
االإ�صالح االقت�صادي 58

الخصخصة...

النا�س،  بني  �سمعتها  �ساءت  كلمة  هناك  لي�ست 
كما حدث مع كلمة "اخل�سخ�سة" يف م�رص، اإىل 
الدرجة التي اأ�سبحت معها هذه الكلمة، مرادًفا 
العامة  الأ�سول  ونهب  وال�رصقة،  للف�ساد 

لقت�ساد البلد.
تدور  التي  الأجواء  بني  املرء،  يقارن  وحني 
القاهرة،  يف  اإجماًل  اخل�سخ�سة  عملية  فيها 
ذاتها  العملية  فيها  تدور  التي  الأجواء  وبني 
اأبًدا هناك  يف لندن ـ على �سبيل املثال ـ ل يقع 
على �سوء الظن املرتبط بها هنا، لدى قطاعات 

عري�سة من الراأي العام.
يف  بها  املتخ�س�سون  امل�سئولون  يزال  ول 
اأو حتى عن مرحلة  عنها،  تكلموا  كلما  م�رص، 
وكاأنهم  عباراتهم،  حت�س�سوا  مراحلها،  من 
ول  اخلجل..  اإىل  يدعو  �سيء  عن  يتحدثون 
يقدم  اأغلبه،  يف  امل�رصي،  املواطن  يزال 
من  اأحًدا  �سمع  اإذا  عداه،  من  كل  على  التهام 
املعنيني بها، يخو�س فيها، من خالل و�سائل 

الإعالم.
واأظن، وبع�س الظن لي�س اإثًما، اأن هذا الطق�س 
غري ال�سحي، قد اأحاط بعملية اخل�سخ�سة على 
ين�سـاأ هكذا من  اأ�سباب، واأنه مل  لعدة  بع�سها، 

فراغ.
الفل�سفة  غياب  هو  اإمنا  الأ�سباب،  هذه  اأول 
العملية  اأن حتكم  التي من املفرت�ض  الوا�سحة 
مطلع  يف  بداأت  منذ  املختلفة،  مبراحلها 
الت�سعينيات من القرن املا�سي.. وحني ي�سار 
اإىل غياب فل�سفة وا�سحة عنها، فالق�سد هنا، اأن 
مثل هذه الفل�سفة غائبة عن النا�ض يف قواعدهم 
هذا  من  فل�سفة  فاإن  اآخر  ومبعنى  العري�سة.. 
النوع، ميكن جًدا اأن تكون موجودة ووا�سحة، 
منذ  القاهرة،  يف  املتعاقبة  احلكومات  لدى 
حكومة عاطف �سدقي عام 1995، اإىل الآن، 
بل هي من املوؤكد، كفل�سفة، موجودة على �سبيل 
احلجم،  بهذا  عملية  لأن  اإل  ل�سيء،  ل  اليقني، 
تتم  اأن  بوزن م�رص، ل ميكن  بلد  م�ستوى  على 
هكذا، ع�سوائًيا، ودون وجود الروؤية يف حد 
ذاتها، ول حتى و�سوحها، واإمنا الأهم حًقا، 
اأن تكون روؤية كهذه وا�سلة اإىل النا�ض، واأن 
يكون و�سوحها ممتًدا اإليهم، لأنهم هم الأ�سل 
دعم  وبدون  اإجناحها،  ويف  م�ساندتها،  يف 
اأن  ي�ستحيل  للخ�سخ�سة،  اجلماهري يف عمومها 

تتم، على نحو ما يجب اأن تتم عليه.
ورمبا يكون منا�سًبا هنا، اأن اأ�سري اإىل �سيء 

منذ متى تولدت "عقدة" من اخل�صخ�صة يف م�صر؟
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حمزن، وغري مفهوم، وهو �أن حكومة عاطف 
عبيد ـ على �سبيل �ملثال ـ �لتي حكمت من عام 
باملرة،  تكن حري�سة  2004، مل  �إىل   1999
على �إي�سال �لروؤية �إىل �لنا�س، ف�ساًل بالطبع 
فاإنني  هذ�،  �أقول  وحني  و�سوحها،  عن 
�أ�ستند �إىل رو�ية �سمعتها بنف�سي، من حممود 
�مل�رصية  �لبنوك  �حتاد  رئي�س  ـ  �لعزيز  عبد 
و�لبنك  �لأهلي،  �لبنك  ورئي�س  و�لعربية، 
�لتجاري �لدويل �ل�سابق ـ ويف رو�يته يقول 
�إنه كان قد فكر ذ�ت يوم، حني كان يف هذه 
تكون  �قت�سادي  مركز  �إن�ساء  يف  �ملو�قع، 
توعية  �لوحيدة،  ورمبا  �لأ�سا�سية،  مهمته 
وطبيعتها،  �خل�سخ�سة،  بفل�سفة  �مل�رصيني 
من  عدد  مع  بالفعل،  �أن�ساأه  وقد  و�أهد�فها، 
�لقت�ساديني و�ملهتمني بالأمر، �إل �أن �ملركز 
�سادف مقاومة قوية من عاطف عبيد، وكان 
رئي�ًسا للوز�رة وقتها، ومل يتوقف �لأمر عند 
حدود �ملقاومة وحدها، ولكنه جتاوزه �إىل 

