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ً من االقتصاد الوطني أقل بكثري مما ُيعتقد  مومًا. بيد أن عحتّتل املؤسسة العسكرية يف مرص شطرا

اح السييس، غرّيا وما تاله من صعود نجم الرئيس عبد الفت 2013استيالءها عىل مقاليد السلطة يف العام 

نه من إعادة دي فاعل حيظى باستقاللية متكّ دوره عىل صعيَدي النطاق واحلجم، وحّوله إىل طرف اقتصا

 تشكيل األسواق والتأثري عىل سياسات احلكومة واسرتاتيجيات االستثامر.

د الغذائية إىل  ُتنّفذ املؤسسة العسكرية مشاريع بنى حتتية كربى، وُتنتج سلعًا استهالكية ترتاوح من املوا

اق املدنية. وهي ، وتستورد سلعًا أساسية لألسواألدوات املنزلية، وتصنع كيامويات صناعية وأجهزة نقل

وقاف الدينية متتد إىل قطاعات جديدة بالغة التنّوع كالتنقيب عن الذهب، وإنتاج الصلب، وإدارة األ

زاة ذلك، يستفيد آالف كبار الضباط املتقاعدين من النفوذ السيايس ال كاسح للمؤسسة واحلج. ويف موا

ام، ُمكملني بذلك  كل أرجاء اجلهاز املدين للدولة ورشكات القطاع العالعسكرية الحتالل مناصب عليا يف

 دائرة االقتصاد العسكري الرسمي، فيام ينتفعون يف الوقت عينه.

ة، وتّدعي أهنا تفاخر املؤسسة العسكرية بأهنا حائزة عىل مهارات إدارية راقية وإنجازات تكنولوجي

قتصاد السيايس له ثمن فادح. إذ أهنا تستنسخ ريعية اال تعمل كرأس حربة للتنمية. بيد أن دورها هذا

ئها املدنيني )يف كٍل من القطاعني العام واخلاص( من  يئة تسمح هلا فيها باملرصي، وتفيد مثلها مثل نظرا

زية القانونية، والتعقيد البريوقراطي، والسلطات االستنسابية بحّيز واسع لالف رتاس والفساد. إن اجلوا

اهلائلة  ضل األحوال مهندسون جّيدون لكنهم اقتصاديون سيئون. وهكذا، فإن الطفرةالعسكر يف أف

، 2013ية منذ العام للمشاريع العمالقة يف اإلسكان والبنى التحتية العامة التي أدارهتا اهليئات العسكر

ملوارد امر واأسفرت عن حجم كبري من الرساميل العقيمة واألصول املجّمدة، األمر الذي حّول االستث

 بعيدًا عن قطاعات اقتصادية أخرى.

واحلال أن استحكام االقتصاد العسكري ضار للسياسات الديمقراطية يف مرص، مهام كانت شوائب 

هذه األخرية. وبالتايل، يتعنّي عكسه يف معظم القطاعات، وتقنينه يف قطاعات أخرى ُمنتقاة، ووضعه حتت 

أن حتل مشاكلها البنيوية احلادة والكأداء التي تعيق مسرية  سلطة مدنية واضحة، هذا إذا ما أرادت مرص
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تنميتها االقتصادية واالجتامعية، وتقف سدًا منيعًا يف وجه االنتاجية واالستثامر، وتقّوض ديناميكيات 

السوق، وتشّوه نمو القطاع اخلاص. والواقع أن أي حكومة مرصية لن تستطيع ممارسة اإلدارة االقتصادية 

إىل أن يتم وضع حد لشبكات الضباط غري الرسمية يف كٍل من اجلهاز البريوقراطي املدين،  الفّعالة،

 ورشكات القطاع العام، ودوائر احلكم املحيل.

ا التي ُيصدره ويف هذا السياق، فإن التقديرات الوردية حول املؤرشات االقتصادية الكربى يف مرص،

طرف عن ة واملؤسسات املالية الدولية، تغّض المسؤولون مرصيون ونظراؤهم يف احلكومات الغربي

ملحدودة، ويف املشاكل األساسية الكامنة يف االنتاجية واالبتكار اخلفيضني، ويف القيمة املضافة ا

بأنه سيكون  االستثامرات غري الكافية يف معظم القطاعات االقتصادية. ربام يأمل هؤالء املسؤولون

م فوق املضاعفات دكتاتورية تنموية ناجحة، ما قد يفّّس أسباب قفزهبمستطاع السييس، بطريقة ما، بناء 

عية، وخلروقاهتا االجتامعية ملقاربة حكومته االقتصادية، ولقمعها العنيف للحريات السياسية واالجتام

رف فاعل اقتصادي طالفادحة حلقوق اإلنسان. الالزمة هنا هي االعتقاد املكني بأن املؤسسة العسكرية هي 

. بيد أن ي جّيد، كام تزعم هي نفسها، وبأهنا ستنسحب من حلبة االقتصاد حني يكتمل نمّوهوإدار

م، ورهينة االندفاع االجتاهات الراهنة تيش بأن السييس سيبقى أسري رشكائه األساسيني يف االئتالف احلاك

 العسكري إىل زيادة وترية االنخراط يف االقتصاد.

 

*** 

  



6 
 

1 

 

ا فاعاًل  العسكرية اهليئات تشكل  بالبنية تعلقةم ضخمة مشاريع تسّلم فهي مرص، يف مهامًّ  اقتصاديًّ

 الصناعية الكيميائية داملوا  وتصنّع املنزلية، واألجهزة الغذاء بني تراوح استهالكية سلًعا وتنتج التحتية،

 قطاعات إىل يئاتاهل هذه توسعت كام. املدنية لألسواق أساسية وسلًعا آالت وتستورد النقل، وأدوات

 واألوقاف حلجا وإدارة الذهب، عن والتنقيب األدوية، وصناعة الصلب، إنتاج مثل للغاية متنوعة جديدة

زاة. الدينية  للقوات النافذ يسالسيا التأثري من املتقاعدين الضباط كبار من اآلالف استفاد ذلك، وبموا

 باملنافع عليهم عاد الذي األمر العام، القطاع كاتورش للدولة املدين اجلهاز يف عليا مناصب لشغل املسلحة

اًل  عسكريال االقتصاد من اجلزءان ازداد وقد. ذاته الوقت يف العسكري االقتصاد تكملة مقابل يف  منذ توغُّ

 السوق، يةديناميك زعزعة إىل أدى ما ،2013 يوليو/متوز يف السلطة املرصية املسلحة القوات تويل

 والتنمية قتصادياال النمو نحو مرص مسار وتغيري املهمة، اإلنتاجية القطاعات يف اخلاص القطاع ومضاهاة

 .السيايس واالنتقال االجتامعية

 دورها لكن ئف،والوظا للدولة الدخل وتوليد تنموية حربة رأس بدور القيام العسكرية املؤسسة تّدعي

 كّررت فقد كنولوجي،الت والتقدم الفائقة اإلدارية باملهارات التفاخر من الرغم فعىل. عالية بتكلفة يأيت

 1952 عام يف سلطةال عىل االستيالء منذ مرص يف تقريًبا االقتصاديني الفاعلني مجيع عند األعامل نموذج

 وكّررت غريةمت تنظيمية وبيئة سياسات إزاء النموذج تكّيفات مع جنب إىل جنًبا اجلمهورية، وتأسيس

 مجع وأ اهلندسية املشاريع تقديم يف كفؤة ليست املسلحة تالقوا  فإن كذلك. قصوره أوجه معظم

 قامت لمشاكل،ل مثري واقتصادي سيايس نظام يف تعمل لكنها عليها، تسيطر التي األرايض من اإليرادات

 واألنشطة االسرتاتيجيات فإن القيادة، مستوى عىل الينات كانت ومهام. كبري حد إىل بتشكيله هي

 لتقديريةا والسلطات القانونية املرشوعية فيها تسمح بيئة يف تقام ريةالعسك للمؤسسة العسكرية

 .ألدنىا املستويات عىل والفساد لالفرتاس كبرية بمساحة البريوقراطي والتعقيد( اإلستنسابية)

 احلايل النظام من يتجزأ  ال جزء إهنا إذ. مستقل بشكل الدور هبذا تضطلع ال العسكرية املؤسسة لكن

 املوظفني كبار أيًضا تضم التي نطاًقا األوسع البريوقراطية التشكيلة عنارص أحد إهنا ولو ،مرص حيكم الذي
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 املنطق اجلميع حيكم. والتكنوقراط االقتصاديني الدولة ومديري والقضاة، األمن، ومسؤويل احلكوميني،

 األولوية تعطي تيوال العامة، واملالية الوطني لالقتصاد العامة اإلدارة مقاربتهم يف نفسه السيايس

 التي اإلصالحات بنوع االضطالع من بداًل  احلكم، نظام عىل واحلفاظ رئيسة وأوساط دوائر السرتضاء

 شغل إىل اجلميع ويسعى. فعالية أكثر نحو عىل املحلية املوارد وتعبئة االقتصادية اإلنتاجية حتفز أن يمكن

 ما السيايس، نفوذهم مع يتناسب بام العام لقطاعا من بالتمويل واملطالبة الوطني االقتصاد داخل مواقع

 .والتفتت( واجلهد االستثامر هتدر التي االزدواجية) املجتزأ  البناء من كل   نحو الواضحة امليول يفّس

 النظام نةصيا اسرتاتيجية مع أيًضا يتوافق لكنه نفسه، خيدم فهو. وجهني ذو العسكري االقتصاد

 السيايس قتصاداال يف السائد الريعي النمط باستنساخ قام السبب، هلذا .إنتاجها ويعيد نطاًقا األوسع

 مكوناته سلكت ثحي ،(اإلنتاجية زيادة من بدالً  املوجودة املداخيل عىل االستيالء اعتامد أي) املرصي

 لفرص ةمشاهب بطرق واستجابت واخلاص، العام القطاعني يف األخرى الفاعلة اجلهات سلوك كثب عن

 قتصاداال يقدم فقد .للبالد االقتصادي التوجه يف الكربى التحوالت أمنتها التي اجلديدة لريوعا عن البحث

 النهاية يف ينجم ما نأ إال الكربى، اهلندسية األعامل يف والسيام املدنية، األنشطة بعض يف كفاءات العسكري

 .ئداتهعا املال رأس استثامر تكلفة وتتجاوز اخلسائر حجب جيري إذ سلبية، اقتصادية خسائر هو

 أنّ  فمع. الوطنية فاألهدا وتقرر السياسايت اإلطار ختلق التي الرئاسة، أكثر أحيان ويف احلكومة، إهنا

 نم العمل خالل ذلك، ومع. كامالً  سياسيًّا رشيًكا ليست فهي السلطة، لتسّلق منصة هي املسلحة القوات

 طول ىلع الريع عن البحث من هلا حرص ال الألشك فرصاً  يوّفر والذي السياسيات، هذه حتقيق أجل

 املرصي، قتصادلال املزمنة اهليكلية املشكالت استنساخ يف كبري بشكل العسكرية املؤسسة تسهم الطريق،

 الغربية كوماتاحل. املرصيني من كبرية ألعداد االجتامعية الظروف وتآكل اخلاص، القطاع تنمية وتشويه

 ويقدمون علم، عن يذعنون األجانب واملستثمرون والدولية املالية واملؤسسات املانحة والوكاالت

يد القلق ونخيف فيام وإمكاناهتا، مرص يف الكيل االقتصاد مؤرشات بشأن املتحمس التفاؤل من واجهة  املتزا

 ".تفشل أن من أكرب مرص" شعار وراء

 حسني الرئيس خلعت التي ةالشعبي االنتفاضة منذ الدولة سلطة عىل التدرجيي العسكري االستيالء إن

 العسكري االقتصادي النشاط نطاق يف حتوالت أحدث قد ،2011 فرباير/شباط يف منصبه من مبارك
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 بّسعة أعقبته والتنفيذية، الترشيعية الرئيس مهام املسلحة للقوات األعىل املجلس فتويّل . وحجمه

 منذ للرئاسة ُينتخب مدين أول كان الذي مريس حممد بخلفه 2013 يوليو/متوز يف العسكرية اإلطاحةُ 

ء السابق الدفاع وزير انتخاب جاء ثم عاًما، 61 قبل اجلمهورية تأسيس  يف رئيًسا السييس الفتاح عبد اللوا

 مشاريع إدارة يف رئيسيًّا دورا تلعب العسكرية املؤسسة أصبحت احلني، ذلك منذ. 2014 مايو/أيار

 .الدولة إيرادات لزيادة حماولة يف جديدة قطاعات يف والتوسع ،األسواق وتزويد الضخمة، العامة األشغال

 لعقود كان ما يف جمواحل النطاق يف كبرًيا  حتواًل  2013 عام منذ العسكري االقتصاد يف التطورات ومتّثل

 من جزء" دجمرّ  املسلحة القوات كانت احلني، ذلك حتى. أساساً  حمدود ولكنه مستقالً  جيًبا يشّكل

 األصول ملكيةب املقاَسة الشاملة، الكعكة يف حصة األخرى الفاعلة املدنية للجهات كان حيث ،"الصفقة

 التحكم أو دة،حمد قطاعات إىل الوصول ترخيص عىل التنظيمية السلطة أو واألرايض اآلالت مثل املادية

 الرئيس من املقربني اسياسيًّ  املتنفذين األعامل رجال إىل احلايل، القرن أوائل منذ األسد حصة ذهاب مع هبا،

ل. احلاكم الديمقراطي الوطني احلزب يف املتكّتلني وإىل مجال ابنه ومن مبارك،  لالقتصاد النسبي الثقل وحتوَّ

 منتصف نم ابتداءً  الغرب نحو التوجه وإعادة االقتصادي التحرير: مهمة حاسمة مراحل يف العسكري

 عام يف صخصةللخ األوىل واملرحلة الثامنينيات، منتصف من املايل والتقشف املايض، القرن سبعينيات

 حتوالً  يشهد مل ريالعسك االقتصاد هذا لكن. احلايل القرن أوائل يف اخلصخصة من الثانية واملرحلة ،1991

 من أو بحية،والر الظاهر الدخل صايف حيث من أو أنشطته، وحجم نطاق حيث من قياسه تم سواء مثرياً،

 وعىل( واخلاص عامال األعامل قطاعا ذلك يف بام) األخرى الفاعلة االقتصادية تاجلها عىل التأثريات حيث

 .السياسات صنع

. و يةاملرص الشؤون يف الباحث وصفه ما أسايس بشكل العسكرية املؤسسة مارست ،2011 عام حتى

 أعامل عّطلي صادياالقت املجال يف أمر بأي املسلحة القوات تقم مل". ذاته يعّظم جيب" بأنه دوْرمان. ج

 اللذين لرئيسنيبا مروًرا النارص عبد مجال الرئيس عهد يف الرئيسة خصائصه تطورت الذي احلاكم النظام

 تشّكل التز ال اخلصائص هذه. 2011 عام إىل 1952 عام من أي مبارك، وحسني السادات أنور خلفاه،

ء العسكري، االقتصاد ئقه يتعلق ما يف سوا  الرسمية، وغري ةالرسمي مكوناته بني العضوية والعالقات بطرا

 .املسلحة القوات ضباط كبار يشبع الذي املعنوي واالستحقاق التقني بالتفوق بالشعور أو
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 إعادة جانب إىل ،2011 عام ثورة أنتجت التي املرصي السيايس االقتصاد يف املتفاقمة األزمة لكن

 الذي السييسف. كليهام يف أعمق لتغريات الطريق مّهدت ،2013 عام منذ العسكري االقتصاد موقع حتديد

 ومنذ. مركزية رأكث اقتصادي موقع إىل العسكرية املؤسسة قاد ،2014 مايو/أيار يف رئيًسا انتخابه جرى

 احلكومي اإلنفاق إمجايل ربع يقارب ما إدارة من املسلحة القوات متكنت أوامره، عىل وبناءً  احلني، ذلك

 الغذائية السلع نقص معاجلة يف تدخل كام اإلسكان، ومشاريع العامة التحتية للبنية املستعجل الربنامج عىل

 ظاهر هبدف يجيةاسرتات اعتربت التي اإلنتاجية القطاعات ويف املدنية، األسواق يف الطبية واإلمدادات

نة إيرادات توليد إىل عموماً  وهرعت األسعار، تثبيت يف يتمثل  .الدولة خلزا

 حتقيق يف ساعدةوامل العامة واخلدمات السلع لتقديم العسكرية املؤسسة عىل داالعتام من الدرجة هذه

 يكمن. النمط هذا سأس الذي النارص عبد عرص مع باملقارنة حتى مثيل هلا يسبق مل الوطنية، التنمية أهداف

 الدولة ئاتهي نزاهةو لكفاءة املَقنّع غري االحتقار: سابقاهتا عن السييس رئاسة يميّزان شعوران ذلك وراء

 البريوقراطية دقيو من التهرب تستطيع التي هي وحدها املسلحة القوات بأن الرصيح واالعتقاد املدنية،

ا العسكرية املؤسسة أداء بأن للرئيس املوازي االعتقاد ذلك إىل يضاف". األمور إلنجاز" احلكومية  اقتصاديًّ

 مهندسو ناهاب زراعية صوب افتتاح يف لسييسا قال فقد. اخلاص القطاع أداء من بكثري أفضل أيًضا هو

 حلجم للوصول يذيةالتنف اإلجراءات شفتوا  انتو ما زي البساطة، بمنتهى لكم هاقول أنا" املسلحة، القوات

ء بّتم اليل الكثرية باإلجراءات ده باملستوى  ييجي ملا ده الكالم املياه مأخذ أو املطلوبة الطرق كان سوا

 مرشوع يعمل علشان نفيذيةالت اإلجراءات يعمل يقدر ما عقبال سنني 4-3 له اخدي يعملوا  اخلاص القطاع

 يفتخر قوي سلرئي الواضح الرشيك جيعلها ما املشاعر، تلك العسكرية املؤسسة تشاطره". دي بالطريقة

ر  جيبهم ىلإ املستقبل يف طوعاً  العسكر يعود أن املرجح غري من ذلك، إىل. بّسعة السياسات بإقرا

 والسياسة اداالقتص سيتخذها التي الوجهة عن النظر بغض ،2013 عام قبل قائامً  كان الذي تصادياالق

 .البالد يف
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 عامة نظرة: العسكري االقتصاد

ر نبع لقد  :أساسية دوائر ثالث بني التفاعل من الراهن العسكري االقتصاد تطوُّ

 تتضمن تيال الالحقة فروعهاو العرشين القرن مخسينيات يف تأسست التي العسكرية الصناعة •

 منذ خمتلفة أوقات يف أنشئت التي التجاري التوجه وذات رسميًّا املسجلة العسكرية الرشكات

 .املايض القرن سبعينيات منتصف

 بالطعام يتعلق ام يف املسلحة القوات لدى الذايت االكتفاء بتحسني املكلفة الدفاع وزارة هيئات •

 خدمات تؤمن أخرى وهيئات قتالية، غري مستهلكات من هاوغري( املهام) الشخصية والعّدة

 شغالاأل يف املنخرطة املسلحة القوات إدارات وهي واألهم للمدنيني، الرسوم مدفوعة

 لعسكريا االقتصادي القطاع جمتمعةً  الدفاعية الصناعة مع اهليئات هذه تشّكل. العامة

 .لثوالثا الثاين الفصلني يف مناقشته ستجري الذي الرسمي

 لرسميةا غري الضباط شبكات تضم وهي سابقة، دراسة يف أسميتها كام ،"الضباط مجهورية" •

 الدولة امتلكه التي الرشكات عن فضالً  املدين، الدولة جهاز داخل تتغلغل التي الواسعة

 العامة ماتواخلد التحتية والبنية العامة األشغال توفري يف املنخرطة احلكومية واهليئات

 هبا يتمتع التي ميةاالس الرشعية عباءة إن. التجاري والتصنيع الطبيعية املوارد وإدارة املختلفة

 إىل لوصولوا عقود منح من النفعية املامرسات من متّكن العسكريون، البريوقراطيون هؤالء

 دائرة هنالكو. وحتميها املسلحة، بالقوات اخلاصة املالية الصناديق واستثامر الدولة أرايض

 املؤسسة رهاتدي ملشاريع الباطن من ومقاولني أعامل رجال إىل حتولوا  ضباط من تكونت فرعية

 .العسكرية

 ويمكن. العامة والعقود الدولة موارد إىل الوصول امتياز هو الثالث الدوائر مجيع بني املشرتك األمر

 أن إال التحتية، يةالبن توفري خالل من االقتصاد يف ملموسة مسامهة تقدم العسكرية اهليئات إن القول

نة تتكبدها التي الفعلية التكلفة عن مطروًحا يبقى السؤال  إمكانيات عىل الفعيل األثر وعن الدولة خزا

 الصافية االقتصادية املسامهة أن كام. هبا القيام أو القومية املشاريع إدارة عليها يرتتب التي املدنية اهليئات

 حجبها أو املالية املعلومات غموض إن. الشك من املزيد إىل عوتد احلربية الصناعة يف املدين لإلنتاج
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 وإىل كفاءة عدم إىل تشري األدلة لكن االقتصادية، اجلدوى حول النهائية االستنتاجات يمنع رسمي بشكل

 قبل ما حقبتْي  من كل يف الدولة متلكها التي املؤسسات من العديد لدى معتادة أمور وهي خفية، خسائر

 .مرص يف بعدها وما اخلصخصة

 فهو ،التنظيمية أو املؤسساتية باملُصادرة العسكري لالقتصاد األسايس األسلوب وصف ويمكن

 مؤسسات ىلإ تذهب أن يمكنها كان التي العامة واملوارد اإليرادات من متناسبة غري حصة عىل يقبض

 إنتاجية عاتقطا عن امراالستث مال رأس من هائلة كميات وحيّول املنافسة، اخلاصة والرشكات الدولة

 أو املدنية لدولةا هيئات عن العسكرية اهليئات اختالف فإن األقل، عىل املعنى هبذا. االقتصاد يف أخرى

 وغري وطنية وغري سدةفا الربملان وأعضاء العريض اجلمهور يعتربها ما غالًبا التي - اخلاصة الرشكات

 عىل االعتامد) الريعي وبواألسل. به االّدعاء يف ترغب مما أقل هلو - الريع عن الباحث سلوكها يف مؤهلة

 الضباط هوريةمج خاص بشكل يمثل نمط هو( اإلنتاجية زيادة من بداًل  اإليرادات مصادر عىل االستيالء

 القتصاديا القطاع انخراط أيًضا يصف لكنه واخلاص، العام القطاعني يف العسكريني األعامل ورجال

 املدن نم سلسلة وبناء األرايض استصالح خطط مثل الضخمة، اجلوفاء ريعاملشا يف الرسمي العسكري

 .الفاشلة" املليونية"و" الصحراوية"

 وفرص القتصاديا النمو حتّفز مشاريعهم بأن املستمرة العسكريني املسؤولني اّدعاءات فإن وبالتايل،

ر نإ. بوضوح زائفة تكون ما وكثرياً  األحوال، أحسن يف فيها مبالغ العمل،  من السييس سعى الذي اإلرصا

 السياسية املكانة لكن. والريعية املجتزأ  البناء تفاقم إىل إال يؤد   مل منصبه، توليه منذ العائدات زيادة إىل خالله

زة العام، اخلطاب يف التحكم عىل وقدرهتا العسكرية للمؤسسة املرموقة  العسكرية هليئاتا باستيالء معزَّ

تية  وعدم القصور عىل ةالتغطي من متّكنها ،2013 عام منذ املرصية اإلعالم وسائل من عةجممو عىل املخابرا

 الصورة جتميل لخال من اخلارجي التدقيق من نفسها حتمي االقتصادية العسكرية اهليئات أن كام. الكفاءة

 وتوفري ألساسية،ا تيةالتح البنية بناء خالل من القومية التنمية يف مسامهتها عىل الضوء تسلط التي العامة

 اخلبز نقص مشكلة لحل قصرية مهلة يف الّسيع والتدخل خمفضة، بأسعار االستهالكية واملواد املدنية السلع

 رمضان شهر لخال الفقراء عىل املسلحة القوات من غذائية" شنط" وتوزيع األخرى، التموينية واألزمات

 .املبارك
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 بعتربون لعرشينا القرن ثامنينيات منذ بدأوا قد سلحةامل القوات ضباط كبار أن باألمهية، يتسم وما

ا الرسمي العسكري االقتصادي القطاع  احلكومية راتاإلدا إىل رسمي غري بشكل تغلغلهم وكذلك هلم حقًّ

 للشؤون الدفاع زيرلو مساعداً  حينها كان الذي نرص، حممود اللواء كان ،2012 عام ففي. املدين واالقتصاد

حة شديد املسلحة، للقوات األعىل جلسامل وعضو املالية  سنة ٣٠ ظّلينا الذي الَعَرق: "حديثه يف الرصا

 وأضاف". ملسلحةا القوات مرشوعات من باالقرتاب كان أيًّا للغري نسمح ولن يدمره، آخر ألحد نرتكه لن

 سحب وأ يصهبتقل يطالب أو املدنية للسيطرة العسكري االقتصاد إخضاع إىل يسعى شخص أي أنّ  مؤّكدا

 ".القومي مرص أمن هيدد" فإنه منه، االستثامر

 ال فرتسم خطي، أنه عىل العسكري االقتصاد تطور تصوير كاٍف  وغري التبسيط من فإنه ذلك، ومع

 من ممسوك نهأ عىل تصويره أو واضحة، مؤسساتية مصالح حتقيق إىل تسعى عسكرية مؤسسة تنّسقه يتغري،

 للنمو واضح مسار هناك كان وبالفعل،. ضيقة أنانية مصالح قتالح املحاسيب من ضباط شبكات قبل

 االقتصاديةو السياسية باألحداث مرتبًطا كان ذلك لكن املايض، القرن سبعينيات منتصف منذ والتوسع

ئ الدراسات من حفنة حددت لقد. املوارد وتوافر والفرص، احلوافز، بنية غريت التي  معامل بعض دةالرا

 حيّرك ملا دقيق تقييم تقديم أجل من بعمق املختلفة مكوناته حيلل التقرير هذا لكن العسكري، االقتصاد

 االقتصاد وصول لكيفية قةد أكثر فهمٍ  من التمكن إنّ . السلبية وتأثرياهتا اإلجيابية، وإلسهاماهتا منها، كالًّ 

 مقرتحات يفيد أن اهن املقّدم واملفّصل الشامل للترشيح يتيح ذلك، وأسباب احلايل شكله إىل العسكري

دة االحتياجات تتجاوز التي العنارص تلك احتواء تستهدف سياساتية  القدرة عىل ظللحفا جداً  املُحدَّ

 .تفكيكها النهاية ويف العنارص، تلك ولعكس هبا، واالرتقاء املسلحة للقوات التشغيلية

 

 والتأثري والسيطرة امللكية بني: التناسب عن بحثاً 

 يّدعيه مما بكثري بأقل يقوم العسكري االقتصاد فإن الذايت، الرتويج من والكثري رتهصو بروز من بالرغم

ء حد عىل منتقدوه أو ممثلوه  التوسع من سنوات عدة وبعد السابع عقده منتصف يف اآلن، حتى. سوا

 يراتتقد تناقل جيري ما وغالًبا. الوطني االقتصاد من صغرية حصة يمثل االقتصاد هذا زال ما املتسارع،
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 تسيطر أو االقتصاد، من املئة يف 60 حتى أو املئة يف 40 أو املئة يف 25 متتلك املرصية املسلحة القوات بأن

 وهي املنهجي، التحليل ناحية من ذلك من أقل وعىل قليلة، بيانات عىل تعتمد التقديرات هذه لكن عليها،

مة  :متاميزة جماالت ثالثة بني ختلط أوالً، فهي،. كبري حد إىل مضخَّ

 من ملشرتكا إنتاجها يكون والتي رسميًّا، املسجلة العسكرية واملزارع والرشكات املصانع •

 ألفكارا أو التصورات من ملموس بشكل تواضًعا أكثر واملدنية العسكرية والسلع اخلدمات

 يف لكربىا املرشوعات وإدراة اهلندسية اهليئة مثل أخرى عسكرية وهيئات عموًما، السائدة

 .عامةال واألشغال العقود تنفيذ بفضل بكثري أكرب دخاًل  تدرُّ  التي املسلحة واتالق

 الدولة، لكهامت التي والرشكات العام، القطاع يف االقتصادية اهليئات من بكثري األكرب العدد •

 سلحةامل القوات من متقاعدون ضباط فيها حيتل أو يرأسها التي اخلاص القطاع ورشكات

 ؤسسةامل إىل الواقع يف تعود ال وأرباحها الرشكات هذه أصول أن إاّل  إدارية، مناصب

 .الذاتية هاملنفعت التجارية قراراهتا عىل تؤثر أن  األخرية هلذه يمكن أنه مع العسكرية،

 وتأجري األرايض، استخدام ترخيص من إيرادات عىل احلصول تتيح التنظيمية التي الوالية •

 اجراملح عىل املفروضة والرسوم الّسيعة، الطرق ورسوم والعامة، العسكرية املنشآت

 مماثلة وخدمات الواردات، وختليص اخلارج، يف السالم وحفظ األلغام، وإزالة واملناجم،

 .دوليةو حملية خاصة رشكات مع مشرتكة مشاريع يف االستثامر عن فضاًل  رسوم، دفع تتطلب

 يمثل أنه متفاوت نحو عىل الرسمي سكريالع االقتصادَ  الدفاع قطاع ومسؤولو السييس قّدر عندما

 إىل يشريون كانوا  فلربام ،2016 عام يف ملرص اإلمجايل املحيل الناتج من املئة يف 2.0 - 1.5 أو 1.5 -1.0

 العربية واهليئة احلريب، اإلنتاج وزارة: العسكرية اهليئات مجيع تنتجها التي واخلدمات للسلع اإلمجالية القيمة

 وجه عىل تتضمن التقديرات هذه كانت إذا ما واضًحا ليس. هلا التابعة واهليئات الدفاع ووزارة للتصنيع،

 القوات إدارات أقسام تديرها أو تنفذها التي العامة األشغال عقود من الدفاع وزارة إيرادات التحديد

نية رجخا من اإليرادات ذلك يف بام) الواردة األموال مجيع إن حيث جائز، أمر هذا لكن. املسلحة ( امليزا

 إىل املقدمة اإلمجالية األرقام البيانات حتت وإدراجها للوزارة الداخلية الدفاتر يف تسجيلها يتم سوف

 خارج من كبرية دخل تدفقات إىل الوصول بإمكانية العسكرية املؤسسة تتمتع حال، أي عىل. الرئيس
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نية،  الرأساملية النفقات من كبرية حصة إدارة من 2013 عام منذ متّكنت وقد. مرتاكمة رساميل وإىل امليزا

 التكلفة، حيث من بالتأكيد، أهّنا كام عادًة، ُيعتقد مما بكثري إنتاجية وأقل شمواًل  أقل اقتصادها لكن العامة،

 .أنفسهم العسكر يصفه ممّا بكثري جدوى أقل

 مؤرشاً  اعتربت لو حتى نولك. احلقيقة من قريبة تبدو وغريه السييس هبا استشهد التي املئوية النسب إن

 بسبب معقد أمر   رصمل املحيل الناتج إمجايل تقدير إن. كبرية إمجالية قيمة إىل تشري تزال ال فإهنا فحسب،

 بمعيار لكنو ،2016 نوفمرب/الثاين وترشين مارس/آذار يف املرصي اجلنيه قيمة يف احلادة التخفيضات

 بني يراوح كان نهحي يف املحيل الناتج إمجايل من لعسكريا االقتصاد نصيب فإن للدوالر، الثابتة القيمة

 املحيل اتجللن الدويل النقد صندوق وتقدير السييس نسب إىل إستناداً  دوالر، مليارات 6.64و 3.32

 عندما كبرية مبالغ هذه بالفعل،. 2016-2015 املالية السنة يف دوالر مليار 332 البالغ االسمي اإلمجايل

 العربية واهليئة احلريب اإلنتاج وزارة مثل العسكري االقتصاد ألركان الضعيف األداء االعتبار يف يؤخذ

 إىل 2013 عام منذ املسلحة للقوات املخصصة الضخمة للمرشوعات الكبري الدفع أدى وقد. للتصنيع

 للمؤسسة إلمجاليةا احلصة رفع وبالتايل الربح، وهوامش اإلدارية الرسوم من الدفاع وزارة إيرادات زيادة

 .األكثر عىل إضافية مئوية بنقطة ربام ولكن اإلمجايل، املحيل الناتج من العسكرية

 بعض متتلك ريةالعسك فاهليئات. والتأثري والسيطرة امللكية بني ختلط مضخمة تقديرات هناك ثانيًا،

 حتتاجها التي جاإلنتا عوامل إىل بالوصول قانوًنا وتتحكم مبارش، بشكل واخلدمية اإلنتاجية املؤسسات

 بموجب رتياتواملش العامة األشغال خمتلف تنفذ وهي كاألرايض، املدنية االقتصادية الفاعلة اجلهات

 هالتقدير وفًقا سبق، ممّا املتأتية األموال يف والفائض الدخل وتنفق تديرها، أو رسمية، حكومية عقود

 أهنا إال لكامل،با نرشها جيري ال الرسومو املبيعات من العسكري للدخل الصافية القيمة أن ومع. اخلاص

 كافية تفاصيل عجتمي يمكن ذلك، ومع. البيانات إىل الوصول جرى حال يف الكمي للقياس قابلة األقل عىل

 يتجاوز ال رسميال العسكري االقتصاد دخل صايف بأن يفيد والذي التقرير هذا يف الوارد االّدعاء لدعم

 .اإلمجايل يلاملح الناتج من مئوية نقاط بضع

 العام القطاعني رشكات مع ضبابية األكثر العالقات من العسكرية اهليئات تستمده الذي الدخل أما

 اخلصخصة، من عقود ثالثة حوايل بعد حتى. أصعب فتقديره احلكومية، االقتصادية اهليئات ومع واخلاص
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كتها ،الرشكات ملئات املستمرة وملكيتها االقتصاد يف الدولة تدخل إرث فإن  نفس يقارب ما مع ورشا

 احلفاظ املتقاعدين والضباط العسكرية اهليئات عىل أيًضا السهل من جعل قد املشرتكة، املشاريع من العدد

 مشرتكة مشاريع تقيم العسكرية فالرشكات. القطاعات خمتلف يف نفعية وصفقات التصاقية عالقات عىل

 من واحلامية املدعومة املدخالت إىل الوصول إمكانية بتكس التي اخلاصة الرشكات مع رافدة ترتيبات أو

 أو الوحيد عميلها العسكرية املؤسسة تكون التي تلك أو العالقات، هذه خالل من املحتملني املنافسني

 بمنح تتالعب أن والربملان للدولة البريوقراطي اجلهاز يف حللفائها أو العسكرية للهيئات يمكن. األكرب

 أو معينة رشكات لصالح خصيصاً  مصممة مجركية غري حواجز تنشئ وأن االسترياد تراخيص أو العقود

 من املكونة" الضباط مجهورية" تتمتع(. املنافسة األجنبية الرشكات والسيام) أخرى رشكات دخول ملنع

 ودالعق ملنح إضافية بسلطة الدولة جهاز أنحاء مجيع يف العاملني املتقاعدين املسلحة القوات ضباط آالف

 فإن العسكري، القضائي للنظام خاضعني يظلون وألهنم(. البعض بعضهم وإىل) العسكرية اهليئات إىل

 إليها ينتمون أو يرأسوهنا التي العام القطاع رشكات أو احلكومية اهليئات امتثال لضامن قويًّا حافزاً  لدهيم

 .العسكرية املؤسسة ورغبات لتوقعات

 عىل القّسية االستيالء عمليات وترية تسارع يؤّكد ،كام2013 عام نذم ما حدٍ  إىل الصورة تغريت لقد

 يف امللكية حقوق عىل الضاري االستيالء أو( اإلعالم وسائل يف وضوًحا األكثر) اخلاصة الرشكات

 تكون العسكرية فالسيطرة احلاالت، معظم يف أما. فيها اإلدارة جمالس عضوية عىل أو الناشئة الرشكات

 هو السيايس الرتابط أن عديدة دراسات أظهرت وقد. نفوًذا اعتبارها ينبغي ما وغالًبا بارشة،م غري سيطرةً 

د  وعىل والقروض العقود عىل( سواء حد عىل والعامة اخلاصة) الرشكات حصول يف الرئيس املحد 

 سياسيًّا لنياملوصو مبارك الرئيس نجل مبارك مجال زبانية إىل األسد حصة ذهبت فقد: اإلمجالية اإلنتاجية

 بني الوثيقة العالقات فإن اإلطار، نفس ويف. العسكرية املؤسسة وليس القرن، هذا من األول العقد يف

 سيطرة تعكس اعتبارها يمكن وال متبادلة، منفعة ذات هي املفّضلة اخلاصة والرشكات العسكرية اهليئات

 من العسكرية والرشكات اهليئات كسبتها تيال املنافع من كبرًيا  جزءً  فإن ذلك، عىل عالوة. بحتة عسكرية

ء قرارات عىل السيطرة ذلك يف بام واخلاص، العام القطاعني رشكات مع العالقات  اخلاصة واالستثامر الرشا

ٍح  ويف. الرسمي العسكري لالقتصاد املعلن الناتج ضمن تندرج عليها، التأثري أو هبا،  فإن كثرية، نوا
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 خالل من يضمنون الذين املسلحة القوات من املتقاعدون هم الضباط ريةمجهو من الرئيسيني املستفيدين

ئد إظهار  .األول املقام يف التقاعد، بعد دخلهم من يزيدون بذلك ولكنهم يقدموهنا، التي الفوا

مة العسكري االقتصاد لتقديرات الثالث املصدر  لعالقة لتحريف،ا أو املفرط، التبسيط من يأيت املضخَّ

 بني خيلط ما غالًبا التقدير من النوع هذا بالفعل،. الدولة أرايض مثل الرئيسة باألصول كريةالعس املؤسسة

 الوارد كةحر إمجايل من أو الناتج، من أي منها، استغالهلا من توليده يمكن الذي والدخل األصول

 يف 95-90 حوايلب تقدر التي الدولة أرايض مجيع متتلك الدفاع وزارة أن كثرية تعليقات وتؤكد. والصادر

 استخدام ترخيص بصالحية تتمتع الدفاع فوزارة. صحيح غري ببساطة هذا ولكن مرص، مساحة من املئة

 مماثلة نظيميةت بسلطة تتمتع  حكومية وزارات من عدة بني من واحدة الواقع يف ولكنها الدولة، أرايض

يا أهم دأح منازع، بال ُيعد، األرايض استخدام يف التحكم أن مع لذا،(. األقوى هي كانت وإنْ )  املزا

 الدخل فإن اص،اخل والقطاع العام باالقتصاد الضارة الكوابح أكثر ومن العسكرية، للمؤسسة االقتصادية

 خالل من سابهاحت يمكن ال وكذلك. العسكرية السيطرة مدى مع مبارش بشكل يتناسب ال املستَمد الفعيل

 ترخيصها ميت أن قبل هلا سعر حتديد يمكن ال األرايض ذهه ألن الدولة، أرايض لقيمة مفرتض تقييم

 قيمة األرايض تسبتك فقط عندها: عقارات إىل بالتايل فتتحول السكنية، أو االقتصادية التنموية لألغراض

 ومع. الكاملب عليها االستحواذ تستطيع ال ولكنها العسكرية، املؤسسة منها تستفيد قد واضحة سوقية

 كانت لعسكريةا املؤسسة عليها تسيطر التي األرايض استخدام وجهة حتديد إعادة ىلع القدرة فإن ذلك،

 املزارع توسيعل األسايس املال رأس توف ر حيث األقل، عىل عقود ثالثة منذ الدخل من رئيساً  مصدراً 

 أو التسعينيات، منذ جديدة رشكات وإلطالق العرشين، القرن ثامنينيات منتصف منذ العسكرية

 .عام بشكل املضاربة من عالية عائدات وحتقيق عليها، حواذاالست

 

 واالفرتاس والسياسة الصون بني

 املتناقضة األرقام فإن بالفعل،. كميًّا تقديًرا  العسكري لالقتصاد الصافية القيمة تقدير املستحيل من

 باسم الرسمي واملتحدث احلريب لإلنتاج الدولة وزير من كل   قبل من خمتلفة أوقات يف تقديمها جرى التي
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 مشكالت يواجهون العسكريني حتى أن تظهر ،2017-2014 الفرتة خالل السنوية املبيعات عن الوزارة

 عليها تسيطر التي املرصي االقتصاد نسبة حتديد حماولة فإن حال، أي عىل ولكن،. دفاترهم مسك يف

 قيام سبب حول األهم األسئلة تدور ك،ذل من بداًل . العيون يف الرماد ذرّ  مثل هي العسكرية املؤسسة

 مرص، يف االقتصادي النمو عىل السيئة أو اجليدة اآلثار هي وما خمتلفة، اقتصادية بأنشطة العسكرية املؤسسة

 الغريزي اجلهد: دوافع ثالثة من مزيج يف األجوبة تكمن. اخلاص القطاع وتطور العامة اخلدمات وعىل

 مسؤويل كبار وسعي املحلّية؛ العسكرية للصناعة اإلنتاجية القدرة ونلتص احلربية املؤسسة تبذله الذي

 الفاعلني قبل من اإلنتهازية واإلستجابات للرئيس؛ السياسية واألهداف األولويات خلدمة الدفاع

 والسياسات املشاريع أمامهم فتحتها التي االقتصادي االفرتاس فرص عىل للقبض واملدنيني العسكريني

 .التساهل غاية يف وبريوقراطية قانونية بيئة يف وذلك الذايت النفع هبدف رفيع، مستوى عىل ُتقرّ  التي

 يشّكل العرشين القرن مخسينيات يف النارص عبد مجال الرئيس بناها التي احلربية الصناعة صون يزال ال

 املدنية لألسواق إلنتاجا أن مفاده شعاراً  املسؤولون يقدم ما وغالباً . واالستثامرية التجارية االسرتاتيجيات

 احلريب اإلنتاج وزارة سعت ذلك، ومع. العسكرية املصانع يف الفائضة الطاقة الستخدام وسيلة جمرد هو

ًرا الدفاع لوزارة التابع الوطنية اخلدمة مرشوعات وجهاز ًرا مرا  منشآت بناء إىل املايض العقد يف وتكرا

 القائلة احلجة يردّ  ما املدنية، لألسواق وخدماهتا هاسلع تنوع وتوسيع اإلنتاج، خطوط وتوسيع جديدة،

 يف اقتصاديًّا جمدًيا الدفاعي اإلنتاج يكون ما نادراً . املستَغّلة غري الطاقة من االستفادة إىل فقط تسعى بأهنا

. حتقيقه يف مرص فشلت ما وهو التصدير، أسواق من كبرية حصة عىل االستحواذ عىل يقدر مل ما بلد أي

 والتطوير البحث يف االستثامر مستوى يف املذهل االنخفاض يف تتمثل السياق هذا يف الرئيسة والعقبة

 املحليني، واالبتكار التكيف وتوليد األجنبية، التكنولوجيا استيعاب من الشديد احلدّ  إىل أدى ما احلقيقي،

 احلريب اإلنتاج وزير عرّب  وقد (.األدنى احلد إىل املضافة القيمة بانخفاض تسبب ما) املحيل املحتوى وزيادة

 ،2018 عام يف خسائر تتكبد تزال ال كانت وزارته يف العرشين الرشكات غالبية بأن اعرتف حني ذلك عن

 عىل احلفاظ يف االقتصادي القصور أوجه تكون ال وقد. اإلنتاج يف املزمعة الزيادات من سنوات عدة بعد

 مرص، يف العام القطاع يف مماثلة رشكات يف عليه هي مما أسوأ  عهتوسي أو احلربية الصناعة من املدين اجلانب

نة يف مماثل استنزاف إىل تؤدي لكنها  يف منها االستفادة اليمكن أصول أي) عقيم رأسامل وإىل الدولة، خزا

 (.املنظور األمد
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 دارةإ ظل يف العسكري االقتصادي للنشاط مميزة سمة هي للرئيس السياسية األهداف خدمة إن

 يف العسكرية يئاتاهل دور أن وُيعتقد. 2013 عام منذ وحجمه نطاقه يف اهلائلة الزيادة يفّس ما لسييس،ا

ر يعزز ومتجيده، له الرتويج جيري الذي العامة واخلدمات السلع تقديم  والرشعية السيايس االستقرا

 اإلشارة هي" نجاّدو ناإن. "واملستثمرين األجنبية للحكومات مصداقيتها إظهار مع لإلدارة، الداخلية

 العسكرية ؤسسةامل عىل االعتامد درجة إن. الربح حتقيق وليس واخلارجي، الداخيل للجمهورين املقصودة

 مجيع مع السييس إدارة تتشاركه ما ولكن النارص، عبد بعهد مقارنةً  حتى مثيل، هلا يسبق مل اجلهد هذا لقيادة

 بحلول اديةواالقتص االجتامعية للتحديات يستجيب مفرط تكنوقراطي حتيز هو وتعّظمه، بل سابقاهتا،

 .فنية وإجراءات هندسية

 النيل هنر وادي يف السكاين االكتظاظ شدة بحل املستمر التشبث هو النهج هلذا تعبرياً  األكثر التجسيد

ر من ذلك عن يرتتب وما)  استصالح لخال من( زراعية أراضٍ  وفقدان النقل، يف وازدحام بيئية، أرضا

 سيطر. هناك جديدة سكنية جتمعات إىل السكان من األكرب اجلزء ونقل الصحراوية املناطق يف األرايض

 عىل الضخم ستثامراال لتربير إطاًرا ووفر عاًما، 60 من ألكثر واحلكومي الرئايس التفكري عىل الرأي هذا

 ارتقى التي" رصحال عقدة" ورظه إىل أيًضا ذلك أدى وقد. تقريًبا السابقة املخططات مجيع فشل من الرغم

 إدارية صمةلعا استعرايض وخمطط السويس قناة توسيع مثل ضخمة بمشاريع جديدة آفاق إىل السييس هبا

 يتم ذلك من اأيًّ  أن يبدو ال. العسكريني واإلرشاف اإلدارة حتت املرشوعني وضع وجرى متاًما، جديدة

 الصناعية التنميةو التحتية للبنية حمتمل استثناء مع بفرضه، قيامها عن ناهيك العسكرية، املؤسسة بطلب

 القدر بنفس لواضحا من ولكن. هلا اقتصادي مالذ بمثابة املؤسسة تلك تعتربها التي السويس قناة منطقة يف

 .داريةواإل اهلندسية بمهاراهتم إيامنه ذلك يف بام السييس، عقلية يف يشرتكون العسكريني أن

 االقتصادي، النمو لتوليد السييس هنج عىل واضح بشكل تعرتض ال العسكرية املؤسسة فإن وبالتايل،

نية اإلنشائية املشاريع من سلسلة إطالق حول كبري حد إىل يدور الذي  حال ويف. يبدو كام هلا التي والعمرا

ر  جمرد ربهفيعت أصاًل، ذلك حصل إنْ  املفاهيمية، الناحية من االقتصاد يف العسكرية املؤسسة أو السييس فكَّ

 املياه معاجلة وحمطات الطاقة وحمطات واجلسور الّسيعة الطرق لبناء املنفصلة للمشاريع الكيل املجموع

 األسواق تعمل كيف إدراك من قليل ثمة الفوقّية، الرؤية هذه يف. الفاخرة واملنتجعات الصحراوية واملدن
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 متكني ويف والوظائف، االستثامر يف تداممس نمو يتولد وكيف والكفاءة، اإلنتاجية تزداد وكيف فعليًا،

 60 عانى الذين املرصيني غالبية تأثُّر بكيفية دراية عدم ذلك إىل يضاف. احلقيقي النمو من اخلاص القطاع

 اسرتاتيجيات تطبيق إىل امليل غياب عن ناهيك ،2019 عام الفقر إىل التعرض أو الفقر من منهم املئة يف

 التكنوقراطي التحيز أن املفارقة ومن. التشاركية التنموية السياسات أو تامعيًّااج الشامل االقتصادي النمو

 عاملة وصفته الذي االجتاه ذلك عن متباين اجتاه يف مرص أخذ قد  العسكرية واملؤسسة الدولة قادة عند

 ياموالس التكنوقراط، عىل أكثر العسكرية احلكومات تعتمد" حيث باكستان، يف صديقة عائشة السياسة

 املالية املوارد من األكرب اجلزء كسب أجل من األعامل، أصحاب طبقة وعىل واالقتصاد، التجارة يف اخلرباء

نيات من استيفاؤها يمكن والتي العسكري، التحديث نحو املوجهة  نقص   مرص لدى ليس". الوطنية امليزا

 االقتصادي النشاط من اجلانب هذا وراء للربح واضح دافع وجود عدم ولكن القادرين، التكنوقراط يف

 خمتلف نموذج إىل أّدت قد الكربى والرشكات العسكرية املؤسسة بني املتناقضة والعالقات العسكري،

ا اختالًفا (. واالقرتاض) العام التمويل عىل بشدة ويعتمد الرأساملية غري اجلوانب بعض يتضمن جذريًّ

 تعمل املسلحة للقوات اململوكة املدنية لرشكاتا حيث تركيا، مثال مع وضوحاً  أكثر التناقض ويبدو

 اخلاص للقطاع مملوكة احلربية الصناعة وحيث التنافسية، األسواق داخل جتارية قواعد عىل بالكامل

 .عادي جتاري ملنطق وختضع

 إن. افرتاساً  أو رضًرا أو غروًرا االقتصادي املجال يف املرصية العسكرية املؤسسة تفعله ما كل ليس

 أوجه تضاعف التحتية، والبنية العام اإلسكان توفر أن يفرتض كان التي املدنية الفاعلة اجلهات هاإزاحت

 أن يبدو ذلك، عىل عالوةً . إجيابية مسامهة تقديم مقدورها يف يزال ال ولكن الدولة، جهاز يف القصور

نية مع متوافقة جيدة نوعية تقدم العسكرية اهلندسية اهليئات  أن من الرغم عىل املحدد، الوقت ويف امليزا

 املستحقة واألجور النفقات أو التكاليف من العديد خيفي ما وغالًبا املجاالت، مجيع يف صحيح غري هذا

 التي الدولة عمل كيفية يف املرصي لالقتصاد األساسية املشكلة تكمن باألحرى،. املدنيني للمقاولني

 املسلحة القوات أن الواضح من. واستخدامها السياسية ةالسلط توليد لكيفية انعكاساً  ذاهتا حد يف تشّكل

 الرئاسات ولكن. بقائه ضامن عن كبرية مسؤولية وتتحمل النظام، هذا من رئيس ومستفيد يتجزأ  ال جزء

ًرا أصدرت التي هي املسلحة، القوات ال املتتالية، ًرا مرا  املال رأس من هائلة مبالغ تغرق مراسيم وتكرا

ئد عن خاطئة افرتاضات عىل الغالب يف عتمدت ضخمة مرشوعات يف ئد الفوا  .املتوقعة والعوا
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 ما( واخلارجي املحيل) احلكومي الدين إمجايل بلغ فقد. طائلة مستويات اىل التكاليف ترتفع أن يمكن

 يف مستوى أعىل ووه ،2016 يونيو/حزيران بحلول املحيل الناتج إمجايل من املئة يف 108.7 بنسبة ُيقّدر

م، بثالثة ذلك بعد. عاًما عرش اثني  يمثل ما) دوالر راتمليا 106.2 إىل الوطني اخلارجي الدين ارتفع أعوا

 ما مرصي، جنيه وناتتريلي 4.2 إىل احلكومية املحلية والديون( اإلمجايل املحيل الناتج من املئة يف 35.1

 حتت الوطنية املشاريعو الضخمة شاريعامل طفرة أنّ  أفيد وقد. املحيل الناتج إمجايل من املئة يف 92.5 يمثل

 األجانب املقرضنيو املرصية البنوك من احلكومي االقرتاض يف الزيادة من املئة يف 54 متثل السييس إدارة

 40 إىل صلي ما العام الدين خدمة استهلكت ولقد. 2019 مايو/وأيار 2016 ديسمرب/األول كانون بني

نية من املئة يف  .2019 امع من اعتباًرا يتناقص املبارش األجنبي الستثامرا وكان احلكومة، ميزا

 التي السياسية افعالدو ذات املشاريع من العديد يف سلبية االقتصادية املضافة القيمة أن هي والنتيجة

. العائدات تتجاوز االقتصادي املال رأس تكلفة إن حيث العسكرية، اهليئات ونّفذهتا السييس فرضها

 ظل يف قاذهاإن يمكن ال التي املعطلة أو العقيمة األموال رؤوس االستثامر هذا من كبري جزء ويمثل

ًفا يفرض ما املتوقعة، أو احلالية االقتصادية الظروف  الرتاجع الصعب من علوجي األجل طويل ماليًّا استنزا

 اإلدارية اصمةالع تكافح إطالقها، من سنوات أربع بعد املثال، سبيل عىل. املستقبل يف خمتلف هنج واتباع

 ستثمرينم انسحاب املرشوع وشهد دوالر، مليار 58 وهو حتتاجه الذي املبلغ مجع أجل من اجلديدة

 .رئيسني أجانب

 عام يف السلطة عىل السيطرة منذ والسيام ،2011 عام منذ املسلحة للقوات املركزي السيايس الدور إن

 قد السييس ظل يف متكينها فإن ذلك، عىل عالوةً . االقتصادي النهج هلذا مساعداً  عاماًل  جعلها ،2013

 االقتصاد عىل التأثريات إىل وباإلضافة. االقتصاد من إخراجها ممكناً  يعود ال حيث النقطة إىل يأخذها

 يف العسكرية للمؤسسة اإلداري فالدور. اخلاص القطاع نمو عىل كبرية آثاراً  خيّلف ذلك فإن الوطني،

 رشكات إعجاب ذلك يف بام حمليًا، اإلعجاب أثار قد 2013 عام منذ سكانواإل العامة األشغال مشاريع

 اجلديدة القطاعات يف توسعها أن إال الفعيل، بالتنفيذ للقيام الباطن من معها التعاقد تم التي اخلاص القطاع

 الصلب مثل قطاعات إىل العسكرية املؤسسة دخول إن. مفرتس اقتصادي بسلوك اهتامات إىل أدى

 القطاع رشكات قبل من تقريًبا بالكامل تزويدمها وجيري مفرط بشكل مشبعان قطاعان ومها منت،واإلس
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 اململوكة املتعثرة الرشكات إزاحة مع مثاًل، مبارشة، مناِفسة هيئات إىل العسكرية اهليئات حيّول اخلاص،

 أنّ  حقيقة فإن ذلك، إىل. ةربحي أكثر وجعلها إنقاذها من بداًل  القطاعات، هذه يف أصاًل  تعمل التي للدولة

 حجمها يرتاجع بدأ والتي العسكرية، اهليئات تديرها التي اإلنشاءات احتياجات بتوفري يرتبط الدخول هذا

 إضافية أصول برتك هيدد ما األجنبي، واالستثامر احلكومي التمويل نفاد أو املشاريع اكتامل مع اإلمجايل

 جيدون، مهندسون العسكر. االحتياج عن فائضة إنتاج قدرة شاكلة عىل العسكرية اهليئات بيد عالقة

 .أسوأ  واقتصاديون سيئون صناعيون لكنهم

 العليا، العسكرية يادةوالق للبالد السياسية القيادة قبل من السياسة صنع لعملية الفعيل الدافع كان مهام

 والتنظيمي انوينالق فالنظام. العسكري االقتصاد من األدنى املستويات عند لالفرتاس سياًقا يوفر فإنه

د واإلداري  اخلاصة علوماتامل لتبادل واسعة وفرصة كبرية باستنسابية يسمح املرصية الدولة يف املعقَّ

 من الغرض انك ربام. الرسمية غري الدخل مصادر والتقاط والريعية، بفضلها، الطائلة األرباح وحتقيق

 للرئيس، سيةالسيا األجندة خدمة هو 2013 عام منذ هوحجم العسكري االقتصاد نطاق يف اهلائل التوسع

 عىل املاضية ثنيالثال األعوام مدى عىل إرساؤها جرى األعامل إدارة يف أنامًطا يعتمد التوسع هذا لكن

 خطى عىل ضباطال شبكات سارت ولقد كام. النارص عبد عهد منذ والنصف الستة العقود يكن مل إن األقل،

 خالل من ألحيانا بعض يف عاملةً  القطاعات، من واسعة جمموعة يف التدخل يف ميةالرس العسكرية اهليئات

 أجل من هبا الفوز أو) العقود عىل احلصول هبدف كواجهات خاصة رشكات إنشاء عىل الضباط أقرباء

 عقود منح فضيلهات إىل الواضح العسكرية اهليئات ميل توضيح يف أيًضا هذا يساعد وقد(. ربح لقاء بيعها

 .والقدرة راتاملها إىل وتفتقر معروفة غري تكون ما غالًبا متوسطة أو صغرية رشكات إىل عامة شغالأ

 مفيدة معظمها، يف هي، العسكري االقتصاد من الرسمية وغري الرسمية الدائرتني بني العالقة إن

 أو العامة املالية واردامل إىل قيمة يضيف أن من بدالً  ذاتية خدمة يشكل الغالب يف تكاملهام لكن. للطرفني

 اإلرادة توفرت لو فصلهام إلتاحة رضوري، الدائرتني هاتني بني التمييز فإن ذلك، ومع. األوسع االقتصاد

 له الدافعة الكلية القوى اختزال يمكن ال طاملا األقل، عىل النظرية الناحية من. بذلك للقيام السياسية

ء وجتريد تفكيك يمكن: وحده باالفرتاس  االحتياجات بتوفري تتعلق ال التي العسكري االقتصاد أجزا

 وليس نوعي، حتول إىل يؤدي قد 2013 عام منذ االقتصاد هذا تطور لكن. التحديد وجه عىل الدفاعية
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س التي االنتهازية الرتاكامت إزاحة للغاية الصعب من جيعل ما خطية، كمية زيادة فقط  مع وتتعمق تتكدَّ

 عند التدخل من املسلحة القوات يمّكن الذي 2019 لعام الدستوري لتعديلا فإن كذلك،. يمر عام كل

 ومدنيتها للدولة األساسية املقومات عىل واحلفاظ والديمقراطية الدستور صون" أجل من الرضورة

 االقتصادي الدور يف الطعن من التمكن عدم فعليًّا يضمن ،"األفراد وحريات وحقوق الشعب ومكتسبات

 .بنفسها ذلك تفعل أن قررت إذا إالً  الرسمية، غري وامتداداهتا العسكرية ةللمؤسس الرسمي

 

 البحث حتديات

 نوعية سوءو املايل التعتيم مثل أموًرا فإن. حتديات يطرح املرصي العسكري االقتصاد يف البحث

 املستمر الرتاجع أن نيح يف اإلمجايل، املحيل الناتج مثل املهمة االقتصادية املؤرشات تقدير تعّقد البيانات

 الصعب من علجي ،2016 نوفمرب/الثاين ترشين يف قيمته نصف إىل انخفض الذي املرصي، اجلنيه قيمة يف

 املعدلة، احلقيقية ةالقيم تعكس ال التقرير هذا يف املقدمة التحويالت. )األمريكي بالدوالر القيمة حتويل

.( الرصف أسعار يف رئيسة بتقلبات تتعلق عندما اصخ بشكل مؤرش، جمرد أهنا عىل تؤخذ أن ينبغي وبالتايل

 التي الدولة جهزةأل الكبري االتساع بسبب معقد أمر احلقائق وتدقيق جتميع فإن املشكالت، هذه جانب إىل

ا كياناً " 2449و" وحدة" 295 تضم معقدة بنية لدهيا  احلكومية هليئاتا تبدو األحيان، بعض ويف". إداريًّ

 الوزارة حيال أيًضا بل معينة، لوحدات الصحيحة األسامء حيال فقط ليس مشوشة سهانف األنباء ووكاالت

 عن يتحدثون عسكريني بمسؤولني اإلعالم وسائل تستشهد وعندما. إليها تنتمي التي العامة اهليئة أو

 ههلذ الواقع يف تكون حني يف تباديل بشكل املصطلحات الوسائل هذه تستخدم ما غالًبا اقتصادي، نشاط

 املصطلحني هذين بني ماإلعال خيلط كام املالية، احلركة إمجايل أو اإلنتاج، مثل متاميزة، معانٍ  املصطلحات

 .الربح وبني

. االقتصادي نشاطها من خجولة ليست فإهنا املالية، سجالهتا العسكرية املؤسسة تنرش ال فيام ولكن

 بشكل التقرير هذا يعتمد وبالتايل،. ملفرتضةا إنجازاهتا وصف عىل املسؤولون حيرص متاًما، العكس عىل

 الرسمية، واجلريدة العسكرية، الرشكات مواقع: أويل معظمها املصدر، مفتوحة مواد عىل أسايس
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لية اإلعالم ووسائل األعامل، وسجالت ئم بإعداد ذلك سمح لقد املثال، سبيل عىل. للحكومة املوا  قوا

 التي السابقة العام القطاع ورشكات للدولة اململوكة والرشكات يةاالقتصاد والقومية العامة اهليئات جلميع

 عىل الضوء يلقي ما إدارهتا، جمالس يف املسلحة القوات من متقاعدون ضباط ولدهيا خصخصتها متت

 تدعمهام الرسمية غري املامرسات خارطة ورسم النوعي التقييم إن. لدهيا املفضلة والتأثري الرتكيز جماالت

 من متقاعدين ضباط من املرصيني، من عرشات مع 2018و 2008 العامني بني أجريت التي املقابالت

 وناشطني، وباحثني وصحفيني واقتصاديني، أعامل ورجال ونواب، حكوميني، ووزراء املسلحة، القوات

 قطاع يف وعاملني دوليني ماليني ومسؤولني أجانب دبلوماسيني من املرصيني غري من إضايف عدد ومع

 صورة رسم توّفر جمتمعة املصادر وهذه. محايتهم أجل من أسامئهم حجب جرى وقد. وحمللني فاعالد

 .املوارد تدفقات واجتاه للعالقات شاملة

 

 

*** 
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2

 

 دورها نم االستفادة عىل املرصية املسلحة القوات قدرة إىل بمجمله العسكري االقتصاد يستند

 الدولة داخل هبا تتمتع التي الرسمية وغري الرسمية والسلطات الوطن، عن الدفاع يف ايساألس الرسمي

 من وغريها لرئاسيةا واملراسيم التنفيذية ولوائحها القوانني يف ُمرّسخة والسلطات القدرة وهذه. املرصية

ض التي الصكوك  ،(املختلفة وفروعها حةاملسل القوات ذلك يف بام) هلا التابعة واهليئات الدفاع وزارة تفو 

 االقتصادي لنشاطا من متنوعة أشكال يف االنخراط من للتصنيع العربية واهليئة احلريب، اإلنتاج ووزارة

 الفاعلني عىل سبغي والتنظيمي القانوين اإلطار وهذا. العسكري اإلنتاج من واألضيق املحدد املجال خارج

 التقديرية، أو ستنسابيةاإل والسلطات القانوين، اجلواز: مهيةاأل بالغة امتيازات ثالثة العسكري االقتصاد يف

 .الشفافية ونقص

 وطرق بأشكال حتسم قد حرفياً  حيظره ال وما رصيح بشكل القانوين اإلطار به يأذن ما بني املساحة إن

 أنه مع وزجي ملا نونيةالقا القرشة لكن. متاًما القانونية الصفة عن خترج أن دون الواضح االنتفاع من جديدة

 العامة واألصول راتاملقدّ  عىل كبري تعد   إىل أدى ما الوقت، بمرور بشدة تآكلت قد قانونيًّا، مستحب غري

 مع كريةالعس املؤسسة تواطأت نفسه، الوقت ويف. فاضح بشكل قانونية غري ممارسات وإىل واخلاصة

 النظم أو يةقانون صكوك إصدار أجل من منه، جزًءا تعد الذي احلاكم البريوقراطي التحالف يف آخرين

 أو املحلية واننيالق عىل االلتفاف هو حمدد لغرض( التجارة أمام التعريفية غري احلواجز مثل) اإلدارية

 .القانون ضمن رسميًّا البقاء مع بتقييدها، هُتَدد التي الدولية التجارية االتفاقات

 متارس أعاله، املذكورة اهليئات كافة معا بشكل تتضمن التي العسكرية املؤسسة فإن ذلك، إىل

ا واسعة تقديرية صالحيات  بعض يف استملكت أو اكتسبت، املاضية، األربعة العقود فخالل.  جدًّ

 أخرى، مادية أو مالية" هدايا" وتقديم كبرية، باستثامرات والقيام التجارية العقود منح يف احلق احلاالت،

 وإىل حكومية شبه ومنظامت أخرى حكومية هيئات إىل ألغذية،وا الّسيعة والطرق واجلسور كاألرايض

فقة إىل احلاجة دون من العام، اجلمهور  اهليئات أن كام. خارجية سلطة أي من الحق تصديق أو مسبقة موا

 عند االقتصادي التخطيط أو اإلدارة عن مسؤولة حكومية هيئة أي مع التنسيق إىل تضطر ال العسكرية
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كات تشكيل أو اخلاصة، واالستثامرية واإلنتاجية التجارية اتيجياهتااسرت تنفيذ أو تصميم  التجارية، الرشا

 .اإليرادات يف الترصف أو

 لوماتاملع غموض فاقمت قد القومي األمن باسم أنشطتها حجب عىل العسكرية املؤسسة قدرة إن

 يفتصن يفّّس  ما مرص، يف لةالدو مؤسسات من العديد مع مشرتكة ظاهرة يف املالية، باملعامالت املتعلقة

 من 117 إىل مرص ترتيب انخفض حيث الدولية، الشفافية ملنظمة الفساد مدركات مؤرش يف السيئ مرص

 يف مؤثراً  وراً د لعب الشفافية غياب أن إال(. 2014 عام يف 94 كان أن بعد) 2017 عام يف دولة 180 بني

 يطلق قد الرسمي العسكري االقتصادي فالقطاع. خاص بشكل اجلانح العسكري االقتصاد تطور

 ال االّدعاءات هذه نلك اخلاص، أو العام القطاع يف املدنيني باملنافسني مقارنةً  بكفاءته تتعلق اّدعاءات

 أن يمكن ئةبي إحداث يف أسهم قد الشفافية غياب أن كام. مستقل بشكل فيها الطعن أو تأكيدها يمكن

 .إجرامية وعمليات ةالدول موارد وحتويل داخيل فيها جيري

 االقتصادي عالقطا من األكرب فاجلزء. العقوبة من اإلفالت ضامن بفضل االجتاهات هذه تسارعت وقد

 حكمب ذلك أكان مرص، يف الفساد ومكافحة التدقيق هيئات اختصاص ضمن يقع ال الرسمي العسكري

 فيها ويعمل يرأسها ،اإلدارية لرقابةا هيئة أي اهليئات، هذه أقوى فإن وبالفعل،. الواقع بحكم أم القانون

 عىل عالوة .التفتيش من إضافية وقاية يضمن ما املسلحة، القوات من السابقني الضباط من كبري عدد

 إذا ما حتديد سلطة نقل مرسوما 2011 مايو/أيار يف احلاكم املسلحة للقوات األعىل املجلس أصدر ذلك،

 املدنية، أو يةالعسكر املحاكم يف مرشوعة غري بمكاسب تهمنيامل املسلحة القوات ضباط حماكمة جيب كان

 الليربايل االقتصاد خلفية وعىل. اخلدمة تركوا  قد هبم املشتبه كان لو حتى الدفاع، وزارة يف العامة الينابة إىل

 يف هم مَلن ديدةج فرًصا فتحت التي احلايل، القرن أوائل منذ املحسوبية عىل القائمة واخلصخصة اجلديد

ا تسارًعا النتيجة كانت متنفّذة، مواقع  .عسكريال االقتصاد يف آن يف نوعيًّا وحتواًل  حادًّ

 التارخيي املسار: مرص يف الريعي النظام إنتاج إعادة

 َفهم. املدين االقتصاد يف العسكري لالنخراط متنوعة تربيرات املرصية العسكرية املؤسسة قادة أورد

 يرصون، يشء كل قبل وهم احلربية، الصناعة يف الفائضة اإلنتاجية السعة خداماست إىل احلاجة عىل يشددون
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ًرا ًرا، مرا  واخلدمات املنتجات توفري عىل املسلحة القوات وإدارات العسكرية الرشكات قدرة عىل وتكرا

 يف مبارش بشكل واملسامهة معينة، سلع يف السوق احتكارات وكّس أقل، بتكلفة( اإلنشاءات السيام)

 هي والوظائف العامة التحتية البنية توفري يف املسامهة أن ومع. التجارة ويف واالقتصادية االجتامعية تنميةال

 حساب كيفية يف يد خفة عىل وتتوقف كبري حد إىل خاطئة االّدعاءات هذه بقية فإن حقيقية، مسامهة

ئد التكاليف  .والفوا

 النظام طقمن يكرر وهو. ريعي األول املقام يف هو العسكري االقتصاد نموذج فإن ذلك، من بداًل 

ئح فئات السرتضاء العامة املوارد استخدام يف املتمثل  العام القطاع يف كبري بشكل مرتكزة رئيسة ورشا

 الفكر بأن حياءلإل وخالفاً . لنفسه الريع دخل لتحقيق أيضاً  فيه يسعى الذي الوقت يف الدولة، ومؤسسات

 الواقع، يف إنه،ف املراحل، من مرحلة أي يف العسكري االقتصاد دفع الذي هو السليم التجاري االقتصادي

 والعقود املقّدرات إىل الوصول يف امتيازه عن املتوّلدة الدخل مصادر عىل االستيالء عرب أساساً  تطور قد

 سعت فقد واخلاص، امالع القطاعني يف املدنية نظرياهتا جنب إىل وجنًبا. الدولة عليها تسيطر التي العامة

 يف اسيةالسي التطورات أتاحتها التي الفرص استغالل إىل عسكرية مصالح ومجاعات مؤسساتية جهات

 .اداالقتص ضمن البنيوية امتيازاهتا وتوسيع تعزيز أجل من ملرص واملحيل الدويل املحيطني

 يف احلديثة ةياملرص احلربية الصناعة بناء جرى فقد. ذلك صحة عىل يشهد العسكري االقتصاد مسار إن

 للرصاع ملزدوجا السياق يف املايض، القرن من والستينيات اخلمسينيات يف النارص عبد مجال الرئيس عهد

ئيل مع  عن حمل إلحاللل التصنيع واسرتاتيجيات االقتصادية القومية النزعة فيها كانت حقبةٍ  ويف إرسا

 املسلحة القوات ضباط من فيها ُطلب فرتة أيضاً  هذه كانت. النامية البلدان يف بشعبية حتظى االسترياد

 ولتقليص تقنية مهارات لتوفري جزئيًّا، وذلك، للدولة، البريوقراطي اجلهاز يف إدارية بأدوار القيام املرصية

 الصناعة انخراط أن الإ. امللكي النظام من ورثها التي املدنية اخلدمة عىل الناشئ اجلمهوري النظام اعتامد

 يف العسكرية، ؤسسةامل تنخرط ومل فشله، أثبت اخلمسينيات أواخر يف بدأ الذي املدين تاجاإلن يف احلربية

 .1970 معا يف وفاته وحتى النارص عبد عهد من تبقى ما طيلة املدين واالقتصاد العامة األشغال

عه بدايةً  متيزت فقد السادات، أنور النارص، عبد َخليفة رئاسة أما  تالفئا وتفكيك الحتواء برصا

 من الثاين النصف يف حتول ذلك ولكن. األمنية واألجهزة املسلحة القوات يف له املناوئة" القوى مراكز"و
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 وتقليص املال، رأس يف الدائم النقص مشكلة وحل مرص، عن الدفاع عبء ختفيف إىل السبعينيات

 االسرتاتيجي لتوجها وسط التحّول هذا حصل ذلك، إىل. واحلكومة السيايس امليدان يف العسكري احلضور

 السالم وعملية الغرب، وباجتاه السوفييتي، االحتاد عن بعيًدا واالقتصادية العسكرية العالقات يف اجلديد

ئيل مع  .إرسا

 العربية ئةاهلي السادات أطلق ،1975 عام ففي. العسكري االقتصاد شّكلت التي هي األولويات هذه

 العربية إلماراتوا قطر ودولة السعودية العربية اململكة نم بتمويل عسكرية جتارية رشكة وهي للتصنيع،

 سنوات، أربع بعد. اإقليميًّ  صناعيًّا مركًزا  البالد وجعل مرص إىل كبرية استثامرات جلذب كوسيلة املتحدة

ئيل مع السالم معاهدة سمحت نية املسلحة القوات يف كبريٍ  بتخفيضٍ  إرسا  القوات قادت قدو. الدفاع وميزا

 من جزئي بتمويل س،السوي قناة منطقة يف التحتية والبنية املدن تأهيل وإعادة بناء إعادة عملية املسلحة

 جرى وقد. ًقاالح هناك االقتصادية واألنشطة األصول عىل اليد بوضع هلا سمح ما الدولية، املساعدات

 للقوات اخلدماتو ليةالقتا غري واملعدات الغذاء من األساسية االحتياجات إلنتاج الدفاع وزارة تفويض

 من قتصادياال النشاط تركيز وحتّول عدة، اقتصادية هيئات الغرض هلذا السادات أنشأ وقد املسلحة،

ئيل مع ديفيد كامْب  اتفاقية أعقاب يف املسلحة القوات ضباط اسرتضاء  معيشتهم توياتمس ضامن إىل إرسا

نية تقليص زمن يف  .امليزا

 الناتج من املئة يف 16 من الدفاعي اإلنفاق ختفيض أصاًل  رىج قد كان التقديرات، أحد وبحسب

 إىل شكلية ضافيةاإل التخفيضات جاءت لذلك ،1978 عام يف املئة يف 9 إىل 1970 عام يف اإلمجايل املحيل

 التخفيضات لكت أنّ  إال. احلكومية الدفاتر عن خمتارة نفقات إبعاد خالل من أساًسا وحتققت كبري، حد

زٍ  عسكري اقتصاد وتنويع لصعود الطريق مّهدت  عام يف ةالرئاس توىل الذي مبارك حسني عهد يف موا

 منها كل شّكلتت متاميزة، مراحل بثالث العسكري االقتصاد مر التالية، الثالثني السنوات وخالل. 1981

 االقتصادي عالقطا ةمكان عىل نفسه بالقدر معتمدةً  واالقتصادية، السياسية العوامل بني متشابه تقاطع عرب

 .الدولة بحامية يتمتع حمصور كَجيٍب  العسكري

 بني السيايس النفوذ لتأمني كوسيلة الذايت الدعم نحو الدفاع وزارة مقاربة مبارك أيّد األول، عقده يف

 املساعدات أّما. املايل التقشف فيه تعّمق وقٍت  يف الدفاع نفقات حّول حني يف املتململني، الضباط
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 فلم الغربية، االئتامن خطوط من وغريها سنويًّا، دوالر مليون 250 بلغت التي مريكيةاأل االقتصادية

 عن أو 1978 عام يف العربية التنمية وقروض الرسمية املالية املساعدات وقف عن كامل بشكل تعّوض

. الثامنينيات خالل حاد بشكل العاملية النفط أسعار انخفضت حني النفط صادرات عائدات انخفاض

نية خلفض الدولية املالية املؤسسات جانب من الضغط انوك  عىل قصد، دون من شجع، قد الدفاع ميزا

نية خارج عسكري اقتصاد نمو ليس خلف املنافسة فعلت وكذلك. كبري حد إىل امليزا  بني السلطة عىل الكوا

لة، أبو احلليم عبد املُشري آنذاك، الدفاع ووزير مبارك  السلع من لعسكريا اإلنتاج استخدم الذي غزا

 من إيران، مع حربه أثناء يف العراق، إىل والذخرية األسلحة فائض تصدير وعائدات املدنية واخلدمات

 .عموماً  املواطنني ومع املسلحة القوات داخل اخلاصة مكانته تعزيز أجل

 متلكها فقمرا  توأّجر التحتية، والبنية اإلسكان وبناء الغذائي، اإلنتاج يف الدفاع وزارة استثمرت

 املناطق عىل اسيطرهت من واستفادت ،(السويس قناة منطقة يف املوانئ مثل) سلطتها حتت موضوعة الدولة

فقة عند مايل عائد عىل للحصول األخرى واملدن العاصمة حول العسكرية  األرايض ماستخدا عىل املوا

 األلبان أو عكرونةامل مثل الغذاء قطاعات إىل العسكري الدخول أن وُيذكر. الدولة متوهلا التي للمشاريع

 سياسة مع جتاوًبا رتظه التي" االنفتاح رشكات" ُسمي ممّا كبرية أعداد سلوك حياكي كان املعبأة املياه أو

 السوق يف عسكريةال احلصة كانت ربام. السابق العقد يف السادات أدخلها قد كان التي االقتصادي التحرر

 وبرتخيص أراضٍ  أجريبت الدفاع وزارة قيام أن املؤكد شبه من فإنه بالتايلو عادًة، ُيفرتض مما بكثري أقل

 .التالية املرحلة يف للتوسع األسايس املال برأس أمّدها ما هو األرايض استخدام

: بسيطة ضةمقاي حول تتمحور ثانية مرحلة عىل عالمة 1989 عام يف غزالة ألبو مبارك إقالة جاءت

 دق مبارك وكان .السياسة خارج تبقى أن مقابل االقتصادية مشاركتها تزيد نأ العسكرية املؤسسة تستطيع

 شبه هيئة هيو املركزي، األمن قوات مترد لقمع املسلحة القوات عىل االعتامد إىل 1986 عام يف اضطر

لة أبو متكني إىل أّدى ما الداخلية، لوزارة تابعة كبرية عسكرية  أسايس بشكل الرئيس تمداع املقابل، يف. غزا

دفز. التسعينيات يف املتنامي اجلهادي التمرد مواجهة أجل من الداخيل األمن أجهزة عىل  القوى عديد ا

نيتها الداخلية وزارة يف العاملة  مباحث جهاز ّلفوك الدفاع، وزارة معدالت بكثري تفوق بمعدالت وميزا

قبة الداخلية لوزارة التابع الدولة أمن  .تهمترقي عىل التأثريو املسلحة القوات ضباط بمرا
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لة أبو خليفة قام  االقتصاد عتوس بكبح طالب، أبو صربي يوسف أّول الفريق الدفاع، وزارة يف غزا

 1991 عام يف خلفه الذي طنطاوي حسني حممد الفريق أن إال عامني، سوى واليته فرتة تدم مل. العسكري

 تفش   عىل اجلديد فاعالد وزير أرشف لقد. سيًّاسيا املسلحة القوات بتهميش مبارك هلدف التام امتثاله أثبت

 استمرت تيال واليته فرتة خالل: الضباط كبار احتواء عىل يعمل كان فيام الضباط جلمهورية حقيقي

 يف مناصب ىلإ املسلحة القوات متقاعدو ينتقل أن املعتاد من أصبح مسبوق، غري أمر وهو عاًما عرشين

 مثل) فيها خدموا  يالت بتلك متعلقة قطاعات يف غالًبا العام، القطاع اتورشك للدولة البريوقراطي اجلهاز

 .سلحةامل القوات من الفروع هلذه مضموناً  ِحكراً  يشّكل أصبح ما ،(البحري النقل أو الطريان

 الغربية لدولل دوالر مليار 50 البالغة املرصية الديون من جزء شطب جاء إذ مناسًبا، التوقيت كان

 ضغوط ليخّفف 1991-1990 اخلليج أزمة يف املتحدة الواليات قادته الذي التدخل مرص تأييد مقابل

نية  ما الدولة، كهامتل التي للرشكات الشامل اخلصخصة برنامج إطالق مع تزامن يف احلكومة، عىل امليزا

 امةع عاملأ رشكات إىل العسكرية والرشكات املصانع بتحول ذلك سمح وقد. اإليرادات زيادة إىل أدى

 وقد. الدولة إىل ائراخلس نقل مقابل األرباح خصخصة إىل فعليًّا أدى ما التجارية، والنظم القواعد حتكمها

 التايل، لعقدا مدى عىل التجاريني ورشكائها أنشطتها بتنويع أخرى عسكرية وهيئات الرشكات هذه قامت

 يف كبري بشكل نام اإلمجايل املحيل اتجالن من املئوية نسبتها أو تداوهلا حجم بأن مقنع دليل من ليس لكن

 العسكرية حلصةا توسيع يف ساعدت أهنا هذه االقتصادي التوجه إلعادة األهم النتيجة كانت. الفرتة هذه

ر العامة، األشغال عقود من  االقتصاد به تسما الذي الداخل من واملتاجرة العقارية املضاربة نمط وتكرا

 .الرسمي كريالعس االقتصاد خدم مما أكثر فعليًّا الضباط مجهورية خدم الذي األمر نطاًقا، األوسع

 أتاح ما ثالثة، مرحلة إىل إشارة بمثابة األلفية هذه أوائل يف اخلصخصة برنامج استئناف كان وقد

 االستحواذ طريق عن جزئيًّا ذلك فعل لقد. املدين االقتصاد يف أكثر للتوسع فرصة العسكرية للمؤسسة

 من أيضاً  ولكن جديدة، عسكرية رشكات إنشاء عرب أو للدولة، اململوكة الفاشلة اتالرشك بعض عىل

كات عن البحث خالل  املؤسسة أن ومع. واألجنبية املرصية اخلاصة الرشكات مع مشرتكة ومشاريع رشا

 فاالقتصاد. اجلامح بالنمو تتسم مل الفرتة هذه فإن االقتصادي، جيبها توطيد من متكنت العسكرية

 األرايض استصالح مثل العامة لألشغال الدفاع وزارة إدارة عىل كبرًيا  اعتامًدا اعتمد الرسمي كريالعس
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 واحلزب مجال وابنه مبارك من املقربون الطفيليون األعامل رجال كان ذلك، من بداًل . اجلديدة املدن وبناء

 السوق حصة عىل مستحوذين اخلصخصة، من الرئيسة املنافع جينون الذين هم احلاكم الديمقراطي الوطني

 تسعى التي السياسية للروابط كمصدر العسكرية املؤسسة حمل ليحّلوا  االقتصاد، من مهمة قطاعات يف

 املؤسسة انزعاج يف عامالً  هذا النفوذ فقدان كان. بالعقود للفوز واخلاصة العامة الرشكات من كل إليها

 خلالفة مبارك مجال وهتيئة الرئيسة الدولة أصول ةخصخص حيال أحيانًا، العلنية ومعارضتها العسكرية،

 .2011 ثورة خالل مبارك ضد النحيازها الطريق مهد ما والده،

 الذي سلحةامل للقوات األعىل املجلس أن فبدا. 2011 فرباير/شباط يف مبارك خلع وجيز فاصل حلق

 عىل مهعز عن كشف كنهل العسكري، االقتصاد لتوسيع واضحة خطط لديه يكن مل الرئيس سلطات توىل

 بمجملها، ،املسلحة القوات احتياجات لتلبية رضوريًّا اعتربه ما أصاًل، لديه كان ما عىل احلفاظ

 للشؤون الدفاع وزير مساعد كالم جوهر هو هذا كان. سواء حد عىل ومنتسبيها، ضباطها واحتياجات

 لن لعسكريةا املؤسسة أن وهو ،2012 أبريل/نيسان يف املسلحة للقوات األعىل املجلس وعضو املالية

ف وقد". املسلحة القوات مشاريع يف بالتدخل" شخص ألي تسمح ر مدى تكشَّ  لعسكريةا املؤسسة إرصا

 عىل( 2012 عام يف املنتخب) مريس حممد الرئيس الدفاع وزارة أجربت عندما حصتها عن الدفاع عىل

 اقتصادية يةحمم العسكر اعتربها التي سويس،ال قناة منطقة يف التنمية لوضع خططه عن علناً  التخيل

 .2013 ربيع يف بالرئاسة ملحقة جديدة مدنية هيئة حتت حرصية،

 بعد. 2013يوليو/متوز يف بمريس اإلطاحة قبل فحسب أشهر بضعة قبل املكشوف التحدي هذا جاء

د متعاقبة دستورية تعديالت املسلحة القوات جربت أن  سلطة أي عن ملياتيةوالع املالية استقالليتها جُتس 

 عام ثورة أنّ  هلةلو بدا وإذ. مكبوحة غري فرصة واكتسبت الكاملة السلطة موقع القوات هذه توّلت مدنية،

 عهد ويف. لفعلبا أزيلت قد عليه متبقية قيود أي فإن العسكري، لالقتصاد املحمية املكانة هتدد 2011

 قتصاديا ومدير كوسيط العسكرية املؤسسة برزت ،2014 مايو/أيار يف رئيًسا انتخب الذي السييس

 .رئيس
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 القانوين العمل إطار

 لرئاسيةا اإلدارات ظل يف مستمر بشكل العسكري لالقتصاد التمكيني القانوين اإلطار تطور لقد

 األسس عتوض. 1952 عام يف السلطة عىل األحرار الضباط استوىل أن منذ مرص حكمت التي املتعاقبة

ئب دفع من العسكرية املؤسسة إعفاء جرى حيث نارص،ال عبد عهد يف  وكان ك،واجلمر والرسوم الرضا

 هلا ختضع التي املالية والتقارير اإلدارة جوانب من وغريها باملشرتيات املتعلقة احلكومية النظم من حمميًّا

 أو اإلعفاءات ههذ أكدت والسييس ومبارك السادات رئاسة ظل يف الالحقة التعديالت. العام القطاع بقية

 كشف من ءهااستثنا عززت كام اإلستنسابية، وسلطاهتا العسكرية املؤسسة استقاللية وعززت وّسعتها،

 كام املالية، ابأموره يتعلق ما يف للحسابات اخلارجي للتدقيق اخلضوع أو املدنية للسلطات املعلومات

 دياالقتصا نشاطها نطاق معا بشكل ووّسعت األرايض، مثل العامة األصول عىل سيطرهتا مددت

 عام يف مهوريةللج رئيًسا نارص أصبح أن بعد العسكرية للمؤسسة اخلاصة املكانة تأكيد جرى. والتجاري

 استثنى اء،الوزر رئيس يزال ال وهو أصدره الذي ،1956 لعام 263 رقم فاملرسوم. وجيزة بفرتة 1956

ض تصاد،واالق املالية ووزارة املحاسبة ديوان قبل من التفتيش من العسكرية" الّسية املخازن"  وزارة وفوَّ

 قد املرسوم هذا أنَّ  ألرجحوا. ذلك عن بدالً  إليهام تقاريرها وتقديم عنهام بالينابة الدور هبذا القيام الدفاع

ل  ذلك منذ املدنيني ياملحاسب والتدقيق الرقابة من العسكرية واألصول اهليئات مجيع الستثناء األساس شكَّ

 وعىل هبا، ملرتبطةا والكيانات الدفاع وزارة ليعفي 1957 لعام 204 القانون جاءَ  ثمَّ . اآلن وحتى تالوق

ئب" من الوقت، ذلك يف املسلحة القوات رأسها ئح والرسوم الرضا  ما يف" هلا لةاملعد والقوانني واللوا

 القوات ضباط من كبرية دادأع تعيني جرى أنه ومع. الواردات عىل اجلمركية والرسوم التسلح بعقود يتعلق

 لتقدير وفًقا 1962و 1954 العامني بني 1500) للدولة البريوقراطي اجلهاز يف عليا مناصب يف املسلحة

 رسميًّا مبارًشا  وًراد لعبت قد بعد تكن مل العسكرية املؤسسة فإن ،(امللك عبد أنور املرصي االجتامع عامل

 عام يف إلغاؤها مَّ ت ،1954 عام يف إنشاؤها جرى التي احلريب، اجاإلنت وزارة إن حتى. الوطني االقتصاد يف

 .أدائها ضعف بسبب 1969

 وإن السادات، ظل يف أتى فقد القانوين، وإطاره الرسمي العسكري االقتصاد لتطور احلقيقي الزخم أما

 عقود ىلع واملوافقة اإلرشاف سلطة الرئيس أعطى 1971 لعام اجلديد فالدستور. مراحل عىل ذلك كان
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 واملخصصات األسلحة واردات ليشمل 1972 لعام 29 القانون يف ذلك توسيع جرى وقد الدفاع،

 بام باإلنفاق للترصيح إضافية سلطة وليمنح( الربملان قبل من للمصادقة اخلاضعة)و املتصلة الدفاعية

نية يتجاوز  أخرى، بطرق الرئاسية اتهصالحي لتوسيع 29 القانون بعد فيام السادات استخدم. املعتمدة امليزا

 إىل 1975 لعام 90 رقم املعّدل املسلحة للقوات التقاعدية واملعاشات االجتامعي التأمني قانون فاستند

 استلموا  الذين املسلحة القوات أفراد ليمنع املثال، سبيل عىل 29 القانون بموجب الرئيس سلطات

 رواتبهم عىل فيه حيصلون الذي نفسه الوقت يف العسكرية التقاعدية معاشاهتم تلقي من مدنية وظائف

 بأن الدستورية املحكمة قضت السادات، وفاة من عاًما 14 حوايل بعد أي ،1995 عام ويف. )اجلديدة

 غري كان املسلحة للقوات واملعاشات والتقاعد التأمني قانون من املادة هذه لتعديل 29 للقانون استخدامه

 للتصنيع العربية اهليئة إعفاء السادات أهنى ،1980 عام ويف.( سارينْي  بقيا واملادة القانون ولكن. دستوري

 كانت الذين املتقاعدين املسلحة القوات موظفي عىل 90 القانون من املادة هذه تطبيق من العسكرية شبه

 يف سلطاته لتوسيع أساًسا 29 القانون أخرى مرة السادات اعترب ،1981 لعام 146 القانون ويف. توظفهم

 .العسكرية الصادرات لتشمل واملوافقة اإلرشاف

 الصالحيات من نمًطا أرست لكنها مبارش، بشكل العسكري باالقتصاد تتعلق السابقة القوانني تكن مل

 ووضعت السادات، رئاسة من الثاين النصف يف تصاعدي اجتاه يف جعلته التي الرئاسية والتدخالت

 يف احلريب اإلنتاج وزارة تنصيب أعاد قد السادات كان. مبارك هخليفت عهد يف املتسارع لتوسعه األساس

 كان 1975 عام يف للتصنيع العربية اهليئة إعالن فإن وبالتايل،. كبري حد إىل خاملة ظلت لكنها ،1971 عام

 خروًجا للتصنيع العربية اهليئة كانت الواقع، يف. العسكري االقتصاد بناء يف املهمة األوىل اخلطوة بمثابة

 ُأنشئت ألهنا ،"دولية منظمة" باعتبارها بل مرصية كرشكة ليس 12 رقم القانون أنشأها لقد: املألوف عىل

كة ئح من بدالً  الداخلية بلوائحها حتتكم كانت وبالتايل،. خليجية دول عدة مع بالرشا  لكن. احلكومية اللوا

 ثانوية، أخرى رسوم من أعفاها أن سبق قد وكان. االجتاه نفس يف الرسمية العسكرية اهليئات دفع السادات

 مدد ثمَّ . الوطني الدفاع عبء لدعم ،1973 لعام 117 القانون بموجب املفروضة" اجلهاد رضيبة" مثل

 من كالًّ  ليشمل 1957 لعام 204 القانون بموجب اجلمركية الرسوم دفع من الدفاع وزارة إعفاء ذلك بعد

 عام يف الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أسس وعندما. لتصنيعل العربية واهليئة احلريب اإلنتاج وزارة
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ئح االمتثال من وحرره واملالية، الدفاع وزاريت عن مستقل بشكل نفسه تنظيم فّوضه فإنه ،1979  لّلوا

 .والتدقيق واملحاسبة باملشرتيات املتعلقة احلكومية

 عىل ةالرسمي العسكرية للسيطرة السادات وضعه الذي القانوين األساس هو ذلك من األهم لكن

 38 رقم لقانونا استوجب أن سبق. احلني ذلك منذ أصوله أهم من أهنا تبني التي الدولة، أرايض استخدام

 احلدودية، طقاملنا يف للعمل الدفاع وزارة من ترصيح عىل احلصول السياحية الوكاالت عىل 1977 لسنة

 هذا عوّس  1981 لعام 143 الرئايس رسوموامل. رئيس سياحي مقصد وهي البالد، سواحل تشمل التي

 العقارية التالسج يف سابًقا مسجلة غري منطقة أي يعني ما ،"الصحراوية األرايض" مجيع ليشمل الرشط

 وقد. العقارية ةللرضيب وختضع خاصة، أو عامة اعتبارية، كيانات أو ألشخاص مملوكة أي ،"ذمم" أهنا عىل

 العسكرية املنافع توسيع إىل دىأ وبالتايل ملرص، الكلية املساحة من ةاملئ يف 95-90بـ يقّدر ما ذلك شمل

 جهاز نشاءبإ 1981 لعام 531 رقم بالقانون ذلك السادات وأتْبع. كبري بشكل املحتملة االقتصادية

 يف لواقعةا العسكرية، العقارات من الدخل بتوليد له ُسمح الذي املسلحة، القوات أرايض مرشوعات

 .واحلدودية الصحراوية املناطق يف كثرية أحيان

 العسكري االقتصاد وضع ما السادات، عهد يف املوضوعة والتوجهات الصالحيات مبارك عهد وّسع

 204 القانون يف املذكور اجلمركي اإلعفاء 1986 لعام 186 رقم القانون مدد وقد. متسارع نموٍ  مسار عىل

د من وغريها واألدوية، النقل، ومركبات املعدات، واردات مجيع ليشمل 1957 لعام  القتالية، غري املوا

د السلع كافة أصبحت الواقع، يف احلني، ذلك منذ. األسلحة عن فضاًل   اهليئات تستوردها التي واملوا

د ذلك يف بام الرسوم، من معفاةً  العسكرية  القانون أعفى كام. املدنية األسواق يف للبيع املعدة الغذائية املوا

 جرى إعفاء وهو املبيعات، رضيبة من هلا التابعة واهليئات الفروع ومجيع الدفاع وزارة 1991 لعام 11 رقم

 وصناديقها، وهيئاهتا وأقسامها املسلحة القوات صنوف كافة قادة مجيع يشمل حتى 2001 عام يف متديده

 مجيع جتديد جرى ذلك، إىل. احلريب اإلنتاج ووزارة للتصنيع العربية للهيئة التابعة الرشكات وكذلك

 91 القانون يف اجلمركية الرسوم من اإلعفاء عىل التأكيد أعيد املثال، سبيل عىل. دوري بشكل اإلعفاءات

 والنوادي الفنادق) جتارية خدمات تقدم التي املسلحة القوات مرافق مجيع إعفاء وتمّ  ،2005 لعام
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 بموجب املفروضة العقارية الرضيبة من( ماركت السوبر وخمازن السينام ودور والعيادات واملستشفيات

 .2008 من 196 القانون

زاة يف  القطاع هيئات نلقانو وفًقا 1991 عام يف احلريب اإلنتاج وزارة رشكات تصنيف ُأعيد ذلك، موا

 أصدر بعامني، ذلك بعد. مسامهة رشكات تكوين عىل ينص الذي 1983 لعام 97 رقم ورشكاته العام

ًرا الوزراء جملس  تتحملها أن ىلع الدفاعي اإلنتاج نفقات من احلريب اإلنتاج وزارة رشكات بإعفاء قرا

نة  املدين، إنتاجها عىل املرسوم هذا ينطبق ال األقل، عىل النظرية، الناحية من. )ذلك من بدالً  الدولة خزا

 تم التي السنوية احلسابات كانت ما إذا تطبيقه، جرى قد التمييز أن يبدو ال العملية، الناحية من ولكن

 الشحنات عفاءإ جرى ذلك، غضون يف.( لدهيا املحاسبية املامرسات عىل دلياًل  2011 عام يف عنها الكشف

 أيضًا، الوقت هذا يف ربام. البالد دخول عند املوانئ يف التفتيش من كذلك العسكرية الرشكات إىل الواردة

نية،امليز فوائض برتحيل احلريب اإلنتاج وزارة لرشكات السامح جرى  التالية، املحاسبية نةالس إىل نقلها أي ا

 .به الترصف يمكن كرأسامل لذلك، تبًعا هبا، احتفظت" خاصة" صناديق يف إيداعها وجرى

 عهالتوس الطريق ومهدت العسكرية للمؤسسة اخلاصة املكانة عززت القانونية التطورات هذه

 عطاءاتال بشأن 1998 لعام 89 رقم نالقانو: خاصة بأمهية اّتسام برزا تطورين لكن. االقتصادي

 الدولة، رايضأ عىل الدفاع لوزارة النطاق واسعة سيطرة متنح التي القوانني من وسلسلة واملناقصات،

 االسرتاتيجية قاملناط" حيدد الذي 2001 لعام 152 رقم الرئايس املرسوم يف ذروهتا السيطرة هذه وبلغت

 ".اويةالصحر األرايض يف العسكرية األمهية ذات

 املشرتيات اتفاقية يف طرًفا ليست لكنها العاملية، التجارة منظمة يف عضو مرص األوىل، احلالة يف

 احلكومية واهليئات الوزارات منح الذي 89 القانون أمهية يفّس ما وهذا. املنظمة عن الصادرة احلكومية

 باألمر عادة ُيعرف ما خالل من دةحمد نطاقات ويف معينة قيمة إىل تصل التي العقود ملنح واسعة صالحية

 منح القانون أن ذلك من األهم. مناقصات دون ومن تنافيس غري أساس عىل املبارش،" "اإلسناد" أو

 العسكري االقتصاد أقسام مجيع فإن وبالتايل،. احلريب اإلنتاج ووزارة الدفاع لوزارة نفسها الصالحية

" املحلية العروض" أو" املحدودة العروض" مثل متنوعة تسميات عليه يطلق ما تتبع أن يمكنها الرسمي
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 يتعلق ما يف الصالحيات هذه تفويض هلا وجيوز املقاولني، مع" املبارش االتفاق" أو" املحدودة املامرسة" أو

 .للعقود القصوى القيمة يف بعتبات االلتزام دون من اختصاصها ضمن يقع نشاط أو عقد بأي

 عن وممرس صدر عندما ،1988 عام يف رسميًّا الدولة أرايض عىل العسكرية السلطة توسيع جرى

نية،ا والتنمية واملرافق واإلسكان األرايض، واستصالح الزراعة وزارات طالب الوزراء رئاسة  لعمرا

 وقام. عسكرية يةأمه ذات تعتربها التي املناطق يف للعمل الدفاع وزارة من ترصيح عىل احلصول والسياحة،

 االقتصادية، امةالع اهليئات مطالبة خالل من وحتديثها الصالحية هذه بتوطيد 1991 لعام 7 رقم القانون

 منح كام الدفاع، ةوزار مع املناطق وتقسيم لألرايض املخططة استخداماهتا بتنسيق أيضاً  حديًثا، املنشأة

. عسكرية أمهية اتوذ اسرتاتيجية مناطق أهنا عىل صحراوية مناطق حتديد يف إضافية سلطة الرئيَس  القانون

 يف املتفشية ةللمضارب الطريق مّهد لكنه حتديدًا، بالدفاع يتعلق 1996 لعام 5 رقم القانون يكن ومل

 وضع من سالرئي متكني عرب وذلك أيضًا، فيها العسكريون انخرط والتي الحًقا أتت التي العقارات

 .رمزي رإجيا مقابل أو جماًنا ينللمستثمر الدولة أرايض إتاحة حتكم التي واإلجراءات القواعد

 املناطق" ديدحت من الرئيس مّكن الذي 2001 لعام 152 رقم الرئايس املرسوم يف جاء تطور أهم أن غري

 أي هبا تفي أن جيب التي املعايريَ  حدد هذا". الصحراوية األرايض من العسكرية األمهية ذات االسرتاتيجية

ء آخر، نشاط أي أو البناءب القيام إىل يسعى شخص أو مدنية هيئة  أو األرض، حتت أو األرض فوق سوا

 املرسومُ  منح واقع،ال يف. العسكرية املنشآت جوار يف والبحريات، البحار شواطئ قبالة أو الطرق، بمحاذاة

 حتديد الدفاع وزارة فّوض حيث. التجاري لالستخدام األرايض تعيني يف االستنساب حرية الدفاع وزارةَ 

 االسرتاتيجية ناطقامل بني عليها احلفاظ جيب التي الفاصلة املسافات حتديد وكذلك سرتاتيجيةاال املناطق

 الفنية واملواصفات ،جوارها يف ُتبنى التي للهياكل هبا املسموح واالرتفاعات اجلديد، املدين البناء وبني

 عىل ذلك وأعقب. نهام قريب انمك يف القائمة( السائلة أو الغازية أو الصلبة) للنفايات املنتِجة لألعامل

 إىل سعى الذي الدولة أرايض استخدامات لتخطيط الوطني املركز بإنشاء 153 رقم الرئايس القرار الفور

 الدفاع وزارة عن ممثل وجود مع العسكرية، املساحة إدارة مع بالتنسيق الدولة أرايض مجيع واستخدام جرد

 يكون ما وغالباً  رةالوزا بموافقة حيظى أن املركز رئيس عىل إنف ذلك، إىل. اجلديد املركز إدارة جملس يف

 .متقاعداً  ضابطاً 
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 بني مراحل ىلع بمرص مرت التي اجلزئية اخلصخصة عملية مع تزامنت املختلفة القوانني هذه أن ُيلحظ

 رباألم عقودال منح إن. والفساد العقارية املضاربة يف حادة موازية زيادات ومع ،2009و 1991 عامي

 للهيئات فيها لغمبا بأسعار أو متدنية جودة ذات منتجات بيع عىل العسكرية الرشكات قدرة يعزز املبارش

 القطاع مقاويل إىل يديرها التي احلكومية املشاريع عقود منح من العسكرية اهليئات ويمّكن احلكومية،

لني اخلاص  هلذا ُأجريت عديدة مقابالت تؤكد كام باهظة، رشاوى لدفع استعداد عىل هم من أو) املفضَّ

( 2013-2012) قنديل هشام األمد القصرية الوزراء رئيس حكومة يف سابق عضو زعم وقد(. التقرير

 400 مبلغ بدفع لوزارةا يف املشرتيات قسم أمروا وزارته يف املسؤولني كبار أن املثال، سبيل عىل بعد، فيام

 ساويت حممولة هواتف أجل من عسكرية لرشكة( عندها دوالر مليون 63 حوايل) مرصي جنيه مليون

 .املفتوح السوق يف مرصي جنيه مليون 50 حوايل

 الوصول إمكانية وعىل الدولة أرايض استخدام عىل الفعلية سلطتها الدفاع وزارة استخدمت وباملثل،

 وذلك اوى،والرش الرتخيص رسوم انتزاع أجل من لالستغالل، قابلة طبيعية موارد عىل حتتوي مناطق إىل

 تعتمدان اللتني والنقل اإلسكان وزاريت مثل - احلكومية واهليئات اخلاص القطاع مستثمري من كل   من

 بالطبع لكنها الكّمي للتحديد قابلة غري بمبالغ عىل ذلك وينطوي. الدولة أرايض استخدام عىل كبرًيا  اعتامًدا

ًرا املالية، للشؤون لدفاعا وزير مساعد فيهم بمن كبار، مسؤولون ادعى وقد. كبرية ًرا، مرا  وزارة أن وتكرا

 عن التنازل مقابل أو نقلها، أو تفكيكها جيب التي العسكرية املنشآت عن تعويًضا فقط تطلب الدفاع

 وال دائاًم، رجعي بأثر الواقع يف جيري التخصيص هذا لكن. العسكري لالستخدام املخصصة األرايض

 للسيطرة هرميًّا تسلساًل " الدفاع وزارة وترأس. رسية تبقى إليها يستند تيال اخلرائط أن بام إثباته يمكن

 ويمكن. 2006 عام يف الدويل للبنك تقرير أشار كام ،"املخصصة غري العامة األرايض عىل القانون بحكم

 قويًّا حافًزا  خيلق ما عام، من أكثر األرايض استخدام لطلبات عسكري ترصيح عىل احلصول يستغرق أن

 فإن ذلك، إىل. االنتظار قائمة اخرتاق أو العملية استعجال أجل من رشاوى لدفع الطلبات مقدمي دعن

 الذي األمر الداخلية، باملعلومات الضباط شبكات زّود األرايض إدارة يف الدفاع لوزارة اخلاص الدور

ء من مّكنهم . قيمتها رفع إىل هاتطوير خطط تؤدي أن قبل للغاية زهيدة بأسعار الصحراوية األرايض رشا

ء لتهديد استجابةً  وربام  األعىل املجلس رئيس أصدر ،2011 عام ثورة بعد ظهر الذي القانوين اإلجرا

 العسكري العام املدعي إىل موكالً  45 رقم الرئايس القرار بالوكالة اجلمهورية ورئيس املسلحة للقوات



37 
 

 اهليئات إىل أو العسكرية املحاكم إىل حُتال املسلحة القوات ضباط إىل املوجهة االهتامات كانت إذا ما حتديد

 .العام النائب مكتب من السلطة هذه انتزاع إىل فعليًّا يؤدي ما املدنية،

 منذ يعهاوتوس العسكرية واالمتيازات واإلعفاءات الصالحيات تأكيد إعادة جرت متوقع، هو وكام

 الرئيس صدرهأ الذي التعديل ذلك عىل ألمثلةا ومن. 2013 يوليو/متوز يف وقع الذي العسكري االنقالب

 سبتمرب/لأيلو يف واملناقصات العطاءات بشأن 1998 لعام 89 رقم القانون عىل منصور عديل املؤقت

 مبارشة حلكوميةا واهليئات الوزراء يصدرها أن يمكن التي العقود لقيمة العليا احلدود رفع الذي ،2013

 زارةو حصلت". الطوارئ حاالت يف" مفتوحة، عطاءات تقديم دون من خيتاروهنم الذين للمقاولني

 للتصنيع العربية هليئةا حلقت ثم مماثلة، صالحيات عىل هلام التابعة واهليئات احلريب اإلنتاج ووزارة الدفاع

 للمعامالت بعتبة سكريةالع اهليئات هذه من أيًّا يلزم مل املعدل القانون أن األمهية ومن -أشهر بضعة بعد

 بعقود خلصوصا وجه عىل تتعلق املعدل القانون من 9 املادة أن فمع ذلك، عىل عالوة. مناقصات دون من

 اهليئات عن الصادرة العقود مجيع عىل طّبقت ،1957 لعام 204 القانون يف املحدد النحو عىل التسلح

 .احلكومة متوهلا التي العامة لألشغال ذلك يف بام الباطن، من واملقاولني املدنيني للموردين العسكرية

 اإلدارة يف املتنامي ودورها 2011 عام بعد املرصية املسلحة للقوات الصاعد السيايس النفوذ إن

 اخلاص القطاع ىلإ املبارش باألمر العقود منح يف حادة زيادةً  ترمجتهام جرت 2013 عام بعد االقتصادية

ء وعقود لعامةا األشغال من دخله من كبرًيا  جزًءا يستمد الذي املرصي،  نطاق وّسع ما ،احلكومية الرشا

 التي العقود يف ثالثة أطراف طعن منع الذي 2014 لعام 32 رقم الرئايس واملرسوم. واملحسوبية الفساد

 عىل العسكرية، ةاملؤسس ذلك يف بام جيًدا، املتمركزة الفاعلة اجلهات قدرة عّزز حكومية هيئات متنحها

 كان. نفسه وقتال يف القضائية واملالحقة التفتيش من نفسها محاية وعىل مربحة دخل مصادر عىل احلصول

 الذين احلكوميني املسؤولني من كل   ومحاية العامة، العقود منح يف القانونية الطعون منع الرئيس الغرض

 هليئاتا إعفاء جرى ،2015 لسنة 5 رقم القانون وبموجب نفسه، الوقت يف. واملقاولني يمنحوهنا

 هلا يسمح ما ية،احلكوم املشرتيات عقود يف املرصية الصناعية السلع تفضيل لرشط االمتثال من يةالعسكر

 .ذلك يف رغبت إذا األجنبية بالواردات عنها باالستعاضة
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 لعام 446 رقم ايسالرئ القرار أمهها. العسكرية أكثرباملؤسسة مبارش اتصاالً  الحقة قوانني عدة اتصلت

 رأس نم كحصتها أصوهلا استخدام املرصية املسلحة القوات أرايض رشوعاتم هيئة خّول الذي 2015

 الرئايس لقرارا سمح متاًما، واحد شهر بعد. وأجنبية حملية رشكات مع مشرتكة مشاريع تكوين يف املال

فقة عىل احلصول بعد مسامهة رشكات بإنشاء عام كيان ألي 127 رقم  الطريق مّهد ما الوزراء، جملس موا

 ألرايض عسكريال التجاري االستخدامَ  منح أثر ظهر. املشرتكة واملشاريع العسكرية الرشكات من ملزيد

 57 رقم الرئايس ارالقر أوعز عندما ذلك، عن املتأتية اإليرادات بكافة الواقع، بحكم واالحتفاظ، الدولة

 الوطنية ةاخلدم مرشوعات جهاز جانب إىل) األرايض مرشوعات هليئة مسامهة رشكة بتأسيس 2016 لعام

نية املجتمعات وهيئة الدفاع لوزارة التابع  مرشوع إدارة أجل نم( اإلسكان لوزارة التابعة اجلديدة العمرا

 العسكرية اهليئات تدفع ال ذلك، وبموجب. القريبة زايد بن حممد الشيخ ومدينة اجلديدة اإلدارية العاصمة

 ألغراض إليها اجحتت التي اخلام واملواد واخلدمات تواآلال واملعدات السلع عىل املضافة القيمة رضيبة

 مثل العسكرية افذواملن اهليئات تبيعها التي واخلدمات السلع عىل وال القومي، واألمن والدفاع التسليح

 هذه عززت. لوطنيةا اخلدمة مرشوعات جلهاز التابعة الوقود حمطات أو الدفاع وزارة متلكها التي الفنادق

 املقاولني تامماه حتول يف املثال، سبيل عىل انعكس، األمر وهذا. العقارية املضاربات نطاق املراسيم

 .اجلديدة العاصمة إىل اجلديدة، القاهرة مثل سابًقا، الرغوبة املناطق من التجاريني

 اهليئات إعفاء جرى ،2016 عام ففي. متديدها أو العسكرية الرضيبية اإلعفاءات عىل التأكيد جرى كام

 السييس فرض وعندما. مضافة قيمة رضيبة إىل املبيعات رضيبة حتويل تم عندما أخرى مّرة ريةالعسك

لة الفوائض عىل املئة يف 25 قيمتها رضيبة  واالقتصادية اخلدماتية والقومية العامة باهليئات" املتعلقة املرحَّ

 مصانع تدير التي احلريب إلنتاجل القومية اهليئة أعفى نفسها، السنة يف الدولة خزينة لصالح احلكومية،" 

 مناطق" باعتبارها" قوميًّا طريًقا" 21 ليحدد 233 الرئايس املرسوم أتى مايو،/أيار يف. احلريب اإلنتاج وزارة

 التجاري االمتياز منح إىل السابقة، القوانني جانب إىل أدى، الذي األمر ،"عسكرية أمهية ذات اسرتاتيجية

 القضاء قانون عىل تعديالت جعلت أشهر، مخسة بعد. الطرق هذه طول عىل الدفاع لوزارة احلرصي

 حمطات مثل العسكرية، اهليئات تديرها التي املدنية واملرافق املناطق يف تقع التي احلوادث مجيعَ  العسكري

 قد 2014 عام يف املَُقر الترشيع وكان. العسكرية املحاكم اختصاص ضمن املواطنني، ختدم التي الوقود

 املحاكم اختصاص ضمن واجلامعات، الوزارات مثل ،"واحليوية العامة املرافق" مجيع أصاًل  وضع



39 
 

 مثل أخرى، امتيازات وتلت. 2021 عام حتى القانون هذا ُمدد ،2016 عام ويف. عامني ملدة العسكرية

 املفروضة اءالكهرب أسعار عىل املئة يف 43 وقيمتها احلكومة فرضتها التي الزيادة من الدفاع قطاع إعفاء

 .2018 عام يف الصناعيني املنتجني عىل

، وليس أخريا   الفعيل االستثناء نفإ. اخلارجي التدقيق من باحلامية أيضاً  العسكري االقتصاد متتع آخًرا

 يف الرئيسة يقالتدق وكالة وهي اإلدارية، الرقابة هيئة جانب من التفتيش من عامة العسكرية للمؤسسة

 وجه عىل نيةاملد والكيانات األفراد عىل اهليئة اختصاص إقتصار تم عندما نونالقا بحكم أصبح مرص،

 اإلدارية لرقابةا هيئة جعل ذاته القانون فإنَّ  األمهية، وبنفس. 2017 لعام 207 القانون يف التحديد،

 أكد ما هليئة،ا رئيس تعيني سلطة أيضاً  نفسه منح الذي اجلمهورية، رئيس أمام مبارشة للمساءلة خاضعة

 رئيس أنَّ  ذلك، ىلإ يضاف. العسكرية املؤسسة عىل نفوذه ووّطد الرئاسية، للسلطة أداة اهليئة أن فعليًّا

 بالّسية قودهاع تُصنّف حكومية جهة اهليئة أن سنتني قبل اعترب قد كان حملب إبراهيم آنذاك الوزراء

 اهليئات ىلع يشرتط الذي 2015 املع 5 رقم القانون من عمليًّا يعفيها ما ،"القومي األمن ألسباب"

ء" احلكومية  .نيةاملد اهليئات عن واستقالهلا متيزها تعزيز وزيادة" املرصية املنتجات رشا

 

 عليها وااللتفاف القواعد توسيع

 األمر بحكم مّؤكدة تبدو التي االمتيازات من جمموعة يوف ر أعاله إجيازه جرى الذي القانوين اإلطار إنَّ 

 الرسمي وغري الرسمي الشكل بني تراوح ممارسات عنها وتنبثق القانون، بحكم ممنوحة هي ما بقدر الواقع

حة للقانون واملخالف ئح القوانني من معقدة كتلة ضمن العسكري االقتصاد يعمل. رصا  الداخلية واللوا

 الوقت يف ن،الزم من عقود عرب تراكمت أهنا إذ.األحيان من كثري يف والتعارض التجانس بعدم تتسم التي

 احلفاظ أو اقتصادية مكاسب عىل للحصول نافذة واجتامعية مؤسساتية دوائر بقوة فيه صارعت الذي

 إبان الرأساميل النموذج من: االقتصادي التوجه يف كبرية تغيريات بإجراء احلكومة قامت فيام كلام عليها،

 أخرياً  ووصواًل  اجلزئي، االقتصادي التحرير إىل االشرتاكي، بالتأميم مروًرا ،1952 عام قبل امللكي النظام

 واإلنفاق املُلكية يف للدولة الواسع املتبقي الدور بني الواقع يف جيمع الذي اإلسمي احلرة السوق نظام إىل
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 املالية الشؤون إدارة يف القدر، بنفس واملجزأ  املعقد، اإلداري اهليكل. املحسوبيات رأساملية مع الرأساميل

ئح القواعد تطبيق للغاية الصعب من جيعل ةالعام واألصول  اإلجراءات من العديد تشمل التي واللوا

 .سابًقا املذكور 2006 لعام الدويل البنك تقرير اىل استناداً  والتعسفية، واملعقدة، الشفافة، وغري املتاميزة

 والبنية البناء ادمو إىل الوصول منها القانونية، األفضليات من بعدد الرسمي العسكري االقتصاد يتمتع

 قوانني تنّص . ضةخمف بأسعار الصعبة العملة عىل احلصول وهو واألهم املدعومة، والطاقة العامة التحتية

 الطاقة مثل) ملدنيةا اخلاصة والرشكات العامة اهليئات أيضاً  هبا تتمتع وقد األفضليات، بعض عىل التأسيس

ئح يف األفضليات تلك بعض وضع جيري قد ولكن(. املدعومة  لتعدينا قانون يف كام الداخلية اللوا

 أي يف املعدنية ةالثرو استخراج عىل الدفاع وزارة موافقة يتطلب الذي ،2014 لعام 198 املنقح واملحاجر

 ذلك، إىل .اإلنتاج مواقع يف ُيستخرج ما مجيع عىل الرسوم فرض من الوزارة ويمّكن مرص، يف مكان

 عكس عىل فسها،بن ختتارها التي البنوك يف بالودائع حتتفظ أن عسكريةال االقتصادية الكيانات تستطيع

 كام فحسب، رصيامل املركزي البنك لدى بحسابات باالحتفاظ هلا ُيسمح التي املدنية احلكومية اهليئات

 خارج نم متويل عىل واحلصول األجنبية العمالت من بحسابات االحتفاظ العسكرية للكيانات يمكن

نية  .حكومي إرشاف دون من امليزا

 مسؤويل كبار اّدعى وقد. الغموض من ملحوظة درجة من أيضاً  العسكري االقتصاد ويستفيد هذا

ئب خيضع القطاع هذا أن آخر إىل وقت من احلربية الصناعة  غري بالتأكيد هذا لكن اعتيادي، بشكل للرضا

ءالل احلريب اإلنتاج وزير قّدم ،2017 يناير/الثاين كانون ففي. صحيح  حيث واضًحا متييًزا  العّصار حممد وا

ئب مستحقات تدفع" املصانع أن ذكر  اإلنتاج مستلزمات عىل االجتامعية والتأمينات واجلامرك الرضا

 القانوين الوضع حول بلبلة هناك تزال ال ولكن". اجلامرك من احلربية املستلزمات إعفاء مع املدنية

 اخلاصة، الرشكات مع املشرتكة واملشاريع العام، ألعاملا قطاع من كجزء املسجلة العسكرية للرشكات

ء، عىل واألجنبية املحلية  127 الرئايس القرار بموجب بإنشائها العسكرية للهيئات ُسمح التي وهي السوا

 الرضيبية للقواعد هذه ختضع أن جيب النظرية، الناحية من. 2015 ديسمرب/األول كانون يف الصادر

ء بذلك أقر كام هلا، ختضع ال امرسةامل يف لكنها العادية،  مجيع أن ذلك عن أمهية يقل وال. العصار اللوا

 حقوق فإن وبالتايل العسكرية،/املحاكم لسلطة حرًصا  ختضع العسكرية واألصول واملرافق الكيانات
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 يف عتق الباطن من كمقاولني حتى أو املشرتكة املشاريع يف املنخرطني املدنيني األعامل رجال من الرشكاء

 .إليها التطرق املرصيني السياسة صانعي أو املرّشعني عىل ينبغي رمادية قانونية مساحة

 عىل ترشف لتيا احلريب لإلنتاج القومية اهليئة أنشأ الذي 1984 لعام 6 رقم القانون أكد وباملثل،

. األرباح من ةوحص وحوافز مكافآت ستتلقى إداراهتا جمالس أنّ  ومصانعها احلريب اإلنتاج وزارة رشكات

 غياب لكن ،1983 عام بعد العام األعامل قطاع بقية يف املامرسة خطى عىل التجارية احلوافز إدخال وسار

 الفعلية األرباح أو ءاألدا من للتحقق طريقة هناك تكن مل أنه يعني احلربية الصناعة عىل اخلارجية الرقابة

نيات(. واالحتياطي التكاليف خصم بعض أي)  مل 2011 عام يف إعالهنا جرى التي للهيئة لسنويةا وامليزا

ًرا العصار أقر وقد ربح، أي ُتظهر  وأسهم مكافآت أن يوحي خسائر، يتكبد الوزارة رشكات معظم بأن مرا

 عن صادر ممرسو ويقيض. الصافية األرصدة احتساب قبل املدراء عىل توزيعها يتم املفرتضة األرباح

 عىل الفرعية اورشكاهت احلريب لإلنتاج القومية اهليئة موظفو حيصل بأن 2016 سبتمرب/أيلول يف السييس

 احلسابات حول يةالشفاف انعدام أن إال ،(مضاف التشديد" )األرباح صايف من املئة يف 25 عن يقل ال ما"

ئح  .ينالقانو لالمتثال أيضاً  بل االقتصادية لقدرهتا فقط ليس احلاسم التقييم يمنع للهيئة املالية واللوا

ل القانون فإن سابًقا، ُذكر وكام  اإلطار من كبري حيّز خارج يعمل أن الرسمي العسكري االقتصاد خيو 

 التعدين قطاع يف احلال هو كام احلاالت، بعض يف. الدولة مؤسسات سائر عىل ينطبق الذي التنظيمي

 أو العامة األصول من لدخلا بتوليد العسكرية املؤسسة قيام حمددة داخلية لوائح حتكم أعاله، املذكور

 األشغال من هبا واالحتفاظ األرباح أو الرسوم تقايض ينّظم ما هو وضوًحا األقل األمر. الطبيعية املوارد

 املجندين واستخدام أرباحها، وتوزيع التجارية، الرشكات يف واالستثامرات التجارية واالمتيازات العامة

ء رخيصة، كعاملة  خاص بشكل سافر األخري واملثال. األرباح جني أنشطة يف أو األخرية األنشطة يف سوا

 االقتصاد قطاعات مجيع يف رخيصة كعاملة املرصية املسلحة القوات يف املجندين استخدام جيري إذ

 احلليم عبد املشري عندها، الدفاع وزير أعلن عندما 1986 عام يف املامرسة هذه بدأت. تقريًبا العسكري

لة، أبو  أجل من" املدنية املرشوعات إنشاء كتائب" يسمى ما يف املجندين من ألًفا 30 تنظيم مسيت أنه غزا

 املشاريع لتنفيذ ُتستخدم الكتائب هذه تزال ال عاًما، ثالثني من أكثر وبعد. الوطني االقتصاد يف املسامهة

لة  مقاولون هبا قام سواء ،األرايض واستصالح والزراعة البناء جماالت يف والسيام العام، القطاع من املموَّ
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 العربية واهليئة احلريب، اإلنتاج ووزارة الدفاع، وزارة رشكات أن كام. اخلاص القطاع أو العام القطاع من

