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 مق�مة

ولكن سواء، حد ع�� الثالث والعالم املتقدمة الدول �� وذلك االقتصادية، األ�شطة ��
ً
بارزا

ً
دورا ا��يوش                  تلعب

االس�ثمار ع�� ج�ش�ا يركز ما
ً
غالبا ال�� األمر�كية املتحدة �الواليات املتقدمة الدول جيوش ب�ن وأ�عاده الدور مف�وم                   يختلف

لتغطية االس�ثمار ع�� جيوش�ا دور يرتكز ال�� الثالث العالم دول جيوش أو واملوا�ئ، املدنية �املطارات الك��ى املشروعات ��                  

ا��اص. القطاع بمنتجات مقارنة املس��لك لصا�� تنافسية ت�ون قد بأسعار للناس الذا�ي االكتفاء لتحقيق األساسية                 السلع

مثل لشبا��ا عمل فرص وإيجاد اقتصادا��ا لتحر�ك النائية األماكن �� االس�ثمار إ��
ً
اقتصاديا ا��يوش تدخل ��دف                  وقد

القطاع �عكس املنتظرة األر�اح إ�� النظر دون وذلك مطروح، ومر��� س�ناء شمال �� املصر�ة املس��ة القوات                  اس�ثمارات

  ا��اص الذي ��تم �عامل الر�ح.

أحاطت ال�� السياسية، الظروف ن�يجة 2011 يناير 25 أحداث مع ا���ش دور ازداد املصري، الصعيد                 ع��

،
ً
سياسيا منغلق نظام ظل �� سيما مصر �� املدنية النخبة و�ن أ�م�ا: عوامل عدة ن�يجة دوره برز حيث السيا���؛                     با��دث

اعتمد حيث 1952؛ يوليو/تموز ثورة منذ
ً
عاما 60 من أك�� مدار ع�� امل���� مصر �� العسكر�ة املؤسسة دور إ��                     باإلضافة

�ذا �� واستمر يوليو، قبل ما برجواز�ة سقوط إبان اعتمده الذي املركزي التنمية نموذج تحقيق �� ا���ش ع�� الناصر                     عبد

أكتو�ر/�شر�ن انتصار �عد التنمية �� باملسا�مة مصر �� املس��ة للقوات �سمح
ً
قانونا بإصداره السادات الرئ�س                 الصدد

فھ من ا���ومات ع�� �ذا السياسة.
َ
ل

َ
  الثا�ي 1973، وسار الرئ�س األسبق مبارك ومن خ

وا�ع�اسات مصر �� ل���ش االقتصادي الدور دراسة تطور ع�� باألساس الورقة ل�ذه البحثّية اإلش�الّية                س  تدور

السادات الرئ�س قرار ا���ش منذ يمارسھ الذي االقتصادي الدور أن الورقة تف��ض حيث السياسية؛ العملية ع��                  ذلك

منھ جعل مصر، �� العسكر�ة للمؤسسة االقتصادية األ�شطة تنامي من تبع�ا وما ا��دمة الوطنية مشروعات إدارة                  بإ�شاء

املس��ة للقوات األع�� ا��لس وتو�� مبارك األسبق الرئ�س تن�� �عد بوضوح برز ما و�و السياسية، املعادلة ��
ً
م�ما

ً
                   طرفا

ل���ش االقتصادي الدور تطور �� البحث الورقة تحاول ثم البالد. ومن شؤون طنطاوي حس�ن محمد املش��                  برئاسة

املنظومة توسع ا�ع�اس مدى وكذلك ا��يوش، بھ تقوم قد الذي والتنموي االجتما�� بالدور ذلك ارتباط ومدى                  املصري،

 االقتصادية ع�� الدور السيا���، ونحاول اإلجابة ع�� �ذه ال�ساؤالت من خالل دراسة عدة نقاط �امة:

املس��ة● للقوات سمح الذي 1979 لسنة 32 رقم السادات الرئ�س قرار منذ ل���ش االقتصادي الوضع                 تطور

مر��� عزل �عد وتمدده الدور �ذا توسع إ��
ً
وصوال التنمية، ة عمليَّ ��

ً
شر��ا واعتبار�ا اقتصادي، �شاط                  بممارسة

 يوليو/تموز 2013.

