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الخصخصة...

بقلم: م�صباح قطب
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جلريدة 

امل�رصي اليوم

حوار جديد حول اخل�صخ�صة..

فدعونا نرتقب نتائجه.. ون�صارك يف دفعه
يف لق���اء عابر منذ فرتة مع وزي���ر �سابق خم�رضم ما 
زال حا����رضا يف امل�سهد العام من خالل ع�سويته يف 
الربمل���ان، ويف اللجنة االقت�سادية باحلزب الوطني 
احلاكم، قال يل الوزير: ما راأيك يف التغيري الوزاري 
الذي ح���دث؟.. اأ�سابتن���ي "خ�س���ة" اإذ ت�سورت اأن 
تغيريا مت بالفعل و�سدر به قرار جمهوري، واأنه مت 
االإعالن فجاأة عنه ومل اأتابع���ه. واإذ بدا علي احلرج 
للتق�س���ري املهن���ي � ك�سحف���ي � يف موقفي ه���ذا بادر 
الرجل بالقول: ال تقل���ق، فاأنا ال اأحتدث عن  التغيري 
الذي تلوك ال�سحف �سريته كل يوم هذه االأيام تخمينا 
ومتنيا، خا�سة بعد اأن خال مقعد وزير النقل، ولكن 
التغيري ال���ذي اأحدثك عنه خمتلف وقد ح�سل بالفعل، 
اإن���ه ذلك الذي جرى يف ذهن وتفكري وتوجه عدد من 
وزراء احلكومة احلالية � ت�سكلت يوليو 2004 � الذين 
كانوا يوؤمنون بحرية ال�سوق يف �سورتها الكال�سيكية 
)دعه يعمل...(، و�رضب مثال  بالتبدالت التي وقعت 
يف نه���ج  وزير اال�ستثمار، مو�سحا اأن الوزير الذي 
كان يختل���ف ب�سدة م���ع القائلني ب���اأن بع�ض االأ�سول 
العام���ة هي كيانات ا�سرتاتيجية غري قابلة للبيع مهما 
ج���رى لها � يف بداية توليه ال���وزارة � هو نف�سه الذي 
يع���ود االآن ليوؤكد اأن هناك اأ�سوال ال ميكن للدولة اأن 
تتخلى عنها، حتى يف امل�رضوع الذي ت�سدى للدفاع 
عنه بينما يعار�سه كثريون بقوة، ونق�سد به م�رضوع 