 بكثري، أطول لفرتات وأحياًنا اخلدمة، من األخرية الستة األشهر يف هم الذين املجنَّدين تستخدم للتصنيع،

 .اخلاص القطاع رشكات إىل دوري بشكل" يعارون" يناملاهر املجندين أن املقابالت وتؤّكد

، وليس وأخرًيا   الرسمية غري اتوالعالق الدولة هيئات بعض يف القانوين العسكري الوجود فإنَّ  آخًرا

 لصالح النظامية لقواعدا عىل االلتفاف يمّكنان واملرّشعني، املدنيني املسؤولني مع الضباط، هبا يتمتع التي

لة بوأ استخدم كيف سربينغبورغ، روبِرت السياسة، عامل الحظ وقد. الرسمي العسكري االقتصاد  غزا

 للهيئات األرايض استصالح عقود ليمنح الثامنينيات، خالل الوزارية السياسات للجنة كرئيس منصبه

 املسلحة واتالق لضباط ميّّسة صفقات وليقّدم) العام القطاع يف منافسيها عن ليحجبها أو العسكرية

 عام يف تُنرش الدويل، البنك عن صادرة عمل ورقة وأكدت(. اخلاص القطاع أعامل ورجال اعديناملتق

ء حكومية عقود عىل احلصول يف مهمة ظلت السياسية الروابط هذه أن ،2018  اخلدمات، أو السلع لرشا

 فاملؤسسة ِرس،اويْ س نجيب الكبري األعامل رجل اشتكى وكام أعم، وبصورة. تقريًبا عاًما ثالثني مرور بعد

 يتعني وال ،مهمة غري التصاريح تكون اجليش، ينخرط عندما" ألنه العمل تنجز أن من تتمكن العسكرية

 ".اعليه نتغلب أن مجيًعا نتمنى التي املشكالت مجيع عىل التغلب ويمكنه رشاوى، دفع عليه

 أخرى قانونية أدوات من اصاخل القطاع رشكاء أو هلا التابعة والرشكات العسكرية اهليئات تستفيد كام

 بام املنافسني، واستبعاد معينة رشكات لصالح تصميمها يمكن التي التجارة أمام التعرفية غري احلواجز مثل

 فإن شيْفباور، وماْرك كِيفري وفيليب ِديوان إسحاق االقتصاد علامء الحظ وكام. األجنبية الرشكات ذلك يف

لة تالرشكا لتخدم مصممة التجارية احلامية  أحد شهدت التي مرص، يف املحددة القطاعات وليس املفضَّ

 األسواق حترف أن احلكومية للهيئات ويمكن. 2010 عام يف العامل يف التعرفية غري احلواجز معدالت أعىل

كة بعقد احلريب اإلنتاج وزارة قيام من أشهر ثالثة فبعد: إضافية بطرق  لتصنيع الصينية غاالنتز رشكة مع رشا

 اهلواء مكيفات استرياد عىل قيوًدا السلطات فرضت مثاًل، ،2016 يونيو/حزيرن يف حمليًّا اهلواء تمكيفا

 من املنافسة َمنع إىل أدى مماثل ترشيعي تعديل عىل احلصول من العسكرية اهليئات ومتكنت. الصنع أجنبية

 الوسائل تفشل عندما أنّه عروفامل ومن. الكبرية املياه مشاريع يف ختصًصا األكثر اهلولندية الرشكات جانب

 أجل من مرص إىل املستوردة اآلالت دخول منع مثل بديلة وسائل إىل تلجأ املسلحة القوات فإن القانونية
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 إصدار مقابل املثال، سبيل عىل املصنع إنتاج من حصة عىل كاحلصول رشوطها، قبول عىل الرشكات إجبار

فية مناطق يف باإلنشاء هلا تسمح التي الالزمة الرتاخيص  .معينة صناعية قطاعات أو جغرا

 

 قانوين حساب كشف

 العديد إعفاء يضاً أ تم فقد. القانون يوفرها التي االمتيازات هبذه وحدها العسكرية اهليئات تتمتع ال

 النارص، عبد عهد يف املستوردة البضائع عىل اجلمركية الرسوم دفع من العامة والرشكات الدولة أجهزة من

 البضائع ستورديمل كذلك وسمح. 1983 لعام 91 القانون يف الحقاً  اإلعفاءات هذه عىل التأكيد يدأع وقد

 والكتب بيعي،الط والغاز والطعام، األساسية، الغذائية والسلع والتصدير، التجارة ألغراض واخلدمات

 رسوم بال البناء ادمو باسترياد اخلاص للقطاع وُسمح. والثقافية والتعليمية العلمية واألدوات واملجالت،

 العامة العقود من كبري بجزء استأثر الذي البناء قطاع ألن رئيسة، ميزة شّكل ما ،1977 عام من بدءاً 

ر أن إال. بالكامل تأميمه يتم مل اخلاص، للقطاع املمنوحة د توزيع تكاراح يف العام القطاع استمرا  البناء موا

 السوق إىل احلصص وبيع الرشاوى عىل احلصول أجل يف احلصص تأخري أو تعجيل من املسؤولني مّكن

 عمرو املرصي ايسالسي االقتصاد خبري أشار كام ذلك، إىل. قائمة األفضليات هذه أغلبية وبقيت. السوداء

ئب فرض خالل من الدولة إيرادات يف اخلاص القطاع مسامهة فإن عديل،  لصناعيةا املكاسب عىل رضا

 ،2012و 2008 ميعا بني الفرتة يف املئة يف 7 تتجاوز مل فهي صغرية، يضاً أ هي والرأساملية والتجارية

 لواسعةا الرضيبية واإلعفاءات واملتوسطة، الصغرية الرشكات قبل من الرضيبي التهرب بسبب وذلك

 .الكبرية للرشكات احلكومية واحلوافز

 

ئب متوسط بلغ وباملثل،  يف الدولة داتإيرا  من ملئةا يف 2.9 املصادر مجيع من املمتلكات عىل الرضا

ئب من العسكرية اهليئات استثناء فإن بالتايل. نفسها الفرتة  إيرادات يف أكرب كلةمش من جزًءا يشّكل الرضا

 .ذاته بحد املوازنة عجز يف ملموًسا انخفاًضا حُيدث ال وقد الدولة،
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 اإلطار يف النطاق سعةوا ثغرات من مرص يف الفاعلة االقتصادية اجلهات مجيع تستفيد الواقع، يف

 :2003 عام يف الدويل للبنك تقرير وصف كام التنظيمي،

ئح القانون أن مع  مبادئ عىل يقومانو العام، القطاع ملشرتيات مهمة مفاهيم يوّفران التنفيذية والّلوا

 نقصال هذا عن ضوللتعوي. املّتسق للتطبيق كاٍف  بشكل دائاًم  واضحنْي  وغري فضفاضان أهنام إال سليمة،

ئح املكتوب القانون اكتامل ويف الوضوح يف ء" قواعد" خمتلفة وزارات أنشأت هلم، املتاحة والّلوا  غري رشا

 اللخ من فقط العروض ملقدمي معروفة املكتوبة غري" القواعد" هذه وأصبحت. هبا خاصة مكتوبة

 عند ستنسابيةاال راراتالق أصبحت فقد وبالتايل،. تتباين أن ويمكنها الفعلية، احلاالت عىل التطبيق

ءا طريقة اختيار يف املثال، سبيل عىل كام، االستثناء، ال القاعدة هي املختصة السلطة  للتطبيق القابلة لرشا

 .املناقصة فتح بعد العروض تعديالت قبول أو

 العقود منحب يسمح الذي القانوين التفضيل من االستفادة يف أيضاً  وحيدة العسكرية الرشكات ليست

 .املُتناِفسة اتاملناقص من املئة يف 15 حدود يف عروضها تكون التي العام القطاع رشكات إىل كوميةاحل

ئهم نع خيتلفون العسكر أن يف ليست كبري، حد إىل ملرص، بالنسبة املشكلة أن سبق ما يؤّكد  نظرا

 يف متجذرة العسكرية سسةاملؤ هبا تتمتع التي األفضليات إن. كبري حد إىل متامثلون أهّنم يف بل املدنيني،

 الكبرية التقديرية سلطتها تستخدم للدولة، البريوقراطي اجلهاز يف ُكثر آخرين جانب إىل لكنها، القانون،

حة القانون عليها ينص ال التي احلقوق وتأكيد القواعد لثني  مل إنْ  بوضوح، هأحكام تتجاوز التي أو رصا

 فيام االقتصادية هامصاحل لتعزيز واسًعا جمااًل  والتنظيمي ينالقانو اإلطار ويؤّمن. برصاحة تنتهكها تكن

ا تبقى  .بالقانون ملتزمة ظاهريًّ

 

 العالقات أو السيايس التأثري درجة هو إنام الرشعي وغري الرسمي، وغري الرسمي، بني التوازن حيدد وما

 امليزان حتّول السادات، عهد ففي .دائاًم  األفضلية اجليش يعطِ  مل األمر هذا. مصالح مجاعة كل هبا تتمتع التي

 األعامل ورجال الديمقراطي الوطني احلزب قادة كان فيام اجلديدة،" االنفتاح برجوازية" سمي ما نحو

 عام يف إسقاطه أن غري. مبارك حكم من األخري العقد يف الرئيسني املستفيدين املحاسيب من املتحالفني
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 يف املوازين غرّي  قد ،2013 عام منذ املسلحة للقوات السياسية احلظوظ يف الالحق والتحول 2011

 أشكال من شكل أي عن والدستورية، القانونية الكاملة، العسكرية االستقاللية إن. املنظور املستقبل

ء املدنية، السلطة  عندما حتى العسكري االقتصاد بقاء يؤّمن القضائية، أو الترشيعية أو منها التنفيذية سوا

 .املدين هنظري عىل يتطفل

 

*** 
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. مرص يف الرسمي العسكري االقتصاد من جزء أقدم الدولة من اململوكة احلربية الصناعات تشّكل

 عرش، التاسع القرن أوائل يف البالد حكم الذي عيل حممد إىل عموًما أصوهلا تعيد املرصية املصادر إن حتى

 مثل اليوم، الصناعة هذه قادة لكن.  والذخائر األسلحة إلنتاج فرنسية بمساعدة حديثة مصانع وأّسس

 يف النارص عبد مجال الرئيس إىل أصّح  بشكل الفضل يعيدون العّصار، حممد احلريب لإلنتاج الدولة وزير

 بشكل فيعود ايل،احل شكلها أما.  املايض القرن مخسينيات يف" العمالقة املنظومة هذه" يسمونه ما إطالق

 خلفض وسيلة هناأ النارص، عبد خليفة السادات، أنور رأى عندما السبعينيات، من الثاين النصف إىل أكرب

 احلني، ذلك نذوم. املال رأس يف الدائم النقص ملشكلة وحل   األسلحة، من مرص احتياجات تلبية تكلفة

 العربية واهليئة حلريبا اإلنتاج لوزارة التابعة والرشكات املصانع من رئيستني جمموعتني ملليش القطاع تطور

 (.3 الفصل يف مناقشته جتري ما) الدفاع لوزارة تابعة رشكات من بسيطة مسامهة مع للتصنيع،

 مويلالت فايةك عدم بسبب مزمنةً  عقبةً  احلربية الصناعة واجهت فقد العريق، تارخيها من الرغم عىل

 وزيادة االبتكار،و التكنولوجي، التكيف عىل قدرهتا فإن وبالتايل،. والتطوير البحث يف االستثامر وقلة

 التنافسية القدرة فوضع اجلودة تدين إىل يؤدي الذي األمر حمدودة، قدرةً  تبقى القيمة وإضافة اإلنتاجية،

ًرا الصناعة مسؤولو اّدعى وقد. ملحوظ بشكل الكفاءة وعدم ًرا مرا  املحتوى نسبة يف زيادات حتقيق وتكرا

 االقتصاد يف باملسامهة واووعد فيها، جُتمع التي أو مرص، يف املنتجة( واملدنية) العسكرية املعدات من املحيّل 

 عانى فقد ،الواقع يف أما. الصعبة العملة وتوفري الصادرات وتعزيز الواردات خفض طريق عن الوطني

 اإلنتاجية سعةال استخدام يف الكبري والقصور اإلنتاج، خطوط تشغيل يف يدةشد تأخريات من القطاع هذا

 فقط القطاع نجا لقد. الكفاءة أو األداء إىل تستند ال التي االستثامرات وإقرار واآلالت، للمصانع الكاملة

نة بتكبيد له السامح طريق عن  من املدنيني ملنافسنيا من العامة العقود عىل واالستيالء خسائره، الدولة خزا

 .2013 عام منذ والسيام واخلاص، العام القطاعني

 



47 
 

 للدولة؟ ةاململوك االقتصادية اهليئات بقايا أم صناعية ريادة: احلريب اإلنتاج وزارة

 1954 عام يف افتأسيسه. قصورها وأوجه احلربية الصناعة آمال من ُكالّ  احلريب اإلنتاج وزارة جتسد

 ضخم صنعم إطالق شهد الذي األمر الواردات، حمل لإلحالل التصنيع ةاسرتاتيجي احلكومة تبني عكس

 مقابل هافعاليت لكن.  احلربية للطائرات ومصنع السيارات جتميع خطوط جانب إىل والصلب، للحديد

 كميات ردتستو مرص فيه كانت الذي الوقت يف والطموح، الّسعة مفرط وتوسعها متدنية كانت الكلفة

 إحياؤها ُأعيد مث.  1969عام يف إلغائها إىل وأّدى الوزارة عىل طغى ما لسوفييتية،ا األسلحة من هائلة

ذ مل ما هوو السوفييتية، األسلحة إنتاج يف باملشاركة ملرص سمح اتفاق بعد 1971 عام يف رسميًّا . ينفَّ

د إنتاج احلريب اإلنتاج وزارة استأنفت  كاألسلحة نخفضة،ملا التكنولوجيا ذات العسكرية االستهالكية املوا

.  تال الذي العقد اءأثن يف السيارات، وبطاريات املعدنية واملشغوالت واملدفعية الدبابات وقذائف اخلفيفة

 األنشطة هذه أن حظتال ،1985 عام يف املتحدة الواليات يف املركزية املخابرات لوكالة بحثية ورقة أن إال

ميات ،واملعارف الشخصيات،" كبري، حد   إىل ُتوجهها،  يف" القدامى لرفاقا" شبكات بني املتبادلة واإلكرا

 ". القدرات يف املتوقع القصور أو املدى طويلة االحتياجات توجهها ما بقدر... املسلحة القوات صفوف

 ما إىل حتتاج كانت احلربية الصناعة أن إىل التقديرات وتشري. كذلك مزمنة مشكلة التمويل نقص كان

 لكن العرشين، لقرنا ثامنينيات أواخر يف اجلديدة االستثامرات من أمريكي دوالر اراتملي وستة أربعة بني

 التصنيف ضعف ومن ،(دوالر مليار 50 حينئذ تقارب كانت وهي) ملرص اهلائلة اخلارجية الديون كّبلتها

 األمر هذا حال فقد وْكامن،ل - ستاْنيل وزوي غاوب فلوِرنس الدفاعية الشؤون  حمل لتا الحظ وكام.  االئتامين

 اإلنتاج لخال من الصناعية العملية واملعرفة التكنولوجيا نقل وأعاق جديدة، مرشوعات إقامة دون

 أّكدت وقد.  إلغائها أو املرشوعات تأخري إىل أّدى ما املتقدمة، الصناعية الدول من تراخيص بموجب

ئق ذهه أعاله واملذكورة ريكيةاألم املركزية املخابرات وكالة عن الصادرة نفسها البحث ورقة . العوا

 وضع عملياتو والربجمة، واملركزي، املتامسك التخطيط إىل االفتقار: أخرى معيقات عىل الضوء وسلطت

نية،  اإلدارة، سوءو التوظيف، يف واإلفراط التصدير، أسواق يستهدف للتسويق تنظيم وجود وعدم امليزا

 . األجنبية التكنولوجيا عىل االعتامد يف واإلفراط املهارات، ونقص
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 عن تزيد لتيا بالرشكات يعصف كلها، يكن مل إن املشكالت، هذه معظم يزال ال عاًما، 34 مرور وبعد

 العاملة القوى جمموع أن علاًم  هبا، امللحقة عرش السبعة واملصانع احلريب اإلنتاج لوزارة التابعة العرشين

 للوزارة التابعة كاتالرش تصنيف أعيد وقد.  ألًفا 40و 35 بني يراوح 2016 عام يف كان مجيعها فيها املعلن

 الذي 1983 لعام 97 العام القطاع رشكات لقانون وفًقا املايض القرن مخسينيات يف ُأنشئت قد كانت التي

 من سنة بعد.  للمحاسبات املركزي اجلهاز قبل من احلسابات لتدقيق خاضعة األقل، عىل نظريًّا جعلها،

 السامح وجرى.  هاعلي ترشف تزال ال التي احلريب، لإلنتاج القومية اهليئة إطار حتت جتميعها تمَّ  ذلك،

 عىل حتصل أن نيمك أهنا أي ،"احلرة العملة" عنوان حتت باألموال باالحتفاظ القانون، بموجب للهيئة،

دا نم احتياجاهتا استرياد أجل من الرسمية، وليس التجارية الرصف بأسعار أجنبية عمالت  الوسيطة ملوا

ء  رسوم بفرض هلا ُسمح كام. األجنبية العمالت يف املتوقعة غري املستحقات وتسوية االستثامرات، وإجرا

 .املدنية اهليئات عن نيابة املرشوعات إدارة عىل

يا، هذه من الرغم عىل  أصدر ،1993 عام ويف. املالية الضائقة تعاين احلريب اإلنتاج وزارة ظلت املزا

 خزينة تتحملها أن عىل احلريب، اإلنتاج تكاليف من الوزارة رشكات بإعفاء يقيض مرسوًما لوزراءا جملس

 للجهاز وفًقاو. املالية وزارة من سنوية إعانات إىل الوزارة حاجة بقيت ولكن. ذلك من بداًل  الدولة

 يف الردو نمليو 190) مرصي جنيه مليارات 3,6 حوايل املساعدات هذه بلغت للمحاسبات، املركزي

 وزارة قامت ،2014 يونيو /حزيران ويف. 2015-2014 والسنة 2011-2010 املالية السنة بني( حينه

 وسمحت ،1995-1994 املالية السنة منذ املرتاكمة الديون من مرصي جنيه مليار 1,15 بخصم املالية

 قدرها تأخراتم وراكمت دتعا األخرية الوزارة لكن املتبقية، اخلسائر برتحيل احلريب اإلنتاج لوزارة

 . التايل العام خالل مرصي جنيه مليون 960

 الستخدام ناجعة وسيلةً  أهنا االّدعاء عن احلربية الصناعة يف املسؤولني كبار يردع مل الباهت السجل هذا

 مع اريالتج التآزر وحتقيق االقتصادي، والنمو الوطنية التنمية خطط يف واملسامهة للبالد، الطبيعية املوارد

 واألسواق والتكنولوجيا االئتامن مصادر عىل واحلصول الطرفني، تفيد بطريقة املحيل اخلاص القطاع

 اخلطط سياق يف وترقيتها احلريب اإلنتاج وزارة قدرات لتحديث رئيسة برامج عن اإلعالن تم. األجنبية

 أفادت ،2017 ديسمرب/األول كانون ويف.  2012-2007و 2007-2003 للفرتتني املتتالية اخلمسية
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 األوىل مرحلتها هتدف ،2052 عام حتى متتد جديدة اسرتاتيجية لبناء خطة عن املحلية اإلعالم وسائل

 من احلاليتنْي  املضافة والقيمة املحتوى وزيادة التكنولوجية، املستويات رفع إىل 2030 عام حتى املستمرة

 األجهزة) الروبوتات وتكنولوجيا االصطناعي كاءالذ ودمج والتطوير، البحث يف االستثامر زيادة خالل

 . بفعالية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا واستخدام اإلنتاج، خطوط يف( اآللية

 

 الطموحة اخلطط

 يف تضليلو مستمرة، تأخريات من احلريب اإلنتاج وزارة عانت.متعددة عقبات االسرتاتيجية تواجه

 يف ُأطلق لذيا" الدفاعية الصناعات جمّمع" مسار خالل من ذلك ويتضح. متأصلة كفاءة وعدم البالغات،

 إىل احلريب تاجاإلن وزارة إنتاج ووحدات مصانع مجيع نقل أجل من احلايل القرن من األول العقد أوائل

 لوجستي جممع اءوإنش احلديثة التحتية بالبنية بأكمله القطاع تزويد هدفه كان الظاهر، يف. واحد موقع

 كان ربام ولكنه. اخلارج يف هم َمن ذلك يف بَمن الزبائن، إىل اإلمدادات توفري خالله من ةللصناع يمكن

 نموذج غرار عىل) احلريب الصناعي لإلنتاج خاصة اقتصادية منطقة إلنشاء األساس إلعداد حماولةً  أيًضا

 (. املتحدة العربية واإلمارات األردن

 رشقي لشام زعبل، أبو منطقة إىل 2010و 2007 ميعا بني وحدة 28 نقل البداية يف مفرتضاً  كان

 يبدأ أن أيًضا ملقررا من وكان. الوزارة مصانع من لعدد موطنًا أصاًل  كانت املنطقة وهذه مبارشة، القاهرة

 احلريب اإلنتاج زيرو وصفها التي القريبة" بلبيس" يف ثانٍ  موقع يف 2010 أكتوبر /األول ترشين يف البناء

ء آنذاك،  للصناعات كمبار جمّمع" تسميتها املقرر من وكان للرئيس،" هدية" بأهنا مشعل، يدس اللوا

. 2007 عام يف 1 باركم جمّمع باسم عادة إليه يشار كان ما إىل مصنعنْي  نقل جرى أنه ورد كام".  2 الدفاعية

 ُنقلت نًعاصم 28 أن فيْسبوك موقع عىل املرصية اخلاصة القوات قبل من تعليق أّكد ،2013 عام يف ثم

ءاللو أعلنه قد كان الذي األصيل التاريخ وهو ،2012 عام هناية بحلول هناك إىل بالفعل  وجود مع مشعل، ا

ب سيفتح كان 2 مبارك جمّمع أن التعليق زعم كام.  أخرى صناعية وحدة 34 تشمل خطط  يف للعمل هأبوا

 . 2014 عام بداية
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 ،2007 عام يف انتقاهلا تقرر دفاعية مصانع ثالثة نيب فمن. الصحة من أساس أي ذلك لكل يكن مل لكن

 ناعاتالص جممع إىل ،(27 املصنع) اهلندسية للصناعات شربا  رشكة هو فقط، واحد مصنع نقل جرى

 وزير قال ،2015 عام منتصف ويف.  2017 عام هناية بحلول( بمبارك تيمنًا اسمه يعد مل الذي) الدفاعية

ءاللو حينه، يف احلريب اإلنتاج  لكنه ،"املئة يف 100 ومستعد هنائيًّا مكتمل" املجمع إن يونس، إبراهيم ا

 التأخري وإىل ،"السابقة السنوات يف السيايس الوضع" إىل نسبه ما وهو منخفضة، بقدرة يعمل بأنه اعرتف

 جيهز مل ولكنه ،2016 عام يف جاهًزا  املجّمع يكون أن يونس توّقع.  أوروبا من التصنيع معدات تسليم يف

 أخرًيا  املجّمع استعداد عن ،2017 مايو /أيار يف العّصار، حمّمد يونس، اللواء خليفة أعلن عندما إال

 . املنتقلة الرشكات الستقبال

 بعيًدا عسكريةال املصانع بنقل 1984 عام يف النواب جملس عن القرار صدور منذ عاًما 33 مر قد كان

 املركزي للجهاز ووفقاً .  الدفاعية الصناعات جممع إنشاء إىل ةالنهاي يف أدى ما السكانية، املراكز عن

 انتقلت ماعند( دوالر مليون 38) جنيه مليون 269 قيمتها تبلغ التي املباين شطب جرى للمحاسبات،

 عن كتعويض املقاولني إىل مرصي جنيه مليون 69 قدره آخر مبلغ دفع وتعنّي  ،2014 عام يف شربا  رشكة

 2,5 قيمتها البالغة اتللكياموي زعبل أبو لرشكة التابعة اآلالت.  الطويل التأخري من جتةالنا األسعار فروق

 للصناعات هليوبوليس رشكة نقل تكلفة أن حني يف سنوات، مخس ملدة الصناديق يف بقيت جنيه ملياري

 مليون 126,8 ىلع عالوة واملعدات، لآلالت جنيه مليون 226و املباين لنقل جنيه مليار بلغت الكيمياوية

ئد مستحقة جنيه  التخزين مرافق أحد يف وقع مفاجئ انفجار كشف كام.  األعامل ُتستأنف أن قبل حتى كفوا

 خارطة أظهرت لب.  تستكمل مل النقل عملية أن 2018يوليو/متوز 12 يف الدويل القاهرة مطار من بالقرب

 التجارية، منافذهاو وخدماهتا رشكاهتا واقعمل احلريب اإلنتاج لوزارة الرسمي املوقع عىل معروضة تفاعلية

 .   2019 عام خريف حتى املزموع املجمع اىل فعليًّا انتقل قد منها أيًّا أن
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 الشك موضع والنتائج

 ما االتساق، عدم نم نفسه بالقدر أيًضا هي واإلنتاجية اإلنتاج يف بالزيادات اخلاصة االّدعاءات كانت

. املالية التقارير ادوإعد اإلنتاج بيانات ومعاجلة جتميع عىل احلريب اإلنتاج وزارة قدرة حول شكوًكا يثري

 ،2010 سطسأغ/آب شهر يف املثال، سبيل عىل. باّطراد ينمو كان اإلنتاج فإن ُيعلن، كان ما وبحسب

ء تفاخر  بالغةً  ...املاضية ثنيالثال األعوام يف مسبوقة غري طفرة" حققت قد احلربية الصناعة بأن مشعل اللوا

 الذراع إىل الفضل ُأرجع وقد".  األخرية السنوات يف األنواع كافة من واقتصادية تكنولوجية هائلة قدرات

 جنيه مليارات 3,8 بقيمة اجإنت حتقيق يف احلريب، لإلنتاج القومية اهليئة أي احلريب، اإلنتاج لوزارة التنفيذية

 يف ،(مرصي جنيه مليار 1,515 يمةبق تثامرٍ اإلس مقابل) 2008-2007 سنة يف( دوالر مليون 618)

 ستثامراتاال إمجايل أن مشعل وأضاف.  سنوات تسع قبل جنيه مليار 1,4 حجم من اإلنتاج يف ارتفاع

 إنتاج أن ادعى كام  .جنيه مليار 30 الرتاكمي اإلنتاج بلغ حيث جنيه، مليارات ثامنية بلغ مبارك عهد خالل

 جنيه، ملياري 2,5 بلغت باستثامرات السابق، العام يف جنيه مليارات أربعة بلغ قد احلريب اإلنتاج وزارة

 . عامل لكل جنيه لفأ 117 إىل جنيه آالف 107 من اإلنتاجية زيادة بفضل املئة يف 15 بنسبة ينمو كان وأنه

 كان 2010 عام يف مشعل زعمه الذي باملعدل املستدام فالنمو. مضللة كانت األرقام هذه أن إال

 يف لكنها ت،سنوا  ثالث غضون يف مرصي جنيه مليارات ستة عىل تزيد إمجالية إنتاجية قيمة إىل ديسيؤ

 من نفسه القدر وعىل.  بكثري ذلك من أقل كانت وربام األكثر، عىل جنيه مليارات 4,5 إىل وصلت احلقيقة

 يف ستثامراال لفةتك تتحمل الدولة خزينة أن الحًقا كشف للمحاسبات املركزي اجلهاز فإن األمهية،

 أشغاهلا يف الستثامرا لتعيد الكايف الدخل حتقق تكن مل فإهنا أخرى، وبعبارة. احلريب اإلنتاج وزارة رشكات

 يف املئة يف 104و ة،اإللكرتوني للصناعات َبنْها رشكة رأسامل من املئة يف 134 اخلسائر بلغت فقد. اخلاصة

 يف املئة يف 59و الديزل، ملحركات حلوان رشكة يف املئة يف 103و اهلندسية، للصناعات املعادي رشكة

. اهلندسية تللصناعا واملعرصة حلوان رشكتي من كّل  يف املئة يف 56و واملعدات، لآلالت حلوان رشكة

 والبنية الطرق لكذ يف بام اجلديد، الدفاعية الصناعات جممع بناء تكاليف كافة أن إىل مشعل تلميح فكان

 . صحيح غري احلريب، اإلنتاج وزارة بإيرادات مغطاة كانت املياه، حتلية وحمطات للكهرباء التحتية
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 واملحتوى يةاإلنتاج زيادة أن عىل األدلة عن فضاًل  مشعل، سيد خلفوا  الذين الوزراء ترصحيات إن

 قلاأل عىل دحضت ،خطرية حتديات متثل تزال ال احلريب، اإلنتاج وزارة رشكات يف املضافة والقيمة املحيل

 يف ريباحل لإلنتاج الدولة وزير منصب توليه من وجيزة فرتة وبعد. به يفاخر مشعل كان ما بعض

 عانت لوزارةا بأن بعد فيام واعرتف الرشكات، من العديد رؤساء العّصار استبدل ،2015 سبتمرب/أيلول

ئية" أن أوضح كام".  الرشكات بعض يف واخلسائر املالية اهلياكل يف خلاًل "  كانت" لتعييناتا يف العشوا

 2010 عام يف يهجن مليون 800 من احلريب اإلنتاج وزارة يف العاملني مرتبات جمموع نقلت أساسية مشكلة

 وصلت أهنا جةالنتي وكانت ،(مليوًنا 230 إىل دوالر مليون 38 من أي) 2015 عام يف جنيه ملياري إىل

.  املئة يف 200 ىلإ املصانع بعض يف ارتفعت إهنا حتى ،2014 عام يف اإلنتاج تكاليف من املئة يف 56 إىل

".  بالغة خسارة وهو (جنيه) 200 أجور ندفع فنحن ،(جنيه) بـمئة مثالً  منتًجا ننتج أننا لو" أنّه ذكر وقد

 مدفوعات يف ةكبري متأخرات احلريب اإلنتاج وزارة رشكات عىل تراكمت املالية، الصعوبات مواجهة ويف

 يف االجتامعي امنالتض وزارة مع تسوية عىل التفاوض إىل الوزارة اضطر ما للموظفني، االجتامعي التأمني

 . 2016 مارس/آذار

 رؤساء إىل ديثهح ففي. باهر أداء حتقيق عن ترصحياته مع تزامنت العّصار اعرتافات أن املفارقات ومن

 املالية ملؤرشاتا" أن هلم رالعّصا أكد ،2017 سبتمرب/أيلول يف البنوك من وعدد املرصي املركزي البنك

ا األداء تطور أظهرت األخرية سنوات اخلمس خالل  للعبارة، احلريف باملعنى صحيًحا، هذا كان".  تصاعديًّ

 2016-2015 عامال نتائج عن احلريب اإلنتاج وزارة باسم الرسمي واملتحدث هو ذكرها التي األرقام لكن

 970 اقيمته مدنية وخدمات وسلع مرصي، جنيه ليارم 1,95 بقيمة عسكرية منتجات: متواضعة كانت

 ألن صلة، ذو مقياس وهذا الدوالرية، القيمة حيث من.  جنيه مليارا 2,92 جمموعه ما أي جنيه، مليون

 تستهلك كام املستوردة، الوسيطة والسلع اآلالت عىل كبري بشكل تعتمد احلريب اإلنتاج وزارة رشكات

 مليون 117و الردو مليون 234 حوايل واملدين العسكري اإلنتاج قيمة لغتب فقد الطاقة، من كبرية كميات

 عام يف احلريب نتاجاإل وزارة أعلنتها التي القيمة إمجايل نصف بالدوالر يعادل ما أو التوايل، عىل دوالر

 (. دوالر مليون 700) 2010
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 يف املئة يف 230 بنسبة زيادةً  مثلت أهنا هو 2016-2015 لعام اإلنتاج بينات يف أكثر املثري األمر إن

 هذه وباستخدام. عّصارلل وفًقا السابق، بالعام مقارنةً  املدين اإلنتاج يف املئة يف 115و العسكري اإلنتاج

 1,692 سيكون كان 2015-2014 عام يف اإلنتاج إمجايل فإن تارخيه، يف الرصف وأسعار املئوية النسب

 ويف.  املدين تاجواإلن العسكري اإلنتاج بني متساوٍ  شبه بشكل امقسومً  ،(دوالر مليون 226) جنيه مليار

 العام خالل زادت ريباحل اإلنتاج وزارة يف اإلمجالية املبيعات أن العّصار زعم ،2017نوفمرب/الثاين ترشين

 مالعا يف جنيه مليار 13 إىل أخرى زيادة عوتوقّ  املئة، يف 140 أو جنيه، مليارات 10 - 8,8 بمقدار السابق

 . التايل

 من ارتفع قد زارتهو ناتج أن 2019 مارس/آذار يف رّصح إذ الحقًا، اّدعاءاته بجميع النظر أعاد أنه إال

 يف جنيه مليارات 8,9و ،2016-2015 يف جنيه مليارات 6,3 إىل 2015-2014 يف جنيه مليارات 4,2

   .2018-2017 يف جنيه مليار 11,6و ،2016-2017

قت، لو ستؤدي، وتنبؤاته األصلية العّصار مزاعم كانت  إىل احلريب نتاجاإل وزارة ناتج بلوغ إىل حتقَّ

 ختفي النتائج هذه وحتى. فعليةال النتائج قصور مدى عىل يدل ما ،2017-2018يف جنيه مليار 26 حجم

 ترشين يف ياألمريك الدوالر أمام قيمته نصف من أكثر املرصي اجلنيه فقد إذ اهلامة، التضخم نسبة

 تقريباً  ضحاهاو ليلة بني جنيًها 18 إىل للدوالر جنيهات 8,8 سعر من تراجع حيث ،2016نوفمرب/لثاينا

لة البياناتب أخذنا ولو(. الوقت ذلك منذ للدوالر جنيًها 18-16,2 بسعر ليظل)  قدمها التي املعدَّ

 مليون 236 من ر،الدوال معيارب 2016-2014 يف الفت بشكل الوزارة رشكات ناتج ازداد فقد العّصار،

-664 حوايل إىل 2018-2017و 2017-2016 يف اليشء بعض ليرتاجع دوالر، مليون712 إىل دوالر

 . دوالر مليون 665

 للعملة باحلسبان جديًرا  َمْصدًرا وال ُمهامًّ  ُمصّدًرا قط تكن مل احلريب اإلنتاج وزارة أن سبق ما إىل يضاف

 أساًسا تتكون وهي العرشين، القرن ثامنينيات يف ذروهتا يةاملرص األسلحة صادرات بلغت فقد. الصعبة

 مع حربه أثناء يف العراق إىل بيعت التي املستعملة املرصية املسلحة القوات ومعدات العادية الذخائر من

 دوالر، ماليني 505 بمبلغ بأكمله العقد خالل العسكرية الصادرات من اإلمجالية القيمة وُقّدرت. إيران

 قد دوالر ملياري 2,52 بلغت إمجالية بقيمة عسكرية صادرات بيع عىل باملوافقة رئاسية قرارات أن علامً 



54 
 

 املرصية املسلحة القوات خمازن يف مودعة وذخائر أسلحة منها وحدها، 1984-1981 فرتة يف صدرت

 5 بني ما إىل انخفضت قد الصادرات قيمة أن يعتقد األحوال، مجيع ويف.  األقل عىل دوالر مليار بقيمة

 .  2015و 1990 بني ما الفرتة يف سنويًّا دوالر مليون 22و

 عام بعد ملرصيا اجلنيه قيمة يف احلاد االنخفاض من املرصية احلربية الصناعة مكاسب فإن وبالتايل،

 لوسيطةا والسلع اإلنتاج آالت واردات عىل اعتامدها فإن بالفعل،. حمدودة بالرضورة كانت 2015

تية بأسعار األجنبية العمالت عىل وهلاحص وإمكانية  عىل الصناعة اتجلن النسبية التكلفة أن يعنيان موا

 والتدابري العملة يمةق انخفاض أدى وقد.  املرصي اجلنيه تراجع كلام ترتفع أن إال يمكن ال العامة اخلزينة

 أجل من لصعبةا العملة من اخلاصة الرشكات حرمان إىل األسواق يف الدوالر طرح من حتد التي احلكومية

   .التباطؤ عالمات ُتظهر مل احلربية الصناعة لكن اإلنتاجية، السلع من وارداهتا متويل

 

 متواصلة معيقات

 خفض إىل معاً  تاجيةاإلن وتدين العاملة تضخم أدى فقد أعاله، املذكورة اإلنتاج أرقام دقة كانت وأيًّا

 غري خطوة العّصار اخّتذ لقد بالفعل،و. 2017-2016 لعام السابقة السنوات يف األدنى احلد إىل الناتج

 األرباح جتاوز وىلاأل للمرة يشهد العام هذا" أن 2017نوفمرب/الثاين ترشين يف أقرّ  حني للغاية اعتيادية

 وزارة يف استثامرها عيدأ قد األرباح بأن السابقة االّدعاءات عن تساؤالت يثري إقراره أن كام".  اخلسائر عن

 مل أهنام فإما للخسارة، رضتاتع كانتا ما فإذا.  هلام التابعة والرشكات للتصنيع العربية واهليئة احلريب نتاجاإل

 توسيع أو ملعدات،ا حتسني أو العاملني، تدريب إلعادة سواء - منتظم بشكل جديدة باستثامرات تقوما

 خزينة مثل ى،أخر جهات لهاتتحم كانت التشغيل تكاليف أن أو - السلع تسويق أو اإلنتاج، خطوط

 البطءَ  للترصف لقابلا الدخل يف النقُص  يفّس وقد.  الدفاع لوزارة اإلستنسابية اخلاصة الصناديق أو الدولة

 جنيه مليار 1,5 بنحو كلفته ُقدرت حني ففي. أخرى أسباب بني من الدفاعية، الصناعات جممع استكامل يف

 . كرذ ما بحسب ،2013 عام بحلول تضاعفت التكلفة إنف ،(دوالر مليون 259) 2010 عام يف مرصي
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 أن العّصار تأكيدل مصداقية يعطي واحد عام يف اإلنتاج يف املزعوم اهلائل االرتفاع فإن املقابل، ويف

 اهلندسية لصناعاتل زعبل أبو رشكة استثمرت فقد.  كبرية فائضة قدرة لدهيا احلريب اإلنتاج وزارة مصانع

 اإلنتاجية السعة من املئة يف 13,13 استخدام تم ولكن الصلب، َدْرَفَلة جمال يف مرصي جنيه ملياري 2,3

 نيهج مليون 531 قدرها مبيعات الرشكة وحققت. 2015 عام منتصف حتى اخلمس السنوات يف فحسب

 املعتاد املعدل من دالً ب فقدت، قد اإلنتاج يف املستخدمة اخلام املواد من املئة يف 25 ولكن الفرتة، تلك يف

 أوجه من بكثري أوسع نطاق إىل جماحل هبذا واهلدر االستخدام يف القصور ويشري. املئة يف 5-4 البالغ عاملياً 

 أن أكد ،2017 يوما/أيار ففي. املالية احلريب اإلنتاج وزارة مشكالت عىل العّصار رد ذلك يؤكد. النقص

قبةم حتسني خالل من األداء وحتسني اإلنتاج زيادة إىل حتتاج احلريب اإلنتاج وزارة رشكات  اجلودة را

 لرواتبا فاتورة خفض إىل سيؤدي أخرى، أمور ضمن من ذلك، إن وقال.  واإلدارة والبحث والتسويق

 بفضل املئة يف 36 إىل 54 من بالفعل انخفضت أهنا اّدعى وقد اإلنتاج، تكاليف إمجايل من كنسبة واألجور

. املئة يف 20 إىل ضتانخف أهنا أعلن ،2018 مارس/آذار ويف. 2016-2015 عام يف املبيعات يف الزيادة

 نسبة العّصار يوضح مل ولكن العام، الناتج ازدياد بسبب اإلمجايل من واألجور الرواتب نسبة تراجعت)

نات ازدياد  دفع يتم أنه لكذ إىل يضاف. هنايته صاٍف  ربٍح  بتحقيق سمحت إذا وال األخرى، اإلنتاج مكو 

 أو استريادها عرب إما األخرى املدخالت من العديد عىل احلصول يرتتب بينام املرصي، باجلنيه األجور

 كلفته يادةز يعني ما األمريكي، بالدوالر تسعريها يتم والتي كالوقود، منها، الصادرات حمل إحالل

 (. اإلمجالية

 احلريب، اإلنتاج وزارة باسم يالرسم املتحدث أن إال خياًرا، يكن مل األجور خفض أن عىل العّصار أرّص 

ء  إىل ألًفا 35 من العاملة القوى عدد خلفض خطًطا هناك أن 2016 عام أواخر يف أكد فؤاد، عمرو اللوا

ء ذكر كام.  سنوات مخس خالل ألًفا 30  تعيني خالل من" الشباب تشجع" اإلنتاج وزارة أن فؤاد اللوا

 عىل اسرتاتيجي تدريب يف املشاركة اإلدارة جمالس رؤساء مجيع من والطلب جدد، رشكات رؤساء أربعة

 من هم احلريب اإلنتاخ وزارة ومصانع الرشكات يف والعاملني الثانية املرتبة يف املدراء غالبية إن. )اإلدارة

 ضباط حيتل بينام املالية، واإلدارة اإلنتاج إىل األرجح عىل األكرب املسامهة ويقدمون بالواقع، املدنيني

 عىل عالوة ذلك، لقاء إضافية رواتب ويتقاضون العليا، املناصب من املئة يف 10-5 نسبة ملسلحةا القوات

 آْي  إنْ " هي الدولة متلكها استثامر رشكة العّصار كلف ،2017 سبتمرب/أيلول يف(.  العسكرية رواتبهم
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 ويف.  األداء حتسني جلأ من احلريب اإلنتاج وزارة لرشكات املالية اهليكلة إلعادة خطط بإعداد ،"كابيتال

 جتديد عىل( جنوبية كورية رشكات سبع متثل وهي) الكورية املرصية التنمية مجعية مع تعاقد نفسه، الوقت

 2017 يناير/الثاين كانون يف تعليامته العصار أصدر ذلك، كل إىل وإضافة. الوزارة مصانع وحتديث

 عن اإلبالغ من الرشكات موظفو يتمكن حتى اإلدارية الرقابة هيئة هاتف رقم بنرش الوزارة لرشكات

 املصانع يف الداخلية اإلذاعات نظام عىل الوزارة" نشيد" ببث الرشكات العّصار أمر عامني وبعد الفساد،

 . اإلنتاجية زيادة عىل عامهلم حلث

 

 اقتصادية كاسرتاتيجية االقتناص

ا منطقية اخلطوات هذه بدت ا، اقتصاديًّ  وتؤكد. الّسعة هبذه كناً مم يكن مل تأثرياهتا حتقيق أن إال وإداريًّ

ء اّدعى أن فسبق ذلك، السابقة التجربة  املصانع ويروتط صيانة" برنامج أن 2010 عام يف مشعل اللوا

 تّسيح عن ُيبلغ مل امك . املئة يف 80 بنسبة بالفعل اكتمل قد كان" والعامل املوظفني تدريب وإعادة العسكرية

 حسابات يف ريالفو االرتفاع وراء السبب كان ذلك، من بدالً . احلريب اإلنتاج ةوزار مصانع يف عاملٍ 

 فمع. أخرى حكومية وزارات من عقودب للفوز النشيط العّصار اندفاع هو 2016-2015 عام يف الوزارة

 40" مع اونتع بروتوكوالت وّقعت قد الوزارة كانت بافتخار، العّصار أكده ما حسب ،2017 عام مطلع

 ملرصي،ا الريف تنمية ورشكة األزهر ومشيخة واجلامعات املحافظات من وعدد وزارة 21 بينهم جهة

 رئيس ئبنا قال العام، ذلك من الحق وقت ويف".  وغريها االجتامعي والصندوق مرص، حتيا وصندوق

كة لدهيا الوزارة" إن احلريب لإلنتاج القومية اهليئة ... األخرى اراتالوز اهب تقوم التي األنشطة كل يف رشا

 ". مطالبهم الوزارات جلميع نوفر ونحن

 يف آخرون ومسؤولون العّصار اّدعى كام الوطني، لالقتصاد املضافة القيمة زيادة يف املسامهة من وبدالً 

 اجلهات مكان احللول طريق عن فقط حساباهتا حّسنت قد احلريب اإلنتاج وزارة فإن احلربية، الصناعة

ء وعقود العامة األشغال بعقود ستفوز ذلك لوال كانت التي األخرى االقتصادية الفاعلة  جرى وقد. الرشا

 به تتمتع الذي القوي السيايس النفوذ بفضل بل التنافسية، األسعار أو اجلودة بفضل ليس ذلك حتقيق
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 ترشين يف احلريب اإلنتاج وزارة أرباح عن فيه أعلن خطاب ويف. 2013 عام منذ العسكرية املؤسسة

 وزارة 35 مع تفاهم مذكرات وّقعت قد الوزارة أن عن فخر بكل العّصار كشف ،2017 نوفمرب/لثاينا

 العام يف( حملية رشكة 32و أجنبية رشكة 34 مع تعاون اتفاقيات إىل باإلضافة) وحمافظة وسلطة حكومية

 الوزارة أن واملعروف. التوايل عىل الثالثة للسنة الناتج يف اهلائلة الزيادة يف سبباً  العقود اقتناص كان.  السابق

 األكثر القطاعات نحو احلكومية اإلعانات توجيه إىل هيدف الذي" الذكية البطاقات" برنامج إدارة تولت

 متنحهم ذكية بطاقات إنفاق رشحية أعىل من املئة يف 77" أعطى ذلك أن الحظوا  النقاد لكن مرص، يف فقًرا 

ءال من املئة يف 82 أن حني يف الدعم  يعاين الذي مرص يف االجتامعي التأمني برنامج من يستفيدون ال فقرا

 ". واالحتيال الفساد من

 اقتصادية هيئات أصاًل  فيها تعمل كانت التي القطاعات إىل تدخل احلريب اإلنتاج وزارة كانت ذلك، إىل

 واملباين ية،رياضال واملرافق السكنية، والوحدات املياه، معاجلة وحمطات الطرق بناء: أخرى عسكرية

 ،(املسلحة قواتال يف واملياه اهلندسة هيئات عادة هبا تقوم) سيناء يف التنموية واملرشوعات األخرى،

 سخاناتو املتجددة، الطاقة معدات من وغريها الشمسية واأللواح احلديد، السكك ومعدات وعربات

 واألنابيب الغاز، وأسطوانات املحمولة، الكومبيوتر وأجهزة املنزلية، األجهزة من وغريها املاء ومربدات

 ،(للتصنيع ربيةالع اهليئة عادة تنتجها) الزراعية واآلالت البرتولية، للصناعة الالزمة الغيار وقطع

 يف اهلندسية اهليئة اختصاص من عادة وهي) الزراعية والصناعات احلقلية والزراعة األرايض واستصالح

 املدنية لسلعا من العديد يف إزدواجية حصلت بل(.  )الوطنية دمةاخل مرشوعات وجهاز املسلحة القوات

 .( . نفسها احلريب اإلنتاج وزارة ومصانع رشكات تنتجها التي

 رشكة بتأسيس تقوم أهنا 2015 مايو/أيار يف احلريب اإلنتاج وزارة أعلنت التوجه، هلذا تعزيزٍ  يف

ء وعقود العامة باألشغال للقيام متخصصة  اإلنتاج كرشكة 2016 عام أواخر يف طالقهاإ جرى) الرشا

 جممع إنشاء فإن النظرية، الناحية من(. العامة والتوريدات اهلندسية واالستشارات للمرشوعات احلريب

 هلا ويسمح الضخمة التحتية البنية مرشوعات تنفيذ عىل بالقدرة الوزارة يزود اإلنشاءات بقطاع خاص

 مرشوعات وجهاز املسلحة القوات من كّل  لدى فإن الواقع، يف ماأ. نحوها اخلارجية املساعدة بتوجيه

 جانب وإىل.  املجال نفس يف العمل تواصل وهي والتشييد، اإلنشاء ألعامل اخلاصة أذرعها الوطنية اخلدمة
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 كان األرايض، واستصالح الصلة، ذات واملقاوالت واالستشارات املجال، هذا يف الواضحة االزدواجية

 والعقارات واإلعالنات العامة والعالقات الطبية القطاعات يف تعمل أن اجلديدة كةالرش من الغرض

 وكشف.  أصاًل  قوي حضور الوطنية اخلدمة مرشوعات وجهاز املسلحة للقوات كان حيث والسياحة،

 بالنباتات فدان 69,000 زراعة عىل أيًضا تعمل وزارته أن 2017 عام من خمتلفة أوقات يف العّصار

 مرشوع تأسيس ومناقشة الدلتا، يف اإلسالمية لألوقاف مملوكة زراعية أراضٍ  وإدارة للتصدير، ةالعطري

 عىل يدّل  ما الوادي، جنوب فدان 92,000 عىل نخلة مليون 20 لزرع إماراتيني مستثمرين مع مشرتك

ر إىل باإلضافة التحويلية، الصناعة عن الوزارة ابتعاد .  الوطنية خلدمةا ملرشوعات جهاز نشاط جمال تكرا

 مرشوعات جهاز أصاًل  كان ما) املصاعد لصناعة رشكة تؤسس وزارته أن 2019 عام خالل أضاف ثم

 الزراعية الصوب إلنتاج اجلديدة املشرتكة املرشوعات وتقيم( سنوات قبل به قام قد الوطنية اخلدمة

 (. أخرى مرة لوطنيةا اخلدمة ملرشوعات جهاز نشاط جمال كّرر ما) التّسيب وموانع والتوضيب

 وزارة فيه تتنافس الذي املدى حتديد يصعب املفصلة، البيانات غياب يف. جديدة ليست االزدواجية

 كان إذا ما أو ود،العق عىل األخرى العسكرية االقتصادية الفاعلة اجلهات مع مبارش بشكل احلريب اإلنتاج

 عموم إىل وأ واخلاص العام القطاعني إىل تبيعها التي واخلدمات السلع أسعار انخفاض إىل يؤدي ذلك

 استجابةً  للوزارة يناملد اإلنتاج يف والتنوع التوسع من األخرية املرحلة جاءت لكن. املرصيني املستهلكني

 كبري جزء اءور يكمن هذا أن ويبدو. وزيادهتا الدخل روافد لتوليد السييس الرئيس حلملة واضح بشكل

 حتسني أن عتقاداال جانب إىل االقتصادية، القطاعات من متنامية مروحة يف العسكرية املؤسسة مشاركة من

 ستقراراال ودعم الوسطى الطبقة دعم لتعزيز وسيلة يشّكل ميسورة بأسعار األساسية السلع وفرة

 مع نفسها، اعاتالقط املختلفة الرسمي العسكري االقتصاد أذرع تستهدف ملاذا يفّس أنه كام. االجتامعي

 .لتجاريةا الناحية من أكثر ومنطقيًّا جمدًيا سيكون متكاملة أو منفصلة قطاعات عىل يزالرتك أن

 عندما ،2018 مارس/آذار يف احلريب اإلنتاج وزارة تعيق التي القيود عن سهًوا  العّصار كشف وقد

 اخرتف قد كان أن بعد السابقة، املالية السنة يف أرباًحا حققت عرشين من فقط رشكات ست بأن اعرتف

 واآلالت والوسيطة، اخلام املواد تكاليف تكون أن املفرتض ومن.  املبيعات يف الكبرية بالطفرات

ا يتناسب بام ازدادت قد والوقود، الكهرباء مثل األخرى اإلنتاج وعنارص الغيار، وقطع املستوردة،  طرديًّ
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 يونيو/حزيران ويف. الدخل يفصا من بالتايل سيحدّ  ما الناتج، حجم يف املزعومة اهلائلة الزيادات مع

 والتوريدات اهلندسية واالستشارات للمرشوعات احلريب اإلنتاج وزارة رشكة بأن أيًضا رصح ،2019

 مليار من أقل) مرصي جنيه مليار 15 قدرها إمجالية بقيمة احلكومي القطاع مع عقوداً  أبرمت قد العامة

 1500 مثل سلع استرياد تضمنت العقود هذه أنّ  ةحقيق ولكن إنشائها، منذ الثالث السنوات يف( دوالر

 ال الوسيط بدور القيام هو الوزارة تفعله كانت مما الكثري أن عىل تدل اجلديدة اإلدارية للعاصمة مصعد

 اإلنتاج منظومة" بأن واضحة، سخرية أي وبال العّصار، تباهى ذلك، ومع.  واخلدمات السلع مصن ع

 ". املرصية الصناعة يف مثيل هلا جديو وال وفريدة متميزة احلريب

 

 الدولة ورشة: للتصنيع العربية اهليئة

 الثانية الرئيسة ذراعال وهي. احلريب اإلنتاج وزارة لنمط مشاهبة أنامط عن للتصنيع العربية اهليئة تكشف

 امهةاملس حيث من وليس التصنيعية والقدرة اإلنشاء تاريخ حيث من الرسمي العسكري لالقتصاد

 املتحدة ربيةالع واإلمارات السعودية العربية اململكة مع مشرتك كمرشوع إنشاؤها جرى وقد افية،الص

 الدول تزويد ةاهليئ إنشاء من اهلدف كان.  دوالر مليار قدره مبدئي برأسامل 1975 عام يف قطر ودولة

 قاعدة وبناء دفاع،ال يفتكال وخفض التقليدية، العسكرية املعدات يف الذايت االكتفاء من بدرجة املشاركة

 من استفادت قدو.  واإلسالمية العربية الدول إىل الصادرات وتوليد العربية، للصناعة وعلمية حتويلية

 ستثمرينللم سمحا اللذين 1975 لعام 111 رقم والقانون 1974 عام يف حديثاً  الصادر 43 القانون

 تقديم من كريةالعس الرشكات بالتايل مّكن ام العقارات، بامتالك( األجانب من غريهم عكس عىل) العرب

 مشرتكة مرشوعات الدفاع ووزارة احلريب اإلنتاج وزارة أقامت الحًقا،.  )كأسهم التحتية والبنية األرض

 معاهدة مرص قيعتو بعد اهليئة يف مشاركتها اخلليج دول عّلقت وقد.( أيًضا األساس هذا عىل هبام خاصة

ئيل مع السالم  عام يف ردوال مليار 1,8 قيمتها بلغت التي حصتها عن ختّلت ثم ،1979 عام يف إرسا

 منظمة" أي وه كام بقي القانوين وضعها كان وإن مرص، قبل من بالكامل مملوكة املنظمة تاركةً  ،1994

 ". متخصصة دولية إقليمية
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 أن ويف دولية، ةكمنظم مسجلة أهّنا يف األخرى العسكرية الرشكات عن للتصنيع العربية اهليئة ختتلف

 ُأعفيت احلربية، الصناعة كسائر ولكنها،.  إدارهتا جملس يف مها املركزي البنك وحمافظ اجلمهورية رئيس

ئب مجيع" من إنشائها منذ ئبو الواردات عىل اجلمركية الرسوم ذلك يف بام" )والرسوم الرضا  الرضا

 ختتاره بنك أي يف ةاألجنبي بالعملة حسابات بفتح هلا ُسمح كام(. الصادرات عىل عادة ُتفرض التي والرسوم

 ضوابط يطّبق كان بلد يف ميزة وهذه بحرّية، العمالت بمختلف ودائعها وحتويل اخلارج، يف أو مرص يف

 لمفعو 1977 عام يف آخر رئايس مرسوم مدد وقد.  2015 عام حتى العمالت حتويل عىل صارمة

 من معفاة وضقر عىل باحلصول أيًضا هلا ُسمح التي يئةلله التابعة الرشكات ليشمل نفسها اإلعفاءات

ئب، الرسوم  . الباطن من معها واملقاولني اهليئة موّردي مجيع وكذلك والرضا

 اهليئة فإن ،2012و 2005 أعوام بني الفرتة يف اهليئة ترأس الذي وهيبه، محدي الفريق ذكره ملا ووفًقا

 1981 املع 137 العمل قانون ألحكام وال محاسبات،لل املركزي اجلهاز قبل من للمراجعة ختضع مل

 املناقصات بشأن 1998 لعام 89 رقم القانون عىل 2014 عام تعديل أن كام.  2003 عام يف وتعديالته

 مناقصات، دون نم العقود منح يف احلريب اإلنتاج ووزارة الدفاع وزارة سلطة نفس اهليئة منح والعروض،

 اهليئات مجيع عم ومتاشًيا.  اختيارها من الباطن من وللمقاولني لموردينل املبارش، األمر أساس وعىل

 خزينة إىل يلهاحتو من بداًل ) باألرباح حتتفظ أن للهيئة فيحق األخرى، الفاعلة العسكرية االقتصادية

.  هلا ابعةالت الرشكات يف األرباح مجيع استثامر تعيد أهنا اهليئة تّدعي احلريب، اإلنتاج وزارة ومثل(. الدولة

 ،2003 لعام 12 رقم العمل قانون يف عليه املنصوص والسالمة الصحة قانون من اهليئة ُتعفى ذلك، إىل

قبة هلا يسمح ما  . بنفسها نفسها بمرا

 ولكنها احلريب، اإلنتاج وزارة من ُنقلت عسكرية مصانع أربعة من البداية يف العربية التصنيع هيئة تألفت

.  مهندًسا 1250 ذلك يف بام ألًفا، 17و 15 بني ترتاوح عاملة وقوى ومصنًعا رشكة 12 جمموعه ما إىل نمت

 أيروسبايس بريتيش رشكة مع األصل يف تأّسسا مشرتكني ملرشوعني كاملة ملكية عىل اهليئة حصلت وقد

 يف لمحركاتل الربيطانية العربية والرشكة الديناميكية الربيطانية العربية الرشكة ومها روْيس، روْلز ورشكة

 مع مشرتك بشكل مملوكة للسيارات، العربية األمريكية هي ثالثة رشكة تاركةً  ،2009و 1998 عامي
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يْسلر  ذلك يف بام التصميم، غربية للمعدات املشرتك اإلنتاج من احلريب إنتاجها معظم ويتأّلف.  كرا

 جيري للتصنيع العربية اهليئة يف ريباحل اإلنتاج من املئة يف 30 أن وهيبة زعم ،2006 عام وبحلول.  جتميعها

 حجم إىل يشري هذا.  السابقتني السنتني يف سنويًّا دوالر مليون 20 بمتوسط عربية، دول إىل تصديره

 العربية التصنيع هيئة أن وهيبة أعلن سنوات، ست بعد ولكن العسكرية، املعدات إنتاج من متواضع

 مبيعات عىل( دوالر مليون 78) مرصي جنيه مليون 475-470 بقيمة صافيا إمجاليًّا ربًحا حققت

-2011 العام يف( دوالر مليون 563) جنيه مليارات 3,4 البالغة واملدنية العسكرية واخلدمات املنتجات

 اإلنتاج إمجايل خيص ما يف أقل أرقاًما أعطى فقد الدين، سيف العزيز عبد الفريق وهيبة، خَلف أّما.  2012

 يزال ال هذا ولكن ،2013-2012 العام يف( جنيه مليون 220 حوايل) األرباح يفوصا( جنيه مليارات 3)

 . العمل يف منتظم تدفق إىل يشري

 ياناتك راحت احلني، ذلك فمنذ. الصورة ليحّول 2013 يوليو/متوز يف العسكري االنقالب جاء

 نافذة اسيةسي جهات مع عالقات بناء إىل عادة تسعى كانت التي اخلاص القطاع ورشكات العام القطاع

 العسكرية يئاتاهل مع روابطها من تزيد رئاسية، حقبة كل يف األسواق إىل والوصول العقود ضامن أجل من

 965 جمموعها غبل بعقود فازت أهنا ذلك بعد العربية التصنيع هيئة ذكرت وقد. األعامل لتأمني كوسيلة

 مليون 760 لكذ يف بام) دوالر مليون 855و( تاملبيعا من دوالر مليون 400 ذلك يف بام) دوالر مليون

 .  التوايل عىل 2016و 2015 العامني يف( املبيعات من دوالر

ا  املعدالت هذه أظهرت فقد الثانية، السنة يف الرتاجع من الرغم وعىل  بالفرتات مقارنة مذهاًل  نموًّ

 التي املوظفني تدريب أو ظيميالتن اهليكل عىل هلا خمطط حتسينات إدخال عن تنجم مل ولكنها السابقة،

 اإلنتاج يف القفزة كانت احلريب، اإلنتاج وزارة مع جرى وكام باألحرى،.  سابقاً  عنها أعلنت قد كانت

 العامة، واملشرتيات األشغال عقود من أكرب بحصة للفوز اهليئة محلة نتيجة تقريًبا، كاملة بصورة واملبيعات،

ًرا الدين سيف افتخر. اآلخرين لنيواملقاو املوردين إزاحة إىل أدى ما ًرا مرا  من العديد مع بالعمل وتكرا

 الدورية والتحديثات اهليئة عن الصادرة السنوية التقارير وتؤكد. احلكومية واجلامعات الوزارات

. كبري حد إىل ومبيعاهتا اهليئة عقود من األكرب اجلزء تؤمن الكيانات هذه أن فيه لبس ال بشكل للمرشوعات
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 النصف يف دوالر مليون 500 إىل مبيعاهتا زادت اهليئة بأن جمهولة حكومية مصادر اّدعاء سبق ما يفّس وقد

 . السنة من األول النصف يف مقارنةً  املئة يف 7 قدرها بزيادة ،2017 عام من الثاين

 إذ ي،املرص عامال القطاع من العقود ضامن عىل اتكاهلا عىل العربية التصنيع هيئة صادرات ضآلة تدل

 ،2016 عام يف فقط دوالر مليون 18,5 ثم ،2015 عام يف دوالر مليوين 2,9 جمرد تصديرها قيمة بلغت

 باثنتي باكستان تزويدل 2016 عام يف عقد   يؤّدي أن املتوقع من كان.  نشأهتا عىل عاًما 40 من أكثر بعد أي

 ترخيص بموجب جزئياً  عهاوتصني جتميعها يتم (K-8P" )يب 8-ك" طراز من صينية تدريب طائرة عرشة

. إدامته أو لتصديرا حجم زيادة عىل قادرة غري عموًما كانت اهليئة لكن األرقام، هذه حتسني إىل مرص، يف

 والوليد الفهد طرازي من مدرعة جند ناقلة 745 جمموعه ما تصدير يف نجاحها هو الرئيس االستثناء وكان

 تكاليف إمجايل أن تباراالع يف نأخذ عندما نسبياً  متواضعاً  كان هذا حتى ولكن وأفريقية، عربية دول سبع إىل

 بداية من ودعق ثالثة امتداد عىل( دوالر مليون 600) مرصي جنيه مليارات 3,725 حوايل كان اإلنتاج

 ملساعدة لصعبةا العملة جلب" يف العربية التصنيع هيئة بنجاح التفاخر تدحض النتائج هذه.  التصديرات

 ُورَزم وسيطةال السلع السترياد الصعبة العملة اهليئة استخدمت لقد العكس، عىل". الوطني داالقتصا

نات  .اإلنتاج وآالت التجميع مكو 

 

ق والتطوير البحث  املعوَّ

 الدراية اكتساب يف واسعة بخطوات شك بال قامتا للتصنيع العربية واهليئة احلريب اإلنتاج وزارة أن مع

 عىل حتتوي املرصية اإلعالم وسائل يف املبهرة والبالغات تبجحهام فإن والتكنولوجيا، اإلنتاج يف التقنية

 أصبح بعدما ذلكو املرصية، الصناعة يف مهمة" قلعة" بأهنا اهليئة الدين سيف وصف فقد. كبرية مبالغات

 عام يف احلريب جنتااإل لوزارة والستني الثالثة السنوية بالذكرى العصار احتفل فيام ،2012 عام يف رئيسها

 أوجه لكن.  "املئة يف 100 مرصية دفاعية منظومة حتقيق" هو" األكرب هدفها" أنّ  عن باإلعالن 2017

 ستيعابا يف حاسمة تعترب التي والتطوير، البحث عىل احلربية الصناعة قدرة يف اخلطرية القصور

 .كبري حد إىل ياالقتصاد تأثريها من حّدت حميل، إنتاج إىل وحتويلها اخلارجية واملعرفة التكنولوجيا
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 ساتالدرا مكتب يف عندها يعمل كان الذي غوتوفيسكي، ستيفن توقع التسعينيات، منتصف ويف

 السنوات يف املرصي احلريب اإلنتاج قطاع يرتاجع أن احتامل" األمريكي، للجيش اخلارجية العسكرية

". اخلارجية قاألسوا  يف ونقص الكايف تمويلال يف نقص ومن منخفضة، إنتاجية من تعاين فمرص. املقبلة

 :دقيقة كانت نقده بقية لكن خاطئة، الرتاجع عن توقعاته أن تبني وقد

ئد استدامة أو الواردات تعزيز عىل مرص يف العسكرية الصناعات تشجع مل  أثبتت وقد .التصدير عوا

 إىل بالنسبة يةهامش املسلحة اتللقو العسكرية الصناعية املرشوعات حققتها التي التكنولوجية املنافع

 الرشكات إنف متطورة، عسكرية أسلحة ُنُظم بتجميع مرص تقوم حني ففي. مرص يف االقتصادية التطورات

 املكونات من رزًما ناملرصيو يتلقى إذْ  ،"املفتاح تسليم" أساس عىل املنشآت بتوفري تقوم التي هي الغربية

 يتم مل فإنه هنا، منو. كثب عن عليها يسيطر الذي هو الغريب الرشيك فإن املعنية التكنولوجيا أما. للتجميع

 إىل بالنسبة. ستقلةم مرصية ُنُظم بتطوير تسمح أن شأهنا من التي التكنولوجيا من القليل عىل إالّ  احلصول

، لغًزا  التكنولوجيا ُتعد مرص، . املال رأس كثافة تتطلب مةاملتقد التكنولوجيا جمال يف الصناعية فاجلهود مهامًّ

 . شحيح مال ورأس كثيفة بعاملة اقتصاد لدهيا مرص أن غري

 هنري مور كليمنتو سربينغبورغ روبرت السياسة عاملا قّدر أمريكيني، دفاع مسؤويل رؤية إىل واستناًدا

 معظمها، يكن مل إن التصنيع، جمال يف[ املرصية احلربية الصناعة] جهود من كثرًيا " أن سنوات بضع بعد

 للصناعات األساسية قيمةال أن إىل ونظًرا .  نسبيًّا املتدنية العسكرية التكنولوجيا من مبارشة كمشتقات ويبد

 عدم فإن لعسكري،ا التكيف عىل الدول قدرة يف إسهامها يف تكمن القومي لألمن بالنسبة املحلية احلربية

 مهمالتزا  عدم أو السياسيني، القادةو مديرهيا كفاءة عدم إما يعكس والتطوير البحث يف االستثامر كفاية

 . حقاً  قديرةٍ  حربيةٍ  صناعة إدامة

ًرا املرصية احلربية الصناعة قادة أقرّ  لقد  ،2010 عام ففي. والتطوير البحث يف االستثامر برضورة مرا

 خلدمة علمي وامتياز بحث مركز إلقامة املرصية اجلامعات مجيع" مع تعاونت وزارته أن مشعل ذكر

 وزارة مصانع مجيع يف والتطوير البحث وحدات أن أوضح أخرى، مقابالت ويف". الدفاعية الصناعة
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 200 تبلغ بتكلفة العلمي لالمتياز جديد واحد مركز يف 2005 عام يف مُجعت ورشكاهتا احلريب اإلنتاج

 ناحية نوم.  2011 أكتوبر/األول ترشين يف التشغيل ستبدأ وأهنا ،(دوالر مليون 35) مرصي جنيه مليون

 وكلية متوسًطا، ومعهًدا فنية، ثانوية مدرسة يشمل للتكنولوجيا متكامل جمّمع تأسيس جرى أخرى،

" وكيميائي مهندس" 300 تدريب جرى كام دكتوراه، طالب 40و ماجستري طالب 180 تضم تكنولوجيا

 إهنام عنهام تقول ومركزان مةاملتقد للتكنولوجيا العريب املعهد للتصنيع العربية اهليئة لدى بدورها،.  سنوياً 

 مجيع يف ولكن،. واللغات املعلومات وأنظمة والتكنولوجيا واهلندسة اإلدارة جماالت يف القدرات يطوران

 عىل وليس حمدودة، تطبيقات أجل من ضيقة فنية مهارات اكتساب عىل هو الرتكيز أن يبدو األحوال، هذه

 . والتجاري التكنولوجي لالبتكار تفاعيل مؤسيس مناخ خلق

 باملعنى تطويرو بحث وجود عدم أدرك قد حينه، يف للتصنيع العربية اهليئة رئيس وهيبة، محدي أن بدا

 وجود تفتقد مرص نفإ... كربى صناعية غيبوبة يف تعيش مرص" إنّ  قائاًل  2009 عام يف عّلق عندما احلقيقي

 املنتجات وكل لوالعة،وا امليه وحنفية اجلاز روابو إبرة فيها بام الصناعات، من املئة يف 99 يف التصميامت

 ،1962 عام يف ارصالن عبد جلامل شهرًيا  خطاًبا استحضاره أن ويبدو".  أجنبي تصميم السوق يف املتوافرة

 كانت استثناءً  صفهابو اهليئة تقديم استهدف إنام ،"الصاروخ إىل اإلبرة" من يشء كل تصنّع مرص فيه تصّور

 عىل قليلة أدلة وجدت تشاْيس سارة املحّللة لكن.  والتطوير البحث عىل حقيقية درةق بفضل الطريق تقود

 عام يف كيةاالستهال الكهربائية واألجهزة اإللكرتونيات ينتج الذي اهليئة مصنع زارت عندما ذلك،

 :فالحظت ،2013

 من أقل معايري ذات أهّنا واضح ملنتجات اجلودة منخفضة صينية مكونات بتجميع فقط يقوم[ املصنع] 

 الكمبيوتر أجهزة من جمموعته بيع يتم ومل". سامسونغ" أو" سوين" مثل بسهولة املتوفرة البدائل معايري

 البحث قسم يرّكز احلايل، الوقت ويف. احلكومية للوزارات إال[( 2011 يف] الثورة منذ إنتاجها توقف التي)

 الشوارع إلضاءة حمتمل مرشوع يف هربائيةالك التحكم وحدات عىل شخًصا 12 من املكون والتطوير

 ،[مهندسيه] ألحد وفًقا حتى القسم، هذا. احلكوميني املشرتين أيًضا يستهدف الذي الشمسية[ بالطاقة]

 الدراسة، إهنائهم بعد فوًرا تعيينهم جيري شباب مهندسون القسم عىل يتناوب وكان. ابتكار أي يوّلد ال
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 العقد منتصف حتى األقل عىل وذلك اخلاص، القطاع يف أعىل اتبرو ذات وظائف إىل طريقهم يف وهم

 .  آخر ملهندس وفقاً  احلايل، القرن من األول

 نسبة رفع ولتهامحما يف املتاعب احلريب اإلنتاج ووزارة للتصنيع العربية اهليئة واجهت لذلك، نتيجة

 مجيع يف ألوفةم وسيلةً  هذه وتعد. أجنبي ترخيص بموجب جتميعها يتم التي املنتجات يف املحيل املحتوى

 الصناعات وحتفيز ةالقيم إضافة إىل وطريًقا اإلنتاجية، واملعرفة التكنولوجيا عىل للحصول العامل أنحاء

 البحث قدرة ةكفاي عدم عن تكشف املحيل املحتوى يف البطيئة النمو معدالت أن غري املحلية، املغذية

ئد من وحتد والتطوير  تعطيان" الفهد" ،وخليفتها ،"الوليد" املدرعة، اجلند ناقلة إن .االقتصادية العوا

 1960 عام من دءاً ب) ترخيص بموجب مرص يف وُأنتجتا أملانية تصاميم عىل مبنيتني كانتا كلتامها: املثال

 من الفهد اقلةن يف املحيل املحتوى ينتقل لكي عاًما ثالثني استغرق األمر لكن ،(للفهد 1985و للوليد

 إنتاجها يتم التي (J8" )8ج" اجليب سيارة عىل ينطبق نفسه األمر.  املئة يف 68 إىل املئة يف 25 األولية النسبة

يْسلر رشكة قدمتها مكّونات بتجميع 2008 أواخر منذ مرص يف  العربية ةالرشك كانت: األمريكية كرا

 ولكن ،1978 عام ذمن هلا كريةوعس مدنية نامذج بتجميع تقوم للتصنيع العربية للهيئة التابعة األمريكية

  .فقط املئة يف 45 بنسبة يزال ال املحيل حمتواها أنّ  2017 أبريل/نيسان شهر يف ُاعلن

 M1-A1" )أبرامز 1أ-1م" الرئيسة القتالية للدبابة 1992 عام منذ املرخص اإلنتاج باملثل تأثر وقد

Abrams) منذ. خاص بشكل هبا يفتخرون يوناملرص الدفاع مسؤولو كان والتي التصميم، األمريكية 

 يف 40 حوايل الغرض، هلذا واملخصص احلريب اإلنتاج لوزارة التابع ،200 الدبابات مصنع صنّع إنشائه،

 املئة يف 60 استرياد تم حني يف األصلية، باالتفاقية مشمولة كانت 1م دبابة 555 أول مكونات من املئة

 مثرًيا  العامل يف تقدًما القتالية املركبات أكثر من واحدة يف يلاملح املحتوى من املستوى هذا كان.  منها

 يف 95 بلغت أهنا وزعم ،2011 عام بحلول املئة يف 90 إىل النسبة هذه بزيادة مشعل وعد وقد. لإلعجاب

 حمددة مكونات إىل بالنسبة فقط صحيًحا هذا كان ذلك، ومع. 2011 أكتوبر/األول ترشين بحلول املئة

 اإلنتاج فإن القصورات، هذه يعكس ما ويف.  2015 عام يف سوى يتحقق مل ذاك وحتى اهليكل، مثل

 املصنعة املعدات من وغريها الدبابات إىل بالنسبة الوحدة كلفة من كبري بشكل زاد" الواقع يف املشرتك

 أواخر يف نيروتي بشكل الربنامج يقّيم كان الذي الواليات يف العامة املحاسبة ملكتب وفًقا ،"مشرتك بشكل
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 كبرية أعداًدا يستخدم 1م دبابة جيمع الذي 200 املصنع كان ذلك، إىل.  الثالثة األلفية وأوائل التسعينيات

 من العاملة قوته خيفض لكي" موتورز جنرال" األمريكية املصنعة الرشكة ضغوط ويقاوم العاملني من

 ليستقر ،200 سوى حيتاج ال أنه البداية يف قّدروا قد األمريكيني املسؤولني أن مع ،1200 إىل 6000

 . 2018 عام اإلنتاج انتهاء اقرتاب مع 2500 إىل ذلك بعد لينخفضوا  موظف، 4000 عىل هناية عددهم

 ووسائل نولوجياالتك عىل احلصول ويف املحيل املحتوى زيادة يف املرصية العسكرية الرشكات أن ويبدو

 االسرتاتيجية القدرة تعزز والتي املستوى الرفيعة القتالية عداتبامل األمر اتصل حني بذلك للقيام اإلنتاج

ر يعكس ذلك، إىل. ومكانتها املسلحة للقوات  يف أمالً  1م دبابةل املشرتك اإلنتاج عىل احلفاظ عىل اإلرصا

 من السابقة لنامذجا لرتقية الدبابات مصنع استخدام جيري األثناء، هذه يف. للتصدير منطلًقا ذلك استخدام

 عىل قًفاس تفرض األساسية والتطوير البحث قاعدة حمدوديات لكن منطقي، أمر وهذا.  1أ 1م دبابات

 االستطالعو احلربية املخابرات إدارة يف 1703 بالوحدة اخلاصة تلك مثل األخرى اجلهود وعىل ذلك

 عىل احلصول لخال من العسكرية التكنولوجيا نقل استكامل عىل تعمل وحدة وهي الدفاع، لوزارة التابعة

 لوزارة ابعالت والتطوير والتصميم التكنولوجي البحث مركز قبل من عكسية هندسةً  هلا جُيري معدات

 العربية واهليئة احلريب جاإلنتا وزارة موقعي عىل املعلنة العسكرية املعدات مراجعة من جلياً  ويتبني.  الدفاع

 ،1أ1م الدبابة جتميع رزم هو الوحيد االستثناء إن قادمة؛املت التكنولوجيا عىل سوى حتتوي ال أهنا للتصنيع

 من أنه 2015 عام يف األمريكية الدفاع لوزارة التابع الدفاعي األمن تعاون جهاز  اعتربها هذه حتى أن غري

 املسلحة القوات حيازة يف املوجودة" ثالثة أطرف ِقبل من املُنَتَجة أو أواملتقادمة األقدم النظم" من عدد بني

 " .إهناؤها وأ[ األمريكية اخلارجية العسكرية املساعدات] نطاق خارج انتقاهلا ينبغي" التي املرصية

 وراء حثيث بسعي قامت املرصية احلربية الصناعة أن مارشال شانا السياسية العاملة تعترب املقابل، يف

 مبارشة إما املرخصة التصنيع واتفاقيات املشرتك اإلنتاج خالل من الثالثة األطراف من التكنولوجيا نقل

دة، وسيطة أجنبية رشكات خالل من أو األجنبية الدفاع رشكات من  من األول العقد أوائل منذ وذلك مور 

: الصدد هذا يف ضعيف القطاع سجل لكن أكثر، واعد   املتقدمة التكنولوجيا إىل الطريق وهذا.  احلايل القرن

 مصنعي من العديد مع مشرتكة مرشوعات للتصنيع العربية ئةاهلي تشكيل من عقود أربعة من أكثر بعد

 املحتوى يرتفع مل ،1م الدبابات جتميع خط إنتاج بدء منذ عقود ثالثة وحوايل الرئيسني الغربيني األسلحة



67 
 

 يف يتسبب مل مرص يف والتطوير البحث قاعدة ضعف إن بالفعل،. املتوسط يف قلياًل  نسبيًّا ارتفاًعا إال املحيل

 املحلية االبتكارات أو التكيفات منع وبالتايل فحسب، اجلديدة التكنولوجيا الستيعاب الشديدة قلةالعر

. مرص يف والتحديث واإلصالح الصيانة عمليات إجراء خالل من املضافة القيمة من أيًضا حدّ  بل اهلامة،

 والدراية التكنولوجيا بنقل ارتباًطا أقل األجنبية الرشكات مع العالقات بناء وراء الدافع يكون قد لذلك

 واحلصول األرباح من الدخل مصادر تأمني هبدف اخلارج يف الوزارة أموال باستثامر أكثر يتعلق بل الفنية،

 .مرص خارج حصص عىل

 يب م يب" طراز من مستعملة للمشاة قتال مركبة 92بـ بالتربع اليونان مع االتفاق ذلك عىل األمثلة ومن

 مرص تقوم أن اتفق حيث. 2018 عام أواخر يف املرصية املسلحة القوات إىل (BMP 1A1" )1 أ 1

ء بتمويل  املهام هبذه لقياما من بدالً  اليونانية املصانع يف املركبات عىل والتحديث الفني التفتيش إجرا

 املوجودة 1 يب م يب مركبات 205 حتديث من بدالً  الصفقة هذه إىل اللجوء تم ذلك، عىل عالوة. بنفسها

 من أسطول ىلع الدفاع وزارة استحوذت عندما وباملثل،.  املرصية املسلحة القوات مستودعات يف أصالً 

 ،2017 امالع يف (Wing Loong" )لونغ ِونغ" طراز من احلجم متوسطة طيار بدون الصينية الطائرات

قبةو تاالتصاال أنظمة بتعديل املتحدة العربية اإلمارات يف احلربية الصناعة مقاولو قام  وحتديد املرا

 العربية اهليئة أن سابًقا أعلن قد وهيبة وكان.  املرصية املسلحة القوات احتياجات مع لتتكيَّف األهداف

 (ASN 209" )209 – ن س أ" طراز من طيار بدون الصنع صينية جوية مركبة 12 ُتنتج كانت للتصنيع

 .  إثباته ميت مل املئة يف 99.5 بلغ عهاصن يف املحيل املحتوى أنّ  اّدعاءه لكنّ  ،2012 العام يف

. تسليمها ويف اجلديدة اإلنتاج مرشوعات إطالق يف املتكرر التأخري يف احلقيقية املحدوديات َتظهر كام

-K" )إ8–ك طراز" من تدريب طائرة 120 بتسليم أويل طلب بني سنوات تسع مرت املثال، سبيل فعىل

8E) صناعة رشكة وفرهتا مكّونات باستخدام مرص يف منها خريةاأل األربعني الطائرات جتميع وبدء 

ردة" هونْغدو" الصينية الطريان ر أعقاب ويف.  2008 عام يف املو   إعادة 2013 عام يف املتحدة الواليات قرا

 وطائرة 1م دبابة مثل الرئيسة، األسلحة ُنُظم من بعيداً " اخلارجية العسكرية املساعدة أموال" ختصيص

 من الثقيلة العسكرية التكنولوجيا نحو حتيزها أخرى مرة احلريب اإلنتاج وزارة أظهرت لة،املقات 16ف
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 دبابة 500-400 جتميع عىل 2017 عام يف" زافود فاغون أْورال" الروسية الرشكة مع التفاوض خالل

ز رئيسة قتالية  (.  يتحقق مل أيًضا الذي األمر) مرص يف جزئيًّا وتصنيعها" 90-ت" طرا

 

 مكانتها لرتسيخ لةمح شنّ  عىل العّصار الوزير عزيمة من احلربية الصناعة يف اإلنجاز يف القصور ردعي مل

 يف ظبي أبو يف للدفاع الدويل" إيدكس" معرض يف العسكري الوزارة إنتاج وعرض. الدولية

 كأنهو ت،سنوا  عرش من أكثر منذ مماثل حدث يف للوزارة مشاركة أول هذه وكانت ،2017فرباير/شباط

 املذكورة 1985 امع يف األمريكية املركزية املخابرات لوكالة البحثية الورقة يف املتضمن للنقد يستجيب

 اإلنتاج وزارة بلقِ  من الصادرات تسويق ولتنظيم املعلومات جلمع فعالة عملية إىل االفتقار حول سابًقا،

 إنعاش ةبغي ،(إيدكس) للدفاع مرص يف معرض أول افتتح ،2018 ديسمرب/األول كانون ويف.  احلريب

 . احلربية الصناعة منتجات عىل الطلبات

 املرصية حلربيةا للمنتجات التنافسية القدرة بضعف مقيد التسويق أن إال الثناء، اجلهود تلك استحقت

 من املدرعة جلندا ناقالت عىل حتسينات" إيدكس" يف املعروضة املنتجات أبرز ومن. العاملية األسواق يف

نية، األملانية املركبات عىل تعديالت إىل استناًدا ،"متساح"و" فهد" ازّي طر  من وليةاأل والنامذج واألوكرا

 جمموعة" رعاية حتت املطورة ،(ST-500" )500 – يت إس"و (ST-100" )100 – يت إس" املركبات

 الصناعات معجم خولد متساح العربة عَكست.  أفريقيا جنوب يف" للتكنولوجيا املتحدة الدولية ماراتون

 تم فقد: القطاع إىل دجدي ثانوي حريب كمنتِج املرصية املسلحة القوات يف املركبات إلدارة التابع اهلندسية

 أنابيب) تالسيارا غيار قطع من بدًءا يشء كل تنتج مصانع عرشة ويضم ،2015 مايو/أيار يف تدشينه

دياتر، احلرارية، واملشّعات العادم، ء الرا  بطارية أول"و إلسفنج،ا ومقاعد املعدنية، غري ملطاطيةا واألجزا

 . 1 أ/  1 م الدبابات ناقالت إىل وصواًل "( بالكامل الصنع مرصية

 بيع عىل االتفاق جرى فقد. لألسلحة كمصّدر مرص إطالق عالمة بوضوح" إيدكس" معرض يشكل مل

 هذه من أي من أخرى طلبات أي تأكيد يتم مل لكن ،2019 مارس/آذار يف بوروندي إىل فهد ناقلة 19

 ضد املحمية املركبات استخدام يف ذلك من بدالً  استمرت التي املسلحة القوات ِقَبل من حتى املركبات،
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مة األلغام د" برنامج ضمن املتحدة الواليات ِقبل من املقدَّ  باملقابل.  2015 عام منذ" الفائضة الدفاعية املوا

م األجنبية الدفاع رشكاتل تسويقية فرصة أنه" إيدكس" أثبت  القوات مع العقود من متنوعة جمموعة إلبرا

 . املرصية املسلحة

 

 املدين لإلنتاج املريرة املتاعب": منزل كل يف بصامتنا"

 من واسعة مروحة ليشم وهذا. املدين بإنتاجها يتعّلق ما يف طموحاً  املرصية العسكرية الصناعة تقل ال

 االستخداماتو والصناعة، والزراعة، املالية، واملؤسسات باملنازل، صةاخلا والوسيطة اجلاهزة السلع

 واحلواسيب از،التلف ومستقبالت التلفزة، وأجهزة والثالجات، الغسيل، وآالت املطبخ، أدوات: البيئية

ء،ا ومكيفات واملربدات، ،(الفالتر) املاء ومرشحات والكهرباء، املاء وعدادات النقالة،  ووحدات هلوا

 واحلقن ات،املستشفي ومعدات اخلشبي، واألثاث الطبخ، غاز ومنّظامت واسطوانات واإلضاءة، ئةالتدف

ئق إطفاء وعربات واملذيبات، واألدوية االستعامل، إلعادة القابلة غري  إلسعاف،ا وسيارات احلرا

 واآلالت ء،ملاا وأنابيب واملبيدات، التعليمية، واألقراص الرياضة، ومقاعد وشاشات القاممة، وشاحنات

 ناء،الب ومتفجرات املرّبد، الطعام وشاحنات األفقي، باالنتقال الري ونظم التخزين، ومستوعبات الزراعية

 املياه، ةمعاجل وحمطات الزراعية الفضالت تدوير وإعادة والدهان، املياه، وحتلية تصفية ووحدات

 واإلنشاءات، لتعاقدا ذلك يف بام املدنية اخلدمات العسكرية الصناعة تقّدم كام.  املتجددة الطاقة ومعدات

 والتدريب مة،العا للمؤسسات الرصد ونظم املعلومات تكنولوجيا وترقية وتركيب واالسترياد، والتوريد

 .التقني

 كل يف ُمنترشة بصامتنا" بأن احلريب اإلنتاج وزارة مصانع أحد مدير ُيفاخر أن ذلك كل بعد عجب ال

 أمهية أكثر حتى يكون أن يمكن العسكرية للصناعة العسكري اإلنتاج يف صورالق أن بيد".  مرص يف منزل

 إلنتاج الرسمية املربرات يف الكامنني واالرتباك البلبة عىل جزئياً  الالئمة ُتنحى هنا،. املدين إنتاجها من

راً  النافذون املسؤولون أعلن فقد. املدنية واخلدمات السلع راً  مرا  تفعل ال ةالعسكري الصناعة أن وتكرا

 ذلك تفعل وأهنا املدنية، األسواق إىل املسلحة القوات حاجات عن الفائض الناتج توجيه إعادة سوى شيًئا
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 ،"االسرتاتيجية" السلع أسعار إىل االستقرار وإعادة االحتكارات، وكّس الفائضة، السعة استخدام عرب

 واالقتصادية االجتامعية التنمية يف سامهةوامل الصعبة، العمالت من االحتياطي وتوفري الواردات، وتقليص

 إصالح عىل يساعد الذي األمر القومية، للتنمية الدولة خطط يف وبالتحديد اإلمجايل، املحيل الناتج ويف

 .اخلاص القطاع ودعم االقتصاد

 عظمهام لكن اآلخر، البعض مع متجانًسا األهداف هذه بعض يكون أن النظرية الناحية من يمكن

 ذلك ومع حاد، ةالعسكري الصناعية السعة استعامل يف القصور فإن املثال، سبيل عىل. الواقع يف متناقض

 أضاف ام عدة، سنوات منذ توسعي مسار عىل تتحّرك اخلصوص وجه عىل احلريب اإلنتاج وزارة كانت

 إىل الداعية رلعّصاا اسرتاتيجية مواصلة إطار يف ملّفها إىل اجلديدة والرشكات واملصانع، اإلنتاج، خطوط

 ال يعها،مج نقل مل إذا العسكرية، اهليئات فيها تنشط التي االقتصادية القطاعات غالبية أن واحلال.  التوّسع

 من هو سعارواأل األسواق تنظيم أن ذلك إىل ويضاف. التفكيك يتطّلب اخلاص للقطاع احتكاًرا تعاين

 مع لتنافسا بعدم العسكرية التطمينات أن كام املتخصصة، الدولة وإدارات احلكومة وزارات اختصاص

 .راألسعا خفض هبدف التنافس برضورة املقابِلة العسكرية الترصحيات تنفيها اخلاص القطاع

 فقد. لرئيسةا ومسامهتهم هدفهم حيال متضاربة بخطابات يدلون العسكرية الصناعة قادة أن والواقع

 العديد بفعل" كريالعس مع باملقارنة املدين الناتج ةزياد الصعب من بأنه 2017 العام يف العّصار اشتكى

 أنه واحدة سنة دبع ذلك مع أّكد لكنه ،"والواردات التنافس املثال، سبيل عىل تشمل، التي التحديات من

 الرتاس، بيومي املنعم بدع الفريق أكد كام".  اقتصاديًّا مردوًدا نحقق فلن فقط عسكرية سلًعا أنتجنا ما إذا"

 رفيعة" ياجاتاحت توفري أن ،2017 أغسطس/آب يف للتصنيع العربية اهليئة إدارة جملس رئيس حأصب الذي

 إقالع إىل نظراً  مقنع غري أمر وهو األرباح، حصد وليس الرئيس اهليئة هدف هو املسلحة للقوات" النوعية

 ملا التكنولوجي ىحتوامل وتقادم السابقة، املتطّورة التكنولوجيا ذي العسكري إنتاجها برامج عن اهليئة

 اإلنتاج من األقل عىل املئة يف 60 بأن احلقيقة فوق تقفز البيانات هذه مثل.  العسكري منتوجها من تبقى

 . نفسه القطاع هذا قادة يقّدمها أرقام وفق مدين، هو
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 املايض استنساخ: العسكري الصناعي اجليب عىل احلفاظ

 ورثت حمميًّا، اجيبً  بكوهنا احلربية، الصناعة أن أمهها متعددة، مصادر من التناقضات هذه كل تنبثق

 املرتّسخة، ملصالحوا والتنظيم، اإلنتاج وأنامط العامة، السياسة وأطر املؤسسية، واهليكلية املؤسسات،"

 البنك رمدي أوضح كام نارص، حقبة منذ االقتصاد ُجل خصيصة كانت التي" والعمل التفكري وعادات

م خالد مرص نلشؤو السابق الدويل  وهذا.  البالد يف التحتية والبنى اإلنتاجية للقطاعات تقييمه يف إكرا

 تشّكل الذي آتواملنش املعدات من املال رأس باحتياطي احلربية الصناعة احتفاظ جزئيًا، أيًضا، يعني

 تلسياراا جتميع ومصنع الضخم والصلب احلديد جممع غرار عىل سابقة، استثامرات خالل من أساًسا

 أو الفائضة، السعة ماستخدا هبدف العسكري اإلنتاج إىل جزئياً  وحُواّل  اخلمسينيات أواخر يف أقيام اللذين

 . املدنية االستهالكية السلع إلنتاج توجيهه أعيد الذي الطائرات مصنع

 الواردات لحم لإلحالل التصنيع باسرتاتيجية مرتبطة احلربية الصناعة تزال ال ذلك، كل عىل عالوة

 إىل باإلضافةو. ومقلَّص مشّوه بشكل وإن املايض، القرن من والستينيات اخلمسينيات يف ُطّبقت التي

 كالكيامويات) ةاملرتفع اجلمركية التعرفات حتميها ُمنتقاة قطاعات يف تصنيعية مرشوعات يف االستثامر

 عالقتهم لاستغال إىل غالباً  احلربية الصناعة قادة عمد ،(والصلب واإلسمنت، واألسمدة، الوسيطة،

 لضامن املبارش رباألم العامة املشرتيات عقود عىل للحصول احلكومية واإلدارات الوزارات مع التفضيلية

 شنّ  كام. جودةً  األفضل أو األرخص، األجنبية أو املحلية السلع مع التنافس بوسعها التي املنتجات بيع

 شّجع"و ،"مرص يف صنع"و ،"املرصي اشرتِ " راتشعا حتت لسلعهم الرتوجيية احلمالت القادة هؤالء

 وقد".  احلربية عاتللصنا املدين املنتج لدعم معاً " اسمها الفايسبوك عىل جمموعة تشكيل إىل إضافة ،"مرص

 البالد أنحاء يف بيعاتللم منفذاً  22 ستقيم أهنا 2017 نوفمرب/الثاين ترشين يف احلريب اإلنتاج وزارة أعلنت

راً  عرضت وكام التجاري، القاهرة معرض يف منتظم نحو عىل تشارك وأهنا  عىل" ئلةها ختفيضات" مرا

 واليوم" يحينياملس االخوة وأعياد امليالدية السنة" مثل خاصة بمناسبات" احتفاء" املنزلية األدوات

 عدإس" شعار تحت املدنية منتجاهتا لتسويق خاصة رشكة مع لفرتة الوزارة تعاقدت كام.  للرشطة الوطني

 ". مرصي
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 ألن تقريبًا، ،كلياً  حميل السوق وهذا. أسري سوق دون من جمدية ليست احلربية الصناعة فإن ببساطة،

 كام) ذلك من تمتّكن وحني شأن؛ ذات تصديرية قدرات حتقيق يف ذريًعا فشالً  فشلت قد احلربية الصناعة

 املنتجات إىل سبةبالن األمر وكام. جهاألو املتعدد الدعم من أفادت فإهنا( واألسمدة الفوسفات حالة يف

 املحتوى ترقية اقأع ما والتطوير، األبحاث ضعف يف احلربية الصناعة يف الكأداء العقبة كمنت العسكرية،

 من جزء الواقع يف وهذا. أيًضا املدنية لألسواق املخّصصة للمنتجات االقتصادية املضافة والقيمة املحيل

 النقد ندوقص يف الوسطى وآسيا األوسط الرشق لدائرة السابق املدير الحظ فقد. مرص يف عامة مشكلة

 األبحاث عىل مجايلاإل املحيل الناتج من فقط املئة يف 0.6 أنفقت مرص أن 2019 العام يف عبد جورج الدويل

ئيل، اجلنوبية كوريا يف املئة يف 4.3 مع باملقارنة والتطوير،  يف املئة يف 2و سنغافورة، يف املئة يف 2.2و وإرسا

 بنيتها طويرت مرص أمهلت لذلك، نتيجة أنه إىل وخلص.  والربازيل ماليزيا يف املئة يف 1.3و الصني،

ئها عن متواصل بشكل وختلفت الصناعية  . العاملية ناعيةالص القيمة سلسلة يف اقتصادها دمج جمال يف نظرا

يد التشديد مصداقية عدم تفّّس  اإلعاقة هذه  توطني أمهية عىل احلربية الصناعة ةقاد قبل من املتزا

 مع الباطن من لإلنتاج والرتخيص التجميع صفقات خالل من مرص إىل الصناعية واملعرفة التكنولوجيا

 املُتدّنية لتكنولوجيةا االنطالق قاعدة أن إال نظريًا، سليمة املقاربة هذه أن رغم فعىل. األجنبية الرشكات

 عىل قدرهتا من بشدة حيدان والتطوير، البحث جمال يف الكافية غري اتواالستثامر احلربية الصناعة لدى

 واضحة كانت روالتطوي البحث لرتقية امللّحة احلاجة أن واحلال. منها اإلفادة أو التحويالت اجتذاب

 طيلة للتصنيع بيةالعر اهليئة ورؤساء السابقون احلريب اإلنتاج وزراء هبا اعرتف وقد عقود، منذ وجلّية

 يبدو وهكذا. اهلواء يف ُمعّلقة احلقيقة يف بقيت ذلك لتحقيق املتطلبات أن بيد املاضية، العرشين واتالسن

 العربية اهليئة ئيسر الرتاس املنعم عبد قال كام فقط، سحرية ككلمة السطح عىل يطفو كان التوطني شعار أن

 املحيل إلنتاجا وتعميق نولوجيا،التك توطني وإعادة بنقل السييس الرئيس لتعليامت استجابة" للتصنيع،

 ". الدولية اخلربات مع بالتعاون

 يتغرّي  مل شيًئا بأن الواقع يف تيش احلني ذلك منذ األجنبية الرشكات مع اجلديدة للصفقات مراجعة أي

 حتديد عىل 2018 ديسمرب/األول كانون يف احلريب اإلنتاج وزارة وافقت داّل، مثال ويف. تقريباً 

 رشكة مع التحتية والبنى الطاقة جمال يف مشرتكة ملرشوعات واألذونات الرخص توفريو االحتياجات
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 تقدم وأن واملعدات، الفعلية اهلندسية التصاميم توّفر أن ُيفرتض التي الصينية الطاقة هندسة جمموعة

 تم يالت تقريباً  املشرتك التعاون اتفاقات كل أن بيد.  اللوجستي والدعم الرضورية اإلنشاء خدمات

 سبيل عىل احلديد، والسكك السيارات قطاعي يف 2019 -2016 يف أجنبية رشكات مع إليها التوصل

 املئة يف 60 نسبة إىل يرتفع مل رقم وهو املئة، يف 50-40 من أكثر مرصي حميل حمتوى وجود تتوقع ال املثال،

 رشكات مع املوّقعة التعاون بروتوكوالت عدد ييش املعطيات هذه ظل ويف. نادرة حاالت يف سوى

 كام األجنبية واملعرفة التكنولوجيا عىل معتمدة تزال ال املرصية احلربية الصناعة بأن أجنبية وحكومات

 هذا أن سابًقا إليه املشار األمريكية املركزية االستخبارات وكالة تقرير ذكر حني 1985 العام يف كانت

 .كربى مشكلة يعترب  اإلعتامد

 احلربية للصناعة اإلنتاجية السعة من كبري شطر حتويل يؤِت  مل ملاذا كبري حد إىل توضح اإلعاقات هذه

ل مل أيًضا سببال وهلذا. بثامر اقتصاديًّا، جمدًيا يكون أن ُيفرتض كان والذي املدين، اإلنتاج إىل  سوى تتحوَّ

 العربية واهليئة ريباحل اإلنتاج وزارة بني التعاون واتفاقات التفاهم مذكرات عرشات بني من قليلة قلة

 نتائج إىل ى،أخر جهة من األجنبية، واحلكومات والرشكات احلكومية الوزارات وبني جهة، من للتصنيع،

 لدمج أو صنيعللت العربية اهليئة يف االستثامر إلعادة عرب رشكاء اجتذاب عن احلديث أن كام. فعلية

 لنظرياهتا يًكارش لتكون املتحدة العربية راتواإلما السعودية اململكة يف الناشئة احلربية الصناعات

 املتعلقة املزمنة كلةاملش استمرار الئمة تقع ذلك، عىل عالوة.  نفسها لألسباب املنال بعيد أمر املرصيات،

 الوضعية عىل ،سعتها تزيد وهي حتى احلربية، الصناعة رشكات يف اإلنتاجية السعة استخدام يف بالقصور

 .املرتفعة اإلنتاج كالفوأ الضعيفة التنافسية

 غياب لكن دا،مفي تنافًسا توّلد أن يمكن واخلدمات التحويلية الصناعة سلع إنتاج يف فاالزدواجية

 امليض عىل درستق كانت ما احلربية الصناعة رشكات أن يعنيان وتعميقه امللموس التكنولوجي االبتكار

 وللسعة جيةلالزدوا احلقيقية األكالف حيلتر إمكانة لوال األسواق، نفس وبدخول السلع نفس بإنتاج

 املنتجات تطرح أهناب احلربية الصناعة مزاعم رغم وعىل. العامة اخلزينة إىل املعّطلة الفائضة اإلنتاجية

 من تشرتهيا يالت اإلنتاج مستلزمات أسعار ارتفاع من تشتكي اخلاصة الرشكات أن إال معقولة، بأسعار

 .   ذلك من بدالً  االسترياد إىل بالعودة وهتدد احلريب، اإلنتاج وزارة
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 خفضةمن منتوجات صناعة تستطيع فهي: واملُشرتي املنتج دوري بني احلربية الصناعة تتموضع

 ترتقي حني توردةاملس املكونات جتميع مرحلة يف عالقة تبقى لكنها مقبولة، بأسعار التكنولوجي املحتوى

 تعمل أن يمكن أهنا أو أقل، مضافة وقيمة حميل حمتوى سوى ريوفّ  ال الذي األمر التكنولوجي، اُلسّلم

 وقطارات ،والعربات السيارات إلنتاج جهودها خالل من يتضح وهذا. املستوردة للسلع كوسيط مبارشة

 .اإللكرتونية واألجهزة احلديد السكك

 

 "املئة يف مئة مرصية سيارة" وراء سعياً 

 التكنولوجي حتوىبامل متتعه بسبب عاملياً  احلربية للصناعة طبيعية انطالق نقطة السيارات قطاع يشكل

 التصنيع قطاعات بني التجاري التآزر يف وصل مهزة كذلك جيعله ما املتعددة، اإلنتاج وبحلقات املتقّدم

 وهددت القتصاديا التآزر عرقلت أعاله مناقشتها متت التي العقبات أن بيد. واملدين العسكري التحوييل

 وهذا. املرصية بيةاحلر الصناعة هلا خططت التي السيارات إنتاج جمال يف اجلديدة الندفاعاتا أكالف برفع

 حتت وضعها لخال من للدولة اململوكة للسيارات النرص رشكة إلحياء املتكررة اجلهود يف جلياً  يتضح

 إلطالق للتصنيع ربيةعال واهليئة الوزارة مؤخراً  بذلتها جهود خالل من وأيًضا احلريب، اإلنتاج وزارة جناح

 .السيارات إلنتاج هبا خاصة خطوط

 الرشكات مئات بني من كانت املرصية، التحويلية الصناعة رائدة ُتعترب كانت التي النرص، رشكة إنَّ 

 لسنوات اناةاملع وبعد. خصخصتها دون ،1991 عام يف جتارية إدارة حتت ُوضعت التي للدولة اململوكة

 اإلنتاج قففتو ،2009 عام يف التصفية الئحة عىل الوزراء جملس وضعها ة،اخلارس الرشكات من مديدة

 مصانع حياءإ حافظ رضا الفريق آنذاك احلريب اإلنتاج وزير اقرتح ،2013 أبريل/نيسان يف لكن. فيها

 غضون يف الكاملب مرصية سيارة أول ستنتج الرشكة بأن بعدها وعد ثم وزارته، رعاية حتت األربعة النرص

 . نيسنت
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 رشكات رئاسة عرش عىل يرتبعون الذين املتقاعدين الضباط صفوف يف ممانعة حافظ اقرتاح أثار

 التعدينية، اعاتللصن القابضة الرشكة رئيس زعم فقد. الزمة االقرتاح عىل موافقتهم كانت والذين أخرى،

 فقط لكن احلريب، جاإلنتا وزارة إىل األخرية هذه نقل يؤيد أنه للسيارات، النرص رشكة إليها تنتمي التي

 ،(دوالر مليون 172 نحو أي جنيه، مليار 1،2 وقتها كانت التي) الرشكة بديون الوزارة تتكّفل أن برشط

-180 تبلغ امةع بكلفة) أخرى سنوات ثالث ملدة العاملة قّوهتا من تبقى ملن الرواتب بدفع تلتزم وأن

 كان ذلك،ك. الدين هذا القابضة الرشكة تستوعب أن باملقابل طلب حافظ أن بيد(.  جنيه مليون 216

بطة تنفيذي كمدير عمل الذي املتقاعد اللواء  إحياء راءج ستخّس كانت والذي السيارات، ُمصنعي لرا

حة أكثر احلريب، اإلنتاج وزارة  قبل من والتنافس نرص رشكة  الرشكة إحياء أن ُمّدعياً  معارضته، يف رصا

 عملية متامإ دون لتحول حافظ وفاة جاءت حال، أي عىل.  دوالر مليارات 10 تبلع استثامرات سيتطّلب

 نرص لرشكة احلريب نتاجاإل وزارة حيازة يقرن أن قرر الذي يونس، إبراهيم الفريق َخَلَفه أوقفها التي النقل

 رشط وهو ،سنوياً  األقل عىل سيارة ألف 200 إنتاج يضمن أن يستطيع كبري عاملي رشيك عىل بالعثور

 . ستحيلم

 الضغط عموهادا استأنف ،2015 أكتوبر/األول ترشين ففي. الروح ُتسلِم مل نرص إحياء فكرة أن بيد

 مصري أن رينبشه بعدها العّصار أكد وقد. احلريب اإلنتاج لوزارة كرئيس يونس خلف الذي العصار عىل

 اّدعاء فإن مايبدو، وعىل.  زارتهو يف باستيعاهبا حقيقياً  اهتامماً  يبد مل لكنه البحث، قيد سيكون الرشكة

 فقط تسعى أهنا هياناقد واعتقاد الوطنية، االقتصادية املؤسسات بإنقاذ معنية أهنا يف العسكرية املؤسسة

 خمتلفة أفكار رحتطُ  وقد. لدهيا واخلسارة الربح حسابات عىل يتغّلبا مل املدنية، األصول عىل لالستيالء

 ترميم إعادة كنيم بأنه 2017 سبتمرب/أيلول يف اإلعالن ذلك يف بام ،التالية األربع السنوات مدى عىل

 األعامل قطاع وزارة قتوانطل النور، ير مل األفكار هذه من أيًّا لكن احلريب، اإلنتاج وزارة بمساعدة النرص

 عام يف ربةاملضط العام القطاع رشكات لتطوير خطتها من كجزء أجانب رشكاء عن للبحث جمدداً  العام

2019 . 

 2018 يونيو/حزيران بني الفرتة ففي. مستقل باجتاه لالنطالق ذلك من بدالً  احلربية الصناعة سعت

 املشرتك اإلنتاج عىل للتصنيع العربية واهليئة احلريب اإلنتاج وزارة وافقت 2019 سبتمرب/وأيلول
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 الكهربائية لباصاتوا( البالروسية) مينسك مصنع رشكة مع" اللوادر" الرتبة جرف ومعدات للشاحنات

" إى. إي. س" مع الكهربائية للسيارات الشحن وحمطات ،(الصني) جييل و( الصني) فوتون رشكة مع

 وتقليص واملعرفة، التكنولوجيا نقل هو حالة كل يف سيق الذي املعتاد التربير(.  الصني) وماراثون

 وزارة بإمكان أنه االعتقاد يربر ما يوجد ال ولكن: التنمية ودعم مقبولة، بأسعار السلع وتوفري االسترياد،

 احلامية رغم فعىل. املدين السيارات إنتاج قطاع واجهها التي املريرة املتاعب من تتهّرب أن احلريب اإلنتاج

 أن إىل أشارت التقديرات أن إال ،2019 عام مطلع حتى األخرية هذه هبا متتعت التي الكثيفة التجارية

 تزال ال وكانت ،2005 عام يف املستوردة تلك من أكثر املئة يف 30-20 كّلفت حملياً  املجّمعة السيارات

 من املئة يف 30 بنسبة يعمل الوقت ذلك يف السيارات قطاع كان فيام ،2012 عام يف املئة يف 30 بنحو أكثر

 مكوناهتا من قلاأل عىل املئة يف 60 بنسبة الواردات عىل السيارات صناعة اعتامد أن واحلال.  اإلنتاجية طاقته

 احلاد اهلبوط من االستفادة عىل قادرة تكن مل أهنا يعني( واملواد واألدوات، اإلنتاج، آالت عىل عالوة هذا)

 األعامل قطاع وزير أن إىل هنا اإلشارة أيًضا املهم من. حقيقية تنافسية ميزة لتحقيق املرصي اجلنيه سعر يف

 من فقط املئة يف 17 عن مسؤولة املحلية املكونات بأن 2019 يناير/الثاين كانون يف قّدر توفيق هشام العام

 احلاد اهلبوط غداة املئة يف 18 بنسبة حتّسنت حملياً  املجّمعة السيارات مبيعات أن صحيح.  النهائي املُنتج

 مرسو إلغاء بعد املئة يف 58 بنحو ارتفعت املستوردة السيارات مبيعات أن إال املرصي، اجلنيه رصف بسعر

ئب كة اتفاقية بموجب) الوقت نفس يف األوروبية السيارات عىل الرضا  عام األوروبية – املرصية الرشا

2004  .) 

