقد اأعادت
املوؤ�س�سة الع�سكرية ا�سطفاف عالقاتها اال�سرتاتيجية بال�سركات الكربى ،املتو�سطة ،وال�سغرية.
عالقة ابتة باقية

و�سعت حقبة التاأميم يف اأوائل ال�ستينيات يف القرن الع�سرين ً
منطا من العالقات بني املوؤ�س�سة الع�سكرية
والقطاع اخلا�س ال يزال حتى يومنا هذا .ومن املفارقات اأن جوهرها كان ،لعقود ،الرتتيب النفعي املتبادل
وقطاعا خا�سا ي�ستخرجان املداخيل ال�سرعية
عموم ًا الذي �سهد �سرائح ع�سكرية بريوقراطية �ساعدة
ً
وغري ال�سرعية على حد �سواء من القطاع العام ومن جتارة اال�سترياد .فمن �سخرية االأمور اأن القرارات
اال�سرتاكية توؤد �سوى اإىل نتيجة عك�سية ،وهي نقل العديد من عاملي القطاع اخلا�س اإىل ال�سركات
املوؤممة حدي ًثا وم ّد الف�ساد من داخل املوؤ�س�سة
الع�سكرية اإىل اجلهاز البريوقراطي املدين الذي
قبة الت م م في ات�سع ب�سرعة يف حينه 67.وجاء ت�سويه �سمعة القوات
و ع
امل�سلحة يف حرب  1967على يد اإ�سرائيل ،ثم بدء
أوائل الست ن ات في القرن
عملية التحرير االقت�سادي املحدود واال�ستثمار
العشر ن نمطا من العالقات ب ن االأجنبي يف ظل �سيا�سة االنفتاح التي اأطلقها
المؤسسة العسكر ة والقطاع
ليغري الثقل الن�سبي
ال�سادات عام 1974
ً
ف�ساعداّ ،
الخا ال زال ت ومنا ذا .لكل من الطرفني :فات�سع املجال الزدهار اجلهات
االقت�سادية اخلا�سة يف قطاعات خمتارة ،فيما
اأتيح للموؤ�س�سة الع�سكرية لتلحق انتهاز ًّيا يف ركبها.
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يوؤكد امل�سار التاريخي اأن التفاعالت بني املوؤ�س�سة الع�سكرية والقطاع اخلا�س حددتها عالقة هذا االأخري
عموما .وقد الح عا ال�سيا�سة جون ووتربريي حيال حقبة ال�سادات اأنه «اأينما ّميم
بالدولة امل�سرية ً
املرء وجهه نحو اأي �سطر من القطاع اخلا�س ،يجد اأن اخرتاقاته مع القطاع العام ملفتة» 68.واأ�ساف
اأن ك ّال من جمايل املقوالت والت�سييد «كانا معتمدين على وجه اخل�سو�س على حجم االأعمال الكبري مع
أي�سا اأن مدراء القطاع العام ،من جهتهم ،كانوا «اأك من م�ستعدين للعمل مع القطاع
الدولة» .كما الح ا ً
العام ،خ�سو�س ًا من خالل ترتيبات التعاقد من الباطن ،مع ال�سمانة املُطمئنة باأن القطاع اخلا�س
�سيكون خا�س ًعا قانون ًيا للقطاع العام وحمظو ًرا عليه التناف�س معه» 69.وا�ستنتج روبرت �سربينغبورغ اأنه مع
بدء �سق االقت�ساد الع�سكري طريقه نحو النمو يف عهد مبار يف الثمانينيات من القرن املا�سي« ،فاإن
حتالفه مع القطاعني العام واخلا�س وانت�سار ومتدد ال�سناعات احلربية ،يخلق طبقة ع�سكرية ،مع فئة
من ’املنفتحني‘ ]اأي الو�سطاء التجاريني[ امل ّتكلني عليها» 70.ف�سار �سطر مم ّيز من رجال االأعمال «يتلقى
العقود املربحة من املوؤ�س�سة الع�سكرية ملختلف ال�سلع واخلدمات» بحلول عام  ،1990وفقًا لدليل مناطقي
71
اأ�سدرته مكتبة الكونغر�س االأمريكي.
كان لربنامج اخل�سخ�سة الذي اأُطلق عام  1991اأثر اأكرب ،اإذ ك�سر احتكار القطاع العام لقيادة االقت�ساد
ومكن القطاع اخلا�س للظهور (اأو العودة) كطرف اقت�سادي رئي�س .فا�ستقوى رجال االأعمال املتحالفني
مع نظام مبار اأك خالل العقدين التاليني مبوازاة تعزيزه ل�سلطته ال�سخ�سية ،ما اأدى اإىل اإطالق
لقب «حيتان النيل» عليهم .وباملقابل ،تهمي�س املوؤ�س�سة الع�سكرية �سيا�س ًيا ،فيما ا�ستدار مبار نحو
وزارة الداخلية لتكون االأدارة الرئي�سة يف القمع الداخلي .فقد منت ميزانية الوزارة وعديدها كذلك
بوترية اأ�سرع من النمو لدى وزارة الدفاع 72.و تعوي�س املوؤ�س�سة الع�سكرية بتو�سيع جمهورية ال�سباط
وزيادة �سلطتها القانونية على ا�ستخدامات اأرا�سي الدولة ،التي ا�ستعملتها ال�ستخراج الدخل من القطاع
اخلا�س .اإال اأن ال�سيطرة على احل�سة االأكرب من االأموال واالأ�سول العامة قد انتقلت اإىل ا ٍأيد اأخرى،
ما ح ّد من احل�سة الع�سكرية من املداخيل وولد ا�ستياءها من رجال االأعمال املحا�سيب امللتفني حوله
وابنه جمال واحلزب الوطني الدميقراطي احلاكم ،فقد تاأثرت املقاربة الع�سكرية اإىل التعامل مع مقاويل
القطاع اخلا�س بهذا االإر ُ منذ قفز القوات امل�سلحة اإىل موقع ال�سدارة ال�سيا�سية بفعل ثورة عام 2011
وانقالب عام .2013
الروابط السياسية والت ير العسكري

ات�سم العقدان من الزمن بني انطالق اخل�سخ�سة ونهاية عهد مبار بظهور العديد من ال�سركات
املرتبطة �سيا�س ًيا 73.تكثّفت املح�سوبية مبوازاة الرتكيز املتزايد لل�سلطة القانونية على املوارد العامة
كاالأر�س �سمن �سالحيات وزارة الدفاع ،من جهة ،واالخرتاق املتزايد لالأجهزة الر�سمية التنظيمية
مركز كارنيغي للشرق األوسط
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واالقت�سادية من قبل جمهورية ال�سباط ،من اجلهة االأخرى .وو�سع بني االقت�ساد الع�سكري واأجزاء من
أي�سا اإىل ن�سوب التوترات املتنامية .فقد تركز جزء كبري من ال�سلو الريعي
القطاع اخلا�س ،ولكنه اأدى ا ً
على جهات �سيا�سية قوية :مبار وابنه جمال وجلنة ال�سيا�سات يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم
الذي تراأ�سه جمال ،و�سبكات احلزب املنت�سرة يف الربملان وغرف التجارة وغريها ،وكانت ال�سركات
جناحا يف فرتة  2011-1991هي تلك التي ا�ستمدت فر�سها بكثافة من هذه املجموعة
اخلا�سة االأك
ً
(ولي�س من املوؤ�س�سة الع�سكرية) لع�سوية جمال�س اإدارتها .ومنح اخرتاق القطاع العام التاأثري والفر�س
للموؤ�س�سة الع�سكرية لتاأمني الدخل من عالقتها بالقطاع اخلا�س ،من دون اأن مينحها ال�سيطرة عليه.
ربحا يف اإطار االقت�ساد امل�سري ،هو ما
اإن حجر االأ�سا�س لالرتباط ال�سيا�سي ،والذي يجعله �سرور ًّيا و ُم ً
ا�سماه اخلرباء االقت�ساديون ا�سحق ديوان وفيليب كيفر ومار �سيفباور «اآليات االمتياز» .و�سملت هذه
احلماية التجارية (اجلمركية وغريها) ،ودعم اأ�سعار الطاقة ،والو�سول اإىل اأرا�سي الدولة ،والتطبيق
التف�سيلي للوائح التنظيمية ،عالوة الو�سول التف�سيلي اإىل التمويل والعقود احلكومية ،واالأف�سليات
ال�سريبية ،وت�سهيل الرتخي�س 74.ومتتعت ال�سركات اخلا�سة والعامة املرتبطة �سيا�س ًّيا على حد �سواء
باأف�سليات تنظيمية ومالية متعددة مقارن ًة مبناف�سيها املحتملني .كما تتمتع املوؤ�س�سة الع�سكرية بجميع
أي�سا على ال�سركاء واملقاولني
االمتيازات هذه ،مع اإ�سافة هامة هي قدرتها على منح تلك االمتيازات ا ً
اخلا�سني الذين تف�سلهم.
وكنتيجة لذلك ،فاإن ال�سعي وراء الريع �سكّل طريقة رئي�سة لتوليد الدخل الع�سكري طيلة هذه الفرتة.
وباملقابل ،فقد منا عدد ال�سركات الع�سكرية امل�سجلة ر�سم ًّيا وحجم اإنتاجها منوا متوا�س ًعا .بل اإن اجلزء
املف�سلة الو�سول اإىل مدخالت امل�سانع
الكبري من ن�ساطها كان ريع ًّيا ا ً
أي�سا :اإذ منحت ال�سركات اخلا�سة ّ
75
الع�سكرية لتجميع ال�سلع (االإلكرتونيةً ،
مثال) ووفرت لها احلماية من مناف�سيها املحتملني.
وكان منح االأرا�سي واالإ�سكان حجر الزاوية يف عمليات املح�سوبيات ال�سيا�سية يف خ�سم امل�ساربات
الوا�سعة االنت�سار التي ات�سمت بها هذه احلقبة .فبات من ال�سائع بني رجال االأعمال �سراء م�ساحات
�سا�سعة من العقارات املرغوبة يف القاهرة وحولها ويف مدن رئي�سة اأخرى ،بهدف منحها هدايا لقادة
أي�سا للمحافظني وغريهم من كبار م�سوؤويل
القوات امل�سلحة اأو عرب بيعها لهم باأقل من كلفة ال�سوق ،وا ً
الدولة 76.عملت هذه «املُحلّيات» ل�سمان �سراء االأرا�سي باأ�سعار رخي�سة اأو لك�سب العقود احلكومية .وقد
يحظى املتل ّقون بالعديد من هذا النوع من الهدايا التي يبيعونها بعد ذلك بالت�سعرية ال�سوقية الكاملة.
أي�سا باأن اأرا�سيهم �سيتم اإمدادها بالكهرباء،
وقد ح�سل رجال االأعمال املرتبطون �سيا�س ًّيا على �سمانات ا ً
واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ،والبنى التحتية للموا�سالت على ح�ساب املال العام ،ما يزيد اإىل حد
كبري من القيمة ال�سوقية لهذه االأرا�سي وميكّن رجال االأعمال من ا�ستخدامها كفال ًة للح�سول على قرو�س
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اﻟ
المعاو ة في العالقات العسكرية م القطاع الخا
المسع
العسكري

 ،بحس

ال ائدة للقطاع
الخا

الشركات
الكبر

احل�سول على راأ�س املال،
مهارات/دراية فنية،
تكنولوجيا ،نفاذ اإىل راأ�س
املال االأجنبي و�سراكات
يف م�ساريع التكنولوجيا
املتقدمة اأو م�ساريع
تتطلب روؤو�س اأموال
كبرية

الشركات
المتوسطة
الحجم

احل�سول على حجم اأكرب
لالإنتاج (الت�سليم) يف
م�ساريع تتطلب تكنولوجيا
ب�سيطة ً
(مثال بناء
املباين ال�سكنية والطرق
ال�سريعة)

تر�سية العقود على
اأ�سا�س غري تناف�سي
و�سمان اإبرام عقود
م�ستقبلية

الشركات
الصغيرة

احل�سول على حجم اأكرب
لالإنتاج (الت�سليم) يف
م�ساريع تتطلب تكنولوجيا
ب�سيطة وتعزيز التحالف
االجتماعي .دخل غري
�سرعي (ر�ساوى)
ملهند�سني و�سباط
ع�سكريني يتمتعون ب�سلطة
ا�ستن�سابية ملنح عقود
�سغرية اأو املوافقة على
مواد ال ترتقي اإىل م�ستوى
املعايري املطلوبة

تر�سية العقود على
اأ�سا�س غري تناف�سي،
القدرة على الفوز
بعقود من خالل
الر�ساوى اأو العالقات
ال�سخ�سيةوا�ستخدام
مواد ذات نوعية
متدنية

ال ة

التكل ة المترتبة
عل القطاع الخا

عقود كربى وعالقات
�سيا�سية

اعتماد على ح�سن نية
اجلي�س الهيئات الع�سكرية
يف االأ�سواق غري التناف�سية،
فر�س حمدودة يف قطاعات
حيث لتلك الهيئات م�سالح
خا�سة اأو �سركاء مف�سلني

القطاع اخلا�س ملزم
على قبول هام�س ربح
ٍ
متدن ،وا�ستيعاب اخل�سائر
(مثال ب�سبب تقلبات �سعر
ً
ال�سرف) اأو تنفيذ االأعمال
جمانًا/لقاء دفعات متاأخرة
بعد اإجناز العمل
قيمة م�سافة منخف�سة،
تطوير �سي للقدرات الفنية
وراأ�س املال ،اآفاق �سيئة
للنموامل�ستقبلي

مركز كارنيغي للشرق األوسط

259

م�سرفيةً 77.
ف�سال عن ذلك ،ا�ستغلت وزارة الدفاع �سيطرتها على ا�ستخدام االأرا�سي وقدرتها على توفري
البنى التحتية لتوليد التاآزر التجاري الكبري القت�سادها الع�سكري.
مثل هذه النقلة كانت مهمة على وجه اخل�سو�س ،الأنه على الرغم من اأن القطاع اخلا�س ولّد  75يف املئة
من النا املحلي االإجمايل يف عام ( 2009وفقًا للبنك الدويل) ،اإال اأن ً
ن�ساطا اقت�ساد ًّيا وازنًا تركّز يف
نحو  20،000فقط من بني مليوين �سركة (غري زارعية) ،كما اأظهر اخلرباء االقت�ساديون اإ�سحق ديوان
وفيليب كيفر ومار �سيفباور 78.وهم يعتقدون اأن الهيئات الع�سكرية الر�سمية اأ�سبحت عمل ًيا ما و�سفوه
ب اأنه «زعيمة كبرية ل�سوق املح�سوبية» بالن�سبة اإىل فئة الواحد يف املئة من ال�سركات اخلا�سة هذه (اإذ اأن
ال  99يف املئة الباقية �سغرية للغاية وال ت�ستطيع بالتايل امل�ساركة) ،على االأقل يف ما يتعلق بامل�ساريع التي
ت�ستطيع فيها هذه الهيئات منح اأو توجيه العقود 79.وتك�سف مراجعة هذه العقود خالل ال�سنوات ال�ست
االأخرية خا�سة ،اأن �سركات قطاع االأعمال العام والقطاع اخلا�س التي لها ارتباطات �سيا�سية  -هذه املرة
مع جمهورية ال�سباط  -تتلقى ح�سة اأكرب بكثري من �سوق العقود من الباطن ،فيما عدد اأكرب بكثري من
ال�سركات ال�سغرية االأقل اإنتاجية ،التي ت�ستخدم تكنولوجيات قدمية خلدمة اأ�سواق حملية متخ�س�سة،
80
تاأخذ احل�سة املتبقية.
الشراكة م الشركات الكبيرة :عالقة امضة

عززت عودة القوات امل�سلحة اإىل مركز ال�سدارة ال�سيا�سية يف عام  2011اأهمي َة االرتباطات ال�سيا�سية
اأك  ،اإذ وجدت ال�سركات اخلا�سة التي لديها روابط ع�سكرية اأن طلباتها للح�سول على العقود
والرتاخي�س اأن املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة ي�ستعجلها واأن ربحيتها تزداد 81.غري اأن منط العالقات
يتغري ب�سكل ملحو .
الع�سكرية بالقطاع اخلا�س اأخذ ّ
ا�ستدت ازدواجية النظرة الع�سكرية جتاه ال�سركات الكربى بعد ت�سكيل حكومة اأحمد نظيف املوؤيدة
لرجال االأعمال يف عام  ،2004ما دفع بوزير الدفاع اآنذا الطنطاوي اإىل ت�سعيد معار�سته خل�سخ�سة
�سركات وبنو معينة مملوكة للدولة .ويف حديث علني بعد خلع مبار بثالثة �سهور ،اأ�سار ع�سو املجل�س
االأعلى للقوات امل�سلحة اللواء حممود ن�سر اإىل «تدخل كبار رجال االأعمال يف احلياة ال�سيا�سية» على اأنها
اأحد اأ�سباب اندالع «ثورة  25يناير» 82.واأحد االأمثلة على َمن ا�ستهدفتهم املوؤ�س�سة الع�سكرية هو حممد
اأبو العينني ،اأحد حما�سيب مبار  ،الذي كانت «جمموعة كليوباترا» التي ميلكها متددت من �سناعات
ال�سرياميك اإىل اأن تكون �سريكًا جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية يف خطة ا�ست�سالح االأرا�سي يف
�سرق العوينات يف اأواخر الت�سعينات 83.فكان اأبو العينني من بني عدة رجال اأعمال كبار ولّوا االإدبار عقب
الثورة ،مثل قطب ال�سلب اأحمد عز و�سم�سار ال�سالح والغاز ال�سابق ح�سني �سا  ،والذين متت مالحقتهم
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وتو�سلوا
ق�سائ ًيا .وقد ّ
رحبوا جميعهم با�ستيالء القوات امل�سلحة على ال�سلطة يف متوز/يوليو عام ّ 2013
اإىل ت�سويات مالية مر�سية مقابل اإ�سقاط دعاوى الف�ساد �سدهم وال�سماح لهم بالعودة اإىل م�سر ،بيد اأن
يف�سر ملاذا �سدح اأبو العينني
ا ً
أحدا منهم يح�سل على رد اعتبار �سيا�سي واقت�سادي كامل .وهذا رمبا ّ
ً
جمادال باأنه «من غري املقبول اأن يح�سل
بانتقادات علنية للدور االقت�سادي املتنامي للموؤ�س�سة الع�سكرية،
84
اجلي�س على �سيء اأك من امل�ستثمرين الطبيعيني بفعل مزايا خا�سة له».
ا�ستمر بع�س العالقات الع�سكرية رغم ذلك،
عل ًما اأنها تك�سف عن ازدواجية النظرة الع�سكرية
عز ت عودة القوات المسلحة
أي�سا .ومن بني اأبرز ال�سخ�سيات التي �سمدت
ا ً
إل مركز الصدارة الس اس ة
خالل مرحلة االنتقال من عهد مبار كان اأحمد
في عا  2011أ م ة االرتباطات
هيكل ،االبن الثاين لرئي�س حترير �سحيفة االأهرام
ال�سابق ال�سهري ،حممد ح�سنني هيكل .كانت �سركة
الس اس ة أكثر ،إ وجدت الشركات
اأحمد ،القلعة القاب�سة (�سابقًا «�سيتادل كابيتال»)
الخاصة التي لد ا روابط عسكر ة
وهي واحدة من ال�سنف اجلديد من ال�سركات
أن طلبات ا للحصول عل العقود
أ�سا�سا على االأ�سواق التجارية
امل�سرية التي تعتمد ا ً
والتراخ ص تم استعجال ا.
وال�سركاء الدوليني للح�سول على راأ�س املال والتي
ازدهرت بعد االإ�سالحات االقت�سادية يف العقد
االأول من هذا القرن ،على عك�س اعتماد ال�سركات
ال�ساعية اإىل اقتنا�س الريع من خالل مداخل العقود واملوارد العامة ،كمجموعة كليوباترا .اأ�سبحت
�سراكة القلعة مع املوؤ�س�سة الع�سكرية وا�سحة للعيان يف عام  ،2009حني ا�سرتت ال�سركة الوطنية الإدارة
املوان النهرية من وزارة الدفاع ،ما جعلها �سركة النقل اخلا�سة الوحيدة التي تعمل على طول نهر النيل.
وكان رئي�س ال�سركة لواء قد اأ ّ اآخر دورة من خدمته الع�سكرية كرئي�س جمل�س اإدارة �سركة نفط وغاز
متلكها الدولة قبل اأن يتقاعد 85.ولعل روابطها ال�سيا�سية هي التي �سمحت للقلعة القاب�سة اأن حت�سل
على قر�س كبري ب�سمانة موؤ�س�سة اال�ستثمار اخلارجي التابعة للحكومة االأمريكية يف ذروة التقلبات التي
86
ع�سفت مب�سر يف عام .2011
أي�سا باملع ٍّوقات .فقد اأعلنت يف عام ً 2010
خططا لبناء «�سبكة للنقل
ولكن القلعة القاب�سة ا�سطدمت ا ً
النهري لي�س لها مثيل» ل�سحن القمح ،لكن التقارير اأفادت بعد �سنة من ذلك اأنها كانت تعاين �سعوبات يف
ت�سغيل اأ�سطولها من ال�سنادل� 87.سبق للقلعة القاب�سة اأن تعاقدت مع تر�سانة االإ�سكندرية التابعة لوزارة
ً
�سندال ،ولكن  19فقط منها اإنتاجه حتى عام  ،2019ورمبا اأقل من
الدفاع يف عام  2009لت�سنيع 30
ذلك بكثري ،اأو حتى ال �سيء 88.ورغم تو�سع اأ�سطول ال�سركة اإىل  45يف عام  ،2012فقد ووجهت باملناف�سة
من قبل ال�سركة الوطنية للمالحة النهرية التابعة لوزارة الدفاع ،التي ادعت اأنها نقلت  2،5مليوين طن
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من الب�سائع يف عام  89 .2018كما قامت هيئة وادي النيل للنقل النهري ،وهي كيان حكومي م�سرت بني
أي�سا لك�سب ح�سة من التجارة
م�سر وال�سودان ُاقيم يف عام  1975وتراأ�سها �سابط متقاعد ،باملناف�سة ا ً
بني البلدين 90.اإمنا كان املُعيق االأهم هو اإخفاق احلكومات املتعاقبة على املدى العقدين املن�سرفني من
الزمن بتنفيذ اخلطط الطموحة حلل العوائق اجل�سدية والتنظيمية ولتطوير املمرات املائية مل�سر ،على
عك�س احلال يف ما يخ�س اال�ستثمارات ال�سخمة يف بناء الطرق ال�سريعة حتت االإ�سراف الع�سكري 91.فلم
تزد ح�سة النقل النهري عن واحد يف املئة فقط من اإجمايل حجم ال�سحن الداخلي يف م�سر عام ،2012
بالنتيجة ،فيما اكت�سفت درا�سة اأعدت بطلب من منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية يف عام  ،2014اأن
92
م�ستثمري القطاع اخلا�س يعتقدون اأنهم مطالَبون باأك من ح�ستهم املعقولة من املجازفة.
اهتمام رئي�س لالقت�ساد
ولكن �سركة القلعة متمو�سعة رغم ال�سعوبات يف قطاعات ت�سكّل حمط
ٍ
ٍ
ح�س�س يف �سركات «لها مواقع اأمامية يف قطاعات الطاقة ،واالإ�سمنت،
الع�سكري ،حيث ح�سلت على
93
والنقل وغريها» يف عام  .2015كما اأنها ا�ستثمرت بكثافة يف تطوير االأرا�سي الزراعية ،وت�سدير املواد
الغذائية ،والنقل النهري يف ال�سودان املجاور ،وذلك جزئ ًيا من خالل �سركتها التابعة «اأ�سيك للهند�سة
واالإدارة» ( ،)ASECما جعلها تتداخل ب�سكل وثيق مع الهيئات الع�سكرية (ومديرية املخابرات العامة) يف
ا�سترياد املحا�سيل واملوا�سي ال�سودانية اإىل االأ�سواق امل�سرية .واأعلنت القلعة القاب�سة كذلك عن تو�سيع
البنى التحتية للنقل على طول النيل وغرب خليج ال�سوي�س يف عام  ،2015االأمر الذي تطابق ثانية مع
94
ا�ستثمارات مماثلة كانت تقوم بها املوؤ�س�سة الع�سكرية �سابقًا.
والحقًا ،اختارت وزارة الدفاع فرع القلعة القاب�سة� ،سركة امل�سرق للبرتول ،لال�سرتا يف امل�سروع العمالق
لتنمية �سرق بور�سعيد ،بينما تعاقدت القلعة من الباطن مع ال�سركة الوطنية خلدمات النقل واأعايل
البحار («نو�سكو») التي يراأ�سها لواء متقاعد ،وذلك لتوفري النقل الثقيل مل�سفاة النفط الكبرية التي
تبنيها اإىل جانب جممع م�سطرد (قيد العمل منذ عام  )1973يف حمافظة القليوبية 95.وحقيقة اأن م�سروع
ٍ
م�ساف جديدة وتعديل امل�سانع القائمة،
م�سطرد اجلديد هو جزء من خطة بقيمة  18مليار دوالر لبناء
واأنها الثانية فقط من امل�سايف ال  11يف م�سر التي
لم ت مش المؤسسة العسكر ة تعود غالبية ملكيتها اإىل القطاع اخلا�س ،ت�سري
ّ
اإىل املوقع اخلا�س واملم ّيز الذي يتمتع به هيكل،
الشركات الخاصة الكبر كل ا .اأو اإىل اأهمية راأ�س املال واخلربة وال�سعة االإنتاجية
ولكن ا تتحاش التحالف التي ت�ستطيع القلعة القاب�سة اأن توفّرها 96.ثم
م من تعتبر م منافس ن اإن انخراط �سركة نو�سكو اململوكة للدولة يوؤكد
س اس ن أو تجار ن .جمد ًدا الت�سابك والتداخل بني امل�ساريع املمولة من
97
احلكومة وبني جمهورية ال�سباط.
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لكن ،ال تكمن االأهمية االأ�سا�سية للعالقة بالقلعة القاب�سة يف جانب املح�سوبية ،بل يف حت ّول املوؤ�س�سة
الع�سكرية نحو ال�سراكة مع �سركات متتلك كال من اخلربة الفنية والر�ساميل ال�سرورية لتح�سني معدالت
جناح وت�سليم امل�ساريع .يف بع�س احلاالت ،ت�ساركت القوات امل�سلحة مع عمالقة اقت�ساديني متجذرين،
وبينهم :ال�سركة متعددة اجلن�سيات اأورا�سكوم لالإن�ساء وال�سناعة التي فازت بعقود من الباطن للعمل
يف تطوير حمور تنمية قناة ال�سوي�س والعا�سمة االإدارية اجلديدة يف عامي  2014و2015؛ وال�سويدي
للكابالت ،وهي اأكرب منتج للكابالت الكهربائية يف م�سر وال�سرق االأو�سط؛ واملقاولون العرب ،التي هي
االآن �سركة متعوملة وم�سرتكة يف م�سروع ميناء الربل�س يف حمافظة كفر ال�سيخ بقيمة ملياري جنيه م�سري
أي�سا على �سركات
(حيث �سركة نو�سكو هي جمد ًدا متعاقدة من الباطن) 98.وقد اعتمدت وزارة الدفاع ا ً
عربية متعددة اجلن�سيات مثل دار الهند�سة التي التعاقد مع فرعها امل�سري يف عام  2014لت�سميم
خطة رئي�سة لتطوير حمور قناة ال�سوي�س برمته ،وو�سع م�سودة كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات لتو�سيع القناة
وقيادة تطوير �سرق بور�سعيد.99.
وكما تو�سح هذه االأمثلة ،ته ّم�س املوؤ�س�سة الع�سكرية ال�سركات الكربى كليا .ولكنها تتحا�سى التحالف
مع اأولئك الذين تعتربهم مناف�سني �سيا�سيني اأو جتاريني 100.وب�سكل خا�س فاإن العالقات كانت غري
بعيدا عن ال�سيطرة من خالل نق ّل ج ّل اأعمالها
مريحة مع ال�سركات املت َعوملة التي �سعت اإىل الناأي بنف�سها ً
ور�ساميلها اإىل اخلارج ك�سمانة �سد تذبذبات ال�سوق وال�سغوط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ يف م�سر .فعلى الرغم من
متاما اأنها
فوزها بح�سة من العقود العامة التي وفّرتها املوؤ�س�سة الع�سكرية ،تدر هذه ال�سركات ً
م ُه ّم�سة للغاية يف جمال �سنع القرار االقت�سادي .101واأعرب الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأورا�سكوم ،جنيب
�ساوير�س ،مرا ًرا عرب �سا�سة التلفاز يف عام  ،2014عن معار�سته انخراط املوؤ�س�سة الع�سكرية يف االقت�ساد
املدين ،ومطالبته باأن تركّز هذه االأخرية «على حماية البالد وبذل االهتمام بالكوار التي حتل بالعراق
وليبيا» 102.كما تع ّهد با�ستثمار  500مليون دوالر يف م�ساريع البنية التحتية والطاقة ،وذلك يف اأثناء موؤمتر
اال�ستثمار يف �سرم ال�سيخ يف اآذار/مار�س  ،2015الذي اأدى اإىل مروحة من امل�ساريع العمالقة باإدارة وزارة
103
الدفاع ،لكنه اأق ّر الحقًا باأنه ُينفق اأ ًّيا من هذه االأموال.
يبدو اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية قد �سعت اإىل االلتفاف على التعقيدات ال�سيا�سية املت�سلة بالعمل مع ال�سركات
الكربى هذه ،من خالل االلتفاف نحو امل�ستثمرين االأجانب واإىل �سنف جديد من ال�سركات التي جتمع
بني راأ�س املال امل�سري والدويل .وقد ظهر تركيز وا�سح على جذب اال�ستثمارات الرئي�سة من اأوروبا
وال�سني والهند التي ت�ستطيع تقد التكنولوجيا وراأ�س املال للمجمعات ال�سناعية والتجارية اجلديدة
التي يتم اإن�ساوؤها حتت االإدارة الع�سكرية يف املنطقة االقت�سادية لل�سوي�س ،على �سبيل املثال .ويوفّر هذا
للهيئات الع�سكرية وجلمهورية ال�سباط التاأثري التجاري بف�سل �سيطرتها على ا�ستخدامات االأرا�سي
واالأذونات الالزمة لذلك ،كما ي�س ِّهل و�سولهم اإىل االئتمانات اخلا�سة ،التي كانت ُت َوجه ب�سكل اأ�سيق
104
باجتاه ال�سركات املرتبطة �سيا�س ًّيا يف حقبة مبار .
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مثال اآخر هو �سركة «كاربون القاب�سة» ،التي تقوم بحجم كبري من االأعمال يف املنطقة االقت�سادية
لقناة ال�سوي�س ،التي حولتها املوؤ�س�سة الع�سكرية منذ عام  2004اإىل حمور تركيز رئي�س لال�ستثمارات يف
ال�سياحة والتجارة وال�سناعة والبنية التحتية املت�سلة .موؤ�س�س رئي�س ال�سركة هو با�سل الباز ،جنل اأحد
م�ست�ساري مبار االأهم لل�سيا�سة اخلارجية وع�سو جمل�س اإدارة �سندوق حتيا م�سر (تتم مناق�ستها
اأدناه) .فت ِّوظف كاربون القاب�سة عالقاتها يف االإمارات العربية املتحدة واأوروبا والواليات املتحدة،
ومبوؤ�س�سات االقرتا�س الدولية ،للو�سول اإىل اال�ستثمارات والتكنولوجيا .وي�سم جمل�س اإدارتها املوؤ�س�س
امل�سار واملدير التنفيذي ل�سركة القلعة القاب�سة ،ووزير �سابق للبرتول واملوارد املعدنية ،وروؤ�ساء عدة
تف�سل
جديدا لراأ�س املال املحلي واالأجنبي املرتبط �سيا�س ًّيا والذي ّ
�سركات خليجية ،ما يك�سف حمو ًرا ً
املوؤ�س�سة الع�سكرية التعامل معه 105.ال يعني كل ذلك اأن ال�سركات الكبرية من منوذج كاربون القاب�سة هي
حليفة اأو متداخلة مع املوؤ�س�سة الع�سكرية اأو اأنها ال تواجه �سعوبات ج ّمة يف التعامل معها ،رغم االلتقاء
بينهما يف جماالت حمددة؛ فقد �سارعت كاربون القاب�سة ملدة ع�سر �سنوات تقري ًبا قبل اأن ُي�سمح لها
باإطالق م�سروع جممع البرتوكيماويات.
التزامل م السمكات الصغيرة:

دائرة المؤسسة العسكرية من الشركات المتوسطة والصغيرة

متاما ،االقت�سادية وال�سيا�سية.
يك�سف منط العالقات الع�سكرية بال�سركات الكبرية الدوافع اال�سرتاتيجية ً
واالأمر ذاته بالن�سبة اإىل اجلهد الع�سكري لبناء دائرة جديدة من ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية ،عل ًما اأن
وجهت العقود
االأهداف واحل�سابات تختلف يف هذه احلالة .بيد اأن وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها قد ّ
106
اإىل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مل�ساريع ال تتطلب خربات متق ّدمة وتكون كثيفة العمالة ال الر�ساميل.
وا�ستد هذا االجتاه بقوة مع التزايد املفرط يف حجم امل�ساريع االإن�سائية التي تولّتها املوؤ�س�سة الع�سكرية
التوجه الذي ي�ستهدف ظاهر ًّيا توليد فر�س العمل وزيادة معدالت النمو االقت�سادي،
منذ عام  .2013هذا ّ
107
أي�سا اإىل اإعادة هيكلة �سبكات املح�سوبية ال�ساعية اإىل قطف الريع .اأما بالن�سبة اإىل ال�سركات
اأدى ا ً
اخلا�سة التي هي اأ�سغر من اأن حتظى بالعقود بف�سل ارتباطاتها ال�سيا�سية ،فربط م�سائرها بالعربة
الع�سكرية ي�سكّل بو�سوح ا�سرتاتيجية جتارية ناجعة.
هذه هي اخللفية وراء ت�سريحات امل�سوؤولني الع�سكريني ،مثل تلك التي اأدىل بها رئي�س اإدارة امل�ساريع
الكربى يف القوات امل�سلحة اللواء كرم �سا حممد ،الذي زعم يف كانون االأول/دي�سمرب  2015اأن اإدارته
اأعطت ا ً
أعماال اإىل � 198سركة كبرية و�سغرية ومتو�سطة يف م�سروع مدينة االإ�سماعيلية اجلديدة ،ووفّرت
من خاللها عمالة مبا�سرة ل  80األف �سخ�س وملليونني اآخرين ب�سكل غري مبا�سر 108.وبعدها ب�سهرين ،قال
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رئي�س الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة ،اللواء كامل الوزير ،اإن اإدارته وفّرت االأعمال «الألف �سركة
109
م�سروعا.
مدنية ،و 300مكتب ا�ست�ساري ،واأك من مليون عامل وفني ،يف 1377
ً
هنا ،ت�ستجيب الهيئات الع�سكرية جمد ًدا اإىل اأحد توجيهات ال�سي�سي ،هذه املرة لت�سجيع ال�سركات
أي�سا مل�ساهمتها التي حتظى بتغطية اإعالمية
ال�سغرية واملتو�سطة .وهذا ُي�سبه جهودها لزيادة الدخل وا ً
وا�سعة يف �سندوق حتيا م�سر ،بعد اأن ف�سل رجال اأعمال بارزون يف الو�سول اإىل هدفها ،اأال وهو جتميع
 100مليار جنيه م�سري ( 5،4مليارات دوالر اآنذا ) يف عام  110.2014لكن ،على الرغم من اأن املوؤ�س�سة
تنح �سبكات املح�سوبية املتمحورة حول الرئا�سة وموؤ�س�سات الدولة االأخرى ،اإال اأن اإدارتها
الع�سكرية
ِّ
للم�ساريع العمالقة واالنتفاع االقت�سادي الكثيف  -واأحيانًا احل�سري  -الذي تتمتع به يف مناطق
مف�سلة
ا�سرتاتيجية ُحمددة كقناة ال�سوي�س ،ع ّمقا عالقتها التعا�سدية مع �سركات �سغرية ومتو�سطة ّ
لديها ،فيما كانت تقوم بزيادة العراقيل اأمام باقي فئات القطاع اخلا�س.
يوؤكد املقاولون العاملون يف م�سر اأنه يف معظم امل�ساريع الكربى التي تديرها الهيئات الع�سكرية ،يقوم
بالعمل ع�سرات من �سغار املقاولني من الباطن ،قد يتوىل كل منهم ت�سييد مبنى ٍ
واحد اأو مبنيني اأو ب�سعة
كيلومرتات من الطرق ال�سريعةً 111.
مثال ،قامت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة مبنح عقود من
الباطن مل�سروع مدينة االإ�سماعيلية اجلديدة اإىل � 90سركة �سغرية ،يف حزيران/يونيو  112.2015لكن املثل
االأهم هنا حول هذا املنحى كان العقود التي اأعطيت لتو�سيع قناة ال�سوي�س :اإذ اإن التحالفات التجارية التي
تقودها ال�سركات يف حقبة مبار اأو حتى �سركاء وزارة الدفاع ال�سابقني على غرار �سركة املقاولون العرب
اأو االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تف�سل يف الفوز بالعطاءات الرئي�سة وح�سب،
أي�سا ثلثا الثمانني �سركة التي حازت على عقود من الباطن اإما متعاقدة �سابقًا من الباطن مع
بل كان ا ً
وزارة الدفاع اأو ،يف اأغلب احلاالت� ،سركات غري معروفة ن�سب ًّيا اأو غري معروفة على االإطالق� 113.سددت
املوؤ�س�سة الع�سكرية على منح الرتاخي�س اإىل ال�سركات ال�سغرية اأو النا�سئة ذات القدرة التكنولوجية
املنخف�سة يف منطقة ال�سوي�س االقت�سادية .وال غرابة بعد ذلك ،كما الح املحلل ماجد عطية يف عام
 ،2015باأن هنالك قلقًا �سائ ًعا يف م�سر «باأن تتح ّول كل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل مقاولني من
الباطن للجي�س» 114.وعلى الرغم من اأن ثمة مبالغة يف مالحظته هذه ،اإال اأنها تعك�س املنحى ّ
املطرد الذي
يكمن خلف هيكلية وا�سحة للحوافز لدى كال الطرفني ففي �سبيل الفوز بعقد اأو مدخل ما ،يدفع املقاولون
أي�سا مقاي�سات اأخرى .فمجندو القوات امل�سلحة الذين يتمتعون
من الباطن الر�سى عاد ًة 115.لكن هنا ا ً
ير�سلون اإىل العمل لدى �سركات مثل �سندوق التكميلي للتاأمني اأو �سركة
مبهارات خا�سة ،يقولون اإنهم َ
الدلتا لل�سكر ،فيما ّ
توظف ال�سركات اخلا�سة متخرجني من الكليات الع�سكرية الفنية اأو تنتج �سل ًعا ميكن
116
لل�سركات الع�سكرية بعد ذلك ت�سويقها على اأنها من اإنتاجها.
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ت�ستفيد الهيئات الع�سكرية و�سركاوؤها من القطاع اخلا�س من التدوير الدائم للمال من خالل التعاقد من
الباطن وك�سب ر�سوم االإدارةً .
مثال ،بعد الفوز بعقود حكومية �سخمة لت�سييد م�ساكن مدنية يف اأواخر عام
 ،2013قامت وزارة الدفاع بالتعاقد من الباطن مع ال�سركة العقارية للبنو الوطنية يف كانون الثاين/
عقدا لهذه ال�سركة اآنذا
يناير  2014لبناء االإ�سكان الع�سكري .وكانت قد جاءت  10عقود من اأ�سل ً 12
من وزارة الدفاع (بقيمة اإجمالية قدرها  209ماليني جنيه ،اأي  30مليون دوالر)؛ ويف ني�سان/اأبريل
 ،2016ك�سفت ال�سركة النقاب عن اأنها تلقت ا�ستثما ًرا عقار ًيا كب ًريا بقيمة  250مليون جنيه من وزارة
الدفاع ،واأنها تعمل على م�سروع اآخر لهذه االأخرية قيمته  100مليون جنيه يف مدينة ن�سر (على اأر�س
كانت ع�سكرية يف ال�سابق) ،كما توقّعت اأن تخ َّول العمل يف م�سروع �سخم تديره وزارة الدفاع 117.وباملثل،
�س ّيدت ال�سركة اال�ست�سارية للت�سميم الهند�سي  1000وحدة �سكنية ل�سباط القوات امل�سلحة يف مدينة
ال�سالم حل�ساب �سركة النيل للمقاوالت العامة ،التي كانت قد ح�سلت على العقد ،وكذلك «بانوراما» 6
اأكتوبر ،لكن هذه املرة مبا�سرة حل�ساب دائرة االأعمال الع�سكرية يف وزارة الدفاع.
شهية عسكرية ُمت تحة
ّ

حتى عام  ،2015جتنّبت الهيئات الع�سكرية غال ًبا القطاعات االقت�سادية التي تركّزت فيها م�ساهمة
ال�سركات اخلا�سة اإىل النا املحلي االإجمايل وتوليد الوظائف .فظل باإمكان املحلل االقت�سادي
عبدالفتاح برايز اأن يوؤكد ،يف مطلع  ،2016اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية «غائبة تقري ًبا اأو حائزة على ح�سة
�سغرية للغاية يف عدد من القطاعات االقت�سادية املف�سلية التي منت ب�سكل كبري منذ الت�سعينيات يف
القرن الع�سرين» ،مبا فيها «مروحة وا�سعة من ال�سناعات التحويلية كاالإ�سمنت واالأ�سمدة والزجاج
وال�سرياميك واالألومنيوم واحلديد وال�سلب ،عالوة على القطاعات اخلدمية املفتاحية كاالت�ساالت
ال�سلكية والال�سلكية واال�ست�سافة وال�سياحة» 118 .اأي بقيت الهيئات الع�سكرية مرتكّزة يف القطاعات غري
ال�سلعية اأو اخلدمية التجارية.
اإال اأن اال�ستحواذ الق�سري على �سركات االإعالم امل�سرية منذ عام  2016واال�ستثمارات الع�سكرية يف
اإنتاج ال�سلع القابلة للمبادلة التجارية يف قطاعات كانت ت�سيطر عليها ال�سركات اخلا�سة يف ال�سابق،
بعيدا عن املمار�سة املا�سية .و�سرعان ما الحظت وزارة اخلارجية االأمريكية
ما دلّ على انعطاف هام ً
يف «تقرير املنا اال�ستثماري يف م�سر» الذي ن�سرته يف عام  2017اأن ال�سركات الع�سكرية (باإال�سافة
عموما) تناف�س ال�سركات اخلا�سة مبا�سرة يف العديد من القطاعات
اإىل ال�سركات اململوكة للدولة ً
االقت�سادية 119.والواقع اأن ً
خليطا من االعتبارات ال�سيا�سية واالقت�سادية ي�سكّل ال�سلو  ،حيث تهدف
هذه التطورات اإىل خدمة حماوالت اإدارة لل�سيطرة على الف�ساء العام (كما يف حالة االإعالم) ،وتوفري
املنافع العامة كاالإ�سكان والغذاء باأ�سعار معقولة لتاأمني التاأييد االجتماعي ،وحتقيق االإدخار من خالل
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امل�سروعات العمالقة (كما يف حالتي ال�سلب واالإ�سمنت) ،وزيادة جباية الدولة وال�سادرات .ولكن ثبتت
عيوب اال�سرتاتيجيات الع�سكرية املتبعة الإجناز كل م�سعى من هذه امل�ساعي ،ما اأوقع االأكالف املالية التي
كان باالإمكان جتنّبها على الطرفني واالأ�سرار ال�سيا�سية نتيجة ا�ستعداء ال�سركات اخلا�سة االأك تاأث ًرا.
ا

ال

ا س حواذ الق ر

لقد احتلت وزارة الدفاع والهيئات احلليفة موق ًعا م�سيط ًرا يف و�سائل االإعالم العامة واخلا�سة يف م�سر
منذ عام  ،2015ولكن نتائج ذلك جاءت متباينة .يعود االنخراط الع�سكري يف القطاع اإىل عهد عبد
النا�سر عندما كان ل�سباط القوات امل�سلحة دور رئي�س يف املجال�س االإعالمية احلكومية وغريها من
ٍ
تقلي�س اأدوارهم
الهيئات امل�س ِّكلة للراأي العام 120.ثم اأدى نزع الطابع الع�سكري يف عهد ال�سادات اإىل
وتاأثريهم املبا�سرين ،ال�سيما يف و�سائل االإعالم املطبوعة ،وكذلك فعل ظهور القنوات الف�سائية
ف�ساعدا .ولكن ا�ستغلت الهيئات الع�سكرية واالأمنية احتواء
التلفزيونية اخلا�سة بد ًءا من عام 2001
ً
اإدارة ال�سي�سي لو�سائل االإعالم اخلا�سة املنت�سرة ،من اأجل حتقيق مكا�سب جتارية لها .وقد تي�سر ذلك
بف�سل ا�ستمرار احتكار البث التلفزيوين االإذاعي واالأر�سي من قبل احتاد االإذاعة والتلفزيون امل�سري
اململو للدولةً ،
ف�سال عن القب�سة املحكمة على �سركات البث عرب االأقمار ال�سناعية اخلا�سة التي ُي�سمح
121
لها بالعمل فقط يف «مناطق حرة» حمددة.
وقد اأبدت وزارة الدفاع اهتمامها باالإعالم بعد فرتة وجيزة من تويل املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة
�سالحيات مبار يف عام  ،2011حيث تربعت مببلغ  58مليون دوالر كم�ساعدة مليزانية احتاد االإذاعة
122
والتلفزيون الذي كان يعاين عج ًزا بقيمة  19مليار جنيه م�سري ( 3،2مليارات دوالر) يف عام .2012
ويراأ�س لواء متقاعد من القوات امل�سلحة �سركة االأقمار ال�سناعية الرئي�سة (نايل �سات ،التي متلك فيها
الهيئة العربية للت�سنيع ح�سة تبلغ  1يف املئة) التابعة الحتاد االإذاعة والتلفزيون 123.وعندما حولت
�سم جمل�س اإدارتها
احلكومة احتاد االإذاعة والتلفزيون اإىل هيئة عامة يف كانون االأول/دي�سمرب ّ ،2016
أي�سا وزارة الدفاع 124.واالأهم من ذلك هو
اجلديد ممثلني عن العديد من الهيئات التي تتمثّل فيها ا ً
اال�ستحواذ على ٍ
عدد من اأبرز �سركات االإعالم اخلا�سة يف م�سر من خالل اال�ستيالء الق�سري ال�سريح.
واأُرغمت �سركات اأخرى على اخلروج من ال�سوق ب�سبب �سيطرة الهيئات الع�سكرية واالأمنية على �سركات
االإنتاج االإعالمي واإعادة توجيه عقودها اإىل ال�سركات امل�ستحوذَ ة موؤخ ًرا.
ت�سدرت مديرية املخابرات العامة العملية بداية ،اإذ متلكت جمموعة من ال�سركات الكربى لالأخبار
والرتفيه واالإعالنات واالإنتاج يف عام  .2015وكانت االأداة اال�ستثمارية للمديرية هي �سركة «اإيجل
كابيتال لال�ستثمارات املالية» ،وهي �سندوق ا�سثمار مبا�سر يدير كافة �سركات املديرية وفقًا لل�سحايف
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اال�ستق�سائي ح�سام بهجت ،مبا يف ذلك �سركة «بال اأند وايت» التي كلفها احتاد االإذاعة والتلفزيون
أي�سا وبقوة اإىل القطاع،
اإنتاج برنامج حواري تعبوي تلفزيوين يومي 125.ودخلت املخابرات احلربية ا ً
بالتن�سيق مع امل�ست�سارين الع�سكريني يف الرئا�سة .ويف كانون الثاين/يناير  ،2017جاءت �سبكة «العا�سمة»
التلفزيونية حتت اإدارة �سركة «�سريي ميديا» التي ي�سغل من�سب نائب رئي�سها الناطق الر�سمي با�سم
القوات امل�سلحة ال�سابق 126.ويف اآب/اأغ�سط�س ،جرى اال�ستحواذ على «العا�سمة» و�سركاتها التابعة من
قبل جمموعة فالكون انرتنا�سونال ،الواجهة للمخابرات احلربية ،والتي اأ�س�ست �سركة «توا�سل» للعالقات
العامة لتويل حمفظتها االإعالمية املتنامية 127.وا�سرتت «توا�سل» فو ًرا قناة«احلياة» التلفزيونية اخلا�سة
128
باأكملها ،ما جعلها تك�سب اإذاعة «د.ر.ن )DRN(.و�سركة «هوم ميديا» لالإدارة.
وا�سحا ما اإذا كان اندفاع املخابرات احلربية ي�سري اإىل املناف�سة مع مديرية املخابرات العامة
لي�س
ً
للح�سول على االإيرادات اأو اإىل توطيد �سيطرة النظام على و�سائل االإعالم .ففي عام  ،2016ان�سم
�سابط خمابرات حربية اإىل جمل�س اإدارة �سحيفة «اليوم ال�سابع» التي كانت مملوكة لرجل االأعمال
املوايل لل�سي�سي ،اأحمد اأبو ه�سيمة .لكن �سركته« ،اإعالم امل�سريني» لالإنتاج والت�سويق� ،سراوؤها ق�س ًرا
من قبل �سركة «اإيجل كابيتال» التابعة للمخابرات العامة يف اأواخر عام  ،2017كما �سرح ح�سام بهجت
بالتف�سيل 129.وباالإ�سافة اإىل ال�سحيفة ،ا�ستحوذت اإيجل كابيتال على موقعه االإلكرتوين االإخباري «دوت
م�سر» وقناة «اأون تي يف» ( )OnTVالتي كان قد جرى �سراوؤها من رجل االأعمال امل�ستقل جنيب �سوير�س
يف عام  .2016ويف عام  ،2018قامت �سرك ُة «اإعالم امل�سريني» باإدارتها اجلديدة ب�سراء �سبك َة احلياة
أي�سا ،وعلى االأرجح من �سركة توا�سل ذات ال�سالت الع�سكرية .ومن بني ال�سركات التابعة لها االأخرى
ا ً
130
هي جريدة «�سوت االأمة» (املكت�سبة قبل اأن ت�ستحوذ عليها املخابرات).
على اأي حال ،فاإن اال�ستحواذ على و�سائل االإعالم اخلا�سة مكّن املوؤ�س�سة الع�سكرية يف اآن من ا�ستثمار
راأ�س املال وتوفري العمالة واالأجور االإ�سافية لكل من ال�سباط العاملني واملتقاعدين الذين يجري دجمهم
أي�سا اأجندة �سيا�سية :فقد اأعلنت اإدارة
يف و�سائل االإعالم والذين يراقبون حمتواها .وقد خدم ذلك ا ً
ال�سوؤون املعنوية يف القوات امل�سلحة يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  ،2017باعتزاز اأنها اأنتجت ثالثة اأفالم
أي�سا �سعي الهيئات الع�سكرية اأو املرتبطة بها الإجناز
روائية «الأول مرة منذ حرب  131.»1973وعك�س ذلك ا ً
توجيهات الرئي�س يف توليد م�سادر جديدة للدخل ،واندفاع ال�سباط (وامل�سوؤولني املدنيني) املتل ّهفني
للتناف�س على ولوج قطاع ُمربح؛ وبلغ هذا ا ً
أ�سكاال مثرية لل�سخرية ،كما يت�سح من قيام �سركة النيل الوطنية
132
للمالحة باإنتاج االأفالم ال�سينمائية وامل�سل�سالت التلفزيونية واملقاطع املو�سيقية .غري اأن الرتكيز على
الدعاية و�سعف جودة الكثري من و�سائل االإنتاج االإعالمي التجاري التي ت�سيطر عليها الهيئات الع�سكرية
اأثّرا ب�سدة على جدواها؛ فبحلول اأواخر عام  ،2018كانت تلك الهيئات تخف�س عدد املوظفني من اأجل
خف�س التكاليف وتبحث عن م�سرتين من اأجل اخلروج من القطاع.
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تحقي

اس قرار ال وق

ا راس

�ساق رئي�س الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة اللواء كامل الوزير جمموعة من املربرات للتدخل
الع�سكري يف قطاعي ال�سلب واحلديد يف حديث له يف ني�سان/اأبريل ً ،2016
قائال اإن ذلك يهدف اإىل
�سمان ا�ستقرار العر�س (االإمداد) واالأ�سعار ،ومنع االحتكارات يف القطاعات وال�سلع «اال�سرتاتيجية»،
�سحيحا بو�سوح ،نظ ًرا اإىل
ودعم عمل املوؤ�س�سة الع�سكرية يف امل�ساريع العمالقة 133.كان املربر االأخري
ً
اأن ق�سبان حديد الت�سليح متثل  30يف املئة من تكاليف االإن�ساءات و 25-10يف املئة من تكاليف البناء
يف م�سر 134.ولكن ناق�ست بقية ادعاءات كامل الوزير حقائق ال�سوق .فال�سركات اخلا�سة تهيمن على
قطاعي ال�سلب واالإ�سمنت ،وال تتمتع اأي منها مبكانة احتكارية ،بل اإن كال من القطاعني عانى من معدالت
عالية من ال�سعة غري امل�ستغلة حتى قبل اأن تزيد الهيئات الع�سكرية من �سعتها اخلا�سة ابتدا ًء من عام
 .2016وجاء عدم ا�ستقرار االأ�سعار والعر�س ،يف ذلك الوقت بالتحديد ،ب�سبب تزامن النق�س احلاد يف
اإمدادات الطاقة يف م�سر وندرة الدوالر نظ ًرا لالنخفا�س احلاد يف قيمة اجلنيه امل�سري ،ولي�س ب�سبب
التالعب باالأ�سعار من قبل القطاع اخلا�س اأو العوامل الهيكلية يف تلك االأ�سواق.
اإن ما فعلته الهيئات الع�سكرية هو تاأمني العر�س واالأ�سعار للم�سروعات العمالقة التي تديرها ،مع عزل
املرافق االإنتاجية التي متلكها عن التحديات التي توؤثر على القطاع اخلا�س .عالو ًة على ذلك ،فهي قادرة
على تخفي�س اأهم تكاليف االإنتاج مقارنة ِّ
بكل من ال�سركات اخلا�سة و�سركات القطاع العام القليلة
املتبقية التي ال تزال تعمل يف هذه املجاالت .وت�سمل هذه التكاليف املواد اخلام (ال�سيما تلك امل�ستوردة)
والطاقة والوقود على االأرجح ،وهي متثل جمتمع ًة  60يف املئة من اإجمايل تكلفة االإنتاج ،مبا اأن املوؤ�س�سة
الع�سكرية ت�ستفيد من االإعفاءات اجلمركية ،واأ�سعار �سرف العملة التف�سيلية ،والتخفي�سات غري املعلنة؛
ومن العمالة مبا اأن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ميكن اأن يلجاأ اإىل املجندين؛ ومن النقل الذي
ي�سهم ب�سكل كبري يف تكاليف الوقود ،نظ ًرا اإىل قدرة املوؤ�س�سة الع�سكرية على ا�ستخدام عربات القوات
امل�سلحة جمانًا ،واإدراج ا�ستهال الوقود �سمن ميزانية الدفاع ،وجتنب دفع الر�سوم على الطرق ال�سريعة
التي تديرها وزارة الدفاع اأو الهيئات التابعة لها .اإىل ذلكُ ،تعفى الهيئات الع�سكرية من �سريبة القيمة
امل�سافة املطبقة يف عام  ،2017و تكن �ستتاأثر كث ًريا عندما زاد البنك املركزي امل�سري اأ�سعار الفائدة
بن�سبة  7نقاط مئوية بني ت�سرين الثاين/نوفمرب  2016ومتوز/يوليو  ،2017ما رفع تكلفة االقرتا�س على
135
ال�سركات اخلا�سة ،بينما ميكن لتلك الهيئات اأن ت�سحب على االأموال اخلا�سة التي حتتف بها.
وهذه املزايا مكّنت الهيئات الع�سكرية من مناف�سة االأ�سعار يف بقية ال�سوق ،وبالتايل فاإن تو�سعها يف
افرتا�سا .اإذ ً
بدال من ك�سر االحتكارات االإنتاجية ،فقد ولّدت احتكا ًرا
قطاعي ال�سلب واالإ�سمنت يبدو
ً
أي�سا .اإال
�سرائ ًيا :اأي اأنه بو�سفها م�سرت ًيا كب ًريا لل�سلعتني ،ميكنها اأن تفر�س اأ�سعارهما ،فيما ُتنتجهما ا ً
اأن الهيئات الع�سكرية تكن لديها قدرة تناف�سية لوال متتعها مبزايا جتعل ال�سوق غري متكاف  ،بل اإن
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التخفي�س الق�سري يف اأ�سعار ال�سلع يف ظل هكذا ظروف ي�سر بالقطاع اخلا�س ،رغم �سعي ال�سي�سي اإىل
متتني العالقات معه على اأمل زيادة اال�ستثمار وتو�سيع القاعدة ال�سيا�سية لنظامه .كما ويثبط ذلك عزمية
امل�ستثمرين اجلدد ،الذين تبحث عنهم احلكومة منذ عام .2016
وباالأهمية نف�سها ،فاإن اال�ستثمار الع�سكري يف
إن االستثمار العسكري في قطاعي ال�سلب واالإ�سمنت لي�س بو�سعه اأن يكون
جمد ًيا اإال اإذا �سمن العائدات بف�سل الطلب
قطاعي الصل واألسمن ل
ال�سخم على منتجات ال�سركات الع�سكرية الذي
بوسعه أن كون مجد ا إال إ ا تولّده امل�سروعات العمالقة .وحني تتباط أا وتريتها،
من العائدات ب ضل الطل
�سوف جتد املوؤ�س�سة الع�سكرية نف�سها متلك راأ�س
الضخم عل تل المنتجات الذي مالٍ عقيم وتتح ّمل ا�ستنزافًا ماليا دائ ًما لالحتفا
تولد المشروعات العمالقة .مبن�ساآتها الكبرية الإنتاج ال�سلب واالإ�سمنت .اأو اأنها
ّ
�سوف ت�سطر اإىل تغطية تكاليفها التاأ�سي�سية من
خالل التناف�س ب�سرا�سة على ح�سة �سوقية اأكرب يف
بقية االقت�ساد املدين ،ما يوؤدي اإىل مزيد من ال�سرر والنفور لدى القطاع اخلا�س .اإن وفرة االإ�سمنت
الذي تتنجه امل�سانع الع�سكرية يف االأ�سواق املدنية ً
(بدال من بيعه ب�سكل مبا�سر وح�سري مل�ساريع االإن�ساء
التي تديرها الهيئات الع�سكرية) ت�سري اإىل اأن هذا النوع من املناف�سة بد أا يحد بالفعل.
الصل

