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منوذج اخل�صخ�صة امل�صري:
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من �أ�شنع اخلطايا الت����ي اقرتفناها يف م�رص ،هو
�أ�سلوب اخل�صخ�صة الذي �أعط����ى القت�صاد ال�سوق
بغي�ضا و�سمعة كريهة و�سط ال�شعب امل�رصي،
ا�س ًما ً
مب����ا يحتاج لأع����وام طويلة لت�صحيح����ه .من يقر�أ
ال�صحف امل�رصية يلم�����س يف كل �سطر ك ًما �ضخ ًما
من الريبة جتاه اقت�صاد ال�سوق ،وكراهية ومقتًا
�شدي ًدا للعمل احلر ورجال����ه" ،رجال الأعمال".
م����ن يقر�أ ال�صحف امل�رصية الب����د و�أن يت�صور �أن
�سكان املحرو�سة هم �شعب من املوظفني ،ي�ؤمنون
ب�رضورة امتالك الدولة لو�سائ����ل الإنتاج ،و�أنه
عليه����ا ت�شغيل قوة العمل ب�أكملها يف القطاع العام
�أو احلكومي .من يطالع الربامج التليفزيونية البد
و�أن يظن �أن �شعب م�رص ب�أكمله يعتنق اال�شرتاكية
وال ي�ؤم����ن بالعمل احلر �أو املب����ادرات الفردية.
م����ن يتابع الف�ضائح املتتالية البد و�أن يظن �أن من
يت�ص����دون للعمل احلر يف م�رص ه����م طغمة فا�سدة
مف�سدة ال هم لها �س����وى اختال�س قرو�ض البنوك
�أو "ت�سقيع" الأرا�ضي.
ال يوج����د �أبع����د م����ن ذلك ع����ن احلقيق����ة .رغم �أن
م�رص بها �أكرث م����ن  6ماليني موظف يعملون لدى
احلكوم����ة� ،إال �أن ن�سب����ة غ��ي�ر ب�سيطة م����ن ه�ؤالء
ميتهن����ون مهن ًا �أخ����رى موازي����ة ،ي�ستكملون بها
دخوله����م الهزيل����ة .مالي��ي�ن امل�رصي��ي�ن يعملون
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يف االقت�ص����اد غ��ي�ر الر�سم����ي ،وه����و بطبعه غري
حكوم����ي ،اقت�صاد حر .مالي��ي�ن �آخرون يعملون
يف القطاع اخلا�����ص ـ غري احلكومي ،عالوة على
 4مليون م�رصي يعي�شون باخلارج ،خارج م�رص
وخارج املنظومة احلكومية بكل �أبعادها .وبينما
يبحث الكثري من امل�رصي��ي�ن عن الأمان يف تراب
"امل��ي�ري"� ،إال �أن ه�ؤالء وغريهم �أي�ض ًا يحلمون
ب�����أن يفتح الل����ه عليهم �أب����واب ال����رزق من خالل
"م�رشوع" خا�ص �صغري ،حمل �أدوات كهربائية
�أو مكتب����ة �صغ��ي�رة� ،أو "ميكروبا�ص" �أو تاك�سي
يقومون بت�شغيله� ...إلخ.
