
﮴�﮵�اس ﮴�ٔ�﮶�﮵�ر االٔعمال ال﮴�﮳حار﮵�ة للمؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة

رو﮳�رت كو﮳�﮵�﮲�﮵�ك

9
﮲

�2021﮶ا�﮵﮲ى/�﮲و﮲�م﮳�ر�﮶﮴سر﮵�ں

﮲
"أ�﮲س﮳�الش– "أل﮵�﮲حا�﮲درو ﮲عارس﮵�اصورة مں

 أن المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة �﮴﮴�م﮴�ع
﮲

 ر﮳حال االٔعمال المصر﮵�﮵�ں
﮲

�ُ﮴ظهر ال﮳�﮵�ا�﮲ات الكم﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴م ﮳حمعها مں

 االٔهم﮵�ة كمس﮴�هلك وكموّرد الٔعمالهم ال﮴�﮳حار﮵�ة.
﮲

﮳�در﮳حة عال﮵�ة مں

�﮴واصل المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة ﮳�﮴�﮵�ادة الر�﮵ٔ�س ع﮳�د ال﮲�﮴�اح الس﮵�س﮵ى ه﮵�م﮲�﮴�ها الم﮴�﮲را﮵�دة على المؤسسات

 أن الحكومات ال﮴�﮵ى �﮴د﮵�رها ال﮴�ّوات المسّلحة
﮲

الس﮵�اس﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳�الد. على الر﮲عم مں

 ال﮲ص﮳�اط
﮲

 ﮲ع﮵�رهم ﮳�ال﮴�عا﮵�ش ل﮲�﮲�ع﮵ى ﮳�﮵�ں
﮲

ل﮵�ست أمًرا ﮳حد﮵�ًدا ﮲�﮵ى مصر وال ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط، ﮵�﮴�م﮵�﮲ر ح�م مصر عں

ر﮳حالواالٔ�﮶﮲سطة الهاد﮲�ة للر﮳�ح. أصف ﮲�﮵ى هذه المدّو�﮲ة ﮳�حث ﮵�ع﮴�مد على اس﮴�﮳�﮵�ا�﮲ات ع﮳�ر إال�﮴﮲�ر�﮲ت اس﮴�هد﮲�ت

المصر﮵�ةالعسكر﮵�ةوالمؤسسةاالٔعمال
﮲

هذه�ٔ﮴��﮵﮶�رحولٕا﮲صا﮲�﮵�ةأدلة�﮴﮴�دموال﮴�﮵ى،2020عامٕالى2017عاممں

 ر﮳حال
﮲

معت مں الروا﮳�ط على اال﮴�﮴�صاد والس﮵�اسة ﮲�﮵ى مصر. ﮳�ا﮲ح﮴�صار، ﮵�ُظهر اس﮴�﮲حدام ال﮳�﮵�ا�﮲ات الكم﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮳حُ

 االٔ�﮶﮲سطة ال﮴�﮳حار﮵�ة ﮲�﮵ى م﮲ح﮴�لف
﮲

 أن المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة لد﮵�ها �﮲طاق ال﮲�ت لل﮲�ظر مں
﮲

االٔعمال المصر﮵�﮵�ں

 ﮳�لدان ال﮶سرق أالوسط.
﮲

ال﮴�طاعات، و﮳�م﮴�دار ﮵�﮲�وق ﮲ع﮵�رها مں
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 م﮶سار﮵�ع المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲�﮵ى �﮲﮴را﮵�د مس﮴�مر، وذلك ﮳�﮲�﮲صل العمل ال﮳حريء
﮲

ٕان معر﮲�﮴�﮲�ا عں

الذي ﮵�﮴�وم ﮳�ه الصح﮲�﮵�ون وال﮳�اح﮶�ون ﮲�﮵ى هذا الصدد، مصحو﮳�ًا ﮳�﮴�﮲را﮵�د أهم﮵�ة المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳�الد.

 االس﮴�﮶�مارات ﮳�﮶سلك ﮲ع﮵�ر معهود
﮲

 أ�﮲﮲�ا ك﮲�ا �﮲علم أن المؤسسة العسكر﮵�ة �ن لد﮵�ها عدد ك﮳�﮵�ر مں
﮲

وعلى الر﮲عم مں

 االٔ�﮶﮲سطة ﮲ع﮵�ر الد﮲�اع﮵�ة
﮲

 ﮴�﮳�ل﮴�﮳�ل الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى،﮲�﮵ى م﮳حموعة مں
﮲