يوؤكد قطاع ال�سلب هذه الديناميات .فقد جتاوزت ال�سعة االإنتاجية املحلية اال�ستهال با�ستمرار منذ عام
2000؛ اإذ بلغ االإنتاج ال�سنوي من ق�سبان حديد الت�سليح للبناء حوايل  6،5ماليني طن بحلول عام،2017
تاركًا ما ي�سل اإىل  35يف املئة من ال�سعة غري م�ستغلة ،ح�سب التقديرات املتحفظة 136.وحتى بعد الزيادة
على الطلب الذي اأحدثته امل�سروعات العمالقة ،فقد متت تلبيتها ب�سهولة من خالل ال�سعة املوجودة ،اإذ
بلغت االإنتاجية  8ماليني طن يف عام  ،2018فيما ارتفعت تقديرات ال�سعة االإجمالية اإىل ما بني 12،8
و 13،5مليون طن 137.وارتفع معدل نق�س ا�ستخدام ال�سعة اإىل ما بني  38و 59يف املئة (ح�سب املرجع).
وعندما ادعى رئي�س جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،اللواء م�سطفى اأمني ،يف اآب/اأغ�سط�س ،2018
اأن اجلهاز قد دخل قطاع ال�سلب لزيادة االإنتاج الوطني الأن العر�س االإجمايل يكن كاف ًيا ،كان هذا
138
االإدعاء زائفًا ،زيفًا جل ًّيا وكب ًريا.
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منذ عقود وامل�سنع ال�سخم لل�سلب الذي د�سّ نه عبدالنا�سر يف عام  1954هو الذي يغذّي ال�سناعة
احلربية امل�سرية .واقت�سر االإنتاج الع�سكري منه غال ًبا على م�سنع كبري للدرفلة متلكه �سركة اأبو زعبل
لل�سناعات الهند�سية التابعة لوزارة االإنتاج احلربي ،والتي بداأت العمل يف عام  139.2010ولكن كان هذا
م�سن ًعا ن�سف متكامل ،ال ينتج �سوى املنتجات الو�سطية ،فكان ح�سول جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية
على �سركة «ال�سوي�س لل�سلب» املتع ة يف عام  2016هو الذي مكّنها يف النهاية من اإنتاج منتجات ال�سلب
الكاملة الالزمة للبناء� 140.سركة ال�سوي�س لل�سلب هي ثاين اأكرب منتج لل�سلب يف البالد ،وقد تكبدت
خ�سائر بلغت  1،48مليار جنيه بحلول حزيران/يونيو  141.2015فا�سرتى جهاز امل�سروعات ن�سبة ‘ 40
املئة من االأ�سهم وهي ح�سة املالك ال�سابق جمال اجلارحي مببلغ  3،8مليارات جنيه يف �سفقة االنتهاء
منها يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2016و�سدد اأك من  5مليارات جنيه يف �سكل قرو�س م�ستحقة للبنو
142
املحلية ،ورفع اإجمايل راأ�س مال ال�سركة اإىل  13،9مليار جنيه (ما كان يعادل مبلغ  1،138مليار دوالر).
وقد �سمل ذلك ملياري جنيه من اال�ستثمارات اجلديدة ،جاء جزء منه من البنو ؛ ولي�س من الوا�سح ما
اإذا كان اجلهاز قد وفر املبلغ املتبقي من اأمواله اخلا�سة ،لكن انتهى االأمر بح�سوله على  82يف املئة من
ال�سركة بعد اإعادة هيكلتها.
وبعد اأن ح�سل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية على ح�سة مه ّمة يف هذا القطاع ،ورد اأنّه يخطط لرفع
اإنتاج �سركة ال�سوي�س لل�سلب اإىل  1.4مليون طن من حديد الت�سليح 143.وقد تكون �سركة ال�سوي�س لل�سلب
قد �سعت للح�سول على قر�س م�سريف اإ�سايف بقيمة مليار جنيه يف حزيران/يونيو  2017من اأجل متويل
هذا التو�سع 144.ظاهريا ،كان الهدف هو ا�ستبدال  800األف طن من �سركة «م�سر الوطنية لل�سلب»
(عتاقة) ،وهي �سركة �سقيقة ل�سركة ال�سوي�س لل�سلب التي بقيت يف ملكية اجلارحي ،لكن هذا يعني
أ�سالً ،
بب�ساطة اإ�سافة املزيد من ال�سعة االإنتاجية لقطاع ُم�سبع ا ً
بدال من ا�ستخدام �سعة القطاع اخلا�س
املوجودة ب�سكل اأكمل.
وقد ت�سرفت وزارة الدفاع بنف�س الطريقة تقري ًبا عندما ا�ستحوذت على ح�سة غالبة يف �سركة «م�سر
لل�سلب» يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  .2018وكان قد �سبق ب�سنة واحدة فقط للرئي�س التنفيذي لل�سركة
واملوؤ�س�س امل�سار اأحمد اأبو ه�سيمة ،اأن توقّع بثقة اأنها �ستح�سل على ح�سة بن�سبة ما بني  20و 25يف املئة
من ال�سوق امل�سري ،ببلوغ اإنتاجها مليوين طن 145.لكن النق�س يف الغاز والكهرباء الذي اأ�ساب القطاعات
ال�سناعية ب�سدة يف عام  2016ت�سبب يف اأزمة �سركة م�سر لل�سلب ،وكما �سركة ال�سوي�س لل�سلب ،فقد
تعر�ست م�سر لل�سلب ل�سغوط لت�سديد اأك من  3مليارات جنيه يف �سكل قرو�س م�سرفية( .كان اأبو
ه�سيمة قد عمل �سابقًا واجه ًة ملديرية املخابرات العامة يف �سراء جمموعة من و�سائل االإعالم اخلا�سة
اعتبا ًرا من عام  ،2014لكنه ا�سطر اإىل اخلروج بعد تكبده خ�سائر كبرية ،وبالتايل فقد يكون ا�ستحواذه
على �سركة م�سر لل�سلب عك�س ديناميية مماثلة خفية) .وجرى ت�سديد مليار جنيه من ديون ال�سركة يف
�سفقة اإعادة الهيكلة التي التو�سل اإليها يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2018كما �سراء ح�سة املوؤ�س�س
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ال�سريك القطري ال�سيخ حممد بن �سحيم اآل ثاين ( ُيعتقد اأن ح�سته بلغت  70يف املئة) ،فيما رفع
اإجمايل راأ�س مال ال�سركة 146.وجرى تعيني م�ساعد وزير الدفاع ل�سوؤون الت�سليح ،اللواء ه�سام اخلطيب،
رئي�سا ل�سركة م�سر لل�سلب ،واأبو ه�سيمة نائ ًبا له.
ً
يف حالتي �سركتي ال�سوي�س لل�سلب وم�سر لل�سلب ،كان ميكن للموؤ�س�سة الع�سكرية اأن تزعم باأنها تنقذ
�سركات متع ة .اإال اأن هذا يكن له عالقة ُتذكر بك�سر االحتكارات ،اأو تثبيت اأ�سعار ال�سلب ،اأو امل�ساعدة
يف تطوير قطاع ال�سلب االأو�سع .بل اإن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ووزارة الدفاع عزال نف�سيهما عن
م�سروعا عايل التكلفة وعايل املجازفة بالن�سبة لل�سركات
التعر�س لكل االأمور التي جتعل اإنتاج ال�سلب
ً
اخلا�سة يف م�سر :املناف�سة من ق َبل حديد الت�سليح امل�ستورد ،ونق�س الدوالر والطاقة ،وتقلب اأ�سعار
ال�سرف واأ�سعار ال�سوق العاملية (مبا يف ذلك للمواد اخلام التي يجب ا�ستريادها) ،وارتفاع ا�ستهال
الوقود .والنتيجة هي خلق انف�سام يف قطاع ال�سلب ،حيث تختلف املجازفة والفر�س اختالفًا كب ًريا لكل
من املنتجني الع�سكريني واملدنيني (وال�سيما َمن هم يف القطاع اخلا�س) .فالفئة االأوىل توفّر منتجاتها
بحرية للم�ستهلكني املدنيني ،فيما تخلق ظروفًا يف ال�سوق حتول دون تدفق معاك�س (اأي للمنتجات املدنية
يف ال�سوق الع�سكري) .وجدير بالذكر اأن امللكية الع�سكرية يف هذا القطاع بلغت  16-12يف املئة على
االأقل ،ب�سعة اإنتاجية و�سلت اإىل  2،3-1،55مليوين طن ،عل ًما اأن الن�سبة قد تبلغ  27يف املئة يف حال اإمتام
التو�سعات املخطط لها يف �سركتي ال�سوي�س لل�سلب وم�سر لل�سلب ،والتي �سيكون من �ساأنها زيادة ال�سعة
االإنتاجية امل�سرتكة اإىل  3،52ماليني طن.
من جهة ،حقق جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ووزارة الدفاع هذه النتيجة من خالل احل�سول على �سبل
أي�سا املنتجات الو�سيطة التي ُي�سنع منها حديد الت�سليح :البليت
اإنتاج لي�س حديد الت�سليح فح�سب ،بل ا ً
(احلديد اخلام) ،الذي يتوجب على ال�سركات االأ�سغر ا�ستريادها من اخلارج ما يجعلها عر�سة لتقلبات
اأ�سعار ال�سرف ،واحلديد االإ�سفنجي ،وهو بديل اأرخ�س من خردة ال�سلب (املُكلفة يف م�سر) 147.ويف
اإ�سارة اإىل �سعف و�سعها ،اأوقفت ال�سركات االأ�سغر العاملة يف جمال اإعادة درفلة البليت االإنتاج واملبيعات
ر ًدا على الزيادة يف الر�سوم اجلمركية يف ني�سان/اأبريل  148.2019ومن جهة اأخرى ،فاإن ال�سركات
الع�سكرية تنعم بالطلب امل�سمون على منتجاتها من امل�ساريع العمالقة ،ما ي�سمح لها با�ستخدام ن�سبة
اأعلى من �سعتها االإنتاجية حتى لو كان هذا يعني تخزين املخرجات ،الأنه ميكنها ال�سحب من املخزون
أي�سا خف�س اأ�سعار ال�سلع ق�س ًرا عن طريق
لتلبية الطلبات امل�ستقبلية امل�سمونة .وميكن لهذه ال�سركات ا ً
ا�ستخدام فائ�س ال�سعة لديها ملناف�سة القطاع اخلا�س يف �سوقه هو .و ُيفرت�س نظر ًيا اأن يكون ذلك يف
�سالح امل�ستهلكني ،ولكن فقط على ح�ساب اإرغام ال�سركات اخلا�سة على البيع باأقل من التكلفة (ما يعني
امت�سا�س اخل�سائر الكبرية) ،اأو تقلي�س املبيعات (ما يعني تكبد تكاليف التخزين) ،اأو خف�س االإنتاج
(ما يعني زيادة ن�سبة ال�سعة اخلاملة).
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ا سمن

�سهد قطاع االإ�سمنت ً
أي�سا القطاع اخلا�س ،ويعاين من زيادة ُمفرطة بحجم
منطا مطابقًا ،فيهيمن عليه ا ً
العر�س مقابل الطلب .وكما هي العادة يف بيانات م�سر االقت�سادية ،تتنوع تقديرات ال�سعة االإنتاجية
االإجمالية ،حيث تراوح ما بني  68،5مليون طن �سنويا يف الفرتة  2015-2017وفقًا لالأرقام الر�سمية
املقدمة من وزارة اخلارجية امل�سرية اإىل منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية يف اأيار/مايو  ،2018و79
مليون طن ح�سب تقدير م�سادر �سناعية ،و 83،5مليون طن وفقًا جلمعية االإ�سمنت التابعة لالحتاد
امل�سري لل�سناعات 149.لقد كان اال�ستهال ثاب ًتا ن�سبيا ،حتى بعد اإطالق امل�سروعات العمالقة50 :
150
مليون طن �سنويا يف عامي  2013و ،2014لريتفع اإىل  54-55مليون طن �سنويا يف الفرتة .2018-2015
وحتى وقت قريب ،ا�ستحوذت ال�سركات االأجنبية على  52يف املئة من ال�سوق (اأحيانًا من خالل فروع
حملية) ،وال�سركات اخلا�سة امل�سرية على حوايل  40يف املئة ،حيث امتلكت �سركة االإ�سمنت الوطنية،
وهي ملكية عامة ،و�سركة العري�س لالإ�سمنت التابعة جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،احل�سة املتبقية.
وكما يف حال ال�سلب ،قدم امل�سوؤولون الع�سكريون �سورة م�سوهة عن ال�سعة االإنتاجية عند تربير
اال�ستثمارات الع�سكرية اجلديدة يف قطاع االإ�سمنت .فقد د�سّ ن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية اأول
خطي اإنتاج له بطاقة اإجمالية تبلغ  3،2ماليني طن يف ني�سان/اأبريل  ،2012وهو ما مثّل  6يف املئة
من االإنتاج الوطني يف عام  151.2015لكن يف عام  ،2016اأق ّر اجلهاز م�ساعفة طاقة م�سنع العري�س
اإىل  6،5ماليني طن �سنويا بحلول عام  ،2018وزيادة حوايل  13مليون طن من ال�سعة االإ�سافية بحلول
أي�سا ملك
متاما يف بني �سويف بتكلفة  1،12مليار دوالر (وهو ا ً
عام  2019من خالل بناء م�سنع جديد ً
ل�سركة العري�س لالإ�سمنت) 152.واأو�سح اللواء م�سطفى اأمني ،رئي�س جهاز امل�سروعات ،اأن هنا حاجة
ً
متجاهال حقيقة اأن
اإىل التو�سع من اأجل تلبية الطلب املتوقع البالغ  86مليون طن بحلول عام ،2022
هذا الهدف ميكن حتقيقه بالكامل تقري ًبا من خالل ال�سعة احلالية 153.بالفعل ،حتى مع اإنتاج م�سانع
اجلهاز بكامل طاقتها ،من املتوقع اأن ت�سل ال�سعة غري امل�ستغلة يف القطاع ككل اإىل  19يف املئة بحلول
154
عام .2020
مرة اأخرى ،اأغفلت التوقعات املتفائلة العواقب ال�سارة للقطاع اخلا�س وملخططات احلكومة املتعلقة
بتطوير قطاع االإ�سمنتً ،
ف�سال عن املخاطر املالية امل�ستقبلية على املوؤ�س�سة الع�سكرية .فقد �سهد معظم
�سركات االإ�سمنت اخل�سائر املتزايدة يف عامي  2017و 2018ب�سبب تع ّر�سها اإىل النواق�س يف الطاقة
والدوالر يف عام  ،2016ما اأدى اإىل تباطوؤ الطلب على مواد البناء ،باالإ�سافة اإىل مناف�سة �سديدة يف
155
اأ�سواق الت�سدير من قبل املنتجني االإقليميني امل�ستفيدين من انخفا�س تكاليف املدخَ الت لديهم.
ووفقًا لتقرير �سادر عن �سركة اخلدمات املالية «�سي اآي كابيتال» ،فقد ارتفعت اأ�سعار االإ�سمنت بن�سبة
 20يف املئة يف عام  2017فيما زادت كلفة االإنتاج بنحو  37يف املئة ،لكن منتجي القطاع اخلا�س يتمكنوا
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من نقل الزيادة اإىل امل�ستهلكني .ف�سعى العديد منهم اإىل التوفري عرب تخزين الكلنكر (ا َ
خل َبث) ،وهو
املن َتج الو�سيط يف �سناعة االإ�سمنتً ،
بدال من حتويله اإىل منتج نهائي ،مع اأن يف ذلك خ�سارة اإ�سافية .فبلغ
املخزون الوطني من الكلنكر ما بني  5و 7،1ماليني طن بحلول الربع االأول من عام  ،2018وقد ي�سل اإىل
156
 15،7مليون طن بحلول عام . 2022
ويف مواجهة اأوجه عدم الكفاءة العميقة فيها ،علّقت ال�سركة الوطنية لالإ�سمنت اململوكة للدولة االإنتاج يف
ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2017ويف النهاية اأقفلت بعد اأقل من عام 157.وكما الح تقرير خا�س �سادر
عن وكالة رويرتز ،فاإن خ�سائر �سركتي ال�سوي�س لالإ�سمنت واالإ�سكندرية لالإ�سمنت ،اللتني متلك غالبية
اأ�سهمهما �سركة اأملانية واأخرى يونانية على التوايل ،ارتفعتا بن�سبة  100و 1000يف املئة مقارن ًة بعام ،2017
ربح يف عام ،2017
بينما ا�سطرت �سركة النه�سة لالإ�سمنت اململوكة للدولة ،التي كانت قد اأعلنت حتقيق ٍ
اإىل تقلي�س االإنتاج يف مطلع عام  2018والبدء بتخزين الكلنكر 158.ويف اآب/اأغ�سط�س من ال�سنة ذاتها،
توقع تقرير �سادر عن �سركة «فارو�س لال�ستثمار امل�سريف» امل�سرية اأن حجم الطلب يف ال�سوق لي�س كاف ًيا
159
الإنقاذ ال�سركات االأ�سغر ،واأنها �سوف ت�سطر اإىل االإغالق يف غ�سون ال�سنة التالية.
هكذا ،فقد ا�ستغل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية عزله الن�سبي عن العوامل اخلارجية ال�سلبية لتو�سيع
�سركته اخلا�سةً ،
بدال من تاأمني توريد االإ�سمنت وتثبيت االأ�سعار من خالل م�ساعدة القطاع اخلا�س على
التغلب على التقلبات امللحوظة يف الفرتة  ،2016-2017اأو عن طريق اال�ستحواذ على ال�سركة الوطنية
لالإ�سمنت املتع ة واإعادة تاأهيلها كما فعل تقري ًبا مع �سركتي ال�سوي�س لل�سلب وم�سر لل�سلب .وبذلك،
متاما جهود احلكومة املوازية لتو�سيع قطاع االإ�سمنت ،وقام فعل ًيا بتقوي�سها .فكانت الهيئة العامة
جتاهل ً
ترخي�سا الإن�ساء م�سانع اإ�سمنت اأو تو�سيعها ،يف عام  ،2016اإالإ
للتنمية ال�سناعية قد عر�ست اأربعة ع�سر
ً
اأنها تتمكن من بيع �سوى ثالثة حتى عام ( 2018ما اأ�ساف  6ماليني طن من ال�سعة االإنتاجية �سنويا
يف نهاية املطاف) 160.فرتددت ال�سركات املحلية واالأجنبية يف اال�ستثمار يف قطاع ُتق ّدر �سعته الفائ�سة
بنحو  30مليون طن يف ال�سنة 161.هذا ،وبعد تع ّر�سها اإىل ال�سغوط من ال�سركات اخلا�سة ،التي ادعت اأن
مبيعاتها قد انخف�ست بن�سبة  50يف املئة يف غ�سون ال�سنوات القليلة ال�سابقة ،تع ّهدت احلكومة يف متوز/
162
يوليو  2019دعم اإنتاجها ،ما يعني اأن اخلزانة العامة �ستتح ّمل تكاليف الولوج الع�سكري اإىل القطاع.
وقد يكون بدا مغر ًيا من وجهة نظر جتارية رف ُع ح�سة جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية من ال�سعة
االإجمالية اإىل حوايل  23يف املئة يف قطاع �سناعي ُيقدر اأنه ميثل  10يف املئة من ال�سناعات التحويلية
امل�سرية و 1يف املئة من اإجمايل النا املحلي 163.لكن حتقيق اجلدوى ال�سوقية له متطلبات اأخرى
اأظهرت املوؤ�س�سة الع�سكرية اأنها ال ُمت�سك وال تتحكم بها .من الناحية النظرية ،ميكن لالإنتاج احلربي اأن
ي�ساعد يف ت�سحيح م�سار االأ�سواق واالأ�سعار ،كما تفعل احلكومات ،ولكن فقط اإذا كان م�سحو ًبا بالت�ساور
املكثّف وبالتن�سيق الوثيق مع اأدوات ال�سيا�سة االأخرى ،وحم�سو ًبا بدقةً .
بدال من ذلك ،جاءت التدخالت
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الع�سكرية يف قطاعي ال�سلب واالإ�سمنت لت�س ّوه ال�سوق وتوقع نتائج عك�سية به ،ماليا و�سيا�سا .وح�سب
تاأكيد موظف �سابق يف �سركة اإ�سمنت العري�س تكلم مع ال�سحافية اأميمة اإ�سماعيل يف اأيلول�/سبتمرب
 ،2019فاإن م�سنعها اجلديد يف بني �سويف كان يعمل بن�سبة  40يف املئة من �سعته فح�سب 164 .ولعل
االإدرا اجلزئي لهذا الو�سع هو ما يف�سر عدم تنفيذ جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ملقرتح �سادر عن
مديره العام وال�سي�سي يف اآب/اأغ�سط�س  2018باأن اجلهاز �سيطرح اأ�سهمه يف �سركتي العري�س لالإ�سمنت
165
وال�سوي�س لل�سلب للبيع يف البور�سة.
انعدا الثقة ،والمزا مة ،والتحويل

لقد �ساهمت ال�سراكة الع�سكرية مع ال�سركات اخلا�سة يف اإنتاج ال�سلع واخلدمات العامة حتت االإدارة
أي�سا اإىل نتائج عدة
الع�سكرية باإ�سافة القيمة االقت�سادية من حيث ا�ستثمار راأ�س املال .ولكنها اأ ّدت ا ً
اأ�سرت بتنمية القطاع اخلا�س حني ت�سافرت وان�سجمت مع بع�سها البع�س ،تقري ًبا بقدر ال�سرر حني
تعار�ست مع بع�سها االآخر .اإذ اإن االرتباطات ال�سيا�سية التي �سمنت احل�سول على العقود للعديد من
عموما اإىل خنق التناف�س واالإبداع املعتادين يف االأ�سواق .حيث اأغلقت الهيئات
ال�سركات قد �ساهمت ً
الع�سكرية االأ�سواق يف وجه مناف�سيها ،وقلّ�ست فر�س التوظيف (رغم ادعاءاتها باأنها تقوم بعك�س ذلك)،
وحولت راأ�س املال اال�ستثماري ،وجلاأت اإىل الو�سائل الالتناف�سية خلف�س االأ�سعار ،بغ�س النظر هل ح�سل
كل ذلك ب�سبب التف�سيل الع�سكري للمح�سوبني اأم ب�سبب مقاربة اقت�سادية م�سللَة 166 .ومن الالفت اأنه
حتى يف منطقة م�سالح خا�سة ع�سكرية كمنطقة ال�سوي�س االقت�سادية ،التي باإمكانها ً
فعال دفع النمو
االقت�سادي والنا ال�سناعي الوطنيني ،تتمكن املوؤ�س�سة الع�سكرية من حل اجلدال الداخلي اأو اإظهار
الكفاءة املهنية لتطوير االأطر القانونية والتنظيمية لال�ستثمار اخلا�س (وخ�سو�س ًا االأجنبي)  ،رغم مرور
حد
�ست �سنوات من اال�ستثمارات ال�سخمة املالية وال�سيا�سية من قبل رئي�س اجلمهورية واحلكومة على ٍّ
�سواء.
تتمثّل اإحدى امل�ساكل بالن�سبة للموؤ�س�سة الع�سكرية يف اأن لديها اأهدافًا متعار�سة من تعاملها مع القطاع
اخلا�س .فمن جهة اأوىل ،تبحث عن راأ�س املال واخلربة الفنية واملعدات التي تفتقر اإليها ،اأكان ذلك
للموظفني يف امل�سروعات العمالقة احلكومية التي تديرها ،اأم يف املنطقة اال�ستثمارية واملجمعات
ال�سناعية ذات االأهمية االقت�سادية اخلا�سة بالن�سبة اإليها ،مثل حمور عني ال�سخنة .اأما من اجلهة
الثانية ،فت�سعى املوؤ�س�سة الع�سكرية ظاهر ًيا اإىل م�ساندة تنمية ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ،بالتالقي
مع االأولويات املعلنة للرئي�س وا�ستجابة حلث الهيئات املالية الدولية .ولكن يف كلتا احلالتني ،كان الهدف
الع�سكري الرئي�س هو توليد الدخل والنمو خلدمة االحتياجات ال�سيا�سية لالئتالف احلاكم ،والهدف
الثانوي هو القب�س على الريع خلدمة ال�سبكات الزبائنية ،فيما توا�سل املوؤ�س�سة الع�سكرية بناء قاعدتها
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اخلا�سة من راأ�س املال واالأ�سول .اتفق ذلك ولو هام�س ًيا مع م�سالح القطاع اخلا�س حتى عام ،2013
ولكن التح ّول اجلذري يف الن�ساط االقت�ساد الع�سكري مذا و�سع العالقة على م�سار خمتلف .وال تكمن
أ�سا�سا يف م�ساألة حجم االأعمال ،الأن االإدارة الع�سكرية مل�سروعات االأ�سغال العامة ال�سخمة هي
امل�سكلة ا ً
أي�سا ،بقدر ما تكمن يف نطاق الن�ساط الع�سكري ،اإذ تفر�س الهيئات
يف م�سلحة ال�سركات اخلا�سة ا ً
الع�سكرية على تلك ال�سركات امل�ساركة بن�سيب من التكاليف وتدخل بقوة وبهجومية اإىل القطاعات
ال�سلعية التجارية كذلك.
علقت على ذلك نُهى بكر ،م�ساعدة وزير التعاون الدويل اآنذا  ،باملحاججة جمد ًدا اإن التدخالت
الع�سكرية ال تهدف �سوى اإىل حماية االقت�ساد من نواق�س ال�سلع يف االأ�سواق وتقلّباتها ،واإن فائ�س االإنتاج
الع�سكري وحده هو الذي يتم بيعه ل�سد الثغرات التموينية يف االأ�سواق املدنية .واأ�سافت اأن «منتجات
امل�سانع الع�سكرية تعكّر �سفو ال�سوق و توؤثر
على قواعد ال�سوق احلر» 167.و�سدد وزير الدولة
ّ
تتمثل إ د المشاكل بالنسبة
الع�سار الحقًا ،على
لالإنتاج احلربي اللواء حممد ّ
للمؤسسة العسكر ة في أن اأن  70يف املئة من م�ساريع وزارته تتم بال�سراكة
لد ا أهدافا متعار ة من مع ال�سركات اخلا�سة؛ وثم �سعى جمد ًدا يف اآذار/
تعامل ا م القطاع الخا  .مار�س اإىل طماأنة القطاع اخلا�س باأن وزارته ال
168
تريد ا�ستحواذ اأو احتكار اأي قطاع �سناعي.
اإن م�سداقية هذه املزاعم كانت مثار �سك يف عام  ،2015يف وقت كانت الهيئات الع�سكرية املتنوعة
متاما االآن .وكما تدل غزواتها يف قطاع
ت�سحذ اله ّمة لتو�سيع دورها االقت�سادي ،ولكنها باتت الغية ً
ٍ
ح�س�س
تو�سعي لال�ستحواذ على
االإعالم وال�سلب واالإ�سمنت ،فاإن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سري على م�سار ّ
ٍ
تناف�س مبا�سر مع القطاع اخلا�س .وللمزيد من
فيها ،وثم الدفاع عن تلك احل�س�س ،ما يجعلها يف
الداللة على ذلك ،قام جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية بتو�سيع �سخم ل�سعته الإنتاج الرخام والغرانيت
امل�سغول (متت مناق�سته �سابقًا) ،وبتد�سني بناء جممع �سناعي للفو�سفات واالأ�سمدة متلكه �سركة الن�سر
للكيماويات الو�سيطة ذات امللكية الع�سكرية ،يف اآب/اأغ�سط�س  .2019وتتميز هذه ال�سركة ب�سعة اإنتاجية
تبلغ  3،45ماليني طن ،ما يزيد عن جممل �سعة االإنتاج ال�سنوي املتوقعة مل�سر ،البالغ ثالثة ماليني طن
169
من املنتجات الكيماوية بحلول عام .2020
اإن ما يزيد من تعقيد العالقات الع�سكرية بالقطاع اخلا�س هو التغيري امللحو يف النظرة والنربة منذ
اأن قامت اإدارة رئا�سية جديدة يف متوز/يوليو  .2013فقد ووجهت ال�سركات الكبرية ،التي كانت �ستنظر
عاد ًة بعني الر�سا اإىل احلكم ال�سلطوي مبثابته مربح ًا و�ست�سعى اإىل عالقة خا�سة معه ،ب�سلو ُمتقلّب
وت�سريحات مت�ساربة من ال�سي�سي وكبار امل�سوؤولني الع�سكريني .وجاءت حالة ُمبكّرة لذلك يف اإطالق
276

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

الرئي�س ل�سندوق «حتيا م�سر» يف عام  170.2014كان ياأمل ال�سي�سي حتويل ذلك اإىل«�سندوق �سيادي
لالأجيال» براأ�س مال يبلغ  100مليار جنيه م�سري من خالل اال�ستثمار يف امل�ساريع املُولِّدة لل�سادرات
واملُ َت َطلّبة للكثافة العمالية وال�سراكات التجارية وتربعات القطاع اخلا�س 171.ولكن ،ح�سب اإقراره،
يجمع ال�سندوق �سوى  5-4مليارات جنيه حتى كانون الثاين/يناير  ،2015رغم قدوم التربعات من
بع�س نظائر املوؤ�س�سة الع�سكرية املاألوفني مثل �سركة املقاولون العرب ،ومدينة ن�سر لالإ�سكان والتنمية،
واالت�ساالت ،واأورا�سكوم لالإن�ساء وال�سناعة .و ي�سل اإجمايل التربعات �سوى اإىل  7،7مليارات جنيه
بحلول اآذار/مار�س  ،2018اإال اأن تخفي�س قيمة اجلنيه قل�س قيمة ال�سندوق بالدوالر اإىل اأقل من ن�سف
172
م�ستواها االأ�سلي.
ويف ني�سان/ابريل  ،2015قام رئي�س الوزراء اآنذا اإبراهيم حملب بتعيني رئي�س الهيئة املالية لوزارة
ٍ
وا�سحا ما
أي�سا 173.لي�س
الدفاع اأمينًا ل�سندوق حتيا م�سر،
وعميد من القوات امل�سلحة مدي ًرا مال ًيا له ا ً
ً
اإذا كان هذا هو ال�سبب اأم ال ،اإال اأن رجال االأعمال باتوا يتعر�سون لل�سغوط املبا�سرة للتربع اإىل ال�سندوق،
يف ممار�سة ي�ستاوؤون منها وت�ستمر حتى االآن ،كما توؤكد املقابالت التي جرت يف اإعداد هذا التقرير .بل
أي�سا باأن التربع �سهر ًيا
حتى ال�سركات ال�سغرية ،كالفنادق يف املنتجعات ال�سياحية املعروفة ،تتع ّر�س ا ً
باالإكراه اإىل ال�سندوق 174 .اإن اإح�سا�س ال�سي�سي بوجوب طماأنة رجال االأعمال يف كانون االأول/دي�سمرب
 2015باأن التربع اإىل حتيا م�سر اأمر اختياري ،واإنهم لن يجازفوا مبخاطر تاأميم اأو م�سادرة �سركاتهم
لو امتنعوا عنه ،يدل ب�سكل �ساطع على املخاوف التي تثريها اإدارته ،وعلى حاجتها لراأ�س مالهم ،وتوا�سع
ا�ستثماراتهم الفعلية 175 .غري اأن م�سو ًؤوال رفي ًعا هو حماف �سمال �سيناء (وهو لواء متقاعد ،كالعادة)
عكر قيمة مثل هذه التطمينات حني األقى بامل�سوؤولية عن اإخفاق التنمية يف املحافظة على كاهل القطاع
176
اخلا�س الذي اتهمه بت�سليم جمرد  1يف املئة من امل�ساريع ً
بدال من ن�سبة  60يف املئة املُناطة به.
أي�سا هو التغيري يف كيفية عمل االرتباطات ال�سيا�سية .ففي حقبة مبار  ،ح�سب ما اثبت
واجلديد ا ً
اخلبريان االقت�ساديان فرديناند اآبيل وعديل مالك ،ا�ستفاد املح�سوبون وغري املح�سوبني العاملني يف
نف�س القطاع االقت�سادي من احلماية التجارية لذلك القطاع على حد �سواء ،وكان باإمكان ال�سركات
أي�سا ال�سركات
املدنية اأن تلقى املعاملة التف�سيلية اإياها عند الدخول اإىل القطاعات التي حت�سر فيها ا ً
الع�سكرية .ولكن التطورات يف قطاعات ال�سلب واالإ�سمنت والكيماويات ال�سناعية منذ عام ُ 2016تظهر
متاما على كل طرف ،اإذ
انقالب هذا النمط اإىل عك�سه ،حيث للتعرفات اجلمركية احلمائية وقع متباين ً
ت�س ّر مبنتجي القطاع اخلا�س فيما تفيد نظراءهم الع�سكريني.
تغب النواحي الرباغماتية واالنتهازية التي حكمت غال ًبا العالقات بني الرئا�سة واملوؤ�س�سة الع�سكرية
والقطاع اخلا�س حتى عام  ،2011و يتم ا�ستبدالها كل ًيا ،ولكنها تتاآكل .ويف راأي اخلرباء االقت�ساديني
ا�سحق ديوان وفيليب كري ومار �سيفباور ،فاإن
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ال�سي�سي قد �سلك طريق العودة اإىل حكم �سلطوي ٍ
قا�س ،مبا يف ذلك من خالل اإعادة بناء
غلبة الدولة ] يف االقت�ساد[  .ويف هكذا و�سع ،من غري املرجح اأن تثق الدولة بالقطاع
اخلا�س .ويف الوقت عينه ،ابتعد ال�سي�سي عن ٍ
عدد من حم�سوبي مبار القدامى ليبني
�سبكته ال�سخ�سية اخلا�سة التي غال ًبا ما يديرها اجلي�س مبا�سرة .ولكن طاملا بقيت
املخاطر ال�سيا�سية كبرية ،وهي خماطر متا ّأ�سلة يف جهود «اال�ستعادة» ]اأي اإعادة بناء
النظام ال�سلطوي ال�سابق[ املبنية على اأ�سا�س ا�سرتاتيجية «ف ِّرق َت ُ�سد» العنيفة ،فاإن
177
جمموعة املحا�سيب اجلدد �ستظل �سيقة والنمو متدن ًيا.
هذا ،واإىل جانب اإعادة اإنتاج الت�سويه املُزمن للحوافز ال�سوقية ،فاإن تركيز ال�سي�سي على امل�سروعات
العمالقة والتمدد الع�سكري يف قطاعات اقت�سادية م�ستقرة يكثفان املقاربة املا�سية املتكلة على توفري
راأ�س املالً ،
تو�سع وتن ّوع االأ�سواق واللذين حتتاج اإليها ال�سركات اخلا�سة من اأجل النمو،
بدال من ت�سجيع ّ
وذلك يفرت�س اأن تكون هي املدخل الرئي�سي اإليهماً .
وبدال من ذلك ،فاإن تلك امل�سروعات حتول املوارد
التي يحتاج اإليها القطاع اخلا�س بطريقة ُتذكر بحقبة عبد النا�سر .ففي حينها ،اأثر م�سروع ال�سد العايل
ب�سدة على اال�ستثمار العام واخلا�س م ًعا ،فاأدى اإىل االنكما�س يف القطاعات االأخرى وحرمانها من مواد
البناء التي حتتاج اإليها 178.ومن املفارقات انه بالرغم من زيادة ال�سعة االإنتاجية لالإ�سمنت كث ًريا منذ
 2016على اأيدي املوؤ�س�سة الع�سكرية ،ي�سكو العديد من م�ستثمري القطاع اخلا�س من �سفط امل�ساريع
االإن�سائية التي تديرها تلك املوؤ�س�سة لل�سلب والبالط واالأ�سال وغريها من املواد من االأ�سواق ،ما يوؤدي
179
اإىل تباطوؤ وتوقف م�ساريع القطاع اخلا�س.

خاتمة :هل يبني رأ

المال الخا

أ العسكري مصر

لي�س كل ما تقوم به املوؤ�س�سة الع�سكرية يف املجال االقت�سادي هدفه االفرتا�س ،وال حتى الق�سم االأكرب
منه ،اإىل االآن .بل اإنه يدل على واقع اأن جز ًءا كب ًريا من الن�ساط االقت�سادي يف م�سر ما زال تدفعه
الدولة والقرارات الفوقية للجهات الفاعلة ال�سيا�سية القوية ،التي تت�سم معايريها اال�ستثمارية واأ�ساليبها
لتقييم اجلدوى االقت�سادية بالب�ساطة ال�سديدة180 .وح�سب و�سف اأحد املتخ�س�سني بامل�ساريع التجارية
امل�سرتكة ،ت ّت�سم املقاربة الر�سمية
بالت�سديد على االأهداف الكمية�« :سوف ننتج عدد كذا من االأطنان يف ال�سهور ال�ستة
املقبلة» ،دون التاأكد من االحتياجات الفعلية لالأ�سواق اأو قدرتها على اال�ستيعاب .وحني
عقدا
تتجه الدولة ملعاونة ال�سركات ،تلقي تركيزها على واحدة منها وت�سجعها عرب منحها ً
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كب ًريا ،وثم تنتقل اإىل ال�سركة التالية وتعيد فعل ال�سيء نف�سه .اإال اأن ذلك يت�س ّبب بطفرات
181
من االإنتاج التي ال تتالءم واحتياجات ال�سوق اأو قدرته اال�ستيعابية.
الح خالد اإكرام يف عام  2006اأن االأداء وال�سيا�سات االقت�سادية امل�سرية �سكّلتها «مقاربة �سيقة يف
اختيار امل�ساريع ،حيث ُتعترب القدرة على اإنتاج �سلعة معينة م�ساألة بالغة االأهمية ،فيما ال تلقى التكاليف
االقت�سادية الإنتاجها �سوى اهتمام �سئيل» .وال تزال مالحظته �سحيحة يف يومنا هذا ،بالن�سبة اإىل رئا�سة
تعتقد اأن االقت�ساد ما هو اإال جتميع للم�سروعات
واال�ستثمارات ،وكذلك بالن�سبة اىل موؤ�س�سة
تسا م الحكومات الغرب ة
ع�سكرية اختيارها لتكون واحدة من االأدوات
182
الرئي�سة يف يد تلك الرئا�سة.
والمؤسسات المال ة الدول ة
في ذا االتجا من خالل ادعاء

الح اد الس اسي ف ما تغ

وي�سكل ذلك االإطار الذي ت�سعى من خالله اإدارة
ال�سي�سي واملوؤ�س�سة الع�سكرية وراء التحالفات
الطر عن ا ار الحق ق ة
اال�سرتاتيجية مع امل�ستثمرين االأجانبً ،
بدال
لس اسات إدارة الس سي
من ال�سركات امل�سرية التي قد تتطور لت�سبح
ً
منطا
اأطرافًا �سيا�سية مناف�سة .غري اأن هنا
تجا تطورالقطاع الخا .
اآخذً ا بالظهور يف العالقة مع ال�سركات االأجنبية،
كما مع ال�سركات امل�سرية .فال�سركات ال�سينية
والرو�سية واخلليجية ،وبع�سها الغربية ،التي ت�سعر باالأمان �سيا�س ًيا وال تخ�سى املجازفة (منها االإيطالية
على �سبيل املثال) ،قد ا�ستثمرت يف املناطق التنموية االقت�سادية وبامل�سروعات االإن�سائية وال�سناعية
تف�سلها املوؤ�س�سة الع�سكرية .ولكن كما اأكد تقرير خا�س اأ�سدرته وكالة رويرتز يف عام  ،2018فاإن
التي ّ
امل�ستثمرين االآخرين ا�ستمروا بتجنب م�سر (بالرغم من منح قر�س يبلغ  12مليار دوالر من قبل �سندوق
النقد الدويل ،يفرت�س منه التمهيد للتو�سع االقت�سادي) ،وذلك ب�سبب القلق حيال االمتيازات ال�سريبية
وغريها التي تتمتع بها املوؤ�س�سة الع�سكرية 183.وكانت النتيجة اال�ستثمار املبا�سر «البطيء» ح�سب و�سف
البنك الدويل يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  ،2019وجلّه يف قطاع النفط والغاز ،تاركًا القطاعات املنتجة
184
االأخرى يف م�سر تعاين م�ستويات مت�سائلة من ا�ستثمارات القطاع اخلا�س.
يف كثري من االأحيان ،ال تعدو املوؤ�س�سة الع�سكرية اأك من جمرد اأداة ال�سيا�سات الرئا�سية اأو احلكومية،
ولكن يزداد احتمال اأن ت�ستخدم اأف�سلياتها مل�ساهاة اأ�سعار القطاع اخلا�س ولل�سعي وراء زيادة ح�ستها
من االأ�سواق بهدف حماية ا�ستثماراتها وتكاليفها التاأ�سي�سية ،بعد اأن اأخذت بالتو�سع يف جمال اإنتاج ال�سلع
القابلة للت�سويق وبكميات ملحوظة .كما ميكن اأن ُتفرط املوؤ�س�سة الع�سكرية باال�ستثمار يف ن�ساطات توؤمن
يعزز منط امل�ساربة الظاهر
الدخل ال�سريع ،كلما تتوغل اأك يف االقت�ساد املدين ،ومن �ساأن ذلك اأن ِّ
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منذ اأوائل عقد الت�سعينيات يف القرن الع�سرين على االأقل ،عل ًما اأن مثل هذه التحوالت لن ت�سجع على
تطور القطاع اخلا�س بالطريقة التي حتتاج اإليها م�سر .ويف اأقل تقدير� ،سترتاجع املوؤ�س�سة الع�سكرية
اإىل اجليب االقت�سادي الذي قامت بتو�سيعه ب�سكل كبري منذ عام  ،2013كما يظهر من املجمع التجاري
وال�سياحي وال�سناعي الذي تقوم بتكوينه على �ساحل البحر االأحمر .تت�سم ال�سراكات مع ال�سركات
اخلا�سة املختارة باالأهمية الع�سوية يف هذا امل�سار ،وكذلك الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سة الع�سكرية بفتح
االأبواب اأمام ال�سركات االأجنبية والوكاالت املدعومة من حكوماتها التي متلك موارد مالية وتكنولوجية
اأكرب لال�ستثمار يف املناطق اال�سرتاتيجية الواقعة حتت ال�سيطرة الع�سكرية بالكامل تقري ًبا .وت�ساهم
احلكومات الغربية واملوؤ�س�سات املالية الدولية يف هذا االجتاه من خالل ادعاء احلياد ال�سيا�سي فيما تغ�س
الطرف عن االآثار احلقيقية ل�سيا�سات اإدارة ال�سي�سي جتاه تطور القطاع اخلا�س والذي يزعمون ر�سم ًيا
تاأييده بو�سفه املفتاح حلل م�سكالت م�سر االجتماعية واالقت�سادية.
واأخ ًريا ،حتى لو امتنعت املوؤ�س�سة الع�سكرية عن االإفراط بالتو�سع االقت�سادي ،فاإن العواقب املحتملة
للم�سي مب�سار ال�سيا�سة احلالية �ستكون وخيمة .فقد ق ّدر البنك الدويل اأن ال�سيا�سة احلالية �ستكون
وخيمة .فقد ق ّدر البنك الدويل يف كانون االأول/دي�سمرب  2018اأن م�سر بحاجة اإىل  675مليار دوالر
لتغطية احتياجاتها من البنية التحتية والنواق�س يف التمويل خالل ال�سنوات الع�سرين املقبلة ،ولكنها
عجزا قدره  230مليار دوالر لن تتمكن من تاأمينه �سوى من اال�ستثمار اخلا�س والتمويل التجاري
تواجه ً
مم ِّكن ،اإال اأنه �سعب املنال اذا ا�ستمرت االجتاهات
(اأي االقرتا�س) 185.يتوقف ذلك كل ًيا على خلق منا ُ َ
احلالية .وجاء منح ال�سي�سي لوزارة الدفاع ال�سيطرة على عقارات �سياحية مرغوبة يف  47جزيرة يف
البحر االأحمر ويف موقعني �ساحليني يف اآب/اأغ�سط�س  2019ليوؤكد ر�سالة مفادها اأن م�ستثمري القطاع
اخلا�س لن يتمكنوا من الن�ساط يف اأحد القطاعات االأك ربحي ًة يف االقت�ساد امل�سري اإال اإذا عملوا مع،
186
اأم من خالل ،املوؤ�س�سة الع�سكرية.
اأما املوؤ�س�سة الع�سكرية ،فال تزال متعلقة بقوة باالعتقاد اأن االنتفاع من اأ�سول الدولة ،بل ومن املوارد
عموما ،هو ا�ستحقاق لهاً .
فبدال من اأن تقبل بالتخلي عما تعتربه حقًا لها� ،ست�ساعف جهودها
القومية ً
للتم�سك به وتو�سيعه على االأرجح 187 .يبدو اأن ال�سي�سي واملوؤ�س�سة الع�سكرية يراهنان ،عن وعي اأو غري
وعي ،على اأن راأ�س املال اخلا�س �سوف يخ�سع لهذه املعادلة ،واأن زحم توليد راأ�س املال من قبل املوؤ�س�سة
الع�سكرية ٍ
كاف للتعوي�س عن اأي ق�سور يف ا�ستثمار القطاع اخلا�س.
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الفصل 6

عسكر بال قيود:
التحول في عهد السيسي

ا ّإن اأبعاد ا�ستيالء القوات الع�سكرية امل�سرية على ال�سلطة يف متوز/يوليو  2013متتد اإىل اأك من جمرد
اإزالة اأي قيود متبقية على االقت�ساد الع�سكري .وال�سي�سي هو الذي مينح الت�سجيع ال�سيا�سي الن�سط
والت�سريع املُ َم ِّكن لذلك اأكان عن طريق الق�سد اأم اخلطاأ ،فاإن املوؤ�س�سة الع�سكرية تعمل كراأ�س حربة
نواح
اجلي�س النتقال م�سر نحو مرحلة جديدة من الراأ�سمالية التي تقودها الدولة ،والتي تعيد ت�سكيل ٍ
اأ�سا�سية من امللكية العامة اأو ال�سيطرة على االقت�ساد ،حتى وهي تن�سج ال�سراكات مع راأ�س املال املحلي
واالأجنبي وت ّدعي االإخال�س القت�ساديات ال�سوق احل ّرة التي تنادي بها احلكومات الغربية واملُقر�سون
الدوليون .ا ّإن كبار �سباط القوات امل�سلحة ما فتئوا يوؤمنون باأن مهاراتهم االإدارية وتفوقهم الظاهر على
املدنينيُ ،يفرد لهم تويل قيادة النمو االقت�سادي والتحديث .اإال اأنه وخالفًا ملا تقدم ،فا ّإن �سج ّل ال�سنوات
املرجحة �ستكون تزايد اختالل االأ�سواق وتاأثريات معاك�سة على
ّ
ال�ست املا�سية ي�سري اإىل اأن النتيجة ّ
القطاع اخلا�س ،وتنامي تكاليف الفر�س ال�سائعة يف االقت�ساد عموم ًا (وا ّإن ما تزال هذه م�سترتة اإىل
ح ّد كبري)  ،وتفتح متزايد ل�سهية الع�سكر لتحقيق االأرباح وو�سع ال�سيا�سات.
يف الوقت الراهن ،اأدت وفرة الفر�س االقت�سادية التي اأتيحت بعد عام  2013اإىل تعزيز حاد للدور
الع�سكري بالقب�س على املداخل االقت�ساديةً ،
ف�سال عن زيادة االأن�سطة الريعية .ا ّإن النتيجة االأك اأهمية
جتلت يف الدور املركزي املتزايد الذي اأ�سنده ال�سي�سي اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية الإدارة الطفرة الهائلة يف
امل�سروعات ال�سخمة التي مت ّولها احلكومة ،مع الرتكيز على ت�سييد البنية التحتية العامة واالإ�سكان .لكن
أي�سا بقوة يف جمموعة وا�سعة من االأن�سطة والقطاعات االقت�سادية
الهيئات الع�سكرية كانت قد تو�سعت ا ً
االأخرى ،مثل التدخل يف نظم التموين املحلية و�سوق اال�سترياد ،وغزو قطاعات مربحة مثل الهواتف
299

مرج ًحا اأن تتنازل
املحمولة وخدمة االإنرتنت ،والبث واالإنتاج االإعالمي ،واملحاجر والتعدين .واإنه لي�س ّ
املوؤ�س�سة الع�سكرية عن مواط اأقدامها االقت�سادية الوطيدة التي اكت�سبتها ،حتى اإذا ا�ستمر الزخم
ً
احتماال ،يف
االأول الذي تفتقت عنه امل�سروعات االإن�سائية العمالقة ما بعد عام  2013باخلمود .واالأك
اخلا�سة التي
اأقل تقدير ،هو اأن تعزز املوؤ�س�سة الع�سكرية قب�ستها على املناطق ذات امل�سالح االقت�سادية
ّ
قامت باإن�سائها ،ما �سيُ�ساعد من البناء املجتزاأ والتفتيت يف االقت�ساد االأعم.
من الناحية الر�سمية ،يبحث الع�سكر عن زيادة الفعالية ،اأكان ذلك عرب توليد دخل اأعلى وتخفي�س الكلفة
من خالل حت�سني الكفاءة والدقة ،اأو عن طريق احلد من اخل�سائر الناجمة عن الف�ساد واالإهدار .ويف
الواقع ،لرمبا �ساهم التن�سيق اجلديد بني الهيئات الع�سكرية وهيئة الرقابة االإدارية منذ نهاية عام 2015
يف حتقيق هذه االأهداف يف ما يتعلق باالأ�سغال العامة التي تقوم بها اأو تديرها ل�سالح احلكومة ،ولكن
رمبا دون اأن تقلل من املح�سوبية والرت ّبح يف احل ّيز االأو�سع للعقود ال�سغرية التي تت�سكل منها امل�ساريع
الكبرية يف الكثري من االأحيان .اإىل ذلك ،فاإن اإناطة عدد متزايد من املهمات بوزارة الدفاع وهيئات
ع�سكرية اأخرى �سارت مبثابة نقطة ارتكاز للتكامل املتزايد بني اأجزاء خمتلفة من االقت�ساد الع�سكري.
أي�سا خماوف متنامية من التناف�س املبا�سر مع القطاع اخلا�س ،يف الوقت الذي اأدى فيه اإىل
لكنه اأثار ا ً
ا�ستداد التناف�س على الريع واإعادة التحالفات بني جماعات امل�سالح الع�سكرية املتباينة ونظرائها يف
االأجهزة االأمنية واالإدارات احلكومية والقطاع اخلا�س .بالتايل ،اأ�سبح االقت�ساد الع�سكري را�سخً ا من
دون زيادة االإنتاجية اأو اإمناء بقية االقت�ساد.

