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 )4الطریق املسدود: تقییم السیاسات االقتصادیة للجنرال السیسي (

تعاظم الدور االقتصادي للمؤسسة العسکریة يف ظل حکم الجنرال  
 السیسي

 الدکتور عبد الخالق فاروق 

ظلت التقديرات �شأن حجم ودور املؤسسة العسكر�ة املصر�ة ،  2011قبل ثورة ا�خامس والعشر�ن من يناير عام  

�� النشاط االقتصادى، والناتج ا�ح�� اإلجما�� للبالد، متضار�ة ومتفاوتة إ�� حد كب��، فبينما ذهبت �عض تلك 

 اتج % من هذا الن40%من هذا الناتج، ذهبت تقديرات أخرى إ�� حد القول بأ��ا تقارب5التقديرات بأ��ا ال تز�د عن 

و�رجع السبب �� غياب تقدير �حيح حول حصة ا�جيش من االقتصاد املصرى، والذي بدأ منذ سنوات عقدى 

، لعدة  1979ا�خمسينيات والستينيات (املصا�ع ا�حر�ية ذات اإلنتاج املزدوج)، والذى تنامى بصورة هائلة �عد عام  

  :أسباب

االقتص  النشاط  عن  تماًما  الشفافية  غياب  األول:  تتعامل السبب  ال�ى  العسكر�ة،  املؤسسة  لهذه  والر���  ادى 

 . باعتبارها دولة داخل الدولة صاحب سيادة، وهو ما يخالف األعراف الدستور�ة �� �ل الدول الدستور�ة

تماما من الضرائب والرسوم ا�جمركية، ومن ثم فإنھ من الصعب التعرف    السبب الثا�ى: أن هذه املؤسسة معفاة

  .شر�ا��ا،، و�يردات النشاط، و�التا�� معدالت األر�اح  ع�� ت�اليف إنتاج

باستثناء كبار القادة    –السبب الثالث: أن العامل�ن �� هذا القطاع االقتصادى يحصلون ع�� أد�ى األجور وامل�افآت  

  .باعتبارهم مجندين �� خدمة العلم  –وا�جن�االت 

ر�ة الر�حية قد مر بأر�عة مراحل مختلفة، من حيث  وا�حقيقة أن القطاع االقتصادى ومشروعات املؤسسة العسك

 : الدوافع، ومن حيث اآلليات، ومن حيث النتائج

 ) )، �ان الدافع األسا�ىى إيجاد  1953ففى املرحلة األو��: ال�ى بدأت منذ منتصف ا�خمسينات، وتحديدا من عام 

ناء ا�حرب العر�ية الصهيونية األو�� ��  خطوط إنتاج للذخ��ة واألحتياجات العسكر�ة، تالفيا لألخطاء ال�ى جرت أث
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االنتاجية    ،1948عام   الطاقات  وأن  خاصة  ر�حية،  أو  مالية  م�اسب  تحقيق  دوافعها  أو  أهدافها،  من  يكن  ولم 

املتاحة ملصر عموما والقطاع العسكرى خصوصا لم تكن �افية ملا هو أك�� من ذلك، وقد أستمرت هذه املرحلة  

  . عدها املرحلة الثانيةلعدة سنوات قليلة، بدأت �

التشيكية ) عام    ) اتفاقية اإلس�حة  أ��ا تدشنت نظر�ا �عد توقيع  ال�ى يمكن أن نقول   : الثانية  ،  1955�� املرحلة 

، حينما توسع و�عمق التعاون العسكرى املصرى السوفي�ى، فنشأت خطوط 1958وأخذت طا�عها العم�� �عد عام  

.. ا�خ )،   –مرواح  –ثالجات    –مع االنتاج املد�ى ( بوتاجازات     �ة، جانبا إ�� جنبانتاج للمهمات واألحتياجات العسكر 

اقتباسا من التجر�ة السوفيتية واليوغسالفية خصوصا، وتجارب دول املنظومة اإلش��اكية عموما، فنشأت هيئة  

التنمية خطط  إطار   �� املزدوجة،  املتطلبات  لتلبية  مصا�عها  عدد  وأزداد  ا�حر�ى،  (  االنتاج  ـ   60/1961ا�خمسية 

64/1965 )  

عام   منذ  الرأسما��  االقتصادى  العمل  أسس  وع��  موسعة  بصورة  بدأت   : الثالثة  أصدر  1979املرحلة  حينما   ،