جاء برنام����ج اخل�صخ�ص����ة امل���ص�ري ك�أحد �أهم
�أعم����دة برنامج الإ�صالح الهيكل����ي يف االقت�صاد،
فبع����د عق����د من النم����و االقت�ص����ادي عق����ب �إعالن
�سيا�سة "االنفتاح" ،بد�أ االقت�صاد امل�رصي يدخل
يف مرحلة م����ن الركود ،وت�صاعد نزيف اخل�سائر
ل�رشكات القطاع العام – اململوكة للدولة – حتى
و�ص����ل �إىل  40%م����ن الن����اجت القوم����ي املحلي،
وه����و رق����م فلكي ب����كل املقايي�����س .وم����ع بداية
ثمانينيات القرن املا�ضي حدث تراجع عن برامج
اخل�صخ�ص����ة ،وج����اء هذا الرتاج����ع نتيجة لتغلغل
الفكر املارك�سي و�سط ال�صحفيني ورجال الإعالم
و"املثقف��ي�ن" امل�رصيني ،ف�ش����اع ا�ستخدام ت�سمية

�أحمد بهاء الدين "انفتاح �سداح مداح" �أي انفتاح
بدون �ضابط وال رابط،ليعرب عما ر�آه البع�ض من
ت�ضخم "طفيلي" يف ث����روات البع�ض الآخر ،رغم
�أن م���ص�ر م�شت يف م�سرية الإ�ص��ل�اح االقت�صادي
والعودة القت�صاد ال�سوق ب�رسعة ب�سيطة تقرتب من
ال�صفر .و�أقول "العودة" لأن م�رص مل تعرف �سوى
اقت�صاد ال�سوق حتى منت�صف اخلم�سينيات ،عندما
بد�أت حكومة "الثورة" �سيا�سة الت�أميمات وتر�سيخ
�سيط����رة الدولة  -يف الواقع �سيطرة النظام  -على
الن�شاط االقت�صادي تدريجيـًا.
يف واق����ع الأم����ر� ،إن برنام����ج اخل�صخ�صة كان
ت�صحيح���� ًا جلرائم ارتكبت يف ح����ق ال�شعب وبا�سم
ال�شعب من خالل م�ص����ادرة امللكية اخلا�صة حتت
عنوان الت�أميم� ،أو حتت ا�سم مبادرات فا�شلة من
عين����ة "مبادرة الألف م�صن����ع" ،واخلطط اخلم�سية
لالقت�صاد املوجه ـ �ضم����ن التوجهات اال�شرتاكية
لل�ستيني����ات ـ بينم����ا يف التطبيق العمل����ي ،ف�إن تلك
الإجراءات نتج عنه����ا و�ضع احتكاري لر�أ�سمالية
الدولة ،حيث احتكر النظام ب�صفته مالك ًا ومدير ًا
لتلك امل�ؤ�س�س����ات الأن�شطة التجاري����ة وال�صناعية
واخلدمي����ة ،والبن����وك والت�أم��ي�ن واملق����اوالت
واخلدم����ات ال�صحية ،مما �أدى لقت����ل املناف�سة.
ويف ظ����ل االحت����كار وغي����اب املناف�س����ة ،تنعدم

الدوافع للتح�سني والتجويد والتطوير ،فانهارت
الكفاءة ،ومات الإبداع ،وتوقفت عجلة التطوير،
و�ضم����رت ب����ل اغتيل����ت روح املب����ادرة الفردية
واجلماعية.
بعد �أع����وام طويل����ة من خ����داع النف�����س والتغني
ب�إجنازات الت�صنيع "م����ن الإبرة �إىل ال�صاروخ"،
ا�ستيق����ظ النظ����ام على �شب����ح الإفال�����س وهو يدق
�أب����واب م�رص بقوة يف منت�ص����ف الثمانينيات .فقد
حتالفت عدة عوامل لف�شل القطاع العام:
•عمال����ة زائدة – بطالة مقنعة – بن�سبة ت�صل �إىل
� 10أ�ضعاف العمالة املطلوبة نتيجة لتوجهات
�سيا�سي����ة بت�شغي����ل اجلميع ب���ص�رف النظر عن
فر�ص العمل احلقيقية التي يتم خلقها.
•�إدارة فا�شل����ة من �أهل الثقة �سواء من ال�ضباط
املتقاعدي����ن �أو غريه����م م����ن بطان����ة النظام
و�أقارب امل�سئولني و�أ�صهارهم.
•ج����ودة متده����ورة وبعي����دة ع����ن املوا�صفات
العاملية �أو متطلبات امل�ستهلك – ذلك النعدام
الفكر الت�سويقي و�سيطرة فكر الإنتاج – الذي
قد ينا�سب مرحلة النق�ص احلاد يف العر�ض ـ
ب�رصف النظر عن اجلودة.
