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يف لق���اء عابر منذ فرتة مع وزي���ر �سابق خم�رضم ما
زال حا��ض�را يف امل�شهد العام من خالل ع�ضويته يف
الربمل���ان ،ويف اللجنة االقت�صادية باحلزب الوطني
احلاكم ،قال يل الوزير :ما ر�أيك يف التغيري الوزاري
الذي ح���دث؟� ..أ�صابتن���ي "خ�ض���ة" �إذ ت�صورت �أن
تغيريا مت بالفعل و�صدر به قرار جمهوري ،و�أنه مت
الإعالن فج�أة عنه ومل �أتابع���ه .و�إذ بدا علي احلرج
للتق�ص�ي�ر املهن���ي ـ ك�صحف���ي ـ يف موقفي ه���ذا بادر
الرجل بالقول :ال تقل���ق ،ف�أنا ال �أحتدث عن التغيري
الذي تلوك ال�صحف �سريته كل يوم هذه الأيام تخمينا
ومتنيا ،خا�صة بعد �أن خال مقعد وزير النقل ،ولكن
التغيري ال���ذي �أحدثك عنه خمتلف وقد ح�صل بالفعل،
�إن���ه ذلك الذي جرى يف ذهن وتفكري وتوجه عدد من
وزراء احلكومة احلالية ـ ت�شكلت يوليو  2004ـ الذين
كانوا ي�ؤمنون بحرية ال�سوق يف �صورتها الكال�سيكية
(دعه يعمل ،)...و�رضب مثال بالتبدالت التي وقعت
يف نه���ج وزير اال�ستثمار ،مو�ضحا �أن الوزير الذي
كان يختل���ف ب�شدة م���ع القائلني ب����أن بع�ض الأ�صول
العام���ة هي كيانات ا�سرتاتيجية غري قابلة للبيع مهما
ج���رى لها ـ يف بداية توليه ال���وزارة ـ هو نف�سه الذي
يع���ود الآن لي�ؤكد �أن هناك �أ�صوال ال ميكن للدولة �أن
تتخلى عنها ،حتى يف امل�رشوع الذي ت�صدى للدفاع
عنه بينما يعار�ضه كثريون بقوة ،ونق�صد به م�رشوع
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حتويل �أ�ص���ول بقط���اع الأعمال الع���ام �إىل �صكوك
يت���م توزيعها على ال�سكان فوق �س���ن � 21سنة (انظر
امل�رشوع على موقع ال���وزارة على الإنرتنت ) ،كما
�أن���ه ـ �أي وزي���ر اال�ستثم���ار ـ هو ال���ذي يتبنى حاليا
�رضورة �ض���خ ا�ستثم���ارات يف ال��ش�ركات العامة،
لدرجة �أن بع�ض �أن�صار احلرية االقت�صادية �أ�صبحوا
خ�صوما له ويتهمونه �أحيانا ب�أنه وزير "العمعمة"..