 ترشين يف وعد الذي الرتاس، مثل احلربية، الصناعة قادة ادعاء عىل الشك بعني اإلطاللة يتعنّي  لذلك،

 اهليئة وكانت" . املئة يف 100 مرصية سيارة" قريباً  ستنتج للتصنيع العربية اهليئة بأن 2018 نوفمرب/الثاين

 أنه ، زعمت الذي بعام، قبلها الشائع" توك توك" نوع من ثالث بعجالت سيارة السوق إىل أنزلت قد

 وزارة اتفاقية أن بيد.  معقول زعم وهو والعمل، القطع جمايل يف املحلية املكونات من املئة يف 90 يتضمن

 الباصات إلنتاج فوتون الصينية الرشكة مع مشرتك بشكل للتعاون 2019ربسبتم/أيلول يف احلريب اإلنتاج

 واملحّرك البطارية ذلك يف بام املكونات، ستقّدم فوتون فرشكة: احلقيقي الوضع كشفت الكهربائية

 املتحدة للتكنولوجية الدولية ماراثون رشكة وستوّفر تكنولوجيًّا، تعقيداً  األكثر القطع ومها الكهربائي،

 والقوة واألرض، املال، رأس من صغرية بحصة احلريب اإلنتاج وزارة ستساهم فيام التمويل، رصيةامل
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 والقيمة املحيل املحتوى يف املمكنة الزيادات حتقيق والتطوير البحث يف النقص يعيق أخرى، ومرة.  العاملة

 يزال ال كان للتصنيع العربية اهليئة يف للسيارات األمريكية العربية الرشكة رئيس أن حقيقة ثم. املضافة

 من سنة 38 بعد أي) 2015 مارس/آذار يف والتطوير البحث يف باالستثامر وعود تقديم إىل باحلاجة يشعر

 احلفاظ يف تفاخره يف األمر وكذا.  املجال هذا يف املتواصل احلاد النقص مدى يوضح ،(الرشكة تأسيس

 الذي األدنى احلد من أكثر تكن مل والتي املئة، يف 47-45 بنسبة الركاب لسيارات املحيل املحتوى عىل

 مرص يف ُتنتج" ماز" شاحنات بأن 2017 عام يف العّصار اّدعاء فإن وباملثل،. أصالً  الصناعة وزارة تطلبه

 الذي عرفات، هشام آنذاك النقل وزير بيان مع وحسب متناقضاً  يكن مل املئة، يف 60 يبلغ حميل بمحتوى

ر  أدنى كحد الصناعة وزارة حددهتا التي النسبة أيًضا خيرق هو بل بسنة، بعدها املئة يف 50 بـ النسبة قدَّ

 . املئة يف 70 وهو العربات من الفئة هلذه املحيل للمحتوى مقبول

 

  واإللكرتونيات احلديد السكك يف املتثاقلة احلركة

 توفري يمكنها يالت احلديد، سككال: إثنني حقلني يف بوضوح احلربية الصناعة يف الكامن القصور يتضح

 يف مرص والندماج يالصناع لالبتكار حاسمة ُتعترب التي واإللكرتونيات النقل، قطاع يف والتوفري الكفاءة

 السياسات ضعلو األوسع اإلطار خيلق كيف يوضحان القطاعني هذين أن واألهم. العاملية القيمة سلسلة

 ونظام العائد مقابل الكلفة حساب تشويه خالل من الصناعي، النمو وجه يف العقبات السيايس ولالقتصاد

 .احلربية الصناعة يف مشابه بشكل ينعكس الذي األمر احلوافز،

 عكس عىل االستثامرات، وقلة اإلمهال من عقود من عانى مرص يف احلديد السكك نظام أن واحلال

 قطاع عىل تشديد من معها يرتافق ماو األتوسرتادات وإنشاء الطرق يف الكثيفة احلكومية االستثامرات

 غري احلديد السكك منظومة" أن 2016 عام أواخر يف حافظ تامر املحلل الحظ وقد. والعربات السيارات

 لشحن القطارات عىل االعتامد عىل مرص يف األعامل قطاع تشّجع مل إطالقًا، هبا يعتدّ  ال والتي اآلمنة

 حني خاصة لنقلها، فعالية وأكثر بكثري أرخص وسيلة حلديدا السكك أن من الرغم عىل وهذا البضائع،

 السكك يف الشحن تقّلص ذلك ومع. البالد يف اآلمنة وغري املكتظة الطرقات حالة االعتبار بعني نضع
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 مرص يف الشحن من املئة يف 1 من أقل كان حينها،".  املاضية القليلة السنوات يف الصفر نحو إىل احلديد

 700 نحو من فقط 20 كان فيام ،( 2017 عام يف املئة يف 1.2 إىل النسبة ارتفعت) ديداحل السكك عرب يتم

 النقل توفري عىل الرتكيز من بدالً  لكن،.  البضائع وتفريغ لشحن كامالً  جتهيزاً  جمهزاً  احلديد للسكك رصيف

 بالغة حديد سكك خطوط إقامة إىل الراهنة الطموحة اخلطط تنحو الشحن، وخدمات الرخيص العام

 املُورسين املسافرين سوى ختدم أن اليمكن التي دوالر، مليار 13،9 بقيمة أحادية سكك وخطوط الّسعة

 . اإلدارية العاصمة غرار عىل العاديني املواطنني احتياجات عن البعيدة املرشوعات أو

 أدارت ألهنا رقات،الط عرب النقل إىل اجليل انحيازها احلكومة كلياً  تشاطر العسكرية املؤسسة أن يبدو

 الصحراوية دنامل من أيًّا فإن حافظ، الحظ وكام. 2013 عام أواخر منذ القومية الطرق مرشوعات معظم

 تقرتب ال" كرية،عس إدارة أو بمساعدة معظمها ُبني والتي والدلتا، النيل وادي خارج تقع التي اجلديدة

 الرغم عىل شدةب ُأمهل السودان مع احلديد سككبال النقل تطوير فإن وباملثل،". احلديد السكك خطوط من

 من الرغم عىل أيًضاو سنويًا، البلدين بني تتنتّقل التي البضائع وحجم املسافرين من الكبري العدد أن من

 النطاق واسع رايضاأل واستصالح اجلديدة احلرََضية املحلية املجتمعات يف الكثيفة احلكومية االستثامرات

 الدراسة يدق احلديد للسكك خط بناء مرشوع وكان. الصعيد يف الطريق طول عىل ةالزراعي واملرشوعات

 يف املفاوضات جتديد عىل اإلفريقي لالحتاد مرص رئاسة حفزت حني إىل جانبًا، ُطرح لكنه 2009 عام يف

 ختاري موعد ىلع وال التمويل عىل ال حائزة ليست بأهنا اعرتفت احلديد السكك هيئة أن غري ،2019 عام

 .  املرشوع بتنفيذ البدء

 والتطوير، البحث يف الضئيل باالستثامر املتعلقة املعهودة واملعضلة احلكومية السياسة يف التحّيز هذا

 احلديد السكك مهامت فرشكة. احلديد السكك قطاع يف احلربية الصناعة جانب من خمّيبة مسامهة عن أسفرا 

 إىل وصل املحيل املحتوى أن 2018 العام اّدعت للتصنيع، لعربيةا اهليئة إىل تنتمي التي ،(سيامف) املرصية

 يف 45-25" إىل هبطت النسبة أن اعرتفت لكنها الشحن، كعربات بسيطة لعنارص إنتاجها يف املئة يف 95

.  مرص يف بعد حملياً  مصنّعة غري وإلكرتونية كهربائية أنظمة تضّمنت التي ،(امليرتو)األنفاق قطارات يف املئة

 عىل كدليل احلديد السكك ومعدات لعربات بإنتاجها للتصنيع العربية اهليئة مفاخرة من الرغم ىلوع

 212لـ إعالمي بإطناب حظي طلب تسليم يف واجهتها التي الصعوبات أن إال املحلية، التصنيعية القدرات
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 أوكتوبر/األول نترشي يف بّث  تروجيي فيديو رشيط أكد فقد. العكس أثبتت مكيفة، فوالذية ركاب عربة

 الذي هو الباطن من إيطالياً  مقاوالً  وأن مرص، يف ُتصنع فقط العربات ومقاعد والطالء، اهليكل، أن 2013

 صيني مزّود إىل للتصنيع العربية اهليئة حتّولت وقد.  األخرى واملكونات التشغيل وأنظمة املحركات يوّفر

 اهليئة قامت للعربات، اإلمجايل العدد أصل من أنه بيد ،2017 عام املرشوع بتنفيذ سمح ما ،2014 عام يف

 . عربات 108 وباسترياد  فحسب12 بتجميع

 من بدالً  احلديد، السكك احتياجات توفري إىل التّوجه قادت التي هي احلريب اإلنتاج وزارة أن والواقع

 أوائل يف الركاب وعربات والقاطرات املزلقانات توفري حول بالنقاشات فانخرطت للتصنيع، العربية اهليئة

 86 أهيلت وإعادة مزلقانة 295 توريد أو تطوير خطط عن الوزارة أعلنت 2017 عام ويف. 2015 عام

 لتوجيها ملعدات املشرتك لإلنتاج خطة ناقشت ،2018 يناير/الثاين كانون ويف.  حديد سكك حمطة

 (. خاص قطاع) لإلنشاءات أوراسكوم رشكة مع الّسيعة واملسارات

 قد تكن مل هناأ رغم املزلقانات، لتوفري النقل وزارة مع نقاشات جتري األخرى هي سيامف رشكة نتكا

ت  احلريب إلنتاجا وزارة لكن. 2018 عام بداية حتى أشهر ستة ملدة خدماهتا أو لسلعها طلبات أي تلقَّ

 ركاب بةعر 1399 لتسليم هولدينغ ماش ترانس املجري -الرويس الكونسورتيوم مع أخرياً  تعاقدت

 مليار 1،17 كآنذا) مرصي جنيه مليار 22 قيمتها بلغت صفقة يف عاماً  15 ملدة الصيانة خدمات وتقديم

 باتعر يصنّعان وحدمها سيامف ورشكة احلديد السكك هيئة ورش كانت احلني، ذلك حتى(. دوالر

 فرعية ووحدات اتمكون وتستلم عربة 700 ستستورد احلريب التصنيع وزارة أن بيد احلديد، السكك

 الوزير، كامل قالفري وكان(.  احلريب 200 املصنع) الدبابات مصنع يف العربات لباقي النهائي للتجميع

 وعد ،2019 ارسم /آذار يف للنقل وزيراً  أصبح والذي املسلحة للقوات اهلندسية للهيئة السابق الرئيس

 أن بيد".  ليلةق سنوات غضون يف" احلديد سككال عربات يف املئة يف 100 بنسبة حميل حمتوى إىل بالوصول

 الوصول عىل يباحلر التصنيع وزارة ستساعد إهنا قالت حني تواضعاً  أكثر كانت هولدنغ ماش ترانس رشكة

 بنسبة ستبدأ إهنا يقول الدبابات مصنع مدير كان فيام املرشوع، هناية يف املحيل املحتوى من املئة يف 80 إىل

 . املئة يف 45
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 من املشاكل اجلةملع النمطية املقاربة إنتاج أعاد أنه إال رضوري، االستثامر من النوع هذا أن صحيح

 تسوية من بدالً  جلديدة،ا التحتية البنى وتوسيع اجلديدة املعدات اقتناء عىل ترّكز التي الفنية احللول خالل

د يالت السياسات اتباع من بدالً  وأيًضا احلايل، احلديد السكك قطاع يف الكامنة املشاكل  جدواه حُتدَّ

 اإللكرتوين نتاجاإل قطاع عىل أيًضا نفسه يسحب ذلك من الكثري. األوسع النقل نظام إطار يف االقتصادية

 التنافسية، القدرة فوضع املحيل، املحتوى انخفاض من القطاع هذا يعاين أيًضا هنا إذ احلربية، الصناعة يف

 بنها رشكة مع عقداً  اجلنوبية الكورية دايوو رشكة ألغت 2002 عام يف. السعة استخدام يف والقصور

 يف أهدافها ةاألخري هذه قّلصت أن بعد استهالكية، إلكرتونية منتوجات لتجميع اإللكرتونية للصناعات

د استشاري تقرير الحظ وقد.  كبرية بنسبة واملبيعات اإلنتاج  2008 عام يف ناعيالص التحديث ملركز ُأع 

 أجهزة مثل يةاالستهالك اإللكرتونية السلع لبعض" األحوال أفضل يف" املئة يف 50 بلغ داماالستخ أن

 واستنتج. بواحلواسي الكومبيوتر، وشاشات الفيديو، ومسجالت الساتاليت، استقبال وأجهزة التلفزة،

 يعمل رحلةامل ههذ ففي. العاملية اإللكرتونية القيمة سلسلة يف االندماج تستطيع ال" مرص أن التقرير

 اشتكى سنوات، ثامينب بعدها".  القيمة سلسلة من فقط األخرية املرحلة يف الغالب يف املرصيون املُّصنعون

 ذلك يف بام البالد، يف األكرب الثامنية املنتجني أن من املرصية الصناعات احتاد يف اإللكرتوين القطاع رئيس

 يمتلكون هنمأ من الرغم عىل املحيل، السوق من فقط املئة يف 10 عن مسؤولون احلريب، اإلنتاج وزارة

 من طلبات عىل حلربيةا الصناعة تعتمد املتواصلة، التحديات هذه من معاناهتا إىل ونظراً .  الكافية القدرات

 توريد أو جميعلت 2017 عام أوائل يف بنها مع تعاقدت التي القاهرة جامعة مثل العام القطاع مستهلكي

 . لطالهبا ميتعلي قرص ألف 750

 

 نارص حقبة ملؤسسات األخري املالذ: خالصة

 السبب أن بيد التصدير، نحو أساًسا املوّجهة غري العسكرية املنتجات يف مفهوماً  الربحية نقص يكون قد

 وقصور لإلنتاجية، املتدنية املستويات رغم عىل احلياة قيد عىل املرصية احلربية الصناعة لبقاء الوحيد

 خسائرها أن هو واخلدمات، للسلع املدين إنتاجها يف التكنولوجي االبتكار ونقص رات،القد استخدام

 احلد إىل عليها املرتتبة املال رأس الستثامر الصافية الكلفة يقّلص ما الدولة، خزينة إىل ُتنقل اخلفية وأكالفها
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 االقتصاد إىل بل الفنية، واملهارات احلقيقية التصنيعية القدرات يف نقص أي إىل يعود ال وهذا. األدنى

 احلاجة بتجاهل لقادته يسمح والذي إطاره، يف العسكري االقتصادي القطاع يعمل الذي األوسع السيايس

 لعام 244 رقم الرئايس املرسوم خالل من جمدداً  ذلك اتضح. )املردود مقابل الكلفة ميزان حتليل إىل

 قانون تطبيق من أعفاها ما خاصًة، طبيعة ذات حكوميةً  كجهة احلريب اإلنتاج وزارة خّصص الذي 2018

 (.  املسابقات عرب العليا اإلدارية املناصب ملء بوجوب يتعلق ما يف املدنية اخلدمة

 طاتاالرتبا ذات املحمية واخلاص العام القطاعني رشكات عىل نفسها تسحب املشكلة هذه إن

 كانت سوقية وفظر ظل يف حتى املؤّكدة صانةباحل حتظى احلربية الصناعة لكن عموًما، مرص يف السياسية

 وفعليًا،. الثاين ومعاقبة األول القطاع خصخصة أو هيكلة إعادة إىل العادية األحوال يف باحلكومة ستدفع

 وّلده الذي املال سرأ يعادل( العام القطاع عقود شكل يف) املال رأس إىل باملداخل احلربية الصناعة حتظى

 من الستينياتو اخلمسينيات حلقبة االشرتاكية والسياسات والتأميم، الزراعي، اإلصالح خالل من نارص

 .بالفعالية أيًضا اسُتخدم والذي املايض، القرن

 تتحمل لن بأهنا اهل التابعة واملصانع والرشكات احلربية الصناعة منها تتكّون التي اهليئات إدراك لعل

 هلذا وهي. البعض بعضها مع التكامل من بدالً  اطاتالنش تستنسخ جيعلها ما هو كفاءهتا، عدم عواقب

 .والتعزيز االندماج أو التكنولوجي، والتعميق اإلنتاج، يف التخّصص إىل تسعى ال أيًضا

 األحوال، حسنأ يف شك مدار وللمستهلكني الوطني لالقتصاد احلقيقية الصافية مسامهتها أن والواقع

ء ترشيده عىل استعداداً  يظهرون ال القطاع قادة أن غري  فرعية اعاتوقط نشاطات من التخلص عرب سوا

 الدفاعية االحتياجات نم كلٍ  توفري سبيل يف التكلفة، وفعالية الشفافية إىل بالكامل القطاع إخضاع أو معينة

 حليازة حد وضع نسيكو التحّول هذا ملثل األهم املفتاح فإن وهنا،. آن يف االقتصادية واجلدوى املرصية

 القصور حاالت عىل التسرتُّ  إىل يؤدي ما احلكومية، املشرتيات عقود عىل مضمون بشكل احلربية الصناعة

 طاملا صالحاإل حيدث أن املستبعد من لكن،. اإلصالح عن حديث أي صد وإىل املالية واخلسائر الكربى

 اخلمسينيات، نذم القائم السيايس النظام إدامة بمنطق التمّسك هي الرئيسة احلربية الصناعة وظيفة أن

 .احلاكم البريوقراطي للتحالف العسكري املكّون وخدمة

*** 
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4

 

 الصناعة عكس عىل لكنها، الرسمي، العسكري االقتصاد يف األسايس الثاين الركن الدفاع وزارة متثل

نية خارج العسكرية الصناديق إىل كبرية مسامهة تقدم اخلارسة، احلربية  من املتنوعة ملجموعةا إنَّ . امليزا

 املستهلكاتب املرصية املسلحة القوات تزّود الدفاع لوزارة التابعة والرشكات واهليئات اإلدارات

 عن درةصا ودعق بموجب أساسية عامة بأشغال تقوم أهنا ذلك من واألهم القتالية، غري واخلدمات

 إىل إضافةً  ملسلحةا القوات تشمل التي هذه، الدفاع وزارة هيئات قامت لقد. احلكومية واهليئات الوزارات

 رسيعة طرق من تنوعة،امل املدنية واخلدمات السلع توفري يف ملموسة مسامهات بتقديم هلا، التابعة اإلدارات

د إىل وإسكان وجسور  حيجبه تكلفةال حجم إنَّ . باهظة بتكلفة ذلك لك جرى ولكن وسيطة، كيميائية موا

 املال رأس من بدوره كبرًيا  حجاًم  خيفي ما لإلنتاج، احلقيقية االقتصاديات يف الشفافية يف املتعمد النقص

 التي املهمة وفاءاجل املشاريع خمططات يف فقط ليس الضائعة، الفرص وكلفة( املنتج وغري املعّطل) العقيم

 االجتامعية لتنميةا يف إجيايب بشكل تسهم أن يمكن التي القطاعات يف وحتى بل عسكرية،ال اهليئات تديرها

 .واالقتصادية

 الوطنية، خلدمةا مرشوعات جهاز هي اقتصاديًّا النشطة الدفاع وزارة هيئات بني أمهية األكثر اهليئة

 والتي سلحة،امل لقواتل واملساحة واملياه الكربى واملرشوعات األشغال وإدارات اهلندسية، واهليئة

 بالتنسيق اإلدارات ههذ تقوم ذلك، إىل. العسكرية الفنية الكلية يف الفنية االستشارات مكتب أيًضا يدعمها

 كزاملر وأبرزها القانون، بموجب مبارش بدور الدفاع وزارة هبا تضطلع التي املدنية اهليئات مع الوثيق

 ُتصدر لتيا األخرى الرئيسة العامة الكيانات من هاوغري الدولة، أرايض استخدامات لتخطيط القومي

 وتضم. اجلديدة نيةالعمرا  املجتمعات وهيئة اإلسكان لوزارة التابع للتعمري املركزي اجلهاز مثل العقود،

فها حتت اقتصادية وظائف تؤّدي إضافية أقسام ستة أيًضا الدفاع وزارة  قطاع" يسمى ما ثلم املبارش، إرشا

 املشرتكة ملسامهةا الرشكات من عدد يف أسهاًم  الوزارة متلك كام بحرية، رشكات بضع عن فضاًل  ،"التعدين

 .العسكرية غري
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 التي املصانعو احلربية الصناعة رشكات عن الفت بشكل ختتلف الدفاع لوزارة التابعة اهليئات وهذه

 ولكن املنتجات، نافوأص لرئيسا النشاط حيث من للتصنيع العربية واهليئة احلريب اإلنتاج وزارة إىل تنتمي

ن تنظيمي إطار من تستفيد فهي. مشاهبة خصائص عن تكشف للدخل املدّرة أنشطتها  اعمد مُمَكَّ

 إليرادات،با وباالحتفاظ احلكومية، القروض عىل باحلصول واإلذن واجلمركية، الرضيبية لإلعفاءات

نية فوائض وبرتحيل  صناديق" يف اهب واالحتفاظ إيداعها يتم ما عادة) أخرى إىل مالية سنة من امليزا

 التحتية لبنيةل ملموسة مسامهات وتقدم.  اختيارها من جتارية بنوك يف بالودائع وباالحتفاظ ،"(خاصة

 حيث نم فيها مشكوك جتارية جدوى عن باملقابل تكشف لكنها املحدود، الدخل ذات واألرس العامة

 الضباط شبكات وتضطلع. املدنيني للمستهلكني ُتباع التي السلع ونوعية اخلزينة عىل الصافية التكلفة

 للدولة اململوكة صاديةاالقت والرشكات الدفاع بوزارة املتصلة اهليئات عرب متتد والتي الريع، وراء الساعية

 .واالستثامرات العقود توجيه يف مهم بدورٍ  العامة، واهليئات

 

 الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز

 دعامة يًضاأ لكنه الدفاع، لوزارة االقتصادية األذرع إحدى الوطنية اخلدمة اتمرشوع جهاز يشّكل

 اإلشارة دلت وكام. 2019 عام هناية بحلول رشكة 36 شمل حيث ذاته، بحد العسكري االقتصاد يف مهمة

مي الوطنية اخلدمة يؤّدون الذين املرصيني الشباب يستخدم فإنه اجلهاز، اسم يف  سلحةامل القوات يف ةاإللزا

، 36و 18 بني تراوح ملدد  إذ هائلة، حمتملة ةاحتياطي عاملة املجندون يوف ر. العلمي للمؤهل وفًقا شهًرا

ا األفً  551و مليون بحوايل العسكرية اخلدمة سن يبلغون الذين املرصيني الذكور عدد يقّدر  أنّ  ومع.  سنويًّ

 األكثر التقدير أنَّ  غري جمند، مليون حوايل غيبل املسلحة القوات استيعاب أن 2015 عام يف ذكر السييس

سمنت سيكيوريتي سينْتينال جينز" جملة عن صدر قد مصداقية  ساتللدرا الدويل واملعهد" أس 

 . 2017-2016 العام يف آالف 410و 220 بني اخلدمة يف املجندين عدد قّدرا الّلذين االسرتاتيجية،

 دراسة" أجل من 1979 لعام 32 رقم رئايس مرسوم بموجب الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز تأسس

 القطاع ورشكات املحيل احلكم ووحدات واهليئات الوزارات تطلبها التي واملرشوعات األعامل وتنفيذ

نية وكانت.  الوقت ذلك منذ مرص يف واالقتصاد السياسة تطور مساره ويعكس ،"العام  بلغت اجلهاز ميزا
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 وزير مساعد رصح سنة، ثالثني حوايل وبعد. 1983-1982 اليةامل السنة يف مرصي جنيه مليون 50

ء آنذاك، املالية للشؤون الدفاع  جنيه مليارات 6,3 بلغ للجهاز السنوية األعامل إمجايل بأن نرص، حممود اللوا

 ويضم.  1990 عام منذ جنيه مليارات 7,77 أرباحه صايف بلغ حيث ،2011 عام يف( دوالر مليار 1,06)

 هيئة أن وُيعتقد الدفاع، وزارة يف واإلمداد واإلدارة التنظيم هيئتي رئييس املرشوعات جهاز إدارة جملس

 . مشاريعه وتراقب اجلهاز عىل ترشف الوزارة يف املالية الشؤون

 

 االقتصادي املجندين جيش

لة أبو احلليم عبد الفريق األركان رئيس حّول   وزيًرا  تعيينه بعق الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز غزا

 وتوىل مشري تبةر إىل مبارك رّقاه وقد الطموحة، الشخصيات من املشري كان. 1981 مارس/آذار يف للدفاع

 األمن قطاع" املرشوعات جهاز أنشأ إدارته، ظل ويف. 1982 أبريل/نيسان يف الوزراء رئيس نائب منصب

 ومنتجات البيضو والدواجن اشيةامل السيام املسلحة، القوات احتياجات من الكثري توفري هبدف" الغذائي

 من قروض عىل للحصول أيًضا اجلهاز سعى سربينغبورغ، روبرت السيايس للعامل ووفًقا. واخلبز األلبان

 من االنتهاء عند لةمماث بأنشطة للقيام املجندين إعداد أجل من الزراعي واالعتامد للتنمية الرئيس البنك

لة أبو الدفاع وزير أعلن ،1986 عام ويف. العسكرية خدمتهم  30 ستنظم حةاملسل القوات أن أيًضا غزا

 الرخيصة للعاملة امصدرً  الكتائب هذه زالت وما.  املدنية املرشوعات إنشاء كتائب يف املجندين من ألًفا

 اهليئة إطار يف لةعام احلني، ذلك منذ العامة األشغال مشاريع تنفذ التي واخلاصة العامة الرشكات لصالح

 (. الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز من بداًل ) املسلحة للقوات ةاهلندسي

لة أبو اّدعى ،1986 عام ففي. خمتلفة عوامل املرشوعات جلهاز الّسيع التوسع يعكس  أنه ومبارك غزا

داته نصف إنفاق تم  عىل اآلخر النصف رُصف بينام الضئيلة، املسلحة القوات رواتب استكامل عىل إيرا

، الذين املدنيني األعامل رجال حذو اجلهاز حذا ذلك، عىل عالوة.  املعدات وصيانة واإلقامة املالبس  كانوا

 واأللبان األغذية إنتاج جماالت يف االستثامر عرب للتجارة اجلزئي التحرير من يستفيدون الفرتة، تلك يف

 اإلنتاج لوزارة التابعة ةالعسكري واملصانع للرشكات بالنسبة احلال كان وكام.  املعبأة املياه و واملعكرونة

 التي الراسخة واملحسوبية العسكرية" القدامى الرفاق" شبكات لتكرار فرصة أيًضا اجلهاز وّفر فقد احلريب،
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 احلكيم عبد عندها، الدفاع ووزير املسلحة للقوات األعىل القائد غرار فعىل: النارص عبد عهد يف تأسست

ة أي االقتصادي الطابع ذات العامة للمؤسسات األعىل املجلس ترأس الذي عامر،  القرن ستينيات يف املؤممَّ

لة أبو ترأس العرشين،  إىل األرايض منح من مّكنه ما ،1986 عام من بدًءا الوزارية السياسات جلنة غزا

 متقاعدي إىل العقود َمنح وتفضيل اخلصوم عن حجبها ومن وزراعتها، استصالحها أجل من اجلهاز

 . املدنيني رشكائهم وإىل اخلاص القطاع إىل ينضمون ينالذ املسلحة القوات

 الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز مسؤولية إىل 1986 عام بحلول تشري التقديرات كانت حال، أي يف

 الصعيد عىل األغذية إنتاج من املئة يف 18و املساكن بناء مشاريع مجيع من املئة يف  5 يقارب ما توفري عن

 مل.  مرصي جنيه مليون 488 بقيمة الطارورطي صافيناز السياسية االقتصادية باحثةال تقّدره ما الوطني،

رُيق الغذاء إلنتاج قطاعٍ  إىل بالنسبة فيها مبالغ أنه ويبدو األرقام، هذه تأكيد يتم  مخسة يستخدم كان أنه دَّ

د من فحسب آالف  يف املعكرونة جتاإن أيًضا اجلهاز بدأ هذا، ومع.  الوقت ذلك يف املسلحة القوات أفرا

 أقام كام. واحدة ةرشك يف له التابعة املعكرونة مصانع مجع والحًقا سنوات، بثالث ذلك بعد البالد أنحاء

 .  وتغليفها اخلضار تعبئة مصنع مثل مساندة مرافق

 مرصي جنيه مليون 11 من الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز يف السنوي الناتج نام األنشطة، تلك بفضل

 إنعكاًسا. التوسع من جديدة بمرحلة ذلك سمح وقد.  1990 عام بحلول مليونا 644 إىل 1979 عام يف

 جهاز تفّرع العام، والقطاع العسكري االقتصاد قطاعات خمتلف بني التشبيك وفرها التي التجارية للفرص

. باملجندين خرىأ مرة مستعينًا املدنية، األسواق خلدمة وقود حمطات ست ليقيم 1992 عام يف املرشوعات

 وقت يف املحطات انترشت ثم ،2002 عام يف" الوطنية" هي جديدة رشكة إىل املحطات هذه ضم وجرى

 والزيوت البنزين مبيعات وتْضمن.  حمطة 71 لدهيا أن حاليًّا الرشكة وتدعي البالد أنحاء مجيع يف الحق

د  فيها تتوّغل التي التكرير مصايف من بخصم عليها احلصول جيري حيث كبرًيا، ربٍح  هامَش  التشحيم وموا

 احلرب إدارة إنتاج من املساحيق ببيع 2015 عام منذ الوطنية حمطات وتقوم. العامة املخابرات مديرية

 للهيئة سابق رئيس اشتكى ،2013 عام يف العسكري االنقالب وبعد.  املسلحة للقوات التابعة الكيميائية

 الكاملة حصتها تتلقى ال املحطات معظم" أن من املدنية، األسواق إمداد عن املسؤولة للبرتول، العامة

عت وقد".  املسلحة القوات متلكها التي للمحطات الوقود من مزيد ختصيص تم أن بعد البنزين، من  نوَّ

 يف الكهربائية السيارات تشحن حمطات أقامت حيث األسواق، يف التطورات عقب أنشطتها الوطنية
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فقة عىل سنة بعد وحصلت ،2018 عام يف منافذها  السيارات وحتويل متوين بخدمات للقيام حكومية موا

 (. طبيعي وغاز بنزين) املزدوج بالوقود للعمل

 استمرار مع املايض، القرن تسعينيات أثناء الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز توسع وترية تسارعت

 للمقاوالت ةالوطني الرشكة فأنشأ. ةالعامل كثيفة واخلدمات الزراعية الصناعة عىل الرتكيز أولوية

 واملربى هةالفاك عصائر تنتج أخرى ورشكة سنة، بعد البالستيك مصنع وثم. 1993 عام يف والتوريدات

 إسمها انك التي) والصيانة للخدمات النرص رشكة انطلقت ثم. 1996 عام يف الزيتون وزيت واملخّلل

 واألمن، الصحي، والرصف التنظيف خدمات توفر وهي ،1998 عام يف" ( رسفيس كوين" األصيل

 للرشكات وريدالت وخدمات الثقيل، والنقل الفنادق، ذلك يف بام واملرافق املعدات وإدارة والصيانة،

ء ذلك يف بام واخلاصة، احلكومية  .الغذاء واسترياد رشا

 أنشأ ،1998 عام ففي. األمهية بذات األرايض استصالح سوق إىل املرشوعات جهاز دخول واتسم

. الزراعية لسلعا من جمموعة أنتجت التي األرايض، واستصالح الزراعي للتصنيع العليا مرص رشكة اجلهاز

 100 عىل استحوذت التي العوينات برشق األرايض وزراعة الستصالح الوطنية الرشكة أسس عام، وبعد

 أوائل يف طالقهإ تم استصالح ملرشوع سابًقا تابعة كانت الغربية الصحراء يف( هكتار ألف 42) فدان ألف

 التصدير أجل نم للدخل مدرة حماصيل إلنتاج اجلوفية باملياه ُتروى مزارع ذلك بعد وأنشأ. التسعينيات

 وأّجرت ،2015 عام يف القمح من طن ألف 78 التموين لوزارة أّمنت أهّنا الرشكة وتزعم أوروبا؛ إىل

 اجلوفية املياه ضحو أن اخلرباء بعض يعتقد.  اجلوار يف حمليني وملزارعني وأجنبية مرصية لرشكات أرايض

ق والذي يوةس يف اجلويف احلوض إىل بالنسبة ذاته واحلال للتجديد؛ قابل غري يكون قد العوينات يف  تسو 

 فضاًل  البالد، أنحاء مجيع يف منفًذا 27 عرب للجهاز التابعة( صايف) املياه وتعبئة إلنتاج الوطنية الرشكة مياهه

 . سيناء يف اجلنسيات املتعددة والقوة األمريكية املركزية القيادة حتت العاملة القوات تزويد نع

 حكم من األخري العقد يف نموٍ  طفرة الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز شهد فقد األمثلة، هذه ُتظهر وكام

 أنجزت فقد. واملدين العسكري االقتصادين من أخرى قطاعات لدى أيًضا حصل ما وهو مبارك، حسني

 عني منتجع إىل القاهرة من رسيًعا طريًقا للجهاز، التابعة الطرق، وإدارة وتنمية إلنشاء الوطنية الرشكة

 رشكة مثل املدنية، العام القطاع رشكات قامت نفسه، الوقت ويف. 2004 عام يف األمحر البحر عىل الّسخنة
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 عام ومن.  العوينات رشق يف اجلهاز إنتاج واقعم ختدم ومطار طرق ببناء الطرق، إلنشاء العامة النيل

ا، موقًعا 22و متاحف، أربعة تأهيل بإعادة أو ببناء أيًضا قام قد اجلهاز كان ،2004 عام حتى 1995  أثريًّ

 فكان األهم، أّما". كوين" اسم حتت املعكرونة إنتاج خطوط بتوحيد قام ،2008 عام ويف. مدرسة 390و

 الرئيسون املدنيون املنافسون تراجع أنّ  بعد ،2007 عام يف العريش إسمنت عمصن مرشوع استكامل توليه

 أصبح املرحلة، هذه وبحلول.  املرشوع رخصة ثمن( دوالر مليون 54) مرصي جنيه مليون 300 دفع عن

ذ بعد قابضة رشكة املرشوعات جهاز  الدولية العربية الرشكة مها للدولة، مملوكتني رشكتني عىل االستحوا

 . املصاعد إلنتاج جديدة رشكة أنشأ أن وبعد الوسيطة، للكيامويات النرص ورشكة رصياتللب

 

 املفّضل املقاول: 2013 عام بعد ما

 أظهرت ولكن، الوطنية، اخلدمة مرشوعات جهاز إلنتاج احلقيقية السوقية القيمة من التحقق يمكن ال

 نمليو 63 تبلغ حبابأر ،2013-2012 العام في مرصي جنيه مليار 1,63 بلغ ناجته أن لختاميةا حساباته

 يف مريس دبمحم املسلحة القوات إطاحة فإن احلقيقة، كانت ومهام.  املصادر ألحد وفًقا فقط جنيه

 فرباير/طوشبا 2013 أكتوبر/األول ترشين فبني. جامح نمو أمام الطريق فتحت قد 2013 يوليو/متوز

 وبناء لتمويل ازاجله إىل املبارش باألمر العقود لبْبالويا حازم برئاسة املؤقتة احلكومة منحت ،2014

 تاملساحا وبيع الرسوم، حتصيل يف احلرصي احلق ذلك وشمل. قوميني رسيعني طريقني وصيانة

 عىل عاًما 50 ملدةو القاهرة، حول الفرج روض حمور يف قادمة عاًما 99 ملدة األرايض واستئجار اإلعالنية،

 .واإلسكندرية القاهرة بني الّسيع الصحراوي الطريق

 القائمة التصاريح الفور عىل البحري والنقل واجلسور للطرق العامة احلكومية اهليئة ألغت وقد

 مرشوعات جلهاز 2014 يوليو/متوز يف تنازلت كام الفرج، روض يف اخلاص القطاع يف اإلعالن لرشكات

 أن عىل القاهرة، حول الطرق لشبكة ضافيةإ امتدادات عىل اإلعالن ترخيص يف احلق عن الوطنية اخلدمة

 الطريق عىل الثقيل النقل رسوم اجلهاز زاد نفسه، الوقت ويف.  سنة 50 ملدة اجلهاز مع األرباح تتقاسم

 إىل اجلهاز سيدفع اإلجيار، ترتيبات وبموجب املئة؛ يف 800 بنسبة واإلسكندرية القاهرة بني الّسيع

 مليون 112) جنيه مليون 800 يكسب لكنه سنويًّا، كرسوم مرصي يهجن ماليني مخسة يقارب ما احلكومة
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ا( الوقت ذلك يف دوالر  وصيانة بناء كلفة من كم الواضح غري من.  )اخلمسني امتيازه سنوات طوال سنويًّ

 خزينة ستتحملها العسكرية اهليئات تديرها التي تلك من وغريها" القومية" والطرق الّسيعة الطرق هذه

 (. 1968 لعام 84 رقم العامة الطرق قانون بموجب ذلك مسؤولية تتحمل تيال الدولة

ر اندفاًعا املرشوعات جهاز ازداد وقد  كسب ا،وحده 2016و 2014 بني ما الفرتة ففي. باستمرا

 حمافظة يف اتقاطعً  250 عند مرور كامريات لرتكيب متنوعة حكومية هيئات من املبارش باألمر عقوًدا

 جنيه، مليون 240 بمبلغ الغربية حمافظة يف خدمات جمّمع ولبناء مرصي، جنيه مليون 260 بمبلغ القاهرة

 200 لقاء ةاجلديد هليوبوليس مدينة يف للكهرباء وحمطتني الصحي الرصف مياه معاجلة حمطة ولتشييد

 مليون 346 قيمةب مطروح يف اإلسكندرية جامعة لفرع مبانٍ  وأربعة التوايل، عىل جنيه مليون 230و مليون

 َتشارك كام.  نيهج مليون 20 قدره متواضع مبلغ مقابل القاهرة من بالقرب األهرامات موقع ولرتميم جنيه،

كة وهي واالستثامر، للتنمية أيادي رشكة مع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز  العام طاعنيالق بني رشا

 شامل تطويرل سيناء لتنمية قوميةال اهليئة ومع ،2014 مارس/آذار يف وتأسست الدولة متلكها واخلاص

 أصدرت ثناء،األ هذه يف.  أخرى وقطاعات والزراعة املحلية الصناعة يف االستثامرات خالل من سيناء

 التعمري جهاز شائهابإن يقوم التي القومية الطرق من كيلومرت 500 تشغيل ُيمنح بأن يقيض مرسوًما احلكومة

( العسكري تصادياالق النشاط حماور من وهي) الفرافرة واحة ربطت التي اإلسكان لوزارة التابع املركزي

 جيبي سوف يالذ الوطنية، اخلدمة مرشوعات جهاز إىل االنتهاء عند جنيه ملياري 2,275 تبلغ بتكلفة

 . له التابعة الوطنية رشكة وخدمات وقود حمطات عليها ويقيم املرور رسوم

 أعيدت ثم ،1988 عام يف تأسست التي ،"رسفيس كوين" ،األمنية رشكته نشاط بتوسيع اجلهاز قام كام

 قد كانت السابق، باسمها معروفة تزال ال التي والرشكة.  والصيانة للخدمات النرص رشكه باسم تسميتها

 القاهرة، أنفاق مرتو ذلك يف بام العمالء، من واخلدمات احلامية عقود من بالعديد 2013 عام منذ فازت

 قيمته بعقد الرشكة فازت ،2013 عام أواخر ويف. احلكومية والوزارات واجلامعات ،للدولة مملوكة وبنوك

 للمستشفيات متكاملة خدمات لتقديم والعرب السعوديني املستثمرين من جمموعة من دوالر مليون 600

 وجامعات، حكوميًّا، مستشفى 250 يف إدارية خدمات يشمل الذي ملفها إىل أضاف ما وهذا. مرص يف

 تديرها التي العمالقة املشاريع يف رسفيس كوين شاركت احلني، ذلك ومنذ.  البالد يف أخرى عامة قومراف

 والربية البحرية املوانئ إدارة لتشمل عملياهتا وسعت فيام السويس، قناة توسيع مثل املسلحة، القوات
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 الرشكة قالت ،2015 يناير/الثاين كانون وبحلول. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات وتوفري

د من آالف مخسة بينهم من موظف، ألف 20 لدهيا إن  اللواء الرشكة عام مدير حسب املسلحة، القوات أفرا

 القوات وجمندي منتسبي من 7500 استخدمت الرشكة أن زعم آخر مصدًرا هناك أن مع حممود، وصفي

 . املسلحة

 

 الكبري االنفالت

 العسكري داالقتصا توجه مع متسارعة بوترية عملياته وسيعبت الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز قام

 األخرى لعسكريةا االقتصادية اهليئات لدى مماثلة توسعات من ويستفيد ليغذي العائدات، من مزيد لتوليد

ء حد عىل  زاحةإ مع جديدة، قطاعات ودخول القائمة املشاريع يف القدرة زيادة ذلك ويشمل. سوا

 . ذلك حتقيق أجل من األحيان بعض يف جانًبا اخلاصة الرشكات

 إسمنت عمصن يف جديد إنتاج خط إلنشاء خطط عن اجلهاز أعلن ،2015 مايو/أيار يف أنّه واألهم

 استكمل ،2018 عام بداية ويف. طن ماليني 6,4 فيه السنوي اإلنتاج يبلغ سوف حيث له، التابع العريش

 حصة فقفزت.  نط مليون 19,5 إىل اإلمجالية اجلهاز قدرة عزز سويف بني يف أوسع ثانًيا مصنًعا اجلهاز

 اإلسمنت قطاع بقية متثل التي اخلاصة الرشكات أوقع ما املئة، يف  23 إىل 3 من الوطنية السوق يف اجلهاز

( إنبيْدكو) برتولال وتنمية الستكشاف املرصية الوطنية الرشكة اجلهاز أّسس كام. خطرية مالية صعوبة يف

 تكون أن" ىلإ الرشكة وتسعى ،"الطبيعي والغاز النفط من الدولة احتياجات تلبية" دفهب 2016 عام يف

ًقا مغَرق ويلالبرت القطاع أن  هذا جتاهل".  األوسط الرشق مستوى عىل البرتول صناعة جمال يف رائدة  إغرا

 ولكن ،(سطواأل الرشق منطقة عن ناهيك) مرص يف واألجنبية واخلاصة العامة الرشكات قبل من مفرًطا

 البحري "ظهر" غاز حقل استغالل من االستفادة هو إليه املرشوعات جهاز ولوج من الغرض يكون قد

 . مرص يف الضخم اجلديد

 والتصديرية املحلية األسواق يف لإلعجاب املثري النمو من فيه يستفيد موقع يف نفسه اجلهاز وضع كام

 فرباير/شباط يف ذلك، إىل.  2017 عام يف دوالر مليار 1,7 بقيمة الصناعية، الكيميائية املواد من ملرص

 مرص يف" مصنع أكرب" أنه أعلنت ما بناء يف للجهاز التابعة الوسيطة للكيامويات النرص رشكة بدأت ،2016
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ل مرشوع وهو فدان، مليون 1,5 بمساحة أراضٍ  الستصالح األسمدة لتوريد  كام.  السييس للرئيس مفضَّ

 يف السخنة عني يف الفوسفاتية للصناعات النرص لرشكة تابعة جديدة مصانع تسعة من جمّمع إطالق جرى

 يف لألسمدة رئيًسا منتًجا عرش إثنا هناك كان إنه إذ التوسع، هلذا ظاهرة حاجة ثمة تكن مل. نفسه الوقت

 ئاتواهلي هو به قام بام يقوم املرشوعات جهاز ولكن. الدويل والتعاون االستثامر وزارة حسب مرص،

 بفضل السوقية السلع ينتج قطاع يف بّسعة توسع أو اخرتاق أي: األخرية السنوات يف األخرى العسكرية

 تعاين حيث اإلنتاجية، السعة فائض من يعاين القطاع هذا أنَّ  رغم التعريفية، واحلامية احلكومي الدعم

 جهاز انضم ،2018 أكتوبر/لاألو ترشين ويف.  سعتها من املئة يف 30 تعطيل من اخلاص القطاع رشكات

 لتسويق املرصية الرشكة" تشكيل يف الدولة متلكها أخرى رشكات ثالث إىل الوطنية اخلدمة مرشوعات

 احلرصي التجاري الوكيل" تكون أن إىل معلن بشكل هتدف التي ،"الفوسفاتية واألسمدة الفوسفات

 ". مرص يف الفوسفات منتجي جلميع

. حصته زيادة إىل( دفاعال لوزارة تابع أنه عىل أحياًنا ُيقدم) للجهاز التابع التعدين قطاع سعى وباملثل،

 إنشاؤها تم التي االستثامرية سيناء مرص رشكة من املئة يف  51 عىل استحوذ ،2014 أغسطس/آب يف

كة اجلزيرة، شبه يف واإلسمنت والزجاج للرخام مصانع لبناء َخططت والتي حديًثا  العشائر مع بالرشا

 لكن ،2015 عام يف طن مليون 1,4 بلغ قد املختلفة واملعادن الرخام من الوطني الناتج أن وورد.  حليةامل

 وامليناء سدر سورأ السخنة العني يف واملحاجر التعدين أنشطة يف توّسع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز

نيت للرخام املرصية الوطنية الرشكة إىل األنشطة هذه اجلهاز ضم وقد.  وأسوان  يف أسسها لتيا والغرا

 يف الذايت الكتفاءوا... مرص يف الطبيعية للموارد األمثل االستغالل" إىل ستسعى والتي ،2016 مايو/أيار

 أداة الرشكة هذه وأصبحت".  اهلامة االسرتاتيجية اخلام املواد هذه من املسلحة القوات احتياجات تلبية

كة يف اجلهاز  . يناءس لتنمية مرص رشكة مع الرشا

 الرخام قطاع يف املفرتض االحتكار ستحطم أهنا ادعت اجلديدة اجلهاز رشكة أن الغريب من

نيت،  جرى وقد. العرض يف" احلالية الفجوة" من املئة يف 70 تلبي أصاًل  كانت أهنا افتخرت بينام والغرا

 التايل، العام يف احتكاري وضع عىل نفسه الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز حصول عىل الضوء تسليط

َءه أبلغ عندما  سنويًّا، مكعب مرت مليون إىل الرخام من اإلنتاجية قدرته سريفع أنه اخلاص القطاع يف نظرا

 ما سنويًا، مكعب مرت ماليني 3،6 اإلنتاجية اجلهاز سعة وبلغت بل.  مرص إنتاج إمجايل من املئة يف 80 أو
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نيت واثنني رخاملل مصانع مخسة تدشينه بعد طن، مليون 1،44 يعادل .  2018 يف سويف بني يف للغرا

 تصاريح إصدار يف املعدنية للثروة العامة اهليئة صالحيات عىل استوىل اجلهاز أن أيًضا التقارير وأفادت

 املستخرجة املعادن بيع ويف اجلنوبية احلدودية شالتني منطقة يف باملعادن الغنية العسكرية للمناطق دخول

د هناك  . باملزا

 ،2015 عام يف املائية واألحياء السمكية للثروة الوطنية الرشكة اجلهاز أسس منفصل، صعيد وعىل

 افتخر ما يف (دوالر ماليني 107) مرصي جنيه مليار 1,7 بقيمة استثامر عن 2017 عام هناية يف وأعلن

زاة.  األوسط الرشق يف سمكية استزراع مرشوع أكرب بأهنا  لتوسيع ططخ عن اجلهاز أعلن ذلك، وبموا

 ديسمرب /ألولا كانون ويف. فدان ألف مئة إىل ألف ثامنني من الرشقية العوينات يف املزروعة املساحة

 هبدفني عيةالزرا الصوب إنتاج توسيع أجل من املحمية للزراعات الوطنية الرشكة اجلهاز أسس ،2016

 عام ويف.  نفسه وقتال يف املرصية اتالصادر وزيادة ،"املحلية الغذائية الفجوة سد" مها متناقضني يبدوان

 السعودي الثري كان الزراعية، للتنمية اململكة رشكة من فدان 25,000 كذلك اجلهاز اشرتى ،2017

 . سابًقا اشرتاها قد طالل بن الوليد

 

 الصافية النتائج تقييم

 ،2014 عام فيف. قوية نمو اسرتاتيجية يتبع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أن يف الطعن يمكن ال

 ثقة َتنامي السييس، عند املدلل املرشوع وهو مرص، حتيا صندوق إىل مرصي جنيه بمليار تربعات عكست

 الزيتون وزيت ياهامل أسواق" عىل العسكرية للهيمنة اإلعالم وسائل تصوير أن إال.  موارده وتضخم اجلهاز

 غري كان هاز،اجل فيها استثمر التي اعاتالقط أسايس بشكل أي ،"والبنزين والفنادق والبناء واإلسمنت

 عن نفسه اجلهاز ادعاءات مع حتى بحذر التعامل جيب أنه رسيع استعراض ويدل.  بعيد حد إىل دقيق

 .الطموحة أهدافه وعن املثرية النتائج حتقيق

 وقس من فحسب املئة يف  5 إىل 4 من متثل الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز حصة فإن املثال، سبيل عىل

 تكون ما أبعد نسبة وهي مليون 50 إىل سنويًّا زجاجة مليون 37 من إنتاجه زيادة بعد حتى املعدنية، املياه

 يكفي ما وهو ،2018 فرباير/شباط يف مليوًنا 120 البيض من املعلن السنوي إنتاجه بلغ وقد.  اهليمنة عن
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 كل بيضتني الفعلية اخلدمة يف جندي لك أو السنة، يف واحدة بيضة عن قلياًل  يزيد ما مرصي كل إلطعام

 مصنع أن حقيقة جتاهل جيري ولكن املعكرونة، من اجلهاز بإنتاج االستشهاد يتم ما وغالًبا. أيام ثالثة

 ألًفا، 150 إنتاج عىل قدرته من الرغم عىل سنويًّا طن ألف 24 ينتج للجهاز التابع الشهري كوين معكرونة

ا، للفرد كيلوغرام 1,5 طفق متثل القصوى السعة هذه وحتى .  يوميًّا جندي لكل غرام 100 من أقل أو سنويًّ

 من املئة يف 6 وهي نسبيًّا، صغرية لكنها حمرتمة نسبة عىل الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز استحوذ لقد

 الوطنية حمطات حصة بلغت حني يف ،2005 عام يف اإلمجالية الزيتون منتجات من مرص صادرات إمجايل

 وباملثل،(.  املئة يف 54 أخرى حكومية هيئات حصة بلغت فيام) 2015 عام يف السوق يف املئة يف  4 دللوقو

 االسرتاتيجية املحاصيل تنتج التي املشاريع أكرب أحد" أهنا عىل تقديمها تم التي العوينات رشق مزارع فإن

 منذ ألف مئة وهو عنه املعلن هلدفا إىل املزروعة املساحة زيادة من تتمكن مل ،("والذرة والشعري القمح)

 تزال ال كانت مرص فإن الطعام، زيوت من املرشوعات جهاز إنتاج إبراز من الرغم وعىل.  2012 عام

 . 2018 عام يف احتياجاهتا من املئة يف 97 تستورد

 ايتالذ الكتفاءا توفري إىل األول املقام يف هيدف أنه يّدعي الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز زال ما

 يونيو/يرانحز يف. صلة ذات ليست قطاعات يف اهلجومي وتوسعه إنجازاته تواضع رغم املسلحة، للقوات

ء اجلهاز، مدير شّبه ،2019  باملنافذ اجلهاز ردو اإلعالم وسائل إىل حديثه خالل اللطيف، عبد صربي اللوا

 ومنافذ املتحدة الواليات يف" سإك يب" إىل التابعني اإلنرتنت عرب املبيعات وموقع العسكرية التجارية

 أعلن.  اخلارج يف ةالربيطاني املسلحة القوات ختدم التي( نايف) واجلوية والبحرية الربية القوات مؤسسات

د من إنتاجه أن أيًضا اجلهاز  توفريه وجيري" املدين القطاع عن العبء ختفيف" إىل يسعى الغذائية املوا

 بالسلع املحلية واقاألس إغراق طريق عن اهلدف هذا حتقيق إىل غالًبا يسعى الواقع يف لكنه التكلفة، بنصف

 أبلغ قد صدقي صبحي األركان رئيس وكان.  املجمدة الدجاج وقطع اللحوم مثل املستوردة، الرخيصة

 وحليب الطهي زيت من كبرية كميات" استورد الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أن سابًقا الربملان أعضاء

 . سواء حد عىل انالسود من املستوردة وتلك املحلية اللحوم يبيع اجلهاز أن اللطيف عبد أكدو ،"األطفال
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 إبقاء يف املتمثل السييس، إلدارة الرئيس السيايس الغرض خدمة يف كان ذلك كل أن الواضح من

 وسائل دتأفا ل،املثا سبيل عىل ،2016نوفمرب/األول ترشين يف. االجتامعية حاضنتها متناول يف األسعار

 عىل الوطنية، اخلدمة مرشوعات جهاز ذلك يف بام احلكومية، اهليئات حّث  السييس أنّ  املرصية اإلعالم

 ما املرصي، للجنيه هل املخطط التخفيض قبل األساسية الغذائية السلع لبيع تديرها التي املنافذ عدد زيادة

 يف األغذية سعارأل السابقة احلادة لزياداتا أن ُيعتقد.  )األسعار تضخيم إىل يؤدي أن املتوقع من كان

 برروا اجلهاز مسؤويل أن مع ولكن(. 2011 ثورة إندالع يف مبارش بشكل أسهمت 2010و 2008 عامي

 املستهلكني عضب تعليقات أنّ  إالّ  املعيشة، تكاليف وختفيض التضخم مكافحة يف كمسامهة وارداته علنًا

 وعىل) رصينيامل املزارعني عىل تعتمد التي الزراعة وزارة فذمنا من أرخص ليست أسعاره أن إىل تشري

 تبيع( أيًضا الداخلية رةلوزا التابعة وتلك) العسكرية املنافذ أنَّ  ُتؤكد أخرى مصادر أنَّ  علاًم  ،(الواردات

 من أضعاف ربعةأ مبيعاته طاقة اجلهاز وّسع فقد ذلك، ومع.  املئة يف بعرشة السوق أسعار دون بأسعار

ء لخال  الواحدة املتنقلة ذهمناف إىل مضيًفا ،2016 عام يف للتصنيع العربية اهليئة من طعام شاحنة 250 رشا

 شعار حتت البيع نافذم يف يباع اجلهاز منتجات من والكثري.  املسلحة القوات جمندو فيها يعمل التي والستني

 اجلهاز أعلن ،2019 عام وبحلول. خرينآ جتزئة جتار خالل من البضائع بتسويق يقوم كام ،"ابتسم" اجلهاز

 . البالد نحاءأ مجيع يف( مدنياً ) ومقصًفا التجزئة لتجارة وفرًعا مركًزاجتاريًّا 98 يف موجود أنه

 حصته ُتغري األساسية الغذائية السلع استرياد يف الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز مشاركة أن يتضح

 اإلسمنت، حالة تأظهر وكام. أمهيتها ينفي ال املحيل إلنتاجا من حصته تواضع لكن. السوق يف اإلمجالية

 بضع غضون يف املئة يف 23 إىل الوطنية اإلنتاجية الطاقة من املئة يف 3 من القفز عىل قادًرا اجلهاز كان فقد

 اخلاضعة مةالضخ املرشوعات يف ملنتوجه بسوق وحيظى قوية سياسية بمكانة يتمتع أنه فحقيقة سنوات؛

 عىل هتيمن كانت لتيا اجلنسيات املتعددة أو اخلاصة املرصية الرشكات منافسة من مّكنته العسكرية لإلدارة

 أجل من يضاألرا منح عىل حكومية موافقة عىل اجلهاز حصول أيًضا االمتيازات هذه سّهلت.  القطاع

 الزيتون زراعةل فدان ألف 30 ذلك يف بام ،2018 عام يف جديدة وزراعية وصناعية جتارية مشاريع إقامة

 إدارة حتت يةالزراع الصوب إلنشاء فدان ألف 34 وحوايل( إسبان مستثمرين مع) سيوه يف الزيت وإنتاج

 .  2016 عام يف أسسها قد اجلهاز كان التي املحمية للزراعات الوطنية الرشكة
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 قيقحت يف أخرى عسكرية جهات حذو حذا الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز فإن نفسها، وباألمهية

. اإلنتاجية رفع من بدال املنافسني من العامة العقود انتزاع خالل من االقتصادي نشاطها يف هائلة زيادات

 رشكة مكان" رسفيس كوين" رشكة حلت فقد. اخلاص القطاع من رشكات هم اخلارسين بعض وكان

 التذاكر بأسعار يادةز فرض من الرغم عىل القاهرة، يف األنفاق مرتو حمطات يف األمن توفري يف" إِس 4 ِجي"

 احلكومية اتاهليئ من جاءت اجلديدة اجلهاز عقود من كبرية غالبية لكن.  املئة يف 15 إىل 10 تفوق

 اللواء حرص مثاًل، ،2015 ديسمرب/األول كانون ففي. أخرى عسكرية هيئات من أو العامة، واملؤسسات

 العامل خلدمة بيع فذمنا سيفتح اجلهاز بأن الدفاع، زارةو يف الكربى املشاريع إدارة مدير حممد، سامل كرم

 إلقامة اجلهاز مع فيومال حمافظ تعاقد بأسابيع، ذلك وبعد.  اجلديدة اإلسامعيلية مدينة ببناء يقومون الذين

 للزيوت، ةومعرص للملح، وأحواض واخلرضوات، الفواكه ملعاجلة ومصنع والدواجن، اللحوم بيع منافذ

 لبناء 2019 يف خطط إذّ  املقاربة، هذه اجلهاز واصل وقد.  املنطقة يف الغذائي اإلنتاج ريعمشا من وغريها

 ملنتجات نجديدي مصنعني وإقامة املحلية، واألسواق احلكومية املدارس تزويد بقصد للبسكويت مصنع

 تنشئها التي ويةالصحرا  املدن يف" ابتسم" اجلديدة ماركت السوبر حمالت وفتح مواشيه، وتوسيع األلبان،

نية املجتمعات هيئة  (. الحًقا مناقشتها جتري) اجلديدة العمرا

 

 ومدير أراضٍ  ووكيل كمقاول اجليش

لت  أكرب رشحية نم جزًءا 2013 عام منذ الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز إىل أعطيت التي العقود شكَّ

 إدارات إىل منها األسد نصيب ذهب حيث العسكرية، للهيئات املمنوحة العامة األشغال عقود من بكثري

 القوات من ضباط إىل املايض القرن مخسينيات يف جلأ قد النارص، عبد كان. الدفاع وزارة إدارات من أخرى

 األشغال إلطالق امللكي النظام ظل يف تشّكلت التي املدنية اخلدمة عىل السيطرة ضامن أجل من املسلحة،

 عبد املسلحة للقوات العام والقائد الدفاع وزير مع خصومته لكن األرايض، كاستصالح الكبرية العامة

 االقتصادية راتهمباد لتنفيذ أساسية مؤسساتية كأداة العسكرية املؤسسة استخدام عن رصفته عامر احلكيم

نة األرايض، أصاًلح أّي  الرئيسية،  . والتأميم ،املرصيني غري من باملقيمني اخلاصة الرشكات وَمرْصَ
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 يف ؤسسةامل به قامت الذي الرسمي العسكري االقتصادي للدور الرئيسة املعامل رتظه وبالتايل،

 1974 عام يف تالسادا بدأه الذي املحدود االقتصادي التحرر أّي، فقط، االنفتاح سياسية إطالق أعقاب

ئيل مع السالم معاهدة وعقب املبارش، األجنبي االستثامر تشجيع أجل من  وقد. 1979 عام يف إرسا

 بعد إلعامرا إعادة وتولت اخلارجية، املساعدات من كبرية جديدة تدفقات من الدفاع وزارة تفادتاس

 وقد. لدولةا أرايض أصناف بعض استخدام يف قول هلا وأصبح السويس، قناة حمور يف مرص مدن يف احلرب

 هبا تقوم التي خرىألا التحتية والبنية العامة األشغال مشاريع يف التنوع وزادت الريعية أنشطتها وّسعت

 التطورات ذهه وضعت. العامة العقود يف كوسيط إضافيًّا دوًرا واكتسبت التاليني، العقدين مدى عىل

 ألشغالا مرشوعات أكرب من لبعضٍ  مديرة لتصبح 2013 عام منذ امللحوظ الوزارة الرتقاء األساس

 .مرص تاريخ يف العامة

 

 التشغييل املال رأس

 اخلدمة طرشو يف الطفيفة التحسينات متويل يف بدايةً  الدخل توليد من فاعالد وزارة غرض متثل

 فعىل. أخرى أمور نيب من واملكافآت، والرتفيه الغذائية املواد تشمل والتي املسلحة، القوات يف للعاملني

 مقابل) وسطةاملت لطبقةا من زبائن أمام واخلدمية الرتفيهية مرافقها فتح إىل أيًضا الوزارة عمدت السنني، مر

 بحلول 574 هاعدد بلغ) الضباط عىل األرباح توزيع مع ،(كبري حد إىل اخلاص القطاع مع تنافسية رسوم

 قامت حيث العامة، التحتية البنية يف أيًضا أسهمت الدفاع وزارة أن إال(.  رسمي إلحصاء وفًقا 2015 عام

 احلكومة بخطة لةاملشمو اجلديدة اهلاتفية اخلطوط من املئة يف 40 من أكثر بمد املسلحة القوات إدارات

 القاهرة يف علوية وممرات جسورو وجمارٍ  كهرباء خطوط وبناء ،1986-1982 للفرتة للتنمية اخلمسية

 مطار طريق فيها بام بارزة أخرى عامة مرافق إنجاز يف الفضل الحقة، سنوات يف إليها ُنسب.  أخرى ومدن

 . اجلالء ومّسح ،عايدة أوبرا  ودار الدويل، القاهرة

 التي األجنبية، العسكرية املساعدات يف اهلامة الزيادة بفضل كبرية دفعة الدفاع وزارة مالية تلقت وقد

 عسكرية مساعدة تلقت فقد. الغربية إىل السوفييتية القتالية املعدات من التحويل تكلفة معظم عوضت

 بقيمة سنوات مخس مدته برنامج من جزء يوه ،1980-1978 الفرتة يف دوالر مليار 1,5 بقيمة مبدئية
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ء دوالر مليارات 4-2 بقيمة ائتامن وخطوط دوالر، مليارات 3  من احلد لوكالة ووفًقا.  أسلحة لرشا

 1987و 1983 عامي بني ما مرص إىل األسلحة نقل عمليات قيمة بلغت األمريكية، السالح ونزع التسلح

 سنوات عرش ملدة التأجيل أدى فقد. مهامًّ  دوًرا أيًضا الديون من اإلعفاء ولعب.  دوالر مليارات 7,8 نحو

 االحتاد إىل دوالر مليارات أربعة بقيمة عسكرية ديون تسديد عىل 1977 عام يف السادات فرضه الذي

 تلقيها من الرغم عىل التعليق، مرص جددت ثم. 1987 عام حتى الدفاع وزارة إراحة إىل السوفييتي

 النهاية يف قامت أهنا إال ،1987و 1983 عامي بني إضافية دوالر مليون 340 متهاقي سوفييتية مساعدات

 . 1994 عام يف لروسيا واملدنية العسكرية ديوهنا مجيع بتسوية

 املال سرأ لتسديد سنويًّا دوالر مليون 600 مرص العسكرية األمريكية املساعدة كلفت بداية،

ئد،  بعد منَح إىل امساعداهت بتحويل املتحدة الواليات قامت دماعن مماثل إعفاء عىل حصلت لكنها والفوا

 ،1990 عام يف العسكرية الديون من مليارات 7,1 بخصم املتحدة الواليات قامت ذلك، إىل.  1984 عام

 البحرية قامت كام.  الكويت يف العراق ضد املتحدة الواليات قادته الذي التدخل مرص لتأييد مكافأةً 

 لقناة العابرة يةالعسكر السفن مجيع تدفعها أن يتوجب التي املعتادة الرسوم تفوق سومر بدفع األمريكية

 .احلارض الوقت وحتى الفرتة تلك طوال وذلك السويس،

زاة ويف  العسكرية غري الغربية املساعدات من أمريكي دوالر مليار 17 قيمته بلغت جزء ذهب ذلك، موا

 ذلك يف بام الكبرية، الرأساملية تيةالتح البنية مشاريع إىل 1980-1974 الفرتة يف مرص عىل تدفقت التي

 املعروف ومن.  لدفاعا وزارة بقيادة أخرى وأماكن السويس قناة منطقة يف التحتية والبنى املدن إعامر إعادة

 يف ارجيةاخل املساعدات باستخدام األرايض استصالح مثل أخرى تنموية مشاريع نفذت قد الوزارة أن

ا  يزال ال نمًطا خلق ما ة،الفرت تلك دا الوزارة استولدت كام. اليوم حتى مستمرًّ  تأجري طريق عن تإيرا

 البلد، إىل اإلسمنت أو الثقيلة اآلالت جتلب التي األجنبية الرشكات إىل البحرية املوانئ يف السفن مرايس

 . استخدامهاب السامح مقابل املوانئ يف املرافق مستوى برفع الرشكات مطالبة طريق عن أو

 بنحو يقدر ما عىل حصلت وقد. للترّصف قابل مال رأس إىل بحاجة تزال ال كانت الدفاع وزارة أن إال

 إيران، مع حربه خالل العراق إىل املسلحة القوات خمزونات من الذخائر بيع طريق عن دوالر مليون 500

 أسبوع قبل لذلك القانونية روفالظ السادات حرّض  وقد. أهم إيرادات مصدر وّفر العقارات سوق لكن
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 املسلحة للقوات األرايض مرشوعات جهاز إنشاء خالل من ،1981 أكتوبر/األول ترشين يف اغتياله من

 يف 20 إىل يصل ما إنفاق املقرر من وكان.  وعقاراهتا املسلحة القوات منشآت تأجري أو بيع سلطة ومنحه

ء عىل اجلهاز دخل من املئة  األثر كان فقد احلاجة هذه غطت األجنبية املساعدة أن بام ولكن األسلحة، رشا

 . الدفاع وزارة يف املال رأس تراكم تّسيع هو الرئييس

 واألكثر هماأل املصادر صفقات عىل وإطباقها األرايض ترخيص عىل الدفاع وزارة سيطرة وفرت وربام

 السويس ناةق امتداد عىل واسعة عسكرية مناطق لتطوير كان إذْ . للترصف قابلة أموال لرؤوس استدامة

ئيل، مع 1967 عام حرب أعقاب يف القاهرة، رشق ويف  من حتياًطاا الدفاع وزارة منح جانبي أثر   إرسا

 السابق يف متض كانت املدن، يف رئيسة عقارات بيع هنج فإن وكذلك. منها االستفادة يمكنها األرايض

لة بوأ إدارة ظل يف اسُتهّل  قد كان دنينيم مستثمرين إىل املسلحة، للقوات ثكنات أو منشآت  يف غزا

 ذلك يف املهمة العامة ةالتحتي البنية مشاريع من لالستفادة مهيأة الدفاع وزارة كانت بالتايل،. الثامنينيات

 إطالقه تم والذي الكربى للقاهرة الرئييس املخطط من كجزء بناؤه سيتم كان الذي الدائري الطريق. العقد

م 1981 عام يف  قامت قدف دورمان، مرص، يف املتخصص الباحث وّثق ما فبحسب ذلك، عىل مثال ُقد 

 املناطق حويللت خاص خمطط لدهيا كان حيث العاصمة، من الرشقي القوس عىل البناء بحظر الدفاع وزارة

 جرى ثوحي ،"(يدةاجلد القاهرة" الحًقا أصبح ما ذلك يف بام) كربى حرضية إنشائية مشاريع إىل العسكرية

 فإن بدوره.  والرشطة املسلحة القوات إسكان مشاريع ضمن احلرضية املخططات من الكثري إدماج الحًقا

 السامح مقابل والاألم الستخراج الدفاع لوزارة إضافية فرًصا أتاح قد الصحراوية املدن يف العمل تّسيع

(. املايض القرن نياتثامني يف جارًيا نكا املدن تلك من أربع عىل العمل أنّ  علام) الدولة أرايض باستخدام

 املسلحة تالقوا  ضباط شكلها التي التعاونيات مثل العسكرية، العالقات ذات اهليئات استفادت كام

 .يدةاجلد احلرضية املجتمعات هذه يف  حصصهم من أكثر عىل االستيالء خالل من واملتقاعدون،

 املسلحة القوات كانت" فقد شتاينربغ فلوريان رضياحل املجال يف الباحث أّكد وكام. دائم نمط تّولد

]...[  األرايض هذه أن إىل كبري حد إىل ذلك ويرجع سيطرهتا، حتت الواقعة األرايض عن التخيل يف مرتددة

 األملانية الوكالةَ  الدفاع وزارة ممانعةُ  دفعت وقد".   املضاربة بفضل مرتفعة مكاسب حتقق أن املتوقع من

 يالحظ كام الثامنينيات، منتصف يف للمشاريع التمويل سحب إىل الدويل والبنك (GTZ) الدويل للتعاون

 بكثري فاقت املدنيني املستخدمني إىل املستقبلية التجارية املبيعات من املحتملة املكاسب أن إال دورمان،
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 وحدها لسويسا قناة منطقة يف العسكرية العقارات مبيعات فإن التقديرات، ألحد ووفًقا. اخلسارة هذه

(.  الرسمي الرصف بسعر دوالر مليون 295 عندها يوازي كان ما) 1994 عام بحلول جنيه مليار بلغت

 جتارية الستخدامات ،(القاهرة) نرص مدينة يف تشغلها كانت أرض بيع أو بتأجري الدفاع وزارة قامت كام

 سابًقا عنها تنازلت قد كانت التي اتالعقار األحيان بعض يف الدفاع وزارة استعادت املقابل، يف. وسكنية

 املباين إقامة أجل من العباسية، يف الرئيس، املرصي النفسية الصحة مستشفى أرض مثل رئيسة، مواقع يف

 املبيعات، رضيبة من وهيئاهتا فروعها ومجيع الدفاع وزارة إعفاء ساعد كام.  اخلاص الستخدامها اجلديدة

 .لدهيا املال رأس تراكم عىل 1991 لعام 11 رقم القانون بموجب

 

 الصحراوية واملدن األرايض استصالح": اجلوفاء املشاريع"

م  مصدًرا ديدةاجل الصحراوية املدن عرشات وبناء األرايض استصالح يف املسلحة القوات انخراط قدَّ

 دولةال ساءرؤ رأى اجلمهورية، تأسيس فمنذ. العقود مدى عىل الدفاع لوزارة األموال لرؤوس مهامًّ 

 من املئة يف 95 يعيش حيث والدلتا، النيل وادي خارج" األفقي التوسع" أن املسؤولني وكبار املتعاقبون

 رايضاأل فقدان عن والتعويض االكتظاظ لتخفيض رضوري مرص، أرايض من املئة يف 5 عىل السكان

ًرا،وتك ًرامرا  السييس، إىل نارص من الرؤساء، أعلن وقد. العمراين التوسع بسبب الزراعية  مشاريع عن را

 مليون 20 إنتقال وتأمني ،(هكتار مليون 2,5) فدان ماليني ستة من أكثر استعادة إىل هتدف كبرية ختليدية

 مالية نفقات لبتتط املساعي هذه فإن احلال، وبطبيعة.  جديدة ومدينة بلدة 50 حوايل إىل أكثر أو شخص

 جعلها ما األهداف، مستوى إىل تْرَق  مل املشاريع هذه أن إال اخلزينة، استنزاف من الرغم عىل ولكن ضخمة،

 .املردود قليلة الكلفة، ضخمة اجلوفاء، املشاريع عىل نموذًجا

 

 تزدهر؟ الصحراء جعل

 تنفيذ جّراء هامة إيرادات تستمد زالت وما األوىل، الّلحظة منذ رئيًسا دوًرا العسكرية املؤسسة لعبت

 املرتبطة التحتية بالبنى كاملة مدن وبناء الزراعية لألغراض الصحراوية ايضاألر حتويل خمططات إدارة أو
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ء املسلحة القوات مهنديس أحد عينوا  األحرار فالضباط الضحلة، إنجازاهتا رغم هبا،  فني تقييم إلجرا

 عام يف بالعرش اإلطاحة من وجيزة فرتة بعد التحرير حمافظة يف الرئييس األرايض استصالح ملرشوع

 عام يف العمل عن املسؤولة التحرير حمافظة هيئة لرئاسة املسلحة القوات يف ضابط تعيني وتم. 1952

 لكن.  1965 عام يف الرئيسة األرايض استصالح مشاريع مجيع عن املسؤولية آخر ضابط وتوىل ،1961

 ،امللوحة ارتفاع أو املياه ترصيف ضعف أو الرتبة حتليل ضعف بسبب مكبلة كانت اجلهود هذه

 وال عام، بوجه للغاية عالية وتكاليف للقنوات، السليمة غري والصيانة الري، مياه من املفرط واالستهالك

 عن أثمر قد املستصلحة األرايض ثلث سوى يكن مل ،1970 عام وبحلول.  قائمة املشكالت هذه تزال

 املرصية احلكومة عادتأ عندما تقديمه عن وردعهم الغربيني املانحني من الدعم وقف إىل أدى ما يشء

 ذلك، رغم ُقدًما املسلحة القوات مضت وقد،.  1977 ضعام يف النوبارية يف االستصالح مرشوع إطالق

 . والتملح باملياه الرتبة تشبع من أخرى مرة عانى املرشوع أنّ  إال

 الحمص جمموعة نمو" يعكس املخططات هذه يف املستمر االستثامر أن سربينغبورغ روبرت حلظ

 فرصة"وفر ذاوه". األرايض الستصالح البريوقراطي اجلهاز يف سابقني عسكريني لضباط قوية ؤّسساتيةم

 العام طاعوالق املدنية اخلدمة فروع كانت حيث ،"بعده وما النارص عبد حقبة خالل" حقيقية ذهبية

 واملؤسسة حرير،لتا حمافظة هيئة ذلك يف بام املستصَلحة، تلك واستخدام األرايض استصالح عن املسؤولة

 وهم... الضباط من وافر بعدد مملوءة األرايض، الستصالح العامة واملؤسسة الصحراوية، للتنمية العامة

يدة كميات الستصالح احلكومة عىل بالضغط فقط مهتمني يكونوا  مل  باالحتفاظ ولكن األرايض، من متزا

 لوزارة لتابعةا العام القطاع وهيئات حاالستصال رشكات معظم عىل كان إذْ  األرض، عىل الدولة بسيطرة

 ".  املحراث حتت تصبح إن ما األرض زراعة مسؤولية أيًضا األرايض استصالح

 ،"كريةعس محلة" كأهنا املهمة تناولوا  القوات ضباط أن منفصل بشكل ُووتربري جون الحظ وقد

 ". أراضٍ  الحواستص[ العايل] السد فقط وإنام زراعية، اسرتاتيجية هناك تكن مل" حيث

 لقد. صحيحة تبقى فإهنا ،1983و 1979 عامي يف كتبت وُوتربوري سربينغبورغ مالحظات أن مع

 للتنمية األمريكية الوكالة متويل ُعّلق كام) 1980 عام يف الرئيسة األرايض استصالح عمليات تعليق جرى

( الزراعية للتنمية الدويل صندوقال من املقدم الدعم جانب إىل) 1990 عام بعد استؤنفت لكنها ،(الدولية
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 يف الرئيسة الزراعية األرايض وفقدان العمراين التوسع من املزيد دفع الذي اهلائل السكاين النمو بسبب

 عام يف الكبري العوينات رشق مرشوع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز توىل وقد. والدلتا النيل وادي

 عام يف أصاًل  وضعها جرى) بكثري أكرب خطة إحياء إعادةب احلكومة قامت بسنة، ذلك بعد ولكن ،1998

 جديدة، مدن ست وبناء الصحراوية، األرايض لزراعة كبريين ملرشوعني( الرف عىل وضعت ثم 1985

 مرص جنوب) الغريب اجلنوب تنمية مرشوعا سعى املشاريع، هذه ومن.  احلرة للتجارة مناطق أربع وتطوير

 استصالح إىل التوايل، عىل" سالم"و" توشكى" باسم املعروفان سيناء، لشام وتنمية( اجلديد الوادي أو

 ماليني 3 بني ما توطني وإعادة عمل، فرصة ماليني 3,6 وخلق ،(هكتار ألف 588) فدان مليون 1,44

 من أكثر عىل البلد سكان توزيع اهلدف كان املطاف، هناية يف. سنة ثالثني مدى عىل مرصي ماليني 6,3و

 بنسية اإلمجالية للزراعة الصاحلة املساحة زيادة يف واملساعدة املئة يف 5 بنسبة مقارنة أراضيه من ئةامل يف 20

 . 2017 عام بحلول املئة يف 44

 القوات ىلإ ُأوكلت فيهام واحلفر اجلديدْين للمرشوعني التخطيط مسؤولية أن هي احلاسمة النقطة

 املائية املوارد إىل السالم مرشوع افتقرت إذْ  توقفا، املرشوعني لكن. احلريب اإلنتاج ووزارة املسلحة

 املياه رفع حمطات ةتارك سيناء، شامل مستثمري مجعية لرئيس وفًقا ،"مليارات" قدرها بتكلفة متاًما وفشلت

 بحلول فعليًّا كىتوش تعليق تم كام االستخدام، عدم بسبب متداعية رفح يف بالفعل بناؤها تم التي وضخها

 ذلك، جانب إىل.  اإلدارة فعالية عدم ونفس التخطيط سوء بسبب األلفية هذه من األول قدالع منتصف

 قابلة كونت أن العمل بداية يف قّدرت احلكومة كانت فدان مليوين 2.8 أصل من فقط املئة يف 3 فإن

 تكّون والباقي انية،الث الدرجة من املئة يف 20و األوىل، الدرجة من كانت كله، البلد صعيد عىل لالستصالح

نية أن إال.  نفًعا أقل ومقحلة خشنة رملية تربة من  اعتامدات ختصيص احلني ذلك منذ واصلت الدولة ميزا

 استصالح جهود من الرغم وعىل. أصغر الستصالح آخر مرشوع 12 يقارب وملا املرشوعني هلذين سنوية

 أن إال ،الواحات من بعدد نارص بحرية لربط قناة إنشاء بعد وحتى ونصف، عقود ستة استمرت أراضٍ 

 . 2018و 1947 عامي بني فقط املئة يف 15 بنحو زادت مرص يف املزروعة املساحة

 التعمري ملرشوعات العامة اهليئة كانت. العامة للخزينة كبرية خسائر عن اجلوفاء املشاريع هذه أسفرت

 23.5 بمبلغ للدولة، اململوك القومي االستثامر بنك الرئييس، املصلحة لصاحب مدينة الزراعية والتنمية

ء لرئيسها ووفًقا.  2011 عام بحلول( دوالر مليارات 3.59) مرصي جنيه مليار  فإن أمني، جمدي اللوا
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 والعام اخلاص القطاع رشكات من العديد قبل من املستحقات من جنيه مليار 15 مبلغ تكبدت نفسها اهليئة

 أعضاؤها كان التي األرايض الستصالح التعاونية عرايب أمحد رشكة بينها من.  2013 عام من اعتباًرا

 بقيت األثناء هذه ويف زراعي؛ عمل بأي قامت أهنا عنها يعرف ومل املسلحة القوات متقاعدي من أساًسا

نية املجتمعات هيئة شيدهتا التي الصحراوية القرى عرشات  ويف.  الغالب يف مأهولة غري اجلديدة العمرا

 تدين العام للقطاع التابعة األرايض الستصالح القابضة الرشكة عن املتفرعة الرشكات كانت ،2014 عام

ئب ملصلحة جنيه مليارات 4.8 بمبلغ  . الدائنني من وغريها التأمني ورشكات واملصارف الرضا

 جعل عن السييس الباهظة والتكاليف هبا املشكوك األرايض ونوعية اإلخفاقات هذه تردع ومل

 أبريل/نيسان ففي. اسةللرئ االنتخابية محلته يف أعلنها التي االقتصادية الطريق خارطة يف نًارك االستصالح

 هذا رفع وقد.  فقط عامني غضون يف( هكتار ألف 630) فدان مليون جمموعه ما باستصالح وعد ،2014

 أربعة يبلغ ذيلا اهلدف من األوىل املرحلة جمرد هي هذه أن وأعلن فدان، مليون ونصف مليون إىل الرقم

 أهدافه من املئة يف 10 سوى حيقق مل املرشوع أن رغم توشكى مرشوع إحياء السييس أعاد كام. فدان ماليني

 مليار 1,76) هجني مليارات 6 أي املرشوع، لتكلفة األصيل التقدير أن ُيعتقد وكان.  2012 عام بحلول

 احلصول صعبي كاملعتاد، أنه، مع ،2015 معا بحلول دوالر مليار 70 إىل وصل قد( 1999 عام يف دوالر

 .  مصداقية ذات بيانات وعىل هبا موثوق حسابات عىل

 املستثمرين الستعادة املبذولة اجلهود مع الضخمة األرايض استصالح خمططات إحياء تواكب وقد

د من العديد استأجر أن سبق وكان. مرص إىل اخلليجيني  ايضاألر من كبرية مساحات والرشكات األفرا

 حّولوا  أهنم أساس عىل 2011 ثورة بعد قانونية حتديات واجهوا  لكنهم مبارك، عهد يف للزراعة املخصصة

" العمالقة املزارع" عن اإلعالن مثاًل، جرى، وقد. العقارية األغراض إىل الزراعة من استخدامها وجهة

 يف الشيخ رشم يف عقد ذيال املستوى رفيع" املرصي االقتصاد وتنمية دعم" مؤمتر أثناء توشكى يف

 دوالر مليار الوزراء جملس خصص حيث اإلضافية، االستثامرات تدفق واستمر.  2016 مارس/آذار

 سبيل عىل ،2018 يناير/الثاين كانون يف الغربية املنيا يف للسكر مصنع وإنشاء فدان ألف 181 الستصالح

 يشء أي تربير يمكن" أنه يف احلارض، يف مفيدة 1983 عام يف الساخرة ووتربري مالحظة تبقى.  املثال

 يف حموري بدور الدفاع وزارة اضطلعت متوقًعا، كان وكام" اإلنتاج وزيادة الغذائي األمن باعتبارات تقريًبا

 فدان ألف 500 الستصالح املبارش باألمر حكوميًّا عقًدا تلقت ،2014 عام ففي. املتنوعة املخططات هذه
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 مليار 1,3 بمبلغ املتحدة العربية اإلمارات تعهدت حيث اجلديد، الوادي يف ةوالفرافر باريس منطقتي يف

ر التي العاملة تكاليف ولتخفيض. للتمويل دوالر  استصالح تكلفة من أكثر أو نصف متثل أهنا عموما يقدَّ

 قام نفسه، الوقت ويف.  املحليني واملزارعني املجندين الستخدام املسلحة القوات خططت األرايض،

.  نموذجيتني قريتني وبناء فدان آالف 10 الستصالح جتريبي بمرشوع الوطنية اخلدمة مرشوعات هازج

 والرشكة الزراعية والتنمية التعمري ملشاريع العامة اهليئة مع احلني ذلك منذ الدفاع وزارة عملت وقد

 الريف تنمية رشكة ومع املسلحة، القوات من متقاعدون يرأسها وكالمها األرايض، الستصالح القابضة

 عن السييس أعرب وحني.  2017 عام أواخر يف احلكومة شكلتها جديدة قابضة رشكة وهي املرصي،

 سيطلب أنه من حذر العام، نفس من مايو/أيار شهر يف فدان املليون مرشوع تنفيذ وترية عن رضاه عدم

 . عةالزرا يف املستخدمة غري األرايض استعادة والرشطة املسلحة القوات من

 

 عقيم رأسامل صحراوية، مدن

 وثامنية جديدة مدينة 48 لبناء ضخم مرشوع من جزًءا فدان املليون الستصالح السييس مرشوع كان

 من طويلة سلسلة يف األحدث هو هذا كان.  دوالر مليار 140 بنحو ُقّدرت إمجالية بكلفة مطارات،

 فائض لنقل التخطيط بدأ عندما قبلها، أو ينالعرش القرن ستينيات بداية منذ ُأطلقت التي املخططات

 استأنف.  جماورة صحراوية مناطق يف الغرض هلذا بناؤها سيتم هبا متصلة مدن أربع إىل القاهرة من السكان

نية املجتمعات هيئة وأنشأ ،1974 عام يف اجلهد هذا السادات .  ذلك لتحقيق 1979 عام يف اجلديدة العمرا

ئم ولكن متناسقة، غري اهليئة عن لصادرةا الرسمية البيانات إنَّ   2004و 1997 عامي يف نرشهتا التي القوا

 لكن.  نسمة ماليني 6,8-6,7 سكاهنا عدد يبلغ جديدة وبلدة مدينة 44-41 بناء إىل هتدف أهنا أظهرت

 العامة للتعبئة املركزي اجلهاز نرشها التي األرقام استخدم سيمز، ديفيد احلرضي، التخطيط حمّلل

 ألًفا 783 سكاهنا جمموع بلغ 2006 عام حتى بناؤها تم التي 23الـ والبلدات املدن أن إلظهار اإلحصاءو

نية املجتمعات هيئة زعمت.  مليوًنا 20,6 البالغ احتسبه الذي الرسمي اهلدف من بداًل  فقط  أهنا العمرا

 املفرتض من كان أنه يه احلقيقة ولكن ،2011 عام بحلول ماليني مخسة سكان بعدد مدينة 27 أنجزت

.  الصحراوية املدن فشل مدى عىل يدل ما نسمة، ماليني وستة أربعة بني جيذب أن وحده توشكى ملرشوع
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 مدن مخس بناء من االنتهاء بعد ،2022 عام يف مليوًنا 22 السكان عدد بلوغ تتوقع أهنا أيًضا اهليئة وأكدت

 السكان عدد من مطلًقا االقرتاب يف أخفقت" أهنا ًداجمد الحظوا  احلرضية التنمية خرباء ولكن إضافية،

 . 2019 عام حلول حتى" املتوقع

 قرّص  التي ،الصحراوية التنمية أهداف من واحد هدف حتقيق يتم مل أنه 2017 عام يف سيمز واستخلص

 شاريعم تبقى القاهرة، حول وخصوًصا" اجلديدة املدن مجيع يف أنه أضاف.  عدة بأضعاف معظمها

 عائدات، دون من – لسنوات مستغلة غري أو شاغرة أو متوقفة(... واخلاصة العامة) والعقارات كاناإلس

 مثل األول جليلا من اجلديدة املجتمعات بعض امتأل لقد". معدومة أو ضئيلة استخدامية بقيمة تدوير، أو

 عىل ُبنيت لثانيةا أن حني يف املسلحة، القوات ضباط مساكن تستضيف األوىل) اجلديدة والقاهرة أكتوبر 6

صة أرض  اجلديدة صمةالعا مرشوع نحو العقاري التطور تركيز لتحّول استجابة( الدفاع وزارة من مرخَّ

 عام، شكلب . املستهدفني السكان ربع سوى املدن تلك تستقطب مل سابًقا لكن ،2015 عام منذ القريب

 الزيادة مجايلإ من املئة يف 3,8 سوى يمثل ال اجلديدة املدن مجيع سكان عدد فإن سيمز، للباحث وفًقا

 . الشديد الزحام عكس لبدء الالزم املعدل ثلث يقارب ما أو مرص، يف السكانية

 اجلهاز قّدر ،2016 عام ففي. واسع نطاق عىل" عقيم" مال رأس االقتصاد علامء يسميه ما هي النتيجة

 من املفقود والدخل اإلدارة وسوء الفساد تيجةن مرص تتكبدها التي اخلسائر إمجايل للمحاسبات املركزي

نية املجتمعات  اخلفض من سنوات ست فرتة يشمل وهذا) مرصي جنيه مليار 880 بمبلغ اجلديدة العمرا

 من املستخدمة املنهجية عانت(.  بالدوالر املعادلة القيمة ختمني يصعب وبالتايل العملة، قيمة يف املتكرر

. حادة بنسبة املنشور املبلغ من التقليل تم لو حتى كبرية مشكالت وجود إىل النتائج تشري ذلك مع شوائب،

 يف عقود ستة من ألكثر القوية املؤسساتية الفاعلة واجلهات املرصية اجلمهورية رؤساء استمر ذلك، ومع

ئح" أن هو األسباب أحد. الصحراوية املناطق يف املدن وبناء األرايض استصالح  اآلن متتلك واسعة رشا

 من واملاليني املستثمرين وصغار احلكومة موظفو أيًضا بل فحسب، الرشكات نخبة وليس مهمة، مصالح

 تواصل" رشكة نظمته الذي" املرصية العقارات" معرض فإن ذلك، لتأكيد وكام".  اخلليج يف العاملني

 أمنية رشكة ابدوره هي التي إنرتناشونال غروب فالكون لرشكة تابعة رشكة وهي ،"العامة للعالقات

 املغرتبني جلذب 2019-2017 الفرتة يف مّرات ثالث أقيم قد احلربية، باملخابرات وثيقة صلة عىل خاصة

 . املتحدة واململكة املتحدة العربية اإلمارات يف املرصيني
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 قبل ربينغبورغس أشار ما حسب أمهية، اجلوفاء الضخمة باملشاريع املرتبطة العسكرية املصالح تقل ال

 وبورسعيد سكندريةاإل يف نجاًحا األكثر اجلديدة الصناعية املناطق متركزت املثال، سبيل عىل. عقود ةعد

 وعقود ةاملتداخل االستثامرات من العديد أصاًل  العسكري االقتصاد لدى كان حيث واإلسامعيلية،

 جتمعات لتكون اويرهتط جرى والدلتا النيل وادي خارج تكون أن هلا ُخطط التي واملدن. العامة األشغال

 حملل   الحظ كام مة،القائ احلديد السكك أو العام النقل وسائل يف كثرًيا  التفكري جيري أن دون من منفردة

 االقتصادية للهيئات فرًصا وّفر ذلك لكن.  2016 عام يف املرصية األمريكية التجارة غرفة يف يعمل

 ملناطقا هذه يف األخرى الرئيسة واملدن القاهرة تربط طرق لبناء ضخمة عقود لتنفيذ العسكرية

 غرض أي ختدم نأ دون املسلحة، القوات تديرها التي األرايض استصالح مواقع ذلك يف بام االستثامرية،

 أو القائمة ديدةاجل للمدن اجلغرايف التوزيع عن امللحوظ األمر فإن االستثناءات، هذه عدا ما ويف. آخر

 بينام الصحراوية، قاملناط يف حقيقة تقع فقط منها إثنتان أو واحدة أنَ  وه 2052 عام حتى إنشاؤها املزمع

 مالذ أهنا عىل قديمهات يتم ساحلية مدن ست حوايل عدا ما الدلتا، يف أو النيل وادي أطراف عىل الغالبية تقع

 .لألثرياء مجيل

 الدفاع وزارة فيهام طتنش قطاعان ومها النفايات، ومعاجلة باملياه اإلمداد عىل نفسه اليشء وينطبق

 الصحراوية دنوامل األرايض استصالح مشاريع فمعظم.  هلام التابعة والرشكات احلريب اإلنتاج ووزارة

 اجلوفية، ملياها أحواض من استخالصها عىل أو الكيلومرتات مئات عرب القنوات يف املياه نقل عىل يعتمد

 من املكعبة متاراأل من املليارات رفع عىل توشكى مرشوع اعتمد. للتجديد قابلة غري هامة حصة فيها بام

 من املياه نقل عىل يناءس شامل يف السالم مرشوع اعتمد فيام مثاًل، كيلومرًتا  240 طوهلا قناة يف نارص بحرية

 يف  88.5 يأخذ نفدا للمليون السييس مرشوع فإن املقابل، يف.  السويس قناة حتت أنفاق عرب النيل وادي

 ،2015 عام ويف  .النيل هنر من فقط املئة يف  11.5و األرض حتت مصادر من املائية ياجاتهاحت من املئة

 يف بئر آالف مخسة من أكثر حلفر( دوالر مليون 692) مرصي جنيه مليارات ستة احلكومة خصصت

 معظم لحةاملس لقواتا يف اهلندسية اهليئة نفذت وقد اجلوفية، املياه طبقات من لالستفادة الغربية الصحراء

 سبعة تسقي سوف لتيا املعجزة" تعبري الوطنية اإلعالم وسائل عليه أطلقت ما يف أدارهتا، أو األعامل، هذه

 ". فدان ماليني

 



105 
 

 مثل نائية مناطق أو توشكى مثل مرتفعة مواقع إىل املياه لضخ العالية التكلفة يف إضافية مشكلة تكمن

 جانب ىلإ دوالر، مليون 436 إىل 2005 عام يف الغرض هلذا ضخ حمطة بناء تكلفة وصلت فقد. سيناء

 لوقود،ا ثمن بإضافة .وفروعها الرئيسة احلمل قناة حلفر مرصي جنيه مليارات 4,5 البالغة املتوقعة التكلفة

 العمل سييسال إطالق إعادة فإن ذلك، مع.  فدان لكل جنيه 11100 إىل وحده املاء إيصال كلفة وصلت

 مصنع ثلم العسكرية للرشكات جديدة دفع قوة أعطت فدان للمليون خمططه من ءكجز توشكى مرشوع يف

 واستورد 2016 امع يف توشكى ملرشوع املياه مضخات بصنع قام الذي للتصنيع العربية للهيئة التابع قادر

 لدائرة ابقس مدير أشار وكام.  ذلك من سنة بعد جنيه مليون 500 حوايل تبلغ بتكلفة أخرى ري معدات

 غطاء لنمو يكفي امب الرتبة نوعية حتسني يستغرق قد التكاليف، تكبد بعد حتى فإنه الدويل، البنك يف رصم

 . أكثر أو سنوات مخس بسيط عشبي

 

 والتضافر التنوع

زاة  اتساًعا تزدادُ  ةمروح عاتقها عىل الدفاع وزارة أخذت املياه، ونقل األرايض استصالح خمططات بموا

. املايض القرن اتتسعيني أواخر أو منتصف منذ احلكومة من املمولة واإلدارة إلنشاءا مشاريع من وتنوًعا

 تضافر إىل كذلك ةالوزار سعت السوق، إىل والنفاذ العملية واخلربة املال رأس جتمع كبرية رشكة أي ومثل

 واملياه بريةالك واملرشوعات األشغال وإدارات اهلندسية اهليئة فقامت. املختلفة وأنشطتها أذرعتها

 املياه، عاجلةم أو الصحي الرصف ومرافق واجلسور، الّسيعة الطرق ببناء املسلحة القوات يف واملساحة

ئيات احلرضية الفقرية األحياء تنمية التزمت كام. االجتامعي واإلسكان  وقامت عليها، فتأرش أو والعشوا

 الرتفيهية املراكزو والعيادات، واملدارس واملجازر، واملخابز الرياضية، املالعب مثل) أخرى عامة بأشغال

 وقنوات النيل رهن عىل املرخصة غري التعديات وأزالت ،(القضاء كُدور احلكومية واملرافق واالجتامعية،

 واملدن يضاألرا استصالح مرشوعات حول السيام الصحراوية، األرايض وعىل الرتع، أو الفرعية الري

 .اجلديدة

 بأهنا كاجلسور، تنجزها التي التحتية البنى فخر بكل الدفاع وزارة فتوص احلاالت، من العديد يف

ل كان مجيعها، يكن مل إن معظمها، أن حني يف املرصي، للشعب املسلحة القوات" هدايا"  من الواقع يف يموَّ
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 تنفذها تكان التي املشاريع تنفيذ أجل من عقوًدا الدفاع وزارة متنح فعليًّا كانت فاحلكومة.  العامة األموال

 ذلك، إىل(. والبلديات والقومية العامة اهليئات واإلسكان، العامة األشغال وزارات) املدنية اهليئات عادةً 

 التي الناجحة التجارية املشاريع بأن االدعاء عن تتورع مل املسلحة للقوات التابعة اإلعالم وسائل فإن

 . إنجازها من أيًضا هي العسكرية املؤسسة ديرهات التي االستثامر مناطق يف اخلاص القطاع رشكات تنفذها

 أقلها ليس يًضا،أ التجارية الدفاع وزارة مصالح ختدم الضخمة العامة األشغال مشاريع كانت ما كثرًيا 

 إىل حديٍث  يف ههويت ُتذكر مل عسكري مصدر أكد املثال، سبيل عىل. والتجارة األغذية إنتاج جمايلّ  يف

 يف املسلحة لقواتا أقامتها التي املرايس من العديد أنه زعم ما أمهية عىل ،2015 عام أوائل يف مراسلني

" الشاملة التنمية" بتحقيق ذلك ربط أنه ومع.  والسودان مرص بني التجاري والتبادل السياحة لتحفيز النيل

 جتارة وهي دان،السو من األخرى الزراعية واملنتجات املاشية استرياد أيًضا سّهل ذلك أن إال للبالد،

 اخلدمة تمرشوعا وجهاز املسلحة، القوات وإدارات الدفاع وزارة هيئات بثقلها فيها تشرتك مربحة

 الرشكات مع ذلك متالز األخرى، التجارية األنشطة أو العامة األشغال عقود مع احلال هو وكام.  الوطنية

 أيًضا تستورد التي باجلملة، ارةللتج املرصية الرشكة مثل املسلحة القوات من متقاعدون يرأسها التي

 . السودان من احلية واملاشية الطازجة اللحوم

 عىل االستحواذ خالل من التجاري للنشاط التحتية البنى بعض أقامت أنّ  الدفاع لوزارة سبق قد وكان

 يف للتصنيع العربية اهليئة إىل ُنقلت) سيامف احلديد السكك ورشكة ،(1995) للتغليف املتحدة الرشكة

 ،2014 عام بداية ويف(.  2007 النهري، النقل صنادل تصنّع التي) اإلسكندرية وترسانة ،(2004 عام

 اخلاصة أمواهلا من( دوالر مليون 930 حوايل) مرصي جنيه مليارات 7 مبلغ املسلحة القوات استثمرت

 وقد.  اجلديد ديالوا  يف األرايض استصالح مرشوعات خلدمة الّسيعة الصحراوية الواحات طرق ربط يف

 السخنة العني إىل املؤدي الّسيع الطريق بناء يف االنخراط إىل الدفاع بوزارة َحَدت قد مماثلة دوافع تكون

 االقتصادية للمشاريع حمورية نقطة أصبح خاصة بملكية بحري ميناء األصل يف وهو ،2004 عام يف

 احلني ذلك منذ النمط تكرار جرى. التحتية والبنية الصناعة يف األجنبي ولالستثامر الكربى العسكرية

 تستثمر حيث األمحر البحر شاطئ امتداد عىل أخرى مرة الغردقة، وميناء الدويل سوهاج مطار بتطوير

 نفسه اليشء وينطبق. اخلارجية التجارة عن فضاًل  والعقارات السياحة يف واسع بشكل العسكرية املؤسسة

 لتطوير التحتية البنية وتوفري األرايض استخدام وترخيص كندريةاإلس يف امللح أحواض تطوير عىل كذلك
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 جديدة رسيعة طرق إضافة مع ،2011 عام قبل ملرص الشاميل الساحل عىل الكربى السياحية املنتجعات

 . 2015 عام يف لربطها

لة الرئيسة التحتية البنية مشاريع عىل الرتكيز أن كام  قد األمحر حرالب منطقة يف العام القطاع من املموَّ

 طرق ناءب يف مشاركتها عىل هذا ويصدق. املسلحة للقوات االسرتاتيجي العسكري االنتشار يف أسهم

 حوايل منذ هنالك املستمر التمرد مكافحة عمليات يف يساعد ما سيناء، وشامل جنوب يف جديدة رسيعة

ئيلية دراسة وقالت. سنوات عرش  يناير/الثاين نكانو يف اتيجيةاالسرت للدراسات القدس معهد نرشها إرسا

 انتشار قدرة تعزز أيًضا أهنا الإ املدنية، التنمية إىل األول املقام يف اجلديدة التحتية البنية هتدف فيام إنه 2018

 ومستودعات ،املحّصنة واملدرجات املقاتلة للطائرات مهاجع زيادة خالل من املرصية املسلحة القوات

نة ميةاملح العتاد وخمازن الوقود  . سيناء ويف القاهرة رشق احلركة لتسهيل واملحسَّ

 وزارة فإن ية،عسكر ألغراض املرصية املسلحة القوات هبا تضطلع التي العامة األشغال حجم كان مهام

 البنية تطوير إدارة أو بالتزام حرصي شبه حق عىل للتأكيد القومي األمن حجة استخدمت لطاملا الدفاع

 العقود إىل نفاذها تمراراس هلا يضمن ما سيناء، يف واالجتامعية االقتصادية التنمية اريعومش املدنية التحتية

 االنقالب عدب تشّكلت التي املؤقتة احلكومة خصصت املثال، سبيل عىل ،2013 عام أواخر ففي. العامة

 نيهج مليون 527و للتنمية( دوالر مليون 380 عندها يساوي كان ما) جنيه ملياري 2,7 العسكري

.  املسلحة للقوات يةاهلندس اهليئة إىل كالعادة، املبارش األمر عرب العقود، منح وجرى. سيناء يف لإلسكان

 ويف زيرة،اجل شبه يف جديدة مدن بناء ستقود املسلحة القوات أن السييس أعلن ،2015 أغسطس/آب ويف

 التنمية اريعمش لتمويل دوالر مليار 1,55 بمبلغ السعودية العربية اململكة تعهدت ،2016 مارس/آذار

 . واملدارس املستشفيات ذلك يف بام هناك، السكنية واملجمعات الزراعية

 

 االسرتاتيجية املناطق من املالية االستفادة

 واملشاريع مهمتها تصوير من كبري دخل عىل احلصول من الدفاع وزارة متكنت السابقة، األمثلة ُتظهر كام

 عىل هلا ُمنحت التي الواسعة السلطة هو التصوير هذا يعزز وما". اسرتاتيجية" أهنا عىل تنفذها التي العامة

 38 القانون اشرتط فقد. املاضية األربعة العقود خالل البالد من واسعة مناطق يف الدولة أرايض استخدام
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 طقاملنا يف العمل أجل من الدفاع وزارة من ترصيح عىل احلصول السياحة وكاالت عىل 1977 لعام

 1981 لعام 143 الرئايس املرسوم ووّسع.  رئيسة سياحية وجهات وهي السواحل، ذلك يف بام احلدودية،

 السجالت يف املسجلة غري األرايض كافة تشمل التي ،"الصحراوية األرايض" مجيع ليشمل الرشط هذا

د يملكها التي أي كالذمم، العقارية  للرضيبة اخلاضعة اخلاصة، أو العامة االعتبارية، الكيانات أو األفرا

 .ملرص الكلية املساحة من املئة يف  95-90 بنحو يقّدر ما ذلك شمل وقد.  العقارية

 ملرسوما بموجب كبري بشكل األرايض باستخدام يتعلق ما يف الدفاع وزارة صالحيات توسيع جرى

 يف لعسكريةا ألمهيةا ذات االسرتاتيجية املناطق" املرسوم حدد وقد.  2001 لعام 152 رقم الرئايس

 أو ببناء لقياما ينوي شخص أو مدنية هيئة أي تلبيها أن جيب التي املعايري ووضع ،"الصحراوية األرايض

ء آخر، نشاط أي  يف البحريات،و البحار شواطئ قبالة أو الطرق، طول عىل أو حتتها، أو األرض فوق سوا

 األرايض تعيني يف االستنساب سلطة الدفاع وزارة اأيًض  املرسوم منح الواقع، يف. العسكرية املنشآت جوار

 املسافات أيًضا تحددس التي الدفاع، لوزارة االسرتاتيجية املناطق مواقع حتديد ُترك.  التجاري لالستخدام

 واملواصفات اجلوار، يف به املسموح املباين وارتفاع اجلديد، املدين والبناء حميطها بني تفصل أن جيب التي

 .قريب نمكا يف جتري التي( السائلة أو الغازية أو الصلبة) للنفايات املنتجة نشطةلأل الفنية

 بل حيازهتا، وال األرض ملكيةَ  الدفاع وزارةَ  متنح مل القوانني هذه فإن السائد، االفرتاض عكس وعىل

 سواء راوية،الصح األرايض عىل كان مرشوع أي تطوير أو بناء يمكن ال إذ. استخداماهتا عىل السيطرة

 بإذن إال امة،ع أو خاصة ملكيته أكانت التحتية، والبنية باخلدمات متعلق أو زراعي أو صناعي أو سكني

 مثاًل، ،2006 امع يف(. والبرتول واآلثار الزراعة فيها بام األخرى، الوزارات وبعض) الدفاع وزارة من

 التصاريح ىلع للحصول عاًما 12 ةمد انتظرت كبرية استثامرية جلهة نمطية حالة عن الدويل البنك كشف

نية املجتمعات هيئة أنَّ  ويضاف. ملكيتها لتسجيل الالزمة  كبري بشكل عليها هييمن التي اجلديدة، العمرا

 أيًضا أّخرت قد العسكرية، االقتصادية الكيانات مع كثب عن وتعمل املتقاعدون املسلحة القوات ضباط

 ملستثمرين ضاألر منحت النهاية ويف األصيل، السعر يف ادةح بزيادة مطالبةً  األرايض، قطع بعض نقل

 . منافسني
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 رئايس، وممرس بموجب تصديقها يتم أنْ  جيب اسرتاتيجية منطقة أرض أي تسمية أنّ  هو هنا احلاسم

ئط أن إال ًعا رسية تبقى الدقيقة إحداثياهتا توضح التي اخلرا  إذا ما الواضح غري منو. القومي باألمن تَذرُّ

 وسيلة  عام كغطاء مليع املرسوم كان إذا ما أو الطريقة، هبذه الواقع يف ترسيمها تم قد معينة مناطق كانت

 الدفاع وزارةل ذلك أتاح وقد. رجعي بأثر تطبيقه ويمكن وقت أي يف إليه االستناد يمكن احلاالت لكل

 يف تقع مدين، عمرشو أجل نم إلستخدامها املدنية اجلهات تسعى التي األرض بأن لالّدعاء ضخاًم  هامًشا

 من كبرية نسبة أنّ  ةُ حقيق ذلك عىل ويساعد. األدلة من املزيد تقديم إىل احلاجة دون من اسرتاتيجية، منطقة

 عام يف سةدرا قّدرت وقد عقارية، سندات وبال مسجلة غري تظل اخلاصة للملكية ختضع التي األرايض

 من روتيني لبشك املسلحة القوات مّكن ما العقارات، مالكي من املئة يف 92 عىل ينطبق هذا أن 2004

 . قانونية غري تعديات أنه ُيّدعى ما عىل يدها وضع

 مقابل املسلحة القوات لصندوق التربع ،2001 عام منذ بانتظام، منهم ُيطلب أنه األعامل رجال يؤّكد

 تقديم جيري ما وغالًبا.  وىالرشا دفع أو استخدامها، وجهة تغيري أو األرايض بتسجيل إذن عىل احلصول

 عن ناهيك اع،الدف وزارة يف مؤهلة متخصصة إدارة من بداًل  املحلية العسكرية القيادات إىل الطلبات

 بل الصغرية اتالرشك من السيام الرشاوى، لطلب فرًصا خيلق ما املالية، أو والصناعة التجارة وزارات

 يف نفصلةامل الصنوف من تصاريح عىل احلصول جيب األحيان، بعض ويف. احلكومية الوزارات من أيًضا

 املجال استخدام عىل ريؤث قد الُبنى ارتفاع كان إذا ما اجلو سالح حيدد املثال، سبيل عىل. املسلحة القوات

 عام يف ةاملحمول للهواتف مرشوعٍ  عن سئل عندما ساويرس نجيب املرصي األعامل رجل إشتكى. اجلوي

فقتها من بد ال التي السلطات من العديد من واحدة" هي املسلحة القوات أن ،2011  تركيب ىلع موا

 ". الصواري

 اهلائلة املضاربات من طفرة عشية صدوره إىل نظًرا  نعمة، 2001 لعام 152 رقم الرئايس املرسوم فجاء

 اصاخل القطاع لرشكات السامح عىل رسوًما الدفاع وزارة فرضت املثال، سبيل عىل. العقارات أسواق يف

 منى احلرضي، االجتامع علم أخصائية حلظت وقد. الساحل طول عىل سياحية ومنتجعات مساكن ببناء

 والبحر الشاميل الساحل طول عىل البحرية املنتجعات واسع بشكل تكاثرت" الالحقة، الفرتة يف أنه أباظة،

 أطالل وكأهنا تبدو والتي املاضية العقود خالل هلا حرص ال التي املنتجعات فشل من الرغم عىل األمحر،

قية اجلديدة القاهرة منطقة تطوير مثل العمالقة املشاريع من الدفاع وزارة استفادت كام".  احلرب  الرا
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 غامضة صفقات يف بيَعت وقد الدفاع، وزارة عليها تسيطر أرض عىل معظمها ُبني والتي لعاصمة امتداًدا

 أهّنا الوزارة يف املالية الشؤون هيئة رئيس اّدعى الحق، قتو يف.  العقاري التطوير وأباطرة مستثمرين إىل

 لكن ،"ألنشطتها بديل تدريب ميدان عىل العثور أو كتيبة نقل" إىل اضطرت عندما إال رسوًما تقبض مل

 . فعاًل  العرف هو هذا بأنّ  االعتقاد إىل يدعو ما هناك ليس

 أبو أمحد ملرصيا الصحايف أفاد كام فهي،. رىأخ بطرق القانوين امتيازها أيًضا الدفاع وزارة استغلت

 األلغام من اليةخ يستملكون التي األرض أن من التأكد مقابل يدفعوا  أن املستثمرين عىل تفرض العينني،

 العاملة جنبية،األ أو املحلية سواء اخلاصة، الرشكات أن ذلك من واألهم.  األخرى العسكرية والذخائر

 واملواد اآلالت ارإلحض الدفاع وزارة ترصيح عىل بالكامل تعتمد كانت ،2001 معا بعد النائية املناطق يف

 يف اصخ بشكل صحيًحا هذا وكان. األخرى واإلمدادات واملياه الغذائية املواد وكذلك والعاملة

 املخصصة الصحراوية املناطق يف تقريًبا بالكامل تقع كانت التي والغاز النفط مثل القيمة عالية القطاعات

 .اسرتاتيجية اعتبارها يمكن التي أو العسكري لالستخدام

 من األول العقد يف الغربية الصحراء يف تعمل الطاقة الستكشاف رشكة اضطرت املثال، سبيل فعىل

 معداهتا ولنقل داهتالوار اجلمركي والتخليص التفريغ لرتتيب املسلحة القوات مع التعاقد إىل احلايل القرن

 من هلا رئيسني دينكمورّ  املسلحة القوات مع املتعاقدين املدنيني املقاولني استخدام عن فضاًل  الثقيلة،

د  عدد تراقب انتك املسلحة القوات أن الرشكة يف مسؤول وذكر.  وغريها السالمة ومعدات الغذائية املوا

 بشكل املئة يف 10 مثاًل، يضيف، قد االرتباط ضابط لكن بإحضارهم، لنا ُيسمح الذين األجانب املوظفني

 املرصية، لعاملةا إنتاجية انخفاض كانت الكربى قضيتنا لكن. الطاولة حتت نقدية دفعات مقابل رسمي غري

 ضابط وكان. البرشية القوى يف الكبرية الزيادات دوًما نستأذن كنا لذلك رمضان، شهر خالل والسيام

 انضباًطا أكثر كانوا  نالذي جنوده يعرض كان لكنه حمليًّا، العاملة من يكفي ما هناك يكن مل إنه يقول اجليش

 .  نقًدا دائاًم  كان القبض لكن األموال، ذهبت أين أعرف ال. يقبض الضابط وكان. بكثري وإنتاجية

 وكان وزير، ابن كان ألنه عميد من أقوى كان شاب مالزم" مع يتعامل أن املسؤول نفس عىل وكان

د كافة تسليم بالكامل حيتكر  باطن من مقاواًل  الواقع يف كان لقد. ذلك إىل وما للبناء حتاجهان التي املوا

 إتاوات فرض خالل من املحيطة املنطقة يف املسلحة القوات من آخرون ضباط واستفاد!" الباطن باطن



111 
 

 الشاحنات رسقة أو بوقف املحلية العشائر قيام عدم لضامن الطاولة حتت رسوًما انتزعوا  حيث احلامية،

 .أصاًل  معها تواطأوا ولعلهم واملاء، الطعام جتلب يالت والصهاريج

 بتقسيم املتعلقة ةالداخلي املعلومات إىل املبارش والوصول األرايض باستخدام الدفاع وزارة حتّكم أدى

 وأصدقاؤهم هتموعائال الضباط استفاد طاملا إذْ . أخرى مرشوعة غري ممارسات إىل التنمية وخطط املناطق

ء من  أو التحتية البنية عملشاري التخطيط فيها يتم التي املناطق يف األسعار بأدنى صحراويةال األرايض رشا

 أحد حاول: "نيةاملد اخلدمة موظفي أحد قال. مرغوبة عقارات تصبح أن بعد بيعها ثم العمالقة، اإلسكان

 املعروفةو الّسيع السخنة عني طريق من القريبة املنطقة يف معه األرايض بعض أشرتي جعيل أصدقائي

 الطرق سُتبنى أين فيعر كان ألنه[ الثالثة األلفية أوائل يف] للمرت قرًشا 50 بمبلغ اخلامس التجمع باسم

 وجرى  ".هائل بشكل األرض قيمة ارتفعت بعد، فيام ولكن رفضت، لقد: "وأضاف". اجلديدة واملدن

ء فرصة املسلحة القوات يف سابق ضابط ابن منح  فقط دوالر فْي أل مقابل" ملنطقةا نفس يف أرض قطعة رشا

 وقد".  الينيامل يساوي فاخر سكني جممع من جزًءا املطاف هناية يف القطعة تلك وأصبحت أوىل، كدفعة

 .الوالء لضامن كوسيلة باملضاربة يسمح املسلحة والقوات مبارك من كل   كان

 

 كمقاول الدفاع وزارة": املبارش باألمر"

 لدهيا بأن يوحي وطموًحا ضخامة تزداد عامة أشغال عقود املسلحة اتالقو وإدارات هيئات منح إن

 اهلائل الكمّ  وكأن يبدو بل. عالية بمعايري وذلك وصيانتها، وتنفيذها املشاريع تصميم عىل هائلة قدرة

يد والتنوع  عرشة اخلمس السنوات يف نفسها إىل تنسبها التي أو اجلهات تلك إىل املوكلة املشاريع يف املتزا

 راقية إعالمية بصورة املسلحة القوات فتتمتع. العالية قدراهتا ذاهتام بحد يؤكدان 2013 عام سبقت التي

 هذا تنفيذ عىل قدرهتا أن تبني دقة أكثر مراجعة لكن. نفسها عن األخرى هي ترّوجها صورة وهي للغاية،

 املمولة للمشاريع املدير دور ناألحيا أغلب يف تلعب إهنا بل. للغاية حمدودة العامة األشغال من احلجم

 من املتعاقدين قبل من تنفيذها عىل اإلرشاف ثم احلكومية العقود بتأمني تقوم حيث العام، القطاع من

 الكفاءة تضمن املسلحة القوات أن أساس عىل روتيني بشكل هذا تربير وجيري. اخلاص القطاع من الباطن
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 ُتنرش مل املردود مقابل التكلفة فعالية عىل تدل التي التفصيلية البيانات ولكن املحدد، املوعد يف والتسليم

 . قط

 هذا أن إال ديدة،ع حاالت يف املحدد املوعد يف بالتسليم بالفعل املرصية املسلحة القوات تقوم وفيام

 . قط تكتمل مل تديرها ضخمة مشاريع عدة أن حني يف الصغرية، املشاريع عىل الغالب يف ينطبق

 األشغال سّلمت العسكرية اهليئات بأن القائلة االدعاءات يقّوض الباطن من التعاقد إنف ذلك، وإىل

 هي ألخريةا الرشكات هذه إن حيث األجنبية، أو املحلية اخلاص القطاع رشكات من بكثري أقل بتكلفة

 تكون الت،احلا ذهه مثل يف. السوق أسعار مع متشياً  به للقيام ساعية الفعيل، بالعمل عموًما تقوم التي

 أو الدولة خزينة إىل متررها التي التكاليف، زيادة خالل من فقط املواعيد دقة أّمنت قد املسلحة القوات

 باستيعاب( األجنبية الرشكات عكس عىل) الباطن من املرصيني املقاولني إقناع خالل من عنها تعّوض

 رشكة وهي بضة،القا أمالك رشكة رئيس كشف وقد. الكبرية املرشوعات يف حتى جماًنا، العمل أو اخلسائر

 عدم من 2019 أغسطس/آب يف اشتكى عندما املامرسة هذه نطاق عن موظف، 500 تضم متوسطة

 عىل البناء عاملأ لقاء الدفاع وزارة من( دوالر مليون 13,3) مرصي جنيه مليون 220 استعادة عىل قدرته

 رشكته تعويض يتم مل أنه إىل أشار كام.  اجلديدة العلمني يف الرئاسة قرص ذلك يف بام املباين من سلسلة

 الطلبات عىل أثر ما املرصي، اجلنيه قيمة انخفاض عن الناجتة اخلسائر عن األخرى املقاوالت ورشكات

د، املعدات السترياد قدموها قد كانوا  التي  القوات وقادة للسييس فخمة منازل بناء إىل اضطروا وأهنم واملوا

 .املسلحة

 بني وخدميًّا يًّااسرتاتيج مرشوًعا 473 نفذت فقد املسلحة، القوات يف اهلندسية هيئة لبيانات ووفًقا

 نفذت اأهن ورد ،2016 يونيو/حزيران إىل وصواًل  التاليني، العامني يف لكن.  2014و 2012 عامي

 متعاقدون يسّلمها مل التي املشاريع من العظمى الغالبية لكن.  املئة يف  367 قدرها بزيادة مرشوًعا، 1737

 قاعات ذلك يف بام ة،صغري كانت( بإمكانياهتا اهلندسية اهليئة نفذهتا التي أي) اخلاص القطاع من الباطن من

 تستوجب  تكن ومل الصغرية، املياه معاجلة حمطات أو الريفية املناطق يف والعيادات الدراسية الصفوف

 . األساسيني والتنفيذ التصميم سوى
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 رشكات فتكلي جرى فقد فنية، ومهارات معقدة إدارية قدرات تتطلب التي الكبرية عاملشاري أما

 بني احلكومة قبل من املسلحة القوات إىل املمنوحة العقود من األكرب باجلزء استأثرت حيث هبا خاصة

 كانت التي) مرصي جنيه مليارات سبعة قيمتها والبالغة 2013 نوفمرب/الثاين وترشين سبتمرب/أيلول

 املسلحة، تالقوا  منحت إذ. عسكرية منشآت بناء عقود حتى ذلك شمل وقد(. دوالر مليار آنذاك ساويت

ء يرأسها التي الوطنية للبنوك العقارية الرشكة مثاًل،  209 بقيمة عقوًدا ،املسلحة القوات من متقاعد لوا

 ملرصي،ا الدويل ونالتعا وزير مساعدة أوضحت الحق، وقت يف.  2013و 2012 عامي يف جنيه ماليني

 كوهنا لعسكرية،ا اهليئات دور فيام... الباطن من مدنيني مقاولني قبل من تنفذ املشاريع" أن بكر، هنى

 يف املحلية لتنميةا وزير وأكد".  للتنفيذ الزمني واإلطار اجلودة ومراجعة اإلرشاف هو الرئيس، املقاول

 األحياء لتحسني حةاملسل القوات إىل جنيه مليارْي  يمةبق عقد منح عند هذه النظر وجهة لبيب، عادل حينه،

ئية  ". دقةوب الفور عىل إنجازها ضامن" شأنه من هذا أن معترًبا  القاهرة، يف الفقرية العشوا

 متفوقة عللمشاري العسكرية اإلدارة أنَّ  يعتربون املسلحة القوات ضباط أن املستغرب غري ومن

 حممد اللواء إلسكان،ا لوزارة التابع سيناء تعمري جلهاز السابق لرئيسا أشار املثال، سبيل عىل. بالرضورة

 بشكل اإلرشاف ةبعثر مع عجل، عىل خمططة عادة كانت املنطقة يف احلكومية اخلطط أنّ  إىل قنديل، خمتار

 اجليوش مثل نتكو أن جيب" معّقدة خمططات إدارة إن فحاجج. املتعددة واملحافظات الوزارات بني مفرط

 واحدة وزارة يف" يقالتنس دمج يتم أن واقرتح". الدعم وتبادل املشرتكة اخلدمات لتنسيق قيادة لدهيا التي

 إىل اآلخرون ظرَين ملاذا معرفة السهل من ولكن ،"األوروبية الدول بعض تفعل كام واملتابعة، للرقابة

 هبذا الضطالعل طبيعي بشكل املؤهلة اهليئة هي أهنا عىل ما حكومية وزارة إىل وليس املسلحة، القوات

 .  الدور

 خصصت فعندما. األقل عىل ظاهريًّا اخلطاب، هذا تبنت العمر قصرية املسلمني اإلخوان إدارة حتى

 إىل املسؤولية أوكلت فقد سيناء، يف للتنمية مرصي جنيه مليارات 4,4 قنديل هشام الوزراء رئيس حكومة

 أي متنع أن شأهنا من كان املسلحة القوات بأن الرباغاميت اكاإلدر ببساطة هذا يعكس قد. املسلحة القوات

ا، األمني جماهلا ضمن أهنا تّدعي كانت منطقة يف خالهلا من يمر مل مدين برنامج  فقد عالنيًة، أما حرصيًّ

 وتسعة ستة بني فرتة يف التطبيق إىل سعت أهنا مّدعية والكفاءة، الّسعة يف رغبتها إىل احلكومة أشارت

 . أشهر
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 وبحجة الثالثة، يةاأللف أوائل ففي. كبري بشكل تباينًا أكثر هو لإلنجاز الفعيل السجل فإن أخرى، مرة

 طنطاوي، حسني مدحم املشري عندها، الدفاع وزير انتزع التكلفة، بنصف تنفذ أن يمكن املسلحة القوات أن

 املنطق هذا أن إال. هإيا منحها تم قد كان التي اإلسبانية الرشكة من الّسيع السخنة العني طريق إنشاء عقد

 عىل اجلمركية مالرسو من واإلعفاء املجانية، شبه املجندة العاملة عىل املسلحة القوات حصول أغفل قد

ئب من واإلعفاء والطاقة، للوقود الدولة ودعم الواردات،  الذي الوفر ايفص عىل براهني تقدم مل.  الرضا

 فقد ذلك، ومع. يًّاسلب يكن مل إن األحوال أفضل يف متواضًعا يكون أن لاملحتم ومن العامة، للخزينة حتقق

 عن ناهيك العسكرية، االدعاءات عن التدقيق إلبعاد احلني ذلك منذ حتىص ال مرات احلجة هذه طرحت

 .املشاريع دفاتر كشف

 

 صاعد إداري دور

 2013 يوليو/وزمت بعد الدفاع لوزارة املمنوحة العقود وحجم جمال يف احلاد االرتفاع فإن وباملثل،

 ملعاجلة بذولةامل اجلهود يف ذلك اتضح. احلقيقية االقتصادية والعوامل اجلدوى وحسابات األداء جتاهل

 يعيشون السكان من املئة يف 50و 15 بني ما أن يقدر حيث املثال، سبيل عىل مرص، يف احلادة اإلسكان أزمة

ئيات يف  حرضية إىل يةزراع أراضٍ  وحتويل خاصة أو عامة أراضٍ  عىل مبنية رسمية غري مساكن تشمل عشوا

 ماليني 3,5 بنحو كناملسا يف النقص وُقّدر.  أساسية عامة خدمات أو حتتية بنية دون من قانوين، غري بشكل

 اهليئة ديرمل ووفًقا.  عام كل وحدة ألف 250 بمعدل ينمو النقص أن علام ،2014 عام يف سكنية وحدة

 كان الذي طنطاوي حسني املشري أمر فقد الوزير، كامل اللواء ،2011 عام يف املسلحة لقواتا يف اهلندسية

 املدنية كاتالرش مجيع بتشغيل" الرئيس، بأعامل والقائم املسلحة للقوات األعىل املجلس رئيس عندها

 املشكلة طورةخل إدراًكا وذلك ،"اإلسكان مرشوعات تنفيذ يف رشكة 60 والبالغة املسلحة للقوات التابعة

 فإنه ،"حلروبا يف القتال هو اجليش دور أن من بالرغم: "قائاًل  ذلك عّلل طنطاوي إن وأضاف. ومداها

 وواقعيًّا ليًّاعم تدريًبا ذاته الوقت يف يعترب ذلك"و السلم، وقت يف أخرى ألمور نفسه يكرس أن يمكن

 ". امامله هذه يف املتخصصة اجليش يف اهلندسية لإلدارات وراقًيا
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 الدفاع ارةوز وجدت ما رسعان لكن ضعيًفا، اجلديدة املساكن توفري يف السابق احلكومة سجّل  كان

 عام يف نتخابها إعادة محلة خالل مبارك أطلقه الذي الشامل اإلسكان مرشوع وكان. مماثل وضع يف نفسها

 عام ويف.  التالية لستا السنوات خالل وحدة مليون البالغ هدفه نصف من أقل حقق قد مثاًل، ،2005

 مهندسو فمكث بشكل عليه هييمن والذي اإلسكان لوزارة التابع املركزي التعمري جهاز تعهد ،2011

 وزارة لتزمتوا. سنوات مخس غضون يف اجتامعي إسكان وحدة مليون ببناء املتقاعدون، املسلحة القوات

 للمرشوع( ردوال مليون 336) مرصي نيهج مليارْي  بقيمة تربع عن وأعلنت وحدة، ألف 25 بناء الدفاع

 مع التسعري أيًضا سقتن فقد املساكن، ببناء االلتزام جمرد من بأكثر قامت أهنا ويلحظ.  اخلاصة أمواهلا من

 . اإلسكان وزارة

 سوف لدفاعا وزارة أن 2014 مارس/آذار يف اإلعالن إىل السييس مماثلة سياسية حسابات دفعت وقد

 الشباب ئياً جز تستهدف سكنية وحدة مليون بناء عىل لإلنشاءات اإلماراتية ْبتكأرا رشكة مع تتعاون

 تفاخر دوق.  سنوات مخس مدى عىل دوالر مليار 40 بتكلفة وذلك املنخفض، الدخل ذات واملجموعات

 وأن امر،االستث أجل من" اجليش لنداء استجابوا " قد األعامل رجال بأن العسكري الرسمي املتحدث

ن"  طموحها أن أخرى ةمر اخلطط هذه وأثبتت خادًعا، االدعاء كان".  بالفعل مغطاة كانت بمجملها يةامليزا

 املخصصة املساكن نسبة حول الدفاع وزارة مع خالفات بسبب أراْبتك انسحبت فقد.  مفرط

 عامل اخلد من ملصدر ووفًقا. األرباح تقاسم عن فضاًل  واملتوسط، املنخفض الدخل ذات للمجموعات

ء مرصية عاملة بتوظيف املسلحة القوات مطالب رفضت قد أرابتك أن يبدو" ألعامل،ا   ،"مرصية وادم ورشا

 نفسه، الوقت ويف. دًماق للميض الالزمة األموال إىل تفتقر كانت التي اإلسكان بوزارة أراْبتك استبدال فتمّ 

 اجتامعية كنيةس وحدة ألف 150 ءببنا التزمت قد فكانت. األصغر التزاماهتا يف الدفاع وزارة تفلح مل

 وحدة ألف 50 عىل العمل وبدأت وحدة 7500 سوى استكملت قد تكن مل ولكن  حكومي، بتمويل

 ستفيدينامل إىل منها أي تسليم يتم ومل ،،2015 عام بداية بحلول( منفصل إمارايت بتمويل) أخرى

 . املقصودين

 أجل من كمتوسط العام يف وحدة ألف 200 تسليم عن ستعجز كانت الدفاع وزارة أن الواضح من

نية حدود يف البقاء عىل أو بالتنفيذ، بارشت قد كانت لو أراْبتك مرشوع أهداف حتقيق . فعلت أهنا لو امليزا

. العسكرية اهليئات إىل الرئيسة العقود منح حددت التي هي األداء، وليس السياسية، العوامل لكن
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 عليها واعتمد ،2013 يوليو/متوز بعد َتشّكل الذي اجلديد للنظام األسايس العمود هي املسلحة فالقوات

 األهداف حتقيق أجل من احلاكم ائتالفه من عنرص أي أو الدولة يف أخرى هيئة أي من أكثر السييس

 .أخرى جماالت يف السياساتية مبادراته وتعزيز الرضورية االقتصادية

دت  منح عرب الشامل، اهلدف هلذا جتسيداً  البْبالوي، حازم آنذاك الوزراء لرئيس املؤقتة احلكومة جسَّ

 بحلول( دوالر ارملي) مرصي جنيه مليارات سبعة من أكثر قيمتها الدفاع وزارة إىل املبارش باألمر عقود

 البنوك اداحت فرصح. حكومية غري جهات لصالح املشاريع الوزارة أدارت كام. نوفمرب/الثاين ترشين

ئيات تطوير عىل جنيه مليار يقارب ما أنفقوا  قد أعضاءه أن املرصية  ،2014و 2011 عامي بني العشوا

 القوات يف اهلندسية اهليئة ستتوالها التي للمشاريع 2014 عام يف إضايف جنيه مليون 300 وخصصوا 

 جياخلار العسكري التمويل عىل أرشف قد كان وهو) صبور حسني األعامل رجل بإرشاف املسلحة

 مشاريع نفسها سلحةامل القوات أدارت كام(. املايض القرن من والتسعينيات الثامنينيات يف ملرص األمريكي

 سبيل عىل. الثامنينيات يف تأسيسه تم الذي النمط يكرر ما ،(جزئيًّا ولوّ ) األجنبية املعونة وكاالت متّوهلا

 . 2015 عام يف تامعياالج ناإلسكا ملشاريع دوالر مليون 500 بقيمة ملرص قرًضا الدويل البنك مّدد املثال،

 عام ايةهن بحلول العقود شملت فقد املصادر، ألحد ووفًقا. رسيع تعاقب يف أخرى عقود ذلك تلت

 لياراتم 3,2و واجلسور الطرق لصيانة( دوالر مليون 660) مرصي جنيه مليارات 4,7 من أكثر 2014

 ملشاريع جنيه ونملي 960 وحوايل لفقرية،ا األحياء لتجديد ومليارين سيناء، يف واإلسكان للتنمية جنيه

 أي اإلدارية، راكزوامل واملخابز املرور وإشارات واجلسور واملدارس املستشفيات ذلك يف بام متنوعة بناء

 الّسيعة رقالط مشاريع جانب إىل هذا وكان(.  دوالر مليار 1,53) جنيه مليار 11 جمموعه يقارب ما

 إمجالية قيمةب املبارش، األمر خالل من أخرى مرة منحها جرى وقد ،اجلديدة املدن يف والطرق القومية

 عقود جلميع ميةالرتاك القيمة جيعل ما ،(عندها دوالر ملياري من بقليل أكثر) جنيه مليار 14,76 بلغت

 . جنيه يارمل 25,7 تارخيه حتى 2013 يوليو/متوز منذ الدفاع وزارة إىل املمنوحة العامة األشغال

 أصدرها التي واملناقصات العروض بشأن 1998 لسنة 89 رقم القانون عىل التعديالت وعززت هذا

 اهليئات أمام العتبة رفع خالل من العام االجتاه ،2014 يونيو/حزيران يف منصور عديل املؤقت الرئيس

 قودالع ثالث طرف قبل من القانونية الطعون يمنع ما مفتوحة، مناقصات دون عقوًدا متنح حني احلكومية
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 للتصنيع العربية واهليئة احلريب اإلنتاج ووزارة الدفاع لوزارة الفعيل التحرير بالتايل ذلك يعني وكان. العامة

 .مسبقة عتبات بأي التقيُّد من وفروعها، وإداراهتا وهيئاهتا

 

 جديد اقتصادي أفق: السويس قناة

 عىل ذلك هرظ وقد. اخلاصة فتهابص رئيس اقتصادي وسيط إىل الدفاع وزارة 89 القانون تعديل حّول

 يف سعالتو مناقشة سيتم. أغسطس/آب يف السويس قناة لتوسيع خطة عن السييس أعلن عندما الفور

 القومي األمن ذتاخت التي الدفاع لوزارة رصًفا إقطاًعا فعلياً  كانت القناة منطقة لكن السادس، الفصل

 لقد. القناة انبيج عىل واسع ممر ضمن به القيام يتم مدين نشاط أي يف الفصل القول لتأكيد دائمة ذريعة

 هيئاهتا عىل رواوسيط السويس قناة هيئة الزمن من عقود مدار عىل املتقاعدون البحرية سالح ألوية ترأس

 2420 لبالغا املرصي الساحل طول عىل واألربعني الثالثة املرافئ غالبية وعىل ورشكاهتا، الفرعية

 للهيئات آمنة عقوًدا ُتوّفر العابر البحري النقل ودعم خدمة مرافق فإن ذلك، إىل  (.مياًل  1512) كيلومرتا 

 اإلرتباطات تذا خاصة الرشكات من العديد وكذلك اإلسكندرية، ترسانة مثل الدفاع وزارة متلكها التي

، وليس وأخرًيا . العسكرية مع  من املالية كشوفاتال خارج مئوية نسبة تفرض الدفاع وزارة أن ُيعتقد آخًرا

 الفرتة يف هريًّاش دوالر مليون 500و 400 بني ما متوسطها بلغ التي الدولية الشحن رسوم من القناة دخل

2014-2019 . 