مبارك● األسبق الرئ�س ع�د أواخر تضررت االقتصادية العسكر�ة املؤسسة مصا�� أن ترى ال�� األطروحة                اختبار

قرار ع�� الطرح �ذا وتأث�� مبارك، نجل جمال رأس�م وع�� ا��اكم الوط�� ا��زب أعمال رجال من ثلة ظ�ور                    ن�يجة

 ا���ش �� 25 يناير 2011، وما تال�ا من أحداث.
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تجاه العسكر�ة املؤسسة سلوك تفس�� �� (Institutional Approach) املؤس��� املن�� مقار�ة ع�� الورقة               �عتمد

باألساس مص��تھ عن يبحث (Structure) تنظي�� �ي�ل ع�� قائمة مؤسسة �عت���ا حيث والسياسية؛ االقتصادية               القضايا
1

ال �نا "املص��ة" ومف�وم املص��ة، أساس ع�� يقوم السياسة أو االقتصاد �� ا���ش تدخل أن املقار�ة �ذه �عت�� لذا .                    

تب�� �عت�� حيث الدولة؛ مؤسسات مع للعالقة حاكم عام �إطار �ستخدمھ ولكن فقط، السلبية ا��وانب طياتھ ��                   يحمل

االس�ثمار م��ا يق��ب ال ال�� ا��االت ح�� أو التحتية، بالب�ية تتعلق اقتصادية ملشروعات الثالث العالم دول ��                   ا��يوش

واألمن السلم ��فظ ومص��تھ م�امھ أساس من املثال س�يل ع�� النائية األماكن �� ا���ش اس�ثمارات مثل                  األجن��

 االجتما��.

العالقات دراسة أدب�ات في ال���� لل��� االق��اد�/ال����� ال�ور          أوًال:
 ال��ن�ة الع����ة

بالعملية ا���ش �عالقة ترتبط ال�� االتجا�ات إطار �� إليھ ت
َّ
توصل ما ع�� لألدبّيات التالية املراجعة                 ست��كز

�� العسكر�ة املدنّية العالقات دراسة اتجا�ات تدور و�العموم ذلك. ع�� االقتصادية املصا�� محدد ع�� بال��ك��                 السياسية

والدور السياسّية، العملّية �� ا���ش ودور املصر�ة، العسكر�ة للمؤّسسة التار�خّية ال�شأة خصوصية حول               مصر،

  االقتصادي/ التنموي الذي اضطلع بھ ج�ش مصر �� مراحل دقيقة من التار�خ املصري.

العالقات طبيعة ع�� ذلك تأث�� ومدى االقتصادي، ا���ش دور ت�ناول ال�� ات األدبيَّ ع�� اإلطار �ذا ��                  وس��كز

والسلطات الرقابية األج�زة ِقبل من املؤّسسة وأ�شطة وال�سليح املوازنة ع�� بالرقابة يتعلق فيما وخاصة العسكر�ة،                 املدنية

التحول عملية ع�� ذلك ا�ع�اس ومدى التنمية، عمليات �� العسكر��ن دور الدراسات إحدى ترصد بة.
َ

نَتخ
ُ
امل                 املدنّية

اعتباره إ�� دراستھ �� انت�� ولكنھ ،
ً
مستمرا مازال للعسكرّ��ن التنموي الدور حول ا��دل أّن إ�� الباحث و�خلص                   السيا��� .

2

يرتبط فيما باإليجابية الدور �ذا �عت من الباحث يمنع لم و�ذا الديمقراطي، االنتقال عملية أمام العوائق أ�م                   أحد

للمصا�� ر�طھ عن
ً
فضال السيا���، االستقرار تكفل ال�� االجتماعية والعائدات التحتية والُب�ية التنمية               بمجاالت

العسكر�ة للمؤسسة االقتصادية الفاعلية أن الطرح �ذا ع�� يؤخذ ما ولكن العسكر�ة. االنقالبات �سب ب��اجع                 االقتصادّية

ظل �� سيما وال Clientelism والز�ائ�ية/ا��سو�ية الفساد ان�شار ع��ا تمخض ا��صوص وجھ ع�� املصر�ة وا��الة
ً
                عموما

غ�� املنافسة الباحث أغفل أخرى، ناحية من العسكري. ال�شاط يخص ما ع�� املدنية للسلطات الرقا�ي الدور                  ضعف/حذر

�ستوعب الذي االس�ثمار ب�ئة ع��
ً
سلبا يؤثر قد مما العسكر�ة، للمؤسسة التا�ع والقطاع املد�ي القطاع ب�ن                  املت�افئة

 ال�سبة األك�� من البطالة.