ب���د�أت �أفهم م���ا يعنيه وقلت له :بالفع���ل لو كنت معنا
و�شاهدت وزير اال�ستثمار وهو ي�ضع حجر الأ�سا�س
مل�صنع �أ�سمنت ـ كله م���ال عام ـ منذ نحو عام ون�صف
الع���ام مبنطقة نائية بقن���ا ( �أول م�صنع عام للأ�سمنت
منذ رب���ع قرن)� ،سعي���دا و�سط ع���زف لفرقة مزمار
بلدي وت�شجيع وا�سع من اجلمهور والقيادات ال�شعبية
والتنفيذي���ة بل وال�صحفيني ،لر�أي���ت دليال عمليا على
التحول ال���ذي تق�صده ومنابع���ه ومراميه ،ولو كنت
معنا والوزير يفتتح كل يوم و"التانى" �سوبر ماركت
جدي���د تابع لل�رشك���ة القاب�ضة الغذائي���ة وفى مواقع
بال�صعي���د والوج���ه البح���ري يف احتف���االت �شعبية،
لعرفت ما الذي غريه .تغ�ي�ر الوزير لأنه بالأ�سا�س
وزير �سيا�سي حري����ص على خماطبة اجلمهور العام
يف كل موق���ع يتبعه ،وي�سعى �إىل نوال ر�ضاه ،وهو
يف نف�س الوق���ت �أي�ضا الوزير الذي يحر�ص على �أن
يكون مقدار ما جنتذبه من ا�ستثمار �أجنبي مبا�رش هو

�أه���م معيار لتقييمه كوزير ،وكذا الذي يحر�ص على
�أن تك���ون �أ�سواق املال يف م��ص�ر على �أعلى م�ستوى
من الكفاءة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن نظرياتها يف �أمريكا
واجنلرتا ،ب���ل و�أكاد �أقول (�أي الكاتب) �إن طموحه
ـ ومع وج���ود الدكتور زياد بهاء الدي���ن على ر�أ�س
هيئ���ة الرقابة املالية املوحدة اجلدي���دة ـ يتخطى ما
ه���و موجود بال���دول املتقدمة يف املج���ال املايل،
و�أ�ضي���ف الآن �أن ذل���ك الوزير يق�ت�رب يف تقديري
بف�ضل ع�رشات اللقاءات التي عقدها يف عموم الديار،
وق���د �شهدت معظمها من �رس اخللطة الذهبية املنا�سبة
للظ���روف االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة والثقافية بل
وال�سيا�سية يف م�رص فيما يتعلق باخل�صخ�صة و�آلياتها
وهدفها ،و�إن كان علي���ه �أن ين�صت �أكرث �إىل النخبة
اجلادة املعار�ض���ة ب�إخال�ص وجدي���ة ،و�أن يحذر
�أك�ث�ر يف املقابل مم���الأة اجلمه���ور االنتخابي على
ح�ساب امل�ستقبل.
�إن الوزير ال�سابق املخ��ض�رم ،الذي �أ�رشت �إليه يف
بداي���ة املقال ،معروف ب�أنه ممن يدعون �إىل توازن
ب�ي�ن دور الدول���ة وال�سوق ،و�ض���د خل���ط ال�سيا�سة
"بالبزن�س" ،وقد فعل ذلك ب�إحلاح على مدار �سنوات
طويل���ة ويف كل حمف���ل تكلم فيه� ،أي قب���ل �أن ي�صبح
الأمر مطروحا للتداول عامليا بعد الأزمة املالية.
لك���ن ما �أردت���ه من ��س�رد ق�صت���ي ال�سابق���ة معه �أن

�أو�ضح �أن �أية مناق�شة عن اخل�صخ�صة والعقبات التي
تواجهه���ا ،والدع���وة التقليدية املعروف���ة �إىل ق�رص
دور الدول���ة على الرقابة واملتابعة وو�ضع القواعد
والت�رشيعات م���ع ترك جمال الن�شاط االقت�صادي كله
للقط���اع اخلا�ص الب���د �أن متر بال��ض�رورة من باب
"الل���ي على الرب عوام" ،كم���ا يقول املثل امل�رصي
العامي� ،أي �أن الأمور و�أنت بعيد تختلف كثريا عنها
حني تخو�ض يف غمار املوج والريح.
ب���د�أت عملي���ة التوجه نح���و بيع الأ�ص���ول العامة يف
م��ص�ر من���ذ  1990ـ كما نعلم ـ وحت���ت �شعار عام هو
تو�سي���ع قاعدة امللكية ،وتابع���ت �سريها مع تغريات
مرتبك���ة طوال الوق���ت يف قواعد اللعب���ة طبقا ملنهج
التجري���ب امل�رصي املعهود ..فم���رة نبيع من خالل
البور�صة ،و�أخرى مل�ستثمر ا�سرتاتيجي ..مرة نعلن
بيع الرابح ،و�أخرى نقول ال بيع �إال للخا�رس ..نعطي
ح�صة للعاملني من خالل احتاد للم�ساهمني ،ثم نوقف
ذلك ب���ل ون�سرتد ��ش�ركات كانت قد بيع���ت بالكامل
الحتادات امل�ساهمني ..مرة نبيع بعرو�ض ال�رشاء،
و�أخرى باملزاد العلني ..مرة مكتب فني للخ�صخ�صة
هو الذي يوجه القرار ،و�أخرى جلنة وزارية ..مرة
ن�رسع ونتخذ من رو�سيا و�أوروبا ال�رشقية املتحولة
مثاال ،وثاني���ة نبطئ ونتحدث ع���ن �سلبيات التجربة
الربيطاني���ة التات�رشية يف خ�صخ�صة ال�سكة احلديد..

