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الخصخصة...

م�صر

من اأ�شنع اخلطايا الت����ي اقرتفناها يف م�رص، هو 
اأ�شلوب اخل�شخ�شة الذي اأعط����ى القت�شاد ال�شوق 
ا و�شمعة كريهة و�شط ال�شعب امل�رصي،  ا�شًما بغي�شً
مب����ا يحتاج الأع����وام طويلة لت�شحيح����ه. من يقراأ 
ال�شحف امل�رصية يلم�����س يف كل �شطر كًما �شخًما 
من الريبة جتاه اقت�شاد ال�شوق، وكراهية ومقًتا 
�شديًدا للعمل احلر ورجال����ه، "رجال االأعمال". 
م����ن يقراأ ال�شحف امل�رصية الب����د واأن يت�شور اأن 
�شكان املحرو�شة هم �شعب من املوظفني، يوؤمنون 
ب�رصورة امتالك الدولة لو�شائ����ل االإنتاج، واأنه 
عليه����ا ت�شغيل قوة العمل باأكملها يف القطاع العام 
اأو احلكومي. من يطالع الربامج التليفزيونية البد 
واأن يظن اأن �شعب م�رص باأكمله يعتنق اال�شرتاكية 
وال يوؤم����ن بالعمل احلر اأو املب����ادرات الفردية. 
م����ن يتابع الف�شائح املتتالية البد واأن يظن اأن من 
يت�ش����دون للعمل احلر يف م�رص ه����م طغمة فا�شدة 
مف�شدة ال هم لها �ش����وى اختال�س قرو�س البنوك 

اأو "ت�شقيع" االأرا�شي.
ال يوج����د اأبع����د م����ن ذلك ع����ن احلقيق����ة. رغم اأن 
م�رص بها اأكرث م����ن 6 ماليني موظف يعملون لدى 
احلكوم����ة، اإال اأن ن�شب����ة غ����ر ب�شيطة م����ن هوؤالء 
ميتهن����ون مهنًا اأخ����رى موازي����ة، ي�شتكملون بها 
دخوله����م الهزيل����ة. مالي����ني امل�رصي����ني يعملون 

بقلم: وائل نوارة

نائب رئي�س 
حزب الغد

منوذج اخل�صخ�صة امل�صري:

اإ�صالح اقت�صادي اأم اإف�صاد �صيا�صي؟
يف االقت�ش����اد غ����ر الر�شم����ي، وه����و بطبعه غر 
حكوم����ي، اقت�شاد حر. مالي����ني اآخرون يعملون 
يف القطاع اخلا�����س � غر احلكومي، عالوة على 
4 مليون م�رصي يعي�شون باخلارج، خارج م�رص 
وخارج املنظومة احلكومية بكل اأبعادها. وبينما 
يبحث الكثر من امل�رصي����ني عن االأمان يف تراب 
"امل����ري"، اإال اأن هوؤالء وغرهم اأي�شًا يحلمون 
ب����اأن يفتح الل����ه عليهم اأب����واب ال����رزق من خالل 
"م�رصوع" خا�س �شغر، حمل اأدوات كهربائية 
اأو مكتب����ة �شغ����رة، اأو "ميكروبا�س" اأو تاك�شي 