•ا�صطدام اجلودة املتدهورة ب�سلع م�ستوردة �أو
حملية من �إنتاج م�صانع القطاع اخلا�ص ذات

�أ�سهمت اخل�صخ�صة
يف تخلي�ص الدولة
من نزيف اخل�سائر
و�إنقاذ م�رص من
�إفال�س �أكيد كان
�سي�ؤدي حتما
مل�شاكل وخيمة،
كما �أدت عمليات
طرح ال�رشكات يف
البور�صة �إىل نقلة
نوعية وكمية يف
البور�صة امل�رصية.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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الإ�صالح ال�سيا�سي
البد �أن ي�سري
جنب ًا �إىل جنب مع
الإ�صالح االقت�صادي
�إن مل ي�سبقه،
للت�أكد من �أن
الإ�صالح االقت�صادي
لن يتحول "لنهب"
ثم "�إف�ساد" �سيا�سي
ثم تلويث يف الوعي
اجلمعي.
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جودة �أعلى.
•خ�سائر مرتاكمة نتيجة للف�ساد عالوة على عدم
قدرة املن�ش�أة على التحك����م يف ال�سعر يف ظل
الت�سعري بقرارات �سيادية.
•ا�ست�رشاء الف�س����اد واملح�سوبي����ة ونهب املال
العام دون حما�سبة يف ظ����ل م�سئولية النظام
عن القرار حيث تت����وه م�سئولية القائمني على
�إدارة امل�ؤ�س�سات في�سهل نهب املال العام.
•التخلف التكنولوجي.
•ثب����وت دخ����ول العامل��ي�ن وع����دم تنا�سبها مع
م�ستجدات ال�سوق ومع����دالت الت�ضخم ،جعل
تل����ك الدخ����ول هزلي����ة وال ميك����ن �أن ت�ش����كل
مقاب ًال عاد ًال للعمل اجلاد ،كما �أن انخفا�ض
الدخول ي�شجع العامل اجليد على ترك العمل
وي�صع����ب من عملية اجتذاب وتعيني املواهب
ّ
اجلديدة.
•غياب الرقابة واملحا�سبة وامل�ساءلة ،وعدم
قدرة الإدارة على ردع �أو ف�صل �أي عامل.
ورغم فداحة �آالم النزيف االقت�صادي واملجتمعي
ل�سن����وات طويل����ة ،وو�ضوح املر�����ض ،و�إدراك
الكثريين بحتمية العالج� ،إال �أن م�ساحة املحرمات
وعملية الهيكلة الذهنية نحو الي�سار التي متت على
ال�ضمري امل�رصي خالل فرتة ال�ستينيات من خالل
زيف اخلط����اب ال�سيا�سي الرومان�س����ي ،وتدلي�س
�إع��ل�ام "الإر�ش����اد القوم����ي" ،وتزيي����ف الوعي
من خ��ل�ال �أكاذيب املناهج والعملي����ة التعليمية،
جعل����ت املجتمع يف حالة من الإنكار التي جت�سدت
يف عب����ارات مث����ل "ال م�سا�����س بالقط����اع العام"
و"القط����اع العام هو عماد االقت�ص����اد الوطني"،
�إلخ .ويف نف�س الوقت ،جاءت مقاومة الإ�صالح
من كل اجله����ات ،يف �شهادة م�ؤ�سف����ة على جناح
خط����ة النظ����ام يف �إف�س����اد ال�شعب "ل�ضم����ان والء
املجتمع" من خالل رب����ط م�صالح املاليني بو�ضع
فا�س����د ي�سيطر في����ه النظام عل����ى كل �أوجه احلياة
االقت�صادي����ة واالجتماعي����ة والثقافي����ة من خالل
�إف�ساد العالقات والقوانني الطبيعية مثل:
− −الرتكي����ز على بناء امل�صان����ع والإنتاج الكمي
(ولي�����س �أن ال�س����وق واال�سته��ل�اك يق����ودان
الإنتاج و�أهمية اجلودة)
− −احلواف����ز تتنا�سب مع كم الإنتاج �أو املخزون
(ولي�س مع الأرباح �أو املبيعات)
− −الوالء هو معي����ار التعيني والرتقي (ولي�س �أن
الكف����اءة هي معي����ار الرتق����ي ،و�أن ر�ؤ�ساء
ال�رشكات يت����م تعيينهم من خ��ل�ال اجلمعيات
العمومي����ة بن����اء عل����ى حتقيق م�صال����ح حملة
الأ�سهم)
− −وظيف����ة مدى احلياة (بد ًال م����ن �رضورة العمل
حي����ث �إن ع����دم العمل ي�����ؤدي �إىل الف�صل من
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برامج اخل�صخ�صة كانت �رضورية
ومطلوبة ،ولكن نتيجة لق�صور البنية
ال�سيا�سية للمجتمع ،وغياب �آليات
الرقابة وامل�شاركة وال�شفافية واملحا�سبة
وامل�ساءلة ،حتولت عملية اخل�صخ�صة
من عملية �إ�صالحية �إىل منبع �ضخم للف�ساد
والإف�ساد ،مبا �أدى لإف�ساد املفاهيم وتلويث
الوعي امل�رصي بنتيجة خاطئة ،وهي
�أن العيب هو يف اخل�صخ�صة ،بينما �أن
العيوب الرئي�سية كانت يف ق�صور العملية
ال�سيا�سية وف�سادها مبا �أدى لهذه النتائج
ال�سلبية يف النهاية.