حتويل اأ�س���ول بقط���اع االأعمال الع���ام اإىل �سكوك 
يت���م توزيعها على ال�سكان فوق �س���ن 21 �سنة  )انظر 
امل�رضوع على موقع ال���وزارة على االإنرتنت (، كما 
اأن���ه � اأي وزي���ر اال�ستثم���ار � هو ال���ذي يتبنى حاليا 
�رضورة �س���خ ا�ستثم���ارات يف ال����رضكات العامة، 
لدرجة اأن بع�ض اأن�سار احلرية االقت�سادية اأ�سبحوا 
خ�سوما له ويتهمونه اأحيانا باأنه وزير "العمعمة".. 
ب���داأت اأفهم م���ا يعنيه وقلت له: بالفع���ل لو كنت معنا 
و�ساهدت وزير اال�ستثمار وهو ي�سع حجر االأ�سا�ض 
مل�سنع اأ�سمنت � كله م���ال عام � منذ نحو عام ون�سف 
الع���ام مبنطقة نائية بقن���ا ) اأول م�سنع عام لالأ�سمنت  
منذ رب���ع قرن(، �سعي���دا و�سط ع���زف لفرقة مزمار 
بلدي وت�سجيع وا�سع من اجلمهور والقيادات ال�سعبية 
والتنفيذي���ة بل وال�سحفيني، لراأي���ت دليال عمليا على 
التحول ال���ذي تق�سده ومنابع���ه ومراميه، ولو كنت 
معنا والوزير يفتتح كل يوم و"التانى" �سوبر ماركت 
جدي���د تابع لل�رضك���ة القاب�سة الغذائي���ة وفى مواقع 
بال�سعي���د والوج���ه البح���ري يف احتف���االت �سعبية، 
لعرفت ما الذي غريه. تغ���ري الوزير الأنه باالأ�سا�ض 
وزير �سيا�سي حري����ض على خماطبة اجلمهور العام 
يف كل موق���ع يتبعه، وي�سعى اإىل نوال ر�ساه، وهو 
يف نف�ض الوق���ت اأي�سا الوزير الذي يحر�ض على اأن 
يكون مقدار ما جنتذبه من ا�ستثمار اأجنبي مبا�رض هو 
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اأه���م معيار لتقييمه كوزير، وكذا الذي يحر�ض على 
اأن تك���ون اأ�سواق املال يف م����رض على اأعلى م�ستوى 
من الكفاءة، �ساأنها يف ذلك �ساأن نظرياتها يف اأمريكا 
واجنلرتا، ب���ل واأكاد اأقول )اأي الكاتب( اإن طموحه 
� ومع وج���ود الدكتور زياد بهاء الدي���ن على راأ�ض 
هيئ���ة الرقابة املالية املوحدة اجلدي���دة � يتخطى ما 
ه���و موجود بال���دول املتقدمة يف املج���ال املايل، 
واأ�سي���ف االآن اأن ذل���ك الوزير يق���رتب يف تقديري 
بف�سل ع�رضات اللقاءات التي عقدها يف عموم الديار، 
وق���د �سهدت معظمها من �رض اخللطة الذهبية املنا�سبة 
للظ���روف االجتماعي���ة واالقت�سادي���ة والثقافية بل 
وال�سيا�سية يف م�رض فيما يتعلق باخل�سخ�سة واآلياتها 
وهدفها، واإن كان علي���ه اأن ين�ست اأكرث اإىل  النخبة 
اجلادة املعار�س���ة باإخال�ض وجدي���ة، واأن يحذر 
اأك���رث يف املقابل مم���االأة اجلمه���ور االنتخابي على 

ح�ساب امل�ستقبل. 
اإن الوزير ال�سابق املخ����رضم، الذي اأ�رضت اإليه يف 
بداي���ة املقال، معروف باأنه ممن يدعون اإىل توازن 
ب���ني دور الدول���ة وال�سوق، و�س���د خل���ط ال�سيا�سة 
"بالبزن�ض"، وقد فعل ذلك باإحلاح على مدار �سنوات 
طويل���ة ويف كل حمف���ل تكلم فيه، اأي قب���ل اأن ي�سبح 

االأمر مطروحا للتداول عامليا بعد االأزمة املالية. 
لك���ن ما اأردت���ه من ����رضد ق�ست���ي ال�سابق���ة معه اأن 

اأو�سح اأن اأية مناق�سة عن اخل�سخ�سة والعقبات التي 
تواجهه���ا، والدع���وة التقليدية املعروف���ة اإىل ق�رض 
دور الدول���ة على الرقابة واملتابعة وو�سع القواعد 
والت�رضيعات م���ع ترك جمال الن�ساط االقت�سادي كله 
للقط���اع اخلا�ض الب���د اأن متر بال����رضورة من باب 
"الل���ي على الرب عوام"،  كم���ا يقول املثل امل�رضي 
العامي، اأي اأن االأمور واأنت بعيد تختلف كثريا عنها 

حني تخو�ض يف غمار املوج والريح. 
ب���داأت عملي���ة التوجه نح���و بيع االأ�س���ول العامة يف 
م����رض من���ذ 1990 � كما نعلم � وحت���ت �سعار 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�رضي املعهود.. فم���رة نبيع من خالل 
البور�سة، واأخرى مل�ستثمر ا�سرتاتيجي.. مرة نعلن 
بيع الرابح، واأخرى نقول ال بيع اإال للخا�رض.. نعطي 
ح�سة للعاملني من خالل احتاد للم�ساهمني، ثم نوقف 
ذلك ب���ل ون�سرتد ����رضكات كانت قد بيع���ت بالكامل 
الحتادات امل�ساهمني.. مرة نبيع بعرو�ض ال�رضاء، 
واأخرى باملزاد العلني.. مرة مكتب فني للخ�سخ�سة 
هو الذي يوجه القرار، واأخرى جلنة وزارية.. مرة 
ن�رضع ونتخذ من رو�سيا واأوروبا ال�رضقية املتحولة 
مثاال، وثاني���ة نبطئ ونتحدث ع���ن �سلبيات التجربة 
الربيطاني���ة التات�رضية يف خ�سخ�سة ال�سكة احلديد.. 