السياسة والربح واالفترا
منذ عام  ،2013تباينت تقييمات دوافع وتبعات الن�ساط االقت�سادي الع�سكري املت�سارع وحتى مدى ذا
الن�ساط .على �سبيل املثال ،ترى اخلبرية يف العلوم ال�سيا�سية زينب اأبو املجدً ،
ف�سال عن ال�سحافيني
1
حممد ح�سني واأ�سامة ال�سياد ،هدفًا افرتا�سيا مهيمن ًا وراء ما يبدو اأنه قب�س من�سق على املوارد والفر�س.
يف املقابل ،يقول املحلل عبد الفتاح برايز اإن املوؤ�س�سة الع�سكرية تفعل اأك من جمرد «ا�ستخدام نفوذها
ال�سيا�سي املتزايد جلني املزيد من املكا�سب واملزايا االقت�سادية» ،اإذ يرى املحلل اأن املوؤ�س�سة ت�سعى اإىل
اإ�سفاء ال�سرعية على اإدارة ال�سي�سي وتوطيد الو�سع ال�سيا�سي الراهن من خالل اال�ستثمار بكثافة يف
«خطط االنتعا�س االقت�سادي الوطنية (مهما كانت هذه اخلطط م�ساغة ب�سكل �سي )» .وي�سيف برايز
اأن ما يدفع هذه االأمور هو احلاجة اإىل اجتذاب روؤو�س االأموال االأجنبية وا�سرت�ساء املجموعات متو�سطة
الدخل ،وهي دائرة ذات اأهمية �سيا�سية بالن�سبة اإىل ال�سي�سي.2
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ال تخلو وجهتا النظر من ال�سحة ،اإذ ا ّإن التطورات يف االقت�ساد الع�سكري تبدو مدفوعة باأك من منطق .اإن
رغبة الرئي�س ال�ساملة يف اإظهار م�سداقية اإدارته للحكومات االأجنبية واالأ�سواق الدولية ،تف�سر ا�ستعجاله
أي�سا ،وكذلك
يف اإطالق امل�ساريع ال�سخمة البارزة للعيان .ويع ّد توليد النمو وفر�س العمل هدفًا مهما ا ً
كبح جماح ارتفاع االأ�سعار يف ال�سلع واخلدمات
الرئي�سية للتخفيف من اآثار خف�س دعم الغذاء
والطاقة على الفئات ذات الدخل املحدود .لكن
الشاملة في
إن ر بة الرئي
يف�سر اندفاع
هذا كله يتطلب راأ�س املال ،وهو ما ّ
إ هار مصداقية إدارته للحكومات
ال�سي�سي اإىل زيادة االإيرادات وحتقيق م ّدخرات
األجنبية واألسواق الدولية ت سر
من خالل احتواء الف�ساد الذي ي�سود الكثري من
استعجاله ب طالق المشاري
القطاعني العام واخلا�س .واأ�سفرت النتيجة
الضخمة البار ة للعيان.
املتناق�سة عن «ت�سخني» االقت�ساد الع�سكري ،اإما
ب�سبب التناف�س وازدواجية اجلهود املبذولة من قبل
الهيئات الع�سكرية ،واإما ب�سبب ازدياد البحث عن
الريع واحتدام التناف�س يف �سفوف جماعات امل�سالح اخلا�سة ،مبا فيها �سبكات ال�سباط غري الر�سمية،
ا�ستجابة منها للفر�س التي يوفرها الرتكيز على املبادرات التي تقودها الدولة ومتولها احلكومة.
وا�سحا مفاده اأن القوات امل�سلحة وحدها قادرة اأن تكون الطليعة
تقدم ت�سريحات ال�سي�سي العلنية منطقًا ً
يف هذا اجلهد .وهو يعتمد عليها لدعم ما و�سفه ب�سراحة باأنه «دولة زائفة» تفتقر اإىل احرتام املوؤ�س�سات
والقانون ،ولتعوي�س العجز الوا�سح للحكومة ووزاراتها والهيئات املدنية االأخرى عن تقد االأ�سغال
واخلدمات العامة احليوية بتكلفة معقولة 3.هذا ،ويوجد اأ�سا�س مو�سوعي لهذا الت�سور :اإذ اإنه ا�ستنا ًدا
اإىل اأحد امل�سادر ،فقد انخف�ست «القدرات االأ�سا�سية» للدولة امل�سرية مبقدار الن�سف بني عامي 2011
و 2014.4اإىل ذلك ،من الوا�سح اأنه مبجرد اأن يثق ال�سي�سي يف هيئة ع�سكرية اأو جهة اأخرى مرتبطة بها
الإجناز املهمة ،فاإنه يعتمد عليها لكي تقدم مهام اإ�سافية تتجاوز �سالحيتها العادية .ففي ت�سرين الثاين/
نوفمرب  2018على �سبيل املثال ،اأ�سدر تعليماته لهيئة قناة ال�سوي�س ،للم�ساركة يف تطوير ميناء العري�س يف
5
�سمال �سيناء وتطهري كامل طول قناة املالحة لنهر النيل من اأ�سوان اإىل الدلتا.
ولكن ،مع اأن هذا املنطق اجلامع يتمتع ببع�س االت�ساق ،اإال اأنّه يولد ديناميات ونتائج متناق�سة على
م�ستويات اأدنى .واأهمها ا ّأن امل�سروعات العمالقة واملخططات التجارية اجلديدة اأدت اإىل تعجيل الريعية
التناف�سية ،وذلك ب�سبب �سحب راأ�س املال ال�سحيح بعيد ًا عن اأجزاء اأخرى من االقت�ساد ،بد ًال من زيادة
املوارد املالية العامة يف م�سر .ميكن ا�ستنتاج ذلك من العمليات الظاهرة يف اإعادة اال�سطفافات يف
ما بني جهات اقت�سادية ع�سكرية فاعلة حمددة وبني ال�سركات اخلا�سة اأو جماعات م�سالح اأخرى
(ممثلة يف اأجهزة االأمن الداخلي وو�سائل االإعالم والربملان) .كما اأن املتناف�سني الع�سكريني الذين
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متكينهم حدي ًثا اأبعدوا املناف�سني ال�سابقني ،واأزاحوا ال�سركاء من رجال االأعمال املف�سلني �سابقًا اأو حلّوا
حمل متقاعدين اآخرين من القوات امل�سلحة يف قطاعات معينة .اأما اجلهات الفاعلة بامل�ستويات االأدنى
التي تنفذ النهج ال�سامل الذي يتبعه ال�سي�سي واملوؤ�س�سة الع�سكرية ،فقد تك ّيفت مع ذلك بطريقة دينامية
أي�سا
بطبيعة احلال ،لتغتنم الفر�س للرت ّبح واالفرتا�س .ومن وجهة نظر ال�سي�سي ،قد تخدم مناف�ستهم ا ً
وظيفة منع االنقالب �سده ،وهو ي�ستكمل ذلك بتغيري م�ستمر يف قيادات القوات امل�سلحة.
ا ّإن هذه املقاربات املتنوعة م�ستمدة من التعاي�س
أن المشروعات العمالقة النفعي ولي�س من التاآزر ،فتتغذى الواحدة من
ّ
والمخططات التجارية الجديدة أدت االأخرى بد ًال من الت�سافر يف جمموع اقت�سادي
يتعدى عنا�سره املكّونة .ويبدو اأن هذه املقاربات
إل تعجيل الريعية التنافسية،
وتوجه االقت�ساد الع�سكري ،فال
هي التي ت�سكّل ّ
و ل بسب سح رأ المال توجد قيادة ا�سرتاتيجية تقوم بذلك كما يعتقد
الشحيح بعيدا عن أجزاء أخر من البع�س .بالتاأكيد ،ت�سري االأدلة اإىل وجود تن�سيق
االقتصاد ،بدال من يادة الموارد وم�ساورات مكثفة بني خمتلف امل�سوؤولني والهيئات،
وهو ما ينعك�سً ،
مثال ،يف تناوب �سباط القوات
المالية العامة في مصر.
امل�سلحة على املهام البريوقراطية واالقت�سادية.
وال ميكن جلهود وزارة الدفاع الرامية اإىل دخول
القطاعات االقت�سادية ذات القيمة العالية اأن
حت�سل من دون التزام على امل�ستوى القيادي با�ستثمار االأموال الع�سكرية وتاأمني الت�سريعات التمكينية.
الع�سار ،ورئي�س الهيئة املالية
لكن يف حني اأن اأفرا ًدا مثل وزير الدولة لالإنتاج الع�سكري اللواء حممود ّ
يف وزارة الدفاع اللواء حممد اأمني ن�سر ،ومدير الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة اللواء كامل الوزير
(الذي جرى تعيينه وزي ًرا للنقل يف اآذار/مار�س  )2019يتمتعون بنفوذ بالغ ،اإ ّال اأنهم ال ين�سقون االقت�ساد
الع�سكري مبجمله 6.بل اإنّهم من بني العديد من م�سوؤويل الدفاع والهيئات الع�سكرية و�سبكات ال�سباط
وال�سلل التي ت�ستجيب لتوجيهات رئي�س اجلمهورية .ولكن الأن هذا االقت�ساد ذو بناء جمتزاأ يف خطوط
موازية لالت�سال والوالء ،فهو يت�سكّل من احل�سيلة االإجمالية لال�ستجابات املختلفة واملتباينة يف الكثري
من االأحيان ،ويفتقر اإىل ات�ساق ال�سيا�سات ويولد النتائج املتناق�سة بل والعك�سية.
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االندفاع الكبير
يعترب توايل امل�سروعات ال�سخمة منذ اأن ّ
توىل ال�سي�سي الرئا�سة يف عام  2014رم ًزا للحملة الرامية اإىل
َ
اإظهار م�سداقية نظام ما بعد عام  .2013اأ�سفى ال�سي�سي فكرة عن حجم اال�ستثمار بقوله يف حزيران/
يونيو  2016اإن تكلفة «امل�ساريع القومية» يف ال�سنتني ال�سابقتني جتاوزت تريليون جنيه م�سري؛ وقد �سرح
رئي�س الوزراء م�سطفى مدبويل يف كانون االأول/دي�سمرب  2018اأن هذا الرقم ارتفع اإىل  1،56تريليون
م�سروعا بني العامني  2014و( 2018حوايل  87مليار دوالر ب�سعر �سرف
جنيه اأنفقت على ا�ستكمال 8278
ً
ً
تف�سيال الذي قدمه كبار امل�سوؤولني املدنيني والع�سكريني بزيادة كبرية
عام  2018(.7يوحي الك�سف االأك
يف متو�سط اال�ستثمار ال�سنوي يف البنية التحتية العامة مقارن ًة بالعقد االأخري من عهد مبار (انظر
أي�سا اأن البنية التحتية ،يف الواقع ،ت�ستهلك اجلزء االأكرب من
اجلدول  .)1ولكن هذه االأرقام تبني ا ً
اال�ستثمارات العامة التي بلغ متو�سطها حوايل  312مليار جنيه �سنويا يف هذه الفرتة ،ما ي�سري اإىل اأن
االإ�سكان رمبا كان يحوز على ح�سة االأ�سد .ومع ذلك ،فقد ا�ستحوذت امل�ساريع العمالقة اال�ستعرا�سية
8
على مكان ال�سدارة ،ما يدل على «عقدة ال�سرح» الذي يت�ساركها ال�سي�سي مع العديد من اأ�سالفه.
ا ّإن امل�سروع العمالق االأك ا ً
إفراطا بالعظمة هو خطة ال�سي�سي لبناء عا�سمة اإدارية جديدة بالكامل
تديرها الهي ئات الع�سكرية .وت�سمل م�ساريع «ال�سرح» االأخرى تو�سيع قناة ال�سوي�س ،واإعادة اإطالق
(�سميت كذلك ن�سبة
املجتمع العمراين اجلديد ال�سيخ حممد بن زايد وبناء ثال مدن «ذكية» جديدة ُ
ال�ستخدامها التكنولوجيا الرقمية لتح�سني كفاءتها با�ستخدام الطاقة) واأربع مدن �سحراوية تقليدية
على االأقل .وكما تو�سح هذه االأمثلة ،فاإن اإدارة ال�سي�سي تظل متم�سكة بنف�س اإ�سرار �سابقاتها منذ عام
 1952بنموذج تنموي تقوده الدولة يتم تطويره من االأعلى اإىل االأ�سفل ،مقاوم للمقاربات البديلة التي
يقرتحها القطاع اخلا�س واخلرباء امل�ستقلون والوكاالت الدولية .اإن العجلة التي نف�ست بها االإدارة الغبار
عن خطط تو�سعة قناة ال�سوي�س وقامت بتنفيذها ُتظهر هذا االرتباط ب�سكل الفت ،عل ًما اأن هذه اخلطط
كانت اإدارة الرئي�س مبار قد و�سعتها جان ًبا على االأقل مرتني.
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السنة المالية

مال

ات :ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  1ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  30ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت )اﻷﺣﻴﺎءاﻟﻔﻘﻴﺮة(
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻨﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

قناة السوي

الثانية

يف اآب/اأغ�سط�س  ،2014اأي بعد ثالثة اأ�سهر من انتخابه رئي�سا ،كلف ال�سي�سي وزارة الدفاع العمل على
اإدارة م�سروع الإن�ساء ممر جانبي بطول  37كيلوم ًرتا ٍ
مواز لقناة ال�سوي�س وتو�سيع القناة احلالية بنف�س
الطول تقري ًبا لل�سماح مبرور ال�سفن باجتاهني .وكان القائد ال�سابق ل�سالح البحرية الفريق مهاب َممي�س
رئي�سا لهيئة قناة ال�سوي�س يف اآب/اأغ�سط�س  .2012وقد اأفاد
قد روج لتو�سيع القناة ب�سدة منذ اأن اأ�سبح ً
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امل�سروع وزارة الدفاع وال�سركات اخلا�سة املف�سلة ،مع ا ّأن فائدته لالقت�ساد الوطني كانت ملتب�سة .وب�سبب
طلب ال�سي�سي اإكمال امل�سروع يف غ�سون عام واحد بد ًال من ال�سنوات الثال املقدرة الإجنازها ،ا�سطرت
وزارة الدفاع اإىل توظيف ائتالفني من ال�سركات االأجنبية للقيام باحلفر بتكلفة تزيد على ملياري دوالر
اأمريكي ،ما �ساهم مب�ساعفة التكلفة املبدئية للم�سروع البالغة  4مليارات دوالر ،لت�سبح  8،5مليارات
10
دوالر.
ولكن ،وكما كان ال�سي�سي والقادة الع�سكريون يذكّرون املواطنني بانتظام ،فاإن التكلفة باأكملها كان تاأمينها
�سيتم من امل�سادر امل�سرية :جرى بيع �سندات حكومية بقيمة  64مليار جنيه م�سري يف غ�سون اأ�سبوعني
فقط ،حلوايل  1،1مليون م�سرتٍ 11.ولكن تبني ا ّأن ا�ستغالل ال�سعور القومي يهذه الطريقة اأمر مكلف.
اإذ جرى اإطالق م�سروع التو�سيع على افرتا�س اأن قناة ال�سوي�س �ست�ساعف اأرباحها من ر�سوم العبور
اإىل  13،5مليار دوالر بحلول عام  ،2023ولكن هذه الر�سوم انخف�ست يف الواقع ب�سبب االجتاه التنازيل
طويل االأجل يف التجارة العاملية وتوافر طرق بديلة اأرخ�س 12.اأما هيئة القناة ،التي اقرت�ست من البنو
امل�سرية ما جمموعه  1،4مليار دوالر من اأجل تغطية نففات حفر التفريعة ،فقد حتملت امل�سوؤولية املالية
بد ًال من خزينة الدولة ،فتك ّبدت مبلغ  7،7مليارات جنيه قيمة الفوائد ال�سنوية املرتتبة عليها 13.تخلفت
الهيئة عن ت�سديد ديونها منذ نهاية عام  ،2017ما ا�سطر وزارة املالية التدخل ودفع  600مليون دوالر
ل�سداد القرو�س املتاأخرة يف اآذار /مار�س  ،2019تاركة لهيئة القناة اأمر �سداد  300مليون دوالر من
الديون املرتاكمة عليها بحق بنو اأجنبية عاملة يف م�سر 14.واالأهم من ذلك اأن غياب العائدات على
اال�ستثمار اأبرز حقيقة ا ّأن تو�سيع القناة قد امت�س حوايل  32مليار جنيه من راأ�س املال املحلي املودع يف
15
البنو  ،والتي كان من املمكن ا�ستثمارها يف قطاعات اأخرى من االقت�ساد.
مع ذلك ،زاد م�سروع قناة ال�سوي�س من اأرباح وزارة الدفاع من ر�سوم االإدارة .فلقد جرى التعاقُد على
اجلزء االأكرب من العمل مع � 112سركة م�سرية كان الكثري منها قد عمل �سابقًا مع الوزارة اأو كانت لها
�سالت ع�سكرية اأخرى ،مثل �سركة «دار الهند�سة ،م�سر» التي ُيعتقد اأن وزارة الدفاع �سريك «�سامت»
متاما ،فال يظهرون يف ال�سجل التجاري اأو حتى يفتقرون اإىل
فيها 16.بع�س املقاولني كان غري معروف ً
مواقع اإلكرتونية ،ناهيك عن امتال االآالت الثقيلة والتجربة ال�سابقة الالزمة للقيام باأعمال احلفر ،ما
يوحي باأنهم كانوا ي�سكّلون �سركات واجهة تاأ�سي�سها مبعرفة وزارة الدفاع ،رمبا من قبل بع�س �سباط
القوات امل�سلحة اأو اأقاربهم ،كما ي ّدعي املحققان ال�سحافيان حممد ح�سني واأ�سامة ال�سياد ،وذلك ملجرد
ك�سب العقود الفرعية املربحة اأو اال�ستفادة من اإعادة بيعها 17.وكان رئي�س هيئة قناة ال�سوي�سَ ،ممي�س،
�س ّرح اأن ائتالفًا من املقاولني اختارته «�سركة فرن�سية حمايدة» على حد قوله قد فاز بعقد التو�سيع الذي
متت املوافقة على �سروطه من قبل خرباء البنك الدويل ،لكن هذا حجب حقيقة اأن وزارة الدفاع منحت
18
عقود العمل بعد ذلك باالأمر املبا�سر.
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المشروع االقتصادي األهم في مصر

اإىل ذلك ،يكن تو�سيع القناة �سوى املرحلة االأوىل من خطة اأو�سع لتحويل م�ساحة تبلغ  76األف كيلومرت
مربع  -ت�سمل ثال حمافظات على حدود القناة مبا يف ذلك مدن بور�سعيد وال�سوي�س واالإ�سماعيلية -اإىل
حمور دويل لل�سناعة واخلدمات الوج�ستية والنقل 19.ومن املفارقات اأن هذا االقرتاح كرر خمطط اإدارة
ُمر�سي ملنطقة القناة (التي متت مناق�ستها يف الف�سل الثالث) ،وهو تطور غري مفاج مبا ا ّأن االقرتاحني
كانا م�ستم ّدين من الت�س ّور نف�سه الذي جرى و�سعه يف عام  .2002وقد ا�ستوؤنف التخطيط لتنمية املنطقة
مبا�سرة يف اأعقاب اال�ستيالء الع�سكري على ال�سلطة يف متوز/يوليو  ،2013اإذ بات ممي�س يعتربها «قلعة
�سناعية كربى عالوة على اأنها ممر مالحي» 20.ويف انعكا�س لهذه الروؤية ،بداأت الهيئة الهند�سية التابعة
للقوات امل�سلحة العمل يف اآب/اأغ�سط�س  2015على طريق �سريع بني ال�سمال واجلنوب يربط بني طول
21
حمور التنمية االقت�سادية ملنطقة قناة ال�سوي�س االق�سادية بتكلفة تقديرية تبلغ  4مليارات جنيه.
اأطلق ال�سي�سي املرحلة التالية من امل�سروع العمالق اجلديد يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2015وقد امتثل
خمطط هذه املرحلة بدقّة مرة اأخرى خلطة التطوير التي كانت وزارة الدفاع قد فر�ستها على اإدارة
مر�سي يف اأيار/مايو  .2013فركز امل�سروع على املنطقة الواقعة �سرق بور �سعيد يف الطرف ال�سمايل
جديدا ،ومنطقة �سناعية وجممع خدمات لوج�ستية وع�سرة اآالف وحدة
للقناة ،حيث ت�سور مينا ًء بحريا ً
�سكنيةً ،
املتوخى اأن تتحول املنطقة حمو ًرا
ف�سال عن مزرعة اأ�سما واإنفاق حتت قناة ال�سوي�س 22.كان ّ
�سناعيا ولوج�ستيا ي�ستقطب نحو  40مليار دوالر من اال�ستثمارات الدولية ،وتوقّع وزير اال�ستثمار اآنذا
اأ�سرف �سلمان اأن ميثل املحور يف نهاية املطاف ثلث االقت�ساد امل�سري 23.وبحلول كانون االأول/دي�سمرب
 ،2018ادعى ممي�س اأنه ّ ا�ستثمار  30مليار دوالر منذ عام  2015يف ما و�سفه مفتخ ًرا باأنه «موقع
عبقري على خريطة اال�ستثمار العاملي» ،واأن ما ن�سبته  75يف املئة من املبلغ قد جاء من م�ستثمرين اأجانب
وعلى راأ�سهم ال�سني( 24.قد تكون اتفاقية التجارة احل ّرة بني م�سر والواليات املتحدة االأمريكية ما
يجذب ال�سركات ال�سينية ،اإذ تتيح لها توريد �سلعها من «املناطق ال�سناعية املوؤهلة» اإىل الواليات املتحدة
«�سنع يف م�سر».)25
االأمريكية حتت و�سم ُ
وكما هو احلال دائم ًا ،فاإن الت�سريحات الر�سمية
املتعلقة بالقيمة املالية للم�ساريع واال�ستثمارات،
غال ًبا ما تخلط بني قيمة العقد واالإنفاق الفعلي
م�سي �سبعة اأ�سهر فح�سب على
اأو االإنتاج .اإذ بعد ّ
تفاخر ممي�س ،قام رئي�س الوزراء مدبويل بال�سغط
على روؤ�ساء جمال�س اإدارة ال�سركات ال�سبع التابعة
لهيئة قناة ال�سوي�س من اأجل «حتقيق اأرباح ،وعدم

الرسمية
إن التصريحات
ّ

المتعلقة بالقيمة المالية

للمشاري واالستثمارات البا
ما تخلط ما بين قيمة العقد

واالن اق ال علي أو االنتا .
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تبني اأن اخلطط ال�سخمة ال�سابقة للمنطقة
حتميل موازنة الهيئة اأو الدولة اأعباء جديدة 26».وكان قد ّ
واجهت م�سكالت .ففي عام  ،2011ا ُتهم العديد من الوزراء و�سباط القوات امل�سلحة املتقاعدين يف عهد
مبار  ،منهم اثنان تراأ�سا االإدارة البحرية يف وزارة النقل ،ب�سوء اإدارة فادح للم�ساريع ال�سابقة التي
بداأت يف عام  2001يف بور �سعيد ،ما اأ�سفر عن خ�سائر تراكمية بلغت  1،75مليار جنيه م�سري (295
مليون دوالر) .هذا ،وتق ّدر تكاليف البنية التحتية للمرحلة االأوىل من م�سروع تطوير حمور تنمية قناة
ال�سوي�س ،املقرر اأن تنتهي يف عام  ،2030بنحو  15مليار دوالر ،ومن املفرت�س اأن ت�ستمر املرحلة الثانية
حتى عام  2050.27ومع توقع اأن ت�سل التكلفة اإىل ما بني  50و 60مليار دوالر ،فاإن م�سروع بور �سعيد
28
العمالق الذي جرى اإطالقه يف عام  2015قد يولّد خمططات جديدة جوفاء على نطاق اأو�سع.
من املفرت�س اأن يوؤدي تكليف وزارة الدفاع بدور اإداري اأ�سا�سي اإىل التخفيف من هذه املخاطر .ويف
ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2015خطا ال�سي�سي خطوة اإىل االأمام من خالل اإ�سدار تعليمات اإىل هيئة الرقابة
االإدارية لتتعاون مع الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة والكلية الفنية الع�سكرية التابعة لوزارة الدفاع من
اأجل مراجعة ال�سروط املرجعية للم�سروعات واملوافقة على العطاءات واإزالة العقبات االإدارية ومراقبة
النفقات 29.اأعلن اللواء حممد عرفان رئي�س هيئة الرقابة االإدارية يف اأيار/مايو  2017اأن جلنة مكونة من
ً
�سابطا من هيئة الرقابة االإدارية قد ا�ستعر�ست  1705م�ساريع
مهند�سا من القوات امل�سلحة و221
312
ً
«قومية وعمالقة» بتكلفة  285مليار جنيه جرى
تنفيذها يف االأ�سهر اخلم�سة ع�سر ال�سابقة 30.وذكر
اللواء الحقًا اأن اللجنة امل�سرتكة قد منت اإىل 800
اطار قانوني
لم يتم بعد و
ع�سو ،منهم  468من القوات امل�سلحة و 332من هيئة
لتن يم العالقات ما بين الرقابة االإدارية ،مق�سمني اإىل  198جلنة فرعية
المستثمرين العسكريين
م�سروعا بحلول كانون الثاين/يناير
راجعت 2542
ً
 2018.31كما وتكمن اأهمية هذه االأرقام يف الن�سبة
والمدنيين ،لكن القدرة عل
استخدا األر كحصة تجارية التي متثلها من موظفي هيئة الرقابة االإدارية .ففي
عام  ،2012قال اللواء حممد عمر هيبه الذي كان
أعط الهي ات العسكرية
ً
�سابطا
رئي�س الهيئة عندها ،اإنها كانت ت�سم 420
ورقة غط دائمة عل
ولكنها كانت بحاجة اإىل  .1500وبعد عام ،قال اإن
شركاء القطاع الخا  .لديه ميزانية للو�سول اإىل  800موظف ،مع اأن القوة
32
الفعلية بلغت عندها .430
كان يف و�سع هذا التعاون بني الهيئتني اأن ي�سكّل ً
حتوال كب ًريا .فاإذا ما ثبت جناحه ،فاإن من �ساأنه اأن ي�ساعد
الهيئات الع�سكرية على اال�سطالع بحجم العمل ال�سخم وحتقيق اقت�ساديات احلجم ،مع احلد من نطاق
اال�ستغالل والتالعب يف االأ�سعار والف�ساد التام على اأيدي ال�سباط واملقاولني من القطاع اخلا�س ،على
308
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حد �سواء .لكنه من غري املرجح اأن يوؤدي الرتكيز على ال�سروط املرجعية واالإجراءات االإدارية بالتاأثري
على التنفيذ يف امليدان ،حيث يح�سل اأغلب الف�ساد من ق َبل مديري اأو مهند�سي ور�سات العمل .مع ذلك،
فاإن التعتيم امل�ستمر على العقود ،ومنحها باالأمر املبا�سر ،واملوقع «اال�سرتاتيجي لللمنطقة التنموية» ال
تزال ترت لدى وزارة الدفاع �سلطة ا�ستن�سابية �سبه كاملة .كان اأحد م�سوؤويل العالقات العامة يف م�سروع
التطوير قد اأنكر ،يف اآب/اأغ�سط�س  ،2013ا ّأن القوات امل�سلحة �سوف ت�سار يف امل�سروع على االإطالق،
ولكن تذ ّرع ممي�س بعد ب�سعة اأ�سهر بحجة «االأمن القومي» كعامل يف منح عقود العمل يف املنطقة 33.وظلّت
ال�سركات املف�سلة تتل ّقى عقود امل�ساريع التي تنفذها القوات امل�سلحة.
تبني ا�ستمرار املخاطر من خالل الهيئة العامة للمنطقة االقت�سادية لقناة ال�سوي�س ،والتي كانت قد
اأُن�سئت من اأجل اإدارة خطة التنمية ال�ساملة .قام اأحمد دروي�س ،وهو مدين خمت�س ،بقيادة الهيئة يف
البداية ،ثم جرى عزله يف ني�سان/اأبريل  2017بعد اتهامه باإنهاء العقود والرتاخي�س ال�سادرة لبع�س
�سركات منطقة القناة العديدة التي يراأ�سها ويعمل فيها عدد كبري من متقاعدي القوات امل�سلحة ،من دون
الرجوع اإىل نائبه ،اللواء عبد القادر دروي�س (ال قرابة بينهما) 34.توىل ممي�س رئا�سة الهيئة بعد ذلك
رئي�سا لهيئة قناة ال�سوي�س .كما كان جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية لقناة ال�سوي�س ي�سم
فيما بقي ً
ً
ممثال عن وزارة الدفاع و�سابطني متقاعدين (حماف بور�سعيد وحماف ال�سوي�س) ،واأ�سيف رئي�س
35
الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة يف كانون االأول/دي�سمرب  2018.و ُي�ستكمل تاأثري وزارة الدفاع من خالل
قب�ستها غري الر�سمية على الهيئات احلكومية االأ�سغر العاملة يف املنطقة ،مثل هيئة موان البحر االأحمر
أي�سا لواء بحري متقاعد.
التي يراأ�سها ا ً
لقد حققت وزارة الدفاع انقال ًبا اقت�سادي ًا منذ اأن هدد اقرتاح مر�سي ح�ستها االقت�سادية يف منطقة
قناة ال�سوي�س يف عام ً .2013
وبدال من اأن تقبع يف ظالل هيئة التنمية اجلديدة التي كان قد اقرتحها
ُمر�سي ،قامت هيئة قناة ال�سوي�س ،وهي االأداة االقت�سادية الرئي�سية لوزارة الدفاع يف املنطقة ،بتمديد
�سلطانها الفعلي على جممل التنمية وعلى جميع االأ�سغال العامة املت�سلة يف منطقة النمو االقت�سادي
االأك اأهمية يف البالد .هذا ي�سيف اإىل اإحكام قب�سة وزارة الدفاع ،بحكم االأمر الواقع ،على حيز كبري
من قطاع الطاقة يف م�سر ،الأن غالبية موارد النفط والغاز وبنيتها التحتية تقع يف حمور قناة ال�سوي�س
اأو متر عربه .وتعززت اإىل ح ّد كبري املكا�سب املحتملة بف�سل بدء االإنتاج يف حقل الغاز البحري ال�سخم
«ظهر» يف نهاية عام  .2017وحتى لو االنتهاء من جميع االأ�سغال العامة املنفذة كجزء من خمتلف هذه
املخططات العمالقة باأقل قدر من الف�ساد اأو الهدر ،فاإنها ت�سمن لوزارة الدفاع حت�سيل دخل من ر�سوم
اإدارة امل�سروع على مدى عقود مقبلة.
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لمعان العاصمة ا دارية الجديدة

يف حديثه يف موؤمتر التنمية االقت�سادية امل�سرية املنعقد يف �سرم ال�سيخ والذي حظي بتغطية اإعالمية
وا�سعة يف اآذار/مار�س  ،2015اأعلن وزير االإ�سكان اآنذا  ،م�سطفى مدبويل ،عن اإطالق ما و�سفه
«م�سروعا عمالقًا» ،وهو بناء عا�سمة اإدارية جديدة �سرق القاهرة .جرى تقد امل�سروع باعتباره «مدينة
ً
ذكية �ست�ستفيد من تقنيات اليوم امل�ستدامةً ،
ف�سال عن كونها قابلة للتكيف مع التقنيات امل�ستقبلية» ،كما
َيعد امل�سروع بتوفري  1،1مليون وحدة �سكنية خلم�سة ماليني ن�سمة ،وال�سماح بنقل «كامل اجلهاز االإداري
للدولة» (با�ستثناء بع�س الوزارات) وال�سفارات االأجنبية من القاهرة ،وتخفيف االزدحام واالكتظا
36
ال�سكاين يف العا�سمة القدمية على مدى االأربعني �سنة املقبلة.
عالوة على ذلك ،ا ّدعى مدبويل اأن العا�سمة اجلديدة ،التي تفاخر باأنها تقارن مبدينتي نيويور
واحدا» ،حيث �سيتم البناء بتمويل جتاري
االأمريكية وبر�سلونة االإ�سبانية ،لن تكلّف الدولة امل�سرية «ملّي ًما ً
بال�سراكة مع القطاع اخلا�س وامل�ستثمرين االأجانب .ومع ذلك ،ا�سطرت احلكومة على الفور تقري ًبا اإىل
تخ�سي�س  5مليارات جنيه م�سري للم�سروع ( 639مليون دوال ًرا) ،وا�سطرت اإىل اقرتا�س مليار جنيه
اإ�سايف يف اأيلول�/سبتمرب 37.تقلبت تقديرات التكلفة االإجمالية ب�سكل كبري :فقد حددها وزير االإ�سكان
يف البداية مببلغ  45مليار دوالر على مدى خم�س اإىل �سبع �سنوات ،يف حني اأن حممد الع ّبار ،الرئي�س
التنفيذي لل�سركة املقاولة اخلا�سة الرئي�سة امل�ساركة� ،ساعف التقديرات اإىل ما يراوح بني  80و 90مليار
دوالر (ما كان يعادل عندها  500مليار جنيه) ،ومدد وزير اال�ستثمار اأ�سرف �سلمان اجلدول الزمني
املتوقع الأك من اثني ع�سر عام ًا 38.ولقد بلغ االإنفاق الفعلي على البنية التحتية اجلديدة للعا�سمة 140
39
مليار جنيه بحلول اآذار /مار�س  ،2019وفقًا للمتحد الر�سمي للم�سروع.
جاءت التقلبات يف تقديرات الكلفة والتاأخر عن املواعيد يف وقت مبكر من امل�سروع ،جزئيا ب�سبب اإ�سرار
ال�سي�سي على اإكمال املرحلة االأوىل من العا�سمة اجلديدة يف غ�سون عامني ،اأي بنهاية عام  2018.40اأثّر
االإحلاح مرة اأخرى على اختياره القوات امل�سلحة الإدارة امل�سروع ،ما ي�سمن ح�سولها على دخل طويل
جديدا ً
هائال لتعزيز
االأجل من الر�سوم االإدارية ،و�سراكات مع ال�سركات االأجنبية الكربى ،ونطاقًا
ً
العالقات مع املقاولني من الباطن املف�سلني .ومن بني هوؤالء زعماء الع�سائر من جنوب �سيناء الذين يتم
تعوي�سهم عن فقدان دخلهم من ال�سياحة ب�سبب حملة مكافحة التمرد امل�ستمرة التي تقوم بها القوات
41
امل�سلحة ،بعد اأن اأيدوا احلكومة.
أي�سا �سركات معروفة من القطاعني العام واخلا�س مثل املقاولون العرب وح�سن عالم،
وقد انخرطت ا ً
وجمموعة طلعت م�سطفى ،و»با هيلز» ،و»برتوجت» ،وال�سركة القاب�سة للت�سييد والتعمري 42.وراء
الكوالي�س ،رف�س العديد من ال�سركات اخلا�سة الكربى اال�ستثمار يف العا�سمة ،لكن جرى ال�سغط عليها
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ب�سدة للقيام بذلك 43.مع ذلك ،ا�ستجاب امل�ساربون واملقاولون العقاريون لالأهمية ال�سيا�سية البالغة
املعلقة على العا�سمة اجلديدة من خالل التوجه اإليها ،يف الوقت الذي قللوا فيه ا�ستثماراتهم يف مناطق
جذابة �سابقًا حول القاهرة ،ما اأ ّدى اإىل ارتفاع حاد يف القيمة ال�سوقية الأمال وزارة الدفاع الوا�سعة
بني العا�سمة احلالية والبحر االأحمر .يف الوقت نف�سه ،ح�سلت ال�سركة املظلة التي جرى اإن�ساوؤها الإدارة
م�سروع العا�سمة االإدارية اجلديدة (والتي متلك وزارة الدفاع  51يف املائة منها) على ملكية املباين
احلكومية يف القاهرة التي �سيتم اإخالوؤها بعد نقل الوزارات والهيئات االأخرى ،ما منحها عقارات مرغوبة
44
يف اأنحاء مركزية من العا�سمة القدمية.
ُتظهر العا�سمة االإدارية اجلديدة ا ّأن وزارة الدفاع اأ�سبحت ت�سغل موق ًعا �سغله �سابقًا رجل االأعمال الكبري
عثمان اأحمد عثمان يف عهد نا�سر وال�سادات ،حيث كان ُي�سمح له باإدارة �سركة املقاولون العرب التابعة
عقدا ً
طويال جدا جلني
للقطاع العام وكاأنها �سركة �سبه خا�سة .ف�سمنت وزارة الدفاع لنف�سها باملثل ً
ر�سوم االإدارة وعقود ال�سيانة واملتابعة ،كما اأن لديها معرفة م�سبقة بامل�سروعات العمالقة اجلديدة ،ما
ي�سمح لها بتوجيه اأن�سطتها وا�ستثماراتها وفقًا لذلك .وبالتايل ،تكن وزارة الدفاع م�ستعدة فح�سب لبدء
العمل يف العا�سمة االإدارية اجلديدة مبجرد موافقة ال�سي�سي على اخلطة يف منت�سف حزيران/يونيو
45
 ،2015بل ولقد بداأت فعليا يف بناء �سبكة الطرق قبل ذلك.
ومن التطورات املهمة االأخرى ظهور جهة اقت�سادية ع�سكرية جديدة .ففي  29ت�سرين الثاين/نوفمرب
 ،2015اأ�سدر ال�سي�سي املر�سوم الرئا�سي  446الذي يعدل �سالحيات جهاز م�سروعات اأرا�سي القوات
امل�سلحة (الذي جرى اإن�ساوؤه مبوجب مر�سوم رئا�سي يف عام  )1981الإدارة بيع العقارات التي تعد
ت�ستخدمها القوات امل�سلحة .فقد جرى حينها الت�سريح للجهاز بامل�ساركة يف الن�ساط التجاري و«تنمية
موارده ،وله يف �سبيل ذلك تاأ�سي�س �سركات بكافة �سورها� ،سواء مبفرده اأو بامل�ساركة مع راأ�س املال
الوطني اأو االأجنبي» 46.ا�ستتبع ال�سي�سي ذلك يف � 8سباط/فرباير  2016بقرار رئا�سي رقم  57يكلّف
جهاز م�سروعات اأرا�سي القوات امل�سلحة وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة وجهاز م�سروعات اخلدمة
الوطنية بت�سكيل �سركة م�ساهمة عامة حمدودة للقيام بالتخطيط والبناء والحقًا تطوير العا�سمة االإدارية
ومدينة ال�سيخ حممد بن زايد.
جرى بالفعل اإن�ساء �سركة العا�سمة االإدارية للتنمية العمرانية مبوجب القانون رقم  8لعام  1997ب�ساأن
�سمانات وحوافز اال�ستثمار الذي كان ُ�س ّمم جلذب امل�ستثمرين االأجانب اإىل م�سر عرب عر�س االإعفاءات
ال�سريبية واجلمركية واحلوافز غري ال�سريبية مثل اأ�سعار الطاقة املخف�سة والدعم احلكومي لر�سوم
التاأمني االجتماعي للعمالة .ت�ساركت وزارة الدفاع وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة راأ�س مال �سركة
العا�سمة االإدارية للتنمية العمرانية عند بدء الت�سغيل بقيمة  6مليارات جنيه ،مع ا ّأن املتحد با�سم �سركة
العا�سمة االإدارية اللواء خالد احل�سيني ك�سف يف اأيار/مايو  2018اأن وزارة الدفاع ووزارة االإ�سكان قد
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�سختا  204مليارات جنيه (اأي حوايل  11،4مليار دوالر يف ذلك الوقت) يف امل�سروع ،تاركة لوزارة الدفاع
ّ
بن�سبة  51يف املئة من امللكية ولهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة (متثّل وزارة االإ�سكان ا�سمي ًا) بن�سبة
 49يف املئة� 47.سغلت وزارة الدفاع خم�سة مقاعد وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ثالثة يف جمل�س
اإدارة ال�سركة املكون من ثالثة ع�سر ع�س ًوا ، 48.توىل مد ٌّ
ين من�سب رئي�س غري تنفيذي ،يف البداية ،لكن
اللواء اأحمد زكي عابدين املتقاعد من القوات امل�سلحة حل مكانه ب�سالحيات تنفيذية كاملة يف اآب/
اأغ�سط�س .2017اإىل ذلك ،خ�س�س املر�سوم الرئا�سي رقم  57ما جمموعه  16645ف ّدانًا حول القاهرة
اإىل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية من اأجل بناء العا�سمة االإدارية ،بحيث ت�سكّل قيمة االأر�س ح�سة
49
اجلهاز من االأ�سهم يف امل�سروع.
وكما اأظهر اإن�ساء �سركة العا�سمة االإدارية للتنمية العمرانية ،فاإن ال�سماح لوزارة الدفاع با�ستخدام
اأرا�سي الدولة كح�سة من راأ�س املال يف امل�ساريع امل�سرتكة ،يعني اأن املر�سوم الرئا�سي رقم  57قد و�سع
هذه االأرا�سي فعليا حتت ال�سيطرة الع�سكرية بدرجة غري م�سبوقة .فكانت وزارة الدفاع تتحكم ا ً
أ�سال
با�ستخدام اأرا�سي الدولة مبوجب القوانني القائمة ،وهو االأمر الذي كانت تذكّر اجلمهور به مرا ًرا
وتكرا ًرا ،مثل ما فعلت عند تهدئة املخاوف من اأن ال�سركات االأجنبية �ست�ستحوذ على االأرا�سي امل�سرية
حتت �ستار امل�ساريع امل�سرتكة يف حمور التنمية االقت�سادية لقناة ال�سوي�س واأماكن اأخرى .واجلدير
بالذكر اأنه يتم بعد و�سع اإطار قانوين لتنظيم العالقات بني امل�ستثمرين الع�سكريني واملدنيني ،لكن
القدرة على ا�ستخدام االأر�س كح�سة جتارية اأعطت الهيئات الع�سكرية ورقة �سغط دائمة على �سركاء
القطاع اخلا�س� ،سواء كانوا حمليني اأم اأجانب .وي�سمل ذلك احلد من اللجوء اإىل املحاكم املدنية يف
حالة حدو خالفات ،الأن ال�سركاء الع�سكريني يخ�سعون فقط لق�ساء املحاكم الع�سكرية .ومن املفرت�س
اأن تنطبق ال�سلطة الق�سائية نف�سها على قاعدتي القطامية وغرب القاهرة اجلويتني اللتني فتحهما
للطريان املدين يف اأيار/مايو  2015من اأجل خدمة العا�سمة االإدارية اجلديدة وا�ستقبال فائ�س حركة
50
املرور من مطار القاهرة الدويل.
المدن الطوباوية الذكية ل

رياء ،والمدن الصحراوية للعمال

أي�سا على املدن الذكية الثال االأخرى
باالإ�سافة اإىل العا�سمة االإدارية اجلديدة ،تنطبق هذه االأمناط ا ً
أي�سا قيد االإن�ساء يف اأوائل عام  2019من قبل الهيئة الهند�سية واإدارة امل�سروعات الكربى يف
التي كانت ا ً
القوات امل�سلحة :اجلاللة الدولية ،والعلمني اجلديدة ،واالإ�سكندرية اجلديدة .تدل ت�سمية «الذكية» على
نهج ت�سويقي جديد بعد االإخفاقات املت�سل�سلة لالأجيال الثالثة االأوىل من املدن ال�سحراوية ،مع تركيز
االآن على م�ساريع ح�سرية راقية تقدم م�ساكن ومرافق فاخرة ومزايا طبيعية مثل واجهات على ال�ساط
اأو مناظر مرتفعة تهدف اإىل جذب زبائن وم�ستثمرين من الطبقة املتو�سطة العليا .وكما هو متوقع ،يعك�س
312

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

أي�سا الدور املركزي لتكنولوجيا املعلومات� ،سواء يف اإدارة البنية التحتية يف املدن اجلديدة اأو يف
ذلك ا ً
التمكني من مراقبة �سكانها .على �سبيل املثال� ،ست�سمل العا�سمة االإدارية اجلديدة «مدينة ذكية» منف�سلة
�سممتها اإدارة تكنولوجيا املعلومات يف وزارة الدفاع ل�سالح وزارة الداخلية ،والتي �ستتيح لل�سرطة مراقبة
51
بقية العا�سمة.
ووفقًا ملدبويل ،فاإن هدف كل من العلمني اجلديدة واالإ�سكندرية اجلديدة هو «حتويل مناطق ال�ساحل
ال�سمايل ملدن �سكنية ً
بدال من كونها م�سايف تعمل ملدة �سهر اأو اثنني فقط طوال العام» 52.و ُيخطط
53
للعلمني اجلديدة ا�ستيعاب اأربعة ماليني ن�سمة ،والأن ت�سبح عا�سمة �سيفية .ولتحقيق هذا الهدف،
تقوم الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة ببناء طرق رئي�سة اإ�سافية (يطلق عليها ر�سميا ا�سم «الطرق
القومية» لتمييزها عن غريها من الطرق) ،وهي تربط القاهرة بال�ساحل ال�سمايل يف العلمني وال�سبعة،
حيث ت�سار وزارة الدفاع يف بناء مدينة حول م�سروع حمطة م�سر النووية 54.واجلدير بالذكر اأن م�سروع
ً
ومتويال
العلمني اجلديدة تل ّقى م�ساعدة فنية من برنامج االأ املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية (هابيتات)
55
الإزالة االألغام ( ُدفع اإىل وزارة الدفاع) من برنامج ا أال املتحدة االإمنائي واالحتاد االأوروبي.
يف املقابل ،فاإن مدينة �سرق بور�سعيد اجلديدة هي مدينة «مليونية» اأخرى م�سممة جلذب ال�سناعة
واخلدمات وموظفي مكاتب وعمال ماهرين واأ�سحاب م�ساريع ريادية من ال�سباب 56.ا ّإن مدينة املن�سورة
أي�سا على اإن�سائها على دلتا النيل ،تعك�س مرة
اجلديدة التي تعمل هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ا ً
اأخرى املنظور االجتماعي اخلا�س للبريوقراطيني احلكوميني والع�سكريني ،اإذ يتم تخ�سي�س حارات اأو
مدن بكاملها لطبقات اجتماعية حمددة .اإن التباهي بواجهة بحرية ا�سطناعية على طراز �سعفة نخيل
كتلك التي يف دبي ،غايته جذب عائالت الطبقة الو�سطى على وجه التحديد التي لي�س مبقدورها ال�سكن
يف املدن الذكية الفاخرة ،باالإ�سافة اإىل االإ�سكان االجتماعي للمجموعات ال�سكانية ذات الدخل املحدود،
57
رامية ال�ستيعاب مليون ون�سف ن�سمة.
جتمع مدينة اجلاللة الدولية بني كل هذه الوظائف .ويتم تقد هذه املدينة ،التي تقع يف قلب منطقة
م�سالح ع�سكرية خا�سة �ساعدة ،على اأنها «مدينة متكاملة �ساملة كل املن�ساآت واملرافق احلكومية
واخلدمية كامل�ست�سفيات  . . .وكذلك جار اإن�ساء مناطق �سكنية متعددة امل�ستويات تنا�سب كل الطبقات»،
�ستفتخر املدينة يف نهاية املطاف بجامعة امللك عبد ا  ،وبقرية اأوملبية ،ومبجمع �سياحي �سخم 58.حتتوي
أي�سا على مناجم وحماجر رخام ،وت�سكل ً
رابطا بني العا�سمة االإدارية اجلديدة وعني ال�سخنة
املنطقة ا ً
التي برزت منذ عام  1998كركيزة اأ�سا�سية للم�سالح الع�سكرية املتعددة ،حيث امليناء البحري العميق
واملجمعات ال�سياحية واملطار ،واملنطقة ال�سناعية ،واأحوا�س ا�ستزراع االأ�سما التابعة جلهاز م�سروعات
تو�سف املنطقة ال�سناعية على اأنها جزء من خمطط كبري ،اإىل جانب
اخلدمة الوطنية .عالوة على ذلكَ ،
59
«وادي تكنولوجي» يف االإ�سماعيلية ،لتوليد مليون فر�سة عمل مبا�سرة .ويف اأواخر عام  ،2015بداأت
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أي�سا ببناء ما و�سفته باأنه طريق �سريع م�سري  -اأفريقي يوازي
الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة ا ً
الطريق ال�سريع احلايل من بور�سعيد اإىل احلدود مع ال�سودان ،و�سيمر عرب اجلاللة وعني ال�سخنة ،اإىل
جانب طرق الو�سل والطرق اجلانبية ،مبا جمموعه ثالثة اآالف كيلومرت.
حت�س ًبا لهذه الطفرة الهائلة يف االإن�ساءات ،وافقت احلكومة على زيادة بن�سبة  100يف املئة يف ميزانية
هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة يف �سباط/فرباير ،2015لت�سل اإىل  28مليار جنيه م�سري (3،68
مليارات دوالر) .ويف تناق�س �سار  ،جرى تخ�سي�س �سندوق تنمية االأحياء الفقرية مبلغ  500مليون
جنيه فقط ،اأو اأقل من  2يف املئة من ح�سة املدن اجلديدة 60.اأعلنت القوات امل�سلحة وهيئة املجتمعات
العمرانية اجلديدة عن التخطيط لبناء اأربع مدن جديدة يف �سمال �سيناء ،بهدف معلن هو توليد التنمية
يف املنطقة متجاهلة ال�سجل ال�سي للمدن ال�سحراوية واملدن امللحقة 61.كما بداأ العمل يف بناء مدينة
االإ�سماعيلية اجلديدة على ال�سفة ال�سرقية لقناة ال�سوي�س التي و�سفتها الهيئة العامة لال�ستعالمات باأنها
«مدينة �سكنية متكاملة اخلدمات» تهدف اإىل اإ�سكان القوى العاملة يف ممر التطوير االقت�سادي لقناة
62
ال�سوي�س و«حتقيق اأحد اأهداف االأمن القومي بتعمري �سيناء».
ولكن هدف توفري االإ�سكان للطبقة املتو�سطة العليا واملج ّمعات ال�سكنية املغلقة يح ّر بو�سوح جز ًءا كب ًريا
من التطوير العمراين اجلديد .واملج ّمع الذي افتتحته اإدارة النوادي والفنادق للقوات امل�سلحة يف وزارة
الدفاع يف االإ�سكندرية يف �سباط/فرباير  ،2017والذي �سمل مر�سى لليخوت ومطاعم فاخرة ومدر�سة
لتدريب القباطنة ،ي�سكّل مثا ًال على اال�ستثمار املتزايد يف م�ساريع الرتفيه الفاخرة 63.وي�ساف اإىل ذلك
�سب تركيزه لغاية
اأنه يتم الت�سويق مل�ساكن املدن الذكية من خالل معر�س «عقارات م�سر» املتنقل ،والذي ّ
االآن على جمموعة املغرتبني امل�سريني يف اأبو ظبي ودبي ولندن ،يك�سف جمد ًدا اجلمهور احلقيقي الذي
ت�ستهدفه .وقامت �سركة توا�سل بتنظيم املعر�س ،وهي �سركة اإعالم كانت قد اأقامتها �سركة جمموعة
فالكون الدولية التي ا�ستحوذت على عدة �سركات واجهة ل�سالح املخابرات احلربية 64.وكان ال�سي�سي قد
�س ّرح خالل حملته االنتخابية االأوىل للرئا�سة يف عام  2014عن اأمله ب�سكل خا�س باأن يقدم امل�سريون
املغرتبون  120مليار دوالر من اأ�سل  140مليار دوالر هي تكلفة خمططه العمالق املل ّقب «خريطة امل�ستقبل»
65
الإحالل «قفزة هائلة يف االقت�ساد امل�سري».
يوؤكد االنخراط املتزايد لهيئات وزارة الدفاع يف امل�ساريع التعليمية رفيعة امل�ستوى مع �سركاء دوليني �سعي
كبار �سباط القوات امل�سلحة لتحقيق ال�سعود الطبقي .ففي كانون الثاين/يناير  ،2018قال رئي�س اإدارة
امل�سروعات الكربى يف القوات امل�سلحة ،اللواء ع�سام اخلويل ،اإنها ت�سرف على بناء �ست «جامعات دولية»
جديدة يف العا�سمة االإدارية اجلديدة 66.واأ�ساف اأن االإدارة �سوف توفّر اأربع جامعات جديدة يف مناطق
اأخرى وهي امللك �سلمان يف جنوب �سيناء ،واجلاللة يف مدينة اجلاللة الدولية ،وجامعة م�سر اليابانية
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للعلوم والتكنولوجيا يف برج العرب (االإ�سكندرية) ،وم�سروع م�سر القومي ملدينة النه�سة العلمية يف
67
مدينة  6اأكتوبرً ،
ف�سال عن مرافق يف ت�سع جامعات اأخرى.
اإن كون الع�سكر ي�سعون نف�سهم عن وعي جز ًءا من الطبقة الو�سطى اجلديدة املعوملة يف م�سر َيظهر جليا
أي�سا يف مدر�سة بدر الدولية يف مدينة ال�سالم ،التي بنتها وزارة الدفاع والتي تد ّر�س ما يو�سف باملنهاج
ا ً
االأمريكيُ .ي�سرف على هذه املدر�سة اجلي�س الثالث ،الذي يدعم ب�سكل �سبه موؤكّد التحاق اأطفال �سباطه
الذين يكن لديهم لوال ذلك طريقة اأخرى على حت ّمل الر�سوم ال�سنوية التي تراوح بني  20و 40األف جنيه
م�سري 68.يتما�سى هذا التحيز الطبقي مع اإجراءات التدقيق االجتماعي ال�ستبعاد املتقدمني من خلفيات
تعترب متدنية من دخول االأكادمييات الع�سكرية (والق�سائية اأو ال�سرطة) ،وهي ممار�سة متييزية ُتعرف
با�سم «ك�سف الهيئة» ظهرت يف عهد مبار و ُت�ستخدم االآن يف جميع املجاالت.
وانعك�س الرتكيز على اإن�ساء العقارات التجارية املرغوبة يف تعديل �سالحية هيئة املجتمعات العمرانية
اجلديدة يف اأوائل عام  2018لت�سمل بناء «جمتمعات جديدة» يف مناطق اإعادة التخطيط �سمن املدن
والقرى القائمة ،ولي�س يف االأرا�سي ال�سحراوية 69.ومن االأمثلة البارزة ،جزيرة الو ّراق على نهر النيل
و�سط القاهرة التي ُو�سعت حتت �سلطة هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة يف كانون االأول/دي�سمرب2018
بهدف اإن�ساء حي ٍ
راق من املباين ال�ساهقة ومر�سى يخوت .ويتبع هذا النهج اإياه الذي اأُر�سي منذ عام 2001
على االأقل ،عندما اأهدى مبار جزيرة القر�ساية (وهي اإحدى اجلزر التي تتو�سط القاهرة) اإىل وزارة
الدفاع ،والتي قامت بدورها بامل�سادقة على تطويرها �سياحي ًا يف عام  ،2007وثم حاولت اإخالء ال�سكان
عنوة اإثر انقالب متوز /يوليو  2013.70وكما هو احلال يف عمليات التطوير العمراين الفاخرة االأخرى يف
القاهرة ،كمثلث ما�سبريو الذي كان ي�سم يف ال�سابق  41األفًا من �سكان الطبقة العاملة ،جرى تبليغ �سكان
71
الو ّراق البالغ عددهم ت�سعني األف ن�سمة اأنه ميكنهم احل�سول على �سكن بديل يف املدن ال�سحراوية.
ت�سري االأدلة املروية اإىل اأن االأبراج الفاخرة اجلديدة بقيت فارغة ،مبا اأنها ت�ستهدف طبقة اجتماعية
يعد لديها راأ�س املال لال�ستثمار .اإن الدافع لتوليد االإيرادات من خالل اأحد اأهم االأ�سول واأك ها وفرة
يف الدولة ،اأي االأر�س ،يثبت اأنه اأتى بنتائج عك�سية ،حتى فيما هو يثري التناف�س بني اجلهات االقت�سادية
الفاعلة الع�سكرية واملدنية على اال�ستثمار اأك يف امل�ساريع العقارية .لكن ال�سي�سي واحلكومة ،وبدعم
وت�سجيع ن�سط من قبل املوؤ�س�سة الع�سكرية ،قد اأقاموا اأو قر ّروا اإقامة �سبع ع�سرة مدينة وبلدة جديدة منذ
عام  2016وفق اأحد التقديرات ،على الرغم من اأن �سكان املجمعات العمرانية اجلديدة القائمة ال تتعدى
72
ن�سبتهم ال  3،8يف املئة من جممل النمو ال�سكاين ال�سنوي يف م�سر.
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األبوية العسكرية وا

سان االجتماعي

اأثنت و�سائل االإعالم احلكومية على هذه املدن اجلديدة ب�سبب «�سمولها وات�ساعها ،وانت�سارها يف خمتلف
اأرجاء الوطن» .واأ�ساف م�سح متحم�س للم�ساريع اجلديدة قامت به الهيئة العامة لال�ستعالمات اأنّها
�ست�سهم «ب�سورة اأو باأخرى يف حتقيق التوازن االقت�سادي ،واإر�ساء قواعد العدالة االجتماعية مبفهومها
ال�سامل ومن ثم تقلي�س ن�سبة البطالة والفقر»ً ،
ف�سال عن «اإعادة توزيع ال�سكان على امتداد �سل�سلة من
73
املدن اجلديدة يف كافة مناطق اجلمهورية ،ويف �سيناء وال�ساحل ال�سمايل وما حولهما».
ومع ذلك ،فاإن اجلماعات ال�سكانية ذات الدخل املحدود ،كما يف حالة ال�سكان ال�سابقني يف مثلث
ما�سبريو وجزيرة الو ّراق ،فاإنهم يقوموا باالنتقال اإىل املدن ال�سحراوية التي ت�سيدها هيئة املجتمعات
العمرانية اجلديدة والهيئات الع�سكرية ،بل اإىل م�ساكن متدنية امل�ستوى غري مو�سولة باخلدمات العامة
يف اأنحاء اأخرى من القاهرة .وكما اأ�سار املخت�س ب�سوؤون التطوير احل�سري ،ديفيد �سيمز ،فاإن جميع
املناطق تقري ًبا التي تخ�سي�سها النتقال ال�سناعات ال�سغرية اإليها ،تقع يف مناطق نائية اأو يف البلدات
اجلديدة ،ما يفر�س تكلفة باهظة للموا�سالت �سواء على املالكني اأو العاملني فيها ،ويهم�س ال�سيا�سات
74
ال�سناعية البديلة الناجعة اأك لتعزيز التوظيف واالإنتاج.
وكاأنها تتجاهل ف�سل هذه املقاربات الفوقية نحو تخ�سي�س التوزيع اجلغرايف لالإ�سكان االجتماعي واأماكن
العمل ،اأعلنت اإدارة امل�سروعات الكربى يف القوات امل�سلحة يف كانون الثاين/يناير  2018اأنّها تعمل على
م�سروعا لبناء من�ساآت من اأجل  424األف وحدة �سكنية اجتماعية للمجتمعات الريفية والبدوية ،وعلى
124
ً
75
«قريتني منوذجيتني» على االأقل خلريجي اجلامعات �سرق وغرب قناة ال�سوي�س .ق ّدر مدبويل اإجمايل
اال�ستثمارات املخطط لها يف امل�سروعات العمالقة يف �سيناء بقيمة  150مليار جنيه م�سري بحلول اأواخر
عام  ،2017اإىل جانب امل�ساريع التي قدمتها هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة لبناء « 340532وحدة
76
�سكنية اجتماعية» (�سقق لل�سكان ذوي الدخل املحدود) يف  22مدينة جديدة بتكلفة  37مليار جنيه.
وا�سحا :فقد زعم رئي�س هيئة الرقابة االإدارية ،اللواء
يكن اجلدول الزمني لتحقيق هذه االأهداف
ً
حممد عرفان ،باأن معدل الت�سليم االإجمايل ارتفع من  48األف وحدة �سكنية �سنويا قبل عام  2014اإىل
 81األف وحدة يف عام  ،2017وبالتايل فمن غري املرجح اأن تكتمل ملدة ع�سر �سنوات على االأقل .لكن
م�ساريع االإ�سكان االأحد كانت م�ساف ًة اإىل م�ساريع جارية بالفعل ،وبالتايل كان من املوؤكد اأن تواجه
77
تاأخريات بالغة.
ال �سك بوجود حاجة لبناء االإ�سكان االجتماعي ،اإال اأنه م�ستمد من منظور عام جتاه التطوير احل�سري
اأخفق يف اإحدا اأي تغيري ُيذكر يف الواقع االجتماعي واالقت�سادي ال�سعب :اإذ اأن  5يف املئة من مالكي
االأرا�سي ،ممن هم يف الطبقات العليا كانوا ميلكون ما ن�سبته  57يف املئة من االأرا�سي الزراعية ،يف حني
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ميتلك  43يف املئة ممن هم يف الطبقات ال�سفلى
اأق ّل من  1يف املئة من االأرا�سي الزراعية يف عام
ال ش بوجود اجة لبناء ا ساكن
 .2015وحتى حني توؤخذ املناطق امل�ست�سلحة
االجتماعي ،إال أنه مستمد
باالعتبار ،فاإن عدد امل�سريني الذين يعي�سون يف
من من ور عا تجا التطوير
فقر مدقع قد ارتفع اإىل  32،5يف املئة بحلول عام
الحضري أخ ق في إ دا أي
78
 ،2019كما وبلغت ن�سبة االأمية  25،8يف املئة.
اإن التوجه الع�سكري نحو التطوير االجتماعي
تغيير ُيذكر في الواق االجتماعي
أي�سا التزعة االأبوية التي
واالقت�سادي يعك�س ا ً
واالقتصادي الصع .
ميزت اإدارة ال�سي�سي ،كما يبدو جلي ًا من االنخراط
الع�سكري يف �سندوق «حتيا م�سر» التابع له .فقد
و�سعت وزارة الدفاع يف حزيران/يونيو  2014مبلغ مليار جنيه م�سري (اأي ما يعادل  141مليون دوالر
اآنذا ) من اأموال جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية يف ت�سرف ال�سندوق .فيما ك�سف م�سوؤول كبري يف
79
ال�سندوق يف وقت الحق باأنه انطلق بمبلغ  4،7مليارات جنيه كان قد تل ّقاه من املوؤ�س�سة الع�سكرية.
منذ ذلك احلني واملوؤ�س�سة الع�سكرية ما انفكت ت�ساهم يف م�ساريع مدعومة من �سندوق «حتيا م�سر»،
كما يف حالة توفري الوقاية والعالج للعيون يف امل�سايف الع�سكرية ،عرب تقدميه منحة بقيمة مليار جنيه
أي�سا ،ق ّدم رئي�س اأركان
م�سري للجمعية اخلريية «نور احلياة» 80.ويف حالة اأخرى عك�ست هذا التوجه ا ً
القوات امل�سلحة ووزير االإنتاج احلربي يف كانون الثاين/يناير  2019، 600األف رزمة غذائية مبثابة �سدقة
لل�سكان املزمعني يف « 18جمتم ًعا تنمويا» يقع قيد اإن�ساء الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة يف �سمال وجنوب
�سيناء .كما �سيتم تاأثيث البيوت اجلديدة وجتهيزها باالأدوات الكهربائية والتي �سيتم التربع بها مب�ساعدة
حث ال�سي�سي على اإقامتها 81.اإال ا ّأن
اجلمعية اخلريية «م�سر اخلري»؛ وهي واحدة من بني جمعيات عدة ّ
الهدف االأ�سا�سي الكامن خلف هذا التوجه هو عرقلة االحتجاج االجتماعي وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
كما ظهر جلي ًا حني عر�ست القوات امل�سلحة تخفي�س االأ�سعار يف حافالت الركاب التي متلكها ،وذلك
عقب االرتفاع احلاد يف اأ�سعار الوقود يف متوز/يوليو  .2014وكذلك االأمر حني زودت االأ�سواق ب  8ماليني
عبوة غذائية باأ�سعار بخ�سة اإثر انخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري بن�سبة  48يف املئة يف ت�سرين الثاين/
82
نوفمرب .2016
الت ر عل