يقومون بت�شغيله... اإلخ.
جاء برنام����ج اخل�شخ�ش����ة امل�����رصي كاأحد اأهم 
اأعم����دة برنامج االإ�شالح الهيكل����ي يف االقت�شاد، 
فبع����د عق����د من النم����و االقت�ش����ادي عق����ب اإعالن 
�شيا�شة "االنفتاح"، بداأ االقت�شاد امل�رصي يدخل 
يف مرحلة م����ن الركود، وت�شاعد نزيف اخل�شائر 
ل�رصكات القطاع العام – اململوكة للدولة – حتى 
و�ش����ل اإىل %40 م����ن الن����اجت القوم����ي املحلي، 
وه����و رق����م فلكي ب����كل املقايي�����س. وم����ع بداية 
ثمانينيات القرن املا�شي حدث تراجع عن برامج 
اخل�شخ�ش����ة، وج����اء هذا الرتاج����ع نتيجة لتغلغل 
الفكر املارك�شي و�شط ال�شحفيني ورجال االإعالم 
و"املثقف����ني" امل�رصيني، ف�ش����اع ا�شتخدام ت�شمية 
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اأحمد بهاء الدين "انفتاح �شداح مداح" اأي انفتاح 
بدون �شابط وال رابط،ليعرب عما راآه البع�س من 
ت�شخم "طفيلي" يف ث����روات البع�س االآخر، رغم 
اأن م�����رص م�شت يف م�شرة االإ�ش����الح االقت�شادي 
والعودة القت�شاد ال�شوق ب�رصعة ب�شيطة تقرتب من 
ال�شفر. واأقول "العودة" الأن م�رص مل تعرف �شوى 
اقت�شاد ال�شوق حتى منت�شف اخلم�شينيات، عندما 
بداأت حكومة "الثورة" �شيا�شة التاأميمات وتر�شيخ 
�شيط����رة الدولة - يف الواقع �شيطرة النظام - على 

الن�شاط االقت�شادي تدريجي�ًا.
يف واق����ع االأم����ر، اإن برنام����ج اخل�شخ�شة كان 
ت�شحيح����ًا جلرائم ارتكبت يف ح����ق ال�شعب وبا�شم 
ال�شعب من خالل م�ش����ادرة امللكية اخلا�شة حتت 
عنوان التاأميم، اأو حتت ا�شم مبادرات فا�شلة من 
عين����ة "مبادرة االألف م�شن����ع"، واخلطط اخلم�شية 
لالقت�شاد املوجه � �شم����ن التوجهات اال�شرتاكية 
لل�شتيني����ات � بينم����ا يف التطبيق العمل����ي، فاإن تلك 
االإجراءات نتج عنه����ا و�شع احتكاري لراأ�شمالية 
الدولة، حيث احتكر النظام ب�شفته مالكًا ومديرًا 
لتلك املوؤ�ش�ش����ات االأن�شطة التجاري����ة وال�شناعية 
واخلدمي����ة، والبن����وك والتاأم����ني واملق����اوالت 
واخلدم����ات ال�شحية، مما اأدى لقت����ل املناف�شة. 
ويف ظ����ل االحت����كار وغي����اب املناف�ش����ة، تنعدم 

للتح�شني والتجويد والتطوير، فانهارت  الدوافع 
الكفاءة، ومات االإبداع، وتوقفت عجلة التطوير، 
و�شم����رت ب����ل اغتيل����ت روح املب����ادرة  الفردية 

واجلماعية.
بعد اأع����وام طويل����ة من خ����داع النف�����س والتغني 
باإجنازات الت�شنيع "م����ن االإبرة اإىل ال�شاروخ"، 
ا�شتيق����ظ النظ����ام على �شب����ح االإفال�����س وهو يدق 
اأب����واب م�رص بقوة يف منت�ش����ف الثمانينيات. فقد 

حتالفت عدة عوامل لف�شل القطاع العام:
بن�شبة ت�شل اإىل  • عمال����ة زائدة – بطالة مقنعة – 	
10 اأ�شعاف العمالة املطلوبة نتيجة لتوجهات 
�شيا�شي����ة بت�شغي����ل اجلميع ب�����رصف النظر عن 

فر�س العمل احلقيقية التي يتم خلقها.
•اإدارة فا�شل����ة من اأهل الثقة �شواء من ال�شباط  	
املتقاعدي����ن اأو غره����م م����ن بطان����ة النظام 

واأقارب امل�شئولني واأ�شهارهم.
•ج����ودة متده����ورة وبعي����دة ع����ن املوا�شفات  	
العاملية اأو متطلبات امل�شتهلك – ذلك النعدام 
الفكر الت�شويقي و�شيطرة فكر االإنتاج – الذي 
قد ينا�شب مرحلة النق�س احلاد يف العر�س � 

ب�رصف النظر عن اجلودة.
•ا�شطدام اجلودة املتدهورة ب�شلع م�شتوردة اأو  	
حملية من اإنتاج م�شانع القطاع اخلا�س ذات 

اأ�صهمت اخل�صخ�صة 
يف تخلي�س الدولة 
من نزيف اخل�صائر 

واإنقاذ م�رص من 
اإفال�س اأكيد كان 
�صيوؤدي حتما 

مل�صاكل وخيمة، 
كما اأدت عمليات 

طرح ال�رصكات يف 
البور�صة اإىل نقلة 
نوعية وكمية يف 

البور�صة امل�رصية.
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الخصخصة...

