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                الخالصة                                           
الخصخصة هي عملية تحويل شي معين من ملكية الدولة الى الملكية الخاصة، ويفترض بالخصخصة أن تجلب 

 فيتخفق الخصخصة  تحقيقها. معها الكفاءة الى نشاطات الشركات التي تتم خصخصتها، والتي فشلت الحكومة في 

، عليه فأن هذه الشركات وغيرها منها شركات إسالة المياه والسكك الحديدالحكومية بعض حاالت اإلحتكارات 

ستخدامها، عن طريق القوى اإلحتكارية في القطاع تنظم بحيث أن التنتهي الى إساءة إالحكومية يفترض بها أن 

                                                                   .     الخاص، لذا فأنها بحاجة الى التنظيم الحكومي، بمعنى أن تبقى ضمن الملكية العامة للدولة

 

 

 

Privatization between Ambition to Verifying 

Efficiency and Tampering with Public Properties 
 

 
ABSTRACT 

Privatization is the act of transferring something from the state ownership co private 

ownership. Privatization is considered to bring more efficiency and objectivity the  

activity that a government company does not considered about, Privatization creates 

private monopolies such as the water companies and railroad companies ,these need 

regulating to prevent abuse of monopoly power ,therefore, there is still need to 

government regulation.  
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                                                                                  ث:مقدمة البح

أكانت إقتصادية أم تمثل الخصخصة العملية التي يمكن من خاللها تحويل ملكية وإدارة المشروعات العامة،سواء    

خدمية من ملكية وإدارة الدولة الى ملكية وإدارة القطاع الخاص،تهدف الخصخصة بحد ذاتها الى تحقيق اإلصالح 

 .                                                                     اإلقتصادي

لكئة غير كفوءة تثقيلة من مشاريع عامة م ركةتمنذ سبعينات القرن الماضي وجدت بعض البلدان أنها أمام   

تستوعب أعداد كبيرة من العاملين بإنتاجية متدنية،كما وإن هذه المشاريع أصبحت تتعامل مع الموارد اإلقتصادية 

على نحو غير سليم ،لذا باتت إعادة هيكلة هذه المشاريع مطلباً ضرورياً، البد من اإلقدام عليها واألخذ بها،وقد وجد 

رون إن الطريق للخروج من هذا المأزق يتلخص في إعتماد الخصخصة، وذلك من خالل إشراك القطاع الكثي

                                               .الخاص في إمتالك هذه المشاريع وإدارتها، وذلك من أجل تخطي البيروقراطية الحكومية ومعالجة البطالة المقنعة

 

 منهجية البحث                                                 

                                                     أهداف البحث:-أولا 
يهدف هذا البحث الى إبراز أهمية الخصخصة والخطوات الضرورية الواجب إعتمادها في سبيل جعلها عملية   

المخاطر التي  تجنب ومن أجل ابعاد الشبهات عنها،كما وإن هذا البحث يهدف الىناجحة حسبما يتم التخطيط لها 

يمكن أن تالقيها عملية الخصخصة أثناء اإلقدام عليها وإمكانية جعلها ذريعة لإلستيالء على المشاريع العامة من 

      خالل تداخل مصالح الطبقة الحاكمة الفاسدة وجهات خارجية.

 

  البحث:                                                                               أهمية-ثانياا 

تأتي أهمية هذا البحث من أهمية تقويم عملية الخصخصة التي تهدف باألساس الى تحقيق أهداف منشودة مفادها   

الخلل التي تعانيها كثير من البلدان،  ة لطبيعة النظام اإلقتصادي صوب تحقيق الكفاءة وإصالح أنماطيإعادة الهيكل

غير إن بعضاً من تلك العمليات وبدالً من أن تصيب هذه األهداف فأنها إستخدمت كوسيلة لنهب الممتلكات العامة 

                                 . تحت ذريعة الخصخصة

 

                                   مشكلة البحث:                                          -ثالثاا 

ً عديدة  خصخصةتنحصر مشكلة البحث في ضبابية الرؤى لل    من حيث الجانب التنظيري، إذ لوحظ إن بلدانا

تأثرت بموجة الدعوة الى التخصيص والتي سادت منذ ثمانينات القرن الماضي،كما وإن بلداناً عديدة أخرى القت 

عملية التخصيص كونها لم تهيأ األرضية الكافية واألجواء المناسبة  مصاعب جمة أثناء االقدام على

ية من قبل جهات كثيرة داخلية بضمنها السلطات العامة والتي جعلت الطيبة المبن إلنجاحها،فضالً عن النوايا غير

                                  مآربها.من الخصخصة وسيلة لتحقيق 

 

                                                                             فرضية البحث:-رابعاا 

ل مالم تسبق هذه صة لن تحقق أهدافها الرامية الى إصالح إقتصادي شامعملية الخصخ يفترض البحث إن    

الفساد وجعل  ترسخ دولة القانون ودولة المؤسساتية التي التتيح للطبقة الحاكمة الخوض في عمليات العملية 

                                  . بها ومصالحها الضيقةرالخصخصة وسيلة لتحقيق مآ

 

                                  منهج المستخدم في البحث:                             -خامساا 

التي تدعو  النظرية والمتطلباتصفي أساسه عرض أهمية الخصخصة من الناحية يعتمد هذا البحث المنهج الو  

الى األخذ بها من أجل تحقيق الكفاءة للمشاريع والمنشآت التابعة للحكومة المنوي تخصيصها، في مقابل المخاطر 

اء الدولة إذا لم تكن العملية مترافقة مع بن ،بهاية لها من قبل القائمين والنوايا السيئة المبن التي تواجه هذه العملية،

                                                         .    المؤسساتية

ها وخطواتها الضرورية ،ومعرفة حدودعملية الخصخصة وضرورات األخذ بهاجل التعّرف على أمن   

                                                                                              -والمعوقات الخاصة بها والمشكالت التي تواجه هذه العملية،فقد جرى توزيع هذا البحث على النقاط اآلتية:

 أوالً:الخصخصة تعريفها ودواعي األخذبها

 حدود الخصخصة وخطواتها -ثانياً:

 معوقات الخصخصة ومشكالتها -ثالثاً:
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 الخصخصة،تعريفها ودواعي األخذ بها -أولا:  

هي إنتقال ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص وخصخصتها من حيث الملكية واإلدارة، حيث وفي ظل مثل   

هذا التحول فأن المشاريع التي يتم تخصيصها تتتخلص من اللوائح الحكومية المفروضة عليها وتدخل الى كنف 