االقتصادية املصا�� أن العسكر�ة، املدنية العالقات �� مصري باحث و�و قنديل ، حازم يرى آخر، صعيد                 ع��
3

أفاٍق فتح إ�� دراستھ �� يتجھ جعلھ مما الوط��، ا��زب أعمال رجال دور تصاعد ن�يجة
ً
سلبا تأثرت العسكر�ة                    للمؤسسة

األو��1 الطبعة ،(
ً
(محررا ر�ي

ُ
ق ب��ت �عد�ا ، وما الثورة مصر: �� العر�ّي وآخرون، الر�يع ر�ّي

ُ
ق ب��ت :�� ثورت�ن"، ب�ن ا���ش ا��صان: ظ�ر إ�� "العودة قنديل، حازم                           

 (ب��وت: مركز دراسات الوحدة،2012)، ص ص219-217.

يناير2 ،191 العدد نظرّ�ة)، اتجا�ات (م��ق الدولّية السيا��ّ�، السياسة التحول ع�� وأثره االقتصادّية التنمّية �� العسكر�ون دور ُمتبادلة: منفعة يو�س، � عبد                        محمد
  2013، ص ص28-23.

 قنديل، مرجع سابق، ص ص3.246-217
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ع�� ينعكس قد بما تتعلق أ�عد جوانب إ�� 2011 �� مبارك ��مال مصر حكم تور�ث لس�نار�و ا���ش رفض تتجاوز                     جديدة

أساسّية بصورة االبن ُمبارك اعتمد حيث بالتأكيد؛ النخبة �ذه ومعھ ل��كم، االبن مبارك صعود �عد
ً
اقتصاديا                  املؤسسة

.
ً
تحديدا السياسات ��نة و�� الديمقراطي، الوط�� با��زب �عد فيما معھ انخرطت ال�� األعمال رجال من مجموعة دعم                   ع��

أعمال رجال محل لتحل األعمال رجال من جديدة نخبة لتطو�ع 2013 يوليو/تموز 3 �عد ما نظام س�� مع االتجاه �ذا                      تأكد

 ا��زب الوط��.

والسيا��� االقتصادي الدور تطور املصري، العسكري االقتصاد �� الباحثة ، ا��د أبو ز��ب دراسة                وترصد

السادات ع�د �� الدور �ذا وتطور التحرري، مشروعھ طليعة يجسدون �انوا حيث الناصر، عبد ع�د منذ                  للعسكر��ن

إم��اطور�ة إ�� األمر ووصل السادات، اتبع�ا ال�� االقتصادي االنفتاح ��الة
ً
استغالال االقتصادية االس��اتيجّية               لت�بلور

ا�ع�اس الباحثة وت�ناول . 1979 ديفيد �امب اتفاقية أعقبت ال�� السلم حالة من ُمستفيدين مبارك، ع�د ��                  اقتصادية
4

األحداث �ذه ا�ع�اس ومدى 2011 يناير 25 منذ السياسية األحداث مع العسكر�ة املؤسسة تفاعل ع�� االقتصادية                  املصا��

 ع�� املصا�� االقتصادية.

التار�خ، جذور �� يضرب ل���ش االقتصادي الدور أن امللك عبد أنور املصري السوسيولو�� يرى أخرى، ناحية                  من

نقل ومحاولة التأميم طر�ق عن يوليو قبل ما برجواز�ة تفكيك ع�� ا��ديدة النخبة عمدت حيث يوليو؛ ثورة �عد
ً
                   وتحديدا

امللك عبد يذكر املتقاعدين. العسكر��ن ع�� ت�و�نھ أساس �� اعتمد الذي الب��وقراطي، الدولة دوالب إ�� االقتصادي                  الثقل

العليا القيادية املناصب �� توظيف�م تم 1964-1952 من الف��ة �� العسكر�ة ا��دمة تر�وا ممن ضابطا 500 ز�اء                   أن

تقوم أيديولوجية بم�مة املس��ة القوات ت�ليف �� الناصر عبد رؤ�ة مع امللك عبد طرح ي���م العسكر�ة . غ��                    باملؤسسات
5

ل�ذه
ً
مال�ا بات حيث ؛

ً
حاليا ا���ش دور مع يختلف ما و�و ا��تمع ، لتمك�ن االش��اكية مبادئ إطار �� ال��وة توز�ع                     ع��

6

 ل�ا �� إطار الرأسمالية ونماذج�ا ا��تلفة.
ً
 املشروعات ومشغال

استحداث �� سواء 2013 يوليو/تموز منذ املس��ة للقوات االقتصادية األ�شطة ا�سعت تقدم، ما ع��
ً
               عطفا

استصالح ا��االت �ذه تضمنت سابقة. مراحل �� ��ا ت�شغل �انت أخرى مجاالت �� التوسع ح�� أو جديدة عمل                    مجاالت

واإلنتاج الر�اضية، واألندية املس�شفيات وإدارة والتعليم، السم�ي، واالس��راع االجتما��، واإلس�ان الزراعية،             األرا���

من املصري ا���ش بھ يقوم ما أن دراساتھ أحد �� قشقوش محمد املصري ا���ش �� اللواء و�رى والكباري . والطرق                     الط��،
7

توف�� ضمان طر�ق عن وذلك املصر�ة، الدولة �ا�ل عن الضغط تخفيف إ�� باألساس ��دف التحتية الب�ية مشار�ع ��                    دور

وموارد�ا . الدولة موازنة ضغط عن
ً
�عيدا م��ان�تھ من ��انب ا���ش تحمل عن

ً
فضال تنافسية بأسعار للمواطن�ن                  السلع

8

من الدور �ذا �ش�لھ أن يمكن ما بقدر التنمية أمام عائق أنھ ع�� االقتصادي ا���ش لدور ُينظر أن يمكن ال ذلك،                       ومع

4 Zeinab Abul-Magd, "Egypt's adaptable officers: Business, Nationalism, and discontent", in: Elke Grawert and Zeinab Abul-Magd (Editors),  Businessmen                  
in arms. How the military and other armed groups profit in the MENA Region (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education: 2016), Pp.                      
23-42. 

   أنور عبد امللك،  ا��تمع املصري وا���ش 1952 -1977 ، الطبعة الثانية، (القا�رة: دار ا��روسة، 2005).، ص 5.19-16
6 https://goo.gl/W7Lt5F :يز�د صا�غ، فوق الدولة: جم�ور�ة الضباط �� مصر (1/8/2012)، مركز �ارني�� للسالم، ص4، ع�� الرابط  
7 https://goo.gl/7UecfN :محمد حمامة، �ذه �� القطاعات االقتصادية ال�� دخل�ا ا���ش �� 12 ش�ًرا،  مدى مصر،  (3/9/2016)، ع�� الرابط   
8 https://goo.gl/wsxu5p :محمد عبد ا��الق قشقوش، الدور االقتصادي ل��يوش (23/2/2014)،  مجلة الديمقراطية ، العدد (52)، متاح ع�� الرابط   
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يصل
ً
عسكر�ا

ً
نفوذا ا��يوش ف��ا تمثل ال�� الب��يتور�ة، النماذج إ�� تطوره حاالت �� خاصة السياسية العملية أمام                   تحديات

. (Praetorianism) 
ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
 حد احت�ار ا��تمع سياسيا

9

  ثانً�ا: الق�ات ال��ل�ة: ما ب�� أدوار ال����ة، وم��� ش�اء ال�الءات
1979 لسنة 32 رقم السادات أنور الراحل الرئ�س قرار من مصر �� باالقتصاد ا���ش عالقة دراسة أدبّيات                  تنطلق

املس��ة للقوات الذا�ي االكتفاء تحقيق �غرض الدفاع، بوزارة الوطنّية ا��دمة مشروعات ج�از بإ�شاء سمح الذي ،                

للمؤسسة ضمنت فعلية ممارسة من القرار �ذا تبع وما االقتصادية، التنمية تحقيق �� واملساعدة بأبنا��ا،                 واال�تمام

تراه فيما األجن�� املال رأس مشاركة طر�ق عن االس�ثمار إم�انية إ�� الوط�� محيط�ا يتجاوز
ً
اقتصاديا

ً
دورا                  العسكر�ة

لسنة 446 رقم الس���� الفتاح عبد املصري الرئ�س قرار ع��
ً
اعتمادا ذلك وتم موارد�ا، لتنمية

ً
مناسبا العسكر�ة                   املؤسسة

.  2015  
10

مقاٍل من املدنية األ�شطة �� العسكر�ة املؤسسة النخراط بالسماح السادات الرئ�س لقرار التحليالت               تندفع

االكتفاء تحقيق نحو الدولة اس��اتيجّية إ�� ذلك تفس�� �سند حيث 1984؛ يوليو/تموز �� شكيب إبرا�يم العسكرّي                  ل��ب��

مرحلة بدء مع خاصة السوق، قوى م
ُ

َحك
َ
ت املس��ة القوات لتجن�ب �س�� عسكري فكر من

ً
انطالقا املس��ة للقوات                   الذا�ي

املس��ة القوات أن �نا اإلشارة تجدر ولكن السادات . الرئ�س ع�د �� البالد ش�د��ا ال�� االنفتاح وحالة االقتصادية                   الل��لة
11

وتوسع بل املدنية، القطاعات إ�� منتجا��ا بإدخال يتعلق ما إ�� الذا�ي االكتفاء بتحقيق يتصل ما
ً
عاما 40 خالل                    تجاوزت

وال�يئات الشر�ات وإ�شاء الزراعية ، األرا��� واستصالح واإلس�ان، والكباري، الطرق مثل التحتية الب�ية مجاالت ��                دور�ا
12

من سابقة مرحلة �� ِقر
ُ
أ الذي الوالء بدل إطار �� دخل�م تحس�ن �غرض املتقاعدين العسكر��ن ��ا �عمل وال�� ل�ا،                     اململوكة

 ع�د مبارك لكبار قادة القوات املس��ة.