القا�ىى بإ�شاء “جهاز ا�خدمة الوطنية ” التا�ع للقيادة    1979) لسنة  32الرئيس األسبق أنور السادات قراره رقم ( 

  :اس��دف من وراء هذه ا�خطوة تحقيق عدة أهداف �� آن مًعا العامة للقوات املس�حة، وقد

فهو من ناحية أو��: رغب �� إنجاز �عض املشروعات، ال�ى تحتاج إ�� سرعة �� اإلنجاز، قد ��جز ع��ا القطاع املد�ى،  

شب�ات  و�ناء  الطرق،  مد  مثل  اإل�شاءات  قطاع   �� خصوًصا  وا�خاص،  العام  القطاع�ن  من  املقاوالت    وشر�ات 

و��   الكهر�اء،  ومحطات  املياه،  ومحطات  الص��،  الصرف  مشروعات  و�عض  ا�حديثة،  الهاتفية  االتصاالت 

القطاعات ال�ى �انت �عا�ى مشكالت عو�صة، �عد أن توقف االستثمار ف��ا �عد العدوان اإلسرائي�� ع�� مصر و�قية 

رى إ�� �عبئة معظم املوارد من أجل إعادة  ، وانصرف ا�جهود املص 1967الدول العر�ية �� ا�خامس من يونيھ عام  

بناء القوات املس�حة وخطوط الدفاع وا�جهود العسكرى �ش�ل عام، استعداًدا �حرب تحر�ر األرض، ال�ى احتلها 

  .ا�جيش اإلسرائي�� أثناء هذا العدوان

أن من شأن خلق مصادر  إ��    –ب�ل ما تم�� بھ من مكر سيا�ىى    –ومن ناحية ثانية: فقد ذهب فكر الرئيس السادات  

�ش�ل خاص، من جراء إسناد كث�� من هذه املشروعات، ال�ى    للدخل وال��وة للمؤسسة العسكر�ة وقيادا��ا الُعليا

عام   أكتو�ر  حرب  �عد  العر�ية  والقروض  واملنح  املعونات  أموال  من  �عضها   �� تمول  ر�ائز    ،1973�انت  خلق 
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من توجهاتھ االقتصادية �� االنفتاح االقتصادى والتخ�� عن التخطيط اجتماعية ومالية داخل هذه املؤسسة �عزز  

ودول  عموًما،  الغرب  ودول  املتحدة  الواليات  نحو  واإلقليمية  الدولية  سياساتھ  و�ساند  ناحية،  من  واالش��اكية 

 ا�خليج النفطية من ناحية أخرى. 

تماما عما قبلها، من حيث التوغل والتغول، ومن  ، ف�ى مختلفة  2014أما املرحلة الرا�عة: ال�ى بدأت �عد يونيھ عام  

  . حيث األهداف الر�حية املؤكدة، ومن حيث األحجام والوسائل ا�جديدة �� النشاط والتمو�ل

وعاًما �عد عام، تطور هذا القطاع االقتصادى ل�جيش وتوسع بصورة كب��ة، مقابل التآ�ل �� شر�ات القطاع العام،  

و�يع ا�خ�خصة،  نحو  والتوسع �جز   والتحول  االنتشار  كما عزز من سطوة هذا  العامة،  الشر�ات  تلك  معظم 

، �� تلبية االحتياجات األساسية 1974وضعف القطاع الرأسما�� ا�خاص �� البالد، الذى �شأ من جديد �عد عام  

  .��هاوالتنمو�ة للشعب املصرى، فغلب ع�� معظمھ امليل االحت�ارى واالستغالل واالهتمام باألر�اح دون غ 

كما ساهمت املبالغ ال�خمة ال�ى خصص��ا الواليات املتحدة �� صورة معونات عسكر�ة كثمن لتوقيع مصر أتفاقية 

مليار دوالر ح�ى    56.0وال�ى تجاوزت     ، �� تحقيق رواج كب�� داخل هذه املؤسسة1979” السالم ” مع إسرائيل عام  

  . 2014عام 

  2014ح�ى ما قبل يونية عام    1974و�مكننا تحديد �عض م�ونات هذا القطاع االقتصادى التا�ع ل�جيش منذ عام  

  :ع�� النحو التا�� 

أوال: الهيئة القومية لالنتاج ا�حر�ى، وال�ى يتبعها عدة شر�ات وعدد كب�� من املصا�ع، واملنشأت االنتاجية العسكر�ة 

تؤ  ال�ى  سواء،  حد  ع��  الكهر�ائية واملدنية  السلع  مثل  املد�ى  واإلنتاج  العسكرى،  اإلنتاج  ب�ن  مزدوًجا  دوًرا  دى 