بد�أت عملية التوجه
نحو بيع الأ�صول
العامة يف م�رص منذ
 ،1990حتت �شعار
عام هو تو�سيع
قاعدة امللكية،
وتابعت �سريها مع
تغريات مرتبكة
طوال الوقت يف
قواعد اللعبة طبقا
ملنهج التجريب
امل�رصي املعهود.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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لقد توقفت اخل�صخ�صة تقريبا منذ �أكرث من عام ون�صف العام بعد تباط ؤ�
ملحوظ ،ثم توقفت ر�سميا بحجة االنتظار حتى االنتهاء من مناق�شة م�رشوع
ال�صكوك ال�شعبية ،ورمبا �ساعد الأمران يف تهيئة الأجواء حلوار خمتلف ،حوار
ت�شري الدالئل �إىل �أنه �سيلعب دورا مهما يف املرحلة املقبلة.
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وهك���ذا� ،إىل �أن و�صلنا �إىل مرحلة ال�صكوك ال�شعبية
راهن���ا .ويف كل احلاالت عموما كان النقا�ش يدور
و�سط ا�ستقطاب حاد بني فريق�ي�ن" :معار�ضة عامة"
ت�صف القائمني على اخل�صخ�صة و�سا�ستها بـ "بائعي"
م�رص وتنعته���م ب�أق�سى ال�صفات ،و�أخ���رى "م�ؤايدة
عامة" �أي�ضا تتكلم كثريا عن الإ�صالح القومي واخلري
العميم من جراء ال�سري على نهج حرية ال�سوق والدور
املحدد للحكومة يف الرقابة.
ويف احلقيق���ة ف����إن �أكرث م���ا يغ���ري بالكتابة حول
اخل�صخ�ص���ة الآن ـ وبال���ذات بع���د �أن �أ�صبح احلديث
حوله���ا وفيها ممال ومع���ادا ـ هو �أننا ب����إزاء حلظة
معقول���ة لبدء ح���وار من ن���وع جديد ح���ول توزيع
الأدوار ب�ي�ن الفاعلني يف الدولة امل�رصية بني العام
واخلا�ص والتعاوين ،والعام واخلا�ص واحلكومي
ككيان من نوع جديد(( .P.P.Pحوار ت�شري الدالئل
�إىل �أن���ه �سيلع���ب دورا مهم���ا يف املرحل���ة املقبلة،
خا�ص���ة يف جمال �إن�ش���اء و�إدارة وت�شغيل امل�شاريع
اخلدمي���ة .حلظة ه���ي الت���ي �صنعت بال �ش���ك وجهة
النظ���ر التي �أبداه���ا املخ�رضم �أعاله ب��ص�رف النظر
عن اتفاقن���ا �أو اختالفنا معه ،و�صنعت �أي�ضا خفوت
�ص���وت معار�ضي اخل�صخ�صة وم�ؤيديها معا رغم ما
�أثاره م�رشوع ال�صكوك ال�شعبية من لغط.