تقديرات ف�ناك يق�ن، عدم محل وموازنتھ املصري ا���ش اقتصاد يظل الثالث، العالم �� ا��يوش موازنات                 كحال

�سبة أن إ��
ً
مش��ا الس���� الفتاح عبد الرئ�س نفاه ما و�ذا للدولة، االقتصادية األ�شطة من %40 إ�� 30 ب�ن ما                      تصنفھ

والرقابة بالشفافية يتعلق وفيما اإلجما�� . ا���� الناتج من %1.5 إ�� 1 تتجاوز ال االقتصادية األ�شطة �� ا���ش                   مشاركة
13

كث�� تواجھ ال�� املعضالت أ�م من والرقابة الشفافية أن ا��يوش موازنة �سر�ة ا��اص ا��ا�� الوضع عن املدافعون                   يرى

�� الرقابة �ذه تقن�ن الضروري من أنھ �عتقدون لذا متفاوتة، ب�سب ولكن وحده املصري ا���ش ول�س العالم جيوش                    من

األمن مع اإلطالق ع�� يتعارض ال الشفافية مبدأ أن �نا اإلشارة تجدر القومي" . األمن ع�� "ا��فاظ عليھ أطلق ما                     إطار
14

الرقابة ألن القومي، أم��ا ع��
ً
سلبا ذلك يؤثر أن دون وا��اسبة الشفافية ع�� العالم �� ا��يوش أقوى تقوم حيث                     القومي؛

9Perlmutter, Amos. "The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of أنظر: العسكري، االحت�ار نماذج حول الدراسة من ملز�د                       
.Civil-Military Relations in Developing Polities ." Comparative Politics  1, no. 3 (1969): 382-386 

  ا��ر�دة الرسمية، العدد (48) ُمكرر(ب)، 10.29/11/2015
  - قنديل، مرجع سابق، ص11.227

12 Henry Harding, ANALYSIS: Egypt's military-economic empire, Middle East Eye, (30/3/2016), available at:  https://goo.gl/e422pU  
13 Mohammed Hamama, Sisi says military economy is 1.5% of Egypt’s GDP, but how accurate is this?, Mada Masr(31/10/2016), at:                    
https://goo.gl/EEVHaA  , Look too: Amr Khalifa, Blood and treasure: Egypt's army(28/4/2017), Middle East Eye, Available at:  https://goo.gl/rhbXzy  

  قشقوش، مرجع سابق.14
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جيوش لدى شاع كما عسكري �و ما ع�� املدنية النخبة من والسيطرة االنتقام ألغراض ول�س ا��قيقة استجالء ع��                    تقوم

 العالم الثالث.

وشمل الدفاع، وز�ر أصدره الذي اإلعفاء لقرار وفًقا الضرائب املس��ة القوات تدفع ال بالضرائب، يتعلق                 وفيما

اإلعفاء إ�� ُيضاف ي�بعو��ا، ومسارح، س�نما ودور وفنادق بيع ومنافذ ر�اضية وأندية ساحات ب�ن ما عسكر�ة ، م�شأة 574                   
15

لوزارة الداخلية بالرقابة واالكتفاء الرقابية الدولة أج�زة من واملراقبة للمحاسبة ا��ضوع من
ً
أيضا إعفاؤ�ا الضرائب،                 من

 الدفاع، و��نة من وزارة املالية يقوم عمل�ا بالت�سيق مع مساعد وز�ر الدفاع للشئون املالية.

امل�تم�ن العسكر�ة املدنية العالقات �� الباحث�ن من كث�� يتجھ ا��يوش، أما االقتصادي ا��ال فتح سياق ��                

ضمان أساس (The Logic of Co-optation) الوالءات وشراء االستقطاب، اس��اتيجية اعتبار إ�� صا�غ يز�د مثل                 بمصر

خالل من وذلك �عد، را��ة سياسية عملية ف��ا ت�ش�ل لم ال�� الثالث العالم دول �� خاصة السلطة �� واالستمرار                     البقاء

وأورد م��ا . االقتصادي خاصة االمتيازات منح�ا طر�ق عن السياسية السلطة ع��
ً
خطرا �ش�ل قد ال�� الفئات                  استقطاب