  .واإللك��ونية والهندسية وغ��ها

�� عام   :الهيئة العر�ية للتصنيع، وال�ى �شأت  ب�ن أر�ع دول عر�ية (مصر    1975ثانيا    – قطر    – كمشروع مش��ك 

ا��حب  –ال�و�ت   ثم  العسكرى،  التصنيع  ��دف  السادات  اإلمارات)،  توقيع  �عد  الثالثة  العر�ية  الدول  م��ا  ت 

إ��  1979السالم مع إسرائيل عام     اتفاقية زاد عددها  بأر�عة مصا�ع،  بدأت  و�انت قد  مصنًعا، وقد قدرت   13، 
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إنتاج     %60% إنتاج عسكرى، و  40بحوا�� ثالثة مليارات جنيھ، م��ا    2012املصادر املسئولة حجم إنتاجها عام  

 مليون جنيھ.  220بلغت حوا��   2012أشارت تلك املصادر إ�� أن الهيئة قد حققت أر�اًحا عام مد�ى، كما 

، وقد تو�� معظم عمليات اإل�شاءات والبناء، ومد الطرق 1979ثالثا : جهاز ا�خدمة الوطنية الذى �شأ منذ عام  

واستصالح الغذائى  األمن  مشروعات  إ��  توسعت  ثم  الهاتفية،  االتصاالت  اإلنتاج   وشب�ات  وشر�ات  األرا�ىى، 

 : وعدد كب�� من املصا�ع التا�عة لها وم��ا  شركة 21  حوا��  2014ا�حيوا�ى و يتبعھ ح�ى عام 

مصا�ع إلنتاج الصلصة ومنتجات األلبان، وأعالف املاشية، وأسماك،   7ـ شركة مصر للتصنيع الزرا��، وتملك  1

  .والبيضزارع وا�جازر ل�حيوانات والدواجن، و�نتاج األلبان  و�صل مجفف وانتاج البيض، وكذلك عدد كب�� من امل

 .ـ كما امتلك هذا ا�جهاز حصًصا �� رأسمال عدد كب�� من املشروعات والشر�ات اململوكة للدولة، وشر�ا��ا العامة2

 هذا ا�جهاز حصًصا �� رأسمال عدد غ�� معروف بدقة من رأسمال شر�ات ومشروعات مملوكة  ـ وكذلك امتلك3

 لرجال مال وأعمال مصر��ن وعرب وأجانب، و�� مشروعات مش��كة. 

 كما امتلك هذا ا�جهاز حصًصا �� رأسمال عدد كب�� من املشروعات والشر�ات اململوكة للدولة وشر�ا��ا العامة ـ 4

ـ ثم انتقلت املؤسسة العسكر�ة للعمل �� قطاع الب��ول والب��وكيماو�ات، فأ�شأت شركة النصر للشبة، وشركة 5

وتخصصت   1962النصر لل�لور والصودا ال�او�ة، وشركة النصر للكيماو�ات الوسيطة، ال�ى �انت قائمة منذ عام  

 �وسول)، وكذلك أ�شأت خط إنتاج لغاز (امليثان) وغاز�� إنتاج املواد الكيماو�ة، واملبيدات ا�حشر�ة مثل (عبوة الب�

شركة لصناعة األسمنت، ومن غ��     ال�لور) بدعوى تلبية احتياجات قطاع تنقية املياه، ومحطات املياه، وكذلك)

املعروف بدقة عدد الشر�ات اململوكة للمؤسسة العسكر�ة �� قطاع الب��ول، سواء �� صورة استثمار مستقل، أو 

شركة ومصنعا تا�عا للمؤسسة العسكر�ة �� قطاع   25و�ن �انت �عض التقديرات �ش�� إ�� وجود حوا��  مش��ك .  

ا   .الب��ول والصناعات الكيماو�ة والب��وكيماو�ة، تحقق أر�اًحا سنو�ة كب��ة جد�

مساحة   ع�� األقل من    %75ـ و�حكم ما ُ�س�ى السلطة “السيادية” ل�جيش، تضع املؤسسة العسكر�ة يدها ع��  6

األرا�ىى �� مصر البالغة مليون كيلو م�� مر�ع ( ما �عادل تر�ليون م�� مر�ع )، بدًءا من السلوم وا�حدود الغر�ية، 
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امتداد إ�� طابا وسيناء، ومن الساحل الشما�� للبحر األبيض املتوسط، أمتدادا إ�� وادى حلفا وحاليب وشالت�ن 

ه املساحات الهائلة من األرا�ىى ثروة هائلة بفعل التوسع العمرا�ى ع�� ا�حدود ا�جنو�ية للبالد. وقد أصبحت هذ

شرًقا وغرً�ا وجنوً�ا وشماًال، وتوسع املدن القديمة، و��شاء مدن جديدة، مما �ستوجب موافقة املؤسسة العسكر�ة  

 ع�� التصرف �� هذه األرا�ىى بالبيع، أو بحق االنتفاع. 