لق���د توقف���ت اخل�صخ�صة تقريب���ا منذ �أك�ث�ر من عام
ون�صف العام بع���د تباط�ؤ ملحوظ ،ثم توقفت ر�سميا
بحجة االنتظ���ار حتى االنتهاء م���ن مناق�شة م�رشوع
ال�صك���وك ال�شعبية ،ورمبا �ساع���د الأمران يف تهيئة
الأجواء حل���وار خمتلف ،لكن هن���اك تغريات �أخرى
حملية ودولية وراء املناخ املوجب للحوار اجلديد:
فاجلهات الدولية مل تعد تعنى كثريا مبا يتم يف جمال
نقل امللكية العام���ة �إىل القطاع اخلا�ص عند تقييمها
لأي بل���د ،والقط���اع اخلا����ص الداخلي نف�س���ه ا�شتد
عوده و�أ�صب���ح معنيا ب�صفقات اال�ستحواذ واالندماج
التي تخ�صه ومل يعد يحفل كث�ي�را بالأ�صول العامة،
وال ي���كاد يهت���م الآن �س���وى بامل�ؤ�س�س���ات اخلدمية
العام���ة الكب�ي�رة ،وحتتاج تل���ك �إىل �صيغ���ة �أخرى
حيث ي�صع���ب متاما بيعها للقطاع اخلا�ص بالأ�سلوب
التقليدي� .أي�ضا ف�إن م�ساهم���ة قطاع الأعمال العام
يف الناجت املحلي ويف الت�شغيل ترتاجع ،ومعدل منو
اال�ستثمارات اخلا�صة يزي���د ب�ضخ داخلي وخارجي
مما يجع���ل القطاع اخلا�ص را�ضيا عما هو فيه دون
"طم���ع" يف الع���ام ،ومل يعد يكف���ى لأي �سيا�سي �أن
ت�شي���د به هذه اجلهة الدولي���ة �أو تلك من اجلهات التي
اعتادت �أن تكيل املديح ملن يطبقون حرفيا ما عرف
بتفاهم وا�شنطون الداعي لتحري���ر التجارة وحترير
�سعر العملة واخل�صخ�ص���ة ،وال�سبب �أن �سمعة الكثري
من اجلهات "املادح���ة" انهارت هي ذاتها يف خ�ضم
الأزم���ة املالية العاملية ،بل وانهارت معها كيانات
كبرية كانت مهمتها التقييم والت�صنيف والرتتيب ومنح
�شه���ادات ح�سن ال�س�ي�ر وال�سلوك وااللت���زام مببادئ

التفاهم امل�شار �إليه���ا .وكان وزراء وم�سئولون قد
اعت���ادوا يف م�رص ـ ل�سن���وات ـ التوجه باخلطاب �أوال
�إىل الع���امل اخلارج���ي ،اعتق���ادا منه���م �أن ذلك من
�ش�أنه �أن يح�سن مكانة م��ص�ر وو�ضعها على خارطة
اال�ستثم���ار العاملية ،وقد �شجعهم عل���ى ذلك �ضعف
العملية ال�سيا�سية ،وغياب �أي ت�أثري للجمهور املحلي
يف ال�سيا�س���ات العامة ،بحيث مل يع���د �أمام ال�سيا�سي
�إال �أن يخاط���ب جمهور الن���دوات املحلية املعوملة،
وجمه���ور املحاف���ل الدولي���ة ،وق���د �أدت ال�صحوة
الن�سبي���ة للر�أي العام من���ذ 2006م ـ وامل�ستمرة حتى
الآن ـ ف�ض�ل�ا ع���ن تنامي ق���وة الإع�ل�ام امل�ستقل �إىل
�ش���د �أولئك الوزراء وامل�سئول�ي�ن �إىل �أر�ض النقا�ش
الداخلي ،ال���ذي هو الأ�صل ،والتعود على الإن�صات
للنا����س ،ولو كان���ت �أف���كار بع�ضهم �أو ك�ث�رة منهم
تنط���وي على قدر من الع�شوائية �أو تفتقد للمعلومة �أو
الإن�صاف �إلخ ..يفعل الوزراء ذلك حاليا رغم �أنهم
يع�ب�رون يف �أوقات كثرية عن �ضيقهم ب�سبب الأخبار
والتقارير املغلوطة �أو غري الدقيقة �أو املبت�رسة التي
تذاع عن �أن�شطة وزاراتهم.