         (     31: ص3991السوق لتنظم أعمالها قوى السوق.)صديق دمحم عفيفي،

تجري عمليات التخصيص بطرق مختلفة من بينها البيع المباشر أو عن طريق جعلها شركة مساهمة يتم طرحها   

 لالكتتاب في السوق.                                                                      

نظم بل أنها تجري وفق األصول لن تجري عمليات الخصخصة في أي بلد على نحو إعتباطي وبشكل غير م  

وبحسب القوانين المنظمة لها كي ال تشوبها شوائب الفساد لالستيالء على الممتلكات العامة بحجة 

 (                                                11،ص3991التخصيص.)احمدصقر عاشور،

خدامها لأليدي العاملة غير الكفوءة ومتهالكة بما إن المشاريع الحكومية هي في أغلبها متضخمة من حيث إست   

ومتهرية بسبب سوء اإلدارة والتنظيم، وبما إن المشاريع العاملة في القطاع الخاص تعمل وفق قوى السوق والتقبل 

الخسارة، لذا فأن هذه المشاريع وبعد إمرارها في عمليات التخصيص،عليها أن تعيد نفسها وتعيد هيكلتها من حيث 

عاملة المشتغلة، لذا فمن الطبيعي أن تقوم بتسريح أعداد كبيرة،أو تعيد تأهيل هؤالء من خالل إدخالهم في القوى ال

دورات تدريب مكثفة، علية فأن اإلستخدام في المشاريع المتخصصة يكون على أساس الحاجة الفعلية.)عبدهللا 

 (                           61،ص3999سليم،

ية التخصيص سلسلة ومرنة وبعيدة عن عمليات الفساد، فالبد لهذه العملية أن تجري تحت بغرض أن تكون عمل   

إشراف جهة مستقلة تعمل وفق األصول وحسب القوانين المرعية،إذا كانت هذه العملية تجري على أساس البيع 

في المشروع بالمزايدة وبصورة مباشرة وسريعة، أو أن تجري هذه العملية عن طريق تأسيس شركة مساهمة 

المراد تخصيصه لبيع جزء من هذه الشركة أوجلها، أو إذا كانت هذه العملية تجري عن طريق العقود مع جهات 

خاصة سواء أكانت في مجاالت اإلستثمار أو التشغيل أو اإلدارة، أو عن طريق التحرير جزئياً أو كلياً.)دمحم سالم 

              ،منظومة االنترنيت(             7002المياحي،

يشترك كل من القطاع الخاص والقطاع العام في العمليات االقتصادية ،ويختلف دور كل من القطاعين بحسب    

نوع األنظمة االقتصادية القائمة وأنظمة الحكم المختلفة المؤمنة باالفكار المنادية الى الحرية االقتصادية واقتصاد 

: 3999تدخل في الشؤون اإلقتصادية.)دمحم رياض االبرش ونبيل مزروق،السوق أو المؤمنة بضرورة التوسع في ال

                                                         (73ص

كانت المدرسة الكالسيكية القديمة تروج للحرية اإلقتصادية وعدم تدخل الحكومة في الشؤون االقتصادية، إذ إن   

قتصر دور الحكومة في األمن الخارجي والداخلي وحماية النظام العام والقضاء، هذه المدرسة كانت تدعو الى ان ي

كما  وإن هذه المدرسة كانت تؤمن بأن النظام اإلقتصادي أشبه بالكائن الطبيعي الذي تديره وتنظمه القوى الكامنة 

باليد الخفية تتحرك لتعيد الداخلة في هذا النظام والذي ما أن أصيب بالخلل، فأن القوى الداخلية التي هي أشبه 

النظام الى حالة التوازن، عليه فان أي خلل في النظام هو أمر مؤقت مايلبث أن يعود الى حالة التوازن.)عباس 

كانت أزمة الثالثينات في القرن الماضي الفيصل في إعادة النظر            (163: ص7030كاظم جياد الفياض،

قوع األزمة وتعمقها واستمرارها لسنين عديدة من دون أن تخرج اليد الخفية لتعيد بالفكر الكالسيكي القديم، إذ إن و

كان السبب في إعادة هيكلة الفكر الرأسمالي على يد العالم اإلقتصادي"كينز"وفيما بعد ، النظام الى حالة التوازن

على يد المدرسة الكينزية التي اعتقدت إنه وفي حال حصول أزمة القصور في الطلب الكلي فأنه المجال سوى 

حكومي واإلنفاق العام التدخل الحكومي إلعادة الوضع اإلقتصادي المتأزم الى حالة التوازن عن طريق التدخل ال

في مجال األشعال العامة، من أجل تحفيز الطلب الكلي للخروج من األزمة وإعادة اإلنعاش الى حالة 

                                                            (    19،ص7031اإلقتصاد.)مختارحميدة،

تنعدم أو تقل فيها المنافسة، لذا فأن إتساع القطاع الحكومي بما إن األنشطة الحكومية وفي أغلبها تجري في بيئة    

وزيادة األنشطة الحكومية من دون أن تكون لها دواعيها وأسبابها ومبرراتها، فأنها تؤدي الى تثبيط روح المنافسة، 

اجية، وهكذا ما تؤدي باألخير الى اإلنخفاض في اإلنتاج واإلنتاجية، وتردي في النوعية وزيادة في التكاليف اإلنت

فان المراقبين والمتتبعين لألوضاع االقتصادية يجدون الضرورة في أن ينحسر القطاع الحكومي ويقل التدخل 

                                                                        (    11،ص7003الحكومي ليقتصر علي النواحي الضرورية التي البد منها.)فالح ابو عامرية

بما إن المبادئ اإلقتصادية تدعو الى ضرورة اإلستخدام األمثل للموارد االقتصادية، وبما إن بعضاً من األنشطة    

الحكومية، خاصة الخاسرة منها تساهم في تبديد موارد إقتصادية كثيرة، لذا فأن الحاجة تدعو الى إعادة التوزيع 

من أجل شفافية التعامل مع الموارد اإلقتصادية النادرة.)فالح  مابين األنشطة الحكومية وأنشطة القطاع الخاص

                                (       73ابوعامرية،نفس المصدر السابق،ص
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في ظل العولمة االقتصادية التي يشهدها العالم فأن المتغيرات اإلقتصادية أصبحت عالمية أكثر بدالً من أن تكون    