اشرة لهذه املساحات الشاسعة من األرا�ىى، وضع يدها ع�� مئات املناجم  ـ كما اقتضت ملكي��ا املباشرة وغ�� املب7

وا�حاجر امل��امية األطراف �� ال�حراء املصر�ة، يديرون الكث�� م��ا دون مراجعة من أية جهة رقابية �� الدولة، 

 .وتتصرف �� عوائدها دون محاسبة من أى جهاز رقا�ى �� البالد

ع األمن الغذائى فأ�شأت عدًدا كب�ً�ا من الشر�ات العاملة �� هذا ا�جال من اس��راع  ـ ثم انتقلت املؤسسة إ�� قطا8

املعدنية  املياه  إلنتاج  وشركت�ن  للدواجن،  ومزارع  للماشية  ومزارع  وال�حوم،  املكرونة  إلنتاج  مصا�ع  إ��  األرا�ىى، 

 (صا��)، و�نتاج البيض، ومزارع سمكية وغ��ها من املشروعات. 

مستشفى تا�عة للقوات املس�حة للضباط وصف الضباط وعائال��م، وفتح��ا   50ملؤسسة أك�� من  ـ كما أ�شأت ا9

وغ��   ح�ومية  مدنية  ومصا�ح  هيئات  مع  و�التعاقد  أجر،  مقابل  أى  الت�اليف  اس��داد  بنظام  املدني�ن  للمر�ىى 

  .ح�ومية

  .املس�حة مثل ال�حوم والدواجن وغ��هماـ كما أسست عشرات املنافذ لتوزيع السلع املنتجة بمشروعات القوات  10

  .1997ـ وكذلك أسست شركة مصر الُعليا للتصنيع الزرا�� واستصالح األرا�ىى عام 11

ـ كما أقامت شركة تدير سبعة مصا�ع للعلف واأللبان �� أسيوط، وثالثة مصا�ع أخرى �� سوهاج، م��ا مصنع  12

  .لتعبئة صلصة الطماطم واملشرو�ات 

 –ا�حرب الكيماو�ة    –أت سلسلة كب��ة من الفنادق واألندية التا�عة ألس�حة القوات املس�حة (املشاة  ـ كما أ�ش13

نادًيا وفندًقا، ال�ى تحولت إ��    65ع��     2018املركبات وغ��ها)، وال�ى يز�د عددها عام    –املدفعية    –القوات ا�جو�ة  

أعياد امليالد وغ��ها، وداخل هذه األندية مصا�ع مصغرة النشاط الفند�� و�قامة ا�حفالت االجتماعية مثل الزواج و 
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حوا�� مليار جنيھ مصرى، هذا بخالف    2017إلنتاج ا�حلو�ات، وقد بلغ ت�لفة إقامة أحد تلك الفنادق (املاسة) عام  

� يونيھ فنادق (تولب) التا�عة للقوات املس�حة، ال�ى توسعت ف��ا توسعا كب��ا �عد أن تو�� ا�جن�ال السي�ىى ا�حكم �

  . ، ودون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية2014عام 

  .1999ألف فدان �� شرق العو�نات منذ عام  240ـ باإلضافة إ�� وضع اليد و�دارة مشروع استصالح 14

، اإلشراف ع�� معظم عمليات البناء والتشييد 2011ـ كما تتو�� الهيئة الهندسية للقوات املس�حة، ومنذ عام  15

�� الكث��    ��ا الدولة، والعقود ال�ى تقوم ��ا فيما �س�ى املشروعات القومية، مقابل �سب إشراف تصلال�ى تقوم  

% من الت�لفة اإلجمالية للمشروعات، مما زاد من ت�لفة تلك املشروعات، وأصبحت عبًئا ع��  20من املشروعات إ��  

  .املوازنةالعامة للدولة

  . 2017حمية التا�عة �جهاز ا�خدمة الوطنية عام ـ إ�شاء الشركة الوطنية للزراعات ا�16

ـ كما جرى إ�شاء والتوسع فيما �س�ى الشركة الوطنية للطرق، وسيطرت بزحفها غ�� القانو�ى ع�� معظم الطرق 17