م�صر
جودة اأعلى.

•خ�شائر مرتاكمة نتيجة للف�شاد عالوة على عدم  	
قدرة املن�شاأة على التحك����م يف ال�شعر يف ظل 

الت�شعر بقرارات �شيادية.
•ا�شت�رصاء الف�ش����اد واملح�شوبي����ة ونهب املال  	
العام دون حما�شبة يف ظ����ل م�شئولية النظام 
عن القرار حيث تت����وه م�شئولية القائمني على 

اإدارة املوؤ�ش�شات في�شهل نهب املال العام.
•التخلف التكنولوجي. 	

•ثب����وت دخ����ول العامل����ني وع����دم تنا�شبها مع  	
م�شتجدات ال�شوق ومع����دالت الت�شخم، جعل 
تل����ك الدخ����ول هزلي����ة وال ميك����ن اأن ت�ش����كل 
مقاباًل عاداًل للعمل اجلاد، كما اأن انخفا�س 
الدخول ي�شجع العامل اجليد على ترك العمل 
ع����ب من عملية اجتذاب وتعيني املواهب  وي�شّ

اجلديدة.
•غياب الرقابة واملحا�شبة وامل�شاءلة، وعدم  	

قدرة االإدارة على ردع اأو ف�شل اأي عامل.
ورغم فداحة اآالم النزيف االقت�شادي واملجتمعي 
ل�شن����وات طويل����ة، وو�شوح املر�����س، واإدراك 
الكثرين بحتمية العالج، اإال اأن م�شاحة املحرمات 
وعملية الهيكلة الذهنية نحو الي�شار التي متت على 
ال�شمر امل�رصي خالل فرتة ال�شتينيات من خالل 
زيف اخلط����اب ال�شيا�شي الرومان�ش����ي، وتدلي�س 
اإع����الم "االإر�ش����اد القوم����ي"، وتزيي����ف الوعي 
من خ����الل اأكاذيب املناهج والعملي����ة التعليمية، 
جعل����ت املجتمع يف حالة من االإنكار التي جت�شدت 
يف عب����ارات مث����ل "ال م�شا�����س بالقط����اع العام" 
و"القط����اع العام هو عماد االقت�ش����اد الوطني"، 
اإلخ. ويف نف�س الوقت، جاءت مقاومة االإ�شالح 
من كل اجله����ات، يف �شهادة موؤ�شف����ة على جناح 
خط����ة النظ����ام يف اإف�ش����اد ال�شعب "ل�شم����ان والء 
املجتمع" من خالل رب����ط م�شالح املاليني بو�شع 
فا�ش����د ي�شيطر في����ه النظام عل����ى كل اأوجه احلياة 
االقت�شادي����ة واالجتماعي����ة والثقافي����ة من خالل 

اإف�شاد العالقات والقوانني الطبيعية مثل: 
الرتكي����ز على بناء امل�شان����ع واالإنتاج الكمي  −•
)ولي�����س اأن ال�ش����وق واال�شته����الك يق����ودان 

االإنتاج واأهمية اجلودة(
احلواف����ز تتنا�شب مع كم االإنتاج اأو املخزون  −•

)ولي�س مع االأرباح اأو املبيعات(
الوالء هو معي����ار التعيني والرتقي )ولي�س اأن  −•
الكف����اءة هي معي����ار الرتق����ي، واأن روؤ�شاء 
ال�رصكات يت����م تعيينهم من خ����الل اجلمعيات 
العمومي����ة بن����اء عل����ى حتقيق م�شال����ح حملة 

االأ�شهم( 
وظيف����ة مدى احلياة )بداًل م����ن �رصورة العمل  −•
حي����ث اإن ع����دم العمل ي����وؤدي اإىل الف�شل من 