ز﮵�﮲�ب أ﮳�وٕاال أن الم﮴�االت الم﮲�﮶سورة مؤ﮲حًرا مں

ل﮳�راعة المؤسسة العسكر﮵�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة على﮲�﮴�حت ال﮳�اب ل﮲�هم �مل للمسار ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵ىو﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غالم﮳حد

المم﮴�دةال﮲�﮴�رة(﮲�﮵ىال﮲�اصرع﮳�د﮳حمالحكم�﮲ظامم﮲�ذالطو﮵�ل.المدى
﮲

�﮴ولى)،1970و1956عام﮵ى﮳�﮵�ں

العسكر﮵�ون ﮲�﮵ى مصر م﮲�اصب ٕادار﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮶سر�ت المملوكة للدولة، وال﮴�﮵ى ﮲عال﮳�ًا ما �﮴﮲�ح� ع﮲�ها ار�﮳﮴�اطات ﮲حاصة

﮳�عد ال﮴�﮴�اعد (أو ح﮴�ى ﮴�﮳�ل �﮴رك ال﮲حدمة). ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه، طورت أذرع المؤسسة العسكر﮵�ة ﮶س﮳�ه الحكوم﮵�ة –

 الص﮲�اعات ال﮴�حو﮵�ل﮵�ة
﮲

ال﮴�﮵ى �﮴م ٕا�﮶﮲ساؤها ﮲�﮵ى االٔصل ل﮴�﮶س﮳ح﮵�ع الص﮲�اعة الد﮲�اع﮵�ة المحل﮵�ة – م﮳حموعة ﮲عر﮵�﮳�ة مں

 الم﮲�ا﮲�سة الدول﮵�ة والمحل﮵�ة، وٕام��﮵﮲�ة الحصول على
﮲

وص﮲�اعات ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة. كما و﮲صم﮲�ت الحما﮵�ة مں

 الو﮲طا�ٔف المر﮵�حة لل﮲�﮲حب العسكر﮵�ة
﮲

أالرا﮲ص﮵ى الحكوم﮵�ة الر﮲ح﮵�صة ودعم المواد ال﮲حام الك﮳�﮵�ر م﮳حموعة واسعة مں

.2020عام﮲�﮵ى

 ال﮴�ٔ�﮶�﮵�ر اال﮴�﮴�صادي للمؤسسة العسكر﮵�ة
﮲

﮳�﮵�ا﮲�ات عں

 ﮲حالل
﮲

لر﮳حال االٔعمال ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط، ﮲�هم مدى ﮴�ّوةحول الروا﮳�ط الس﮵�اس﮵�ةال﮳�حث الذي أ﮳حر﮵�﮴�هأردت مں

﮲
 الصعب الحصول على أي أر﮴�ام مو�﮶وق ﮳�ها ٕاذ ﮵�مكں

﮲
�ٔ﮴��﮵﮶�ر المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة اال﮴�﮴�صادي. ٕاال أ�﮲ه مں

 ال﮴�وم﮵ى." و﮳�ال﮴�ال﮵ى، ﮴�مُت ﮳�اس﮴�﮲حدام
﮲

للمؤسسة العسكر﮵�ة دا�ًٔما حما﮵�ة المعلومات "الٔس﮳�اب �﮴﮴�علق ﮳�االٔمں

االس﮴�﮳�﮵�ا�﮲ات ع﮳�ر إال�﮴﮲�ر�﮲ت وال﮴�﮵ى �﮴م �﮴وز﮵�عها على ر﮳حال االٔعمال ﮲�﮵ى مصر و�﮴و�﮲س، ح﮵�ث طل﮳�ُت م﮲�هم �﮴ر�﮵﮴�ب

 مد﮲حالت إال�﮴﮲�اج ومس﮴�هلك﮵ى م﮲�﮴�﮳حا�﮴هم. ل﮴�د ﮴�مُت ﮳�ٕا﮲صا﮲�ة ال﮶سر�ت ال﮴�ا﮳�عة للمؤسسة العسكر﮵�ة
﮲

موّرد﮵�هم مں

 ﮴�﮳�ل الدولة. ﮵�ُظهر
﮲

 وال﮶سر�ت المملوكة مں
﮲

ٕالى ﮳حا�﮲ب ﮲ح﮵�ارات أك﮶�ر ﮶س﮵�وًعا م﮶�ل أسواق ال﮴�صد﮵�ر والمس﮴�هلك﮵�ں

االس﮴�﮳�﮵�ان﮳�﮵�ا�﮲اتأد�﮲اهال﮶سلك
﮲

حس﮳�توال﮴�﮵ى2017عاممں
﮲

أعلىهو1أن(ح﮵�ث  ال﮴�ر�﮵﮴�بم﮴�وسط﮲حاللهامں

 ﮳�﮵�ا�﮲ات
﮲

مر�﮳﮴�ة ممك﮲�ة) لل﮶سر�ت ال﮴�ا﮳�عة للمؤسسة العسكر﮵�ة وال﮲�ا﮶سطة ﮲�﮵ى م﮲ح﮴�لف الص﮲�اعات. �﮴م �﮲﮴صم﮵�ں

