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﮲
الم﮳حال العام–ال﮳�﮵�ت اال﮳ٔ�﮵�ضصورة مں

و﮴�ّوا�﮴ها المسّلحة الس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�﮴�ه االس﮴�﮶�مار﮵�ة معسعى الر�﮵ٔ�س ع﮳�د ال﮲�﮴�اح الس﮵�س﮵ى ٕالى مواءمة الدولة المصر﮵�ة

زعم اس﮴�مرار االل﮴�﮲رام ﮳�ا﮴�﮴�صاد﮵�ات السوق الحرة.

 رأسمال﮵�ة الدولةٕالى ﮲طهور�﮴د﮲حل المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد المصريأدى
﮲

. ﮴�د ﮵�ّولدص﮵�﮲عة ﮳حد﮵�دة مں

﮲
اهذا ال﮲�هح� �﮲مًوا ا﮴�﮴�صاد﮵�ًا على المس﮴�وى العام و﮵�حّسں على﮴�درة الدولةك﮲�اءة المال﮵�ة العامة، لك﮲�ه س﮵�ع﮲رز أ﮵�﮲صً

 �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر س﮵�اسة السوق الحرة،
﮲

ٕاذ �﮴سعى ٕادارة الر�﮵ٔ�س ع﮳�د ال﮲�﮴�اح الس﮵�س﮵ى ٕالىإالمساك ﮳�﮲رمام االٔمور ﮳�دًال مں

ا ل﮶سروطها ال﮲حاصة  و﮲�﮴�ً
﮲

﮲�﮴�ط.االس﮴�﮶�مار ﮲�﮵ى ال﮴�طاع ال﮲حاص، لكں

ّ
 ﮲�﮵ى ﮲حمسة ﮴�طاعات �﮲﮴حدم �﮲موذج�﮴﮴�﮳حّلى هذه اال�﮳ّ﮴حاهات ﮲�﮵ى �﮴وس﮵�ع و�﮴حو﮵�ل ال﮲�﮶ساط اال﮴�﮴�صادي

ّ
العسكري

ذ ﮳�الظهوررأسمال﮵�ّة الدولة ، وٕا�﮶﮲ساء محاور للص﮲�اعة وال﮲�﮴�ل،�﮴حت ٕادارة الس﮵�س﮵ى،اال﮲ٓحِ
ّ
وه﮵ى: ال﮴�طو﮵�ر الع﮴�اري
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واالٔ�﮶﮲سطة االس﮴�﮲حرا﮳ح﮵�ّة للموارد الط﮳�﮵�ع﮵�ّة، والعال﮴�ات مع ال﮴�طاع ال﮲حاّص، وال﮳حهود الَم﮳�ذولة ل﮲ر﮵�ادة الك﮲�اءة

﮲�﮵ى َرسَمَلة ال﮴�طاع العاّم. ﮴�د أدى هذا االٔمر ٕالىالمال﮵�ّة للدولة مع السع﮵ى وراء االس﮴�﮶�مار ال﮲حاّص للمساعدة

المؤّسسة العسكر﮵�ّة دوًرا مرك﮲ر﮵�ًّا ﮲�﮵ى ال﮲�موذج ﮳�رّم﮴�ه،"لع﮳�ة الك﮶س﮴�﮳�ان" ل﮴�مو﮵�ل رأسمال﮵�ّة الدولة، ح﮵�ث �﮴لعب

ّ
ر الر﮵�ع ال�﮲�﮵ى.مصحو﮳�ة ﮳�﮴�﮳�عات ل﮳حهود الس﮵�س﮵ى ﮲�﮵ى الح﮲�اظ على ا﮴�﮴�صاد س﮵�اس﮵ى  ﮲�﮵ى ﮲طّل عدم �﮴و﮲�ّ

ّ
ر﮵�ع﮵ى

ال﮲�موذج ال﮳حد﮵�د لرأسمال﮵�ة الدولة

 ﮴�﮳�ل ﮳حم﮵�ع﮵�س﮴�﮲حدم الس﮵�س﮵ى المؤسسة العسكر﮵�ة الس﮴�عادة مرك﮲ر﮵�ة الدولة
﮲

﮲�﮵ى و﮲صع معا﮵�﮵�ر ص﮲�ع ال﮴�رار مں

 و�﮴طو﮵�ع ال﮴�طاع ال﮲حاص الس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�﮴�ه
﮲