صعيد البنية التحتية

الهيئات الع�سكرية منخرطة حت ًما ب�سكل كبري يف بناء مرافق البنية التحتية واخلدمات للمدن اجلديدة ،ما
يوؤ ّدي اإىل تو�سيع نطاق وجمال ن�ساطها االقت�سادي ب�سكل ملحو  .وقد �سمل ذلك ثالثة مطارات جديدة:
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مطار العا�سمة الدويل الذي يخدم العا�سمة االإدارية اجلديدة ،و�سفنك�س الدويل الذي يخدم مدينتي 6

اأكتوبر وال�سيخ حممد بن زايد واملحافظات املحيطة بهما ،ومطار امللّيز الدويل يف بري اجلفجافة يف �سيناء
الذي ُيزعم اأن لديه طاقة  1،7مليون م�سافر �سنويا 83.وقد اأعلنت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة
يح�سن الو�سول اإىل م�سنع االإ�سمنت الرئي�س التابع جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية
عن املليز باعتباره ّ
واإىل حماجر الرخام املحلية ومناطق الزراعة وال�سيد 84.كما ا ّدعت الهيئة اأن عملها على الطريق ال�سريع
 6يف �سيناء خدم «نقطة �ساخنة» للن�ساط التكنولوجي ً
ف�سال عن م�سنع االإ�سمنت التابع جلهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية يف العري�س الذي ُيفرت�س «اأن يت�ساعف حجم االإنتاج اخلا�س فيه خالل الفرتة املقبلة،
85
لي�سل اإىل  7ماليني طن �سنويا ،لتخفيف االحتكارات ودعم خف�س االأ�سعار يف ال�سوق».
اﻟ ﺮﻳ ﺔ
المناطق تنموية
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lucidity information design, llc

واحدا من مطارين
يف الواقع ،كان مطار امللّيز ً
يجري بناوؤهما من قبل القوات امل�سلحة يف �سيناء،
الهي ات العسكرية منخرطة
وهو مبثابة فنائها االقت�سادي اخلا�س .فكانت
تما بشكل كبير في بناء
وزارة الدفاع ووزارات وهيئات حكومية اأخرى
مرافق البنية التحتية والخدمات
قد بداأت بالتخطيط الإن�ساء مطار يف راأ�س �سدر
يؤدي إل
ما
الجديدة،
للمدن
ّ
يف اأواخر كانون االأول/دي�سمرب  ،2015بنا ًء على
اقرتاح الإقامة م�سروع م�سرت بني القوات امل�سلحة
توسي نطاق ومجال نشاطها
وم�ستثمرين من القطاع اخلا�س على اأ�سا�س البناء
االقتصادي بشكل ملحو .
 الت�سغيل  -اإعادة امللكية ،مع امتياز ملدة �سبعنيعاما 86.وكاملعتاد ،احت�سد املتقاعدون الع�سكريون
ً
أييدا مل�سروع املطار :حماف جنوب �سيناء ،واالأمني العام امل�ساعد ملجل�س املحافظة ،ورئي�س مدينة راأ�س
تا ً
87
�سدر ،وم�ساعد مدير اإدارة م�ساريع جنوب �سيناء ،وهم جمي ًعا من لواءات القوات امل�سلحة .ولكن الدليل
االأهم على ال�سلوع الع�سكري هو اأن قائد �سرق قوات القناة ملكافحة االإرهاب ،الفريق اأ�سامة ع�سكر هو
88
الذي اأ�سدر ال�سروط املرجعية لعقد املطار.
ت�سكّل البنية التحتية للمياه وال�سرف ال�سحي جز ًءا مهما اآخر متاأث ًرا باالندفاع الكبري لالأ�سغال العامة
التي تديرها الهيئات الع�سكرية .فقد التزمت احلكومة زيادة الطاقة بن�سبة ت�سل اإىل  50يف املئة بحلول
اأوائل عام  2018ومنحت الدور القيادي للهيئة القومية ملياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي التي يراأ�سها
لواء متقاعد من القوات امل�سلحة منذ عام  .2011وكانت هذه الهيئة «ا�ستهرت �سابقًا بالتاأخري وجتاوز
التكاليف املقررة وت�سليم متدين اجلودة و�سفافية حمدودة ،وكانت غري فاعلة ن�سبيا» .ولكن يف منت�سف
عام  ،2016ا ّدعت احل�سول على حوايل مليار دوالر يف �سكل قرو�س من البنك الدويل واالحتاد االأوروبي
مل�ساريع جديدة خمططة 89.جاءت بعد ذلك توكيالت رئي�سة اأخرى ،مبا فيها تطوير البنية التحتية
للعا�سمة االإدارية اجلديدة ،وارتفعت ميزانية الهيئة من  562مليون دوالر يف العام  2015-2016اإىل 999
90
مليون دوالر ( 8.87مليارات جنيه م�سري) يف العام التايل.
ا�ستفادت املوؤ�س�سة الع�سكرية كذلك من هذه امل�ساريع ب�سكل ملحو ومبا�سر .فبح�سب ما اأ�سارت اإليه
درا�سة ا�ست�سارية اأجريت يف عام  ،2011فاإن وزارتي الدفاع واالإنتاج احلربي ُت َع ّدان م�ستهلكتني كبريتني
للمياه وتعمالن بن�ساط يف بناء وت�سغيل حمطات معاجلة املياه ومياه ال�سرف ال�سحي� ،سواء ال�ستخدامها
اخلا�س اأو كمقاول عام للقطاع املدين 91.وازداد دورهما ب�سكل كبري مع الزيادة الهائلة يف االإن�ساءات منذ
عام  .2013وقد ا�سطلعت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة مب�سروعات لبناء القنوات واالأنفاق لنقل
مياه الري ومياه ال�سرب حتت قناة ال�سوي�س وتفريعتها ،واإىل املزارع على ال�سفة ال�سرقية واإىل  100األف
فدان من خمطط ا�ست�سالح االأرا�سي الذي تبلغ م�ساحته  420األف فدان يف �سيناء 92.وطرحت الهيئة
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مناق�س ًة ملحطات حتلية املياه التي �ستوفر  150األف مرت مكعب يف اليوم ملدينة اجلاللة الدولية التي تقوم
ببنائها على ارتفاع  700اإىل  1200مرت فوق خليج ال�سوي�س ،بتكلفة اإجمالية قدرها  500مليون دوالر .كما
تعهدت الهيئة العمل على تزويد اأحوا�س اال�ستزراع لالأ�سما ال�سخمة اجلديدة التابعة جلهاز م�سروعات
93
بكم هائل من املياه العذبة التي �ستتطلبها.
اخلدمة الوطنية يف �سمال �سيناء ّ
اإال اأنه ميكن القول ا ّإن املثال االأبرز على التاآزر هو املج ّمع العمالق الذي يتو�سط ميناء البحر االأحمر يف
العني ال�سخنة ،والذي تك ّون على مدى العقدين ال�سابقني .اإن امليناء الذي اإطالقه يف اأوا�سط عام 1999
بامتياز ممنوح من احلكومة ملدة  25عام ًا والذي يعمل منذ عام  ،2002هو االأول من نوعه مبلكية خا�سة
خال�سة يف م�سر (وما يزال اأحد ميناءين اثنني فح�سب من هذا القبيل) .ويف عام  ،2004اأجنزت وزارة
الدفاع طريقًا �سري ًعا حدي ًثا يربط القاهرة بالعني ال�سخنة وبا�سرت بتاأجري ا ٍ
أرا�س كانت تقوم عليها ثكنات
ومن�ساآت اأخرى تابعة للقوات امل�سلحة ملتعهدين يف املجال ال�سياحي .جعلت وزارة الدفاع املنطقة نقطة
تقاطع جماالت البنية التحتية وال�سناعة والتجارة وال�سياحة وامل�ساكن املخ�س�سة لعلية الطبقة الو�سطى
منذ عام  .2013كما حولتها ملغناطي�س جاذب لال�ستثمارات االأجنبية ولل�سراكات احلكومية واخلا�سة.
كما ويخدم امليناء العميق العا�سمة االإدارية اجلديدة ،اإىل جانب القاهرة ،عالوة على م�ساريع ا�ست�سالح
االأرا�سي والزراعة والتعدين ،التي متلكها اأو تديرها الهيئات الع�سكرية يف املحافظات الداخلية مثل
أي�سا بالطرق ال�سريعة املمولة من احلكومة .ث ّمة تاآزر مماثل
الوادي اجلديد ،والتي اأو�سلتها تلك الهيئات ا ً
بني جم ّمع التعدين اأبو طرطور ،والذي يتم االآن العمل على تو�سيعه ب�سكل كبري ،وجهاز م�سروعات اخلدمة
الوطنية الذي ميلك م�سنع ن�سر للفو�سفات يف عني ال�سخنة وميلك  20يف املئة من االأ�سهم يف ال�سركة
امل�ساهمة امل�سرية لت�سويق الفو�سفات وال�سماد ،والتي اأقيمت يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  2018لتكون الوكيل
94
التجاري احل�سري لكافة منتجي الفو�سفات يف م�سر.
التوجه الذي تبنته احلكومة بجمع وتركيز ال�سناعات واخلدمات ذات ال�سلّة
تعك�س العني ال�سخنة جزئ ًيا ّ
يف تكتالت جغرافية لتح�سني التاآزر بينها وزيادة �سايف القيمة .كانت وزارة الدفاع منخرطة يف اإقامة
التكتل االأول يف الروبيكي ،فقامت بنقل مدابغ اجللود من مركز القاهرة واأقامت من�ساأة اإنتاج و�سيانة
95
(التي ُيفرت�س اأن تبنيها وزارة االإنتاج احلربي).
باتت العني ال�سخنة تتطور كع�سب رئي�س لقطاع البنية التحتية والقطاعات االقت�سادية التي يوجد
للموؤ�س�سة الع�سكرية م�سالح فيها على طول �ساحل البحر االأحمر املمتد لنحو األف كيلومرت من املدخل
اجلنوبي لقناة ال�سوي�س ولغاية احلدود مع ال�سودان .لي�س من امل�ستغرب اإذ ًا اأن متقاعدي القوات امل�سلحة
يرتاأ�سون كافة املحافظات والهيئات احلكومية ذات ال�سلة يف املنطقة ،مثل هيئات املوان والتنمية .اإن
قُرب العني ال�سخنة من منطقة جنوب ال�سوي�س االقت�سادية يربطها بال�سحن واخلدمات عرب كل املوان ،
و�سو ًال حتى بور �سعيد يف اأق�سى �سمال قناة ال�سوي�س والعري�س على �ساحل �سيناء ال�سمايل .وتت�سمن
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هذه مرافق ا�ستقبال واإنتاج وتخزين وت�سدير البرتول والغاز الطبيعي وم�ستقاتهما ،ويف عام
لوحده اأُبرمت عقود بقيمة  10،9مليارات دوالر مقابل اإقامة ما ُيتوخى له اأن يكون املن�ساأة االأكرب يف
العا لتك�سري النافتا ،واملدعوة مبج ّمع التحرير البرتوكيماويات 96.كما ت�ستثمر الهيئات الع�سكرية يف
هذه االأثناء يف تو�سيع املوان اجلنوبية ،كما يف �سفاجا ،بع�سها على ا ٍ
أرا�س قامت وزارة الدفاع بتاأجريها
لذلك الغر�س والتي �ستتيح الت�سدير من م�ساريع يف الوادي اجلديد 97.ا ّإن هذه امل�ساريع التنموية وغريها
تع ّد جز ًءا من خمطط حكومي تبنيه يف عام  2016بخ�سو�س «املثلث الذهبي» يف جنوب م�سر ،وهو
ّ
حمط اهتمام مركزي اآخر للهيئات الع�سكرية ،التي ترمي اإىل زيادة م�ساحلها التعدينية وال�سياحية
98
االقت�سادية االأخرى على �ساحل البحر االأحمر.
كما تعك�س العني ال�سخنة ومنطقتها التحالفات االجتماعية وال�سيا�سية الإدارة ال�سي�سي .فما انفكت مدينة
اجلاللة الدولية تتطور كامتداد باإدارة ع�سكرية ملنتجعات وم�ساكن الطبقة الو�سطى العليا يف العني
ال�سخنة ،اإىل جانب اال�ستثمارات الكبرية يف ال�سناعات التحويلية واال�ستخراجية .ويف اآب/اأغ�سط�س
 2019قام ال�سي�سي بتحويل  75األف فدان تقع يف نواحي الغردقة املعروفة كوجهة �سياحية اإىل وزارة
الدفاع ،ومعها تفوي�س بال�سيطرة على  47جزيرة يف البحر االأحمر ت�ستخدم من قبل منظمي الرحالت
ال�سياحية للغو�س و»ال�سفاري» ،معلن ًا عن «اأنها مناطق ا�سرتاتيجية ذات اأهمية ع�سكرية» 99.العني ال�سخنة
أي�سا التحالف مع االإمارات العربية املتحدة ،حيث اكت�سبت هيئة موان دبي العاملية ح�سة يف امليناء
جت�سد ا ً
100
بن�سبة  90يف املئة يف عام  ،2008كما و ا�ستثمار راأ�س مال اإماراتي يف جممع التحرير للبرتوكيماويات.
في العجلة الندامة

ملمو�سا
اإن ا�ستخدام ال�سي�سي للهيئات الع�سكرية من اأجل تنفيذ امل�ساريع العمالقة قد منح �سعو ًرا
ً
مدعوما بوعود متكررة للت�سليم وفق جداول زمنية مت�سارعة .على �سبيل املثال ،بداأت اإدارة
باالإحلاح كان
ً
امل�سروعات الكربى التابعة للقوات امل�سلحة بت�سميم مدينة االإ�سماعيلية اجلديدة يف كانون الثاين/يناير
 2014بهدف ت�سليم مدينة ت�سم  314األف �سخ�س بحلول نهاية عام  ،2016فيما وعد ال�سي�سي يف اأيار/
مايو  2015با�ست�سالح مليون فدان من االأرا�سي يف «اأقل من �سنتني» ،وهو هدف ت�ساءلت احتماالت
حتقيقه مع اقرتاب عام  .2020وقد رافقت هذه الت�سريحات ادعاءات مبالغ فيها عن عدد الوظائف التي
ميكن توليدها ،كاالفرتا�س باأن توظف االإ�سماعيلية اجلديدة  89األف �سخ�س ب�سكل دائم ومليونني اآخرين
ب�سكل غري مبا�سر ،وعن اأوقات ت�سليم قيا�سية ،مثل التفاخر باأن «ثالثة مطارات دولية جديدة االنتهاء
101
منها يف زمن قيا�سي يتجاوز العام»ً ،
بدال من ال�سنتني بح�سب جدول التنفيذ االأ�سلي.
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تعني على وزارة الدفاع توظيف �سركات وهيئات تفتقر اإىل اخلربة .على
ومن اأجل تقد نتائج �سريعةّ ،
�سبيل املثال ،وجدت �سركة اخلدمات البرتولية اململوكة للدولة «برتوجيت» نف�سها تقوم ببناء امل�ساكن
والطرق يف م�سروع مدينة �سرق بور�سعيد اجلديدة ،وكذلك حفر أنفاق حتت قناة ال�سوي�س 102.كانت
ال�سركة تفتقر اإىل نوعية العمال واخلربة ذات ال�سلة ،ولكنّها تعاقدت من الباطن مع �سركات اأ�سغر
خم�س�سة ح�س�س ًا من الوحدات ال�سكنية اأو اأطوا ًال خمتلفة من الطرق لكل منها ،لتبنيها
حجم ًا،
ِّ
103
باإ�سراف ع�سكري .فعلت اإدارة امل�ساريع الكربى يف القوات امل�سلحة ال�سيء نف�سه ،حيث ّ
وظفت ثالثني
104
من �سركات القطاع اخلا�س للعمل على  219كيلوم ًرتا من الطريق ال�سريع رقم  6يف �سيناء.
أي�سا :فمن اأجل
مع ذلك ،فا ّإن االندفاع ذا احلافز ال�سيا�سي الإظهار النتائج ال�سريعة قد رفع التكاليف ا ً
جذب عدد كاف من العمال اإىل موقع اجلاللةً ،
مثال ،قدمت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة اأجو ًرا
اأعلى من املتو�سط .وكانت تعو�س الزيادات بالتخفيف من التكاليف االأخرى من طريق اإقناع بع�س
ال�سركات بالقيام بالعمل جمانًا ،مثل حفر االإنفاق حتت قناة ال�سوي�س ،والتي وافقوا عليها ،على اأمل
تاأمني عقود م�ستقبلية 105.وحتى عندما كان ُيدفع لهذه ال�سركات فاإنه من املحتمل اأنها تلقت اأ�سعا ًرا اأقل
من ال�سوق ،على عك�س املتعاقدين االأجانب ،وتكون هذه ال�سركات قد اأُجربت على امت�سا�س اخل�سائر .اإال
أي�سا على ا�ستعداد لتحمل تكاليف الت�سليم ال�سريع ،اإذا ما كان ذلك يويف
اأن وزارة الدفاع كانت نف�سها ا ً
بالغر�س .فعلى �سبيل املثال ،قامت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة بتمويل ال�سركة االأمريكية «جرنال
اإلكرتيك» لت�سريع عملية تركيب اثني ع�سر توربينًا لتوليد الطاقة الكهربائية يف اأ�سيوط ودمياط الغربية
106
ً
بدال من انتظار التمويل احلكومي.
وبنف�س الفظاعة جند ال�سحب اال�ستثنائي ملوارد م�سر املائية من قبل كافّة امل�سروعات العمالقة تقري ًبا
التي تديرها الهيئات الع�سكرية .وهذه املوارد تعاين ا ً
ال�سح ،حيث اإن البلد حتت عتبة الفقر
أ�سال من ّ
املائي وي ّتجه نحو ندرة املياه املطلقة بحلول عام  .2025ومع ذلك ،فمن املتوقع اأن ت�ستهلك العا�سمة
االإدارية اجلديدة اأك من  500مليون مرت مكعب من املياه �سنويا عند انتهائها .اإىل ذلك ،فاإن اخلطط
ل�سحب حوايل  200األف مرت مكعب من املياه يوميا من املدن امللحقة املجاورة تعك�س مرة اأخرى كيف اأن
107
و�سح املوارد.
االعتبارات ال�سيا�سية تتفوق على حتليالت الربح واخل�سارة ّ
كما ُتظهر هذه احلالة ،متيل املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل الت�سدي ملختلف التحديات بحلولٍ هند�سية ب�سيطة
ال حتل امل�سكلة الرئي�سة .بل لعلها توؤدي اإىل تفاقمها :فاإن اال�ستثمار يف حتلية مياه البحر لتزويد املدن
اجلديدة وامل�سروعات العمالقة على �ساط البحر االأبي�س املتو�سط ال�سمايل اأو حول عني ال�سخنة على
البحر االأحمر ،ي�ستهلك الوقود ب�سكل مكثف .وكذلك بالن�سبة اإىل �سخ املياه من نهر النيل اأو االأحوا�س
اجلوفية اإىل الت�ساري�س املرتفعة اأو عرب القنوات العابرة للبلد اأو االأنفاق حتت قناة ال�سوي�س اإىل م�ساريع
ا�ست�سالح االأرا�سي وامل�ساريع الزراعية التي تتوق اإىل املياه .كما وحتمل قنوات مياه ال�سرف ف�سالت
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�سناعية وزراعية �سامة ،ما يوؤثّر على مناطق امل�سب مثل كفر ال�سيخ ،موطن جزء كبري من ثروة م�سر
يو�سع ب�سرعة ا�ستزراع االأ�سما هنا ويف �سمال
ال�سمكية 108.لكن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ّ
ي�سخم ك ًال من الطلب على املياه العذبة وتوليد
�سيناء لزيادة االإمدادات الغذائية (املو�سحة اأدناه) ،ما ّ
النفايات التي تعود اإىل القنوات والبحر .كما وترتكز هذه امل�ساريع يف مناطق هي االأك عر�سة للخطر
ب�سبب االرتفاع املحتمل مل�ستويات البحر ب�سبب االحتبا�س احلراري العاملي.
من نافل القول اأنه ي�ستحيل ب�سكل عام التاأكد من اأو تقييم االآثار البيئية املرتتبة على امل�ساريع الع�سكرية،
طي الكتمان .فعلى �سبيل املثال ،ا ّإن م�ساريع جهاز
وذلك لبقاء الدرا�سات اأو الوثائق الفنية املتعلقة بها ّ
م�سروعات اخلدمة الوطنية الزراعية الكبرية يف �سرق العوينات تعتمد على مياه جوفية ُيعتقد اأنها غري
متجددة 109.وباالأهمية نف�سها ،اأطلق جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية مزارع اأ�سما كبرية يف بحرية
الربل�س ،وهي واحدة من عدة بحريات تابعة لدلتا النيل ،كانت حتتوي يف عام  2008على تركيز للمعادن
الثقيلة مبعدالت تتجاوز احل ّد امل�سموح به عاملي ًا ،مثل احلديد والزنك والنحا�س واملنغنيز والكادميوم
والر�سا�س .كما وتقل�ست م�ساحة هذه البحريات ب�سبب ا�ست�سالح االأرا�سي وحتويلها اإىل مزارع
أي�سا ب�سبب النمو املفرط للنباتات املائية ،وعالوة على ذلك فقد باتت تعاين من املخلفات
�سمكية وا ً
ال�سناعية والزراعية عالوة على احرتاق وقود القوارب وال�سيارات؛ وحم�سلة كل هذا تقل�س اإجمايل
حل�سة البحريات من االإنتاج القومي لالأ�سما من  40اإىل  12يف املئة 110.كما اأن احلكومة قد حذرت
من ارتفاع امللوحة يف الدلتا ،حيث ُيزرع غالبية اأرز البالد ،وعليه فقد قامت باحل ّد من زراعة االأرز ،ومع
ذلك فاإن م�سائد االأ�سما اجلديدة التابعة جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية تع ّد من اأكرب م�ستهلكي
111
املياة العذبة.
من املحتمل نظري ًا اأن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية والهيئات الع�سكرية االأخرى تقوم فع ًال بتطبيق
املعايري العاملية واأف�سل االإجراءات التي ي ّدعون (ومعهم نظراوؤهم من املدنيني) اأنهم يلتزمون بها يف
كل ما يقومون به تقريب ًا .ولكن تاأت اأي من الت�سريحات الكثرية التي متت مراجعتها يف اإعداد هذا
التقرير على ذكر اأي مبادرات اأو اإجراءات اأمان بيئية ،مما ي�سري اإىل اأنه يتم تخ�سي�س الق�سط االأكرب من
االهتمام لزيادة االإنتاج مقابل احل ّد من التكلفة .كما اأن الهيئات الع�سكرية ُتدرج الت�سدي لالأ�سرار
تبني اأن م�سر هي امل�ساهم االأكرب
البيئية �سمن اأولوياتها يف املجال املدين؛ ففي حزيران/يونيو ّ 2019
يف النفايات البال�ستيكية النابعة عن �سوء االإدارة بني جميع بلدان حو�س البحر االأبي�س املتو�سط ،فهي
م�سوؤولة عن ن�سبة  42،5يف املئة من جممل  6،6ماليني طن وت�سيء اإدارة  93يف املئة من تدفقات نفاياتها
البال�ستيكية اإجما ًال؛ وكل هذا للتدليل على قطاع واحد على �سبيل املثال ال احل�سر من بني قطاعات اأخرى
112
تن�سط فيها م�سانع جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية وامل�سانع الع�سكرية االأخرى.
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اأ�سوة بذلك ،وفقًا ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء امل�سري ،فقد ت�سريف حوايل
 80يف املئة من جممل النفايات ال�سناعية ال�سنوية يف النيل وقنواته دون معاجلتها يف عام 2007. 113
ومع ذلك ،فقد تدخلت القوات امل�سلحة لقمع احتجاجات ال�سكان املحليني �سد العواقب البيئية املحتملة
على اإثر تو�سيع م�سنع بيرتوكيماوي (مدين) يف دمياط يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  ،2011يف حني اأُعلم
حمتجون قاموا بحملة �سد ثالثة م�سانع �سبيهة اف ُتتحت بعد �سهر يف الفيوم ،اأنه لي�س باالإمكان فعل اأي
114
�سيء الأن تلك امل�سانع كانت مملوكة لوزارة االإنتاج احلربي.
وكان املعهد الدويل لبحو ال�سيا�سات الغذائية قد اأ�سار يف درا�سة ن�سرها يف عام  2018اأن امل�ساريع
العمالقة التي اأُقيمت يف م�سر على مدى العقود ال�سابقة ،قد كانت «وا�سعة النطاق ،ذات روؤى طموحة
(عاد ًة ما تكون لها اأبعاد �سيا�سية) واأهداف متعددة وذات تكاليف باهظة للغاية .وغال ًبا ما يكون تاأثريها
كب ًريا لدرجة تتعذّر معها اإعادة الو�سع اإىل �سابقه» 115.اإن التو�سع امل�ستمر للم�ساريع العمرانية وال�سناعية
التي تديرها الهيئات الع�سكرية ومل�ساريعها اجلديدة ال�ستخراج املعادن الثقيلة (مثل م�سانع الرمال
ال�سوداء التابعة جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية والتي �سيتم التطرق اإليها اأدناه) يف مناطق زراعية
و�سكانية مكتظة ،من �ساأنه اأن يرفع التكاليف البيئية اإىل ح ّد كبري ،حتديد ًا لكون تلك الهيئات تفلت من
املراقبة وال�سيطرة اخلارجيتني ،رغم اأن ن�ساطاتها تت�سل باالأهداف املدنية.

التهاف

االستراتيجي عل

المشروعات

معتربة
لقد جتلّى جزء كبري من الدور الع�سكري االقت�سادي املتو�سع منذ عام  2013يف مناطق جغرافية َ
ا�سرتاتيجية منذ زمن طويل ،مثل قناة ال�سوي�س وحمورها التنموي ،و�سيناء وبقية �ساحل البحر االأحمر،
وغريها من املناطق احلدودية ،كما يف قطاعات ُتعترب ذات قيمة ا�سرتاتيجية بالن�سبة اإىل الرفاه وامل�سلحة
القومية ،مثل االإ�سكان االجتماعي وا�ست�سالح االأرا�سي .و ُتعد املوؤ�س�سة الع�سكرية نف�سها (ويعدها كذلك
االآخرون) املوؤ�س�سة احلكومية الوحيدة القادرة على قيادة امل�ساريع القومية على هذا النطاق وعلى توفري
راأ�س املال الالزم ،ال�سيما الب�سري ،ويف بع�س االأحيان املايل .لكن ا�ستغلت املوؤ�س�سة الع�سكرية �سلطانها
الفعلي على املناطق اال�سرتاتيجية لتكثيف اال�ستغالل التجاري ومتابعة االأن�سطة اجلانبية التي تقع يف
هذه املناطق اأو متر عربها .ويف قيامها بكل ذلك ،اأزاحت املوؤ�س�سة الع�سكرية اجلهات االقت�سادية املدنية
الفاعلة ،اأكانت من القطاع العام اأو اخلا�س ،يف قطاعات مثل االإنتاج ال�سمكي والبنية التحتية للنقل
وعملياته ،والت�سنيع الغذائي والتجارة الزراعية والواردات.
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ترسيم المناطق ن عيا

عر�سا مبك ًرا عن املنفعة التجارية الناجمة عن التق�سيم اال�سرتاتيجي
كما ذُكر يف الف�سل  ،3ق ّدم ال�سي�سي ً
للمناطق من خالل حتديد منطقة �سالتني احلدودية اجلنوبية كمنطقة ع�سكرية يف ت�سرين الثاين/نوفمرب
 ،2014ما مكّن وزارة الدفاع وجهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية من تطوير اأن�سطة املناجم ب�سكل كبري
وتنمية اهتماماتها يف املحاجر (مبا يف ذلك التنقيب عن الذهب) 116.وقد عزز ال�سي�سي مرة اأخرى املنفعة
عرب اإ�سدار املر�سوم الرئا�سي  233لعام  2016الذي حدد  21طريقًا قوميا على اأنها «مناطق ا�سرتاتيجية
مناطق الن�ساط االقت�سادي الع�سكري ،مثل م�سروع
ذات اأهمية ع�سكرية» 117.بع�س هذه الطرق كان يربط
َ
ا�ست�سالح االأرا�سي يف الفرافرة يف الوادي اجلديد ومنطقة تطوير �سرق بور�سعيد اجلديد .ولكن العديد
ربط منتجعات �سياحية مرغوبة وحمطات ال�سحن والركاب الرئي�سة يف �سيناء (من بور�سعيد اإىل �سرم
ال�سيخ ونويبع وطابا) ،وال�سحراء الغربية (�سيوة وواحات ال�سحراء الغربية) ،وحمور القاهرة  -البحر
االأحمر (يف عني ال�سخنة) .تقوم القوات امل�سلحة بدوريات يف هذه الطرق ال�سريعة ،وتتعامل مع حواد
املرور ،وتفر�س الغرامات ،وحتيل ق�سايا اإىل املحاكم الع�سكرية 118.يف اأيار/مايو  ،2017ك�سف وكيل وزارة
ال�سحة لل�سوؤون املالية ،اللواء �سيد ال�ساهد ،عن اأن ال�سي�سي قد عهد اإىل القوات امل�سلحة باإن�ساء مراكز
119
طوار على الطرق ال�سريعة.
كما جعل القرار الرئا�سي رقم  233االأرا�سي التي تقع على عمق كيلومرتين على جانبي الطرق القومية
خا�سع ًة ل�سيطرة وزارة الدفاع ،ما مينحها فعليا امتيازًا جتاريا مهما .من املوؤكد اأن هذه االأرا�سي �ست�سهد
م ّد كابالت لالإنرتنت واالت�ساالت ،وهو قطاع �سعت وزارة الدفاع اإىل الدخول فيه بقوة .وبالفعل ،كانت
�سركة امل�سرية لالت�ساالت التي متتلك البنية التحتية لهذا القطاع وحتتكره بحكم الواقع ،قد اأعلنت
�سابقًا اأنها �ست�ستبدل �سبكة الكابالت النحا�سية القدمية بكابالت االألياف الب�سرية بهدف الو�سول اإىل
 4ماليني عميل بحلول نهاية عام  2015.120عالوة على ذلك ،و�سمن �سالحياتها احلالية ،يجوز لوزارة
الدفاع منح اإعفاءاتها املعتادة من �سريبتي الدخل والعقارات والر�سوم اجلمركية اإىل ال�سركات االفائزة
باالمتيازات التجارية يف جوار الطرق ال�سريعة هذه .ويعني هذا حتوي ًال مرتق ًبا للعائدات من اخلزينة
العامة ،ي�ساف اإىل حتويل الر�سوم امل�ستوفاة من م�ستخدمي الطرق ال�سريعة املدنيني ل�سالح وزارة
الدفاع .هذا ،ويف احتوائه على تعليمات اإىل القوات امل�سلحة باإزالة التعديات على اأرا�سي الدولة امل�سمولة
على جميع الطرق التي جرى حتديدها على اأنها «قومية» ،ولي�س على الطرق «اال�سرتاتيجية» فح�سب،
121
�سمن املر�سوم الرئا�سي رقم  233ال�سيطرة الع�سكرية الفعلية على ال�سبكة الرابطة بني املدن ككل.
كان ع�سو الربملان حممد اأنور ع�سمت ال�سادات من بني القالئل الذين اعرت�سوا ب�سراحة على القرار
ً
جمادال يف بيان علني ا ّأن اأي دخل من الطرق ال�سريعة يجب اأن يعود اإىل اخلزينة الأنها
الرئا�سي رقم ،233
122
ً
امتثاال .فاأ�ستاذ
ُبنيت باأموال حكومية للم�ساعدة يف التنمية االقت�سادية .اأ ّما االآخرون ،فكانوا اأك
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املالية واال�ستثمار يف جامعة القاهرة ،ه�سام اإبراهيم ،ر ّد يقول اإنه يحق للقوات امل�سلحة اال�ستفادة جتاري ًا
«الأن الطرق التي �سملها القرار ّ اإن�ساوؤها على ا ٍ
أرا�س كانت تابعة يف االأ�سل للقوات امل�سلحة ،وبالتايل
فمن حقها اأن ت�ستفيد من التعوي�س على ذلك» 123.لكن املرا�سيم الالحقة عززت امتياز وزارة الدفاع.
ففي � 28سباط/فرباير  ،2017ق�سى املر�سوم الرئا�سي  77بتحويل  60األف فدان من االأرا�سي ال�ساحلة
للزراعة يف «احلزام االأخ�سر» اخلا�س مبدينة  6اأكتوبر اإىل مدينة ال�سيخ حممد بن زايد .وقد حول ذلك
االأرا�سي الزراعية اإىل عقارات �سكنية عالية القيمة يف املناطق املجاورة ملحور رو�س الفرج الذي يربط
و�سط القاهرة بال�سواحي النائية واملدن امللحقة ،والطرق ال�سريعة القريبة التي باتت تخ�سع االآن لرقابة
وزارة الدفاع 124.وباملثل ،منح القرار الرئا�سي  101ال�سادر يف اليوم نف�سه وزارة الدفاع  14596فدانًا
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يف حميط جممع ال�سبعة النووي على ال�ساحل ال�سمايل ،ما ي�سل مرة اأخرى يف نهاية املطاف اإىل حمور
125
رو�س الفرج ،والذي ما لبث اأن حتول اإىل مغناطي�س لزيادة مفرطة با�ستثمارات االأموال العامة.
ويف موازاة ذلك ،خططت وزارة الدفاع لتو�سعات يف جماالت اأك تقليدية للن�ساط االقت�سادي .مثل
رئي�س على ذلك هو اإطالق م�سروع لبناء «مدينة املطار» بالقرب من مطار القاهرة الدويل يف اآب/
م�سمم كمج ّمع
اأغ�سط�س  ،2014بعد فرتة وجيزة من االإعالن عن خمطط قناة ال�سوي�س الثانية .فهو َ
خمتلط للخدمات وال�سياحة والرتفيه والريا�سة بتكلفة مبدئية تراوح بني  60و 100مليار جنيه م�سري،
وقد ا ّدعى امل�سوؤولون اأنه �سيولد ما بني  100و 120األف وظيفة و�سيحقق  422مليار جنيه من الدخل بني
تاريخ االنتهاء املتوقع منه يف عام  2020وبني عام  2040.126يف هذه احلالة ،كان املحر ُ الرئي�س للم�سروع
لواءات ع�سكريني متقاعدين ،مبن فيهم اثنان ممن تعاقبوا على رئا�سة مطار القاهرة الدويل ،ورئي�س
هيئة الطريان املدين ،وحماف اجليزة.
ا

ا ة  :1إطعا مصر من السم

أي�سا اإىل توحيد م�ساحلها يف �سبه جزيرة �سيناء ،ويف منطقة قناة ال�سوي�س املجاورة،
عمدت وزارة الدفاع ا ً
ويف دلتا النيل ،وعلى االأخ�س من خالل غزو اإنتاج االأ�سما  .ففي كانون الثاين/يناير ،2015اأعلن جهاز
م�سروعات اخلدمة الوطنية عن اإن�ساء م�سروع جديد هو ال�سركة الوطنية لل وة ال�سمكية واالأحياء املائية
بتكلفة مبدئية معلنة قدرها مليار جنيه م�سري ( 100مليون دوالر عندها) ،ثم و�سلت اإىل  1،7مليار
جنيه عند افتتاحها يف ت�سرين الثاين/نوفمرب  2017.127كان يراأ�س ال�سركة اللواء حمدي بدين ،الرئي�س
ال�سابق لل�سرطة الع�سكرية الذي كان متهم ًا باأنه اأمر با�ستخدام العنف املفرط �سد املتظاهرين واإجراء
اختبارات العذرية باالإكراه على حمتجزات يف عام 2011.128
وقد ك�سف تاأ�سي�س ال�سركة الوطنية لل وة ال�سمكية واالأحياء املائية عن اجتاهني مهمني .اأو ًال ،على عك�س
قطاعات اأخرى ت�سمل التمويل العام واالإنتاج االقت�سادي التي تت�سار فيها هيئات مرتبطة باملوؤ�س�سة
الع�سكرية مع نظراء حكوميني مدنيني اأو تتقا�سم معهم القطاعات ،قامت ال�سركة اجلديدة باإزاحة �سبه
تامة للهيئة العامة لتنمية املوارد ال�سمكية (وهي جزء من وزارة الزراعة) ،حيث �سهدت هذه الهيئة
انخفا�سا يف ميزانيتها بن�سبة بلغت  75يف املئة تراكمية يف الفرتة ما بني عامي  2014و 2016.129وبحلول
ً
خريف عام  ،2015كانت ال�سركة الوطنية لل وة ال�سمكية واالأحياء املائية التابعة جلهاز امل�سروعات قد
تولت اإدارة مزارع االأ�سما يف بحريات الربدويل والربل�س ونا�سر ويف اأحوا�س التغذية على طول 120
كيلوم ًرتا من قناة ال�سوي�س وتف ّرعاتها 130.كانت هذه املناطق تخ�سع �سابقًا للهيئة العامة ،وقد فقدت
ال�سيطرة على  123500فدان اإ�سايف من االأرا�سي ال�ستزراع االأ�سما يف �سرق بور�سعيد اجلديد ،وبركة
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غليون (وهي تنتج  200األف طن من االأ�سما �سنويا) ،وعني ال�سخنة بحلول اآب/اأغ�سط�س  ،2016بنا ًء
على اأوامر ال�سي�سي 131.ويف �سباط/فرباير  ،7201قام ال�سي�سي بتكليف َبدين باالإ�سراف على جميع
الهيئات احلكومية املعنية بزيادة اإنتاج االأ�سما من بحرية نا�سر وباإن�ساء اأربعة م�سانع جديدة ملعاجلة
منتجات التما�سيح 132.ويف ت�سرين الثاين/نوفمرب ،افتتح الرئي�س «مدينة �سمكية �سناعية» يف بحرية
غليون ت�سم م�سانع لتغذية االأ�سما («االأكرب يف ال�سرق االأو�سط») واإنتاج الثلج وعبوات «الفوم» ،كما
133
وافق على خطط لبناء من�ساآت مماثلة لها يف بحرية بردويل.
ثانيا ،اأ�سبحت ال�سركة الوطنية لل وة ال�سمكية واالأحياء املائية و�سيلة اإ�سافية الإدخال وزارة الدفاع يف
الروابط التجارية اخلارجية للبلد .يف الواقع ،اتهمت اجلهات الع�سكرية امل�سرية بال�سيد عرب �سبا اجلر
غري القانوين يف قاع البحر يف املياه االإقليمية اليمنية يف البحر االأحمر منذ عام  ،2003م�ستخدمة ال�سفن
املدنية .لكنها �سعت موؤخ ًرا لدخول هذا ال�سوق ب�سكل ر�سمي .ووفقًا ملحاف البنك املركزي ،طارق عامر،
ا�ستوردت م�سر �سمكًا بقيمة  800مليون دوالر يف عام 2016؛ وقد اأكدت با�ستمرار التقارير ال�سحافية
عن اأن�سطة ال�سركة بهدف زيادة االإنتاج املحلي لتلبية الطلب املحلي 134.وللتاأكيد على االأهمية املعلّقة على
امل�سروع ،قام حمافظا كفر ال�سيخ وبور�سعيد ،وكالهما لواء متقاعد ،بجولة على مزارع االأ�سما اجلديدة
135
مع َبدين يف ني�سان/اأبريل واأيلول�/سبتمرب.2016
لكن اإعالن بدين يف اآب/اأغ�سط�س عن ح�سول ال�سركة على اأول رخ�سة ت�سدير لها مل�سروع م�سرت
أي�سا عن دافع وا�سح للربح (بد ًال من اإطعام م�سر)136.وقد
لرتبية االأ�سما مع �سركة �سينية ك�سف ا ً
اأعقب ذلك يف ت�سرين الثاين/نوفمرب م�سروع م�سرت مع �سركة قرب�سية تهدف اإىل اإنتاج  50األف طن
من االأ�سما �سنويا للت�سدير اإىل االأ�سواق الرو�سية والفرن�سية والربيطانية .ومن االأهمية مبكان ،ا ّأن
ال�سركة الوطنية لل وة ال�سمكية واالأحياء املائية كانت تاأمل يف احل�سول على قرو�س اأجنبية بقيمة
 400مليون يورو من خالل �سريكها القرب�سي ،ما يوؤكد منط ا�ستخدام امل�ساريع امل�سرتكة كو�سيلة لتاأمني
التمويل والتكنولوجيا 137.ومن املفارقة اأن بدين زار موريتانيا لتاأمني حقوق ال�سيد لل�سفن امل�سرية يف
اآذار/مار�س  ،2017وزار اإريرتيا يف ال�سهر التايل للتوقيع على �سفقات ال�سترياد االأ�سما � ،سواء يف
حماولة لتاأمني احتياجات م�سر حتى يرتاكم االإنتاج املحلي ،اأو اللتقاط فرق ال�سعر بني ال�سمك امل�ستورد
من البحر االأحمر واملحيط االأطل�سي من جهة وال�سمك امل�سري من اجلهة االأخرى 138.ويف احلالتني ،كان
هذا ً
مثاال اآخر على قيام وزارة الدفاع باإدخال نف�سها يف منظومة التموين واالإمداد يف م�سر.
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ا ة  :2مدن الرخا والملح والرمل األسود

�ساء القدر اأن يكمن معظم ال وة املعدنية يف م�سر يف املناطق اال�سرتاتيجية الوا�سعة التي ت�سيطر عليها
وزارة الدفاع .متت االإ�سارة اإىل توغل الوزارة يف التنقيب عن الذهب يف منطقة �سالتني احلدودية مع
أي�سا �سبه احتكار على حماجر الرخام
ال�سودان يف الف�سل  ،3ولكن منذ عام  ،2013اأن�ساأت الوزارة ا ً
واإنتاج امللح واال�ستغالل التجاري للرمال .وي�س ِّكل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية االأداة الرئي�سة لهذه
امل�ساريع التي ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي يف �سبه جزيرة �سيناء وبحرية برل�س يف دلتا النيل.
يف منت�سف عام  ،2014اأطلق قطاع التعدين يف جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية �سركة م�سر �سيناء
للتنمية ال�سناعية واال�ستثمار التي وافقت بعد ذلك على التعاون مع اجلهاز يف بناء م�سنع لالإ�سمنت
ومرافق الإنتاج الرخام والزجاج يف و�سط �سيناء 139.وقد ورد ا ّأن وزارة الدفاع متلك ح�سة قدرها 51
يف املئة يف ال�سركة اجلديدة التي اأعلنت عن راأ�س مال لبداية الت�سغيل قدره  3مليارات جنيه م�سري.
اأما الن�سبة املتبقية البالغة  49يف املئة ،فكان من املفرت�س اأن ميتلكها �ستة وثالثون من �سيو ع�سائر
�سيناء 140.يف كانون الثاين/يناير  ،2016اأعلن كل من جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية وم�سر �سيناء
اأنهما �سي�سيدان «مدينة للرخام وامللح» ت�سم ع�سرة م�سانع رخام وخم�سة م�سانع ملح مقابل ا�ستثمار
بقيمة  1،2مليار جنيه ،وقد زعما اأن «املدينة» �ستوظف  13األف �سخ�س خالل عام 141.لكن يف �سهر اأيار/
مايو ،ح ّول جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية �سركة م�سر �سيناء اإىل �سركة فرعية جديدة هي ال�سركة
الوطنية للرخام والغرانيت التي اأعلنت عن خطط لبناء «اأكرب» جممع رخام يف ال�سرق االأو�سط و�سمال
142
اأفريقيا بتكلفة  800مليون جنيه.
كانت م�سر ت�س ّدر  68يف املئة من اإنتاجها من الرخام ب�سكله اخلام وتفقد فر�سة حتقيق القيمة امل�سافة،
وف ًقا ملا ذكره املدير العام جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية اللواء م�سطفى اأمني .لت�سحيح ذلك ،كان
جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية على ا�ستعداد الإزاحة النظراء واملناف�سني املدنيني جان ًبا ،اأكانوا من
القطاع العام اأو اخلا�س .وحقيقة اأنّه اأ�سبح لدى اجلهاز االآن �سلطة منح ال�سركات تراخي�س اال�ستك�ساف
واال�ستغالل يف قطاع التعدين ك�سفت مدى تهمي�س اجلهاز للهيئات احلكومية يف ما يتعلق بال�سيطرة على
املوارد الطبيعية يف املناطق اال�سرتاتيجية 143.لكن اجلهاز ذهب اإىل اأبعد من ذلك بكثري يف ني�سان/اأبريل
 2017عندما �سدم اأع�ساء غرفة �سناعة الرخام واملحاجر يف احتاد ال�سناعات امل�سرية باإبالغهم
اأن اجلهاز يقوم بتو�سيع طاقته من ثال اإىل �سبع من�ساآت لتجهيز الرخام بهدف تزويد  80يف املئة من
اإجمايل اإنتاج م�سر 144.وبحلول  1اآب/غ�سط�س  ،2018كان لدى جممع اجلهاز للرخام والغرانيت يف بني
�سويف �سبعة م�سانع ،مع خم�سة م�سانع اأخرى خمطط لها يف مناطق حماجر غنية اأخرى حتت �سيطرة
145
وزارة الدفاع يف �سيناء وعني ال�سخنة واأ�سوان بحلول منت�سف .2019
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اأما اال�ستثمار املوازي جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية يف ا�ستخراج املعادن الثقيلة والعنا�سر االأر�سية
النادرة من روا�سب الرمال الغرينية يف بحرية الربل�س على �ساحل دلتا النيل ،فمن املحتمل اأن يكون
اأك ربحية .يف منت�سف عام  ،2016اأ�س�س اجلهاز ال�سركة امل�سرية للرمال ال�سوداء ك�سركة عامة
حمدودة ميلك فيها اجلهاز ح�سة  61يف املئة ،بهدف معلن هو تلبية االحتياجات املحلية واحل�سول على
ح�سة  30يف املئة من اأ�سواق الت�سدير 146.الرهان
كبري :فاجلهاز ي�سيطر على موقع الرمال ال�سوداء
إن التقلبات في المعرو من الوحيد يف م�سر ،حيث يقدر االحتياطي بحوايل
السل األساسية في األسواق  250-285مليون طن ،ويتوقع اأن ينتج بني  3و 5يف
املئة من اإجمايل اإمدادات العا من التيتانيوم
المحلية بعد عا  ،2013قدم
147
والزركونيوم خالل العقد املقبل.
لالقتصاد العسكري التح يز

والذريعة ،عل
د سواء ،ووفقًا ملحاف كفر ال�سيخ ،حيث املحافظة لها
للتوس أكثر في التجارة .ح�سة يف �سركة الرمال ال�سوداء ،من املتوقع اأن
يحقق امل�سروع  176مليون دوالر من العائدات
148
ال�سنوية خلزينة الدولة ما اإن يكتمل االإنتاج.
لي�س من امل�ستغرب اأن ال�سركة جذبت ا�ستثمارات اأجنبية :فبعد �سفقة مع اإحدى �سركات اال�ستخراج
االأ�سرتالية يف اأيار/مايو ،2018جرى فو ًرا تاأ�سي�س �سركة م�سرية �سينية م�سرتكة لبناء م�سنع ٍ
ثان
لال�ستخراج 149.يف كانون الثاين/يناير  ،2019وافق الربملان على قانون اتفاقية �سركة الرمال ال�سوداء
امل�سرية الذي يجيز لها (اإىل جانب هيئة املواد النووية) ا�ستك�ساف وا�ستخراج ومعاجلة معادن الرمال
ال�سوداء وم�ستقاتها يف جميع اأنحاء م�سر ،ما يوؤدي فعليا اإىل منح �سركة متلكها املوؤ�س�سة الع�سكرية ،اإىل
150
حد كبري ،احتكا ًرا جتاريا.

من ومة االستيراد واأل مات التنموينية
ُيظهر الكثري مما �سبق االنخراط املتزايد للهيئات الع�سكرية واملوؤ�س�سات املرتبطة بها يف منظومة التجارة
اخلارجية مل�سر .اإن التقلبات يف املعرو�س من ال�سلع االأ�سا�سية يف االأ�سواق املحلية بعد عام  ،2013التي
تاأثرت باالنخفا�س احلاد يف قيمة اجلنيه امل�سري مقابل العمالت االأجنبية وما تاله من نق�س كبري يف
�سيولة الدوالر يف ال�سوق املحلي وت�سخم االأ�سعار يف عام  ،2015قدمت لالقت�ساد الع�سكري التحفيز
والذريعة ،على حد �سواء ،للتو�سع اأك يف التجارة.
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اللحو والدواجن

كما هو مذكور يف الف�سول ال�سابقة ،يرتكّز الكثري من االأن�سطة الع�سكرية يف جمال التجارة اخلارجية
على ا�سترياد ونقل وبيع املا�سية واللحوم من ال�سودان املجاور .اإن هذا قطاع جتاري رئي�س ،وذلك ب�سبب
حجم ال�سوق امل�سري ً
ف�سال عن ارتفاع ن�سبة اللحوم يف النظام الغذائي الوطني منذ حترير الواردات
يف عهد ال�سادات يف �سبعينيات القرن الع�سرينً ،
ف�سال عن وجود عدد كبري من العمالء امل�سمونني مثل
القوات امل�سلحة واجلهاز البريوقراطي الهائل للدولة .والأن التجارة مع ال�سودان ت�سمل نهر النيل و�ساحل
البحر االأحمر وتخ�س حكومة اأجنبية تربطها مب�سر عالقات �سيا�سية معقدة ،وهذه جميعها ُتعترب موؤثرة
على االأمن القومي ،فتنخرط وزارة الدفاع ومديرية املخابرات العامة بقوة وراء الكوالي�س يف ت�سهيل
الو�سول اإىل ال�سوق وال�سفقات.
تقوم �سركات القطاع اخلا�س بالكثري من اال�ستثمارات التجارية احلقيقية ،اإن تكن جميعها ،مثل
بناء امل�سالخ وزراعة االأعالف يف ال�سودان ،يف حني اأن وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها تعمل ب�سكل
رئي�س يف جمال امل�سرتيات واملبيعات بالتجزئة .لكن كالهما مت�سابكني .ومن االأمثلة البارزة على ذلك،
ال�سريك اخلا�س املاألوف لوزارة الدفاع ،اأي �سركة «القلعة القاب�سة» ،التي ا�ستثمرت بكثافة يف النقل
املتعلق بالتجارة .ومتلك �سركة «كري مارين» (التابعة للقلعة) اثنني من املوان النهرية يف ال�سودان،
اللذين ت�س ّدر منهما املنتجات ال�سناعية والزراعية اإىل م�سر 151.ويف عام  ،2010قام اللواء املتقاعد يف
�سالح اجلو الذي يرتاأ�س ال�سركة الوطنية القاب�سة لو�سائل النقل (التابعة ل�سركة القلعة) والتي متتلك
اأربع �سركات تابعة موجهة نحو التجارة مع جنوب م�سر وال�سودان ،بالتفاو�س على �سراء ثالثة موان
152
يف جنوب نهر النيل من الهيئة العامة للنقل النهري التي يراأ�سها زميل متقاعد من القوات امل�سلحة.
وقد �ساعدت الظروف االقت�سادية واالجتماعية املتدهورة على تربير هذا التوجه .ففي اآب/اأغ�سط�س
 ،2016اأثنى ال�سي�سي على وزارة الدفاع «خلف�س االأ�سعار من خالل االإدارات ذات ال�سلة التي ت�ستورد
املا�سية واللحوم املجمدة والدواجن دون و�سطاء وباأ�سعار منخف�سة» 153.وقد كان جهاز م�سروعات اخلدمة
الوطنية ا ً
أ�سال م�سرتكًا ب�سكل علني يف ا�سترياد اللحوم لل�سوق املحلي ،يف حني اأن هيئة االإمداد والتموين يف
154
وزارة الدفاع رمبا فعلت ال�سيء نف�سه حتت �ستار امل�سرتيات للقوات امل�سلحة .بالفعل ،تدفقت اإيرادات
ثانوية اإىل وزارة الدفاع من بناء �سبكة من امل�سالخ التي تقدم اللحوم باأ�سعار خمف�سة للمواطنني ،يف
حني اأن مديرية املخابرات العامة قد اأقامت �سركات واجهة تتاجر باللحوم 155.من املحتمل اأن يكون
تعيني الرئي�س ال�سابق لهيئة االإمداد والتموين التابعة يف اأيلول�/سبتمرب ،2016اللواء علي امل�سيلحي،
وزي ًرا للتموين والتجارة الداخلية قد �ساعد يف انخراط الهيئات الع�سكرية ومديرية املخابرات العامة يف
منظومة االإمداد املدين بدرجة اأكرب.
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اأما التبعات بالن�سبة لالأ�سواق املحلية ،فكانت خمتلطة يف اأح�سن االأحوال .يف وقت �سابق من عام ،2016
قام جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية وهيئات ع�سكرية اأخرى با�ستغالل االإزالة املفاجئة جلميع التعرفات
اجلمركية على ا�سترياد الدجاج وقطع الدجاج الإغراق االأ�سواق املحلية بكميات كبرية من الدجاج
امل�ستورد ،ما اأدى اإىل تقوي�س ال�سركات اخلا�سة 156.رد ًا على احتجاجاتها ،اأعلنت وزارة التموين والتجارة
الداخلية اأنها كانت قد طلبت يف وقت �سابق من «هيئات �سيادية» ،ح ّددتها الحقًا على اأنها هيئات ا�سترياد
تابعة لوزارة الدفاع ،ا�سترياد الدجاج لتلبية الطلب املحلي قبل �سهر رم�سان يف حزيران/يونيو2017.157
لكن الواردات اأ�سفرت عن تخمة اأدت اإىل انخفا�س االأ�سعار لبقية العام ،ما اأثار املزيد من االحتجاجات
158
من جانب جمعية منتجي الدواجن امل�سرية.
ك�سفت الطريقة التي هرعت بها الهيئات الع�سكرية الإنقاذ البالد عن التفاعل املعقد بني ال�سيا�سة واالأعمال
فر�سا مربحة ل�سباط
واالعتبارات املتناق�سة التي ت�سكل ال�سيا�سة التجارية واالقت�سادية .كما اأنها خلقت ً
القوات امل�سلحة والو�سطاء لالنتفاع .ففي مطلع عام  ،2017كتب ال�سحافيان اال�ستق�سائيان حممد
ح�سني واأ�سامة ال�سياد زاعمني ا ّأن م�ستوردي الدواجن واللحوم من القطاع اخلا�س وجدوا اأن �سحناتهم
قد تتاأخر يف املوان الأ�سباب تتعلق ظاهريا بال�سحة وال�سالمة ما يدفعوا ر�ساوى ل�سباط القوات
امل�سلحة املعنيني ،اأو ما يقوموا باإح�سار ال�سحنات اإىل موان خا�سعة لل�سيطرة الع�سكرية يف �سيناء من
159
دون املرور باجلمار .
دخول من ومة القمح