�﮴و�﮲س ه﮲�ا كمر﮳حع.
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 ﮲�﮵ى االس﮴�﮳�﮵�ان
﮲

 ﮴�﮳�ل ر﮳حال االٔعمال الم﮶سارك﮵�ں
﮲

م﮴�وسط   ﮴�ر﮴�﮵�ب ال﮶سر�ت ال﮴�ا﮳�عة للمؤسسة العسكر﮵�ة مں
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﮲
 مصر و�﮴و�﮲س، ولكں

﮲
أن المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة �﮴﮴�م﮴�ع ﮳�مس﮴�وىالحظ المرا﮴�﮳�ون﮲عال﮳�ًا ما �﮴﮴�م الم﮴�ار�﮲ة ﮳�﮵�ں

 ال﮴�ٔ��﮵﮶�ر ﮲�﮵ى الس﮵�اسة
﮲

 ﮲�﮵ى االس﮴�﮳�﮵�ان ك﮲�﮴�اط، و﮵�ُظهر ال﮲�طاق. ﮵�ُظهر ال﮶سلك أعاله م﮴�وسطأك﮳�ر مں
﮲

  �﮴ر�﮵﮴�ب الم﮶سارك﮵�ں
المع﮴�ول لل﮴�﮵�مة (﮳�س﮳�ب هامش  ال﮲عموض ﮲�﮵ى أ﮲حذ الع﮵�﮲�ات) ك﮲حطوط أ﮲�﮴�﮵�ة. ﮲عال﮳�ًا ما �﮴كون المؤسسة

) أو مس﮴�هلً� (ال﮳حا�﮲ب اال﮵ٔ�سر) أك﮶�ر أهم﮵�ة لل﮶سر�ت ﮲�﮵ى مصر (ال﮲�﮴�طة
﮲

العسكر﮵�ة موّرًدا (ال﮳حا�﮲ب اال﮵ٔ�مں

 ﮲�﮵ى مصر ﮳�ٔ�﮴�وى ح﮲صور للمؤسسة
﮲

ال﮲ح﮲صراء) م﮲�ها ﮲�﮵ى �﮴و�﮲س (الم﮶�لث ال﮳�ر�﮴﮴�ال﮵ى). كما و﮵�حظى ﮴�طاع ال﮴�عد﮵�ں

 أهم موّردي ومس﮴�هلك﮵ى ال﮶سر�ت. كما أن لها ح﮲صوًرا واسًعا ﮲�﮵ى
﮲

العسكر﮵�ة، ح﮵�ث �﮴ح﮴�ل المر�﮳﮴�ة ال﮶�ال﮶�ة ﮳�﮵�ں

﮴�طاع﮵ى إال�﮶﮲ساءات وال﮲رراعة كعم﮵�ل وكموّرد، ٕاال دورها كعم﮵�ل أك﮶�ر أهم﮵�ة. أما ﮲�﮵ى ﮴�طاع ال﮲حدمات، ﮲�ٕان �﮴﮶�ل

المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة أ﮴�ل �﮲س﮳�﮵�ًا، ولك﮲�ها ذات ح﮲صور ﮲ص﮲حم ﮲�﮵ى هذا ال﮴�طاع م﮴�ار�ً﮲ة ﮳�﮲�ظ﮵�ر�﮴ها ﮲�﮵ى �﮴و�﮲س.

 اح﮴�ساب ﮲عال﮳�﮵�ة ال﮲�ا�﮴ح�﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غوكما ذكر
﮲

 المؤسسة، ع﮲�د الحد﮵�ث عں
﮲

المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى، ال �﮴ه﮵�مں

﮲
العسكر﮵�ة المصر﮵�ة على اال﮴�﮴�صاد ﮳�ٔ�كمله. ح﮵�ث الزالت ال﮳حهات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة – م﮶�ل المس﮴�هلك﮵�ں

وأسواق ال﮴�صد﮵�ر – أك﮶�ر أهم﮵�ة لل﮲�﮶ساطات ال﮴�﮳حار﮵�ة المصر﮵�ة، وهو أمر م﮴�و﮴�ع. ومع ذلك، ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه، ٕان