16

خارج أخرى قطاعات ��
ً
أيضا ولكن ا���ومية املواقع �� فقط ل�س ا���ش تواجد ع�� �عتمد األنظمة من النوع �ذا أن                      صا�غ

القادة �سك�ن إ�� باإلضافة االقتصادية، ا��االت �� ا��اص القطاع ومزاحمة التحتية الب�ية مشروعات مثل                اختصاصاتھ

عبد ع�د �� ٌس�ت ال�� الوالء شراء آليات أ�م �أحد ا���ومية واملصا�� وال�يئات الشر�ات إدارات مجالس ��                   املتقاعدين

الضباط أن ا��د أبو ز��ب الباحثة وترى الس����. ا��ا�� الرئ�س ع�د �� وتوسعت بل �عده ، من تبعت
ُ
وا                   الناصر،

17

بل الشر�ات إدارات مجالس ع�� السيطرة خالل من وذلك مبارك، اتبع�ا ال�� ا����صة برامج من استفادوا                  املتقاعدين

ع�د من بدأ الوالء لشراء س�نار�و أنھ اعت��ت ما و�و الشر�ات، �ذه �� أس�م المتالك متفاوتة ب�سب للدخول ذلك                     وتجاوزوا

 عبد الناصر الذي اعت�� أن ا���ش من مصادر قوة العملية السياسية ، واستمر �� ع�د السادات ومبارك ومن تبع�م .
1819

ت��ي م� ال��� ����� وعالق�ه 2011 �ع� ال��� اق��اد ت��ر            ثال�ًا:
 م�ارك

أ�مية البعض ف��ى مبارك. األسبق الرئ�س ع�د �� ل���ش االقتصادي الدور حول اتجا��ن اإلطار �ذا ��                  ي��ز

ضعف�ا من أك�� ل
ّ
مث ،2008 �� جنيھ مليارات 4 �س�تھ ما االقتصادي إس�امھ بلغ حيث املصري؛ ل���ش االقتصادي                    الدور

األندية إدارة االتصاالت، والتعم��، البناء اإل�شاء، قطاعات �� املس��ة القوات مشاركة ع�� كذلك اشتملت مدنّية.                 منتجات

مبارك حكم من
ً
عاما ثالث�ن طوال ا���ش ملوقف تفس���م �� االتجاه �ذا أ��اب يتجھ لذا الط�� . والقطاع                   والفندقة،

20

إنقاذ مبدأ من جاء أنھ مبارك نظام من ا���ش موقف �ؤالء ُيفسر ذلك ع�� و�ناًء املصا�� . وتبادل الز�ائ�ّية من نوع                      بأنھ
21

15 http://albedaiah.com/news/2015/06/03/90666 :ا��ر�دة الرسمية، قرار رقم 68 لسنة 2015، ع�� الرابط  
16 Stephen Haber, “Authoritarian Government. “In: Barry Weingast and Donald Wittman (ed.s), Oxford Handbook of Political Economy, (UK: Oxford 
University Press, 2006), P. 701. 

  صا�غ، جم�ور�ة الضباط، مرجع سابق، ص17.11-8
  املرجع السابق، ص18.10

19 ZEINAB ABUL-MAGD, The Egyptian Republic of Retired Generals (8/5/2012), foreign Policy, Available at:  https://goo.gl/bDKKQL  
20   Imad Harb, "The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation?"  Middle East Journal  57, no. 2 (2003), Pp. 285-286. 

أعمال21 السياسّية، العلوم ودراسة املصرّ�ة الثورة (محرران)، حمادة أمل مصطفى، نادية :�� النظرّ�ة، األدبّيات �� ُمراجعة والثورة: العسكر�ون يو�س، هللا عبد                        محمد
 مؤتمر شباب أعضاء �يئة التدر�س بقسم العلوم السياسّية (القا�رة: �لية االقتصاد والعلوم السياسّية،2012)، ص ص303-302.
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بأخرى أو بطر�قة امتداد أنھ سيما وال ل
ُ
�

َ
ك النظام ا��يار من ا

ً
خوف معاونيھ وكبار رموزه �عض إ�عاد طر�ق عن                     النظام

حول شيع
ُ
أ ما ضوء �� جاء مبارك من ا���ش موقف أن يرى اآلخر، واالتجاه . 1952 ا���ش أسس�ا ال�� يوليو                     ��م�ور�ة

22

العسكر�ة املؤسسة ع��
ً
سلبا ينعكس قد مما األعمال، رجال من كب��ة شبكة ع�� باألساس �عتمد والذي السلطة، نجلھ                    تو��

 ومصا���ا.