بداأت عملية التوجه 
نحو بيع االأ�صول 

العامة يف م�رص منذ 
1990، حتت �صعار 

عام هو تو�صيع 
قاعدة امللكية، 

وتابعت �صريها مع 
تغريات مرتبكة 
طوال الوقت يف 

قواعد اللعبة طبقا 
ملنهج التجريب 
امل�رصي املعهود.
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وهك���ذا، اإىل اأن و�سلنا اإىل مرحلة ال�سكوك ال�سعبية 
راهن���ا. ويف كل احلاالت عموما كان النقا�ض يدور 
و�سط ا�ستقطاب حاد بني فريق���ني: "معار�سة عامة" 
ت�سف القائمني على اخل�سخ�سة و�سا�ستها  ب� "بائعي" 
م�رض وتنعته���م باأق�سى ال�سفات، واأخ���رى "موؤايدة 
عامة" اأي�سا تتكلم كثريا عن االإ�سالح القومي واخلري 
العميم من جراء ال�سري على نهج حرية ال�سوق والدور 

املحدد للحكومة يف الرقابة. 
ويف احلقيق���ة ف���اإن اأكرث م���ا يغ���ري  بالكتابة حول 
اخل�سخ�س���ة االآن � وبال���ذات بع���د اأن اأ�سبح احلديث 
حوله���ا وفيها ممال ومع���ادا � هو اأننا  ب���اإزاء حلظة 
معقول���ة لبدء ح���وار من ن���وع جديد ح���ول توزيع 
االأدوار ب���ني الفاعلني يف الدولة امل�رضية بني العام 
واخلا�ض والتعاوين، والعام واخلا�ض واحلكومي 
ككيان من نوع جديد))P.P.P. حوار ت�سري الدالئل 
اإىل اأن���ه �سيلع���ب دورا مهم���ا يف املرحل���ة املقبلة، 
خا�س���ة يف جمال اإن�س���اء واإدارة وت�سغيل امل�ساريع 
اخلدمي���ة. حلظة ه���ي الت���ي �سنعت بال �س���ك وجهة 
النظ���ر التي اأبداه���ا املخ�رضم اأعاله ب����رضف النظر 
عن اتفاقن���ا اأو اختالفنا معه، و�سنعت اأي�سا خفوت 
�س���وت معار�سي اخل�سخ�سة وموؤيديها معا رغم ما 