 الدول المما�﮶لة. ٕاذ وصل هذا ال﮴�د﮲حل
﮲

م﮶ساركة ال﮶سر�ت ال﮴�ا﮳�عة للمؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد أوسع ﮳�ك﮶�﮵�ر مں
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 ﮲حالل ٕازاحة هذه ال﮶سر�ت لالٔعمال ال﮴�﮳حار﮵�ة ال﮲حاصة
﮲

ٕالى مس﮴�وى مر�﮲﮴�ع ٕالى در﮳حة �﮲�﮵�ة ل﮵�﮴�م ﮴�﮵�اسه ﮲�﮴�ط مں

 مالحظة هذا ال﮴�د﮲حل
﮲

. عالوة على ذلك، ﮵�مكں
﮲

 ومس﮴�هلك﮵�ں
﮲

 ﮴�﮳�ل الدولة كمورد﮵�ں
﮲

والمؤسسات المملوكة مں

 المال﮵ى وال﮲حدما�﮵﮴ى.
﮲

﮲�﮵ى ﮴�طاعات ﮴�د ال �﮴﮲�و﮴�عها ﮳�﮲�اًء على االح﮴�﮵�ا﮳حات الد﮲�اع وحدها، م﮶�ل ال﮲رراعة واال﮴�طاع﮵�ں

 م﮶سروع
﮲

 ﮳�﮶سلك م﮳�ا﮶سر، و�ن ذلك ﮳ح﮲رء مں
﮲

 المصر﮵�﮵�ں
﮲

�﮴ا﮳�عُت هذا ال﮳�حث ﮳�اس﮴�﮳�﮵�ان آ﮲حر اس﮴�هدف العسكر﮵�﮵�ں

 صحة إال﮳حا﮳�ات ﮳�﮶سلك �مل ﮳�س﮳�ب
﮲

 ال﮴�ح﮴�ق مں
﮲

 أ�﮲ه ال ﮵�مكں
﮲

﮳�ح﮶�﮵ى أك﮳�ر مع ﮶ساران ﮳حر﮵�وال. على الر﮲عم مں

﮲
 أ﮲�﮲صل االٔدلة ال﮴�﮵ى �﮴م ﮳حمعها م﮳�ا﮶سرة مں

﮲
م﮲حاوف �﮴﮴�علق ﮳�السر﮵�ة، أع﮴�﮴�د أن هذه المعلومات ه﮵ى مں

.
﮲

أعلىر�﮳﮴�ة﮲�﮵ىأ�﮲همم﮲�هم496أ﮲�ادعسكري،1,314االس﮴�﮳�﮵�انهذا﮲�﮵ى﮶ساركالعسكر﮵�﮵�ں
﮲

ماوأ﮲�ادالعر﮵�ف.مں

﮵�﮴�رب
﮲

المٔ�ة﮲�﮵ى14مں
﮲

هؤالءمں
﮲

�﮴ا﮳�عة﮶سركة﮲�﮵ىالعمل﮲�﮵ىأال﮴�لعلىالو﮴�ت﮳�عض﮵�﮴�﮲صونأ�﮲همالم﮶سارك﮵�ں

المٔ�ة﮲�﮵ى24  الم﮴�وسط﮲�﮵ى﮵�م﮶�لماوهوالعسكر﮵�ة،للمؤسسة
﮲

سٔ�ل﮲�اهمكماعملهم.﮵�وممں
﮲

﮲حططعں

لل﮲ص﮳�اط﮳�ال﮲�س﮳�ة﮳�هم.ال﮲حاصةال﮴�﮴�اعد
﮲

المٔ�ة﮲�﮵ى30أ﮲�اد﮲�وق،وما�﮶ا�﮵﮲ىمالزمر�﮳﮴�ةمں
﮲

العمل﮲�﮵ىر﮲ع﮳�﮴�همعں

﮲�﮵ى25والحكومة﮲�﮵ىالعمل﮲�﮵ىم﮲�همالمٔ�ة﮲�﮵ى21﮵�ر﮲عبالم﮴�ا﮳�ل﮲�﮵ىالعسكر﮵�ة.للمؤسسة�﮴ا﮳�عة﮶سركة﮲�﮵ى