عقود تجاوزت حيث ،2013 تموز يوليو/ �عد العسكر�ة للمؤّسسة االقتصادي الدور تصاعد املؤشرات ظ�ر
ُ
              ت

متبع . �و كما عامة مناقصات دون املباشر باألمر املس��ة للقوات سندت
ُ
أ وال�� ،

ً
مشروعا 1600 حاجز ا���ومية                  املقاوالت

23

قناة منطقة تنمية إ�� ��دف أ�شطة من ��ا يرتبط وما السو�س قناة ازدواج كمشار�ع العمالقة املشروعات                  وتضمنت

افتتاح املقرر ا��ديدة اإلدار�ة العاصمة إ�شاء ومشروع والسو�س، و�ورسعيد، اإلسماعيلية محافظات محيط ��               السو�س

مدن إ�شاء ومشار�ع السم�ي، االس��راع ومشار�ع سكنية، وحدة املليون بناء ومشار�ع ،2019 أواخر م��ا األو��                 املرحلة

املناطق ع�� للقضاء الس���� الرئ�س دش��ا ال�� مصر" "تحيا صندوق ومبادرة واملنصورة، والعلم�ن �ا��اللة،                جديدة

بالطرق ا��اصة التحتية الب�ية مشار�ع منح ذلك إ�� يضاف فدان. ونصف املليون استصالح مشروع وكذلك                 العشوائية،

وتنمية إل�شاء الوطنية الشركة إ�� وغ���ا- الوقود كمحطات اللوجس�ية ا��دمات أو الصيانة، اإل�شاء، -سواء                والكباري

 الطرق التا�عة ���از مشروعات ا��دمة الوطنية بوزارة الدفاع  .
24

املزايا من ذلك ��
ً
ُمستفيدة االقتصادية بمصا���ا للتوسع العسكر�ة املؤّسسة س�� كب��ة بدرجة ذلك                يؤكد

قرار صدور مع الدور �ذا وتوسع األخرى. االقتصادية وال�س�يالت وا��مارك الضرائب من اإلعفاء مثل ��ا تتمتع ال��                   ال�س�ية

ال�� األرا��� �� بالتصرف املس��ة القوات أرا��� مشروعات ���از اآلفاق فتح الذي 2015 لسنة 446 رقم ا��م�ور�ة                   رئ�س

 يتم إخالؤ�ا وكذلك تأس�س  الشر�ات سواء بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوط�� أو األجن��   .
25

ا���ش ضباط لصغار املع���� املستوى تد�ي ن�يجة اقتصادي، دوٍر ملمارسة املس��ة القوات تتجھ السياق، �ذا ��                

و�تجھ ا���ومية، للمرتبات الشرائية القيمة قوضت ال�� والت��م ا����صة ب��امج تأثر�م ن�يجة مبارك ع�د                أواخر

اتجاه الطرح �ذا من وُ�عزز ل���ش ، االقتصادي اإلس�ام من استفادت ال�� �� واللواءات القادة من صغ��ة قلة أن                     التفس��
26

 القيادة العسكر�ة ملضاعفة الرواتب واملعاشات العسكر�ة سواء �عد يناير/�انون الثا�ي 2011 أو يونيو/حز�ران 2013 .
27

اتبع��ا ال�� ا����صة ل��امج
ً
تم�يدا الثماني�يات أواخر ل���ش االقتصادية املشروعات تد�ي ذلك إ��               ُيضاف

أبناء وأحد العسكر�ة ا��لفّية (ذو نفسھ ُمبارك الرئ�س ع�د �� تمت اإلجراءات �ذه أن باملالحظة وجدير �عد. فيما                    الدولة

وقادة مبارك ب�ن تتم �انت ال�� بالتفا�مات يتعلق الذي التفس��ي املن�� ع�� التأكيد ننا
َّ

ُيمك ثم ومن املس��ة).                   القوات

ا��لفية ذي ُمبارك جمال مع ليحدث �ان ما و�ذا املس��ة)، (القوات واحدة ملؤسسة انتما��م إطار �� املس��ة                   القوات

الذي ا��اكم الوط�� وا��زب االقتصادية) املصا�� (ذات األعمال رجال من كب��ة شبكة من باألساس واملدعوم                 املدنية،

  قنديل، مرجع سابق، ص22.226
23 https://goo.gl/MaHRom :حازم أبو دومة، القوات املس��ة تنفذ 1600 مشروع تنموي عمالق (1/8/2016)،  األ�رام ، ع�� الرابط   
امللف24 سلسلة وا��تمع" ، الدولة تحوالت يونيو: 30 منذ (محرًرا)" مصر شادي م�ند :�� مصر، �� العسكر�ة املدنية للعالقات الرا�نة التحوالت يو�س، هللا عبد                          محمد