القاهرة   طر�ق  مثل   ) والقديمة  القاهرة    –ا�جديدة  وطر�ق  أتاوات   –اإلسماعيلية،  وفرض   ،( وغ��هما  السويس 

  . �� تلك الطرق، بما ش�ل خرقا حقيقيا �حقوق املواطن�ن �� التنقل والسفر ورسوم للمرور 

ـ وقد استحدثت القوات املس�حة �عد تو�� الفر�ق عبد الفتاح السي�ىى منصب رئيس ا�جمهور�ة �� يونيھ عام  18

قيا2014 بأسماء  ا�حاصة  وشر�ات  املساهمة،  الشر�ات  عشرات  إ�شاء  ع��  قائًما  جديًدا  أسلوً�ا  سابقة ،  دات 

ومتقاعدة من القوات املس�حة، و�دارة هذه املشروعات لصا�ح ا�جيش، دون أن �عرف بالضبط حجم وعدد تلك  

الشر�ات، وم��ا ع�� سبيل املثال وليس ا�حصر : شر�ات وطنية ل�خدمات الب��ولية، والشركة الوطنية للطرق، ال�ى  

ا الطرق  �عض  ع��  باملرور  ا�خاصة  الرسوم  تحصيل  للقوات تتو��  الهندسية  الهيئة  قامت  ال�ى  تلك  أو  �جديدة، 

 .القاهرة –القاهرة، واإلسماعيلية  –املس�حة بصيان��ا، أو تو�� مناقصات إصالحها مثل طر�قى السويس 

يوليو    ا�جمهور�ة �� ـ و�ش�� مراجعة القرارات ا�جمهور�ة ال�ى اصدرها ا�جن�ال السي�ىى �عد توليھ منصب رئيس  19

�� شهية مفتوحة وجاهزة لإلستحواذ ع�� أرا�ىى الدولة لصا�ح القوات املس�حة ووزارة الدفاع، وجهاز  ، إ2014عام  

  . وهيئة أرا�ىى القوات املس�حة، وهو ما سنتناولھ �� فصل مستقل  ا�خدمة الوطنية التا�ع ل�جيش
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مليار جنيھ   800من    ) بأك��2018ونقدر حجم هذا النشاط االقتصادى للمؤسسة العسكر�ة املصر�ة (عام    .20

سنو�ا ( تتمثل �� الشر�ات واملصا�ع ال�ى تمتلكها القوات املس�حة، وجهاز ا�خدمة الوطنية، و�سب مساهمة الهيئة 

الهندسية للقوات املس�حة �� املشروعات اإل�شائية ال�ى �شرف عل��ا أو تتو�� �� بنفسها أقام��ا، عالوة ع�� امتالكها 

، خاصة �عد أضافة 2016تر�ليون جنيھ قبل �غر�ق ا�جنيھ �� نوفم�� من عام    1.5يًال من  ألصول وممتل�ات بأك�� قل

عنصر األرا�ىى املوضوعة تحت سيطرة القوات املس�حة بحجة مقتضيات األمن القومى وال�ى يجرى إستخدامها �� 

  180أر�اًحا سنو�ة تز�د عنأ�شطة تجار�ة وعقار�ة ( مثل العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة ) . وهذا النشاط يدر عوائد و 

العامة للدولة، وخارج  مليار جنيھ، ال تدفع ع��ا ضرائب، توضع �لها �� صناديق وحسابات خاصة خارج املوازنة 

  .نطاق املشروعية املالية والرقابة ا�حاسبية

  2017/2018عام  و�ذا أضفنا إ�� ذلك ما تحصل عليھ املؤسسة العسكر�ة من املوازنة العامة للدولة والذى يقارب  

مليون دوالر سنوً�ا   1300مليار جنيھ، عالوة ع�� ما تحصل عليھ من دعم عسكرى أمر��ى، واملقدر بحوا��    50حوا��  

)، و�التا�� فإن نصيب هذه املؤسسة  2017مليار جنيھ مصرى وفًقا ألسعار الصرف السائدة عام    23.4(أى ما �عادل  

% من الدخل القومى للبالد  30% إ�� 25�ليون جنيھ، وهو ما �عادل حوا��  تر   1.2من الدخل القومى املصرى يز�د عن 

 ، واآلخذ �� ال��ايد �عد هذا العام. 2017عام 
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