الخصخصة...

م�صر

بقلم� :سليمان جودة

منذ متى تولدت "عقدة" من اخل�صخ�صة يف م�صر؟
الكاتب
ال�صحفي..
امل�رصي
اليوم،
الوفد
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لي�ست هناك كلمة �ساءت �سمعتها بني النا�س،
كما حدث مع كلمة "اخل�صخ�صة" يف م�رص� ،إىل
الدرجة التي �أ�صبحت معها هذه الكلمة ،مرادفً ا
للف�ساد وال�رسقة ،ونهب الأ�صول العامة
القت�صاد البلد.
وحني يقارن املرء ،بني الأجواء التي تدور
فيها عملية اخل�صخ�صة �إجما ًال يف القاهرة،
وبني الأجواء التي تدور فيها العملية ذاتها
يف لندن ـ على �سبيل املثال ـ ال يقع �أب ًدا هناك
على �سوء الظن املرتبط بها هنا ،لدى قطاعات
عري�ضة من الر�أي العام.
وال يزال امل�سئولون املتخ�ص�صون بها يف
م�رص ،كلما تكلموا عنها� ،أو حتى عن مرحلة
من مراحلها ،حت�س�سوا عباراتهم ،وك�أنهم
يتحدثون عن �شيء يدعو �إىل اخلجل ..وال
يزال املواطن امل�رصي ،يف �أغلبه ،يقدم
االتهام على كل من عداه� ،إذا �سمع �أح ًدا من
املعنيني بها ،يخو�ض فيها ،من خالل و�سائل
الإعالم.
إثما� ،أن هذا الطق�س
و�أظن ،وبع�ض الظن لي�س � ً
غري ال�صحي ،قد �أحاط بعملية اخل�صخ�صة على
بع�ضها ،لعدة �أ�سباب ،و�أنه مل ين�شـ�أ هكذا من

الإ�صالح االقت�صادي

فراغ.
�أول هذه الأ�سباب� ،إمنا هو غياب الفل�سفة
الوا�ضحة التي من املفرت�ض �أن حتكم العملية
مبراحلها املختلفة ،منذ بد�أت يف مطلع
الت�سعينيات من القرن املا�ضي ..وحني ي�شار
�إىل غياب فل�سفة وا�ضحة عنها ،فالق�صد هنا� ،أن
مثل هذه الفل�سفة غائبة عن النا�س يف قواعدهم
العري�ضة ..ومبعنى �آخر ف�إن فل�سفة من هذا
النوع ،ميكن ج ًدا �أن تكون موجودة ووا�ضحة،
لدى احلكومات املتعاقبة يف القاهرة ،منذ
حكومة عاطف �صدقي عام � ،1995إىل الآن،
بل هي من امل�ؤكد ،كفل�سفة ،موجودة على �سبيل
اليقني ،ال ل�شيء� ،إال لأن عملية بهذا احلجم،
على م�ستوى بلد بوزن م�رص ،ال ميكن �أن تتم
ع�شوائيا ،ودون وجود الر�ؤية يف حد
هكذا،
ً
ذاتها ،وال حتى و�ضوحها ،و�إمنا الأهم حقًا،
�أن تكون ر�ؤية كهذه وا�صلة �إىل النا�س ،و�أن
يكون و�ضوحها ممت ًدا �إليهم ،لأنهم هم الأ�صل
يف م�ساندتها ،ويف �إجناحها ،وبدون دعم
اجلماهري يف عمومها للخ�صخ�صة ،ي�ستحيل �أن
تتم ،على نحو ما يجب �أن تتم عليه.
منا�سبا هنا� ،أن �أ�شري �إىل �شيء
ورمبا يكون
ً