 قناة حمور تطوير مرشوع إطالق مريس الرئيس أعلن عندما بشدة الدفاع وزارة اعرتضت السبب، هلذا

 جذبو املنطقة لتطوير بعيد زمن منذ قائمة مقرتحات عىل بناءً  ،2013 مارس/آذار يف السويس

 اتفاقيات هبا استهل يالت الّسعة جانب إىل مسبًقا، الوزارة يسترش مل أنه حقيقة إن. األجنبية االستثامرات

 منطقة لتوسيع طتهخ أدت وقد.  العسكرية القيادة أقلق األخرى، والقطاعات املمر يف لالستثامر اهلند مع

 إنشاء ينوي كان أنهب له اهتامات توجيه إىل السويس خليج لتشمل كيلومرًتا  193 طوهلا البالغ القناة تطوير

 لكن تلفيق، جمرد هذا كان.  املطاف هناية يف مرص عن وينفصل بسيناء يرتبط" للسويس مستقّل  إقليم"

 سالسوي قناة ئةهي بتهميش هّدد برمته املرشوع عىل لإلرشاف بالرئاسة مرتبطة جديدة هليئة مريس إنشاء

 .القناة منطقة يف الفاعلة الدفاع وزارة سلطة وحتّدى
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 دون من ًماقد بامليض للمرشوع تسمح لن أهنا من علنًا التحذير هو الدفاع وزارة من رد أول كان

فقتها مراجعته  أنه أكدتو. العسكرية لألغراض املخصصة األرايض باستخدام تسمح لن كام عليه، وموا

 القومي، األمن ىلع ذلك يؤثر ال أن رشيطة بيعها، وليس املنطقة، يف األخرى األرايض من" االنتفاع" يمكن

 القانون ليسو املرصي للقانون حرًصا  ختضع أن جيب أجنبية رشكات مع إليها التوصل يتم عقود أي وأن

ا،.  الدويل  بشأن 2001و 1981 لعامْي  الرئاسية باملراسيم فحسب تتمسك الدفاع وزارة كانت ظاهريًّ

ر عدم لضامن" وتترصف االسرتاتيجية، واملناطق الصحراوية يضاألرا ".  للدولة يالقوم باألمن اإلرضا

 جمّمع" إىل القناة قةمنط حتويل إىل تطمح الدفاع وزارة كانت مارشال، شانا السياسة عاملة أشارت كام ولكن،

 مشاريع يزوجته بناءل عسكرية رشكات مع والتعاقد هلا، تابع" الثقيل للتصنيع ومركز لوجستي رئيس

 .  للشحن خدمات وتوفري الطاقة وتوليد صناعية

 لسياساتيةا األطر حتديد يف سلطتها تأكيد وأعادت. مصاحلها حلامية بّسعة الدفاع وزارة حتّركت

ئح مسودة اقرتحت ثم القناة، منطقة يف والتنظيمية .  السويس قناة ميةلتن جديدة هيئة إلنشاء تنفيذية لوا

ئحاللّ  فحرصت  قائمة، مشاريع صاًل أ فيها تنفذ كانت التي املناطق يف هبا املسموح التنمية هذه املقرتحة وا

 املرصية، نطقةامل يف العاملة املشرتكة املشاريع يف مرصية امللكية من املئة يف 55 تكون أن واشرتطت

 نقض من فعليًّا دفاعال زارةو األخرية املادة مّكنت وقد. الوزراء جملس ملوافقة اجلديدة املشاريع وأخضعت

 الدفاع ارةوز ألغت كام.  اخلاصة مصلحتها وبالتايل القومية املصلحة ضمن تعتربه ما هيدد يشء أي

 الذي لوقتا يف املقرتحة، اهليئة صالحية نطاق يف الدولة أرايض استخدام حتديد يف الرئيس صالحية

حة فيه حرمت  واألرايض عسكريةال األمهية ذات االسرتاتيجية طقاملنا يف األرايض" عىل اهليئة سيطرة رصا

 رئييسْ  املسودة فتأضا التأكيد، من وللمزيد". وهيئاهتا الوزارة متلكها التي أو الدفاع لوزارة املخصصة

ء يرأسه الذي) سيناء لتنمية القومي اجلهاز من كل    القومي ركزوامل( املسلحة القوات يف سابق لوا

 فهو ايلوبالت الدفاع، وزارة ترشحه شخص القانون بموجب يرأسه الذي) ةالدول أرايض الستخدامات

 . املقرتحة اهليئة إدارة جملس إىل( كذلك لواء

 املجلس أعضاء أعلن 2013 مايو/أيار منتصف ويف اخلالف، حلَّ  جزئياً  مريس إدارة تراجع أن ويبدو

 املسلحة القوات أن إال.  القومي األمن احتياجات تلبي املنقحة التنمية خطة أن املسلحة للقوات األعىل

 اإلخوان مجاعة مع التعايش يمكن ال أنه مفاده استنتاج إىل آذار/مارس يف أصاًل  توصلت قد كانت
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 3 يف بمريس فأطاحت.  األخرية القشة كان السويس قناة تنمية ممر حول اخلالف بأن يوحي ما املسلمني،

 السييس َكّلف أغسطس،/آب 5 ويف. 2014 مايو/أيار يف رئيًسا السييس انتخاب وجرى يوليو،/متوز

 .السويس قناة توسيع مرشوع بإدارة الدفاع وزارة

 

 العسكري االقتصاد قلب: الدفاع وزارة

 الوطنية خلدمةا مرشوعات جهاز إىل باإلضافة املسلحة القوات يف العملياتية اهليئات أن الواضح من

 دوًرا يًضاأ ختدم األخرى الدفاع وزارة هيئات لكن صاديني،االقت والنطاق احلجم حيث من األهم هي

ا دوًرا كان لو حتى الدخل، توليد يف إضافيًّا  االحتياجات ءرشا  حول نشاطاهتا معظم ويدور. ثانويًّ

 مؤرش حددها التي املنطقة وهي القتالية، املعدات من وغريها األسلحة إىل والعتاد الغذاء من العسكرية،

 االحتيال ملخاطر "حرج بشكل" معرضة أهنا عىل الدولية الشفافية ملؤسسة التابع الفساد حةملكاف احلكومة

 إىل ما، حد إىل متسقة غري بطريقة سعت، التي الرشكات من قلياًل  عدًدا أيًضا الدفاع وزارة ومتتلك.  املايل

ا، الرتويج  الوزارة هيئات تكشف ك،ذل إىل. املدنية الرشكات من عدد يف أسهم إىل باإلضافة هلاجتاريًّ

 نظرياهتا من العديد ويف اهليئات هذه يف املبطَّنة الرسمية غري الضباط لشبكات املتصل الدور عن ورشكاهتا

 .اخلاصة رباحاأل وضامن الداخلية املعلومات تبادل خالهلا من جيري والتي العام، القطاع يف املدنية

 

 اخلدمية اهليئات

 املؤسسة إنشاء خالل من الدفاع وزارة هليئات االقتصادية الوظيفة إىل رأشا قد السادات الرئيس كان

 تم عندما 1981 أبريل/نيسان حّتى تنشط مل أهنا إال.  1977 عام يف املسلحة للقوات االقتصادية العامة

 كرشكة، حديًثا إنشاؤه جرى قد كان الذي العامة اخلدمات جهاز إىل وأصوهلا فيها العاملة القوى نقل

 املرصية املسلحة القوات لوحدات مناسبة بأسعار االقتصادية اخلدمات مجيع" تقديم مهمة لديه انتوك

 هيئة" العامة اخلدمات جهاز اعتبار جرى املايض، القرن تسعينيات يف ما، وقت يف".  وعائالهتم واملوظفني

نيته جعل ما ،1979 لعام 11 للقانون وفًقا" اقتصادية عامة نية من لك عن مستقلة ميزا  العامة الدولة ميزا
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نية نة من مبارشة عجزه بتغطية للجهاز سمح هذا أن األهم ولكن الدفاع، وميزا  حتويالت وتلقي الدولة خزا

 . أيًضا منها إضافية

د تأييد عىل احلفاظ يف اجلهاز يساعد . احلكم لنظام اسعةالو االجتامعية ودائرهتم املسلحة القوات أفرا

 جتاريًّا كًزا مر عرشين حاليًّا تضم التي" َصن" تسمية حتت العسكرية ستهالكيةاال التعاونيات وقامت

 املسلحة قواتال أن علاًم )2019 من اعتبارا البالد أنحاء يف فروع وستة ماركت، سوبر حمل 17و( مول)

 مةباخلد جندينوامل املتطوعني واجلنود الصف وضباط الضباط جلميع ويمكن(.  إضافيًّا منفًذا 55 تدير

 اجلهاز من االستفادة وأرسهم املدنيني والعاملني واملتقاعدين، واالحتياطيني الفخريني الضباط أو الفعلية،

ء احلسم قسائم استخدام ومن  أصاًل  مدعومة توردةاملس السلع أنّ  علام ومستوردة، حمليًّا منَتَجة سلع لرشا

 عام يف يهجن مليون 45 قدرها وكان ،اجلهاز موازنة ختطت وقد. اجلمركية الرسوم من إعفائها بفضل

زنته زيادة جرت السياسية، اجلهاز ةأمهي ضوء ويف.  2011-2010 يف جنيه مليون 500 مبلغ ،1982  موا

 جنيه مليون 679 مبلغ من فارتفع ،2013 يوليو/متوز يف العسكري االنقالب عقب املئة يف  50 بحوايل

 إىل إقصائه قبل مريس عليها وافق قد كان التي 2014-2013 املالية السنة موازنة يف( دوالر مليون 98)

 تليا، اللذْين العامني خالل املرصي اجلنيه مةقي انخفاض ومع.  2015-2014 املالية السنة يف جنيه مليار

 . 2017-2016 املالية السنة يف جنيه ملياري إىل لتصل املوازنة تضخمت

ء يف أيًضا والتموين اإلمداد هيئة تشارك  غالًبا وذلك ذية،األغ والسيام األساسية، السلع وتوزيع رشا

 غذاء من ملسلحةا القوات احتياجات تلبي واهليئة. املدنية لألسواق أيًضا ولكن املسلحة القوات لصالح

 ماتوخد بيطرية، طبية وخدمات ومطبوعات، ،(مهام) شخصية وعدد رسمي وزي ووقود، ونقل وخبز،

ئق مكافحة  الوطنية، اخلدمة تمرشوعا وجهاز اهليئة هذه بني واضح غري األدوار متييز إن.  واإلنقاذ احلرا

 نفس نع لالثننْي  الفضل يمنحون ما عادةً  املسلحة القوات وقادة الدفاع وزارة مسؤويل إن حيث

 وقد.  لعسكريةا املخابز تشغيل عن فضاًل  والتوضيب، الغذائي اإلنتاج النشاطات هذه وتشمل. النشاطات

 والدواجن حومالل مثل أساسية، غذائية سلًعا العامة اخلدمات وجهاز والتموين اإلمداد هيئة تاستورد

 األسواق يف بنقص األسعار وزيادات املدنيني التجار أيدي عىل املضاربة تسبب عندما واألرز والسكر

 .املحلية
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 املطبوعات رةإدا سيعتو فجرى. الدخل تدرّ  هبا خاصة أنشطة يف والتموين، اإلمداد هيئة توسعت كام

 تنافست ،2016 عام أوائل ويف. ذلك قبل أو 2001 عام يف جتارية عمليات إطالق أجل من هلا التابعة

.  إلسامعيليةا يف كبرية حديثة مطبعة فتح طريق عن الصغرية املحلية الرشكات مع مبارش بشكل اإلدارة

ء من ربحية أكثر دخاًل  تولد اهليئة كانت وربام  التخليص ثلم واخلدمات واملعدات األغذية وبيع رشا

 األخرى حتياجاتواال الوجبات بيع عن املسؤولة الدفاع وزارة هيئة أيًضا هي تكون وقد. والنقل اإلداري

د  الذين املجندين ختدم يالت املتنقلة املنافذ من أو العسكرية القواعد يف املقاصف يف املسلحة القوات ألفرا

 يف املستخَدمني دنينيامل املقاولني عامل أقل، أحيان ويف املواقع، من وغريها كريةالعس املزارع يف يعملون

 . املسلحة القوات عليها ترشف التي العامة األشغال مشاريع

 يف عسكرية ستشفياتم حاليًّا تدير التي الطبية اخلدمات إدارة يف يتمثل العام املجال يف األبرز ولكن

 مع اجلنوبية يةاحلدود املنطقة يف متنقلة وعيادات البالد، أنحاء يف نللّسطا عيادات 10و حمافظة، 20

 ،2015-2014 عام ويف. اخلاصة املستشفيات أسعار بنصف املواطنني تعالج أهنا وتّدعي. السودان

 سيناء انسك من ألف 40 وإىل شخص، ألف 400 إىل خمفضة برسوم الطبية الرعاية قدمت بأهنا تفاخرت

 هو الرئيس الغرض كوني فقد بفعالية، هلا الرتويج يتم مل مرص إىل الطبية السياحة أن إىل وبالنظر.  جماًنا

ئ توليد منه أكثر الطبية اخلدمات دائرة تكاليف وتغطية املجتمع تأييد عىل احلفاظ  . كبرية مالية دعوا

 اإلمداد هيئة يف فكام. األخرية السنوات يف الدفاع لوزارة التابع التعدين قطاع دور تعاظم كذلك،

 تعدين رشكة أنشأ الذي الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز مع كبري بشكل التعدين قطاع يتداخل والتموين،

 الرخام يف ومعظمه) القطاع هذا يف الدفاع وزارة نشاط أن يبدو. 1979 عام يف تأسيسه تم عندما به خاصة

نيت  حني ،2015 يونيو/حزيران حتى وطنيةال اخلدمة مرشوعات جهاز إطار يف تضمينه جرى قد( والغرا

 غرّي  2014 ملعا 198 رقم املعدل واملحاجر التعدين قانون أن إال. طن مليون 1,44 بلغ إنتاجه أن ُأعلن

ئح من 8 دةفالما. األمور  يمكن ال نهأ على نّصت لتاليةا لسنةا في عليها فقةوالما جرت التي التنفيذية اللوا

 أراض عىل أو خاصة أراضٍ  على سواء مرص، يف مكان أي يف املعدنية تالثروا الستخراج تراخيص دارصإ

فقة دون الدولة، متلكها  عائدات يف احلرصي احلق الوزارة منحت 13 فاملادة ذلك، إىل. الدفاع وزارة موا

 يشمل أن املحتمل ومن.  العسكرية األرايض يف الواقعة واملحاجر املناجم من اخلام املواد وجتهيز استخراج

 القوات اسرتجعتها التي الدولة أرايض يشمل ذلك أن ويفاد عسكرية، كمنطقة تعيينها تم منطقة أي لكذ
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 املعنية املدنية السلطات إىل الدفاع وزارة يف التعدين قطاع ينضم ذلك، إىل.  املدنيني تعديات من املسلحة

 واملعادن، األرض من بحقوقهم البوناملط املحليون السكان يقدمها التي القانونية االلتامسات يف الفصل يف

 عىل قرصها من بداًل  بالنشاط الدفاع وزارة صالحية ربط خالل ومن.  البيئية الشكاوى حل أجل ومن

فية مناطق  سلطة يمنحها املعدل القانون فإن اسرتاتيجية، معتربة أو العسكري لالستخدام خمصصة جغرا

 .البالد أنحاء كل يف التعدين قطاع عىل

 السودان، مع الرشقية اجلنوبية احلدود عىل الشالتني، يف قطاًعا السييس حّدد صلة، ذات وةخط ويف

ئح أنّ  هنا باألمهية يتسم وما.  2014 نوفمرب/الثاين ترشين يف عسكرية كمنطقة  قّيدت بالقرار ملرفقةا الّلوا

 غريها أو ناطقامل هذه يف جديد مدين إسكان أي وحظرت املحليني، السكان عىل املدنية اإلقامة حق بشدة

 قتصاديةا مصالح فيها يكون التي مطروح ومرسى اجلديد والوادي وأسوان األمحر البحر حمافظات من

 من عديدال حول واملستثمرين للمقاولني للبيع فدان مليون 1,5 احلكومة طرحت ذلك، مع.  عسكرية

 وآخرها) شكىوتو املنيا، وغرب فرة،والفرا  مغارة، يف األرايض استصالح ومرشوعات اجلنوبية الواحات

 . 2016 أكتوبر/ األول ترشين يف وذلك ،(النوبية األرايض من جزء

 ملعدنيةا للموارد اجلديد الوادي رشكة انضمت ،2014 لسنة 198 رقم املعدل القانون صدور ومنذ

 جتاري( كونسورتيوم) فإئتال إىل فيها، حصة هلا الدفاع وزارة أن ُيعتقد التي ،(واديكو) الزيتية والطفلة

 التابعة لتفتيشا نقاط فإن ذلك، مع وبالتوازي.  مرص جنوب يف الشالتني منطقة من املعادن بتصدير يقوم

 من خترج التي باتاملرك عىل مبارشةً  ثابتة يومية استخدام رسوم جتبي أصاًل  كانت التي املسلحة، للقوات

 ما الرحالت، وعدد املحملة الشاحنات وزن إىل تستند للرسوم جديدة تعرفة اعتامد إىل عمدت املحاجر،

 . كبري حد إىل الدفاع وزارة دخل وزاد أضعاف، ثالثة الرسوم زاد

 الذهب عن التنقيب يف الدفاع لوزارة اجلديدة الغزوة ذلك، من أهم حتى تكون قد التي األمور ومن

 خالل من مبارشة حصة الدفاع لوزارة.  رصيامل اإلمجايل املحيل الناتج من املئة يف 1 حاليًّا يمثل والذي

 للثروة الشالتني رشكة من املئة يف 34 عىل 2016 عام يف حصل الذي الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز

 غري الذهب، عن التنقيب جمال يف خاصة رشكات ثالث عىل الوقت ذلك يف ترشف الرشكة كانت. املعدنية

ء عن فضاًل  ،2017 عام يف هاعمل تبدأ أن املقرر من كان أخرى رشكة 13  املحليني املنّقبني من الذهب رشا
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 فقد القطاع، هذا يف مبارشة غري حصة أيًضا الدفاع لوزارة وكانت.  السوق سعر من املئة يف 20 بنسبة

ء الشالتني رشكة ترأس ء األمحر، البحر حمافظ كان حني يف طْلخان اهلل جاب حممد املتقاعد اللوا  أمحد اللوا

ء املحافظة يف االستثامرات مكتب ومدير ،اهلل عبد  ُوصف ما إطالق يف أيًضا منخرطنْي  اجلمل، صالح اللوا

 . 2016 يوليو /متوز يف علم مرسى يف" والتعدين للذهب دولية مرصية مدينة" أول بأنه

 

 واستثامراهتا الدفاع وزارة رشكات

 جرى وقد االقتصادي، الدفاع زارةو ملف إىل إضافة أحدث البحرية واخلدمات الصناعات جهاز يعد

 تابعة قابضة رشكةل تقريًبا نفسه القانوين باإلطار حاز فقد عسكرية، هيئة أنه ومع. 2003 عام يف إنشاؤه

 الرشكات مع رتكةمش مشاريع تشكيل ختويله فجرى: الرسمية التسمية عدا ما األمور كافة يف العام للقطاع

 واإلدارة، افاإلرش مقابل له التابعة الرشكات أرباح من مئوية ةبنسب واالحتفاظ واألجنبية، املحلية

 ماله سرأ تأمني وجرى.  املشرتكة املشاريع يف حصتها أو األصول هذه مقابل قروض عىل واحلصول

 .إليه السفن وإصالح لبناء املرصية الرشكة أصول حتويل طريق عن األويل

 جاريةالت واالفرتاضات االقتصادية دعاءاتاال البحرية واخلدمات الصناعات جهاز مسار يكشف

 رشكة وهي كندرية،اإلس ترسانة يف ظاهر بشكل األمر هذا ويّتضح. القطاع إليها يستند التي فيها املشكوك

 الصحة ترشيعات بيقتط من الرتسانة ُأعفيت وقد.  إنشائه فور اجلهاز ملكية إىل نقلها جرى للدولة مملوكة

 أشارت وكام(.  ريباحل اإلنتاج لوزارة تابعة منشأة 15 إعفاء جانب إىل) العام نفس يف الصادرة والسالمة

 عداتامل واسترياد اجلديدة، املرافق وبناء التكنولوجيا، نقل لتأمني وسيلة الرتسانة قدمت مارشال، شانا

 يونمل 13 ةبقيم عقد عىل التفاوض البحرية سالح أعاد ،2011 عام يف.  العاملني وتدريب األساسية،

ئها من بداًل  الرتسانة يف دورية زوارق أربعة لبناء دوالر  األمريكية؛" شيبس سويفت" رشكة من مبارشة رشا

 سنوات، الثث وبعد. دوالر مليون 20 إىل التكلفة واإلنتاج التجميع يف املرصية املشاركة رفعت وقد

 . غوويند رازط من فرنسية طاتفرقا ثالث لتجميع مشابه مشرتك إنتاج باتفاق اإلسكندرية ترسانة فازت

ها جتارية مكاسب بتحقيق الدفاع وزارة توّقع ولعّل   التي الرتسانة، عىل االستحواذ عىل أيًضا حفزَّ

 كان ولكن ،1997 عام حتى( دوالر مليون 15) مرصي جنيه مليون 50 نحو تبلغ سنوية خسائر تكبدت
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 وتأّمل. للخصخصة إعدادها أجل من حتديثها دبع جنيه مليارات مخسة نحو قيمتها تبلغ أن املتوقع من

 والتي عام كل السويس قناة عرب متر التي ألفا عرش الـستة السفن وجهة الرتسانة جيعلوا  أن يف املسؤولون

ء البحرية سالح قائد قدم الزمن، من عقد وبعد.  صيانة أو تصليح إىل حتتاج  اجلندي أسامة بحري اللوا

 بالتعاون واملدين، العسكري القطاع" فكر توحيد إىل الدعوة خالل من دفاعال وزارة لرؤية وردية صورة

 لدعم قوي أثر من هلا ملا الصناعة هبذه لالرتقاء املالحية، والتوكيالت السفن ومالك... املالحة غرفة مع

 ". العامل مستوى عىل التجارة لدعم املرصي االقتصاد

ا الحظ كام. البحري القطاع إىل الدفاع وزارة لدخو يف جتارية انتهازية هنالك كانت بالطبع،
ِ
 عامل

 2017-2001 للفرتة إمجالية خلطة املرصية احلكومة إصدار فإن مارشال، وشانا ستاخر جوشوا  السياسة

 األسهم غالبية متتلك لعاملا يف البحرية الرشكات أكرب ترك" استثامرياً  تدافًعا" وّلد اقتصادياً  القطاع لتحرير

 جهاز وسعت ذلك، غضون يف.  باألقلية الدفاع وزارة احتفظت حيث املرصية، البحري نقلال رشكات يف

 مستقل، يانكك العمل يف السفن وإصالح لبناء املرصية الرشكة استمرت: البحرية واخلدمات الصناعات

 لعامةا النيل رشكة عىل االستحواذ جرى ثم 2009 عام يف للمالحة تريومف رشكة إنشاء جرى ولكن

 . التايل العام يف العام القطاع من النهري نقللل

 الربحية حققت الرتسانة" بأن التفاخر من الرغم عىل التجارية، الطموحات هذه من أي يتحقق مل لكن

.  2007و 2000 عامي بني ما سنارة أمحد حسني بحري اللواء ترأسها عندما" تارخيها يف األوىل للمرة

 ترسانة فإن اإلنرتنت، عىل موقعها عىل الزمني للخط ووفًقا. يدبع حد إىل منخفضة اإلنتاجية ظلت

 2010و 1972 عامي بني طنًّا 188840 قدرها إمجالية بسعة سفينة 20 جمموعه ما ببناء قامت اإلسكندرية

 أهنا أيًضا ادعت أهنا مع ،(هنري وصندل وقاطرة، واملياه، النفط لنقل أصغر صهرجًيا 40 إىل باإلضافة)

 ألف 300 إىل وصل قد اإلنتاج أن أخرى مصادر وزعمت(.  للبضائع) جتارية سفينة 35 من أكثر شيدت

 يف واحدة عمالقة نفط ناقلة وزن عن تزيد أن كادت النتائج هذه حتى ولكن ،2017 عام أواخر يف طن

 قاربي ما بورسعيد، يف األصغر نظريهتا جانب إىل اإلسكندرية، ترسانة استلزمت ذلك، إىل. البحار عرض

 من طن كل إلنتاج العمل ساعات من ضعًفا 11و ونصف، أضعاف وثامنية أضعاف، ومخسة ضعفني،

 عن يكشف وما.  التوايل عىل واليابان، وإسبانيا، اجلنوبية، وكوريا الصني، يف لنظرياهتا مقارنة الشحن سفن

نات بتصنيع قامت الرتسانة أنَّ  العمل شّح   . املحيل السكري الشمندر معاجلة ملصنع الصلب خزا
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 مواجهة ويف ،2016 عام ويف. احلريب بإنتاجها يتعلق ما يف حتى ضعيًفا كان الرتسانة أداء أن ويبدو

 جلأت ،"ويندغو" طراز من احلربية السفن تسليمها بجدول وفائها لعدم األفق يف تلوح التي العقوبات

 ذلك وبعد. يةاإلسكندر ترسانة عامل بأرض عندما العسكرية الثانوية الكليات طالب إىل الدفاع وزارة

 يف ،"ندغووي" فرقاطة صممت قد كانت التي ،(غروب نافال) الفرنسية نافال جمموعة دخلت بعامني،

 أن إىل يشري ما سعودية،ال العربية اململكة أو املتحدة العربية اإلمارات يف السفن من املزيد لبناء حمادثات

 فرًعا نافال موعةجم افتتحت ،2019 ديسمرب /األول كانون ويف.  نتاجهاإ سلسلة يف مدجمة تكن مل الرتسانة

 خدمة يف املةالع غوويند سفن صيانة أجل من والصناعة، للصيانة البحرية اإلسكندرية هو مرص، يف هلا

.  هبا القيام عىل رةقاد اإلسكندرية ترسانة تكون أن ينبغي كان مهمة تلك أن علاًم  املرصية، البحرية سالح

 مركز يفتكل إىل الدفاع وزارة يف البحرية واخلدمات الصناعات بجهاز الصعوبات هذه دفعت وربام

 لتعزيز األورويب واالحتاد احلكومة من مشرتك بتمويل حكومية شبه منظمة وهو الصناعي، التحديث

كات  . وحتديثها الرتسانة قدرات بتحسني واخلاص، العام القطاعني بني الرشا

 السفن صناعة ائدةوق الثقيلة الصناعات قالع أكرب من واحدة" كوهنا عن البعد كل بعيدة الرتسانة كانت

 هلذه املزمن عيفالض األداء إىل وبالنظر بالفعل.  تتباهى كانت كام ،"األوسط والرشق مرص يف وإصالحها

 من املالية اخلسائر لشطب كوسيلة عليها حصلت الدفاع وزارة تكون أن املمكن فمن البحرية، الرشكات

ء سمح وقد. البحرية سالح دعم وقدرة الصناعية القدرة عىل للحفاظ كان ما بقدر دفاترها،  رشكات رشا

داهتا، عىل تستحوذ أن الدفاع لوزارة العام القطاع  حيلة وهي لدولة،ا خزينة إىل خسائرها ترحيل مع إيرا

 ستينيات يف ن،عثام أمحد عثامن رئاسة،ال عىل واملحسوب العام القطاع من األعامل رجل األصل يف طورها

 . املايض القرن وسبعينيات

 

 الضباط لشبكات كمحور الدفاع وزارة

 عرب متتد التي الضباط لشبكات الكامل النطاق: أمرين املالية الدفاع وزارة حسابات غموض حيجب

 اخلاصة ولكن منها، امةالع السيام) املدنية والرشكات احلكومية اهليئات من وغريها الدفاع وزارة هيئات

 ونفوذها البريوقراطي موقعها بفضل الشبكات تلك تستمده الذي املرشوع غري الدخل وحجم ،(أيًضا
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 الدولة، أرايض تصنيف إعادة أو استخدام برتخيص يتعلق ما يف أوضح بشكل ذلك يتجىل. املتميز

 احلكومية والوزارات العام القطاع رشكات من كبرية رشاوى يطلبون الفاسدين الضباط أن فاملعروف

 من الدفاع وزارة كسبته الذي املبلغ إنَّ . املوافقة إصدار مقابل اخلاصة، الرشكات من كام ،(اإلسكان مثل)

 املركزي واجلهاز اإلدارية الرقابة هيئة نرشته الذي املشرتك التقرير لكن معروف، غري الرسمية الرسوم

 من التقليل أو اإلدارة وسوء والتعدي، الفساد ألعامل لرتاكميةا التكلفة قّدر 2015 عام يف للمحاسبات

 . مرصي جنيه مليار 440 بحوايل املسلحة، القوات ضباط فيها أسهم التي الدولة، أرايض قيمة

 تغطي هيف العسكرية، املؤسسة داخل املرشوع غري الدخل من اآلخر الرئيس املصدر هي املشرتيات

ا واسعة جمموعة  بوزارة ملرتبطةا اهليئات بني يربط رئيس ملتقى أيًضا وهي. واألنشطة التاملجا من جدًّ

 العامة اخلدمات زجها عىل املتعاقبون الرؤساء كان املثال، سبيل عىل. الضباط وشبكات واملوردين الدفاع

 تيال النرص رشكةو. الدولة متلكها التي والتصدير لالسترياد النرص رشكة إدارة جملس يف منتدبني أعضاء

ئيليةاإل االستخبارات نشاط ملواجهة كواجهة العامة املخابرات جهاز قبل من األصل يف ُأنشئت  يف رسا

 معظم ذلك بعد تأغلق ولكنها املايض، القرن ستينيات يف ذاهتا بحد رئيسة جتارية رشكة أصبحت أفريقيا،

ئيل مع السالم معاهدة تلت التي العقود يف األجنبية فروعها  عاد متى لواضحا من ليس.  1979 عام إرسا

 املسلحة القوات لبهاتتط إما التي السلع من بالعديد تتاجر اآلن لكنها النرص، برشكة الدفاع وزارة اهتامم

ء حد عىل والتصديرية املحلية املدنية، األسواق يف أيًضا وتباع احلربية الصناعة تنتجها أو  .سوا

 رشكات دىإح وتعترب. بالعسكر املرتبطة والشبكات الكيانات تداخل عن الكثري النرص رشكة تكشف

 التعبئة ملواد تحدةامل الرشكة يف رئيسة مسامِهة للسكر، الدلتا رشكة وهي هلا، التابعة التجارية الوساطة

 عالوة.  لعاملةا قواها يف املجندين توظف وهي ،1995 عام يف الدفاع وزارة عليها حصلت التي والتغليف

 ضمن والربي يالبحر للنقل القابضة للرشكة تابعة فرعية رشكة 14 من واحدة النرص رشكة تعد ذلك، عىل

 القابضة ةالرشك يرأس وكذلك. املسلحة القوات يف سابقون ضباط الرشكات هذه ويرأس العام، القطاع

ّسا قد ينمتقاعد ضابطني أن هو أمهية يقل ال وما.  يوسف إبراهيم أمحد حممد بحري اللواء نفسها  لسجم ترأ

 الرقابة هيئة يف قالساب يف أيًضا رفيعة مناصب توّليا أن بعد وذلك املايض؛ العقد يف النرص رشكة إدارة

 . مرص يف تدقيق هيئة أقوى وهي اإلدارية،
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 من لعديدا عرب( حرًصا  ليس ولكن خاص، بشكل املتقاعدين) املسلحة القوات ضباط تدوير إعادة إن

 إدارة جملس أعضاء من سامل أيمن اللواء كان(. 4 الفصل يف ذلك مناقشة تموست) شائع أمر املدنية املواقع

 لتجارة رصيةامل للرشكة رئيًسا السابقة عرشة اخلمس السنوات قىض كان وهو ،2016 عام يف النرص رشكة

-2014 نةس حتى أرباح حتقيق يف فشلت وقد الغذائية، للصناعات القابضة للرشكة التابعة التجزئة،

 فرعية رشكة 27 رؤساء مع جنب إىل جنًبا ،2016 فرباير/شباط يف سامل استبدال جرى قدو.  2015

 رئيس الفور عىل أصبح سامل ولكن ،"اخلسائر من احلد يف لفشلهم" وذلك القابضة، للرشكة تابعة أخرى

 شّكل ندماوع.  نرصال رشكة إىل االنضامم عن فضاًل  التجزئة، بمبيعات العاملة الشهرية" أفندي عمر" رشكة

كاتا خالل من التجارة لتسهيل والشحن للوجستيات األعىل املجلَس  والصناعة التجارة وزيرُ   بني لرشا

 لقواتا من سابقني ضباط مخسة عنّي  فقد ،2017 ديسمرب/األول كانون يف واخلاص العام القطاعني

 . جربيل فتحي اللواء اجلديد النرص رشكة رئيس ذلك يف بمن املسلحة،

 األداء عىل ةالتغطي هي املسلحة القوات ملتقاعدي الفعلية" املوسيقية الكرايس" لعبة بعاتت إحدى

 2015 مارس/آذار يف واالسترياد للتصدير النرص رشكة أداء عن مرشق   تقرير   افتخر وقد. املتواصل السيئ

 رئاسة ىلتو الذي جربيل لكن ،"مرصي جنيه مليار تتجاوز األعامل حجم يف هائلة طفرة" حققت أهنا

حة اعرتف ،2016 ديسمرب/األول كانون يف الرشكة ".  اآلن حاالهتا أفضل يف ليست" الرشكة أن برصا

 األمر بموجب" العام القطاع بعقود فازت عندما السابق يف جيًدا أداء حققت قد كانت الرشكة أن وأضاف

 يمتلكها التي نةاملرو نملك ال فولألس السواء عىل اخلاص وللقطاع لنا املناقصات اآلن" لكن ،"املبارش

 ". عادلة غري املنافسة فإن وهلذا والتسعري، الترصف يف اخلاص القطاع

ا  حققت النرص رشكة أن والربي البحري للنقل القابضة الرشكة أعلنت تأبه، مل كأهنا  يف 60 بنسبة نموًّ

 صحيحة كانت النتائج هذه نلك ،2018-2017 سنة يف املئة يف 68و 2017-2016 املالية السنة يف املئة

 ألسعار التعرض شديدة تكون اخلارجية بالتجارة تتعامل رشكة أّي  أن إال. املرصي باجلنيه قياسها عند فقط

له أحسن يف ثابًتا ظّل  النرص رشكة قيمة صايف أن يعني ما العمالت، رصف  خسارة بعد تراجع أو أحوا

ء اعرتف لذلك، ضمني تأكيد ويف. قيمته من املئة يف 50 حوايل اجلنيه  سبتمرب/أيلول يف يوسف بحري اللوا

 إىل النرص، رشكة تقوم أن املقرر من كان بسنتني، ذلك بعد.  هيكلتها يعاد سوف النرص رشكة أن 2017

 يف بدور باالضطالع املسلحة، القوات متقاعدو أيًضا يديرها التي والتصدير لالسترياد مرص رشكة جانب
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 النرص لرشكة املوعودة اهليكلة إعادة تتم مل.  كينيا يف مومباسا بميناء السخنة العني يربط له خمطط شحن خط

 البنية مشاريع يف العسكرية املصالح بني الوثيق الرتابط تأكيد أعادت املزعومة مشاركتها لكن اآلن، حتى

 .باطالض يرأسها التي احلكومية واهليئات املدنية والرشكات اخلارجية، والتجارة التحتية،

 احلصول إىل تطلعت أن يمكنها الدفاع لوزارة التابعة الرشكات أن هو أيًضا النرص رشكة حالة كشفته ما

 خلاصةا تلك أو هبا اخلاصة واخلسائر التكاليف تنقل حني يف األخرى الرشكات نشاط من دخل عىل

ني إىل للدولة مملوكة مدنية مؤسسات اسمياً  تظل التي الفرعية، برشكاهتا  ذلك عىل األمثلة ومن. الدولة ةميزا

 الرشكة قبل نم إنقاذها وتعني 2015 عام يف املايل االهنيار إىل وصلت التي للمالحة املرصية الرشكة

 . والربي البحري للنقل القابضة

ء ممارسات لكن  املستغرب من فليس. بكثري أقرب أماكن يف واسع نطاق عىل أيًضا حتدث الفاسدة الرشا

ء يف خاص بشكل ناشطة الضباط شبكات تكون أن  أساسيني ادأفر حول تتمحور أهّنا وُيذكر السالح، رشا

 الفنية الكلية يخرجي مثل الشلل أو العّصار، احلريب اإلنتاج وزير أو طنطاوي، السابق الدفاع وزير مثل

 ناتكيا عن فضاًل  ،(املسلحة القوات يف التسليح وهيئة احلريب اإلنتاج وزارة يف منترشون وهم) العسكرية

 يف رصيةامل السفارة يف العسكرية املشرتيات ومكتب العسكرية، واالستطالع املخابرات دائرة مثل

 الشبكات متعتت وتارخييًّا،. أيًضا تتنافس لكنها الشبكات، تتداخل قد. واشنطن األمريكية العاصمة

 اجلمهوري حرسلل سابقني ديدينع قادة أن ُيعتقد وهلذا واضحة، بأفضلية اجلمهورية رئاسة إىل األقرب

 ترأسها التي يةاحلرب املخابرات يف الضباط شجع السييس صعود لكن. النفوذ ذوي األسلحة جتار من كانوا 

 ضباط من دجدي جيل برز ذلك، إىل. منافسيهم عىل يتعدون الضباط هؤالء أن وُيعتقد ،2012 عام حتى

 يطلبوهنا التي وىالرشا يف" جشًعا أكثر" إهنم ويقال ،2013 عام انقالب منذ الدفاع وزارة يف املشرتيات

 . العقود منح مقابل ،املسلحة القوات من متقاعدين أيًضا هم يكونون ما غالًبا الذين التجاريني الوكالء من

 يقوم والتي باألغذية املتعلقة تلك مثل للمشرتيات، األخرى اجلوانب مجيع عىل نفسها األنامط تنطبق

 التي الرشكات أنّ  ضامن إىل أيًضا متتد لكنها. والتموين اإلمداد وهيئة العامة اخلدمات زجها من كل هبا

 وزارة تستخدمهم الذين املفضلني اجلامرك ومكلفي الوكالء نفس تستخدم العسكرية اهليئات مع تتعامل

 قسم إىل وتدفع خول؛الد موانئ يف التفتيش من إعفائها إىل نظًرا  نفسها الدفاع وزارة تستخدم مل إن الدفاع،
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 هلا التي الدولة هيئات وساطة عرب العاملة وتوظف الثقيلة؛ اآلالت لنقل والتموين اإلمداد هيئة يف النقل

 . والغاز النفط قطاع حالة يف برتوجيت رشكة مثل وثيقة، عسكرية عالقات

 الدفاع، وزارة يف يةملالا اإلدارة مع بالتواطؤ تتم أهنا استنتاج إىل حتاًم  املامرسات هذه إتساع يؤدي

 جتهيز املالية مسؤويل نم ُيطلب اعتياديًا، نموذًجا تقدم حالة يف. واملسؤولني القادة كبار بمعرفة وبالتايل

تري د وتكاليف والعاملة الشحن فوا  اخلارج إىل سلسرُت  أهنا ُيزعم التي املسلحة القوات ملعدات املوا

 عىل صيانتها ريجت ال أو حمليني مقاولني قبل من صيانتها وجتري مطلًقا البلد تغادر ال لكنها للصيانة،

ء أو رشكات بتملك الدفاع وزارة قيام سبب عىل الضوء من مزيًدا هذا ُيلقي قد.  اإلطالق  يف أسهم رشا

 والتابعة العامة، تصاديةاالق اهليئة إقدام ذلك عىل املبكرة األمثلة ومن. منها األجنبية السيام أخرى، رشكات

 وهي الغذائي، ألمنل الوطنية الرشكة يف 1980 عام يف االستثامر عىل طوياًل، تدم مل التي الدفاع وزارةل

كة يف 1974 لعام 43 القانون بموجب تأسست التي الكربى الرشكات من واحدة  اخلاص عالقطا مع رشا

 يف تثامراتاالس نم استثنائية جمموعة" الدفاع وزارة لدى كانت ،2011 عام بحلول.  آنذاك املنبعث

كات حملية رشكات ة وفًقا ،"واسع نطاق عىل األجنبية ورشا
ِ
 . لمارشا شانا السياسية للعامل

 اإلنتاج وزارة أسهم عكس وعىل. واضح غري أمر فهو بالضبط، ملكيتها الدفاع وزارة ممارسة كيفية أما

 املالية الشؤون هيئة فإن ،مثاًل  احلريب، جلإلنتا القومية اهليئة بإسم املسجلة البرتولية ثروة رشكة يف احلريب

 أسهم عىل حلصولا غرض أن ذلك من واألهم.  الوزارة رشكات يف أسهاًم  مبارشة متلك ال الدفاع وزارة يف

 شانا تقول ،2 صلالف يف مذكور هو وكام. أيًضا واضح غري واألجنبية املحلية املدنية الرشكات من كل يف

 توحي لعاما القطاع رشكات يف السابقة املامرسة لكن التكنولوجيا، قلن تأمني هو الغرض إن مارشال

نية فوائض يمتص األسهم يف فاالستثامر. حمتملة أخرى بأغراض  يف كنفقات إظهارها يمكن التي امليزا

نة تتحملها صافية كخسائر شطبها جيري ثم السنوية احلسابات  اخلارج يف ألموالا إيداع أن كام. الدولة خزا

 العسكرية للهيئات حيتي املشرتكة املشاريع إنشاء فإن أخرى جهة ومن جهة، من عنها املحتملة الرقابة يبعد

 جديدة بأهنا ساباهتاح يف االدعاء وثم مضخمة، بأسعار املستعملة املعدات تستورد أن هلا التابعة والرشكات

 . الفاسدين اجلامرك موظفي من مقدمة مزورة شهادات بدليل
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 جتارية فرصة: العسكرية ألمريكيةا املساعدة

 مريكياأل اخلارجي العسكري التمويل حزمة مرص يف الدفاع اقتصاديات يف احلاسمة العنارص من

 احتياجات من ملئةا يف  80 حوايل تغطي املسامهة هذه أن ويقدر. 1978 عام منذ مرص تتلقاها التي السنوية

هلا إنفاق من الدفاع وزارة يمّكن ما الرئيسة، القتالية لألنظمة املسلحة القوات  عىل للترصف القابلة أموا

 إلسمنتا قطاعي يف عسكرية تدخالت وتأمني مدنية رشكات يف أسهم عىل احلصول مثل أخرى أولويات

 كانت لدفاعا وزارة فإن األمريكي، اخلارجي العسكري التمويل لوال. األسواق من غريمها أو والصلب

 متكنت فقد لواقع،ا يف أما. املسلحة للقوات احلقيقية الدفاعية االحتياجات لتوفري مّجة صعوبات ستواجه

ء العالقة، تلك من إضايف دخل عىل احلصول من الدفاع وزارة  ملعدات جاريالت االستغالل خالل من سوا

 من بداًل  مدنية راضألغ األمريكي، التمويل برنامج إطار يف املمولة الدفاع وزارة ومرافق املسلحة القوات

 يف ريكيةاألم القوات مع العسكري للتعاون أخرى جماالت خالل من أو األصلية، العسكرية أغراضها

 . خلدمتها أو املنطقة

تية جتارية فرًصا أيًضا األمريكي العسكري اخلارجي التمويل حزمة توفر نفسها، باألمهية  بشكل موا

 احلرصي غالًباو املتميز، نفوذهم بفضل دين،املتقاع أم اخلدمة يف أكانوا  املسلحة، القوات لضباط خاص

ء عقود من مستمدة الفرص هذه. بالدفاع املتعلقة والعقود املعلومات إىل للوصول  لألسلحة) الرشا

 العسكري رجياخلا التمويل بتسليم املرتبطة واخلدمات الدعم وعقود ،(العتاد أو املعدات من وغريها

كة أو األمريكية القوات لصالح واألنشطة اخلدمات من وغريها األمريكي،  مشاركة عدت. معها بالرشا

 مرص حالة يف األمر أن الإ العامل، أنحاء مجيع يف شائًعا أمًرا  التجارية الدفاعية العقود يف السابقني الضباط

 والروابط ريكيةاألم العسكرية املساعدات من والرتّبح الداخلية املتاجرة يف وضوًحا أكثر شكاًل  يتخذ

 .أسري سوق الواقع يف هي والتي عيةالدفا

 عالوة. 1987 العام منذ دوالر مليار 1,3 بمعدل املفعول ساري العسكرية املساعدات برنامج بقي

 سمح ما ملرص،" النقدي التدفق آلية" 1979 العام يف كارتر جيمي آنذاك األمريكي الرئيس أقر ذلك، عىل

 ميزة وهي واحدة، دفعة من بداًل  بالتقسيط األمريكية العسكرية املعدات من املشرتيات ثمن بدفع هلا

 1,3 من بداًل  دوالر مليارات 3,5 بقيمة طلبات تقديم من مرص مّكن وهذا.  2018 عام حتى استمرت
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 املنحة برصف 2000 العام منذ خاص إجراء قىض كام.  املثال سبيل عىل ،1982 العام يف دوالر مليار

ئد عىل واحلصول ُتنفق مل التي املساعدات مراكمة ملرص أتاح ما واحدة، دفعة املالية  بعدها يمكن منها، فوا

 48 قدره األمريكي العسكري التمويل من مرتاكاًم  كاّم  مرص تلقت وهكذا.  إضافية مشرتيات عىل رصفها

 املواد" بمسمى املتحدة الواليات تصفه ما استالمها جانب إىل هذا ،2017 العام حتى دوالر مليار

 الدوالرات ماليني مئات وقيمتها األمريكية، املسلحة القوات حتتاجها ال التي أي ،"الفائضة اعيةالدف

ا  ما األجنبية، العمالت من كبرية مبالغ بتوفري ملرص العسكرية املساعدات برنامج يسمح ذلك، إىل.  سنويًّ

 . 2000-1984 الفرتة يف عائداهتا من املئة يف 8,5نحو شّكل

 قيمتها خفض إىل نالزم مرور مع أّدى السنوية األمريكية العسكرية املساعدة مبلغ ثبات فإن وباملقابل

ئية،  ملكتب تقرير أشار: متوافرة ليست الدقيقة األرقام إنّ . توّلدها التي االنتفاع فرص من حيد ما الرشا

 يتتبع أن يستطع مل( الدفاع وزارة) البنتاغون حتى أن اىل 2006 عام األمريكية للحكومة التابع املحاسبة

 أن قّدرت مريكيةاأل الوكاالت أن بيد. 1998 عام قبيل املرصي الفعيل اإلنفاق مقابل املعونة التزامات

ء مرصودة ملرص العسكرية املساعدات ثلث نحو  لتحديث،ل الثاين والثلث جديدة، ومعدات أسلحة لرشا

 فيام العموالت، ا يتلقو كي للضباط جمااًل  الناألوّ  الثلثان يفسح.  الدعم عقود ملختلف املتبقي والثلث

 السنني، مر عىل لعسكريةا املعونة من املرتاكمة القيمة عىل وبناء. إضافية جتارية فرًصا األخري الثلث يقّدم

 . بالفعل كبرية منها املستقاة املحتملة املداخيل أن نرى

. ومرص املتحدة تالواليا بني الدفاعية املشرتيات حول املتبادل التفاهم مذكرة بموجب املقتنيات تتم

 سمح يالذ والعروض العطاءات حول 1998 للعام 89 الرقم املرصي القانون تعّلق املذّكرة وهذه

 .األجانب عىل املحليني املتعاقدين بتفضيل العامة للهيئات

 منافسيها عم املساواة قدم عىل العطاءات بتقديم األمريكية للرشكات تسمح التفاهم مذكرة أن غري

 يكون أن تستوجب هيف مغلقة الدفاع قطاع يف املشرتيات أن بام لكن،.  الدفاعية العقود خيص بام املرصيني

 يلعب لبلدان،ا من العديد يف وكام(.  األمريكيني وغري) األمريكيني العروض ملقدمي مرصي ممّثل هناك

 هلم تكون كي اعالدف وزارة يف ملشرتياتا ضباط رشوة عليهم يبقى أنّه مع الدور، هذا السابقون الضباط

 . األفضلية



132 
 

 وخدمات وتدريب أجنبية دفاعية بمعدات املسلحة القوات تزّود التي الناجحة الرشكات بني ومن

ينجل جمموعة" أخرى ء 1990 عام يف أسسها التي( املثلث" )ترا  ضابط وهو الطويل، املنعم عبد اللوا

 إىل 1985 بني ةالفرت يف املتحدة الواليات من املسلحة القوات تمشرتيا أمر توىّل  اجلو سالح يف سابق

 رشكة ومتّثل.  رصيةامل األمريكية التجارة غرفة يف بارًزا عضًوا  أصبح أنه كام. رشكته وتأسيس تقاعده حني

ينجل"  غرومان، بونوْرثرو وراْيثيون، مارتن، لوكهيد مثل غربية دفاعية رشكات" اجلوي للفضاء ترا

 املتقاعدين لضباطا كبار من كلهم ُمنتقني، مستشارين فريق" بوجود وتفاخر وغريها، ديفنس، يتالوراينْمِ 

 ذوي من صنيمتخص شباب مهنيني" إىل إضافة الرشكة، يف" الدفاع وزارة وحدات خمتلف يف خدموا  الذين

 ". العالية الكفاءة

 ،"أرتوك جمموعة" إن املثال، سبيل عىل. عسكرية بخلفية واملُّزودة الوسيطة الرشكات كافة تتمتع ال

 املسلحة القوات وتزّود مرص يف العاملية الرشكات من للعديد املمثلة الرشكات أهم من واحدة أيًضا وهي

 من العديد يف تعمل ،(البدنية اللياقة آالت إىل الطائرات مقاعد قذف أجهزة من) قتالية غري بمعدات

 والنفط، ذية،الفوال اهلياكل مثل متقاعدون، ضباط أو ملسلحةا القوات أيًضا فيها تنشط التي احلقول

 برياِفيجني" ةرشك هو آخر مثل  .  السيارات وصناعة والشحن، واخلدمات، املطارات، وتشييد والعقارات،

 احلربية لصناعةا إىل التكنولوجيا نقل تتعهد اجلنسيات متعددة مرصية رشكة وهي ،"واالستشارات للتجارة

 سمنتواإل الثقيلة، الصناعة ذلك يف بام املدنية القطاعات من كبري عدد دعم لكوكذ املرصية،

 والغاز، النفطو الغيار، وقطع والسيارات الطريان، وخدمات والطريان السفن، وبناء والبرتوكيامويات،

 . الغذائية والصناعات والبيئة، والالسلكية، السلكية واالتصاالت

 تسميه ما بني تراوح تعامالت مرص يف العسكرية االقتصادية النشاطات من القانوين اجلانب وراء تكمن

حة، القانونية غري تلك إىل" املرشعنة الرشى" مارشال شانا  االقتصاد قطاعات معظم يف احلال كام رصا

 تنص أنْ  املشرتيات عقود مجيع من تتطلب األخرى، العربية الدول بعض مثل مثلها فمرص،.  العسكري

 كاهل عىل تقع ال اخلدمات، أو املعدات مبيعات لضامن الوكالء إىل تدفع التي التجارية عاباألت أنّ  عىل

 الرئيس إقالة بعد مبارك عهد يف وزير   أرّس  وكام.  الرسمي البند هذا جتاهل جيري ما غالًبا ولكن احلكومة،

 األسلحة مشرتيات هي خفية كربى قضية ثمة" املسلحة، القوات يف القانوين غري الرتبح بمسألة يتعلق ما يف
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 هذا ،(لالنتفاع) ضخمة فرًصا يوّفر احتكاًرا ويتضمن رّسي يشء أي أن واحلقيقة. املتحدة الواليات من

 ". اجليش وحُترج فوًرا معروفة املسألة تصبح قد كاإلسمنت قطاع يف أنه حني يف

 لنفسه يستأثر الرجل ظّل "  ،2011 العام حتى مبارك حول العموالت تقايض عمليات معظم متحور

ء اتفاقيات بتفويض ا  وليس... األسلحة رشا ًبا فتح التفويض هذا مثل أن رسًّ  فساد رياح نهام هّبت أبوا

 القوات ضباط كبار انخرط وسواء.  نور أيمن للرئاسة السابق واملرشح املعارض السيايس بحسب ،"عاتية

 وقد الريع، وراء الهثةال النخبة من جزًءا شّكلوا  هنمأ إال ال، أم الفساد يف الدفاع قطاع ومسؤويل املسلحة

 العاملني الفعلية ةاخلدم ضباط".  الوفرية لألرباح املدّرة الفرص أفضل تزال، وال بالتأكيد، هلم توّفرت

 والضباط العسكريني امللحقني عن فضاًل  واشنطن، يف املرصية الدفاع وزارة مشرتيات مكتب برئاسة

 أحسن يف هم كية،األمري العسكرية املعونة مفاوضات عربها متر التي الثنائية لياتاآل يف يشاركون الذين

 التصاالتل املشرتك التشغيل اتفاق مذكرة الثنائية اآلليات وتشمل. الفرص هذه من لالنتفاع وضع

 هيئة اءرؤس عادة لهايشغ املواقع هذه. الدفاعية املوارد توفري ومؤمترات العسكري، التعاون وجلنة واألمن،

 تسّلم نحو نطالقا كمنصات أيًضا وتعمل املسلحة، القوات يف القادة كبار أو الدفاع، وزارة يف التسليح

 .التقاعد عند العام القطاع رشكات أو احلكومة إدارات يف رئيسة مواقع

 عمالد لعقود املخصصة العسكرية املعونة من الكبرية احلصة وهو أمهية، يقل ال للدخل آخر مصدر ثمة

 أنظمة لشحن والحًقا البيع وقت عند األمريكية واملعدات األسلحة إمدادات نقل عقود السيام واإلسناد،

 العسكرية املعونة برنامج يف خاص بند وهناك. إعادهتا وثم املتحدة الواليات يف والتحديث للصيانة معّينة

 سارع فقد املئة، يف 50 نسبة حتى خاصة مرصية ملكية املعدات نقل يف املستخدمة السفن تكون بأن يسمح

 لعاملِ  ووفًقا.  العقود هذه حلصد املتحدة الواليات يف مسّجلة رشكات لتأسيس املتنفذين األعامل رجال

 من والعديد السادات، أنور الرئيس شقيق السادات، عصمت شّكل سربينغبورغ، روبْرت السياسة

 إهنم ويقال دوالر، مليون 300 بقيمة ملتحدةا الواليات من عسكرية معدات لشحن رشكة اجلنراالت

 11 بنحو املطلوبة الكلفة قّدر البنتاغون أن من الرغم عىل الشحنة، هذه مقابل دوالر مليون 56 تقاضوا 

 نقاش بفتح حافظ، علوي الوفد، حزب عن النائب طالب عندما مماثلة قضية ظهرت كام.  دوالر مليون

 عىل املحسوب األعامل رجل بأن تفيد صحفية تقارير صدور بعد يةالعسكر العقود يف الفساد حول رسمي
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 مليون 73 بمبلغ تقدر مرشوعة غري مكاسب حققوا  احلكوميني املسؤولني من وغريه سامل، حسني مبارك،

 .  اخلارجية األمريكية العسكرية املساعدات عقود من دوالر

. يتغرّي  مل نفسه نظامال أن إال احلني، ذلك منذ النحو هذا عىل علنًا ُكِشفت أقل استغالل حاالت أنّ  ومع

ا إن للحكومة معارض مصدر قال الواقع، يف  عن مسؤواًل  كان املسلحة للقوات األعىل املجلس يف عضًوا

 املخصصة املعونة نسبة لزيادة املتحدة الواليات عىل ضغط 2011 يف األمريكية العسكرية املساعدة متابعة

 املسلحة قواتال ضباط أمام التجارية الفرص يوّسع أنّ  تم لو شأنه من كان الذي األمر الدعم، لعقود

 . الواجهة رشكات عرب جمزية أرباح لكسب

 واحلاجات للصيانة املُخصصة احلصة من االستفادة يف فشلت مرص أن هو مؤّكد هو ما املقابل، يف

 عن فضاًل  ألعاملا جلب بغرض سلحةامل للقوات املعونة إمجايل من املئة يف 15 نسبة والبالغة اللوجستية

 السلوك كان وبالتايل علنًا،م هدًفا دوًما هذا وكان. املرصية احلربية الصناعة إىل الفنية والدراية التكنولوجيا

 االحتاد فضر املايض، القرن يف الستينيات أواخر يف العسكري التعاون ذروة ففي. متناقًضا املرصي

 الرئيسة القتالية ملعداتا إعادة يتعنّي  كان إذْ  إليها، نقلها أو التكنولوجيا بإنتاج ملرص الرتخيص السوفييتي

ء السوفييتي االحتاد إىل  وأثار املرصية، نشآتوامل املعرفة نمو أعاق ما عليها، والتصليحات الصيانة إلجرا

 التسهيالت من دةاالستفا يف استنثنائي بشكل املرصية احلربية الصناعة أخفقت فقد ذلك، ومع.  االمتعاض

 حملية قدرات تطوير ىلع مرص ملساعدة وسيلة األمريكيون املسؤولون يعتربها والتي َكَرًما، األكثر األمريكية

-2013 الفرتة يف األمريكية العسكرية املساعدة تعليق تم عندما أنه هو التبعات عن مثال.  ُمستدامة

 ألن لحةاملس القوات خدمة يف املوضوعة الصنع األمريكية أباتيش مروحيات جاهزية تراجعت ،2015

 . كينياألمري املقاولني حمل ليحلوا  التقنية الكفاءة إىل يفتقرون كانوا  املرصيني املقاولني

 حزمة نصف يقارب ما عمليًّا تنفق املرصية الدفاع وزارة كانت ،2014 عام بحلول وبالفعل،

 يف 15 وهو األقل باملعّدل قياًسا وحتى.  احلالية أنظمتها ودعم صيانة عىل السنوية األمريكية املساعدات

 األمريكي برنامج تطبيق بدء منذ دوالر مليارات 7,2 ستكون البند هلذا الرتاكمية القيمة كانت املئة،

 احلربية الصناعة تتلقفها مل التي الثانوية للعقود الكامنة القيمة حجم ويظهر. اخلارجي العسكري للتمويل

 لتقديم دوالر ماليني 210 قيمته بلغت الفنية للخدمات أمريكي عقد هي نموذجية حالة خالل من املرصية
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 قيمتها منفصلة صفقة ومعه مرصية، بحرية فرقاطات لِست لوجستي ودعم وتدريب غيار وقطع معدات

 يتناقض الفشل هذا.  2010-2009 الفرتة يف طائرات حمرك 156 لتحديث دوالر مليون 750 نحو

 وزارة مسؤويل من العديد أطلقها التي احلربية الصناعة قدرات عن املغالية التأكيدات مع حاد بشكل

 نقل من كل   لزيادة اجلهود بأن مزاعمهم ومع احلايل، القرن من األول العقد أوائل منذ والسيام الدفاع،

 .تضاعفت قد املحلية واملكونات التكنولوجيا

 املرصية احلربية ةوالصناع املسلحة القوات إن إال الذايت، باالكتفاء التباهي كل من الرغم فعىل لكن،

 أهنا أو( األمريكيني مقاولنيلل يرتكوهنا التي) بالصيانة للقيام والتكنولوجيا الفنية اخلربة إىل تفتقد أهنا إما

 قد وهذا. مالدع لعقود املخصصة املعونة حصة من السهل الريع باستخراج الضباط لكبار السامح تفضل

 قابلت وملاذا ،(كذل وحصل) املعونة يف الدعم عقود حصة زيادة إىل الدفاع وزارة سعت ملاذا أيًضا يفّّس 

 املطاف خامتة يف قّرتأُ  التي) العسكرية املعونة برنامج هيكلة إلعادة 2014 العام يف األمريكية االقرتاحات

تريف تقديم يف تمثلةامل أعاله املذكورة فاملامرسة املقابل، يف. بائن بامتعاض( 2015 يف  أعامل عن مزورة وا

 فرص توسيع غيةب الزيادة وراء سعت قد املرصية الدفاع وزارة تكون أن خطر إىل تشري ومهية وشحن صيانة

 .الريعي االقتناص

 لتمويلا برنامج من الريع القتناص السعي من اخلاصة أشكاهلا أيًضا متارس الدفاع وزارة لكن

 عىل ُترص اعالدف وزارة أن القاهرة يف سابق أمريكي دبلومايس أكد وقد. كياألمري اخلارجي العسكري

 مستشفيات كذلكو األمريكي، اجلانب مع املشرتكة واالجتامعات املؤمترات لعقد متتلكها فنادق استخدام

 واملراقبون تاجلنسيا متعددة القوات يف العاملون األمريكيون السالم حفظ عسكريو حيتاج حني عسكرية

 ماْيكل اجلنرال فإن ل،وباملث.  أكالفه دفع املتحدة الواليات عىل يتعنّي  الذي الطبي، العالج إىل سيناء يف

 يدير الذي مرص، يف األمريكي ريالعسك التعاون مكتب 2008-2006 الفرتة يف ترأس الذي كولينْغز

 أو املعدات توفريل الدفاع ةوزار ختتارها التي الرشكات هبا تتالعب التي األسعار من اشتكى قد املعونة،

 . لالجتامعات املاء قوارير إىل والطاوالت الكرايس من اخلدمات،

 مناورات مثل املشرتكة، العسكرية املناورات تنفيذ جراء املاليني الدفاع وزارة حصدت ذاك، عن فضال

 وثم 2011 امع يف ُعّلقت والتي) املتحدة الواليات مع سنتني كل جتري كانت التي" الساطع النجم"
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 لكن.  السعودية العربية اململكة مع" املرجان" مناورات أو ،(أصغر بحجم وإن ،2017 العام يف استؤنفت

 مع الدفاع، وزارة به تقوم الذي التجاري االستغالل هو األمريكيني املسؤولني بعض نظر يف أكثر الشائن

 أسايس مثال. األمريكي اخلارجي العسكري التمويل يوفرها التي واملعدات للمرافق حليفة، عامة هيئات

ا ُأعد الذي ،"للربح املخصص غري" رسير 800 من املكّون الدويل الطبي املركز هو هنا  الستخدام حرصيًّ

 من رسوًما، يدفعون الذين اخلصوصيني للمرىض خدماته عن بفخر يعلن لكنه املرصية، املسلحة القوات

ء حد عىل واألجانب املرصيني  يعرتف ال للمركز اإللكرتوين املوقع أن هو" بّلة الطني يزيد" وما. سوا

 واألمريكية املرصية اخلربات شيدته" املركز أن إىل مُلاًما اإلشارة بمجرد ويكتفي األمريكي، بالتمويل

 جهاز وهو التجارية، لالستخدامات باستمرار" ِسنْكرولِْفت" جهاز تأجري يتم وباملثل،".  بينهام والتعاون

 يف التني رأس قاعدة يف تثبيته تم وقد لتصليحها، املياه من الكبرية السفن لرفع املتحدة الواليات هوفرت

 برنامج عن مسؤواًل  كان رفيع، أمريكي ضابط ويروي. فقط البحرية سالح الستخدام اإلسكندرية

ًرا اعرتض أنه الوقت، ذلك يف اخلارجي العسكري التمويل ًرا مرا  وقتها، البحرية سالح قائد عند وتكرا

 نفسه الضابط رأى التالية، الزيارة يف لكن". أخرى مرة يتكرر لن هذا" أن أكد الذي مميش، مهاب الفريق

 ". ِسنْكرولفت" الرافعة يف للصيانة ختضع أخرى مرة جتارية سفينة

 عداتاملسا نم وغريها األمريكية املساعدات من مبارش غري بشكل العسكري االقتصاد يستفيد أخرًيا،

 مساعدات تثامراس جرى واتربري، جون السيايس العاملِ  الحظ وكام. املدنية التنمية ملرشوعات الدولية

 ومرافق الطاقة يدتول حمطات مثل العامة، التحتية البنية يف املايض القرن سبعينيات منذ كبرية أمريكية

 الضباط هوريةومج العسكرية يئاتاهل فيها تنخرط جماالت مجيعها وهي والنقل، والري واإلسكان التخزين

ا اطةمن تكون أن نظريًّا يفرتض التي املساعدات، من االنتفاع من يمّكنها وما.  كبري بشكل  بالقطاع حرصيًّ

 كان إذا خاصة اأهن عىل للدولة اململوكة الرشكات يعترب الذي 1974 للعام 43 الرقم القانون هو اخلاص،

 غرار عىل دولية، تمنظام استخدمت وقد.  اخلاصني املسامهني إىل للبيع امعروًض  ماهلا رأس من املئة يف 20

 أو العسكرية ديةاالقتصا اهليئات تنفذها احلجم كبرية مشاريع لتمويل أيًضا الثغرة هذه الدويل، البنك

 .2013 عام منذ والسيام الدفاع، وزارة تديرها
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 "الكشتبان" وألعاب احللوب، والبقرات العقيم، املال رأس: خالصة

 القيمة لكن املدنية، عاملشاري من كبرية ومروحة هائل بحجم اآلن هلا التابعة واهليئات الدفاع وزارة تقوم

 قياس جيري ال. األحيان من كثري يف سلبية أو فيها، مشكوك الوطني االقتصاد إىل تضيفها التي الصافية

دا أو تنتجها التي املادية األصول حيث من فقط ذلك  كبرية، تكون أن يمكن والتي توّلدها، التي تاإليرا

 قدرة تعزيز وأ االقتصادي، التنويع إطالق أو مستدام، نمو حتقيق من يمّكنها الذي املدى حيث من بل

. السوق اعتبارات ىلع القائم املستقل القرار صنع ممارسة عىل العام والقطاع اخلاص القطاعني يف املدنيني

 حيث من الفعالية إنف واإلسكان، العامة التحتية البنية تشييد مثل حًقا، ملفيدةا املسامهات حالة يف وحتى

 التكلفة من لكثريا نقل يتم حيث ُمثبتة، ليست العسكرية اهليئات تديرها التي للمشاريع الفعلية التكلفة

 .يمتهاق هيتتب أو عليها التعتيم وجيري العامة اخلزينة إىل هبا اخلاصة اإلنتاج لعوامل احلقيقية

 وتلبية االستثامر، يادةوق العامة، األشغال إدارة يف بكثري أكرب دوًرا اآلن العسكرية املؤسسة تلعب وفيام

 وقت أي نم تأثرًيا  أكثر نظرها ووجهات مواقفها أصبحت فقد املدنية، األسواق يف العرض احتياجات

 منظورهم املرصية للدولة البريوقراطي اجلهاز يف املدنيني نظراءها تشارك هي و. االقتصاد مسار عىل مىض

 يف السياسات يذوتنف تصميم عند املتعاقبني الدولة لقادة املتأصل الفوقي األبوي والنهج التكنوقراطي

ء واالجتامعي، االقتصادي املجالني  ركنًا صفهابو أم( العسكرية املؤسسة أي) تطبّعها ذلك عكس سوا

 إىل امليل وهو ،"األمام إىل اهلروب" بأنه واتْربري جون السياسة عاملِ  يصفه ما هذا عن ينتج. للنظام أساسيًّا

 نقل أو اويةصحر مدن بناء خالل من مرص، لسكان املكاين التوزع تغيري مثل املعقدة، املشكالت جتنب

 . نائية مواقع إىل قًّسا  الصغرية الرشكات

 االجتامعية للمشكالت لّسيعةا احللول هندسة إىل العسكري الّللجوء فإن األحوال، أحسن ويف

 والتشييد، واإلنشاءات املقاوالت تنفيذ بمجرد يأيت احلل بأن االعتقاد جيسد املستعصية واالقتصادية

 القوات تولت منذ املئة، يف  32,5 إىل السكان من املئة يف  26,5 من املدقع الفقر فيه زاد بلد يف وذلك

 باألنشطة العسكرية املؤسسة تتمسك األحوال، أسوأ  ويف.  بسيًطا واحًدا مؤرًشا  أخذنا لو السلطة، املسلحة

 وعىل األنشطة هذه جدوى عدم عىل الصارخة األدلة من الرغم عىل ثابتة دخل تدفقات له تضمن التي

 املؤسسة متكنت فقد: طوًعا ذلك بتغيري هي لتقوم وجيه سبب يوجد ال. التكلفة حيث من املزرية فعاليتها
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 العامة املالية من االقتصادية والفرص املال رأس من متفاوتة مستويات عىل صولاحل من العسكرية

 إىل وباإلضافة. الفعيل التسليم نسبة عن مساءلة دون من عقود، سبعة يقارب ملا اخلارجية واملساعدات

 اتالرشك مثل جدد ومستثمرين األمريكية، املتحدة والواليات السوفييتي، االحتاد فإن الدولة، خزينة

 التي" احللوب البقرات" تشّكل العسكرية، اهليئات تديرها التي العمالقة املشاريع يف الضالعة الصينية

 طريقة العسكرية املؤسسة وتدوير توزيع طريقة وتشكل. املال منها العسكرية املؤسسات متتص

نيات ئها خمتلف بني واالستثامرات والعقود والفوائض للميزا  وخزينة واخلاص، مالعا القطاعني يف نظرا

 الفاعلة املحاسبة ُتعّقد مدروسة حتايلية" كشتبان" لعبة أيًضا هي وهيئاهتا األجانب، والرشكاء الدولة،

 .متاماً  متنعها تكن مل إن التكلفة، وفعالية لألداء فاهلاد والتقييم
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 مرص، يف للسياسة يالنهائ القابض كوهنا الدولة، داخل املرصية املسّلحة للقوات النافذ املوقع ليشك  

 جلمهورية لثابتةا الركيزة أيضاً  ولكنه الرسمي، العسكري لالقتصاد عنها غنى ال التي الوطيدة القاعدة

نة الضباط  الدولة جهاز قطاعات كل يف املُدغمة املتقاعدين، املسلحة القوات ضباط شبكات من املكوَّ

 أهنم إال الرسمي، البريوقراطي اجلهاز يف مناصب شغلهم من الرغم وعىل. نفسها إنتاج تعيد والتي

 التي تاهليئا إن حيث العسكري، لالقتصاد الرسمي غري باجلناح تسميته يمكن ملا دعامة يشكلون

 .رسمية بصفة العسكرية ملؤسسةا ختّص  ال يديروهنا، التي واملوارد عليها يسيطرون أو يرأسوهنا

 لذينا املتقاعدين املسلحة القوات ضباط من عدة مئات عىل هذه الضباط مجهورية جوهر ينطوي

 العام ألعاملا قطاع ورشكات الدولة إدارات جمالس أعضاء أو عامني، مديرين أو رؤساء، مناصب حيتلون

 هذه سياق يف ودالعق تقّدم أو واخلدمات، ة،والتجار باإلنتاج، وتضطلع االقتصادية، األصول تدير التي

 العام القطاعني عملل والناظم السياسايت اإلطار من كبري حي ز عىل ُتسيطر أهنا عىل عالوة هذا. األنشطة

 املسلحة القوات متقاعدي من اآلالف من يتألف الضباط جلمهورية وازن ُمكّمل عنرص وثمة. واخلاص

 هيكلية دورهاب تشكل التي املحلية، احلكومة دوائر وجممل احلكومية واهليئات الوزارات يف العاملني

. وزاراتلل مستشارين أو كوكالء آخرون يعمل بينام عليا، مناصب الضباط هؤالء يتقلد حيث ضخمة،

 كانوا  التي تلك عن كثرياً  تزيد التي املداخيل املتقاعدين الضباط كبار من للعديد الضباط مجهورية وتكفل

 املتقاعدين آلالف، يكن مل إن ملئات، التقاعد بعد ملا متواضعة رواتب تضمن أهنا كام اخلدمة، أثناء يتلقوهنا

 .الدولة هيئات يف األدنى املراتب يف يتوزعون الذين اآلخرين

 ما عىل تسيطر العسكرية املؤسسة أن الشائع االعتقاد بعيد حد   إىل يفّس ما هو الضباط مجهورية وجود

 الدولة جهاز يف املتقاعدين للضباط الكثيف التوغل أن بيد. الوطني االقتصاد من املئة يف 60 إىل 25 بني

 االقتصادية والرشكات للهيئات وغريها املالية األصول عىل مبارشة عسكرية سيطرةً  نفسه يرتجم ال

 رسميًّا جلةاملُس العسكرية للرشكات املداخيل الوجود هذا يضمن بالطبع،. متّلكها عن ناهيك العامة،

 العسكرية، السيطرة حتت أسايس بشكل تقع التي اإلنتاج عوامل من املتأتية االقتصادية املنفعة وُيعزز

 اجلهات لدى القدر وبنفس أيضاً  قائم الريع إىل الساعي السلوك هذا فإن ذلك، عدا لكن. األرايض خاصةً 
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 تعمل متقاعدون ضباط يرأسها ال التي وميةاحلك فاهليئات. واخلاص العام القطاعني من كل   يف املدنية،

 سلطاهتم يستخدمون املدنيون واملسؤولون منحها، أو العقود عىل احلصول لضامن تقريباً  نفسها بالطريقة

 إىل تسارع اخلاصة والرشكات مماثل، جهد يف والتنظيامت االقتصادية الرتاخيص جمال يف البريوقراطية

 .التفضيلية والروابط الرشى خالل من ذلك كل من اإلفادة

 

 التي واضعاً ت األكثر واالّدعاءات النسب حتى تبلغ أن العسكرية املؤسسة بوسع ليس ذلك، عن فضاًل 

 العسكرية ملؤسسةا عىل سيتعني فإنه. فيها املبالغ تلك عن ناهيك االقتصادية، إمرباطوريتها حول ُتطرح

لت والتي مرص يف دماتواخل للبضائع العام القطاع إنتاج جممل عىل تستحوذ أن  من املئة يف 31 نسبة شكَّ

 املستحيل من يسل دقيقة قيمة لتحديد السعي فإن التأكيد، وإلعادة. 2016 عام يف املحيل الناتج إمجايل

 لسيايسا االقتصاد عىل الضباط جلمهورية احلقيقي األثر استيعاب عن النظر يرصف إنه بل فحسب،

 أجهزة يف املتقاعدون الضباط يستخدم الرسمي، العسكري القتصادا يف نظراؤهم فعل وكام. املرصي

ر قانوًنا املُقّرة االستنسابية سلطاهتم الدولة لني، العمالء ىلإ التنافسية غري العقود ملنح باستمرا  املُفضَّ

 من واملضاربة حالرتبّ  ويمّكنون العامة، واألصول األموال إدارة وسوء االقتصادية الكفاءة عدم فيخفون

 مجهورية دتع وباختصار،. املنظم اإلجرامي العمل حد إىل أحياًنا تصل حني حتى وحيموهنا، الداخل

، ال جزءاً  الضباط  منذ التطور يف واآلخذ السيايس النظام استمرارية عىل املحافظة لنهج آن يف ونتاجاً  يتجزأ

 املرصي اداالقتص يف ااًل فع دوًرا تلعب التي األطراف كل قبل من املتبع للنهج وكذلك ،1952 عام

 .وإدارته

 

 الضباط مجهورية

 الرسمي، غري العسكري لالقتصاد الفقري العمود جمتمعني املتقاعدون املسلحة القوات ضباط ُيشكل

 لكن الدولة، جهاز أنحاء كل يف موجودون فهم. متاسكها الضباط مجهورية متنح التي الوالء آلية ويضمنون

 هو األول،: العام القطاع من كبريين شطرين يف ترّكزهم هو العسكري اداالقتص إىل بالنسبة األهم

 واهليئات املركزية واإلدارات والقومية، العامة اهليئات ُيدعى ما تتضمن التي املدنية اإلدارية البريوقراطية
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 ذلك يف بام الدولة، متلكها التي االقتصادية الرشكات هو والثاين املحيل؛ احلكم وهيئات األخرى، التنظيمية

 .1991 عام منذ كلياً  أو جزئياً  خصخصته جرى الذي منها الكبري العدد

 

 راسخ إرث

 الرئيس ةحقب سياسات يف عميًقا جذورها ترضب أهنا بيد عدة، عوامل من الضباط مجهورية انبثقت

 لضامن سيلةكو ة،مدني أو وزارية مناصب يف املسلحة القوات ضباط بتعيني متيّزت التي النارص، عبد مجال

 توّسع ثم ،1960 امع بحلول موظف ألف 900 إىل نام الذي العام القطاع يف والوالء الفنية الكفاءة من كلٍ 

. االقتصاد من زنوا شطر تأميم إىل أدت التي 1961 يوليو/متوز يف االشرتاكية املراسيم غداة كاسح بشكل

ع من جزءاً  املسلحة القوات ضباط عىل االعتامد كان ذلك، عىل عالوةً  : الدولة رأس يف السلطة عىل الرصا

 من الدنيا ملراتبا يف حتى املوظفني تغيري عىل ُيرشف أن عليه كان الذي" النارص عبد هناك كان جهة فمن

 أحد يبني ال كي رةساه عينه ُيبقي وأن لالقتصاد، العام والقطاع املسلحة، والقوات البريوقراطي، اجلهاز

 الدفاع يروز هناك كان أخرى، جهة ومن". خماطر إىل يعّرضه أن يمكن -قوة مركز- السابقني أنصاره

 سوبياتهحم شبكات متديد عىل للعمل املؤسيس التوّسع انبجاس استغل الذي عامر احلكيم عبد القوي

 .اخلاصة العسكرية

 مدنية، مناصب املسلحة القوات ضباط تويّل  هو تضمنه ما وأهم. راسخاً  إرًثا النارص عبد حقبة تركت

يا بامتيازات أيًضا جاء هذا أن ضمن عامر مع التنافس أن علاًم   املهنية قّوضت مرتسخة وعادات عديدة ومزا

ئيل مع 1967 يونيو/حزيران حرب يف كارثي بشكل ظهر كام العسكرية،  املؤثر الوصف يف ورد وقد. إرسا

 وإنه فعيل، بشكل قبيلة بمثابة عسكريةال املؤسسة أن رأى عامر" أن سعيد سامية السيايس االقتصاد خلبرية

 الدولة إدارات داخل آخرين ووضع سهلة، عسكرية مهام يفّضلهم من عامر منح وقد". القبيلة هذه شيخ

يا مع أجنبية دول إىل إرساهلم تم أو وحمافظني، رشكات رؤساء مثل مناصب يف . دبلوماسية وبدالت مزا

 املناصب توليهم عند املسلحة القوات يف اخلدمة يرتكون الضباط جيعل أن حاول النارص عبد أن ويذكر

 توليهم عند املسلحة القوات ضباط ومعاشات رواتب تعليق يتم ومل. املسعى ذلك يف فشل ولكنه املدنية،

 ،1975 عام يف سوى التقاعد، بعد أو الفعلية اخلدمة أثناء اإلعارة حالتي يف ذلك أكان مدنية مناصب
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 وقانون 1975 لعام 79 رقم االجتامعي الضامن قانون بإصدار السادات أنور النارص عبد خليفة قام عندما

 .1975 لعام 90 رقم املعدل املسلحة للقوات واملعاشات االجتامعي والتأمني التقاعد

 لرشكاتا ديمومة عىل تساعد التي واملوارد العقود تدفق الضباط مجهورية تضمن ال اآلن، أما

 أن هي ألخرىا الضباط مجهورية فوظيفة. بكثري ذلك من أكثر أشياء عىل تعمل اإهن بل فحسب، العسكرية

 احلاكم، السيايس موبالنظا بالرئاسة املسلحة القوات ضباط كبار تربط أوىل، جهة فمن" الوالء آلية" تكون

 تياطاح قوة طالضبا مجهورية توّفر الثانية، اجلهة ومن. برؤسائهم املتوسطة الرتب من الضباط وتربط

ئد وتعود. املدنية اإلدارات مللء استدعاؤها يمكن عسكرية بريوقراطية  فألن. اجلانبني كال عىل ذلك فوا

 اهليئاتو الدفاع لوزارة يمكن العسكري، القضائي للنظام خاضعني يبقون املسلحة القوات متقاعدي

 التي اإلدارية الرقابة هيئة ثلم - يقالتدق بعمليات تقوم التي الدولة إدارات عىل نفوذها استخدام هلا التابعة

 - واملتقاعدين ليةالفع اخلدمة من املفروزين الضباط من مئات عدة فيها ويعمل رفيع، ضابط دائاًم  يرأسها

 فضيالتت عن خيتلفون الذين الرشكات رؤساء معاقبة هبدف القضائية واملالحقات التحقيقات لبدء

ئهم  حد إىل يمتثلونو العسكرية املؤسسة بتوقعات تامة دراية عىل السابقني الضباط إن. العسكريني نظرا

 املسلحة واتللق األعىل املجلس عن الصادر الترشيعي املرسوم أن صحيح. انتقامي عمل أي لتجنب كبري

 القوات باطض إحالة وُجبت إذا ما حتديد صالحية الدفاع وزارة مدعي منح والذي ،2011 مايو/أيار يف

 قد كانوا  إن حتى دنية،امل أو العسكرية املحاكم إىل اخلدمة أثناء املرشوعة غري باملكاسب املتهمني املسلحة

ل املرسوم أن إال هلم، احلامية وفر قد وقتها، اخلدمة غادروا  .رؤوسهم فوق مصلطاً  سيفاَ  أيضاً  شكَّ

 

 الوالء آلية

 سامت من ُمستدامة سمة آٍن، يف هو، ،"الوالء عالوة" سليامن سامر الراحل السيايس العامل ساّمه ما

 كان النارص، عبد حقبة منذ إذ. الرسمي غري العسكري االقتصاد من يتجزأ  ال وجزء الضباط، مجهورية

 تقريباً  القطاعات كل يف جتّذروا وهم العام، القطاع من العليا املراتب يف ُيعّينون املسلحة القوات ضباط

 ييش النارص، عبد عهد يف ضابط 1500 نحو فمن. الضخم املرصية الدولة جهاز مستويات كل وعىل

ئي نموذج  مجهورية: الدولة فوق" املعنونة السطور هذه كاتب دراسة من كل   يف ورد املدين للقطاع عشوا
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 أن التقرير، هلذا إعداًدا ُأجريت إضافية مسوحات يف وكذلك ،2012 عام والصادرة" مرص يف الضباط

 أنشأوها التي والصداقات العالقات الضباط هؤالء ويستخدم. مضاعفة أضعاًفا ازداد الضباط هؤالء عدد

 صنوف بمختلف الالحقة خدمتهم يف تتواصل والتي ،"(الشلة"و" الدفعة" أي) العسكرية الكلية يف

 عام األمريكية املركزية املخابرات وكالة أجرته بحث يف جاء وقد. هلا التابعة واهليئات املسلحة القوات

 .إليها تنضم التي املدنية اهليئات سلوك تشكيل يف كبري تأثري هلا هذه القدامى الرفاق اتشبك أن 1985

 عىل لرئاسيةا سلطته لتوكيد سعى إذ السلطة، إىل السادات أنور وصل حني مؤقتاً  املنحى هذا تراجع

 أن غري. العرشين قرنال سبعينيات يف الدولة جهاز عن جزئيًّا العسكرّية الصبغة نزع وإىل املسلحة، القوات

 الدفاع وزير انك الذي طنطاوي، حسني حممد املشري ظل يف جمدًدا بزخم النمو إىل عادت الضباط مجهورية

. للبالد لفعيلا الرئيس بمثابة كان حينام آخر عام ملدة وثم ،2011 عام بمبارك اإلطاحة وحتى 1991 من

ئية قوهتم أن املسلحة القوات ضباط رأى وقد  لتضخما بسبب تقلصت الرسمية قاقاهتمواستح الرشا

 طنطاوي أن لاًم ع ،(الثامنينيات أي) املايض العقد مدى عىل اخلاص القطاع وتوسع بنمو مقارنة والتدهور

 أثناء لوالئهم ةً مقايض التقاعد بعد اإلضافية الدخول لتحقيق فرًصا منحهم خالل من الكثريين بنجدة قام

ا نم الضباط مجهورية وشهدت. اخلدمة  التي تالتحوال ذلك يف وسامهت. الفرتة هذه خالل ضخاًم  وًّ

 وكذلك ،2009-2004و 1997-1991 أعوام بني اخلصخصة من موجتني خالل العام القطاع شهدها

 االستثامرب والنمو املضاربة أعامل من ذلك وغري صاروخية، بّسعة العقارات سوق شهده الذي التوسع

 .املسلحة القوات متقاعدي توظيف فرص مجيعها ضاعفت والتي اخلارجية، والتجارة

 الرئيس حكم مع ًفامتعاط االطالع وثيق مصدًرا أن درجة إىل السياسية األمهية بالغة الوالء آلية كانت

-400 من: كبري حون عىل ازدادت الدولة جهاز يف املُعينني املتقاعدين الضباط أعداد أن يّدعي مريس حممد

ء. رئاسته من واحدة نةس خالل 4000 نحو إىل 500  القوة يعكس أنه إال ال، أم دقيًقا الرقم هذا كان وسوا

 القوات سرتضاءال املسلمني اإلخوان مجاعة توق عىل يدّل  ما بقدر الرسمية، غري اآللية هلذه الراسخة

 يف دالبال حكم حةاملسل القوات تويّل  عقب بالفعل تعزز وقد بل قائاًم، يزال ال اإلرث هذا إن. املسلحة

 .االقتصادية النتائج لتحقيق عليها السييس واعتامد 2013 يوليو/متوز
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 يمّثلون أهنم عديناملتقا اللواءات أحد وُيقّدر. الضباط كبار عىل اخلصوص وجه عىل الوالء آلية ترّكز

 ،الدولية اييساملق وفق مرتفعة نسبة وهذه. 2012 عام يف املسلحة القوات ضباط جمموع من املئة يف 15

م نظام وجود إىل تشري وهي  املتطلبات وقيف ما إىل عددهم زيادة عرب الضباط والء عىل للحفاظ ُمصمَّ

 كبري عدد تواجد يضاً أ ُيالَحظ. املقررة التقاعد سن بعد ما إىل خدمتهم مدة ومتديد والعملياتية، العسكرية

ء رتبة إىل للعمداء الفورية الرتقية إىل جزئياً  يعود وهذا. مرص يف املتقاعدين اللواءات من اعتيادي غري  لوا

 يشّكل. الدخل فرص حتسني إىل إضافة اخلدمة، هناية ومكافآت معاشات هلم يضمن ما تقاعدهم، حال

 رفاق من هم،م لكنه أصغر، عدد مع جنب إىل جنباً  الضباط، جلمهورية املكينة القاعدة الضباط هؤالء

 الرقابة كهيئة ىأخر إدارات إىل أو العامة املخابرات مديرية إىل املنتدبني املسلحة القوات يف آخرين

 .الفعلية اخلدمة يؤدون حيث اإلدارية،

 املعاش إىل التقاعد بعد َيضاف نسبياً  متواضعاً  راتباً  توفر فإهنا استحقاق، أهنا عىل الوالء آلية إىل ُينظر فيام

 املمنوح ملعاشا يتجاوز أن جيوز ال ،1992 لعام 31 رقم القانون فبموجب. املتقاعدين لغالبية العسكري

 عند األسايس راتبه إمجايل( البدالت كل االعتبار يف األخذ بعد) املسلحة القوات أفراد من فرد ألي

 أساسها عىل ونيستحق التي االعتيادية خدمتهم هناية وبعد. رضورية التوظيف إعادة جيعل مما التقاعد،

 للتجديد، قابلة أشهر ستة ملدة" استدعاء" عقود بموجب املتقاعدين تعيني إعادة يمكن التقاعدي، املعاش

 ام وظائف تستمر احلاالت، معظم ويف(. القتالية غري) اخلدمة ويف الرسمي الزي يف بالبقاء هلم يسمح ما

 عقود أن بيد. ممكاهن جدد متقاعدين بتعيني للسامح مواقعهم بعدها خُيلون قليلة، لسنوات التقاعد بعد

 أكثر وربام سنوات، رشع نحو إىل جُتّدد أن يمكن الضباط مجهورية يف رئيسة أدواًرا يلعبون الذين قاعديناملت

 مع عاقدالت وجيري. اجلديدة الوظائف من سلسلة بني يتنقلون أهنم حيث احلاالت، بعض يف ذلك من

 ما بحسب ددجُت  لواقعا يف أهنا إال اسميًّا، حمدودة ملدد مستشارون أهنم أساس عىل آخرين متقاعدين

 اخلدمة اتوخمصص االمتيازات كافة مع تأيت التعيينات كل أن ذلك عىل زد. التوظيف مسؤولو يستنسب

 .هبا املرتبطة والعالوات

 الربملان صادق بعامني، وبعدها. 2014 عام يف رئيًسا السييس أصبح أن منذ الوالء خطة تعززت وقد

 أخرى سنوات أربع اخلدمة متديد صالحية الرئيس بمنح يقيض اع،الدف وزارة اقرتحته قانون مسودة عىل

ء برتبة خمتارين لضباط فقة متت ،2017 ديسمرب/أول كانون ويف. 58الـ سن يف عادةً  يتقاعدون ممن لوا  املوا
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 64 حتى) أيًضا سنوات بأربع فريق برتبة هم ملن التقاعد سن رفع الذي 90 رقم القانون تعديل عىل أيضاً 

 أجهزة يف خمتارة مناصب يف اخلدمة قيد الضباط انتداب عىل القدرة الترشيعية اخلطوات هذه متددو(. سنة

 حني مثاًل  واضًحا بات الذي األمر وهو أخرى، إدارات إىل التكاليف الدفاع وزارة حُتّول وبذلك،. الدولة

نية املجتمعات يئةوه اإلسكان وزارة يف للعمل لواءات أربعة املسلحة للقوات األعىل املجلس نقل  العمرا

 بوصفها" احلهات هذه من طلب إذ ،2011 عام يف الصحي والرصف الرشب ملياه القومية واهليئة اجلديدة،

 فضاًل  اإلعارة، مدة طوال هلم املستحقة العسكرية والتعويضات الرواتب كل تتحّمل أن املستفيدة اجلهة

 لتعيني حمفًزا  عاماًل  يكون قد هذا أن والواقع". رسهمأل رصفها يتم التي واإلدارية املالية احلوافز عن

 عدة، مئات توّظف وحدها اإلدارية الرقابة هيئة أن وُيذكر املدنية، اهليئات يف الفعلية اخلدمة قيد الضباط

 .آالف بضعة فيها يكون قد العامة املخابرات مديرية أن حني يف

 الظاهرة، الوالء جةدر إىل استناًدا رسمي، غري تدرجمُ  سّلم وفق التعيينات جُترى أن ذلك كل بعد بدهيي

 أركان هيئات أو املسلحة القوات يف العامة األركان هيئة إىل يصلون الذين فالضباط. هرمي ترتيب وكأنه

 اإلدارات إىل وأ ،(اجلوي والدفاع البحرية، سالح اجلو، سالح اجليش،) املسلحة للقوات األربعة الصنوف

 األكثر ظاهريًّا هم اجلمهوري، احلرس مثل اخلاصة والوحدات املسلحة للقوات اهلندسية كاهليئة املركزية

 ُتضمن العليا الرشحية هذه. زمنية فرتة ألطول يتزعزع ال والءً  أظهروا الذين أوئلك الواقع يف لكنهم كفاءة،

 اململوكة والرشكات دينامل البريوقراطي اجلهاز يف اإلدارية املناصب أرقى يف التقاعد بعد التعيينات هلا

 مداخيل ليدلتو فرص عىل حتصل كام. التجارية الرشكات رواتب مع متساوقة رواتب تقدم والتي للدولة

 جمالس يف منتدبني أعضاء ويعملون رشكة، من أكثر الضباط بعض يرأس حيث األصول، ومراكمة إضافية

 أو رؤساء باطالض كبار يصبح وعموًما، .اخلاصة الرشكات إدارة جمالس عىل ُيفَرضون أو الرشكات فروع

. العسكريني من التايل للصف املجال خُيلون ثم قليلة، لسنوات العامة الرشكات إدارات جمالس يف أعضاء

 نسبياً  عةمتواض خدمة ورشوط رواتب عىل احلصول يتحّملون فهم املتوسطة الرتب ذوي من الضباط أما

 .الحًقا دورهم يأيت أن أمل عىل

 العسكرية ياتاإلقطاع
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 قانونية ستحقاقاتا أو مسّوغات أي إىل التجارية الكيانات أو احلكومية اإلدارات يف التعيني يستند ال

 رئيس ضمين أن القانون يستوجب التي ،"لالتصاالت مرص" مثل للدولة مملوكة رشكات حالة يف عدا-

 املسلحة لقواتا نفوذ يعكس التعيني إن بل. إدارهتا جملس إىل املسلحة القوات يف اإلشارة سالح أركان

 اخلصخصة تعمليا إطالق غداة بحدة املنحى هذا تكّثف وقد. الضباط جلمهورية األخطبوطي واالنتشار

 معلومات ووفق. واخلاص العام القطاعني بني الرواتب يف الفجوة بّسعة وّسعت التي ،1991 عام يف

 ألف 100 بني اوحتر ما كثرًيا  رواتب عىل حيصلون توا با حظًّا املتقاعدين أكثر فإن الضباط، بعض كشفها

( توايلال عىل دوالًرا 166670و دوالًرا 16670 آنذاك يساوي هذا كان) جنيه ومليون مرصي جنيه

كات أن ُيعتقد فيام ؛2011 عام بحلول  املداخيل رفعت كانت املتقاعدين بعض أقامها التي اخلفية الرشا

 16,67و الردو مليونا) جنيه مليون 100و جنيه مليون 12 بني ما إىل األعىل الرواتب لذوي السنوية

 (.التوايل عىل دوالر مليون

 كملحقني أكثر أو رةدو العليا القيادية املناصب نحو مسارهم يف الضباط خيدم أن أيضاً  معتاًدا بات كام

. سكريةالع كاتالرش يف كمدراء أو واشنطن، يف العسكرية املشرتيات مكتب رأس عىل أو عسكريني،

 يف بام - بمنص بكل اخلاصة والعالوات االمتيازات من إضافية وجمموعة" مهمة بدالت" هؤالء ويتلقى

 بالتعيني أو الرتقيات من بمزيد ال أم كوفئوا  سواء - تأجريها أو بيعها يمكنهم إضافية سكن وحدات ذلك

 .حكومية رشكات أو هيئات رئاسة يف

 ُيمنحون العليا، املراتب هذه إىل يصلون ال الذين املتقاعدين كبار من الكبري العدد هذا من بعض  

 العالقات أصحاب الضباط املرغوبة املواقع يتوىل حيث العسكرية، والفنادق النوادي يف إدارية مناصب

 يف املتقاعدين من بكثري أكرب عدد وُيعنّي . األبعد املواقع إىل حظًّا األقل املتقاعدون يذهب فيام األفضل،

 تتحكم مواقع املتنفذون الضباط وحيتل. املحيل احلكم إدارات هياكل يف أو الضخم، املدين الدولة جهاز

 الفرص توف ر والتي دوليًا، املمّولة التنمية مشاريع أو الرخام مقالع تراخيص منح سلطة مثل باملقّدرات

 الوزارات يف واستشاريني نكمستشاري آخرين متقاعدين توظيف وجيري. الرشى وتلقي الرتّبح أمام

 28و آالف 6 بني تراوح هلؤالء الشهرية الرواتب إن ويقال. الدولة متلكها التي الرشكات يف أو واإلدارات

 جنيه آالف 10 بنحو تقّدر وخمصصات عالوات أيضاً  ينالون وكانوا  ،(دوالًرا 4670إىل ألف) جنيه ألف

 موظفي مع باملقارنة للغاية سخية العطاءات هذه ونتك ال قد. 2011 عام يف شهرياً ( دوالًرا 1667)
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 بلغ الذين لّلواءات مهاًم  تزخياًم  تشّكل لكنها واملؤهالت، األقدمية نفس لدهيم الذين املدنية الرشكات

 تقاعدي معاش مع( دوالًرا 6670) جنيه ألف 40 زهاء العام ذلك يف اخلدمة هناية عند تعويضهم

 (.دوالر 500) مرصي جنيه آالف 3 إىل يصل شهري وتعويض

 املثال، سبيل عىل. الوالء آلية صلب هو الكفاءة، أو املهنية األهلية وليست االستنساب أن إذًا، واضح،

 الساحلية جعاتاملنت يف احلياة ملدى الشاليهات استخدام حق الضباط منح بصالحية الدفاع وزير يتمّتع

 الوالء عىل زالتحفي هبدف اإلجازة، هذه سحب أيضاً  يستطيع لكنه الدفاع، لوزارة والتابعة املرغوبة

 وهو ضباط،ال كبار عن واملتوسطة الصغرية الرتب ذوي من الضباط يفصل ُمضمر حاجز وهناك. والطاعة

 من وقروضاً  ،سنوات مخس إىل ثالث ملدة شهرية أقساط دفع مقابل شقًقا ُيمنحون األوائل أن يف يتمثل

ء العسكرية الصناديق  هلم صصوخُي  وسيارات، بفيالت حيظون الضباط كبار أن حني يف رات،سيا لرشا

 مهمة شائبة وهذه اخلاصة، نفقتهم عىل أوالدهم يعّلموا  أن جيب الضباط صغار. يتقاعدون حني سائقون

 دفع إىل لدينالوا  يضطر ما املرصي، احلكومي الرسمي التعليم نظام يف والضعف الوهن حالة إىل نظًرا 

بعة الدرجة حتى وأقارهبم بل) الضباط كبار أوالد لكن. اخلصوصية الدروس تكاليف  ألدلة فًقاو الرا

 .لصاحلها تدار وأ املسلحة القوات تديرها دولية مدارس إىل لالنتساب دراسية منح من يستفيدون( رسدّية

 املجلسف. بقنيالسا الضباط من كبرية دائرة مصالح ببساطة الضباط مجهورية تؤّمن األول، املقام يف

 املتقاعدين الضباط تعيني تقرر التي هي الدفاع وزارة يف واإلدارة التنظيم وهيئة املسلحة للقوات األعىل

 ،(الرتبة يازاتبامت وحيتفظون السلك يف هؤالء يبقى بحيث) العسكرية والرشكات االجتامعية املرافق يف

 إىل بالنسبة لعمليةا أن إال. واضح رتاتيجياس منطق خدمة من أكثر" الوالء" خطة األول املقام يف خيدم ما

ئية أكثر املتقاعدين غالبية  ومؤهالت أسامء زراءالو إىل روتيني بشكل ترسل اإلدارية الرقابة فهيئة. عشوا

 عن املسؤولة ارةواإلد التنظيم هيئة أّدت وقد. التقاعد بعد تعينيٍ  إىل الساعني املسلحة القوات ضباط

 ،2016و 2004 بني الفرتة يف النحاس صفوت املتقاعد اللواء ترأسها والتي ح،واإلصال اإلداري التطوير

 .أيضاً  مماثاًل  دوًرا
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 العسكرية البريوقراطية االحتياط قوة

 ميّزا  اثنني أساسيني نمطني املسلحة القوات متقاعدي توزيع عملية انتهجت آخر، مستوى وعىل

 القوات وفصن من كل من املتقاعدين تعيني منهجي لبشك يتم األول،: الرسمي غري العسكري االقتصاد

 االقطاعيات ههذ جذور وتعود. السابقة خدمتهم جمال مع تّتسق اقتصادية أو إدارية هيئات يف املسلحة

 بناء عىل الدولة ازجه يف تعيينهم تم الذين الضباط عمل حني اخلمسينيات حقبة إىل البريوقراطية العسكرية

 تضمن وهي الوقت ذلك ومنذ أداروها التي العام القطاع مؤسسات داخل يف اصةاخل العسكرية شبكاهتم

ة واملهام املناصب عسكري صنف كل من القادمني للضباط ة امليّسَّ  دائمة سمة هذه تتبا. للدخل واملُِدرَّ

 .الضباط مجهورية سامت من

 وضباط دين؛امل الطريان ورشكات هيئات إدارة السابقون اجلو سالح ضباط يتسّلم املثال، سبيل عىل

 اإلشارة الحس يف زمالؤهم فيام السويس؛ وقناة البحري القطاع يف مماثل بعمل يقومون البحرية سالح

 يسيطرون شاجلي وضباط والالسلكية؛ السلكية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاعي عىل هييمنون

 والفنادق لنواديا إدارة عن املسؤولون ضباطال أما. العامة واألشغال الربي والنقل البناء قطاعات عىل

 مدير أصبح وكذا،. تقاعدهم بعد السياحة قطاع إىل( متوقع هو كام) ينتقلون فهم املسلحة، للقوات التابعة

 اإلذاعة الحتاد رئيساً  ثم ،2011 العام يف لإلعالم وزيًرا  املسلحة القوات يف املعنوي التوجيه إدارة

 للهيئة رؤساء أربعة أصل من ثالثة كان مثاًل،. تباينًا أكثر سياقات يف مشاهبة طأنام وبرزت. والتليفزيون

 واإلحصاء عبئةللت املركزي اجلهاز رؤساء كل وجاء اجلمهوري؛ احلرس يف سابقني قادة للتصنيع العربية

 .ةامليّسَّ  املناصب منح ملبدأ جليًّا جتسيًدا كان الذي األمر اجليش، من 1977 عام منذ

 القطاعات أذرع خمتلف بني بالتدريج ترعرع الذي النفعي التعايش كان الثاين األسايس النمط

ًرا األوىل بالدرجة هذا كان البداية، يف. الرسمية وغري الرسمية العسكرية، االقتصادية  للمسار استمرا

 كوماتواحل اجلمهورية رؤساء يعتربها قطاعات يف تتمركز أن إىل اإلقطاعيات َنَحْت  حيث السابق،

 هبا، املرتبطة واخلدمات الرئيسة التحتية البنى رأسها وعىل املرصي، االقتصاد حمركات املتعاقبة

 جاء وقد. الصلة ذات والتنظيمية اإلدارية العامة، واهليئات املختارة، واملغذية التحويلية والصناعات

 1991 عام يف احلكومية اخلصخصة امجبر وبني املسلحة القوات تطّبقها التي الوالء آلية توّسع بني التوازي
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 إرًثا األرجح عىل يعكس يزال ال كان لكنه القطاعات، تلك يف املتقاعدين ترّكز عملية وبقوة ُقُدًما ليدفع

 الدفاع وزارة سياسة يف هنا الوحيد اهلام االستثناء ومتثل. املالمح واضح اسرتاتيجيًّا منطًقا كونه من أكثر

 دافع أن علاًم  الدولة، أرايض الستخدام التخطيط عن املسؤولة املدنية اهليئات يف الضباط بتعيني القاضية

 .الريع لتوليد مبّكرة حماولة كونه إىل إضافة القومي األمن كان ربام ذلك

 تالنشاطا تعميق عن أسفر اّتساًقا أكثر اسرتاتيجي هدف السطح عىل طفا ،2013 عام منذ

 وعن مرموًقا، اوجودً  أصاًل  العسكرية األطراف فيها حققت التي ديةاالقتصا القطاعات يف واالستثامرات

 ذلك يف بام) مةالعا اهليئات رئاسة املتقاعدين الضباط تويل نمط لعل. أيضاً  أخرى قطاعات يف التوّسع

 يف ملتخصصنيا أو املحرتفني املدراء من مدنيون نواب لدهيم يكون أن عىل( للدولة اململوكة الرشكات

يًدا وعياً  يعكس الصلة، ذات املجاالت  النفوذ يؤمن فهذا. الربحية وحتى اإلنتاجية ضامن إىل باحلاجة متزا

د فعلياً  اهليئات هذه إدارة أعامل ترك مع سيطرة، تكن مل إن العسكري،  لكن. لكفاءةا أصحاب لألفرا

 تعاوًنا منه كثرأ ط،الضبا مجهورية وبني الرسمي العسكري االقتصاد بني نفعي تعايش جمرد بقيت احلصيلة

 االقتصاد فإن املنطلق، ذاه ومن. أكرب مشرتكة نتائج إىل يؤد مل أنه إال للجميع، مفيًدا كان أنه صحيح. تآزرياً 

 اإلدارة عىل آخر ودليل. العام القطاع بقية عن األصل طبق صورة بمجرد أشبه هو الرسمي غري العسكري

 املختلفة للدولة اململوكة والرشكات احلكومية اهليئات بني مؤمتنني ضباط تدوير يف يتمثل االسرتاتيجية

 داخل العليا لبريوقراطيةا املناصب تويّل  يف وأيضاً  ،(نفسه القطاع داخل دائاًم، ليس وإن ذلك، تم ما وكثرًيا )

 .املحيل احلكم

 وسيطرة كمةحُم  برقابة الضباط يديره واسع ظل   اقتصاد وجود عىل ذلك كل يدل أن من بداًل  لكن،

 وزارة وظيفت: متميزة ولكنها متقاربة عوامل األغلب عىل تعكس" الدّوار الباب" ظاهرة فإن مكثفة،

 ومن جهة، من ةاخلارجي والتجارة التوريد مثل حمددة قطاعات يف مصاحلها لتأمني الضباط شبكات الدفاع

 االقتصادية شطةاألن يستكملون فيام) يمثلونه الذين املحافظني عرب الرئاسية السلطة متديد أخرى جهةٍ 

 عام يف جلمهوريةا قيام منذ واملتبع القائم النظام عىل املحافظة منطق ذلك كل وخيدم(. أيضاً  العسكرية

 إذا احلاكمة، ةاإلدار وبني بينهم اللحمة تشّكل التي الوالء وخطة الضباط شبكات تفكيك ويتعني. 1952

 .ُمستدامة تنمية قوحتقي فّعالة اقتصادية إدارة ممارسة من ًمايو تتمّكن أن املرصية للحكومة ُأريدَ  ما
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 عسكرية؟ إقطاعيات أم عسكرية، إدارية نخبة

عٍ  أربعة هناك  جانب إىل مرص يف االقتصادي النشاط يف املشاركة العامة املؤسسات من رئيسة أنوا

 العامة هليئاتوا خلدمية،ا العامة واهليئات املحيل، للحكم اإلنتاجية املؤسسات: احلكومية الوزارات

 اجلهات هي العام القطاع ورشكات االقتصادية العامة اهليئات وتعترب. العام القطاع ورشكات االقتصادية،

 61و 51 بني لًياحا يوجد لكن الحًقا، العام القطاع رشكات مناقشة وستتم. الرئيسة االقتصادية الفاعلة

نياتوامل االقتصادية األصول عن مسؤولة عامة هيئة  االستثامر قراراتو التنظيمية، واألطر التشغيلية، يزا

 والتجارة، لتوريدوا والبرتول، السويس، قناة ذلك يف بام االقتصاد، قطاعات أهم يف والتنفيذ والتطوير،

 إضافة ينبغي كام. وغريها األرايض، واستصالح العامة التحتية والبنية والصحي، االجتامعي والتأمني

 تدرّ  أو صادياالقت النشاط عىل تؤثر حيث ذلك، إىل خدمية عامة هيئة 120 حوايل أصل من اهليئات بعض

 لعام 11 رقم القانون بموجب مستقلة شبه كرشكات العامة اهليئات وتعمل. بأخرى أو بطريقة دخاًل 

نياهتا يفصل الذي ،1979 نية عن ميزا  .العامة الدولة ميزا

 مروحة يف حلكوميةا العقود متنح التي العامة اهليئات يف مهاًم  موقعاً  املسلحة القوات متقاعدو حيتل

 واملرافق ية،التحت والبنى األرايض، واستصالح والبناء، واإلسكان، النقل، تشمل املجاالت من واسعة

 والطاقة سلكية،والال السلكية واالتصاالت واألعالم، والسياحة، والنفط، واملحاجر، واملناجم العامة،

 حتت رئاسية، مبمراسي تأسست التي اهليئات، هذه معظم تقع. الدينية واألوقاف ،(منها ويةالنو شاملة)

. لسويسا قناة كهيئة متاًما، مستقلة تعترب حفنة ماعدا القطاعات، تلك عن املسؤولة املعنية الوزارات سلطة

 عامةال تاهليئا أعطى الذي 281 رقم الرئايس املرسوم 1995 عام يف صدر ذلك، إىل وباإلضافة

 الرشب بمياه قةاملتعل األعامل وصيانة والتشغيل، والتنفيذ، التخطيط، بأعامل للقيام حمددة اختصاصات

 تاهليئا كانت ،1991 عام اخلصخصة برنامج تنفيذ وعشية. املحافظات بعض يف الصحي والرصف

 من إما التشغيلية ناهتامواز يلمتو جيري وكان املرصي، اإلمجايل املحيل الناتج من املئة يف 23 متّثل العامة

 ومعظم - احلكومة عرب اخلارجية املساعدات أقنية من أو القومي، االستثامر بنك من أو اخلاصة، نشاطاهتا

 .بخسارة تعمل اهليئات
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 هيئة 72 أصل نم هيئة 40 يف اإلدارة جملس عضوية أو نيابة أو رئاسة املسلحة القوات متقاعدو توىل

 منها، املئة يف 56 نسبة أي ،(خدمية بعضها ولكن اقتصادية معظمها) التقرير هذا أجل نم معاينتها تم عامة

 من ضباط بهامناص ويشغل كلها يرأسها الدفاع، لوزارة تابعة هيئات عرش يشمل ال وهذا. 2018 عام يف

 احلكومية هليئاتا من 24 نحو يف املناصب من مماثلة نسبة عسكريون متقاعدون حيتل كام. املسلحة القوات

 التأمني،و احلديد، السكك عىل ترشف التي القومية اهليئات: االقتصادي املجال بتشكيل تقوم التي

 مع متساوية مكانة متنحها منفصلة قوانني بموجب تأسست التي ذلك، وغري والربيد، التقاعد، ومعاشات

 حمددة حقول يف العامة لسياسةا وضع أو التخطيط هبا املُناط القومية املراكز أو واملجالس. الوزارات

 والتنظيم، قابة،بالر تقوم التي املركزية الدولة وأجهزة األرايض؛ واستخدام الطاقة مثل النطاق وضيقة

 غالباً  يرأسها ةإقليمي أو جهوية فروع هلا العامة اهليئات بعض إن ثم. املعلومات من وغريها واإلحصاء

ًفا ُيعترب لذيا اإلسكان، وزارة يف للتعمري املركزي اجلهاز هو هنا البارز املثل. عسكريون متقاعدون  موظ 

 .املسلحة القوات ملهنديس رئيساً 

 التحتية ىالبن يف خاص بشكل ملحوًظا متركًزا  املسلحة القوات ملتقاعدي القطاعي التوزيع يكشف

نية؛ واملجتمعات واإلسكان معينة؛ مرافق ويف املرافقة؛ واخلدمات للنقل . األرايض حتصالواس العمرا

 فيها بام الربي،) للنقل عامة هيئة 16 أصل من 15 يف اإلدارة جمالس أعضاء أو رؤساء هم فالضباط

 اهليئتني لككذ يرأسون كام ؛(واجلوي املوانئ؛ ذلك يف بام والبحري، واألنفاق؛ واجلسور، الطرقات،

 جتمعاتوامل اإلسكان يف مةعا هيئات ثالث أصل من واثنتني احلديد؛ والسكك لألنفاق القوميتني

نية  يف هيئات سبع أصل من وثالًثا األرايض؛ استصالح هيئتي أصل من واحدة وهيئة اجلديدة؛ العمرا

 .الصحي والرصف الرشب ملياه القومية واهليئة الزراعي؛ القطاع

 رضاأل استخدامات عىل السيطرة لكن واإلنشاءات، املقاوالت هو املشرتك القاسم أن هنا اجليل من

 ومتقاعدو. العسكرية املؤسسة تتبعه الذي التجاري النهج جوهر يف تكمن فهي: الرئيس الداعم العامل هو

 عىل عالوة. عقدين لنحو الدولة أرايض استخدامات لتخطيط الوطني املركز ترأسوا  قد املسلحة القوات

 وخصوًصا السياحية املنتجعات وبناء تنمية جمال يف الضباط مجهورية متدد توّطد السيطرة تلك فإن ذلك،

". اسرتاتيجية مناطق" بوصفها الدفاع وزارة سلطة حتت كلها تقع التي الرئيسة، الساحلية املناطق يف

 عامة هيئة 11 أصل من 7 يف اإلدارة جمالس عضوية إىل ينضمون أو املسلحة القوات متقاعدو ويرأس
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 التنمية وحمور السويس، قناة أبرزها مهمة، قليميةإ هيئات يف بكثافة نفسه للسبب موجودون وهم. للسياحة

 يف مهامًّ  دوًرا املسلحة القوات متقاعدو يلعب أيضاً . سيناء لتنمية العامة واهليئة السويس، يف االقتصادية

 تدير التي) الدينية واألوقاف التعليمية، املباين ذلك يف بام العقارات، مع تتعامل التي احلكومية اهليئات

 وإدارة ،(أمريكي دوالر مليارات 4.24 أو ،2016 العام يف مرصي جنيه مليار 70 بقيمة قدرةم أصواًل 

 .االجتامعي للتأمني العقارات

 النطاق واسعة الزراعية واملشاريع األرايض استصالح إىل أيضاً  احلال بطبيعة الضباط مجهورية متتد

 الحظ وكام. رصنا عبد عهد منذ يتوّقف مل الذي والتدّخل االنخراط من طويل مسلسل يواصل ما املتصلة،

 عسكرينيال للضباط القوي احلضور حالة" أن املايض القرن سبعينيات أواخر يف سربينغبورغ روبرت

 اإلدارات يف امر،ع منتفعي من ومعظمهم النارص، عبد مجال أو عامر احلكيم عبد بوفاة تنتهِ  مل السابقني

 ملتزمني انوا ك أهنم أضاف كام". األرايض وزراعة استصالح عن ةاملسؤول العام والقطاع البريوقراطية

 يرتك لن ،األنشطة هذه مثل بدون ألنه" وكذلك مرغوبة، أهنا اعتقدوا ألهنم األنشطة هذه بمواصلة

 مستمر الرتكيز اهذ إن". يشء ال أو لتفعله القليل سوى فيها يعملون التي احلكومية واملؤسسات للرشكات

 متقاعدي من وهو اعية،الزر والتنمية للتعمري العامة اهليئة رئيس إن املثال، سبيل فعىل. اعامً  أربعني بعد

 تنفيذ أجل نم تشكلت التي املرصي الريف تنمية رشكة إدارة جملس يف عضو أيضاً  هو املسلحة، القوات

 ،2014 عام يف السييس أوامر عىل بناء الصحراوية األرايض من فدان مليون ونصف مليون استصالح

 متقاعدي من أيضاً  ومها اإلسكان، وزير ونائب املسلحة للقوات اهلندسية اهليئة رئيس جانب إىل وذلك

 أراضٍ  حاستصال مشاريع منطقة يف هذه الصحراوية األرايض تقع ذلك، عىل وعالوة. املسلحة القوات

 الغربية يااملن وغرب وتوشكى الفرافرة يف عقود منذ املسلحة القوات فيها استثمرت قد كانت سابقة

 .واملغارة

 التجارة وزارة صالحيات حتت تقع عامة هيئات تسع أصل من ستًّا أيضاً  الضباط مجهورية تضم

 نفوذاً  املسلحة القوات متقاعدو ويامرس. واخلاصة العامة الرشكات من كلِ  عىل تأثري وهلا والصناعة،

 الوحيدة العامة اهليئة وهو - واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي كاجلهاز القومية اهليئات خالل من متنامياً 

 -1980 عام منذ املسلحة القوات من متقاعد يرأسها كان والتي الرسمية، اإلحصاءات بإصدار املخّولة

 حكومية هيئة 18 نحو يف مواقع اإلدارية الرقابة هيئة ضباط حيتّل  ذلك، إىل إضافة. اإلدارية الرقابة وهيئة
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 ال الذي األمر لالستثامر، األعىل واملجلس للسياحة، األعىل واملجلس للمدفوعات، يالقوم كاملجلس

 قوي وجود املتقاعدين وللضباط. الضباط مجهورية أيضاً  خيدم إنام فحسب، اجلمهورية رئيس سلطة يمدد

 اإلشارة سالح أركان رئيس أن حني يف هذا ،(ماْسبريو باسم املعروف) والتلفزيون اإلذاعة احتاد يف أيضاً 

 رشكة وكذلك) والالسلكية السلكية لالتصاالت القومية اهليئة يف عضو قانونياً  هو املسلحة بالقوات

 "(.لالتصاالت املرصية" البالد يف الرسمية االتصاالت

 يرأس عندما الضباط ريةمجهو به تتمتع الذي النفوذ امتداد من كالًّ  الصناعية للتنمية العامة اهليئة توضح

 لضابط صناعيةال للتنمية العامة اهليئة خضعت فقد. أخرى هليئات هام كمحور تعمل حكومية يئةه أحدهم

 املياه إدارة أو ندسيةاهل اهليئة يف سابق مدير دائاًم  يرأسها كان ذلك وقبل ،2011 عام يف مرة ألول متقاعد

 عضو أيضاً  كذل بفضل وه ،2016 عام يف املنصب هذا شغل الذي اللواء إن. املسلحة للقوات التابعتني

 ومركز الدولة، أرايض استخدامات لتخطيط الوطني واملركز للتصنيع، العربية اهليئة من كل   إدارة جملس

 واهليئة لألسمدة، ريق أبو ورشكة والتعدينية، الصناعية املرشوعات لتنفيذ العامة واهليئة الصناعة، حتديث

 واملنظمة الريف، اءكهرب وهيئة االقتصادية، للمناطق العامة واهليئة واجلودة، للمواصفات العامة املرصية

 وتطوير بحوث كزومر البيئة، شؤون وجهاز النووية، املواد وهيئة والتعدين، الصناعية للتنمية العربية

 .الفلّزات

. الضباط مجهورية فيها وتوسعت تعّمقت التي الكيفية إظهار عىل مثال خري البحرية املالحة قطاع ُيعدّ 

 من مرص مصادر أهم من واحدة وهي السويس، قناة هيئة عىل املستمرة القبضة إحكام ذلك مقدمة يف أيتي

 كام ،1964 عام منذ متواصل نحو عىل اهليئة هذه املسلحة القوات ضباط ترأس فقد. األجنبية العمالت

 ضباط أن واحلال. ئةاهلي رئيس نواب مناصب حالياً  يشغلون السابقني البحرية سالح قادة من العديد أن

 والتعدين، للتجارة،) متخصص مرفأ ميناء 43 أصل من مرصياً  ميناءً  29 عىل لعقود سيطروا البحرية

 املُتخصصة البحرية والوكاالت الرشكات من العديد عىل هيمنوا  كام ،(السمك وصيد والسياحة، والنفط،

 نحو األفقي بالتمدد الضباط مهوريةجل سمح التموضع هذا(. التايل القسم يف إليه سنتطرق ما وهذا)

 بني مشرتكة منظمة وهي البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية غرار عىل هيئات

 جملس يف عضواً  28 أصل من 17 فإن. هلا التابع واالستشارات األبحاث مركز ومعها العربية، احلكومات

 يرأس ثانية، ناحية ومن. البحرية والرشكات العامة هليئاتا يرأسون بحريون ضباط هم األكاديمية إدارة
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 التابع العربية االقتصادية الوحدة جملس أّسسه الذي املالحة، لغرف العريب االحتاد بحري عسكري متقاعد

 الدولية البحرية املنظمة أن درجة إىل بائسة كانت مرص يف البحري النقل قطاع إدارة أن بيد. العربية للجامعة

 يؤّثر الذي املتفيش الفساد إىل ُمشرية ،2010 عام يف السوداء الالئحة عىل وضعتها املتحدة لألمم بعةالتا

 .والعّبارات السفن وصيانة سالمة تفّحص عمليات عىل

 احلكومية اهليئات داخل قيادية مناصب يف املسلحة القوات متقاعدي حضور يرتافق ذلك، عن فضاًل 

 سبيل عىل. سوهنايرأ  التي البريوقراطية اإلدارات أرجاء كافة يف أوسع شكلب الضباط مجهورية انتشار مع

: النقل وزارة يف اللواءات لعدد 2016 عام خالل اإلعالم أجهزة نرشهتا كاملة غري الئحة تضمنت املثال،

 مدير لمراسم،ل العامة اإلدارة مدير البحري، النقل قطاع يف ومستشار ورئيس للوزير، مستشارين أربعة

 رئيس احلديد، سككال هيئة رئيس األزمات، مركز يف أعضاء وثالثة مدير العام، للديوان املركزية اإلدارة

 مساعد املحطات،و للمنشآت املركزية اإلدارة رئيس اإلدارية، للشؤون املركزية اإلدارة يف رئيس ونائب

 التنفيذ قطاع سرئي الربي، والنقل والكباري للطرق العامة اهليئة يف واإلعالنات األمالك هليئة رئيس

 اهليئة رئيس واجلافة، ةالربي للموانئ اإلدارية للشؤون املركزية اإلدارة رئيس احلركة، قطاع رئيس واملناطق،

 املوانئ شؤون شارومست البحرية، السالمة هيئة يف املنائر قطاع رئيس البحرية، املالحة لسالمة املرصية

ء برئاسة 2016و 2015 بني الفرتة يف فكانت نفسها الوزارة أما. حريالب النقل قطاع يف واملنائر  متقاعد لوا

 .2015 -2014 يف الربي والنقل للطرق العامة اهليئة ترأس أن له سبق والذي املسلحة، القوات من

 

 املحيل احلكم عسكرة

 البريوقراطيني - رينيللعسك متركز أكرب حتاًم  يتضمن الذي املحيل، احلكم يف نفسها األنامط هذه تتواجد

 قبل من بكثافة مزودة أيضاً  هي املحلية احلكومة إن حيث حرصية، سيطرة لدهيم ليس أن علاًم  تقريبًا،

 عىل الثنائي االحتكار سربينغبورغ، روبرت عليه يطلق ما يول د، ما السابقني، واألمن الرشطة ضباط

 ليوحي للغاية، واسعٍ  نطاٍق  عىل املحيل احلكم يف املرصية املسلحة القوات متقاعدي دمج ويأيت. السيطرة

 كانت حمافظة 27 اآلن هناك. مرص يف العام الفضاء أنحاء مجيع يف موجودة العسكرية املؤسسة بأن بقوة

مة  املدينية األحياء من مئات تليها كمدن، مسّجلة حرضية منطقة 200و مركًزا  166 إىل 2002 عام يف مقسَّ
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 مستويات كل يف املسؤولني تعيني ويتم(. اخلاص املحيل جملسها هلا يتيح بحجم 920 بينها) قرية 4617و