 اال﮴�﮴�صاد﮵�﮵�ں
﮲

 ال﮴�﮵�مة الصا﮲�﮵�ة لٔالصولال﮲�اعل﮵�ں
ّ

لالس﮴�﮶�مار الرأسمال﮵ى. ٕان

علًماالمؤّسسة العسكر﮵�ّة أ﮴�ّل ﮳�ك﮶�﮵�ر مّما ﮵�﮴�َصّوره ك﮶�﮵�رون،والمدا﮲ح﮵�ل اال﮴�﮴�صاد﮵�ّة اّل﮴�﮵ى �﮴ملكها أو �﮴س﮵�طر عل﮵�ها

.
﮲

 ال﮲رمں
﮲

 �﮲مّو االٔموال ال﮴�﮴�د﮵�ر﮵�ّة اّل﮴�﮵ى �﮴س﮵�طر عل﮵�ها وزارةأ�ّ﮲ها ﮳�ا�﮴ت االٓن أهّم ﮳�ك﮶�﮵�ر مّما ��﮲ت ﮴�﮳�ل ع﮴�د مں
ّ

﮲�ٕان

الد﮲�اع ﮵�﮴�﮵�ح لها ز﮵�ادة االم﮴�﮵�ازات والم﮲�ا﮲�ع و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر الوالء
﮲

 ﮵�مكں
ّ

 ص﮲�دوق اح﮴�﮵�اط﮵ى
﮲

 ﮳ح﮲�ود الصّف، و�﮴كو﮵�ں
﮲

لها ﮳�﮵�ں

 ﮲حالله �﮴مو﮵�ل و�﮴طو﮵�ر ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ّة العسكر﮵�ّة وا﮴�﮴�﮲�اء
﮲

االٔسلحة، واالس﮴�حواذ على وسا�ٔل ٕاعالم م﮲ح﮴�ارة،مں

ل لدىو�﮴ح﮲�﮵�﮲ر ال﮴�﮳�ّرع ٕالى ه﮵�ٔ�ات م﮲ح﮴�ل﮲�ة م﮶�ل ص﮲�دوق �﮴ح﮵�ا مصر للرعا﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ّة وال﮴�﮲�م﮵�ة، وهو الُم﮲�﮲صَّ

الس﮵�س﮵ى.

 ع﮲�اصر م﮴�ار﮳�ة الس﮵�س﮵ى مر�﮳﮴�طة ﮳�﮳�ع﮲صها
ّ

 اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ّة م﮴��ملة وم﮴�﮲�اس﮴�ة.هذا ال ﮵�ع﮲�﮵ى أن
﮲

ال﮳�عض ﮲صمں

 ما �﮴﮴�﮶سارك ﮲�﮵�ه هذه الع﮲�اصر هو أ�ّ﮲ها ﮳�رّم﮴�ها
ّ

 رأس المال، وا﮴�﮴�﮲�اعه﮳�االٔحرى، ٕان
﮲

مد﮲�وعة ﮳�﮴�صم﮵�مه على �ٔ﮴�م﮵�ں

 �﮴و﮲ط﮵�ف ال﮴�درات المرّك﮲رة للدولة ﮵�﮶سّلك االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ّة
ّ

أالك﮶�ر ﮲�عال﮵�ة ل﮴�ح﮴�﮵�ق ذلك، واس﮴�﮲حدامه للمؤسسة﮳�ٔ�ن

 رأسمال﮵�ّة الدولة ال﮳حد﮵�دة م﮲�حصرة ﮲�﮵ى مسارالعسكر﮵�ة كرأس حر﮳�ة لهذا المسار. وال﮲�﮴�﮵�﮳حة إال﮲صا﮲�﮵�ّة
ّ

ه﮵ى أن

�﮴عم﮵�م دور المؤّسسة العسكر﮵�ّة ﮲�﮵ى إالدارة اال﮴�﮴�صاد﮵�ّة
ّ
 ٕادراك ا﮴�﮴�صادي

ّ
أوو﮲�﮵ى �﮴ول﮵�د إال﮵�رادات، ل﮵�س ﮳�س﮳�ب أي

﮲صما�ً﮲ا س﮵�اس﮵�ًا و﮲�﮵ى �﮲﮲�س الو﮴�ت أال﮴�وى ﮲�﮵ى م﮳حال﮲�ط﮲�ة �﮳﮴حار﮵�ّة ﮴�د �ّ﮴دع﮵�ها، ﮳�ل الٔ�﮲ها ﮳حهاز الدولة أالك﮶�ر

السلطة ال﮴�سر﮵�ة.