ومن الأمور الالفتة �أن احلكومة كانت قد تراجعت
م�ضطرة يف بداية  2008م �أمام مطالب املعت�صمني
الذي����ن طالبوا ب�إع����ادة تبعية ال�رضائ����ب العقارية
لوزارة املالية ،بعد �أن كان قد مت تبيعها للمحليات
من����ذ �سنوات طويلة ،وم����ع �أن منطق احلكومة كان
ه����و الأ�صح؛ حيث ال�رضيبة العقارية يف العامل كله
تتبع املحليات ،لكن غياب احلوار عند نقل تبعيتها
يف الأول وغي����اب احل����وار عند الرتاج����ع عن ذلك
عن����د �ضغط االعت�ص����ام ،ولدا ق����رارات غري قابلة
للعي�ش الطوي����ل ،و�سيتطلب الأم����ر تعديلها عاجال
�أم �آجال .و�إذا نقلنا الأمر �إىل اخل�صخ�صة لقلنا �إن
احلوار ب�ش�أنها مع اجلمهور العام يف مواقع العمل
والإنت����اج املختلف����ة كان ميكن �أن يجن����ب الدولة
الكث��ي�ر من الق����رارات اخلاطئة �أو الت����ي ا�ستنزفت
جزءا كب��ي�را من طاق����ة املجتم����ع وامل�سئولني بال
طائل.
فالق���ول �إن اخل�صخ�صة واجه���ت مقاومة يف العامل
كل���ه ،و�إنها ال���دواء املر الذي يرف�ض���ه العاملون،
و�أن ال���دول الت���ي �سادتها �سيا�س���ات �شمولية �سابقا
مثل م�رص من ال�صعب فيها تغيري نظرة جمهور اعتاد
التعل���ق بالدول���ة املركزي���ة وحيزه���ا ال�ضخم ،تلك
الأق���وال يقابله���ا عندنا يف م�رص الإمي���ان املتوغل
يف الثقاف���ة العامة بالفردية وح���ب التملك اجلارف
والدع���وة الدائم���ة �إىل الل���ه ب�أن يبع���د احلكومة عن
طري���ق املواطن ،كم���ا �أن �أي �صاح���ب عقل �سليم ال
ميكن �أن يقبل �أن ت�ستم���ر م�شاريع كملكية عامة وهي
تخ�رس وال �أم���ل يف �إ�صالحها ،وتلك عوامل كان من
�ش����أن توظيفه���ا يف حوار عام خ�ل�اق ـ كالذي يقوم
مبثله الآن بد�أب حقيقي وزير اال�ستثمار عرب جوالته
يف املحافظ���ات واملراك���ز ـ �أن يفت���ح �آفاقا لأفكار

ومقرتحات وحلول مل�شكلة العام واخلا�ص ال�ضخمة
واملوروث���ة منذ بداي���ة ال�سبعينيات وطبيع���ة �أدوار
احلكومات يف املجتمعات احلديثة والتي تقدمت.
كان من �ش�أن حوار نزيه بني الثقات �أن يجعل التحول
م���ن الع���ام �إىل اخلا�ص �أق���ل تكلفة و�أك�ث�ر دميومة
وفاعلية بعي���دا عن الأيديولوجي���ة ،والأيديولوجية
امل�ض���ادة .لقد تعلم اجلمه���ور راهن���ا �أي�ضا تطوير
حجج���ه يف �ضوء تدف���ق املعلومات ب�ص���ورة �أو�ضح
و�أغزر ـ ن�سبي���ا ـ عن �أو�ضاع امللكية العامة ،وحجم
ونوعي���ة م�ساهم���ة اال�ستثم���ار اخلا����ص يف الن�شاط
االقت�ص���ادي ،مما �أتاح معارف موثق���ة ت�صلح لبناء
وجه���ات نظر �أغنى عليها .م�رص عل���ى �أعتاب حوار
جديد ح���ول اخل�صخ�ص���ة فدعونا ن�ش���ارك يف دفعه
ونرتقب نتائجه.

احلوار ب�ش�أن
اخل�صخ�صة مع
اجلمهور العام
يف مواقع العمل
والإنتاج املختلفة،
كان ميكن �أن يجنب
الدولة الكثري من
القرارات اخلاطئة،
�أو التي ا�ستنزفت
جزءا كبريا من
طاقة املجتمع
وامل�سئولني بال
طائل.
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