العمل(
التعيني يتم بناء على عدد اخلريجني )ولي�س ل�شد  −•
االحتياجات الفعلية لل�رصكات واملوؤ�ش�شات( 

وم����ع ا�شتئ�ش����ال ال�شيا�ش����ة من ن�ش����اط املجتمع، 
وغي����اب امل�شاءلة واملحا�شب����ة، وانعدام فر�س 
ت����داول ال�شلطة اأو املناف�شة عل����ى احلكم، يف ظل 
االحتكار ال�شيا�شي حلزب واح����د، تغلغل الف�شاد 
يف كل �ش����يء وت�شل����ل للعقل اجلمع����ي امل�رصي، 
فكبار املوظف����ني �شيطروا على �����رصكات القطاع 
الع����ام واعتربوه����ا مث����ل العزب له����م والأ�رصهم 
واأ�شدقائهم وحما�شيبه����م، فكان من الطبيعي اأن 
يقاوم����وا االإ�شالح اأو اخل�شخ�شة، وبينما ف�شدت 
ثقافة العمل ل����دى املاليني م����ن املوظفني الذين 
تعودوا على اأن يتقا�شوا الرواتب دون اأن يعملوا 
� وعادة ما يعمل����ون يف مكان اآخر، اأو يرتبحون 
من منا�شبهم بطرق خمتلفة � فهوؤالء اأي�شًا قاوموا 
اخل�شخ�ش����ة ب�شتى الطرق، الأنهم يعلمون جيدًا اأن 
اخل�شخ�ش����ة �شتنهي الو�شع الفا�شد الذي يتمتعون 
به � اأو يعانون منه يف الواقع باعتبارهم �شحايا 
و�شلوا مع هذه املنظومة لقاع الدرك االجتماعي 
واملعي�ش����ي، وال�شع����ب ككل ف�ش����دت مفاهيم����ه، 
فاأ�شح����ت كل اأ�����رصة تريد اأن يج����د اأبناوؤها عماًل 
م�شمون����ًا  - يف احلكوم����ة- ب�����رصف النظر عما 

الإ�صالح ال�صيا�صي 
لبد اأن ي�صري 

جنبًا اإىل جنب مع 
الإ�صالح القت�صادي 

اإن مل ي�صبقه، 
للتاأكد من اأن 

الإ�صالح القت�صادي 
لن يتحول "لنهب" 
ثم "اإف�صاد" �صيا�صي 
ثم تلويث يف الوعي 

اجلمعي.

برامج اخل�صخ�صة كانت �رصورية 
ومطلوبة، ولكن نتيجة لق�صور البنية 
ال�صيا�صية للمجتمع، وغياب اآليات 

الرقابة وامل�صاركة وال�صفافية واملحا�صبة 
وامل�صاءلة، حتولت عملية اخل�صخ�صة 

من عملية اإ�صالحية اإىل منبع �صخم للف�صاد 
والإف�صاد، مبا اأدى لإف�صاد املفاهيم وتلويث 

الوعي امل�رصي بنتيجة خاطئة، وهي 
اأن العيب هو يف اخل�صخ�صة، بينما اأن 

العيوب الرئي�صية كانت يف ق�صور العملية 
ال�صيا�صية وف�صادها مبا اأدى لهذه النتائج 

ال�صلبية يف النهاية.
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خ�رصت احلكومة 
الراأي العام الذي 
مل يفهم �رصورة 

البيع يف ظل 
التاأكيدات ال�صابقة 

"بالال م�صا�س"، 
وباأن القطاع 

العام هو عماد 
القت�صاد، لأن 

القيادة ال�صيا�صية 
مل تعرتف ب�صكل 

�رصيح باأن النظام 
ظل مي�صي يف اجتاه 

خاطئ لعقود 
طويلة، كما اأحاطت 

�صبهات الف�صاد 
بالعديد من عمليات 

البيع.