اأثاره م�رضوع ال�سكوك ال�سعبية من لغط. 
لق���د توقف���ت اخل�سخ�سة تقريب���ا منذ اأك���رث من عام 
ون�سف العام بع���د تباطوؤ ملحوظ، ثم توقفت ر�سميا 
بحجة االنتظ���ار حتى االنتهاء م���ن مناق�سة م�رضوع 
ال�سك���وك ال�سعبية، ورمبا �ساع���د االأمران يف تهيئة 
االأجواء حل���وار خمتلف، لكن هن���اك تغريات اأخرى 
حملية ودولية وراء املناخ املوجب للحوار اجلديد: 
فاجلهات الدولية مل تعد تعنى كثريا مبا يتم يف جمال 
نقل امللكية العام���ة اإىل القطاع اخلا�ض عند تقييمها 
الأي بل���د، والقط���اع اخلا����ض الداخلي نف�س���ه ا�ستد 
عوده واأ�سب���ح معنيا ب�سفقات اال�ستحواذ واالندماج 
التي تخ�سه ومل يعد يحفل كث���ريا باالأ�سول العامة، 
وال ي���كاد يهت���م االآن �س���وى باملوؤ�س�س���ات اخلدمية 
العام���ة الكب���رية، وحتتاج تل���ك اإىل �سيغ���ة اأخرى 
حيث ي�سع���ب متاما بيعها للقطاع اخلا�ض باالأ�سلوب 
التقليدي. اأي�سا فاإن م�ساهم���ة قطاع االأعمال العام 
يف الناجت املحلي ويف الت�سغيل ترتاجع، ومعدل منو 
اال�ستثمارات اخلا�سة يزي���د ب�سخ داخلي وخارجي 
مما يجع���ل القطاع اخلا�ض را�سيا عما هو فيه دون 
"طم���ع" يف الع���ام، ومل يعد يكف���ى الأي �سيا�سي اأن 
ت�سي���د به هذه اجلهة الدولي���ة اأو تلك من اجلهات التي 
اعتادت اأن تكيل املديح ملن يطبقون حرفيا ما عرف  
بتفاهم وا�سنطون الداعي لتحري���ر التجارة وحترير 
�سعر العملة واخل�سخ�س���ة، وال�سبب اأن �سمعة الكثري 
من اجلهات "املادح���ة" انهارت هي ذاتها يف خ�سم 
االأزم���ة املالية العاملية، بل وانهارت معها كيانات 
كبرية كانت مهمتها التقييم والت�سنيف والرتتيب ومنح 
�سه���ادات ح�سن ال�س���ري وال�سلوك وااللت���زام مببادئ 

لقد توقفت اخل�صخ�صة تقريبا منذ اأكرث من عام ون�صف العام بعد تباطوؤ 
ملحوظ، ثم توقفت ر�صميا بحجة االنتظار حتى االنتهاء من مناق�صة م�رصوع 

ال�صكوك ال�صعبية، ورمبا �صاعد االأمران يف تهيئة االأجواء حلوار خمتلف، حوار 
ت�صري الدالئل اإىل اأنه �صيلعب دورا مهما يف املرحلة املقبلة.

م�صر
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احلوار ب�صاأن 
اخل�صخ�صة مع 
اجلمهور العام 
يف مواقع العمل 

واالإنتاج املختلفة، 
كان ميكن اأن يجنب 
الدولة الكثري من 

القرارات اخلاطئة، 
اأو التي ا�صتنزفت 
جزءا كبريا من 
طاقة املجتمع 

وامل�صئولني بال 
طائل.

التفاهم امل�سار اإليه���ا. وكان وزراء وم�سئولون قد 
اعت���ادوا يف م�رض � ل�سن���وات � التوجه باخلطاب اأوال 
اإىل الع���امل اخلارج���ي، اعتق���ادا منه���م اأن ذلك من 
�ساأنه اأن يح�سن مكانة م����رض وو�سعها على خارطة 
اال�ستثم���ار العاملية، وقد �سجعهم عل���ى ذلك �سعف 
العملية ال�سيا�سية، وغياب اأي تاأثري للجمهور املحلي 
يف ال�سيا�س���ات العامة، بحيث مل يع���د اأمام ال�سيا�سي 
اإال اأن يخاط���ب جمهور الن���دوات املحلية املعوملة، 
وجمه���ور املحاف���ل الدولي���ة، وق���د اأدت ال�سحوة 
الن�سبي���ة للراأي العام من���ذ 2006م � وامل�ستمرة حتى 
االآن � ف�س���ال ع���ن تنامي ق���وة االإع���الم امل�ستقل اإىل 
�س���د اأولئك الوزراء وامل�سئول���ني اإىل اأر�ض النقا�ض 
الداخلي، ال���ذي هو االأ�سل، والتعود على االإن�سات 
للنا����ض، ولو كان���ت اأف���كار بع�سهم اأو ك���رثة منهم  
تنط���وي على قدر من الع�سوائية اأو تفتقد للمعلومة اأو 
االإن�ساف اإلخ.. يفعل الوزراء ذلك حاليا رغم اأنهم 
يع���ربون يف اأوقات كثرية عن �سيقهم ب�سبب االأخبار 
والتقارير املغلوطة اأو غري الدقيقة اأو املبت�رضة التي 