 املراكز ورؤساء الرئيس، ِقَبل من املحافظون ـــ املايض القرن يف الستينيات منذ التنفيذي باألمر املحيل احلكم

ا  وهلم احلكومة، رئيس جانب من واملدن  مثالياً  ًرامصد احلكومي القطاع هذا جعل الذي األمر - جرًّ

 .املسلحة القوات ملتقاعدي امليّّسة للمناصب

 السادات عهد أواخر يف مستوياته أدنى إىل املسلحة القوات من املتحّدرين املحافظني عدد وصل وقد

 متواصل نحو عىل ملئةا يف 80 إىل 50 بني ما إىل ارتفع أن لبث ما لكنه املئة، يف 20 بلغ حيث ،1980 عام يف

 االستيالء ومنذ. 2013-2012 الفرتة يف مريس عهد يف مؤقت ولكن حاد هبوط مع ات،التسعيني منذ

يد، إىل النمط هذا عاد ،2013 يوليو/متوز يف احلكم عىل العسكري  27 أصل من 17 تعيني تم حيث التزا

 تبمعدال أي ،(الرشطة لواءات من واثنني) املسلحة القوات من جاءوا نوفمرب/الثاين ترشين يف حمافظاً 

 األعداد هبذه ظاالحتفا تم قد وكان. األساس يف عالية كانت التي مبارك، حقبة يف عليه كانت مما أعىل

 .2018 أغسطس/آب يف أعلنت التي التالية الرئيسة التعيينات جولة خالل

 حتاللا يف املتمثلة مهيةأ األكثر احلقيقة عن االنتباه حيّول أنه إال املحافظني، عدد أمهية من الرغم وعىل

 مكتب مدير حافظ،امل نائب: ومنها املحيل، للحكم التابعة املناصب يف أكرب نسبة العسكريني املتقاعدين

 ومستشارون مساعدون وكذلك للمحافظة، املحيل للمجلس العام األمني ومساعد العام األمني املحافظ،

 األدنى داريةاإل املستويات عىل يتكرر املنحى وهذا. التخصصية املجاالت من واسعة مروحة يف للمحافظ

 مديروها ومدن كزمرا  من توابعها مع حمافظة لكل ذلك، عىل عالوةً . والقرى واألحياء، واملدن، للمراكز،

 يديرون الذين ية،واهلندس الفنية والشؤون واملشاريع واملالية، واألمالك، التخطيط، جماالت يف اخلاصون

 أو نسخونيست املسؤولون هؤالء. أخرى حكومية وكيانات ،املرافق رشكات وفروع اخلدمية، اإلدارات

 ويف عليمية،والت والصحية، االجتامعية، اخلدمات جماالت يف احلكومية اإلدارات نشاطات عىل يرشفون

 يرأس كام. ياً حمل اإلدارات تلك موازنات ستنفق كيف األحيان من كثري يف وحيددون والتنمية، الرعاية

 .واحلرف القرى ميةتن هيئات مثل املحلية، التنمية وزارة يف املركزية اإلدارات ةاملسلح القوات متقاعدو

 املحيل احلكم يقّدمها التي اخلدمات يف الفضل إسباغ عىل املواطنني تشّجع البارزة اإلعالمية التغطية إن

 يف حليونامل الرؤساء يديره الذي املوازي االقتصاد هو هنا وضوحاً  األقل لكن. املسلحة القوات عىل
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 التسجيل إجراءات عىل سيطرهتم يستغلون الذين اإلدارية، اخلدمات وباقي واجليولوجيا البيئة إداريت

 القتناص وغريها، واملناجم، واملحاجر، احلكومية، غري واملنظامت األعامل، لرجال الرخص ومنح

 يف الفساد أن إىل تشري التي التقارير يف واضح وهذا. ابتزاز وعمليات رشى من قانونية غري مداخيل

 يف اخلصوص وجه عىل وواضحة جلّية األنامط وهذه. املحيل احلكم يف ذراه يبلغ الدولة مؤسسات

 املسلحة القوات متقاعدو فيها يتمركز التي سيناء، مثل القومي األمن عىل تؤثر أهنا ُيعترب التي املحافظات

 .احلكومية راتواالستثام املعدنية املوارد مناطق يف وكذلك بكثافة،

. الرسمي غري العسكري االقتصاد أجزاء خمتلف وتشابك تداخل مدى عن املحيل احلكم يكشف

 القوات من أتوني الذين) السابقون العسكرية املناطق قادة حيث واضحًا، نمطاً  يّتبع املحافظات فتوزيع

 وحمافظة والسويس، ،(األربع رعيةالف مناطقها أو) القاهرة حمافظة رئاسة عادة يتسلمون( اجليش أي الربية،

 إدارة أو الربية تالقوا  وحتكم الساحلية، املحافظات عادةً  تأخذ البحرية فيام املثال، سبيل عىل سيناء،

 التوزيع هذا. الصعيد كمنطقة احلساسة احلدودية أو الداخلية املناطق واالستطالع احلربية املخابرات

 رسمية عسكرية اتجه هبا تقوم التي االقتصادية واملشاريع نشاطاتوال العامة اأِلشغال خريطة مع يرتافق

 اجلميع يستثمر لك،ذ عن فضاًل . احلكومية اهليئات يف الرسميني غري العسكريني زمالئهم مع جنب إىل جنباً 

 .ذهه التمركز بمناطق تتعلق وخدمات حتتية بنى من وتوابعها الّسيعة الطرق بناء يف بكثافة

 الرئاسية، لسلطةا خدمة يف وفعالية والء األكثر املسلحة القوات ضباط بني من افظنياملح اختيار يتم

ر يتنقلون السبب وهلذا  حديثان ثاالنم هنا ويكفي. الرسمي غري العسكري االقتصاد مواقع بني باستمرا

ء هو األول: ذلك عىل  رتياتاملش تبمك مدير ثم التسليح، هيئة مدير كان الذي املنعم عبد عمرو اللوا

 العسكري الءاالستي غداة الوزراء ملجلس عاًما أمينًا وأصبح مبارك، حكم خالل واشنطن يف العسكرية

 يف القليوبية فظحما أصبح وأخرًيا  ،2014 يف وزير نائب ُعني   وبعدها ،2013 يوليو/متوز يف احلكم عىل

 يف للقاهرة ظاً حماف أصبح الذي مصطفى احلميد عبد عاطف اللواء هو الثاين واملثل. 2016 سبتمرب/أيلول

 الرشكة ذلكوك الفنية واألعامل للصيانة للطريان مرص رشكة إدارة جملس سابًقا وترأس نفسه، العام

 .2008 وحتى 2002 من للطريان ملرص القابضة



157 
 

 الناس" إن بالقول اطالضب عىل الكثيف االعتامد بدر زكي أمحد 2016 العام يف املحلية التنمية وزير بّرر

 الكفوئني املرشحني نأ كام. مقابل أي دون ومن كثرية أعباءه ألن حتبه، وال املحافظ منصب عىل ُتقبل تعد مل

 املرشحني نم 93 من 19 جاء النقطة، هذه تؤكد أهنا بدا خطوة ويف". املناصب هذه عن حيجمون أصبحوا 

. وحدها املسلحة تالقوا  من يوليو/متوز يف الوزارة يف" ممتازين قادة" لتعيني منافسة يف املستوى رفيعي

 اللواء انك 2018 فرباير/شباط يف جرى الذي الوزاري التعديل يف بدر خلَف  من أن القدر سخرية ومن

. 2005 عام منذ واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز ترأس قد كان الذي اجلندي بكر أبو املتقاعد

 والتي مرص، صعيد جنوب لتنمية العليا اهليئة هي جديدة هيئة تشكيل هو اجلندي به قام عمل أول كان

 وضع إىل اإلضافةب القانون، بحكم احلريب اإلنتاج ووزارة الدفاع وزارة من كل   مديرهيا جملس يف سيمّثل

 .إدارهتا جملس رئيس منصب يف املسلحة القوات متقاعدي أحد

 

 للدولة اململوكة الرشكات يف التغلغل

 االقتصاد يف الثاين سالرئي املكّون للدولة، التابعة االقتصادية الرشكات يف الضباط مجهورية متدد يشّكل

 من جذوره هل أيضاً  هذا العسكري، لالقتصاد األخرى اجلوانب من الكثري ومثل. الرسمي غري العسكري

 يالذ هو 1991 للعام احلكومي اهليكيل والتصحيح االقتصادي اإلصالح برنامج لكن. النارص عبد عهد

نوا  مل والتي سخاًء، األكثر التجارية الفرص املسلحة القوات ملتقاعدي وّفر  هذا. اغتنامها عن حلظة يتوا

 آلية لتطبيق رأكث العنان أطلق ما الدفاع، وزير منصب طنطاوي تبوؤ مع تزامنت اخلصخصة أن إىل إضافة

 البريوقراطية راتاإلدا يف ملسلحةا القوات ملتقاعدي القطاعي التوزيع يكون أن ذلك بعد وبدهيي. الوالء

 .املرحلتني كال يف اًمامت متامثلني العام، القطاع رشكات ويف السابقة، الصفحات يف إليه تطرقنا الذي املدنية

 املناصب إىل األسايس املعرب" املسلحة القوات ضباط سلك كان سليم، مجال السيايس العامل الحظ وكام

 خبرية وأضافت. العام القطاع رشكات رئاسة يشمل وهذا ،"النارص عبد حقبة منذ العليا احلكومية

 قصرية الوحدة فرتة خالل سوريا لتشمل املرصية األمنية اإلدارة متديد أن سعيد سامية السيايس االقتصاد

( 1967-1963) اليمن يف املرصي العسكري التدخل جانب إىل( 1961-1958) البلدين بني األجل

 عندما عامر فعل كام التجارية، األنشطة من واسعة جمموعة يف العسكرية بريوقراطيةال دمج تعزيز عىل عمل
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 ما إىل 1961 أبريل/نيسان من اعتباًرا االقتصادي الطابع ذات العامة للمؤسسات األعىل املجلس ترأس

 .ذلك بعد

 وجماالت رةدائ بتوسيع السبعينيات منتصف من بدءاً  املرصي لالقتصاد التدرجيي التحرير سمح وقد

 بني رتكاً مش مرشوعاً  240 بنحو يقدر ما بتأسيس السامح خالل من املسلحة، القوات متقاعدي توظيف

 قام قد داتالسا كان هنري، مور وكليمنت سربينغبورغ روبرت ناقش وكام. خاصة وأجنبية حملية رشكات

" املدين لسيايسا النظام يلتأه بإعادة وسامحها للسلطة الشكيل فقداهنا" عن العسكرية املؤسسة بتعويض

 منها الكثري وضع تم والتي خمصخصة، شبه اقتصادية عمليات من مستمدة زبائنية رعاية" توفري خالل من

 تعطي بينام. "السيايس االقتصاد عرب متر بعد عن للتحكم طرق إنشاء" مثل وبوسائل" عسكرية أمرة حتت

 ملتقاعدونا فيها شغل التي والقطاعات الرشكات بتنوع شعوًرا سعيد أعدهتا التي اجلزئية القائمة

 حديًثا، ملنشأا الدويل الدلتا وبنك النيل بنك: فيها كبرية حصص لدهيم كان أو عليا مناصب العسكريون

 واملالحة ،"بيجو" تسيارا ووكالة والنرش، والطباعة البناء، ولوازم العقاري، واالستثامر التبغ، وواردات

نيت جوإنتا والشحن، البحرية  املواقع عىل واحلفاظ واألحذية، والقرطاسية، والبناء، والرخام، الغرا

 عرشات" وظيفبت" العرب املقاولون" رشكة مثل للدولة اململوكة الكربى الرشكات قامت كام. الثقافية

 تديرها التي للمشاريع فرعيًّا مقاواًل  دائاًم  األخرية هذه وكانت ،"السابقة رواتبهم أضعاف بعرشة اللواءات

 .احلني ذلك منذ الدفاع وزارة

 غري العسكري االقتصاد من اجلزء هلذا كبرية دفعة 1991 عام يف اخلصخصة عملية إطالق أعطى

د الذي اهليكيل، والتصحيح االقتصادي اإلصالح برنامج مّجع. الرسمي  الدويل النقد صندوق بمساعدة ُأع 

 ووضعها قابضة رشكة 27إطار يف وجتارية صناعية اعاتقط يف الدولة متلكها رشكة 314 الدويل، والبنك

 العامة واملؤسسات الرشكات كانت الوقت، ذلك يف أنه إىل ويشار. السوق نحو موّجهة إدارة إرشاف حتت

بة تنتج  وهيمنت العاملة، القوة من املائة يف ستة حوايل وتوظف املحيل الناتج إمجايل من املائة يف العرشة قرا

 للعام 203 الرقم العامة املؤسسات قانون استثنى وقد. والتأمني البنوك قطاعي عىل ذلك إىل باإلضافة

 عقود منح يف املرعية املعهودة باإلجراءات التقّيد من املؤسسات هذه الربنامج، هذا نّظم الذي ،1991

 – املوظفني نحم حق املديرين جمالس أعطت أهنا كام. احلكومية اهليئات من املطلوبة واألشغال املشرتيات

يا، الرواتب - وأنفسهم  وضعهم ما االستنسابية، املكافآت وأيضاً  التنافسية، التقاعدية واملعاشات واملزا
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 القيود من مرص يف العامة الرشكات ُحررت لقد فباختصار،. اخلاص القطاع رشكات مع املساواة قدم عىل

 وبات ،1983 لعام 97 القانون بموجب اتشكيله تم اسمية مسامهة كرشكات سابًقا عليها ُفرضت التي

 (.ذلك خالف عىل ينص ما يوجد مل ما) النواحي مجيع من اخلاصة الرشكات مثل معها التعامل يتم

 أيضاً  بل ،للخصخصة املُرّشحة الرشكات عىل فقط ليس طّبق 203 الرقم القانون أن هو هنا احلاسم

 الدويل البنك يف رصم لدائرة السابق املدير الحظ وكام. العامة امللكية حضن يف تزل مل التي الرشكات عىل

 يف اخلاصة رشكاتال مع تقريباً  املساواة قدم عىل" العام القطاع نشاطات القانون هذا يضع إكرام، خالد

 هذه يريملد هلا سابق ال ُفرص عن ذلك أسفر وقد". والتوظيف واملالية اإلدارية السياسات جمال

نيات وضع أن 1980 عام يف لقانون وسبق. الرشكات نيةم نطاق خارج العام القطاع رشكات ميزا  يزا

 خصخصة اآلن كاهنابإم بات لكن الصافية، عجوزاهتا متّول التي هي األخرية هذه أن من الرغم عىل الدولة،

 .العسكري االقتصاد عىل أيضاً  نفسه سحب بالطبع وهذا. اخلسائر تأميم يتم فيام أرباحها

 

 ريةالعسك االستجابة

 اةدع ضدها انتصب جهة، فمن. متناقضة كانت اخلصخصة لعملية العسكرية االستجابة أن بيد

 زمالء أحد ويتذّكر. للدولة تابعة ناجحة مؤسسات يعتربونه ما بيع عارضوا  الذين الوطني االقتصاد

 ثلم ىكرب مصارف بيع ملنع اخلصوص وجه عىل بقوة ضغط األخري هذا أن الوزراء جملس يف طنطاوي

 لكن ،2009-2004 يف اخلصخصة من الثانية الكربى املوجة خالل اإلسكندرية وبنك القاهرة بنك

 - منها العسكرية لكذ يف بام - العام القطاع رشكات كانت سابق، لواء ووفق. هذه مساعيه أحبط مبارك

. اهلالكة الديون كمرا ت إىل أدى ما موظفيها، رواتب لدفع للدولة التابعة املصارف من االقرتاض عىل تعتمد

 العسكر أن" أيضاً  تعتقد كانت القاهرة يف األمريكية السفارة أن 2008 عام يف ُمّسبة برقية وأظهرت

 يعارضون ايلبالت وهم االقتصادي، ملوقعهم هتديد بمثابة للخصخصة] املرصية احلكومة] جهود يعتربون

 ".االقتصادية اإلصالحات

 جتريد ببساطة أرادوا ما غالباً  املشرتين ألن كذلك صخصةاخل عارضت العسكرية املؤسسة لكن

 من والسيايس االجتامعي االستقرار وهددت األرايض، خاصة أصوهلا، من السابقة العام القطاع رشكات
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 يف املئة يف 75 بنحو فعاًل  انخفضت العاملة إن حيث مربًرا، كان القلق هذا مثل. العامل رصف خالل

 إىل مبارك، إطاحة بعد أشارت، املسلحة للقوات األعىل املجلس أن واقعوال. املخصخصة الرشكات

 باستخدام أوامره ترفض أن قبل حتى الوطنية، املصلحة عن تدافع كانت أهنا عىل كدليل السابق موقفها

 .2011 عام العريب الربيع خالل املتظاهرين ضد القوة

 يكيلاهل والتصحيح االقتصادي صالحاإل برنامج من الضباط مجهورية استفادت أخرى، جهة ومن

 يف التعيني خالل من مداخيلهم يف هائلة بزيادات املسلحة القوات متقاعدو متتع أن بعد كبري، بشكل

ء العام، القطاع رشكات  2011 عام يف اقشةمن إىل استناًدا سابق، وزير أكد وقد. ال أم خمصخصة أكانت سوا

لون ال كانوا  عسكريني ضباط مع  القوات فروع فخمتل من ونواهبم األركان هيئة قادة أن دمة،اخل يف يزا

 ألف 168) مرصي جنيه مليون تبلغ شهرية رواتب عىل احلصول إىل تقاعدهم، فور يتطلعون، املسلحة

 إدارة جملس يف أعضاء ا يكونو أن أيضاً  يمكنهم كام. الدولة متلكها التي الرشكات إدارهتم لقاء( آنذاك دوالر

 500و 250 نيب تراوح رواتب فيتلقون اخلدمة، يف زالوا  ما وهم العام القطاع رشكات من أكثر أو رشكة

 (.دوالر ألف 84 -42) جنيه ألف

ل الوزير، هذا تعبري حد عىل ،"املُمأَسس الفساد" هذا  معاريض ألحد اووفقً . الوالء آلية ذروة شكَّ

 عىل معاً  سيطرت أهنا اّدعى والتي مرص، يف الرشكات أكرب من رشكة ومخسني اخلمس رؤساء كان احلكومة،

 كال يف بريةك مبالغات ثمة يكون قد. 2014 عام يف املسلحة القوات متقاعدي من البالد، اقتصاد ثلث

 لالستفادة أيضاً  جيد بشكل متوضعوا  املتقاعدين الضباط إن إذ. أيضاً  احلقيقة بعض فيهام ولكن الرقمني،

(. مفتوح يعلن مزاد خالل من وليس) مسبقة ترتيبات عرب خمتارة عام قطاع رشكات يف األسهم بيع من

 املثال، يلسب عىل والصيانة، للخدمات النرص رشكة من املئة يف 75 عىل الدفاع وزارة استحوذت وقد

 .العسكريني للمتقاعدين فيها العليا اليد وكانت

 

 املحاسيب رأساملية ودولة السياسية االرتباطات

 االرتباطات عىل كثيف بشكل خصخصتها جرى التي العام القطاع رشكات يف التغلغل نمط اعتمد

 نصيبه يأخذ أن النظام متّكن حيث مرص، يف الدولة رأساملية تشّبث مدى عن أيضاً  كشف أنه كام. السياسية
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 رأساملية نمط يدير إذ هنري، مور وكليمنت سربينغبورغ روبرت الحظ كام أيضًا، أكلها وأن بل الكعكة من

 .احلر السوق اقتصاد لسياسات املؤيد واشنطن بإمجاع ملتزم وكأنه نفسه ُيظِهر بينام ملحاسيبا

 مجال األكرب جلهن أو مبارك من املقّربون األعامل ورجال السياسيون كان الزمن، من عقدين نحو فطيلة

 يف أعضاء هممن العديد وكان االقتصاد، يف كلياً  أو جزئياً  سواء خصخصته تم مما األسد حصة يقطفون

 حسن، طارقو أْوغلو، عاصم دارون االقتصاديني للخرباء ووفًقا. احلاكم الديمقراطي الوطني احلزب

 الرشكات وبني الديمقراطي الوطني باحلزب املرتبطة الرشكات بني تقاطع هناك يكن مل طحون، وأمحد

 أضعاف عرشة نحوب أكثر قيمتها تكان الديمقراطي الوطني باحلزب املرتبطة الرشكات أن علاًم  العسكرية،

 قامت حيث الصورة، قلب 2011 عام أعقاب يف السياسية احلظوظ تغرّي  أن بيد. العسكرية الرشكات من

 السلطة إىل صلتو التي املجموعة عن ممثلني تضم كي" إداراهتا جمالس بتغيري الّسعة جناح عىل الرشكات

 يف حاد طهبو" فحدث. املسلحة القوات من وخاصة ،مرص يف العريب الربيع مراحل من مرحلة كل خالل

 يف واضحة زيادة" أعقبتها مريس، إلدارة القصري العمر خالل" املسلحة بالقوات املرتبطة الرشكات ربحية

 قابضة معا قطاع رشكة 12 كانت ذلك، عىل عالوة". 2013 عام بعد اإلدارات جمالس يف الضباط عدد

 األوراق وقس يف املسّجلة رشكة 177الـ أصل من رشكة 33 عىل ستحوذت إدارهتا جمالس يف ضباط لدهيا

 .وطحون وحسن أوْغلو إحصاء وفق فيها، أسهم لدهيا كان أو ،2013 عام يف املالية

 مع يتطابق العسكرية باجلهات املرتبط العام القطاع لرشكات القطاعي التوزيع أن هنا باملالحظة اجلدير

 الرشكات مثل مثلها هذه، العام القطاع فرشكات. تقريًبا كامل نحو عىل العسكري االقتصاد باقي

 البحري النقل قطاعي يف أساساً  ترتّكز عسكرية، ارتباطات لدهيا التي العامة واهليئات املسجّلة العسكرية

 البنى ويف ،(التخزين ورشكات والتخليص، والشحن واخلدمات، اإلدارة، جماالت يف 43) واجلوي

 يف كربى أدوار أيضاً  الرشكات وهلذه(. بالكامل عامة ملكية اثنتني ماعدا كلها رشكة، 31) لوالنق التحتية

 الغذائية املواد ختزين ومتوين ،(رشكة 14) املنسوجات ويف بالبرتول املتعّلقة وتلك الكياموية الصناعات

 بالنقل املتعّلقة كاتالرش ذلك يف بام ،5) والطاقة ،(9) والسياحة ،(11) واإلنشاءات واملقاوالت ،(14)

 أظهر التقرير هلذا ُأجري مسح إىل األرقام هذه وتستند(. 7) والتجارة والسيارات والعقارات( واخلدمات

ث مسح كشف كام. 2016 عام يف عسكرية ارتباطات هلا عام قطاع رشكة 137 وجود  حدوث عن حمدَّ

 رشكة، 374 أصل من 128 إدارة جمالس نيرأسو زالوا  ما املسلحة القوات متقاعدي أن إال طفيف، تراجع
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 جرت التي الرشكات يف أيضاً  صحيحة نفسها والنسبة. املئة يف 35 بنسبة أي فيها، أعضاء هم أو

 .2018 مايو/أيار يف العامة امللكية حيازة يف التزال كانت التي تلك يف كام( كلياً  أو جزئياً ) خصخصتها

ئد أّدت  ليربالية أكثر اعدقو إىل التحّول منها خاصة احلر، السوق اتاقتصادي نحو املوجهة اإلدارة فوا

 إىل اخلاص، اعالقط مع املساواة قدم عىل للمديرين املالية احلوافز وتقديم العقود إصدار خيص ما يف

 ،1991 عامل 203 رقم القانون بموجب العامة اهليئات خصخصة تتم مل أنه فمع. موازية استجابة حدوث

 باملطالبة اتاهليئ هذه بعض مديرو قام االعتيادية، احلكومية الرواتب ملعدالت عةخاض ظلت وبالتايل

 مرص) الوطنية ويةاجل اخلطوط حاالت يف الطلب هذا أّقر وقد. فرعية أو قابضة رشكات إىل هيئاهتم بتحويل

 ضغطت التي يًبا،تقر املدين الطريان مؤسسات كل ويف الرئيسة، للمطارات العامة اهليئات ويف ،(للطريان

ء بقوة كلها . التجارية يويتهح ضعف بسبب غالباً  حذوه، حيذُ  مل البحري القطاع لكن. التحّول هذا إلجرا

 استخدموا " العام القطاع مدراء من العديد أن الدويل، للبنك مستشار وهو العيسى، سفيان الحظ وقد

ء أو اخلاصة رشكاهتم لتأسيس والشبكات العامة األموال إىل مداخلهم  لوكةمم أخرى رشكات" رشا

 .والتنويع بالتوّسع سمح ما للدولة،

 الوطني، االقتصاد من كبري شطر إىل املداخل الضباط جلمهورية للدولة التابعة الرشكات يف التوغل وّفر

 رشكة 382 أن علاًم  ،2008 عام بعد بحدة تباطأت قد العملية هذه وكانت. اخلصخصة عن النظر بغض

 بحلول خرىأ عرشات بضع تصفية وجرت -بالكامل ثلثها - الوقت ذلك حتى هاخصخصت تم قد كان

 القرن ثامنينيات يف اإلمجايل املحيل الناتج من املئة يف 37 بنحو العام القطاع رشكات سامهت. 2014 عام

 ةاخلارجي لتجارةا من املئة يف 80 من أكثر عىل وسيطرت الصناعي الناتج من املئة يف 55 وحصدت املايض،

 يصنّف ما يزال ال األصول، ونقل التجريد بعد حتى لكن. واملصارف التأمني قطاعي من املئة يف 90 وزهاء

 الفساد جماالت ميضخّ  وحتى ُيديم الذي األمر االقتصاد، من وازن شطر عىل يسيطر" العام األعامل قطاع"

 متت التي كاتالرش أداء حتّسن فيام أنه الدويل للبنك مدّونة الحظت املثال، سبيل عىل. واملحسوبيات

 تغيريات فيها حتدث مل ألنه أساساً  حتسنًا، ُتظهر مل جزئياً  املُخصخصة الرشكات أن إال بالكامل، خصخصتها

 يف ربىك زيادات الضباط، كجمهورية متنفذة، ألطراف اخلصخصة قّدمت أخرى، بكلامت. اإلدارة يف

يا الرواتب  .الفعالية وانعدام ئةالسي االقتصادية املامرسات استمرار ظاراألن عن أخفت فيام األخرى، واملزا
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 عام قطاع رشكات تأسيس أن الطاقة، بقطاع يتعلق ما يف السالم، عبد حممد املرصي الباحث جيادل

 أحكام ارإصد للغاية الصعب من جعل أصاًل، القائمة العامة اهليئات مع صالحياهتا تتشابك جديدة

 ُمفّضلون طاءوس اشرتى وقد. اهليئات هذه من تتلقاه الذي الدعم بسبب ادي،االقتص أدائها عن موثوقة

 سؤولوم كان حني يف هذا فاحشة؛ بأرباح للمستهلكني باعوها ثم مدعومة بأسعار كالغاز منتوجات

 رشكاتال مع اإلنتاج وعقود الغاز استكشاف جماالت يف املتفيّش  الفساد" يف منخرطني الرشكات

 تقل يراتوتقد التفضيلية، القروض تستخدم حيث" أخرى قطاعات يف النمط هذا كررت وقد". األجنبية

 الحظت كام ،"امالنظ أزالم ملكافأة أخرى شائعة وسائل عىل عالوة الدولة، أصول لقيمة السوق أسعار عن

 هبدف أصاًل  نشئتأُ  التي القابضة العام القطاع رشكات كانت ملاذا تفسري عىل يساعد وهذا. مارشال شانا

 .الرشكات من املزيد وتشرتي ذلك من بداًل  تتوّسع خصخصتها، حني إىل العمل مواصلة

 مجهورية عنها تشذّ  ومل االقتصادية، األطراف كل سلوك شّكلت الفاسدة التحفيزية اهلياكل هذه

 إلداريةا املهارات دائب، وبشكل بإرساف، ُيطرون الدفاع وزارة باسم الناطقني أن صحيح. الضباط

 العام، القطاع نشاطات يف التغلغل لتربير املسلحة، القوات ضباط هبا يتمتع التي اخلاصة واخلربات ملتفّوقةا

 أجنبي، شارمست يقول كام العادة، يف. احلاالت معظم يف بالعكس تيش سجالهتم أن أيضاً  الصحيح لكن

 عن شيئاً  هونيفق ال قاعدينمت لواءات يكونون اإلدارة، جملس يف أعضاء أو رشكات بمدراء تلتقي حني"

 نمط نع تكشف التقرير هذا أجل من ُأجريت التي األبحاث أن واحلال". فيه يعملون الذي القطاع

ًبا أكفاء مدنيني تعيني يف يتمّثل ملحوظ  إدارة ضامن دفهب العسكريني الرشكات إدارة جمالس لرؤساء نوا

 العسكريني هلؤالء ريتوفّ  كي مدنيون يرأسها التي ارةاإلد جمالس إىل العسكريني املتقاعدين ضم أو فّعالة،

 .ُتذكر عملية بمهام توكيلهم دون من ميّّسة ورواتب مناصب

 

 العسكرية التجارية اإلقطاعيات

 السابقون الضباط ُيسيطر حيث العام، األعامل قطاع يف القطاعية اإلقطاعيات برزت مماثل، نحو عىل

 والرصف الرشب ملياه القابضة الرشكة من فرعاً  24 عىل املثال، سبيل عىل املسلحة، القوات يف املياه إلدارة

 غرار عىل تقريبًا، فروعها كل عىل الطريان رشكات عىل اجلو سالح متقاعدو هُييمن حني يف هذا. الصحي
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 أن رسمية غري الئحة ُتظهر ذلك، عن فضاًل . هبا املرتبطة اخلدمات ورشكات اإلقليمية املطارات

 يف أيضاً  وغالباً  العام، األعامل قطاع امتداد عىل آخر إىل إدارة جملس من دائب نحو عىل يتنقلون يناملتقاعد

 للنفوذ امتداًدا ويشكل وُيديمها الوالء آلية يكّرس ما املحافظات، رئاسة ويف والقومية العامة اهليئات

 .العسكري

ئي استعراض يؤكد  بتلك شبيهة لتغلغ أنامطَ  العسكرية باجلهات املرتبطة العام القطاع لرشكات عشوا

 التوظيف من واسعاً  جمااًل  يوفرّ  اإلدارية املستويات عىل العسكري فالدخول. العامة اهليئات يف املوجودة

ا اسعاً و املجال هذا يكون وقد - أيضاً  األدنى املستويات يف املسلحة القوات ملتقاعدي  بعض يف جدًّ

 لدهيا والتي - ائيةالغذ للصناعات القابضة للرشكة التابعة الستهالكيةا املجمعات مع األمر كام احلاالت،

 وتعطي. اإلسكان ارةلوز التابعة واإلسكان اإلنشاءات تعاونيات مع أم ــــ البالد أنحاء يف تعاونية 4000

 عالميإ منرب يؤكد إذ: املجال هذا مدى عن صورةً  ،"للمقاوالت عالم حسن" هي كربى، عامة رشكة

ءً  60 توظيف عىل ُأرغمت الرشكة أن( املسلمني اإلخوان جلامعة تابع) معادٍ   2016 عام يف امتقاعدً  لوا

 .وحده

 احلربية لصناعةا رشكات كثرًيا  ُتشبه عسكرية ارتباطات لدهيا التي العام القطاع رشكات فإنَ  وكذلك

 حد عىل والصغرية الكبرية تالرشكا عىل يؤثرّ  وهذا. املايل إدائها وسوء االقتصادية كفاءاهتا عدم جلهة

ء  يف متقاعد لواء 2008 عام منذ يرأسها التي البحري والنقل للعّبارات القاهرة رشكة أن مثاًل  فتبنّي . سوا

 مايو/أيار يف( دوالر ماليني 5,2 نحو) جنيه مليون 80 إىل وصلت ديوًنا راكمت قد املسلحة، القوات

 يف برملانية حتقيق جلنة وكشفت. آنذاك متقاعدين ضباًطا كانوا  اخلمسني موظفيها كل أن وُذكر. 2016

 بلغت خسائر دتكبّ  بعد 2002 عام يف للتصفية ُصن فت التي للتربيد، اإلسكندرية رشكة أن نفسه الوقت

 التي الغذائية اعاتللصن القابضة الرشكة فيام عاًما، 14 طيلة بعدها تعمل التزال كانت جنيه، مليون 15,7

 285 ذلك يف بام املتعاقدين، خمتلف دفعها عن ختّلف جنيه مليون 455 حتصيل يف فشلت إليها، تنتمي

 الرشكة سرئي أن والواقع. احتيال بوجود االشتباه أثار الذي األمر خاصة، رشكات من جنيه مليون

ء وهو القابضة،  .2018 مايو/أيار يف فساد هتم إليه ووجهت اعُتقل متقاعد، لوا
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 املركزي اجلهاز رقدّ  املثال، سبيل عىل. أفضل بالءً  يبلوا  مل العام األعامل اعقط عاملقة أن الواضح

 عليهام يمنهي التي وفروعهام، والطريان وللمطارات للطريان ملرص القابضة الرشكتني أن للمحاسبات

 اليتنيامل السنتني بني الفرتة يف( دوالر مليار 1,19 نحو)  جنيه مليارات 7,5 خّستا اجلو، سالح متقاعدو

 وهو للمالحة، املرصية الرشكة رئيس كشف ،2015 يوليو/متوز ويف. 2014-2013و 2010-2011

ء  سفينة، 70 ميض كان الذي األصيل أسطوهلا من بقيت فقط سفن ثامين أن عن النقاب متقاعد، بحري لوا

ئب، للتأمني، جنيه مليون 100 بنحو مدينة وبأهنا  رشكة أرجأت امك. الغيار وقطع والتصليحات، والرضا

 2016-2015 يف شهًرا  17 ملدة للعامل قانوًنا املُستحقة األرباح دفع عالم حسن الكربى املقاوالت

ء ووه رئيسها، فيها العاملون اهتم فيام اجلديدة، املشاريع من الكايف غري املردود بسبب  من متقاعد لوا

 واحدة معال حسن رشكة كانت. عالية برواتب أقاربه وتوظيف الرشكة شاحنات ببيع املسلحة، القوات

 مساعدة إىل حاجة يف أهنا احلكومة اعتربت التي والتعمري للتشييد القابضة للرشكة تابعاً  فرعاً  13 من فقط

 املرصية التاملقاو رشكة هو املقاوالت، قطاع يف آخر عمالق أن إىل إضافة هذا. 2015 عام يف مالية

 .جنيه مليون 350 قدره دين يف وقعت ،"إبراهيم خمتار"

 تزهو احلربية، الصناعة يف زميالهتا مثل مثلها العام، األعامل قطاع رشكات كانت األثناء، هذه ويف

 بفعل يكن مل وهذا ،الضعيف أدائها من الرغم عىل نتائجها يف باهًرا  حتسنًا حققت بأهنا استعراضية بطريقة

 املثال، سبيل ىلفع. العام التمويل توجيه إعادة بفضل بل واإلنتاجية، الكفاءة مستوى يف مثبتة زيادات

 أن 2014 عام يف املسلحة، القوات من متقاعد لواء وهو والتعمري، للتشييد القابضة الرشكة رئيس اعرتف

 الذي املايل العامل يف جنيه مليون 40 واألرباح جنيه مليار الكلّية املبيعات كانت حيث ضعيفًا، كان األداء

 إلدارة يدةجد رشكة إطار يف تصفيتها أو الضعيف األداء ذات الفروع هيكلة إعادة واقرتح ذلك، سبق

 ستة إىل تاليةال السنة يف الكلية املبيعات قفزت ذلك، من بداًل  لكن. اخلاص القطاع مع تعمل األصول

 عقود عىل القابضة الرشكة هذه حصلت حني وذلك جنيه، مليون 480 قدرها أرباح مع جنيه مليارات

 خطة وتنفيذ لسويسا قناة لتوسيع املسلحة للقوات اهلندسية اهليئة مع للعمل جنيه مليار 18 بقيمة ميةحكو

 .القومية الطرق

 من تعاين كانت التي الفرعية الرشكات إلحدى مماثاًل  مالياً  انعطافاً  القابضة الرشكة رئيس حقق كام

 استشارية مؤسسة إىل حتويلها خالل من وذلك اهلندسية، لالستشارات العربية الرشكة هي املالية املتاعب
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 اليومية" األهرام" صحيفة أن وحقيقة. القابضة للرشكة التابعة األخرى الفرعية للرشكات حرصية

 من آخر متقاعد لواء وهو اهلندسية، لالستشارات العربية الرشكة رئيس معاقبة قرار وصفت احلكومية

 الوالء، آلية تعمل كيف بوضوح يكشف ،"إبعادا" بكونه أصغر، رشكة إىل نقله خالل من املسلحة، القوات

 .الضباط جلمهورية بارزة خصيصة هي التي املواقع يف املتواصل التدوير عىل الضوء النقل قرار سّلط كام

 القابضة الرشكة سرئي اعتقال تم حني مورست التي املوسيقية الكرايس لعبة يف عيانياً  املداورة جتّلت

 اجلديد والرئيس ائبهن من كل   كان. 2018 مايو/أيار يف الفساد بتهم متقاعد، لواء وهو ذائية،الغ للصناعات

 لتجارة العامة لرشكةا هي ذاهتا، القابضة الرشكة لفرع سابق رئيس أحدمها أيضًا، متقاعدْين لواءين للرشكة

 الداخلية، والتجارة التموين رةوزا أن والواقع. 2016 عام يف القابضة للرشكة رئيساَ  أصبح أن إىل اجلملة،

 القليلة لسنواتا خالل املسلحة القوات متقاعدي من اثنان يرأسها كان القابضة، الرشكة هلا تتبع التي

ء: املاضية  .شادي أبو حممد واللواء مصيلحي عيل اللوا

 من خلصوصا وجه عىل كبري عدد فيها يعمل التي كالبرتول، قطاعات عىل نفسها األنامط هذه تسحب

 سيناء ةلرشك اجلديد الرئيس كان املثال، سبيل عىل ،2018 يونيو/حزيران ففي. اخلدمية الرشكات

 لفرتة عمل دق اجلمهوري، احلرس يف سابق ضابط وهو بدوي، أكرم اللواء واملعدنية البرتولية للخدمات

ا ملحًقا  ضابط ثم برتول،لل بضةالقا الوادي جنوب رشكة لرئيس مساعًدا يصبح أن قبل الكويت يف عسكريًّ

 مجهورية أن يعني اوهذ. للدولة التابعة الطبيعية للغازات القابضة املرصية الرشكة هي كربى رشكة يف أمن

ر نفسها إنتاج تعيد الضباط  للبرتول العامة ئةاهلي دّشنت حني مثاًل،. وغريها األساليب هذه عرب باستمرا

ءً  عّينت ،2016 عام يف مستشفاها  .هلا رئيًسا امتقاعدً  لوا

 النهضة رشكة مثال يف بنّي  نحو عىل كإقطاعيات تعمل التجارية العام القطاع رشكات أن حقيقة تتجىل

 املدير كان ،2016 عام أوائل ففي. الكياموية للصناعات القابضة الرشكة من فرع وهي لإلسمنت،

ءً  النهضة لرشكة التنفيذي  مقر كان حيث قنا حمافظ كنائب اسابقً  وعمل املسلحة القوات من متقاعًدا لوا

ءً  فيها العامة العالقات رئيس كان فيام الفرعية، الرشكة  السياسات جلنة يف سابًقا وعضًوا  آخر متقاعًدا لوا

 النهضة رشكة موظفي من املئة يف 75 أن القابضة الرشكة وجدت وقد. الديمقراطي الوطني احلزب يف

ء وهو فيها، األمن مدير اإليه ينتمي واحدة حملية عشرية من جاءوا  احلزب يف سابق وعضو رشطة لوا
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 متقاعدان ُأحرض ذلك ومع ،2016 عام يف برمته اإلدارة جملس تّسيح تم وقد. الديمقراطي الوطني

 عىل الرشكة يديرا  كي( املسلحة للقوات اهلندسية للهيئة السابق املدير أحدمها) آخران اثنان عسكريان

 .الفور

 

 املتبادل الدفاع: اخلامتة

 اململوكة توالرشكا للدولة البريوقراطي اجلهاز عرب املرصية املسلحة القوات متقاعدي توزيع إن

 واحد، وىمست فعىل. الدوافع من مزجياً  عكس مبارك عهد من األخريين العقدين خالل العام للقطاع

 الفرص فرتو التي ةاالقتصادي القطاعات دخول خالل من اخلصخصة لربنامج السابقون الضباط استجاب

 الضباط نجذبا كام. اخلاص القطاع من األعامل ورجال املدنيون املدراء فعل مثلام األفضل، واحلوافز

 الفعلية، دمتهمخ أثناء معها تعاملوا  التي احلكومية الرشكات أو اهليئات أو القطاعات نحو طبيعي بشكل

ء  املجال يف ليعم مصنع أو عسكرية رشكة يف وأ املسلحة للقوات الرئيسة الصنوف أحد يف ذلك كان سوا

 التحويلية صناعةال مثل معينة قطاعات يف العسكريني للمتقاعدين الكبري العدد جزئياً  هذا ويفّس. نفسه

 1991 عام بعد الضباط مجهورية نمو فإن آخر، مستوى عىل ذلك، من العكس وعىل. واإلنشاءات والنقل

 املسلحة لقواتا متقاعدي وضع ذلك عىل مثال وخري االسرتاتيجيْني، والتنسيق التوجه عن أيضاً  كشف قد

 تصاالت،واال األرايض، استخدام يف تتحكم التي" العقدية" أو املفصلية احلكومية اهليئات داخل

 .والتدقيق واملحاسبة واإلحصاءات، واملعلومات

 

 اإليرادات، وتوليد العامة، شغالاأل إدارة يف الرسمية العسكرية اهليئات اختصاص يف اهلائل التوسع إن

 كان وإن الضباط، مجهورية عىل أثَّر قد ،2013 عام منذ املدنية لألسواق والتموين اإلمداد يف والوساطة

 نسبة تتغري فلم: كبري بشكل تغريا  قد وتوزيعها دورها أن يبدو وال. للعيان ظاهًرا  مجيعها ليس بطرق ذلك

 معظم يف ملحوظ بشكل احلكومية والرشكات اهليئات يف اإلدارية باملناص يف املسلحة القوات متقاعدي

 لصالح للدولة البريوقراطي اجلهاز داخل والشبكات للنفوذ عامة تشكيل إعادة جرت أنه علاًم  القطاعات،

 املربحة القطاعات يف املنافسة الشبكات عزل إىل أدى قد هذا أن هو ذلك من واألهم. العسكرية املؤسسة
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 املخابرات ملديرية احلرصي شبه املجال السابق يف كانت التي الطبيعي والغاز والنفط اإلعالم وسائل مثل

 تغيري دون الرسمي غري العسكري االقتصاد يف املشاركني مجيع يدفع الذي الريع منطق يزال وال. العامة

 التي اجلديدة الفرص عن البحث إىل املسلحة القوات متقاعدو وسيسعى بل األهم، اليشء وهو يذكر،

 مجهورية ولكن. التوسع يف األخرية هذه دور استمر طاملا الرسمية، العسكرية اهليئات نشاط أمامهم يفتحها

م هناية يف تقع وألهنا: انتهازي طرف جمرد من أكثر هي الضباط  الضباط كبار سلك داخل يبدأ ناقل حزا

 مسعى أي ملواجهة آن يف لنفسها احلامية وتضمن هلم احلامية تقدم فهي املسلحة، القوات يف العاملني

 .تفكيكه عن ناهيك العسكري، االقتصاد ترشيد أو هيكلة إلعادة مستقبيل

 

 

 

*** 
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6

 

  مرص؟ يف اخلاص القطاع عىل العسكري االقتصاد آثار هي ما

 املخاوف ظهرت مل ولكن رئاسية،ال مبارك حقبة من األخرية السنوات يف نمو من أحياًنا التخوف تم

 عام أواخر يف اجلديد التوسعي مساره عىل انطلق أن منذ سوى فعلًيا اخلاص للقطاع مزامحته من اجلدية

 مع باملقارنة ا صغريً  املدنية واخلدمات للبضائع العسكري اإلنتاج إمجايل بقي الوقت، ذلك وحتى. 2013

 أن غري. ددحم اقتصادي قطاع بأي أم اإلمجايل املحيل تجبالنا قياذًسا ذلك أكان اخلاص، القطاع حصة

 باملشرتيات متزايد دور لعب يف وإقحامها العسكرية للمؤسسة االقتصادي التوجه يف امللموس التحّول

 ونطاق خلاصا القطاع مع العسكري التفاعل حجم مضاعفة إىل أّديا قد السييس إدارة قبل من احلكومية

 من العسكري دياالقتصا النشاط من املخاوف بالغت ما فكثرًيا . التفاعل ذلك افيه حيصل التي املجاالت

 إذان. الصحة من يةخال تعد مل لكنها ،(املدين بنظريه مقارنة) استثنائي أنه عىل تصويره يف وأخطأت حجمه

 لقطاعاتا استقرار ويزعزع اخلاصة الرشكات هيدد صار العسكري االقتصادي للنشاط اهلجومي التوسع

 .عليها هتيمن كانت طاملا التي

 

 ريعي اقتصاد يف والعسكريون املدنيون الرياديون

 الرضر لبجي العسكري االقتصادي النشاط بأن االفرتاض عكس فعىل. إذن بالتعقيد، العالقة تتسم

 كبرًيا  حجاًم  العسكرية تاهليئا تتوّجه إذ غالًبا، للجانبني مفيدة العالقة كانت بالرضورة، اخلاص القطاع عىل

 اهليئات توفر يثح كثرية، أحيان يف أيًضا طفيلية العالقة ولكن. اخلاصة الرشكات مقاويل نحو العقود من

د املدخالت عىل للحصول املدنيني للرشكاء التفضيلية الفرص العسكرية  وعىل دعومةامل اإلنتاج وموا

 ومع. باملقابل ةاملدني الرشكات همأس يف احلصص انتزاع أو املداخيل توليد هبدف العامة، األشغال عقود

 .اخلاص القطاع عىل جديدة آثاًرا يفرض بات فإنه العسكري، االقتصاد تسارع

 وتقل ل املالية األكالف تزيد نفعية ترتيبات يف احلقيقيني والتآزر التعاون بني املحدد التوازن كثرًيا  يراوح

 صناعة: النشاط نوعية عىل جزئًيا األمر توقفوي. وآخر إنتاجي قطاع بني األخرى، اجلهة من العائدات
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 املال رأس مستوى عىل خاص وبشكل أيًضا يتوقف كام. وجتارة وإمداد متوين أم عامة، أشغال أم حتويلية،

 الرشكات قدرة وعىل النشاطات، تلك إليها حتتاج التي املتقدمة والتكنولوجيا واملعدات الفنية واملهارات

 النظري كان إذا ما حتدد العوامل هذه فإن ذلك، عىل وعالوة. توفريها عىل( األجنبية هافي بام) اخلاصة املقاولة

 هذا ويتأثر ،(أجنبية أم وحملية) صغرية أم متوسطة، كبرية، رشكة سيكون املعنية العسكرية للجهة املدين

 ياجتامع منافس أو كحليف هؤالء من كل إىل العسكرية اجلهة تلك نظرة حسب كذلك االختيار

 .وسيايس واقتصادي

قبة درجة ختتلف مثلام حالة، كل يف طرف لكل التفاوضية القوة وختتلف هذا،  اهليئات بلق من املرا

 فاملؤسسة. االتاحل مجيع يف هامة للتأثري النفوذ استخدام عىل القدرة أن غري(. الدولية أو) احلكومية

 أو) تعجالواس تسهيل عىل وقدرهتا دولةال أرايض باستخدام الرتخيص عىل سيطرهتا تستخدم العسكرية

 إرغام أو اعإلقن املستقبل، ويف احلارض يف العقود،( حجب أو) ومنح البريوقراطية األذونات( تأخري

 إن. صاًل أ معها مشرتك بعمل الدخول وعىل بل فحسب، برشوطها القبول عىل ليس املدنيني املقاولني

 اخلاص، قطاعوال العسكرية املؤسسة بني األوجه ملتعددةا التفاعالت جوهر يف تكمن هذه القوة جدلية

ه ولكنها املنافع فتقدم ض احلوافز تشو   .نفسه الوقت يف السوق منطق وتقو 

 للسلع كوميةاحل واملشرتيات العام االستثامر إدارة يف العسكري للدور األوجه املتعدد التوسع إن

 القاتالع حتديد إلعادة آن يف العسكرية يةوالشه الفرص حجم من زاد ،2013 عام منذ واخلدمات

 يف ُتظهر اولكنه العسكرية، املقاربة يوجه اسرتاتيجي تفكري ثمة. أكثر جذري بشكل اخلاص بالقطاع

 االتساق بوغيا السوق، ديناميات واستيعاب فهم يف وضعف االقتصادي التفكري يف بلبلة نفسه الوقت

 عىل احلفاظ منطق يدمتد هي الصافية فاحلصيلة. والتنموية تنظيميةوال القانونية األطر توحيد يف والرتابط

 التعامل كيفيةل األساسية األنامط إنتاج وإعادة عقود، منذ ملرص السيايس االقتصاد حكم الذي النظام

 ماذا عن ريةالعسك املؤسسة فرضيات أن هو الرئيس والفارق. واخلاص العام القطاعنْي  بني االقتصادي

 اخلاص، القطاع فيه ينشط الذي امليدان أكرب بوضوح تشكل باتت آن، يف ومصلحتها الوطنية ةاملصلح خيدم

 .العامة االقتصادية السياسات ترسم ال زالت ما العسكرية املؤسسة كانت لو حتى
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 اللخ من 2013 عام حتى اخلاص القطاع يف املبارش العسكري االنخراط من األكرب اجلزء جاء

 واخلاص، لعاما القطاعني بني البريوقراطية املفاصل يف كمدّبرين متوضعوا  الذين املتقاعدين، الضباط

 أم رات،السيا كقطاع اجلمركية احلامية من عالية بمستويات تتمتع اقتصادية قطاعات يف وكوسطاء

 العسكرية اهليئات قبل من فرًضا آخرون متقاعدون وُفرض. اخلاصة األمنية الرشكات ومديري كمؤسيس

 بالنمو أخذ مطن وهو تقريًبا، فيها عسكريًّا وجود ال قطاعات يف تعمل رشكات إدارة جمالس يف ءكأعضا

 للمؤسسة تجاريةال التحالفات نمط عىل طرأ  الذي التغيري هو ذلك عن أمهية يقّل  ال وما. 2013 عام منذ

 زمن ذمن هاعلي هتيمن اخلاصة الرشكات كانت قطاعات عدة يف وتوسعها ،2013 عام منذ العسكرية

ض ما والصلب، واإلسمنت اإلعالم جماالت يف وخصوصاَ  طويل،  استقرار عويزعز اخلاصة الرشكات يقو 

 يف العاملني) داألفرا  والضباط العسكرية اهليئات أمام الفرص توسيع عىل املناخ هذا ويساعد. األسواق

 العقود عىل ولتستويل الداخلية املعلومات من لتنتفع الواجهة رشكات لتأسيس( املتقاعدين أو اخلدمة

 .العامة

 

 العسكريون" املدّبرون"

 بأعامهلا، يامالق تستطيع كي البريوقراطية التعقيدات مع التعاطي إىل تضطر التي اخلاصة، الرشكات

 العالقات" مدراء غالًبا يسّمون من مهمة وتقوم احلكومية، اإلدارات مع للتعامل متقاعدين ضباًطا توّظف

 وهؤالء. العقود حصد يف الفرص وزيادة البريوقراطية العقبات إزالة عىل" احلكومية الشؤون" أو" العامة

 التي الدولة اراتإد يف املنترشين املتقاعدين العسكريني من زمالئهم مع يتعاملون ما كثرًيا  املدّبرون

 توظف واهليئات لرشكاتا" قوله يف املرصيني اإلقتصاديني اخلرباء أحد ذلك عن عرب وقد. معها يتعاملون

 األخرى هليئاتا يف الضباط إىل ‘ساخن خط‘ توفري أجل من اإلدارة جمالس رؤساء نواب مواقع يف الضباط

 ".الرتاخيص عىل احلصول وتسهيل العسكرية، القيادة يف أو

 التفاعالت تنامت حني السادات، حقبة يف واضح بشكل العسكريني والوسطاء املدّبرين أعداد ارتفعت

ا دوًرا لعبوا  فقد. واألجنبية واخلاصة، العامة، الرشكات قطاعات بني  ترخيص إىل احلاجة نشأت كلام هامًّ

 الباحث وأثبت. احلكومة من املُمّولة الكبرية للمرشوعات حتى األرايض، الستخدامات الدفاع وزارة من
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ني املجتمعات هيئة طلبت حني أنه دورمان. ج.و املرصية الشؤون يف  إلطالق اإلذن اجلديدة ةالعمرا

 ز.ت.جي األملانية التنمية وكالة اضطرت ،1982- 1983 يف اجلديدة الصحراوية العبور مدينة مرشوع

(GTZ) املنظامت حتى. حل عىل للتفاوض متقاعد ضابط توظيف إىل النظرية املرصية احلكومية واهليئة 

 ضباطاً  وظفت – العام األعامل قطاع رشكات من كبري عدد وكذلك - الربحية غري أو احلكومية غري

 إىل غالًبا الرشكات حتتاج حيث االقتصادية، املعامالت من مروحة وتزّيت تلنّي  كي" أو كرشكاء متقاعدين

 املرصيني املحللني من العديد أن إال إحصائية، دراسات تتوفر ال". العسكرية املصادقات أو األذونات

 من موظفيها من املئة يف 15 إىل 10 كان وربام ضباًطا، توظف تكان اخلاصة الرشكات معظم" أن يؤكدون

 .‘االستدعاء قيد’ أو املتقاعدين من إما عسكرية، خلفيات أصحاب

 الرواتب ملةلتك وسيلة ببساطة يوّفر التوظيف من النوع هذا فإن الضباط، من العديد إىل بالنسبة

 أو اإلدارة سجمال يف تنصيبهم أو املتقاعدين توظيف أصبح األحيان، غالب ويف. املتواضعة التقاعدية

 بنسبة عمولة ملدّبرونا عليها يتلقى قد التي - العقود لتأمني الرشكات تستخدمها وسيلةً  رشكاء، جعلهم

 يوّدون الذين عقارينيال املقاولني" أن مرصي أعامل حملل والحظ. أراضٍ  حيازة إىل للوصول أو - مئوية

ء  فيها حصة لديه أو سابق، ضابط يملكها إنشاء رشكة استئجار هلم األسهل من جيدون ما غالًبا أرض، رشا

 استعارة نطاويط الدفاع وزير من أحياًنا تطلب قد الرشكات إن بل". عليها للحصول وسيلةً  األقل، عىل

 ممارسة وهي عمل، عالقات كسب أو خاص تنافيس بوضع للفوز سواء اخلدمة، يف عاملني ضباط

 أقارب أو والدأ بتوظيف الرشكات تقوم إمام، أيمن الباحث بنّي  كام أخرى، حاالت ويف ..مّذاك استمرت

 .العقود تأمني بغية (السياحية املنتجعات يف املنازل بيعهم أو) املشرتيات عقود منح عن املسؤولني الضباط

 العقد ففي. امالدو عىل طوعياً  ليس الرتتيب من النوع هذا أن يعنى األرباح، جلني املجال إتساع إن

 يف منتدبني كأعضاء متقاعدين ضباط لتعيني لضغوط تتعّرض الرشكات بدأت مبارك، عهد من األخري

 الواجهة رشكات أو عسكرية ارتباطات هلا التي الرشكات كانت احلاالت، بعض ويف. إداراهتا جمالس

 يف منافستها يف نجحت تيال اخلاصة الرشكات عىل مندوبيها تفرض العامة املخابرات ملديرية التابعة

 تسعى الرشكات كانت مرحلة إزاء تكيًفا أيًضا ذلك كان ولربام التعويض، من كنوع عقود عىل احلصول

 جديًدا ُبعًدا اكتسبت املامرسة هذه أن تقارير وتفيد. العسكر من ال مبارك من تفضيالت عىل للحصول فيها
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 أو حصة عن هلا التخيل عىل املبتدئة الرشكات جترب العسكرية اهليئات صارت عندما 2019 عام بحلول

 .إداراهتا جمالس يف عسكريني ضباط تعيني

 تطيعونيس متقاعدون ضباط هم اخلاصة الرشكات يف املشرتيات ومدراء مسؤولو يكون ما وكثرًيا 

 يالت لرشكاتل الباطن من العقود عىل احلصول أو العسكرية االقتصادية اهليئات باجتاه العقود توجيه

 هذه كون قةحقي وتتضح. العسكرية اهليئات تديرها التي الكبرية املرشوعات يف لتشارك فيها يعملون

 أبريل/نيسان يف صرين حممد الليربايل السيايس كتبه رأي مقال من كثرية أحيان يف بالكامل طفيلية العالقة

 بسالحه تفظحي كان متقاعد عسكري لواء وهو اخلاصة، املستشفيات أحد مدير التقى أنه فيه روى ،2015

 .طبيال التكوين إىل افتقاره من بالرغم املرىض لرعاية التوجيهات ويصدر مكتبه عىل الفردي

 أو املحسوبية إىل بالرضورة يؤدي وال البلدان، مجيع يف شائع أمر العسكريني املتقاعدين توظيف إن

 كعائق، ميةاحلكو البريوقراطية إىل ينظرون الذين الوحيدين ليسوا  واملرصيون. الفاسدة املامرسات

 املؤسسة إىل ييسالس إدارة جلوء أن إال. األعامل تّسيع أجل من جتاوزها أو الختصار السبل عن وبالبحث

 لقانونيةا اإلجراءات متطلبات عىل االلتفاف سلطة تفويضها مع ترافق قد األمور إلنجاز العسكرية

 ال جعل أو اعديناملتق الضباط شأن من زاد ما اختصارها، فقط وليس كليًّا، عنها النظر وغض والتنظيمية

 فعلت كام إدارهتا، جمالس إىل الضباط تضم قد األخرية هذه إن بل. املدنية الرشكات إىل بالنسبة عنهم غنى

 عيّنت حني( ياتاجلنس ومتعددة املرصية لالستثامر، كاتو ملجموعة اململوكة) للمطارات الدولية الرشكة

ء  القابضة إيامك" رشكة بمجلس الحًقا عقاب التحق إدارهتا؛ ملجلس رئيًسا عقاب رشاد هاين اللوا

 وتشغيل بناءل سنة أربعون مدته عقد عىل حصلت التي الكويتية، اخلرايف لرشكة فرع وهي ،"لالستثامر

 .األمحر البحر ساحل يف الدويل علم مرسى مطار وتسليم

 

 األبواب فتح

ًعاأ الضباط مجهورية تضمن  عرب جزئيًّا يتحّقق وهذا. اخلاص القطاع يف القدم مواطئ من أخرى نوا

 يعززون املتقاعدين الضباط أن بيد. املعنية التجارة غرف يف العسكرية االرتباطات ذات الرشكات عضوية

 أو املخصخصة والرشكات رسميًّا، املسّجلة العسكرية الرشكات بني متبادلة منافع ذات إضافية عالقات
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ا البالغ الرتكيز" إىل نظًرا  دليل، خري السيارات وصناعة إنَّ .اخلاصة والرشكات للدولة، ملوكةامل  جدًّ

 الدويل التصنيف حسب املصنّفة) املتصلة الفرعية القطاعات املئة يف 95 احتلوا  الذين" للمحسوبني

 االقتصاد عاملْي  تقييم حسب ،2016 عام يف (ISIC4 4 لتنقيحا ،يةدالقتصاا ألنشطةا جلميع املوّحد

 غري واملامرسات الرسمية والرتخيص واالسترياد اإلنتاج فسياسات. مالك وعديل آيبل فرديناند السيايس

ا ركائز توّفر الرسمية
ِ
 القطاعني كال من املشاركني لكل الريعية بالفرص يتمّيز أسري سوق الواقع يف هو مل

 والتضافر التآزر من بداًل  هؤالء، بني النفعي بادلالت هي العامة املحصلة إن وبالتايل،. واخلاص العام

 .املفيد االقتصادي

 للسيارات، كيةاألمري العربية الرشكة بزعامة كان السيارات قطاع عىل العسكري لالقتصاد إطباق أول

 أن إال. 1977 امع يف األمريكية كرايسلر -دايملر رشكة مع للتصنيع العربية للهيئة مشرتك مرشوع وهي

نات حزم جتميع عىل أساًسا اقترص عملها  وفرنسية ريةكو سيارات وعىل املتحدة، الواليات من املكو 

لة، أبو احلليم عبد آنذاك، الدفاع وزير أن بيد. صغرية وبأعداد ويابانية،  حصة عىل احلصول إىل سعى غزا

 إنتاج خط ببناء رصمل امحالس النتيجة وكانت. املايض القرن من الثامنينيات يف القطاع هذا يف أكرب عسكرية

 الدبابة علتجمي 200 مصنع يف وذلك ،1992 عام بعد املحيل السوق يف للبيع التشييد آليات لتجميع

 .دايناميك جنرال رشكة مع ُأنشئ قد كان الذي (M1)  1م القتالية

 يةمجهور توّسع لكن ،2011 عام بعد عميق نحو عىل السيارات صناعة قطاع هيكلية اخلصخصة غرّيت

 األمريكية العربية للرشكة السابق الرئيس أصبح مثاًل،. ومهامًّ  دائًبا عسكرًيا حضوًرا َضُمن الضباط

ء للسيارات، بطة التنفيذي املدير مصطفى، حسني اللوا  رشكات تضم التي املرصية، السيارات مصنّعي لرا

 فرباير/شباط حتى هب احتفظ منصب وهو املغذية، والرشكات العربات، استرياد أو لتجميع خاصة

 ترشين يف وفاته حتى سليامن حسني اللواء هو املسلحة القوات من آخر متقاعد الرابطة هذه ورأس. 2018

 التجارة لغرف العام االحتاد إدارة جملس يف طويل أمد منذ عضًوا  أيًضا سليامن وكان. 2018 أكتوبر/األول

 السيارات وجتميع لصناعة األمل رشكة سليامن رأس كام. السيارات وموزعي بتجار اخلاص فرعه ورئيس

 اآلن تّدعي والتي ،2001-1970 يف للدولة اململوكة العمالقة للسيارات نرص لرشكة املوّزع كانت التي

 من للعديد حرصية وكاالت ولدهيا مرص، يف لللسيارات وتاجر مستورد أكرب( األمل رشكة أي)أهنا

 املجلس يف مؤسسني عضوين كذلك كانا وسليامن مصطفى أن هنا وذكر. األجنبية السيارات أصناف
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 وجتار صانعي لصالح الضغط جلامعة كمظلة 2015 يونيو/حزيران يف تأسس الذي للسيارات املرصي

كات القطاع ومغّذي  .والصيانة اخلدمات ورشا

م يشبه ما وجود السيارات صناعة تبنّي   املسلحة القواتب املرتبطة اهليئات من الضباط يأخذ ناقل حزا

 اترشك يف وخاصة ،.مهمة وظيفية مواقع يف أو اإلدارة جمالس يف املتقاعدون فيظهر. التجاري القطاع إىل

 النيل ورشكة السيارات، لتجارة مرص ورشكة السيارات، لصناعة اهلندسية كالرشكة العام األعامل قطاع

 احلكومية، يئاتباهل يتأثر زال ما تالسيارا سوق فإن النامذج، هذه تدل وكام. السيارات وإصالح إلنتاج

بة مرور رغم  كبار من هلا ؤساءر دائب نحو عىل ُتعنّي . اخلصخصة عملية بدء منذ الزمن من عقود ثالثة قرا

 املتقاعدين قبضة نأ واحلال. والربي البحري للنقل القابضة الرشكة تفعل كام متاًما املتقاعدين، الضباط

 لتجارة رصم رشكة رأس الذي اللواء تويّف  حني أنه درجة إىل كبرية العام األعامل قطاع رشكات عىل

ء فوًرا خلفه ،2016 نوفمرب/الثاين ترشين يف السيارات  إدارة بني نفعيةال املزاوجة هذه ولعل. آخر لوا

 رغم عىل منفصلتني للسيارات والنيل مرص رشكتا تبقى ملاذا أيًضا توضح الضباط ومجهورية الرشكات

 بأن ييش ما ام،بدجمه( متلكهام التي) والربي البحري للنقل القابضة الرشكة من 2010 عام يف صدر قرار

، دخل ملصدر هتديًدا الدمج يف رأت قد نافذة مصالح مجاعات  يرأسها لقابضةا والرشكة. فقاومته ميّسَّ

 أو ختلفةامل التجارة غرف يف السيارات فروع آخرون ضباط ترأس حني يف املسلحة القوات من متقاعد

 .نفوذهم عزز الذي األمر إداراهتا، جمالس يف مقاعد احتلوا 

 خالهلا من تستطيع نفوذ حلقة أوجد املواقع، كل يف املسلحة للقوات السابقني الضباط حضور إن

 االسرتاتيجي التخطيط يف وأيضا بل السيارات، وبيع صناعة يف االنخراط فقط ليس العسكرية اجلهات

 يف للسيارات املغذية للصناعات املرصية الرابطة أعلنت حني جلًيا هذا واتضح. لقطاعل السياسات وإقرار

 ويفوق جمنًّحا طموًحا هذا بدا. سنويًّا سيارة مليون إىل الوطني اإلنتاج لرفع مبادرة عن 2016 يوليو/متوز

 سنويًّا سيارة ألف 93 نيب يراوح بام عموًما ُقدرت والتي الراهنة اإلنتاجية السعة أو الفعيل اإلنتاج بكثري

 زيادة سيتطّلب كان الطموح هذا. فقط سيارة ألف 24 جتميع 2018 عام يف تم حيث ألفا، 325و

 يف سيارة ألف 300 عن قط يزد مل املحيل الطلب ألن سنويًّا، سيارة ألف 900و ألف 700 بني الصادرات

 الذين الصناعة قادة ذهنية موحالط هذا يعكس حال، أي عىل. فقط ألف 100 كان وربام ،2017 عام
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 العمالت عىل الطلب خفض إىل يسعى الذي السييس، الرئيس توجيهات مع متجاوبني يبدوا أن يف يرغبون

 .املصنّعة السلع يف املحيل املحتوى يف موازية زيادة وإىل األجنبية

 جانبي الك يف بعمق متقاعدين، أم اخلدمة يف عاملني أكانوا  املسلحة، القوات ضباط كبار انخرط

عات بية دىم مثل شائكة قضايا وحول السيارات، لصناعة االسرتاتيجي التشكيل حول الناشبة الرصا  صوا

عات هذه نقلت وقد. للسيارات النرص رشكة إحياء  األهداف الحي الكامنة التباينات العلن إىل الرصا

 جهة، من ري،العسك االقتصاد خلدا املصالح مجاعات أو القطاعات خمتلف بني واالسرتاتيجية التجارية

 االستثامر ارةووز املركزي البنك شّكل وحني. أخرى جهة من املدنيني، واخلاص العام القطاعنْي  وداخل

ءً  عّينا السيارات، عقطا تطوير كيفية حول املتباينة اآلراء هذه بني للتوفيق ديسمرب/األول كانون يف جلنة  لوا

 .العضويته آخر لواء وضاّم  لرئاستها

 

 اخلاص األمن

ئيلإ مع السالم ومعاهدة 1973 حرب غداة املسلحة القوات ضباط من كبري عدد مبكًرا  تقاعد  يف رسا

 بفضل توّسعت لتيا اخلاصة، األمن رشكات من اجلديد للنوع اخلربات من كبرًيا  حشًدا وّلد ما ،1979 عام

 متعددة املجموعة لمث احلقيقية اخلاصة كاتالرش أن حني يف لكن،. التالية السنوات يف االقتصادي التحرير

 اخلاص القطاع من عقودها معظم عىل حصلت(  (Group 4 Securicor" أس فور جي" اجلنسيات

 ُتسيطر ،(الداخلية وزارة ومن) منها املدعومة تلك أو املسلحة بالقوات املرتبطة الرشكات أن إال املرصي،

 حصوهلا فرص من زيدي سياسيًّا، متنّفذة األخرية الرشكات هذه نبأ التصّور إن ثم. العام القطاع عقود عىل

 .اخلاص القطاع عقود من كبرية حصة عىل

 التي (Care Service)  سريفيس كري رشكة حالة يف للعيان واضح الريعية األنامط استنساخ إن

 وهي. املكاتب وتنظيف األموال ونقل واحلامية، األمن، بني ما تراوح خدمات لتقديم 1970 عام تأسست

 السوق يف رشكات ثالث أعىل بني من كانت ،2014 عام ففي: احلني ذلك منذ املتفّوق بموقعها احتفظت

 واخلطوط ،((HSBC. يس.ب.س.ـه مرصف مثل لدهيا بزبائن وفاخرت املئة، يف 30 بلغت بحصة

. احلكومية اهليئات من كبري عدد عىل عالوة ،(KLM) اهلولندية امللكية اجلوية واخلطوط الربيطانية، اجلوية
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 ومتتعت ،"اللواءات من العديد" ذلك يف بمن - ألًفا 35 اإللكرتوين، ملوقعها وفًقا الرشكة، يف يعمل

 اللواء رئيسها، لكن. 2011 عام يف( دوالر مليون 84) مرصي جنيه مليون 500 قدره سنوي بمدخول

 بني بالتساوي منقسمون) موظف ألف 25 ةالرشك لدى إن 2015 عام يف أكرب بتحفظ قال عامرة، عادل

 الرشكة نشاطات استثنى ربام املخّفض الرقم هذا أن علاًم  ،(البيئية واخلدمات التنظيف وبني األمن خدمات

 من حجمٍ  حتقيق نفسه الوقت يف وتوقع. السعودية العربية واململكة املتحدة العربية واإلمارات الكويت يف

( اجلنيه قيمة انخفاض بسبب فقط دوالر مليون 49 - 32 أي) جنيه نمليو 350 إىل يصل قد النشاط

 (.2011 عام منذ املئة يف 100 بنسبة نام قد اخلاص األمن قطاع أن مزاعم رغم وذلك) السنة هناية بحلول

 سريفيس، كري لمث خاصة رشكات شفافية عدم املوظفني وأعداد املعلنة املداخيل يف التباين هذا يعكس

 ناتج تقدم والتي رشكةال هذه موقع عىل األوىل الصفحة أن والواقع. املالية بياناهتا بنرش ملزمة ليست التي

 هبيئات مرتبطة رشكة عىل واضح مؤرش وهو احلني، ذلك منذ حتديثه يتم مل 2011 عام يف اإلمجايل الرشكة

 ضابط هو رةعام عادل اللواء الرشكة رئيس أن واألهم. والداخلية الدفاع وزاريت مثل مرص يف سيادية

 العام يف سلحةامل للقوات األعىل املجلس يف وعضًوا  الدفاع لوزير مساعًدا وكان سابق حربية خمابرات

 آخر مدخل هذاو للقاهرة، التجارية للغرفة اخلاص األمن رشكة فرع عامرة يرأس ذلك، إىل إضافة. 2011

 .اخلاص القطاع إىل املتقاعدين املسلحة القوات لضباط

 ألمرا وهو تنافسية، مناقصات دون من أي املبارش، باألمر عقود عىل كذلك سريفيس كري لتحص

 وشملت. العامة خابراتامل بمديرية أو العسكرية باملؤسسة املرتبطة االقتصادية اهليئات إىل بالنسبة املعتاد

 حيث اء،سين يف حكومية مستشفيات ثالثة خلدمة 2013 أبريل/نيسان يف عقًدا مثاًل، العقود، هذه

 هلذا وربام. سلحةامل القوات تديرها ما وغالًبا املشددة الرقابة حتت واألعامل االقتصادية االستثامرات

 يناير/اينالث كانون يف إسالميني متمردين قبل من مسلح هجوم إىل سريفيس كري منشآت تعرضت السبب

 للمشاريع خلدماتا عقود تأمني يف الرشكة اهتامم يف واضًحا كان الطرفني هذين بني التآزر إن ثم. 2016

 43 بقيمة عقًدا تتلق أهنا الرشكة ذكرت ذلك، عىل مثل ويف. الدفاع وزارة تديرها التي مرص يف العمالقة

 .املتحدة العربية اإلمارات متّوله املحدود الدخل لذوي إسكان لبناء جنيه مليون



178 
 

 التزال التي نية،الوط اخلدمة مرشوعات جلهاز ابعةالت األمن لرشكة العام املدير أدىل ،2015 عام ويف

 بأن ألوفم بادعاء( والصيانة للخدمات النرص رشكة من بداًل " )سريفيس كوين" القديم باسمها تعرف

 قدرة أن ريب الو". اخلاص القطاع يف املنافسة الرشكات أكالف ثلث"بـ اخلدمات من العديد تقّدم الرشكة

 الرغم عىل كنهال كثرًيا، أقل كلفتها جعل قد املجاين املسلحة القوات نّديجم عمل استخدام عىل الرشكة

 مابني أن إىل تالتقديرا  فأشارت. القطاع هذا يف أصيلة أمن رشكات من متناميًا تنافًسا واجهت ذلك من

 نحو أن من الرغم عىل احلني، ذلك حتى اخلاص األمن قطاع إىل انضمت قد كانت رشكة 500و 200

 هلذه إلمجاليةا العاملة القوة بلغت وقد صحيح، نحو عىل الداخلية وزارة لدى ُسّجلت فقط هامن مخسني

 .ألًفا 120و ألًفا 70 بني ما الرشكات

" راسةواحل لألمن فايروول" غرار عىل عسكريون، متقاعدون أّسسها الرشكات هذه بعض أن بدهيي

Firewall Security Consultants)  )2012 عام يف اخلاصة القوات يف بقسا ضابط أسسها التي .

 األمن رشكات يةغالب أن الداخلية وزارة يف واألمن احلامية فرع رئيس نائب توقع ،2015 عام أواسط ويف

 إىل رشطةوال املسلحة القوات من ضباط يديرها جديدة رشكات تدخل فيام ستغلِق، املستقلة اخلاصة

 املقاولني كانم املسلحة بالقوات مرتبطة رشكات حّلت ت،اهليئا هذه سطوة تنامي عىل مؤرش ويف. السوق

 .2017 يوليو/وزمت يف القاهرة يف األمريكية اجلامعة يف والتنظيف العامة الصيانة خدمات يف املدنيني

 Falcon) الدولية فالكون جمموعة فهو اخلاص، األمن قطاع سوق توّسع من األكرب املستفيد أما

Group International)، فيها العمل قوة أن خمتلفة مصادر تزعم. 2006 عام يف تأسست يالت 

 أن حينها التقارير أفادت. 2014 يف ألًفا 12و آالف 6 بني ما وإىل ،2011 عام يف آالف 4 إىل ازدادت

 ،(آنذاك ُخفضت كانت اجلنيه قيمة ألن دوالر، مليون 283 زهاء) مرصي جنيه ملياري بلغ أعامهلا حجم

 استحوذت قد أهنا الرشكة ادعت ولكن األرقام، هذه تأكيد يمكن ال السوق؛ من املئة يف 45 يمّثل ما أي

 العقود من العديد عىل حصلت أهنا مؤّكد هو ما. 2015 عام إبان اخلاص األمن سوق من املئة يف 54 عىل

 املسلحة واتالق استيالء منذ العامة الفضاءات عىل بكثافة األمني الطابع إضفاء عن تولدت التي اجلديدة

 املنحى هذا. 2014 مايو/أيار يف رئيًسا السييس انتخاب من تالها وما 2013 يوليو/متوز يف السلطة عىل

 وّفرت وقد. ثامره لقطف حينذاك تدافعت التي اخلاص، األمن رشكات عىل الطلب كبريٍ  حدٍ  إىل زاد

 من واسعة مروحة الحًقا حصدتو للسييس، االنتخابية للحملة العام املقر يف األمن فالكون جمموعة
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 السياسات عكس حتّول ويف. عامة جامعة 15 ويف السويس قناة تفريعة مرشوع يف األمنية العقود

 .الرياضية املناسبات خالل األمن لتوفري والدفاع الداخلية وزاريت مع حتى الرشكة تعاقدت النيوليربالية،

 البنك سهاأّس  فقد. واخلاص العام القطاعني بني مألوفة غري توليفة ثمرة" فالكون جمموعة" كانت

 للدولة ملوكامل املرصي األهيل البنك بني 1975 عام تأّسس مشرتك مرشوع نفسه وهو الدويل، التجاري

 إدارهتا جملس إىل األعامل، رجال كبار أحد ساويرس، نجيب انضم وقد. األمريكي" ماهناتان تِشيس" وبنك

. احلربية لمخابراتل واجهة أهنا عىل الرشكة إىل ُينظر مدين، التنفيذي امديره أن وبالرغم. 2008 عام يف

 وإدارات املدين نالطريا  وزارة مع مشرتًكا مرشوًعا املجموعة أبرمت املتمّيزة، مكانتها عكست خطوة ويف

 لشيخ،ا ورشم الدويل القاهرة مطاري يف األمن نطاق الستكامل 2016 أغسطس/آب يف أخرى حكومية

بات رْيناملطا تزّود كانت التي األملانية للرشكة املعتمد املحيل الوكيل أصبحت 2018 عام ويف  بالبّوا

 فالكون" لرشكةا اسم عليها أطلق التي اجلديدة، الرشكة هذه أن التقارير وأكدت. اإللكرتونية األمنية

 الرشكة يف لعاملةا قوةال عديد سيزيد كان ما عنرص، آالف 7 لتدريب بريطانية رشكة مع تعاقدت ،"الوطنية

 رشكة وكانت. عموًما اخلاص األمن قطاع إىل التدريب خدمات لبيع خططت أهنا كام ألًفا، 20 إىل األم

 اململكة قرهام عاملية رشكة وهي ،2015 عام يف" وستِمنِستري جمموعة" بوكالة أيًضا حظيت قد فالكون

 بنًكا 26 من ألكثر" األمن توفر فالكون أن تأعلن والتي املتصلة، واخلدمات باألمن متخصصة املتحدة

 1250 من كثرأ ولدهيا... العربية والسفارات املتحدة األمم مثل عديدة دبلوماسية بعثات عىل عالوة

 بعقد كونفال فازت الضباط، من شبكاهتا نفوذ وعىل التجاري نجاحها عىل إضافية وبعالمة". منشأة

 جلهاز التابعة رسفيس كوين رشكة وأزاحت 2017 أغسطس/آب يف الكهربائية العدادات عىل التفتيش

قبة عقد من الوطنية اخلدمة مرشوعات  كانون يف القاهرة أنفاق مرتو يف اإللكرتونية احلواجز مرا

 .2018 ديسمرب/األول

 يف مرسوًما السييس أصدر أخرى، هيئات جانب من للضغوط استجابةً  يكون أن يرجح ما يف

 وأفادت. هبام خاصة أمن رشكات بتأسيس والداخلية الدفاع لوزاريت بموجبه يسمح 2015 يوليو/متوز

 لنقل رشكة لتأسيس 2018 عام أواخر يف الكربى البنوك من عدًدا حياور كان املركزي البنك أن التقارير

كة األموال  بنك أّسس وقد الداخلية، أو الدفاع وزارة إىل تشري عبارة وهي ،"سيادية جهة" مع بالرشا

كة خاصة أمن رشكة بالفعل قاهرةال  منح يفّّس  االنتشار هذا ولعل. شهور بضعة بعد جهة هكذا مع بالرشا
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 سابًقا، املجهولة واحلراسة، للتأمني اإلفريقية الرشكة إىل اإلفريقية األمم كأس أللعاب احلامية توفري عقد

 البالد يف الرئيسة القدم كرة لنوادي اخلدمات هذه قدمت أن هلا سبق التي الدولية فالكون جمموعة من بداًل 

 اإلفريقية، األمم لكأس التذاكر مبيعات" سيادية جهة" تناولت كام. واالحتاد واألهيل، الزمالك، كنادي

 األلعاب تنظيم يف جزئي بدور العامة، املخابرات ملديرية واجهة وهي املرصيني، إعالم جمموعة قامت بينام

 .نفسها

 الرشكات خلفية لكذ تؤكد كام احلربية، للمخبارات ميّّسة إقطاعية اآلن حتى الاليز القطاع هذا أن بيد

. عنرص الفآ 6 لدهيا التي" أس فور جي" اجلنسيات متعددة املجموعة فرع هو بينها واألهم. األخرى

ء احلربية املخابرات يف السابق الضابط الرشكة هذه يرأس كان  عضوية له ضمن ام اليزل، سيف سامح اللوا

 ،"مرص حب يف" سييس،لل بقوة املؤيدة الربملانية الكتلة اليزل ترأس كام. مرص يف األمريكية التجارة غرفة

 بتشكيل 2018 أوائل يف حضورها احلربية املخابرات وّسعت وقد. 2016 أبريل/نيسان يف وفاته حتى

 عىل كلًيا، تاستحوذ يالت ،"العامة للعالقات تواصل" رشكة هي هلا تابعة جديدة رشكة فالكون جمموعة

ه غالباً ) اخلاص اإلعالم منافذ من تبقى ما  والتلفزيون اإلذاعة رةإدا تنظيم إلعادة مستعدة وباتت ،(باإلكرا

 .للدولة التابعة

 

 اخلاص القطاع ولوج

 وتنشيط اخلاص والقطاع العسكرية املؤسسة بني العالقات تطور أسفر فقد اإلعالم، قطاع مثل يدل كام

 شاطاهتمن إلطالق املسلحة القوات لضباط املتاحة الفرص يف متسارع توسيع عن العسكري االقتصاد

 مستفيدين نمتقاعدو ضباط أسسها رشعية رشكات هذه كانت احلاالت، من الكثري ويف. اخلاصة التجارية

 تيال واجهةال رشكات من مؤلف رماديةً  أكثر جمال أيًضا برز لكن اخلاصة، واتصاالهتم مهاراهتم من

 التطور هذا ينبثق أخرى، ومرة. العقود اقتناص هبدف اخلدمة قيد وزمالؤهم متقاعدون ضباط   يشّكلها

 أو سلعال خمصصات عىل للحصول ومهية خاصة رشكات تسّجل كانت حني سابقة حقبة يف جتّذر نمط من

 عىل العامة تكاالرش سارت حني وأيًضا قانونية، رشكات إىل بعدها تباع والتي املدعومة، املستوردات

ء عرب اإلغواء من املنوال نفس  .علمها بكامل الومهية الرشكات من واخلدمات السلع رشا
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 أسسها الحةوامل النفط قطاعي يف فروع أربعة هلا عاملية رشكة وهي ،(Maridive" )ماريديف" تقدم

 والتفريغ للشحن كندريةاإلس رشكة أنَّ  غري. املتقاعدين بعض لتمّدد ناجًحا نموذًجا سابق، بحرية ضابط

 سلحةامل القوات يف سابقون ضباط أسسها: الناجحة القصص هذه من شيوًعا األكثر النوع متّثل

 املرافق باحتكار نالسف وتفريغ حتميل عامل نقابة اهتمتها وقد ،1984 عام يف املوانئ إدارة يف ومسؤولون

 عملت والغاز النفط عن للتنقيب أجنبية كةرش يف سابق إلداري ووفًقا. قانوين غري بشكل واملستودعات

 املوانئ يئةه ذلك يف بام عدة، هيئات من واحدة هي والتفريغ للشحن اإلسكندرية رشكة كانت مرص، يف

 استيفاء عدب حتى املستوردة، واإلمدادات لآلالت اجلمركي للتخليص رشوهتام تعنّي  اجلامرك، وإدارة

 وغري منها الرسمية املعامالت، بجميع يقومون املسلحة قواتال ضباط وكان عليها؛ النظامية الرسوم

 .إضايف رسمٍ  مقابل الرسمية،

 إن مرصي سيايس اقتصاد عامل فيقول. أخرى حاالت يف أكرب غموض العسكرية االرتباطات يلف

 ذلك، عىل مثاًل  الربيد خدمات وتقدم. هم يملكوهنا ال التي اخلاصة الرشكات" من يستفيدون الضباط

 ملجالا يف شخص كل ألن كبري، الربيدية املعامالت حجم ولكن طفيف، الوحدة عىل الربح إن حيث

د: اخلدمات هذه استخدام يمكنه العسكري  روابط هذه لك. وأصدقاؤهم وأقارهبم، املسلحة، القوات أفرا

". اهتموبن أبنائهم توظيف عىل الناس وتساعد وظائف، بالطبع ختلق لكنها مؤسسية، وليست رسمية غري

 يف ُشّيد الذيو املسلحة للقوات أصاًل  اململوك السكني احلي وهي نرص، مدينة يف أنه آخر حملل والحظ

 باألمر ربائيةالكه األشغال أو السباكة مثل الصغرية األعامل عقود ختصيص يتم ،1958 عام يف القاهرة

 .خمتارين الباطن من ملقاولني املبارش

( املديرية أي) ألهنا الواجهة، رشكات عمل كيفية عن إضافية ملحة مةالعا املخابرات مديرية توّفر

 الفتاح عبد املحلل هنا ويشّدد. ضباطها بغالبية تزودها التي املسلحة القوات مع وثيق نحو عىل متداخلة

يز،  مرص يف اإلنرتنت خدمة سعة من املئة يف 70 حوايل عىل احلائزة الرشكة" أن عىل املثال، سبيل عىل برا

 ومتلك االتصاالت، لتنظيم القومية اهليئة يف أيًضا نافذة هي التي ،["العامة للمخابرات] ما بشكل مملوكة

 أن فيها جاء للبرتول العامة للهيئة سابق لرئيس املحكمة أمام شهادة يورد كام. الغاز لتصدير وسيطة رشكة

 القطاع رشكات بعض أن وُيعتقد هذا،. األردن إىل الغاز تصّدر التي الرشق رشكة متلك العامة املخابرات

 ذلك، عىل عالوة. القابضة" الوادي جنوب" عالمة حتت تقع التي تلك مثل واجهة، رشكات هي العام
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ر كاشف إىل حتّول الذي العامة املخابرات يف السابق الضابط عزت، أمحد زعم  مبارك، إطاحة غداة لألرسا

لون ال الرتبة رفيعي ضباط إىل تذهب اتالرشك هذه أرباح أن ،2011 سبتمرب/أيلول يف  .اخلدمة يف يزا

 الباطن من قودبالع تفوز التي اخلاصة الرشكات كانت إذا ما هو واضح غري يزال ال الذي األمر لكن،

 يعملون ماهن أم الفردية، وملنفعتهم الشخصية بصفتهم املسلحة القوات ضباط أسسها هيئات جمرد هي

 بنفس إليها، داتالعائ لريدوا متويلها مستخدمني األخرى، العسكرية اهليئات أو الدفاع لوزارة واجهاٍت 

 أن إىل املتوفرة لةاألد توحي العموم، وعىل. هلا التابعة الواجهة لرشكات العامة املخابرات تأسيس طريقة

 لولوج كثريب أكرب اونفوذً  فرصة لدهيا ألن ربام النمط، هبذا االستثامري املال رأس تدير ال الدفاع وزارة

 خطة إىل حلاجةا من يعفيها ما رسمية، غري أم رسمية بطرق إن الرئيسة، االقتصادية واألسواق القطاعات

 كبار حتى يتلقاها التي املتواضعة اخلدمة هناية تعويضات االعتبار يف نضع وحني. نجاعةً  أكثر استثامرية

 مع التّموا  ولو تىح كليًّا، الرشكات متويل ىلع قادرين يكونوا  أن املحتمل غري فمن التقاعد، عند الضباط

لون ال ضباط مع أو املتقاعدين زمالئهم  .اخلدمة يف يزا

 لرشكاتا حلساب معامالت خمّليص أو كوسطاء يعملون الذين املسلحة القوات ضباط فإن بالطبع،

 حني أو العامة اهليئات مع يتعاطون حني الدفاتر يف تقيَّد ال أتعاًبا يتلقون - واالجنبية املرصية - اخلاصة

 كذلك اخلدمة يف العاملون الضباط يقوم أن املمكن من أنه غري. اخلاصة للرشكات إليها املداخل يوّفرون

 املبارشة معالقاهت ويستخدمون عائالهتم، أفراد بأسامء تسجيلها يتم التي الصغرية الرشكات بتأسيس

 دفًقا نونيضم وبالتايل ،(الباطن من آخرين ملقاولني الحقا البيعه ربام) بالعقود للفوز الداخلية واملعلومات

 هلا، التابعة" ئلالفصا"و املدنية املرشوعات إنشاء كتائب قادة أن ويالحظ. املُجزي الدخل من متواصاًل 

 عقود منح بصالحية يتمتعون الدفاع وزارة تديرها التي اإلنشائية املشاريع يف العاملني املواقع ومهنديس

ء أو) الصغرية لاألشغا  املعرفة ساسأ عىل يمنحوهنا فقد املبارش، باألمر( الكبرية العقود من أجزا

 موظفني وأ رسمي عنوان لدهيا ليس أن درجة إىل صغرية رشكات إىل الرشاوى تلقي مقابل أو الشخصية

لة كانت لو حتى) املطلوبة واملعدات املهارات أو دائمني  املعلنة تكاليفال تضخيم بنتيجة ،(رسمًيا مسجَّ

د واستخدام  .املتدنية البناء موا
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 اخلاص القطاع مع العسكرية العالقات": النيل حيتان" مع السباحة

 معضلة إىل ،الدويل النقد كصندوق املالية، واملؤسسات االقتصاديني اخلرباء من العديد أشار لقد

 يف اخلاص قطاعال تطور أمام عّوقاتامل أهم أحد كوهنا التجاري، لالستخدام الدولة أرايض إىل الوصول

 حجب وأ منح سلطتها خالل من مبارشة بطريقة الدفاع، وزارة سيطرة حتت يقع ذلك أن وبام. مرص

 طيطلتخ القومي املركز يف دورها خالل من مبارشة غري وبطريقة االستخدام لطلبات الرتاخيص

ل فهو الدولة، أرايض استخدامات  املدنية اجلهات عىل العسكري النفوذ آللية واألهم األوضح املثال يشك 

 والتنظيمية القانونية األطر من كاملة استفادة العسكرية املؤسسة استفادت لقد(. والعامة اخلاصة)

 تكن مل لو حتى ى،األخر االقتصادية اجلهات عىل النفوذ هلا توفر التي الفعلية واملامرسات االستنسابية

 إىل دويلال النقد بصندوق احلد وصل بل. واملامرسات األطر تلك تخلق التي هي العسكرية املؤسسة

 لوزارة التابعة ئاتاهلي انخراط" أن 2017 سبتمرب/أيلول يف علنًا لينذر املعتاد حتفظه عن لوهلة التخيّل 

 لعوامل،ا هذه سامهت لقد". للوظائف وتوليده القطاع تطور يعيق قد[ االقتصادي بالنشاط] الدفاع

 .اخلاص القطاع وبنية السوقية للحوافز الشديد لتشويهبا جمتمعة،

 املتبادلة نفعةبامل العسكرية باملؤسسة العالقات اتسمت فقد الفردية، اخلاصة الرشكات صعيد عىل أما

 استمرار كبري، دح إىل ذلك ويفّّس . واملحسوبية التفضيل فوّلدت اخلصومة، أو بالتنافس منها بكثري أكثر

 الناتج ايلإمج من حصتها بلغت والتي العامة، واألشغال املشرتيات عقود عىل اصةاخل الرشكات اتكال

 املفتاحية املوارد تأمنيل الدولة أجهزة وعىل ،2006 يف املئة يف 31و 2003 عام يف تقريًبا املئة يف 27 املحيل

 إكرام، لداخ يؤكد ما حسب ذلك، إىل ويضاف. الوسيطة البضائع استرياد وترخيص األرض إىل كالوصول

 حددت أهنا جةدر إىل القطاعات من العديد يف شائعة بقيت والنظم القوانني عرب احلكومة تدخالت إن

 القطاع يف ارالقر صانعي يد يف رسمياَ  ظّلت القطاعات تلك أن رغم اإلنتاج، وتركيبة مستوى تقريًبا

 املقاييس من هاستخالص يمكن مما بكثري أوسع هو املرصي االقتصاد يف احلكومة تأثري رقعة فإن. اخلاص

 .املحيل الناتج إمجايل إىل احلكومي اإلنفاق كنسبة التقليدية
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 جلهاز النسبي وطاهلب أو الصعود عىل توّقفت اخلاص بالقطاع العسكرية العالقات طبيعة فإن وبالتايل،

 االقتصادية الستقالليةا إن ثحي ،2013 عام منذ النمو يف آخذ هام انتقال ثمة إنام. معينة فرتة كل يف الدولة

 حد إىل خلاصا القطاع عمل إطار تشكيل إعادة هلا تتيح العسكرية، للمؤسسة والسياسية والبريوقراطية

 طويل، لوقت عليها نهييم اخلاص القطاع كان التي االقتصادية القطاعات من عدد إىل متّددها فتساُرع. كبري

 مضبوط غري وكهاسل ألن األسواق تزعزع فاعلة جهة إىل وأيًضا بل فحسب، مبارش منافسٍ  إىل ليس حيّوهلا

 عالقاهتا افاصطف العسكرية املؤسسة أعادت ولقد هذا،. املعتادة التجارية واخلسارة الربح بحسابات

 .والصغرية املتوسطة، الكربى، بالرشكات االسرتاتيجية

 

 باقية ثابتة عالقة

 العسكرية ملؤسسةا بني العالقات من نمًطا العرشين القرن يف الستينيات أوائل يف التأميم حقبة وضعت

 املتبادل النفعي بالرتتي لعقود، كان، جوهرها أن املفارقات ومن. هذا يومنا حتى يزال ال اخلاص والقطاع

ئح شهد الذي عموماً  ا وقطاًعا صاعدة بريوقراطية عسكرية رشا  وغري لرشعيةا املداخيل يستخرجان خاصًّ

ء حد عىل الرشعية  االشرتاكية قراراتال أن األمور سخرية فمن. االسترياد جتارة ومن العام القطاع من سوا

 ومدّ  حديًثا ملؤممةا الرشكات إىل اخلاص القطاع عاميل من العديد نقل وهي عكسية، نتيجة إىل سوى تؤدِ  مل

 وجاء. حينه يف عةبّس اتسع الذي املدين البريوقراطي اجلهاز إىل العسكرية املؤسسة داخل من الفساد

ئيل، يد عىل 1967 حرب يف املسلحة القوات سمعة تشويه  تصادياالق التحرير عملية بدء ثم إرسا

 ليغرّي  اعًدا،فص 1974 عام السادات أطلقها التي االنفتاح سياسة ظل يف األجنبي واالستثامر املحدود

 فيام خمتارة، طاعاتق يف اخلاصة تصاديةاالق اجلهات الزدهار املجال فاتسع: الطرفني من لكل النسبي الثقل

ا لتلحق العسكرية للمؤسسة أتيح  .ركبها يف انتهازيًّ

 األخري هذا عالقة حددهتا اخلاص والقطاع العسكرية املؤسسة بني التفاعالت أن التارخيي املسار يؤكد

 املرء يّمم أينام" أنه السادات حقبة حيال ووتربريي جون السياسة عامل الحظ وقد. عموًما املرصية بالدولة

 من كالّ  أن وأضاف". ملفتة العام القطاع مع اخرتاقاته أن جيد اخلاص، القطاع من شطر أي نحو وجهه

 كام". الدولة مع الكبري األعامل حجم عىل اخلصوص وجه عىل معتمدين كانا" والتشييد املقوالت جمايلْ 
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 العام، القطاع مع للعمل مستعدين من أكثر" كانوا  جهتهم، من العام، القطاع مدراء أن أيًضا الحظ

 خاضًعا سيكون اخلاص القطاع بأن املُطمئنة الضامنة مع الباطن، من التعاقد ترتيبات خالل من خصوصاً 

 االقتصاد شق بدء مع أنه سربينغبورغ روبرت واستنتج". معه التنافس عليه وحمظور العام للقطاع قانونًيا

 العام القطاعني مع حتالفه فإن" املايض، القرن من الثامنينيات يف مبارك عهد يف النمو نحو طريقه العسكري

 الوسطاء أي] ‘املنفتحني’ من فئة مع عسكرية، طبقة خيلق احلربية، الصناعات ومتدد وانتشار واخلاص

 املؤسسة من املربحة العقود يتلقى" األعامل رجال من ممّيز شطر فصار". عليها املّتكلني[ التجاريني

 الكونغرس مكتبة أصدرته مناطقي لدليل وفًقا ،1990 عام بحلول" واخلدمات السلع ملختلف العسكرية

 .األمريكي

 االقتصاد قيادةل العام القطاع احتكار كّس إذ أكرب، أثر 1991 عام ُأطلق الذي اخلصخصة لربنامج كان

ن  ملتحالفنيا األعامل رجال ىفاستقو. رئيس اقتصادي كطرف( العودة أو) للظهور اخلاص القطاع ومكَّ

زاة التالينْي  العقدْين خالل أكثر مبارك نظام مع  لقب إطالق إىل ىأد ما الشخصية، لسلطته تعزيزه بموا

 وزارة نحو باركم استدار فيام سياسًيا، العسكرية املؤسسة هتميش تم وباملقابل،. عليهم" النيل حيتان"

نية نمت فقد. الداخيل القمع يف الرئيسة األدارة لتكون الداخلية  أرسع بوترية كذلك اوعديده الوزارة ميزا

 سلطتها ادةوزي الضباط مجهورية بتوسيع العسكرية املؤسسة تعويض وتم. الدفاع وزارة لدى النمو من

 أن إال. خلاصا القطاع من الدخل الستخراج استعملتها التي الدولة، أرايض استخدامات عىل القانونية

 احلصة من دّ ح ما أخرى، أيدٍ  إىل انتقلت قد العامة واألصول األموال من األكرب ةاحلص عىل السيطرة

 واحلزب مجال نهواب حوله امللتفني املحاسيب األعامل رجال من استياءها وولَّد املداخيل من العسكرية

 هبذا اصاخل طاعالق مقاويل مع التعامل إىل العسكرية املقاربة تأثرت فقد احلاكم، الديمقراطي الوطني

 .2013 عام البوانق 2011 عام ثورة بفعل السياسية الصدارة موقع إىل املسلحة القوات قفز منذ اإلرُث 

 

 العسكري والتأثري السياسية الروابط

 املرتبطة الرشكات من العديد بظهور مبارك عهد وهناية اخلصخصة انطالق بني الزمن من العقدان اتسم

زاةبمو املحسوبية تكّثفت. سياسًيا يد الرتكيز ا  ضمن كاألرض العامة املوارد عىل القانونية للسلطة املتزا
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يد واالخرتاق جهة، من الدفاع، وزارة صالحيات  ِقبل من واالقتصادية التنظيمية الرسمية لألجهزة املتزا

ء العسكري االقتصاد بني ووضع. األخرى اجلهة من الضباط، مجهورية  ولكنه اخلاص، القطاع من وأجزا

: قوية سياسية جهات عىل الريعي السلوك من كبري جزء تركز فقد. املتنامية التوترات نشوب إىل أيًضا أدى

 وشبكات مجال، ترأسه الذي احلاكم الديمقراطي الوطني احلزب يف السياسات وجلنة مجال وابنه مبارك

 فرتة يف نجاًحا ثراألك اخلاصة الرشكات وكانت وغريها، التجارة وغرف الربملان يف املنترشة احلزب

( العسكرية املؤسسة من وليس) املجموعة هذه من بكثافة فرصها استمدت التي تلك هي 1991-2011

 الدخل لتأمني العسكرية للمؤسسة والفرص التأثري العام القطاع اخرتاق ومنح. إدارهتا جمالس لعضوية

 .عليه السيطرة يمنحها أن دون من اخلاص، بالقطاع عالقتها من

 ما هو املرصي، داالقتصا إطار يف وُمربًحا رضوريًّا جيعله والذي السيايس، لالرتباط األساس جرح إن

 هذه وشملت. "االمتياز آليات" شيفباور ومارك كيفر وفيليب ديوان اسحق االقتصاديون اخلرباء اسامه

 التفضييل والتطبيق ،ولةالد أرايض إىل والوصول الطاقة، أسعار ودعم ،(وغريها اجلمركية) التجارية احلامية

ئح  الرضيبية، تواألفضليا احلكومية، والعقود التمويل إىل التفضييل الوصول عالوة التنظيمية، للوا

 تنظيمية ضلياتبأف سواء حد عىل سياسيًّا املرتبطة والعامة اخلاصة الرشكات ومتتعت. الرتخيص وتسهيل

 مع هذه، متيازاتاال بجميع العسكرية املؤسسة متعتت كام. املحتملني بمنافسيها مقارنةً  متعددة ومالية

لهم الذين اخلاصني واملقاولني الرشكاء عىل أيًضا االمتيازات تلك منح عىل قدرهتا هي هامة إضافة  .تفضَّ

. الفرتة هذه طيلة العسكري الدخل لتوليد رئيسة طريقة شّكل الريع وراء السعي فإن لذلك، وكنتيجة

لة العسكرية الرشكات عدد نام فقد وباملقابل، ا  إنتاجها وحجم رسميًّا املسجَّ  اجلزء إن بل. تواضًعام نموًّ

 املصانع دخالتم إىل الوصول املفّضلة اخلاصة الرشكات منحت إذ: أيًضا ريعيًّا كان نشاطها من الكبري

 .تملنياملح منافسيها من احلامية هلا ووفَّرت( مثاًل  اإللكرتونية،) السلع لتجميع العسكرية

 املضاربات خضم يف السياسية املحسوبيات عمليات يف الزاوية حجر واإلسكان األرايض منح وكان

ء األعامل رجال بني الشائع من فبات. احلقبة هذه هبا اتسمت التي االنتشار الواسعة  شاسعة مساحات رشا

 املسلحة القوات لقادة هدايا منحها هبدف أخرى، رئيسة مدن ويف وحوهلا القاهرة يف املرغوبة العقارات من

 هذه عملت. الدولة مسؤويل كبار من وغريهم للمحافظني وأيًضا السوق، كلفة من بأقل هلم بيعها عرب أو
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ء لضامن" املُحل يات"  املتلّقون حيظى وقد. احلكومية العقود لكسب أو رخيصة بأسعار األرايض رشا

 رجال حصل وقد. الكاملة السوقية بالتسعرية كذل بعد يبيعوهنا التي اهلدايا من النوع هذا من بالعديد

 السلكية واالتصاالت بالكهرباء، إمدادها سيتم أراضيهم بأن أيًضا ضامنات عىل سياسيًّا املرتبطون األعامل

 السوقية القيمة من كبري حد إىل يزيد ما العام، املال حساب عىل للمواصالت التحتية والبنى والالسلكية،

 عن فضاًل .  مرصفية قروض عىل للحصول كفالةً  استخدامها من األعامل رجال نويمكّ  األرايض هلذه

 التآزر لتوليد التحتية البنى توفري عىل وقدرهتا األرايض استخدام عىل سيطرهتا الدفاع وزارة استغلت ذلك،

 .العسكري القتصادها الكبري التجاري

 املئة يف 75 دولّ  اخلاص القطاع أن من مالرغ عىل ألنه اخلصوص، وجه عىل مهمة كانت النقلة هذه مثل

ااقتصا نشاًطا أن إال ،(الدويل للبنك وفًقا) 2009 عام يف اإلمجايل املحيل الناتج من  نحو يف ترّكز وازًنا ديًّ

 وفيليب ديوان إسحق االقتصاديون اخلرباء أظهر كام ،(الزراعية غري) رشكة مليوين بني من فقط 20,000

 زعيمة" بـأنه وهوصف ما عملًيا أصبحت الرسمية العسكرية اهليئات أن يعتقدون وهم. شيفباور ومارك كيفر

 الباقية املئة يف 99الـ أن إذ) هذه اخلاصة الرشكات من املئة يف الواحد فئة إىل بالنسبة" املحسوبية لسوق كبرية

 اهليئات هذه فيها تستطيع التي باملشاريع يتعلق ما يف األقل عىل ،(املشاركة بالتايل تستطيع وال للغاية صغرية

 رشكات أن خاصة، األخرية الست السنوات خالل العقود هذه مراجعة وتكشف. العقود توجيه أو منح

 تتلقى - الضباط هوريةمج مع املرة هذه - سياسية ارتباطات هلا التي اخلاص والقطاع العام األعامل قطاع

 إنتاجية، ألقلا الصغرية الرشكات من بكثري أكرب عدد فيام الباطن، من العقود سوق من بكثري أكرب حصة

 .املتبقية احلصة تأخذ متخصصة، حملية أسواق خلدمة قديمة تكنولوجيات تستخدم التي

 

كة  غامضة عالقة: الكبرية الرشكات مع الرشا

 السياسية طاتاالرتبا أمهيةَ  2011 عام يف السياسية الصدارة مركز إىل املسلحة القوات عودة عززت

 والرتاخيص ودالعق عىل للحصول طلباهتا أن عسكرية روابط لدهيا التي اخلاصة الرشكات وجدت إذ أكثر،

 العسكرية العالقات نمط أن غري. تزداد ربحيتها وأن يستعجلها املسلحة للقوات األعىل املجلس أن

 .ملحوظ بشكل يتغرّي  أخذ اخلاص بالقطاع
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 ملؤيدةا نظيف أمحد حكومة تشكيل بعد الكربى رشكاتال جتاه العسكرية النظرة ازدواجية اشتدت

 خلصخصة معارضته تصعيد إىل الطنطاوي آنذاك الدفاع بوزير دفع ما ،2004 عام يف األعامل لرجال

 املجلس ضوع أشار شهور، بثالثة مبارك خلع بعد علني حديث ويف. للدولة مملوكة معينة وبنوك رشكات

 أحد أهنا عىل" سياسيةال احلياة يف األعامل رجال كبار تدخل" إىل نرص ودحمم اللواء املسلحة للقوات األعىل

 العينني، أبو حممد وه العسكرية املؤسسة استهدفتهم َمن عىل األمثلة وأحد". يناير 25 ثورة" اندالع أسباب

 أن إىل اميكالسري صناعات من متددت يملكها التي" كليوباترا  جمموعة" كانت الذي مبارك، حماسيب أحد

 أواخر يف العوينات رشق يف األرايض استصالح خطة يف الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز رشيًكا تكون

 الصلب قطب مثل ،الثورة عقب اإلدبار وّلوا  كبار أعامل رجال عدة بني من العينني أبو فكان. التسعينات

 مجيعهم رّحبوا  وقد. ائًياقض مالحقتهم متت والذين سامل، حسني السابق والغاز السالح وسمسار عز أمحد

 مقابل مرضية اليةم تسويات إىل وتوّصلوا  2013 عام يوليو/متوز يف السلطة عىل املسلحة القوات باستيالء

 اعتبار رد ىلع حيصل مل منهم أحًدا أن بيد مرص، إىل بالعودة هلم والسامح ضدهم الفساد دعاوى إسقاط

 االقتصادي رللدو علنية بانتقادات العينني أبو صدح ملاذا يفّّس  ربام وهذا. كامل واقتصادي سيايس

 املستثمرين من كثرأ يشء عىل اجليش حيصل أن املقبول غري من" بأنه جماداًل  العسكرية، للمؤسسة املتنامي

يا بفعل الطبيعيني  ".له خاصة مزا

. أيًضا ةالعسكري النظرة ازدواجية عن تكشف أهنا علاًم  ذلك، رغم العسكرية العالقات بعض استمر

 االبن هيكل، أمحد كان مبارك عهد من االنتقال مرحلة خالل صمدت التي الشخصيات أبرز بني ومن

 القابضة القلعة أمحد، رشكة كانت. هيكل حسنني حممد الشهري، السابق األهرام صحيفة حترير لرئيس الثاين

 عىل أساًسا تعتمد التي رصيةامل الرشكات من اجلديد الصنف من واحدة وهي"( كابيتال سيتادل" سابًقا)

 اإلصالحات بعد ازدهرت والتي املال رأس عىل للحصول الدوليني والرشكاء التجارية األسواق

 خالل من الريع اقتناص إىل الساعية الرشكات اعتامد عكس عىل القرن، هذا من األول العقد يف االقتصادية

كة أصبحت. كليوباترا  كمجموعة العامة، واملوارد العقود مداخل  العسكرية املؤسسة مع القلعة رشا

 ما الدفاع، وزارة من النهرية املوانئ إلدارة الوطنية الرشكة اشرتت حني ،2009 عام يف للعيان واضحة

ء الرشكة رئيس وكان. النيل هنر طول عىل تعمل التي الوحيدة اخلاصة النقل رشكة جعلها  آخر أتمّ  قد لوا

 ولعل. يتقاعد أن قبل الدولة متلكها وغاز نفط رشكة إدارة جملس كرئيس العسكرية خدمته من دورة
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 االستثامر مؤسسة بضامنة كبري قرض عىل حتصل أن القابضة للقلعة سمحت التي هي السياسية روابطها

 .2011 عام يف بمرص عصفت التي التقلبات ذروة يف األمريكية للحكومة التابعة اخلارجي

قات يًضاأ اصطدمت القابضة القلعة ولكن  للنقل شبكة" اءلبن خطًطا 2010 عام يف أعلنت فقد. باملعو 

 يف صعوبات اينتع كانت أهنا ذلك من سنة بعد أفادت التقارير لكن القمح، لشحن" مثيل هلا ليس النهري

 لوزارة ابعةالت اإلسكندرية ترسانة مع تعاقدت أن القابضة للقلعة سبق. الصنادل من أسطوهلا تشغيل

 من أقل ربامو ،2019 عام حتى إنتاجه تم منها فقط 19 ولكن صنداًل، 30 لتصنيع 2009 عام يف الدفاع

 املنافسةب ووجهت فقد ،2012 عام يف 45 إىل الرشكة أسطول توسع ورغم. يشء ال حتى أو بكثري، ذلك

 من طن مليوين 2,5 تنقل أهنا ادعت التي الدفاع، لوزارة التابعة النهرية للمالحة الوطنية الرشكة قبل من

 مرص بني كمشرت حكومي كيان وهي النهري، للنقل النيل وادي هيئة قامت كام. 2018 عام يف البضائع

 بني جارةالت من حصة لكسب أيًضا باملنافسة متقاعد، ضابط وترأسها 1975 عام يف ُاقيم والسودان

 الزمن من ملنرصفنْي ا العقدْين ملدىا عىل املتعاقبة احلكومات إخفاق هو األهم املُعيق كان إنام. البلدين

 احلال عكس عىل ،ملرص املائية املمرات ولتطوير والتنظيمية اجلسدية العوائق حلل الطموحة اخلطط بتنفيذ

 النقل حصة تزد فلم. العسكري اإلرشاف حتت الّسيعة الطرق بناء يف الضخمة االستثامرات خيص ما يف

 اكتشفت فيام جة،بالنتي ،2012 عام مرص يف الداخيل الشحن حجم إمجايل من فقط املئة يف واحد عن النهري

ت دراسة  اخلاص القطاع مستثمري أن ،2014 عام يف االقتصادية والتنمية التعاون منظمة من بطلب أِعدَّ

 .املجازفة من املعقولة حصتهم من بأكثر مطاَلبون أهنم يعتقدون

 لالقتصاد رئيس اهتاممٍ  حمط تشّكل اتقطاع يف الصعوبات رغم متموضعة القلعة رشكة ولكن

 واإلسمنت، الطاقة، قطاعات يف أمامية مواقع هلا" رشكات يف حصصٍ  عىل حصلت حيث العسكري،

 املواد وتصدير الزراعية، األرايض تطوير يف بكثافة استثمرت أهنا كام. 2015 عام يف وغريها والنقل

 للهندسة أسيك" التابعة رشكتها خالل من جزئيًا كوذل املجاور، السودان يف النهري والنقل الغذائية،

( العامة املخابرات ومديرية) العسكرية اهليئات مع وثيق بشكل تتداخل جعلها ما ،(ASEC" )واإلدارة

 توسيع عن كذلك القابضة القلعة وأعلنت. املرصية األسواق إىل السودانية واملوايش املحاصيل استرياد يف

 مع ثانية تطابق الذي األمر ،2015 عام يف السويس خليج وغرب النيل طول عىل للنقل التحتية البنى

 .سابًقا العسكرية املؤسسة هبا تقوم كانت مماثلة استثامرات
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 املرشوع يف كلالشرتا  للبرتول، املرشق رشكة القابضة، القلعة فرع الدفاع وزارة اختارت والحًقا،

 وأعايل النقل ماتخلد الوطنية الرشكة مع الباطن من لقلعةا تعاقدت بينام بورسعيد، رشق لتنمية العمالق

ء يرأسها التي"( نوسكو)" البحار  تبنيها التي الكبرية النفط ملصفاة الثقيل النقل لتوفري وذلك متقاعد، لوا

 مسطرد وعمرش أن وحقيقة. القليوبية حمافظة يف( 1973 عام منذ العمل قيد) مسطرد جممع جانب إىل

 الثانية وأهنا ئمة،القا املصانع وتعديل جديدة مصاٍف  لبناء دوالر مليار 18 بقيمة خطة من جزء هو اجلديد

 واملميّز اخلاص املوقع إىل تشري اخلاص، القطاع إىل ملكيتها غالبية تعود التي مرص يف 11الـ املصايف من فقط

 أن القابضة القلعة تستطيع تيال اإلنتاجية والسعة واخلربة املال رأس أمهية إىل أو هيكل، به يتمتع الذي

 املمولة املشاريع نيب والتداخل التشابك جمدًدا يؤكد للدولة اململوكة نوسكو رشكة انخراط إن ثم. توّفرها

 .الضباط مجهورية وبني احلكومة من

 املؤسسة حتّول يف بل املحسوبية، جانب يف القابضة بالقلعة للعالقة األساسية األمهية تكمن ال لكن،

كة نحو كريةالعس  معدالت تحسنيل الرضورية والرساميل الفنية اخلربة من كالًّ  متتلك رشكات مع الرشا

 متجذرين، اقتصاديني عاملقة مع املسلحة القوات تشاركت احلاالت، بعض يف. املشاريع وتسليم نجاح

 يف للعمل اطنالب من بعقود فازت التي والصناعة لإلنشاء أوراسكوم اجلنسيات متعددة الرشكة: وبينهم

 ويديوالس ؛2015و 2014 عامي يف اجلديدة اإلدارية والعاصمة السويس قناة تنمية حمور تطوير

 هي التي عرب،ال واملقاولون األوسط؛ والرشق مرص يف الكهربائية للكابالت منتج أكرب وهي للكابالت،

 مرصي جنيه يمليار بقيمة الشيخ كفر حمافظة يف الربلس ميناء مرشوع يف ومشرتكة متعوملة رشكة اآلن

 عربية رشكات عىل أيًضا الدفاع وزارة اعتمدت وقد(. الباطن من متعاقدة جمدًدا هي نوسكو رشكة حيث)

 رئيسة خطة ميملتص 2014 عام يف املرصي فرعها مع التعاقد تم التي اهلندسة دار مثل اجلنسيات متعددة

 تطوير وقيادة القناة لتوسيع واملواصفات الرشوط كراسة مسودة ووضع برمته، السويس قناة حمور لتطوير

 . .بورسعيد رشق

 تتحاشى ولكنها. كليًّا الكربى الرشكات العسكرية املؤسسة هتّمش مل األمثلة، هذه توضح وكام

 غري كانت العالقات فإن خاص وبشكل. جتاريني أو سياسيني منافسني تعتربهم الذين أوئلك مع التحالف
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 أعامهلا جّل  نقّل  خالل من السيطرة عن بعيًدا بنفسها النأي إىل سعت التي ملتَعوملةا الرشكات مع مرحية

 فوزها من الرغم فعىل. مرص يف السياسية والضغوط السوق تذبذبات ضد كضامنة اخلارج إىل ورساميلها

 يف للغاية شةمُهمّ  أهنا متاًما الرشكات هذه تدرك العسكرية، املؤسسة وّفرهتا التي العامة العقود من بحصة

ًرا ساويرس، نجيب أوراسكوم، لرشكة التنفيذي الرئيس وأعرب. االقتصادي القرار صنع جمال  عرب مرا

 بأن ومطالبته املدين، االقتصاد يف العسكرية املؤسسة انخراط معارضته عن ،2014 عام يف التلفاز شاشة

 باستثامر تعّهد كام". وليبيا بالعراق حتل لتيا بالكوارث االهتامم وبذل البالد محاية عىل" األخرية هذه ترّكز

 يف الشيخ رشم يف االستثامر مؤمتر أثناء يف وذلك والطاقة، التحتية البنية مشاريع يف دوالر مليون 500

 بأنه الحًقا أقرّ  لكنه الدفاع، وزارة بإدارة العمالقة املشاريع من مروحة إىل أدى الذي ،2015 مارس/آذار

 .األموال هذه من أيًّا ُينفق مل

 مع العملب املتصلة السياسية التعقيدات عىل االلتفاف إىل سعت قد العسكرية املؤسسة أن يبدو

 رشكاتال من جديد صنف وإىل األجانب املستثمرين نحو االلتفاف خالل من هذه، الكربى الرشكات

 من لرئيسةا تثامراتاالس جذب عىل واضح تركيز ظهر وقد. والدويل املرصي املال رأس بني جتمع التي

 والتجارية الصناعية للمجمعات املال ورأس التكنولوجيا تقديم تستطيع التي واهلند والصني أوروبا

 ويوّفر. املثال سبيل عىل للسويس، االقتصادية املنطقة يف العسكرية اإلدارة حتت إنشاؤها يتم التي اجلديدة

 األرايض تاستخداما عىل سيطرهتا بفضل لتجاريا التأثري الضباط وجلمهورية العسكرية للهيئات هذا

ل كام لذلك، الالزمة واألذونات هُتوَ  كانت التي اخلاصة، االئتامنات إىل وصوهلم يسه   باجتاه أضيق بشكل جَّ

 .مبارك حقبة يف سياسيًّا املرتبطة الرشكات

 لقناة االقتصادية نطقةامل يف األعامل من كبري بحجم تقوم التي ،"القابضة كاربون" رشكة هو آخر مثال

لتها التي السويس،  السياحة يف لالستثامرات رئيس تركيز حمور إىل 2004 عام منذ العسكرية املؤسسة حوَّ

 مستشاري أحد نجل الباز، باسل هو الرشكة رئيس مؤسس. املتصلة التحتية والبنية والصناعة والتجارة

ظف(. أدناه مناقشتها تتم) مرص حتيا وقصند إدارة جملس وعضو اخلارجية للسياسة األهم مبارك  فتو 

 وبمؤسسات املتحدة، والواليات وأوروبا املتحدة العربية اإلمارات يف عالقاهتا القابضة كاربون

 املشارك املؤسس إدارهتا جملس ويضم. والتكنولوجيا االستثامرات إىل للوصول الدولية، االقرتاض

 رشكات عدة ورؤساء املعدنية، واملوارد للبرتول سابق ووزير القابضة، القلعة لرشكة التنفيذي واملدير
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 املؤسسة تفّضل والذي سياسيًّا املرتبط واألجنبي املحيل املال لرأس جديًدا حموًرا يكشف ما خليجية،

 أو حليفة هي القابضة كاربون نموذج من الكبرية الرشكات أن ذلك كل يعني ال. معه التعامل العسكرية

 يف بينهام االلتقاء رغم معها، التعامل يف مّجة صعوبات تواجه ال أهنا أو العسكرية ؤسسةامل مع متداخلة

 مرشوع بإطالق هلا ُيسمح أن قبل تقريًبا سنوات عرش ملدة القابضة كاربون صارعت فقد حمددة؛ جماالت

 .البرتوكيامويات جممع

 

 والصغرية املتوسطة اتالرشك من العسكرية املؤسسة دائرة: الصغرية السمكات مع التزامل

 تصاديةاالق متاًما، االسرتاتيجية الدوافع الكبرية بالرشكات العسكرية العالقات نمط يكشف

 والصغرية، ملتوسطةا الرشكات من جديدة دائرة لبناء العسكري اجلهد إىل بالنسبة ذاته واألمر. والسياسية

 وّجهت قد هلا تابعةال واهليئات الدفاع وزارة أن بيد. احلالة هذه يف ختتلف واحلسابات األهداف أن علاًم 

 ال العاملة كثيفة وتكون متقّدمة خربات تتطلب ال ملشاريع واملتوسطة الصغرية الرشكات إىل العقود

يد مع بقوة االجتاه هذا واشتد. الرساميل  املؤسسة توّلتها تيال اإلنشائية املشاريع حجم يف املفرط التزا

 النمو عدالتم وزيادة العمل فرص توليد ظاهريًّا يستهدف الذي التوّجه هذا. 2013 عام منذ العسكرية

 إىل بالنسبة أما. الريع قطف إىل الساعية املحسوبية شبكات هيكلة إعادة إىل أيًضا أدى االقتصادي،

 بالعربة صائرهام فربط السياسية، ارتباطاهتا بفضل بالعقود حتظى أن من أصغر هي التي اخلاصة الرشكات

 .ناجعة جتارية اسرتاتيجية بوضوح يشّكل لعسكريةا

 املشاريع دارةإ رئيس هبا أدىل التي تلك مثل العسكريني، املسؤولني ترصحيات وراء اخللفية هي هذه

 إدارته أن 2015 ديسمرب/األول كانون يف زعم الذي حممد، سامل كرم اللواء املسلحة القوات يف الكربى

 من ووّفرت دة،اجلدي اإلسامعيلية مدينة مرشوع يف ومتوسطة وصغرية بريةك رشكة 198 إىل أعاماًل  أعطت

 رئيس قال بشهرين، وبعدها. مبارش غري بشكل آخرين وملليونني شخص ألف 80لـ مبارشة عاملة خالهلا