�إغالق �ملركز �أ�ساًل. 
لبد  موجود،  حي  و�ساحبها  كهذه،  و�قعة 
ور�ء  من  �لهدف  حول  كبرًي�  �سوؤ�ًل  تثري  �أن 
�لتعمية على م�سرية �خل�سخ�سة من جانب رئي�س 
�خل�سخ�سة،  برنامج  بتطبيق  خمت�سة  حكومة 
خا�سة �إذ� �أدت تلك �لتعمية �ملق�سودة كما هو 
�إىل  �ل�سابق ذكره،  �ملركز   و�قعة  و��سح من 
عو�قب فادحة، لي�س �أولها �سوء �سمعة �لعملية 
يف �أذهان �ملاليني من �ملو�طنني، ول �آخرها 
غياب �لر�أي �لعام عن دعم عملية، لن يكتب �لله 

لها جناًحا بغري هذ� �لدعم. 
�لأجو�ء  �ختالف  يف  �لثاين،  �ل�سبب  و�أما 
�ملحيطة باخل�سخ�سة عندنا، عنها عند غرينا، 
مت  ما  حول  �ملطلوبة  �ل�سفافية  غياب  فهو 
�إجنازه منها، وما �سوف يتم، مبعنى �أنه ل �أحد 
ليقول  �لنا�س،  بها قد خرج على  من �ملعنيني 
�إن ما مت خ�سخ�سته هو �ل�سيء  لهم بو�سوح، 
و�إن  كذ�،  هو  عائده  و�إن  حتديًد�،  �لفالين 
"كذ�" هذ�، قد مت �إنفاقه يف �ملجال �لفالين من 
من  متبق  هو  ما  و�إن  �جلماهريية،  �خلدمات 
�لزمني  مد�ه  و�إن  ا،  �أي�سً هو"كذ�"  �مل�سرية، 
�سوف يكون على هذه �ل�سورة، و�إن عائد ما 
�إىل   كذ�...  حدود  يف  يكون  �سوف  قادم  هو 
باأن  ويقتنع،  مو�طن  �أي  يفهم  بحيث  �آخره، 
"هز�ر"  "جد" فعاًل، و�أنه لي�س فيه  �ملو�سوع 
�ملو�سوع  حمور  هو  ـ  �ملو�طن  �أي  ـ  و�أنه 
كله.مرة و�حدة، �أح�س فيها كثريون، بالأثر 
�رصعت  حني  حياتهم،  يف  للخ�سخ�سة  �ملبا�رص 
�حلكومة يف �إقامة كوبري عند مدخل �لقاهرة 
�ل�سمايل، على م�سارف مدينة قليوب.. فهناك 

بخط  �إ�شارة  عليها  معلقة  كبرية  الفتة  كانت 
يتم  �شوف  �لذي  �لزمني  �ملدى  �إىل  عري�ض 
على  هناك  وكان  خالله،  �مل�رشوع  �إجناز 
باأن  يقول  بيان  وهو  �أهم،  هو  ما  �لالفتة 
تكلفة بناء هذ� �جل�رش، �إمنا هي من عائد عملية 

�خل�شخ�شة.
بخالف ذلك، فاإن �لغالبية من �لنا�ض ال تعرف 

�أول �ملو�شوع، من  �آخره.
عام  تقدير  يف  ـ  و�الأخري  �لثالث  �ل�شبب  و�أما 
ا حكومة  ـ فهو عدم قدرة �حلكومة، خ�شو�شً
�أحمد نظيف، �لتي جاءت �إىل �حلكم  �لدكتور 
عام 2004، على ت�شويق �لفكرة �إعالمًيا، لدى 
�أخ�ض،  بوجه   قدرتها  عدم  ثم  �مل�رشيني، 
فا�شلني  كانا  �أنهما  يبدو  �شيئني  ت�شويق  على 
يف �مل�شرية كلها، �الأول هو عملية بيع م�رشوع 
و�لثاين هو  �شعودي،  مل�شتثمر  �أفندي"  "عمر 
عملية "�ل�شكوك �ل�شعبية" �لتي قيل عنها ـ عند 
تكون  �شوف  �إنها  ـ  عامني  قبل  عنها  �الإعالن 
بدياًل موؤقًتا عن عملية �خل�شخ�شة ذ�تها، فاإذ� 
برف�ض �شعبي كبري يو�جهها، و�إذ� باحلكومة 
�أيام من  ـ قبل  ا  �أي�شً ـ ولو موؤقًتا  تتخلى عنها 
للحزب  �ل�شاد�ض  �ل�شنوي  �ملوؤمتر  �نعقاد 

�لوطني �حلاكم، يف 30 �أكتوبر 2009. 
�لثالثة، ورمبا لغريها طبًعا،  �الأ�شباب  لهذه 
�مل�رشيني  لدى  ي�شبهها  ما  �أو  "عقدة"  تولدت 
�إىل  �شبيل  وال  و�شريتها،  �خل�شخ�شة،  من 
بالتعامل �ملبا�رش مع  "�لعقدة" �إال  عالج هذه 

�الأ�شباب �لثالثة. 