االأزمة التي ح�سلت يف اإمدادات القمح يف عام  2016قدمت اأبرز دليل على الدور املتنامي للموؤ�س�سة
الع�سكرية يف االإدارة االقت�سادية والديناميات اجلديدة املتاأتية عن ذلك .كان القطاع املحكوم من قبل
العدد الكبري من الهيئات احلكومية والقواعد املعقدة ي ّت�سم ا ً
أ�سال باخرتاق وا�سع النطاق من قبل ال�سباط
املتقاعدين ،وف�ساد متعدد االأوجه ،ومناف�سة �سبيهة مبناف�سة املافيا بني الع�سابات املتخا�سمة تدور حول
الواردات وامل�سرتيات واالإمدادات املحلية والتخزين 160.فكانت املكا�سب املحتملة كبرية للغاية .اإذ ُتعد
م�سر اأكرب م�ستورد من القمح يف العا حيث ا�ستوردت ما و�سل اإىل  12مليون طن يف االثني ع�سر �سه ًرا
حتى متوز/يوليو  2018و12،5مليون طن يف العام التايل ،ما ميثّل حوايل  4يف املئة من اإجمايل واردات
البالد 161.ولت�سجيع املزارعني امل�سريني على زراعة القمح ،كانت احلكومة دائ ًما تقوم ب�سرائه ب�سعر
ثابت اأعلى بكثري من االأ�سعار الدولية :بفارق  84دوال ًرا اأك مقابل طن القمح املنتج حمليا يف عام ،2014
و 180دوال ًرا يف عام  2016.162كما اأن احلكومة هي امل�سرتي الرئي�س الوحيد من القمح املحليً ،
ف�سال عن
ت�سغيل جميع اأ�سكال التخزين الداخلي على نطاق وا�سع والكثري من التخزين يف املوان البحرية الرئي�سة.
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لي�س من امل�ستغرب االعتقاد باأن كميات كبرية من الطحني والقمح ُيعاد بيعها يف ال�سوق ال�سوداء ،كما
ال املتحدة يف عام  2015.163وقد اأكّد حتقيق
اأ�سارت مراجعة اأجرتها منظمة االأغذية والزراعة ل أ
برملاين يف عام  2016اأن امل�سوؤولني احلكوميني وجتار القمح يف القطاع اخلا�س خلطوا احلبوب امل�ستوردة
الرخي�سة مع احلبوب املحلية املدعومة وا�ستولوا على الفرق يف ال�سعر 164.رمبا تكون هذه املمار�سة غري
امل�سروعة قد اأ�سهمت يف التحول الكبري يف ن�سبة
القمح امل�ستورد اإىل القمح املنتج حمليا ،من 1
مقابل  1يف عام  2002اإىل  3مقابل  1بحلول عام
األ مة التي صل في إمدادات
 2017.165واأفاد مرا�سل رويرتز اإريك كن�ست عن
القمح في عا  2016قدم
تقديرات تقول اإن هذه املمار�سة «متثل حوايل
أبر دليل عل الدور المتنامي
مليوين طن من االإمدادات التي ا�سرتتها احلكومة
للمؤسسة العسكرية في
يف العام املا�سي ] [2015اأي ما يعادل خ�سارة
ما يقارب ملياري جنيه م�سري (ما كان يعادل
ا دارة االقتصادية والديناميات
عندها  225مليون دوالر)» 166.للت�سرت عن ذلك،
الجديدة المت تية عن ل .
قام امل�سوؤولون بتزوير الكميات املخزنة وبالغوا يف
اخل�سائر ب�سبب التعفن والقوار�س وال�سرقة .قالت
جلنة تق�سي احلقائق الربملانية اإنها اكت�سفت عمليات احتيال تبلغ  119مليون جنيه يف اأول اثنني من
مرافق التخزين التي فت�ستها ،وا ّدعى تقرير �سحايف منف�سل اأن «اإكراميات» ت�سل اإىل  700األف جنيه
ق ّدمها روؤ�ساء �سركات التخزين لكبار امل�سوؤولني يف الهيئة العامة للرقابة على ال�سادرات والواردات ويف
167
وزارات التموين والزراعة وال�سحة.
وحازما ب�سكل متزايد يف هذا القطاع منذ
وا�سحا
بوجود كل هذا على املحك ،لعبت وزارة الدفاع دو ًرا
ً
ً
عام  .2013يف البداية ،كان ال�سباط املتقاعدون منخرطني ب�سكل اأ�سا�سي .ويف �سباط/فرباير ،2014
قام وزير التموين والتجارة الداخلية اجلديد اللواء (�سرطة) حممد اأبو �سادي بحل جمل�س اإدارة ال�سركة
القاب�سة للتخزين وال�سوامع (وهي ثاين اأهم هيئة حكومية تتوىل ا�سترياد وتخزين القمح) لف�سل املجل�س
جديدا
يف حتقيق االأهداف وللخ�سائر التي تكبدها والبالغة  89مليون جنيه ،وقام بتعيني لواء اآخر رئي�س ًا ً
لل�سركة 168.واأُبعد اأبو �سادي نف�سه يف تعديل وزاري بعد ذلك بفرتة وجيزة اإثر اإلقاء القب�س على مدير
وعني لواء اآخر نائ ًبا له 169.وقد
مكتبه بتهمة ف�ساد ،كما اأفيد .واأعيد رئي�س ال�سركة املُقال اإىل من�سبه ُ
ظهر ذلك على خلفية تعهد االإمارات العربية املتحدة بتمويل بناء � 25سومعة قمح ب�سعة تخزينية تبلغ 1،5
مليون طن .ففي اآذار/مار�س ،ا�ستكت االإمارات من اأن مناق�سة لبناء اأربع �سوامع قد ت�سخمت كلفتها
وا�سحا ما اإذا
بن�سبة  300يف املئة ،فطالبت باإعادة اإ�سدارها ومراقبتها من قبل وزارة الدفاع 170.يكن
ً
كانت ال�سركة القاب�سة اأو وزارة اال�ستثمار التي متلكها على خطاأ .لكن يف حزيران/يونيو ،جرى التعاقد مع
الهيئة العربية للت�سنيع لبناء ال�سوامع املتبقية املمولة من االإمارات العربية املتحدة ،واختريت لت�سغيلها
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ال�سركة العامة لل�سوامع والتخزين (اإحدى ال�سركات التابعة لل�سركة القاب�سة لل�سوامع والتخزين
171
ويراأ�سها لواء �سابق من القوات امل�سلحة).
و�سلت االأمور اإىل ذروتها يف منت�سف عام  2016عندما اأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اأن
م�سرتياتها من القمح املحلي قد قفزت اإىل ما يقارب  5ماليني طن ،من متو�سط �سنوي يرتاوح بني
 3،0و 3،5ماليني طن على مدار العقد املا�سي 172.ظاهريا ،فاإن ال�سك يف اأنه جرى تالعب بالبيانات
الرتكاب عمليات احتيال وا�سعة النطاق ،هو ما دفع الربملان اإىل بدء التحقيق ،وقد ا�ست�سهدت وكالة
رويرتز بادعاءات تقول اإن اأك من مليوين طن من االإجمايل رمبا كانت موجودة على الورق فقط 173.لكن
أي�سا اإىل اأن جماعات امل�سالح االأمنية والع�سكرية املتناف�سة والف�سائل الربملانية
التدخل الربملاين اأ�سار ا ً
تدخلت وزارة الدفاع فو ًرا ،على نحو غري معتاد ،ورافق
التي متثلها نقلت تناف�سها اإىل العلن .يف اأي حالّ ،
جلنة التق�سي الربملانية �سابط كبري� ،سواء ب�سبب تورط ال�سباط املتقاعدين اأو لالإ�سارة اإىل رغبة وزارة
الدفاع يف دخول القطاع ب�سورة مبا�سرة 174.كان اللواء �سريف عادل با�سيلي قد اأ�سرف �سابقًا على اإن�ساء
�سوامع متولها االإمارات العربية املتحدة نيابة عن الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة ،وجرى تعيينه
175
عقب التحقيق لرئا�سة ال�سركة القاب�سة لل�سوامع والتخزين ،وهي جزء من وزارة التموين.
وما يت�سف بنف�س االأهمية هو اأن وزارة الدفاع باتت منخرطة ب�سكل مبا�سر يف اإ�سالح نظام التخزين
املتقادم يف م�سر الذي يعتمد ب�سكل كبري على ال�سونات (عنابر للتخزين يف الهواء الطلق معر�سة للتلو
والرطوبة والطيور والقوار�س) ،ما يوؤدي اإىل فقدان ما بني  10و 50يف املئة من القمح املنتج حمليا 176.يف
الواقع ،زعمت القوات امل�سلحة اأنها قامت بالفعل ببناء � 47سومعة حديثة للحبوب بني عامي  2013و2015
177
(بتمويل من االإمارات العربية املتحدة) ،ويف اآذار/مار�س  ،2014تولت اإدارة بناء اأربع �سوامع اإ�سافية.
ويف اأواخر متوز/يوليو  ،2016ا�ستحوذت على مفاو�سات مع �سركة االأمن الغذائي االأمريكية «�سركة
بلومربج لتخزين القمح» لبناء  300م�ستودع قادر على تخزين  2،35مليون طن من احلبوب ،بتكلفة 250
مليون دوالر (بتمويل من منحة حكومية اأمريكية) 178.دخلت ال�سركة االأمريكية ا ً
أ�سال يف ال�سوق امل�سري
يف منت�سف عام  ،2014وقد ورد اأنها ا ّتفقت مع ال�سي�سي على اإقامة  164من�ساأة تخزين جديدة بحلول
مو�سم احل�ساد  ،2015يف �سفقة تبلغ قيمتها  350مليون دوالر 179.وكانت ال�سركة تتوقع اأن ّ
تتوىل كامل
حم�سول م�سر بحلول عام  ،2018عندما يكون امل�سروع قد قلّل قيمة الهدر مبقدار  550مليون دوالر يف
180
ال�سنة وخ ّف�س الواردات ،ما يوفر ثمانية مليارات دوالر اأخرى بالعملة ال�سعبة على مدى خم�س �سنوات.
لكن هذه االآمال تال�ست ب�سبب مقاومة وزارة التموين التي كانت �سركاتها متلك ال�سوامع واحلظائر،
حيث كان يتعني تخزين جميع القمح الذي ت�سرتيه الدولة 181.وقد قامت �سركة بلومربج اأخ ًريا برتكيب
� 93سقيفة تخزين من الفوالذ تت�سع ملا جمموعه  744األف طن بحلول مو�سم ح�ساد عام ( 2016اأي بعد
عام من التاأخري) .ولكن حتى هذه يكن ممكنًا ت�سغي ُلها الأن ال�سركة القاب�سة لل�سوامع والتخزين
334

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

التابعة للوزارة ف�سلت يف تزويد ال�سقيفات بالكهرباء ،وهذا مثال اآخر على التعطيل البريوقراطي من
قبل جماعات امل�سالح االأخرى يف قطاع القمح 182.اأدى قرار وزارة الدفاع بالتعامل مبا�سرة مع ال�سركة
االأمريكية يف اأواخر متوز/يوليو اإىل اإظهار ال�سراع الذي كان يدور خلف الكوالي�س .عندما حذرت �سركة
بلومربج من اأنها �ستخرج من ال�سوق امل�سري ما يتم و�سع املرحلة الثانية من البناء حتت اإ�سراف
الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة ،رف�ست وزارة التموين موا�سلة امل�سروع 183.ثم بعد ب�سعة اأ�سابيع،
184
ا�ستقال خالد حنفي وزير التموين اآنذا فجاأة ،وا�س ُتبدل يف اأيلول�/سبتمرب باللواء م�سيلحي.
اإذن ،ربحت القوات امل�سلحة ،جزئيا .اإذ قامت احلكومة بجعل اأ�سعار �سراء القمح املحلي متما�سية مع
القمح امل�ستورد يف كانون الثاين/يناير  ،2017ما قلل من نطاق الربح من فروق االأ�سعار ،لكن احلل
النهائي مل�سكلة التخزين جرى تاأجيله 185.باتت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة االآن م�سوؤولة عن
حتديد حلول التخزين ،اإىل جانب مركز البحو
الزراعية احلكومي ووزارة االإنتاج احلربي الذي
أ مة القمح توكيد و ارة
كش
التعاقد معها يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  2017على
توريد و�سيانة االآالت ومعدات املراقبة يف مرافق
الدفاع المتزايد عل االنخراط
التخزين 186.اأنهت �سركة بلومربج اأخ ًريا املرحلة
في الشؤون االقتصادية ،لكنها
االأوىل من امل�سروع بت�سليم � 105سوامع يف اآب/
أيضا أنها ل مقيدة
كش
اأغ�سط�س ،واأعلنت اأنها تنتقل اإىل املرحلة الثانية
بسب المصالح البيروقراطية
لبناء � 300سونة حم ّدثة بتكلفة  150مليون دوالر،
يف م�سروع م�سرت مع الهيئة الهند�سية يف القوات
والخاصة األخر القوية.
امل�سلحة ،وقد جرى متويل امل�سروع ،جزئ ًّيا على
االأقل ،من �سندوق حتيا م�سر 187.لكن عادت
ال�سركة ومقاوليها من الباطن يف الواليات املتحدة لتك�سف يف اآب/اأغ�سط�س  2018اأن احلكومة امل�سرية
قد تاأخرت يف �سداد مدفوعات العقود خالل االأ�سهر االثنني والع�سرين املا�سية وبقي عليها ت�سديد تكاليف
مباين واأنظمة ال�سحن اجلوي اإىل م�سر منذ عام  .2015االأ�سواأ من ذلك اأنها ا ّدعت ا ّأن م�سوؤويل احلكومة
امل�سرية «قدموا ب�سكل غري قانوين وثائق الت�سميم والهند�سة اخلا�سة بهم ل�سركات من دول اأخرى» مبا
188
يف ذلك رو�سيا.
مضاع ة أ مات التزويد

ك�سفت اأزمة القمح توكيد وزارة الدفاع املتزايد على االنخراط يف ال�سوؤون االقت�سادية ،لكنها ك�سفت
أي�سا اأن الوزارة ظلت مقيدة ب�سبب جماعات امل�سالح البريوقراطية واخلا�سة االأخرى القوية .و�سواء
ا ً
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كان هدفها الرئي�س هو التم�سك بقطاع مربح اأو حل خللٍ كبري يف جمال التموين والتمويل العام ،فقد اأتاح
أي�سا 189.خالفًا لذلك ،فاإن القطاع ال�سحي يعك�س نتيجة التقارب
التدخل لوزارة الدفاع اأف�سلية جتارية ا ً
بني اجلهات الع�سكرية ونظرياتها املدنية ،وا ّإن ّ مزج الهدف الرامي حلل م�سكلة التموين وحتقيق
التوفري مع ذلك الهادف لت�سجيل االأرباح التجارية.
ح�سري من وزارة
وكما اأ�سهب الباحث يف ال�سوؤون امل�سرية اأمين اإمام فاإن وزارة الدفاع حظيت بحق
ّ
ال�سحة يف عام  2016ل�سراء اللوازم الطبية ،مبا يف ذلك امل�ستور َدة ،بالنيابة عن احلكومة ،مبا اأ�سبح
ُيعرف ب»�سفقات برلني» 190.وقد يكون هذا قد ّ مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم  82ال�سادر عام 2013
والذي اأعفى وزارة ال�سحة بالكامل من االمتثال للعتبة املالية ال�سابقة التي كانت حتد اإ�سدار العقود
باالأمر املبا�سر عند �سراء املعدات الطبية ذات «طبيعة ا�سرتاتيجية» ،والتي اع ُترب اأنها ت�سمل اللقاحات
واملحاليل الوريدية واالأدوية وحتى حليب (ل ) االأطفال .انبثقت «�سفقات برلني» عن مفاو�سات جتارية
يف العا�سمة االأملانية يف عام  2015بني ُم َور ّدين جتاريني خمتلفني اأجانب ،اأ�سفرت عن تكوين جلنة ال�سراء
املوحدة برئا�سة وع�سوية عدة لواءات من القوات امل�سلحة .وقامت هذه اللجنة بتو�سيع نطاق م�سوؤولياتها
حيث حتولت يف غ�سون عام من خدمة املن�ساآت الع�سكرية اإىل تزويد قطاع ال�سحة احلكومي عامة .لقد
بات دور وزارة الدفاع كو�سيط ،جذا ًبا على نحو خا�س نظ ًرا الإعفاء م�ستو َرداتها من الر�سوم اجلمركية
ولقدرتها على تخلي�س اأو جتاوز من القيود البريوقراطية .ا ّإن �سلطتها التي تتيح لها منح العقود باالأمر
تعجل من اإنفاق ميزانيتها املتبقية يف نهاية
املبا�سر ُتك�سبها ميزة اإ�سافية ،اإذ ت�سمح لهيئات ال�سحة اأن ّ
ال�سنة املالية؛ وهي مبثابة عقود ال يعود باإمكان اأطراف ثالثة الطعن فيها مبوجب قانون ت�سريعه يف
عام .2014
كان انخراط املوؤ�س�سة الع�سكرية ر�سميا يف القطاع ال�سحي املدين قد تاأ ّتى من ا�ستجابتها الأزمة متوين
اأخرى ،وهذه املرة اأزمة حليب (ل ) االأطفال ،وهي خطوة كانت مبثابة راأ�س احلربة لدخول اأو�سع يف
قطاع االإمدادات الطبية .ويف  20اأيلول�/سبتمرب ،2015اأ�سدرت ال�سركة امل�سرية لتجارة االأدوية التي
مدفوعا يف اإحدى ال�سحف لت�سكو من اأن وزارة ال�سحة نقلت ترخي�سها ال�سترياد
متلكها الدولة اإعالنًا
ً
االأدوية وتوزيعها اإىل «هيئة �سيادية» ،ونا�سدت ال�سي�سي التحر حلماية وظائف موظفيها اخلم�سة اآالف.
اأكدت وزارة الدفاع اأنها قد حلّت حمل ال�سركة بالفعل ،ا�ستجابة الرتفاع االأ�سعار من قبل التجار من
القطاع اخلا�س ،واأعلنت عن ا�ستئناف بيع حليب (ل ) االأطفال بن�سف ال�سعر191.بعد ذلك� ،سرح
الع�سار ،اأن الوزارة �ستنتج حليب (ل ) االأطفال حمليا ،غري اأنها تولّت
وزير االإنتاج احلربي ،حممود ّ
ا�سترياده فح�سب ،بد ًال من ذلك .وقد الح النقاد اأنه ال يزال باإمكان الهيئات الع�سكرية جني االأرباح
على الرغم من البيع ب�سعر خمف�س الأنها ال تدفع الر�سوم اجلمركية على الواردات ،وادعوا اأن وزارة
ال�سحة قد توقفت عن تقد عطاءات مفتوحة لرتاخي�س ا�سترياد حليب (ل ) االأطفال ،ما منح وزارة
الدفاع فعليا احتكا ًرا على ال�سوق بر ّمته .وبغ�س النظر عن م�سداقية هذه االدعاءات ،بيع حليب (ل )
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االأطفال بتكلفة اإ�سافية بلغت  28يف املئة بحلول �سباط/فرباير  ،2019يف وقت ت�سويقه حتت و�سم
192
�سندوق حتيا م�سر.
و�سعت وزارة الدفاع م�ساركتها يف ا�سترياد واإنتاج امل�ستلزمات الطبية ب�سرعة خالل العام التايل ،مبوازاة
ّ
ت�سخيم دعائي كبري من قبل و�سائل االإعالم وامل�سوؤولني للنق�س املزعوم فيها وت�سويرها كاأزمات
اإ�سافية .جاءت اأوىل هذه االأزمات يف اأعقاب تقرير اأ�سدره منرب اإعالمي تابع للنظام يف كانون الثاين/
يناير  2016اتهم فيه «مافيا» و«اأباطرة» القطاع اخلا�س برفع �سعر الدعامات امل�ستخدمة يف جراحة
193
القلب بغري مربر ،و«جتار ال�سنطة» با�سترياد دعامات منخف�سة اجلودة غال ًبا ما تبني اأنها مغ�سو�سة.
�ستوحد عمليات �سراء
كان هذا مبثابة مقدمة الإعالن املوؤ�س�سة الع�سكرية يف �سهر حزيران/يونيو اأنها ّ
الدعامات وال�سمامات والق�سطرات يف مزاد دويل واحد ،ما اأدى اإىل اإزاحة ال�سركات الثال التي ُيزعم
اأنها تتحكم يف ال�سوق باأكمله ،واإىل تزويد جميع امل�ست�سفيات العامة بتخفي�س كبري للكلفة يف ال�سنة املالية
اجلديدة التي تبداأ يف  1متوز/يوليو 194.ويف  26اآب/اأغ�سط�س ،اأكد م�ساعد وزير ال�سحة لل�سوؤون املالية،
وهو لواء متقاعد من القوات امل�سلحة ا ّأن ا�سترياد جميع امل�ستلزمات واالأجهزة الطبية �ستقوم به اإدارة
اخلدمات الطبية وهيئة الت�سليح بالقوات امل�سلحة وحدها ،وا ّأن هذا من �ساأنه اأن يوفر  50يف املئة على
195
العمالء واملر�سى املحليني.
ا�ستمر هذا االجتاه باإعالن ال�سركة القاب�سة للحقن واللقاحات يف �سهر ت�سرين االأول/اأكتوبر عن توقيعها
عقدا بقيمة  140مليون جنيه مع وزارة االإنتاج احلربي وال�سركة العربية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات
ً
الطبية الإنتاج املحاليل الطبية .ومع اأن الوزارة ادعت اأنها تهدف بذلك اإىل �سد العجز يف العر�س املحلي،
أي�سا 196.يف نف�س الوقت ،اأ�سدر ال�سي�سي تعليماته اإىل القوات
فقد اأعلنت اأنها �سوف تقوم بت�سديرها ا ً
امل�سلحة الإنتاج اأدوية م�ستقات الدم ُت�ستخدم لعالج ال�سرطان واأمرا�س الكبد عن طريق احلقن الوريدية
متذرعا مرة اأخرى ب�سبب نق�س مفرت�س يف ال�سوق
نيابة عن ال�سركة امل�سرية خلدمات نقل الدم،
ً
امل�سرية 197.ووفقًا لع�سو يف غرفة ال�سناعات الهند�سية ،يرغب يف ذكر ا�سمه ،فاإن وزارة الدفاع
ت�ستورد ح ّتى القطن الطبي للم�ست�سفيات .و�سواء من اأجل اال�ستجابة لالأزمة املفرت�سة يف امل�ستلزمات
الطبية اأو من اأجل الدخول يف قطاع مربح ،فاإن الهيئة القومية لالإنتاج احلربي طلبت احل�سول على اإذن
من احلكومة لتاأ�سي�س ال�سركة امل�سرية الوطنية للم�ستح�سرات الدوائية ك�سركة م�ساهمة حمدودة يف
كانون الثاين/يناير 2017.198
يف غ�سون ذلك ،حظيت دائرة اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع بعدد متزايد من العقود احل�سرية من
اجلامعات التي تديرها الدولة لتلبية احتياجاتها ،وبحلول اأيلول�/سبتمرب  ،2016زاد عدد امل�ست�سفيات
والعيادات الع�سكرية التي تخدم اجلمهور العام بن�سبة  50يف املئة ،من  30يف عام  2013اإىل  ،45ويقال
اإنها توفر الرعاية ال�سحية اإىل  500األف �سخ�س 199.وقد زعمت الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة
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أي�سا اأنه التعاقد معها على بناء ما يقارب  40م�ست�سفى ومرك ًزا طبيا مدنيا يف جميع اأنحاء م�سر ما
ا ً
بني عامي  2013و ،2015واأنها قامت ببناء خم�سة م�ست�سفيات جديدة وحت�سني م�ستوى ثالثة ،واأنها بداأت
200
العمل يف  54من�ساأة طبية اإ�سافية يف �سعيد م�سر عام .2018
تناف�ست الهيئات الع�سكرية على دخول هذا املجال املربح .فقد اأمعن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية
بالت�سويق خلدمات طبية وخدمات �سيانة ،كما عر�س ترتيبات متويل للعموالت التي تراوح ن�سبتها بني
 8اإىل  15يف املئة 201.ويف متوز/يوليو ،2017على �سبيل املثال ،فاز اجلهاز بعقود لتوفري حزم خدمات
�ساملة للم�ست�سفيات بقيمة  600مليون دوالر من احتاد امل�ستثمرين العرب ،ولبناء م�ست�سفى تخ�س�سي
من جامعة َبنها 202.كما ان�سمت وزارة االإنتاج احلربي ،حيث ح�سلت على عقد لالإ�سراف على بناء ثالثة
م�ست�سفيات لنقابة املحامني يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  2018.203وبعد �سهرين ،تعاقدت الهيئة العامة
للتاأمينات االجتماعية مع اإدارة اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع لل�سماح الأع�سائها بتلقي الرعاية
ال�سحية يف اأي م�ست�سفى ع�سكري 204.ويف �سباط/فرباير  ،2019قامت وزارة االإنتاج احلربي مبقاربة
205
امل�ستثمرين االإماراتيني بخطة من اأجل اإقامة م�سنع للتخل�س من النفايات الطبية.

الوصول إل

ال واكه المتدلية

اأدت هذه التدخالت يف منظومة اال�سترياد
لكن سعي و ارة الدفاع إل
والتموين املحلي حتم ًا اإىل ظهور �سكاوى مبناف�سة
الحصول عل
صة كبيرة في املوؤ�س�سة الع�سكرية للقطاع اخلا�س .يف بع�س
قطاعات مربحة مثل الهواتف احلاالت ،بدا االعتماد على الهيئات الع�سكرية
اأم ًرا ال مفر منه نظ ًرا لتزايد تدهور موؤ�س�سات
المحمولة وتوفير خدمات ا نترن
الدولة وعدم الكفاءة اأو الف�ساد (اأو االثنني مع ًا)
بعد عا  2013يشير إل أنها يف اجلهاز البريوقراطي املدين .لكن �سع َي وزارة
كان تسع بنشاط للوصول الدفاع اإىل احل�سول على ح�سة كبرية يف قطاعات
ال واكه المتدلية  .مربحة مثل الهواتف املحمولة وتوفري خدمات
إل
االإنرتنت بعد عام  2013ي�سري اإىل اأنها كانت ت�سعى
بن�ساط للو�سول اإىل «الفواكه املتدلية» ،على حد
تعبري اأحد املطلعني على القطاع 206.وكما هو متوقع ،فاإنه يتم تربير هذا ال�سلو بحجة االأمن القومي،
ولكنه يجمع الدافع لتوليد االإيرادات ،بنا ًء على طلب ال�سي�سي ،مع االنتهازية التجارية ،مثلما هو احلال
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بالن�سبة اإىل الدور املتزايد للجهات الفاعلة الع�سكرية يف القطاع الديني  -اأي االأوقاف العقارية وتنظيم
احلج وال�سياحة ذات ال�سلة.
سوق الهواتف المحمولة

ل�سنوات عديدة ،كان انخراط وزارة الدفاع يف جمال االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية يقت�سر على ع�سوية
جمل�س اإدارة ال�سركة امل�سرية لالت�ساالت التي جرى حتويلها اإىل �سركة م�ساهمة يف عام  ،1998لتحل
حمل املوؤ�س�سة الوطنية لالت�ساالت بجمهورية م�سر العربية .احتفظت امل�سرية لالت�ساالت باحتكارها
الهواتف الثابتة ،لكن كانت هنا �سركتان (والحقًا ثال ) تابعتان للقطاع اخلا�س ت�سيطران على �سوق
الهواتف املحمولة 207.ابتدا ًء من ذا التاريخ ،اإن يكن يف وقت اأ�سبق� ،سار رئي�س هيئة �سالح االإ�سارة
يف القوات امل�سلحة ين�سم تلقائيا اإىل جمل�س اإدارة امل�سرية لالت�ساالت .باالإ�سافة اإىل ذلك ،ان�سم
متقاعدون من ع�سكريني اآخرين اإىل املجل�س اأو �سغلوا منا�سب عليا يف ال�سركة 208.ولكن مع هذا اال�ستثناء،
كان ال�سحافيان يف جريدة «فاينان�سال تاميز» ،ت�سارلز كلوفر وروال خلف ،حم ّقني يف ت�سريحهما يف عام
 2011باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية «لي�س لها وجود باملرتفعات احلاكمة ]اأي اأهم القطاعات املُد ّرة للدخل[
209
لالقت�ساد امل�سري ،مثل االت�ساالت اأو النفط والغاز الطبيعي».
�سحيحا حتى االنقالب الع�سكري يف عام  ،2013لكن �سعت بعده وزارة الدفاع لتويل
بقي ذلك الت�سخي�س
ً
هذا املوقع القيادي .ففي ت�سرين االأول/اأكتوبر  ،2014اأكد وزير االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات اآنذا
رئي�سا يف ت�سكيل �سركة وطنية للبنية التحتية لالت�ساالت ،اإىل
عاطف حلمي اأن وزارة الدفاع �ستلعب دو ًرا ً
جانب هيئات اأخرى يف الدولة وم�سغلي االت�ساالت .واأنكر اأن تكون لدى الوزارة ح�سة م�سيطرة ،لكن
الرئي�س التنفيذي ل�سركة ات�ساالت م�سر للهواتف املحمولة ،جمال ال�سادات ،نق�س ذلك علنًا 210.وقد
حدد تقرير �سحفي يف ذلك الوقت ح�سة وزارة الدفاع مببلغ  255مليون جنيه م�سري ،اأو  51يف املئة
من اإجمايل راأ�س مال بدء الت�سغيل البالغ  500مليون جنيه (حوايل  70مليون دوالر يف ذلك الوقت).
وكان املفرت�س اأن يرتاأ�س لواء من القوات امل�سلحة جمل�س اإدارة ال�سركة الذي �سي�سم ،باالإ�سافة اإىل
ذلك ممثلني عن وزارة الداخلية ،اأجهزة اأمنية خمتلفة ،و�ستقوم �سركات ع�سكرية مب ّد كابالت االألياف
الب�سرية يف جميع اأنحاء م�سر ،و�ستكون لدى وزارة الدفاع حقوق االإ�سراف واملراقبة عليها 211.ومبوجب
الهيكلية اجلديدة� ،س ُتنهي �سركات الهاتف املحمول الثال (اأورا وفودافون وات�ساالت) عقود
اال�ستئجار مع امل�سرية لالت�ساالت التي تبلغ قيمتها مليار جنيه �سنويا ،وبد ًال من ذلك �سوف تدفع ك ٌّل من
212
هذه ال�سركات  300مليون جنيه ل�سركة البنية التحتية اجلديدة.
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يف اأيار/مايو  ،2015جرى االإبالغ عن اأن وزارات الدفاع ،واالت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات ،واملالية،
والكهرباء ،والنقل ت�سع اللم�سات االأخرية على خطط ال�ستثمار  3،8مليارات جنيه م�سري يف امل�سروع
213
عاما.
الذي قدرت اإحدى الدرا�سات اأنه �سيد ّر اإيرادات اإجمالية قدرها  30مليار جنيه على مدى ً 15
كانت امل�سرية لالت�ساالت قد اعرت�ست ا ً
أ�سال على اخلطة يف منت�سف عام  ،2014ويرجع ذلك جزئيا
اإىل �سعيها لدخول ال�سوق كم�س ّغل للهاتف املحمول 214.تنامت املعار�سة من جهات متنوعة و�سط تقارير
غري موؤكدة باأن وزارة الدفاع كانت تطلب  60يف املئة من راأ�س مال ال�سركة املقرتح 215.ويف حزيران/يونيو
 ،2015ان�سحبت وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات ،معلن ًة اأن امل�سرية لالت�ساالت �ستوؤجر بد ًال من
ذلك بنيتها التحتية (ب�سعر خمف�س) و�ستح�سل على ترخي�س خا�س بها للهاتف املحمول من اجليل الرابع.
وقد اأتاح ذلك فر�سة جتارية لوزارة الدفاع :فمن اأجل اأن ت�سبح م�س ّغلة ،كان يرتتب على امل�سرية
لالت�ساالت بيع ح�ستها البالغة  45يف املئة يف �سركة «فودافون م�سر» .ووفقًا الأحد املطلعني النافذين،
فاإن امل�سرتي املق�سود كان وزارة الدفاع ،ما يجعلها �سريكة ل�سركة «فودافون اململكة املتحدة» التي متتلك
 55يف املئة ،اأي احل�سة املتبقية 216.اإال ا ّأن املناف�سني اعرت�سوا بقوة .ويف اآب/اأغ�سط�س � ،2016سمحت
احلكومة ل�سركة امل�سرية لالت�ساالت باإن�ساء �سركة للهاتف املحمول خا�سة بها من دون التخلي بداي ًة عن
�سركة فودافون م�سر ،ووعدت بحل ت�سارب امل�سالح املحتمل يف امل�ستقبل 217.من غري املعروف ما اإذا
كانت وزارة الدفاع اكت�سبت اأ�سه ًما ،لكنها احتفظت بال�سلطة على حتديد ترددات اجليل الرابع التي �سيتم
218
منحها مل�سغلي الهواتف املحمولة.
جعل الدين يدف

تتبع جمهورية ال�سباط حيثما تذهب الهيئات الع�سكرية االقت�سادية الر�سمية .ولكن على النقي�س من
اأ�سواق االت�ساالت اأو االإعالم التي تتطلب ا�ستثمارات موؤ�س�ساتية كبرية ،فقد �سعى املتقاعدون الع�سكريون
اإىل احل�سول على فر�س جتارية يف القطاع الديني الذي يوفّر عائدات اأك توا�س ًعا ولكن ميكن االعتماد
عليها .وي�سبح ذلك ممكنًا من خالل تغلغلها يف هيئات وحماور النقل ،وال�سيما يف املناطق اال�سرتاتيجية
التي متر من خاللها طرق ال�سياحة واحلج ،ويف هيئات و�سركات ال�سياحة احلكومية .يوؤكد البحث امليداين
اأن اال�سرتاحات احلكومية التي ي�ستخدمها احلجاج امل�سلمون يف طريقهم اإىل مكة يديرها �سباط من
القوات امل�سلحة .كما اأن هنا موان مثل الغردقة ،وهي نقطة االنطالق للعديد من «حجاج العمل» يف
219
م�سر الذين يح�سلون على تاأ�سرية احلج والعمل ملدة ثالثة اأ�سهر اإىل اململكة العربية ال�سعودية.
كذلك اأ�سبحت الهيئات الع�سكرية ت�سار ر�سميا يف القطاع الديني .فابتدا ًء من عام � ،2017سيطرت
احلكومة على جميع تاأ�سريات احلج ال�سادرة يف م�سر ،ثم كلفت القوات امل�سلحة اإدارة «القرعة» التي
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أي�سا يف �سوق ال�سياحة الدينية من خالل
يتم من خاللها منح التاأ�سريات .دخلت الهيئة العربية للت�سنيع ا ً
توفري خيام جمهزة للحجاج امل�سيحيني الذين ي�سلكون درب «الهرب اإىل م�سر» التابع لوزارة ال�سياحة،
وهو يتبع م�سار العائلة املقد�سة من �سيناء اإىل اأ�سيوط يف �سعيد م�سر 220.ومبا اأنه ميكن فقط لوكاالت
ال�سياحة املعتمدة تنظيم رحالت احلج ،فذلك يتيح ملتقاعدي القوات امل�سلحة الذين يراأ�سون الهيئة
العامة لل�سياحة والعديد من �سركات ال�سياحة يف القطاع العام توجيه العقود يف اجتاه الوكاالت املف�سلة.
لكن الفر�سة املالية االأكرب تكمن يف االأوقاف الدينية .اإذ يراأ�س �سباط متقاعدون الهيئة العامة لالأوقاف
التي تدير العقارات احل�سرية واالأرا�سي الزراعية واملوؤ�س�سات التجارية التي ُق ّدرت قيمتها مببلغ  70مليار
جنيه م�سري ( 3،9-4،6مليارات دوالر) يف عام ( 2016.221تندرج الهيئة العامة ا�سمي ًا حتت اإ�سراف
وزارة االأوقاف الدينية ،لكنها م�ستقلة فعليا بف�سل تاأثري املتقاعدين الع�سكريني الذين يراأ�سونها).
وكجزء من اندفاع ال�سي�سي لزيادة اإيرادات الدولة ،التي ادعى اأحد اخلرباء بتفاوؤل اأنه ميكن نقلها اإىل
 10-15مليار جنيه �سنويا ،فقد كلّف الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة االن�سمام اإىل جلنة جديدة
مهمتها ح�سر وا�سرتداد اأ�سول االأوقاف وزيادة عائدها االقت�سادي .ويف ما اأ�سبح ً
منطا ماألوفًا ،تدخلت
وزارة االإنتاج احلربي بعد ذلك ،حيث اأبرمت اتفاقًا ر�سميا مع وزارة االأوقاف الدينية يف حزيران/يونيو
222
 2018مل�ساعدتها على ترقية اأ�سولها وا�ستثماراتها ،وحت�سني الكفاءة يف م�ساريعها ،وتدريب موظفيها.
أي�سا طويل االأمد ،وهما قطاعان مرتابطان
كذلك فاإن االنخراط الع�سكري يف قطاعي الثقافة والتعليم هو ا ً
ب�سكل وثيق ،وال�سيما يف ما يتعلق باملباين التاريخية واالآثار .ويلح العا ال�سيا�سي روبرت �سربينغبورغ
الذي عمل يف م�سر يف �سبعينيات القرن املا�سي اأن املوؤ�س�ستني الع�سكرية واالأمنية والرئا�سة ،جميعها
لديها «م�سالح مادية غري مبا�سرة على االأقل يف احلفا على الرتا الثقايف لالأمة ،وعادة ما تكون
هذه امل�سالح على �ساكلة �سركات مناف�سة ي�سيطر عليها زمالء اأو اأ�سخا�س مف�سلون» 223.بعد عقود من
الزمن ،الح الباحثان جريميي هودج ونزار مانك اأن املجل�س االأعلى لالآثار الذي ّ
وظف ما ال يقل عن 88
224
متقاعدا يف عهد مبار ُعرف مبنحه عقو ًدا بقيم م�سخمة لل�سركات ذات االرتباطات الع�سكرية.
لوا ًء
ً
أي�سا ،كما يف حالتي ال�سياحة
ويتكرر الرتكيز على قطاع العقارات اململوكة للحكومة يف قطاع التعليم ا ً
225
واالأوقاف الدينية ،حيث يرتاأ�س املتقاعدون الع�سكريون با�ستمرار الهيئة العامة للمباين التعليمية.

جماعات المصالح العسكرية
اإن منح االمتيازات التجارية للعديد من الهيئات الع�سكرية واالأمنية يخدم اأغرا�س ال�سي�سي الرئي�سة
املتمثلة يف تاأمني تاأييدها ال�سيا�سي له وحماولة حل امل�سكالت االقت�سادية الهائلة يف م�سر .لكن مقاربته
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هذه حتمل عواقب متناق�سة تتمثل يف متكني واإ�سفاء ال�سرعية على ال�سعي ال�سيق لتحقيق االأرباح من جانب
جماعات امل�سالح داخل هذه القطاعات ،وتقويتها مع املزيد من عرقلة تطوير ا�ستجابات موحدة ومت�سقة
من جانب املوؤ�س�سات التي تنتمي اإليها هذه الهيئات .تطورت هذه امل�سالح منذ عام  ،2013لكنها غال ًبا ما
تتداخل اأو على االأقل ال تتعار�س ب�سكل مبا�سر طاملا ا�ستمرت الفر�س التجارية واالقت�سادية يف التو�سع.
وميتد اعتماد ال�سي�سي على �سركاء يف االئتالف احلاكم حتى اإىل العالقات مع القوات امل�سلحة .وكما
الحظت املحللة مارينا اأُوتاواي ،على �سبيل املثال ،تاأخر بدء ت�سييد العا�سمة االإدارية اجلديدة ب�سبب رف�س
وزارة الدفاع التخلي عن االأرا�سي جمانًا ،الأن «اهتمامها بتحقيق اأق�سى قد ٍر من عائدات االأرا�سي التي
ت�سيطر عليها تفوق م�سلحة ال�سي�سي يف اإجناز بناء العا�سمة اجلديدة ،ما ي�سري اإىل اأن ال�سي�سي لي�س له
�سيطرة كاملة على �سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية» 226.اإنّه ميلك االأدوات للتالعب بجماعات امل�سالح الع�سكرية
أي�سا منحها املوارد والفر�س االقت�سادية بغية
املختلفة ولتاأليب الواحدة على االأخرى ،ولكن يتحتم عليه ا ً
احتوائها .ويوؤثر هذا املنطق ب�سكل مبا�سر على الهيئات الع�سكرية الر�سمية ب�سكل خا�س ،ولكن ميتد
أي�سا ب�سكل غري مبا�سر ل�سالح �سبكات ال�سباط املتناف�سة.
تاأثريه ا ً
اال دواجية

حتى االآن اتخذت املناف�سة بني الهيئات الع�سكرية غال ًبا �سكل االزدواجية غري الفعالة يف اأن�سطة اقت�سادية
حمددة .وات�سح هذا ب�سكل خا�س يف اأيار/مايو ،2015عندما اأن�ساأت وزارة االإنتاج احلربي جمموعة
جتارية للمقاوالت واالإن�ساءات خا�سة بها هي «�سركة االإنتاج احلربي للم�سروعات واال�ست�سارات الهند�سية
والتوريدات العامة» .من املفرت�س اأن تقوم ال�سركة اجلديدة بتنفيذ امل�ساريع نيابة عن القوات امل�سلحة
والعمالء املدنيني والتجاريني يف جمموعة وا�سعة من املجاالت :التنمية احل�سرية واالإ�سكان واال�ستثمار
العقاري ،واملَرافق الريا�سية واملدار�س وامل�ست�سفيات وامل�سانع والفنادق واملنتجعات ال�سياحية ،والعالقات
العامة واالإعالن 227.اأُطلقت ال�سركة براأ�س مال لبدء الت�سغيل بقيمة  100مليون جنيه م�سري ( 13،1مليون
دوالر عندها) ومتلكها بالكامل الهيئة القومية لالإنتاج احلربي ،كما جرى تفوي�سها الدخول يف عمليات
الدمج واال�ستحواذ ويف ال�سراكات مع ال�سركات املحلية واالأجنبية 228.كانت وزارة االإنتاج احلربي قد
نفذت �سابقًا م�ساريع من نف�س نوع تلك التي تقوم بها خمتلف اإدارات القوات امل�سلحة اأو جهاز م�سروعات
229
اخلدمة الوطنية ،كمثل عقودها يف  2011-2012لتطوير ال�سرف ال�سحي و�سوق اجلملة يف اجليزة.
لكن �سركة االإنتاج احلربي قامت بتكرار مروحة وا�سعة من االأن�سطة تزيد عن تلك التي كانت وزارة
الع�سار باأنها حققت ما قيمته  15مليار جنيه م�سري
االإنتاج احلربي قد قامت بها يف ال�سابق .بل ادعى ّ
من العقود بحلول حزيران/يونيو  2019. 230ونظ ًرا اإىل هذا الرتكيز على املقاوالت ،حتى جهاز اخلدمات
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العامة التابع لوزارة الدفاع ،والذي عادة ما يدير املنافذ الع�سكرية للمبيعات املدنية ،قام باإبرام عقود
بناء على الرغم من كونه الع ًبا اقت�ساديا ثانويا ويفتقر اإىل املهارات املطلوبة لذلك.
ظهرت ازدواجية م�سابهة يف جماالت اأخرى .ففي عام  ،2016على �سبيل املثال ،اأن�س أا جهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية «ال�سركة الوطنية للزراعات املحمية» للتو�سع يف ال�سوب الزراعية بالتعاون مع �سركات
أي�سا م�سروعات مماثلة
اإ�سبانية و�سينية .لكن الهيئة العربية للت�سنيع ووزارة االإنتاج احلربي اأطلقتا ا ً
خا�سة بهما ،وعملتا مع �سركاء من كوريا اجلنوبية وهولندا وبيالرو�سيا .ومنذ عام  ،2016اأن�س أا جهاز
أي�سا �سركة فرعية جديدة ال�ستك�ساف النفط وتطويره (هذا حقل تعمل فيه
م�سروعات اخلدمة الوطنية ا ً
�سركات حكومية عديدة ا ً
أ�سال) ،و�سركة ثانية ال�ستخراج املعادن والتعدين (موازية لقطاع التعدين يف
وزارة الدفاع) ،و�سركة م�ساعد (موازية ل�سركة امل�ساعد التي �سكلتها وزارة االإنتاج احلربي ب�سراكة
خا�سة �سعودية) .وباملثل ،اأبلغ جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية اأنه زود ال�سيدليات بكمية  23مليون
وحدة من حليب (ل ) االأطفال ا�ستجابة للنق�س املفاج يف عام  ،2017مع اأن وزارة االإنتاج احلربي قد
231
اأعلنت �سابقًا اأنها تتخذ تدابري لتلبية االحتياجات من خالل اال�سترياد اأو االإنتاج بنف�سها.
ت�ستجيب هذه الهيئات الع�سكرية بطرق مت�سابهة لظروف م�سرتكة :فهي ت�سعى جميعها اإىل الدخول اإىل
القطاعات االقت�سادية التي توفر عوائد اآمنة ،ومالحقة ال�سراكات االأجنبية كم�سدر للمعرفة الفنية
وراأ�س املال .عالوة على ذلك ،فهي متو�سع �سلوكها يف احلالتني �سمن جدول اأعمال ال�سي�سي املتمثل
يف زيادة الدخل وتعزيز التحالفات ال�سيا�سية مع البلدان االأجنبية .لكنها تفعل ذلك ب�سكل منف�سل
عن بع�سها البع�س ،كما تفعل ال�سركات اخلا�سة التي تتناف�س يف ال�سوق املفتوحة ،ما يوحي باأنها ترى
م�ساحلها متمايزة ولي�ست تبادلية ،وما يك�سف عن �سعف تكامل هذا القطاع يف االقت�ساد الع�سكري.
وقد ادعى ال�سحافيان اال�ستق�سائيان حممد ح�سني واأ�سامة ال�سياد يف مطلع عام  2017اأن وزارة االإنتاج
احلربي كانت تزيح �سركتني ملديرية املخابرات العامة كانتا متتلكان يف ال�سابق عقو ًدا ح�سرية لتزويد
امل�ست�سفيات العامة مبواد مثل حليب (ل ) االأطفال ،ل�سالح �سركة االأدوية اخلا�سة بها وغريها من
ال�سركات ذات االنتماءات الع�سكرية غري الر�سمية ،مبا فيها �سركة يديرها �سهر الفريق املتقاعد مهاب
232
َممي�س ،رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س.
وينطبق ال�سيء نف�سه على قطاعات اأخرى مثل اإمداد االأ�سواق املدنية بال�سلع الغذائية ،االأمر الذي ازداد
يف ا�ستجاب ٍة مبا�سرة لتوجيهات ال�سي�سي ال�سيا�سية .لقد ّ التطرق �سابقًا لبيع اخلبز واللحوم والدواجن
وغريها من ال�سلع االأ�سا�سية من خالل �سبكة وزارة الدفاع من املخابز واملجازر وامل�سالخ وحمالت
أي�سا من قدرته على البيع بن�سبة
و�سع ا ً
ال�سوبرماركت َ
«�سن» .لكن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ّ
 400يف املئة يف عام  ،2016واأعلن اأنه يقوم بواجبه يف مكافحة الت�سخم من خالل توفري  250طنا من
اللحوم وال�سلع االأخرى يوميا باأ�سعار خمف�سة عرب  700منفذ بيع على م�ستوى البالد 233.وا ّدعى املدير
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العام جلهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية فيما بعد ،اأنه يف عام  2017وفّر لالأ�سواق املحلية  300األف طن
من اللحوم والدواجن وزيت الطهي وغريها من املواد اال�ستهالكية (مبا يف ذلك واردات رمبا) من خالل
منافذ البيع التابعة للجهاز ولوزارة التموينً ،
ف�سال عن  210اآالف طن من القمح املحلي 234.وقد ورد اأن
أي�سا �سركاتها التجارية لزيادة اإمدادات االأغذية لالأ�سواق،
مديرية دائرة املخابرات العامة ا�ستخدمت ا ً
كما فعلت وزارة الداخلية التي بداأت يف اأواخر عام  2015بيع اللحوم والدواجن والبقول وما �سابه ذلك،
من خالل منافذ بيع من�ساأة حدي ًثا (با�سم «اأمان») ،بد ًءا من ً 120
و�سوال اإىل األف منفذ بحلول منت�سف
235
عام .2018
َتكمن �سركات اأو وكاالت م�سرتيات منف�سلة تابعة لكل هيئة اأو وزارة وراء كل حلقة من هذه احللقات
التموينية ،ما يزيد من احتمال تناف�س كل منها على ح�ستها يف ال�سوق مبوازاة �سعيها لتحقيق الهدف
ال�سيا�سي للرئي�س .لكن حتى لو تكن املناف�سة عام ًال اأ�سا�س ًّيا ،فاإن حقيقة اأن جز ًءا كب ًريا من املواد
الغذائية التي تبيعها هذه الهيئات املختلفة يتكون من واردات رخي�سة تثري �سكوكا كبرية ب�ساأن املنطق
االقت�سادي واال�ستدامة املالية لنهجها .وكما الح اأحد املعلقني �ساخ ًرا يف مقال راأي بعنوان «بطاط�س
هيئات االأمن» ،ال ميكن اأن ي�سمن ذلك ا ّأن االأ�سعار �ستبقى منخف�سة وال ا ّأن ذلك �سيوفّر اأك من جمرد
236
اإغاثة عابرة لالأ�سر ذات الدخل املحدود يف غياب نظام �سامل ملراقبة ال�سوق وتن�سيق االإنتاج.
تصاد الشبكات

اإن غياب القواعد ال�سارمة يعني اأن ت�سارب
إن ياب القواعد الصارمة يعني امل�سالح يجري حلّه غال ًبا من خالل التنازع
وا�سحا ب�سكل خا�س يف ردود
املبا�سر .كان هذا
ً
أن تضارب المصالح يجري ّله �سبكات املتقاعدين الع�سكريني وجماعات ال�سغط
البا من خالل التنا ع المباشر .املدنية املتنفذة واملتمركزة يف اجلهاز البريوقراطي
للدولة ،التي قاومت حني توغلت الهيئات الع�سكرية
بقوة يف اأ�سواق اال�سترياد والتموين ،مهددة
باإزاحة الفئات االأوىل .يف الوقت ذاته ،فقد كانت املوؤ�س�سة الع�سكرية هي املنتفع الرئي�س من ح ّل �سبكات
املح�سوبيات التي ارتبطت مببار لغاية عام  .2011حيث اأدت عملية اإعادة الت�سكيل العامة ل�سبكات
االمتياز داخل االإدارات البريوقراطية املدنية اإىل متكني املوؤ�س�سة الع�سكرية من تنحية مناف�سني اأقوياء ا ّإن
يكن تغييبهم بالكامل ،مثل مديرية املخابرات العامة ،التي ا�سطرت للرتاجع يف خمتلف املجاالت ،مبا
املهمني واللذين كانا �سابقًا جما ًال ح�سر ّي ًا تقري ًبا للمديرية.
يف ذلك يف
قطاعي النفط والغاز ّ
ّ
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تتو�سح هذه الدينامية عرب ٍ
خالف �سديد على اإمدادات القمح ن�سب يف اأواخر عام  .2015اإذ قام م�سرتي
القمح املركزي يف الدولة واملتمثل يف الهيئة العامة لل�سلع التموينية ،بتغيري امل�ستوى امل�سموح به للفطر
«اأرجوت» ال�سائع يف القمح امل�ستورد اإىل ال�سفر ،بد ًال من املعيار العاملي لل�سحة النباتية وهو  0،05يف
املئة .كانت هذه حالة منطية ال�ستخدام معايري اجلودة كحاجز غري تعريف لتوجيه االأ�سواق نحو �سركات
237
مف�سلة اأو اإبعاد ال�سركات املناف�سة.
ّ
هذا االإجراء ّ
عطل الواردات من فرن�سا وكندا ،لكن االأمر االأك خطورة كان تعليق �سفقة �سخمة ال�سترياد
 6ماليني طن من القمح الرو�سي ،ما اأدى اإىل توتر العالقات الدبلوما�سية واإىل حظر رو�سي (ق�سري
االأجل) على ا�سترياد احلم�سيات امل�سرية يف اأيلول�/سبتمرب 2016.238جرت اإعادة اإحدى اأكرب ال�سحنات
اإىل رو�سيا يف نهاية املطاف بعد مكوثها يف ميناء دمياط مدة �سهرين ،وفقًا للباحثة �سانا مار�سال .كانت
ال�سحنة مملوكة ل�سركة «مد�سوفت» ،وهي �سركة خا�سة ن�سطة ،جعل تو�سعها يف جمال النقل النهري منها
239
مناف�سا للم�سالح الع�سكرية يف ذا القطاع.
ً
و ُيذكر اأن جمل�س الهيئة العامة لل�سلع التموينية ت�س ّمن العديد من املتقاعدين الع�سكريني الذين تراأ�سوا
كال من ال�سركة العامة لل�سوامع والتخزين وال�سركة القاب�سة لل�سناعات الغذائية واملطاحن وامل�سارب
وال�سركة القاب�سة لل�سناعات الغذائية ال�سركة القاب�سة للنقل الربي والبحري 240.وجاء عزل رئي�س الهيئة
العامة لل�سلع التموينية يف اآذار/مار�س  2016ثم عزل خلَفه يف كانون الثاين/يناير  2017ليع ّززا الت�سور
241
ال�سائد باأن التناف�س بني التجار االأقوياء والبريوقراطيني احلكوميني كان الدافع وراء اأزمة القمح.
أي�سا معظم م�سوؤولية فح�س القمح والواردات الزراعية االأخرى
ويف كانون الثاين/يناير ،نقلت احلكومة ا ً
اإىل الهيئة العامة للرقابة على ال�سادرات والواردات ،التي توىل متقاعدو القوات امل�سلحة رئا�ستها
ب�سكل دائم منذ عام  2005على االأقل 242.وانتقل النزاع بعد ذلك اإىل املحكمة االإدارية العليا التي اأعادت
اخت�سا�س الهيئة العامة لل�سلع التموينية يف منت�سف حزيران/يونيو 2017.243و�سهد املزيد من التعديالت
يف القطاع رحيل روؤ�ساء جمال�س اإدارة ع�سر �سركات تابعة لل�سركة القاب�سة لل�سناعات الغذائية بني
اآذار/مار�س وني�سان/اأبريل  ،2018ويرتبط معظمها باملطاحن واملخابز ،وقد تال ذلك فو ًرا اعتقال اللواء
244
املتقاعد الذي تراأ�س ال�سركة والعديد من كبار امل�سوؤولني بتهمة الف�ساد يف اأيار/مايو.
�سرح ال�سحافيان اال�ستق�سائيان حممد ح�سني واأ�سامة ال�سياد احلادثة باأكملها كمثال على املناف�سة
بني «مافيات» اال�سترياد املتناف�سة املرتبطة بالقوات امل�سلحة اأو مبديرية املخابرات العامة بغطاء ثال
�سركات ا�سترياد من ناحية ،وبني م�سوؤولني مدنيني حكوميني من ناحية اأخرى .عالوة على ذلك ،ظهرت
هذه املناف�سات بو�سوح يف جمل�س ال�سعب ،كما ات�سح عرب اإطالق التحقيق الربملاين يف اأزمة القمح يف
متوز/يوليو  .2016هذا ،وكان جميع اأع�ساء الربملان تقري ًبا الذين انتخابهم يف اأواخر عام 2015
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موالني للحكومة ،ومع ذلك ،كما اأ ّر ال�سحايف اال�ستق�سائي والنا�سط يف جمال حقوق االإن�سان ح�سام
بهجت ،فاإن جماعات امل�سالح املختلفة التفت حول الف�سائل املتناف�سة املدعومة من ق َبل قطاع االأمن
الوطني (مباحث اأمن الدولة �سابق ًا) الذي يندرج �سمن وزارة الداخلية ،من جهة ،ومن ق َبل مديرية
245
املخابرات العامة واملخابرات احلربية ،من جهة اأخرى.

ملخص :تسخين االقتصاد العسكري
ّ
اإن التو�سع املت�سارع لالقت�ساد الع�سكري منذ  2013يك�سف النقاب عن ارتقاء يف م�ستوى التخطيط
والت�سويب والتن�سيق اال�سرتاتيجي .ويتجلى ذلك يف اختيار القطاعات االقت�سادية واملناطق اجلغرافية
التوجه املتمايز نحو عقد ال�سراكات مع �سركات القطاع
هدفًا لال�ستثمار ،وكذلك ،وا ّإن بدرجة اأقل ،يف ّ
اخلا�س� ،سواء ال�سغرية اأو املتو�سطة اأو الكبرية
منها .ولكن ال تدل قرارات التو�سع واال�ستثمار
إن التوس المتسارع لالقتصاد هذه على وجود منطق اقت�سادي �سليم اأو اأنها
العسكري منذ  2013يكشف تتناغم يف ما بينها .بنف�س القدر ،فقد �ساعف
هذا التو�سع ال�سلو االنتهازي والريعي ،ما خلق
النقاب عن ارتقاء في ا ً
أمناطا جديدة من التناف�س واالإزاحة التي تعرقل
مستو التخطيط والتصوي
الرتتيبات والتفاهمات غري الر�سمية التي كانت
والتنسيق االستراتيجي .يف ال�سابق ّ
تنظم توزيع الن�ساطات االقت�سادية
املد ّرة للدخل .ا ّإن هذه النهوج باتت توؤدي اإىل
«ت�سخني» االقت�ساد الع�سكري ب�سكل خطري ،واإىل
البدء مبزاحمة القطاع اخلا�س ب�سكل مبا�سر اأك  ،ما زاد من االحتكا ال�سار ومن تكلفة املعامالت.
وبذات القدر ،فاإنها (اأي النهوج ال�ساعدة) ت�سري اإىل حت ّوالت ا�سرتاتيجية اأول ّية داخل االئتالف احلاكم
أعم يف م�سر.
واالقت�ساد ال�سيا�سي اال ّ
ُيظهر م�سح الن�ساط االقت�سادي الع�سكري منذ عام  2013اأن مداه واأمناطه وعائداته املادية تختلف اإىل
ح�سة االأ�سد
ح ّد كبري من قطاع اإىل اآخر .اإذ اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�ستمد اإىل ح ّد كبري وب�سكل وا�سح ّ
من دخلها عرب �سيطرتها على االأر�س ومن العقود العامة ،حيث حتظى بقدرعالٍ جدا من النفوذ ،يف
اخلا�س رهنًا لها .اإن التحكم الع�سكري بهذه ال�سوق االأ�سرية هو ما يعو�س عن
حني ُتبقي �سركات القطاع
ّ
�سعف الهيئات الع�سكرية يف اأغلب قطاعات ال�سناعة التحويلية ،حيث اأُثبتت عدم قدرتها على جتاوز
انفتاحا حقيق ًيا .اإال ا ّأن قدرة
عجزها عن اإ�سفاء القيمة اأو التناف�س مع القطاع اخلا�س يف اأي �سوق منفتح
ً
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الهيئات الع�سكرية على تثبيت دور علني يف التجارة اخلارجية� ،سواء كانت ُمو ّرد ًا اأو و�سيط ًا ،تثقل كاهل
اخلا�س بطرق اأخرى ال تقل اأهمية عن تلك املذكورة .وما فتئت تلك الهيئات تتو�سع
مناف�سيها من القطاع
ّ
منذ عام  ،2016متجاوزة تركيزها التقليدي على ال�سلع غري القابلة للتداول اإىل ح ّد كبري ،لت�سمل �سل ًعا
اخلا�س
متداولة يف قطاعات حمم ّية تغذي االأ�سغال العامة مثل االإ�سمنت وال�سلب ،فيما يتحمل القطاع
ّ
وطاأة ا�سطراب ال�سوق.
ح�سة كبرية من اإنتاج وبيع املوارد
جلي من اأجل اكت�ساب ّ
كما تتمو�سع املوؤ�س�سة الع�سكرية كذلك ب�سكل ّ
اخلا�سة (حملية اأو اأجنبية
أي�سا تقا�سم ذلك مع ال�سركات
الطبيعية ،على الرغم من اأنه يتحتم عليها ا ً
ّ
على ح ّد �سواء) التي حتاف على نفوذها وح�ستها يف ال�سوق من خالل حت ُكمها بالتكنولوجيا الالزمة
ومنفذها اإىل اأ�سواق الت�سدير .ا ّإن ح�سور �سركات اأجنبية مهمة يف القطاعات املربحة مثل الهواتف
املحمولة ،يفر�س على املوؤ�س�سة الع�سكرية توخي احلذر ،لكن يبدو اأنها تقوم بالتعوي�س عن ذلك عرب
ا�ستخراج دخل من ال�سركات املحلية التي تعمل على ولوج هذا القطاع وغريه من القطاعات.
تعك�س هذه التمايزات اختالف هيكلية التكاليف والفر�س املتفاوتة ،كما اأنها ت�سوغ التناف�س بني جماعات
امل�سالح� ،سواء كانت ع�سكرية اأو غريها .ا ّإن منط ا�ستجابة اجلهات الع�سكرية الر�سمية وغري الر�سمية
للفر�س منذ عام  2013يعزز امليول نحو البناء املجتزاأ والتفتيت يف االقت�ساد ،وت�ساهم يف تباين النتائج
املتزايد بالن�سبة للم�ساركني يف ال�سوق .ا ّإن ما ميكّن كل هذا هو مزيج ما بني «ال�سلطوية التفوي�سية» التي
اأر�سيت قواعدها يف عهد اإدارة ال�سي�سي ،والتي حترر امل�ساركني يف االئتالف احلاكم من جميع القيود على
�سلوكهم ما عدا التوازنات الداخلية يف ما بينهم ،مع ّحد اأدنى من الكوابح الد�ستورية اأو القانونية ،وبني
املوقف املت�ساهل ،اإن يكن املوؤيد ،للحكومات االأجنبية والهيئات الدولية املتلهفة التقاط الر�سالة التي
كررتها اإدارة ال�سي�سي مرا ًرا باأن م�سر «م�س ّر َعة االأبواب» للفر�س اال�ستثمارية».
ا ّإن املوؤ�س�سة الع�سكرية ما�سية يف طريق �ستوؤدي ،اإذا ما ُتركت دون مراقبة ،اإىل ماأ�س�سة انخراطها يف
االقت�ساد املدين وبتحويل �سريحة كبار ال�سباط من كونهم جمرد جماعة ذات م�سالح خا�سة ،وا ّإن كانت
كبرية ومتنفذّة ،اإىل �سابطي ال�سوق ،اإن نقل �سانعي ال�سيا�سات .ويف مقابل ذلك ،فاإن التعلق الع�سكري
مبزيج من املفاهيم الدوالنية التقليدية عن االقت�ساد وال�سراكات املت�س ّمة باملح�سوبية ما بني القطاعني
العام واخلا�س من جهة ،ومن جهة اأخرى احلظوة الع�سكرية بال�سلطة التي متكّن جتاهل ديناميات
ال�سوق واإ�ساراته (�سوى عند احلاجة ال�ستيعاب املناف�سني داخل االئتالف احلاكم واجلهاز البريوقراطي
للدولة) ،فاإن تاأثري املوؤ�س�سة الع�سكرية املرجح �سيكون اإ�سباغ م�ساق االقت�ساد امل�سري بقدر اأكرب من
التناق�س والتقلّب.
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Working Paper 11, August 2018, 15, https://bit.ly/2Jne97O.
“Stop the flood of plastic: How Mediterranean countries can save their sea,” World Wide Fund for 112
Nature, June 2019, 8 and 20, https://bit.ly/2PmdZSg
Water Mondiaal Egypt Study, Quick scan and market analysis of the Egyptian water sector- 113
Challenges and opportunities for the Dutch private sector, Occidental Oriental Consult, 2011,
footnote 20, 15, http://bit.ly/2m5ZMvP.
Ahmed Feteha, “Five years on, Damietta’s Agrium controversy reignites,” : حول احتجاجات دمياط114
Ahram Online, November 14, 2011, http://bit.ly/2lZiV2O.