يقدمون����ه من قيم����ة م�شافة لالقت�ش����اد، وبدون 
النظ����ر ل�شوؤال  مه����م، عمن �شوف يتع����ني عليه اأن 
ي�شدد ثمن هذه العبثي����ات، اأما االإعالم � ويف هذا 
اجلو امل�شموم حيث ف�شدت املفاهيم وانعدم منطق 
االقت�ش����اد احلقيق����ي والقيمة امل�شاف����ة � فقد اأخذ 
االإعالم يطنطن �شد اخل�شخ�شة بح�شن اأو �شوء نية 
اأو من باب النف����اق ال�شعبوي، وي�شور للجماهر 
اأن اخل�شخ�ش����ة �شتت�شب����ب يف ارتف����اع االأ�شع����ار 
وا�شتيالء االأجانب اأو الف�شدة على "اأ�شول" م�رص، 
بداًل من اأن يتن����اول الق�شية مبو�شوعية ويحاول 
اأن ي�ش����ارك يف و�ش����ع املعاير الالزم����ة ل�شحة 
وعافية و�شفافية عملية اخل�شخ�شة املحتومة، يف 

حالة جت�شد اأعرا�س مر�س االإنكار املزمن. 
وم����ن هنا يت�ش����ح اأن الف�ش����اد االأول الذي �رصب 
والقي����م  املفاهي����م  يف  ف�ش����ادًا  كان  م�����رص، 
والتوقعات، يف �شورة ر�شوة غر واقعية جليل، 
على ح�شاب معاناة االأجي����ال القادمة، مما جعل 
ال�شع����ب يتم�شك مبنظومة فا�شل����ة، بب�شاطة الأنه مل 
يخرج م�شئول واحد عليه ويعرتف باخلطاأ والف�شل 
وا�شتحال����ة تنفيذ تلك ال����ال مت�شاويات على اأر�س 
الواقع، و�رصورة ت�شحي����ح االأو�شاع واإ�شالح 

االأمور.
ويف النهاية، وبعد ا�شتنزاف االقت�شاد امل�رصي 

ل�شنوات طويلة يف متوي����ل نزيف خ�شائر �رصكات 
القط����اع العام، من خ����الل القرو�����س وال�شحب 
عل����ى املك�ش����وف وطب����ع البنكن����وت – مم����ا اأدى 
ملعدالت ت�شخ����م خيالي����ة يف الثمانينيات و�شلت 
ل�م����ا يقرب م����ن %20 �شنوي����ًا � اكت�شف����ت القيادة 
العليا اأن م�رص عل����ى �شفا االإفال�س، واأن الو�شع 
املختل ال ميكن اأن ي�شتم����ر، فكان على النظام اأن 
يقب����ل يف �شهور ما رف�شه ل�شن����وات، واأن يخ�شع 
ل�����رصوط البنك ال����دويل و�شندوق النق����د، اللذان 
قب����ال اأن يقدم����ا امل�شاعدة يف برنام����ج االإ�شالح 
االقت�شادي ب�رصط اأن يك����ون هناك اإ�شالح فعلي 
ب�شورة هيكلية، مبا يف ذلك �رصورة وقف نزيف 
اخل�شائر وبيع �رصكات القطاع العام، وا�شتخدام 
احل�شيل����ة يف اإع����ادة هيكل����ة ال�����رصكات اخلا�رصة 
متهي����دًا خل�شخ�شتها هي االأخ����رى. وقبل النظام 
ذلك على م�ش�����س لعدم وجود بدائل اأخرى، لكنه 
عجز عن م�شارحة ال�شع����ب بحجم املاأ�شاة، فظل 
ال�شع����ب ل�شنوات طويلة يف حال����ة من عدم الفهم، 
كم����ا ا�شتمر العم����ل حتت نف�س االإط����ار الت�رصيعى 
والقانون����ى القدمي لد�شت����ور 1971 الذي يتحدث 
عن القطاع العام بو�شفه ركيزة االقت�شاد، وعن 
حتال����ف قوى ال�شعب العامل، وعن املدعي العام 
اال�شرتاكي الذي يراق����ب ال�شلوكيات اال�شرتاكية 
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الخصخصة...