المتغيرات اإلقتصادية العالمية تشدد على الليبرالية الجديدة وإقتصاد السوق والعالقات وطنية، حيث وبما أن 

اإلقتصادية القوية والمتينة مابين بلدان العالم فقد ظهر بأنه المناص أمام البلدان جميعها التي تنوي الدخول في 

لخوض في خصخصة القطاع محفل اإلقتصاد العالمي سوى أن تأخذ بمبادئ اقتصاد السوق والذي يستدعي ا

 (                  377دة،مصدر السابق،صالعام.)مختارحمي

رغم المآخذ الكثيرة التي يدعيها البعض بخصوص الخصخصة ونتائجها على النسيج اإلجتماعي وشبكات    

مام البلدان التي الحماية اإلجتماعية، فأن التجارب التنموية الناجحة التي خاضتها بعض البلدان تثبت بأن المجال أ

تنوي تحقيق مراتب عالية من التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، سوى أن تأخذ بالخصخصة وأن تطبقها واإلّ فأنها 

تختار لنفسها البقاء متخلفة، فتجارب بلدان جنوب شرق آسيا وحتى الصين التي أصبحت ثانى اقتصاد عالمي من 

رغم إيمانها بالمبادئ اإلشتراكية من الناحية النظرية إالّ انها تطبق من حيث حجم الناتج المحلي اإلجمالي، فأنها و

الناحية العملية والفعلية إقتصاد السوق سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي، كما وإن روسيا التي 

اد على الصعيد عانت كثيراً أثناء الحكم الشيوعي من تدهور لوضعها اإلقتصادي فأنها أصبحت سادس أكبر اقتص

العالمي حيث يعيد الكثيرون السبب الى األخذ بمبادئ إقتصاد السوق وعمليات الخصخصة.)فالح ابوعامرية،مصدر 

 ( 17السابق،ص

من خالل متابعة عمليات الخصخصة المشبوهة التي جرت في بعض البلدان، فقد ظهرت إن كثيراً من الشركات    

يدرك القائمون       الحكومية التي لحقتها عملية الخصخصة ،كان الهدف من ورائها نهبها وليس إعادة هيكلتها.

عليها س الى الكثيرمن البلدان في العالم، لذا فأن القائمين على البلدان النامية بأن هذه البلدان هي بلدان متخلفة بالقيا

يعتمدون الوسائل شتى للنهوض بمستوى بلدانهم، حيث ومن بين الوسائل المتبعة هي فسح المجال أمام المبادرات 

ية، حيث الوطنية وإستقدام الشركات األجنبية من البلدان المتقدمة لإلستثمارفي هذه البلدان لرفع الكفاءة اإلقتصاد

وبما إن هذه العملية تستدعي اإلنفتاح على العالم الخارجي وإعتماد إقتصاديات السوق والخصخصة، لذا فأن هذه 

البلدان أدركت إن السبيل أمام نهوض هذه البلدان هو إعتماد عملية الخصخصة التي تساعد على رفع اإلنتاجية 

ادة الصادرات ورفع القدرات اإلنتاجية والمالية لهذه وزيادة اإلنتاج الوطني وزيادة التشغيل وبالتالي زي

 (                                                                               66،ص3990البلدان.)ستيف هانكي،

الخبرات من بين المشكالت التي تعانيها البلدان النامية هي تدني مستويات اإلنتاجية ونقص الموارد المالية وقلة 

اإلنتاجية، عليه ومن أجل تخطي هذه المشكالت فأن جذب اإلستثمار األجنبي يصبح الوسيلة األنجع أمام هذه البلدان 

للتخلص من هذه المشكالت، وبما إن االستثمار األجنبي يستدعي األخذ بمبادئ اقتصاد السوق والخصخصة، لذا 

إلستثمار في هذه البلدان.)مختار حميدة،مصدر فأن عمليات التخصيص سوف تشجع الشركات األجنبية ل

                                                    ( 62السابق،ص

يتهم الكثيرون بأنه ومع إعتماد عمليات التخصيص في بلدان عديدة فأن هذه العمليات جلبت معها البطالة والفقر     

تماعي، هنا يدعي المؤيدون لعمليات التخصيص بأنه ومع أية عملية والمزيد من التفاوت الطبقي وإنعدام السلم اإلج

إنتقالية من إقتصاد موجه الى إقتصاد منفتح تحصل أوجاع عن والدة نظام جديد متمثل بزيادة معدالت البطالة 

ونتائج أخرى غير مرغوبة على الصعيد اإلجتماعي، وهذا أمر طبيعي والبد منه في نظر مؤيدي الخصخصة، كي 

،ص 7030م وضع النظام اإلقتصادي  في مساره الصحيح بأتجاه تحقق الكفاءة في اإلقتصاد.)علي خضير كريم،يت

                     ( 310-353ص

في نظر دعاة الخصخصة، فأن آلية إقتصاد السوق تضع المتغيرات اإلقتصادية في أنصبتها الصحيحة،إذ إن    

النظام االقتصادي القائم على آلية السوق لن يقبل أي خطأ في كل القطاعات اإلقتصادية، إذ تزول براثن ومخلفات 

ثال فأن النظام التعليمي يخطط ليضع مخرجاته في اإلقتصاد الموجه الذي يهدر الكثير من الموارد، فعلى سبيل الم

خدمة سوق العمل، بالتالي تعمل آلية السوق على توجيه النظام التعليمي إلعداد الكوادر التي تشغل الوظائف 

                                            (       336الشاغرة أو الوظائف التي سوف يتم خلقها.)اسعد مكاوي ودمحم حمادة،معجم مفاهيم التنمية،ص

شعرت الكثير من البلدان بأن المشاريع الحكومية لم تؤد وظائفها على النحو الصحيح ولم تثبت جدواها على    

الساحة اإلقتصادية، لذا بات على هذه البلدان إيجاد صيغة أخرى للتعامل مع الموارد اإلقتصادية النادرة،عليه فرأى 

اسة ومنذ ثمانينات القرن الماضي، بأن زمن التدخل الحكومي الواسع في الشؤون اإلقتصادييون وصناع السي

اإلقتصادية قد ولى، والبد من إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص الذي يعمل على زيادة التنافسية التي تنتهي الى 

تجات فضالً عن زيادة حسن التعامل مع الموارد اإلقتصادية النادرة، ويعمل على خفض التكلفة وتحسين نوعية المن