:حول احتجاجات الفيوم
Ahmed Zaki Osman, “Military-owned factories threaten farmers’ livelihoods in Fayoum,” alMasry al-Youm, December 19, 2011, http://bit.ly/2kY2mnv.
Kassim, Mahmoud, Kurdi, and Breisinger, “An Agricultural Policy Review of Egypt First Steps 115
Towards a New Strategy.”
29  يف،) مكرر (اأ48  �سدر يف اجلريدة الر�سمية العدد،2014  لعام444  قرار رئي�س جمهورية م�سر العربية رقم116

.http://bit.ly/2kvXWUT  انظر،2014نوفمرب/ت�سرين الثاين
https://bit.ly/345neKG : ن�س القرار اجلمهوري والئحة الطرق احلادية والع�سرين من املرجع التايل117
49: https://bit.ly/2WedvPg وخارطة تظهر مواقعهم موجودة يف ال�سريحة رقم
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اقت�سادي �سيا�سي وخبري تنموي م�سري ،و حجب ا�سم ال�سخ�سية.

 119يارا ال�سيخ« ،ال�ساهد :طلب ال�سي�سي وجود وحدات خدمية على الطرق موجها للقوات امل�سلحة»� ،سدى البلد23 ،

اأيار/مايو.http://bit.ly/2lZ8JY7 ،2017
Egypt Telecom was supposed to have relinquished its monopoly by 2006. U.S. Department of 120
State, “2014 Investment Climate Statement [Egypt]”, June 2014, http://bit.ly/2moBTQo
وعن خطط ال�سركةTamer Hafez “Egypt to get 4G – Eventually”, American Chamber of Commerce ،
in Egypt, July 2016, http://bit.ly/2m0UUZ2
121

فايزة مر�سال« ،بال�سور ..تنفيذً ا للقرار اجلمهوري ..اجلي�س يزيل تعديات على  700فدان بطور �سيناء» ،اليوم
ال�سابع 9 ،حزيران/يونيو.http://bit.ly/2lZ8psn ،2016

« 122ال�سادات :قرار تخ�سي�س اأرا�سي الطرق اجلديدة للجي�س غري مفهوم» ،املوقع الر�سمي ملحمد اأنور ال�سادات9 ،

حزيران/يونيو.http://bit.ly/2lZ8Rqz ،2016
123

ّ اقتبا�س ال�سادات واإبراهيم يف :حممد حجازي« ،اأرا�س ذات طبيعة ع�سكرية ..اقت�ساد اجلي�س امل�سري
يزداد ت�سخ ًما» ،هافينغتون بو�ست عربي 11 ،حزيران/يونيو.http:// bit.ly/2lZ8sV5 ،2016

124

قرار جمهوري جديد ،البديل� 21 ،سباط/فرباير ،2017انظر .http:// bit.ly/2m637uS

 125حممد اجلايل« ،قرار جمهوري باإعادة تخ�سي�س  14596فدانًا غرب ال�سبعة ل�سالح القوات امل�سلحة»28 ،

�سباط/فرباير.http://bit.ly/2kLB0Bf ،2017
126

ح�سني الزناتي« ،عائداتها  422مليار جنيه و 120األف فر�س عمل «اإيربورت �سيتي» ..الباب ال�سرقي للقاهرة.
وزير الطريان :م�سر يف املرتبة  19عامليا يف مدن املطارات» ،االأهرام 2 ،اأيلول�/سبتمرب،2014
 .http://bit.ly/2kLAzqBتوقعات التكاليف من املرجعني التاليني:
يو�سف العومي« ،مطار القاهرة :انتهاء املرحلة االأوىل من درا�سات م�سروع اإيرو �سيتي» ،امل�سري اليوم20 ،
اآذار/مار�س�« .http://bit.ly/2mscmpE ،2014سركة جديدة لتطوير م�سروع مدينة املطار» ،امل�سري اليوم25 ،
حزيران/يونيو.http://bit.ly/2kxECXk ،2015

“Egypt Opens Middle East’s Largest Fish Farm as it Seeks Food Self-Sufficiency,” 127
The Arab Weekly, November 26, 2017, http://bit.ly/2m2SpW7.

ذكر تكلفة اأك يف� :سمر �سالمة« ،النائبة زينب �سا  1.7 :مليار جنيه تكلفة «بركة غليون» لال�ستزراع
ال�سمكي» ،اليوم ال�سابع 20 ،ت�سرين الثاين/نوفمرب.http://bit.ly/2lZjpWG ،2017كان بدين من بني قرابة
ال�سبعني �سابط ًا يف القوات الع�سكرية الذين عزلهم مر�سي يف اآب  /اأغ�سط�س  ،2012ثم اأ�سبح بعدها ملحقًا
لوزارة الدفاع يف بكني لغاية ا�ستالمه من�سبه اجلديد يف اأواخر .2014
128
129

عبد التواب بركات« ،ال�سي�سي يدمر ال وة ال�سمكية» ،العربي اجلديد 23 ،كانون الثاين/يناير،2017
.http://bit.ly/2mlTYyv

130

ابراهيم �سالح« ،امرباطورية اجلي�س امل�سري (� ..)2-2سيطرة ع�سكرية على ال وة ال�سمكية» ،العربي اجلديد،
 10اأيلول�/سبتمرب.http://bit.ly/2m7F7aL ،2015وعبد التواب بركات« ،ال�سي�سي يدمر ال وة ال�سمكية».
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عبد التواب بركات« ،ال�سي�سي يدمر ال وة ال�سمكية».
وعن نقل عني ال�سخنة ،حممد اجلايل« ،قرار جمهوري باإعادة تخ�سي�س اأرا�سي بالعني ال�سخنة ال�ستخدامها يف
اال�ستزراع ال�سمكي» ،اليوم ال�سابع 23 ،اآب/اأغ�سط�س.http://bit.ly/2mlUblh ،2016

132

وفقًا ملحاف اأ�سوان ،اللواء جمدي حجازي من املرجع التايل:
عبد ا �سالح« ،بالفيديو ..تفا�سيل لقاء حمدي بدين مبحاف اأ�سوان لتنمية ال وة ال�سمكية ببحرية نا�سر»،
اليوم ال�سابع� 18 ،سباط/فرباير.http://bit.ly/2m0lhOU ،2017

133

«املدينة ال�سمكية ال�سناعية بغليون ..اإجناز جديد يف �سل�سلة امل�سروعات القومية» ،االأهرام الزراعي 18 ،ت�سرين
الثاين/نوفمرب.http://bit.ly/2kw7cIA ،2017
حمدي بدين » ،امل�سري اليوم 7 ،ني�سان/اأبريلhttp:// bit.ly/2mu068d ،2017

134

�سليمان جودة« ،اأ�سما

135

كرم القر�سي« ،بال�سور رئي�س «اخلدمة الوطنية بالقوات امل�سلحة» يتفقد م�سروع اال�ستزراع ال�سمكي بكفر
ال�سيخ» ،الوطن 21 ،ني�سان/اأبريل http://bit.ly/2m0KY1I ،2016
وحممد م�سعد« ،اللواء حمدي بدين :البدء يف متهيد الطرق حول املزارع ال�سمكية وتوريد طلمبات املياه»،
بور�سعيد اليوم 28 ،اأيلول�/سبتمربhttp://bit.ly/2kY31Fv ،2016

136

اأحمد فرحات« ،بدين« :ال�سركة الوطنية لل وة ال�سمكية» حت�سل على اأول رخ�سة للت�سدير للخارج ال�سهر
املا�سي» ،البور�سة 21 ،اآب/اأغ�سط�سhttp://bit.ly/2kVRTck ،2016

137

اأحمد فرحات و�سيماء البدوي« ،اأنتل كون�س» القرب�سية و«الوطنية تعتزمان تاأ�سي�س �سركة لال�ستزراع ال�سمكي»،
البور�سة 30 ،ت�سرين الثاين/نوفمربhttp://bit.ly/2kvYwC3 ،2016

138

عن اإريرتيا ،انظر
اأمرية عبد ال�سالم�« ،سبب زيارة اللواء حمدي بدين اإىل اإريرتيا»� ،سوت االأمة 14 ،ني�سان/اأبريل،2017
.http://bit.ly/2m56O4kوعن موريتانيا ،وفقًا لل�سفري امل�سري يف نواك�سوط ،ماجد نافع م�سلح ،انظر
«�سفري م�سر بنواك�سوط يوؤكد اأهمية زيارة وفد هيئة ال وة ال�سمكية ملوريتانيا» ،امل�سري اليوم 7 ،اآذار/
مار�سhttp://bit.ly/2kJ8sbv ،2017

139

«خالل تد�سينه باكورة اإنتاج الرخام بني �سركة م�سر �سيناء والقوات امل�سلحة ...ال�سي�سي يطالب ب�سرعة االنتهاء
من امل�سروعات ،»...االأهرام 28 ،كانون االأول/دي�سمربhttp://bit.ly/2kJ8tfz ،2015

140

عن راأ�س مال بداية الت�سغيل وح�سة وزارة الدفاع ،انظر
عبد احلليم �سا « ،م�سر �سيناء :بروتوكول تعاون مع جهاز اخلدمة الوطنية الإن�ساء م�سانع ب�سيناء» ،االأهرام،
 28كانون االأول/دي�سمرب .http://bit.ly/2kvYv0X ،2015وعن ح�سة ع�سائر �سيناءُ ،ي�ست�س َهد مبدير م�سر
�سيناء ،ابراهيم العرجاين يف املرجع التايل:
عبد احلليم �سا « ،ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة م�سر �سيناء اال�ستثمارية ب�سراكة القوات امل�سلحة» ،اليوم
ال�سابع 27 ،اآب/اأغ�سط�سhttp://bit.ly/2kso2rF ،2014

« 141بدء تنفيذ املدينة ال�سناعية للرخام وامللح ب�سيناء با�ستثمارات  1،2مليار جنيه» ،ال�سروق 10 ،كانون الثاين/
ينايرhttp://bit.ly/2kWiupx ،2016
142
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عن اإطالق ال�سركة اجلديدة ،انظر «ال�سركة الوطنية امل�سرية للرخام واجلرانيت» ،املوقع الر�سمي جلهاز
م�سروعات اخلدمة الوطنية ،وقد جرى الدخول اإليه يف  8اآذار/مار�س .http://bit.ly/2kt5Uy1 ،2019ووفقًا
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مل�سادر عديدة ،ميلك اجلهاز وم�سر �سيناء ال�سركة الوطنية للرخام .انظر ح�سن اإبراهيم« ،تد�سني ال�سركة
الوطنية لال�ستثمار ب�سيناء» ،الوطن 20 ،اأيلول� /سبتمرب .http://bit.ly/2kuRPQx ،2016لكن م�سادر اأخرى
(مبا فيها جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية) تقول اإنها مكونات منف�سلة ،انظر حمادة ال�سواد يف« ،تفا�سيل
اإن�ساء اأكرب جممع �سناعي للرخام واجلرانيت يف ال�سرق االأو�سط ب�سيناء» ،الوطن 16 ،كانون الثاين/يناير ،2017
 .http://bit.ly/2m1aqnUوعن خطة املجمع اجلديد املفرت�س اأن يت�سمن �سبعة م�سانع جمهزة من اإيطاليا،
انظر عبد احلليم �سا « ،م�سر �سيناء :ال�سي�سي يفتتح اأ�سخم جممع ل�سناعة الرخام بتكلفة  800مليون» ،اليوم
ال�سابع 7 ،ت�سرين الثاين/نوفمربhttp://bit.ly/2kNHi3g ،2016
143

وفقًا للواء حم�سن ب�سادة رئي�س قطاع التعدين يف جهاز اخلدمة الوطنية ،انظر
«بدء تنفيذ املدينة ال�سناعية للرخام وامللح ب�سيناء با�ستثمارات  1،2مليار جنيه» ،ال�سروق 10 ،كانون الثاين/

يناير.http://bit.ly/2kWiupx ،2016
Jamal Boukhari, “Des conscrits au service du complexe militaro-industriel en Égypte,” OrientXXI, 144

.August 28, 2017, http://bit.ly/2kNC1sw
145

زكي القا�سي�« ،سور ..تفا�سيل افتتاح الرئي�س م�سروعات تنموية ببني �سويف وتفقده حديد امل�سريني» ،اليوم
ال�سابع 15 ،اآب/اأغ�سط�س.http://bit.ly/2m9uvIr ،2018

146

عن ال�سركة امل�سرية للرمال ال�سوداء ،املوقع الر�سمي الذي جرى الدخول اإليه يف  8اآذار/مار�س ،2019انظر
 .http://bit.ly/2mprwM9وعن جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،حممد العراقي ووليد زيدان وحممد متويل،
«الرمال ال�سوداء ...الكنز املن�سي» ،اأخبار اليوم 25 ،حزيران/يونيو  .http://bit.ly/2m4fKqq ،2018امل�ساهمون
االآخرون هم هيئة املواد النووية وحمافظة كفر ال�سيخ وبنك اال�ستثمار القومي وال�سركة امل�سرية لل وات
املعدنية.

« 147منتجات ال�سركة» ،املوقع الر�سمي لل�سركة امل�سرية للرمال ال�سوداء ،وقد جرى الدخول اإليه يف  8اآذار/

مار�س ،2019انظر .http://bit.ly/2mu26NE
 148حممد �سليمان« ،بال�سور ..البدء يف اإقامة م�سروع الرمال ال�سوداء با�ستثمارات مليار جنيه» ،اليوم ال�سابع4 ،

كانون الثاين/يناير.http://bit.ly/2kzS8K4 ،2017
149

عن ال�سفقة مع ال�سركة االأ�سرتالية «تكنولوجية املعادن» ،انظر زكي القا�سي« ،جهاز اخلدمة الوطنية يتعاقد مع
�سركة اأ�سرتالية لال�ستفادة من الرمال ال�سوداء» ،اليوم ال�سابع 19 ،اأيار/مايو.http://bit.ly/2kWXRJZ ،2018
وعن بروتوكول التعاون مع ال�سني وتاأ�سي�س ال�سركة امل�سرية ال�سينية للرمال ال�سوداء ،انظر زكي القا�سي،
«م�سروعات اخلدمة الوطنية يوقع بروتوكول تعاون مع ال�سني لال�ستفادة من الرمال ال�سوداء» ،اليوم ال�سابع12 ،
حزيران/يونيو ; http://bit.ly/2kL4r6p ،2018واإ�سالم ع ّمار«10 ،معلومات عن امل�سنع الثاين للرمال ال�سوداء
بكفر ال�سيخ» ،م�سراوي 10 ،اآب/اأغ�سط�سhttp://bit.ly/2kWYMtV ،2018

 150نورا فخري« ،رفع جل�سة الربملان بعد املوافقة مبدئيا على الت�سالح يف بع�س خمالفات البناء» ،اليوم ال�سابع27 ،
كانون الثاين/ينايرhttp://bit.ly/2ksOEsA ،2019
151

وفقًا للواء ماجد فراج« ،رئي�س ال�سركة القاب�سة التي متلك «كري مارين» .فهد عمران ،حوار ...رئي�س» الوطنية
القاب�سة لو�سائل النقل» «نايل كارجو» تنقل بني األف وثالثة اآالف حاوية �سهرية» ،البور�سة 19 ،متوز/يوليو2016،

.http://bit.ly/2kYpHFM
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152

الزميل املتقاعد كان اللواء كر اأبو اخلري« .الوطنية القاب�سة ت�سعى اإىل اال�ستحواذ على  3موان نهرية جديدة
يف ال�سعيد» ،املال 12 ،اآب/اأغ�سط�س .http://bit.ly/2m7Np2o ،2010

Hamza Hendawi, “Retired army general takes over key Cabinet post in Egypt”, AP, 153
September 6, 2016, http://bit.ly/2m1chcm
 154عن دور جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ور�سالته ،املوقع الر�سمي للجهاز ،وقد جرى الدخول اإليه يف  13اآذار/
مار�س http:// bit.ly/2kxSCAn ،2009
155

مقابلة مع اقت�سادي �سيا�سي ،حجب ا�سم ال�سخ�سية.
عن ال�سركات ال�سورية جلهاز املخابرات ،انظر «جرناالت الذهب ..هل اأتا حديث ع�ساكر االقت�ساد يف
م�سر؟ (رابعا قطاع الغذاء)» ،نون بو�ست 29 ،كانون الثاين/يناير.http://bit.ly/2m13N51 ،2017
»� ،سدى البلد 5 ،كانون االأول/

156

حممد �سبيح« ،بعد الرتاجع عن اإعفاء ا�سترياد الدواجن من اجلمار
دي�سمرب.http://bit.ly/2mnOuDp ،2016

157

ت�سريح وزير التموين والتجارة الداخلية ،اللواء علي م�سيلحي ،يف �سباط/فرباير  . 2018انظر
اأحمد غنيم ورجب اآدم« ،مفاجاأة ...فرا ال« 15جنيه» ا�ستوردتها احلكومة ،»...الوطن� 4 ،سباط/فرباير ،2018
 .http://bit.ly/2kZJ7ddواملتحد با�سم الوزارة من املرجع التايل:
خالد االأ�سمر« ،التموين :تكليف اأجهزة �سيادية بالدولة ال�سترياد دواجن من الربازيل» ،الوطن� 3 ،سباط/
فرباير .http://bit.ly/2kqv4gy ،2018

158

عن انخفا�س االأ�سعار ،انظر
البنك املركزي امل�سري ،تقرير ال�سيا�سة النقدية ،دي�سمرب � ،2017سhttp:// bit.ly/2kZJiVV ،5.

اأما لت�سريح احتاد منتجي الدواجن ،انظر ح�سام ال�سقويري« ،احتاد منتجي الدواجن يطالب احلكومة بفر�س
ر�سوم  30%على اال�سترياد» ،اليوم ال�سابع 21 ،كانون االأول/دي�سمرب.http://bit.ly/2m1cVqi ،2017
159

«جرناالت الذهب ..هل اأتا حديث ع�ساكر االقت�ساد يف م�سر؟ (رابعا قطاع الغذاء)» ،نون بو�ست.

160

وفقًا الأحد امل�سادر ،كان �سباط كبار يف القوات امل�سلحة امل�سرية ي�سغلون خم�سة منا�سب كبرية يف وزارة
التموين يف « .2012الع�سكر يحكمون وزارات م�سر» ،الوطن 1 ،اأيار/مايو .http://bit.ly/2kNusC9 ،2012
كما تراأ�س ال�سباط الكبار اأو كانوا يف جمال�س اإدارة �سركات فرعية عديدة ،كاللواء حممد عبد اللطيف يف �سركة
مطاحن وخمابز جنوب القاهرة واجليزة.

161

عن كميات القمح املحلي وامل�ستورد ،املرجع التايل الذي جرى حتديثه يف  3كانون االأول/دي�سمرب  ،2018والدخول
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الفصل 7

خلف القناع :إدارة الشؤون المالية

التركيبة التي تجم السلطات اال�ستن�سابية ،واحل�سانة القانونية ،وغمو�س املعلومات املتعلقة
باالإيرادات واحل�سابات الع�سكرية قد ولّدت طريقة يف االإدارة املالية تتمتع بق�سرة �سرعية ،ولكن ت�سمح
مع ذلك بالتالعب باالأموال واالأ�سول العامة من دون م�ساءلة فعلية اأمام اأي �سلطة مدنية .بل اإنه ،حتى
يف �سفوف املوؤ�س�سة الع�سكرية ،يبدو اأن االإدارة املالية تكاد تزيد عن كونها جمرد م�سك الدفاتر (اأي
ت�سجيل الواردات وال�سادرات واإنتاج البيانات املالية يف نهاية ال�سنة) .وهذا يجعل من امل�ستحيل عمليا
تقييم فعالية التكلفة الفردية لكل هيئة اأو من�ساأة ع�سكرية اأو تقد ح�سابات �ساملة لالقت�ساد الع�سكري
نظاما ماليا يعج باملمار�سات الفا�سدة .ويف اأح�سن
ككل .كما اأن ذلك يحجب ما تعتربه امل�سادر الداخلية ً
االأحوال ،هنا نتيجة اأخرى للغمو�س املايل وهي ا ّأن الهيئات الع�سكرية جتد �سعوبة يف تقييم اجلدوى
االقت�سادية ،ما يوؤدي اإىل ا�ستثمارات عك�سية لالأموال املوجودة يف احلوزة الع�سكرية.
وكما ورد يف الف�سل  ،1فاإن هذه البيئة املم ِّكنة تفيد العديد من الهيئات املدنية واجلهات اخلا�سة كذلك.
وقد خل�س «م�سروع العدالة العاملية» التابع للبنك الدويل امل�سكلة امل�ستمرة يف اأواخر عام :2014
«اإن اأ�سحاب النفوذ يف م�سر جنحوا على مدى �سنوات يف بناء �سبكات من اأ�سحاب
امل�سالح يف القطاع احلكومي والق�ساء واجلي�س وال�سرطة وبع�س من القطاع اخلا�س الذي
ا�ستفاد من العقود العامة .وقد ا�ستفاد هوؤالء ومعارفهم من ال�سعي وراء الريع (اأي تاأمني
املداخيل يف غياب املناف�سة) .وا�ستندت البيئة املوؤ�س�ساتية التي اعتمدوا عليها ،اإىل القليل
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متاما ،ف�سادت اال�ستن�سابية
فح�سب من اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات ،اإن ينعدم ذلك ً
1
(اأي التقدير الفردي) حتى يف ما يتعلق بالقرارات البريوقراطية ال�سغرية».
والنتيجة هي اقت�ساد ع�سكري ال ي�س ّد مبجمله يف اجتاه واحد .اإذ اإن دينامياته تت�سكل اإىل حد كبري من
نف�س امل�ساومات داخل الهيئات وما بينها ،وال�سبكات التي حتركها امل�سالح ،وبناء التحالفات ،والتناف�سات
أي�سا بقية قطاعات الدولة واالقت�ساد ال�سيا�سي
امل�ستمرة عرب اخلطوط القطاعية والوظيفية التي متيز ا ً
يف م�سر .يف حالة املوؤ�س�سة الع�سكرية ،فاإن عملية اتخاذ القرارات االقت�سادية وتدفقات راأ�س املال
حتددها ب�سدة ثالثة عوامل:
 )1الكلية الع�سكرية ،و�سنة التخرج ،و�سنف ال�سالح التابع للقوات امل�سلحة الذي ياتي منه
ال�سباط القياديون ،مع �سللهم و�سبكاتهم التي غال ًبا ما تكون متمايزة ومتناف�سة.
 )2التفاعالت من اأ�سفل اإىل اأعلى مع جماعات امل�سالح يف اجلهاز البريوقراطي للدولة
(مبا يف ذلك احلكم املحليً ،
ف�سال عن املناف�سني املحتملني يف وزارة الداخلية واأجهزة
اال�ستخبارات) ،و�سركات قطاع االأعمال العام ،والقطاع اخلا�س ،وذلك عرب قنوات من
�سبكات غري ر�سمية تقبع خلف واجهة املوؤ�س�سات والنظم الر�سمية.
يشد
االقتصاد عسكري ال
ّ
بمجمله في اتجا وا د .إ إن
دينامياته تتشكل إل
من ن

د كبير

المساومات داخل

الهي ات وما بينها ،والشبكات
التي تحركها المصالح ،وبناء
التحال ات ،والتنافسات

المستمرة عبر الخطوط القطاعية
والو ي ية التي تميز أيضا بقية
قطاعات الدولة واالقتصاد

السياسي في مصر.
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 )3الردود على ال�سغط من اأعلى اإىل
اأ�سفل ،النا عن التوجيهات واالأهداف
ال�سيا�ساتية التي ي�سدرها الرئي�س.
وبالتايل ،ال توجد خطة �ساملة اقت�سادية اأو
مد ّرة للدخل ،حتى لو كانت الهيئات االقت�سادية
الع�سكرية تعمل غال ًبا جن ًبا اإىل جنب ،فاإنها تقوم
بذلك �سعيا وراء م�سالح مت�سقة ن�سبيا ،لكن االأدلة
ت�سري اإىل اأنه يتم حتديد ومتابعة هذه امل�سالح
ب�سكل م�ستقل عن بع�سها البع�س ،واأن كل هيئة
تدير وتتم�سك ،بغرية ٍ ،براأ�س مالها املنف�سل .وال
ُيق�سد هنا دح�س وجود �سلو ا�سرتاتيجي ،اإمنا
تاأكيد التبعات على راأ�س املال املايل املوجود يف
ت�سرف املوؤ�س�سة الع�سكرية .اأو ًال� ،ستنفق الهيئات
الع�سكرية االأموال اأو ت�ستثمرها ا�ستجابة لتعليمات
الرئي�س ،حتى عندما تكون تلك اال�ستثمارات غري

�سليمة اقت�ساديا وتوؤدي اإىل خ�سائر مالية .ثان ًيا ،يف املقابل ،اإن هذه الهيئات تتمتع ب�سالحية ا�ستن�سابية
تامة يف تخ�سي�س االأموال التي تتحكم فيها ،مبعنى اأنها لي�ست ُم َلزمة با�ست�سارة اأي هيئة حكومية اأخرى
عموما مع التوجه ال�سيا�سي
م�سبقًا ،ناهيك عن احل�سول على اإذن منها ،طاملا اأن اأن�سطتها تتما�سى ً
للرئي�س .وهذا هو ما يوفر ً
جماال لل�سبكات غري الر�سمية اللتقاط اأو توليد م�سادر دخل خا�سة بها ،غال ًبا
بطرق تق ّو�س هدف كل من الرئي�س وقادة االقت�ساد الع�سكري الر�سمي ،على الرغم من ا ّأن هنا اأدلة
ت�سري اإىل اأن هذا ال�سلو االنتفاعي يح�سل مبعرفتهم التامة .ثال ًثا ،تفتقر املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل ما
يعادل �سركة «اإيجل كابيتال» لال�ستثمارات املالية التي تعمل يف الواقع كاأداة خا�سة لمديرية املخابرات
العامة ،كما تفتقر اإىل الدراية اأو النية يف توظيف اأموالها يف االأ�سواق املدنية ك�سكل من اأ�سكال راأ�س املال
اال�ستثماري للم�ساعدة يف تطوير قطاعات اقت�سادية مدنية.
ميكن مالحظة هذه االأمناط والعالقات من خالل حتديد كيفية توليد الدخل الع�سكري وا�ستخداماته،
واأين يتم اإيداعه ،وكيفية جتنب التدقيق املحا�سبي الفاعل من ق َبل اأي هيئة مدنية ،مبا يف ذلك الربملان،
ب�سكل كامل تقري ًبا.

خارطة مصادر ا يرادات العسكرية:
السعي لتحقيق مكاس سياسية أ اقتصادية
فريدا من نوعه �سمن الهيئات احلكومية
من الوا�سح ا ّأن االأ�سلوب الع�سكري يف االإدارة املالية لي�س ً
امل�سرية ،التي يتعامل الكثري منها مع اإيرادات واإيداعات من خارج امليزانية .لكن حجم وتنوع م�سادر
االإيرادات الع�سكرية يتجاوزان بالتاأكيد اأيا من نظرائها املدنية بهام�س وا�سع .يف الواقع ،بحلول اأ ّيار/
مايو  2018كان بو�سع رئي�س اأحد م�سانع وزارة االإنتاج احلربي اأن يخرب مرا�سل وكالة رويرتز ب�سعادة اأنّه
«حاملا اأتقدم بطلب للوزارة ً
قائال اإين بحاجة ل  60مليون اأو  40مليون جنيه م�سري ..يوافق ]الوزير[ اللواء
2
الع�سار على الطلب يف اليوم التايل».
ّ
وي�سري ت�سريح االقت�ساد الع�سكري املقدم يف هذا التقرير اإىل امل�سادر التالية من التمويل التي
يقرها القانون:
■

ميزانية الدفاع.

■

الر�سوم املكت�سبة من الفنادق واملنتجعات واملرافق االجتماعية والريا�سية االأخرى التي متلكها
وزارة الدفاع.
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■

مبيعات ال�سلع الغذائية االأ�سا�سية يف االأ�سواق املحلية وتوفري اخلدمات الطبية مدفوعة الر�سوم.

■

ر�سوم اإدارة االأ�سغال العامة ،مبا يف ذلك ا�ست�سالح االأرا�سي وامل�سروعات العمالقة ،وغريها من
خمططات االإ�سكان والبنية التحتية اأو هوام�س الربح امل�سمولة يف ميزان ّيات امل�ساريع امل ّتفق عليها
مع املقاولني املنفذّين.

■

اإيرادات االإيجار ،اأي الر�سوم اأو التربعات التي يجري تل ّقيها ملنح تراخي�س ا�ستخدام االأرا�سي
وتاأجري املرافق كاملوان وفر�س ر�سوم على الطرق ال�سريعة اأو على املناجم واملحاجر.

■

ر�سوم تقد خدمات متخ�س�سة مثل تخلي�س الب�سائع امل�ستوردة يف موان الدخول اإىل م�سر،
والتفريغ ،ونقل املعدات الثقيلة ،واإزالة االألغام من اأرا�س تابعة للدولة موؤجرة الأطراف مدنية.

■

االإيرادات من مبيعات ال�سلع اأو اخلدمات التي تقدمها ال�سركات الع�سكرية (م�سانع ومزارع
و�سركات اأخرى) ،مبا يف ذلك امل�ساريع اجلديدة يف جماالت التعدين والتنقيب وقطاعات
اال�ستخراج االأخرى.

■

اإيداعات حمفوظة يف �سناديق خا�سة ،والفوائد امل�ستحقة عليها.

■

ر�سوم عن اأن�سطة متخ�س�سة موؤقتة مثل م�ساهمة القوات يف مهمات حف ال�سالم اأو نزع االألغام
التابعة لالأ املتحدة ،اأو اإجراء مناورات م�سرتكة مع قوات م�سلحة اأجنبية على االأرا�سي امل�سرية.

■

الدخل من اال�ستثمارات التجارية من خالل �سركات واجهة (هذا غري مبا�سر ،ولكن قد يجري
اإدراجه يف الدفاتر الداخلية للهيئات الع�سكرية ذات ال�سلة).

قد تكون هوام�س الربح مهمة يف عدد قليل فح�سب من هذه االأن�سطة ،ولكن لي�س جميعها ي�ستهدف الربح
أ�سا�سا ،على اأي حال .على �سبيل املثال ،يجري اإنفاق  60يف املئة على االأقل من ميزانية الدفاع على الرواتب
ا ً
والتعوي�سات (البدالت واالمتيازات غري معا�سات التقاعد) 3.الر�سيد املتب ّقي ُينفق على م�ساريف متكررة
اأخرى غري الرواتب مثل املواد الغذائية ،واالأدوات (املهام) والرعاية ال�سحية ،والوقود ،وجتديد املواد
اال�ستهالكية القتالية (الذخائر وغريها) ،و�سيانة املعدات ،و�سيانة العقارات ،واال�ستثمار يف من�ساآت
اأو معدات جديدة .اإنه من غري املرجح اأن تتب ّقى االأموال غري منفقة ،ولكن اإذا كان االأمر كذلك فاإنه
من املوؤكد ا ّأن وزارة الدفاع حتتف بها ويجري ترحيلها يف دفاترها كفوائ�س موؤجلة من �سنة اإىل اأخرى
وحتويلها اإىل اأحد �سناديقها اخلا�سة .لقد اأدى انخفا�س قيمة العملة اإىل خف�س التكلفة الن�سبية للرواتب
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واملواد اال�ستهالكية واخلدمات املحلية (نظ ًرا لكونها حم�سوبة باجلنيه امل�سري) ،اإال ا ّأن هذا االنخفا�س
عموما ،القيام باأك من احلفا على قيمة ميزانية الدفاع االإجمالية بالدوالر.
جعل من ال�سعبً ،
مع ذلك ،فاإن ميزانية الدفاع ت�سمح باملكافاآت والزيادات يف الرواتب التي ت�ساعد يف احلفا على
والء �سباط القوات امل�سلحة .اإن الرواتب الع�سكرية متوا�سعة مقارنة بقطاع االأعمال العام وال�سركات
اخلا�سة (على االأقل على م�ستوى االإدارة) ،اأما عاملو قطاع الدفاع (القوات امل�سلحة ووزارتا الدفاع
واالإنتاج احلربي والهيئات الفرعية) ف ُيعاملون باعتبارهم «كادر خا�س» يف لوائح الدولة ،وهم يتمتعون
بتفاوتات كبرية يف االأجور واملزايا مقارنة باملوظفني املدنيني 4.اإىل ذلك ،يتلقى �سباط القوات امل�سلحة
خالل فرتات اال�سطرابات ،مكافاآت اإ�سافية
ت�سل اإىل �سعف رواتبهم ،التي يجري حتميلها
إن الروات العسكرية متوا عة
مليزانية الدفاع 5.عالوة على ذلك ،زادت الرواتب
االأ�سا�سية ثال مرات على االأقل منذ عام ،2011
مقارنة بقطاع األعمال العا
على الرغم من اأن هذا يعو�س انخفا�س قيمة
والشركات الخاصة (عل األقل
اجلنيه امل�سري .ولقد �سهدت املعا�سات الع�سكرية
عل مستو ا دارة) ،أما عاملو
ارتفاعا تراكميا اأكرب بن�سبة  140يف املئة
التقاعدية
ً
قطاع الدفاع (القوات المسلحة
بحلول متوز/يوليو  ،2016ثم  15يف املئة اأخرى يف
متوز/يوليو  ،2018وكذلك الن�سبة نف�سها اعتبا ًرا
وو ارتا الدفاع وا نتا الحربي
من متوز/يوليو  ،2019لكن هذه الزيادات يجري
فيعاملون
والهي ات ال رعية) ُ
حتميلها مليزانية الدولة العامة ،وبالتايل ال تتاأثر
في
باعتبارهم كادر خا
6
ميزانية الدفاع بها.
لوائح الدولة ،وهم يتمتعون

بت اوتات كبيرة في األجور والمزايا

من املفرت�س اأن تكون الفنادق واملنتجعات واملرافق
االجتماعية والريا�سية اململوكة لوزارة الدفاع
مقارنة بالمو ين المدنيين.
توفّر لها ً
دخال ثاب ًتا .فتمديد االإعفاءات ال�سريبية
للموؤ�س�سة الع�سكرية (مبا يف ذلك �سريبة القيمة
امل�سافة) لت�سمل مرافقها املدنية متكّنها من ت�سخيم االأرباح حتى عندما تناف�س القطاع اخلا�س باأ�سعار
خمف�سة ،عل ًما اأن اإيرادات وزارة الدفاع من هذه املرافق �ستتقل�س اإذا تقا�سم االأرباح مع ال�سباط
الذين يديرونها 7.عالو ًة على ذلك� ،سعت الوزارة اإىل تو�سيع ح�ستها يف ال�سوق :فيدير جهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية �سل�سلة فنادق ومنتجعات «توليب» (وقد اإطالقها يف عام  ،2015مع ما ال يقل عن
خم�سة ع�سر فندقًا) ،يف حني تدير هيئة ال�سوؤون املالية يف وزارة الدفاع �سل�سلة فنادق «اأملا�سة» ،مبا يف
ذلك «فندق اأملا�سة كابيتال» الذي جرى افتتاحه يف العا�سمة االإدارية اجلديدة يف اأواخر عام 2017.8
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ي�سري هذا التو�سع ب�سدة اإىل رغبة ع�سكرية يف اال�ستفادة من ال�سياحة التي تعترب اأحد القطاعات
االقت�سادية االأك ربحية يف م�سر ،وقد �ساهم هذا القطاع مببلغ اإجمايل قدره  528،7مليار جنيه
م�سري ( 29،6مليار دوالر) يف النا املحلي االإجمايل ( 11،9يف املئة) يف عام  2018.9واإىل جانب
املرافق االجتماعية االأخرى مثل النوادي ،يبدو ا ّأن الفنادق التي متلكها الهيئات الع�سكرية تلبي ب�سكل
اأ�سا�سي عمالء حمليني مثّلوا  48يف املئة من اإجمايل عدد ال�سياح يف م�سر يف عام  ،2017عل ًما اأن هذه
الن�سبة كانت اأعلى من املعتاد يف اأعقاب تراجع ال�سياحة االأجنبية ب�سبب الهجمات االإرهابية .بالفعل،
من الوا�سح اأن �سل�سلتي فنادق اأملا�سة وتوليب ت�سعيان ب�سكل رئي�س اإىل العمل من خالل �سفقات تف�سيلية
مع الوزارات احلكومية 10.قد يكون ذلك اأم ًرا مهما لقدرتهما على البقاء يف قطاع اقت�سادي خدمي
يهيمن عليه القطاعان العام واخلا�س :اإن عدد و�سعة الفنادق اململوكة للهيئات الع�سكرية لي�ستا �سوى
جزء ب�سيط مقارن ًة باملجموع الوطني البالغ  730فندقًا مع اأك من  108اآالف غرفة بحلول عام ،2017
باالإ�سافة اإىل  1،4مليون غرفة خططت احلكومة الإ�سافتها اإىل ال�سعة اململوكة للقطاع العام بحلول عام
 2020.11ومع ذلك ،فقد يعني ارتفاع تكاليف اال�ستثمار والت�سغيل ،وعر�س اأ�سعار اأقل من اأ�سعار ال�سوق،
وتقا�سم االأرباح بني املدراء الع�سكريني ،ا ّأن االأرباح ال�سافية �ستكون متوا�سعة ن�سبيا .ووفقًا للمقاول من
القطاع اخلا�س الذي بنى فندق ترميوف بالنيابة عن الهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة (التي ُكلّفت
بامل�سروع بالنيابة عن املخابرات احلربية) ،فقد بلغت التكلفة ملياري جنيه م�سري ،على الرغم من اأنّه
بناء الفندق يف منطقة غري منا�سبة ،ما يوؤكد اأن
امل�سالح القائمة على املح�سوبية قد ت�ستغني عن
في أن األهدا
ال لب
اجلدوى التجارية 12.ولكن تلبية توقعات �سريحة
السياسية هي التي تدف
كبار ال�سباط املتطلعني اإىل ال�سعود االجتماعي
إل بي المواد الغذائية واحتياجات الطبقة الو�سطى املدنية التي ت�سعر
وتقديم الخدمات الطبية لعامة ب�سكل متزايد بال�سائقة املالية ،قد تكون هدفًا
للمواطنين ،بالمقا األول .بنف�س اأهمية املك�سب التجاري كحافز على اإطالق
هذه امل�سروعات.
ال لب�س يف اأن االأهداف ال�سيا�سية هي التي تدفع اإىل بيع املواد الغذائية وتقد اخلدمات الطبية
للمواطنني ،باملقام االأول .ويوؤكد ال�سي�سي وامل�سوؤولون االقت�ساديون الع�سكريون ووزراء احلكومة مرا ًرا
وتكرا ًرا على احلاجة اإىل تزويد اجلمهور بال�سلع واخلدمات االأ�سا�سية باأ�سعار معقولة ،وبالتايل مواجهة
�سغوط الت�سخم .من املحتمل اأن حتقق وزارة الدفاع والهيئات ذات ال�سلة ،مثل جهاز م�سروعات اخلدمة
أرباحا �سافية على الب�سائع الرخي�سة التي ت�ستوردها بكميات كبرية ،مثل الدجاج وقطع
الوطنية ،ا ً
الدجاج املج ّمدة ،لكن ذلك يتم ا�ستجابة للتوجيهات ال�سيا�سية .ومن �سبه املوؤكد اأن خمازن ال�سوبرماركت
الع�سكرية ت�ستفيد من اأي �سلع م�ستوردة تبيعها ،الأن هذه ال�سلع معفاة من الر�سوم اجلمركية على االأرجح،
اإال اأن احلاجة اإىل اإبقاء االأ�سعار منخف�سة لتلبية احتياجات اأ�سر القوات امل�سلحة وذوي الدخل املحدود،
من املحتمل اأن حتد من الربح االإجمايل لتلك املخازن.
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وباملثل ،تلعب االعتبارات ال�سيا�سية دور ًا يف تقد اخلدمات الطبية .يق ّدر الباحث اأمين اإمام اأن اإدارة
اخلدمات الطبية يف وزارة الدفاع هي ثاين اأكرب مق ّدم للرعاية ال�سحية يف م�سر بعد وزارة ال�سحة
وال�سكان ،لكن خدماتها تقدم جمانًا اإىل الع�سكريني واأفراد اأ�سرهم املبا�سرة واإىل جميع املدنيني االآخرين
مبعدالت اأرخ�س بن�سبة  50يف املئة من املرافق اخلا�سة 13.وبالتايل ،رمبا تنتهي من دون خ�سارة اأو ربح،
اأو اأنها تتكبد خ�سارة �سافية يف اخلدمات التي تقدمها اإىل ذوي الدخل املحدود .ال �سك يف اأن ا�ستقبال
مر�سى الطبقة املتو�سطة الذين يدفعون الر�سوم يف امل�ست�سفيات والعيادات الع�سكرية االأرقى ،اأمر مربح.
ولكن ال ميكن حتديد ما اإذا كان عدد املر�سى كافي ًا لتعوي�س تكلفة جتهيز هذه املرافق و�سيانتها وتوفري
اخلدمات املجانية ملوظفي قطاع الدفاع ذوي الرتب العليا ،من دون اكتمال ال�سفافية املالية .وكما يف
حاالت اأخرى ،فاإن جمرد خف�س تكلفة تلبية توقعات الدوائر االجتماعية االأ�سا�سية يف احل�سول على
عناية طبية متقدمة رمبا يكون الهدف االأ�سا�سي اأك منه احل�سول على ح�سة يف ال�سوق .اإىل ذلك،
فاإن ف�سل م�سر يف اأن ت�سبح مق�سد ًا لل�سياحة الطبية من الدول العربية االأخرى يح ّد من االإمكانيات
التجارية للمرافق الطبية الع�سكرية.
يف جميع احلاالت ،ال تعترب هذه الن�ساطات م�سادر مالية كربى ،مع اأن بع�سها ينطوي على اإمكانية ذلك.
اإن ا�ستثمار املوؤ�س�سة الع�سكرية فيها ي�ستجيب جزئيا ملطالب دوائر اجتماعية و�سيا�سية معينة تعترب مهمة،
وبالتايل فاإن ذلك اال�ستثمار لي�س دائ ًما بدافع اجلدوى التجارية اأو الربح .اإىل ذلكُ ،ت�ستخدم ال�سناديق
الع�سكرية اخلا�سة جزئيا لدفع املكافاآت والبدالت للعاملني يف القوات امل�سلحة ،وفقًا ملحلل اقت�سادي
أي�سا توزيع بع�س االأرباح على ب�سع ع�سرات من كبار ال�سباط 14.وكما تفيد عاملة
م�سري ،لكن يتم ا ً
ال�سيا�سة دينا را�سد يف تقييمها لعمليات م�سابهة يف وزارة الداخلية ،فهي يف الغالب تفيد كبار امل�سوؤولني
والقادة 15.ال ميكن التحقق من منط التوزيع الدقيق ب�سكل م�ستقل ،ولكن يف حالة ال�سناديق اخلا�سة التي
تندرج �سمن ميزانية الدولة العامة ،كان التوزيع ي�ستند اإىل ن�سبة مئوية من الراتب االأ�سا�سي حتى 30
حزيران/يونيو  ،2015عندما جرى حتويل تقا�سم االأرباح اإىل مبالغ ثابتة 16.كما تت�سمن قوانني تاأ�سي�س
الهيئات الع�سكرية التي تنتج ال�سلع واخلدمات املدنية للمبيع التجاري ،مثل الهيئة القومية لالإنتاج احلربي
وا�سحا هل يتم تطبيق هذه القاعدة
أي�سا .ولي�س
التابعة لوزارة االإنتاج احلربي ،قاعدة تقا�سم االأرباح ا ً
ً
أرباح فعلية �سافية ،اأم يتم اقتطاع ح�سة من اإجمايل الواردات قبل خ�سم
ب�سرامة فقط عند حتقيق ا ٍ
جميع النفقات ،وهو االأمر الذي قد يتعر�س اإىل االإ�ساءة.
ما ي�سعب تقديره هو اإيرادات وزارة الدفاع من ترخي�س ا�ستخدام االأرا�سي ،وتاأجري املرافق ،وجباية
الر�سوم على الطرق ال�سريعة واملحاجر ،وتوفري خدمات اال�سترياد اأو النقل املتخ�س�سة ،واإزالة االألغام،
وما �سابه ذلك 17.تنطوي هذه االأن�سطة على تكاليف ثابتة اأقل ،وميكنها �سمان دخل ُيعتمد عليه ،والذي
يزداد يف حالة املوافقة على ا�ستخدام اأرا�سي الدولة .لكن قد جتري مقاي�سة بع�س امل�سادر االأك ربحية
للدخل املحتمل باأنواع اأخرى من االأف�سل ّيات .مثال على ذلك هو التخلي عن ر�سوم منح ا�ستخدام االأرا�سي
اأو املرافق ،مقابل حقوق امللكية يف م�ساريع م�سرتكة جديدة ،اأو بب�ساطة كو�سيلة جلذب امل�ستثمرين اإىل
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امل�سروعات ذات االأولوية العالية مثل حمور تنمية قناة ال�سوي�س .مثال اآخر هو املوافقة على طلبات
تف�سلها الهيئات
ا�ستخدام االأرا�سي مقابل منح اخلدمات اأو البنية التحتية اأو عقود التوريد ل�سركات ِّ
فر�سا لتاأمني
الع�سكرية اأو يكون لل�سباط م�سلحة جتارية فيها .اإىل ذلك ،يخلق عدد من هذه االأن�سطة ً
الدخل اجلانبي غري امل�سروع.
من الوا�سح اأن لدى وزارة الدفاع اإمكانية الو�سول اإىل اأموال كبرية .اإذ ي�سري قيام جهاز م�سروعات
اخلدمة الوطنية بتاأ�سي�س عدة �سركات جديدة ،اأو اال�ستحواذ عليها ،منذ عام  ،2016اإىل اأن الوزارة
ميكنها االعتماد على احتياطيات كبرية لديها ،اأو احل�سول على متويالت كربى من خزانة الدولة ،اأو
اال�ستفادة من االئتمان (بفوائد بخ�سة) من البنو العامة اأو اخلا�سة ،اأو ت�سكيل حزم متويلية خمتلطة.
وينطبق ال�سيء نف�سه تقري ًبا على ت�سييد البنية التحتية املدنية ذات اال�ستخدام املزدوج حتت اإ�سراف
وزارة الدفاع منذ عام  ،2013مثل الطرق ال�سريعة واجل�سور التي يجري متويلها من خزانة الدولة اأو
االقرتا�س احلكومي ،حيث اإنه من املمكن اأن تقوم الوزارة بتمويل البنية التحتية الع�سكرية البحتة
با�ستخدام �سناديقها اخلارجة عن امليزانية (بد ًال من ميزانية الدفاع) .وباملثل ،فاإن تكلفة تو�سيع بع�س
املن�ساآت الع�سكرية قد تعوي�سها ،جزئيا على االأقل ،من خالل ا�ستخدام الدخل من تزويد امل�سروعات
املدنية مبنتجات مثل االإ�سمنت وحديد الت�سليح وعدادات املياه.
أي�سا اأن ت�سع احتياطياتها يف عمليات �سراء نظم
من الناحية النظرية على االأقل ،ميكن لوزارة الدفاع ا ً
االأ�سلحة الرئي�سة التي ال يغطيها التمويل الع�سكري اخلارجي االأمريكي .وي�سمل ذلك طلبيات مقدمة
يف الفرتة ما بني العامني  2014و 2018ملنظومات االأ�سلحة الفرن�سية والرو�سية التي يبلغ جمموعها 8
مليارات دوالر ( 7،15مليارات يورو) وحوايل  7،5مليارات دوالر على التوايل 18.كان من املفرت�س اأن
تغطي عدة دول خليجية ما ال يقل عن ن�سف تكلفة �سراء الطائرات املقاتلة الفرن�سية البالغة  5،2مليارات
يورو ،بينما ياأتي الن�سف االآخر من القرو�س التجارية التي �ستجمعها و�ست�سمنها احلكومة الفرن�سية،
وورد اأن دول اخلليج ت�ساهم يف بع�س م�سرتيات االأ�سلحة الرو�سية .كان ال يزال يتعني على وزارة الدفاع
يف�سر عدم ترجمة بع�س االتفاقيات اخلا�سة
امل�سرية متويل جزء كبري من هذه ال�سفقات ،ولعل ذلك ِّ
بالنظامني الفرن�سي والرو�سي اإىل طلبيات فعلية اأو ّ تاأجيلها ،اإىل جانب �سحب التمويل ال�سعودي الذي
جرى الحقًا 19.ويف جميع احلاالت� ،سيتعني على وزارة الدفاع تخ�سي�س اأموال من ميزانية الدفاع اأو
من احتياطياتها اخلا�سة لتغطية التكاليف امل�ستقبلية لل�سيانة واالإ�سالحات والتح�سينات وقطع الغيار،
والتدريب طوال فرتة احلياة الت�سغيلية جلميع منظومات االأ�سلحة هذه ،وهي تكاليف قد ي�سل جمموعها
اإىل �ستة اأ�سعاف تكلفة ال�سراء االأ�سلية .لي�س من املوؤكد اأن هذه اال�ستثمارات تتم بالفعل ،ما قد يقو�س
الفعالية العملياتية للقوات امل�سلحة امل�سرية.
وبالتايل ،فاإن الهيئات الع�سكرية الوحيدة التي لديها فر�س وا�سحة لبناء فوائ�س مالية كبرية هي وزارة
الدفاع وبع�س الهيئات التابعة لها :جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية ،والهيئة الهند�سية يف القوات
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ري
امل�سلحة ،وقطاع التعدين .قد تكون اإدارة امل�سروعات القومية والعمالقة قد قفزت اإىل راأ�س قائمة ُمد ِّ
الدخل منذ اأواخر  ،2013بالنظر اإىل احلجم الكبري لالأ�سغال العامة التي اأطلقتها اإدارتا من�سور وال�سي�سي
ب�سكل خا�س .ت�سري االأرقام ال�سادرة عن هيئة الرقابة االإداريةً ،
ربطا بامل�ساريع التي تديرها الهيئات
الع�سكرية ،اإىل حجم بلغ  369مليار جنيه م�سري خالل عامني تقري ًبا بني �سباط/فرباير  2016وكانون
الثاين/يناير  2018 )22.5مليار دوالر ،با�ستخدام متو�سط �سعر ال�سرف لتلك الفرتة) .نظريا ،اإذا
اكت�سبت الهيئات الع�سكرية ر�سوم اإدارة متفقًا عليها م�سبقًا لهذه امل�ساريع ،فاإن ن�سبة  5يف املئة �سترتجم
اإىل  18.45مليار جنيه من الدخل لوزارة الدفاع ،اأو ما يزيد عن  500مليون دوالر �سنويا (ح�سب �سعر
ال�سرف امل�ستخدم) ،بينما  20يف املئة من ر�سوم االإدارة �سوف ترتجم اإىل اأك من ملياري دوالر �سنويا.
هذا هو مدى الدخل الذي تدل عليه املوؤ�سرات اجلزئية املتوفرة .وقد ا ّدعى رجل االأعمال الفا ّر حممد
علي يف اآب/اأغ�سط�س  ،2019وهو �ساحب �سركة «اأمال للمقاوالت» التي كانت وزارة الدفاع تع ّد زبونها
عاما ،باأن الهيئات الع�سكرية تك�سب بانتظام ما بني  25و  30يف املئة من ميزانيات
االأهم على مدى ً 15
امل�ساريع .ال ميكن التحقق من الن�سبة ب�سكل م�ستقل ،وال ميكن االفرتا�س اأنها تنطبق على كل مقاويل
الباطن االآخرين يف جميع امل�ساريع العامة ،ولكن حتى لو كان ذلك �سحيح ًا ف�سوف يحقق ً
دخال ت�سل
ذروته اإىل  3مليار دوالر �سنويا ل�سالح املوؤ�س�سة الع�سكرية من االأ�سغال العامة.
ولكن ال ت�سري ال�سوؤون املالية للم�سروعات القومية والعمالقة على هذا النحو .فوزارة الدفاع وغريها من
الهيئات االقت�سادية الع�سكرية ال تتلقى ن�س ًبا حمددة من امليزانيات التي وافقت عليها احلكومة مقابل
اإدارة هذه امل�سروعات .بد ًال من ذلكُ ،تعني لهذه الهيئات ميزانية ثابتة يتم ت�سليم امل�سروع يف اإطارها،
ومن ثم تقوم الهيئات الع�سكرية بالتفاو�س على �سفقات مع املقاولني الذين �سيتولون التنفيذ 20.حيث
يعتمد حتقيق دخلٍ ٍ
�ساف على الهام�س الذي ينجح املفاو�سون الع�سكريون يف ا�ستخراجه ما بني امليزانية
الر�سمية وتكاليف امل�سروع الفعلية .هذا ،وقد تختلف الهوام�س على نطاق وا�سع .اإن الهيئات الع�سكرية هي
يف موقف قوي يجعل ال�سركات االأ�سغر تتحمل ن�سي ًبا اأكرب من التكاليف ،مبا يف ذلك تلك النا�سئة عن
التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف واأ�سعار املدخَ الت ،اأو حتى يرغمها على القيام بالعمل على نفقتها اخلا�سة،
وهو ما قد تقوم به على اأمل احل�سول على عقود م�ستقبلية 21.لكن تتخلى الهيئات الع�سكرية اأحيان ًا
عن جزء كبري من هام�س ربحها اأو كله من اأجل اإ�سرا ال�سركات الكبرية التي حتتاج اإليها نظ ًرا اإىل
أي�سا دو ًرا :عندما يحدد الرئي�س
خربتها اأو ع ّدتها ال�سناعية اأو راأ�س مالها .وتلعب العوامل ال�سيا�سية ا ً
املواعيد النهائية التي تدفع التكاليف اإىل اأك من امليزانية املخ�س�سة االأ�سلية ،قد ت�ستوعب وزارة
الدفاع اخل�سائر الناجتة من �سناديقها اخلا�سة .كان هذا هو احلال عند بناء الكاتدرائية يف العا�سمة
االإدارية اجلديدة حيث اأراد ال�سي�سي االنتهاء منها يف الوقت املنا�سب لالحتفال بعيد امليالد القبطي يف
كانون الثاين/يناير  .2019اإن ما يعنيه كل هذا هو اأن �سايف دخل الهيئات الع�سكرية من م�ساريع االأ�سغال
العامة التي تديرها يعادل تقري ًبا جممل التقلي�س بهام�س الربح ملقاويل القطاع اخلا�س.
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بالتايل ،ي�ستحيل تقري ًبا تقدير الدخل ال�سايف للموؤ�س�سة الع�سكرية من امل�ساريع القومية والعمالقة .لكنه
لن ي�ستمر عند امل�ستويات املت�سخمة التي �سوهدت منذ عام  ،2014حيث اإن وترية امل�ساريع اجلديدة
اآخذة يف الرتاجع .ا�ستفادت الهيئات الع�سكرية من االزدياد الهائل يف اإجمايل حجم م�ساريع االإ�سكان
والبنية التحتية ،اإذ اأدارت حوايل  24يف املئة من امل�ساريع التي اأعلنتها احلكومة ،اإذا ما كانت االإح�ساءات
الر�سمية دقيقة .اإال اأن امل�ساريع رمبا بلغت حدها االأق�سى و تعد تنمو ،حيث ُتظهر االأرقام احلكومية
انخفا�سا يف معدل امل�ساريع اجلديدة من  500مليار جنيه �سنويا يف الفرتة  2014-2016اإىل  216مليار
ً
جنيه م�سري �سنويا حتى نهاية عام  2018.22لكن من غري املرجح كذلك اأن تنخف�س االإيرادات الع�سكرية
اإىل م�ستويات ما قبل  ،2013عندما كانت وزارة الدفاع تك�سب اإيرادات اأك توا�س ًعا من خالل اإدارة
امل�ساريع طويلة االأجل مثل م�سروع تو�سكى ال�ست�سالح االأرا�سي .ويعود هذا التوقع اإىل حقيقة اأن وزارة
الدفاع والهيئات التابعة لها قد اأوكلت اإليها اإدارة م�ساريع كربى اإىل اأجل غري م�سمى ،مثل العا�سمة
االإدارية اجلديدة ،وم�سروع ال�سي�سي ال�ست�سالح  1،5مليون فدان ،ومنطقة تنمية �سرق بور�سعيد ،ودون
�سكّ �سيتم تكليفها بدور رئي�س يف بناء ما ال يقل عن  14مدينة �سحراوية جديدة يف ال�سنوات املقبلة.
وبالتايل �ستظل حمفظة االإدارة ال�ساملة اأكرب بعدة مرات مما كانت عليه قبل عام .2013
ال توجد اأدلة مقنعة بربحية وزارة االإنتاج احلربي ،و�سركات وزارة الدفاع ،والهيئة العربية للت�سنيع.
ً
ملحوظا يف املبيعات بن�سبة  276يف املئة بالعملة الوطنية بني
ومع اأن وزارة االإنتاج احلربي �سجلت منوا
العامني املاليني  2014-2015و ،2017-2018من  4.2مليار جنيه م�سري اإىل  11.6مليار ،اإال اأنها ارتفعت
بن�سبة اأك توا�س ًعا بكثري من حيث القيمة بالدوالر ،اإذ ازدادت قيمتها من  552مليون دوالر اإىل 649
الع�سار الذي قدم هذه االأرقام ،فاإن  14من
مليون دوالر ،اأو  18يف املئة .ووفقًا لوزير االإنتاج احلربي ّ
23
�سركات الوزارة الع�سرين كانت ال تزال ت�سجل خ�سائر �سافية يف عام  2018.و يحدد اأي �سركات
كانت مربحة ،لكن من املحتمل اأن تكون تلك التي اأنتجت املواد الكيميائية الو�سيطة والتي لها ح�سة
مهمة يف ال�سوق امل�سرية و�ساهمت يف ال�سادرات ،اأو تلك التي قدمت خدمات املقاوالت واالإدارة ،وذلك
بف�سل ا�ستحواذها على �سوق اأ�سرية للعقود احلكومية .اأما �سركات وزارة الدفاع مثل تر�سانة االإ�سكندرية
أرباحا حتى االآن .ولي�س هنا دليل عام متوفر على اأن الهيئة العربية للت�سنيع تعمل
لل�سحن ،فلم حتقق ا ً
ب�سكل اأف�سل ،على الرغم من التفاخر من وقت اإىل اآخر بالعقود اجلديدة واملبيعات اجليدة.
حت�سن يف ك�سوف امليزانيات ب�سكل عام ،لكن
كان ُيفرت�س اأن توؤدي الزيادات يف حجم االأعمال اإىل ّ
املكا�سب كانت �ستقابلها اإىل حدما زيادة مماثلة يف التكلفة االإجمالية لعوامل االإنتاج ،وا�ستمرار االإنتاجية
املنخف�سة ،وعدم كفاية البحث والتطوير ،واحلاجة اإىل اال�ستثمار يف حتديث العمليات واملن�ساآت
ال�سناعية .وحتى يف ال�سركات اخلا�سرة ،لعل ال�سباط يف املواقع االإدارية وغريهم من العاملني يح�سلون
على ح�سة من الدخل مبوجب بند تقا�سم االأرباح املن�سو�س عليه يف نظم ال�سركات الع�سكرية ،قبل
احت�ساب االأرباح ال�سافية ،اإن وجدت بالطبع .اإىل ذلك ،فاإن ال�سركات الع�سكرية تتالعب على ما يبدو
بقواعد وقوانني امليزانية التي ت�سمح لها برتحيل الفوائ�س من �سنة مالية اإىل اأخرى  -حتى وهي تقوم
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بتحميل اخل�سائر الت�سغيلية على خزانة الدولة  -وذلك من اأجل تكدي�س الودائع يف �سناديقها اخلا�سة
اال�ستن�سابية (جتري مناق�سة هذا االأمر اأدناه).
من الوا�سح اأن ال�سركات الع�سكرية قد واجهت �سعوبات م�ستمرة يف اإ�سافة القيمة يف معظم جماالت
ال�سناعة التحويلية ،لكنها قد حتقق نتائج اأف�سل يف القطاعات اال�ستخراجية التي تتو�سع فيها حاليا .اإذ
وفقًا لبياناتها ،يجري حت�سري قطاع التعدين يف وزارة الدفاع و�سركات جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية
ذات ال�سلة من اأجل اإنتاج ح�سة كبرية من اإجمايل اإنتاج البالد من الرخام والغرانيت ،والذهب،
واملعادن ،واملعادن الثقيلة ،اأو على االأقل ال�سيطرة عليها ،كما يتم تو�سيع ح�ستهم من انتاج الفو�سفات.
املرجح اأن حت�سل الهيئات الع�سكرية
ويجري ذلك جزئيا بغر�س زيادة اإيرادات خزانة الدولة ،لكن من ّ
املعنية اإما على ر�سوم اإدارية اأو ح�سة حمددة من �سايف الدخل� ،سواء تخ�سي�سها ر�سميا اأو التاأكيد
عليها كاأمر واقع .لكن الهيئات الع�سكرية لي�ست الطرف الفاعل الوحيد يف ا ٍّأي من هذه القطاعات (رمبا
با�ستثناء للمعادن الثقيلة) ،و�سيتعني عليها اإخراج ال�سركات اخلا�سة املحلية واالأجنبية التي تهيمن عليها
أي�سا،
حاليا بالقوة .لكن هذا قد يكون باه التكلفة ،من الناحية ال�سيا�سية طب ًعا ومن الناحية املالية ا ً
كما ت�سري اال�ستثمارات الع�سكرية يف قطاعات االإعالم وال�سلب واالإ�سمنت (التي ّ التطرق اإليها يف
24
الف�سل .)5