ال﮲�﮲�ط وال﮲عاز للح﮲�اظ على اال﮴�﮴�صاد﮵�ات الر﮵�ع﮵�ة، �﮴ع﮵�دو�﮲ظًرا ٕالى ا﮲�﮴�﮴�ار مصر ٕالى ال﮶�روة ال�﮲�﮵�ة ال﮴�ا�ٔمة على

 اال﮴�﮴�صاد أالوسع. والٔنرأسمال﮵�ة الدولة المصر﮵�ة �﮶﮴سك﮵�ل الس﮵�اسة الط﮲�﮵�ل﮵�ة ﮲�﮵ى
﮲

اس﮴�﮲حراج رأس المال مں

إال﮵�رادات ال﮲صر﮵�﮳�﮵�ة للدولة آ﮲حذة ﮲�﮵ى اال�﮲﮲ح﮲�اض، ﮲�ٕان ال﮲�مط
﮲

االس﮴�﮲حرا﮳ح﮵ى ﮵�د﮲�ع ٕالى الحا﮳حة ٕالى م﮲ر﮵�د مں

 هذا المسار ال﮴�﮲�ازل﮵ى سوى ال﮲ص﮲ح المس﮴�مر
ٔ

 ﮴�﮳�ل ال﮶سر�ء اال﮳ٔحا�﮲ب، ٕالىاالس﮴�﮲حراج. وال ﮵�﮳�طى
﮲

لرأس المال مں

 ﮴�طاع﮵ى االٔعمال
﮲

المحل﮵�ة العام وال﮲حاص. ﮵�ع﮴�مد الس﮵�س﮵ى ﮳�﮶سلك﮳حا�﮲ب ﮳حهود الس﮵�س﮵ى ل﮴�ر﮶س﮵�د االس﮴�﮲حراج مں

و﮴�د ﮵�ساعد �﮲ه﮳حه هذا ﮲�﮵ى �﮴ح﮴�﮵�ق �﮲مو ا﮴�﮴�صادي علىم﮴�﮲را﮵�د على المؤسسة العسكر﮵�ة ل﮴�﮵�ادة هذا االس﮴�﮲حراج.

 ك﮲�اءة المال﮵�ة العامة على المدى
﮲

 ﮲�﮵ى �﮴ع﮲ر﮵�﮲رالمس﮴�وى العام و�﮴حس﮵�ں
﮲

 �﮴﮲�ا�﮳ٔحه الر�﮵ٔ�سة �﮴كمں
﮲

ال﮴�ص﮵�ر، ولكں

﮲�﮵ى مصر ﮲�﮵ى الو﮴�ت ذا�﮴ه.وٕادامة ﮴�﮳�﮲صة الدولة المصر﮵�ة و﮲�﮵ى �﮴عم﮵�ق �﮴﮲�ص رأس المال
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لع﮳�ة الك﮶س﮴�﮳�ان

�﮴ظهر المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى عهد الس﮵�س﮵ى ك﮶سر﮵�ك �مل له ﮲�﮵ى ٕاعادة �﮶﮴سك﮵�ل الدولة الَر﮵�ع﮵�ّة على صع﮵�د

ساهمت ال﮴�حوالت الهامة ﮲�﮵ى الس﮵�اسات واالس﮴�﮶�مارات العامةٕاداَر�﮴ها الس﮵�اس﮵�ّة وال﮳�﮵�رو﮴�راط﮵�ّة واال﮴�﮴�صاد﮵�ّة. ل﮴�د

 ا﮲ع﮴�﮲�اماس﮴�﮴�رار اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ىال﮲ص﮲حمة، وال﮴�﮵ى حد�﮶ت م﮲�ذ وصول الس﮵�س﮵ى ٕالى السلطة، ﮲�﮵ى
﮲