       اإلنتاج واإلنتاجية.                       
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تهدف الخصخصة في األساس الى تحقيق جملة من األهداف من بينها رفع الكفاءة اإلقتصادية للوحدات اإلنتاجية   

لها ميزانية الدولة عن طريق تعزيز األسواق التنافسية، كما وأنها تهدف الى الرفع عن األعباء المالية التي تتحم

خاصة في دعم المشاريع التي تعمل بخسارة، كما وتعمل الخصخصة على إتاحة فرص أكبر لإلستثمارات الخاصة 

المحلية واألجنبية، من خالل خلق مناخ إستثماري مالئم، من أجل خلق فرص حقيقية أكبر لرفع مستويات 

                 ( 631،ص7003التشغيل.)سامي عفيفي،

في العادة فأن النشاطات الحكومية تميل الى اإلستثمار في المجاالت الخدمية غير السلعية ،عليه ومن أجل توسيع    

القاعدة اإلنتاجية، على وجه الخصوص في القطاعات اإلنتاجية السلعية، فأن الخصخصة تنتهي الى زيادة القدرات 

تهي الى زيادة  المعروض السلعي وهكذا وفي حال تحقق مثل اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج، عليه فأن زيادة اإلنتاج تن

ز الصادرات،ما ينتهي باألخير العالية،فضالًعن تعزي      هذه األهداف، فأنه باإلمكان الحد من موجات التضخم 

  (Hemming, R. and mansoor,1989,p56)               الى زيادة الناتج القومي والدخل القومي.   

لخصخصة في وقتنا الحاضر الى تحديث وعصرنة النشاطات اإلقتصادية ،كون المشاريع الخاصة تتعامل تعمل ا   

مع أحدث أنماط التكنلوجيا، كما وإن عمليات التخصيص تترافق مع التوسيع للقطاعات المالية والمصرفية، وفق 

كما وإن هذه العملية تجعل اإلقتصادات الصيغ العالمية الجديدة والتي تتبناها الدول المتقدمة في الوقت الحاضر، 

 Vickers  j. And) . يدة واإلنخراط في السوق العالميةالجد القومية من أن تتأقلم مع األساليب اإلنتاجية

Yamow,1985,p11) 

قد تعاني بعض البلدان من شحة رؤؤس األموال، ما تجعل قدراتها اإلستثمارية ضعيفة،حيث وفي هذه الحالة،     

فأن الدول في حال إذا افسحت المجال لإلستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية، من خالل منحها لتسهيالت أكبر، 

دمحم عبد الكريم منهل .)استثماراتها.  ة من خاللفأن هذه الجهات تساهم في رفع القدرات اإلنتاجية المستقبلي

 (.http://www.academia.edu/1127549     1العقيدي،ص

بما إن التوسع في القطاع العام، وزيادة التدخل الحكومي، تقلل من حالة التنافسية، وتنتهي الى ضعف اإلنتاجية،    

ا فأنه وبدالً من ترقيع األوضاع اإلقتصادية السائدة، فأن وزيادة حاالت البطالة المقنعة، وزيادة تكلفة اإلنتاج، لذ

الطريق األفضل لإلصالحات اإلقتصادية يتمثل في إطالق العنان للقطاع الخاص وإعتماد الخصخصة والتي تعالج 

الكثير من المشكالت اإلقتصادية، حيث إن التوسع في القطاع الخاص، وإنسحاب الحكومة من بعض األنشطة 

 ، تفسح المجال كلياً إلعادة هيكلة اإلقتصاد المبنية على اإلدارة الحكومية،بأتجاه تحرير البنيه اإلقتصاديةاإلقتصادية

 (Vickers  j. And Yamow,1985,p22) وصعوبة إتخاذ القرارات . من البيروقراطية التي تعاني

 

 حدود الخصخصة وخطواتها -ثانياا:

كانت الحكومات وال تزال الجهة األبرز في ممارسة النشاطات اإلقتصادية حتى في ظل الدول التي تغلب عليها    

إقتصادات السوق، وحيث تظل بعض النشاطات محصورة بين أيدي الحكومات ومن غير الممكن إطالقها للقطاع 

في تحقيق األمثلية لها من حيث اإلنتاج  الخاص، فعلى سبيل المثال فأن هناك سلعاً وخدمات عامة تفشل األسواق

واإلستهالك، بالنظر لطبيعة هذه السلع والخدمات العامة التي اليمكن تجزئتها، واليمكن بيعها في األسواق كما وإن 

 (De Walle, V.N,1989,p17). حجبها عن  المواطنين  بعضاً من هذه  السلع والخدمات من  غير الممكن

خرى يطلق فأن هناك سلع وخدمات أ والخدمات العامة التي سوف تظل بين أيدي الحكوماتفضالً عن السلع    

  الحكومة،حتى وإن سمح  والتي يفترض بها ان تكون تحت رقابة وإشراف الجدارة عليها سلع

 للقطاع الخاص بالخوض فيها، عليه فأن األفراد بغض النظر عن إمكانياتهم المالية لهم الحق على المجتمع أن

يتمتعوا بالحصول على القدر الكاف من هذه السلع والخدمات، وتكون الحكومات مسؤلة عن تأمين القدر الكاف من 

هذه السلع والخدمات، وعليها أن تقدمها الى جميع المواطنين، فعلى سبيل المثال ففي معظم البلدان تقوم الحكومات 

         .،في ظل الخصخصة يميةوالتعل الى جانب القطاع الخاص بتقديم الخدمات الصحية

(https://hrdiscussion.com/hr19739.html دمحماحمد المتيوتي) 

يمكن وصف النشاط اإلقتصادي على إنه يمثل ذلك النشاط الذي ينتهي الى خلق منفعة معينة أو زيادتها سواء    

أكانت تلك المنفعة منفعة مكانية أو زمانية أو شكلية، عليه فأن الممارسات التي يؤديها كل من القطاع الخاص 

لتي يحققها القطاع العام لن تدخل الى السوق ولن والقطاع العام هي أنشطة إقتصادية، غير إن بعضاً من النواتج ا

تباع أو تشترى، بمعنى إن الحكومات التي تساهم في إنتاج بعض السلع العامة والخدمات العامة يتم تقديمها الى 

المواطنين بصورة مجانية، على سبيل المثال خدمات األمن العام الداخلي واألمن الخارجي، كما وإن السلطة 

ذا كانت مستقلة تقدم الخدمات القضائية بصورة مجانية أو دون تكلفتها الحقيقية، ففي مثل هذه السلع القضائية، إ