العمل)
− −التعيني يتم بناء على عدد اخلريجني (ولي�س ل�سد
االحتياجات الفعلية لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات)
وم����ع ا�ستئ�ص����ال ال�سيا�س����ة من ن�ش����اط املجتمع،
وغي����اب امل�ساءلة واملحا�سب����ة ،وانعدام فر�ص
ت����داول ال�سلطة �أو املناف�سة عل����ى احلكم ،يف ظل
االحتكار ال�سيا�سي حلزب واح����د ،تغلغل الف�ساد
يف كل �ش����يء وت�سل����ل للعقل اجلمع����ي امل�رصي،
فكبار املوظف��ي�ن �سيطروا على ���ش�ركات القطاع
الع����ام واعتربوه����ا مث����ل العزب له����م ولأ�رسهم
و�أ�صدقائهم وحما�سيبه����م ،فكان من الطبيعي �أن
يقاوم����وا الإ�صالح �أو اخل�صخ�صة ،وبينما ف�سدت
ثقافة العمل ل����دى املاليني م����ن املوظفني الذين
تعودوا على �أن يتقا�ضوا الرواتب دون �أن يعملوا
ـ وعادة ما يعمل����ون يف مكان �آخر� ،أو يرتبحون
من منا�صبهم بطرق خمتلفة ـ فه�ؤالء �أي�ض ًا قاوموا
اخل�صخ�ص����ة ب�شتى الطرق ،لأنهم يعلمون جيد ًا �أن
اخل�صخ�ص����ة �ستنهي الو�ضع الفا�سد الذي يتمتعون
به ـ �أو يعانون منه يف الواقع باعتبارهم �ضحايا
و�صلوا مع هذه املنظومة لقاع الدرك االجتماعي
واملعي�ش����ي ،وال�شع����ب ككل ف�س����دت مفاهيم����ه،
ف�أ�ضح����ت كل �أ���س�رة تريد �أن يج����د �أبنا�ؤها عم ًال
م�ضمون���� ًا  -يف احلكوم����ة -ب���ص�رف النظر عما

يقدمون����ه من قيم����ة م�ضافة لالقت�ص����اد ،وبدون
النظ����ر ل�س�ؤال مه����م ،عمن �سوف يتع��ي�ن عليه �أن
ي�سدد ثمن هذه العبثي����ات� ،أما الإعالم ـ ويف هذا
اجلو امل�سموم حيث ف�سدت املفاهيم وانعدم منطق
االقت�ص����اد احلقيق����ي والقيمة امل�ضاف����ة ـ فقد �أخذ
الإعالم يطنطن �ضد اخل�صخ�صة بح�سن �أو �سوء نية
�أو من باب النف����اق ال�شعبوي ،وي�صور للجماهري
�أن اخل�صخ�ص����ة �ستت�سب����ب يف ارتف����اع الأ�سع����ار
وا�ستيالء الأجانب �أو الف�سدة على "�أ�صول" م�رص،
بد ًال من �أن يتن����اول الق�ضية مبو�ضوعية ويحاول
�أن ي�ش����ارك يف و�ض����ع املعايري الالزم����ة ل�صحة
وعافية و�شفافية عملية اخل�صخ�صة املحتومة ،يف
حالة جت�سد �أعرا�ض مر�ض الإنكار املزمن.