 على ال﮲�﮶ساط اال﮴�﮴�صادي ﮲�﮵ى
﮲

 أن هذه ال﮶سر�ت ﮴�د ال �﮴ه﮵�مں
﮲

المٔ�ة ﮲�﮵ى ﮶سركة ﮲حاصة. ﮳�﮲�اء على ذلك، ﮲�﮵ى ح﮵�ں

 لدعم ال﮲�ظام.
﮲

 ال﮲ص﮳�اط المصر﮵�﮵�ں
﮲

ا ﮶سا�ًٔعا و﮴�و﮵�ًا ﮳�﮵�ں  الوا﮲صح أ�﮲ها �﮶﮴سلك حا﮲�﮲رً
﮲

ال﮳�الد، ﮲�مں

ال﮴�داع﮵�ات

ٕان الس﮴�﮵�الء المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة الم﮴�﮲را﮵�د على االٔ�﮶﮲سطة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة عوا﮴�ب على ال﮴�﮲�م﮵�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة

ا عال﮴�ات عاد﮵�ة �﮲س﮳�﮵�ًا و﮳�﮴�اء ال﮲�ظام. كما وٕان �﮴عم﮵�ق ا�﮲دماج ال﮶سر�ت ال﮴�ا﮳�عة للمؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵�ما �ن سا﮳�﮴�ً

ا �﮴﮴�طلب االٓن  الس﮵�اس﮵�ة سا﮳�﮴�ً
﮲

 ﮵�ع﮲�﮵ى أن المعامالت اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ال﮴�﮵ى ��﮲ت ﮳�ع﮵�دة عں
﮲

 والمورد﮵�ں
﮲

مع المس﮴�هلك﮵�ں

﮴�﮳�وًال
﮲

صاحبأو﮲صح،2016عاممصر﮲�﮵ى﮳�ه﮴�مُتالذيالم﮵�دا�﮵﮲ىال﮳�حث.﮲حاللم﮴�﮲را﮵�دو﮳�﮶سلكال﮲�ظام،مں

ا ﮲�﮵ى س﮵�اسة االٔح﮲راب أ�﮲ه لم ﮵�عد ﮴�ادًرا على االس﮴�مرار ﮲�﮵ى هذه الم﮶ساركة الٔن ٕامدادات مص﮲�ع �ن ﮴�د ﮶سارك سا﮳�﮴�ً

 ﮶سركة �﮴ا﮳�عة للمؤسسة العسكر﮵�ة، ٕاذ ال ﮵�مك﮲�ه ﮳ح﮲�﮵ى أالر﮳�اح ﮳�دون �﮴لك إالمدادات. �﮴﮲�﮵�﮳حة
﮲

مص﮲�عه ﮳حاءت مں

 أن �﮲ظام الر�﮵ٔ�س الس﮵�س﮵ى لم ﮵�ِف ٕالى حد ك﮳�﮵�ر ﮳�الوعود حول ٕا�﮲عاش اال﮴�﮴�صاد، ﮵�وا﮳حه
﮲

لذلك، على الر﮲عم مں

ر﮳حال االٔعمال عوا﮴�ب و﮲ح﮵�مة ٕان ا﮲ح﮴�اروا دعم ﮲ح﮵�ار ﮳�د﮵�ل، أو ح﮴�ى ا�﮴﮲�﮴�اد س﮵�اسا�﮴ه عل﮲�ًا. و﮲�﮵ى ﮲طل معا�﮲اة

االس﮴�﮶�مار وال﮲�مو اال﮴�﮴�صادي، ﮵�ساعد �﮲﮴ص﮵�﮵�ق ال﮲ح﮲�اق على ال﮲�﮲حب ال﮲ع﮵�ر مر�﮳﮴�طة ﮳�ال﮲�ظام الس﮵�س﮵ى ﮲�﮵ى الح﮲�اظ

على سلط﮴�ه و﮴�مع المعار﮲صة.

﮲
﮵�عكف رو﮳�رت كو﮳�﮵�﮲�ك، االٔس﮴�اذ المساعد ﮲�﮵ى العلوم الس﮵�اس﮵�ة ﮳�﮳حامعة �﮵﮲�و﮵�ورك ﮳�ٔ�﮳�و﮲ط﮳�﮵ى، على �ٔ﮴�ل﮵�ف ك﮴�اب عں

�ٔ﮴��﮵﮶�ر المصالح ال﮴�﮳حار﮵�ة ال﮴�و﮵�ة على ال﮴�حول الد﮵�م﮴�راط﮵ى ﮲�﮵ى مصر و�﮴و�﮲س. ﮲طهرت ك﮴�ا﮳�ا�﮴ه حول اال﮴�﮴�صاد

الس﮵�اس﮵ى ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط، و﮲حاصة ﮲�﮵ى �﮴و�﮲س ومصر، مؤ﮲حًرا ﮲�﮵ى م﮳حّالت عدة، م﮲�ها ال﮴�حل﮵�ل الس﮵�اس﮵ى

والعلوم اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ال﮲�صل﮵�ة.
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