، ﮳�دًال مں
﮲

. لكں

و﮲�﮵ى الح﮵�اة الس﮵�اس﮵�ة، زادت ٕادارة الس﮵�س﮵ى رها�﮲هاال﮲�رصة ل﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ٕاصالحات أعمق �﮴دعم اال�﮲﮲�﮴�اح ﮲�﮵ى االٔسواق

 ال﮳حهات
﮲

الما�﮲حة اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة والمؤسسات المال﮵�ة الدول﮵�ةعلى �﮴ك﮶�﮵�ف االس﮴�﮶�مار ﮲�﮵ى رأسمال﮵�ة الدولة. و�ُ﮴مّكں

 �﮳﮴ح﮲�ب معال﮳حة ال﮴�﮲�ا﮴�﮲صات االٔساس﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�وض
﮲

﮳حهوده لمرا﮳حعة و�﮴ر﮶س﮵�د الدولة الر﮵�ع﮵�ة ﮲�﮵ىالس﮵�س﮵ى مں

مصر.

، ﮴�﮵�ادة حملة الس﮵�س﮵ى ال﮲�﮶سطة ل﮴�وس﮵�ع﮵�﮴�ولى ﮲ص﮳�ّاط ال﮴�ّوات المسّلحة، سواء ��﮲وا ﮲�﮵ى ال﮲حدمة
﮲

أو م﮴�﮴�اعد﮵�ں

 ذلك
﮲

، و﮵�س﮴�﮲�﮵�دون مں
﮲

 م﮳�ادرةر﮴�عة س﮵�طرة الدولة ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع الم﮵�اد﮵�ں
ّ
﮲�﮵ى الو﮴�ت ذا�﮴ه. ال ﮵�﮴�ّم االٓن �﮲﮴�﮲�﮵�ذ أي

ال﮲رراعة أو ﮳�﮲�اء المدن ال﮳حد﮵�دة أو �﮴وس﮵�ع ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ّةحكوم﮵�ّة مرك﮲ر﮵�ّة أو محل﮵�ّة الس﮴�صالح أالرا﮲ص﮵ى أو �﮴وس﮵�ع

 مع اله﮵�ٔ�ات
ّ

 ال﮴�﮶ساور الرسم﮵ى
﮲

در مں َ ﮴�َ
 دون

﮲
 وك﮳�ارالم﮴�ّصلة ﮳�ها، مں

﮲
 المحا﮲�ظ﮵�ں

﮲
 العد﮵�د مں

ّ
العسكر﮵�ّة. ٕان

﮲
 على مس﮴�وى الوزارات أو المحا﮲�ظات، الم﮶سارك﮵�ں

﮲َ
﮲�﮵ى الموا﮲�﮴�ة على الم﮶سار﮵�ع وم﮲�ح الع﮴�ود وٕاصدارالمسؤول﮵�ں

اهمال﮴�صار﮵�ح، اعدون.عسكر﮵�ّونأ﮵�﮲صً م﮳حاالت﮲�﮵ى2014عامم﮲�ذٕال﮲رام﮵�ّةالعسكر﮵�ّةالموا﮲�﮴�ةأص﮳�حتكمام﮴�﮴�َ

 المحا﮳حر والم﮲�ا﮳حم
﮲

﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء ال﮳�الد.أ﮲حرى، م﮶�ل اس﮴�﮲حراج ال﮶�روة المعد�﮵﮲�ّة مں

وٕاعادة �﮶﮴سك﮵�ل اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ّة ص﮲�اع﮵�ّة ٕالحالل الواردات.ال ﮵�﮴�ّل دور المؤسسة العسكر﮵�ة أهم﮵�ّة ﮲�﮵ى محاولة ٕاح﮵�اء

﮳حم﮵�ععلى﮲�رض،2020ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و﮲�﮵ىصدرحكوم﮵ىَأمر﮲�﮵ىأالول،الم﮴�ام﮲�﮵ى﮳�ارز،﮳�﮶سلكهذا﮵�﮲�عكس

مؤسسات الدولة
﮲

 اله﮵�ٔ�ةال﮴�﮵ى �﮴سعى ٕالى اس﮴�﮵�راد سلع أو ﮲حدمات مں
﮲

ال﮲حارج، أن �﮴حصل على موا﮲�﮴�ة مں

ك﮳�﮵�رة﮳حهوًداو﮲�﮵ى الم﮴�ام ال﮶�ا�﮵﮲ى، �﮴س﮴�﮶�مر اله﮵�ٔ�ات العسكر﮵�ةالعامة لل﮴�﮲�م﮵�ة الص﮲�اع﮵�ّة أو وزارة إال�﮴﮲�اج الحر﮳�﮵ى.