تذاع عن اأن�سطة وزاراتهم. 
ومن االأمور الالفتة اأن احلكومة كانت قد تراجعت 
م�سطرة يف بداية 2008 م اأمام مطالب املعت�سمني 
الذي����ن طالبوا باإع����ادة تبعية ال�رضائ����ب العقارية 
لوزارة املالية، بعد اأن كان قد مت تبيعها للمحليات 
من����ذ �سنوات طويلة، وم����ع اأن منطق احلكومة كان 
ه����و االأ�سح؛ حيث ال�رضيبة العقارية يف العامل كله 
تتبع املحليات، لكن غياب احلوار عند نقل تبعيتها 
يف االأول وغي����اب احل����وار عند الرتاج����ع عن ذلك 
عن����د �سغط االعت�س����ام، ولدا ق����رارات غري قابلة 
للعي�ض الطوي����ل، و�سيتطلب االأم����ر تعديلها عاجال 
اأم اآجال. واإذا نقلنا االأمر اإىل اخل�سخ�سة لقلنا اإن 
احلوار ب�ساأنها مع اجلمهور العام يف مواقع العمل 
واالإنت����اج املختلف����ة كان ميكن اأن يجن����ب الدولة 
الكث����ري من الق����رارات اخلاطئة اأو الت����ي ا�ستنزفت 
جزءا كب����ريا من طاق����ة املجتم����ع وامل�سئولني بال 

طائل. 
فالق���ول اإن اخل�سخ�سة واجه���ت مقاومة يف العامل 
كل���ه، واإنها ال���دواء املر الذي يرف�س���ه العاملون، 
واأن ال���دول الت���ي �سادتها �سيا�س���ات �سمولية �سابقا 
مثل م�رض من ال�سعب فيها تغيري نظرة جمهور اعتاد 
التعل���ق بالدول���ة املركزي���ة وحيزه���ا ال�سخم، تلك 
االأق���وال يقابله���ا عندنا يف م�رض االإمي���ان املتوغل 
يف الثقاف���ة العامة بالفردية وح���ب التملك اجلارف  
والدع���وة الدائم���ة اإىل الل���ه باأن يبع���د احلكومة عن 
طري���ق املواطن، كم���ا اأن اأي �ساح���ب عقل �سليم ال 
ميكن اأن يقبل اأن ت�ستم���ر م�ساريع كملكية عامة وهي 
تخ�رض وال اأم���ل يف اإ�سالحها، وتلك عوامل كان من 
�س���اأن توظيفه���ا يف حوار عام خ���الق � كالذي يقوم 
مبثله االآن بداأب حقيقي وزير اال�ستثمار عرب جوالته 
يف املحافظ���ات واملراك���ز � اأن يفت���ح اآفاقا الأفكار 

ومقرتحات وحلول مل�سكلة العام واخلا�ض ال�سخمة 
واملوروث���ة منذ بداي���ة ال�سبعينيات وطبيع���ة اأدوار 

احلكومات يف املجتمعات احلديثة والتي تقدمت. 
كان من �ساأن حوار نزيه بني الثقات اأن يجعل التحول 
م���ن الع���ام اإىل اخلا�ض اأق���ل تكلفة واأك���رث دميومة 
وفاعلية بعي���دا عن االأيديولوجي���ة، واالأيديولوجية 
امل�س���ادة. لقد تعلم اجلمه���ور راهن���ا اأي�سا تطوير 
حجج���ه يف �سوء تدف���ق املعلومات ب�س���ورة اأو�سح 
واأغزر � ن�سبي���ا � عن اأو�ساع امللكية العامة، وحجم 
ونوعي���ة م�ساهم���ة اال�ستثم���ار اخلا����ض يف الن�ساط 
االقت�س���ادي، مما اأتاح معارف موثق���ة ت�سلح لبناء 
وجه���ات نظر اأغنى عليها. م�رض عل���ى اأعتاب حوار 
جديد ح���ول اخل�سخ�س���ة فدعونا ن�س���ارك يف دفعه 

ونرتقب نتائجه.  