م�صر

وي�شع اخلارجني عنها حتت احلرا�شة!
وم����ن ب����ني 316 �رصكة قامت احلكوم����ة بعر�شها 
للخ�شخ�ش����ة يف الت�شعيني����ات، مت خ�شخ�شة 133 
�رصكة بالكامل بحلول عام 2003، بينما خ�شعت 
55 �رصكة للخ�شخ�ش����ة اجلزئية، بح�شيلة حوايل 
3.2 مليار دوالر. وذهب حوايل %45 من ح�شيلة 
اخل�شخ�ش����ة اإىل وزارة املالي����ة، بينم����ا ا�شتخدم 
%30 م����ن احل�شيل����ة يف ت�شوي����ة دي����ون �رصكات 
القطاع الع����ام، و%18 يف متويل برامج التقاعد 
املبكر لالأع����داد الفلكية من العمالة الزائدة، بينما 
مت ا�شتخ����دام %5 يف اإعادة هيكلة ال�رصكات. وقد 
مت بي����ع ح����وايل %28 م����ن ال�رصكات م����ن خالل 
ط����رح اأ�شه����م يف البور�ش����ة، و%26 م����ن خالل 
البي����ع ل�شناديق العاملني، و%24 مت ت�شفيتها من 
خ����الل بيع وت�شييل االأ�ش����ول، و%22 فقط ذهبت 

مل�شتثمرين رئي�شيني.
وعل����ى اجلانب االإيجاب����ي، اأ�شهم����ت اخل�شخ�شة 
يف تخلي�����س الدولة م����ن نزيف اخل�شائ����ر واإنقاذ 
م�����رص من اإفال�س اأكيد كان �شيوؤدي حتما مل�شاكل 
وخيم����ة، كم����ا اأدت عمليات ط����رح ال�رصكات يف 
البور�ش����ة اإىل نقل����ة نوعية وكمي����ة يف البور�شة 
امل�رصية، حي����ث ارتفع عدد ال�رصكات املقيدة يف 
البور�شة من 700 �رصكة بقيمة �شوقية حوايل 3.2 

بليون دوالر ع����ام 1991 اإىل 1100 �رصكة بقيمة 
�شوقية حوايل 20 ملي����ار دوالر يف عام 2003، 
مبعدل من����و مركب ح����وايل %3 �شنوي����ًا بالن�شبة 
لعدد ال�رصكات، وهو معدل متوا�شع يف النهاية، 
ولك����ن مقارنة بالرك����ود الذي عانت����ه البور�شة 
امل�رصية ملدة 40 عام����ًا، فهو ن�شبيًا معدل جيد، 
بينما و�شل معدل النم����و يف حجم القيمة ال�شوقية 
اإىل %16 �شنوي����ًا وهو معدل ممتاز، ومت احتواء 
ن�شف ملي����ون فر�شة عمل �شاعت يف خالل عملية 
اخل�شخ�شة من خالل التقاعد املبكر وخلق فر�س 
عم����ل يف القطاع اخلا�س ال����ذي تنامى ن�شيبه يف 

توفر فر�س العمل والناجت القومي.
اأما عل����ى اجلانب ال�شلبي، فق����د خ�رصت احلكومة 
الراأي العام ال����ذي مل يفهم �رصورة البيع يف ظل 
التاأكيدات ال�شابقة "بالال م�شا�س"، وباأن القطاع 
العام هو عم����اد االقت�شاد، الأن القيادة ال�شيا�شية 
مل تع����رتف ب�شكل �رصيح باأن النظام ظل مي�شي يف 
اجتاه خاطئ لعق����ود طويلة. كما اأحاطت �شبهات 
الف�ش����اد بالعديد من عمليات البي����ع، وخا�شة مع 
ت�شاعد ال����دور ال�شيا�شي لبع�����س رجال االأعمال 
امل�شتفيدين من اخل�شخ�شة، وتدخلهم يف �شناعة 
القرار ال�شيا�شي ويف �شياغة الت�رصيعات ب�شورة 
خملة حتفل بت�شارب امل�شالح،ومن هنا اأتى تعبر 
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"التزاوج غر ال�رصعي بني الف�شاد واالحتكارات 
االقت�شادية وال�شلطة" الذي انت�رص ا�شتخدامه ليج�شد 