،﮴�طاع﮲�﮵ىو﮲حصوًصا،للدولة،المملوكةالمصا�﮲ع﮳�﮲�اءأوٕاح﮵�اءٕاعادة﮲�﮵ى ﮲�﮵ى17﮵�م﮶�ّلأ�ّ﮲ه﮵�﮴ُ�ّدرالذيال﮲�س﮵�ح�

المٔ�ة
﮲

ال﮲�ا�﮴ح�مں
ّ

المحل﮵ى
ّ

فإال﮳حمال﮵ى ﮲�﮵ىالعسكر﮵�ةالمصا�﮲ع﮳حا�﮲بٕالى(هذا﮶س﮲حصمل﮵�ون1.2و﮵�و﮲طّ

﮴�د �﮴صل ٕالى ر﮳�ع الطا﮴�ة إال�﮴﮲�ا﮳ح﮵�ة﮴�طاعات إالسم﮲�ت والصلب واالٔسمدة، ح﮵�ث اس﮴�حوذت على حَصص

الوط﮲�﮵�ة).

 ﮲ع﮵�ر ﮴�صد، �﮲حو و﮲صع ﮵�ص﮳�ح ﮲�﮵�ه الح﮲�اظ�﮶مة اح﮴�مال أن �﮲﮴�﮴�﮴�ل مصر �﮴در﮵�﮳ح﮵�ًا و﮳�﮶سلك م﮴�﮴�طع، وح﮴�ى
﮲

عں

 ﮲�﮵ى
﮲

. لكں
﮲

الو﮴�ت الحال﮵ى، لم ﮵�﮴�م الس﮵�س﮵ى ﮳�﮶س﮵ىء ﮵�﮲ع﮵�ر وصفعلى ا﮴�﮴�صاد �﮴س﮵�طر عل﮵�ه الدولة أمًرا ﮲ع﮵�ر ممكں

الحوكمة﮲صعف﮲�﮵ى�﮴﮴�م﮶�لم﮲رم﮲�ةم﮶سالك"�﮴عا�﮵﮲ى﮳�ٔ��﮲هالمصر،2019لعامالدول﮵ىال﮲�﮴�دص﮲�دوق�﮴﮴�ر﮵�ر

 الر﮵�ع والعر﮲صة لل﮲�ساد والح﮲صور المك﮶�ف للدولة
﮲

﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد." ما لم �﮴حدث ﮴�ط﮵�عة ﮳حوهر﮵�ة معوال﮳�حث عں

 ﮵�﮲حل﮲�ه ﮲�﮵ى الر�ٔاسة�﮲مط �﮲﮴�ظ﮵�م الحصول على ال﮲�رص والموارد اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲�﮵ى
﮲

مصر، س﮵�ظل الس﮵�س﮵ى ومں
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https://bit.ly/3otJ7hk
https://bit.ly/2LsS5N8
https://bit.ly/2LsS5N8
https://bit.ly/3q0iGQz


 الر﮵�ع الذي �﮴﮴�وم ﮳�ه أ﮳حه﮲رة
﮲

 ل﮴�﮲�ا﮴�﮲صات دول﮴�ه ال﮴�ا�ٔمة على اال﮴�﮴�صاد الر﮵�ع﮵ى ولل﮳�حث ال﮴�﮲�ا﮲�س﮵ى عں
﮲

معر﮲ص﮵�ں

الدولة ذا�﮴ها ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�﮲�د ٕال﮵�ها سلط﮴�ه.

أالوسط ومد﮵�ر ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ ﮳�احث ر�﮵ٔ�س﮵ى ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق

: دور المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ىلحراس ال﮲�ظامرأس الحر﮳�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ةالمد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة. وهو مؤلف "

."مصر﮲�﮵ى3.0الدولةرأسمال﮵�ة�﮴طور
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https://carnegie-mec.org/2021/05/10/ar-pub-84263
https://carnegie-mec.org/2021/05/10/ar-pub-84263