الودائ المصرفية والصناديق السوداء
خالفا مليزانية الدفاع املودعة لدى البنك املركزي امل�سري ،فاإن وزارة الدفاع ت�سع جز ًءا على االأقل من
دخلها يف جمموعة متنوعة من البنو امل�سرية« ،مليار هنا ون�سف مليار هنا » ،وفقًا مل�سدر يف البنك
املركزي طلب عدم ذكر ا�سمه 25.من املحتمل اأن تدير الودائع هيئة ال�سوؤون املالية يف وزارة الدفاع ،لكن
حتى يف هذه احلالة ،فاإن مدى �سلطتها الفعلية على االأ�سول املالية الع�سكرية غري وا�سح :فهي غري ممثلة
يف جمل�س اإدارة جهة اقت�سادية رئي�سة مثل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنيةً ،
مثال ،كما اأنها ال متتلك
االأ�سهم التي متلكها وزارة الدفاع يف �سركات مثل «ال وة للبرتول» 26.بالفعل ،فاإن الهيئات التابعة لوزارة
الدفاع مثل جهاز م�سروعات اخلدمة الوطنية خمولة مبوجب القانون بفتح واإدارة ح�ساباتها اخلا�سة يف
بنو جتارية متلكها الدولة ،وتديرها ب�سكل م�ستقل على االأرجح.
وبنف�س االأهمية ،حتتف وزارة الدفاع بجزء كبري من اأموالها يف ودائع بالدوالر .ففي اأواخر عام ،2011
على �سبيل املثال ،اأقر�ست البنك املركزي مليار دوالر للم�ساعدة يف دعم اجلنيه امل�سري 27.وي�ستند
و�سولها ال�سهل اإىل مبالغ كبرية من الدوالرات اإىل قانون �ساري املفعول منذ عام  1984على االأقل،
ي�سمح لها ب�سراء «عملة حرة» واالحتفا بها من اأجل متويل وارداتها وا�ستثماراتها وت�سوية م�ستحقات
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املوردين 28.اإىل ذلك ،فاإن اللواء حممود ن�سر ،م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون املالية يف ذلك الوقت ،ب ّرر
يف اأيار/مايو  2013احتفا وزارة الدفاع بالودائع بالعمالت االأجنبية لتكون و�سيلة مل�ساعدة ال�سلطات
املدنية على معاجلة «حاالت الطوار » .ووفقًا للمقال نف�سه الذي زعم اأنه ي�ست�سهد بن�سر مبا�سرة ،ك�سف
أي�سا اأن وزارة الدفاع كانت قد رف�ست طل ًبا من الرئي�س حممد مر�سي اآنذا للح�سول على قيمة
ن�سر ا ً
ملياري دوالر بالعملة ال�سعبة مل�ساعدة احلكومة يف التعامل مع تفاقم النق�س يف الكهرباء والوقود و�سلع
اأ�سا�سية اأخرى 29.وكما ا�ستكى اأحد كبار امل�سرفيني ،فاإن هذا االمتياز اخلا�س جعل املوؤ�س�سة الع�سكرية
30
«دولة داخل الدولة ،مع اإمداداتها اخلا�سة من العملة ال�سعبة».
أي�سا وزارة الدفاع وهيئات ع�سكرية اأخرى ب�سناديق خا�سة تودع فيها فوائ�س امليزانية مقومة
حتتف ا ً
باجلنيه امل�سري الأنها جزء من امليزانيات الر�سمية ،وهو ما تفعله هيئات حكومية مدنية كثرية .وقد جرى
اإن�ساء �سناديق خا�سة من خالل �سل�سلة من املرا�سيم الرئا�سية التي �سدرت ابتدا ًء من �سبعينيات القرن
املا�سي ،وهي معروفة با�سم «ال�سناديق ال�سوداء»� ،سيئة ال�سمعة .وقد اأتاح ذلك حافزا مف�س ًدا للموؤ�س�سات
العامة لتحميل تكاليف ا�ستثمار راأ�س املال وخ�سائر الت�سغيل خلزانة الدولة ،فيما ُتظهر فوائ�س �سافية يف
ميزانياتها (التي ُ�سمح لها بو�سعها يف �سناديق خا�سة وترحيلها من �سنة مالية اإىل اأخرى) .وقد ك�سف
الن�سر النادر للح�سابات ال�سنوية للهيئة القومية لالإنتاج احلربي يف وزارة االإنتاج احلربي وعدد قليل من
هيئات القوات امل�سلحة االأخرى يف عام  2011اأنها ا ّتبعت نف�س املمار�سة.
وكما ك�سف نزار مانيك وجرميي هودج يف مقال مميز من ال�سحافة اال�ستق�سائية ،تو�سع ال�سناديق
اخلا�سة يف البنك املركزي ،لكن ال يتمع البنك املركزي وال وزارة املالية وال اجلهاز املركزي للمحا�سبات
باأي �سلطة رقابية اأو تنظيمية عليها 31.ووفقًا لعبد اخلالق فاروق� ،سابط ال�سرطة ال�سابق يف االإدارة
املالية الذي انقلب اإىل اإف�ساء املخالفات ،كان هنا � 600سندوق خا�س (حتتوي على  500مليون جنيه
م�سري) بحلول  ،2000-2001وارتفع العدد اإىل  1045بحلول عام  2003.32يف عام  ،2012اأعطى اللواء
ن�سر رقم � 7000سندوق فيها  35،5مليار جنيه (ما يقارب  6مليارات دوالر عندها) من الودائع ،يف
حني ق ّدر مانيك وهودج اأن ال�سناديق اخلا�سة كانت حتتف بعد عامني مبا يعادل  9،4مليارات دوالر
على االأقل 33.ال ميكن حتديد ح�سة املوؤ�س�سة الع�سكرية بثقة ،لكن مانيك وهودج زعما اأن �سناديق خا�سة
تبلغ قيمتها حوايل  4،9مليارات دوالر يف ال�سنة املالية  2010-2011تخ�س هيئات اقت�سادية حكومية لها
عالقات وثيقة باملوؤ�س�سة الع�سكرية ،مثل هيئة قناة ال�سوي�س ،و�سركة البرتول امل�سرية العامة ،والهيئة
34
العربية للت�سنيع.
يف اأيار/مايو  ،2017اأكّد اللواء �سفوت النحا�س ،ع�سو جلنة االإ�سالح االإداري التي جرى ت�سكيلها موؤخ ًرا،
مو�سحا اأن «تلك ال�سناديق لي�ست
اأن ال�سناديق اخلا�سة ال تزال تفتقر اإىل الهياكل التنظيمية والقوانني،
ً
�سوى �سركة تابعة للجهة ] يف الدولة[ التي متتلك ال�سندوق» 35.بهذا الكالم ،كان يردد عن غري ق�سد
كالم العا ال�سيا�سي والع�سو املوؤ�س�س للحزب اال�سرتاكي الدميقراطي امل�سري ،الراحل �سامر �سليمان،
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الذي كان قد و�سف يف عام  2011حتول موؤ�س�سات الدولة يف عهد مبار اإىل «اإقطاعيات مالية م�ستقلة
ذاتيا» 36.اأما كيفية ا�ستخدام ال�سناديق اخلا�سة باملوؤ�س�سة الع�سكرية ،فهذا يبقى حمل تكهنات ،ولكن،
كما اأو�سح تقرير اأ�سدرته منظمة ال�سفافية الدولية لعام  2018حول اآليات متويل االأمن يف نيجرييا ،فاإن
االأموال اال�ستن�سابية من هذا النوع قد تتجاوز اأجزاء كبرية من ميزانية الدفاع الوطني العادية ،اإن
37
تكن تزيد عنها بالكامل.
اإ�سافة اإىل ذلك ،قد تتحكم وزارة الدفاع باالأموال التي تتح�سل خارج ال�سناديق ال�سوداء .ففي �سباط /
فرباير  ،2015اأظهرت حمادثة م�س ّربة بني ال�سي�سي وم�ساعده اللواء عبا�س كامل اأن الرئي�س يعتزم اإيداع
 10مليارات دوالر من امل�ساعدات من دول اخلليج يف ح�ساب وزارة الدفاع 38.لي�س من الوا�سح ما اإذا كان
التربع اخلليجي قد ذهب اإىل ح�سابها العام اأو اإىل �سندوق خا�س منف�سل ،غري اأن املوؤكد هو اأن وزارة
39
الدفاع هي اإحدى هيئات الدولة املرخ�س لها بتلقي التربعات االأجنبية يف �سناديقها اخلا�سة.
وبالقدر نف�سه ،يرجح اأن يكون قد اإعفاء الهيئات الع�سكرية من قرار حكومي �سدر يف عام  2013بتحويل
خا�سا بقيمة  38،6مليار جنيه (حوايل  5،7مليارات دوالر) اإىل ح�ساب موحد يف البنك
� 6061سندوقًا ًّ
املركزي .كما يحتمل اأن يكون قد جرى اإعفاء الهيئات الع�سكرية مرة اأخرى تلقائيا من املر�سوم الالحق
ال�سادر عن ال�سي�سي يف متوز/يوليو  2014والذي ا�سرتط على «الهيئات العامة والقومية واالقت�سادية
40
واخلدمية» التي لديها �سناديق خا�سة اأن ت�سهم بن�سبة  10يف املئة من دخلها ال�سنوي يف ميزانية الدولة.
ويف وقت الحق جرى رفع امل�ساهمة االإلزامية اإىل  25يف املئة يف قانون املوازنة لعام  ،2016ولكونها كيانًا
من قطاع االأعمال العام فاإن الهيئة القومية لالإنتاج احلربي من املفرت�س اأن تكون خا�سعة للقانون ،ولكن
ّ اإعفاوؤها ب�سكل �سريح 41.اإن انخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري يف هذه االأثناء كان من �ساأنه اأن يقلل ب�سكل
كبري من قيمة ال�سناديق اخلا�سة بالدوالر ،وبالتايل فمن املرجح اأن يكون اإعفاء املوؤ�س�سة الع�سكرية من
تقد م�ساهمات مماثلة قد اأدى فقط اإىل تعوي�س جزء من اخل�سارة فح�سب.
ي�سمح الت�سريع ال�ساري منذ عام  1984على االأقل باالقرتا�س الع�سكري من البنو وال�سركات والهيئات
االأخرى ،مبا يف ذلك هيئات اأجنبية ،وباإقرا�س ال�سركات .ويق ّدر املحلل االقت�سادي عبد الفتاح برايز
اأن وزارة الدفاع حت�سل يف الواقع على قرو�س من هذا النوع حتى نهاية عام  ،2015و تتناف�س مع
القطاع اخلا�س يف احل�سول على قرو�س 42.ولكن هذا بد أا يتغري ،كما ُي�ستدل من ا�ستمال الهيئات
الع�سكرية ل�سركات ال�سلب منذ ذلك الوقت .كما ا�ستثمرت وزارة الدفاع راأ�س املال من كيانات حكومية
يف م�ساريع تديرها الوزارة ،ومن االأمثلة املهمة على ذلك اال�ستثمار من قبل الهيئة القومية للتاأمني
43
االجتماعي واملعا�سات التقاعدية يف خطة تو�سكى ال�ست�سالح االأرا�سي التي تديرها وزارة الدفاع.
أي�سا اأن ال�سركات التي متتلك املوؤ�س�سة الع�سكرية ح�سة جتارية فيها ا�ستفادت من الو�سول
ومن املعروف ا ً
التف�سيلي اإىل القرو�س .ويف بحث ملوؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،ت�سري �سانا مار�سال اإىل مثال �سركة
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تابعة ل�سركة «ال وة للبرتول» التي متلك فيها وزارة الدفاع ح�سة مبا�سرة والتي متكنت من اقرتا�س
 20مليون دوالر من البنك الوطني امل�سري يف عام  :2014فبعد اأن كانت ال�سركة التابعة تقوم باأعمال
جتارية �سغرية فح�سب مع الدولة �سابقًا ،فقد فازت ب�سرعة بامتيازين رئي�سني44.ولعل الرغبة يف احلفا
على الدعم امل�سريف ل�سركات متلكها الدولة وذات االأداء ال�سعيف ،مبا يف ذلك ال�سركات ذات الروابط
الع�سكرية ،قد ت�ساعد يف تو�سيح معار�سة وزير الدفاع عندها طنطاوي للخ�سخ�سة املقرتحة لبنك
القاهرة يف عام  2004.45وال تزال هذه م�سكلة ،كما اأظهرت حالة ال�سركة الوطنية للنقل البحري ،وهي
اإحدى ال�سركات التابعة لوزارة الدفاع ،والتي اكت�ساف أانّها راكمت ديونًا كبرية يف ال�سنوات التي امت ّدت
46
حتى عام .2016

محاسبة بدون تدقيق
يذكر املتحدثون الر�سميون با�سم القوات امل�سلحة وكبار م�سوؤويل ال�سناعة احلربية بانتظام اأن ال�سركات
الع�سكرية «�سواء كانت زراعية اأو خدمية اأو �سناعية اأو غري ذلك ،تخ�سع لل�سرائب واملراقبة من قبل
اجلهاز املركزي للمحا�سبات ،مثل اأي �سركة اأخرى يف م�سر» 47.ولكن اأحمد ال�سيد النجار ،الذي كان يف
حينه اقت�ساديا كب ًريا يف مركز االأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية اململو للدولة ،اأجاب بدون
أي�سا اأن النتيجة املنطقية لقيام
متاما مع احلقيقة» .واأ�ساف اإىل ذلك ا ً
مواربة اأن هذه املزاعم «تتعار�س ً
48
كل وزارة حكومية باإدارة اأن�سطتها االقت�سادية اخلا�سة هو تفكيك الدولة واإيقاع ظلم بال�سعب امل�سري.
كان ذلك يف عام  ،2012لكن يتغري الكثري منذ ذلك احلني .ب�سكل عام ،يرتكب م�سوؤولو قطاع الدفاع
خلط احل�سابات  -اأي تت ّبع التدفقات الداخلة واخلارجة من االأموال وموازنة القوائم املالية يف نهاية كل
فرتة حما�سبية  -مع التدقيق  -اأي التحقق االأك تطل ًبا من البيانات املالية الأغرا�س حتديد جماالت
املخاطر املالية وتقييم ال�سوابط والعمليات وتدفقات املعلومات ،وبالتايل الكفاءة ال�ساملة لالإدارة
وغريها من النظم .فيتم اإجراء احل�سابات داخليا ،يف حني يتم بالعادة اإجراء التدقيق بوا�سطة جهات
خارج الهيئات قيد التحقيق وم�ستقلة عنها ،ولكن لي�س هذا هو احلال يف املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�سرية.
مت�سك الهيئات الع�سكرية ح�سب االأ�سول دفاترها املالية  -كما تفعل وزارة الدفاع مع القوات امل�سلحة
وهيئات تابعة اأخرى -لكن ال يبدو اأنها تخ�سع ملا ميكن اعتباره تدقيقًا ً
كامال .واإنه من املُ�س َتبعد اأك
كذلك اأن يقوم اجلهاز املركزي للمحا�سبات ،اأو اأي هيئة حكومية اأخرى متخ�س�سة ،باأي دور جلهة تقييم
قدرة الهيئات الع�سكرية التي تقوم بن�ساطات اقت�سادية على حتقيق اأهدافها االأدائية ،وحل امل�سكالت،
وتغيري العمليات اأو اإعادة ت�سميمها لتح�سني النتائج .وما يخلق املزيد من العرقلة اأمام اإجراء تقييم
اأك فعالية لالأداء هو غياب ال�سفافية ً
ربطا مبا اإذا كانت ال�سركات التي اال�ستحواذ عليها اأو تاأ�سي�سها
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موؤخ ًرا تعترب ا ً
أ�سوال اأم نفقات يف الك�سوفات الع�سكرية ،وما اإذا كانت هذه االأخرية ُتظهر امل�ستحقات
على اأنها ديون اأو على اأنها م�ستحقات متاأخرة ،والتي ميكن ترحيلها من �سنة مالية اإىل اأخرى .يبدو اأن
هذه هي طريقة املحا�سبة لدى �سركات وزارة االإنتاج احلربي ،على االأقل ،ما ي�ساعد على تف�سري تكبدها
أي�سا و�سيلة
اخل�سائر الرتاكمية الكبرية .كما اأن تاأجيل الدفع للمقاولني املدنيني الأجل غري م�سمى هو ا ً
الإظهار امل�ساريع التي تديرها الهيئات الع�سكرية على اأنها ناجعة ومربحة ،كما اأظهرت ق�سية �سركة
«اأمال للمقاوالت» يف اأغ�سط�س/اآب  ،2019والتي ادعى مالكها اأنها ت�ستحق  225مليون جنيه م�سري
مقابل اأعمال بناء قامت بها ل�سالح وزارة الدفاع.
يبدو اأن وزارة الدفاع قد اأدارت ح�سابات جميع الهيئات التابعة لها حتى مطلع القرن احلايل تقري ًبا .ولكن
مع ت�سارع امل�ساركة الع�سكرية يف االقت�ساد املدين اآنذا  ،فقد جرى اإن�ساء مكتب خا�س لوزارة املالية
يف وزارة الدفاع ملراجعة دفاتر ال�سركات والهيئات التابعة للوزارة وللقوات امل�سلحة املنخرطة يف جمال
االإنتاج غري احلربي واالأ�سغال العامة 49.ولكن ،وفقًا مل�سدر ّ
مطلع ،فاإن املكتب اخلا�س يبلّغ بب�ساطة عن
اإجمايل النفقات واالإيرادات ،ما ي�سري اإىل اأن مهمته الرئي�سة هي باالأحرى موازنة الدفاتر ولي�س اإجراء
عمليات تدقيق تف�سيلية 50.أا ّيد هذا التف�سري �سمري ر�سوان ،وزير املالية املوؤقت يف عام  ،2011الذي
ا�ستكى من اأن وزارته لي�س يف م�ستطاعها اأك من تتبع خم�س�سات االأموال العامة للهيئات احلكومية
واالإبالغ عن االإنفاق الفعلي ،لكنها تفتقر اإىل التفا�سيل وال ميكنها تقييم ذلك االإنفاق .والهيئات املتعلقة
51
بالدفاع تخ�سع لرقابة اأقل حتى من ذلك.
وباملثل ،قد تقوم وزارة االإنتاج احلربي مب�سك الدفاتر من خالل ق�سم املحا�سبة اخلا�س بها ،ولكن حقيقة
مقعدا يف جمل�س اإدارة الهيئة القومية لالإنتاج احلربي
اأن رئي�س هيئة ال�سوؤون املالية يف وزارة الدفاع يحتل ً
أي�سا للمراجعة من
التي تتبع الوزارة ،ت�سري اإىل اأن ميزانية الهيئة القومية وعملياتها املالية قد تخ�سع ا ً
قبل نف�س مكتب وزارة املالية يف وزارة الدفاع 52.لكن رئي�س «قطاع املوازنة العامة للدولة» يف وزارة املالية،
أي�سا ع�سو يف جمل�س االإدارة ،ما ي�سري اإىل م�ستوى اإ�سايف
وهو لواء متقاعد من القوات امل�سلحة ،هو ا ً
الع�سار من
من االنخراط .ويف اأي حال ،هذا على ما يبدو ،مكّن وزير االإنتاج احلربي اللواء حممد ّ
اال ّدعاء ا ّأن ميزانية وزارته تخ�سع للتدقيق «حتت اإ�سراف وزارة املالية»( 53.ويف مقابل ذلك ،فاإن الهيئة
العربية للت�سنيع ال تاأتي ر�سميا �سمن نطاق اأي
هيئة تدقيق ،كونها حتتف مبكانة منظمة دولية
وبالتايل ال حتكمها اإال لوائحها الداخلية ،مع اأنها
تمس الهي ات العسكرية
قد ت�سمح بعمليات تفتي�س من قبل اجلهاز املركزي
س األصول دفاترها المالية
للمحا�سبات على اأ�سا�س اختياري.)54
لكن ال يبدو أنها تخض لما

مهما كانت مزايا اأو عيوب منط املحا�سبة هذا،
فاإنه ال يرقى اإىل م�ستوى التدقيق ،ناهيك عن

يمكن اعتبار تدقيقا كامال.
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التدقيق امل�ستقل .ي ّدعي م�سوؤولو الدفاع خالف ذلك .على �سبيل املثال ،يف اآذار/مار�س � ،2012سرح
م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون املالية اللواء ن�سر «اأننا نخ�سع للجهاز املركزي للمحا�سبات ...الذي يوفد
و�سوحا اأ�سمل يف عام 2015
مئات اللجان الرقابية �سنويا» 55.وق ّدم م�سدر ع�سكري يك�سف عن ا�سمه
ً
بقوله اإن اجلهاز املركزي للمحا�سبات قد راجع االأن�سطة االقت�سادية الع�سكرية املتعلقة بتوفري «اخلدمات
الع�سار الحقًا ،واأ�ساف اأن �سركات وزارة االإنتاج احلربي
العامة» على وجه التحديد ،وذلك ما اأكّده ّ
56
دفعت ال�سرائب ،ور�سوم اجلمار  ،وم�ساهمات التاأمني االجتماعي عن اإنتاجها لالأ�سواق املدنية .لي�س
وا�سح ًا كيف يتم التحقق من التمايز بني جمايل االإنتاج الع�سكري واملدين يف الوزارة اأو احلفا عليه،
على فر�س اأنه يتم االلتزام بالتمايز اأ�س ًال .وباملثل ،فاإنه من املرجح اأن ت�ستفيد املعدات واملواد التي ّ
احل�سول عليها لالإنتاج من احليز الوا�سع من االإعفاءات ال�سريبية واجلمركية التي تتمتع بها املوؤ�س�سة
الع�سكرية ،بغ�س النظر عما اإذا كان ا�ستعمالها النهائي ع�سكريا اأو مدنيا.
يبدو اأن هذا التمايز �سمح للجهاز املركزي للمحا�سبات ،الذي ال يتمتع ب�سلطة على اجلهات املرتبطة
بالدفاع ،بنافذة حمدودة على االقت�ساد الع�سكري الر�سمي .ويف حديث له يف اأوائل عام  ،2014اأعطى رئي�س
اجلهاز ه�سام جنينة ال�سركات الع�سكرية «�سهادة ال�سالمة ال�سحية» .لكن دعوته بعد ذلك بعامني اإىل
«ثورة ت�سريعية» لتمكني هيئات التدقيق احلكومية جعلته يف �سراع مع ال�سي�سي ،فقامت جلنة ع ّينها ال�سي�سي
للتحقيق يف اأقوال جنينة باتهامه با�ستخدام «بيانات غري �سحيحة وغري دقيقة ،وتعري�س ال�سالم العام
للخطر واإ�سعاف احرتام الدولة والثقة يف موؤ�س�ساتها» ،و عزل جنينة من من�سبه يف اآذار /مار�س 2016.57

تو يف التدقيق كسال
منذ ذلك احلني ،جرى حجب اجلهاز املركزي للمحا�سبات ب�سكل كامل من قبل هيئة الرقابة االإدارية التي
كان رئي�سها ال�سابط ال�سابق يف القوات امل�سلحة اللواء حممد عرفان جمال الدين ،الذي قاد التحقيق
مع جنينة 58.اإن �سالحية هيئة الرقابة االإدارية ،التي اأ�س�سها الرئي�س اآنذا جمال عبد النا�سر يف عام
 1958ورفع م�ستواها يف القانون  54لعام  ،1964هي مكافحة الف�ساد يف اأي هيئة حكومية اأو �سركة خا�سة
تعمل يف االأ�سغال العامة .ولعقود من الزمن ،ا�ستبعد نطاق اخت�سا�سها قطاع الدفاع ب�سكل فعلي ،لكن
يف عام � ،2017سادق ال�سي�سي على القانون املعدل  207الذي جعل هذا اال�ستبعاد ر�سميا من خالل ق�سر
متبق باأن اأي هيئة
نطاق الهيئة على وجه التحديد على الهيئات املدنية 59.اأزال هذا االإجراء اآخر ادعاء ٍّ
مرتبطة بالدفاع (فيما عدا �سركاتها يف القطاع العام) تخ�سع ملراجعة خارجية للح�سابات من قبل اأي
هيئة حكومية.
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وبف�سل �سالحياتها يف التحقيق الق�سائي ،فاإن هيئة الرقابة االإدارية هي اأقوى هيئة تدقيق يف م�سر،
وقد ا�ستخدمها الروؤ�ساء املتعاقبون ملعاقبة املعار�سني و�سبط املوالني .وباملثل ،ا�ستخدم ال�سي�سي الهيئة
أكيدا اللتزامه العلني بالق�ساء على الف�ساد مع
لتكون ،كما اأ�سماه �سحايف م�سري« ،ذراعه ال�ساربة» ،تا ً
�سمان الطاعة 60.ويف ني�سان/اأبريل  ،2015قام ال�سي�سي باإقالة اللواء حممد عمر وهبي هيبة بعد مرور
عامني ون�سف العام على تروؤ�سه الهيئة فقط (بد ًال من ال�سنوات االأربع املعتادة) ،ليحل مكانه عرفان،
زميل ال�سي�سي خريج الكلية احلربية يف عام 1977.61
أي�سا العديد
تراأ�س هيئة الرقابة االإدارية �سباط ُمعارين من القوات امل�سلحة على الدوام ،وهم يقودون ا ً
من اأق�سامها العملياتية وفروعها املناطقية وعددها  29.62وكان القانون  112لعام  1983يعك�س مدى هذا
االخرتاق من خالل اإن�ساء جدول لتحويل جميع الرتب الع�سكرية اإىل الدرجات االإدارية املدنية املعادلة
لها ،وحت ّمل رواتب وبدالت واأقدمية �سباط القوات امل�سلحة الذين نقلهم اإىل الهيئة 63.وح�سب و�سف
املحقق ال�سابق يف الهيئة ،معت�سم فتحي ،يف عام  ،2014فاإن هيئة الرقابة االإدارية «اأقرب اإىل جهاز
خمابرات ،حيث تاأتي الغالبية ال�ساحقة من �سباطها من اجلي�س وال�سرطة ويتمتعون ب�سالحيات وا�سعة
يف اإجراء التحقيقات والتفتي�س واملراقبة» 64.وهذا يجعل هيئة تفتي�س القوات امل�سلحة هي اجلهة الوحيدة
املخولة بالتحقيق يف الف�ساد يف داخل القوات امل�سلحة ،و ُينظر يف الق�سايا على وجه احل�سر من قبل
65
املحكمة الع�سكرية ،ما ي�سمن عدم دخولها اإىل نظام العدالة املدنية حتى يف تهم غري ع�سكرية.
ر�سخ ال�سي�سي هيئة الرقابة االإدارية كاأداة لل�سلطة الرئا�سية 66.ويف عام ،2015
منذ توليه الرئا�سةّ ،
حددها املر�سوم ال�سادر عن رئي�س الوزراء باعتبارها «من الهيئات التي تقت�سي اعتبارات االأمن القومي
�سرية تعاقداتها» 67.ويف ت�سرين االأول/اأكتوبر  ،2017وافق الربملان على اإنهاء ا�ستقاللية الهيئة من خالل
متكني رئي�س اجلمهورية من تعيني وت�سريح رئي�سها ،ومنح رئي�س الهيئة رتبة ومزايا وزير ،واأعفاها من
اأحكام قانون التاأمني االجتماعي الذي يق�سر االأجر الداخل يف ح�ساب املعا�س التقاعدي على  80يف املئة
68
من الراتب االأ�سا�سي النهائي (وبالتايل رفع احلد االأق�سى امل�سموح به اإىل  100يف املئة).
وب�سكل مواز ،علت �سورة هيئة الرقابة االإدارية .فقام عرفان ،الذي جتديد واليته ملدة اأربع �سنوات
اأخرى يف  31اآذار/مار�س  ،2017بتو�سيع حمفظة اأعماله من خالل زيارة م�ساريع البنية التحتية والتح ّد
عن التنمية االقت�سادية الوطنية 69.يف غ�سون ذلك ،فاز املق ّدم م�سطفى ال�سي�سي ،االبن الثاين للرئي�س
الذي نقله من القوات امل�سلحة اإىل هيئة الرقابة االإدارية بعد اأن توىل والده الرئا�سة ،بدعاية غري
عادية مل�سوؤول من رتبة متو�سطة اإذ نُ�سب الف�سل اإليه يف تقد عدة ق�سايا بارزة 70.وقامت و�سائل االإعالم
املوالية للحكومة بتلميع �سورته ،واحتفلت به باعتباره «حامل ال�سعلة» و»الرجل القوي» الذي وجه «�سربة
71
موؤملة اإىل مافيا الف�ساد يف م�سر» ،ما ي�سري اإىل اأنه يجري اإعداده لرئا�سة ال�سلطة يف نهاية املطاف.
بدا موقف عرفان اآمنًا بعد اأن كلف الرئي�س هيئة الرقابة االإدارية بحل نزاعات �سريبية بقيمة 900
مركز كارنيغي للشرق األوسط

387

مليار جنيه يف متوز/يوليو  ،2018لكن عزله املفاج بعد �سهر واحد فقط اأعطى وزنا للتنبوؤات بال�سعود
72
ال�سريع مل�سطفى ال�سي�سي.
رباأ من �سبكات فا�سدة ويل ّمع
من الوا�سح اأن الرئي�س ال�سي�سي قد ا�ستخدم هيئة الرقابة االإدارية ليت ّ
م�سداقيته ،لكنه يوا�سل ا�ستخدامها ب�سكل انتقائي ،و يتعامل مع ال�سلطات اال�ستن�سابية وال�سبابية
التي ُمتكّن الف�ساد املنهجي املنظم يف م�سر .رمبا اأدى انخراط الهيئة يف مراجعة املناق�سات واملزايدات
اخلا�سة باالأ�سغال العامة التي تديرها الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة منذ نهاية عام  2015اإىل تدقيق
اأك �سرامة يف �سروط مرجعية العقود املمنوحة لل�سركات اخلا�سة ،لكنها ال ت�سكل تدقيقًا ذا معنى يف
التمويل والن�ساطات االقت�سادية الع�سكرية .بل يف الواقع ،قد ي�سكل تزامل هيئة الرقابة االإدارية مع الهيئة
الهند�سية و�سيلة لاللتفاف على القواعد والنظم احلكومية ،التي ت�سكل م�سدر اإزعاج لل�سي�سي ،وهو الذي
و ّبخ جهاز الدولة االإداري �سراحة يف  2015وا�سف ًا اإياه «عقبة اأمام تقدم م�سر» 73.اأ�سوة بذلك ،فقد انتقد
م�سي ثال �سنوات على توبيخه اإياه اأنه «يف تقديري ،اإذا كنت
ب�سدة درا�سات اجلدوى ،اإذ �س ّرح بعد ّ
م�سيت فيها ]ا ّأي اتبعتها[ واأخذتها العامل احلا�سم يف حل امل�سائل يف م�سر ،اأنا اأت�سور اأننا كنا �سنحقق
74
فقط  20-25يف املئة مما حققناه».
وعلى حد تعبري ُمف�سي اخلبايا عبد اخلالق فاروق ،يظل قطاع االأمن االأو�سع يف م�سر (الدفاع والداخلية
والعدالة) يتميز «بطابع الغمو�س وانعدام ال�سفافية «حتت ذرائع ودعاوى «اعتبارات االأمن القومي» ما
�سمح بتو�سع «�سرطاين» من الناحيتني التنظيمية االإدارية واملالية االقت�سادية ،وهذا اأدى اإىل اإ�سفاء
75
طبيعة اأخطبوطية وخرائط اإدارية جينية غري مفهومة.
تخلي البرلمان عن واجبه

إن عجز مجل

الشع

ممارسة الرقابة عل

الدفاع أو أي جان

عن

ميزانية

خر من جوان

شؤون الدفاع (وعد ر بته

في ل ) يؤكد ياب مساءلة
المؤسسة العسكرية أما

السلطات المدنية ،لي
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إال.

اإن عجز جمل�س ال�سعب عن ممار�سة الرقابة على
ميزانية الدفاع اأو اأي جانب اآخر من جوانب �سوؤون
الدفاع (وعدم رغبته يف ذلك) يوؤكد غياب م�ساءلة
املوؤ�س�سة الع�سكرية اأمام ال�سلطات املدنية ،لي�س اإال.
لعقود من الزمن ،كان ُي�سمح للربملانيني باملوافقة
على ميزانية الدفاع كبند من �سطر واحد ،دون
احل�سول على بيان تف�سيلي .بعد اإطاحة مبار
�سعى املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة اإىل تقلي�س
حتى هذا احلد االأدنى من ال�سالحيات الربملانية،
من خالل اإ�سدار اإعالن د�ستوري يف حزيران/

يونيو  2012يطالب بتقد ميزانية الدفاع اإىل جمل�س الدفاع الوطني فقط (امل ِّيت �سريريا منذ تاأ�سي�سه
مبوجب د�ستور عام  1971(.76جرى التاأكيد على هذا التقييد يف الد�ستورين املنقحني اللذين متريرهما
عن طريق اال�ستفتاء حتت اإدارتي مر�سي ومن�سور يف عامي  2012و .2014وقام ال�سي�سي من حني اإىل اآخر
بعقد اجتماع للمجل�س منذ توليه الرئا�سة واأن�ساأ اأمانة عامة مقرها يف وزارة الدفاع جلعل اأعماله روتينية
77
يف متوز/يوليو  ،2014ولكن لي�س من الوا�سح اأن املجل�س قد راجع ميزانية الدفاع قط.
على اأي حال ،كانت املعار�سة نادرة يف جمل�س ال�سعب اخلانع �سيا�سيا .وحقيقة اأن املحاولة التي قام بها
النائب علوي حاف لك�سف الف�ساد يف امل�سرتيات الدفاعية يف عام  1988ال تزال ُتذكر اليوم ،تو�سح
بحد ذاتها كم كانت حماولته ا�ستثنائية .وقد اأدت جهوده اأخ ًريا اإىل ا�ستجواب يف عام  ،1990ولكن حتى
عاما ،فاإن اأمين نور ،الع�سو
هذا اال�ستجواب جرى �سطبه الحقًا من ال�سجل الربملاين 78.وبعد ع�سرين ً
ال�سابق يف الربملان الذي خا�س االنتخابات الرئا�سية عام � 2005سد مبار دون جناح ،ا�ستفاد من ثورة
عام  2011ملعار�سة م�سودة «وثيقة املباد » فوق الد�ستورية التي اقرتحها املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة
احلاكم .فبحجة اأن هذا يجعل «الوطن هبة للجي�س» ،رف�س العودة «لزمن ’املناطق ال�سوداء‘ فى املوازنة
أي�سا ب اأن «تخت�س جلنة برملانية بعينها مبناق�سة
العامة ،حيث ال رقابة وال مراجعة وال ح�ساب» .كما طالب ا ً
’اجلزء الع�سكري‘  ،فى موازنة القوات امل�سلحة» ،مبا يف ذلك «النفقات اخلا�سة بالت�سليح ،وال�سناعات
احلربية ،وما يدور فى هذا االإطار من نفقات ،بعيد ًا عن ال�سركات الربحية ،وم�سانع االإ�سمنت وال�سيارات
والغ�ساالت و�سركات املياه املعدنية ،وم�ساريع اخلدمة الوطنية ،وغريها مما ينبغى اأن يخ�سع للقواعد
العامة دون غريها» .واأ�ساف نور حمذ ًرا من اأن «يتحول اجلي�س اإىل دولة داخل الدولة ،وي�سبح هنا
79
وطن للجي�س بد ًال من اأن يكون لدينا جي�س للوطن».
ت�س ّدت املوؤ�س�سة الع�سكرية لذلك .ففي اآذار/مار�س  ،2012اأ�سر م�ساعد وزير الدفاع وع�سو املجل�س
االأعلى للقوات امل�سلحة اللواء خمتار املال على اأن ميزانية الدفاع �ستظل معفية من الرقابة الربملانية.
وبعد �سهر ،قال م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون الد�ستورية والقانونية وع�سو املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة
اللواء ممدوح �ساهني اإن ميزانية الدفاع «يف الفرتة املا�سية ،كانت خا�سعة لقوانني معينة لي�ست مذكورة
يف الد�ستور» .وعلّق على اقرتاح تعديالت د�ستورية تعفي جمال الدفاع من املناق�سة يف الربملان ،با ّأن «هذا
بكل ب�ساطة تاأكيد واقع كان قائ ًما لفرتة طويلة .ما هي امل�سكلة يف ذلك..؟» 81كما قام زميلهما اللواء
حممود ن�سر ،م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون املالية ،بالتباهي علنًا بعد مرور عام على اأنه عرقل اجلهود
التي بذلها االإخوان امل�سلمون واالإ�سالميون املتحالفون مع حزب النور الإخ�ساع ميزانية الدفاع (وجهاز
82
م�سروعات اخلدمة الوطنية) للتدقيق الربملاين.
80

على الرغم من هذه االعرتا�سات ،جرى تقد بع�س التف�سيل العام للغاية مليزانية الدفاع يف �سابقة هي
االأوىل من نوعها اإىل جمل�س ال�سورى يف ني�سان/اأبريل  .2013وكان هذا قبل ثالثة اأ�سهر من حل املجل�س
باأمر من املحكمة خالل الفرتة الوجيزة من اإدارة مر�سي 83.لكن اال�ستثناء يفعل اإال تثبيت القاعدة.
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ففي ني�سان/اأبريل  ،2012وافق الربملان الذي تهيمن عليه جماعة االإخوان امل�سلمني على املر�سوم الذي
اأ�سدره رئي�س املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة طنطاوي يف اأيار/مايو  ،2011والذي خ ّول وزارة الدفاع
اأن تقرر يف ما يتوجب لناحية مقا�ساة �سباط القوات امل�سلحة املتهمني باملكا�سب غري امل�سروعة يف
املحاكم املدنية اأو الع�سكرية 84.ويف ت�سرين االأول/
اأكتوبر ،2017وافق الربملان على م�سروع القانون
الشع الخنوع
أصبح مجل
 207الذي يق�سر ب�سكل �سريح التدقيق من قبل
تاريخيا متواط ا بشكل علني هيئة الرقابة االإدارية على الهيئات املدنية وحدها،
م المؤسسة العسكرية .ما و�سع الهيئات الع�سكرية خارج �سالحيتها ب�سكل
قانوين للمرة االأوىل على االإطالق.
اأ�سبح جمل�س ال�سعب اخلنوع تاريخيا متواط ًئا ب�سكل علني مع املوؤ�س�سة الع�سكرية .ولقد ح�سل �سباط
مقعدا برملانيا يف انتخابات عام ،2015
متقاعدون من القوات امل�سلحة اأو ال�سرطة اأو االأمن على ً 84
أييدا معلنًا
ان�سم ما ال يقل عن  17منهم اإىل جلنة الدفاع واالأمن القومي 85.وقد �سمن هذا احل�سور تا ً
للهيئات االقت�سادية الع�سكرية يف جمل�س ال�سعب ،عل ًما اأن هذا الدعم يكن مو�سع �سك قط يف يوم
من االأيام .وعند �سوؤالهم يف ت�سرين االأول/اأكتوبر ً ،2016
مثال ،عن ولوج وزارة االإنتاج احلربي جمال
الت�سنيع الطبي ،اأ�ساد العديد من النواب بهذا االأمر باعتباره «�سمانًا للجودة» .ودعا نائب اآخر وزارة
الدفاع اإىل االإ�سراف على القطاع ال�سحي يف م�سر بالكامل ،بحجة اأن «اأي حاجة فيها اجلي�س اأ�سمن
جناحها  ،»100%موؤك ًّدا اأنّه «لو اجلي�س اأ�سرف على قطاع ال�سحة هيطلع ف�ساد بن�سبة  ] 90%يف القطاع
احلايل[ » .كما اأ�ساف ،للمزيد من التاأكيد ،اأنّه «لو اجلي�س م�سك البلد هنبقى زي اأوروبا خالل �سنة من
دلوقت ]االآن[ » 86.ونائب اآخر كان قد اأق ّر اأن ا�ستخدام املجندين للعمل يف ال�سركات الع�سكرية منحها
تو�سع ال�سركات الع�سكرية امل�ستمر على اأ�سا�س اأنها
ميزة تناف�سية على القطاع اخلا�س ،قد اأ ّيد ،مع ذلكّ ،
87
متالأ «فراغً ا اقت�ساديا لتوفري ال�سلع التي ال ت�ستطيع الدولة توفريها».
وقد اأظهرت م�سادة يف اأثناء نقا�س يف  25متوز/يوليو  2016عالقة الربملان باملوؤ�س�سة الع�سكرية بو�سوح.
املطروح كان اقرتاح لزيادة املعا�سات الع�سكرية التقاعدية التي يتم حتميلها للميزانية العامة .ففي
كلمته اأمام ممثل وزارة الدفاع الذي ح�سر اجلل�سة ،اعرت�س رئي�س اللجنة الربملانية حلقوق االإن�سان
(وابن �سقيق الرئي�س الراحل) حممد اأنور ال�سادات معت ًربا «اأننا م�س مطلعني على املرتب االأ�سا�سى وال
نظام االأجور وده اللي م�س خملينا عارفني نطلب زيادة» .واأ�ساف ال�سادات اأن امل�سكلة هي عدم معرفة
االأجور ومعا�سات التقاعد املمنوحة من املوازنة (العامة) اإىل ال�سباط الذين «يتقلدون االآن منا�سب
مدنية �سواء وزراء اأو حمافظني اأو روؤ�ساء مدن اأو هيئات اأو �سركات» 88.هنا اأ�سكت رئي�س جمل�س النواب
ال�سادات بالقوة ،وقد ُج ّرد هذا االأخري من مقعده الربملاين بعد ب�سعة اأ�سهر من هذه احلادثة 89.واأثار
رئي�س جمل�س النواب ذاته موجة ا�ستنكار عاملية وجيزة يف ت�سرين االأول/اأكتوبر  2019بعدما �س ّبه طموح
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ال�سي�سي التنموي بطموح اأملانيا النازية ،قائ ًال باأن «هتلر كانت له اأخطاوؤه ،ولكن ما �سمح له بالتمدد �سرقًا
90
وغرب ًا ،هو انه و�سع بنية حتتية قوية».
ا ّإن التخلي الربملاين ميكّن االقت�ساد الع�سكري بطرق مهمة .على �سبيل املثال ،حكمت جلنة اخلطة
واملوازنة باأنها ال ت�ستطيع مراجعة ميزانيات م�ساريع عمالقة ُتديرها الهيئات الع�سكرية .واأخرب ع�سو
جمل�س النواب يا�سر عمر ال�سحافية اال�ستق�سائية بي�سان ك�ساب «اأن ما ينطبق على موازنة القوات
امل�سلحة من قواعد ينطبق على موازنة �سركة العا�سمة االإدارية» 91.وقد ب ّرر هذه احلالة حتديد ًا على
واحدا من موازنة الدولة» ،وهو اأمر مغلوط الأن احلكومة قدمت بع�س التمويل
اأ�سا�س اأنها «ال تاأخذ ملي ًما ً
االأويل ،كما اأنه اأمر م�س ِّلل الأن هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة وهيئات مدنية اأخرى �سالعة تتلقى يف
الواقع ً
متويال عاما ر�سميا ،واإن كان ذلك مبوجب ميزانية الهيئات العامة املنف�سلة عن ميزانية الدولة.
وكان م�سوؤولون اآخرون ،من �سمنهم ال�سي�سي والناطق باإ�سم ال�سركة التي تدير م�سروع العا�سمة االإدارية،
قد اأ�سافوا التربيرات االأخرى التي تفيد باأن تطويرها قد ُم ِّول فقط من عائدات مبيعات االأرا�سي .وكان
جمل�س النواب قد �سمح �سمنيا بهذا النقل ال�سامل حلقوق االنتفاع على اأرا�سي الدولة واأ�سولها والعائدات
منها اإىل جهات موؤ�س�ساتية فاعلة تخطى بامتيازات .كما اأنها امتنعت عن طلب تو�سيحات حينما اعرتف
ال�سي�سي با�ستخدام املال العام لبناء ق�سور رئا�سية متعددة يف نواحي البالد يف اأيلول�/سبتمرب 2019
92
وتعهد ببناء اأخرى ،مدع ًيا «باأن هذه لي�ست يل .ال �سيء الأجلي ..هذه من اأجل م�سر».