 مدنية، رشكة أللف" األعامل وّفرت إدارته إن الوزير، كامل اللواء املسلحة، القوات يف اهلندسية اهليئة

 .مرشوًعا 1377 يف وفني، عامل مليون من وأكثر استشاري، مكتب 300و
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 لرشكاتا لتشجيع املرة هذه السييس، توجيهات أحد إىل جمدًدا العسكرية اهليئات تستجيب هنا،

 واسعة إعالمية غطيةبت حتظى التي ملسامهتها وأيًضا الدخل لزيادة جهودها ُيشبه وهذا. واملتوسطة الصغرية

 مليار 100 ميعجت وهو أال هدفها، إىل الوصول يف بارزون أعامل رجال فشل أن بعد رص،م حتيا صندوق يف

 مل لعسكريةا املؤسسة أن من الرغم عىل لكن،. 2014 عام يف( آنذاك دوالر مليارات 5,4) مرصي جنيه

 يعللمشار اإدارهت أن إال األخرى، الدولة ومؤسسات الرئاسة حول املتمحورة املحسوبية شبكات تنح  

 حُمددة اسرتاتيجية مناطق يف هب تتمتع الذي - احلرصي وأحياًنا - الكثيف االقتصادي واالنتفاع العمالقة

 تقوم كانت فيام لدهيا، مفّضلة ومتوسطة صغرية رشكات مع التعاضدية عالقتها عّمقا السويس، كقناة

 .اخلاص القطاع فئات باقي أمام العراقيل بزيادة

 يقوم العسكرية، تاهليئا تديرها التي الكربى املشاريع معظم يف أنه مرص يف ونالعامل املقاولون يؤكد

 بضعة أو مبنيني أو واحدٍ  مبنى تشييد منهم كل   يتوىل قد الباطن، من املقاولني صغار من عرشات بالعمل

 لباطنا من قودع بمنح املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة قامت مثاًل،. الّسيعة الطرق من كيلومرتات

 هنا األهم ملثلا لكن. 2015 يونيو/حزيران يف صغرية، رشكة 90 إىل اجلديدة اإلسامعيلية مدينة ملرشوع

 تقودها التي يةالتجار التحالفات إن إذ: السويس قناة لتوسيع أعطيت التي العقود كان املنحى هذا حول

 أو العرب ناملقاولو رشكة رارغ عىل السابقني الدفاع وزارة رشكاء حتى أو مبارك حقبة يف الرشكات

 بل وحسب، الرئيسة بالعطاءات الفوز يف تفشل مل البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية

 وزارة مع الباطن نم سابًقا متعاقدة إما الباطن من عقود عىل حازت التي رشكة الـثامنني ثلثا أيًضا كان

 املؤسسة شددت .اإلطالق عىل معروفة غري أو نسبيًّا معروفة غري رشكات احلاالت، أغلب يف أو، الدفاع

 يف املنخفضة التكنولوجية القدرة ذات الناشئة أو الصغرية الرشكات إىل الرتاخيص منح عىل العسكرية

 .االقتصادية السويس منطقة

بة وال  بأن" مرص يف شائًعا قلًقا هنالك بأن ،2015 عام يف عطية ماجد املحلل الحظ كام ذلك، بعد غرا

 مبالغة ثمة أن من الرغم وعىل". للجيش الباطن من مقاولني إىل واملتوسطة الصغرية الرشكات كل تتحّول

 كال لدى للحوافز واضحة هيكلية خلف يكمن الذي املّطرد املنحى تعكس أهنا إال هذه، مالحظته يف

 أيًضا هناك لكن. عادةً  الرشى باطنال من املقاولون يدفع ما، مدخل أو بعقد الفوز سبيل ففي: الطرفني

 إىل يرَسلون إهنم يقولون خاصة، بمهارات يتمتعون الذين املسلحة القوات فمجندو. أخرى مقايضات
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 اخلاصة الرشكات توّظف فيام للسكر، الدلتا رشكة أو التكمييل التأمني صندوق مثل رشكات لدى العمل

 عىل تسويقها ذلك بعد العسكرية للرشكات يمكن سلًعا تنتج أو التقنية العسكرية الكليات من متخرجني

 .إنتاجها من أهنا

 من التعاقد اللخ من للامل الدائم التدوير من اخلاص القطاع من ورشكاؤها العسكرية اهليئات تستفيد

 عام أواخر يف مدنية مساكن لتشييد ضخمة حكومية بعقود الفوز بعد مثاًل،. اإلدارة رسوم وكسب الباطن

 يناير/الثاين كانون يف الوطنية للبنوك العقارية الرشكة مع الباطن من بالتعاقد الدفاع وزارة قامت ،2013

 من نذاكآ الرشكة هلذه عقًدا 12 أصل من عقود 10 جاءت قد وكانت. العسكري اإلسكان لبناء 2014

 ،2016 أبريل/نيسان ويف ؛(دوالر مليون 30 أي جنيه، ماليني 209 قدرها إمجالية بقيمة) الدفاع وزارة

 وأهنا الدفاع، وزارة نم جنيه مليون 250 بقيمة كبرًيا  عقارًيا استثامًرا تلقت أهنا عن النقاب الرشكة كشفت

 يف عسكرية كانت أرض عىل) نرص مدينة يف جنيه مليون 100 قيمته األخرية هلذه آخر مرشوع عىل تعمل

ل أن توّقعت كام ،(السابق  الرشكة ّيدتش وباملثل،. الدفاع وزارة تديره ضخم مرشوع يف العمل ختوَّ

 حلساب السالم مدينة يف املسلحة القوات لضباط سكنية وحدة 1000 اهلنديس للتصميم االستشارية

 هذه لكن توبر،أك 6" بانوراما" وكذلك العقد، عىل حصلت قد كانت التي العامة، للمقاوالت النيل رشكة

 .الدفاع وزارة يف لعسكريةا األعامل دائرة حلساب مبارشة املرة

 

 ُمتََفت حة؟ عسكرية شهيّة

 مسامهة فيها ترّكزت التي االقتصادية القطاعات غالًبا العسكرية اهليئات جتنّبت ،2015 عام حتى

 عبدالفتاح االقتصادي املحلل بإمكان فظل. الوظائف وتوليد اإلمجايل املحيل الناتج إىل اخلاصة الرشكات

يز  يف للغاية صغرية حصة عىل حائزة أو تقريًبا غائبة" العسكرية املؤسسة أن ،2016 طلعم يف يؤكد، أن برا

 بام ،"العرشين القرن يف التسعينيات منذ كبري بشكل نمت التي املفصلية االقتصادية القطاعات من عدد

 يومواأللومن والسرياميك والزجاج واألسمدة كاإلسمنت التحويلية الصناعات من واسعة مروحة" فيها

 والالسلكية السلكية كاالتصاالت املفتاحية اخلدمية القطاعات عىل عالوة والصلب، واحلديد
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 اخلدمية أو السلعية غري القطاعات يف مرتّكزة العسكرية اهليئات بقيت أي". والسياحة واالستضافة

 .التجارية

ذ أن إال  يف لعسكريةا ثامراتواالست 2016 عام منذ املرصية اإلعالم رشكات عىل القّسي االستحوا

 دّل  ما السابق، يف اخلاصة الرشكات عليها تسيطر كانت قطاعات يف التجارية للمبادلة القابلة السلع إنتاج

 تقرير" يف كيةاألمري اخلارجية وزارة الحظت ما ورسعان. املاضية املامرسة عن بعيًدا هام انعطاف عىل

 الرشكات ىلإ بإالضافة) العسكرية الرشكات أن 2017 عام يف نرشته الذي" مرص يف االستثامري املناخ

 والواقع. صاديةاالقت القطاعات من العديد يف مبارشة اخلاصة الرشكات تنافس( عموًما للدولة اململوكة

 خدمة إىل تالتطورا هذه هتدف حيث السلوك، يشّكل واالقتصادية السياسية االعتبارات من خليًطا أن

 والغذاء كاإلسكان عامةال املنافع وتوفري ،(اإلعالم حالة يف كام) العام الفضاء عىل للسيطرة إدارة حماوالت

 حالتْي  يف كام) قةالعمال املرشوعات خالل من اإلدخار وحتقيق االجتامعي، التأييد لتأمني معقولة بأسعار

 ةعسكريال االسرتاتيجيات عيوب ثبتت ولكن. والصادرات الدولة جباية وزيادة ،(واإلسمنت الصلب

 الطرفني عىل جتنّبها نباإلمكا كان التي املالية األكالف أوقع ما املساعي، هذه من مسعى كل إلنجاز املتبعة

ر  .تأثًرا  األكثر اخلاصة الرشكات استعداء نتيجة السياسية واألرضا

 

 القّسي االستحواذ: اإلعالم

 مرص يف واخلاصة العامة اإلعالم وسائل يف مسيطًرا  موقًعا احلليفة واهليئات الدفاع وزارة احتلت لقد

 النارص عبد عهد إىل القطاع يف العسكري االنخراط يعود. متباينة جاءت ذلك نتائج ولكن ،2015 عام منذ

 اهليئات من وغريها احلكومية اإلعالمية املجالس يف رئيس دور املسلحة القوات لضباط كان عندما

لة  وتأثريهم أدوارهم تقليصٍ  إىل السادات عهد يف سكريالع الطابع نزع أدى ثم. العام للرأي املشك 

 اخلاصة التلفزيونية الفضائية القنوات ظهور فعل وكذلك املطبوعة، اإلعالم وسائل يف السيام املبارشْين،

 لوسائل السييس إدارة احتواء واألمنية العسكرية اهليئات استغلت ولكن. فصاعًدا 2001 عام من بدًءا

 البث احتكار استمرار بفضل ذلك تيّس وقد. هلا جتارية مكاسب حتقيق أجل من ترشة،املن اخلاصة اإلعالم

 القبضة عن فضاًل  للدولة، اململوك املرصي والتلفزيون اإلذاعة احتاد قبل من واألريض اإلذاعي التلفزيوين
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" حرة اطقمن" يف فقط بالعمل هلا ُيسمح التي اخلاصة الصناعية األقامر عرب البث رشكات عىل املحكمة

 .حمددة

 املسلحة لقواتل األعىل املجلس تويل من وجيزة فرتة بعد باإلعالم اهتاممها الدفاع وزارة أبدت وقد

نية كمساعدات دوالر مليون 58 بمبلغ تربعت حيث ،2011 عام يف مبارك صالحيات  اإلذاعة اداحت مليزا

. 2012 عام يف( دوالر مليارات 3,2) مرصي جنيه مليار 19 بقيمة عجًزا  يعاين كان الذي والتلفزيون

ء   ويرأس  اهليئة فيها متلك لتيا سات، نايل) الرئيسية الصناعية األقامر رشكة املسلحة القوات من متقاعد لوا

 احتاد احلكومة ولتح وعندما. والتلفزيون اإلذاعة الحتاد التابعة( املئة يف 1 تبلغ حصة للتصنيع العربية

 عن ممثلني جلديدا إدارهتا جملس ضمّ  ،2016 ديسمرب/األول كانون يف عامة ئةهي إىل والتلفزيون اإلذاعة

 أبرز من عددٍ  عىل اذاالستحو هو ذلك من واألهم. الدفاع وزارة أيًضا فيها تتمّثل التي اهليئات من العديد

 عىل أخرى رشكات وُأرغمت. الرصيح القّسي االستيالء خالل من مرص يف اخلاصة اإلعالم رشكات

 توجيه وإعادة اإلعالمي اإلنتاج رشكات عىل واألمنية العسكرية اهليئات سيطرة بسبب السوق من روجاخل

 .مؤخًرا  املستحوَذة الرشكات إىل عقودها

 لألخبار ربىالك الرشكات من جمموعة متلَّكت إذ بداية، العملية العامة املخابرات مديرية تصدرت

 كابيتال إجيل" كةرش هي للمديرية االستثامرية األداة وكانت. 2015 عام يف واإلنتاج واإلعالنات والرتفيه

 االستقصائي حايفللص وفًقا املديرية رشكات كافة يدير مبارش اسثامر صندوق وهي ،"املالية لالستثامرات

 تعبوي برنامج نتاجإ والتلفزيون اإلذاعة احتاد كلفها التي" وايت أند بالك" رشكة ذلك يف بام هبجت، حسام

ر  املستشارين عم بالتنسيق القطاع، إىل وبقوة أيًضا احلربية املخابرات ودخلت. يومي تلفزيوين يحوا

 إدارة حتت نيةالتلفزيو" العاصمة" شبكة جاءت ،2017 يناير/الثاين كانون ويف. الرئاسة يف العسكريني

 ويف. لسابقا لحةاملس القوات باسم الرسمي الناطق رئيسها نائب منصب يشغل التي" ميديا شريي" رشكة

 ناشونال،انرت فالكون جمموعة قبل من التابعة ورشكاهتا" العاصمة" عىل االستحواذ جرى أغسطس،/آب

 اإلعالمية احمفظته لتويل العامة للعالقات" تواصل" رشكة أسست والتي احلربية، للمخابرات الواجهة

 إذاعة تكسب لهاجع ما بأكملها، اصةاخل التلفزيونية" احلياة" قناة فوًرا" تواصل" واشرتت. املتنامية

 .لإلدارة" ِميديا هوم" ورشكة(  DRN.)ن.ر.د"
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 العامة خابراتامل مديرية مع املنافسة إىل يشري احلربية املخابرات اندفاع كان إذا ما واضًحا ليس

 طضاب انضم ،2016 عام ففي. اإلعالم وسائل عىل النظام سيطرة توطيد إىل أو اإليرادات عىل للحصول

 للسييس، املوايل األعامل لرجل مملوكة كانت التي" السابع اليوم" صحيفة إدارة جملس إىل حربية خمابرات

ؤها تم والتسويق، لإلنتاج" املرصيني إعالم" رشكته، لكن. هشيمة أبو أمحد  إجيل" رشكة قبل نم قًّسا  رشا

 .بالتفصيل هبجت سامح رشح كام ،2017 عام أواخر يف العامة للمخابرات التابعة" كابيتال

 وقناة" مرص تدو" اإلخباري اإللكرتوين موقعه عىل كابيتال إجيل استحوذت الصحيفة، إىل وباإلضافة

ؤها جرى قد كان التي (OnTV" )يف يت أون"  امع يف سويرس نجيب املستقل األعامل رجل من رشا

ء اجلديدة بإدارهتا" املرصيني إعالم" رشكةُ  قامت ،2018 عام ويف. 2016  وعىل أيًضا، ياةاحل شبكةَ  برشا

 جريدة هي األخرى هلا التابعة الرشكات بني ومن. العسكرية الصالت ذات تواصل رشكة من األرجح

 (.املخابرات عليها تستحوذ أن قبل املكتسبة" )األمة صوت"

ذ فإن حال، أي عىل  تثامراس من نآ يف العسكرية املؤسسة مّكن اخلاصة اإلعالم وسائل عىل االستحوا

 يف دجمهم جيري ذينال واملتقاعدين العاملني الضباط من لكل اإلضافية واألجور العاملة وتوفري املال رأس

 الشؤون إدارة أعلنت فقد: سياسية أجندة أيًضا ذلك خدم وقد. حمتواها يراقبون والذين اإلعالم وسائل

زباعتز ،2017 أكتوبر/األول ترشين يف املسلحة القوات يف املعنوية  ألول" روائية أفالم ثالثة أنتجت أهنا ا

 وجيهاتت إلنجاز هبا املرتبطة أو العسكرية اهليئات سعي أيًضا ذلك وعكس". 1973 حرب منذ مرة

 عىل للتنافس فنياملتلهّ ( املدنيني واملسؤولني) الضباط واندفاع للدخل، جديدة مصادر توليد يف الرئيس

 للمالحة لوطنيةا النيل رشكة قيام من يتضح كام للسخرية، ثريةم أشكااًل  هذا وبلغ ُمربِح؛ قطاع ولوج

 وضعف الدعاية عىل كيزالرت أن غري. املوسيقية واملقاطع التلفزيونية واملسلسالت السينامئية األفالم بإنتاج

 عىل بشدة أثّرا  العسكرية اهليئات عليها تسيطر التي التجاري اإلعالمي اإلنتاج وسائل من الكثري جودة

 تكاليفال خفض أجل من املوظفني عدد ختفض اهليئات تلك كانت ،2018 عام أواخر فبحلول واها؛جد

 .القطاع من اخلروج أجل من مشرتين عن وتبحث
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 افرتاسه؟ أم السوق استقرار حتقيق

ء املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة رئيس ساق  للتدخل راتاملرب من جمموعة الوزير كامل اللوا

 ضامن إىل دفهي ذلك إن قائاًل  ،2016 أبريل/نيسان يف له حديث يف واحلديد الصلب قطاعْي  يف العسكري

 ودعم ،"جيةاالسرتاتي" والسلع القطاعات يف االحتكارات ومنع واألسعار،( اإلمداد) العرض استقرار

 قضبان أن إىل ا نظرً  بوضوح، صحيًحا األخري املربر كان. العمالقة املشاريع يف العسكرية املؤسسة عمل

 ولكن. مرص يف البناء تكاليف نم املئة يف 25-10و اإلنشاءات تكاليف من املئة يف 30 متثل التسليح حديد

 لبالص قطاعي عىل هتيمن اخلاصة فالرشكات. السوق حقائق الوزير كامل ادعاءات بقية ناقضت

 من عالية دالتمع من عانى القطاعني من كالًّ  إن بل احتكارية، بمكانة منها أي تتمتع وال واإلسمنت،

 وجاء. 2016 امع من ابتداءً  اخلاصة سعتها من العسكرية اهليئات تزيد أن قبل حتى املستغلة غري السعة

 الطاقة داداتإم يف احلاد النقص تزامن بسبب بالتحديد، الوقت ذلك يف والعرض، األسعار استقرار عدم

 من باألسعار عبالتال بسبب وليس املرصي، اجلنيه قيمة يف احلاد لالنخفاض نظًرا  الدوالر وندرة مرص يف

 .األسواق تلك يف اهليكلية العوامل أو اخلاص القطاع قبل

 عزل مع تديرها، التي العمالقة للمرشوعات واألسعار العرض تأمني هو العسكرية اهليئات فعلته ما إن

 قادرة فهي ذلك، عىل عالوةً . اخلاص اعالقط عىل تؤثر التي التحديات عن متلكها التي اإلنتاجية املرافق

 املتبقية القليلة العام القطاع ورشكات اخلاصة الرشكات من بكل   مقارنة اإلنتاج تكاليف أهم ختفيض عىل

د التكاليف هذه وتشمل. املجاالت هذه يف تعمل تزال ال التي  والطاقة( املستوردة تلك السيام) اخلام املوا

 العسكرية املؤسسة أن بام اإلنتاج، تكلفة إمجايل من املئة يف 60 جمتمعةً  ثلمت وهي األرجح، عىل والوقود

 العاملة ومن املعلنة؛ غري والتخفيضات التفضيلية، العملة رصف وأسعار اجلمركية، اإلعفاءات من تستفيد

 يف بريك بشكل يسهم الذي النقل ومن املجندين؛ إىل يلجأ أن يمكن الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أن بام

 وإدراج جماًنا، املسلحة القوات عربات استخدام عىل العسكرية املؤسسة قدرة إىل نظًرا  الوقود، تكاليف

نية ضمن الوقود استهالك  الدفاع وزارة تديرها التي الّسيعة الطرق عىل الرسوم دفع وجتنب الدفاع، ميزا

 ،2017 عام يف املطبقة املضافة القيمة رضيبة من العسكرية اهليئات ُتعفى ذلك، إىل. هلا التابعة اهليئات أو

 ترشين بني مئوية نقاط 7 بنسبة الفائدة أسعار املرصي املركزي البنك زاد عندما كثرًيا  ستتأثر تكن ومل
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 يمكن بينام اخلاصة، الرشكات عىل االقرتاض تكلفة رفع ما ،2017 يوليو/ومتوز 2016 نوفمرب/الثاين

 .هبا حتتفظ التي اخلاصة موالاأل عىل تسحب أن اهليئات لتلك

يا وهذه  يف توسعها فإن وبالتايل السوق، بقية يف األسعار منافسة من العسكرية اهليئات مّكنت املزا

 احتكاًرا ّلدتو ،فقد اإلنتاجية االحتكارات كّس من بداًل  إذ. افرتاًسا يبدو واإلسمنت الصلب قطاعي

ئًيا  أن إال. أيًضا نتجهامتُ  فيام أسعارمها، تفرض أن يمكنها تني،للسلع كبرًيا  مشرتًيا بوصفها أنه أي: رشا

يا متتعها لوال تنافسية قدرة لدهيا تكن مل العسكرية اهليئات  التخفيض إن بل كافئ،مت غري السوق جتعل بمزا

 العالقات نيمتت إىل السييس سعي رغم اخلاص، بالقطاع يرض ظروف هكذا ظل يف السلع أسعار يف القّسي

 اجلدد، املستثمرين عزيمة ذلك ويثبط كام. لنظامه السياسية القاعدة وتوسيع االستثامر زيادة أمل عىل معه

 .2016 عام منذ احلكومة عنهم تبحث الذين

 جمدًيا كوني أن بوسعه ليس واإلسمنت الصلب قطاعي يف العسكري االستثامر فإن نفسها، وباألمهية

 ملرشوعاتا توّلده الذي العسكرية الرشكات منتجات عىل الضخم الطلب بفضل العائدات ضمن إذا إال

 وتتحّمل معقي مالٍ  رأس متلك نفسها العسكرية املؤسسة جتد سوف وتريهتا، تتباطأ وحني. العمالقة

ًفا  تغطية إىل تضطر سوف اأهن أو. واإلسمنت الصلب إلنتاج الكبرية بمنشآهتا لالحتفاظ دائاًم  ماليًّا استنزا

سة التنافس خالل من التأسيسية تكاليفها  إىل يؤدي ما ملدين،ا االقتصاد بقية يف أكرب سوقية حصة عىل برشا

 يف كريةالعس املصانع تتنجه الذي اإلسمنت وفرة إن. اخلاص القطاع لدى والنفور الرضر من مزيد

( ريةالعسك يئاتاهل تديرها التي اإلنشاء ملشاريع وحرصي مبارش بشكل بيعه من بداًل ) املدنية األسواق

 .بالفعل حيدث بدأ املنافسة من النوع هذا أن إىل تشري

 

 لبالُص 

 منذ باستمرار االستهالك املحلية اإلنتاجية السعة جتاوزت فقد. الديناميات هذه الصلب قطاع يؤكد

 بحلول طن ماليني 6,5 حوايل للبناء التسليح حديد قضبان من السنوي اإلنتاج بلغ إذ ؛2000 عام

 بعد وحتى. املتحفظة التقديرات حسب مستغلة، غري السعة من املئة يف 35 إىل يصل ما تارًكا ،2017عام

 املوجودة، السعة خالل من بسهولة تلبيتها متت فقد العمالقة، املرشوعات أحدثته الذي الطلب عىل الزيادة
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 12,8 بني ما إىل اإلمجالية السعة تقديرات ارتفعت فيام ،2018 عام يف طن ماليني 8 اإلنتاجية بلغت إذ

(. املرجع حسب) املئة يف 59و 38 بني ما إىل السعة استخدام نقص معدل وارتفع. طن مليون 13,5و

ء الوطنية، اخلدمة مرشوعات جهاز رئيس ادعى وعندما  أن ،2018 أغسطس/آب يف أمني، مصطفى اللوا

 اإلدعاء هذا كان كافًيا، كني مل اإلمجايل العرض ألن الوطني اإلنتاج لزيادة الصلب قطاع دخل قد اجلهاز

 .وكبرًيا  جليًّا زيفا زائفًا،

 لصناعةا يغّذي الذي هو 1954 عام يف عبدالنارص دّشنه الذي للصلب الضخم واملصنع عقود منذ

 زعبل أبو كةرش متلكه للدرفلة كبري مصنع عىل غالًبا منه العسكري اإلنتاج واقترص. املرصية احلربية

 هذا كان لكنو. 2010 عام يف العمل بدأت والتي احلريب، اإلنتاج لوزارة عةالتاب اهلندسية للصناعات

 لوطنيةا اخلدمة مرشوعات جهاز حصول فكان الوسطية، املنتجات سوى ينتج ال متكامل، نصف مصنًعا

 الصلب منتجات إنتاج من النهاية يف مّكنها الذي هو 2016 عام يف املتعثرة" للصلب السويس" رشكة عىل

 خسائر تكبدت دوق البالد، يف للصلب منتج أكرب ثاين هي للصلب السويس رشكة. للبناء الالزمة الكاملة

 من ملئةا يف 40 نسبة املرشوعات جهاز فاشرتى. 2015 يونيو/حزيران بحلول جنيه مليار 1,48 بلغت

 يف منها اءنتهاال تم صفقة يف جنيه مليارات 3,8 بمبلغ اجلارحي مجال السابق املالك حصة وهي األسهم

 املحلية، للبنوك مستحقة قروض شكل يف جنيه مليارات 5 من أكثر وسدد ،2016 نوفمرب/الثاين ترشين

 شمل وقد(. والرد مليار 1,138 مبلغ يعادل كان ما) جنيه مليار 13,9 إىل الرشكة مال رأس إمجايل ورفع

 اجلهاز كان إذا ام الواضح من وليس ؛البنوك من منه جزء جاء اجلديدة، االستثامرات من جنيه مليارْي  ذلك

له من املتبقي املبلغ وفر قد  إعادة بعد الرشكة نم املئة يف 82 عىل بحصوله األمر انتهى لكن اخلاصة، أموا

 .هيكلتها

 لرفع خيطط أنّه ورد القطاع، هذا يف مهّمة حصة عىل الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز حصل أن وبعد

 للصلب السويس رشكة تكون وقد. التسليح حديد من طن مليون 1.4 ىلإ للصلب السويس رشكة إنتاج

 متويل أجل من 2017 يونيو/حزيران يف جنيه مليار بقيمة إضايف مرصيف قرض عىل للحصول سعت قد

ا،. التوسع هذا  ،(عتاقة" )للصلب الوطنية مرص" رشكة من طن ألف 800 استبدال هو اهلدف كان ظاهريًّ

 إضافة ببساطة يعني هذا لكن اجلارحي، ملكية يف بقيت التي للصلب السويس لرشكة شقيقة رشكة وهي
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 بشكل املوجودة اخلاص القطاع سعة استخدام من بداًل  أصاًل، ُمشبع لقطاع اإلنتاجية السعة من املزيد

 .أكمل

 مرص" كةرش يف غالبة حصة عىل استحوذت عندما تقريًبا الطريقة بنفس الدفاع وزارة ترصفت وقد

 لرشكةل التنفيذي للرئيس فقط واحدة بسنة سبق قد وكان. 2018 نوفمرب/الثاين ترشين يف" بللصل

 املئة يف 25و 20 بني ما بنسبة حصة عىل ستحصل أهنا بثقة توّقع أن هشيمة، أبو أمحد املشارك واملؤسس

 القطاعات باأص الذي والكهرباء الغاز يف النقص لكن. طن مليوينْ  إنتاجها ببلوغ املرصي، السوق من

 قدف للصلب، السويس رشكة وكام للصلب، مرص رشكة أزمة يف تسبب 2016 عام يف بشدة الصناعية

 وأب كان. )مرصفية قروض شكل يف جنيه مليارات 3 من أكثر لتسديد لضغوط للصلب مرص تعرضت

ء يف العامة املخابرات ملديرية واجهةً  سابًقا عمل قد هشيمة  اعتباًرا اخلاصة معالاإل وسائل من جمموعة رشا

 رشكة عىل واذهاستح يكون فقد وبالتايل كبرية، خسائر تكبده بعد اخلروج إىل اضطر لكنه ،2014 عام من

 إعادة قةصف يف الرشكة ديون من جنيه مليار تسديد وجرى(. خفية مماثلة ديناميية عكس للصلب مرص

ء تم كام ،2018 نوفمرب/الثاين ترشين يف إليها التوصل تم التي اهليكلة  القطري الرشيك ساملؤس حصة رشا

. الرشكة مال رأس إمجايل رفع تم فيام ،(املئة يف 70 بلغت حصته أن ُيعتقد) ثاين آل سحيم بن حممد الشيخ

ء التسليح، لشؤون الدفاع وزير مساعد تعيني وجرى  للصلب، مرص لرشكة رئيًسا اخلطيب، هشام اللوا

 .له نائًبا هشيمة وأبو

 تنقذ بأهنا تزعم أن العسكرية للمؤسسة يمكن كان للصلب، ومرص للصلب السويس كتيرش حالتي يف

 أو الصلب، أسعار تثبيت أو االحتكارات، بكّس ُتذكر عالقة له يكن مل هذا أن إال. متعثرة رشكات

 عزال الدفاع ووزارة الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز إن بل. األوسع الصلب قطاع تطوير يف املساعدة

 بالنسبة املجازفة وعايل التكلفة عايل مرشوًعا الصلب إنتاج جتعل األمورالتي لكل التعرض عن سيهامنف

 وتقلب والطاقة، الدوالر ونقص املستورد، التسليح حديد ِقَبل من املنافسة: مرص يف اخلاصة للرشكات

 استهالك وارتفاع ،(ادهااستري جيب التي اخلام للمواد ذلك يف بام) العاملية السوق وأسعار الرصف أسعار

 لكل كبرًيا  اختالًفا والفرص املجازفة ختتلف حيث الصلب، قطاع يف انفصام خلق هي والنتيجة. الوقود

 بحرية منتجاهتا توّفر األوىل فالفئة. اخلاص القطاع يف هم َمن والسيام) واملدنيني العسكريني املنتجني من

 السوق يف املدنية للمنتجات أي) معاكس تدفق دون حتول السوق يف ظروًفا ختلق فيام املدنيني، للمستهلكني
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 بسعة األقل، عىل املئة يف 16-12 بلغت القطاع هذا يف العسكرية امللكية أن بالذكر وجدير(. العسكري

 التوسعات إمتام حال يف املئة يف 27 تبلغ قد النسبة أن علاًم  طن، مليوين 2,3-1,55 إىل وصلت إنتاجية

 اإلنتاجية السعة زيادة شأهنا من سيكون والتي للصلب، ومرص للصلب السويس رشكتي يف هلا املخطط

 .طن ماليني 3,52 إىل املشرتكة

 عىل صولاحل خالل من النتيجة هذه الدفاع ووزارة الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز حقق جهة، من

: التسليح حديد منها صنعيُ  التي الوسيطة املنتجات أيًضا بل فحسب، التسليح حديد ليس إنتاج سبل

 عرضة لهاجيع ما اخلارج من استريادها األصغر الرشكات عىل يتوجب الذي ،(اخلام احلديد) البليت

(. مرص يف املُكلِفة) الصلب خردة من أرخص بديل وهو اإلسفنجي، واحلديد الرصف، أسعار لتقلبات

 اإلنتاج تالبلي درفلة إعادة جمال يف العاملة األصغر الرشكات أوقفت وضعها، ضعف إىل إشارة ويف

 الرشكات فإن أخرى، جهة ومن 2019.أبريل/نيسان يف اجلمركية الرسوم يف الزيادة عىل رًدا واملبيعات

 أعىل نسبة تخدامباس هلا يسمح ما العمالقة، املشاريع من منتجاهتا عىل املضمون بالطلب تنعم العسكرية

 لتلبية خزونامل من السحب يمكنها ألنه املخرجات، ختزين ييعن هذا كان لو حتى اإلنتاجية سعتها من

 استخدام ريقط عن قًّسا  السلع أسعار خفض أيًضا الرشكات هلذه ويمكن. املضمونة املستقبلية الطلبات

 صالح يف ذلك يكون أن نظرًيا وُيفرتض. هو سوقه يف اخلاص القطاع ملنافسة لدهيا السعة فائض

 يعني ام) التكلفة من بأقل البيع عىل اخلاصة الرشكات إرغام حساب عىل فقط ولكن املستهلكني،

 ما) اإلنتاج ضخف أو ،(التخزين تكاليف تكبد يعني ما) املبيعات تقليص أو ،(الكبرية اخلسائر امتصاص

 (.اخلاملة السعة نسبة زيادة يعني

 

 اإلسمنت

 بحجم ُمفرطة زيادة من ويعاين ص،اخلا القطاع أيًضا عليه فيهيمن مطابًقا، نمًطا اإلسمنت قطاع شهد

 اإلنتاجية السعة تقديرات تتنوع االقتصادية، مرص بيانات يف العادة هي وكام. الطلب مقابل العرض

 الرسمية لألرقام وفًقا 2015-2017 الفرتة يف سنويًّا طن مليون 68,5 بني ما تراوح حيث اإلمجالية،

 79و ،2018 مايو/أيار يف االقتصادية والتنمية التعاون منظمة إىل املرصية اخلارجية وزارة من املقدمة
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 املرصي لالحتاد التابعة اإلسمنت جلمعية وفًقا طن مليون 83,5و صناعية، مصادر تقدير حسب طن مليون

 سنويًّا طن مليون 50: العمالقة املرشوعات إطالق بعد حتى نسبيًّا، ثابًتا االستهالك كان لقد. للصناعات

 وقت وحتى. 2018-2015 الفرتة يف سنويًّا طن مليون 54-55 إىل لريتفع ،2014و 2013 عامي يف

 ،(حملية فروع خالل من أحياًنا) السوق من املئة يف52 عىل األجنبية الرشكات استحوذت قريب،

 ملكية وهي الوطنية، اإلسمنت رشكة امتلكت حيث املئة، يف 40 حوايل عىل املرصية اخلاصة والرشكات

 .املتبقية احلصة ،.الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز التابعة لإلسمنت العريش ورشكة عامة،

 ربيرت عند اإلنتاجية السعة عن مشوهة صورة العسكريون املسؤولون قدم الصلب، حال يف وكام

 خطْي  أول نيةالوط اخلدمة مرشوعات جهاز دّشن فقد. اإلسمنت قطاع يف اجلديدة العسكرية االستثامرات

 اإلنتاج من املئة يف 6 مّثل ما وهو ،2012 أبريل/نيسان يف طن ماليني 3,2 تبلغ إمجالية طاقةب له إنتاج

 طن ماليني 6,5 إىل العريش مصنع طاقة مضاعفة اجلهاز أقرّ  ،2016 عام يف لكن 2015.عام يف الوطني

 خالل من 2019 عام بحلول اإلضافية السعة من طن مليون 13 حوايل وزيادة ،2018 عام بحلول سنويًّا

 لعريشا لرشكة ملك أيًضا وهو) دوالر مليار 1,12 بتكلفة سويف بني يف متاًما جديد مصنع بناء

ء وأوضح(. لإلسمنت  أجل من التوسع إىل حاجة هناك أن املرشوعات، جهاز رئيس أمني، مصطفى اللوا

 حتقيقه يمكن دفاهل هذا أن حقيقة متجاهاًل  ،2022 عام بحلول طن مليون 86 البالغ املتوقع الطلب تلبية

 املتوقع من اقتها،ط بكامل اجلهاز مصانع إنتاج مع حتى بالفعل،. احلالية السعة خالل من تقريًبا بالكامل

 .2020 عام بحلول املئة يف 19 إىل ككل القطاع يف املستغلة غري السعة تصل أن

 املتعلقة احلكومة وملخططات اخلاص للقطاع الضارة العواقب املتفائلة التوقعات أغفلت أخرى، مرة

 معظم شهد فقد. العسكرية املؤسسة عىل املستقبلية املالية املخاطر عن فضاًل  اإلسمنت، قطاع بتطوير

يدة اخلسائر اإلسمنت رشكات  الطاقة يف النواقص إىل تعّرضها بسبب 2018و 2017 عامي يف املتزا

 أسواق يف شديدة منافسة إىل باإلضافة البناء، دموا  عىل الطلب تباطؤ إىل أدى ما ،2016 عام يف والدوالر

 لتقرير ووفًقا. لدهيم املدَخالت تكاليف انخفاض من املستفيدين اإلقليميني املنتجني ِقبل من التصدير

 يف املئة يف 20 بنسبة اإلسمنت أسعار ارتفعت فقد ،"كابيتال آي يِس " املالية اخلدمات رشكة عن صادر

 الزيادة نقل من يتمكنوا  مل اخلاص القطاع منتجي لكن املئة، يف 37 بنحو اإلنتاج كلفة زادت فيام 2017 عام

 صناعة يف الوسيط املنَتج وهو ،(اخلََبث) الكلنكر ختزين عرب التوفري إىل منهم العديد فسعى. املستهلكني إىل
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 من الوطني وناملخز فبلغ. إضافية خسارة ذلك يف أن مع هنائي، منتج إىل حتويله من بداًل  اإلسمنت،

 طن مليون 15,7 إىل يصل وقد ،2018 عام من األول الربع بحلول طن ماليني 7,1و 5 بني ما الِكلنكر

 . 2022 م عا بحلول

 اإلنتاج للدولة كةاململو لإلسمنت الوطنية الرشكة عّلقت فيها، العميقة الكفاءة عدم أوجه مواجهة ويف

 عن صادر اصخ تقرير الحظ وكام. عام من أقل بعد أقفلت النهاية ويف ،2017 نوفمرب/الثاين ترشين يف

 البيةغ متلك اللتني لإلسمنت، واإلسكندرية لإلسمنت السويس رشكتي خسائر فإن رويرتز، وكالة

 ،2017 بعام مقارنةً  ةاملئ يف 1000و 100 بنسبة ارتفعتا التوايل، عىل يونانية وأخرى أملانية رشكة أسهمهام

 ،2017 عام يف ربٍح  حتقيق أعلنت قد كانت التي للدولة، اململوكة لإلسمنت هضةالن رشكة اضطرت بينام

 توقع ذاهتا، ةالسن من أغسطس/آب ويف. الِكلنكر بتخزين والبدء 2018 عام مطلع يف اإلنتاج تقليص إىل

 ذإلنقا افًياك ليس السوق يف الطلب حجم أن املرصية" املرصيف لالستثامر فاروس" رشكة عن صادر تقرير

 .التالية السنة غضون يف اإلغالق إىل تضطر سوف وأهنا األصغر، الرشكات

 لتوسيع لسلبيةا اخلارجية العوامل عن النسبي عزله الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز استغل فقد هكذا،

 عىل اخلاص القطاع مساعدة خالل من األسعار وتثبيت اإلسمنت توريد تأمني من بداًل  اخلاصة، رشكته

 الوطنية الرشكة عىل االستحواذ قطري عن أو ،2016-2017 الفرتة يف امللحوظة التقلبات عىل التغلب

 وبذلك،. بللصل ومرص للصلب السويس رشكتي مع تقريًبا فعل كام تأهيلها وإعادة املتعثرة لإلسمنت

 العامة اهليئة كانتف. بتقويضها فعلًيا وقام اإلسمنت، قطاع لتوسيع املوازية احلكومة جهود متاًما جتاهل

 إإل ،2016 معا يف توسيعها، أو إسمنت مصانع إلنشاء ترخيًصا عرش أربعة عرضت قد الصناعية للتنمية

ا اجيةاإلنت السعة من طن ماليني 6 أضاف ما) 2018 عام حتى ثالثة سوى بيع من تتمكن مل أهنا  يف سنويًّ

 30 بنحو الفائضة هسعت ُتقّدر قطاع يف ثامراالست يف واألجنبية املحلية الرشكات فرتددت(. املطاف هناية

 قد مبيعاهتا أن ادعت التي اخلاصة، الرشكات من الضغوط إىل تعّرضها وبعد هذا،. السنة يف طن مليون

 2019 يوليو/زمتو يف احلكومة تعّهدت السابقة، القليلة السنوات غضون يف املئة يف 50 بنسبة انخفضت

نة أن يعني ما إنتاجها، دعم  .القطاع إىل العسكري الولوج تكاليف ستتحّمل العامة اخلزا
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 السعة نم الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز حصة رفعُ  جتارية نظر وجهة من مغرًيا بدا يكون وقد

 املرصية التحويلية ناعاتالص من املئة يف 10 يمثل أنه ُيقدر صناعي قطاع يف املئة يف 23 حوايل إىل اإلمجالية

 املؤسسة ظهرتأ أخرى متطلبات له السوقية اجلدوى حتقيق لكن. املحيل الناتج ايلإمج من املئة يف 1و

 تصحيح يف يساعد نأ احلريب لإلنتاج يمكن النظرية، الناحية من. هبا تتحكم وال مُتسك ال أهنا العسكرية

 بالتنسيقو كّثفامل بالتشاور مصحوًبا كان إذا فقط ولكن احلكومات، تفعل كام واألسعار، األسواق مسار

 قطاعي يف كريةالعس التدخالت جاءت ذلك، من بداًل . بدقة وحمسوًبا األخرى، السياسة أدوات مع الوثيق

ا ماليًّا به، عكسية نتائج وتوقع السوق لتشّوه واإلسمنت الصلب  يف سابق وظفم تأكيد وحسب. وسياسًّ

 اجلديد هامصنع فإن ،2019 ربسبتم/أيلول يف إسامعيل أميمة الصحافية مع تكلم العريش إسمنت رشكة

 ما هو لوضعا هلذا اجلزئي اإلدراك ولعل. فحسب سعته من املئة يف 40 بنسبة يعمل كان سويف بني يف

 أغسطس/آب يف والسييس العام مديره عن صادر ملقرتح الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز تنفيذ عدم يفّس

 .رصةالبو يف للبيع للصلب والسويس نتلإلسم العريش رشكتي يف أسهمه سيطرح اجلهاز بأن 2018

 

 والتحويل واملزامحة، الثقة، انعدام

كة سامهت لقد  اإلدارة حتت العامة واخلدمات السلع إنتاج يف اخلاصة الرشكات مع العسكرية الرشا

ت عدة نتائج إىل أيًضا أّدت ولكنها. املال رأس استثامر حيث من االقتصادية القيمة بإضافة العسكرية  أرضَّ

 مع تعارضت حني الرضر بقدر تقريًبا البعض، بعضها مع وانسجمت تضافرت حني اخلاص القطاع بتنمية

 قد الرشكات من للعديد العقود عىل احلصول ضمنت التي السياسية االرتباطات إن إذ. اآلخر بعضها

 األسواق العسكرية اهليئات أغلقت حيث. األسواق يف املعتادْين واإلبداع التنافس خنق إىل عموًما سامهت

لت ،(ذلك بعكس تقوم بأهنا ادعاءاهتا رغم) التوظيف فرص وقّلصت منافسيها، وجه يف  املال رأس وحوَّ

 بسبب ذلك كل حصل هل النظر بغض األسعار، خلفض الالتنافسية الوسائل إىل وجلأت االستثامري،

َلة اقتصادية مقاربة بسبب أم للمحسوبني العسكري التفضيل  مصالح منطقة يف حتى أنه الالفت ومن. مضلَّ

 الصناعي والناتج االقتصادي النمو دفع فعاًل  بإمكاهنا التي االقتصادية، السويس كمطقة عسكرية خاصة

 األطر لتطوير املهنية الكفاءة إظهار أو الداخيل اجلدال حل من العسكرية املؤسسة تتمكن مل الوطنينْي،
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 االستثامرات من سنوات ست مرور رغم ،( األجنبي وخصوصاً ) اخلاص لالستثامر والتنظيمية القانونية

ء حد   عىل واحلكومة اجلمهورية رئييس قبل من والسياسية املالية الضخمة  .سوا

 القطاع مع عاملهات من متعارضة أهداًفا لدهيا أن يف العسكرية للمؤسسة بالنسبة املشاكل إحدى تتمّثل

 ذلك أكان ،إليها تفتقر التي واملعدات الفنية واخلربة الامل رأس عن تبحث أوىل، جهة فمن. اخلاص

 الصناعية املجمعاتو االستثامرية املنطقة يف أم تديرها، التي احلكومية العمالقة املرشوعات يف للموظفني

 املؤسسة فتسعى لثانية،ا اجلهة من أما. السخنة عني حمور مثل إليها، بالنسبة اخلاصة االقتصادية األمهية ذات

 للرئيس املعلنة ياتاألولو مع بالتالقي واملتوسطة، الصغرية الرشكات تنمية مساندة إىل ظاهرًيا عسكريةال

 توليد هو لرئيسا العسكري اهلدف كان احلالتني، كلتا يف ولكن. الدولية املالية اهليئات حلث واستجابة

 الريع عىل القبض هو ثانويال واهلدف احلاكم، لالئتالف السياسية االحتياجات خلدمة والنمو الدخل

. واألصول املال رأس من اخلاصة قاعدهتا بناء العسكرية املؤسسة تواصل فيام الزبائنية، الشبكات خلدمة

 النشاط يف اجلذري التحّول ولكن ،2013 عام حتى اخلاص القطاع مصالح مع هامشًيا ولو ذلك اتفق

 حجم ألةمس يف أساًسا املشكلة تكمن وال .خمتلف مسار عىل العالقة وضع مذاك العسكري االقتصاد

 اخلاصة تالرشكا مصلحة يف هي الضخمة العامة األشغال ملرشوعات العسكرية اإلدارة ألن األعامل،

 املشاركة اتالرشك تلك عىل العسكرية اهليئات تفرض العسكري، النشاط نطاق يف تكمن ما وبقدر أيًضا

 .كذلك التجارية السلعية القطاعات إىل وهجومية بقوة وتدخل التكاليف من بنصيب

 التدخالت نإ جمدًدا باملحاججة آنذاك، الدويل التعاون وزير مساعدة بكر، هُنى ذلك عىل علَّقت

 اإلنتاج فائض إنو وتقّلباهتا، األسواق يف السلع نواقص من االقتصاد محاية إىل سوى هتدف ال العسكرية

 منتجات" نأ وأضافت. املدنية األسواق يف التموينية اتالثغر لسد بيعه يتم الذي هو وحده العسكري

 لإلنتاج لدولةا وزير وشدد". احلر السوق قواعد عىل تؤثر ومل السوق صفو تعّكر مل العسكرية املصانع

كةبالرش تتم وزارته مشاريع من املئة يف 70 أن عىل الحًقا، العّصار حممد اللواء احلريب  الرشكات مع ا

ذا تريد ال وزارته بأن اخلاص القطاع طمأنة إىل مارس/آذار يف دًداجم سعى وثم اخلاصة؛  احتكار أو ستحوا

 .صناعي قطاع أي
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 املتنوعة العسكرية اهليئات كانت وقت يف ،2015 عام يف شك مثار كانت املزاعم هذه مصداقية إن

 اإلعالم قطاع يف اهتاغزو لتد وكام. اآلن متاًما الغية باتت ولكنها االقتصادي، دورها لتوسيع اهلّمة تشحذ

 وثم يها،ف حصصٍ  عىل لالستحواذ توّسعي مسار عىل تسري العسكرية املؤسسة فإن واإلسمنت، والصلب

 ذلك، عىل لةالدال من وللمزيد. اخلاص القطاع مع مبارش تنافسٍ  يف جيعلها ما احلصص، تلك عن الدفاع

نيت الرخام نتاجإل لسعته ضخم بتوسيع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز قام  متت) لاملشغو والغرا

 كياموياتلل النارص رشكة متلكه واألسمدة للفوسفات صناعي جممع بناء وبتدشني ،(سابقاً  مناقشته

 3,45 بلغت إنتاجية بسعة الرشكة هذه وتتميز. 2019 أغسطس/آب يف العسكرية، امللكية ذات الوسيطة

 املنتجات من طن ماليني ثالثة البالغ ملرص، املتوقعة ويالسن اإلنتاج سعة جممل عن يزيد ما طن، ماليني

 .2020 عام بحلول الكياموية

 أن منذ والنربة ظرةالن يف امللحوظ التغيري هو اخلاص بالقطاع العسكرية العالقات تعقيد من يزيد ما إن

 عادةً  ستنظر تكان التي الكبرية، الرشكات ووجهت فقد. 2013 يوليو/متوز يف جديدة رئاسية إدارة قامت

 وترصحيات تقّلبمُ  بسلوك معه، خاصة عالقة إىل وستسعى مربحاً  بمثابته السلطوي احلكم إىل الرضا بعني

 لصندوق لرئيسا إطالق يف لذلك ُمبّكرة حالة وجاءت. العسكريني املسؤولني وكبار السييس من متضاربة

 يبلغ مال سبرأ " لألجيال سيادي وقصند" إىل ذلك حتويل السييس يأمل كان. 2014 عام يف" مرص حتيا"

 العاملية للكثافة ّلبةواملَُتطَ  للصادرات املُول دة املشاريع يف االستثامر خالل من مرصي جنيه مليار 100

كات  5-4 سوى الصندوق جيمع مل إقراره، حسب ولكن،. اخلاص القطاع وتربعات التجارية والرشا

 العسكرية ةاملؤسس نظائر بعض من التربعات قدوم رغم ،2015 يناير/الثاين كانون حتى جنيه مليارات

 وراسكوموأ واالتصاالت، والتنمية، لإلسكان نرص ومدينة العرب، املقاولون رشكة مثل املألوفني

 ،2018 ارسم/آذار بحلول جنيه مليارات 7,7 إىل سوى التربعات إمجايل يصل ومل. والصناعة لإلنشاء

 .صيلاأل مستواها نصف من أقل إىل بالدوالر الصندوق قيمة قلَّص اجلنيه قيمة ختفيض أن إال

 لوزارة املالية اهليئة رئيس بتعيني حملب إبراهيم آنذاك الوزراء رئيس قام ،2015 ابريل/نيسان ويف

 كان إذا ما واضًحا ليس. أيًضا له مالًيا مديًرا  املسلحة القوات من وعميدٍ  مرص، حتيا لصندوق أميناً  الدفاع

 يف الصندوق، إىل للتربع املبارشة للضغوط يتعرضون باتوا  األعامل رجال أن إال ال، أم لسببا هو هذا

 حتى بل. التقرير هذا إعداد يف جرت التي املقابالت تؤكد كام اآلن، حتى وتستمر منها يستاؤون ممارسة
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ه شهرًيا تربعال إىل أيًضا تتعّرض املعروفة، السياحية املنتجعات يف كالفنادق الصغرية، الرشكات  إىل باإلكرا

 التربع بأن 2015 ديسمرب/األول كانون يف األعامل رجال طمأنة بوجوب السييس إحساس إن. الصندوق

 بشكل يدل عنه، امتنعوا  لو رشكاهتم مصادرة أو تأميم بمخاطر جيازفوا  لن وإهنم اختياري، أمر مرص حتيا إىل

 أن غري. الفعلية استثامراهتم وتواضع ماهلم، لرأس جتهاحا وعىل إدارته، تثريها التي املخاوف عىل ساطع

ء وهو) سيناء شامل حمافظ هو رفيًعا مسؤواًل   ألقى حني التطمينات هذه مثل قيمة عكر( كالعادة متقاعد، لوا

 من املئة يف 1 جمرد بتسليم اهتمه الذي اخلاص القطاع كاهل عىل املحافظة يف التنمية إخفاق عن باملسؤولية

 .به املُناطة املئة يف 60 نسبة من بداًل  عاملشاري

 اخلبريان اثبت ام حسب مبارك، حقبة ففي. السياسية االرتباطات عمل كيفية يف التغيري أيًضا واجلديد

 القطاع نفس يف العاملني املحسوبني وغري املحسوبون استفاد مالك، وعديل آبيل فرديناند االقتصاديان

ء، حد عىل القطاع لذلك التجارية احلامية من االقتصادي  تلقى أن نيةاملد الرشكات بإمكان وكان سوا

 ولكن. لعسكريةا الرشكات أيًضا فيها حترض التي القطاعات إىل الدخول عند إياها التفضيلية املعاملة

 هذا بانقال ُتظهر 2016 عام منذ الصناعية والكيامويات واإلسمنت الصلب قطاعات يف التطورات

 جيبمنت ترّض  إذ طرف، كل عىل متاًما متباين      وقع احلامئية اجلمركية للتعرفات حيث عكسه، إىل النمط

 .العسكريني نظراءهم تفيد فيام اخلاص القطاع

 العسكرية املؤسسةو الرئاسة بني العالقات غالًبا حكمت التي واالنتهازية الرباغامتية النواحي تغب مل

 االقتصاديني اءاخلرب رأي ويف. تتآكل ولكنها كلًيا، داهلااستب يتم ومل ،2011 عام حتى اخلاص والقطاع

 قاٍس، يسلطو حكم إىل العودة طريق سلك قد السييس فإن شيفباور، ومارك كري وفيليب ديوان اسحق

 الدولة تثق أن ملرجحا غري من وضع، هكذا ويف[. االقتصاد يف] الدولة غلبة بناء إعادة خالل من ذلك يف بام

 شبكته نيليب القدامى مبارك حمسويب من عددٍ  عن السييس ابتعد عينه، الوقت ويف اخلاص، بالقطاع

 وهي كبرية، اسيةالسي املخاطر بقيت طاملا ولكن. مبارشة اجليش يديرها ما غالًبا التي اخلاصة الشخصية

 اسرتاتيجية أساس ىلع املبنية[ السابق السلطوي النظام بناء إعادة أي" ]إلستعادة" جهود يف متأّصلة خماطر

 .متدنًيا والنمو ضيقة ستظل اجلدد املحاسيب جمموعة فإن العنيفة،" تسد فرق"
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 املرشوعات ىلع السييس تركيز فإن السوقية، للحوافز املُزمن التشويه إنتاج إعادة جانب وإىل هذا،

 رأس توفري عىل كلةاملت املاضية املقاربة يكثفان مستقرة اقتصادية قطاعات يف العسكري والتمدد العمالقة

 وذلك النمو، أجل نم اخلاصة الرشكات إليها حتتاج واللذين األسواق وتنّوع توّسع تشجيع من بداًل  املال،

 التي ملواردا حتول املرشوعات تلك فإن ذلك، من وبداًل . إليهام الرئييس املدخل هي تكون أن يفرتض

 عىل بشدة العايل سدال مرشوع أثر حينها، ففي. النارص عبد بحقبة ُتذكر بطريقة اخلاص القطاع إليها حيتاج

 التي البناء وادم من وحرماهنا األخرى القطاعات يف االنكامش إىل فأدى مًعا، واخلاص العام االستثامر

 أيدي عىل 2016 نذم كثرًيا  لإلسمنت اإلنتاجية السعة زيادة من بالرغم انه املفارقات ومن. إليها حتتاج

 تديرها التي اإلنشائية املشاريع شفط من اخلاص القطاع مستثمري من العديد ويشك العسكرية، املؤسسة

د من وغريها واألسالك والبالط للصلب املؤسسة تلك  وتوقف طؤتبا إىل يؤدي ما األسواق، من املوا

 .اخلاص القطاع مشاريع

 

 مرص؟ العسكري أم اخلاص املال رأس يبني هل: خامتة

 األكرب القسم حتى وال االفرتاس، هدفه االقتصادي املجال يف عسكريةال املؤسسة به تقوم ما كل ليس

 الدولة تدفعه زال ام مرص يف االقتصادي النشاط من كبرًيا  جزًءا أن واقع عىل يدل إنه بل. اآلن إىل منه،

 يملتقي وأساليبها ةاالستثامري معايريها تتسم التي القوية، السياسية الفاعلة للجهات الفوقية والقرارات

 ملشرتكة،ا التجارية باملشاريع املتخصصني أحد وصف وحسب. الشديدة بالبساطة االقتصادية اجلدوى

 .الرسمية املقاربة تتسم

 

 التأكد دون ،"قبلةامل الستة الشهور يف األطنان من كذا عدد ننتج سوف: "الكمية األهداف عىل بالتشديد

 تلقي الرشكات، ملعاونة الدولة تتجه وحني. ستيعاباال عىل قدرهتا أو لألسواق الفعلية االحتياجات من

 اليشء فعل وتعيد اليةالت الرشكة إىل تنتقل وثم كبرًيا، عقًدا منحها عرب وتشجعها منها واحدة عىل تركيزها

 .االستيعابية تهقدر أو السوق واحتياجات تتالءم ال التي اإلنتاج من بطفرات يتسّبب ذلك أن إال. نفسه
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 يف ضيقة قاربةم" شّكلتها املرصية االقتصادية والسياسات األداء أن 2006 عام يف رامإك خالد الحظ

 التكاليف تلقى ال امفي األمهية، بالغة مسألة معينة سلعة إنتاج عىل القدرة ُتعترب حيث املشاريع، اختيار

 رئاسة إىل لنسبةاب هذا، يومنا يف صحيحة مالحظته والتزال. ضئيالً  اهتامماً  سوى إلنتاجها االقتصادية

 تم عسكرية سةمؤس اىل بالنسبة وكذلك واالستثامرات، للمرشوعات جتميع إال هو ما االقتصاد أن تعتقد

 .الرئاسة تلك يد يف الرئيسة األدوات من واحدة لتكون إختيارها

 لفاتالتحا وراء العسكرية واملؤسسة السييس إدارة خالله من تسعى الذي اإلطار ذلك ويشكل

ًفا حلتصب تتطور قد التي املرصية الرشكات من بداًل  األجانب، املستثمرين مع اتيجيةاالسرت  سياسية أطرا

. املرصية لرشكاتا مع كام األجنبية، الرشكات مع العالقة يف بالظهور آخًذا نمًطا هناك أن غري. منافسة

 املجازفة ختشى الو سياسًيا باألمان تشعر التي الغربية، وبعضها واخلليجية، والروسية الصينية فالرشكات

 اإلنشائية ملرشوعاتوبا االقتصادية التنموية املناطق يف استثمرت قد ،(املثال سبيل عىل اإليطالية منها)

 عام يف يرتزرو وكالة أصدرته خاص تقرير أكد كام ولكن. العسكرية املؤسسة تفّضلها التي والصناعية

 من دوالر مليار 12 يبلغ قرض منح من بالرغم) مرص نببتج استمروا اآلخرين املستثمرين فإن ،2018

 االمتيازات الحي القلق بسبب وذلك ،(االقتصادي للتوسع التمهيد منه يفرتض الدويل، النقد صندوق قبل

 حسب" البطيء" املبارش االستثامر النتيجة وكانت. العسكرية املؤسسة هبا تتمتع التي وغريها الرضيبية

 القطاعات تارًكا والغاز، النفط قطاع يف وجّله ،2019 أكتوبر/األول ترشين يف الدويل البنك وصف

 .اخلاص القطاع إستثامرات من متضائلة مستويات تعاين مرص يف األخرى املنتجة

 احلكومية، أو الرئاسية السياسات أداة جمرد من أكثر العسكرية املؤسسة تعدو ال األحيان، من كثري يف

 من حصتها زيادة وراء وللسعي اخلاص القطاع أسعار ملضاهاة أفضلياهتا ستخدمت أن احتامل يزداد ولكن

 القابلة السلع إنتاج جمال يف بالتوسع أخذت أن بعد التأسيسية، وتكاليفها استثامراهتا محاية هبدف األسواق

 الدخل تؤمن نشاطات يف باالستثامر العسكرية املؤسسة ُتفِرط أن يمكن كام. ملحوظة وبكميات للتسويق

ز أن ذلك شأن ومن املدين، االقتصاد يف أكثر تتوغل كلام الّسيع،  عقد أوائل منذ الظاهر املضاربة نمط يعز 

 اخلاص القطاع تطور عىل تشجع لن التحوالت هذه مثل أن علاًم  األقل، عىل العرشين القرن يف التسعينيات

 الذي االقتصادي اجليب إىل العسكرية ملؤسسةا سترتاجع تقدير، أقل ويف. مرص إليها حتتاج التي بالطريقة

 الذي والصناعي والسياحي التجاري املجمع من يظهر كام ،2013 عام منذ كبري بشكل بتوسيعه قامت
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 يف العضوية باألمهية املختارة اخلاصة الرشكات مع الرشكات تتسم. األمحر البحر ساحل عىل بتكوينه تقوم

 األجنبية الرشكات أمام األبواب بفتح العسكرية املؤسسة به متقو الذي الدور وكذلك املسار، هذا

 املناطق يف لالستثامر أكرب وتكنولوجية مالية موارد متلك التي حكوماهتا من املدعومة والوكاالت

 واملؤسسات الغربية احلكومات وتساهم. تقريًبا بالكامل العسكرية السيطرة حتت الواقعة االسرتاتيجية

 احلقيقية اآلثار عن الطرف تغض فيام السيايس احلياد ادعاء خالل من االجتاه هذا يف الدولية املالية

 حلل املفتاح بوصفه تأييده رسمًيا تأييده يزعمون والذي اخلاص القطاع تطور جتاه السييس إدارة لسياسات

 .واالقتصادية االجتامعية مرص مشكالت

 املحتملة واقبالع فإن االقتصادي، بالتوسع راطاإلف عن العسكرية املؤسسة امتنعت لو حتى وأخرًيا،

. وخيمة ستكون يةاحلال السياسة أن الدويل البنك قّدر فقد. وخيمة ستكون احلالية السياسة بمسار للميض

 لتغطية ردوال مليار 675 إىل بحاجة مرص أن 2018 ديسمرب/األول كانون يف الدويل البنك قّدر فقد

 عجًزا  تواجه لكنهاو املقبلة، العرشين السنوات خالل التمويل يف والنواقص التحتية البنية من احتياجاهتا

 أي) التجاري والتمويل اخلاص االستثامر من سوى تأمينه من تتمكن لن دوالر مليار 230 قدره

 احلالية جتاهاتاال استمرت اذا املنال صعب أنه إال مُمكن، مناخ خلق عىل كليًا ذلك يتوقف(. االقرتاض

 ويف األمحر لبحرا يف جزيرة 47 يف مرغوبة سياحية عقارات عىل السيطرة الدفاع لوزارة السييس حمن وجاء

 يتمكنوا  لن اخلاص القطاع مستثمري أن مفادها رسالة ليؤكد 2019 أغسطس/آب يف ساحلينْي  موقعنْي 

 املؤسسة خالل، من أم مع، عملوا  إذا إال املرصي االقتصاد يف ربحيةً  األكثر القطاعات أحد يف النشاط من

 .العسكرية

 املوارد ومن بل دولة،ال أصول من االنتفاع أهنا باالعتقاد بقوة متعلقة تزال فال العسكرية، املؤسسة أما

 جهودها تضاعفس هلا، حًقا تعتربه عام بالتخيل تقبل أن من فبداًل . هلا استحقاق هو عموًما، القومية

 وعي، غري وأ وعي عن يراهنان، العسكرية واملؤسسة السييس أن يبدو. األرجح عىل وتوسيعه به للتمسك

 ملؤسسةا قبل من املال رأس توليد زحم وأن املعادلة، هلذه خيضع سوف اخلاص املال رأس أن عىل

 .اخلاص القطاع استثامر يف قصور أي عن للتعويض كاٍف  العسكرية

*** 
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 جمرد من أكثر ىلإ متتد 2013 يوليو/متوز يف السلطة عىل املرصية العسكرية القوات الءاستي أبعاد إنّ 

 والترشيع النِشط السيايس التشجيع يمنح الذي هو والسييس. العسكري االقتصاد عىل متبقية قيود أي إزالة

ن  النتقال اجليش ةحرب كرأس تعمل العسكرية املؤسسة فإن اخلطأ، أم القصد طريق عن أكان لذلك املَُمك 

ٍح  تشكيل تعيد والتي الدولة، تقودها التي الرأساملية من جديدة مرحلة نحو مرص  امللكية من اسيةأس نوا

كات تنسج وهي حتى االقتصاد، عىل السيطرة أو العامة  وتّدعي نبيواألج املحيل املال رأس مع الرشا

 كبار إنّ . ليونالدو واملُقرضون الغربية احلكومات هبا تنادي التي احلّرة السوق القتصاديات اإلخالص

 تويل هلم ُيفِرد دنيني،امل عىل الظاهر وتفوقهم اإلدارية مهاراهتم بأن يؤمنون فتئوا  ما املسلحة القوات ضباط

 إىل يشري املاضية ّت الس السنوات سجّل  فإنّ  تقدم، ملا وخالًفا أنه إال. والتحديث االقتصادي النمو قيادة

يد ستكون حةاملرّج  النتيجة أن  تكاليف وتنامي ،اخلاص القطاع عىل معاكسة وتأثريات األسواق اختالل تزا

يد حوتفتُّ  ،( كبري حدّ  إىل مسترتة هذه تزال ما وإنّ ) عموماً  االقتصاد يف الضائعة الفرص  العسكر لشهية متزا

 .السياسات ووضع األرباح لتحقيق

 للدور ادح تعزيز إىل 2013 عام بعد أتيحت تيال االقتصادية الفرص وفرة أدت الراهن، الوقت يف

 أمهية األكثر يجةالنت إنّ . الريعية األنشطة زيادة عن فضاًل  االقتصادية، املداخل عىل بالقبض العسكري

يد املركزي الدور يف جتلت  يف اهلائلة طفرةال إلدارة العسكرية املؤسسة إىل السييس أسنده الذي املتزا

 لكن. واإلسكان مةالعا التحتية البنية تشييد عىل الرتكيز مع احلكومة، ّوهلامت التي الضخمة املرشوعات

 القتصاديةا والقطاعات األنشطة من واسعة جمموعة يف بقوة أيًضا توسعت قد كانت العسكرية اهليئات

 اهلواتف مثل مربحة قطاعات وغزو االسترياد، وسوق املحلية التموين نظم يف التدخل مثل األخرى،

 تتنازل أن رّجًحام ليس وإنه. والتعدين واملحاجر اإلعالمي، واإلنتاج والبث اإلنرتنت، وخدمة ولةاملحم

 األول الزخم مراست إذا حتى اكتسبتها، التي الوطيدة االقتصادية أقدامها مواطئ عن العسكرية املؤسسة

 أقل يف تاماًل،اح ألكثروا. باخلمود 2013 عام بعد ما العمالقة اإلنشائية املرشوعات عنه تفتقت الذي

 قامت التي اّصةاخل االقتصادية املصالح ذات املناطق عىل قبضتها العسكرية املؤسسة تعزز أن هو تقدير،

 .األعم االقتصاد يف والتفتيت املجتزأ  البناء من سُيصاعد ما بإنشائها،
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 وختفيض أعىل دخل توليد عرب ذلك أكان الفعالية، زيادة عن العسكر يبحث الرسمية، الناحية من

 ويف. واإلهدار ادالفس عن النامجة اخلسائر من احلد طريق عن أو والدقة، الكفاءة حتسني خالل من الكلفة

 يف 2015 عام هناية نذم اإلدارية الرقابة وهيئة العسكرية اهليئات بني اجلديد التنسيق ساهم لربام الواقع،

 دون ربام ولكن كومة،احل لصالح تديرها أو هبا تقوم التي ةالعام باألشغال يتعلق ما يف األهداف هذه حتقيق

 يف الكبرية ملشاريعا منها تتشكل التي الصغرية للعقود األوسع احليّز يف والرتّبح املحسوبية من تقلل أن

يد عدد إناطة فإن ذلك، إىل. األحيان من الكثري  أخرى عسكرية توهيئا الدفاع بوزارة املهامت من متزا

يد للتكامل ارتكاز نقطة ةبمثاب صارت  أيًضا أثار كنهل. العسكري االقتصاد من خمتلفة أجزاء بني املتزا

 عىل التنافس داداشت إىل فيه أدى الذي الوقت يف اخلاص، القطاع مع املبارش التنافس من متنامية خماوف

ئها املتباينة العسكرية املصالح مجاعات بني التحالفات وإعادة الريع  واإلدارات األمنية ةجهزاأل يف ونظرا

 بقية إنامء أو تاجيةاإلن زيادة دون من راسًخا العسكري االقتصاد أصبح بالتايل،. اخلاص والقطاع احلكومية

 .االقتصاد

 

 واالفرتاس والربح السياسة

 مدى حتىو املتسارع العسكري االقتصادي النشاط وتبعات دوافع تقييامت تباينت ،2013 عام منذ

 الصحافينْي  عن فضاًل  املجد، أبو زينب السياسية العلوم يف اخلبرية ترى املثال، سبيل ىلع. النشاط ذاك

 يف. والفرص املوارد عىل منسق قبض أنه يبدو ما وراء مهيمناً  افرتاسيًّا هدًفا الصياد، وأسامة حسني حممد

يز الفتاح عبد املحلل يقول املقابل،  نفوذها تخداماس" دجمر من أكثر تفعل العسكرية املؤسسة إن برا

يد السيايس يا املكاسب من املزيد جلني املتزا  إىل تسعى ملؤسسةا أن املحلل يرى إذ ،"االقتصادية واملزا

 خطط" يف ثافةبك االستثامر خالل من الراهن السيايس الوضع وتوطيد السييس إدارة عىل الرشعية إضفاء

يز ويضيف(". سيئ بشكل اغةمص اخلطط هذه كانت مهام) الوطنية االقتصادي االنتعاش  يدفع ما نأ برا

 الدخل، متوسطة املجموعات واسرتضاء األجنبية األموال رؤوس اجتذاب إىل احلاجة هو األمور هذه

 .السييس إىل بالنسبة سياسية أمهية ذات دائرة وهي
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. منطق من بأكثر مدفوعة تبدو العسكري االقتصاد يف التطورات إنّ  إذ الصحة، من النظر وجهتا ختلو ال

 تفّس ية،الدول واألسواق األجنبية للحكومات إدارته مصداقية إظهار يف الشاملة الرئيس رغبة إن

 أيًضا، مهامًّ  دًفاه العمل وفرص النمو توليد ويعدّ . للعيان البارزة الضخمة املشاريع إطالق يف استعجاله

 الغذاء مدع خفض آثار من تخفيفلل الرئيسية واخلدمات السلع يف األسعار ارتفاع مجاح كبح وكذلك

 السييس اندفاع يفّّس  ما وهو املال، رأس يتطلب كله هذا لكن. املحدود الدخل ذات الفئات عىل والطاقة

 العام قطاعنيال من الكثري يسود الذي الفساد احتواء خالل من مّدخرات وحتقيق اإليرادات زيادة إىل

 ازدواجيةو التنافس بسبب إما العسكري، االقتصاد" تسخني" عن املتناقضة النتيجة وأسفرت. واخلاص

 يف التنافس مواحتدا الريع عن البحث ازدياد بسبب وإما العسكرية، اهليئات قبل من املبذولة اجلهود

 التي رصللف منها استجابة الرسمية، غري الضباط شبكات فيها بام اخلاصة، املصالح مجاعات صفوف

 .احلكومة ومتوهلا الدولة تقودها التي املبادرات عىل الرتكيز يوفرها

 الطليعة تكون أن قادرة وحدها املسلحة القوات أن مفاده واضًحا منطًقا العلنية السييس ترصحيات تقدم

 املؤسسات حرتاما إىل تفتقر" زائفة دولة" بأنه برصاحة وصفه ما لدعم عليها يعتمد وهو. اجلهد هذا يف

 األشغال يمتقد عن األخرى املدنية واهليئات ووزاراهتا لحكومةل الواضح العجز ولتعويض والقانون،

 إىل استناًدا نهإ إذ: التصور هلذا موضوعي أساس ويوجد هذا،. معقولة بتكلفة احليوية العامة واخلدمات

 2011 عامي بني النصف بمقدار املرصية للدولة" األساسية القدرات" انخفضت فقد املصادر، أحد

 هبا تبطةمر أخرى جهة أو عسكرية هيئة يف السييس يثق أن بمجرد أنه الواضح من ذلك، إىل. 2014و

 ترشين فيف. العادية صالحيتها تتجاوز إضافية مهام تقدم لكي عليها يعتمد فإنه املهمة، إلنجاز

 يشالعر ميناء تطويرِ  يف للمشاركة السويس، قناة هليئة تعليامته أصدر املثال، سبيل عىل 2018 نوفمرب/الثاين

 .الدلتا إىل أسوان من النيل لنهر املالحة قناة طول كامل وتطهريِ  سيناء شامل يف

 عىل متناقضة ونتائج ديناميات يولد أنّه إال االتساق، ببعض يتمتع اجلامع املنطق هذا أن مع ولكن،

 الريعية تعجيل إىل أدت اجلديدة التجارية واملخططات العمالقة املرشوعات أنّ  وأمهها. أدنى مستويات

ء عن بعيداً  الشحيح املال رأس سحب بسبب وذلك التنافسية،  زيادة من بدالً  االقتصاد، من أخرى أجزا

 بني ما يف االصطفافات إعادة يف الظاهرة العمليات من ذلك استنتاج يمكن. مرص يف العامة املالية املوارد

 أجهزة يف ممثلة) أخرى مصالح عاتمجا أو اخلاصة الرشكات وبني حمددة فاعلة عسكرية اقتصادية جهات
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 أبعدوا حديًثا متكينهم تم الذين العسكريني املتنافسني أن كام(. والربملان اإلعالم ووسائل الداخيل األمن

 من آخرين متقاعدين حمل حّلوا  أو سابًقا املفضلني األعامل رجال من الرشكاء وأزاحوا  السابقني، املنافسني

 الذي الشامل النهج تنفذ التي األدنى باملستويات الفاعلة اجلهات أما. عينةم قطاعات يف املسلحة القوات

 الفرص لتغتنم احلال، بطبيعة دينامية بطريقة ذلك مع تكيّفت فقد العسكرية، واملؤسسة السييس يتبعه

 وهو ضده، االنقالب منع وظيفة أيًضا منافستهم ختدم قد السييس، نظر وجهة ومن. واالفرتاس للرتّبح

 .املسلحة القوات قيادات يف مستمر بتغيري ذلك تكمليس

 األخرى من واحدةال فتتغذى التآزر، من وليس النفعي التعايش من مستمدة املتنوعة املقاربات هذه إنّ 

 تشكل التي هي املقاربات هذه أن ويبدو. املّكونة عنارصه يتعدى اقتصادي جمموع يف التضافر من بدالً 

 تشري لتأكيد،با. البعض يعتقد كام بذلك تقوم اسرتاتيجية قيادة توجد فال ،العسكري االقتصاد وتوجه

 يف مثاًل، ،ينعكس ما وهو واهليئات، املسؤولني خمتلف بني مكثفة ومشاورات تنسيق وجود إىل األدلة

 ميةالرا  الدفاع زارةو جلهود يمكن وال. واالقتصادية البريوقراطية املهام عىل املسلحة القوات ضباط تناوب

 باستثامر القيادي وىاملست عىل التزام دون من حتصل أن العالية القيمة ذات االقتصادية القطاعات دخول إىل

ًدا أن حني يف لكن. التمكينية الترشيعات وتأمني العسكرية األموال  العسكري لإلنتاج ولةالد وزير مثل أفرا

ء ء دفاعال وزارة يف املالية اهليئة ورئيس العّصار، حممود اللوا  يف اهلندسية اهليئة ومدير ،نرص أمني حممد اللوا

ء املسلحة القوات  بنفوذ يتمتعون( 2019 مارس/آذار يف للنقل وزيًرا  تعيينه جرى الذي) الوزير كامل اللوا

 واهليئات الدفاع ؤويلمس من العديد بني من إهّنم بل. بمجمله العسكري االقتصاد ينسقون ال أهنم إالّ  بالغ،

 هذا ألن ولكن. اجلمهورية رئيس لتوجيهات تستجيب التي والشلل الضباط وشبكات ةالعسكري

 لالستجابات مجاليةاإل احلصيلة من يتشّكل فهو والوالء، لالتصال موازية خطوط يف جمتزأ  بناء ذو االقتصاد

 بل تناقضةامل ئجالنتا ويولد السياسات اتساق إىل ويفتقر األحيان، من الكثري يف واملتباينة املختلفة

 .والعكسية

 

 

 



216 
 

 الكبري االندفاع

مية لحملةل رمًزا  2014 عام يف الرئاسة السييس توىّل  أن منذ الضخمة املرشوعات توايل يعترَب   إىل الرا

 يونيو/زيرانح يف بقوله االستثامر حجم عن فكرة السييس أضفى. 2013 عام بعد ما نظام مصداقية إظهار

 رئيس رصح وقد مرصي؛ جنيه تريليون جتاوزت السابقتني السنتني يف" ةالقومي املشاريع" تكلفة إن 2016

 جنيه ليونتري 1,56 إىل ارتفع الرقم هذا أن 2018 ديسمرب/األول كانون يف مدبويل مصطفى الوزراء

 رصف ربسع دوالر مليار 87 حوايل) 2018و 2014 العامني بني مرشوًعا 8278 استكامل عىل أنفقت

 كبرية بزيادة نيوالعسكري املدنيني املسؤولني كبار قدمه الذي تفصياًل  األكثر شفالك يوحي(. 2018 عام

 اجلدول انظر) مبارك عهد من األخري بالعقد مقارنةً  العامة التحتية البنية يف السنوي االستثامر متوسط يف

 االستثامرات من كربألا اجلزء تستهلك مل الواقع، يف التحتية، البنية أن أيًضا تبني األرقام هذه ولكن(. 1

 كان ربام اإلسكان أن إىل يشري ما الفرتة، هذه يف سنويًّا جنيه مليار 312 حوايل متوسطها بلغ التي العامة

 الصدارة، مكان عىل االستعراضية العمالقة املشاريع استحوذت فقد ذلك، ومع. األسد حصة عىل حيوز

 .أسالفه من العديد مع السييس يتشاركها الذي" الرصح عقدة" عىل يدل ما

ًطا األكثر العمالق املرشوع إنّ   بالكامل ديدةج إدارية عاصمة لبناء السييس خطة هو بالعظمة إفرا

 طالقإ وإعادة السويس، قناة توسيع األخرى" الرصح" مشاريع وتشمل. العسكرية اهليئات تديرها

 نسبة ذلكك ُسميت) جديدة" ذكية" مدن ثالث وبناء زايد بن حممد الشيخ اجلديد العمراين املجتمع

 عىل تقليدية ةصحراوي مدن وأربع( الطاقة باستخدام كفاءهتا لتحسني الرقمية التكنولوجيا الستخدامها

ر بنفس متمسكة تظل السييس إدارة فإن األمثلة، هذه توضح وكام. األقل  1952 عام نذم سابقاهتا إرصا

 يقرتحها التي ديلةالب للمقاربات مقاِوم األسفل، إىل األعىل من تطويره يتم الدولة تقوده تنموي بنموذج

 خطط عن الغبار ارةاإلد هبا نفضت التي العجلة إن. الدولية والوكاالت املستقلون واخلرباء اخلاص القطاع

 إدارة كانت ططاخل هذه أن علاًم  الفت، بشكل االرتباط هذا ُتظهر بتنفيذها وقامت السويس قناة توسعة

 .مرتني األقل عىل جانًبا وضعتها قد مبارك الرئيس
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 الثانية السويس قناة

 عىل العمل الدفاع وزارة السييس كلف رئيسا، انتخابه من أشهر ثالثة بعد أي ،2014 أغسطس/آب يف

 الطول بنفس احلالية القناة وتوسيع السويس لقناة موازٍ  كيلومرًتا  37 بطول جانبي ممر إلنشاء مرشوع إدارة

 روج قد مَميش هابم الفريق البحرية لسالح السابق القائد وكان. باجتاهنْي  السفن مرورب للسامح تقريًبا

 املرشوع فادأ وقد. 2012 أغسطس/آب يف السويس قناة هليئة رئيًسا أصبح أن منذ بشدة القناة لتوسيع

لة، اخلاصة والرشكات الدفاع وزارة  طلِب  سببوب. سةملتب كانت الوطني لالقتصاد فائدته أنّ  مع املفضَّ

 وزارة اضطرت إلنجازها، املقدرة الثالث السنوات من بدالً  واحد عام غضون يف املرشوع إكامل السييس

 أمريكي، دوالر يارْي مل عىل تزيد بتكلفة باحلفر للقيام األجنبية الرشكات من ائتالفنْي  توظيف إىل الدفاع

 .دوالر اراتملي 8,5 لتصبح دوالر، اتمليار 4 البالغة للمرشوع املبدئية التكلفة بمضاعفة ساهم ما

 كان بأكملها ةالتكلف فإن بانتظام، املواطنني يذّكرون العسكريون والقادة السييس كان وكام ولكن،

 غضون يف مرصي جنيه مليار 64 بقيمة حكومية سندات بيع جرى: املرصية املصادر من سيتم تأمينها

. مكلف أمر لطريقةا هيذه القومي الشعور استغالل أنّ  بنيت ولكن. مشرتٍ  مليون 1,1 حلوايل فقط، أسبوعني

 إىل بورالع رسوم من أرباحها ستضاعف السويس قناة أن افرتاض عىل التوسيع مرشوع إطالق جرى إذ

 لتنازيلا االجتاه بسبب الواقع يف انخفضت الرسوم هذه ولكن ،2023 عام بحلول دوالر مليار 13,5

 البنوك من ضتاقرت التي القناة، هيئة أما. أرخص بديلة طرق وتوافر يةالعامل التجارة يف األجل طويل

 املالية سؤوليةامل حتملت فقد التفريعة، حفر نففات تغطية أجل من دوالر مليار 1,4 جمموعه ما املرصية

ئد قيمة جنيه مليارات 7,7 مبلغ فتكّبدت الدولة، خزينة من بدالً   اهليئة ختلفت. عليها تبةاملرت السنوية الفوا

 لسداد دوالر مليون 600 ودفع التدخل املالية وزارة اضطر ما ،2017 عام هناية منذ ديوهنا تسديد عن

 الديون من دوالر مليون 300 سداد أمر القناة هليئة تاركة ،2019 مارس /آذار يف املتأخرة القروض

 أبرز االستثامر عىل العائدات غياب أن ذلك من واألهم. مرص يف عاملة أجنبية بنوك بحق عليها املرتاكمة

 كان والتي البنوك، يف املودع املحيل املال رأس من جنيه مليار 32 حوايل امتص قد القناة توسيع أنّ  حقيقة

 .االقتصاد من أخرى قطاعات يف استثامرها املمكن من
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 عىل تعاُقدال جرى فلقد. اإلدارة رسوم من الدفاع وزارة أرباح من السويس قناة مرشوع زاد ذلك، مع

 هلا كانت أو ةالوزار مع سابًقا عمل قد منها الكثري كان مرصية رشكة 112 مع العمل من األكرب اجلزء

" صامت" رشيك الدفاع وزارة أن ُيعتقد التي" مرص اهلندسة، دار" رشكة مثل أخرى، عسكرية صالت

 مواقع إىل تقرونيف حتى أو اريالتج السجل يف يظهرون فال متاًما، معروف غري كان املقاولني بعض. فيها

 بأهنم يوحي ما احلفر، لبأعام للقيام الالزمة السابقة والتجربة الثقيلة اآلالت امتالك عن ناهيك إلكرتونية،

 لقواتا ضباط بعض قبل من ربام الدفاع، وزارة بمعرفة تأسيسها تم واجهة رشكات يشّكلون كانوا 

 كسب جردمل وذلك الصياد، وأسامة حسني حممد الصحافيان املحققان يّدعي كام أقارهبم، أو املسلحة

 نأ رّصح مَميش، السويس، قناة هيئة رئيس وكان. بيعها إعادة من االستفادة أو املربحة الفرعية العقود

فقة متت الذي سيعالتو بعقد فاز قد قوله حد عىل" حمايدة فرنسية رشكة" اختارته املقاولني من ائتالًفا  املوا

 العمل دعقو منحت الدفاع وزارة أن حقيقة حجب هذا لكن الدويل، البنك خرباء قبل من رشوطه عىل

 .املبارش باألمر ذلك بعد

 

 "مرص يف األهم االقتصادي املرشوع"

 ألف 76 تبلغ مساحة لتحويل أوسع خطة من األوىل املرحلة سوى القناة توسيع يكن مل ذلك، إىل

 السويسو بورسعيد مدن ذلك يف بام القناة حدود عىل حمافظات ثالث تشمل - مربع كيلومرت

 كرر االقرتاح هذا نأ املفارقات ومن. والنقل الوجستية واخلدمات للصناعة دويل حمور إىل -واإلسامعيلية

 أنّ  بام مفاجئ غري تطور وهو ،(الثالث الفصل يف مناقشتها متت التي) القناة ملنطقة ُمريس إدارة خمطط

 التخطيط استؤنف وقد. 2002 عام يف وضعه جرى الذي نفسه التصّور من ْينمستمدّ  كانا االقرتاحني

 مَميش بات إذ ،2013 يوليو/متوز يف السلطة عىل العسكري االستيالء أعقاب يف مبارشة املنطقة لتنمية

 ةاهلندسي اهليئة أتبد الرؤية، هلذه انعكاس ويف". مالحي ممر أهنا عىل عالوة كربى صناعية قلعة" يعتربها

 بني ربطي واجلنوب الشامل بني رسيع طريق عىل 2015 أغسطس/آب يف العمل املسلحة للقوات التابعة

 .جنيه لياراتم 4 تبلغ تقديرية بتكلفة االقصادية السويس قناة ملنطقة االقتصادية التنمية حمور طول
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 امتثل وقد ،2015 فمربنو/الثاين ترشين يف اجلديد العمالق املرشوع من التالية املرحلة السييس أطلق

 يف مريس إدارة ىلع فرضتها قد الدفاع وزارة كانت التي التطوير خلطة أخرى مرة بدّقة املرحلة هذه خمطط

 تصور حيث لقناة،ل الشاميل الطرف يف سعيد بور رشق الواقعة املنطقة عىل املرشوع فركز. 2013 مايو/أيار

ا ميناءً   عن فضاًل  سكنية، وحدة آالف وعرشة لوجستية خدمات وجممع صناعية ومنطقة جديًدا، بحريًّ

 ولوجستيًّا اصناعيًّ  حموًرا املنطقة تتحول أن املتوّخى كان. السويس قناة حتت وإنفاق أسامك مزرعة

 أن سلامن فأرش آنذاك االستثامر وزير وتوقع الدولية، االستثامرات من دوالر مليار 40 نحو يستقطب

 مميش ادعى ،2018 ديسمرب/األول كانون وبحلول. املرصي االقتصاد ثلث فاملطا هناية يف املحور يمثل

 االستثامر خريطة عىل عبقري موقع" بأنه مفتخًرا  وصفه ما يف 2015 عام منذ دوالر مليار 30 استثامر تمّ  أنه

 تكون قد. )الصني مرأسه وعىل أجانب مستثمرين من جاء قد املبلغ من املئة يف 75 نسبته ما وأن ،"العاملي

 توريد هلا تتيح إذ نية،الصي الرشكات جيذب ما األمريكية املتحدة والواليات مرص بني احلّرة التجارة اتفاقية

 " (.مرص يف عُصن" وسم حتت األمريكية املتحدة الواليات إىل" املؤهلة الصناعية املناطق" من سلعها

 ما غالًبا واالستثامرات، للمشاريع املالية قيمةبال املتعلقة الرسمية الترصحيات فإن دائامً، احلال هو وكام

 قام مميش، فاخرت عىل فحسب أشهر سبعة ميضّ  بعد إذ. اإلنتاج أو الفعيل واإلنفاق العقد قيمة بني ختلط

 أجل من السويس اةقن هليئة التابعة السبع الرشكات إدارة جمالس رؤساء عىل بالضغط مدبويل الوزراء رئيس

 الضخمة اخلطط أن تبنّي  قد وكان." جديدة أعباء الدولة أو اهليئة موازنة حتميل وعدم أرباح، حتقيق"

 املسلحة تالقوا  وضباط الوزراء من العديد اهُتم ،2011 عام ففي. مشكالت واجهت للمنطقة السابقة

 شاريعللم فادح دارةإ بسوء النقل، وزارة يف البحرية اإلدارة ترأسا اثنان منهم مبارك، عهد يف املتقاعدين

 جنيه ليارم 1,75 بلغت تراكمية خسائر عن أسفر ما سعيد، بور يف 2001 عام يف بدأت التي السابقة

 حمور تطوير وعمرش من األوىل للمرحلة التحتية البنية تكاليف وتقّدر هذا،(. دوالر مليون 295) مرصي

 تستمر أن ضاملفرت ومن دوالر، مليار 15 بنحو ،2030 عام يف تنتهي أن املقرر السويس، قناة تنمية

 مرشوع فإن دوالر، مليار 60و 50 بني ما إىل التكلفة تصل أن توقُّع ومع. 2050 عام حتى الثانية املرحلة

 .أوسع اقنط عىل جوفاء جديدة خمططات يوّلد قد 2015 عام يف إطالقه جرى الذي العمالق سعيد بور

 ويف. املخاطر هذه من التخفيف إىل أسايس إداري بدور الدفاع وزارة تكليف يؤدي أن املفرتض من

 الرقابة هيئة إىل تعليامت إصدار خالل من األمام إىل خطوة السييس خطا ،2015 نوفمرب/الثاين ترشين
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 من الدفاع لوزارة التابعة العسكرية الفنية والكلية املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة مع لتتعاون اإلدارية

قبة اإلدارية العقبات وإزالة العطاءات عىل واملوافقة للمرشوعات عيةاملرج الرشوط مراجعة أجل  ومرا

 312 من مكونة جلنة أن 2017 مايو/أيار يف اإلدارية الرقابة هيئة رئيس عرفان حممد اللواء أعلن. النفقات

 ميةقو" مشاريع 1705 استعرضت قد اإلدارية الرقابة هيئة من ضابًطا 221و املسلحة القوات من مهندًسا

ء وذكر. السابقة عرش اخلمسة األشهر يف تنفيذها جرى جنيه مليار 285 بتكلفة" وعمالقة  أن الحًقا اللوا

 اإلدارية، الرقابة هيئة من 332و املسلحة القوات من 468 منهم عضو، 800 إىل نمت قد املشرتكة اللجنة

 أمهية وتكمن كام. 2018 يناير/الثاين كانون بحلول مرشوًعا 2542 راجعت فرعية جلنة 198 إىل مقسمني

ء قال ،2012 عام ففي. اإلدارية الرقابة هيئة موظفي من متثلها التي النسبة يف األرقام هذه  عمر حممد اللوا

 وبعد. 1500 إىل بحاجة كانت ولكنها ضابًطا 420 تضم كانت إهنا عندها، اهليئة رئيس كان الذي هيبه

نية لديه إن قال عام،  .430 عندها بلغت الفعلية القوة أن مع موظف، 800 إىل للوصول ميزا

 يساعد أن شأنه من فإن ،نجاحه ثبت ما فإذا. كبرًيا  حتواًل  يشّكل أن اهليئتني بني التعاون هذا وسع يف كان

 نطاق نم احلد مع احلجم، اقتصاديات وحتقيق الضخم العمل بحجم االضطالع عىل العسكرية اهليئات

 حد عىل اخلاص، عالقطا من واملقاولني الضباط أيدي عىل التام والفساد ألسعارا يف والتالعب االستغالل

ء  عىل بالتأثري ةاإلداري واإلجراءات املرجعية الرشوط عىل الرتكيز يؤدي أن املرجح غري من لكنه. سوا

 فإن ذلك، عم. العمل ورشات مهنديس أو مديري ِقَبل من الفساد أغلب حيصل حيث امليدان، يف التنفيذ

 تزال ال" التنموية ةلللمنطق االسرتاتيجي" واملوقع املبارش، باألمر ومنحها العقود، عىل املستمر التعتيم

 التطوير مرشوع يف العامة العالقات مسؤويل أحد كان. كاملة شبه إستنسابية سلطة الدفاع وزارة لدى ترتك

 ولكن اإلطالق، عىل ملرشوعا يف تشارك سوف املسلحة القوات أنّ  ،2013 أغسطس/آب يف أنكر، قد

 وظّلت. املنطقة يف العمل عقود منح يف كعامل" القومي األمن" بحجة أشهر بضعة بعد مميش تذّرع

 .املسلحة القوات تنفذها التي املشاريع عقود تتلّقى املفضلة الرشكات

ر تبني  قد كانت تيوال السويس، لقناة االقتصادية للمنطقة العامة اهليئة خالل من املخاطر استمرا

 البداية، يف اهليئة بقيادة خمتص، مدين وهو درويش، أمحد قام. الشاملة التنمية خطة إدارة أجل من ُأنشئت

 منطقة رشكات لبعض الصادرة والرتاخيص العقود بإهناء اهتامه بعد 2017 أبريل/نيسان يف عزله جرى ثم

 نائبه، إىل الرجوع دون من املسلحة، القوات ديمتقاع من كبري عدد فيها ويعمل يرأسها التي العديدة القناة
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بة ال) درويش القادر عبد اللواء  قناة هليئة رئيًسا بقي فيام ذلك بعد اهليئة رئاسة مميش توىل(. بينهام قرا

 الدفاع وزارة عن ممثاًل  يضم السويس لقناة االقتصادية املنطقة هيئة إدارة جملس كان كام. السويس

 املسلحة للقوات اهلندسية اهليئة رئيس وأضيف ،(السويس وحمافظ بورسعيد افظحم) متقاعدين وضابطنْي 

 اهليئات عىل الرسمية غري قبضتها خالل من الدفاع وزارة تأثري وُيستكمل. 2018 ديسمرب/األول كانون يف

ء أيًضا يرأسها التي األمحر البحر موانئ هيئة مثل املنطقة، يف العاملة األصغر احلكومية  .متقاعد يبحر لوا

 قناة منطقة يف ديةاالقتصا حصتها مريس اقرتاح هدد أن منذ اقتصادياً  انقالًبا الدفاع وزارة حققت لقد

 ُمريس، اقرتحها قد نكا التي اجلديدة التنمية هيئة الظالل يف تقبع أن من من وبداًل . 2013 عام يف السويس

 الفعيل اسلطاهن بتمديد املنطقة، يف الدفاع لوزارة ةالرئيسي االقتصادية األداة وهي السويس، قناة هيئة قامت

 هذا. البالد يف أمهية ثراألك االقتصادي النمو منطقة يف املتصلة العامة األشغال مجيع وعىل التنمية جممل عىل

 ألن مرص، يف ةالطاق قطاع من كبري حيز عىل الواقع، األمر بحكم الدفاع، وزارة قبضة إحكام إىل يضيف

 كبري حدّ  إىل تعززتو. عربه متر أو السويس قناة حمور يف تقع التحتية وبنيتها والغاز النفط ردموا  غالبية

 وحتى. 2017 عام هناية يف" ظهر" الضخم البحري الغاز حقل يف اإلنتاج بدء بفضل املحتملة املكاسب

 من قدر بأقل قةالالعم املخططات هذه خمتلف من كجزء املنفذة العامة األشغال مجيع من االنتهاء تم لو

 .مقبلة عقود دىم عىل املرشوع إدارة رسوم من دخل حتصيل الدفاع لوزارة تضمن فإهنا اهلدر، أو الفساد

 

 اجلديدة اإلدارية العاصمة ملعان

 إعالمية تغطيةب حظي والذي الشيخ رشم يف املنعقد املرصية، االقتصادية التنمية مؤمتر يف حديثه يف

 وصفه ما إطالق عن مدبويل مصطفى آنذاك، اإلسكان وزير أعلن ،2015 مارس/آذار يف واسعة

 مدينة" اعتبارهب املرشوع تقديم جرى. القاهرة رشق جديدة إدارية عاصمة بناء وهو ،"عمالًقا مرشوًعا"

 َيعد كام ،"املستقبلية التقنيات مع للتكيف قابلة كوهنا عن فضاًل  املستدامة، اليوم تقنيات من ستستفيد ذكية

 اإلداري زاجلها كامل" بنقل والسامح نسمة، ماليني خلمسة سكنية وحدة مليون 1,1 بتوفري ملرشوعا

 االكتظاظو االزدحام وختفيف القاهرة، من األجنبية والسفارات( الوزارات بعض باستثناء" )للدولة

 .املقبلة سنة األربعني مدى عىل القديمة العاصمة يف السكاين
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 األمريكية نيويورك يبمدينت تقارن بأهنا تفاخر التي اجلديدة، العاصمة أن مدبويل اّدعى ذلك، عىل عالوة

كة جتاري تمويلب البناء سيتم حيث ،"واحًدا مّلياًم " املرصية الدولة تكّلف لن اإلسبانية، وبرشلونة  بالرشا

 5 ختصيص ىلإ تقريًبا الفور عىل احلكومة اضطرت ذلك، ومع. األجانب واملستثمرين اخلاص القطاع مع

 يف يفإضا جنيه مليار اقرتاض إىل واضطرت ،(دوالًرا مليون 639) للمرشوع مرصي جنيه مليارات

 بمبلغ البداية يف اإلسكان وزير حددها فقد: كبري بشكل اإلمجالية التكلفة تقديرات تقلبت. سبتمرب/أيلول

 املقاولة للرشكة ذيالتنفي الرئيس ،العّبار حممد أن حني يف سنوات، سبع إىل مخس مدى عىل دوالر مليار 45

 عندها يعادل كان ام) دوالر مليار 90و 80 بني يراوح ما إىل التقديرات ضاعف املشاِركة، الرئيسة اخلاصة

. عاماً  عرش ثنيا من ألكثر املتوقع الزمني اجلدول سلامن أرشف االستثامر وزير ومدد ،(جنيه مليار 500

 ،2019 مارس /آذار بحلول جنيه مليار 140 للعاصمة اجلديدة التحتية بنيةال عىل الفعيل اإلنفاق بلغ ولقد

 .للمرشوع الرسمي للمتحدث وفًقا

 بسبب زئيًّاج املرشوع، من مبكر وقت يف املواعيد عن والتأخر الكلفة تقديرات يف التقلبات جاءت

ر . 2018 عام يةبنها أي ،عامني غضون يف اجلديدة العاصمة من األوىل املرحلة إكامل عىل السييس إرصا

 طويل دخل عىل حصوهلا يضمن ما املرشوع، إلدارة املسلحة القوات اختياره عىل أخرى مرة اإلحلاح أثّر

كات اإلدارية، الرسوم من األجل  لتعزيز ئاًل ها جديًدا ونطاًقا الكربى، األجنبية الرشكات مع ورشا

 يتم الذين يناءس جنوب من العشائر زعامء هؤالء بني ومن. املفضلني الباطن من املقاولني مع العالقات

 القوات اهب تقوم التي املستمرة التمرد مكافحة محلة بسبب السياحة من دخلهم فقدان عن تعويضهم

 .احلكومة أيدوا أن بعد املسلحة،

 عالم، حسن العرب املقاولون مثل واخلاص العام القطاعني من معروفة رشكات أيًضا انخرطت وقد

 وراء. والتعمري للتشييد القابضة والرشكة ،"برتوِجت"و ،"هيلز بامل"و مصطفى، طلعت وجمموعة

ليس،  عليها الضغط جرى لكن العاصمة، يف االستثامر الكربى اخلاصة الرشكات من العديد رفض الكوا

 علَّقةامل البالغة السياسية لألمهية العقاريون واملقاولون املضاربون استجاب ذلك، مع. بذلك للقيام بشدة

 سابًقا جذابة مناطق يف استثامراهتم فيه قللوا  الذي الوقت يف إليها، التوجه خالل من اجلديدة العاصمة عىل
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 احلالية العاصمة بني الواسعة الدفاع وزارة ألمالك السوقية القيمة يف حاد ارتفاع إىل أّدى ما القاهرة، حول

 العاصمة مرشوع إلدارة إنشاؤها جرى التي لةاملظ الرشكة حصلت نفسه، الوقت يف. األمحر والبحر

 التي القاهرة يف احلكومية املباين ملكية عىل( منها املائة يف 51 الدفاع وزارة متلك والتي) اجلديدة اإلدارية

 من مركزية أنحاء يف مرغوبة عقارات منحها ما األخرى، واهليئات الوزارات نقل بعد إخالؤها سيتم

 .القديمة العاصمة

 األعامل رجل سابًقا شغله موقًعا تشغل أصبحت الدفاع وزارة أنّ  اجلديدة اإلدارية العاصمة ُتظهر

 التابعة العرب اولوناملق رشكة بإدارة له ُيسمح كان حيث والسادات، نارص عهد يف عثامن أمحد عثامن الكبري

ا طوياًل  اعقدً  باملثل لنفسها الدفاع وزارة فضمتت. خاصة شبه رشكة وكأهنا العام للقطاع  رسوم جلني جدًّ

 هلا يسمح ما جلديدة،ا العمالقة باملرشوعات مسبقة معرفة لدهيا أن كام واملتابعة، الصيانة وعقود اإلدارة

 يف العمل لبدء سبفح مستعدة الدفاع وزارة تكن مل وبالتايل،. لذلك وفًقا واستثامراهتا أنشطتها بتوجيه

فق بمجرد اجلديدة اإلدارية العاصمة  ولقد بل ،2015 يونيو/حزيران منتصف يف اخلطة عىل السييس ةموا

 .ذلك قبل الطرق شبكة بناء يف فعليًّا بدأت

 نوفمرب/الثاين ترشين 29 ففي. جديدة عسكرية اقتصادية جهة ظهور األخرى املهمة التطورات ومن

 اتالقو أرايض مرشوعات جهاز صالحيات يعدل الذي 446 الرئايس املرسوم السييس أصدر ،2015

 تعد مل يالت العقارات بيع إلدارة( 1981 عام يف رئايس مرسوم بموجب إنشاؤه جرى الذي) املسلحة

 تنمية"و ريالتجا النشاط يف باملشاركة للجهاز الترصيح حينها جرى فقد. املسلحة القوات تستخدمها

 املال سرأ مع ركةباملشا أو بمفرده سواء صورها، بكافة رشكات تأسيس ذلك سبيل يف وله موارده،

 جهاز كّلفي 57 رقم رئايس بقرار 2016 فرباير/شباط 8 يف ذلك السييس استتبع". األجنبي أو الوطني

نية املجتمعات وهليئة املسلحة القوات أرايض مرشوعات  خلدمةا مرشوعات وجهاز اجلديدة العمرا

 اإلدارية عاصمةال تطوير الحًقاو والبناء بالتخطيط للقيام حمدودة عامة مسامهة رشكة بتشكيل الوطنية

 .زايد بن حممد الشيخ ومدينة

نية للتنمية اإلدارية العاصمة رشكة إنشاء بالفعل جرى  بشأن 1997 لعام 8 رقم القانون بموجب العمرا

 اإلعفاءات عرض عرب مرص إىل األجانب املستثمرين جلذب ُصّمم كان الذي االستثامر وحوافز ضامنات
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 التأمني لرسوم احلكومي والدعم املخفضة الطاقة أسعار مثل الرضيبية غري واحلوافز واجلمركية الرضيبية

نية املجتمعات وهيئة الدفاع وزارة تشاركت. للعاملة االجتامعي  العاصمة رشكة مال رأس اجلديدة العمرا

نية للتنمية اإلدارية  العاصمة رشكة باسم املتحدث أنّ  مع جنيه، مليارات 6 بقيمة التشغيل بدء عند العمرا

 204 ضّختا قد اإلسكان ووزارة الدفاع وزارة أن 2018 مايو/أيار يف كشف احلسيني خالد اللواء اإلدارية

 51 بنسبة الدفاع لوزارة تاركة املرشوع، يف( الوقت ذلك يف دوالر مليار 11,4 حوايل أي) جنيه مليارات

نية املجتمعات وهيئة امللكية من املئة يف . املئة يف 49 بنسبة( اسمياً  اإلسكان وزارة متّثل) اجلديدة العمرا

نية املجتمعات وهيئة مقاعد مخسة الدفاع وزارة شغلت  املكون الرشكة إدارة جملس يف ثالثة اجلديدة العمرا

 عابدين زكي أمحد اللواء لكن البداية، يف تنفيذي، غري رئيس منصب مدين   توىلَّ  ،. عضًوا  عرش ثالثة من

 ذلك، إىل. 2017أغسطس/آب يف كاملة تنفيذية بصالحيات مكانه حل املسلحة لقواتا من املتقاعد

 اخلدمة مرشوعات جهاز إىل القاهرة حول فّداًنا 16645 جمموعه ما 57 رقم الرئايس املرسوم خصص

 .املرشوع يف األسهم من اجلهاز حصة األرض قيمة تشّكل بحيث اإلدارية، العاصمة بناء أجل من الوطنية

نية، للتنمية اإلدارية العاصمة رشكة إنشاء أظهر وكام  أرايض باستخدام دفاعال لوزارة السامح فإن العمرا

 هذه وضع قد 57 رقم الرئايس املرسوم أنَّ  يعني املشرتكة، املشاريع يف املال رأس من كحصة الدولة

 باستخدام أصاًل  تتحكم عالدفا وزارة فكانت. مسبوقة غري بدرجة العسكرية السيطرة حتت فعليًّا األرايض

رً  به اجلمهور تذّكر كانت الذي األمر وهو القائمة، القوانني بموجب الدولة أرايض ًرا، امرا  ما مثل وتكرا

 املشاريع تارس حتت املرصية األرايض عىل ستستحوذ األجنبية الرشكات أن من املخاوف هتدئة عند فعلت

 وضع بعد يتم مل هأن بالذكر واجلدير. أخرى وأماكن لسويسا لقناة االقتصادية التنمية حمور يف املشرتكة

 األرض ستخداما عىل القدرة لكن واملدنيني، العسكريني املستثمرين بني العالقات لتنظيم قانوين إطار

ء اخلاص، القطاع رشكاء عىل دائمة ضغط ورقة العسكرية اهليئات أعطت جتارية كحصة  حمليني انوا ك سوا

 الرشكاء ألن خالفات، حدوث حالة يف املدنية املحاكم إىل اللجوء من احلد ذلك ويشمل. أجانب أم

 عىل نفسها يةالقضائ السلطة تنطبق أن املفرتض ومن. العسكرية املحاكم لقضاء فقط خيضعون العسكريني

 أجل من 2015 ايوم/أيار يف املدين للطريان فتحهام تم اللتني اجلويتني القاهرة وغرب القطامية قاعديت

 .الدويل القاهرة مطار من املرور حركة فائض واستقبال اجلديدة اإلدارية العاصمة خدمة
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 للعامل الصحراوية واملدن لألثرياء،" الذكية" الطوباوية املدن

 األخرى الثالث يةالذك املدن عىل أيًضا األنامط هذه تنطبق اجلديدة، اإلدارية العاصمة إىل باإلضافة

 يف الكربى رشوعاتامل وإدارة اهلندسية اهليئة ِقبل من 2019 عام أوائل يف نشاءاإل قيد أيًضا كانت التي

 عىل" الذكية" يةتسم تدل. اجلديدة واإلسكندرية اجلديدة، والعلمني الدولية، اجلاللة: املسلحة القوات

 اآلن تركيز مع ية،الصحراو املدن من األوىل الثالثة لألجيال املتسلسلة اإلخفاقات بعد جديد تسويقي هنج

يا فاخرة ومرافق مساكن تقدم راقية حرضية مشاريع عىل  مناظر أو اطئالش عىل واجهات مثل طبيعية ومزا

 أيًضا ذلك عكسي متوقع، هو وكام. العليا املتوسطة الطبقة من ومستثمرين زبائن جذب إىل هتدف مرتفعة

ء املعلومات، لتكنولوجيا املركزي الدور  من التمكني يف أو دةاجلدي املدن يف حتيةالت البنية إدارة يف سوا

قبة  إدارة صممتها صلةمنف" ذكية مدينة" اجلديدة اإلدارية العاصمة ستشمل املثال، سبيل عىل. سكاهنا مرا

قبةمر للرشطة ستتيح والتي الداخلية، وزارة لصالح الدفاع وزارة يف املعلومات تكنولوجيا  .العاصمة بقية ا

 الساحل ناطقم حتويل" هو اجلديدة واإلسكندرية اجلديدة العلمني من كل هدف فإن ملدبويل، ووفًقا

 نيللعلم وخُيطط ".العام طوال فقط اثنني أو شهر ملدة تعمل مصايف كوهنا من بداًل  سكنية ملدن الشاميل

 اهليئة ومتق اهلدف، هذا ولتحقيق. صيفية عاصمة تصبح وألن نسمة، ماليني أربعة استيعاب اجلديدة

 لتمييزها" القومية قالطر" اسم رسميًّا عليها يطلق) إضافية رئيسة طرق ببناء املسلحة القوات يف يةاهلندس

 وزارة اركتش حيث والضبعة، العلمني يف الشاميل بالساحل القاهرة تربط وهي ،(الطرق من غريها عن

 تلّقى اجلديدة لعلمنيا مرشوع أن بالذكر واجلدير. النووية مرص حمطة مرشوع حول مدينة بناء يف الدفاع

 إىل ُدفع) األلغام ةإلزال ومتوياًل ( هابيتات) البرشية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج من فنية مساعدة

 .األورويب واالحتاد اإلنامئي املتحدة األمم برنامج من( الدفاع وزارة

 الصناعة جلذب ةمصمم أخرى" مليونية" مدينة هي اجلديدة بورسعيد رشق مدينة فإن املقابل، يف

 املنصورة مدينة إنّ . الشباب من ريادية مشاريع وأصحاب ماهرين وعامل مكاتب وموظفي واخلدمات

نية املجتمعات هيئة تعمل التي اجلديدة  أخرى مرة تعكس النيل، دلتا عىل إنشائها عىل أيًضا اجلديدة العمرا

 بكاملها مدن أو حارات ختصيص يتم إذ ،العسكريني احلكوميني للبريوقراطيني اخلاص اإلجتامعي املنظور

 ديب، يف التي كتلك نخيل سعفة طراز عىل اصطناعية بحرية بواجهة التباهي إن. حمددة اجتامعية لطبقات
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 الذكية املدن يف السكن بمقدورها ليس التي التحديد وجه عىل الوسطى الطبقة عائالت جذب غايته

 الستيعاب رامية املحدود، الدخل ذات السكانية للمجموعات االجتامعي اإلسكان إىل باإلضافة الفاخرة،

 .نسمة ونصف مليون

 منطقة قلب يف قعت التي املدينة، هذه تقديم ويتم. الوظائف هذه كل بني الدولية اجلاللة مدينة جتمع

 واخلدمية وميةاحلك واملرافق املنشآت كل شاملة متكاملة مدينة" أهنا عىل صاعدة، خاصة عسكرية مصالح

 ستفتخر ،"الطبقات كل تناسب املستويات متعددة سكنية مناطق إنشاء جار وكذلك. . .  كاملستشفيات

 املنطقة حتتوي. ضخم سياحي وبمجمع أوملبية، وبقرية اهلل، عبد امللك بجامعة املطاف هناية يف املدينة

 برزت التي خنةالس وعني اجلديدة اإلدارية العاصمة بني رابًطا وتشكل رخام، وحماجر مناجم عىل أيًضا

 واملجمعات العميق البحري امليناء حيث املتعددة، العسكرية للمصالح أساسية كركيزة 1998 عام منذ

 اخلدمة اتمرشوع جلهاز التابعة األسامك استزراع وأحواض الصناعية، واملنطقة واملطار، السياحية

 وادي" انبج إىل كبري، خمطط من جزء أهنا عىل الصناعية املنطقة توَصف ذلك، عىل عالوة. الوطنية

 اهليئة تبدأ ،2015 عام أواخر ويف. مبارشة عمل فرصة مليون لتوليد اإلسامعيلية، يف" تكنولوجي

 الّسيع الطريق يوازي يقيأفر - مرصي رسيع طريق بأنه وصفته ما ببناء أيًضا املسلحة القوات يف اهلندسية

 الوصل رقط جانب إىل السخنة، وعني جاللة عرب وسيمر ان،السود مع احلدود إىل بورسعيد من احلايل

 .كيلومرت آالف ثالثة جمموعه بام اجلانبية، والطرق

نية يف املئة يف 100 بنسبة زيادة عىل احلكومة وافقت اإلنشاءات، يف اهلائلة الطفرة هلذه حتسًبا  هيئة ميزا

نية املجتمعات  مليارات 3,68) مرصي جنيه مليار 28 إىل لتصل ،2015فرباير/شباط يف اجلديدة العمرا

 فقط، جنيه مليون 500 مبلغ الفقرية األحياء تنمية صندوق ختصيص جرى صارخ، تناقض ويف(. دوالر

نية املجتمعات وهيئة املسلحة القوات أعلنت. اجلديدة املدن حصة من املئة يف 2 من أقل أو  اجلديدة العمرا

 وجتاهلة املنطقة يف التنمية توليد هو معلن هبدف سيناء، لشام يف جديدة مدن أربع لبناء التخطيط عن

 عىل اجلديدة اإلسامعيلية مدينة بناء يف العمل بدأ كام. امللحقة واملدن الصحراوية للمدن السيئ السجل

 متكاملة سكنية مدينة" بأهنا لالستعالمات العامة اهليئة وصفتها التي السويس لقناة الرشقية الضفة

 أهداف أحد حتقيق"و السويس لقناة االقتصادي التطوير ممر يف العاملة القوى إسكان إىل فهتد" اخلدمات

 ".سيناء بتعمري القومي األمن
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 جزًءا بوضوح كحيرّ  املغلقة السكنية واملجّمعات العليا املتوسطة للطبقة اإلسكان توفري هدف ولكن

 يف املسلحة للقوات والفنادق النوادي إدارة هافتتحت الذي واملجّمع. اجلديد العمراين التطوير من كبرًيا 

 خرةفا ومطاعم لليخوت مرسى شمل والذي ،2017 فرباير/شباط يف اإلسكندرية يف الدفاع وزارة

يد االستثامر عىل مثاالً  يشّكل القباطنة، لتدريب ومدرسة  ذلك إىل ويضاف. لفاخرةا الرتفيه مشاريع يف املتزا

 لغاية تركيزه صّب  والذي املتنقل،" مرص عقارات" معرض خالل من الذكية املدن ملساكن التسويق يتم أنه

 الذي حلقيقيا اجلمهور جمدًدا يكشف ولندن، وديب ظبي أبو يف املرصيني املغرتبني جمموعة عىل اآلن

 موعةجم رشكة أقامتها قد كانت إعالم رشكة وهي املعرض، بتنظيم تواصل رشكة وقامت. تستهدفه

 قد لسييسا وكان. احلربية املخابرات لصالح واجهة رشكات عدة عىل استحوذت لتيا الدولية فالكون

 املرصيون يقدم بأن خاص بشكل أمله عن 2014 عام يف للرئاسة األوىل االنتخابية محلته خالل رّصح

 خريطة" امللّقب العمالق خمططه تكلفة هي دوالر مليار 140 أصل من دوالر مليار 120 املغرتبون

 ".املرصي االقتصاد يف هائلة قفزة" إلحالل" املستقبل

يد االنخراط يؤكد  دوليني رشكاء مع ىاملستو رفيعة التعليمية املشاريع يف الدفاع وزارة هليئات املتزا

 رئيس قال ،2018 يناير/الثاين كانون ففي. الطبقي الصعود لتحقيق املسلحة القوات ضباط كبار سعي

ء املسلحة، اتالقو يف الكربى املرشوعات إدارة  جامعات" ست ءبنا عىل ترشف إهنا اخلويل، عصام اللوا

 يف جديدة تجامعا أربع توّفر سوف اإلدارة أن وأضاف. اجلديدة اإلدارية العاصمة يف جديدة" دولية

 اليابانية مرص امعةوج الدولية، اجلاللة مدينة يف واجلاللة سيناء، جنوب يف سلامن امللك وهي أخرى مناطق

 مدينة يف لعلميةا النهضة ملدينة القومي مرص ومرشوع ،(اإلسكندرية) العرب برج يف والتكنولوجيا للعلوم

 .أخرى جامعات تسع يف مرافق عن فضاًل  أكتوبر، 6

 َيظهر مرص يف املعوملة اجلديدة الوسطى الطبقة من جزًءا وعي عن نفسهم يضعون العسكر كون إن

 باملنهاج يوصف ما تدّرس والتي الدفاع وزارة بنتها التي السالم، مدينة يف الدولية بدر مدرسة يف أيًضا جليا

 ضباطه أطفال التحاق مؤّكد شبه بشكل يدعم الذي الثالث، اجليش املدرسة هذه عىل ُيرشف. األمريكي

 جنيه ألف 40و 20 بني تراوح التي السنوية الرسوم حتّمل عىل أخرى بطريقة ذلك لوال لدهيم يكن مل الذين

 تعترب خلفيات من املتقدمني الستبعاد االجتامعي التدقيق إجراءات مع الطبقي التحيز هذا يتامشى. يمرص
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 باسم ُتعرف متييزية ممارسة وهي ،(الرشطة أو والقضائية) العسكرية األكاديميات دخول من متدنية

 .املجاالت مجيع يف اآلن وُتستخدم مبارك عهد يف ظهرت" اهليئة كشف"

نية تمعاتاملج هيئة صالحية تعديل يف املرغوبة التجارية العقارات إنشاء عىل يزالرتك وانعكس  العمرا

 والقرى املدن ضمن التخطيط إعادة مناطق يف" جديدة جمتمعات" بناء لتشمل 2018 عام أوائل يف اجلديدة

 القاهرة وسط يللنا هنر عىل الوّراق جزيرة البارزة، األمثلة ومن. الصحراوية األرايض يف وليس القائمة،

نية املجتمعات هيئة سلطة حتت ُوضعت التي  إنشاء دفهب 2018ديسمرب/األول كانون يف اجلديدة العمرا

 األقل، عىل 2001 عام منذ ُأريس الذي إياه النهج هذا ويتبع. خيوت ومرسى الشاهقة املباين من راٍق  حي

 والتي لدفاع،ا وزارة إىل( القاهرة سطتتو التي اجلزر إحدى وهي) القرصاية جزيرة مبارك أهدى عندما

 انقالب إثر نوةع السكان إخالء حاولت وثم ،2007 عام يف سياحياً  تطويرها عىل باملصادقة بدورها قامت

 كمثلث قاهرة،ال يف األخرى الفاخرة العمراين التطوير عمليات يف احلال هو وكام. 2013 يوليو /متوز

 البالغ لوّراقا سكان تبليغ جرى العاملة، الطبقة سكان من ألًفا 41 السابق يف يضم كان الذي ماسبريو

 .الصحراوية املدن يف بديل سكن عىل احلصول يمكنهم أنه نسمة ألف تسعني عددهم

 يعد مل اجتامعية طبقة تستهدف أهنا بام فارغة، بقيت اجلديدة الفاخرة ألبراج أن إىل املروية األدلة تشري

 يف وفرة كثرهاوأ األصول أهم أحد خالل من اإليرادات لتوليد الدافع إن. لالستثامر املال رأس لدهيا

 االقتصادية الفاعلة تاجلها بني التنافس يثري هو فيام حتى عكسية، بنتائج أتى أنه يثبت األرض، أي الدولة،

 نِشط شجيعوت وبدعم واحلكومة، السييس لكن. العقارية املشاريع يف أكثر االستثامر عىل واملدنية العسكرية

 وفق 2016 عام نذم جديدة وبلدة مدينة عرشة سبع إقامة قرّروا أو أقاموا  قد العسكرية، املؤسسة قبل من

نية املجمعات سكان أن من الرغم عىل التقديرات، أحد  3،8 الـ نسبتهم تتعدى ال القائمة اجلديدة العمرا

 .مرص يف السنوي السكاين النمو جممل من املئة يف

 

 االجتامعي واإلحسان لعسكريةا األبوية

 خمتلف يف وانتشارها واتساعها، شموهلا" بسبب اجلديدة املدن هذه عىل احلكومية اإلعالم وسائل أثنت

 أهّنا لالستعالمات العامة اهليئة به قامت اجلديدة للمشاريع متحمس مسح   وأضاف". الوطن أرجاء
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 بمفهومها االجتامعية العدالة قواعد وإرساء االقتصادي، التوازن حتقيق يف بأخرى أو بصورة" ستسهم

 من سلسلة امتداد عىل السكان توزيع إعادة" عن فضاًل  ،"والفقر البطالة نسبة تقليص ثم ومن الشامل

 ".حوهلام وما الشاميل والساحل سيناء ويف اجلمهورية، مناطق كافة يف اجلديدة املدن

 مثلث يف السابقني السكان حالة يف كام دود،املح الدخل ذات السكانية اجلامعات فإن ذلك، ومع

 املجتمعات هيئة هاتشيد التي الصحراوية املدن إىل باالنتقال يقوموا  مل فإهنم الوّراق، وجزيرة ماسبريو

نية  يف العامة دماتباخل موصولة غري املستوى متدنية مساكن إىل بل العسكرية، واهليئات اجلديدة العمرا

 املناطق يعمج فإن سيمز، ديفيد احلرضي، التطوير بشؤون املختص أشار وكام. القاهرة من أخرى أنحاء

 ما اجلديدة، البلدات يف أو نائية مناطق يف تقع إليها، الصغرية الصناعات النتقال ختصيصها تم التي تقريًبا

 ةالصناعي السياسات وهيَّمش فيها، العاملني أو املالكني عىل سواء للمواصالت باهظة تكلفة يفرض

 .واإلنتاج التوظيف لتعزيز أكثر الناجعة البديلة

 جتامعياال لإلسكان اجلغرايف التوزيع ختصيص نحو الفوقية املقاربات هذه فشل تتجاهل وكأهنا

 أهّنا 2018 ايرين/الثاين كانون يف املسلحة القوات يف الكربى املرشوعات إدارة أعلنت العمل، وأماكن

 لريفيةا للمجتمعات اجتامعية سكنية وحدة ألف 424 أجل من شآتمن لبناء مرشوًعا 124 عىل تعمل

 مدبويل قّدر. سالسوي قناة وغرب رشق اجلامعات خلرجيي األقل عىل" نموذجيتني قريتني" وعىل والبدوية،

 بحلول مرصي يهجن مليار 150 بقيمة سيناء يف العمالقة املرشوعات يف هلا املخطط االستثامرات إمجايل

نية املجتمعات هيئة قدمتها التي املشاريع جانب إىل ،2017 عام أواخر  340532 بناءل اجلديدة العمرا

 مليار 37 بتكلفة جديدة مدينة 22 يف( املحدود الدخل ذوي للسكان شقق" )اجتامعية سكنية وحدة"

 اللواء اإلدارية، الرقابة هيئة رئيس زعم فقد: واضًحا األهداف هذه لتحقيق الزمني اجلدول يكن مل. جنيه