الغ�شب ال�شعبي من هذه املمار�شات الفا�شدة.
غياب ال�شفافي����ة وا�شتمرار املف�شدين يف اأماكنهم 
يتمتعون مبقاعد احلكم وبالرثوات اخلرافية التي 
جمعوها، دون ح�ش����اب اأو عقاب اأو مراجعة اأو 
حت����ى نفي وتربئة لهم من خ����الل طرح التفا�شيل 
ب�ش����ورة �شفاف����ة، اأدى ذل����ك كله لل�شمع����ة ال�شيئة 
لعملي����ة اخل�شخ�شة يف م�رص، رغ����م ما اأو�شحناه 
م����ن �رصورتها كح����ل اقت�شادي ملعاجل����ة ف�شاد 
خط����ر يف العالقات ويف منطق احلي����اة كما �شبق 
واأ�رصن����ا، وه����و الف�ش����اد ال����ذي �����رصب احلياة 
االقت�شادية واالجتماعية يف م�رص يف مقتل لعقود 

طويلة.
والدر�س الذي نخرج به من هذه التجربة، هو اأن 
االإطار ال�شيا�شي هو الذي يحكم مدى جناح برامج 
االإ�شالح االقت�ش����ادي، الأن برام����ج اخل�شخ�شة 
كم����ا اأ�رصن����ا كان����ت �رصورية ومطلوب����ة، ولكن 
نتيج����ة لق�شور البنية ال�شيا�شي����ة للمجتمع، وغياب 
اآليات الرقابة وامل�شاركة وال�شفافية واملحا�شبة 
وامل�شاءلة، حتولت عملي����ة اخل�شخ�شة من عملية 
اإ�شالحية اإىل منبع �شخ����م للف�شاد واالإف�شاد، مبا 
اأدى الإف�ش����اد املفاهيم وتلوي����ث الوعي امل�رصي 
بنتيجة خاطئة، وهي اأن العيب هو يف اخل�شخ�شة، 
بينما اأن العيوب الرئي�شية كانت يف ق�شور العملية 
ال�شيا�شية وف�شاده����ا مبا اأدى لهذه النتائج ال�شلبية 

يف النهاية.
وهن����ا نتبني زيف اإحدى اخلراف����ات التي اأطلقتها 
علين����ا احلكومات املتعاقبة، وه����ي اأن االإ�شالح 
االقت�شادي له االأولوية، وهي خرافة انت�رصت يف 
الت�شعينيات و�شدقها الكث����رون لالأ�شف، ونعود 
ه����ذه االأيام ون�شمعه����ا جمددًا يف �شي����غ خمتلفة. 
واالأمثل����ة الت����ي �شقناه����ا تو�ش����ح اأن االإ�ش����الح 
ال�شيا�شي البد اأن ي�شر جنبًا اإىل جنب مع االإ�شالح 
االقت�شادي اإن مل ي�شبقه، للتاأكد من اأن االإ�شالح 
االقت�شادي لن يتحول "لنهب" ثم "اإف�شاد" �شيا�شي 
ث����م تلوي����ث يف الوعي اجلمعي وه����و ما حدث يف 
االأمثلة ال�شابقة. لقد منى القطاع اخلا�س ب�رصعة 
وزاد ن�شيبه يف الناجت القومي من %25 اإىل 75% 
يف �شنوات قليلة، لكن هذا النمو الهائل مل يواكبه 
تطوير مكافئ يف البيئة ال�شيا�شية اأو الت�رصيعية اأو 
االإدارية اأو بنود واآليات الو�شول لعقد اجتماعي 
جدي����د، فاأ�شبحن����ا مثل �شيارة ن�����رص 1100 منى 
حمركه����ا م����ن 900 �شم مكع����ب اإىل حمرك 6000 
�ش����م مكع����ب دون اأن يتطور "ال�شا�شي����ه" اأو نظام 
القيادة والتحكم، ب����ل اإن "ال�شا�شيه" قد ا�شت�رصى 
في����ه ال�شداأ، فمالت ال�شي����ارة امل�شكينة اإىل االأمام 

وكادت اأن تتهاوى بنا جميعًا.