والخدمات العامة والتي قد تكون مجانية أو أنها تقدم بأثمان رمزية، من غير الممكن تخصيصها، وإنها سوف تظل 

https://hrdiscussion.com/hr19739.html
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ابل للتكاليف التي تتحملها في إنتاج مثل بيد الحكومة أو السلطات العامة، غير إن الحكومات سوف تحصل على مق

ريعية والتي -هذه السلع والخدمات العامة عن طريق فرضها لضرائب عامة في الدول التي لن تكون إقتصاداتها

تستحوذ الحكومات على اإليرادات الريعية، وفي الدول التي تمارس فيها الحكومات أنشطة إقتصادية عديدة وهي 

 ( 33،ص7001الموجهة إقتصادياً.)شوقي دنيا،تها في السوق،خاصة في الدول اإلشتراكية أوي تبيع سلعها وخدماالت

رغم كون األنشطة التي تقدمها الحكومات هي إقتصادية، إالّ اننا وبغرض معرفة حدود الخصخصة يمكن لنا أن    

نقسم المرافق العامة والتي تكون الحكومات مالكة لها ومسؤلة عن إنتاجها وتقديمها الى المواطنين بصورة مجانية 

دية والمرافق العامة اإلدارية، عليه فأن المرافق العامة أو بأسعار معينة يمكن تقسيمها الى المرافق العامة اإلقتصا

اإلقتصادية، هي تلك المرافق التي يمكن أن يتم عرضها للخصخصة، بمعنى إن نواتج مثل هذه األنشطة يمكن لها 

أن تباع أو تشترى في السوق، ويمكن لها أن تسعر في السوق، عليه فمثل هذه األنشطة على سبيل المثال األنشطة 

صناعية والزراعية وبعض الخدمات والتي تمارسها الحكومات، فأن الحكومات يمكن لها أن تتخلى عنها وتسلمها ال

الى القطاع الخاص، عليه فأن المرافق العامة التي تقوم بإنتاج وتقديم مثل هذه السلع والخدمات العامة، يمكن أن 

 (                                                      19،ص3995يطلق عليها بالمرافق العامة اإلقتصادية.)منير هندي،

هناك مرافق عامة أخرى، البد لها أن تبقى حصراً بين يدي الحكومة، ومن غير الممكن أن يتم تخصيصها، على   

يمكن سبيل المثال األمن الخارجي واألمن الداخلي، فمثل هذه الخدمات وبما أنها التباع والتشترى في السوق، وال

لها أن تسعر،عليه فأن أنشطة القطاع الخاص غير قادرة على تولى مهامها، كما وإن الوظيفة األساسية للحكومة 

تملى اإلحتفاظ بها وعدم خصصتها على اإلطالق، وحيث إن مثل هذه المرافق يمكن أن يطلق عليها مجازاً 

واالجتماعية لغرب آسيا، تقييم برامج الخصخصة في  األمم المتحدة،اللجنة االقتصاديةبالمرافق العامة اإلدارية.)

                        منطقة اإلسكوا(

يمكن أن نضيف إختالفات أخرى مابين المرافق العامة اإلقتصادية والمرافق العامة اإلدارية، حيث إن الهدف    

مل بخسارة، إالّ إن الهدف منها هو من المرافق العامة اإلقتصادية ورغم إنها مرافق عامة والتي يمكن لها أن تع

تحقيق الربح، أما المرافق العامة اإلدارية والتي تهدف الى تحقيق المنفعة العامة والتي التنظر الى تحقيق الربح، 

إالّ إن الحكومات التي نشرف على مثل هذه المرافق يمكن لها أن تحقق ربحاً، خاصة في بعض المرافق منها 

ثرية والتي قد تدفع بالسياح خاصة األجانب الذين يزورون مثل هذه المناطق ويدفعون المتاحف والمناطق األ

          (  3991رسوماً كبيرة جّراء زياراتهم.)احمد صقر عاشور،

من غير الممكن أن تنطلق الخصخصة لتغطي جميع األنشطة اإلقتصادية، حيث وفي بدايات نشوء الرأسمالية    

أن تتولى الحكومات تقديم بعض السلع والخدمات العامة والتي تفشل السوق في تحقيق جرى التأكيد على ضرورة 

األمثلية فيها من حيث اإلنتاج والتوزيع واإلستهالك، فعلى سبيل المثال فأن الخصخصة لن تنجح في مرافق األمن 

والقضاء وغيرها من السلع  الخارجي أي مؤسسات الدفاع عن الليد والمتمثلة بالجيش، وكذلك الحال األمن الداخلي،

والخدمات العامة، حيث إن طبيعة بعض السلع التي من غير الممكن تجزئتها وبيعها وتملكها للسعر غالباً ماتكون 

                                                                                     (  33محصورة بين أيدي الحكومات.)شوقي دنيا،مصدر السابق،ص

هناك نشاطات إقتصادية تنتهي الى اإلحتكار الطبيعي، على سبيل المثال نشاطات إسالة المياه، السكك الحديد،   

المترو وغيرها، لذا فأنه ومن أجل خدمة العملية اإلنتاجية للوصول الى تحقيق الكفاءة والتوسع في االنتاج، ومن 

مات بأسعار أقل فأن الخصخصة البد لها أن ال تصل الى مثل هذه أجل خدمة المواطن للحصول على مثل هذه الخد

                           (                                              37ه،ص3675نحمده عبد الحميد ثابت،ترويج قضايا الخصخصة،النشاطات.)

أثبتت تجارب الخصخصة الجارية في البلدان المختلفة إن عمليات الخصخصة لن تجري وفق صيغة واحدة ما،    

بل إن هذه العملية تجري بصيغ عديدة ومختلفة، كما وإن سرعة العملية وعمقها تكون مختلفة مابين البلدان، حيث 

الخصخصة لن تمتد الى كل القطاعات  تجري الخصخصة في بعض البلدان على نحو متأتي وعلى مهل، كما وإن

واألنشطة اإلقتصادية ، بل تمتد الى بعض منها دون غيرها، كما وإن الخصخصة قد تكون جزئية في بعض 

الحاالت وفن صيغة المشاركة مابين القطاعين الخاص والعام كي يصبح القطاع الجاري الخصخصة فيها قطاعاً 

                                                                   (    33مصدر السابق صدمحم احمد المتيوتي،)مختلطاً مابين الحكومة والقطاع الخاص.