 الساخن (الر�اط: مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، مايو 2014)، ص16.
 ا��ر�دة الرسمية، مرجع سابق.25

26   Yezid Sayigh, Egypt’s army looks beyond Mubarak,  Financial Times,)  2/3/2011). Available at:  http://goo.gl/9jbLb0   
27 https://goo.gl/pWZSAQ :أنظر" ز�ادة معاشات العسكر��ن 10% للمرة السا�عة �� ع�د الس���� (23/7/2016)، العر�ي ا��ديد، ع�� الرابط   
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ً
سلبا تأثرت لتوسيع�ا ا���ش قيادات سعت ال�� االقتصادية اإلم��اطور�ة أن الباحث يرى تقدم مما ا

ً
انطالق عماده.                  ُ�ش�لون

  أواخر ع�د الرئ�س األسبق مبارك، و�ان من املتوقع أن تزداد �ذه الفجوة مع وصول مبارك االبن إ�� ُسدة ا��كم.

 خات�ة
رئ�س قرار مع وخاصة ،2013 يونيو/حز�ران 30 �عد املصري االقتصادي امل�ون �� العسكر�ة املؤسسة دور توسع                  ُ�عد

األجن��. أو الوط�� املال برأس سواء شرا�ات وإقامة شر�ات بتأس�س املس��ة للقوات سمح الذي 2015 نوفم��                  ا��م�ور�ة

��ب حال �� األخ�� ا��يار أو الدولة، واقتصاد ا���ش اقتصاد ب�ن الفصل صعو�ة إ�� ال��اية �� �لھ ذلك بنا يصل                      بحيث

  ال�شاط االقتصادي من القوات املس��ة.

جاء ا���� االقتصاد �� ا���ش توسع أن أوردنا) (كما العسكر��ن وا����اء الباحث�ن من عدد �عت�� األخرى، الناحية                   ع��

السيا��� االستقرار عدم ظل �� صيان��ا وعدم التحتية الب�ية تآ�ل مع سيما ال األجن�� االس�ثمار إل��ام فعل                   كردة

قوة من لديھ ملا االس�ثماري املناخ ل��يئة ضروري ا���ش دور �عت��ون لذا ،2011 أوائل البالد ش�دتھ الذي                   واالقتصادي

احت�اره. ول�س االقتصاد توجيھ ع�� دوره يقتصر بالتا��، التنمية. إحداث ع�� قادرة وتكنولوجية مادية وإم�انات                 �شر�ة،

التحتية الب�ية قطاع ل��يئة فرصة األرا��� واستصالح العمرا�ي، ا���� وا�ساع والكباري، �الطرق الك��ى املشار�ع تنوع ل
َّ
                مث

 أمام االس�ثمار األجن��.

من الدفاع وز�ر منصب تحص�ن �� سواء امتيازا��ا لتحص�ن العسكر�ة املؤسسة انت��تھ ما الرؤى �ذه مع                  يتعارض

��صة ا���ش امتالك لذا،فإن ،
ً
دستور�ا �لھ ذلك وتضم�ن الرقابة عن واقتصاد�ا مشروعا��ا حماية أو الرئ�س،                 سلطة

مك�سبا��ا لتحص�ن املؤسسة �س�� حيث والسياسة؛ ا��كم معادلة ��
ً
م�ما

ً
رقما منھ يجعل املد�ي، االقتصاد ��                  كب��ة

ال�شاط بأ�مية يو�� ما و�ذا برم��ا، السياسية العملية �� تدخالت خالل من وذلك السياسية النخبة من                  االقتصادية

مبارك تن�� حالة ��
ً
فعليا برز ما و�و السياسية، العملية تجاه وتحر�ا��ا لقرارا��ا حاكم كمحدد املس��ة للقوات                   االقتصادي

 2011، وعزل الرئ�س األسبق محمد مر��� �� 3 يوليو/تموز 2013.
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 قائ�ة ال��اجع

 أوًال: ال��اجع �اللغة الع���ة

 الوثائق:1-

 ا��ر�دة الرسمية ��م�ور�ة مصر العر�ية، العدد (48) مكرر(ب)، 29/11/2015.

 الكتب:2-

مركز (ب��وت: األو��، الطبعة ،(
ً
(محررا ر�ي

ُ
ق ب��ت �عد�ا ، وما الثورة مصر: �� العر�ّي وآخرون، الر�يع ب��ت ر�ّي،

ُ
                 ق
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