 81 إىل 2014 معا قبل سنويًّا سكنية وحدة ألف 48 من ارتفع اإلمجايل التسليم معدل بأن عرفان، حممد

 مشاريع لكن. األقل عىل سنوات عرش ملدة تكتمل أن املرجح غري فمن وبالتايل ،2017 عام يف وحدة ألف

 تأخريات واجهت أن املؤكد من نكا وبالتايل بالفعل، جارية مشاريع إىل مضافةً  كانت األحدث اإلسكان

 .بالغة
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 التطوير جتاه معا منظور من مستمد جزءً  يأيت أنه إال االجتامعي، اإلسكان لبناء حاجة بوجود شك ال

 من املئة يف 5 أنَّ  إذ: الصعب واالقتصادي االجتامعي الواقع يف ُيذكر تغيري أي إحداث يف خفق احلرضي

 يف الزراعية، رايضاأل من املئة يف 57 نسبته ما يملكون كانوا  العليا الطبقات يف هم ممن األرايض، مالكي

. 2015 عام يف زراعيةال األرايض من املئة يف 1 من أقّل  السفىل الطبقات يف هم ممن املئة يف 43 يمتلك حني

 عارتف قد مدقع فقر يف يعيشون الذين املرصيني عدد فإن باالعتبار، املستصلحة املناطق تؤخذ حني وحتى

 نحو العسكري وجهالت إن. املئة يف 25،8 األمية نسبة وبلغت كام ،2019 العام بحلول املئة يف 32،5 إىل

 من جلياً  يبدو امك السييس، إدارة ميزت التي األبوية التزعة أيًضا يعكس واالقتصادي االجتامعي التطوير

 2014 يونيو/حزيران يف الدفاع وزارة وضعت فقد. له التابع" مرص حتيا" صندوق يف العسكري االنخراط

 خلدمةا مرشوعات جهاز أموال من( آنذاك دوالر مليون 141 يعادل ما أي) مرصي جنيه مليار مبلغ

 4،7 ـمبلغب انطلق بأنه الحق وقت يف الصندوق يف كبري مسؤول كشف فيام. الصندوق ترصف يف الوطنية

 .العسكرية املؤسسة من تلّقاه قد كان جنيه مليارات

 ،"مرص احتي" صندوق من مدعومة مشاريع يف تساهم انفكت ما العسكرية واملؤسسة احلني ذلك منذ

 مرصي جنيه مليار قيمةب منحة تقديمه عرب العسكرية، املشايف يف للعيون والعالج الوقاية توفري حالة يف كام

 القوات كانأر يسرئ قّدم أيضًا، التوجه هذا عكست أخرى حالة ويف". احلياة نور" اخلريية للجمعية

 للسكان صدقة ثابةبم غذائية رزمة ألف 600 ،2019 يناير/الثاين كانون يف احلريب اإلنتاج ووزير املسلحة

 كام. سيناء وجنوب شامل يف املسلحة للقوات اهلندسية اهليئة إنشاء قيد يقع" تنمويًّا جمتمًعا" 18 يف املزمعني

 اخلريية اجلمعية ساعدةبم هبا التربع سيتم والتي الكهربائية واتباألد وجتهيزها اجلديدة البيوت تأثيث سيتم

 الكامن ألسايسا اهلدف أنّ  إال. إقامتها عىل السييس حّث  عدة مجعيات بني من واحدة وهي ؛"اخلري مرص"

 عرضت حني جلياً  ظهر كام السيايس، االستقرار وعدم االجتامعي االحتجاج عرقلة هو التوجه هذا خلف

 أسعار يف اداحل االرتفاع عقب وذلك متلكها، التي الركاب حافالت يف األسعار ختفيض لحةاملس القوات

 بخسة أسعارب غذائية عبوة ماليني 8بـ األسواق زودت حني األمر وكذلك. 2014 يوليو/متوز يف الوقود

 .2016 نوفمرب/الثاين ترشين يف املئة يف 48 بنسبة املرصي اجلنيه قيمة انخفاض إثر
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 التحتية البنية صعيد عىل التآزر

 ما اجلديدة، للمدن واخلدمات التحتية البنية مرافق بناء يف كبري بشكل حتاًم  منخرطة العسكرية اهليئات

: جديدة تمطارا ثالثة ذلك شمل وقد. ملحوظ بشكل االقتصادي نشاطها وجمال نطاق توسيع إىل يؤّدي

 أكتوبر 6 مدينتْي  خيدم الذي الدويل وسفنكس اجلديدة، اإلدارية العاصمة خيدم الذي الدويل العاصمة مطار

 ُيزعم الذي سيناء يف فةاجلفجا بري يف الدويل املّليز ومطار هبام، املحيطة واملحافظات زايد بن حممد والشيخ

ا مسافر مليون 1,7 طاقة لديه أن  باعتباره املليز عن حةاملسل القوات يف اهلندسية اهليئة أعلنت وقد. سنويًّ

 الرخام اجرحم وإىل الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز التابع الرئيس اإلسمنت مصنع إىل الوصول نحيّس 

 نقطة" خدم سيناء يف 6 الّسيع الطريق عىل عملها أن اهليئة اّدعت كام. والصيد الزراعة ومناطق املحلية

 يف نيةالوط مةاخلد مرشوعات جلهاز التابع اإلسمنت مصنع عن فضاًل  التكنولوجي للنشاط" ساخنة

 ماليني 7 ىلإ ليصل املقبلة، الفرتة خالل فيه اخلاص اإلنتاج حجم يتضاعف أن" ُيفرتض الذي العريش

 ".السوق يف األسعار خفض ودعم االحتكارات لتخفيف سنويًّا، طن

 وهو سيناء، يف حةاملسل القوات قبل من بناؤمها جيري مطارين من واحًدا املّليز مطار كان الواقع، يف

 بدأت قد أخرى حكومية وهيئات ووزارات الدفاع وزارة فكانت. اخلاص االقتصادي فنائها بمثابة

 إلقامة احاقرت عىل بناءً  ،2015 ديسمرب/األول كانون أواخر يف سدر رأس يف مطار إلنشاء بالتخطيط

 إعادة - يللتشغا - البناء أساس عىل اخلاص القطاع من ومستثمرين املسلحة القوات بني مشرتك مرشوع

 حمافظ: املطار ملرشوع ًداتأيي العسكريون املتقاعدون احتشد وكاملعتاد،. عاًما سبعني ملدة امتياز مع امللكية،

 إدارة ديرم ومساعد سدر، رأس مدينة ورئيس املحافظة، ملجلس املساعد العام واألمني سيناء، جنوب

 لضلوعا عىل األهم الدليل ولكن. حةاملسل القوات لواءات من مجيًعا وهم سيناء، جنوب مشاريع

 الرشوط صدرأ الذي هو عسكر أسامة الفريق اإلرهاب، ملكافحة القناة قوات رشق قائد أن هو العسكري

 .املطار لعقد املرجعية

 العامة لألشغال الكبري باالندفاع متأثًرا  آخر مهامًّ  جزًءا الصحي والرصف للمياه التحتية البنية تشّكل

 أوائل بحلول املئة يف 50 إىل تصل بنسبة الطاقة زيادة احلكومة التزمت فقد. العسكرية هليئاتا تديرها التي

ء يرأسها التي الصحي والرصف الرشب ملياه القومية للهيئة القيادي الدور ومنحت 2018 عام  متقاعد لوا
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 املقررة التكاليف اوزوجت بالتأخري سابًقا اشتهرت" اهليئة هذه وكانت. 2011 عام منذ املسلحة القوات من

 اّدعت ،2016 عام منتصف يف ولكن". نسبيًّا فاعلة غري وكانت حمدودة، وشفافية اجلودة متدين وتسليم

 جديدة ملشاريع األورويب واالحتاد الدويل البنك من قروض شكل يف دوالر مليار حوايل عىل احلصول

 اجلديدة، اإلدارية للعاصمة التحتية البنية تطوير فيها بام أخرى، رئيسة توكيالت ذلك بعد جاءت. خمططة

نية وارتفعت  8.87) دوالر مليون 999 إىل 2016-2015 العام يف دوالر مليون 562 من اهليئة ميزا

 .التايل العام يف( مرصي جنيه مليارات

 رتأشا ما فبحسب. ومبارش ملحوظ بشكل املشاريع هذه من كذلك العسكرية املؤسسة استفادت

 كبريتني مستهلكتني انُتَعدّ  احلريب واإلنتاج الدفاع وزاريت فإن ،2011 عام يف أجريت استشارية دراسة إليه

 الستخدامها سواء الصحي، الرصف ومياه املياه معاجلة حمطات وتشغيل بناء يف بنشاط وتعمالن للمياه

 عام منذ اإلنشاءات يف ةاهلائل الزيادة مع كبري بشكل دورمها وازداد. املدين للقطاع عام كمقاول أو اخلاص

 مياه لنقل فاقواألن القنوات لبناء بمرشوعات املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة اضطلعت وقد. 2013

 فدان ألف 100 وإىل الرشقية الضفة عىل املزارع وإىل وتفريعتها، السويس قناة حتت الرشب ومياه الري

 اقصةً من اهليئة وطرحت. سيناء يف فدان فأل 420 مساحته تبلغ الذي األرايض استصالح خمطط من

 عىل ببنائها تقوم التي الدولية اجلاللة ملدينة اليوم يف مكعب مرت ألف 150 ستوفر التي املياه حتلية ملحطات

 تعهدت امك. دوالر مليون 500 قدرها إمجالية بتكلفة السويس، خليج فوق مرت 1200 إىل 700 ارتفاع

 اخلدمة وعاتمرش جلهاز التابعة اجلديدة الضخمة لألسامك االستزراع ضأحوا  تزويد عىل العمل اهليئة

 .ستتطلبها التي العذبة املياه من هائل بكمّ  سيناء شامل يف الوطنية

 يف األمحر البحر ميناء يتوسط الذي العمالق املجّمع هو التآزر عىل األبرز املثال إنّ  القول يمكن أنه إال

 1999 عام أواسط يف إطالقه تم الذي امليناء إن. السابقني العقدين مدى عىل تكّون والذي السخنة، العني

 خاصة بملكية نوعه من األول هو ،2002 عام منذ يعمل والذي عاماً  25 ملدة احلكومة من ممنوح بامتياز

 وزارة أنجزت ،2004 عام ويف(. القبيل هذا من فحسب اثنني ميناءين أحد يزال وما) مرص يف خالصة

 ثكنات عليها تقوم كانت أراضٍ  بتأجري وبارشت السخنة بالعني القاهرة يربط حديًثا رسيًعا طريًقا الدفاع

 نقطة املنطقة الدفاع وزارة جعلت. السياحي املجال يف ملتعهدين املسلحة للقوات تابعة أخرى ومنشآت

 منذ الوسطى الطبقة ليةلع املخصصة واملساكن والسياحة والتجارة والصناعة التحتية البنية جماالت تقاطع
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كات األجنبية لالستثامرات جاذب ملغناطيس حولتها كام. 2013 عام  كام. واخلاصة احلكومية وللرشا

 األرايض استصالح مشاريع عىل عالوة القاهرة، جانب إىل اجلديدة، اإلدارية العاصمة العميق امليناء وخيدم

 اجلديد، الوادي مثل الداخلية املحافظات يف العسكرية اهليئات تديرها أو متلكها التي والتعدين، والزراعة

 التعدين جمّمع بني مماثل تآزر ثّمة. احلكومة من املمولة الّسيعة بالطرق أيًضا اهليئات تلك أوصلتها والتي

 الذي الوطنية اخلدمة مرشوعات وجهاز كبري، بشكل توسيعه عىل العمل اآلن يتم والذي طرطور، أبو

 املرصية املسامهة الرشكة يف األسهم من املئة يف 20 ويملك السخنة عني يف فوسفاتلل نرص مصنع يملك

 التجاري الوكيل لتكون 2018 أكتوبر/األول ترشين يف أقيمت والتي والسامد، الفوسفات لتسويق

 .مرص يف الفوسفات منتجي لكافة احلرصي

 يف الصّلة تذا واخلدمات صناعاتال وتركيز بجمع احلكومة تبنته الذي التوّجه السخنة العني تعكس

فية تكتالت  التكتل إقامة يف منخرطة الدفاع وزارة كانت. القيمة صايف وزيادة بينها التآزر لتحسني جغرا

 التي) صيانةو إنتاج منشأة وأقامت القاهرة مركز من اجللود مدابغ بنقل فقامت الروبيكي، يف األول

 (.احلريب اإلنتاج وزارة تبنيها أن ُيفرتض

 يوجد التي االقتصادية والقطاعات التحتية البنية لقطاع رئيس كعصب تتطور السخنة العني باتت

 املدخل من كيلومرت ألف لنحو املمتد األمحر البحر ساحل طول عىل فيها مصالح العسكرية للمؤسسة

 املسلحة قواتال متقاعدي أن إذاً  املستغرب من ليس. السودان مع احلدود ولغاية السويس لقناة اجلنويب

 ُقرب إن. والتنمية املوانئ هيئات مثل املنطقة، يف الصلة ذات احلكومية واهليئات املحافظات كافة يرتأسون

 وصوالً  املوانئ، كل عرب واخلدمات بالشحن يربطها االقتصادية السويس جنوب منطقة من السخنة العني

 مرافق هذه وتتضمن. الشاميل سيناء لساح عىل والعريش السويس قناة شامل أقىص يف سعيد بور حتى

 عقود ُأبرمت لوحده 2018 عام ويف ومشتقاهتام، الطبيعي والغاز البرتول وتصدير وختزين وإنتاج استقبال

 النافتا، لتكسري العامل يف األكرب املنشأة يكون أن له ُيتوخى ما إقامة مقابل دوالر مليارات 10،9 بقيمة

 املوانئ توسيع يف األثناء هذه يف العسكرية اهليئات تستثمر كام. وكياموياتالبرت التحرير بمجّمع واملدعوة

 ستتيح والتي الغرض لذلك بتأجريها الدفاع وزارة قامت أراضٍ  عىل بعضها سفاجا، يف كام اجلنوبية،

 تم حكومي خمطط من جزًءا تعدّ  وغريها التنموية املشاريع هذه إنّ . اجلديد الوادي يف مشاريع من التصدير

 للهيئات آخر مركزي اهتامم حمطّ  وهو مرص، جنوب يف" الذهبي املثلث" بخصوص 2016 عام يف تبنيه
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 البحر ساحل عىل األخرى االقتصادية والسياحية التعدينية مصاحلها زيادة إىل ترمي التي العسكرية،

 .األمحر

 مدينة انفكت امف. السييس ةإلدار والسياسية االجتامعية التحالفات ومنطقتها السخنة العني تعكس كام

 السخنة، العني يف االعلي الوسطى الطبقة ومساكن ملنتجعات عسكرية بإدارة كامتداد تتطور الدولية اجلاللة

 قام 2019 أغسطس/آب ويف. واالستخراجية التحويلية الصناعات يف الكبرية االستثامرات جانب إىل

 ومعها لدفاع،ا وزارة إىل سياحية كوجهة املعروفة ةالغردق نواحي يف تقع فدان ألف 75 بتحويل السييس

 للغوص ةالسياحي الرحالت منظمي قبل من تستخدم األمحر البحر يف جزيرة 47 عىل بالسيطرة تفويض

 التحالف أيًضا سدجت السخنة العني". عسكرية أمهية ذات اسرتاتيجية مناطق أهنا" عن معلناً  ،"السفاري"و

 يف املئة يف 90 نسبةب امليناء يف حصة العاملية ديب موانئ هيئة اكتسبت حيث دة،املتح العربية اإلمارات مع

 .للبرتوكيامويات التحرير جممع يف إمارايت مال رأس استثامر وتم كام ،2008 عام

 

 "الندامة العجلة يف"

 املموًس  اشعورً  منح قد العمالقة املشاريع تنفيذ أجل من العسكرية للهيئات السييس استخدام إن

 إدارة بدأت ثال،امل سبيل عىل. متسارعة زمنية جداول وفق للتسليم متكررة بوعود مدعوًما كان باإلحلاح

 يناير/الثاين ونكان يف اجلديدة اإلسامعيلية مدينة بتصميم املسلحة للقوات التابعة الكربى املرشوعات

 يف السييس وعد فيام ،2016 عام هناية بحلول شخص ألف 314 تضم مدينة تسليم هبدف 2014

 احتامالت تضاءلت هدف وهو ،"سنتني من أقل" يف األرايض من فدان مليون باستصالح 2015 مايو/أيار

 التي وظائفال عدد عن فيها مبالغ ادعاءات الترصحيات هذه رافقت وقد. 2020 عام اقرتاب مع حتقيقه

 آخرْين ننيومليو دائم بشكل صشخ ألف 89 اجلديدة اإلسامعيلية توظف بأن كاالفرتاض توليدها، يمكن

 االنتهاء تم دةجدي دولية مطارات ثالثة" بأن التفاخر مثل قياسية، تسليم أوقات وعن مبارش، غري بشكل

 .األصيل التنفيذ جدول بحسب السنتني من بداًل  ،"العام يتجاوز مل قيايس زمن يف منها

 عىل. اخلربة إىل تفتقر وهيئات رشكات توظيف الدفاع وزارة عىل تعنّي  رسيعة، نتائج تقديم أجل ومن

 املساكن ببناء تقوم نفسها" برتوجيت" للدولة اململوكة البرتولية اخلدمات رشكة وجدت املثال، سبيل
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 الرشكة كانت. السويس قناة حتت أنفاق حفر وكذلك اجلديدة، بورسعيد رشق مدينة مرشوع يف والطرق

صة حجامً، أصغر رشكات مع الباطن من تعاقدت ولكنّها ،الصلة ذات واخلربة العامل نوعية إىل تفتقر  خمص 

 فعلت. عسكري بإرشاف لتبنيها منها، لكل الطرق من خمتلفة أطواالً  أو السكنية الوحدات من حصصاً 

 اخلاص القطاع رشكات من ثالثني وّظفت حيث نفسه، اليشء املسلحة القوات يف الكربى املشاريع إدارة

 .سيناء يف 6 رقم الّسيع الطريق من ا كيلومرتً  219 عىل للعمل

 أجل فمن: أيًضا فالتكالي رفع قد الّسيعة النتائج إلظهار السيايس احلافز ذا االندفاع فإنّ  ذلك، مع

 أعىل أجوًرا ملسلحةا القوات يف اهلندسية اهليئة قدمت مثاًل، اجلاللة، موقع إىل العامل من كاف عدد جذب

 لرشكاتا بعض إقناع طريق من األخرى التكاليف من بالتخفيف اداتالزي تعوض وكانت. املتوسط من

 عقود تأمني أمل عىل عليها، وافقوا  والتي السويس، قناة حتت اإلنفاق حفر مثل جماًنا، بالعمل بالقيام

 عىل السوق، من قلأ أسعاًرا تلقت أهنا املحتمل من فإنه الرشكات هلذه ُيدفع كان عندما وحتى. مستقبلية

 الدفاع زارةو أن إال. اخلسائر إمتصاص عىل ُأجربت قد الرشكات هذه وتكون األجانب، تعاقدينامل عكس

 سبيل فعىل. الغرضب يويف ذلك كان ما إذا الّسيع، التسليم تكاليف لتحمل استعداد عىل أيًضا نفسها كانت

 عملية لتّسيع" لكرتيكإ رالجن" األمريكية الرشكة بتمويل املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة قامت املثال،

 التمويل انتظار نم بداًل  الغربية ودمياط أسيوط يف الكهربائية الطاقة لتوليد توربينًا عرش اثني تركيب

 .احلكومي

 تقريًبا لعمالقةا املرشوعات كاّفة قبل من املائية مرص ملوارد االستثنائي السحب نجد الفظاعة وبنفس

 املائي الفقر عتبة تحت البلد إن حيث الشّح، من أصاًل  تعاين املوارد وهذه. العسكرية اهليئات تديرها التي

 اإلدارية لعاصمةا تستهلك أن املتوقع فمن ذلك، ومع. 2025 عام بحلول املطلقة املياه ندرة نحو ويّتجه

ا املياه من مكعب مرت مليون 500 من أكثر اجلديدة  حوايل لسحب اخلطط فإن ذلك، إىل. انتهائها عند سنويًّ

 االعتبارات نأ كيف أخرى مرة تعكس املجاورة امللحقة املدن من يوميًّا املياه من مكعب مرت ألف 200

 .املوارد وشّح  واخلسارة الربح حتليالت عىل تتفوق السياسية

 بسيطة هندسية بحلولٍ  التحديات ملختلف التصدي إىل العسكرية املؤسسة متيل احلالة، هذه ُتظهر كام

 اجلديدة املدن لتزويد البحر مياه حتلية يف االستثامر فإن: تفاقمها إىل تؤدي لعلها بل. الرئيسة شكلةامل حتل ال
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 األمحر، البحر عىل السخنة عني حول أو الشاميل املتوسط األبيض البحر شاطئ عىل العمالقة واملرشوعات

 إىل اجلوفية األحواض أو النيل هنر من املياه ضخ إىل بالنسبة وكذلك. مكثف بشكل الوقود يستهلك

 استصالح مشاريع إىل السويس قناة حتت األنفاق أو للبلد العابرة القنوات عرب أو املرتفعة التضاريس

 وزراعية صناعية فضالت الرصف مياه قنوات وحتمل كام. املياه إىل تتوق التي الزراعية واملشاريع األرايض

 جهاز لكن. السمكية مرص ثروة من كبري جزء موطن خ،الشي كفر مثل املصب مناطق عىل يؤّثر ما سامة،

 الغذائية اإلمدادات لزيادة سيناء شامل ويف هناك األسامك استزراع بّسعة يوّسع الوطنية اخلدمة مرشوعات

 القنوات إىل تعود التي النفايات وتوليد العذبة املياه عىل الطلب من كالً  يضّخم ما ،(أدناه املوضحة)

 ملستويات املحتمل االرتفاع بسبب للخطر عرضة األكثر هي مناطق يف املشاريع هذه كزوترت كام. والبحر

 .العاملي احلراري االحتباس بسبب البحر

 العسكرية، املشاريع ىلع املرتتبة البيئية اآلثار تقييم أو من التأكد عام بشكل يستحيل أنه القول نافل من

 جهاز مشاريع إنّ  ل،املثا سبيل فعىل. الكتامن طّي  هبا علقةاملت الفنية الوثائق أو الدراسات لبقاء وذلك

 غري أهنا عتقديُ  جوفية مياه عىل تعتمد العوينات رشق يف الكبرية الزراعية الوطنية اخلدمة مرشوعات

 الربلس، حريةب يف كبرية أسامك مزارع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أطلق نفسها، وباألمهية. متجددة

 الثقيلة عادنللم تركيز عىل 2008 عام يف حتتوي كانت النيل، لدلتا تابعة بحريات دةع من واحدة وهي

 لكادميوموا واملنغنيز والنحاس والزنك احلديد مثل عامليًا، به املسموح احلدّ  تتجاوز بمعدالت

 مكيةس مزارع إىل وحتويلها األرايض استصالح بسبب البحريات هذه مساحة وتقلصت كام. والرصاص

 الصناعية خلفاتامل من تعاين باتت فقد ذلك عىل وعالوة املائية، للنباتات املفرط النمو بسبب اوأيًض 

 البحريات صةحل إمجايل تقلص هذا كل وحمصلة والسيارات؛ القوارب وقود احرتاق عىل وعالوة والزراعية

 الدلتا، يف امللوحة اعارتف من حذرت قد احلكومة أن كام. املئة يف 12 إىل 40 من لألسامك القومي اإلنتاج من

 األسامك صائدم فإن ذلك ومع األرز، زراعة من باحلدّ  قامت فقد وعليه البالد، أرز غالبية ُيزرع حيث

 .العذبة املياة مستهلكي أكرب من تعدّ  الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز التابعة اجلديدة

 بتطبيق فعالً  تقوم األخرى العسكرية تواهليئا الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أن نظرياً  املحتمل من

 ما كل يف هبا يلتزمون أهنم( املدنيني من نظراؤهم ومعهم) يّدعون التي اإلجراءات وأفضل العاملية املعايري

 التقريرعىل هذا إعداد يف مراجعتها متت التي الكثرية الترصحيات من أي تأِت  مل ولكن. تقريباً  به يقومون
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 لزيادة االهتامم من األكرب القسط ختصيص يتم أنه إىل يشري مما بيئية، أمان ءاتإجرا  أو مبادرات أي ذكر

ر التصدي ُتدِرج مل العسكرية اهليئات أن كام. التكلفة من احلدّ  مقابل اإلنتاج  أولوياهتا ضمن البيئية لألرضا

 البالستيكية فاياتالن يف األكرب املساهم هي مرص أنَّ  بنّي  2019 يونيو/حزيران ففي املدين؛ املجال يف

 يف 42،5 نسبة عن مسؤولة فهي املتوسط، األبيض البحر حوض بلدان مجيع بني اإلدارة سوء عن النابعة

 هذا وكل إمجاالً؛ البالستيكية نفاياهتا تدفقات من املئة يف 93 إدارة تيسء طن ماليني 6،6 جممل من املئة

 جهاز مصانع فيها تنشط أخرى قطاعات بني نم احلرص ال املثال سبيل عىل واحد قطاع عىل للتدليل

 .األخرى العسكرية واملصانع الوطنية اخلدمة مرشوعات

 حوايل ترصيف مت فقد املرصي، الوزراء بمجلس القرار اختاذ ودعم املعلومات ملركز وفًقا بذلك، أسوة

ته النيل يف السنوية الصناعية النفايات جممل من املئة يف 80  ذلك، ومع. 2007 امع يف معاجلتها دون وقنوا

 إثر عىل ملةاملحت البيئية العواقب ضد املحليني السكان احتجاجات لقمع املسلحة القوات تدخلت فقد

 قاموا  حمتجون مُأعل حني يف ،2011 نوفمرب/الثاين ترشين يف دمياط يف( مدين) بيرتوكياموي مصنع توسيع

 تلك ألن ءيش أي فعل باإلمكان ليس أنه يوم،الف يف شهر بعد افُتتحت شبيهة مصانع ثالثة ضد بحملة

 .احلريب اإلنتاج لوزارة مملوكة كانت املصانع

 املشاريع أن 2018 عام يف نرشها دراسة يف أشار قد الغذائية السياسات لبحوث الدويل املعهد وكان

 طموحة ؤىر ذات النطاق، واسعة" كانت قد السابقة، العقود مدى عىل مرص يف ُأقيمت التي العمالقة

 تأثريها يكون ما اوغالبً . للغاية باهظة تكاليف وذات متعددة وأهداف( سياسية أبعاد هلا تكون ما عادةً )

نيةالع للمشاريع املستمر التوسع إن". سابقه إىل الوضع إعادة معها تتعّذر لدرجة كبرًيا   التي والصناعية مرا

 السوداء لرمالا مصانع مثل) الثقيلة املعادن الستخراج اجلديدة وملشاريعها العسكرية اهليئات تديرها

 مكتظة، وسكانية اعيةزر مناطق يف( أدناه إليها التطرق سيتم والتي الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز التابعة

قبة من تفلت اهليئات تلك لكون حتديداً  كبري، حدّ  إىل البيئية التكاليف يرفع أن شأنه من  والسيطرة املرا

 .املدنية باألهداف تتصل نشاطاهتا أن رغم اخلارجيتني،
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 املرشوعات عىل االسرتاتيجي التهافت

فيةج مناطق يف 2013 عام منذ املتوسع االقتصادي العسكري الدور من كبري جزء جتىّل  لقد  معترَبة غرا

 األمحر، حرالب ساحل وبقية وسيناء التنموي، وحمورها السويس قناة مثل طويل، زمن منذ اسرتاتيجية

 واملصلحة الرفاه إىل بالنسبة اسرتاتيجية قيمة ذات ُتعترب قطاعات يف كام احلدودية، املناطق من هاوغري

 كذلك ويعدها) نفسها العسكرية املؤسسة وُتعد. األرايض واستصالح االجتامعي اإلسكان مثل القومية،

 رأس توفري وعىل نطاقال هذا عىل القومية املشاريع قيادة عىل القادرة الوحيدة احلكومية املؤسسة( اآلخرون

 الفعيل سلطاهنا ةالعسكري املؤسسة استغلت لكن. املايل األحيان بعض ويف البرشي، السيام الالزم، املال

 املناطق هذه يف تقع التي اجلانبية األنشطة ومتابعة التجاري االستغالل لتكثيف االسرتاتيجية املناطق عىل

 أكانت الفاعلة، نيةاملد االقتصادية اجلهات العسكرية املؤسسة أزاحت ذلك، بكل قيامها ويف. عربها متر أو

 والتصنيع ملياته،وع للنقل التحتية والبنية السمكي اإلنتاج مثل قطاعات يف اخلاص، أو العام القطاع من

 .والواردات الزراعية والتجارة الغذائي

 

 نفعيًّا املناطق ترسيم

 االسرتاتيجي التقسيم عن النامجة التجارية املنفعة عن مبكًرا  اعرًض  السييس قّدم ،3 الفصل يف ذكر كام

 نوفمرب/الثاين ترشين يف عسكرية كمنطقة اجلنوبية احلدودية شالتني منطقة حتديد خالل من للمناطق

 كبري بشكل املناجم أنشطة تطوير من الوطنية اخلدمة مرشوعات وجهاز الدفاع وزارة مّكن ما ،2014

 عرب املنفعة أخرى مرة السييس عزز وقد(. الذهب عن التنقيب ذلك يف بام) املحاجر يف ااهتامماهت وتنمية

 ذات اسرتاتيجية مناطق" أهنا عىل قوميًّا طريًقا 21 حدد الذي 2016 لعام 233 الرئايس املرسوم إصدار

 مرشوع مثل العسكري، االقتصادي النشاط مناطَق  يربط كان الطرق هذه بعض". عسكرية أمهية

 ربط العديد ولكن. اجلديد بورسعيد رشق تطوير ومنطقة اجلديد الوادي يف الفرافرة يف األرايض ستصالحا

 الشيخ رشم إىل بورسعيد من) سيناء يف الرئيسة والركاب الشحن وحمطات مرغوبة سياحية منتجعات

ء ،(وطابا ونويبع  يف) األمحر البحر - القاهرة وحمور ،(الغربية الصحراء وواحات سيوة) الغربية والصحرا

 املرور، حوادث مع وتتعامل الّسيعة، الطرق هذه يف بدوريات املسلحة القوات تقوم(. السخنة عني
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 الصحة وزارة وكيل كشف ،2017 مايو/أيار يف. العسكرية املحاكم إىل قضايا وحتيل الغرامات، وتفرض

ء املالية، للشؤون  عىل طوارئ مراكز بإنشاء املسلحة القوات إىل عهد قد السييس أن عن الشاهد، سيد اللوا

 .الّسيعة الطرق

 القومية لطرقا جانبي عىل كيلومرتين عمق عىل تقع التي األرايض 233 رقم الرئايس القرار جعل كام

ا امتياًزا فعليًّا يمنحها ما الدفاع، وزارة لسيطرة خاضعةً   مدّ  ستشهد األرايض هذه أن كداملؤ من. مهامًّ  جتاريًّ

 كانت فعل،وبال. بقوة فيه الدخول إىل الدفاع وزارة سعت قطاع وهو واالتصاالت، لإلنرتنت كابالت

ق بحكم وحتتكره القطاع هلذا التحتية البنية متتلك التي لالتصاالت املرصية رشكة  سابًقا أعلنت قد ع،الوا

 ماليني 4 إىل وصولال هبدف البرصية األلياف بكابالت القديمة النحاسية الكابالت شبكة ستستبدل أهنا

 منح لدفاعا لوزارة جيوز احلالية، صالحياهتا وضمن ذلك، عىل عالوة. 2015 عام هناية بحلول عميل

 باالمتيازات ئزةاالفا الرشكات إىل اجلمركية والرسوم والعقارات الدخل رضيبتي من املعتادة إعفاءاهتا

 إىل يضاف العامة، نةاخلزي من للعائدات مرتقًبا حتويالً  هذا ويعني. هذه الّسيعة الطرق جوار يف التجارية

ئه ويف ا،هذ. الدفاع وزارة لصالح املدنيني الّسيعة الطرق مستخدمي من املستوفاة الرسوم حتويل  احتوا

 جرى التي الطرق يعمج عىل املشمولة الدولة أرايض عىل التعديات بإزالة املسلحة القوات إىل تعليامت عىل

 233 رقم الرئايس املرسوم ضمن فحسب،" اسرتاتيجية" الطرق عىل وليس ،"ميةقو" أهنا عىل حتديدها

بطة الشبكة عىل الفعلية العسكرية السيطرة  .ككل املدن بني الرا

حة اعرتضوا  الذين القالئل بني من السادات عصمت أنور حممد الربملان عضو كان  القرار عىل برصا

 ألهنا اخلزينة إىل يعود أن جيب الّسيعة الطرق من دخل أي أنّ  علني بيان يف جماداًل  ،233 رقم الرئايس

 املالية فأستاذ. امتثااًل  أكثر فكانوا  اآلخرون، أّما. االقتصادية التنمية يف للمساعدة حكومية بأموال ُبنيت

اً  االستفادة املسلحة للقوات حيق إنه يقول ردّ  إبراهيم، هشام القاهرة، جامعة يف واالستثامر  ألن" جتاريًّ

 فمن وبالتايل املسلحة، للقوات األصل يف تابعة كانت أراضٍ  عىل إنشاؤها تمّ  القرار شملها التي الطرق

 28 ففي. الدفاع وزارة امتياز عززت الالحقة املراسيم لكن".  ذلك عىل التعويض من تستفيد أن حقها

 يف للزراعة الصاحلة األرايض من فدان ألف 60 بتحويل 77 الرئايس املرسوم قىض ،2017 فرباير/شباط

 األرايض ذلك حول وقد. زايد بن حممد الشيخ مدينة إىل أكتوبر 6 بمدينة اخلاص" األخرض احلزام"

 القاهرة وسط يربط الذي الفرج روض ملحور املجاورة املناطق يف القيمة عالية سكنية عقارات إىل الزراعية
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. الدفاع وزارة لرقابة اآلن ختضع باتت التي قريبةال الّسيعة والطرق امللحقة، واملدن النائية بالضواحي

 الضبعة جممع حميط يف فداًنا 14596 الدفاع وزارة نفسه اليوم يف الصادر 101 الرئايس القرار منح وباملثل،

 لبث ما والذي الفرج، روض حمور إىل املطاف هناية يف أخرى مرة يصل ما الشاميل، الساحل عىل النووي

 .العامة األموال باستثامرات مفرطة لزيادة سمغناطي إىل حتول أن

 مثل  . صادياالقت للنشاط تقليدية أكثر جماالت يف لتوسعات الدفاع وزارة خططت ذلك، موازاة ويف

 أغسطس/آب يف الدويل القاهرة مطار من بالقرب" املطار مدينة" لبناء مرشوع إطالق هو ذلك عىل رئيس  

م فهو وألنه. الثانية السويس قناة خمطط عن اإلعالن من وجيزة فرتة بعد ،2014  خمتلط مّجمعك مَصمَّ

 اّدعى وقد رصي،م جنيه مليار 100و 60 بني تراوح مبدئية بتكلفة والرياضة والرتفيه والسياحة للخدمات

 تاريخ بني الدخل من جنيه مليار 422 وسيحقق وظيفة ألف 120و 100 بني ما سيولد أنه املسؤولون

 لواءات للمرشوع يسالرئ املحركُ  كان احلالة، هذه يف. 2040 عام وبني 2020 عام يف منه املتوقع االنتهاء

 الطريان هيئة يسورئ الدويل، القاهرة مطار رئاسة عىل تعاقبوا  ممن اثنان فيهم بمن متقاعدين، عسكريني

 .اجليزة وحمافظ املدين،

 

 السمك من مرص إطعام: 1 اإلزاحة

 املجاورة، لسويسا قناة منطقة ويف سيناء، جزيرة شبه يف مصاحلها توحيد إىل أيًضا الدفاع وزارة عمدت

 جهاز أعلن ،2015يناير/الثاين كانون ففي. األسامك إنتاج غزو خالل من األخص وعىل النيل، دلتا ويف

 املائية حياءواأل السمكية للثروة الوطنية الرشكة هو جديد مرشوع إنشاء عن الوطنية اخلدمة مرشوعات

 جنيه مليار 1,7 إىل وصلت ثم ،(عندها دوالر مليون 100) مرصي جنيه مليار قدرها معلنة مبدئية فةبتكل

ء الرشكة يرأس كان. 2017 نوفمرب/الثاين ترشين يف افتتاحها عند  السابق ئيسالر بدين، محدي اللوا

 اختبارات جراءوإ املتظاهرين ضد املفرط العنف باستخدام أمر بأنه متهامً  كان الذي العسكرية للرشطة

ه العذرية  .2011 عام يف حمتجزات عىل باإلكرا

 عىل أوالً،. مهمني اجتاهني عن املائية واألحياء السمكية للثروة الوطنية الرشكة تأسيس كشف وقد

 مرتبطة هيئات فيها تتشارك التي االقتصادي واإلنتاج العام التمويل تشمل أخرى قطاعات عكس
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ءنظ مع العسكرية باملؤسسة  بإزاحة اجلديدة الرشكة قامت القطاعات، معهم تتقاسم أو مدنيني حكوميني را

 اهليئة هذه شهدت حيث ،(الزراعة وزارة من جزء وهي) السمكية املوارد لتنمية العامة للهيئة تامة شبه

نيتها يف انخفاًضا  ولوبحل. 2016و 2014 عامي بني ما الفرتة يف تراكمية املئة يف 75 بلغت بنسبة ميزا

 قد املرشوعات جلهاز التابعة املائية واألحياء السمكية للثروة الوطنية الرشكة كانت ،2015 عام خريف

 120 طول عىل التغذية أحواض ويف ونارص والربلس الربدويل بحريات يف األسامك مزارع إدارة تولت

 السيطرة فقدت وقد العامة، ةللهيئ سابًقا ختضع املناطق هذه كانت. وتفّرعاهتا السويس قناة من كيلومرًتا 

 غليون وبركة اجلديد، بورسعيد رشق يف األسامك الستزراع األرايض من إضايف فدان 123500 عىل

ا األسامك من طن ألف 200 تنتج وهي)  عىل بناءً  ،2016 أغسطس/آب بحلول السخنة وعني ،(سنويًّ

 احلكومية اهليئات مجيع عىل باإلرشاف َبدين بتكليف السييس قام ،7201 فرباير/شباط ويف. السييس أوامر

 ويف. التامسيح منتجات ملعاجلة جديدة مصانع أربعة وبإنشاء نارص بحرية من األسامك إنتاج بزيادة املعنية

 األسامك لتغذية مصانع تضم غليون بحرية يف" صناعية سمكية مدينة" الرئيس افتتح نوفمرب،/الثاين ترشين

 هلا مماثلة منشآت لبناء خطط عىل وافق كام ،"الفوم" وعبوات الثلج وإنتاج"( األوسط الرشق يف األكرب)"

 .بردويل بحرية يف

 يف الدفاع وزارة الإلدخ إضافية وسيلة املائية واألحياء السمكية للثروة الوطنية الرشكة أصبحت ثانيا،

مت الواقع، يف. للبلد اخلارجية التجارية الروابط  غري اجلر شباك عرب صيدبال ةاملرصي العسكرية اجلهات اهتُّ

. املدنية نالسف مستخدمة ،2003 عام منذ األمحر البحر يف اليمنية اإلقليمية املياه يف البحر قاع يف القانوين

 امر،ع طارق املركزي، البنك ملحافظ ووفًقا. رسمي بشكل السوق هذا لدخول مؤخًرا  سعت لكنها

 الصحافية التقارير باستمرار أكدت وقد ؛2016 عام يف دوالر مليون 800 بقيمة سمًكا مرص استوردت

 عىل املعّلقة مهيةاأل عىل وللتأكيد. املحيل الطلب لتلبية املحيل اإلنتاج زيادة هبدف الرشكة أنشطة عن

 مع اجلديدة سامكاأل مزارع عىل بجولة متقاعد، لواء وكالمها وبورسعيد، الشيخ كفر حمافظا قام املرشوع،

 .2016سبتمرب/وأيلول بريلأ/نيسان يف َبدين

 مشرتك ملرشوع هلا تصدير رخصة أول عىل الرشكة حصول عن أغسطس/آب يف بدين إعالن لكن

 أعقب وقد(. مرص إطعام من بدالً ) للربح واضح دافع عن أيًضا كشف صينية رشكة مع األسامك لرتبية

 األسامك من طن ألف 50 نتاجإ إىل هتدف قربصية رشكة مع مشرتك مرشوع   نوفمرب/الثاين ترشين يف ذلك
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ا  الوطنية الرشكة أنّ  بمكان، األمهية ومن. والربيطانية والفرنسية الروسية األسواق إىل للتصدير سنويًّ

 من يورو مليون 400 بقيمة أجنبية قروض عىل احلصول يف تأمل كانت املائية واألحياء السمكية للثروة

. والتكنولوجيا التمويل لتأمني كوسيلة املشرتكة املشاريع استخدام نمط يؤكد ما القربيص، رشيكها خالل

 وزار ،2017 مارس/آذار يف املرصية للسفن الصيد حقوق لتأمني موريتانيا زار بدين أن املفارقة ومن

 مرص احتياجات لتأمني حماولة يف سواء األسامك، السترياد صفقات عىل للتوقيع التايل الشهر يف إريرتيا

 واملحيط األمحر البحر من املستورد السمك بني السعر فرق اللتقاط أو املحيل، اجاإلنت يرتاكم حتى

 وزارة قيام عىل آخر مثااًل  هذا كان احلالتني، يف. األخرى اجلهة من املرصي والسمك جهة من األطليس

 .مرص يف واإلمداد التموين منظومة يف نفسها بإدخال الدفاع

 

 األسود رملوال وامللح الرخام مدن: 2 اإلزاحة

 عليها تسيطر التي الواسعة االسرتاتيجية املناطق يف مرص يف املعدنية الثروة معظم يكمن أن القدر شاء

 مع حلدوديةا شالتني منطقة يف الذهب عن التنقيب يف الوزارة توغل إىل اإلشارة متت. الدفاع وزارة

 وإنتاج الرخام حماجر عىل احتكار شبه أيًضا الوزارة أنشأت ،2013 عام منذ ولكن ،3 الفصل يف السودان

ل. للرمال التجاري واالستغالل امللح  املشاريع هلذه ئيسةالر األداة الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز ويشك 

 .النيل دلتا يف برلس وبحرية سيناء جزيرة شبه يف أسايس بشكل ترتكز التي

 سيناء مرص رشكة الوطنية دمةاخل مرشوعات جهاز يف التعدين قطاع أطلق ،2014 عام منتصف يف

 ومرافق لإلسمنت مصنع بناء يف اجلهاز مع التعاون عىل ذلك بعد وافقت التي واالستثامر الصناعية للتنمية

 الرشكة يف املئة يف 51 قدرها حصة متلك الدفاع وزارة أنّ  ورد وقد. سيناء وسط يف والزجاج الرخام إلنتاج

 البالغة املتبقية النسبة أما. مرصي جنيه مليارات 3 قدره التشغيل ايةلبد مال رأس عن أعلنت التي اجلديدة

 يناير/الثاين كانون يف. سيناء عشائر شيوخ من وثالثون ستة يمتلكها أن املفرتض من فكان املئة، يف 49

" وامللح للرخام مدينة" سيشيدان أهنام سيناء ومرص الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز من كل أعلن ،2016

" املدينة" أن زعام وقد جنيه، مليار 1,2 بقيمة استثامر مقابل ملح مصانع ومخسة رخام مصانع عرشة تضم

 الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز حّول مايو،/أيار شهر يف لكن. العام خالل شخص ألف 13 ستوظف
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نيت للرخام الوطنية الرشكة هي جديدة فرعية رشكة إىل سيناء مرص رشكة  خطط عن أعلنت التي واجلرا

 .جنيه مليون 800 بتكلفة أفريقيا وشامل األوسط الرشق يف رخام جممع" أكرب" لبناء

 املضافة، القيمة حتقيق فرصة وتْفقد اخلام بشكله الرخام من إنتاجها من املئة يف 68 تصّدر مرص كانت

ء الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز العام املدير ذكره ملا وفًقا  جهاز كان ذلك، حيحصلت. أمني مصطفى اللوا

ء إلزاحة استعداد عىل الوطنية اخلدمة مرشوعات  العام القطاع من كانوا أ جانًبا، املدنيني واملنافسني النظرا

 االستغاللو االستكشاف تراخيص الرشكات منْح سلطة اآلن اجلهاز لدى أصبح أنّه وحقيقة. اخلاص أو

 الطبيعية املوارد عىل بالسيطرة يتعلق ما يف حلكوميةا للهيئات اجلهاز هتميش مدى كشفت التعدين قطاع يف

 صدم عندما 2017 أبريل/نيسان يف بكثري ذلك من أبعد إىل ذهب اجلهاز لكن. االسرتاتيجية املناطق يف

 طاقته بتوسيع قومي اجلهاز أن بإبالغهم املرصية الصناعات احتاد يف واملحاجر الرخام صناعة غرفة أعضاء

 1 وبحلول .مرص إنتاج إمجايل من املئة يف 80 تزويد هبدف الرخام لتجهيز شآتمن سبع إىل ثالث من

نيت للرخام اجلهاز جممع لدى كان ،2018 غسطس/آب  سةمخ مع مصانع، سبعة سويف بني يف والغرا

 السخنة نيوع سيناء يف الدفاع وزارة سيطرة حتت أخرى غنية حماجر مناطق يف هلا خمطط أخرى مصانع

 .2019 منتصف بحلول وأسوان

 األرضية والعنارص الثقيلة املعادن استخراج يف الوطنية اخلدمة مرشوعات جلهاز املوازي االستثامر أما

 أكثر يكون أن ملاملحت فمن النيل، دلتا ساحل عىل الربلس بحرية يف الغرينية الرمال رواسب من النادرة

 يملك دودةحم عامة كرشكة السوداء رماللل املرصية الرشكة اجلهاز أسس ،2016 عام منتصف يف. ربحية

 املئة يف 30 صةح عىل واحلصول املحلية االحتياجات تلبية هو معلن هبدف املئة، يف 61 حصة اجلهاز فيها

 يقدر حيث رص،م يف الوحيد السوداء الرمال موقع عىل يسيطر فاجلهاز: كبري الرهان. التصدير أسواق من

 من العامل إمدادات إمجايل من املئة يف 5و 3 بني ينتج أن ويتوقع ن،ط مليون 285-250 بحوايل االحتياطي

 .املقبل العقد خالل والزركونيوم التيتانيوم

 حيقق أن املتوقع من السوداء، الرمال رشكة يف حصة هلا املحافظة حيث الشيخ، كفر ملحافظ ووفًقا

 املستغرب من ليس. اإلنتاج يكتمل إنْ  ما الدولة خلزينة السنوية العائدات من دوالر مليون 176 املرشوع

 يف األسرتالية االستخراج رشكات إحدى مع صفقة فبعد: أجنبية استثامرات جذبت الرشكة أن
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 كانون يف. لالستخراج ثانٍ  مصنع لبناء مشرتكة صينية مرصية رشكة تأسيس فوًرا جرى ،2018مايو/أيار

 جانب إىل) هلا جييز الذي املرصية السوداء الرمال رشكة ةاتفاقي قانون عىل الربملان وافق ،2019 يناير/الثاين

 مرص، أنحاء مجيع يف ومشتقاهتا السوداء الرمال معادن ومعاجلة واستخراج استكشاف( النووية املواد هيئة

ا احتكاًرا كبري، حد إىل العسكرية، املؤسسة متلكها رشكة منح إىل فعليًّا يؤدي ما  .جتاريًّ

 

 التنموينية ألزماتوا االسترياد منظومة

يد االنخراط سبق مما الكثري ُيظِهر  التجارة منظومة يف اهب املرتبطة واملؤسسات العسكرية للهيئات املتزا

 التي ،2013 امع بعد املحلية األسواق يف األساسية السلع من املعروض يف التقلبات إن. ملرص اخلارجية

 سيولة يف كبري قصن من تاله وما األجنبية العمالت ابلمق املرصي اجلنيه قيمة يف احلاد باالنخفاض تأثرت

 والذريعة، زالتحفي العسكري لالقتصاد قدمت ،2015 عام يف األسعار وتضخم املحيل السوق يف الدوالر

ء، حد عىل  .التجارة يف أكثر للتوسع سوا

 والدواجن اللحوم

 عىل اخلارجية جارةالت جمال يف كريةالعس األنشطة من الكثري يرتّكز السابقة، الفصول يف مذكور هو كام

 حجم بسبب ذلكو رئيس، جتاري قطاع هذا إن. املجاور السودان من واللحوم املاشية وبيع ونقل استرياد

 عهد يف ارداتالو حترير منذ الوطني الغذائي النظام يف اللحوم نسبة ارتفاع عن فضاًل  املرصي السوق

 القوات ثلم املضمونني العمالء من كبري عدد وجود عن فضاًل  العرشين، القرن سبعينات يف السادات

 البحر وساحل يلالن هنر تشمل السودان مع التجارة وألن. للدولة اهلائل البريوقراطي واجلهاز املسلحة

 األمن عىل ثرةمؤ ُتعترب مجيعها وهذه معقدة، سياسية عالقات بمرص تربطها أجنبية حكومة وختص األمحر

ليس وراء بقوة العامة املخابرات ومديرية الدفاع رةوزا فتنخرط القومي،  إىل الوصول لتسهي يف الكوا

 .والصفقات السوق

 بناء مثل مجيعها، تكن مل إن احلقيقية، التجارية االستثامرات من بالكثري اخلاص القطاع رشكات تقوم

 يف رئيس بشكل تعمل هلا ةالتابع واهليئات الدفاع وزارة أن حني يف السودان، يف األعالف وزراعة املسالخ

 الرشيك ذلك، عىل البارزة األمثلة ومن. متشابكني كالمها لكن. بالتجزئة واملبيعات املشرتيات جمال
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 املتعلق النقل يف بكثافة استثمرت التي ،"القابضة القلعة" رشكة أي الدفاع، لوزارة املألوف اخلاص

 تصّدر اللذين السودان، يف النهرية املوانئ من اثنني( للقلعة التابعة" )مارين كري" رشكة ومتلك. بالتجارة

 الذي اجلو سالح يف املتقاعد اللواء قام ،2010 عام ويف. مرص إىل والزراعية الصناعية املنتجات منهام

 تابعة رشكات أربع متتلك والتي( القلعة لرشكة التابعة) النقل لوسائل القابضة الوطنية الرشكة يرتأس

ء عىل بالتفاوض والسودان، مرص جنوب مع رةالتجا نحو موجهة  من النيل هنر جنوب يف موانئ ثالثة رشا

 .املسلحة القوات من متقاعد زميل يرأسها التي النهري للنقل العامة اهليئة

 أغسطس/بآ ففي. التوجه هذا تربير عىل املتدهورة واالجتامعية االقتصادية الظروف ساعدت وقد

 تستورد يالت الصلة ذات اإلدارات خالل من األسعار خلفض" الدفاع رةوزا عىل السييس أثنى ،2016

 اخلدمة تمرشوعا جهاز كان وقد". منخفضة وبأسعار وسطاء دون والدواجن املجمدة واللحوم املاشية

 يف والتموين إلمدادا هيئة أن حني يف املحيل، للسوق اللحوم استرياد يف علني بشكل مشرتًكا أصاًل  الوطنية

 إيرادات فقتتد بالفعل،. املسلحة للقوات املشرتيات ستار حتت نفسه اليشء فعلت ربام الدفاع وزارة

 أن حني يف لمواطنني،ل خمفضة بأسعار اللحوم تقدم التي املسالخ من شبكة بناء من الدفاع وزارة إىل ثانوية

 الرئيس عينيت يكون نأ املحتمل من. باللحوم تتاجر واجهة رشكات أقامت قد العامة املخابرات مديرية

ء ،2016سبتمرب/أيلول يف التابعة والتموين اإلمداد هليئة السابق  ينللتمو وزيًرا  املصيلحي، عيل اللوا

 اإلمداد منظومة يف العامة املخابرات ومديرية العسكرية اهليئات انخراط يف ساعد قد الداخلية والتجارة

 .أكرب بدرجة املدين

 عام من سابق وقت يف. األحوال أحسن يف خمتلطة فكانت املحلية، قلألسوا  بالنسبة التبعات أما

 جلميع املفاجئة اإلزالة باستغالل أخرى عسكرية وهيئات الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز قام ،2016

 من كبرية بكميات املحلية األسواق إلغراق الدجاج وقطع الدجاج استرياد عىل اجلمركية التعرفات

 التموين وزارة أعلنت احتجاجاهتا، عىل رداً . اخلاصة الرشكات تقويض إىل أدى ما املستورد، الدجاج

 هيئات أهنا عىل الحًقا حّددهتا ،"سيادية هيئات" من سابق وقت يف طلبت قد كانت أهنا الداخلية والتجارة

 يف رمضان شهر قبل املحيل الطلب لتلبية الدجاج استرياد الدفاع، لوزارة تابعة استرياد

 أثار ما العام، لبقية األسعار انخفاض إىل أدت ختمة عن أسفرت الواردات لكن. 2017يونيو/حزيران

 .املرصية الدواجن منتجي مجعية جانب من االحتجاجات من املزيد
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 السياسة نيب املعقد التفاعل عن البالد إلنقاذ العسكرية اهليئات هبا هرعت التي الطريقة كشفت

 مربحة فرًصا خلقت أهنا كام. واالقتصادية التجارية السياسة تشكل التي اقضةاملتن واالعتبارات واألعامل

 حممد صائياناالستق الصحافيان كتب ،2017 عام مطلع ففي. لالنتفاع والوسطاء املسلحة القوات لضباط

 شحناهتم أن وجدوا اخلاص القطاع من واللحوم الدواجن مستوردي أنّ  زاعمنْي  الصياد وأسامة حسني

ا تتعلق ألسباب املوانئ يف خرتتأ قد  املسلحة القوات باطلض رشاوى يدفعوا  مل ما والسالمة بالصحة ظاهريًّ

 املرور دون من ناءسي يف العسكرية للسيطرة خاضعة موانئ إىل الشحنات بإحضار يقوموا  مل ما أو املعنيني،

 .باجلامرك

 

 القمح منظومة دخول

 للمؤسسة مياملتنا الدور عىل دليل أبرز قدمت 2016 امع يف القمح إمدادات يف حصلت التي األزمة

 العدد قبل من ملحكوما القطاع كان. ذلك عن املتأتية اجلديدة والديناميات االقتصادية اإلدارة يف العسكرية

 الضباط بلق من النطاق واسع باخرتاق أصاًل  يّتسم املعقدة والقواعد احلكومية اهليئات من الكبري

 حول تدور خاصمةاملت العصابات بني املافيا بمنافسة شبيهة ومنافسة األوجه، متعدد دوفسا املتقاعدين،

 ُتعد إذ. لغايةل كبرية املحتملة املكاسب فكانت. والتخزين املحلية واإلمدادات واملشرتيات الواردات

 شهًرا  عرش االثني يف طن مليون 12 إىل وصل ما استوردت حيث العامل يف القمح من مستورد أكرب مرص

 واردات إمجايل من املئة يف 4 حوايل يمّثل ما التايل، العام يف طن مليون12,5و 2018 يوليو/متوز حتى

ئهبرش تقوم دائاًم  احلكومة كانت القمح، زراعة عىل املرصيني املزارعني ولتشجيع. البالد  أعىل ثابت بسعر ا

 180و ،2014 عام يف حمليًّا املنتج القمح طن مقابل أكثر دوالًرا 84 بفارق: الدولية األسعار من بكثري

 تشغيل عن ضاًل ف املحيل، القمح من الوحيد الرئيس املشرتي هي احلكومة أن كام. 2016 عام يف دوالًرا

 .لرئيسةا البحرية املوانئ يف التخزين من والكثري واسع نطاق عىل الداخيل التخزين أشكال مجيع

 كام السوداء، السوق يف بيعها ُيعاد والقمح الطحني من بريةك كميات بأن االعتقاد املستغرب من ليس

 يف برملاين حتقيق أّكد وقد. 2015 عام يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أجرهتا مراجعة أشارت



247 
 

 الرخيصة املستوردة احلبوب خلطوا  اخلاص القطاع يف القمح وجتار احلكوميني املسؤولني أن 2016 عام

 قد املرشوعة غري املامرسة هذه تكون ربام. السعر يف الفرق عىل واستولوا  املدعومة حليةامل احلبوب مع

 2002 عام يف 1 مقابل 1 من حمليا، املنتج القمح إىل املستورد القمح نسبة يف الكبري التحول يف أسهمت

 املامرسة هذه إن تقول تقديرات عن ْكنِشت إريك رويرتز مراسل وأفاد. 2017 عام بحلول 1 مقابل 3 إىل

 يعادل ما أي[ 2015] املايض العام يف احلكومة اشرتهتا التي اإلمدادات من طن مليوينْ  حوايل متثل"

 قام ذلك، عن للتسرت(". دوالر مليون 225 عندها يعادل كان ما) مرصي جنيه ملياري يقارب ما خسارة

 جلنة قالت. والّسقة والقوارض عفنالت بسبب اخلسائر يف وبالغوا  املخزنة الكميات بتزوير املسؤولون

 مرافق من اثنني أول يف جنيه مليون 119 تبلغ احتيال عمليات اكتشفت إهنا الربملانية احلقائق تقيص

ميات" أن منفصل صحايف تقرير واّدعى فتشتها، التي التخزين  قّدمها جنيه ألف 700 إىل تصل" إكرا

 وزارات ويف والواردات الصادرات عىل للرقابة العامة ةاهليئ يف املسؤولني لكبار التخزين رشكات رؤساء

 .والصحة والزراعة التموين

يد بشكل وحازًما واضًحا دوًرا الدفاع وزارة لعبت املحك، عىل هذا كل بوجود  منذ القطاع هذا يف متزا

 امق ،2014 فرباير/شباط ويف. أسايس بشكل منخرطني املتقاعدون الضباط كان البداية، يف. 2013 عام

ء اجلديد الداخلية والتجارة التموين وزير  القابضة الرشكة إدارة جملس بحل شادي أبو حممد( رشطة) اللوا

 حتقيق يف املجلس لفشل( القمح وختزين استرياد تتوىل حكومية هيئة أهم ثاين وهي) والصوامع للتخزين

ء بتعيني وقام جنيه، مليون 89 والبالغة تكبدها التي وللخسائر األهداف . للرشكة جديًدا رئيساً  آخر لوا

 بتهمة مكتبه مدير عىل القبض إلقاء إثر وجيزة بفرتة ذلك بعد وزاري تعديل يف نفسه شادي أبو وُأبعد

 خلفية عىل ذلك ظهر وقد. له نائًبا آخر لواء وُعني منصبه إىل املُقال الرشكة رئيس وأعيد. أفيد كام فساد،

 ففي. طن مليون 1,5 تبلغ ختزينية بسعة قمح صومعة 25 بناء مويلبت املتحدة العربية اإلمارات تعهد

 املئة، يف 300 بنسبة كلفتها تضخمت قد صوامع أربع لبناء مناقصة أن من اإلمارات اشتكت مارس،/آذار

قبتها إصدارها بإعادة فطالبت  أو القابضة الرشكة كانت إذا ما واضًحا يكن مل. الدفاع وزارة قبل من ومرا

 لبناء للتصنيع العربية اهليئة مع التعاقد جرى يونيو،/حزيران يف لكن. خطأ عىل متلكها التي ستثامراال وزارة

 للصوامع العامة الرشكة لتشغيلها واختريت املتحدة، العربية اإلمارات من املمولة املتبقية الصوامع
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 القوات من سابق لواء اويرأسه والتخزين للصوامع القابضة للرشكة التابعة الرشكات إحدى) والتخزين

 (.املسلحة

 أن لداخليةا والتجارة التموين وزارة أعلنت عندما 2016 عام منتصف يف ذروهتا إىل األمور وصلت

 3,0 بني حيرتاو سنوي متوسط من طن، ماليني 5 يقارب ما إىل قفزت قد املحيل القمح من مشرتياهتا

 الرتكاب اناتبالبي تالعب جرى أنه يف الشك فإن ظاهريًّا،. املايض العقد مدار عىل طن ماليني 3,5و

 رويرتز لةوكا استشهدت وقد التحقيق، بدء إىل الربملان دفع ما هو النطاق، واسعة احتيال عمليات

 التدخل كنل. فقط الورق عىل موجودة كانت ربام اإلمجايل من طن مليوين من أكثر إن تقول بادعاءات

 متثلها التي الربملانية والفصائل املتنافسة والعسكرية األمنية املصالح اتمجاع أن إىل أيًضا أشار الربملاين

 التقيص جلنة ورافق ،معتاد غري نحو عىل فوًرا، الدفاع وزارة تدّخلت حال، أي يف. العلن إىل تنافسها نقلت

 دخول يف عالدفا ةوزار رغبة إىل لإلشارة أو املتقاعدين الضباط تورط بسبب سواء كبري، ضابط الربملانية

 اإلمارات متوهلا صوامع إنشاء عىل سابًقا أرشف قد باسييل عادل رشيف اللواء كان. مبارشة بصورة القطاع

 الرشكة لرئاسة حقيقالت عقب تعيينه وجرى املسلحة، القوات يف اهلندسية اهليئة عن نيابة املتحدة العربية

 .التموين وزارة من جزء وهي والتخزين، للصوامع القابضة

 التخزين نظام إصالح يف مبارش بشكل منخرطة باتت الدفاع وزارة أن هو األمهية بنفس يتصف وما

ء يف للتخزين عنابر) الشونات عىل كبري بشكل يعتمد الذي مرص يف املتقادم  للتلوث معرضة الطلق اهلوا

 يف. حمليًّا املنتج القمح من املئة يف 50و 10 بني ما فقدان إىل يؤدي ما ،(والقوارض والطيور والرطوبة

 2013 عامْي  بني للحبوب حديثة صومعة 47 ببناء بالفعل قامت أهنا املسلحة القوات زعمت الواقع،

 صوامع أربع بناء إدارة تولت ،2014 مارس/آذار ويف ،(املتحدة العربية اإلمارات من بتمويل) 2015و

 األمريكية الغذائي األمن رشكة مع مفاوضات عىل استحوذت ،2016 يوليو/متوز أواخر ويف. إضافية

 بتكلفة احلبوب، من طن مليون 2,35 ختزين عىل قادر مستودع 300 لبناء" القمح لتخزين بلومربج رشكة"

 السوق يف أصاًل  األمريكية الرشكة دخلت(. أمريكية حكومية منحة من بتمويل) دوالر مليون 250

 جديدة ختزين منشأة 164 إقامة عىل السييس مع اّتفقت أهنا ورد وقد ،2014 عام منتصف يف املرصي

 تتوىّل  أن تتوقع الرشكة وكانت. دوالر مليون 350 قيمتها تبلغ صفقة يف ،2015 احلصاد موسم بحلول

 مليون 550 بمقدار اهلدر قيمة قّلل قد املرشوع يكون عندما ،2018 عام بحلول مرص حمصول كامل
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 مخس مدى عىل الصعبة بالعملة أخرى دوالر مليارات امنيةث يوفر ما الواردات، وخّفض السنة يف دوالر

 .سنوات

 واحلظائر، الصوامع متلك رشكاهتا كانت التي التموين وزارة مقاومة بسبب تالشت اآلمال هذه لكن

 93 برتكيب أخرًيا  بلومربج رشكة قامت وقد. الدولة تشرتيه الذي القمح مجيع ختزين يتعني كان حيث

 عام عدب أي) 2016 عام حصاد موسم بحلول طن ألف 744 جمموعه ملا تتسع الذالفو من ختزين سقيفة

 التابعة تخزينوال للصوامع القابضة الرشكة ألن تشغيُلها ممكنًا يكن مل هذه حتى ولكن(. التأخري من

 مجاعات قبل من البريوقراطي التعطيل عىل آخر مثال وهذا بالكهرباء، السقيفات تزويد يف فشلت للوزارة

ر أدى. القمح قطاع يف األخرى ملصالحا  أواخر يف ألمريكيةا الرشكة مع مبارشة بالتعامل الدفاع وزارة قرا

ع إظهار إىل يوليو/متوز ليس خلف يدور كان الذي الرصا  أهنا من بلومربج رشكة حذرت عندما. الكوا

 القوات يف هلندسيةا اهليئة إرشاف حتت البناء من الثانية املرحلة وضع يتم مل ما املرصي السوق من ستخرج

 وزير يحنف خالد استقال أسابيع، بضعة بعد ثم. املرشوع مواصلة التموين وزارة رفضت املسلحة،

 .مصيلحي باللواء سبتمرب/أيلول يف واسُتبدل فجأة، آنذاك التموين

ء أسعار بجعل احلكومة قامت إذْ . جزئيًّا املسلحة، القوات ربحت إذن،  مع امشيةمت املحيل القمح رشا

 احلل لكن األسعار، فروق من الربح نطاق من قلل ما ،2017 يناير/الثاين كانون يف املستورد القمح

 حتديد عن مسؤولة اآلن املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة باتت. تأجيله جرى التخزين ملشكلة النهائي

 معها التعاقد تم الذي احلريب نتاجاإل ووزارة احلكومي الزراعية البحوث مركز جانب إىل التخزين، حلول

قبة ومعدات اآلالت وصيانة توريد عىل 2017 أكتوبر/األول ترشين يف  أهنت. التخزين مرافق يف املرا

 أهنا وأعلنت أغسطس،/آب يف صوامع 105 بتسليم املرشوع من األوىل املرحلة أخرًيا  بلومربج رشكة

 اهليئة مع مشرتك مرشوع يف دوالر، مليون 150 بتكلفة ثةحمدّ  شونة 300 لبناء الثانية املرحلة إىل تنتقل

 لكن. مرص حتيا صندوق من األقل، عىل جزئيًّا املرشوع، متويل جرى وقد املسلحة، القوات يف اهلندسية

 احلكومة أن 2018 أغسطس/آب يف لتكشف املتحدة الواليات يف الباطن من ومقاوليها الرشكة عادت

 تسديد عليها وبقي املاضية والعرشين االثنني األشهر خالل العقود مدفوعات سداد يف تأخرت قد املرصية

 مسؤويل أنّ  اّدعت أهنا ذلك من األسوأ . 2015 عام منذ مرص إىل اجلوي الشحن وأنظمة مباين تكاليف
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" أخرى دول من لرشكات هبم اخلاصة واهلندسة التصميم وثائق قانوين غري بشكل قدموا " املرصية احلكومة

 .روسيا ذلك يف بام

 

 التزويد أزمات مضاعفة

يد الدفاع وزارة توكيد القمح أزمة كشفت  كشفت لكنها ،االقتصادية الشؤون يف االنخراط عىل املتزا

ء. يةالقو األخرى واخلاصة البريوقراطية املصالح مجاعات بسبب مقيدة ظلت الوزارة أن أيًضا  كان وسوا

 أتاح فقد م،العا والتمويل التموين جمال يف كبري خللٍ  حل أو مربح بقطاع التمسك هو الرئيس هدفها

 بني التقارب يجةنت يعكس الصحي القطاع فإن لذلك، خالًفا. أيًضا جتارية أفضلية الدفاع لوزارة التدخل

 مع التوفري حتقيقو التموين مشكلة حلل الرامي اهلدف مزج تمّ  وإنّ  املدنية، ونظرياهتا العسكرية اجلهات

 .التجارية األرباح لتسجيل اهلادف ذلك

 وزارة نم حرصّي  بحق حظيت الدفاع وزارة فإن إمام أيمن املرصية الشؤون يف الباحث أسهب وكام

ء 2016 عام يف الصحة  ُيعرف أصبح بام ومة،احلك عن بالينابة املستورَدة، ذلك يف بام الطبية، اللوازم لرشا

 والذي 2013 عام الصادر 82 رقم الرئايس رسومامل بموجب تمّ  قد هذا يكون وقد". برلني صفقات"بـ

 املبارش باألمر العقود إصدار حتد كانت التي السابقة املالية للعتبة االمتثال من بالكامل الصحة وزارة أعفى

ء عند  الوريدية واملحاليل اللقاحات تشمل أهنا اعُترب والتي ،"اسرتاتيجية طبيعة" ذات الطبية املعدات رشا

 اصمةالع يف جتارية مفاوضات عن" برلني صفقات" انبثقت. األطفال( لبن) حليب ىوحت واألدوية

ءا جلنة تكوين عن أسفرت أجانب، خمتلفني جتاريني ُمَورّدين بني 2015 عام يف األملانية  املوحدة لرشا

 حيث اهتامسؤولي نطاق بتوسيع اللجنة هذه وقامت. املسلحة القوات من لواءات عدة وعضوية برئاسة

 دور بات قدل. عامة احلكومي الصحة قطاع تزويد إىل العسكرية املنشآت خدمة من عام غضون يف ولتحت

 عىل ولقدرهتا ركيةاجلم الرسوم من مستوَرداهتا إلعفاء نظًرا  خاص نحو عىل جذاًبا كوسيطة، الدفاع وزارة

 ميزة ُتكسبها ملبارشا باألمر العقود منح هلا تتيح التي سلطتها إنّ . البريوقراطية القيود جتاوز أو ختليص

نيتها إنفاق من تعّجل أن الصحة هليئات تسمح إذ إضافية،  بمثابة وهي املالية؛ ةالسن هناية يف املتبقية ميزا

 .2014 عام يف ترشيعه تم قانون بموجب فيها الطعن ثالثة أطراف بإمكان يعود ال عقود
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 متوين ألزمة تهااستجاب من تأتّى قد املدين صحيال القطاع يف رسميًّا العسكرية املؤسسة انخراط كان

 يف أوسع لدخول احلربة رأس بمثابة كانت خطوة وهي األطفال،( لبن) حليب أزمة املرة وهذه أخرى،

 التي دويةاأل لتجارة املرصية الرشكة أصدرت ،2015سبتمرب/أيلول 20 ويف. الطبية اإلمدادات قطاع

 السترياد اترخيصه نقلت الصحة وزارة أن من لتشكو الصحف حدىإ يف مدفوًعا إعالًنا الدولة متلكها

. آالف خلمسةا موظفيها وظائف حلامية التحرك السييس وناشدت ،"سيادية هيئة" إىل وتوزيعها األدوية

 القطاع من التجار لقب من األسعار الرتفاع استجابة بالفعل، الرشكة حمل حّلت قد أهنا الدفاع وزارة أكدت

 إلنتاجا وزير رصح ذلك، بعد. السعر بنصف األطفال( لبن) حليب بيع استئناف عن نتوأعل اخلاص،

 فحسب، استرياده ّلتتو أهنا غري حمليًّا، األطفال( لبن) حليب ستنتج الوزارة أن العّصار، حممود احلريب،

 البيع من لرغما ىلع األرباح جني العسكرية اهليئات بإمكان يزال ال أنه النقاد الحظ وقد. ذلك من بدالً 

 تقديم عن وقفتت قد الصحة وزارة أن وادعوا  الواردات، عىل اجلمركية الرسوم تدفع ال ألهنا خمفض بسعر

 السوق عىل حتكاًراا فعليًّا الدفاع وزارة منح ما األطفال،( لبن) حليب استرياد لرتاخيص مفتوحة عطاءات

 28 بلغت ضافيةإ بتكلفة األطفال( لبن) حليب بيع تم االدعاءات، هذه مصداقية عن النظر وبغض. برّمته

 .مرص حتيا صندوق وسم حتت تسويقه تم وقت يف ،2019 فرباير/شباط بحلول املئة يف

زاة التايل، عامال خالل بّسعة الطبية املستلزمات وإنتاج استرياد يف مشاركتها الدفاع وزارة وّسعت  بموا

. إضافية زماتكأ وتصويرها فيها املزعوم للنقص ؤولنيواملس اإلعالم وسائل قبل من كبري دعائي تضخيم

 2016 يناير/اينالث كانون يف للنظام تابع إعالمي منرب أصدره تقرير أعقاب يف األزمات هذه أوىل جاءت

 مربر، بغري قلبال جراحة يف املستخدمة الدعامات سعر برفع اخلاص القطاع" أباطرة"و" مافيا" فيه اهتم

 مقدمة بمثابة اهذ كان. مغشوشة أهنا تبني ما غالًبا اجلودة منخفضة دعامات ريادباست" الشنطة جتار"و

ء عمليات ستوّحد أهنا يونيو/حزيران شهر يف العسكرية املؤسسة إلعالن  لصامماتوا الدعامات رشا

 السوق يف حكمتت أهنا ُيزعم التي الثالث الرشكات إزاحة إىل أدى ما واحد، دويل مزاد يف والقسطرات

 1 يف تبدأ التي جلديدةا املالية السنة يف للكلفة كبري بتخفيض العامة املستشفيات مجيع تزويد وإىل كمله،بأ

ء وهو املالية، للشؤون الصحة وزير مساعد أكد أغسطس،/آب 26 ويف. يوليو/متوز  من عدمتقا لوا

 وهيئة الطبية اتاخلدم ةإدار به ستقوم الطبية واألجهزة املستلزمات مجيع استرياد أنّ  املسلحة القوات

 .املحليني واملرىض العمالء عىل املئة يف 50 يوفر أن شأنه من هذا وأنّ  وحدها، املسلحة بالقوات التسليح
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 عن توبرأك/األول ترشين شهر يف واللقاحات للحقن القابضة الرشكة بإعالن االجتاه هذا استمر

 الدوائية اعاتللصن العربية والرشكة احلريب جاإلنتا وزارة مع جنيه مليون 140 بقيمة عقًدا توقيعها

 يف العجز سد ىلإ بذلك هتدف أهنا ادعت الوزارة أن ومع. الطبية املحاليل إلنتاج الطبية واملستلزمات

 إىل تعليامته السييس أصدر الوقت، نفس يف. أيًضا بتصديرها تقوم سوف أهنا أعلنت فقد املحيل، العرض

 احلقن ريقط عن الكبد وأمراض الّسطان لعالج ُتستخدم الدم مشتقات ةأدوي إلنتاج املسلحة القوات

 السوق يف ضمفرت نقص بسبب أخرى مرة متذرًعا الدم، نقل خلدمات املرصية الرشكة عن نيابة الوريدية

 حّتى تستورد لدفاعا وزارة فإن اسمه، ذكر يف يرغب مل اهلندسية، الصناعات غرفة يف لعضو ووفًقا. املرصية

ء. للمستشفيات الطبي نالقط  أجل من أو طبيةال املستلزمات يف املفرتضة لألزمة االستجابة أجل من وسوا

 لتأسيس حلكومةا من إذن عىل احلصول طلبت احلريب لإلنتاج القومية اهليئة فإن مربح، قطاع يف الدخول

 .2017 يناير/لثاينا كانون يف حمدودة مسامهة كرشكة الدوائية للمستحرضات الوطنية املرصية الرشكة

يد بعدد الدفاع وزارة يف الطبية اخلدمات دائرة حظيت ذلك، غضون يف  من حلرصيةا العقود من متزا

 املستشفيات دعد زاد ،2016 سبتمرب/أيلول وبحلول احتياجاهتا، لتلبية الدولة تديرها التي اجلامعات

 إهنا ويقال ،45 إىل 2013 عام يف 30 من ئة،امل يف 50 بنسبة العام اجلمهور ختدم التي العسكرية والعيادات

 تم أنه أيًضا املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة زعمت وقد. شخص ألف 500 إىل الصحية الرعاية توفر

 2013 عامي بني ما رصم أنحاء مجيع يف مدنيًّا طبيًّا ومركًزا  مستشفى 40 يقارب ما بناء عىل معها التعاقد

 54 يف لالعم بدأت وأهنا ثالثة، مستوى وحتسني جديدة مستشفيات مخسة ببناء قامت وأهنا ،2015و

 .2018 عام مرص صعيد يف إضافية طبية منشأة

 الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أمعن فقد. املربح املجال هذا دخول عىل العسكرية اهليئات تنافست

 8 بني نسبتها تراوح التي تللعموال متويل ترتيبات عرض كام صيانة، وخدمات طبية خلدمات بالتسويق

 شاملة خدمات حزم لتوفري بعقود اجلهاز فاز املثال، سبيل عىل ،2017يوليو/متوز ويف. املئة يف 15 إىل

 جامعة من ختصيص مستشفى ولبناء العرب، املستثمرين احتاد من دوالر مليون 600 بقيمة للمستشفيات

 لنقابة مستشفيات ثالثة بناء عىل لإلرشاف عقد عىل لتحص حيث احلريب، اإلنتاج وزارة انضمت كام. َبنْها

 مع االجتامعية للتأمينات العامة اهليئة تعاقدت شهرين، وبعد. 2018 أكتوبر/األول ترشين يف املحامني

. عسكري مستشفى أي يف الصحية الرعاية بتلقي ألعضائها للسامح الدفاع وزارة يف الطبية اخلدمات إدارة
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 إقامة أجل من بخطة اإلماراتيني املستثمرين بمقاربة احلريب اإلنتاج وزارة قامت ،2019 فرباير/شباط ويف

 .الطبية النفايات من للتخلص مصنع

 

 "املتدلية الفواكه" إىل الوصول

 املؤسسة افسةبمن شكاوى ظهور إىل حتامً  املحيل والتموين االسترياد منظومة يف التدخالت هذه أدت

 نظًرا  منه مفر ال أمًرا  العسكرية اهليئات عىل االعتامد بدا احلاالت، بعض يف. اخلاص للقطاع العسكرية

يد . املدين لبريوقراطيا اجلهاز يف( معاً  االثنني أو) الفساد أو الكفاءة وعدم الدولة مؤسسات تدهور لتزا

 وتوفري حمولةامل اهلواتف مثل مربحة قطاعات يف كبرية حصة عىل احلصول إىل الدفاع وزارةِ  سْعَي  لكن

 عىل ،"ملتدليةا الفواكه" إىل للوصول بنشاط تسعى كانت أهنا إىل يشري 2013 عام بعد اإلنرتنت خدمات

 القومي، األمن بحجة السلوك هذا تربير يتم فإنه متوقع، هو وكام. القطاع عىل املطلعني أحد تعبري حد

 احلال هو مثلام التجارية، االنتهازية مع يس،السي طلب عىل بناءً  اإليرادات، لتوليد الدافع باملْثل جيمع ولكنه

يد الدور إىل بالنسبة  وتنظيم العقارية ألوقافا أي - الديني القطاع يف العسكرية الفاعلة للجهات املتزا

 .الصلة ذات والسياحة احلج

 

 املحمولة اهلواتف سوق

 عىل يقترص سلكيةوالال السلكية االتصاالت جمال يف الدفاع وزارة انخراط كان عديدة، لسنوات

 ،1998 عام يف مسامهة رشكة إىل حتويلها جرى التي لالتصاالت املرصية الرشكة إدارة جملس عضوية

 لالتصاالت املرصية احتفظت. العربية مرص بجمهورية لالتصاالت الوطنية املؤسسة حمل لتحل

 تسيطران اخلاص للقطاع تابعتان( ثالث والحًقا) رشكتان هناك كانت لكن الثابتة، اهلواتف باحتكارها

 سالح هيئة رئيس صار أسبق، وقت يف يكن مل إن التاريخ، ذاك من ابتداءً . املحمولة اهلواتف سوق عىل

 انضم ذلك، إىل باإلضافة. لالتصاالت املرصية إدارة جملس إىل تلقائيًّا ينضم املسلحة القوات يف اإلشارة

 االستثناء، هذا مع ولكن. الرشكة يف عليا مناصب ا شغلو أو املجلس إىل آخرين عسكريني من متقاعدون
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 عام يف ترصحيهام يف حمّقنْي  خلف، وروال كلوفر تشارلز ،"تايمز فاينانشال" جريدة يف الصحافيان كان

 للدخل املُدّرة القطاعات أهم أي] احلاكمة باملرتفعات وجود هلا ليس" العسكرية املؤسسة بأن 2011

 ".الطبيعي والغاز النفط أو االتصاالت مثل ي،املرص لالقتصاد[ االقتصادي

 لدفاعا وزارة بعده سعت لكن ،2013 عام يف العسكري االنقالب حتى صحيًحا التشخيص ذلك بقي

 لوجياوتكنو االتصاالت وزير أكد ،2014 أكتوبر/األول ترشين ففي. القيادي املوقع هذا لتويل

 التحتية للبنية ةوطني رشكة تشكيل يف رئيًسا دوًرا عبستل الدفاع وزارة أن حلمي عاطف آنذاك املعلومات

 حصة وزارةال لدى تكون أن وأنكر. االتصاالت ومشغيل الدولة يف أخرى هيئات جانب إىل لالتصاالت،

 ذلك قضن السادات، مجال املحمولة، للهواتف مرص اتصاالت لرشكة التنفيذي الرئيس لكن مسيطرة،

 51 أو ي،مرص جنيه مليون 255 بمبلغ الدفاع وزارة حصة الوقت لكذ يف صحفي تقرير حدد وقد. علنًا

(. الوقت ذلك يف الردو مليون 70 حوايل) جنيه مليون 500 البالغ التشغيل بدء مال رأس إمجايل من املئة يف

 ذلك إىل افةباإلض سيضم، الذي الرشكة إدارة جملس املسلحة القوات من لواء يرتأس أن املفرتض وكان

 البرصية ألليافا كابالت بمدّ  عسكرية رشكات وستقوم خمتلفة، أمنية أجهزة الداخلية، وزارة نع ممثلني

قبة اإلرشاف حقوق الدفاع وزارة لدى وستكون مرص، أنحاء مجيع يف  اهليكلية وبموجب. عليها واملرا

 مع ئجارستاال عقود( واتصاالت وفودافون أورانج) الثالث املحمول اهلاتف رشكات سُتنهي اجلديدة،

 الرشكات هذه من ل  ك تدفع سوف ذلك من وبدالً  سنويًّا، جنيه مليار قيمتها تبلغ التي لالتصاالت املرصية

 .اجلديدة التحتية البنية لرشكة جنيه مليون 300

 املعلومات، وتكنولوجيا واالتصاالت الدفاع، وزارات أن عن اإلبالغ جرى ،2015 مايو/أيار يف

 يف مرصي جنيه مليارات 3,8 الستثامر خطط عىل األخرية اللمسات تضع والنقل والكهرباء، واملالية،

 15 مدى عىل جنيه مليار 30 قدرها إمجالية إيرادات سيدرّ  أنه الدراسات إحدى قدرت الذي املرشوع

 ذلك ويرجع ،2014 عام منتصف يف اخلطة عىل أصاًل  اعرتضت قد لالتصاالت املرصية كانت. عاًما

 وسط متنوعة جهات من املعارضة تنامت. املحمول للهاتف كمشّغل السوق لدخول سعيها إىل جزئيًّا

 ويف. املقرتح الرشكة مال رأس من املئة يف 60 تطلب كانت الدفاع وزارة بأن مؤكدة غري تقارير

 املرصية أن معلنةً  املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وزارة انسحبت ،2015 يونيو/حزيران
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 هبا خاص ترخيص عىل وستحصل( خمفض بسعر) التحتية بنيتها ذلك من بدالً  ؤجرست لالتصاالت

 .الرابع اجليل من املحمول للهاتف

 املرصية عىل يرتتب كان مشّغلة، تصبح أن أجل فمن: الدفاع لوزارة جتارية فرصة ذلك أتاح وقد

 فإن النافذين، لعنياملط ألحد ووفًقا". مرص فودافون" رشكة يف املئة يف 45 البالغة حصتها بيع لالتصاالت

 55 متتلك التي" ةاملتحد اململكة فودافون" لرشكة رشيكة جيعلها ما الدفاع، وزارة كان املقصود املشرتي

 احلكومة سمحت ،2016 أغسطس/آب ويف. بقوة اعرتضوا  املنافسني أنّ  إال. املتبقية احلصة أي املئة، يف

 رشكة عن بدايةً  التخيل دون من هبا خاصة املحمول هاتفلل رشكة بإنشاء لالتصاالت املرصية لرشكة

 وزارة كانت إذا ما املعروف غري من. املستقبل يف املحتمل املصالح تضارب بحل ووعدت مرص، فودافون

 ملشغيل منحها يتمس التي الرابع اجليل ترددات حتديد عىل بالسلطة احتفظت لكنها أسهاًم، اكتسبت الدفاع

 .املحمولة اهلواتف

 

ين جعل  يدفع الد 

 من لنقيضا عىل ولكن. الرسمية االقتصادية العسكرية اهليئات تذهب حيثام الضباط مجهورية تتبع

 العسكريون دوناملتقاع سعى فقد كبرية، مؤسساتية استثامرات تتطلب التي اإلعالم أو االتصاالت أسواق

 االعتامد مكني ولكن تواضًعا أكثر اتعائد يوّفر الذي الديني القطاع يف جتارية فرص عىل احلصول إىل

 االسرتاتيجية طقاملنا يف والسيام النقل، وحماور هيئات يف تغلغلها خالل من ممكنًا ذلك ويصبح. عليها

 امليداين لبحثا يؤكد. احلكومية السياحة ورشكات هيئات ويف واحلج، السياحة طرق خالهلا من متر التي

 القوات من باطض يديرها مكة إىل طريقهم يف املسلمون احلجاج مهايستخد التي احلكومية االسرتاحات أن

 الذين مرص يف" العمل حجاج" من للعديد االنطالق نقطة وهي الغردقة، مثل موانئ هناك أن كام. املسلحة

 .السعودية العربية اململكة إىل أشهر ثالثة ملدة والعمل احلج تأشرية عىل حيصلون

 سيطرت ،2017 عام من فابتداءً . الديني القطاع يف رسميًّا تشارك ةالعسكري اهليئات أصبحت كذلك

 يتم التي" القرعة" إدارة املسلحة القوات كلفت ثم مرص، يف الصادرة احلج تأشريات مجيع عىل احلكومة

 توفري خالل من الدينية السياحة سوق يف أيًضا للتصنيع العربية اهليئة دخلت. التأشريات منح خالهلا من
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 يتبع وهو السياحة، لوزارة التابع" مرص إىل اهلرب" درب يسلكون الذين املسيحيني للحجاج جمهزة خيام

 املعتمدة السياحة لوكاالت فقط يمكن أنه وبام. مرص صعيد يف أسيوط إىل سيناء من املقدسة العائلة مسار

 والعديد للسياحة العامة اهليئة يرأسون الذين املسلحة القوات ملتقاعدي يتيح فذلك احلج، رحالت تنظيم

لة الوكاالت اجتاه يف العقود توجيه العام القطاع يف السياحة رشكات من  .املفضَّ

 لألوقاف العامة ئةاهلي متقاعدون ضباط يرأس إذ. الدينية األوقاف يف تكمن األكرب املالية الفرصة لكن

 مليار 70 بمبلغ تهاقيم ُقّدرت التي التجارية واملؤسسات الزراعية واألرايض احلرضية العقارات تدير التي

 وزارة إرشاف حتت اسميًّاً  العامة ةاهليئ تندرج. )2016 عام يف( دوالر مليارات 4,6-3,9) مرصي جنيه

 من وكجزء(. سوهنايرأ  الذين العسكريني املتقاعدين تأثري بفضل فعليًّا مستقلة لكنها الدينية، األوقاف

 مليار 15-10 إىل انقله يمكن أنه بتفاؤل اخلرباء أحد ادعى التي ولة،الد إيرادات لزيادة السييس اندفاع

 واسرتداد حرص مهمتها ةجديد جلنة إىل االنضامم املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة كّلف فقد سنويًّا، جنيه

 بعد احلريب نتاجاإل وزارة تدخلت مألوًفا، نمًطا أصبح ما ويف. االقتصادي عائدها وزيادة األوقاف أصول

 ترقية عىل ساعدهتامل 2018 يونيو/حزيران يف الدينية األوقاف وزارة مع رسميًّا اتفاًقا أبرمت حيث ذلك،

 .موظفيها وتدريب مشاريعها، يف الكفاءة وحتسني واستثامراهتا، أصوهلا

 قطاعان ومها األمد، طويل أيًضا هو والتعليم الثقافة قطاعي يف العسكري االنخراط فإن كذلك

 روبرت السيايس العاملِ  ويلحظ. واآلثار التارخيية باملباين يتعلق ما يف والسيام وثيق، بشكل ابطانمرت

 والرئاسة، نيةواألم العسكرية املؤسستني أن املايض القرن سبعينيات يف مرص يف عمل الذي سربينغبورغ

 تكون ما وعادة مة،لأل ثقايفال الرتاث عىل احلفاظ يف األقل عىل مبارشة غري مادية مصالح" لدهيا مجيعها

 الزمن، من عقود بعد". مفضلون أشخاص أو زمالء عليها يسيطر منافسة رشكات شاكلة عىل املصالح هذه

ءً  88 عن قلي ال ما وّظف الذي لآلثار األعىل املجلس أن مانِك ونزار هودج ِجرييمي الباحثان الحظ  لوا

 ويتكرر. ريةالعسك االرتباطات ذات للرشكات مضخمة بقيم عقوًدا بمنحه ُعرف مبارك عهد يف متقاعًدا

 واألوقاف لسياحةا حالتي يف كام أيًضا، التعليم قطاع يف للحكومة اململوكة العقارات قطاع عىل الرتكيز

 .ةالتعليمي للمباين العامة اهليئة باستمرار العسكريون املتقاعدون يرتأس حيث الدينية،

 



257 
 

 العسكرية املصالح مجاعات

 الرئيسة ييسالس أغراض خيدم واألمنية العسكرية اهليئات من للعديد التجارية االمتيازات منح إن

 هذه مقاربته لكن. رصم يف اهلائلة االقتصادية املشكالت حل وحماولة له السيايس تأييدها تأمني يف املتمثلة

 جانب من ألرباحا لتحقيق الضيق السعي عىل الرشعية وإضفاء متكني يف تتمثل متناقضة عواقب حتمل

 ومتسقة حدةمو استجابات تطوير عرقلة من املزيد مع وتقويتها القطاعات، هذه داخل املصالح مجاعات

 ما غالًبا كنهال ،2013 عام منذ املصالح هذه تطورت. اهليئات هذه إليها تنتمي التي املؤسسات جانب من

 .التوسع يف ةواالقتصادي التجارية فرصال استمرت طاملا مبارش بشكل تتعارض ال األقل عىل أو تتداخل

 وكام. ملسلحةا القوات مع العالقات إىل حتى احلاكم االئتالف يف رشكاء عىل السييس اعتامد ويمتد

 رفض بسبب جلديدةا اإلدارية العاصمة تشييد بدء تأخر املثال، سبيل عىل ُأوتاوي، مارينا املحللة الحظت

 تسيطر التي األرايض عائدات من قدرٍ  أقىص بتحقيق اهتاممها" ألن ًنا،جما األرايض عن التخيل الدفاع وزارة

 كاملة سيطرة له سلي السييس أن إىل يشري ما اجلديدة، العاصمة بناء إنجاز يف السييس مصلحة تفوق عليها

 ملختلفةا العسكرية املصالح بجامعات للتالعب األدوات يملك إّنه". العسكرية املؤسسة شؤون عىل

ئها بغية يةاالقتصاد والفرص املوارد منحها أيًضا عليه يتحتم ولكن األخرى، عىل الواحدة ولتأليب . احتوا

 أيًضا أثريهت يمتد ولكنه خاص، بشكل الرسمية العسكرية اهليئات عىل مبارش بشكل املنطق هذا ويؤثر

 .املتنافسة الضباط شبكات لصالح مبارش غري بشكل

 

 االزدواجية

 اقتصادية أنشطة يف الفعالة غري االزدواجية شكل غالًبا العسكرية اهليئات بني نافسةامل اختذت اآلن حتى

 جتارية جمموعة احلريب اإلنتاج وزارة أنشأت عندما ،2015مايو/أيار يف خاص بشكل هذا واتضح. حمددة

 اهلندسية واالستشارات للمرشوعات احلريب اإلنتاج رشكة" هي هبا خاصة واإلنشاءات للمقاوالت

 املسلحة القوات عن نيابة املشاريع بتنفيذ اجلديدة الرشكة تقوم أن املفرتض من". العامة التوريداتو

 واالستثامر واإلسكان احلرضية التنمية: املجاالت من واسعة جمموعة يف والتجاريني املدنيني والعمالء

 السياحية ملنتجعاتوا والفنادق واملصانع واملستشفيات واملدارس الرياضية وامَلرافق العقاري،
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 مرصي جنيه مليون 100 بقيمة التشغيل لبدء مال برأس الرشكة ُأطلقت. واإلعالن العامة والعالقات

 الدخول تفويضها جرى كام احلريب، لإلنتاج القومية اهليئة بالكامل ومتلكها( عندها دوالر مليون 13،1)

كات ويف واالستحواذ الدمج عمليات يف  احلريب اإلنتاج وزارة كانت. واألجنبية حليةامل الرشكات مع الرشا

 جهاز أو املسلحة القوات إدارات خمتلف هبا تقوم التي تلك نوع نفس من مشاريع سابًقا نفذت قد

 يف اجلملة وسوق الصحي الرصف لتطوير 2012-2011 يف عقودها كمثل الوطنية، اخلدمة مرشوعات

ر قامت احلريب اإلنتاج رشكة لكن. اجليزة  وزارة كانت التي تلك عن تزيد األنشطة من واسعة مروحة بتكرا

 من مرصي جنيه مليار 15 قيمته ما حققت بأهنا العّصار ادعى بل. السابق يف هبا قامت قد احلريب اإلنتاج

 العامة اخلدمات جهاز حتى املقاوالت، عىل الرتكيز هذا إىل ونظًرا . 2019 يونيو/حزيران بحلول العقود

م قام املدنية، للمبيعات العسكرية املنافذ يدير ما عادة والذي لدفاع،ا لوزارة التابع  عىل بناء عقود بإبرا

ا اقتصاديًّا العًبا كونه من الرغم  .لذلك املطلوبة املهارات إىل ويفتقر ثانويًّ

 مرشوعات جهاز أنشأ املثال، سبيل عىل ،2016 عام ففي. أخرى جماالت يف مشاهبة ازدواجية ظهرت

 رشكات مع اونبالتع الزراعية الصوب يف للتوسع" املحمية للزراعات الوطنية الرشكة" لوطنيةا اخلدمة

 خاصة مماثلة رشوعاتم أيًضا أطلقتا احلريب اإلنتاج ووزارة للتصنيع العربية اهليئة لكن. وصينية إسبانية

 مرشوعات جهاز أنشأ ،2016 عام ومنذ. وبيالروسيا وهولندا اجلنوبية كوريا من رشكاء مع وعملتا هبام،

 كاترش فيه تعمل حقل هذا) وتطويره النفط الستكشاف جديدة فرعية رشكة أيًضا الوطنية اخلدمة

 وزارة يف نالتعدي لقطاع موازية) والتعدين املعادن الستخراج ثانية ورشكة ،(أصاًل  عديدة حكومية

كةبرش احلريب إلنتاجا وزارة شكلتها التي املصاعد لرشكة موازية) مصاعد ورشكة ،(الدفاع  خاصة ا

 من وحدة ليونم 23 بـكمية الصيدليات زود أنه الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز أبلغ وباملثل،(. سعودية

 أعلنت قد احلريب اإلنتاج وزارة أن مع ،2017 عام يف املفاجئ للنقص استجابة األطفال( لبن) حليب

 .بنفسها اإلنتاج أو االسترياد لخال من االحتياجات لتلبية تدابري تتخذ أهنا سابًقا

 إىل الدخول إىل مجيعها تسعى فهي: مشرتكة لظروف متشاهبة بطرق العسكرية اهليئات هذه تستجيب

ئد توفر التي االقتصادية القطاعات  ورأس الفنية للمعرفة كمصدر األجنبية الرشاكات ومالحقة آمنة، عوا

 زيادة يف املتمثل السييس أعامل جدول ضمن التنياحل يف سلوكها متوضع فهي ذلك، عىل عالوة. املال

 بعضها عن منفصل بشكل ذلك تفعل لكنها. األجنبية البلدان مع السياسية التحالفات وتعزيز الدخل
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 متاميزة مصاحلها ترى بأهنا يوحي ما املفتوحة، السوق يف تتنافس التي اخلاصة الرشكات تفعل كام البعض،

 الصحافيان ادعى وقد. العسكري االقتصاد يف القطاع هذا تكاملِ  ضعِف  عن يكشف وما تبادلية، وليست

 تزيح كانت احلريب اإلنتاج وزارة أن 2017 عام مطلع يف الصياد وأسامة حسني حممد االستقصائيان

 بمواد العامة املستشفيات لتزويد حرصية عقوًدا السابق يف متتلكان كانتا العامة املخابرات ملديرية رشكتني

 االنتامءات ذات الرشكات من وغريها هبا اخلاصة األدوية رشكة لصالح األطفال،( لبن) حليب مثل

 .السويس قناة هيئة رئيس مَميش، مهاب املتقاعد الفريق صهر يديرها رشكة فيها بام الرسمية، غري العسكرية

 ازداد الذي ألمرا ،الغذائية بالسلع املدنية األسواق إمداد مثل أخرى قطاعات عىل نفسه اليشء وينطبق

 والدواجن اللحومو اخلبز لبيع سابًقا التطرق تمّ  لقد. السياسية السييس لتوجيهات مبارشة استجابةٍ  يف

 وحمالت واملسالخ واملجازر املخابز من الدفاع وزارة شبكة خالل من األساسية السلع من وغريها

 400 بنسبة عالبي عىل قدرته من أيًضا وّسع الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز لكن". َصن" السوبرماركت

 اللحوم من نًّاط 250 توفري خالل من التضخم مكافحة يف بواجبه يقوم أنه وأعلن ،2016 عام يف املئة يف

 جلهاز العام ديرامل واّدعى. البالد مستوى عىل بيع منفذ 700 عرب خمفضة بأسعار يوميًّا األخرى والسلع

 اللحوم من نط ألف 300 املحلية لألسواق وّفر 2017 عام يف أنه عد،ب فيام الوطنية اخلدمة مرشوعات

د من وغريها الطهي وزيت والدواجن  البيع منافذ لخال من( ربام واردات ذلك يف بام) االستهالكية املوا

 دائرة مديرية نأ ورد وقد. املحيل القمح من طن آالف 210 عن فضاًل  التموين، ولوزارة للجهاز التابعة

 رةوزا فعلت كام لألسواق، األغذية إمدادات لزيادة التجارية رشكاهتا أيًضا استخدمت العامة راتاملخاب

 منافذ خالل نم ذلك، شابه وما والبقول والدواجن اللحوم بيع 2015 عام أواخر يف بدأت التي الداخلية

 .2018 معا صفمنت بحلول منفذ ألف إىل وصواًل  120 من بدًءا ،"(أمان" باسم) حديًثا منشأة بيع

 احللقات هذه من حلقة كل وراء وزارة أو هيئة لكل تابعة منفصلة مشرتيات وكاالت أو رشكات َتكمن

زاة السوق يف حصتها عىل منها كل تنافس احتامل من يزيد ما التموينية،  اهلدف لتحقيق تسعيها بموا

د من كبرًيا  جزًءا أن حقيقة فإن أساسيًّا، عامالً  املنافسة تكن مل لو حتى لكن. للرئيس السيايس  الغذائية املوا

 االقتصادي املنطق بشأن كبرية شكوكا تثري رخيصة واردات من يتكون املختلفة اهليئات هذه تبيعها التي

 ،"األمن هيئات بطاطس" بعنوان رأي مقال يف ساخًرا  املعلقني أحد الحظ وكام. لنهجها املالية واالستدامة
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 لألرس عابرة إغاثة جمرد من أكثر سيوّفر ذلك أنّ  وال منخفضة ستبقى األسعار أنّ  ذلك يضمن أنْ  يمكن ال

قبة شامل نظام غياب يف املحدود الدخل ذات  .اإلنتاج وتنسيق السوق ملرا

 

 الشبكات تصادم

 كان. املبارش عالتناز خالل من غالًبا حّله جيري املصالح تضارب أن يعني الصارمة القواعد غياب إن

 تنفذةامل املدنية الضغط ومجاعات العسكريني املتقاعدين شبكات ردود يف خاص بشكل واضًحا هذا

 أسواق يف قوةب العسكرية اهليئات توغلت حني قاومت التي للدولة، البريوقراطي اجلهاز يف واملتمركزة

 هي العسكرية املؤسسة كانت فقد ذاته، الوقت يف. األوىل الفئات بإزاحة مهددة والتموين، االسترياد

 عملية دتأ حيث. 2011 عام لغاية بمبارك ارتبطت التي املحسوبيات شبكات حّل  من الرئيس املنتفع

 العسكرية املؤسسة نيمتك إىل املدنية البريوقراطية اإلدارات داخل االمتياز لشبكات العامة التشكيل إعادة

 اضطرت التي ،العامة خابراتامل مديرية مثل بالكامل، تغييبهم يكن مل إنّ  أقوياء منافسني تنحية من

 حرصّياً  جماالً  سابًقا اناك واللذين املهمنّي  والغاز النفط قطاعّي  يف ذلك يف بام املجاالت، خمتلف يف للرتاجع

 .للمديرية تقريًبا

 قام ذإ. 2015 عام أواخر يف نشب القمح إمدادات عىل شديد خالٍف  عرب الدينامية هذه تتوضح

 به املسموح املستوى بتغيري التموينية، للسلع العامة اهليئة يف واملتمثل الدولة يف املركزي القمح مشرتي

 0,05 وهو النباتية ةللصح العاملي املعيار من بدالً  الصفر، إىل املستورد القمح يف الشائع" أرجوت" للفطر

 رشكات نحو اقسواأل لتوجيه تعريف غري كحاجز اجلودة معايري الستخدام نمطية حالة هذه كانت. املئة يف

 .املنافسة الرشكات إبعاد أو مفّضلة

ء هذا  ضخمة صفقة تعليق كان خطورة األكثر األمر لكن وكندا، فرنسا من الواردات عّطل اإلجرا

 قصري) رويس حظر وإىل الدبلوماسية العالقات توتر إىل أدى ما الرويس، القمح من طن ماليني 6 السترياد

 إىل الشحنات أكرب إحدى إعادة جرت. 2016سبتمرب/أيلول يف ملرصيةا احلمضيات استرياد عىل( األجل

 الشحنة كانت. مارشال شانا للباحثة وفًقا شهرين، مدة دمياط ميناء يف مكوثها بعد املطاف هناية يف روسيا
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 مناِفساً  منها النهري النقل جمال يف توسعها جعل نشطة، خاصة رشكة وهي ،"ِمدسوفت" لرشكة مملوكة

 .القطاع ذاك يف العسكرية للمصالح

 ترأسوا  الذين رينيالعسك املتقاعدين من العديد تضّمن التموينية للسلع العامة اهليئة جملس أن وُيذكر

 واملضارب احنواملط الغذائية للصناعات القابضة والرشكة والتخزين للصوامع العامة الرشكة من كالًّ 

 اهليئة ئيسر عزل وجاء. والبحري الربي للنقل بضةالقا الرشكة الغذائية للصناعات القابضة والرشكة

 التصور ليعّززا 2017 يناير/الثاين كانون يف خَلفه عزل ثم 2016 مارس/آذار يف التموينية للسلع العامة

 .القمح أزمة وراء الدافع يقود كان احلكوميني والبريوقراطيني األقوياء التجار بني التنافس بأن السائد

 لزراعيةا والواردات القمح فحص مسؤولية معظم أيًضا احلكومة نقلت يناير،/الثاين كانون ويف

 رئاستها املسلحة اتالقو متقاعدو توىل التي والواردات، الصادرات عىل للرقابة العامة اهليئة إىل األخرى

 عادتأ التي علياال اإلدارية املحكمة إىل ذلك بعد النزاع وانتقل. األقل عىل 2005 عام منذ دائم بشكل

 يف لتعديالتا من املزيد وشهد. 2017يونيو/حزيران منتصف يف التموينية للسلع العامة اهليئة اختصاص

 مارس/آذار نيب الغذائية للصناعات القابضة للرشكة تابعة رشكات عرش إدارة جمالس رؤساء رحيل القطاع

ءال اعتقال ًرافو ذلك تال وقد واملخابز، باملطاحن معظمها ويرتبط ،2018 أبريل/ونيسان  املتقاعد لوا

 .مايو/أيار يف الفساد بتهمة املسؤولني كبار من والعديد الرشكة ترأس الذي

 بني ملنافسةا عىل كمثال بأكملها احلادثة الصياد وأسامة حسني حممد االستقصائيان الصحافيان رشح

 رشكات ثالث بغطاء مةالعا ابراتاملخ بمديرية أو املسلحة بالقوات املرتبطة املتنافسة االسترياد" مافيات"

 هذه تظهر ذلك، عىل عالوة. أخرى ناحية من حكوميني مدنيني مسؤولني وبني ناحية، من استرياد

 يوليو/متوز يف محالق أزمة يف الربملاين التحقيق إطالق عرب اتضح كام الشعب، جملس يف بوضوح املنافسات

 للحكومة، موالني 2015 عام أواخر يف انتخاهبم تم لذينا تقريًبا الربملان أعضاء مجيع وكان هذا،. 2016

 مجاعات نفإ هبجت، حسام اإلنسان حقوق جمال يف والناشط اإلستقصائي الصحايف أّرخ كام ذلك، ومع

 أمن مباحث) الوطني األمن قطاع قَبل من املدعومة املتنافسة الفصائل حول التفت املختلفة املصالح

 العامة املخابرات مديرية قَبل ومن جهة، من الداخلية، وزارة ضمن يندرج الذي( سابقاً  الدولة

 .أخرى جهة من احلربية، واملخابرات
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 العسكري االقتصاد تسخني: ملّخص

 لتخطيطا مستوى يف ارتقاء عن النقاب يكشف 2013 منذ العسكري لالقتصاد املتسارع التوسع إن

 واملناطق اديةاالقتص القطاعات اختيار يف ذلك ويتجىل. االسرتاتيجي والتنسيق والتصويب االسرتاتيجي

فية كاتا عقد نحو املتاميز التوّجه يف أقل، بدرجة وإنّ  وكذلك، لالستثامر، هدًفا اجلغرا  رشكات مع لرشا

ء اخلاص، القطاع  هذه واالستثامر سعالتو قرارات تدل ال ولكن. منها الكبرية أو املتوسطة أو الصغرية سوا

 السلوك التوسع هذا ضاعف فقد القدر، بنفس. بينها ما يف تتناغم أهنا أو سليم ادياقتص منطق وجود عىل

 غري والتفامهات تالرتتيبا تعرقل التي واإلزاحة التنافس من جديدة أنامًطا خلق ما والريعي، االنتهازي

 باتت لنهوجا ذهه إنّ . للدخل املدّرة االقتصادية النشاطات توزيع تنّظم السابق يف كانت التي الرسمية

 مبارش كلبش اخلاص القطاع بمزامحة البدء وإىل خطري، بشكل العسكري االقتصاد" تسخني" إىل تؤدي

 تشري( الصاعدة وجالنه أي) فإهنا القدر، وبذات. املعامالت تكلفة ومن الضار االحتكاك من زاد ما أكثر،

 .رصم يف األعمّ  السيايس واالقتصاد احلاكم االئتالف داخل أولّية اسرتاتيجية حتّوالت إىل

 إىل ختتلف ديةاملا وعائداته وأنامطه مداه أن 2013 عام منذ العسكري االقتصادي النشاط مسح ُيظهر

 من األسد حّصة حواض وبشكل كبري حدّ  إىل تستمد العسكرية املؤسسة أنَّ  إذ. آخر إىل قطاع من كبري حدّ 

ا بقدرعالٍ  حتظى حيث العامة، العقود ومن األرض عىل سيطرهتا عرب دخلها  ُتبقي حني يف ذ،النفو من جدًّ

 ضعف نع يعوض ما هو األسرية السوق هبذه العسكري التحكم إن. هلا رهنًا اخلاّص  القطاع رشكات

 عن عجزها اوزجت عىل قدرهتا عدم ُأثبتت حيث التحويلية، الصناعة قطاعات أغلب يف العسكرية اهليئات

 اهليئات قدرة نّ أ إال. حقيقياً  إنفتاحاً  منفتح سوق أي يف اخلاص طاعالق مع التنافس أو القيمة إضفاء

ء اخلارجية، التجارة يف علني دور تثبيت عىل العسكرية  منافسيها كاهل ثقلت وسيطًا، أو ُموّرداً  كانت سوا

 عام منذ توسعت اهليئات تلك فتئت وما. املذكورة تلك عن أمهية تقل ال أخرى بطرق اخلاّص  القطاع من

 يف متداولة سلًعا للتشم كبري، حدّ  إىل للتداول القابلة غري السلع عىل التقليدي تركيزها متجاوزة ،2016

 اضطراب طأةو اخلاّص  القطاع يتحمل فيام والصلب، اإلسمنت مثل العامة األشغال تغذي حممّية قطاعات

 .السوق
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 املوارد بيعو إنتاج من كبرية حّصة اكتساب أجل من جيلّ  بشكل كذلك العسكرية املؤسسة تتموضع كام

 حدّ  عىل أجنبية أو ةحملي) اخلاّصة الرشكات مع ذلك تقاسم أيًضا عليها يتحتم أنه من الرغم عىل الطبيعية،

ء  إىل ومنفذها ةالالزم بالتكنولوجيا حتُكمها خالل من السوق يف وحصتها نفوذها عىل حتافظ التي( سوا

 يفرض ولة،املحم اهلواتف مثل املربحة القطاعات يف مهمة ةأجنبي رشكات حضور إنّ . التصدير أسواق

 من دخل استخراج عرب ذلك عن بالتعويض تقوم أهنا يبدو لكن احلذر، توخي العسكرية املؤسسة عىل

 .القطاعات من وغريه القطاع هذا ولوج عىل تعمل التي املحلية الرشكات

 بني نافسالت تصوغ أهنا كام ملتفاوتة،ا والفرص التكاليف هيكلية اختالف التاميزات هذه تعكس

ء املصالح، مجاعات  وغري ميةالرس العسكرية اجلهات استجابة نمط إنّ . غريها أو عسكرية كانت سوا

 اينتب يف وتساهم االقتصاد، يف والتفتيت املجتزأ  البناء نحو امليول يعزز 2013 عام منذ للفرص الرسمية

يد النتائج " التفويضية السلطوية" بني ما مزيج هو هذا كل يمّكن ما إنّ . السوق يف للمشاركني بالنسبة املتزا

 القيود مجيع من احلاكم االئتالف يف املشاركني حترر والتي السييس، إدارة عهد يف قواعدها أرسيت التي

 القانونية، أو ريةالدستو الكوابح من أدنى ّحد مع بينهم، ما يف الداخلية التوازنات عدا ما سلوكهم عىل

 الرسالة التقاط لهفةاملت الدولية واهليئات األجنبية للحكومات املؤيد، يكن مل إن املتساهل، املوقف وبني

ًرا السييس إدارة كررهتا التي  ".االستثامرية للفرص" األبواب مرّشَعة" مرص بأن مرا

قبة، دون ُتركت ما إذا ستؤدي، طريق يف ماضية العسكرية املؤسسة إنّ   يف نخراطهاا مأسسة إىل مرا

 كبرية كانت إنّ و خاصة، مصالح ذات مجاعة جمرد كوهنم من الضباط كبار رشحية وبتحويل املدين االقتصاد

 بمزيج لعسكريا التعلق فإن ذلك، مقابل ويف. السياسات صانعي نقل مل إن السوق، ضابطي إىل ومتنفّذة،

كات االقتصاد عن التقليدية الدوالنية املفاهيم من  العام القطاعني بني ما باملحسوبية سّمةاملت والرشا

 لسوقا ديناميات جتاهل متّكن التي بالسلطة العسكرية احلظوة أخرى جهة ومن جهة، من واخلاص

 ،(للدولة قراطيالبريو واجلهاز احلاكم االئتالف داخل املنافسني الستيعاب احلاجة عند سوى) وإشاراته

 التناقض من أكرب بقدر املرصي االقتصاد مساق إسباغ سيكون املرجح العسكرية املؤسسة تأثري فإن

 .والتقّلب

*** 
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8

 

 ملتعلقةا املعلومات وغموض القانونية، واحلصانة االستنسابية، السلطات جتمع التي الرتكيبة

 مع تسمح ولكن ية،رشع رشةبق تتمتع املالية اإلدارة يف طريقة وّلدت قد العسكرية واحلسابات باإليرادات

 يف حتى إنه، بل. مدنية سلطة أي أمام فعلية مساءلة دون من العامة واألصول باألموال بالتالعب ذلك

 تسجيل أي) اترالدف مسك جمرد كوهنا عن تزيد تكاد املالية اإلدارة أن يبدو العسكرية، املؤسسة صفوف

 فعالية تقييم عمليًّا يلاملستح من جيعل وهذا(. السنة ايةهن يف املالية البيانات وإنتاج والصادرات الواردات

 أن كام. ككل العسكري لالقتصاد شاملة حسابات تقديم أو عسكرية منشأة أو هيئة لكل الفردية التكلفة

 هناك األحوال، حسنأ ويف. الفاسدة باملامرسات يعج ماليًّا نظاًما الداخلية املصادر تعتربه ما حيجب ذلك

 يؤدي ما قتصادية،اال اجلدوى تقييم يف صعوبة جتد العسكرية اهليئات أنّ  وهي املايل للغموض أخرى نتيجة

 .العسكرية احلوزة يف املوجودة لألموال عكسية استثامرات إىل

نة البيئة هذه فإن ،1 الفصل يف ورد وكام . كذلك اخلاصة اجلهاتو املدنية اهليئات من العديد تفيد املمك 

 :2014 امع أواخر يف املستمرة املشكلة الدويل للبنك التابع" العاملية العدالة مرشوع" خلص وقد

 القطاع يف املصالح أصحاب من شبكات بناء يف سنوات مدى عىل نجحوا  مرص يف النفوذ أصحاب إن"

 وقد. ةالعام العقود من استفاد الذي اخلاص القطاع من وبعض والرشطة واجليش والقضاء احلكومي

 ئةالبي واستندت (.املنافسة غياب يف املداخيل تأمني أي) الريع وراء السعي من ومعارفهم ءهؤال استفاد

 لكذ ينعدم مل إن املعلومات، إىل الوصول إمكانية من فحسب القليل إىل عليها، اعتمدوا التي املؤسساتية

 ".الصغرية راطيةوقالبري بالقرارات يتعلق ما يف حتى( الفردي التقدير أي) االستنسابية فسادت متاًما،

 من كبري حد ىلإ تتشكل دينامياته إن إذ. واحد اجتاه يف بمجمله يشدّ  ال عسكري اقتصاد هي والنتيجة

 والتنافسات لفات،التحا وبناء املصالح، حتركها التي والشبكات بينها، وما اهليئات داخل املساومات نفس

. مرص يف السيًّايس تصادواالق الدولة قطاعات بقية أيًضا متيز التي والوظيفية القطاعية اخلطوط عرب املستمرة

 ثالثة بشدة حتددها املال رأس وتدفقات االقتصادية القرارات اختاذ عملية فإن العسكرية، املؤسسة حالة يف

 :عوامل
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 الضباط منه يًّايت الذي املسلحة للقوات التابع السالح وصنف التخرج، وسنة العسكرية، الكلية( 1

 .ومتنافسة متاميزة تكون ما غالًبا التي وشبكاهتم شللهم مع يون،القيًّاد

 احلكم ذلك يف بام) للدولة البريوقراطي اجلهاز يف املصالح مجاعات مع أعىل إىل أسفل من التفاعالت( 2

 األعامل قطاع اتورشك ،(االستخبارات وأجهزة الداخلية وزارة يف املحتملني املنافسني عن فضاًل  املحيل

 والنظم املؤسسات واجهة خلف تقبع رسمية غري شبكات من قنوات عرب وذلك اخلاص، والقطاع ،العام

 .الرسمية

 يصدرها التي ةالسيًّاساتي واألهداف التوجيهات عن الناتج حتت، إىل أعىل من الضغط عىل الردود( 3

 .الرئيس

 العسكرية تصاديةاالق هليئاتا كانت لو حتى للدخل، مدّرة أو اقتصادية شاملة خطة توجد ال وبالتايل،

 يتم أنه إىل تشري األدلة لكن نسبيًّا، متسقة مصالح وراء سعيًّا بذلك تقوم فإهنا جنب، إىل جنًبا غالًبا تعمل

 برأس غرية،ٍب وتتمسك، تدير هيئة كل وأن البعض، بعضها عن مستقل بشكل املصالح هذه ومتابعة حتديد

 املايل املال رأس عىل التبعات تأكيد إنام اسرتاتيجي، سلوك ودوج دحض هنا ُيقصد وال. املنفصل ماله

 استجابة مرهاتستث أو األموال العسكرية اهليئات ستنفق أوالً،. العسكرية املؤسسة ترصف يف املوجود

 ثانًيا،. مالية سائرخ إىل وتؤدي اقتصاديًّا سليمة غري االستثامرات تلك تكون عندما حتى الرئيس، لتعليامت

 بمعنى فيها، تحكمت التي األموال ختصيص يف تامة استنسابية بصالحية تتمتع اهليئات هذه إن قابل،امل يف

 أن طاملا نها،م إذن عىل احلصول عن ناهيك مسبًقا، أخرى حكومية هيئة أي باستشارة ُملَزمة ليست أهنا

 الرسمية ريغ للشبكات جمااًل  يوفر ما هو وهذا. للرئيس السيايس التوجه مع عموًما تتامشى أنشطتها

 القتصادا وقادة الرئيس من كل هدف تقّوض بطرق غالًبا هبا، خاصة دخل مصادر توليد أو اللتقاط

 بمعرفتهم لحيص االنتفاعي السلوك هذا أن إىل تشري أدلة هناك أنّ  من الرغم عىل الرسمي، العسكري

 يف تعمل التي املالية راتلالستثام" كابيتال جيلإ" رشكة يعادل ما إىل العسكرية املؤسسة تفتقر ثالًثا،. التامة

 األسواق يف أمواهلا وظيفت يف النية أو الدراية إىل تفتقر كام العامة، املخابرات لـمديرية خاصة كأداة الواقع

 .نيةمد اقتصادية قطاعات تطوير يف للمساعدة االستثامري املال رأس أشكال من كشكل املدنية
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 تخداماته،واس العسكري الدخل توليد كيفية حتديد خالل من والعالقات طاألنام هذه مالحظة يمكن

 الربملان، ذلك يف بام مدنية، هيئة أي قَبل من الفاعل املحاسبي التدقيق جتنب وكيفية إيداعه، يتم وأين

 .تقريًبا كامل بشكل

 

 اقتصادية؟ أم سياسية مكاسب لتحقيق السعي: العسكرية اإليرادات مصادر خارطة

 احلكومية اتاهليئ ضمن نوعه من فريًدا ليس املالية اإلدارة يف العسكري األسلوب أنّ  الواضح من

نية خارج من وإيداعات إيرادات مع منها الكثري يتعامل التي املرصية،  مصادر وتنوع حجم لكن. امليزا

ئها من أيًّا بالتأكيد يتجاوزان العسكرية اإليرادات  مايو/أيّار بحلول واقع،لا يف. واسع هبامش املدنية نظرا

 حاملا" أنّه عادةبس رويرتز وكالة مراسل خيرب أن احلريب اإلنتاج وزارة مصانع أحد رئيس بوسع كان 2018

 اللواء[ لوزيرا] يوافق.. مرصي جنيه مليون 40 أو مليون 60لـ بحاجة إين قائاًل  للوزارة بطلب أتقدم

 ". التايل اليوم يف الطلب عىل العّصار

 التي التمويل نم التالية املصادر إىل التقرير هذا يف املقدم العسكري االقتصاد ترشيح ويشري •

 :القانون يقرها

نية •  .الدفاع ميزا

 متلكها التي رىاألخ والرياضية االجتامعية واملرافق واملنتجعات الفنادق من املكتسبة الرسوم •

 .الدفاع وزارة

 دفوعةم الطبية اخلدمات وتوفري ملحليةا األسواق يف األساسية الغذائية السلع مبيعات •

 .الرسوم

 وغريها ة،العمالق واملرشوعات األرايض استصالح ذلك يف بام العامة، األشغال إدارة رسوم •

نّيات يف املشمولة الربح هوامش أو التحتية والبنية اإلسكان خمططات من  املّتفق ملشاريعا ميزا

 .املنفّذين املقاولني مع عليها

 األرايض خداماست تراخيص ملنح تلّقيها جيري التي التربعات أو الرسوم أي ار،اإلجي إيرادات •

 .اجرواملح املناجم عىل أو الّسيعة الطرق عىل رسوم وفرض كاملوانئ املرافق وتأجري
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 رص،م إىل الدخول موانئ يف املستوردة البضائع ختليص مثل متخصصة خدمات تقديم رسوم •

 ألطراف ةمؤجر للدولة تابعة أراض من األلغام وإزالة ة،الثقيل املعدات ونقل والتفريغ،

 .مدنية

 ومزارع مصانع) العسكرية الرشكات تقدمها التي اخلدمات أو السلع مبيعات من اإليرادات •

 اعاتوقط والتنقيب التعدين جماالت يف اجلديدة املشاريع ذلك يف بام ،(أخرى ورشكات

 .األخرى االستخراج

ئد خاصة، يقصناد يف حمفوظة إيداعات •  .عليها املستحقة والفوا

 أللغاما نزع أو السالم حفظ مهامت يف القوات مسامهة مثل مؤقتة متخصصة أنشطة عن رسوم •

ء أو املتحدة، لألمم التابعة  ألرايضا عىل أجنبية مسلحة قوات مع مشرتكة مناورات إجرا