بصورة مباشرة الى القطاع  من أشكال الخصخصة البيع المباشر،إذ قد تقوم الحكومات ببيع القطاع الحكومي   

القطاع الخاص مقابل أن يحصل حق اإلدارة الى ات الخصخصة على تسليمعمليالخاص،وفي بعض الحاالت تقتصر

على القائمين  المشرف على إدارة القطاع الحكومي الحصول على نسبة من األرباح.   القطاع الخاص 

بالخصخصة أن يتداركوا بأن الخصخصة عملية لها خطواتها الواجب اإللتزام بها والتقيد بشروطها، والبد لجهات 

نها أجهزة الرقابة المالية واإلدارية وهيئات سوق المال والبورصة ونقابات العمال كثيرة أن تشترك فيها من بي



 

 
231 

 

ومراكز البحوث ذات العالقة، بالتالي فأن عملية الخصخصة يفترض بها أن تكون مدروسة من حيث أبعادها 

                           ( 67منير هندى،مصدر السابق،صوآثارها.)

تعمل الخصخصة على إعادة هيكلة المنشآت التي تتم خصخصتها في إطار نمطين من إعادة الهيكلية واللتان    

القديمة والمتقادمة من حيث تتمثالن باعادة الهيكلة الفنية ذات الصلة بترك اآلالت واألدوات والمكائن 

جديدة المتقدمة تكنولوجيا ،والتي تفترض ونصب اآلالت والمكائن واألدوات الالعمراإلنتاجي والعمر التكنولوجي،

أيضاً ضرورة إعادة تأهيل العاملين من خالل إدخالهم في دورات تدريبية، كي يصبحوا مؤهلين وقادرين للتعامل 

مع اآلالت واألدوات والمستلزمات الجديدة، على أن يمضي هذا النمط من إعادة الهيكلية في إطار أنماط جديدة من 

عليه وفي إطار هذه التحوالت الجديدة والتي تفرضها حالة م واألساليب اإلنتاجية الجديدة،ياإلدارة والتنظ

لمثال إنتاجية على سبيل اخصصتها  تزداد بأنماطها المختلفة، الخصخصة فأن اإلنتاجية في هذه المنشآت التي تمت 

 وغيرها .)منير  المكائنالعاملين وإنتاجية 

                                                             ( 61هندي،نفس المصدر السابق،ص

ً على إعتماد نمط آخر من الخصخصة والتي يمكن تسميتها      بإعادة الهيكلية المالية تساعد الخصخصة أيضا

حيث تبين إنه وقبل إخضاع بعض المنشآت للخصخصة فأن هذه المنشآت للمنشآت التي يتم إخضاعها للخصخصة،

نفسها إنها أصبحت كاهالً كبيراً على الحكومة، حيث وبسبب عملها بخسارة فأن الحكومات ترصد سنوياً وجدت 

من الميزانية الحكومة مبالغ كبيرة أو أنها أصبحت غارقة في ديون كثيرة أكبر بكثير من رأسمالها، عليه وبعد 

عتمد على نفسها في تمويل نفقاتها من خالل تخصيص مثل هذه المنشآت وبعد إعادة الهيكلية المالية لها بحيث أن ت

اإليرادات التي تحصل عليها، فأنها إما أن تصفي نفسها وتغادر السوق وتسرح عمالها، أو أن تعييد تنظيم نفسها 

لتحيى في إطار منافسة السوق،بالتالي فأن إعادة الهيكلة الفنية والمالية التي تفرضها الخصخصة تصبح مفيدة 

                                                                (  117ي.)عباس كاظم جياد الفياض،مصدر السابق،صلإلقتصاد الوطن

تستلزم عملية الخصخصة خطوات هادئة ومدروسة، وإالّ فأن الخصخصة تنقلب على القائمين بها، بل تصبح   

                                .    وباالً على اإلقتصاد الوطني وتكون نتائجها عكسية بالّمرة

 

 ثالثاا:معوقات الخصخصة ومشكالتها

وحيث إن فكرية وسياسية وإدارية وقانونية،تواجه الخصخصة قبل وأثناء القيام بها عدة معوقات من بينها معوقات 

وقناعتهم بعدم كفاءة الكثير من بعضاً من القائمين على السلطة ورغم ايمانهم بتلكأ العديد من المؤسسات الحكومية، 

مؤسسات القطاع العام، إالّ إن الخلفية الفكرية لهؤالء وإيمانهم الشديد بالطريق اإلشتراكي يمنعهم من قبول فكرة 

التخصيص والمباشرة فيها،عليه فأن التحول الفكري وانتزاع الفكر اإلشتراكي عند مخيلة هؤالء مسألة بحاجة 

 (6،المعهد العربي للتخطط بالكويت،ص دهال،حسن الحاج،حول طرق الخصخصة رياضللكثير من الوقت.)

بسبب ترسخ مؤسسات القطاع العام في بعض البلدان، و وجود فئات من اإلداريين المسؤلين عن أجهزة القطاع     

اطية العام، فأن هؤالء يصعب عليهم التخلي عن مسؤلياتهم االدارية ومناصبهم الوظيفية،كما وإن البيروقر

المترسخة في األجهزة اإلدارية الحكومية تجعل إتخاذ القرارات أمراً صعباً، خاصة في القرارات المصيرية ذات 

الصلة بمصير ومستقبل القطاع العام، كما وإن مسألة التخصيص مرتبطة وعلى نحو كبير بمصير أعداد كثيرة من 

 & Cuervo; Alvaro) عملية التخصيص. وما بعدالعاملين الذين ينبغي حل مشكالتهم أثناء فترة التخصيص 

Villalong,2000,p581-590) 

 

هيار اإلتحاد السوفيتي وبعد تشكل الدولة الروسية الجديدة، فأن الدولة الروسية ما بعد النظام االشتراكي نبعد إ  

لم تكن تسمح بحرية العمل واإلمتالك  كانت تحمل تركة ثقيلة من القوانين المنظمة للحياة اإلقتصادية،والتي

وإستخدام العناصر اإلنتاجية، لذا فأن الروس بات عليهم سن قوانين جديدة تسمح إطالق عملية الخصخصة، لذا فأن 

   هذا المعوق أبطأ كثيراً عملية الخصخصة.