وم����ن هنا يت�ض����ح �أن الف�س����اد الأول الذي �رضب
م���ص�ر ،كان ف�س����اد ًا يف املفاهي����م والقي����م
والتوقعات ،يف �صورة ر�شوة غري واقعية جليل،
على ح�ساب معاناة الأجي����ال القادمة ،مما جعل
ال�شع����ب يتم�سك مبنظومة فا�شل����ة ،بب�ساطة لأنه مل
يخرج م�سئول واحد عليه ويعرتف باخلط�أ والف�شل
وا�ستحال����ة تنفيذ تلك ال��ل�ا مت�ساويات على �أر�ض
الواقع ،و�رضورة ت�صحي����ح الأو�ضاع و�إ�صالح
الأمور.
ويف النهاية ،وبعد ا�ستنزاف االقت�صاد امل�رصي

ل�سنوات طويلة يف متوي����ل نزيف خ�سائر �رشكات
القط����اع العام ،من خ��ل�ال القرو�����ض وال�سحب
عل����ى املك�ش����وف وطب����ع البنكن����وت – مم����ا �أدى
ملعدالت ت�ضخ����م خيالي����ة يف الثمانينيات و�صلت
لـم����ا يقرب م����ن � 20%سنوي���� ًا ـ اكت�شف����ت القيادة
العليا �أن م�رص عل����ى �شفا الإفال�س ،و�أن الو�ضع
املختل ال ميكن �أن ي�ستم����ر ،فكان على النظام �أن
يقب����ل يف �شهور ما رف�ضه ل�سن����وات ،و�أن يخ�ضع
ل���ش�روط البنك ال����دويل و�صندوق النق����د ،اللذان
قب��ل�ا �أن يقدم����ا امل�ساعدة يف برنام����ج الإ�صالح
االقت�صادي ب�رشط �أن يك����ون هناك �إ�صالح فعلي
ب�صورة هيكلية ،مبا يف ذلك �رضورة وقف نزيف
اخل�سائر وبيع �رشكات القطاع العام ،وا�ستخدام
احل�صيل����ة يف �إع����ادة هيكل����ة ال���ش�ركات اخلا�رسة
متهي����د ًا خل�صخ�صتها هي الأخ����رى .وقبل النظام
ذلك على م�ض�����ض لعدم وجود بدائل �أخرى ،لكنه
عجز عن م�صارحة ال�شع����ب بحجم امل�أ�ساة ،فظل
ال�شع����ب ل�سنوات طويلة يف حال����ة من عدم الفهم،
كم����ا ا�ستمر العم����ل حتت نف�س الإط����ار الت�رشيعى
والقانون����ى القدمي لد�ست����ور  1971الذي يتحدث
عن القطاع العام بو�صفه ركيزة االقت�صاد ،وعن
حتال����ف قوى ال�شعب العامل ،وعن املدعي العام
اال�شرتاكي الذي يراق����ب ال�سلوكيات اال�شرتاكية

خ�رست احلكومة
الر�أي العام الذي
مل يفهم �رضورة
البيع يف ظل
الت�أكيدات ال�سابقة
"بالال م�سا�س"،
وب�أن القطاع
العام هو عماد
االقت�صاد ،لأن
القيادة ال�سيا�سية
مل تعرتف ب�شكل
�رصيح ب�أن النظام
ظل مي�شي يف اجتاه
خاطئ لعقود
طويلة ،كما �أحاطت
�شبهات الف�ساد
بالعديد من عمليات
البيع.
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الخصخصة...

م�صر

وي�ضع اخلارجني عنها حتت احلرا�سة!