 .املرصية

 جيري دق ولكن مبارش، غري اهذ) واجهة رشكات خالل من التجارية االستثامرات من الدخل •

 (.الصلة ذات العسكرية للهيئات الداخلية الدفاتر يف إدراجه

 هدفيست مجيعها ليس ولكن األنشطة، هذه من فحسب قليل عدد يف مهمة الربح هوامش تكون قد

نيةم من األقل عىل املئة يف 60 إنفاق جيري املثال، سبيل عىل. حال أي عىل أساًسا، الربح  عىل الدفاع يزا

 مصاريف عىل نفقيُ  املتبّقي الرصيد(. التقاعد معاشات غري واالمتيازات البدالت) والتعويضات الرواتب

د مثل الرواتب غري أخرى متكررة  ديدوجت والوقود، الصحية، والرعاية( املهام) واألدوات الغذائية، املوا

د  منشآت يف االستثامرو العقارات، وصيانة املعدات، وصيانة ،(وغريها الذخائر) القتالية االستهالكية املوا

 من فإنه كذلك مراأل كان إذا ولكن منفقة، غري األموال تتبّقى أن املرجح غري من إنه. جديدة معدات أو

 وحتويلها أخرى ىلإ سنة من مؤجلة كفوائض دفاترها يف ترحيلها وجيري هبا حتتفظ الدفاع وزارة أنّ  املؤكد

 واملواد واتبللر النسبية التكلفة خفض إىل العملة قيمة انخفاض أدى قدل. اخلاصة صناديقها أحد إىل

 من جعل النخفاضا هذا أنّ  إال ،(املرصي باجلنيه حمسوبة لكوهنا نظًرا ) املحلية واخلدمات االستهالكية

نية قيمة عىل احلفاظ من بأكثر القيام عموًما، الصعب،  .ربالدوال اإلمجالية الدفاع ميزا
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نية فإن ذلك، مع  والء عىل حلفاظا يف تساعد التي الرواتب يف والزيادات باملكافآت تسمح الدفاع ميزا

 اخلاصة رشكاتوال العام األعامل بقطاع مقارنة متواضعة العسكرية الرواتب إن. املسلحة القوات ضباط

 احلريب واإلنتاج دفاعال ووزارتا املسلحة القوات) الدفاع قطاع عاملو أما ،(اإلدارة مستوى عىل األقل عىل)

 يف كبرية تفاوتاتب يتمتعون وهم الدولة، لوائح يف" خاص كادر" باعتبارهم فُيعاملون( الفرعية واهليئات

يا األجور  فرتات اللخ املسلحة القوات ضباط يتلقى ذلك، إىل. املدنيني باملوظفني مقارنة واملزا

نية حتميلها ريجي التي رواتبهم، ضعف إىل تصل إضافية مكافآت االضطرابات،  عىل عالوة. عالدفا مليزا

 يعوض مل اهذ أن من الرغم عىل ،2011 عام منذ األقل عىل مرات ثالث األساسية الرواتب زادت ذلك،

 بنسبة أكرب يًّاتراكم ارتفاًعا التقاعدية العسكرية املعاشات شهدت ولقد. املرصي اجلنيه قيمة انخفاض

 نفسها النسبة لكوكذ ،2018 يوليو/متوز يف أخرى املئة يف 15 ثم ،2016 يوليو/متوز بحلول املئة يف 140

نية حتميلها جيري الزيادات هذه لكن ،2019 يوليو/متوز من اعتباًرا  تتأثر ال وبالتايل مة،العا الدولة مليزا

نية  .هبا الدفاع ميزا

 توّفر الدفاع وزارةل كةاململو والرياضية االجتامعية واملرافق واملنتجعات الفنادق تكون أن املفرتض من

 لتشمل( املضافة لقيمةا رضيبة ذلك يف بام) العسكرية للمؤسسة الرضيبية اإلعفاءات فتمديد. ثابًتا دخاًل  هلا

 أن علاًم  فضة،خم بأسعار اخلاص القطاع تنافس عندما حتى األرباح تضخيم من متّكنها املدنية مرافقها

 عالوةً . يديروهنا الذين الضباط مع األرباح تقاسم تم إذا قلصستت املرافق هذه من الدفاع وزارة إيرادات

 سلسلة ةالوطني اخلدمة مرشوعات جهاز فيدير: السوق يف حصتها توسيع إىل الوزارة سعت ذلك، عىل

 حني يف ،(دًقافن عرش مخسة عن يقل ال ما مع ،2015 عام يف إطالقها تم وقد" )توليب" ومنتجعات فنادق

 الذي" كابيتال أملاسة فندق" ذلك يف بام ،"أملاسة" فنادق سلسلة الدفاع وزارة يف ملاليةا الشؤون هيئة تدير

 .2017 عام أواخر يف اجلديدة اإلدارية العاصمة يف افتتاحه جرى

 القطاعات أحد تعترب التي السياحة من االستفادة يف عسكرية رغبة إىل بشدة التوسع هذا يشري

 مرصي جنيه مليار 528,7 قدره إمجايل بمبلغ القطاع هذا ساهم وقد ،مرص يف ربحية األكثر االقتصادية

 املرافق جانب وإىل. 2018 عام يف( املئة يف 11,9) اإلمجايل املحيل الناتج يف( دوالر مليار 29,6)

 أسايس بشكل تلبي العسكرية اهليئات متلكها التي الفنادق أنّ  يبدو النوادي، مثل األخرى االجتامعية

 كانت النسبة هذه أن علاًم  ،2017 عام يف مرص يف السيًّاح عدد إمجايل من املئة يف 48 مّثلوا  لينيحم عمالء
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 أن الواضح من بالفعل،. اإلرهابية اهلجامت بسبب األجنبية السياحة تراجع أعقاب يف املعتاد من أعىل

 الوزارات مع يليةتفض صفقات خالل من العمل إىل رئيس بشكل تسعيان وتوليب أملاسة فنادق سلسلتي

 العام القطاعان عليه هييمن خدمي اقتصادي قطاع يف البقاء عىل لقدرهتام مهامًّ  أمًرا  ذلك يكون قد. احلكومية

 باملجموع مقارنةً  بسيط جزء سوى ليستا العسكرية للهيئات اململوكة الفنادق وسعة عدد إن: واخلاص

 غرفة مليون 1,4 إىل باإلضافة ،2017 عام بحلول فةغر آالف 108 من أكثر مع فندًقا 730 البالغ الوطني

 يعني فقد ذلك، ومع. 2020 عام بحلول العام للقطاع اململوكة السعة إىل إلضافتها احلكومة خططت

 املدراء بني األرباح وتقاسم السوق، أسعار من أقل أسعار وعرض والتشغيل، االستثامر تكاليف ارتفاع

 بنى الذي اخلاص القطاع من للمقاول ووفًقا. نسبيًّا متواضعة ستكون ةالصافي األرباح أنّ  العسكريني،

 املخابرات عن بالينابة باملرشوع ُكّلفت التي) املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة عن بالينابة تريموف فندق

 مناسبة، غري منطقة يف الفندق بناء تم أنّه من الرغم عىل مرصي، جنيه ملياري التكلفة بلغت فقد ،(احلربية

 رشحية توقعات تلبية ولكن. التجارية اجلدوى عن تستغني قد املحسوبية عىل القائمة املصالح أن يؤكد ما

يد بشكل تشعر التي املدنية الوسطى الطبقة واحتياجات اإلجتامعي الصعود إىل املتطلعني الضباط كبار  متزا

 .املرشوعات هذه إطالق عىل كحافز اريالتج املكسب أمهية بنفس هدًفا تكون قد املالية، بالضائقة

د بيع إىل تدفع التي هي السياسية األهداف أن يف لبس ال  الطبية دماتاخل وتقديم الغذائية املوا

ًرا حلكومةا ووزراء العسكريون االقتصاديون واملسؤولون السييس ويؤكد. األول باملقام للمواطنني،  مرا

ًرا  مواجهة بالتايلو معقولة، بأسعار األساسية واخلدمات بالسلع اجلمهور تزويد إىل احلاجة عىل وتكرا

 اخلدمة اتمرشوع جهاز مثل الصلة، ذات واهليئات الدفاع وزارة حتقق أن املحتمل من. التضخم ضغوط

 الدجاج وقطع اجالدج مثل كبرية، بكميات تستوردها التي الرخيصة البضائع عىل صافية أرباًحا الوطنية،

 رماركتالسوب خمازن أن املؤكد شبه ومن. السياسية للتوجيهات استجابة يتم ذلك لكن املجّمدة،

 األرجح، عىل ةاجلمركي الرسوم من معفاة السلع هذه ألن تبيعها، مستوردة سلع أي من تستفيد العسكرية

 املحدود، لدخلا وذوي املسلحة القوات أرس احتياجات لتلبية منخفضة األسعار إبقاء إىل احلاجة أن إال

 .املخازن لتلك اإلمجايل الربح من حتد أن املحتمل من

 إدارة أن إمام أيمن الباحث يقّدر. الطبية اخلدمات تقديم يف دوراً  السياسية االعتبارات تلعب وباملثل،

 والسكان، الصحة وزارة بعد مرص يف الصحية للرعاية مقّدم أكرب ثاين هي الدفاع وزارة يف الطبية اخلدمات
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 بمعدالت اآلخرين املدنيني مجيع وإىل املبارشة أرسهم وأفراد العسكريني إىل جماًنا تقدم خدماهتا لكن

 تتكبد أهنا أو ربح، أو خسارة دون من تنتهي ربام وبالتايل،. اخلاصة املرافق من املئة يف 50 بنسبة أرخص

 الطبقة مرىض الاستقب أن يف شك ال. املحدود الدخل ذوي إىل تقدمها التي اخلدمات يف صافية خسارة

 يمكن ال ولكن. مربح أمر األرقى، العسكرية والعيادات املستشفيات يف الرسوم يدفعون الذين املتوسطة

 املجانية اخلدمات وتوفري وصيانتها املرافق هذه جتهيز تكلفة لتعويض كافياً  املرىض عدد كان إذا ما حتديد

 جمرد فإن أخرى، حاالت يف وكام. املالية الشفافية لاكتام دون من العليا، الرتب ذوي الدفاع قطاع ملوظفي

 يكون ربام متقدمة طبية عناية عىل احلصول يف األساسية االجتامعية الدوائر توقعات تلبية تكلفة خفض

 مقصداً  تصبح أن يف مرص فشل فإن ذلك، إىل. السوق يف حصة عىل احلصول منه أكثر األسايس اهلدف

 .العسكرية الطبية للمرافق التجارية اإلمكانيات من حيدّ  األخرى ربيةالع الدول من الطبية للسياحة

. ذلك إمكانية عىل ينطوي بعضها أن مع كربى، مالية مصادر النشاطات هذه تعترب ال احلاالت، مجيع يف

 مهمة، تعترب عينةم وسياسية اجتامعية دوائر ملطالب جزئيًّا يستجيب فيها العسكرية املؤسسة استثامر إن

 الصناديق ستخدمتُ  ذلك، إىل. الربح أو التجارية اجلدوى بدافع دائاًم  ليس االستثامر ذلك فإن لتايلوبا

 اقتصادي ملحلل اوفقً  املسلحة، القوات يف للعاملني والبدالت املكافآت لدفع جزئيًّا اخلاصة العسكرية

 السياسة املةع تفيد وكام. الضباط كبار من عرشات بضع عىل األرباح بعض توزيع أيًضا يتم لكن مرصي،

 ال. والقادة ملسؤولنيا كبار تفيد الغالب يف فهي الداخلية، وزارة يف مشاهبة لعمليات تقييمها يف راشد دينا

 ضمن تندرج التي اخلاصة الصناديق حالة يف ولكن مستقل، بشكل الدقيق التوزيع نمط من التحقق يمكن

نية  يونيو/حزيران 30 حتى األسايس الراتب من مئوية نسبة إىل يستند التوزيع كان العامة، الدولة ميزا

 العسكرية يئاتاهل تأسيس قوانني تتضمن كام. ثابتة مبالغ إىل األرباح تقاسم حتويل جرى عندما ،2015

 اإلنتاج لوزارة التابعة ريباحل لإلنتاج القومية اهليئة مثل التجاري، للمبيع املدنية واخلدمات السلع تنتج التي

مة القاعدة هذه تطبيق يتم هل واضًحا وليس. أيًضا األرباح تقاسم قاعدة يب،احلر  حتقيق عند قطف برصا

 الذي األمر هوو النفقات، مجيع خصم قبل الواردات إمجايل من حصة اقتطاع يتم أم صافية، فعلية أرباٍح 

 .اإلساءة إىل يتعرض قد

 وجباية املرافق، وتأجري األرايض، خداماست ترخيص من الدفاع وزارة إيرادات هو تقديره يصعب ما

 األلغام، وإزالة املتخصصة، النقل أو االسترياد خدمات وتوفري واملحاجر، الّسيعة الطرق عىل الرسوم
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 والذي عليه، ُيعتمد دخل ضامن ويمكنها أقل، ثابتة تكاليف عىل األنشطة هذه تنطوي. ذلك شابه وما

فقة حالة يف يزداد  ربحية األكثر املصادر بعض مقايضة جتري قد لكن. الدولة رايضأ استخدام عىل املوا

 استخدام منح رسوم عن التخيل هو ذلك عىل مثال. األفضلّيات من أخرى بأنواع املحتمل للدخل

 جلذب كوسيلة ببساطة أو جديدة، مشرتكة مشاريع يف امللكية حقوق مقابل املرافق، أو األرايض

فقة هو آخر مثال. السويس قناة تنمية حمور مثل العالية ألولويةا ذات املرشوعات إىل املستثمرين  عىل املوا

لها لرشكات التوريد عقود أو التحتية البنية أو اخلدمات منح مقابل األرايض استخدام طلبات  اهليئات تفض 

 الدخل لتأمني فرًصا األنشطة هذه من عدد خيلق ذلك، إىل. فيها جتارية مصلحة للضباط يكون أو العسكرية

 .املرشوع غري اجلانبي

 مرشوعات ازجه قيام يشري إذ. كبرية أموال إىل الوصول إمكانية الدفاع وزارة لدى أن الواضح من

 يمكنها الوزارة أن إىل ،2016 عام منذ عليها، االستحواذ أو جديدة، رشكات عدة بتأسيس الوطنية اخلدمة

نة من كربى متويالت عىل احلصول أو لدهيا، كبرية احتياطيات عىل االعتامد  من االستفادة أو الدولة، خزا

ئد) االئتامن  نفسه اليشء وينطبق .خمتلطة متويلية حزم تشكيل أو اخلاصة، أو العامة البنوك من( بخسة بفوا

 ،2013 عام منذ لدفاعا وزارة إرشاف حتت املزدوج االستخدام ذات املدنية التحتية البنية تشييد عىل تقريًبا

نة من متويلها جيري التي واجلسور الّسيعة قالطر مثل  من إنه حيث ،احلكومي االقرتاض أو الدولة خزا

نية عن خلارجةا صناديقها باستخدام البحتة العسكرية التحتية البنية بتمويل الوزارة تقوم أن املمكن  امليزا

نية من بدالً )  عىل جزئيًّا عويضها،ت تم قد العسكرية املنشآت بعض توسيع تكلفة فإن وباملثل،(. الدفاع ميزا

 التسليح يدوحد اإلسمنت مثل بمنتجات املدنية املرشوعات تزويد من الدخل استخدام خالل من األقل،

 .املياه وعدادات

ء عمليات يف احتياطياهتا تضع أن أيًضا الدفاع لوزارة يمكن األقل، عىل النظرية الناحية من  نظم رشا

 يف مقدمة طلبيات ذلك ويشمل. األمريكي اخلارجي العسكري التمويل ايغطيه ال التي الرئيسة األسلحة

 8 جمموعها يبلغ التي والروسية الفرنسية األسلحة ملنظومات 2018و 2014 العامني بني ما الفرتة

 أن املفرتض من كان. التوايل عىل دوالر مليارات 7,5 وحوايل( يورو مليارات 7,15) دوالر مليارات

ء تكلفة نصف عن يقل ال ما جيةخلي دول عدة تغطي  مليارات 5,2 البالغة الفرنسية املقاتلة الطائرات رشا

 وورد الفرنسية، احلكومة وستضمنها ستجمعها التي التجارية القروض من اآلخر النصف يأيت بينام يورو،
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 املرصية اعالدف وزارة عىل يتعني يزال ال كان. الروسية األسلحة مشرتيات بعض يف تساهم اخلليج دول أن

 بالنظامني اخلاصة االتفاقيات بعض ترمجة عدم يفّس   ذلك ولعل الصفقات، هذه من كبري جزء متويل

 جرى الذي السعودي التمويل سحب جانب إىل تأجيلها، تمّ  أو فعلية طلبيات إىل والرويس الفرنيس

 احتياطياهتا من أو الدفاع نيةميزا  من أموال ختصيص الدفاع وزارة عىل سيتعني احلاالت، مجيع ويف. الحًقا

 طوال والتدريب الغيار، وقطع والتحسينات واإلصالحات للصيانة املستقبلية التكاليف لتغطية اخلاصة

 أضعاف ستة إىل جمموعها يصل قد تكاليف وهي هذه، األسلحة منظومات جلميع التشغيلية احلياة فرتة

ء تكلفة  العملياتية الفعالية يقوض قد ما بالفعل، تتم تثامراتاالس هذه أن املؤكد من ليس. األصلية الرشا

 .املرصية املسلحة للقوات

 وزارة هي كبرية مالية فوائض لبناء واضحة فرص لدهيا التي الوحيدة العسكرية اهليئات فإن وبالتايل،

 املسلحة، القوات يف اهلندسية واهليئة الوطنية، اخلدمة مرشوعات جهاز: هلا التابعة اهليئات وبعض الدفاع

 منذ الدخل ِدري  مُ  قائمة رأس إىل قفزت قد والعمالقة القومية املرشوعات إدارة تكون قد. التعدين وقطاع

 بشكل لسييسوا منصور إدارتا أطلقتها التي العامة لألشغال الكبري احلجم إىل بالنظر ،2013 أواخر

 إىل العسكرية، اهليئات تديرها التي باملشاريع ربًطا اإلدارية، الرقابة هيئة عن الصادرة األرقام تشري. خاص

 يناير/ينالثا وكانون 2016 فرباير/شباط بني تقريًبا عامني خالل مرصي جنيه مليار 369 بلغ حجم

 اهليئات سبتاكت إذا نظريًّا،(. الفرتة لتلك الرصف سعر متوسط باستخدام دوالر، مليار 22.5) 2018

 جنيه مليار 18.45 إىل جمسترت املئة يف 5 نسبة فإن املشاريع، هلذه مسبًقا عليها متفًقا إدارة رسوم العسكرية

 بينام ،(ستخدمامل الرصف سعر حسب) سنويًّا دوالر مليون 500 عن يزيد ما أو الدفاع، لوزارة الدخل من

 يالذ الدخل دىم هو هذا. سنويًّا دوالر ملياري من أكثر إىل ترتجم سوف اإلدارة رسوم من املئة يف 20

 ،2019 أغسطس/آب يف عيل حممد الفارّ  األعامل رجل اّدعى وقد. املتوفرة اجلزئية املؤرشات عليه تدل

 عاًما، 15 ىمد عىل األهم زبوهنا تعدّ  الدفاع وزارة كانت التي" للمقاوالت أمالك" رشكة صاحب وهو

نيات من املئة يف 30 و 25 بني ما بانتظام تكسب العسكرية اهليئات بأن  من ققالتح يمكن ال .ملشاريعا ميزا

 املشاريع مجيع يف اآلخرين الباطن مقاويل كل عىل تنطبق أهنا االفرتاض يمكن وال مستقل، بشكل النسبة

 لصالح نويًّاس دوالر مليار 3 إىل ذروته تصل دخاًل  حيقق فسوف صحيحاً  ذلك كان لو حتى ولكن العامة،

 .العامة األشغال من العسكرية املؤسسة
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 وغريها الدفاع فوزارة. النحو هذا عىل والعمالقة القومية للمرشوعات املالية الشؤون تسري ال ولكن

نيًّات من حمددة نسًبا تتلقى ال العسكرية االقتصادية اهليئات من  مقابل احلكومة ليهاع وافقت التي امليزا

نية اهليئات هلذه ُتعنيَّ  ذلك، من بدالً . املرشوعات هذه إدارة  ومن إطارها، يف املرشوع تسليم تمي ثابتة ميزا

 قيقحت يعتمد حيث .التنفيذ سيتولون الذين املقاولني مع صفقات عىل بالتفاوض العسكرية اهليئات تقوم ثم

نية بني ما استخراجه يف العسكريون املفاوضون ينجح الذي اهلامش عىل صاٍف  دخلٍ   الرسمية امليزا

 موقف يف هي ريةالعسك اهليئات إن. واسع نطاق عىل اهلوامش ختتلف وقد هذا،. الفعلية املرشوع وتكاليف

 يف التقلبات نع الناشئة تلك ذلك يف بام التكاليف، من أكرب نصيًبا تتحمل األصغر الرشكات جيعل قوي

 تقوم قد ما وهو ،اخلاصة نفقتها عىل بالعمل القيام عىل يرغمها حتى أو املدَخالت، وأسعار الرصف أسعار

 هامش من بريك جزء عن أحياناً  العسكرية اهليئات تتخىل لكن. مستقبلية عقود عىل صولاحل أمل عىل به

 أو الصناعية ّدهتاع أو خربهتا إىل نظًرا  إليها حتتاج التي الكبرية الرشكات إرشاك أجل من كله أو ربحها

 التكاليف تدفع التي ئيةالنها املواعيد الرئيس حيدد عندما: دوًرا أيًضا السياسية العوامل وتلعب. ماهلا رأس

نية من أكثر إىل . اخلاصة صناديقها نم الناجتة اخلسائر الدفاع وزارة تستوعب قد األصلية، املخصصة امليزا

 يف منها االنتهاء يسالسي أراد حيث اجلديدة اإلدارية العاصمة يف الكاتدرائية بناء عند احلال هو هذا كان

 أن هو هذا كل عنيهي ما إنَّ . 2019 يناير/الثاين كانون يف القبطي امليالد بعيد لالحتفال املناسب الوقت

 هبامش التقليص ملجم تقريًبا يعادل تديرها التي العامة األشغال مشاريع من العسكرية اهليئات دخل صايف

 .اخلاص القطاع ملقاويل الربح

 لكنه. والعمالقة القومية عاملشاري من العسكرية للمؤسسة الصايف الدخل تقدير تقريًبا يستحيل بالتايل،

 آخذة اجلديدة املشاريع وترية إن حيث ،2014 عام منذ شوهدت التي املتضخمة املستويات عند يستمر لن

 والبنية اإلسكان مشاريع حجم إمجايل يف اهلائل االزدياد من العسكرية اهليئات استفادت. الرتاجع يف

 الرسمية اإلحصاءات كانت ما إذا احلكومة، أعلنتها التي يعاملشار من املئة يف 24 حوايل أدارت إذ التحتية،

 يف انخفاًضا احلكومية األرقام ُتظهر حيث تنمو، تعد ومل األقىص حدها بلغت ربام املشاريع أن إال. دقيقة

 مرصي جنيه مليار 216 إىل 2016-2014 الفرتة يف سنويًّا جنيه مليار 500 من اجلديدة املشاريع معدل

 مستويات إىل العسكرية اإليرادات تنخفض أن كذلك املرجح غري من لكن. 2018 عام هناية حتى سنويًّا

 طويلة املشاريع إدارة خالل من تواضًعا أكثر إيرادات تكسب الدفاع وزارة كانت عندما ،2013 قبل ما
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 اهليئاتو الدفاع وزارة أن حقيقة إىل التوقع هذا ويعود. األرايض الستصالح توشكى مرشوع مثل األجل

 اجلديدة، اإلدارية العاصمة مثل مسمى، غري أجل إىل كربى مشاريع إدارة إليها أوكلت قد هلا التابعة

 تكليفها سيتم شّك  ودون بورسعيد، رشق تنمية ومنطقة فدان، مليون 1,5 الستصالح السييس ومرشوع

 حمفظة ستظل وبالتايل. قبلةامل السنوات يف جديدة صحراوية مدينة 14 عن يقل ال ما بناء يف رئيس بدور

 .2013 عام قبل عليه كانت مما مرات بعدة أكرب الشاملة اإلدارة

 ومع. للتصنيع لعربيةا واهليئة الدفاع، وزارة ورشكات احلريب، اإلنتاج وزارة بربحية مقنعة أدلة توجد ال

ا  سجلت احلريب اإلنتاج وزارة أن  العامني بني الوطنية ملةبالع ةاملئ يف 276 بنسبة املبيعات يف ملحوًظا نموًّ

 ارتفعت أهنا إال مليار، 11.6 إىل مرصي جنيه ليارم 4.2 من ،2018-2017و 2015-2014 املاليني

 649 إىل والرد مليون 552 من قيمتها ازدادت إذ بالدوالر، القيمة حيث من بكثري تواضًعا أكثر بنسبة

 من 14 فإن ألرقام،ا هذه قدم الذي العّصار احلريب اجاإلنت لوزير ووفًقا. املئة يف 18 أو دوالر، مليون

 كانت كاترش أي حيدد ومل. 2018 عام يف صافية خسائر تسجل تزال ال كانت العرشين الوزارة رشكات

د أنتجت التي تلك تكون أن املحتمل من لكن مربحة،  يف مهمة حصة اهل والتي الوسيطة الكيميائية املوا

 بفضل لكوذ واإلدارة، املقاوالت خدمات قدمت التي تلك أو لصادرات،ا يف وسامهت املرصية السوق

 للشحن، كندريةاإلس ترسانة مثل الدفاع وزارة رشكات أما. احلكومية للعقود أسرية سوق عىل استحواذها

 أفضل، بشكل تعمل يعللتصن العربية اهليئة أن عىل متوفر عام دليل هناك وليس. اآلن حتى أرباًحا حتقق فلم

 .اجليدة واملبيعات اجلديدة بالعقود آخر إىل وقت من التفاخر من الرغم عىل

نيات كشوف يف حتّسن إىل األعامل حجم يف الزيادات تؤدي أن ُيفرتض كان  لكن عام، بشكل امليزا

 اإلنتاجية واستمرار اإلنتاج، لعوامل اإلمجالية التكلفة يف مماثلة زيادة حدما إىل ستقابلها كانت املكاسب

. الصناعية واملنشآت العمليات حتديث يف االستثامر إىل واحلاجة والتطوير، البحث كفاية وعدم نخفضة،امل

 من حصة عىل حيصلون العاملني من وغريهم اإلدارية املواقع يف الضباط لعل اخلارسة، الرشكات يف وحتى

 األرباح احتساب لقب العسكرية، الرشكات نظم يف عليه املنصوص األرباح تقاسم بند بموجب الدخل

 وقوانني بقواعد يبدو ما عىل تتالعب العسكرية الرشكات فإن ذلك، إىل. بالطبع وجدت إن الصافية،

نية  اخلسائر بتحميل تقوم وهي حتى - أخرى إىل مالية سنة من الفوائض برتحيل هلا تسمح التي امليزا
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نة عىل التشغيلية  جتري) االستنسابية اخلاصة ناديقهاص يف الودائع تكديس أجل من وذلك - الدولة خزا

 (.أدناه األمر هذا مناقشة

 االتجم معظم يف القيمة إضافة يف مستمرة صعوبات واجهت قد العسكرية الرشكات أن الواضح من

 وفًقا إذ. حاليًّا يهاف تتوسع التي االستخراجية القطاعات يف أفضل نتائج حتقق قد لكنها التحويلية، الصناعة

 ذات لوطنيةا اخلدمة مرشوعات جهاز ورشكات الدفاع وزارة يف التعدين قطاع حتضري ريجي لبياناهتا،

نيت، الرخام من البالد إنتاج إمجايل من كبرية حصة إنتاج أجل من الصلة  واملعادن، ،والذهب والغرا

 ذلك ريوجي. سفاتالفو انتاج من حصتهم توسيع يتم كام عليها، السيطرة األقل عىل أو الثقيلة، واملعادن

نة إيرادات زيادة بغرض جزئيًّا  عىل إما املعنية ةالعسكري اهليئات حتصل أن املرّجح من لكن الدولة، خزا

ء الدخل، صايف من حمددة حصة أو إدارية رسوم . واقع كأمر ليهاع التأكيد تم أو رسميًّا ختصيصها تم سوا

 للمعادن ستثناءبا ربام) القطاعات، هذه من أي   يف الوحيد الفاعل الطرف ليست العسكرية اهليئات لكن

 لكن. بالقوة اليًّاح عليها هتيمن التي واألجنبية املحلية اخلاصة الرشكات إخراج عليه وسيتعني ،(الثقيلة

 االستثامرات تشري امك أيًضا، املالية الناحية ومن طبًعا السياسية الناحية من التكلفة، باهظ يكون قد هذا

 ).5 الفصل يف إليها التطرق تمّ  التي) واإلسمنت والصلب اإلعالم قطاعات يف العسكرية

 

 السوداء والصناديق املرصفية الودائع

نية خالفا  من األقل عىل زًءاج تضع الدفاع وزارة فإن املرصي، املركزي البنك لدى املودعة الدفاع مليزا

 البنك يف صدرمل وفًقا ،"هناك مليار ونصف هنا مليار" املرصية، البنوك من متنوعة جمموعة يف دخلها

 لكن الدفاع، رةوزا يف املالية الشؤون هيئة الودائع تدير أن املحتمل من. اسمه ذكر عدم طلب املركزي

 يف ةممثل غري فهي :واضح غري العسكرية املالية األصول عىل الفعلية سلطتها مدى فإن احلالة، هذه يف حتى

 األسهم متتلك ال أهنا كام مثاًل، الوطنية، اخلدمة مرشوعات زجها مثل رئيسة اقتصادية جهة إدارة جملس

 مثل الدفاع لوزارة ابعةالت اهليئات فإن بالفعل،". للبرتول الثروة" مثل رشكات يف الدفاع وزارة متلكها التي

 جتارية نوكب يف اخلاصة حساباهتا وإدارة بفتح القانون بموجب خمولة الوطنية اخلدمة مرشوعات جهاز

 .األرجح عىل مستقل بشكل وتديرها الدولة، امتلكه
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 ،2011 عام أواخر ففي. بالدوالر ودائع يف أمواهلا من كبري بجزء الدفاع وزارة حتتفظ األمهية، وبنفس

 اوصوهل ويستند .املرصي اجلنيه دعم يف للمساعدة دوالر مليار املركزي البنك أقرضت املثال، سبيل عىل

ء هلا يسمح ل،األق عىل 1984 عام منذ املفعول ساري قانون إىل دوالراتال من كبرية مبالغ إىل السهل  برشا

 ذلك، إىل. رديناملو مستحقات وتسوية واستثامراهتا وارداهتا متويل أجل من هبا واالحتفاظ" حرة عملة"

 2013 مايو/ارأي يف بّرر الوقت، ذلك يف املالية للشؤون الدفاع وزير مساعد نرص، حممود اللواء فإن

 معاجلة عىل نيةاملد السلطات ملساعدة وسيلة لتكون األجنبية بالعمالت بالودائع الدفاع وزارة احتفاظ

 وزارة أن ًضاأي نرص كشف مبارشة، بنرص يستشهد أنه زعم الذي نفسه للمقال ووفًقا". الطوارئ حاالت"

 بالعملة ردوال ياريمل قيمة عىل للحصول آنذاك مريس حممد الرئيس من طلًبا رفضت قد كانت الدفاع

 وكام. أخرى ةأساسي وسلع والوقود الكهرباء يف النقص تفاقم مع التعامل يف احلكومة ملساعدة الصعبة

 مع دولة، لداخ دولة" العسكرية املؤسسة جعل اخلاص االمتياز هذا فإن املرصفيني، كبار أحد اشتكى

 ".الصعبة العملة من اخلاصة إمداداهتا

نيةاملي فوائض فيها تودع خاصة بصناديق أخرى عسكرية وهيئات لدفاعا وزارة أيًضا حتتفظ  مقومة زا

نيات من جزء ألهنا املرصي باجلنيه  جرى وقد. كثرية مدنية حكومية هيئات تفعله ما وهو الرسمية، امليزا

 القرن ياتسبعين من ابتداءً  صدرت التي الرئاسية املراسيم من سلسلة خالل من خاصة صناديق إنشاء

 للمؤسسات ًدامفِس  حافزا  ذلك أتاح وقد. السمعة سيئة ،"السوداء الصناديق" باسم معروفة وهي ايض،امل

نة التشغيل وخسائر املال رأس استثامر تكاليف لتحميل العامة  يف صافية فوائض ُتظهر فيام الدولة، خلزا

نياهتا  النرش كشف وقد. (أخرى إىل مالية سنة من وترحيلها خاصة صناديق يف بوضعها هلا ُسمح التي) ميزا

 هيئات من قليل عددو احلريب اإلنتاج وزارة يف احلريب لإلنتاج القومية للهيئة السنوية للحسابات النادر

 .املامرسة نفس اّتبعت أهنا 2011 عام يف األخرى املسلحة القوات

 الصناديق عتوض االستقصائية، الصحافة من مميز مقال يف هودج وِجريمي مانِيك نزار كشف وكام

 للمحاسبات املركزي اجلهاز وال املالية وزارة وال املركزي البنك يتمع ال لكن املركزي، البنك يف اخلاصة

 املالية اإلدارة يف السابق الرشطة ضابط فاروق، اخلالق لعبد ووفًقا. عليها تنظيمية أو رقابية سلطة بأي

( مرصي جنيه مليون 500 عىل حتتوي) خاص قصندو 600 هناك كان املخالفات، إفشاء إىل انقلب الذي

 نرص اللواء أعطى ،2012 عام يف. 2003 عام بحلول 1045 إىل العدد وارتفع ،2001-2000 بحلول
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 قّدر حني يف الودائع، من( عندها دوالر مليارات 6 يقارب ما) جنيه مليار 35,5 فيها صندوق 7000 رقم

 ال. األقل عىل دوالر مليارات 9,4 يعادل بام عامني بعد حتتفظ كانت اخلاصة الصناديق أن وهودج مانيك

 حوايل قيمتها تبلغ خاصة صناديق أن زعام وهودج مانيك لكن بثقة، العسكرية املؤسسة حصة حتديد يمكن

 وثيقة عالقات هلا حكومية اقتصادية هيئات ختص 2011-2010 املالية السنة يف دوالر مليارات 4,9

 .للتصنيع العربية واهليئة العامة، املرصية البرتول ورشكة السويس، قناة هيئة مثل العسكرية، باملؤسسة

ء أّكد ،2017 مايو/أيار يف  تشكيلها جرى التي اإلداري اإلصالح جلنة عضو النحاس، صفوت اللوا

،  الصناديق تلك" أن اموضحً  والقوانني، التنظيمية اهلياكل إىل تفتقر تزال ال اخلاصة الصناديق أن مؤخًرا

 قصد غري عن ديرد كان الكالم، هبذا". الصندوق متتلك التي[ الدولة يف] للجهة تابعة رشكة سوى ليست

 سليامن، رسام الراحل املرصي، الديمقراطي االشرتاكي للحزب املؤسس والعضو السيايس العامل كالم

ل 2011 عام يف وصف قد كان الذي  مستقلة يةمال تإقطاعيا" إىل مبارك عهد يف الدولة مؤسسات حتوُّ

 كام ولكن، هنات،تك حمل يبقى فهذا العسكرية، باملؤسسة اخلاصة الصناديق استخدام كيفية أما". ذاتيًّا

 فإن رييا،نيج يف األمن متويل آليات حول 2018 لعام الدولية الشفافية منظمة أصدرته تقرير أوضح

نية من كبرية أجزاء تتجاوز قد النوع هذا من االستنسابية األموال  تكن مل إن العادية، الوطني الدفاع ميزا

 .بالكامل عنها تزيد

 شباط ففي. ءالسودا الصناديق خارج تتحصل التي باألموال الدفاع وزارة تتحكم قد ذلك، إىل إضافة

 إيداع يعتزم الرئيس أن كامل عباس اللواء ومساعده السييس بني مّّسبة حمادثة أظهرت ،2015 فرباير/

 كان إذا ما الواضح من ليس. الدفاع وزارة حساب يف اخلليج دول من املساعدات من ردوال مليارات 10

 وزارة أن هو املؤكد أن غري منفضل، خاص صندوق إىل أو العام حساهبا إىل ذهب قد اخلليجي التربع

 .صةاخلا صناديقها يف األجنبية التربعات بتلقي هلا املرخص الدولة هيئات إحدى هي الدفاع

 2013 عام يف صدر حكومي قرار من العسكرية اهليئات إعفاء تم قد يكون أن يرجح نفسه، وبالقدر

ا صندوًقا 6061 بتحويل  موحد حساب إىل( دوالر مليارات 5,7 حوايل) جنيه مليار 38,6 بقيمة خاصًّ

 املرسوم من تلقائيًّا أخرى مرة العسكرية اهليئات إعفاء جرى قد يكون أن حيتمل كام. املركزي البنك يف

 والقومية العامة اهليئات" عىل اشرتط والذي 2014 يوليو/متوز يف السييس عن الصادر الالحق
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نية يف السنوي دخلها من املئة يف 10 بنسبة تسهم أن خاصة صناديق لدهيا التي" واخلدمية واالقتصادية  ميزا

مية املسامهة رفع جرى الحق وقت ويف. الدولة  ولكوهنا ،2016 لعام املوازنة قانون يف املئة يف 25 إىل اإللزا

 للقانون، خاضعة تكون أن املفرتض من احلريب لإلنتاج القومية اهليئة فإن العام األعامل قطاع من كياًنا

 يقلل أن شأنه من كان األثناء هذه يف املرصي اجلنيه قيمة انخفاض إن. رصيح بشكل إعفاؤها تمّ  ولكن

ح فمن وبالتايل بالدوالر، ةاخلاص الصناديق قيمة من كبري بشكل  العسكرية املؤسسة إعفاء يكون أن املرجَّ

 .فحسب اخلسارة من جزء تعويض إىل فقط أدى قد مماثلة مسامهات تقديم من

 اتوالرشك البنوك من العسكري باالقرتاض األقل عىل 1984 عام منذ الساري الترشيع يسمح

 الفتاح عبد ادياالقتص املحلل ويقّدر. الرشكات قراضوبإ أجنبية، هيئات ذلك يف بام األخرى، واهليئات

يز  تتنافس ومل ،2015 العام هناية حتى النوع هذا من قروض عىل الواقع يف حتصل مل الدفاع وزارة أن برا

 هليئاتا استمالك من ُيستدل كام يتغري، بدأ هذا ولكن. قروض عىل احلصول يف اخلاص القطاع مع

 حكومية اتكيان من املال رأس الدفاع وزارة استثمرت كام. الوقت ذلك منذ الصلب لرشكات العسكرية

 االجتامعي للتأمني قوميةال اهليئة قبل من االستثامر ذلك عىل املهمة األمثلة ومن الوزارة، تديرها مشاريع يف

 .الدفاع وزارة تديرها التي األرايض الستصالح توشكى خطة يف التقاعدية واملعاشات

 من ادتاستف فيها جتارية حصة العسكرية املؤسسة متتلك التي الرشكات أن ًضاأي املعروف ومن

 مثال إىل شالمار شانا تشري الدويل، للسالم كارنيغي ملؤسسة بحث ويف. القروض إىل التفضييل الوصول

نتمت والتي مبارشة حصة الدفاع وزارة فيها متلك التي" للبرتول ثروة" لرشكة تابعة رشكة  اقرتاض من كَّ

 بأعامل قومت التابعة الرشكة كانت أن فبعد: 2014 عام يف املرصي الوطني البنك من دوالر مليون 20

 عىل احلفاظ يف غبةالر ولعل. رئيسنْي  بامتيازْين بّسعة فازت فقد سابًقا، الدولة مع فحسب صغرية جتارية

 لروابطا ذات لرشكاتا ذلك يف بام الضعيف، األداء وذات الدولة متلكها لرشكات املرصيف الدعم

 القاهرة نكلب املقرتحة للخصخصة طنطاوي عندها الدفاع وزير معارضة توضيح يف تساعد قد العسكرية،

 إحدى يوه البحري، للنقل الوطنية الرشكة حالة أظهرت كام مشكلة، هذه تزال وال. 2004 عام يف

 حتى امتّدت التي واتالسن يف كبرية وًنادي راكمت أهّنا اكتشاف تم والتي الدفاع، لوزارة التابعة الرشكات

 .2016 عام
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 تدقيق بدون حماسبة

 الرشكات أن ظامبانت احلربية الصناعة مسؤويل وكبار املسلحة القوات باسم الرسميون املتحدثون يذكر

ء" العسكرية ئب ختضع ذلك، غري أو صناعية أو خدمية أو زراعية كانت سوا قب للرضا  اجلهاز قبل من ةواملرا

 حينه يف كان الذي النجار، السيد أمحد ولكن". مرص يف أخرى رشكة أي مثل للمحاسبات، ركزيامل

م مركز يف كبرًيا  اقتصاديًّا  مواربة بدون أجاب ة،للدول اململوك واالسرتاتيجية السياسية للدراسات األهرا

 وزارة كل لقيام قيةاملنط النتيجة أن أيًضا ذلك إىل وأضاف". احلقيقة مع متاًما تتعارض" املزاعم هذه أن

 .ياملرص بالشعب ظلم وإيقاع الدولة تفكيك هو اخلاصة االقتصادية أنشطتها بإدارة حكومية

 الدفاع قطاع ومسؤول يرتكب عام، بشكل. احلني ذلك منذ الكثري يتغري مل لكن ،2012 عام يف ذلك كان

ئم وموازنة لاألموا  من واخلارجة الداخلة التدفقات تتّبع أي) احلسابات خلط  فرتة كل هناية يف اليةامل القوا

 املالية املخاطر االتجم حتديد ألغراض املالية البيانات من تطلًبا األكثر التحقق أّي  – التدقيق مع حماسبية

. النظم من ريهاوغ لإلدارة الشاملة الكفاءة وبالتايل املعلومات، وتدفقات والعمليات الضوابط وتقييم

ء فيتم ء بالعادة يتم حني يف داخليًّا، اتاحلساب إجرا  التحقيق قيد اهليئات خارج جهات بواسطة التدقيق إجرا

 .املرصية العسكرية املؤسسة يف احلال هو هذا ليس ولكن عنها، ومستقلة

 املسلحة القوات مع الدفاع وزارة تفعل كام - املالية دفاترها األصول حسب العسكرية اهليئات متسك

ا ختضع أهنا يبدو ال لكن -أخرى تابعة وهيئات
ِ
 كذلك أكثر املُسَتبعد من وإنه. كاماًل  تدقيًقا اعتباره يمكن مل

 قدرة تقييم جلهة دور بأي متخصصة، أخرى حكومية هيئة أي أو للمحاسبات، املركزي اجلهاز يقوم أن

 وتغيري كالت،املش وحل األدائية، أهدافها حتقيق عىل اقتصادية بنشاطات تقوم التي العسكرية اهليئات

ء أمام العرقلة من املزيد خيلق وما. النتائج لتحسني تصميمها إعادة أو العمليات  فعالية أكثر تقييم إجرا

 تعترب مؤخًرا  تأسيسها أو عليها االستحواذ تم التي الرشكات كانت إذا بام ربًطا الشفافية غياب هو لألداء

 أو ديون أهنا عىل املستحقات ُتظهر األخرية هذه كانت إذا وما العسكرية، الكشوفات يف نفقات أم أصواًل 

 طريقة هي هذه أن يبدو. أخرى إىل مالية سنة من ترحيلها يمكن والتي متأخرة، مستحقات أهنا عىل

 الرتاكمية اخلسائر تكبدها تفسري عىل يساعد ما األقل، عىل احلريب، اإلنتاج وزارة رشكات لدى املحاسبة

 التي املشاريع إلظهار وسيلة أيًضا هو مسمى غري ألجل املدنيني للمقاولني الدفع تأجيل أن كام. الكبرية
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 يف" للمقاوالت أمالك" رشكة قضية أظهرت كام ومربحة، ناجعة أهنا عىل العسكرية اهليئات تديرها

 قامت بناء أعامل مقابل مرصي جنيه مليون 225 تستحق أهنا مالكها ادعى والتي ،2019 آب/أغسطس

 .الدفاع وزارة لحلصا هبا

 ولكن. تقريًبا حلايلا القرن مطلع حتى هلا التابعة اهليئات مجيع حسابات أدارت قد الدفاع وزارة أن يبدو

 يف املالية ارةلوز خاص مكتب إنشاء جرى فقد آنذاك، املدين االقتصاد يف العسكرية املشاركة تسارع مع

 اإلنتاج جمال يف نخرطةامل املسلحة وللقوات للوزارة ابعةالت واهليئات الرشكات دفاتر ملراجعة الدفاع وزارة

 إمجايل عن اطةببس يبّلغ اخلاص املكتب فإن مّطلع، ملصدر وفًقا ولكن،. العامة واألشغال احلريب غري

ء وليس الدفاتر موازنة باألحرى هي الرئيسة مهمته أن إىل يشري ما واإليرادات، النفقات  عمليات إجرا

 أن من اشتكى ذيال ،2011 عام يف املؤقت املالية وزير رضوان، سمري التفسري هذا يّدأ. تفصيلية تدقيق

 اإلنفاق عن بالغواإل احلكومية للهيئات العامة األموال خمصصات تتبع من أكثر مستطاعها يف ليس وزارته

 لرقابة ختضع لدفاعبا ةاملتعلق واهليئات. اإلنفاق ذلك تقييم يمكنها وال التفاصيل إىل تفتقر لكنها الفعيل،

 .ذلك من حتى أقل

 ولكن هبا، اخلاص املحاسبة قسم خالل من الدفاتر بمسك احلريب اإلنتاج وزارة تقوم قد وباملثل،

 لإلنتاج القومية يئةاهل إدارة جملس يف مقعًدا حيتل الدفاع وزارة يف املالية الشؤون هيئة رئيس أن حقيقة

نية أن إىل تشري الوزارة، تتبع التي احلريب  من للمراجعة أيًضا ختضع دق املالية وعملياهتا القومية اهليئة ميزا

 املالية، وزارة يف" لةللدو العامة املوازنة قطاع" رئيس لكن. الدفاع وزارة يف املالية وزارة مكتب نفس قبل

 من ايفإض توىمس إىل يشري ما اإلدارة، جملس يف عضو أيًضا هو املسلحة، القوات من متقاعد لواء وهو

 أنّ  االّدعاء من ّصارالع حممد اللواء احلريب اإلنتاج وزير مّكن يبدو، ما عىل هذا حال، أي ويف. االنخراط

نية  للتصنيع العربية ئةاهلي فإن ذلك، مقابل ويف". )املالية وزارة إرشاف حتت" للتدقيق ختضع وزارته ميزا

 لوائحها إال حتكمها ال وبالتايل دولية منظمة بمكانة حتتفظ كوهنا تدقيق، هيئة أي نطاق ضمن رسميًّا تأيت ال

 (. اختياري سأسا عىل للمحاسبات املركزي اجلهاز قبل من تفتيش بعمليات تسمح قد أهنا مع الداخلية،

يا كانت مهام  التدقيق عن ناهيك التدقيق، مستوى إىل يرقى ال فإنه هذا، املحاسبة نمط عيوب أو مزا

 وزير مساعد رصح ،2012 مارس/آذار يف املثال، سبيل عىل. ذلك خالف الدفاع مسؤولو يّدعي. املستقل
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ء املالية للشؤون الدفاع  اللجان مئات يوفد الذي... للمحاسبات املركزي للجهاز نخضع أننا" نرص اللوا

ا الرقابية  اجلهاز إن بقوله 2015 عام يف أشمل وضوًحا اسمه عن يكشف مل عسكري مصدر وقّدم". سنويًّ

 وجه عىل" العامة اخلدمات" بتوفري املتعلقة العسكرية االقتصادية األنشطة راجع قد للمحاسبات ركزيامل

ئب، دفعت احلريب اإلنتاج وزارة رشكات أن وأضاف الحًقا، العّصار أّكده ما وذلك التحديد،  الرضا

 يتم كيف واضحاً  ليس. املدنية لألسواق إنتاجها عن االجتامعي التأمني ومسامهات اجلامرك، ورسوم

 االلتزام يتم أنه فرض عىل عليه، احلفاظ أو الوزارة يف واملدين العسكري اإلنتاج جمايل بني التاميز من التحقق

د املعدات تستفيد أن املرجح من فإنه وباملثل،. أصالً  بالتاميز  احليز من لإلنتاج عليها احلصول تمّ  التي واملوا

 كان إذا عام النظر بغض العسكرية، املؤسسة هبا تتمتع التي مركيةواجل الرضيبية اإلعفاءات من الواسع

ا النهائي استعامهلا  .مدنيًّا أو عسكريًّ

 املرتبطة هاتاجل عىل بسلطة يتمتع ال الذي للمحاسبات، املركزي للجهاز سمح التاميز هذا أن يبدو

 أعطى ،2014 عام أوائل يف له حديث ويف. الرسمي العسكري االقتصاد عىل حمدودة بنافذة بالدفاع،

 إىل بعامني لكذ بعد دعوته لكن". الصحية السالمة شهادة" العسكرية الرشكات جنينة هشام اجلهاز رئيس

ع يف جعلته احلكومية التدقيق هيئات لتمكني" ترشيعية ثورة"  السييس عّينها ةجلن فقامت السييس، مع رصا

 العام سالمال وتعريض دقيقة، وغري صحيحة غري اتبيان" باستخدام باهتامه جنينة أقوال يف للتحقيق

 .2016 مارس /آذار يف منصبه من جنينة عزل وتم ،"مؤسساهتا يف والثقة الدولة احرتام وإضعاف للخطر

 

 كسالح التدقيق توظيف

 اإلدارية الرقابة هيئة قبل من كامل بشكل للمحاسبات املركزي اجلهاز حجب جرى احلني، ذلك منذ

 مع التحقيق قاد الذي الدين، مجال عرفان حممد اللواء املسلحة القوات يف السابق الضابط سهارئي كان التي

 ورفع 1958 عام يف النارص عبد مجال آنذاك الرئيس أسسها التي اإلدارية، الرقابة هيئة صالحية إن. جنينة

 يف تعمل خاصة كةرش أو حكومية هيئة أي يف الفساد مكافحة هي ،1964 لعام 54 القانون يف مستواها

 ،2017 عام يف لكن فعيل، بشكل الدفاع قطاع اختصاصها نطاق استبعد الزمن، من. العامة األشغال

 عىل اهليئة نطاق قرص خالل من رسميًّا االستبعاد هذا جعل الذي 207 املعدل القانون عىل السييس صدق
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ء هذا أزال. املدنية اهليئات عىل التحديد وجه  عدا فيام)بالدفاع مرتبطة هيئة أي بأن متبق   ادعاء آخر اإلجرا

 .حكومية هيئة أي قبل من للحسابات خارجية ملراجعة ختضع( العام القطاع يف رشكاهتا

 وقد مرص، يف قيقتد هيئة أقوى هي اإلدارية الرقابة هيئة فإن القضائي، التحقيق يف صالحياهتا وبفضل

 لتكون، اهليئة سييسال استخدم وباملثل،. املوالني وضبط نياملعارض ملعاقبة املتعاقبون الرؤساء استخدمها

. الطاعة ضامن مع ادالفس عىل بالقضاء العلني اللتزامه تأكيًدا ،"الضاربة ذراعه" مرصي، صحايف أسامه كام

ء بإقالة السييس قام ،2015 أبريل/نيسان ويف  العام ونصف عامني مرور بعد هيبة وهبي عمر حممد اللوا

 الكلية خريج السييس زميل عرفان، مكانه ليحل ،(املعتادة األربع السنوات من بدالً ) فقط هليئةا ترؤسه عىل

 .1977 عام يف احلربية

 العديد أيًضا دونيقو وهم الدوام، عىل املسلحة القوات من ُمعارين ضباط اإلدارية الرقابة هيئة ترأس

 هذا مدى عكسي 1983 لعام 112 القانون انوك. 29 وعددها املناطقية وفروعها العملياتية أقسامها من

 هلا، املعادلة دنيةامل اإلدارية الدرجات إىل العسكرية الرتب مجيع لتحويل جدول إنشاء خالل من االخرتاق

 املحقق وصف وحسب. اهليئة إىل نقلهم تم الذين املسلحة القوات ضباط وأقدمية وبدالت رواتب وحتّمل

 حيث خمابرات، هازج إىل أقرب" اإلدارية الرقابة هيئة فإن ،2014 عام يف فتحي، معتصم اهليئة، يف السابق

ءإجر يف واسعة بصالحيات ويتمتعون والرشطة اجليش من ضباطها من الساحقة الغالبية تأيت  التحقيقات ا

قبة والتفتيش  يف بالتحقيق لةاملخو الوحيدة اجلهة هي املسلحة القوات تفتيش هيئة جيعل وهذا". واملرا

 يضمن ما لعسكرية،ا املحكمة قبل من احلرص وجه عىل القضايا يف وُينظر املسلحة، القوات داخل يف فسادال

 .عسكرية غري هتم يف حتى املدنية العدالة نظام إىل دخوهلا عدم

 حددها ،2015 عام يفو. الرئاسية للسلطة كأداة اإلدارية الرقابة هيئة السييس رّسخ الرئاسة، توليه منذ

 رسية لقوميا األمن اعتبارات تقتيض التي اهليئات من" باعتبارها الوزراء رئيس عن الصادر املرسوم

 متكني خالل من ئةاهلي استقاللية إهناء عىل الربملان وافق ،2017 أكتوبر/األول ترشين ويف". تعاقداهتا

يا رتبة اهليئة رئيس ومنح رئيسها، وتّسيح تعيني من اجلمهورية رئيس  أحكام من هاعفاوأ وزير، ومزا

 من املئة يف 80 عىل التقاعدي املعاش حساب يف الداخل األجر يقرص الذي االجتامعي التأمني قانون

 (.املئة يف 100 إىل به املسموح األقىص احلد رفع وبالتايل) النهائي األسايس الراتب
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 سنوات أربع دةمل يتهوال جتديد تم الذي عرفان، فقام. اإلدارية الرقابة هيئة صورة علت مواز، وبشكل

 والتحّدث تيةالتح البنية مشاريع زيارة خالل من أعامله حمفظة بتوسيع ،2017 مارس/آذار 31 يف أخرى

 الذي للرئيس اينالث االبن السييس، مصطفى املقّدم فاز ذلك، غضون يف. الوطنية االقتصادية التنمية عن

 ملسؤول عادية غري دعايةب الرئاسة، والده توىل أن بعد ريةاإلدا الرقابة هيئة إىل املسلحة القوات من نقله تم

لية اإلعالم وسائل وقامت. بارزة قضايا عدة تقديم يف إليه الفضل ُنسب إذ متوسطة رتبة من  للحكومة املوا

 مافيا إىل ؤملةم رضبة" وجه الذي" القوي الرجل"و" الشعلة حامل" باعتباره به واحتفلت صورته، بتلميع

 بعد آمنًا عرفان وقفم بدا. املطاف هناية يف السلطة لرئاسة إعداده جيري أنه إىل يشري ما ،"مرص يف الفساد

 ،2018 يوليو/وزمت يف جنيه مليار 900 بقيمة رضيبية نزاعات بحل اإلدارية الرقابة هيئة الرئيس كلف أن

 .يسالسي طفىملص الّسيع بالصعود للتنبؤات وزنا أعطى فقط واحد شهر بعد املفاجئ عزله لكن

 ويلّمع اسدةف شبكات من ليترّبأ  اإلدارية الرقابة هيئة استخدم قد السييس الرئيس أن الواضح من

 التي الضبابيةو االستنسابية السلطات مع يتعامل ومل انتقائي، بشكل استخدامها يواصل لكنه مصداقيته،

يدات املناقصات مراجعة يف اهليئة انخراط أدى ربام. مرص يف املنظم املنهجي الفساد مُتّكن  اخلاصة واملزا

مة أكثر تدقيق ىلإ 2015 عام هناية منذ املسلحة للقوات اهلندسية اهليئة تديرها التي العامة باألشغال  رصا

 التمويل يف معنى ذا تدقيًقا تشكل ال لكنها اخلاصة، للرشكات املمنوحة العقود مرجعية رشوط يف

 اهلندسية اهليئة مع ةاإلداري الرقابة هيئة تزامل يشكل قد الواقع، يف لب. العسكرية االقتصادية والنشاطات

 جهاز وّبخ ذيال وهو للسييس، إزعاج مصدر تشكل التي احلكومية، والنظم القواعد عىل لاللتفاف وسيلة

حة اإلداري الدولة  بشدة نتقدا فقد بذلك، أسوة". مرص تقدم أمام عقبة" إياه واصفاً  2015 يف رصا

 فيها مشيت نتك إذا تقديري، يف" أنه إياه توبيخه عىل سنوات ثالث ميضّ  بعد رّصح إذ اجلدوى، دراسات

 يف 25-20 فقط حققسن كنا أننا أتصور أنا مرص، يف املسائل حل يف احلاسم العامل وأخذهتا[ اتبعتها أّي ]

 ".حققناه مما املئة

 والداخلية الدفاع) مرص يف األوسع األمن قطاع يظل فاروق، اخلالق عبد اخلبايا ُمفيش تعبري حد وعىل

 ما" القومي األمن اعتبارات" ودعاوى ذرائع حتت" الشفافية وانعدام الغموض بطابع" يتميز( والعدالة

 طبيعة إضفاء إىل أدى وهذا االقتصادية، واملالية اإلدارية التنظيمية الناحيتني من" رسطاين" بتوسع سمح

 .مفهومة غري جينية إدارية وخرائط أخطبوطية
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 واجبه عن الربملان ختيل

نية عىل الرقابة ممارسة عن الشعب جملس عجز إن ن من آخر جانب أي أو الدفاع ميزا  شؤون بجوا

. إال ليس ية،املدن السلطات أمام العسكرية املؤسسة مساءلة غياب يؤكد( ذلك يف رغبته وعدم) الدفاع

نية عىل فقةباملوا  للربملانيني ُيسمح كان الزمن، من لعقود  احلصول دون احد،و سطر من كبند الدفاع ميزا

 احلد هذا حتى تقليص إىل املسلحة للقوات األعىل املجلس سعى مبارك إطاحة بعد. تفصييل بيان عىل

 يطالب 2012 يونيو/حزيران يف دستوري إعالن إصدار خالل من الربملانية، الصالحيات من األدنى

نية بتقديم  عام دستور موجبب تأسيسه منذ رسيرّياً  املي ت) فقط الوطني الدفاع سجمل إىل الدفاع ميزا

 االستفتاء طريق نع متريرمها تم اللذين املنقحنْي  الدستورْين يف التقييد هذا عىل التأكيد جرى(. 1971

 عاجتام بعقد آخر إىل حني من السييس وقام. 2014و 2012 عامي يف ومنصور مريس إداريت حتت

 يوليو/متوز يف ينيةروت أعامله جلعل الدفاع وزارة يف مقرها عامة أمانة وأنشأ الرئاسة ليهتو منذ للمجلس

نية راجع قد املجلس أن الواضح من ليس ولكن ،2014  .قط الدفاع ميزا

 هبا قام التي املحاولة أن وحقيقة. سياسيًّا اخلانع الشعب جملس يف نادرة املعارضة كانت حال، أي عىل

 بحد توضح اليوم، ُتذكر تزال ال 1988 عام يف الدفاعية املشرتيات يف الفساد لكشف فظحا علوي النائب

 هذا حتى ولكن ،1990 عام يف استجواب إىل أخرًيا  جهوده أدت وقد. استثنائية حماولته كانت كم ذاهتا

 لسابقا العضو نور، أيمن فإن عاًما، عرشين وبعد. الربملاين السجل من الحًقا شطبه جرى االستجواب

 عام ثورة من استفاد نجاح، دون مبارك ضد 2005 عام الرئاسية االنتخابات خاض الذي الربملان يف

 املسلحة للقوات األعىل املجلس اقرتحها التي الدستورية فوق" املبادئ وثيقة" مسودة ملعارضة 2011

 املوازنة ىف" لسوداءا املناطق" لزمن العودة رفض ،"للجيش هبة الوطن" جيعل هذا أن فبحجة. احلاكم

 بمناقشة بعينها برملانية جلنة ختتص" بـأن أيًضا طالب كام". حساب وال مراجعة وال رقابة ال حيث العامة،

 والصناعات بالتسليح، اخلاصة النفقات" ذلك يف بام ،"املسلحة القوات موازنة ىف ،"العسكري اجلزء"

 والسيارات اإلسمنت ومصانع الربحية، الرشكات عن بعيداً  نفقات، من اإلطار هذا ىف يدور وما احلربية،

 العامة للقواعد خيضع أن ينبغى مما وغريها الوطنية، اخلدمة ومشاريع املعدنية، املياه ورشكات والغساالت
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 للجيش وطن هناك ويصبح الدولة، داخل دولة إىل اجليش يتحول" أن من حمذًرا نور وأضاف". غريها دون

 ".للوطن جيش نالدي يكون أن من بدالً 

 ملجلسا وعضو الدفاع وزير مساعد أرص ،2012 مارس/آذار ففي. لذلك العسكرية املؤسسة تصّدت

نية أن عىل املال خمتار اللواء املسلحة للقوات األعىل  وبعد. الربملانية رقابةال من معفية ستظل الدفاع ميزا

 املسلحة تللقوا  األعىل املجلس عضوو والقانونية الدستورية للشؤون الدفاع وزير مساعد قال شهر،

ء نية إن شاهني ممدوح اللوا  يف مذكورة ليست نةمعي لقوانني خاضعة كانت املاضية، الفرتة يف" الدفاع ميزا

 بكل هذا" بأنّ  ملان،الرب يف املنقاشة من الدفاع جمال تعفي دستورية تعديالت اقرتاح عىل وعّلق". الدستور

ء امزميله قام كام" ؟..ذلك يف املشكلة هي ما. طويلة لفرتة قائاًم  كان واقع تأكيد بساطة  نرص، حممود اللوا

 اإلخوان بذهلا التي وداجله عرقل أنه عىل عام مرور بعد علنًا بالتباهي املالية، للشؤون الدفاع وزير مساعد

نية إلخضاع النور حزب مع املتحالفون واإلسالميون املسلمون  اخلدمة اتمرشوع وجهاز) الدفاع ميزا

 .الربملاين للتدقيق( الوطنية

نية للغاية العام التفصيل بعض تقديم جرى االعرتاضات، هذه من الرغم عىل  هي سابقة يف اعالدف مليزا

 املجلس حل من أشهر ثالثة قبل هذا وكان. 2013 أبريل/نيسان يف الشورى جملس إىل نوعها من األوىل

 ففي. القاعدة بيتتث إال يفعل مل االستثناء لكن. مريس إدارة من الوجيزة الفرتة خالل املحكمة من بأمر

 أصدره الذي سوماملر عىل املسلمني اإلخوان مجاعة عليه هتيمن الذي الربملان وافق ،2012 أبريل/نيسان

 تقرر أن دفاعال وزارة خّول والذي ،2011 مايو/أيار يف طنطاوي املسلحة للقوات األعىل املجلس رئيس

 املدنية املحاكم يف املرشوعة غري باملكاسب املتهمني املسلحة القوات ضباط مقاضاة ناحيةل يتوجب ما يف

 يقرص ذيال 207 القانون مرشوع عىل الربملان وافق ،2017أكتوبر/األول ترشين ويف. العسكرية أو

 العسكرية اتاهليئ عوض ما وحدها، املدنية اهليئات عىل اإلدارية الرقابة هيئة قبل من التدقيق رصيح بشكل

 .اإلطالق عىل األوىل للمرة قانوين بشكل صالحيتها خارج

 ضباط حصل ولقد. العسكرية املؤسسة مع علني بشكل متواطًئا تارخييًّا اخلنوع الشعب جملس أصبح

 انضم ،2015 عام انتخابات يف برملانيًّا مقعًدا 84 عىل األمن أو الرشطة أو املسلحة القوات من متقاعدون

 للهيئات معلنًا تأييًدا احلضور هذا ضمن وقد. القومي واألمن الدفاع جلنة إىل منهم 17 عن قلي ال ما
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 وعند. األيام من يوم يف قط شك موضع يكن مل الدعم هذا أن علاًم  الشعب، جملس يف العسكرية االقتصادية

 أشاد الطبي، التصنيع لجما احلريب اإلنتاج وزارة ولوج عن مثاًل، ،2016 أكتوبر/األول ترشين يف سؤاهلم

 عىل اإلرشاف إىل الدفاع وزارة آخر نائب ودعا". للجودة ضامًنا" باعتباره األمر هبذا النواب من العديد

 أنّه مؤّكًدا ،%"100 نجاحها أضمن اجليش فيها حاجة أي" أن بحجة بالكامل، مرص يف الصحي القطاع

 من للمزيد أضاف، كام[. احلايل القطاع يف%" ]90 بنسبة فساد هيطلع الصحة قطاع عىل أرشف اجليش لو"

 قد كان آخر ونائب  [". اآلن] دلوقت من سنة خالل أوروبا زي هنبقى البلد مسك اجليش لو" أنّه التأكيد،

 أيّد، قد اخلاص القطاع عىل تنافسية ميزة منحها العسكرية الرشكات يف للعمل املجندين استخدام أن أقرّ 

ًغا" متأل أهنا أساس عىل املستمر العسكرية رشكاتال توّسع أيّد ذلك، مع ا فرا  ال التي السلع لتوفري اقتصاديًّ

 ".توفريها الدولة تستطيع

 لعسكريةا باملؤسسة الربملان عالقة 2016 يوليو/متوز 25 يف نقاش أثناء يف مشادة أظهرت وقد

نيةل حتميلها يتم التي التقاعدية العسكرية املعاشات لزيادة اقرتاح كان املطروح. بوضوح  ففي. العامة لميزا

 وابن) اإلنسان قحلقو الربملانية اللجنة رئيس اعرتض اجللسة، حرض الذي الدفاع وزارة ممثل أمام كلمته

 نظام وال ىاألساس املرتب عىل مطلعني مش أننا" معترًبا  السادات أنور حممد( الراحل الرئيس شقيق

 األجور عرفةم عدم هي املشكلة أن السادات وأضاف". زيادة بنطل عارفني خملينا مش اليل وده األجور

ء مدنية اصبمن اآلن يتقلدون" الذين الضباط إىل( العامة) املوازنة من املمنوحة التقاعد ومعاشات  سوا

 بالقوة، اداتالس النواب جملس رئيس أسكت هنا". رشكات أو هيئات أو مدن رؤساء أو حمافظني أو وزراء

 ذاته النواب جملس سرئي وأثار. احلادثة هذه من أشهر بضعة بعد الربملاين مقعده من ألخريا هذا ُجّرد وقد

 بطموح نمويالت السييس طموح شّبه بعدما 2019 أكتوبر/األول ترشين يف وجيزة عاملية استنكار موجة

 بنية وضع أنه هو ًا،غربو رشًقا بالتمدد له سمح ما ولكن أخطاؤه، له كانت هتلر" بأن قائالً  النازية، أملانيا

 ".قوية حتتية

 اخلطة جلنة حكمت املثال، سبيل عىل. مهمة بطرق العسكري االقتصاد يمّكن الربملاين التخيل إنّ 

نيات مراجعة تستطيع ال بأهنا واملوازنة  جملس عضو وأخرب. العسكرية اهليئات ُتديرها عمالقة مشاريع ميزا

 من املسلحة القوات موازنة عىل ينطبق ما أن" كساب يسانب االستقصائية الصحافية عمر يارس النواب

 تأخذ ال" أهنا أساس عىل حتديداً  احلالة هذه بّرر وقد". اإلدارية العاصمة رشكة موازنة عىل ينطبق قواعد
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 أمر أنه كام األويل، التمويل بعض قدمت احلكومة ألن مغلوط أمر وهو ،"الدولة موازنة من واحًدا ملياًم 

نية املجتمعات هيئة ألن مضل ل ا متوياًل  الواقع يف تتلقى ضالعة أخرى مدنية وهيئات اجلديدة العمرا  عامًّ

نية بموجب ذلك كان وإن رسميًّا، نية عن املنفصلة العامة اهليئات ميزا  مسؤولون وكان. الدولة ميزا

 أضافوا  قد اإلدارية، العاصمة مرشوع تدير التي الرشكة بإسم والناطق السييس ضمنهم من آخرون،

ل قد تطويرها بأن تفيد التي األخرى التربيرات  النواب جملس وكان. األرايض مبيعات عائدات من فقط ُمو 

 جهات إىل منها والعائدات وأصوهلا الدولة أرايض عىل االنتفاع حلقوق الشامل النقل هبذا ضمنيًّا سمح قد

 باستخدام السييس اعرتف حينام توضيحات بطل عن امتنعت أهنا كام. بإمتيازات حتظى فاعلة مؤسساتية

 مدعيًا أخرى، ببناء وتعهد 2019 سبتمرب/أيلول يف البالد نواحي يف متعددة رئاسية قصور لبناء العام املال

 ".مرص أجل من هذه.. ألجيل يشء ال. يل ليست هذه بأن"

 

 العقاب من اإلفالت أجور

 متّلق يؤكد كام اغالبً  وبنجاح املالية، واالستقامة النزاهة من صورة بدأب املسلحة القوات غرست لقد

 املدنية، ظرياهتان لدى يتفشى الفساد بأن السائد التصور مع هذا يتناقض. أعاله املذكور الربملان أعضاء

ء  ولكن رسمي ريغ ولكن نشيط بشكل العسكريون له ُيرّوج التصور وهذا العام، أو اخلاص القطاع يف سوا

 السامت نم هي الرصيح، والفساد الوطنية، واملوارد الدولة أصول إدارة سوء لمث أمور كانت. نشيط

 صياغة وبإعادة. اشذوذً  يكن ومل اجلمهورية، بتأسيس املسلحة القوات قيام منذ املرصي لالقتصاد البنيوية

نيا، يف للفساد وال دي توم املحلل تقييم  قد جيد بشكل عملت التي الدولة أن يف ليست املشكلة فإن أوكرا

 تشّكل الفاسدة املامرسات تلك أن يف هي بل القانونية، غري املامرسات بعض بسبب لَعيب تعرضت

نت العسكرية املؤسسة إن القائلة الفكرة لكن. الدولة هبا تدار التي القواعد  للنزاهة َمعقاًل  البقاء من متكَّ

 والروايات ّسديةال األدلة إن بل. ائقاحلق تؤكدها وال مقنعة ليست الزمن من لعقود الفساد من بحر وسط

 األقل عىل طاق،الن وواسع نمطي فساد إىل تشري أدناه املذكورة األنواع من الفضائح وانكشاف الداخلية

 األنواع يعمج من األعامل وترخيص والتموين، باملشرتيات املعنية الدفاع قطاع من األجزاء تلك داخل

 .العامة واخلدمات واملقاوالت
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ًرا العلن، يف السييس دحدّ  لقد ًرا، مرا  مكافحته نأ إىل مشرًيا  كبرًيا، حتدًيا يشكل أنه عىل الفساد وتكرا

 عىل. الكربى لةالدو مؤسسات عىل يؤثر هذا أن ذلك عىل عالوةً  أدرك وقد. كبريْين وجهًدا وقًتا تتطلب

 بأنه ِهيسلر بيرت الصحايف به داستشه األمريكية اخلارجية وزارة يف كبري ملسؤول اعرتف فهو املثال، سبيل

 رفيع آخر ريكيًّاأم مسؤواًل  لكن". رجل مليون من مافيا" ألهنا الرشطة يف الفساد معاجلة عىل قادر غري

 يعمل األمر هذا إن قولي املرصية، الدفاع وزارة مع الثنائية الرسمية العالقة إدارة يف سابًقا عمل املستوى،

 بكل العسكري صادباالقت تامة دراية عىل احلربية، للمخابرات سابق كمدير" إنه إذ السييس، لصالح أيًضا

 ازداد الفساد خطر إنف الدولية، الشفافية ملنظمة ووفًقا". املجازية اجلثث دفن مكان يعرف[ و. . . ]أبعاده

 إدراك مؤرش عىل 37/100و 32/100 بني باستمرار مرص سجلت: الرئاسة توليه منذ الواقع يف سوًءا

 .املؤرش من الضعيف األداء حيز يف يضعها ما ،2018و 2014 لعامي الشامل فسادال

ء  ورئيس رصم لدى املتحدة للواليات الدفاع ممثيل كبري منصب شغل الذي كولينغز، مايكل واللوا

 نيويورك ةلصحيف الحق وقت يف قال ،2008 عام إىل 2006 عام من القاهرة يف العسكري التعاون مكتب

 دخل من" به بأس ال اَمبلغً " أن وأكد. املسلحة القوات ضباط كبار هيئة يف مستوطنًا أصبح لفسادا إن تايمز

 كولينغز وكشف". املعينة املصانع هذه عن املسؤولني الضباط كبار إىل يعود" الرسمية العسكرية األعامل

ئه وفًقا أنه أيًضا  يرصف مبارك كان ،مرص يف يعمل كان عندما هبم التقى الذين املسلحة القوات يف لنظرا

 نيويورك فةلصحي منفصل بشكل أكّده اّدعاء وهو األربعة، املسلحة القوات صنوف لقادة نقدية دفعات

 القيادي اهلرم أعىل نم تنازليًّا النمط يمتد. املرصية املسلحة القوات من املستوى رفيع متقاعد ضابط تايمز

 التي املواقع وأ الوحدات يف تعيينهم مقابل رشاوى دفعوني املقتدرين املجندين إن يقال إذ أسفل، إىل

 (.عندها دوالر 2000) 2015 عام يف مرصي جنيه 15000 إىل الرشوة وصلت وقد يفضلون،

 بدًءا العسكرية، املعلومات إفشاء عىل املفروض الرسمي احلظر بفضل أكثر القانونية احلصانة تتعزز

ًرا 1956 لعام 313 بالقانون  1960 لعام 35 الرئايس املرسوم مثل عمومية أكثر ترشيعات يف واستمرا

 لعام 100 رقم الوطني واملخابرات املحفوظات وقانون واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز بشأن

 الدولية الشفافية ملنظمة التابع احلكومي الدفاع قطاع يف الفساد ملكافحة الدويل املؤرش واستنتج. 1971

 فيها يكون التي البلدان بني األوىل املرتبة يف مرص تضع الفساد ملنع هبا املعمول واآلليات اإلجراءات أن

 .قياسها جيري فئة كل يف" حرًجا" الدفاع قطاع يف الفساد خطر
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 ثابت نمط يوجد املثال، سبيل عىل. عرضية وليست حقيقية، املخاطر هذه أن داخلية روايات وتكشف

 مسؤويل أن حني يف مغشوشة، بأهنا معروف فواتري عىل توافق حيث الدفاع لوزارة املالية اإلدارة يف

 بشكل الرشوة الغمب ازدياد متناقلة أدلة تبني كام. العقود ملنح روتيني بشكل رشاوى يطلبون املشرتيات

 إن بالفعل،. زاملعزّ  السيايس وضعها يعكس ما ،2013 عام السلطة عىل املسلحة القوات استيالء منذ حاد

" األعامل ريادة" عليه يطلق أن يمكن ما إىل أدى ما أكثر، ضعفت قد الرشعية بمفاهيم املرتبطة وانعامل

 وأهم. املدنية اجلهات من انتزاعه يف واجلسارة اإلضايف الدخل توليد بفرص اإلدراك زيادة أي: اجلشعة

 أوليًّا الم رأس توفر التي احلكومية االستثامر رشكة تشغيل يف العسكري التدخل هو ذلك عىل مثال

 أسهمها من بحصة ةاملطالب أو إداراهتا جمالس عضوية اىل الضباط انتداب عىل وإرغامها الناشئة، للرشكات

فقة مقابل يف( املئة يف 20 إىل تصل)  .التمويل عىل املوا

 العامل ظالح وقد. مضت عقود عدة إىل تعود وهي املامرسات، هذه عن كبرية تراكمية أدلة هنالك

 املرصية ةاملسلح القوات ضباط كبار" أن املايض القرن ثامنينيات أوائل يف واتربري جون السيايس

 حة،األسل مشرتيات إىل احلمضيات صادرات من يشء كل عىل عموالت ويتقاضون نفوذهم، يستغلون

 زميله كدأ امك". املُصادرة املمتلكات إدارة أو ختصيص خالل من وإيرادات ممتلكات عىل استحوذوا وقد

 األجانب ديناملتعاق من الواردة التقارير سربينغبورغ روبرت مرص شؤون يف واخلبري السيايس العامل

 جلهة الرئيسة وانئامل عىل احلقبة تلك يف تركزت مماثلة مربحة ممارسات بأن تفيد والتي مرص يف العاملني

. تالفة لعس تأمني عن زائفة ويضتع طلبات وتقديم البضائع، تفريغ أذونات وإصدار األرصفة، تأجري

لون ال املسلحة القوات ضباط كان عاًما ثالثني وبعد  الرسوم صيلحت خالل من دخلهم إىل يضيفون يزا

 وفًقا وذلك يس،السو قناة عرب املرور مثل عليها يسيطرون التي الروتينية اخلدمات تقديم مقابل نقًدا

 اشتكى ،2014 مارس/آذار ويف. 2011 عام يف لرودأكس ماثيو الصحايف قابلهم أجانب لدبلوماسيني

 الدوالرات آالف دفع إىل حديثاً  اضطراره من الصناعية، األقامر استقبال أجهزة يستورد خاص تاجر علنًا

 السفن توكان. شحناته إطالق نظري السويس قناة هيئة مع يعملون الذين العسكريني للضباط رشاوى

 إىل باإلضافة ا،عبوره لتسهيل حملية طواقم استئجار إىل روتيني بشكل مضطرة السويس قناة عرب متر التي

ميات رشاوى دفع  .أصغر وإكرا
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 أو اديامل الوصول بأدوات العسكرية اهليئات تتحكم حينام املرشوع غري الدخل استخراج حيصل

 لصناديق تربعلا بانتظام منهم ُطلب قد أنه األعامل رجال يؤكد. حمددة قطاعات أو موارد إىل التنظيمي

 ،2001 عام منذ استخدامها وجهات تغيري أو أراضٍ  لتسجيل رخص عىل احلصول مقابل الدفاع وزارة

 القوات قادة إىل رايضاأل باستخدام املتعلقة الطلبات تقديم يتم ما غالًبا ذلك، إىل. مبارشة رشاوى دفع أو

 أو املحلية ميةالتن وزارات عن ناهيك ،بذلك املفوضة الدفاع وزارة إدارة من بدالً  املحليني املسلحة

 لطلب فرًصا خيلق يالذ األمر بدهيية، األكثر املرجع منها كل يشّكل التي املالية، أو والصناعة التجارة

 فيؤكد ترضرًا؛ لأق ليست احلكومية واهليئات العام القطاع لكن. الصغرية الرشكات من والسيام الرشاوى،

 بشكل جلنيهاتا ماليني إىل تصل رشاوى دفعت املثال، سبيل عىل اإلسكان، وزارة أن الداخل من مّطلعون

فقة مقابل الدفاع وزارة ملوظفي روتيني  .العام القطاع ايموهل ملرشوعات أراضٍ  استخدام طلبات عىل املوا

 حماصيل نإ يقال اخلصوص، وجه عىل 2014 عام ومنذ. مربحة أخرى فرًصا احلدود عىل السيطرة توفر

 يف ُتباع بحتأص احلكومية للجهات ُتباع كانت التي والبحرية الفرافرة واحات يف العسكرية عامَلزار

 احلدود عرب الجتاهنيا يف البضائع من كبرية قوافل بتسيري املحلية العشائر تقوم. الليبية السوداء األسواق

 ينبغي قافلة يأ عن هتمقاد قبل من املنطقة يف خيدمون الذين اجلنود ويتبلغ املسلحة، القوات بمعرفة

 .محايتها جيب وأهيا اعرتاضها

 روتيني، بشكل يصنفون، املسؤولني جيعل حد إىل نطاًقا األوسع واإلدارة االقتصاد يف الفساد ينترش

ء شدد مثاًل، ،2010 عام يف. كأولوية الفساد حماربة  القابضة لرشكةا رئيس يوسف، إبراهيم حممد اللوا

 إىل للرشكة، لرئيسةا االجتامعية املسؤوليات من واحدة باعتبارها املعركة هذه ىلع والربي، البحري للنقل

 سوء أو الاالحتي عمليات من الكثري لكن. البيئة ومحاية العامل، حقوق ضامن املجتمع، خدمة جانب

 دراسة خلصت ملثال،ا سبيل عىل. الدفاع وزارة فيها تصّدرت التي القطاعات يف حيدث عنها املبّلغ اإلدارة

 حتديد يف فاعالد وزارة تقودها التي سيناء تنمية خطة أن إىل 2009 عام يف الوزراء جملس من بتكليف

 الصناعة يف املئة يف 66و الزراعة، يف املئة يف 70 بنسبة غاياهتا حتقيق يف قرصت قد والتنفيذ األولويًّات

ءالل سيناء شامل حمافظ وعزا . الصحي والرصف املياه يف املئة يف 86و والنفط، والتعدين  هذا شاش منري وا

 .املوقف سخرية إىل انتباه دون الفساد، إىل الفشل
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. املرصية لدولةل التنفيذية السلطة ضمن الفساد مستويات أعىل يشهد املحيل احلكم أنّ  عام تصور ثمة

 الذي الفساد ظممع جتّمع وقد املسلحة، القوات متقاعدي قبل من كبري بشكل اخرتاقه تم جمال أيًضا إنه

 وهي الربي، للنقل التحتية والبنية واملطارات املوانئ حول املايض العقد مدار عىل عنه الكشف جرى

 وقطاع بورسعيد ناءمي هيئة أن اإلدارية الرقابة هيئة وجدت ،2011 عام يف. الضباط مجهورية معاقل مجيعها

 لرشكة احلرصية طوالرشو والتمديدات العقود نم سلسلة منحا قد كانا النقل لوزارة التابع البحري النقل

 489 بمبلغ ئرخسا الدولة خزينة تكّبد إىل سيؤدي كان ما ،1999 عام منذ احلاويات لنقل السويس قناة

 لواءات ثالثة ا كانو واملسؤولون(. املستقبلية األرباح من دوالر مليون 350 ذلك يف بام) دوالر مليون

 عام يف لفسادا يف حتقيق حمور أخرى مرة بورسعيد كانت. الوقت ذلك يف اهليئات هذه ترأسوا  متقاعدين

 .مزورة استرياد صفقات بارتكاب آخر، متقاعد لواء وهو املحافظ، اهُتم عندما ،2015

ء البحرية، للمالحة الوطنية الرشكة رئيس أعلن نفسه، العام يف  عاًما 15 أن طفي،ل نبيل( بحري) اللوا

 عام بحلول طفق سفن ثامين بقاء مع جنيه، مليون 100 بمبلغ مدينة الرشكة كتتر قد األداء تدهور من

 استنزاف صلح سوريا، يف ولكن ذلك، يفّّس  مل. سفينة سبعني يبلغ كان الذي األصيل أسطوهلا من 2015

 آخر( بحري) بلواء لطفي استبدال جرى وقد. االختالس بسبب الدولة متلكه جتاري ألسطول مماثل شديد

 ،2016 فرباير/شباط ويف. حديًثا املُنشأ العام األعامل قطاع إىل الرشكة احلكومة ونقلت التايل، عامال يف

 سنوات مخس ملدة بالسجن بورسعيد موانئ هيئة ورئيس البحرية سالح لقائد سابق مساعد عىل ُحكم

 .رشاوى لقبوله

 اللواء. للبحرية واملوانئ السويس ةقنا هي كام اجلو سالح معاقل من وهو املدين، الطريان تأثر باملثل،

 مرص لرشكة الفنية واخلدمات الصيانة رشكة يرأس كان احلميد عبد عاطف اجلو سالح من املتقاعد

 اهتمه عندما ،(2013 إىل 2011 من) للنقل وزيراً  يصبح أن قبل نفسها للطريان مرص ترأس ثم للطريان

 الطريان رشكة من جنيه ماليني 4 بمبلغ أرباح قيبتل الربملان نواب وأحد املرشوع غري الكسب جهاز

 جنينة، هشام للمحاسبات املركزي اجلهاز رئيس أعرب ،2015 أبريل/نيسان ويف. قانونية غري بطريقة

 وقد". واملنتفعني الفَسدة شلل" عىل فيه باللوم وألقى ،"املطار يف املسرشي الفساد كم" هاله كيف علناً 

 ثم مالية، انتهاكات بسبب للطريان ملرص القابضة للرشكة اجلديد الرئيس بإقالة ةاإلداري الرقابة هيئة أمرت

 .أغسطس/آب هناية يف السييس تعليامت عىل بناءً  املدين للطريان القابضة الرشكة" تنظيف" أعلنت
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 أهنا لدفاعا وزارة زعمت فقد. لالحتيال املحيل الغذائي التموين جمال يتعرض أن املفاجئ غري من

 الستهالكيةا والسلع والزي األغذية من املسلحة القوات متطلبات من املئة يف 60 إىل يصل ما تأنتج

 املحلية واقاألس يف إنتاجها فائض تبيع كانت وأهنا املايض، القرن ثامنينيات أواخر بحلول األخرى

 تستمر فهي لك،ذ ومع. القرن هذا من األول العقد أوائل من ابتداءً ( تدعي كانت كام التصدير وأسواق)

ئها يف أو السلع نفس من كبرية كميات استرياد يف  السلع استرياد مع لاحلا هو وكام. حمليني موردين من رشا

 كالؤهموو الدفاع وزارة يف املشرتيات موظفو يستدر قد واألدوية، والسكر القمح مثل األساسية

. املدعوم لعسكريا واإلنتاج املفتوحة واقاألس بني األسعار فروق من كبرية أرباًحا املفضلون التجاريون

 الغذائية للصناعات القابضة الرشكة يرأسون كانوا  عسكريني متقاعدين عدة توقيف جرى الفت، وبشكل

 بقيمة رشاوى قبول بتهمة 2018 مايو/أيار يف الداخلية والتجارة التموين لوزير مستشارين يعملون أو

 تابعة عدة فرعية رشكات يف نفسه الوقت يف حتقق كانت اإلدارية ةالرقاب هيئة أن ُعلم كام. جنيه مليوين

 .للرشكة

 املمكن من يعد مل عندما نمطية استجابة أخرى إىل وظيفة من السمعة سيئي املسؤولني تدوير يشكل

 كلبش خيفي لكنه الفاسدة، املامرسات دائاًم " الدوار الباب" يعكس ال. االحتيال أو اإلدارة سوء إخفاء

 ،1986 عام يفف. طويل تاريخ هلذا أخرى، مرة. واالحتيال الضعيف األداء عن الناشئة الديون يروتين

 لأموا  باختالس احلريب، اإلنتاج لوزارة التابع 360 املصنع إدارة جملس رئيس اهُتم املثال، سبيل عىل

 خمتلف يف ؤولنيملسا كبار إىل" الرشكة ممتلكات من هدايا وتقديم أجنبية رشكات مع رسية صفقات وإجراء

 يف( عندها دوالر مليون 28,6)  جنيه مليون 20 قدرها إمجالية خسارة إىل أدى ما ،"الدولة قطاعات

 أهنا ع،للتصني العربية للهيئة التابعة قادر رشكة وهي أخرى، عسكرية رشكة وزعمت. عامني غضون

 لتلقي 2011 عام يف اآلخر هو حوكم مديرها أن إال ،2004و 1998 عامي بني فاسدين ضباًطا طردت

 الرقابة هيئة أحالت ،2012 عام يف. توريد عقود الرشكة منح مقابل" بنز مرسيدس" رشكة من رشاوى

 عقوداً  منحه بتهمة املحاكمة إىل نفسه مشعل سيد الفريق للتصنيع العربية للهيئة السابق الرئيس اإلدارية

 .التكلفة من أعىل بأسعار

ء التدقيق، من املسلحة القوات ضباط حتمي التي القانونية املظلة  أو الفعلية اخلدمة يف كان َمن سوا

 القابضة الرشكة رئيس اهتام جرى املثال، سبيل عىل. املتاعب يواجهون عندما أيًضا حتميهم املتقاعدين،
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 مرة ثم 2011 عام يف احتيالية عقود بتثبيت ، املسلحة القوات من متقاعد لواء وهو والتخزين، للصوامع

 اجلمعية قامت حتى منصبه يف ظل أنه غري زائفة، قانونية بنفقات الرشكة وبإثقال ،2012 عام يف أخرى

 من متقاعد لواء الرشكة إدارة جملس إىل عاد وباملثل،. 2016 عام يف الينابة إىل بإحالته أخرًيا  للرشكة العامة

 الرشكة احتيال قضية نفس يف أيًضا اهُتم يوالذ املرصية املنتجات بيع رشكة يرتأس كان املسلحة القوات

 .2018 عام يف العامة صيدناوي رشكة مع الرشكة دمج بعد عودته وكانت ،2011 عام القابضة

 الرقابة هيئة جلس يف يربز إنام استثناءً  وليس نمًطا تعكس أعاله املذكورة احلاالت تكون أن واقع إن

 من يتجزأ  ال جزءاً  جعلها مبارك عهد أثناء التحقيق من ؤولنياملس كبار محاية يف فدورها. نفسها اإلدارية

 معاقبة جرت حني يف بالفساد، رؤسائها من العديد ُيتهم أن املحتم من وكان النظام، حمسوبيات شبكات

ره عدب الرمحن عبد أمحد اللواء استبدال تم أنه ورد مثاًل، ،1996 عام ففي. يمتثلوا  مل من  متابعة عىل إرصا

 الطرف غض ديري اجلمهورية رئيس كان قضية وهي سليامن، إبراهيم آنذاك اإلسكان وزير ضد ادفس قضية

كة عدة إسكان رشكات برتّؤس ذلك بعد اهُتم أيًضا، الرمحن، عبد لكن. عنها  ومن سعودي مريأ مع بالرشا

 .به خاصة مكاسب لتحقيق أصوهلا بيع ثمَّ 

 أكثر أنه أثبت ي،طنطاو هتلر اللواء اإلدارية، الرقابة هليئة كرئيس الرمحن عبد خليفة أن الواضح من

 واليته فرتة تهاءان بعد عام، ملدة منها كّل  متديدات، ثالثة عىل حصل حيث مبارك، رغبات خدمة يف مرونة

 األوىل الدرجة من اجلمهورية وسام متقلداً ) 2004 عام يف تقاعده وبعد. املنصب يف سنوات ألربع املعتادة

 للضباط مدعومة ومساكن أراض عىل للحصول منصبه استخدام بإساءة اهُتم ،(مبارك ياهإ منحه الذي

 املمتلكات هذه بعض سّجل فإنه ورد، ما وبحسب عالية، قيمة ذات تنموية مناطق يف قانوين غري بشكل

 مرات أربع املثلب خدمته فرتة متديد وجرى التهامي، حممد اللواء طنطاوي وتال. وأحفاده أطفاله باسامء

 حممد الفريق سلحةامل للقوات األعىل املجلس قائد النهائي التمديد أصدر وقد. 2008 عام يف انتهائها بعد

 بإتالف مرأ قد التهامي بأنّ  االهتامات من الرغم عىل ،2011 ديسمرب/األول كانون يف طنطاوي حسني

 .مبارك عهد يف بالفساد متعلقة وثائق

 ذلك جاء. مريس حممد آنذاك الرئيس قبل من 2012سبتمرب/أيلول يف يالتهام ُأقيل املطاف، هناية يف

 معتصم املقدم اإلدارية، الرقابة هيئة يف املخالفات عن املبلغ الضابط قبل من إليه اهتامات توجيه بعد
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 سيناء شامل حمافظ فيهم بمن املسلحة، القوات من متقاعدين ضباط أوضاع تقيص منع التهامي بأن فتحي،

 فتحي اّدعى حيث املسلحة، للقوات األعىل املجلس يف حاليني أعضاء عن فضاًل  احلريب إلنتاجا ووزير

 ماليني" تلقى نفسه التهامي أن وُيزعم. املدعوم الوقود هتريب من دوالر ماليني 7 إىل يصل ما اكتسبوا  أهنم

ء ةاإلداري الرقابة هيئة أموال واستخدم حكومية، رشكات من هدايا بشكل" اجلنيهات  لوزراء هدايا لرشا

 هناية يف مكافأته وجرت احلربية، املخابرات إدارة يف للسييس مرشًدا أيًضا التهامي كان. )وعائلته مبارك

 السلطة عىل املسلحة القوات استيالء بعد مبارشة العامة املخابرات مديرية رئيس تعيينه خالل من املطاف

 . (2013 يوليو/متوز يف

 خمتلفة صورة ة،هيب عمر حممد اللواء مريس، عينه الذي اجلديد اإلدارية لرقابةا هيئة رئيس عرض وقد

حة االعرتاف خالل من  اإلدارية لرقابةا هيئة أعاق قد مبارك عهد يف" والسلطة املال رأس زواج" بأن رصا

 لرئاسةا بجعل مسبوقة غري خطوة اختذ قد مريس أن أيًضا وكشف. صحيح بشكل بواجباهتا القيام من

 حتقيق يف جنينة ةقياد حتت للمحاسبات املركزي اجلهاز مع وتعاون اإلدارية، الرقابة هيئة لتدقيق اضعةخ

 أكتوبر/ األول ترشين يف عنها اإلبالغ تم التي الدولة أرايض عىل القانونية غري التعديات حول مشرتك

دا يف خسائر من جنيه مليون 440 العامة اخلزينة كّلفت كوهنا 2015  للهيئة هيبه ئاسةر فرتة لكن. تاإليرا

 .بعرفان مدته منتصف يف السييس استبدله إذ قصرية كانت

 حكومية هيئات يف مربحة استشارات إىل األدنى الرتب ذوي اإلدارية الرقابة هيئة ضباط انتقل

 كشف املثال، بيلس عىل. فيها دققوا  أن سبق رشكات يف ذلك يف بام التقاعد، عند الدولة متلكها ومؤسسات

ء املسلحة القوات يف السابق الضابط أن 2009 فرباير/شباط يف صحفي تقرير  انتقل قد وسفي سمري اللوا

 رشكتها أعادت التي جنةلل رئيًسا االرشكة الحًق  وعينته هلا، استشاري إىل للتشييد القومية الرشكة مدّقق من

 للتشييد، القومية لرشكةا يف إليه انضم كام. 2013 عام يف العامة امللكية إىل أفندي، عمر املعروفة، الفرعية

ء انتقل وباملثل. راشد محدي اللواء سابًقا اإلدارية الرقابة هيئة رئيس نائب  من الغني عبد أمني مدحم اللوا

 .السيارات لتجارة مرص رشكة رئاسة إىل اإلدارية الرقابة هيئة رئيس مساعد منصب

 التي العامة األشغال مشاريع يف واالحتيال اإلدارة سوء تإمكانيا كبح إىل عمد قد السييس يكون قد

 يف املسلحة القوات يف اهلندسية اهليئة مع بالتعاون اإلدارية الرقابة هيئة أمر عندما العسكرية اهليئات تديرها
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 اإلدارية الرقابة هيئة بني العالقة ألن فحسب جزئيًّا يكون أن يمكن هذا تأثري لكن. 2015 عام أواخر

ا، محيمة املسلحة قواتوال تري للعطاءات الرسمية األوراق عىل فقط ترّكز الرقابة هيئة وألن جدًّ  هذا. والفوا

 القطاع من الباطن من املقاولني إىل العقود حتويل من مرشوعة غري أرباح حتصيل فرصة بالرضورة يعيق ال

ء من أم الفعيل، العمل لتنفيذ اخلاص، د توريد أو رشا  أكرب فرًصا يوفر ما للمشاريع، الالزمة واملعدات املوا

ئق من فحسب القليل هناك أعم، بشكل التقرير هذا يوضح وكام. إمام أيمن يشري كام لالحتيال،  العوا

 نظًرا  الفاسدة املامرسات من جمموعة يف املسلحة القوات ضباط انخراط دون حتُول قد التي األخرى

 هيئة قبل من التدقيق نطاق خارج لوضعهم املحيل، احلكمو العام القطاع هيئات يف الواسع لتغلغلهم

 ومع. املدنية املحاكم يف املقاضاة من املضمونة شبه وحلصانتهم أخرى، مدنية هيئة أي أو اإلدارية الرقابة

 الضباط فإن تتنافس، أن حُيتمل والتي تتداخل التي القضائية واهليئات العسكرية اهليئات من العديد وجود

د  كام ولكن. آخر نشاط حظر أو ما نشاط لرتخيص الرشعية السلطة أهنم بسهولة يزعموا  أن مكني األفرا

 املال رأس عىل للحصول طلباهتا عىل املوافقة مقابل الناشئة الرشكات من األسهم ابتزاز مثال أظهر

 .بالزوال آخذة هذه التني ورقة حتى االستثامري،

 

*** 
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 دائاًم، حيذو كان هتطّور إن لذلك؟ السياسية املضاعفات وما العسكري، لالقتصاد املُحتمل املسار هو ما

 والقوى نيةاملد املؤسسات ممارسات ويستنسخ مرص، يف األوسع السيايس االقتصاد حذو كبري، حد وإىل

 السياسية وضعيته عيضارو يوازي حتّويل، وحتى نوعي، كبري تغيري عتبة عىل يقف اآلن أنه بيد. االجتامعية

 ،2013 عام منذ هجيب خارج واسع نطاق عىل العسكري االقتصاد توّسع لقد. املُعّززة اجلديدة والدستورية

 اآلن بعد يعود نل القطاع هذا أن إال طرفه، من وتصميم تصّور سابق وفق حيدث مل هذا أن من الرغم وعىل

 املؤسسة رسلتام معداً  بات السيايس املّسح أن ىلإ جزئياً  ذلك ويعود. السابقة ووضعيته حجمه إىل

 احلادة االقتصادية اكلللمش الرتاكمية املضاعفات أن بيد. احلكم ترتيبات عىل مركزية أكثر تأثرياً  العسكرية

 وتقاطع تشابك حدوث الحتامل وفرًصا سياقات أيًضا يوّلدان الدولة، ملؤسسات املتفاقم والعجز مرص يف

 الوجهة حتديد يف العسكرية للهيئات أوسع مبارش النخراط وكذلك واملدين، العسكري القطاعني بني أكرب

 .االقتصادية

 يف كمني مرص يف االقتصادي املُشكل جوهر بأن السطور هذه كاتب جادل التقرير، هذا مقدمة يف

 عام ويف. السياسية طةالسل بموجبها وُتستخدم تتوّلد التي الكيفية يعكس ما الدولة، هبا تعمل التي الطريقة

م، خالد كتب ،2018  عام منذ أنه ،الدويل البنك يف مرص لدائرة السابق واملدير الكبري االقتصادي إكرا

 اعتبارات يف صاديةاالقت الضعف بنقاط االهتامم عىل دوًما يتغلب النظام بقاء عىل احلفاظ همُّ  كان 1952

 املرصي، السيايس االقتصاد طبيعة حّددت التي الرئيسة السمة كانت هذه. املرصيني السياسة صانعي

.. العام الستهالكا عىل اإلنفاق زيادة خالل من" الواهنة رشعيتها تعزيز إىل املتعاقبة األنظمة سعت حيث

م ويعتقد". املحلية املصادر من املوارد تعبئة وتقليص  ليس" نجمت مرص يف االقتصادية املشاكل أن إكرا

 داخل نافذة ألطراف سمح ما ،"احلوكمة جمال يف الفشل من انبثقت ما بقدر املالية، املوارد نقص عن

 ".قتصاداال يف هذه الكفاءة حاالت ختلقه الذي االقتصادي الريع من باإلفادة" واملجتمع الدولة

 :يتمّيز سياسيًّا اقتصاًدا أفرز احلوكمة فشل أن إكرام يضيف
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ئبية ومنظومة ُمثَقل، قضائي ونظام بليدة، وبريوقراطية واضحة، غري ملكية بحقوق  وغري ركيكة رضا

 ال تعليمي نظامو ،(واملاء الكهرباء غرار عىل) الشحيحة للموارد إقتصادي غري وتسعري وفساد، متوازنة،

 شيوع عىل عالوة هذا ؛تنافيس دويل سوق اقتصاد يتطّلبها التي النوعية املهارات منها خاصة املهارات، يوّفر

 ملجتمع،ا قطاعات من العديد يف التنافس وتراجع االحتكارية، والتكتالت وبيات،املحس رأساملية

 اجلهاز يف عديدة مستويات عىل املساءلة ونقص العامة، الرشكات موظفي أعداد يف الكبري والتضخم

 ما األعامل، عقطا كلفة من ترفع وعراقيل عوائق وختلق وتطول، تطول هنا الالئحة أن واحلال. احلكومي

 .اإلنتاجية مستوى وخفض االستثامر إثباط عن فريس

 لدويل،ا النقد صندوق يف الوسطى وآسيا األوسط الرشق لدائرة السابق املدير عبد، جورج خلّص

 الثالثة قودالع يف مرص يف النمو معدل متوسط أن أظهر حني الكيل، االقتصاد عىل املضاعفات بإجادة

 املئة يف 50 بنسبة فرد لكل اإلمجايل املحيل الناتج ازداد فقد. ناشئةال األسواق بلدان وراء ختّلف املنرصمة

 التمويل مؤسسة رصدهتا التي الناشئة األسواق ملجموعة املئة يف 600 مع باملقارنة ،2018 إىل 1988 من

 ىلع اجلنوبية كورياو وماليزيا تركيا يف املئة يف 700و ،600و ،400 ومع ، الدويل النقد صندوق يف الدولية

 األسواق عدلم عن الثلث بنحو 1991 عام منذ( واخلاص العام) الكيل االستثامر حجم ويتدنى.  التوايل

 املئة يف 273 مع باملقارنة ئةامل يف 105 بنسبة إال للفرد الصناعية املضافة القيمة ترتفع مل فيام عموًما، الناشئة

 باملقارنة إلمجايل،ا املحيل الناتج من كنسبة يةالسلع الصادرات عملياً  ركدت فيام ككل، الناشئة لألسواق

 يف عبد، الحظو.  التوايل عىل واهلند وتايالند اجلنوبية كوريا يف 165و ،100 ،36 قدرها زيادات مع

 الذي صادياالقت االنتعاش حول احلاميس البالغي اخلطاب عىل 2019 فرباير/شباط عام يف رّده معرض

ء، حد عىل نوغربيو مرصيون مسؤولون به أدىل  معدالت حُيقق" أن االقتصاد عىل يتعنّي  اليزال أنه سوا

 يف مرص عليها تحافظ التي تلك ضعف بنحو" البرشية املوارد نوعية ويف والتوفري، املال، رأس يف زيادة

 .تواجهها التي للتحديات االستجابة البالد أرادت ما إذا ،"املاضية اخلمسني السنوات

 االقتصادية، أو املالية العامة السياسة أدوات عىل البتة رسميًّا تسيطر مل عسكريةال املؤسسة أن واحلال

ئب وضع مثل  السلطة بزمام خالهلا أمسكت التي القصرية الفرتة خالل عدا الفائدة، معدالت أو الرضا

 واالجتامعية االقتصادية املحصالت يف سامهت أهنا بيد. 2012- 2011 ويف 1956-1952 يف احلكومية

 اسرتاتيجية البريوقراطي السلطوي التحالف ومنارصة محاية خالل من أعاله، خلصناها التي واملؤسسية
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 مبارشة غري والتأثريات املضاعفات تكن مل ولكن املاضية، السبعة العقود كل طيلة النظام، عىل احلفاظ

 عىل تساهم بأهنا الدولة، ينةسف دّفة إدارة يف املعنوي احلق لدهيا بأن العسكرية املؤسسة فادعاءات. فحسب

 تتيح التي اإلدارية املهارات إمتالك احلكومة، تضعها التي القومية االقتصادية التنمية خطط يف وازن نحو

 منخرطة بأهنا تقدمها النمطيةالتي الصورة تؤكد ،"وأرخص وأرسع، أفضل،" بطريقة األعامل تنفيذ هلا

 متوّقع، هو وكام. إجيايب بأنه سجل أنه عىل طبعاً  تصوره ذيوال ملرص، االقتصادي السجل يف مبارش بشكل

 األولوية فتضع النظام، عىل احلفاظ منطق اخلاص االقتصادي جيبها يف العسكرية املؤسسة تستنسخ

ء الضباط، كبار سلك منها خاصة العسكرية، للمكّونات  أهنا واألهم. بعدها أو اخلدمة يف هم من سوا

 إيقاعها وفق يعمل التي النفوذ وممارسة اليومية سلوكياهتا خالل من املنطق، ذاه إنتاج إعادة عىل ساعدت

 واهليئات املدنية البريوقراطية اإلدارات يف املنغرسني واملتقاعدين اخلدمة يف العاملني الضباط كبار آالف

 . املحيل احلكم ودوائر العامة، األعامل وقطاع االقتصادية، واإلدارات للدولة

 التي والنيةاأل أن بيد. قصوره وحاالت املزمنة مشاكله من أٍي  حل يف العسكري القتصادا ينجح مل

 ،2013 عام نذم اجلّديني املنافسني كل من منهجي نحو عىل تفريغه تم الذي السيايس امليدان يف حققها

 يامرسه كان لذيا ورالد استئناف يمكنه نظريًّا،. والتجّذر التوّسع من جديدة مرحلة يف الدخول من متّكنه

 متويل نفد ما إذا أو ّسع،املتو دوره كبري حد إىل جُتّسد التي العمالقة املشاريع تنتهي حني ،2013 عام قبل ما

 التي حلوافزا من أيًضا يقّلص أن الوطني االقتصاد يف للتحّسن يمكن ذلك، عىل عالوة. جديدة مشاريع

 يمكن وباملثل،. رضالع وتوفري واإلنتاج، االقتصادية، ةاإلدار يف االنخراط إىل العسكرية باملؤسسة حتدو

نية، واخلاصة اإلدارية املجاالت يف هبا ُيعتدّ  المركزية يشجع أن للرئيس  املحيل احلكم جيعل وأن بامليزا

 والتنّوع والنمو االجتامعية التنمية لتحقيق كوسيلة املواطنني حلاجات ويستجيب حًقا تشاركيًّا

 ةواملؤسس السييس من كل   يضاعف حيث لواقع، يف العكس حيدث أن األرجح لكن. االقتصاديني

 التي العمالقة يعاملشار يف واالستثامر والقيادة، التوجيه وسياسة املركزية، التدخالت تعزيز العسكرية

 .االجتامعية الربحية تتجاهل

 املؤسسة متوضع ادةوإع 2011 ثورة إىل أّدت التي الكامنة واالقتصادية االجتامعية املشاكل إن

 املّسح إعداد إىل أّدت متوّسع، نطاق عىل االقتصادية لألصول وُمنتج كمدير 2013 عام منذ العسكرية

 التي االقتصادية والفرص فاألصول. العامة وباملالية الوطني باالقتصاد عالقتها يف عمًقا أكثر لتحوالت
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 كانت وهكذا،. أكرب بقوة املجال هذا يف بثقلها قيتل قد العسكرية املؤسسة أن درجة إىل توّسعت هبا حتظى

ًرا ترفض العسكرية املؤسسة ًرا مرا  االقتصادية املداخل أو األصول عن التخيّل  عدة، عقود مدى عىل وتكرا

 قبضتها تشديد إىل العسكرية باملؤسسة تدفع 2013 عام منذ التغيريات حجم أن بل. عليها استحوذت التي

 اإلقتصادية السياسة أدوات عىل السيطرة، يكن مل إن التأثري، عليها يتعنّي  املقابل، ويف. حصصها عىل أكثر

 الكبري فالدور: ثمن له الذات ترويج أن عىل. وتنميتها مصاحلها عىل احلفاظ أرادت ما إذا العامة واملالية

 أذهان يف صورهتا عىل ويؤث ر سخط حالة يوّلد بدأ والالمساواة، الفقر تفاقم خضم يف العسكرية للمؤسسة

 .واإلجالل التقدير مشاعر أسمى عليها أسبغوا  لطاملا الذين املواطنني

 وتتبدى انتقالية، مرحلة يف يمر العسكري فاالقتصاد. منه مناص ال قدًرا ليسا والتوسع التعميق أن بيد

 الشهية حبيك قد اإلعالم قطاع يف االستحواذات فشل إن ثم. متضاربة ومناٍح  متباينة مؤرشات فيه

 عىل الطلب هيبط حاملا والصلب اإلسمنت قطاعي يف االستثامر أعباء حيال مثاًل، األمر، وكذا العسكرية،

 ثمة ذلك، إىل إضافة. األجنبية والرشكات املحيل اخلاص القطاع ممانعة وتتصاعد العسكري اإلنتاج

 قدراهتا وحتسني اخلاص هنيامل تطورها عىل بالرتكيز املسلحة القوات لدى رغبة وجود عىل مؤرشات

 لدستورا محاية" املسلحة القوات فّوض الذي ،2019 إبريل /نيسان دستور يمّثل وقد. العمالنية

 السياسية املعمعة من نفسها بانتشال هلا تسمح صيغة" املدنية الدولة ركائز عىل احلفاظ"و" والديمقراطية

 يف احلق امتالك دعاءا تواصل هي فيام مرص، بحكم تعل قةامل املؤسسية اجلانبية املعارك حلبة ومن املعّقدة

ا ذلك اعتربت كلام التدّخل  . رضوريًّ

 اجلمود هو باباألس هذه أحد. حّدة العسكري االقتصاد وتوسيع تعميق إىل تدفع التي األسباب تقل ال

 ومصانع رشكات ثيلمت لأفض متّثلها التي احلالية، بااألصول باإلحتفاظ الرغبة عن أوالً  النامجني واهلمود

 األنامط وتعزيز نتاجإ إعادة نحو العسكرية املؤسسة لدى املحافظ النزوع عن وثانياً  احلريب، اإلنتاج وزارة

 كان التي خرىاأل االجتامعية أو املؤسسية األطراف غياب أو ضعف أن هو هنا أمهية واألكثر. املوروثة

 لتكون العسكرية سةاملؤس أمام واسعاً  املجال ُيفسح يدهيا،أ بني العامة واألموال األصول ترّكز أن يمكن

 كبري حد إىل َبْت َح  التي اخلصخصة حقبة مع باملقارنة وهذا الناشئ، االقتصادي احلقل يف الرئيس الالعب

 .بوضوح العسكر ومّهشت مبارك وأزالم الكربى الرشكات
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، ا كرًّ  وتتضّمن تدّرجية، التوجهني هذين كال يف العملية ستكون ا  االقتصادي اجليب حدود أن بيد وفرًّ

 العسكرية ملؤسسةا بروز يشهد قد التوسعي فاملنحى. كليًّا تتحّلل أو ضبابية، تبقى قد السابق العسكري

 عملية ويف لوطنيةا االقتصادية اإلدارة هيكلية يف واسع نطاق وعىل رسميًّا ُمنغرس كبري اقتصادي كالعب

 سلع اداستري ويف والصلب اإلسمنت قطاعات يف واألسعار العرض ديدحت يف فتدخالته. القرار صنع

 أكثر بدور تيش قد السوق، يف القصور ملواجهة األطفال( لبن) حليب إىل والدواجن اللحوم بني تراوح

 اإلدارية الرقابة هيئة مع املسلحة للقوات اهلندسية اهليئة توأمة وتوّفر. العامة السياسة وضع جمال يف روتينية

كة لنوعية بارزاً  نموذجاً  العامة التحتية البنى مشاريع إدارة يف  أن يمكن التي دنيةامل-العسكرية الرشا

 .أخرى جماالت يف أيًضا نفسها تسحب

 العسكري الدور سياقها يف يرتاجع ظروفاً  يوّلد أن اإلجيايب االقتصادي النمو ملسار يمكن جمدًدا، نظريًا،

 تطلباتوامل السيايس اإلرث من كالًّ  تفتقد مرص أن بيد. لراهننيا ومداه حجمه عن االقتصاد يف

 االقتصادي والنم َخَلَق  حيث تركيا أو تشييل جتربة الستنساخ االقتصادية-االجتامعية واملستلزمات

 والعودة املدين احلكم الستعادة الضغط من والعامل األعامل رجال قطاعي ومّكن اجتامعيًّا، حتّواًل  املستدام

 تقوده الذي والنم يؤدي ال الغالب يف حيث العكس، هو مرص يف حيدث ما. ثكناهتم إىل للعسكر ملةالكا

 دور توكيد إىل سوى أسفل، إىل أعىل من فوقية ملبادرات استجابة يأيت والذي واسع نطاق عىل الدولة

 طارئال الربنامج من أبعد نفوذه ومد أكرب، كالعب حتى أو اقتصادي كالعب العسكرية املؤسسة

 .الطويل املدى عىل الدور هذا وتوسيع 2013 عام بعد أطلق الذي الدخل وتوليد العامة لإلنشاءات

 إعاقة أو إثباط إىل الدين، تفاقم أو واالقتصادية، االجتامعية األوضاع تدهور يؤدي لن املقابل، يف لكن

ك . املحيل واإلدخار املستدام النمو هاحيتاج التي التمويل موارد لشفط املُتجّذرة العسكرية الشبكات حترُّ

 األّولية، النمو مراحل تستنفد حاملا االقتصادية الكفاءة ترقية إىل حتتاج السلطوية األنظمة أن والواقع

 واضح، هو كام مرص، أن بيد. سلطتها إليها تستند التي األساسية القواعد اسرتضاء عليها تعنّي  ما إذا خاصة

ع حتّفز قد حيث الصحيح، هو العكس بل. ذلك لتحقيق مهّيأة ليست  احلادة االقتصادية املصاعب وتّس 
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 تتطّلب الطارئة الظروف أن بحجة وجزئياً  أعاله، إليها أرشنا التي الوسائل عرب االقتصاد عسكرة من املزيد

 .العكس وليس العام القطاع من املمّولة املشاريع يف االستثامرات زيادة وحتى الطارئة اإلجراءات

 ترّبح أمام ريقالط سيمهدان فإهنام ذلك، عىل العسكرية واملؤسسة السييس إدارة أقدمت ما إذا اآلن،

 لسييس،ا أن اذ(. حليفة عسكرية غري) عسكرية مصالح مجاعات قبل من واسعني فرص واقتناص جماين

 الدولة، ؤسساتمل احلاكم االئتالف داخل رشكائه عىل وبشدة بالواقع يتكل باملطلق، متفّوًقا يبدو الذي

 مقابل عىل احلصول يتوقعون هؤالء وكل. املسلحة القوات ضباط كبار صفوف يف متباينة شلل عىل وحتى

 سياسات أهداف جاالتامل بعض يف أمهيتها يف تقارع السياسية االعتبارات هذه فإنَّ  وبالتايل،. دعمهم لقاء

 عىل نظامه ةورشعي مصداقية وتعزيز واطنني،امل معيشة أكالف أمر وتدّبر النمو بحفز اخلاصة السييس

 فيه بام ستحكمةومُ  ُمتجّذرة املصالح ومجاعات العسكرية الشبكات أن شك ال. والدويل املحيل الصعيدين

 االقتصاد وسيعت هلم يتيح وضع يف الواقع يف هؤالء يكون وقد بل. مغاير عمل منهج أي ملقاومة الكفاية

 قادة أو ييسالس يمليه عام النظر بغض الضارية، االفرتاسية امرساتامل وتعميق الرسمي غري العسكري

 آخر ماهلا، سرأ يف حصًصا لتقدم الناشئة الرشكات ابتزاز يكون قد وهنا،. الرسمي العسكري االقتصاد

 دون من حيدث أن يمكن ال أمر وهذا أيًضا، حاذًقا بل وحسب، ضارياً  يعترب ال الذي السلوك عىل مثال

 .الرسمية العسكرية السلطات جانب من واطؤوت مساعدة

 املدى عىل السياسية التحديات مواجهة ملواصلة كافية اقتصادية سلع توفري مهمة السييس إدارة ُتواجه

 وزارة املسلحة، القوات) القّسية اهليئات كل عضوية عىل احلفاظ جهة، من يقتيض، وهذا. املتوّسط

 داخل يف( العامة املخابرات ومديرية الداخيل، واألمن الرشطة فيها بام -واملديدة الواسعة الداخلية

 احلفاظ هذا مثل أخرى، جهة من لكن،. العضوية هذه توسيع عىل أيًضا العمل بل ال احلاكم، االئتالف

 تفرض إدارة إىل بالنسبة شاقة مهمة وهذه. االقتصاد بإفراط ُتثقل درجة إىل يتحققا أن جيب ال والتوّسع

 حقبة مع باملقارنة كبري حد إىل السياسية قاعدهتا وتضّيق السوق، وديناميات االقتصاد عىل شديدة قبضة

 إن ثم. القديمة االقتصادية والنخب والليرباليني، اإلسالميني، أطياف كل إقصاء خالل من مبارك،

 أو العامة األشغال عقود يف واملتوسطة الصغرية الرشكات حتبيذ عرب الوسطى الطبقة استلحاق حماوالهتا

 واملخاطر املناسب غري االستثامر بفعل اإلعاقة إىل تتعّرض اجلديدة، الرشكات لتشجيع متويلية برامج وضع
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لية للشبكات الضاري االفرتايس السلوك أمام االنكشاف ذلك يف بام الكبرية، السياسية . نفسه للنظام املوا

 .للغاية ضئيالً  االقتصاد يف اخلاص االستثامر بقي ولذا،

ئق الصعوبات فإن حال، أي عىل  عىل نفسه وقتال يف واحلفاظ مستقر، إئتالف عىل احلفاظ أمام والعوا

 ستصطدم التي ة،العميق واإلدارية اإلقتصادية اإلصالحات غياب يف - لتوطيده الرضورية الرساميل

 الوردية يراتتقدال تعتقده مما أضخم تبدو - الرسمية وغري الرسمية العسكرية باملصالح بالرضورة

 التي( الصعبة ةالعمل واحتياطي اإلمجايل املحيل الناتج نمو معدالت) املرصي الكيل االقتصاد ملؤرشات

 .ةالدولي املالية واملؤسسات الغربية احلكومات يف ونظراؤهم املرصيون املسؤولون يصدرها

 السييس دارةإ ويغازلون التقديرات هذه جهاًرا يؤيدون الذين الغربيني، املسؤولني أن يبدو بل ال

 اإلدارة هذه رسهمتا الذي املنهجي القمع من الرغم عىل الديمقراطي باملسار املزعوم بالتزامها مشيدين

 جمالسهم يف ثونيتشب اإلنسان، حلقوق واملشينة السافرة واخلروقات واالجتامعية السياسية احلريات بحق

ا  تنتج ناجحة ةتنموي دكيتاتورية بناء عىل ما بطريقة قادراً  سيكون( السييس أي) بأنه باألمل اخلاصة  نموًّ

ا  ربام واملاليني، قتصادينياال اخلرباء أوساط يف مماثلة إطاللة وثمة. ومستداًما كافًيا آن يف يكون اقتصاديًّ

 الصناعية؛ اسةالسي يف التنسيق فشل مشكلة حل يف الدولة بدور يعرتف الذي اجلديد االعتقاد عن نامجة

 األطراف لك أن تفرتض لكنها بداية، ستستفيد النظام يف الداخلية العنارص بأن تعرتف مقاربة وهي

 يعّلق مرص، ةحال ويف. واملوارد الفرص إىل العامة املداخل من املطاف هناية يف ستنتفع االقتصادية

 املؤسسة عىل ملياً ع أماهلم استدالل، هلكذا داعم مالذ عن يبحثون الذين والدوليون، الغربيون املسؤولون

 هو بل وحسب، بيرغائ تفكري جمرد يعكس ال هذا أن بيد. األمام إىل قدًما املحصالت هذه لدفع العسكرية

 .املرصي االقتصاد يف الكامنة احلقائق عىل متعّمدة تعمية ُيعترب أيًضا

ِجهتُ  حني الغربية للعواصم املُبتذل الرد هو هذا": بإخفاقها ُيسَمح أن من أكرب مرص"  مقاربتهم وا

 طرف بالفعل هي العسكرية املؤسسة أن هي املُعَلن، النفي رغم االعتقاد، هلذا اخلفية والالزمة. املقاومة

 االقتصادي الدور من سنة 66 عمره إرث عىل عمد عن يقفز وهذا. هي تّدعي كام كفؤ اقتصادي ومدير

 حيال الدويل والبنك الدويل نقدال صندوق سكوت عىل أسباب يوضح، ما ضمن من ويوضح، العسكري،

". طويل وقت منذ منها بّينة عىل" األطراف هذه أن عبد يؤكد والتي العسكرية، االقتصادية النشاطات
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 صندوق برنامج وبرص سمع حتت كبري نحو عىل تنامت االقتصاد يف العسكرية املؤسسة بصامت أن والواقع

 .2016 نوفمرب/الثاين ترشين نذم ملرص دوالر مليار 12 قّدم الذي الدويل النقد

ثن بني من النجاح انتزاع عىل املرصية العسكرية املؤسسة بقدرة اإليامن إن  ال االجتامعي ياراالهن برا

 سبعة مرور غمر وعىل حاسم، نحو عىل معتمدة ذلك من بدالً  ستبقى فمرص. هبا ُيعتد معطيات إىل يستند

 وحدها حاليًا،. ةحد األكثر أزماهتا لتجنّب األجنبية ساميلللر املتكرر احلقن صيغة عىل تقريبًا، عقود

 منها بيتطلّ  هذا لكن .ومالياً  اقتصادياً  جمدًدا الزاوية، يف البالد حرش جتنيب عىل قادرة املسلحة القوات

 االقتصاد من ًل ك تفكيك إىل ينتهيا أن إال يمكنهام ال إصالح وعملية سيايس حوار إطالق إىل املبادرة

 شبكات هب تتشبث الذي واالقتصادية البريوقراطية للسلطة التلقائي واالستحقاق الرسمي يالعسكر

 .املتقاعدين الضباط
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 ]اخلرائط، األشكال التوضيحية، اجلداول[
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