أجور ا فالت من العقاب
لقد غر�ست القوات امل�سلحة بداأب �سورة من النزاهة واال�ستقامة املالية ،وبنجاح غال ًبا كما يوؤكد متلّق
اأع�ساء الربملان املذكور اأعاله .يتناق�س هذا مع الت�سور ال�سائد باأن الف�ساد يتف�سى لدى نظرياتها املدنية،
�سواء يف القطاع اخلا�س اأو العام ،وهذا الت�سور ير ّوج له الع�سكريون ب�سكل غري ر�سمي ولكن ن�سيط .كانت
اأمور مثل �سوء اإدارة اأ�سول الدولة واملوارد الوطنية ،والف�ساد ال�سريح ،هي من ال�سمات البنيوية لالقت�ساد
امل�سري منذ قيام القوات امل�سلحة بتاأ�سي�س اجلمهورية ،و يكن �سذوذً ا .وباإعادة �سياغة تقييم املحلل
توم دي وال للف�ساد يف اأوكرانيا ،فاإن امل�سكلة لي�ست يف اأن الدولة التي تعمل ب�سكل جيد قد تعر�ست ل َعيب
ب�سبب بع�س املمار�سات غري القانونية ،بل هي يف اأن تلك املمار�سات الفا�سدة ت�سكّل القواعد التي تدار
بها الدولة 93.لكن الفكرة القائلة اإن املوؤ�س�سة الع�سكرية متكنت من البقاء َم ً
عقال للنزاهة و�سط بحر من
الف�ساد لعقود من الزمن لي�ست مقنعة وال توؤكدها احلقائق .بل اإن االأدلة ال�سردية والروايات الداخلية
وانك�ساف الف�سائح من االأنواع املذكورة اأدناه ت�سري اإىل ف�ساد منطي ووا�سع النطاق ،على االأقل داخل
تلك االأجزاء من قطاع الدفاع املعنية بامل�سرتيات والتموين ،وترخي�س االأعمال املدنية من جميع االأنواع،
واملقاوالت واخلدمات العامة.
مركز كارنيغي للشرق األوسط

391

لقد ح ّدد ال�سي�سي يف العلن ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،الف�ساد على اأنه ي�سكل حتد ًيا كب ًريا ،م�س ًريا اإىل اأن مكافحته
وجهدا كبريين 94.وقد اأدر عالو ًة على ذلك اأن هذا يوؤثر على موؤ�س�سات الدولة الكربى .على
تتطلب وق ًتا ً
�سبيل املثال ،فهو اعرتف مل�سوؤول كبري يف وزارة اخلارجية االأمريكية ا�ست�سهد به ال�سحايف بيرت هي�سلر
باأنه غري قادر على معاجلة الف�ساد يف ال�سرطة الأنها «مافيا من مليون رجل» 95.لكن م�سو ًؤوال اأمريكيا اآخر
رفيع امل�ستوى ،عمل �سابقًا يف اإدارة العالقة الر�سمية الثنائية مع وزارة الدفاع امل�سرية ،يقول اإن هذا
أي�سا ل�سالح ال�سي�سي ،اإذ اإنه «كمدير �سابق للمخابرات احلربية ،على دراية تامة باالقت�ساد
االأمر يعمل ا ً
الع�سكري بكل اأبعاده ] . . .و[ يعرف مكان دفن اجلثث املجازية» 96.ووفقًا ملنظمة ال�سفافية الدولية ،فاإن
خطر الف�ساد ازداد �سو ًءا يف الواقع منذ توليه الرئا�سة� :سجلت م�سر با�ستمرار بني  32/100و37/100
97
على موؤ�سر اإدرا الف�ساد ال�سامل لعامي  2014و ،2018ما ي�سعها يف حيز االأداء ال�سعيف من املوؤ�سر.
واللواء مايكل كولينغز ،الذي �سغل من�سب كبري ممثلي الدفاع للواليات املتحدة لدى م�سر ورئي�س مكتب
التعاون الع�سكري يف القاهرة من عام  2006اإىل عام  ،2008قال يف وقت الحق ل�سحيفة نيويور تاميز
اإن الف�ساد اأ�سبح م�ستوطنًا يف هيئة كبار �سباط القوات امل�سلحة .واأكد اأن َ«مبلغًا ال باأ�س به» من دخل
االأعمال الع�سكرية الر�سمية «يعود اإىل كبار ال�سباط امل�سوؤولني عن هذه امل�سانع املعينة» .وك�سف كولينغز
أي�سا اأنه وفقًا لنظرائه يف القوات امل�سلحة الذين التقى بهم عندما كان يعمل يف م�سر ،كان مبار
ا ً
ي�سرف دفعات نقدية لقادة �سنوف القوات امل�سلحة االأربعة ،وهو ا ّدعاء اأك ّده ب�سكل منف�سل ل�سحيفة
نيويور تاميز �سابط متقاعد رفيع امل�ستوى من القوات امل�سلحة امل�سرية 98.ميتد النمط تنازليا من اأعلى
الهرم القيادي اإىل اأ�سفل ،اإذ يقال اإن املجندين املقتدرين يدفعون ر�ساوى مقابل تعيينهم يف الوحدات اأو
99
املواقع التي يف�سلون ،وقد و�سلت الر�سوة اإىل  15000جنيه م�سري يف عام  2015 )2000دوالر عندها).
تتعزز احل�سانة القانونية اأك بف�سل احلظر الر�سمي املفرو�س على اإف�ساء املعلومات الع�سكرية ،بد ًءا
بالقانون  313لعام  1956وا�ستمرا ًرا يف ت�سريعات اأك عمومية مثل املر�سوم الرئا�سي  35لعام  1960ب�ساأن
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء وقانون املحفوظات واملخابرات الوطني رقم  100لعام 1971.100
وا�ستنتج املوؤ�سر الدويل ملكافحة الف�ساد يف قطاع الدفاع احلكومي التابع ملنظمة ال�سفافية الدولية اأن
االإجراءات واالآليات املعمول بها ملنع الف�ساد ت�سع م�سر يف املرتبة االأوىل بني البلدان التي يكون فيها خطر
101
«حرجا» يف كل فئة يجري قيا�سها.
الف�ساد يف قطاع الدفاع ً
وتك�سف روايات داخلية اأن هذه املخاطر حقيقية ،ولي�ست عر�سية .على �سبيل املثال ،يوجد منط ثابت
يف االإدارة املالية لوزارة الدفاع حيث توافق على فواتري معروف باأنها مغ�سو�سة ،يف حني اأن م�سوؤويل
امل�سرتيات يطلبون ر�ساوى ب�سكل روتيني ملنح العقود .كما تبني اأدلة متناقلة ازدياد مبالغ الر�سوة ب�سكل
حاد منذ ا�ستيالء القوات امل�سلحة على ال�سلطة عام  ،2013ما يعك�س و�سعها ال�سيا�سي املع ّزز .بالفعل ،اإن
املوانع املرتبطة مبفاهيم ال�سرعية قد �سعفت اأك  ،ما اأدى اإىل ما ميكن اأن يطلق عليه «ريادة االأعمال»
اجل�سعة :اأي زيادة االإدرا بفر�س توليد الدخل االإ�سايف واجل�سارة يف انتزاعه من اجلهات املدنية.
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واأهم مثال على ذلك هو التدخل الع�سكري يف ت�سغيل �سركة اال�ستثمار احلكومية التي توفر راأ�س مال اأوليا
لل�سركات النا�سئة ،واإرغامها على انتداب ال�سباط اىل ع�سوية جمال�س اإداراتها اأو املطالبة بح�سة من
اأ�سهمها (ت�سل اإىل  20يف املئة) يف مقابل املوافقة على منحها التمويل.
هنالك اأدلة تراكمية كبرية عن هذه املمار�سات ،وهي تعود اإىل عدة عقود م�ست .وقد الح العا
ال�سيا�سي جون واتربري يف اأوائل ثمانينيات القرن املا�سي اأن «كبار �سباط القوات امل�سلحة امل�سرية
ي�ستغلون نفوذهم ،ويتقا�سون عموالت على كل �سيء من �سادرات احلم�سيات اإىل م�سرتيات االأ�سلحة،
وقد ا�ستحوذوا على ممتلكات واإيرادات من خالل تخ�سي�س اأو اإدارة املمتلكات امل�سادرة» 102.كما اأكد
زميله العا ال�سيا�سي واخلبري يف �سوؤون م�سر روبرت �سربينغبورغ التقارير الواردة من املتعاقدين
االأجانب العاملني يف م�سر والتي تفيد باأن ممار�سات مربحة مماثلة تركزت يف تلك احلقبة على املوان
الرئي�سة جلهة تاأجري االأر�سفة ،واإ�سدار اأذونات تفريغ الب�سائع ،وتقد طلبات تعوي�س زائفة عن
عاما كان �سباط القوات امل�سلحة ال يزالون ي�سيفون اإىل دخلهم من
تاأمني �سلع تالفة 103.وبعد ثالثني ً
نقدا مقابل تقد اخلدمات الروتينية التي ي�سيطرون عليها مثل املرور عرب قناة
خالل حت�سيل الر�سوم ً
104
ال�سوي�س ،وذلك وفقًا لدبلوما�سيني اأجانب قابلهم ال�سحايف ماثيو اأك�سلرود يف عام  2011.ويف اآذار/
مار�س  ،2014ا�ستكى علنًا تاجر خا�س ي�ستورد اأجهزة ا�ستقبال من االأقمار ال�سناعية ،من ا�سطراره
حدي ًثا اإىل دفع اآالف الدوالرات ر�ساوى لل�سباط الع�سكريني الذين يعملون مع هيئة قناة ال�سوي�س نظري
اإطالق �سحناته 105.وكانت ال�سفن التي متر عرب قناة ال�سوي�س م�سطرة ب�سكل روتيني اإىل ا�ستئجار طواقم
106
حملية لت�سهيل عبورها ،باالإ�سافة اإىل دفع ر�ساوى واإكراميات اأ�سغر.
يح�سل ا�ستخراج الدخل غري امل�سروع حينما تتحكم الهيئات الع�سكرية باأدوات الو�سول املادي اأو التنظيمي
اإىل موارد اأو قطاعات حمددة .يوؤكد رجال االأعمال اأنه قد ُطلب منهم بانتظام التربع ل�سناديق وزارة
الدفاع مقابل احل�سول على رخ�س لت�سجيل ا ٍ
أرا�س اأو تغيري وجهات ا�ستخدامها منذ عام  ،2001اأو دفع
ر�ساوى مبا�سرة .اإىل ذلك ،غال ًبا ما يتم تقد الطلبات املتعلقة با�ستخدام االأرا�سي اإىل قادة القوات
امل�سلحة املحليني بد ًال من اإدارة وزارة الدفاع املفو�سة بذلك ،ناهيك عن وزارات التنمية املحلية اأو التجارة
فر�سا لطلب الر�ساوى،
وال�سناعة اأو املالية ،التي ي�سكّل كل منها املرجع االأك بديهية ،االأمر الذي يخلق ً
وال�سيما من ال�سركات ال�سغرية .لكن القطاع العام والهيئات احلكومية لي�ست اأقل ت�سرر ًا؛ فيوؤكد ّ
مطلعون
من الداخل اأن وزارة االإ�سكان ،على �سبيل املثال ،دفعت ر�ساوى ت�سل اإىل ماليني اجلنيهات ب�سكل روتيني
ملوظفي وزارة الدفاع مقابل املوافقة على طلبات ا�ستخدام ا ٍ
أرا�س مل�سروعات ميولها القطاع العام.
فر�سا اأخرى مربحة .ومنذ عام  2014على وجه اخل�سو�س ،يقال اإن
توفر ال�سيطرة على احلدود ً
حما�سيل املَزارع الع�سكرية يف واحات الفرافرة والبحرية التي كانت ُتباع للجهات احلكومية اأ�سبحت ُتباع
يف االأ�سواق ال�سوداء الليبية .تقوم الع�سائر املحلية بت�سيري قوافل كبرية من الب�سائع يف االجتاهني عرب
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احلدود مبعرفة القوات امل�سلحة ،ويتبلغ اجلنود الذين يخدمون يف املنطقة من قبل قادتهم عن اأي قافلة
107
ينبغي اعرتا�سها واأيها يجب حمايتها.
ينت�سر الف�ساد يف االقت�ساد واالإدارة االأو�سع نطاقًا اإىل حد يجعل امل�سوؤولني ي�سنفون ،ب�سكل روتيني،
حماربة الف�ساد كاأولوية .يف عام ً ،2010
مثال� ،سدد اللواء حممد اإبراهيم يو�سف ،رئي�س ال�سركة القاب�سة
للنقل البحري والربي ،على هذه املعركة باعتبارها واحدة من امل�سوؤوليات االجتماعية الرئي�سة لل�سركة،
اإىل جانب خدمة املجتمع� ،سمان حقوق العمال ،وحماية البيئة 108.لكن الكثري من عمليات االحتيال اأو
�سوء االإدارة املبلّغ عنها يحد يف القطاعات التي تت�س ّدر فيها وزارة الدفاع .على �سبيل املثال ،خل�ست
درا�سة بتكليف من جمل�س الوزراء يف عام  2009اإىل اأن خطة تنمية �سيناء التي تقودها وزارة الدفاع يف
حتديد االأولويات والتنفيذ قد ق�سرت يف حتقيق غاياتها بن�سبة  70يف املئة يف الزراعة ،و 66يف املئة يف
ال�سناعة والتعدين والنفط ،و 86يف املئة يف املياه
وال�سرف ال�سحي .وعزا حماف �سمال �سيناء
أن الحكم المحلي اللواء منري �سا�س هذا الف�سل اإىل الف�ساد ،دون
مة تصور عا
ّ
109
يشهد أعل مستويات ال ساد انتباه اإىل �سخرية املوقف.
من السلطة التن يذية للدولة

ثمة ت�سور عام ا ّأن احلكم املحلي ي�سهد اأعلى
المصرية .إنه أيضا مجال تم م�ستويات الف�ساد �سمن ال�سلطة التنفيذية للدولة
أي�سا جمال اخرتاقه ب�سكل
اختراقه بشكل كبير من قبل امل�سرية 110.اإنه ا ً
متقاعدي القوات المسلحة .كبري من قبل متقاعدي القوات امل�سلحة ،وقد
جت ّمع معظم الف�ساد الذي جرى الك�سف عنه
على مدار العقد املا�سي حول املوان واملطارات
والبنية التحتية للنقل الربي ،وهي جميعها معاقل جمهورية ال�سباط .يف عام  ،2011وجدت هيئة الرقابة
االإدارية اأن هيئة ميناء بور�سعيد وقطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل كانا قد منحا �سل�سلة من
العقود والتمديدات وال�سروط احل�سرية ل�سركة قناة ال�سوي�س لنقل احلاويات منذ عام  ،1999ما كان
�سيوؤدي اإىل تك ّبد خزينة الدولة خ�سائر مببلغ  489مليون دوالر (مبا يف ذلك  350مليون دوالر من االأرباح
امل�ستقبلية) .وامل�سوؤولون كانوا ثالثة لواءات متقاعدين تراأ�سوا هذه الهيئات يف ذلك الوقت 111.وكانت
بور�سعيد مرة اأخرى حمور حتقيق يف الف�ساد يف عام  ،2015عندما ا ُتهم املحاف  ،وهو لواء متقاعد اآخر،
112
بارتكاب �سفقات ا�سترياد مزورة.
عاما
يف العام نف�سه ،اأعلن رئي�س ال�سركة الوطنية للمالحة البحرية ،اللواء (بحري) نبيل لطفي ،اأن ً 15
من تدهور االأداء قد تركت ال�سركة مدينة مببلغ  100مليون جنيه ،مع بقاء ثماين �سفن فقط بحلول
يف�سر ذلك ،ولكن يف �سوريا ،ح�سل
عام  2015من اأ�سطولها االأ�سلي الذي كان يبلغ �سبعني �سفينة.
ّ
ا�ستنزاف �سديد مماثل الأ�سطول جتاري متلكه الدولة ب�سبب االختال�س 113.وقد جرى ا�ستبدال لطفي
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بلواء (بحري) اآخر يف العام التايل ،ونقلت احلكومة ال�سركة اإىل قطاع االأعمال العام املُن�ساأ حدي ًثا.
ويف �سباط/فرباير ُ ،2016حكم على م�ساعد �سابق لقائد �سالح البحرية ورئي�س هيئة موان بور�سعيد
115
بال�سجن ملدة خم�س �سنوات لقبوله ر�ساوى.

باملثل ،تاأثر الطريان املدين ،وهو من معاقل �سالح اجلو كما هي قناة ال�سوي�س واملوان للبحرية .اللواء
املتقاعد من �سالح اجلو عاطف عبد احلميد كان يراأ�س �سركة ال�سيانة واخلدمات الفنية ل�سركة م�سر
للطريان ثم تراأ�س م�سر للطريان نف�سها قبل اأن ي�سبح وزير ًا للنقل (من  2011اإىل  ،)2013عندما اتهمه
جهاز الك�سب غري امل�سروع واأحد نواب الربملان بتلقي اأرباح مببلغ  4ماليني جنيه من �سركة الطريان
بطريقة غري قانونية 116.ويف ني�سان/اأبريل  ،2015اأعرب رئي�س اجلهاز املركزي للمحا�سبات ه�سام جنينة،
الف�سدة واملنتفعني» 117.وقد
علنًا كيف هاله «كم الف�ساد امل�س�سري يف املطار» ،واألقى باللوم فيه على «�سلل َ
اأمرت هيئة الرقابة االإدارية باإقالة الرئي�س اجلديد لل�سركة القاب�سة مل�سر للطريان ب�سبب انتهاكات
مالية ،ثم اأعلنت «تنظيف» ال�سركة القاب�سة للطريان املدين بنا ًء على تعليمات ال�سي�سي يف نهاية
118
اآب/اأغ�سط�س.
من غري املفاج اأن يتعر�س جمال التموين الغذائي املحلي لالحتيال .فقد زعمت وزارة الدفاع اأنها
اأنتجت ما ي�سل اإىل  60يف املئة من متطلبات القوات امل�سلحة من االأغذية والزي وال�سلع اال�ستهالكية
االأخرى بحلول اأواخر ثمانينيات القرن املا�سي ،واأنها كانت تبيع فائ�س اإنتاجها يف االأ�سواق املحلية
(واأ�سواق الت�سدير كما كانت تدعي) ابتدا ًء من اأوائل العقد االأول من هذا القرن .ومع ذلك ،فهي
ت�ستمر يف ا�سترياد كميات كبرية من نف�س ال�سلع اأو يف �سرائها من موردين حمليني .وكما هو احلال
مع ا�سترياد ال�سلع االأ�سا�سية مثل القمح وال�سكر واالأدوية ،قد ي�ستدر موظفو امل�سرتيات يف وزارة الدفاع
أرباحا كبرية من
ووكالوؤهم التجاريون املف�سلون ا ً
فروق االأ�سعار بني االأ�سواق املفتوحة واالإنتاج
الع�سكري املدعوم .وب�سكل الفت ،جرى توقيف
يشكل تدوير المسؤولين
عدة متقاعدين ع�سكريني كانوا يراأ�سون ال�سركة
سي ي السمعة من و ي ة
القاب�سة لل�سناعات الغذائية اأو يعملون م�ست�سارين
إل أخر استجابة نمطية
لوزير التموين والتجارة الداخلية يف اأيار/مايو
عندما لم يعد من الممكن إخ اء
 2018بتهمة قبول ر�ساوى بقيمة مليوين جنيه .كما
ُعلم اأن هيئة الرقابة االإدارية كانت حتقق يف الوقت
سوء ا دارة أو اال تيال.
119
نف�سه يف �سركات فرعية عدة تابعة لل�سركة.
ي�سكل تدوير امل�سوؤولني �سيئي ال�سمعة من وظيفة اإىل اأخرى ا�ستجابة منطية عندما يعد من املمكن
اإخفاء �سوء االإدارة اأو االحتيال .ال يعك�س «الباب الدوار» دائ ًما املمار�سات الفا�سدة ،لكنه يخفي ب�سكل
روتيني الديون النا�سئة عن االأداء ال�سعيف واالحتيال .مرة اأخرى ،لهذا تاريخ طويل .ففي عام ،1986
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على �سبيل املثال ،ا ُتهم رئي�س جمل�س اإدارة امل�سنع  360التابع لوزارة االإنتاج احلربي ،باختال�س اأموال
واإجراء �سفقات �سرية مع �سركات اأجنبية وتقد هدايا من ممتلكات ال�سركة «اإىل كبار امل�سوؤولني يف
خمتلف قطاعات الدولة» ،ما اأدى اإىل خ�سارة اإجمالية قدرها  20مليون جنيه (  28،6مليون دوالر عندها)
يف غ�سون عامني 120.وزعمت �سركة ع�سكرية اأخرى ،هي �سركة قادر التابعة للهيئة العربية للت�سنيع ،اأنها
ً
�سباطا فا�سدين بني عامي  1998و ،2004اإال اأن مديرها حوكم هو االآخر يف عام  2011لتلقي
طردت
121
ر�ساوى من �سركة «مر�سيد�س بنز» مقابل منح ال�سركة عقود توريد .ويف عام  ،2012اأحالت هيئة
الرقابة االإدارية الرئي�س ال�سابق للهيئة العربية للت�سنيع الفريق �سيد م�سعل نف�سه اإىل املحاكمة بتهمة
122
منحه عقود ًا باأ�سعار اأعلى من التكلفة.
املظلة القانونية التي حتمي �سباط القوات امل�سلحة من التدقيق� ،سواء َمن كان يف اخلدمة الفعلية
أي�سا عندما يواجهون املتاعب .على �سبيل املثال ،جرى اتهام رئي�س ال�سركة
اأو املتقاعدين ،حتميهم ا ً
القاب�سة لل�سوامع والتخزين ،وهو لواء متقاعد من القوات امل�سلحة  ،بتثبيت عقود احتيالية يف عام 2011
ثم مرة اأخرى يف عام  ،2012وباإثقال ال�سركة بنفقات قانونية زائفة ،غري اأنه ظل يف من�سبه حتى قامت
اجلمعية العامة لل�سركة اأخ ًريا باإحالته اإىل النيابة يف عام  2016.123وباملثل ،عاد اإىل جمل�س اإدارة ال�سركة
أي�سا يف نف�س
لواء متقاعد من القوات امل�سلحة كان يرتاأ�س �سركة بيع املنتجات امل�سرية والذي ا ُتهم ا ً
ق�سية احتيال ال�سركة القاب�سة عام  ،2011وكانت عودته بعد دمج ال�سركة مع �سركة �سيدناوي العامة يف
124
عام .2018
اإن واقع اأن تكون احلاالت املذكورة اأعاله تعك�س ً
منطا ولي�س ا�ستثنا ًء اإمنا يربز يف �سجل هيئة الرقابة
االإدارية نف�سها .فدورها يف حماية كبار امل�سوؤولني من التحقيق اأثناء عهد مبار جعلها جزء ًا ال يتجز أا من
�سبكات حم�سوبيات النظام ،وكان من املحتم اأن ُيتهم العديد من روؤ�سائها بالف�ساد ،يف حني جرت معاقبة
من ميتثلوا 125.ففي عام ً ،1996
مثال ،ورد اأنه ا�ستبدال اللواء اأحمد عبد الرحمن بعد اإ�سراره على
متابعة ق�سية ف�ساد �سد وزير االإ�سكان اآنذا اإبراهيم �سليمان ،وهي ق�سية كان رئي�س اجلمهورية يريد
أي�سا ،ا ُتهم بعد ذلك برتوؤّ�س �سركات اإ�سكان عدة بال�سراكة مع
غ�س الطرف عنها 126.لكن عبد الرحمن ،ا ً
127
اأمري �سعودي ومن ثم بيع اأ�سولها لتحقيق مكا�سب خا�سة به.
من الوا�سح اأن خليفة عبد الرحمن كرئي�س لهيئة الرقابة االإدارية ،اللواء هتلر طنطاوي ،اأثبت اأنه اأك
مرونة يف خدمة رغبات مبار  ،حيث ح�سل على ثالثة متديدات ،ك ّل منها ملدة عام ،بعد انتهاء فرتة
واليته املعتادة الأربع �سنوات يف املن�سب .وبعد تقاعده يف عام ( 2004متقلد ًا و�سام اجلمهورية من الدرجة
االأوىل الذي منحه اإياه مبار ) ،ا ُتهم باإ�ساءة ا�ستخدام من�سبه للح�سول على اأرا�س وم�ساكن مدعومة
�سجل بع�س هذه
لل�سباط ب�سكل غري قانوين يف مناطق تنموية ذات قيمة عالية ،وبح�سب ما ورد ،فاإنه ّ
املمتلكات با�سماء اأطفاله واأحفاده 128.وتال طنطاوي اللواء حممد التهامي ،وجرى متديد فرتة خدمته
باملثل اأربع مرات بعد انتهائها يف عام  .2008وقد اأ�سدر التمديد النهائي قائد املجل�س االأعلى للقوات
396

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

امل�سلحة الفريق حممد ح�سني طنطاوي يف كانون االأول/دي�سمرب  ،2011على الرغم من االتهامات با ّأن
129
التهامي قد اأمر باإتالف وثائق متعلقة بالف�ساد يف عهد مبار .
يف نهاية املطاف ،اأُقيل التهامي يف اأيلول�/سبتمرب 2012من قبل الرئي�س اآنذا حممد مر�سي .جاء ذلك
بعد توجيه اتهامات اإليه من قبل ال�سابط املبلغ عن املخالفات يف هيئة الرقابة االإدارية ،املقدم معت�سم
فتحي ،باأن التهامي منع تق�سي اأو�ساع �سباط متقاعدين من القوات امل�سلحة ،مبن فيهم حماف �سمال
�سيناء ووزير االإنتاج احلربي ً
ف�سال عن اأع�ساء حاليني يف املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة ،حيث ا ّدعى
فتحي اأنهم اكت�سبوا ما ي�سل اإىل  7ماليني دوالر من تهريب الوقود املدعوم 130.و ُيزعم اأن التهامي نف�سه
تلقى «ماليني اجلنيهات» ب�سكل هدايا من �سركات حكومية ،وا�ستخدم اأموال هيئة الرقابة االإدارية ل�سراء
مر�سدا لل�سي�سي يف اإدارة املخابرات احلربية ،وجرت
أي�سا
هدايا لوزراء مبار وعائلته( 131.كان التهامي ا ً
ً
مكافاأته يف نهاية املطاف من خالل تعيينه رئي�س مديرية املخابرات العامة مبا�سرة بعد ا�ستيالء القوات
امل�سلحة على ال�سلطة يف متوز/يوليو )2013.132
وقد عر�س رئي�س هيئة الرقابة االإدارية اجلديد الذي عينه مر�سي ،اللواء حممد عمر هيبة� ،سورة
خمتلفة من خالل االعرتاف �سراحة باأن «زواج راأ�س املال وال�سلطة» يف عهد مبار قد اأعاق هيئة الرقابة
أي�سا اأن مر�سي قد اتخذ خطوة غري م�سبوقة بجعل
االإدارية من القيام بواجباتها ب�سكل �سحيح 133.وك�سف ا ً
الرئا�سة خا�سعة لتدقيق هيئة الرقابة االإدارية ،وتعاون مع اجلهاز املركزي للمحا�سبات حتت قيادة جنينة
يف حتقيق م�سرت حول التعديات غري القانونية
على اأرا�سي الدولة التي االإبالغ عنها يف ت�سرين
وم وجود العديد من الهي ات
االأول /اأكتوبر  2015كونها كلّفت اخلزينة العامة
 440مليون جنيه من خ�سائر يف االإيرادات 134.لكن
العسكرية والهي ات القضائية
فرتة رئا�سة هيبه للهيئة كانت ق�سرية اإذ ا�ستبدله
التي تتداخل والتي ُيحتمل أن
ال�سي�سي يف منت�سف مدته بعرفان.
تتناف

 ،ف ن الضباط األفراد

يمكن أن يزعموا بسهولة أنهم

انتقل �سباط هيئة الرقابة االإدارية ذوي الرتب
االأدنى اإىل ا�ست�سارات مربحة يف هيئات حكومية
السلطة الشرعية لترخيص
وموؤ�س�سات متلكها الدولة عند التقاعد ،مبا يف ذلك
ر نشاط خر.
نشاط ما أو
يف �سركات �سبق اأن دققوا فيها .على �سبيل املثال،
ك�سف تقرير �سحفي يف �سباط/فرباير  2009اأن
ال�سابط ال�سابق يف القوات امل�سلحة اللواء �سمري يو�سف قد انتقل من مدقّق ال�سركة القومية للت�سييد اإىل
رئي�سا للجنة التي اأعادت �سركتها الفرعية املعروفة ،عمر اأفندي،
ا�ست�ساري لها ،وعينته ً
الحق اال�سركة ً
135
اإىل امللكية العامة يف عام  2013.كما ان�سم اإليه يف ال�سركة القومية للت�سييد ،نائب رئي�س هيئة الرقابة
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االإدارية �سابقًا اللواء حمدي را�سد .وباملثل انتقل اللواء حممد اأمني عبد الغني من من�سب م�ساعد رئي�س
136
هيئة الرقابة االإدارية اإىل رئا�سة �سركة م�سر لتجارة ال�سيارات.
قد يكون ال�سي�سي قد عمد اإىل كبح اإمكانيات �سوء االإدارة واالحتيال يف م�ساريع االأ�سغال العامة التي
تديرها الهيئات الع�سكرية عندما اأمر هيئة الرقابة االإدارية بالتعاون مع الهيئة الهند�سية يف القوات
امل�سلحة يف اأواخر عام  .2015لكن تاأثري هذا ميكن اأن يكون جزئيا فح�سب الأن العالقة بني هيئة الرقابة
جدا ،والأن هيئة الرقابة تركّز فقط على االأوراق الر�سمية للعطاءات
االإدارية والقوات امل�سلحة حميمة ًّ
والفواتري .هذا ال يعيق بال�سرورة فر�سة حت�سيل اأرباح غري م�سروعة من حتويل العقود اإىل املقاولني
من الباطن من القطاع اخلا�س ،لتنفيذ العمل الفعلي ،اأم من �سراء اأو توريد املواد واملعدات الالزمة
فر�سا اأكرب لالحتيال ،كما ي�سري اأمين اإمام 137.وكما يو�سح هذا التقرير ب�سكل اأعم،
للم�ساريع ،ما يوفر ً
هنا القليل فح�سب من العوائق االأخرى التي قد حتُول دون انخراط �سباط القوات امل�سلحة يف جمموعة
من املمار�سات الفا�سدة نظ ًرا لتغلغلهم الوا�سع يف هيئات القطاع العام واحلكم املحلي ،لو�سعهم خارج
نطاق التدقيق من قبل هيئة الرقابة االإدارية اأو اأي هيئة مدنية اأخرى ،وحل�سانتهم �سبه امل�سمونة من
املقا�ساة يف املحاكم املدنية .ومع وجود العديد من الهيئات الع�سكرية والهيئات الق�سائية التي تتداخل
والتي ُيحتمل اأن تتناف�س ،فاإن ال�سباط االأفراد ميكن اأن يزعموا ب�سهولة اأنهم ال�سلطة ال�سرعية لرتخي�س
ن�ساط ما اأو حظر ن�ساط اآخر .ولكن كما اأظهر مثال ابتزاز االأ�سهم من ال�سركات النا�سئة مقابل املوافقة
على طلباتها للح�سول على راأ�س املال اال�ستثماري ،حتى ورقة التني هذه اآخذة بالزوال.
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خالصة

رهان المستقبل

المحتمل لالقتصاد الع�سكري ،وما امل�ساعفات ال�سيا�سية لذلك؟ اإن تط ّوره كان
ما هو المسار ُ
يحذو دائم ًا ،واإىل حد كبري ،حذو االقت�ساد ال�سيا�سي االأو�سع يف م�سر ،وي�ستن�سخ ممار�سات املوؤ�س�سات
املدنية والقوى االجتماعية .بيد اأنه االآن يقف على عتبة تغيري كبري نوعي ،وحتى حت ّويل ،يوازي وي�سارع
تو�سع االقت�ساد الع�سكري على نطاق وا�سع خارج
و�سعيته ال�سيا�سية والد�ستورية اجلديدة املُع ّززة .لقد ّ
جيبه منذ عام  ،2013وعلى رغم اأن هذا يحد وفق �سابق ت�س ّور وت�سميم من طرفه ،اإال اأن هذا
القطاع لن يعود بعد االآن اإىل حجمه وو�سعيته ال�سابقة.ويعود ذلك جزئ ًيا اإىل اأن امل�سرح ال�سيا�سي بات
عدا لتمار�س املوؤ�س�سة الع�سكرية تاأث ًريا اأك مركزي ًة على ترتيبات احلُكم .بيد اأن امل�ساعفات الرتاكمية
ُم ً
للم�ساكل االقت�سادية احلادة يف م�سر والعجز
املتفاقم ملوؤ�س�سات الدولة ،يخلقان اأي�س ًا �سياقات
كت المدير السابق لدائرة
وفر�س ًا الحتمال حدو ت�سابك وتقاطع اأكرب بني
القطاعني الع�سكري واملدين ،وكذلك النخراط
مصر في البن الدولي ،أنه
مبا�سر اأو�سع للهيئات الع�سكرية يف حتديد
منذ عا  1952كان هم الح ا
الوجهة االقت�سادية.
عل

يف مقدمة هذا التقرير ،جادل كاتب هذه ال�سطور
باأن جوهر املُ�سكل االقت�سادي يف م�سر يكمن يف
الطريقة التي تعمل بها الدولة ،ما يعك�س الكيفية
التي تتولّد و ُت�ستخدم مبوجبها ال�سلطة ال�سيا�سية.
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عل

بقاء الن ا يتغل

دوما

االهتما بنقاط الضعف

االقتصادية في اعتبارات

صانعي السياسة المصريين.

ويف عام  ،2018كتب خالد اإكرام ،االقت�سادي الكبري واملدير ال�سابق لدائرة م�سر يف البنك الدويل ،اأنه
منذ عام  1952كان هم احلفا على بقاء النظام يتغلب دوم ًا على االهتمام بنقاط ال�سعف االقت�سادية يف
اعتبارات �سانعي ال�سيا�سة امل�سريني .هذه كانت ال�سمة الرئي�سة التي ح ّددت طبيعة االقت�ساد ال�سيا�سي
امل�سري ،حيث �سعت االأنظمة املتعاقبة اإىل تعزيز �سرعيتها الواهنة «من خالل زيادة االنفاق على
اال�ستهال العام ...وتقلي�س تعبئة املوارد من امل�سادر املحلية» 1.ويعتقد اإكرام اأن امل�ساكل االقت�سادية
يف م�سر جنمت «لي�س عن نق�س املوارد املالية ،بقدر ما انبثقت من الف�سل يف جمال احلوكمة» ،ما �سمح
الأطراف نافذة داخل الدولة واملجتمع «باالإفادة من الريع االقت�سادي الذي تخلقه حاالت عدم الكفاءة
يف االقت�ساد».
ي�سيف اإكرام اأن ف�سل احلوكمة اأفرز اقت�ساد ًا �سيا�سي ًا يتم ّيز
بحقوق ملكية غري وا�سحة ،وبريوقراطية بليدة ،ونظام ق�سائي ُمث َقل ،ومنظومة �سرائبية
ركيكة وغري متوازنة ،وف�ساد ،وت�سعري غري اقت�سادي للموارد ال�سحيحة (على غرار
الكهرباء واملاء) ،ونظام تعليمي ال يوفّر املهارات ،خا�سة منها املهارات النوعية التي
يتطلّبها اقت�ساد �سوق دويل تناف�سي؛ هذا عالوة على �سيوع راأ�سمالية املح�سوبيات،
والتكتالت االحتكارية ،وتراجع التناف�س يف العديد من قطاعات املجتمع ،والت�سخم الكبري
يف اأعداد موظفي ال�سركات العامة ،ونق�س امل�ساءلة على م�ستويات عديدة من اجلهاز
احلكومي .واحلال اأن الالئحة هنا تطول وتطول ،وتخلق عوائق وعراقيل ترفع من كلفة
قطاع االأعمال ،ما ي�سفر عن اإثباط اال�ستثمار وخف�س م�ستوى االنتاجية.
خلّ�س جورج عبد ،املدير ال�سابق لدائرة ال�سرق االأو�سط واآ�سيا الو�سطى يف �سندوق النقد الدويل،
باإجادة امل�ساعفات على االقت�ساد الكلي ،حني اأبان اأن متو�سط معدل النمو يف م�سر يف العقود الثالثة
املن�سرمة تخلّف وراء بلدان االأ�سواق النا�سئة .فقد ازداد النا املحلي االإجمايل لكل فرد بن�سبة  50باملئة
من  1988اإىل  ،2018باملقارنة مع  600باملئة ملجموعة االأ�سواق النا�سئة التي ر�سدتها موؤ�س�سة التمويل
الدولية يف �سندوق النقد الدويل  ،ومع  ،400و ،600و 700باملئة يف تركيا وماليزيا وكوريا اجلنوبية على
التوايل 2.ويتدنى حجم اال�ستثمار الكلي (العام واخلا�س) منذ عام  1991بنحو الثلث عن معدل االأ�سواق
النا�سئة عموم ًا ،فيما ترتفع القيمة امل�سافة ال�سناعية للفرد اإال بن�سبة  105باملئة باملقارنة مع 273
باملئة لالأ�سواق النا�سئة ككل ،فيما ركدت عملي ًا ال�سادرات ال�سلعية كن�سبة من النا املحلي االإجمايل
باملقارنة مع زيادات قدرها  ،100 ،36و 165يف كوريا اجلنوبية وتايالند والهند على التوايل 3.والح عبد،
يف معر�س ر ّده يف �سباط/فرباير  2019على اخلطاب البالغي احلما�سي حول االنتعا�س االقت�سادي الذي
يتعني على االقت�ساد اأن « ُيحقق معدالت
اأدىل به م�سوؤولون م�سريون وغربيون على حد �سواء ،اأنه اليزال ّ
زيادة يف راأ�س املال ،والتوفري ،ويف نوعية املوارد الب�سرية» بنحو �سعف تلك التي حافظت عليها م�سر يف
ال�سنوات اخلم�سني املا�سية» ،اإذا ما اأرادت البالد اال�ستجابة للتحديات التي تواجهها.
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واحلال اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سيطر ر�سمي ًا البتة على اأدوات ال�سيا�سة العامة املالية اأو االقت�سادية،
مثل و�سع ال�سرائب اأو معدالت الفائدة ،عدا خالل الفرتة الق�سرية التي اأم�سكت خاللها بزمام ال�سلطة
احلكومية يف  1956-1952ويف  .2012-2011بيد اأنها �ساهمت يف املح�سالت االقت�سادية واالجتماعية
واملوؤ�س�سية التي خل�سناها اأعاله ،من خالل حماية ومنا�سرة التحالف ال�سلطوي البريوقراطي
ا�سرتاتيجية احلفا على النظام ،طيلة كل العقود ال�سبعة املا�سية .ولكن تكن امل�ساعفات والتاأثريات
غري مبا�سرة فح�سب .فادعاءات املوؤ�س�سات الع�سكرية باأن لديها احلق املعنوي يف اإدارة دفّة �سفينة الدولة،
وباأنها ت�ساهم على نحو وازن يف خطط التنمية االقت�سادية القومية التي ت�سعها احلكومة ،وامتال
املهارات االإدارية التي تتيح لها تنفيذ االأعمال بطريقة «اأف�سل ،واأ�سرع ،واأرخ�س» ،توؤكد ال�سورة النمطية
التي تقدمها عن نف�سها باأنها منخرطة ب�سكل مبا�سر يف ال�سجل االقت�سادي مل�سر ،الذي ت�س ّوره طب ًعا
على انه �سجل باأنه اإيجابي .وكما هو متوقّع ،ت�ستن�سخ املوؤ�س�سة الع�سكرية يف جيبها االقت�سادي اخلا�س
منطق احلفا على النظام ،فت�سع االأولوية للمك ّونات الع�سكرية ،خا�سة منها �سلك كبار ال�سباط� ،سواء
من هم يف اخلدمة اأو بعدها .واالأهم اأنها �ساعدت على اإعادة اإنتاج هذا املنطق ،من خالل �سلوكياتها
اليومية وممار�سة النفوذ التي يعمل وفق اإيقاعها اآالف كبار ال�سباط العاملني يف اخلدمة واملتقاعدين
املنغر�سني يف االإدارات البريوقراطية املدنية للدولة والهيئات االقت�سادية ،وقطاع االأعمال العامة،
ودوائر احلكم املحلي.
ينجح االقت�ساد الع�سكري يف حل ا ٍأي من م�ساكله املزمنة وحاالت ق�سوره .بيد اأن االأوالنية التي حققها
يف امليدان ال�سيا�سي الذي تفريغه على نحو منهجي من كل املناف�سني اجل ّديني منذ عام  ،2013متكّنه
التو�سع والتجذّر.
من الدخول يف مرحلة جديدة من ّ
نظريا ،ميكنه ا�ستئناف الدور الذي كان ميار�سه ما
لم ينجح االقتصاد العسكري في
قبل عام  ،2013حني تنتهي امل�ساريع العمالقة التي
املتو�سع ،اأو اأذا ما نفد
ل أي من مشاكله الحادة و االت
ُجت ّ�سد اإىل حد كبري دوره ّ
التمويل مل�ساريع جديدة .عالوة على ذلك ،ميكن
قصور  .بيد أن األوالنية التي
للتح�سن يف االقت�ساد الوطني اأن يقلّ�س اأي�س ًا
ّ
ققها في الميدان السياسي
من احلوافز التي حتدو باملوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل
تمكّنه من الدخول في مر لة
االنخراط يف االإدارة االقت�سادية ،واالنتاج ،وتوفري
العر�س .وباملثل ،ميكن للرئي�س اأن ي�سجع المركزية
والتجذر.
ّ
التوس
جديدة من
ّ
ُيعتد بها يف املجاالت االإدارية واخلا�سة بامليزانية،
واأن يجعل احلكم املحلي ت�ساركي حق ًا وي�ستجيب
حلاجات املواطنني كو�سيلة لتحقيق التنمية االجتماعية والنمو والتن ّوع االقت�ساديني .لكن االأرجح اأن
يحد العك�س يف الواقع ،حيث ي�ساعف كل من ال�سي�سي واملوؤ�س�سة الع�سكرية تعزيز التدخالت املركزية،
و�سيا�سة التوجيه والقيادة ،واال�ستثمار يف امل�ساريع العمالقة التي تتجاهل الربحية االجتماعية.
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اإن امل�ساكل االجتماعية واالقت�سادية الكامنة التي اأ ّدت اإىل ثورة  2011واإعادة متو�سع املوؤ�س�سة الع�سكرية
متو�سع ،اأ ّدت اإىل اإعداد امل�سرح ّ
لتحوالت
منذ عام  2013كمدير و ُمنتج لالأ�سول االقت�سادية على نطاق ّ
اأك عمق ًا يف عالقتها باالقت�ساد الوطني وباملالية العامة .فاالأ�سول والفر�س االقت�سادية التي حتظى بها
تو�سعت اإىل درجة اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية قد تلقي بثقلها يف هذا املجال بقوة اأكرب .وهكذا ،كانت املوؤ�س�سة
ّ
ً
ً
الع�سكرية ترف�س مرارا وتكرارا على مدى عقود عدة ،التخلّي عن اال�سول اأو املداخل االقت�سادية
التي ا�ستحوذت عليها .بل اأن حجم التغيريات منذ عام  2013قد تدفع باملوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل ت�سديد
يتعني عليها التاأثري ،اإن يكن ال�سيطرة ،على اأدوات ال�سيا�سة
قب�ستها اأك على ح�س�سها .ويف املقابلّ ،
االقت�سادية واملالية العامة اإذا ما اأرادت احلفا على م�ساحلها وتنميتها .على اأن ترويج الذات له ثمن:
فالدور الكبري للموؤ�س�سة الع�سكرية يف خ�سم تفاقم الفقر والالم�ساواة ،بداأ يولّد حالة �سخط ويوؤ ِّثر على
�سورتها يف اأذهان املواطنني الذين لطاملا ا�سبغوا عليها اأ�سمى م�ساعر التقدير واالإجالل.
والتو�سع لي�سا قدر ًا ال منا�س منه .فاالقت�ساد الع�سكري مير يف مرحلة انتقالية ،وتتبدى فيه
بيد اأن التعميق
ّ
ومناح مت�ساربة .ثم اأن ف�سل اال�ستحواذات يف قطاع االإعالم قد يكبح ال�سهية الع�سكرية،
موؤ�سرات متباينة ٍ
وكذا االأمر ،مث ًال ،حيال اأعباء اال�ستثمار يف قطاعي االإ�سمنت وال�سلب حاملا يهبط الطلب على االنتاج
الع�سكري وتت�ساعد ممانعة القطاع اخلا�س املحلي وال�سركات االجنبية .اإ�سافة اإىل ذلك ،ثمة موؤ�سرات
على وجود رغبة لدى القوات امل�سلحة بالرتكيز على تطورها املهني اخلا�س وحت�سني قدراتها العمالنية.
وقد ميثّل د�ستور ني�سان /اإبريل  ،2019الذي ف ّو�س القوات امل�سلحة «حماية الد�ستور والدميقراطية»
و«احلفا على ركائز الدولة املدنية» �سيغة ت�سمح لها بانت�سال نف�سها من املعمعة ال�سيا�سية املتعلّقة ومن
التدخل
حلبة املعار اجلانبية املوؤ�س�سية املتعلّقة بحكم م�سر ،فيما هي توا�سل ادعاء امتال احلق يف ّ
4
كلما اعتربت ذلك �سروريا.
ال تقل االأ�سباب التي تدفع اإىل تعميق وتو�سيع االقت�ساد الع�سكري ح ّدة .اأحد هذه االأ�سباب هو اجلمود
والهمود الناجمني اأو ًال عن الرغبة باالحتفا باالأ�سول احلالية ،التي متثّلها اأف�سل متثيل �سركات وم�سانع
وزارة االإنتاج احلربي ،وثان ًيا عن النزوع املحاف لدى املوؤ�س�سة الع�سكرية نحو اإعادة اإنتاج وتعزيز االأمناط
املوروثة .واالأك اأهمية هنا هو اأن �سعف اأو غياب االأطراف املوؤ�س�سية اأو االجتماعية االأخرى التي كان
ميكن اأن تركّز االأ�سول واالأموال العامة بني اأيديهاُ ،يف�سح املجال وا�سع ًا اأمام املوؤ�س�سة الع�سكرية لتكون
الالعب الرئي�س يف احلقل االقت�سادي النا�س  ،وهذا باملقارنة مع حقبة اخل�سخ�سة التي َح َبت اإىل حد
كبري ال�سركات الكربى واأزالم مبار وه ّم�ست الع�سكر بو�سوح.
�ستكون العملية يف كال هذين التوجهني تدرجية ،وتت�س ّمن ك ّر ًا وف ّر ًا ،بيد اأن حدود اجليب االقت�سادي
الع�سكري ال�سابق قد تبقى �سبابية ،اأو تتحلّل كليا .فاملنحى التو�سعي قد ي�سهد بروز املوؤ�س�سة الع�سكرية
كالعب اقت�سادي كبري ُمنغر�س ر�سمي ًا وعلى نطاق وا�سع يف هيكلية االإدارة االقت�سادية الوطنية ويف
عملية �سنع القرار .فتدخالته يف حتديد العر�س واالأ�سعار يف قطاعات االإ�سمنت وال�سلب ويف ا�سترياد
416

أولياء الجمهورية | يزيد صايغ

�سلع ترتاوح بني اللحوم والدواجن اإىل حليب (ل ) االأطفال ملواجهة الق�سور يف ال�سوق ،قد ت�سي بدور
اأك روتينية يف جمال و�سع ال�سيا�سة العامة .وتوفّر تواأمة الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة مع هيئة
الرقابة االإدارية يف اإدارة م�ساريع البنى التحتية العامة منوذج ًا بارز ًا لنوعية ال�سراكة الع�سكرية-املدنية
التي ميكن اأن ت�سحب نف�سها اأي�س ًا يف جماالت اأخرى.
نظري ًا ،جمددا ،ميكن مل�سار النمو االقت�سادي االإيجابي اأن يولّد ظروف ًا يرتاجع يف �سياقها الدور الع�سكري
يف االقت�ساد عن حجمه ومداه الراهنني .بيد اأن م�سر تفتقد ك ًال من االإر ال�سيا�سي واملتطلبات
وامل�ستلزمات االجتماعية-االقت�سادية ال�ستن�سا جتربة ت�سيلي اأو تركيا حيث خَ ل ََق النمو االقت�سادي
امل�ستدام حت ّو ًال اجتماعي ًا ،ومكّن قطاعي رجال االأعمال والعمال من ال�سغط ال�ستعادة احلكم املدين
والعودة الكاملة للع�سكر اإىل ثكناتهم .ما يحد يف م�سر هو العك�س ،حيث يف الغالب ال يوؤدي النمو الذي
تقوده الدولة على نطاق وا�سع والذي ياأتي ا�ستجابة ملبادرات فوقية ،من اأعلى اإىل اأ�سفل� ،سوى اإىل توكيد
دور املوؤ�س�سة الع�سكرية كالعب اقت�سادي اأو حتى كالعب اأكرب ،ومد نفوذه اأبعد من الربنامج الطار
لالإن�ساءات العامة وتوليد الدخل الذي اأطلق بعد عام  ،2013وتو�سيع هذا الدور على املدى الطويل.
لكن يف املقابل ،لن يوؤدي تدهور االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية ،اأو تفاقم الدين ،اإىل اإثباط اأو
اإعاقة حتر ال�سبكات الع�سكرية املُتجذّرة ل�سفط موارد التمويل التي يحتاجها النمو امل�ستدام واالإدخار
املحلي .والواقع اأن االأنظمة ال�سلطوية حتتاج اإىل
ترقية الكفاءة االقت�سادية حاملا ت�ستنفد مراحل
لكن في المقابل ،لن يؤدي
تعني عليها ا�سرت�ساء
النمو االأ ّولية ،خا�سة اإذا ما ّ
القواعد االأ�سا�سية التي ت�ستند اإليها �سلطتها .بيد
تدهور األو اع االجتماعية
اأن م�سر ،كما هو وا�سح ،لي�ست مه ّياأة لتحقيق
واالقتصادية ،أو ت اقم الدين،
ذلك .بل العك�س هو ال�سحيح ،حيث قد حت ّفز
إل إ باط أو إعاقة تحر الشبكات
وت�س ِّرع امل�ساعب االقت�سادية احلادة املزيد من
تجذرة لش ط موارد
الم ّ
العسكرية
ُ
ع�سكرة االقت�ساد عرب الو�سائل التي اأملعنا اإليها
اأعاله ،وجزئي ًا بحجة اأن الظروف الطارئة تتطلّب
التمويل التي يحتاجها النمو
االإجراءات الطارئة وحتى زيادة اال�ستثمارات يف
المستدا وا دخار المحلي.
5
امل�ساريع املم ّولة من القطاع العام ،ولي�س العك�س.
االآن ،اإذا ما اأقدمت اإدارة ال�سي�سي واملوؤ�س�سة الع�سكرية على ذلك ،فاإنهما �سيمهدان الطريق اأمام تر ّبح
جماين واقتنا�س فر�س وا�سعني من قبل جماعات م�سالح ع�سكرية (وغري ع�سكرية حليفة) .اذ اأن
ال�سي�سي ،الذي يبدو متف ّوق ًا باملطلق ،يتكل بالواقع وب�سدة على �سركائه داخل االئتالف احلاكم ملوؤ�س�سات
الدولة ،وحتى على �سلَل متباينة يف �سفوف كبار �سباط القوات امل�سلحة .وكل هوؤالء يتوقعون احل�سول
على مقابل لقاء دعمهم .وبالتايل ،فاإن هذه االعتبارات ال�سيا�سية تقارع يف اأهميتها يف بع�س املجاالت
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اأهداف �سيا�سات ال�سي�سي اخلا�سة بحفز النمو ،وتد ّبر اأمر اأكالف معي�سة املواطنني ،وتعزيز م�سداقية
و�سرعية نظامه على ال�سعيدين املحلي والدويل .وال �سك اأن ال�سبكات الع�سكرية وجماعات امل�سالح
ُمتجذّرة و ُم�ستحكمة مبا فيه الكفاية ملقاومة اأي منهج عمل مغاير .بل وقد يكون هوؤالء يف الواقع يف و�سع
يتيح لهم تو�سيع االقت�ساد الع�سكري غري الر�سمي وتعميق املمار�سات االفرتا�سية ال�سارية بغ�س النظر
عما ميليه ال�سي�سي اأو قادة االقت�ساد الع�سكري الر�سمي .وهنا ،قد يكون ابتزاز ال�سركات النا�سئة لتقدم
ح�س�س ًا يف راأ�س مالها ،اآخر مثال على ال�سلو الذي ال يعترب �ساري ًا وح�سب ،بل حاذق ًا اأي�س ًا ،وهذا اأمر
ال ميكن اأن يحد من دون م�ساعدة وتواطوؤ من جانب ال�سلطات الع�سكرية الر�سمية.
مع ذلك ،يبدو ال�سي�سي (مثله مثل اأ�سالفه) واملوؤ�س�سة الع�سكرية م�سدودين بالكامل اإىل العمل الفوقي
أي�سا عند كبار موظفي
من اأعلى اإىل اأ�سفل واملتم ّيز باال�ستخدام الكثيف لراأ�س مال (كما هو االأمر ا ً
متاما اأن يعمد هذان
اخلدمة املدنية والتكنوقراط يف كل الوزارات احلكومية) ،ما يجعل من امل�ستبعد ً
الطرفان اإىل تغيري امل�سار .لكن ،من االإن�ساف القول اأنه ال ميكن اإنحاء الالئمة على املوؤ�س�سة الع�سكرية
لكونها ال تفقه باالقت�ساد ،بيد اأنها خمطئة لوقوفها حجر ع ة يف طريق املقاربات التي يحتمل اأك
اأن ترفع اإجمايل عوامل االإنتاجية ،والأنها اأي�س ًا يف تلك االأثناء احتلبت خزينة الدولة .وباملثل ،تك�سف
الغزوات الع�سكرية االقت�سادية ب�سكل ّ
مطرد عدم اكرتا بامل�ساعفات ال�سيا�سية .ولي�س اأقلها ال�سرر
تعني عليه دفع معدالت فائدة �ساهقة عل القرو�س
الذي اأُنُزل بعالقة الرئا�سة بالقطاع اخلا�س ،الذي ّ
ب�سبب املزاحمة من قبل الدولة ،التي هي اأكرب ُمقرت�س من امل�سارف .هذا ناهيك عن ان القطاع اخلا�س
يعاين من التناف�س غري العادل من جانب ال�سركات الع�سكرية التي تدخل م�سمار قطاعات اقت�سادية
تو�سع ح�ستها اخلا�سة من ال�سوق 6.واحلال اأن حتويل مزيد من املال العام اإىل امل�ساريع التي
جديدة اأو ّ
تديرها الهيئات الع�سكرية ،لن يفعل �سيئ َا �سوى ت�سجيع حماباة االأزالم وتهمي�س بقية القطاع اخلا�س.
ُتواجه اإدارة ال�سي�سي مهمة توفري �سلع اقت�سادية كافية ملوا�سلة مواجهة التحديات ال�سيا�سية على املدى
املتو�سط .وهذا يقت�سي ،من جهة ،احلفا على ع�سوية كل الهيئات الق�سرية (القوات امل�سلحة ،وزارة
ّ
الداخلية الوا�سعة واملديدة  -مبا فيها ال�سرطة واالأمن الداخلي  -ومديرية املخابرات العامة) يف داخل
االئتالف احلاكم ،ال بل العمل اأي�س ًا على تو�سيع هذه الع�سوية .لكن ،من جهة اأخرى ،مثل هذا احلفا
والتو�سع ال يجب اأن يتحققا اإىل درجة ُتثقل باإفراط على االقت�ساد 7.وهذه مهمة �ساقة بالن�سبة اإىل اإدارة
ّ
تفر�س قب�سة جلفة على االقت�ساد وديناميات ال�سوق ،وت�س ّيق قاعدتها ال�سيا�سية اإىل حد كبري باملقارنة
مع حقبة مبار  ،من خالل اإق�ساء كل اأطياف االإ�سالميني ،والليرباليني ،والنخب االقت�سادية القدمية.
ثم اأن حماوالتها ا�ستلحاق الطبقة الو�سطى عرب حتبيذ ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عقود االأ�سغال
العامة اأو و�سع برامج متويلية لت�سجيع ال�سركات اجلديدة ،تتع ّر�س اإىل االإعاقة بفعل اال�ستثمار غري
املنا�سب واملخاطر ال�سيا�سية الكبرية ،مبا يف ذلك االنك�ساف اأمام ال�سلو االفرتا�سي ال�ساري لل�سبكات
املوالية للنظام نف�سه .ولذا ،بقي اال�ستثمار اخلا�س يف االقت�ساد ً
�سئيال للغاية.
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على اأي حال ،فاإن ال�سعوبات والعوائق اأمام احلفا على اإئتالف م�ستقر ،واحلفا يف الوقت نف�سه على
الر�ساميل ال�سرورية لتوطيده  -يف غياب االإ�سالحات االقت�سادية واالإدارية العميقة ،التي �ست�سطدم
بال�سرورة بامل�سالح الع�سكرية الر�سمية وغري الر�سمية -تبدو اأ�سخم مما تعتقده التقديرات الوردية
ملوؤ�سرات االقت�ساد الكلي امل�سري (معدالت منو النا املحلي االإجمايل واحتياطي العملة ال�سعبة) التي
ي�سدرها امل�سوؤولون امل�سريون ونظراوؤهم يف احلكومات الغربية واملوؤ�س�سات املالية الدولية.
ال بل يبدو اأن امل�سوؤولني الغربيني ،الذين يوؤيدون جهار ًا هذه التقديرات ويغازلون اإدارة ال�سي�سي م�سيدين
بالتزامها املزعوم بامل�سار الدميقراطي على رغم القمع املنهجي الذي متار�سه هذه االإدارة بحق احلريات
ال�سيا�سية واالجتماعية واخلروقات ال�سافرة وامل�سينة حلقوق االإن�سان ،يت�سبثون يف جمال�سهم اخلا�سة
باالأمل باأنه (اأي ال�سي�سي) �سيكون قاد ًرا بطريقة ما على بناء دكيتاتورية تنموية ناجحة تنتج منو ًا
اقت�سادي ًا يكون يف اآن كافي ًا وم�ستداما 8.وثمة اإطاللة مماثلة يف اأو�ساط اخلرباء االقت�ساديني واملاليني،
رمبا ناجمة عن االعتقاد اجلديد الذي يعرتف بدور الدولة يف حل م�سكلة ف�سل التن�سيق يف ال�سيا�سة
ال�سناعية؛ وهي مقاربة تعرتف باأن العنا�سر الداخلية يف النظام �ست�ستفيد بداية ،لكنها تفرت�س اأن
كل االأطراف االقت�سادية �ستنتفع يف نهاية املطاف
من املداخل العامة اإىل الفر�س واملوارد .ويف
حالة م�سر ،يعلّق امل�سوؤولون الغربيون والدوليون،
مصر أكبر من أن ُيسمح
الذين يبحثون عن مالذ داعم لهكذا ا�ستدالل،
ب خ اقها  :هذا هو الرد
اأمالهم عملي ًا على املوؤ�س�سة الع�سكرية لدفع
المبتذل للعواصم الغربية ين
ُ
هذه املح�سالت قدم ًا اإىل االأمام .بيد اأن هذا ال
تُ واجه مقاربتهم المقاومة.
يعك�س جمرد تفكري رغائبي وح�سب ،بل هو اأي�س ًا
ُيعترب تعمية متع ّمدة على احلقائق الكامنة يف
والال مة الخ ية لهذا االعتقاد،
االقت�ساد امل�سري.
المعلن ،هي أن
ر م الن ي ُ
المؤسسة العسكرية هي

«م�سر اأكرب من اأن ُي�س َمح باإخفاقها» :هذا هو الرد
بال عل طر ومدير اقتصادي
املُبتذل للعوا�سم الغربية حني ُتواجه مقاربتهم
املقاومة .والالزمة اخلفية لهذا االعتقاد ،رغم
تدعي هي.
ك ؤ كما ّ
النفي املُعلَن ،هي اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية هي بالفعل
طرف ومدير اقت�سادي كفوؤ كما ت ّدعي هي .وهذا
يقفز عن عمد على اإر عمره � 66سنة من الدور االقت�سادي الع�سكري ،ويو�سح ،من �سمن ما يو�سح،
اأ�سباب �سكوت �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل حيال الن�ساطات االقت�سادية الع�سكرية ،والتي يوؤكد
عبد اأن هذه االأطراف «على ب ّينة منها منذ وقت طويل» 9.والواقع اأن ب�سمات املوؤ�س�سة الع�سكرية يف
االقت�ساد تنامت على نحو كبري حتت �سمع وب�سر برنامج �سندوق النقد الدويل الذي ق ّدم  12مليار دوالر
مل�سر منذ ت�سرين الثاين/نوفمرب .2016
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اإن االإميان بقدرة املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�سرية على انتزاع النجاح من بني براثن االنهيار االجتماعي ال
ي�ستند اإىل معطيات ُيعتد بها .فم�سر �ستبقى بد ًال من ذلك معتمدة على نحو حا�سم ،وعلى رغم مرور
�سبعة عقود تقري ًبا ،على �سيغة احلقن املتكرر للر�ساميل االأجنبية لتجنّب اأزماتها االأك حدة 10.حالي ًا،
وحدها القوات امل�سلحة قادرة على جتنيب ح�سر البالد يف الزاوية ،جمد ًدا اقت�ساد ًيا ومال ًيا .لكن هذا
يتطلّب منها املبادرة اإىل اإطالق حوار �سيا�سي وعملية اإ�سالح ال ميكنهما اإال اأن ينتهيا اإىل تفكيك ً
كل من
االقت�ساد الع�سكري الر�سمي واال�ستحقاق التلقائي لل�سلطة البريوقراطية واالقت�سادية الذي تت�سبث به
�سبكات ال�سباط املتقاعدين.
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مركز كارنيغي للشرق األوسط هو موؤ�س�سة م�ستقلة الأبحا ال�سيا�سات مق ّرها يف بريوت ،لبنان.
وهو جزء من موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يوفّر املركز حتليالت مع ّمقة حول الق�سايا ال�سيا�سية،
واالجتماعية-االقت�سادية ،واالأمنية التي تواجه ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا .وهو ي�سند حتليالته
اإىل كبار اخلرباء يف ال�سوؤون االإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز االأبحا االأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ونيو دلهي ووا�سنطن .يهدف املركز اإىل تقد التو�سيات اإىل �سانعي القرار
واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقد الدرا�سات املع ّمقة ،واأي�س ًا من خالل و�سع مقاربات جديدة
للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
مؤسسة كارنيغي للسال الدولي هي �سبكة عاملية فريدة من مراكز اأبحا ُتعنى
بال�سيا�سات العامة .مقارها يف رو�سيا وال�سني واأوروبا وال�سرق االأو�سط والواليات املتحدة .مهمتنا ،التي
تعود اإىل ما يزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�سية ال�سالم عن طريق التحليالت وطرح اأفكار جديدة
يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون مبا�سرة مع �سانعي القرار يف احلكومات واملوؤ�س�سات واملجتمع
املدين .مراكزنا ،التي تعمل ًيدا بيد ،توفّر فوائد جلّى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتعددة التي تقدمها
حول الق�سايا الثنائية واالإقليمية والعاملية.
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