(Johnoson,Gerry& & Smith ,2000,p572-580) 

 

دية مفادها تحقق الكفاءة اإلقتصادية على الصعيد الوطني، إالّ إن هذه تهدف الخصخصة الى تحقيق أهداف إقتصا   

ً إخفاقات  العملية لن تكون سلسلة وانسيابية في جميع الحاالت، بل قد تعتريها صعوبات ومشكالت بل أحيانا

ً عامة ويعملون بجد لتحقيقها، غ ير إنه وفي معينة،حتى وإن كان القائمون بها يهدفون الى تحقيقها حاملين أهدافا

بعض الحاالت فأن الخصخصة تصبح كالم حق يراد به الباطل، في حال إذا أراد القائمون بها تحويل القطاع العام 
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أساليب وطرق خصخصة )منير ابراهيم هندي، لها.لمتنفذين  في السلطة  والمقربين بحجة الخصخصة  الى  أيدي ا

 (               3995المشروعات العامة،

عملية الخصخصة باألساس الى معالجة حالة إحتكار الدولة لبعض النشاطات اإلقتصادية وفسح المجال تهدف   

أمام أنشطة القطاع الخاص، وذلك من أجل تحفيز روح المنافسة، إالّ إن العملية إذا كانت مشوبة بأنماط من الفساد 

لقطاع الخاص، حيث وفي حال أذا حملت هذه فأنها تنتهي الى إنتقال ملكية بعض األنشطة اإلقتصادية الى أيدي ا

مصدر .)دمحم احمد المتيوتي،األنشطة عناصر إحتكارية فأن الخصخصة لن تؤدي وظيفتها على نحو صحيح

                                                  (31السابق،ص

ت من بينها تدني الكفاءة وإنخفاض رغم المشكالت الهيكلية التي تعانيها المؤسسات العامة التابعة للحكوما  

اإلنتاجية والخسائر المالية التي تتحملها هذه المنشآت ورداءة نوعيات المنتجات التي تقوم بانتاجها، إالّ إن هذه 

المؤسسات تقوم بتشغيل أعداد كبيرة نسبياً من األيدي العاملة والتي ليس بمقدور الحكومات التخلى عن هؤالء، غير 

خصخصة والتي تعمل على إعادة هيكلة هذه المنشآت بهدف تحقيق الكفاءة وتخفيض التكاليف، فأن إن عمليات ال

هذه المنشآت عليها أن تستغني عن أعداد كبيرة من العاملين وإعادة تأهيل البعض منهم، كما وإن المؤسسة يمكن 

وفق السياقات التي تتطلبها الكفاءة  لها أن تصفي نفسها وتتخلى عن ممارسة أي نشاط في حال إذا تعذر عليها العمل

                          (         313،ص7030المعهودة لدى المشاريع التي تعمل في إطار القطاع الخاص.)على خضير كريم،

حتى وإن كانت عمليات الخصصة ناجحة، وأصبح القطاع الخاص سائداً فأن النظام اإلقتصادي القائم على سيادة   

القطاع الخاص يجلب معه مشكالت نابعة من هيكلية النظام الرأسمالي كونه يتعرض للتقلبات اإلقتصادية 

االت الركود اإلقتصادي أو حتى الكساد والدورات اإلقتصادية التي تكون جانب منها حدوث أزمات إقتصادية أو ح

 مصدر السابقدمحم احمد المتيوتي،اإلقتصادي،عليه فأن التقلبات اإلقتصادية أمر المفر منها والبد من القبول بها.)

                                                (      32ص

إذا كان الهدف من الخصخصة تحقيق الكفاءة اإلقتصادية والتقليل من الهدر وزيادة اإلنتاجية وتحسين نوعية  

المنتجات،فأن عمليات الخصخصة يمكن لها أن تصبح كالم حق يراد به الباطل، في حال إذا إنطقت عمليات 

، بل تريدها سبيالً لإلستيالء على الخصخصة لتشرف عليها وتديرها جهات التمت الى األهداف المنشودة بصلة

الملكيات العامة من خالل عمليات فساد منظمة تشترك فيها جهات داخلية متنفذة وجهات أجنبية لها مصالحها في 

رياض التهام الثروات الوطنية مع نفر محدود من المتنفذين يمتلكون السلطة ويسيطرون على مقدرات شعوبهم.)

            (         5بق،ص،مصدر السا دهال ،حسن الحاج

يفترض بعمليات الخصخصة أن تجري وفق اصولها وقواعدها الحقيقية، لذا فأن هذه العملية وبما إنها ذات صلة   

بمصالح عموم الناس، فأنها يفترض بها أن تكون مقنعة وشفافة ويشترك في طرحها وتنفيذ برامجها الجهات 

تعمل هذه الجهات تحت رقابة السلطة التشريعية والقضائية، غير إن هذه  المختصة ذات العالقة بالعملية على أن

العملية تجري في بعض البلدان خاصة البلدان النامية بصيغة تشوبها كثير من الفساد، عليه فأن العملية تنتهي الى 

بل وفاحشي الثراء، في تحويل الملكية العامة الى ملكية الفاسدين اللذين يجدون أنفسهم  بين ليلة وضحاها أثرياء، 

حين فأن معظم الناس يجدون أنفسهم منحدرين الى الدرك األسفل، لذا فأن النتائج التي يمكن أن تنتهي اليها 

الخصخصة، يمكن لها أن تحقق نتائج غير مرغوبة على الصعيد اإلجتماعي وعلى صعيد تفاقم الفروق الطبقية 

ت والشرائح اإلجتماعية والتي  لن  تكون  بأى  حال  في صالح  السلم  وعدم العدالة في توزيع الدخول ما بين الفئا

             (                                                                   2،ص7003)شهاب حمد شيخان،.واألمن  اإلجتماعي

مليات الخصخصة وبما أنها تجري في العديد من البلدان التي تدعي إنها تنوي اإلقدام على الخصخصة، فأن ع  

بعيداً عن الشفافية ويتم تغييب الجماهير الواسعة عنها وعن خطواتها، فأنها تصبح وسيلة قانونية لإلستيالء على 

الممتلكات العامة من قبل الفئة الحاكمة والتي ال تمت بأية صلة بمصالح شعوبها، بل إن همها األساسي اإلثراء على 

                                                                 (310ائل شتى من ضمنها عملية الخصخصة. )على خضير كريم،مصدر السابق صحساب الجماهير بوس

في بعض البلدان التي جربت فيها الخصخصة فأن النتائج التي تمحضت عن الخصخصة هي حصول حاالت من   

ماعي،فرغم عدم قدرة هذه البلدان على تحقيق أنماط من الكفاءة االقتصادية التفكك اإلجتماعي وانعدام السلم اإلجت