وم����ن ب��ي�ن � 316رشكة قامت احلكوم����ة بعر�ضها
للخ�صخ�ص����ة يف الت�سعيني����ات ،مت خ�صخ�صة 133
�رشكة بالكامل بحلول عام  ،2003بينما خ�ضعت
� 55رشكة للخ�صخ�ص����ة اجلزئية ،بح�صيلة حوايل
 3.2مليار دوالر .وذهب حوايل  45%من ح�صيلة
اخل�صخ�ص����ة �إىل وزارة املالي����ة ،بينم����ا ا�ستخدم
 30%م����ن احل�صيل����ة يف ت�سوي����ة دي����ون �رشكات
القطاع الع����ام ،و 18%يف متويل برامج التقاعد
املبكر للأع����داد الفلكية من العمالة الزائدة ،بينما
مت ا�ستخ����دام  5%يف �إعادة هيكلة ال�رشكات .وقد
مت بي����ع ح����وايل  28%م����ن ال�رشكات م����ن خالل
ط����رح �أ�سه����م يف البور�ص����ة ،و 26%م����ن خالل
البي����ع ل�صناديق العاملني ،و 24%مت ت�صفيتها من
خ��ل�ال بيع وت�سييل الأ�ص����ول ،و 22%فقط ذهبت
مل�ستثمرين رئي�سيني.
وعل����ى اجلانب الإيجاب����ي� ،أ�سهم����ت اخل�صخ�صة
يف تخلي�����ص الدولة م����ن نزيف اخل�سائ����ر و�إنقاذ
م���ص�ر من �إفال�س �أكيد كان �سي�ؤدي حتما مل�شاكل
وخيم����ة ،كم����ا �أدت عمليات ط����رح ال�رشكات يف
البور�ص����ة �إىل نقل����ة نوعية وكمي����ة يف البور�صة
امل�رصية ،حي����ث ارتفع عدد ال�رشكات املقيدة يف
البور�صة من � 700رشكة بقيمة �سوقية حوايل 3.2
18

الإ�صالح االقت�صادي

بليون دوالر ع����ام � 1991إىل � 1100رشكة بقيمة
�سوقية حوايل  20ملي����ار دوالر يف عام ،2003
مبعدل من����و مركب ح����وايل � 3%سنوي���� ًا بالن�سبة
لعدد ال�رشكات ،وهو معدل متوا�ضع يف النهاية،
ولك����ن مقارنة بالرك����ود الذي عانت����ه البور�صة
امل�رصية ملدة  40عام���� ًا ،فهو ن�سبي ًا معدل جيد،
بينما و�صل معدل النم����و يف حجم القيمة ال�سوقية
�إىل � 16%سنوي���� ًا وهو معدل ممتاز ،ومت احتواء
ن�صف ملي����ون فر�صة عمل �ضاعت يف خالل عملية
اخل�صخ�صة من خالل التقاعد املبكر وخلق فر�ص
عم����ل يف القطاع اخلا�ص ال����ذي تنامى ن�صيبه يف
توفري فر�ص العمل والناجت القومي.
�أما عل����ى اجلانب ال�سلبي ،فق����د خ�رست احلكومة
الر�أي العام ال����ذي مل يفهم �رضورة البيع يف ظل
الت�أكيدات ال�سابقة "بالال م�سا�س" ،وب�أن القطاع
العام هو عم����اد االقت�صاد ،لأن القيادة ال�سيا�سية
مل تع��ت�رف ب�شكل �رصيح ب�أن النظام ظل مي�شي يف
اجتاه خاطئ لعق����ود طويلة .كما �أحاطت �شبهات
الف�س����اد بالعديد من عمليات البي����ع ،وخا�صة مع
ت�صاعد ال����دور ال�سيا�سي لبع�����ض رجال الأعمال
امل�ستفيدين من اخل�صخ�صة ،وتدخلهم يف �صناعة
القرار ال�سيا�سي ويف �صياغة الت�رشيعات ب�صورة
خملة حتفل بت�ضارب امل�صالح،ومن هنا �أتى تعبري

"التزاوج غري ال�رشعي بني الف�ساد واالحتكارات
االقت�صادية وال�سلطة" الذي انت�رش ا�ستخدامه ليج�سد
الغ�ضب ال�شعبي من هذه املمار�سات الفا�سدة.