حمزن ،وغري مفهوم ،وهو �أن حكومة عاطف
عبيد ـ على �سبيل املثال ـ التي حكمت من عام
� 1999إىل  ،2004مل تكن حري�صة باملرة،
على �إي�صال الر�ؤية �إىل النا�س ،ف�ض ً
ال بالطبع
عن و�ضوحها ،وحني �أقول هذا ،ف�إنني
�أ�ستند �إىل رواية �سمعتها بنف�سي ،من حممود
عبد العزيز ـ رئي�س احتاد البنوك امل�رصية
والعربية ،ورئي�س البنك الأهلي ،والبنك
التجاري الدويل ال�سابق ـ ويف روايته يقول
�إنه كان قد فكر ذات يوم ،حني كان يف هذه
املواقع ،يف �إن�شاء مركز اقت�صادي تكون
مهمته الأ�سا�سية ،ورمبا الوحيدة ،توعية
امل�رصيني بفل�سفة اخل�صخ�صة ،وطبيعتها،
و�أهدافها ،وقد �أن�ش�أه بالفعل ،مع عدد من
االقت�صاديني واملهتمني بالأمر� ،إال �أن املركز
�صادف مقاومة قوية من عاطف عبيد ،وكان
رئي�سا للوزارة وقتها ،ومل يتوقف الأمر عند
ً
حدود املقاومة وحدها ،ولكنه جتاوزه �إىل
�إغالق املركز �أ�صالً.
واقعة كهذه ،و�صاحبها حي موجود ،البد
�أن تثري �س�ؤ ً
كبريا حول الهدف من وراء
اال
ً
التعمية على م�سرية اخل�صخ�صة من جانب رئي�س
حكومة خمت�صة بتطبيق برنامج اخل�صخ�صة،
خا�صة �إذا �أدت تلك التعمية املق�صودة كما هو
وا�ضح من واقعة املركز ال�سابق ذكره� ،إىل
عواقب فادحة ،لي�س �أولها �سوء �سمعة العملية
يف �أذهان املاليني من املواطنني ،وال �آخرها
غياب الر�أي العام عن دعم عملية ،لن يكتب الله
جناحا بغري هذا الدعم.
لها
ً
و�أما ال�سبب الثاين ،يف اختالف الأجواء
املحيطة باخل�صخ�صة عندنا ،عنها عند غرينا،
فهو غياب ال�شفافية املطلوبة حول ما مت
�إجنازه منها ،وما �سوف يتم ،مبعنى �أنه ال �أحد
من املعنيني بها قد خرج على النا�س ،ليقول
لهم بو�ضوح� ،إن ما مت خ�صخ�صته هو ال�شيء
الفالين حتدي ًدا ،و�إن عائده هو كذا ،و�إن
"كذا" هذا ،قد مت �إنفاقه يف املجال الفالين من
اخلدمات اجلماهريية ،و�إن ما هو متبق من
أي�ضا ،و�إن مداه الزمني
امل�سرية ،هو"كذا" � ً
�سوف يكون على هذه ال�صورة ،و�إن عائد ما
هو قادم �سوف يكون يف حدود كذا� ...إىل
�آخره ،بحيث يفهم �أي مواطن ويقتنع ،ب�أن
املو�ضوع "جد" فعالً ،و�أنه لي�س فيه "هزار"
و�أنه ـ �أي املواطن ـ هو حمور املو�ضوع
كله.مرة واحدة� ،أح�س فيها كثريون ،بالأثر
املبا�رش للخ�صخ�صة يف حياتهم ،حني �رشعت
احلكومة يف �إقامة كوبري عند مدخل القاهرة
ال�شمايل ،على م�شارف مدينة قليوب ..فهناك

كانت الفتة كبرية معلقة عليها �إ�شارة بخط
عري�ض �إىل املدى الزمني الذي �سوف يتم
�إجناز امل�رشوع خالله ،وكان هناك على
الالفتة ما هو �أهم ،وهو بيان يقول ب�أن
تكلفة بناء هذا اجل�رس� ،إمنا هي من عائد عملية
اخل�صخ�صة.
بخالف ذلك ،ف�إن الغالبية من النا�س ال تعرف
�أول املو�ضوع ،من �آخره.
و�أما ال�سبب الثالث والأخري ـ يف تقدير عام
خ�صو�صا حكومة
ـ فهو عدم قدرة احلكومة،
ً
الدكتور �أحمد نظيف ،التي جاءت �إىل احلكم
إعالميا ،لدى
عام  ،2004على ت�سويق الفكرة �
ً
امل�رصيني ،ثم عدم قدرتها بوجه �أخ�ص،
على ت�سويق �شيئني يبدو �أنهما كانا فا�صلني
يف امل�سرية كلها ،الأول هو عملية بيع م�رشوع
"عمر �أفندي" مل�ستثمر �سعودي ،والثاين هو
عملية "ال�صكوك ال�شعبية" التي قيل عنها ـ عند
الإعالن عنها قبل عامني ـ �إنها �سوف تكون
بدي ً
ال م�ؤق ًتا عن عملية اخل�صخ�صة ذاتها ،ف�إذا
برف�ض �شعبي كبري يواجهها ،و�إذا باحلكومة
أي�ضا ـ قبل �أيام من
تتخلى عنها ـ ولو م�ؤق ًتا � ً
انعقاد امل�ؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س للحزب
الوطني احلاكم ،يف � 30أكتوبر .2009
طبعا،
لهذه الأ�سباب الثالثة ،ورمبا لغريها ً
تولدت "عقدة" �أو ما ي�شبهها لدى امل�رصيني
من اخل�صخ�صة ،و�سريتها ،وال �سبيل �إىل
عالج هذه "العقدة" �إال بالتعامل املبا�رش مع
الأ�سباب الثالثة.
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