غياب ال�شفافي����ة وا�ستمرار املف�سدين يف �أماكنهم
يتمتعون مبقاعد احلكم وبالرثوات اخلرافية التي
جمعوها ،دون ح�س����اب �أو عقاب �أو مراجعة �أو
حت����ى نفي وتربئة لهم من خ��ل�ال طرح التفا�صيل
ب�ص����ورة �شفاف����ة� ،أدى ذل����ك كله لل�سمع����ة ال�سيئة
لعملي����ة اخل�صخ�صة يف م�رص ،رغ����م ما �أو�ضحناه
م����ن �رضورتها كح����ل اقت�صادي ملعاجل����ة ف�ساد
خط��ي�ر يف العالقات ويف منطق احلي����اة كما �سبق
و�أ�رشن����ا ،وه����و الف�س����اد ال����ذي ���ض�رب احلياة
االقت�صادية واالجتماعية يف م�رص يف مقتل لعقود
طويلة.
والدر�س الذي نخرج به من هذه التجربة ،هو �أن
الإطار ال�سيا�سي هو الذي يحكم مدى جناح برامج
الإ�صالح االقت�ص����ادي ،لأن برام����ج اخل�صخ�صة
كم����ا �أ�رشن����ا كان����ت �رضورية ومطلوب����ة ،ولكن
نتيج����ة لق�صور البنية ال�سيا�سي����ة للمجتمع ،وغياب
�آليات الرقابة وامل�شاركة وال�شفافية واملحا�سبة
وامل�ساءلة ،حتولت عملي����ة اخل�صخ�صة من عملية
�إ�صالحية �إىل منبع �ضخ����م للف�ساد والإف�ساد ،مبا
�أدى لإف�س����اد املفاهيم وتلوي����ث الوعي امل�رصي
بنتيجة خاطئة ،وهي �أن العيب هو يف اخل�صخ�صة،
بينما �أن العيوب الرئي�سية كانت يف ق�صور العملية
ال�سيا�سية وف�ساده����ا مبا �أدى لهذه النتائج ال�سلبية
يف النهاية.
وهن����ا نتبني زيف �إحدى اخلراف����ات التي �أطلقتها
علين����ا احلكومات املتعاقبة ،وه����ي �أن الإ�صالح
االقت�صادي له الأولوية ،وهي خرافة انت�رشت يف
الت�سعينيات و�صدقها الكث��ي�رون للأ�سف ،ونعود
ه����ذه الأيام ون�سمعه����ا جمدد ًا يف �صي����غ خمتلفة.
والأمثل����ة الت����ي �سقناه����ا تو�ض����ح �أن الإ�ص��ل�اح
ال�سيا�سي البد �أن ي�سري جنب ًا �إىل جنب مع الإ�صالح
االقت�صادي �إن مل ي�سبقه ،للت�أكد من �أن الإ�صالح
االقت�صادي لن يتحول "لنهب" ثم "�إف�ساد" �سيا�سي
ث����م تلوي����ث يف الوعي اجلمعي وه����و ما حدث يف
الأمثلة ال�سابقة .لقد منى القطاع اخلا�ص ب�رسعة
وزاد ن�صيبه يف الناجت القومي من � 25%إىل 75%
يف �سنوات قليلة ،لكن هذا النمو الهائل مل يواكبه
تطوير مكافئ يف البيئة ال�سيا�سية �أو الت�رشيعية �أو
الإدارية �أو بنود و�آليات الو�صول لعقد اجتماعي
جدي����د ،ف�أ�صبحن����ا مثل �سيارة ن���ص�ر  1100منى
حمركه����ا م����ن � 900سم مكع����ب �إىل حمرك 6000
�س����م مكع����ب دون �أن يتطور "ال�شا�سي����ه" �أو نظام
القيادة والتحكم ،ب����ل �إن "ال�شا�سيه" قد ا�ست�رشى
في����ه ال�صد�أ ،فمالت ال�سي����ارة امل�سكينة �إىل الأمام
وكادت �أن تتهاوى بنا جميع ًا.
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