لألنظمة اإلقتصادية،فأن انظمتها اإلجتماعية نالت الكثيرمن المصائب،حيث وبما إن الخصخصة لم تجر وفق 

م،نفس كري صيغها الصحيحة فأن هذه البلدان نالت مزيداً من البطالة ومزيداً من اإلختالفات الطبقية.)علي خضير

                               (  315المصدر السابق،ص

عت بثمن يدعي البعض بأن الخصخصة ماهي إالّ بيع للممتلكات الدولة التي بنيت بجهد كبير وأموال كثيرة بي  

ً ما بين الجهات الحاكمة والشركات األجنبية لبيع بخس لنفر قليل وعلى أسس  غير سليمة قد تكون بعضها إتفاقا

األصول الوطنية الى الشركات األجنبية، إذ يتكالب الطرفان على الثروات القومية لتعود العملية بالفائدة على 
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ينما كانت ،إالّ إن العيب الطرفين ،حيث في حال إذا منح بعض الحق للشركات األجنبية كونها تبحث عن األرباح أ

الكبير انما يلحق بالحكام اللذين ينتظر منهم العمل من أجل المصلحة العامة،غير إنهم يدخلون في هذه الصفة غير 

آبهين بالمصالح الوطنية،حيث إن همهم الوحيد جني األرباح حتى وإن كانت على حساب المصالح الوطنية 

من خالل متابعة عمليات التخصيص الشبوهة التي جرت في بعض  (   12،ص7003شعالن هشام ياس،العليا.)

كانت  البلدان، فقد ظهرت إن كثيراً من الشركات والتي كانت مملوكة من قبل الحكومات والتي لحققتها هذه العملية

التخصيص،بالتالي فأن الجهات التي أقدمت على التخصيص لم تكن تنوي إنتشال شركات رابحة في األصل قبل 

النشطات من حاالت التهالك بغرض تنشيطها ورفع كفاءاتها ،وهكذا فأن النيات في التخصيص كانت سيئة في  هذه

أغلبها عند تخصيص بعض الشركات، كون عمليات التقييم ألصول هذه الشركات لم تكن تجري ألعطاء القيم 

والحقيقية،وهكذا يمكن أن يقال عن بعض  الحقيقية لهذه ألصول ،بل كان يتم تقييم أسعارها بأقل من أسعارها العادلة

 (75،ص3995نهب منظمة.)محمود صبح،هذه الشركات إنها لحقتها عمليات 

ً معسوالً من أجل التعمية على حقيقة     يدعي معارضو الخصخصة بأن دعاة الخصخصة إنما يطلقون كالما

المعارضون إنه كيف بالسلطات الحاكمة نواياهم غير المعلنة في االستيالء على ثروات شعوبهم، إذ يدعي هؤالء 

أن تقدم تجربة جديدة  تدعي إنها تصبح ناجحة من دون أن تكون مجربة، في وقت كانت هي المسؤلة عن فشل 

                       ( 9،ص7006القطاع العام.)عبدالحسن كاظم دمحم،

رسخ فيها مؤسسات الدولة ولم تتأسس فيها يتوقع الكثيرون بفشل برامج الخصخصة،خاصة في البلدان التي لم تت  

دولة القانون، واألكثر من ذلك فأن الثقة بين المواطنين والحكام إن لم تكن معدومة باألصل فأنها ضعيفة الى حد 

كبير ،والسبب الرئيسي يعود في ذلك الى عدم مؤسساتية مثل هذه الدول وعدم فصل السلطات،وانعدام أو ضعف 

ة التشريعية،وخنوع السلطتين االخيرتين إن وجدتا الى السلطة التنفيذية والتي يهيمن عليها سلطة القضاء والسلط

الحكام في هذه البلدان، لذا فأن عملية الخصخصة أو ما يسمى بالخصخصة لن تجري وفق اصولها الحقيقية 

                                                                              (11،ص3993وبصورة شفافة ونزيهة وعادلة.)دمحم صالح الحناوي،

حتى وإن خلصت نوايا القائمين بالخصخصة الى نوايا صادقة ،فأن هذه العملية قد تصطدم بواقع عدم امكانية    

تطبيقها على الساحة االقتصادية، حيث إن ميكانيكية الجانب النظري في عملية الخصخصة مختلفة تماماً عن 

                                                ت الواقع العملي أثناء التطبيق .معوقا

وخفض التكاليف وتحسين نوعيات  نتاجلى رفع كفاءة االقتصاد وزيادة اإلتهدف الخصخصة في األصل ا   

تمثلت في تدهور  نتاج،إالّ إن النتيجة التي آلت اليها عمليات الخصخصة في بعض البلدان خاصة النامية منهااإل

اإلنتاج وزيادة معدالت البطالة وزيادة معدالت الفقر والفاقة، حيث وبسبب رفع الدعم عن بعض مستلزمات االنتاج 

في بعض األنشطة االقتصادية ،خاصة الزراعية منها فأن اإلنتاج الزراعي قد  تقهقر في هذه البلدان، بل إن األمن 

انعكس بالسلب كثيراً على زيادة مستويات ان أصبح مفقوداً، ومثل هذا األمربلدالغذائي الذي كان تتمتع بها بعض ال

 (31،ص3991)احمدصقر عاشور،الفقر في هذه البلدان

قتصادي، ى تحقيق الكفاءة وتحقيق النمو اإلإن كانت تهدف الخصة،بأن الخصخصة و يدعي معارضو الخص   

تنمية حقيقية تخدم حال المواطنين في معظم البلدان التي جربت والقضاء على الهدر، فأن هذه العملية لم تنته الى 

الخصخصة،بل إن هذه العملية إننتهت الى مزيد من الفقر ومزيد من الهوة ما بين الطبقات اإلجتماعية في هذه 

دى الى الدول، كما وإن هذه العملية فتحت االبواب أمام األجانب لإلستئثار بالثروات القومية بحجة االستثمار ما أ

تسريب هذه الثروات الى الخارج بمساعدة حفنة من البورجوازية الوطنية الطفيلية.)علي خضير كريم،مصدر 

                               (313السابق،ص

رغم التداعي الذي كان يصيب القطاع العام في األيام ما قبل الخصخصة ورغم أستئثار السلطات الحاكمة    

ً من الناحية القانونية،في حين فأن الخصخصة عملت على بخيرات هذا القطا ً عاما ع، إال إن هذا القطاع كان ملكا

سحب هذه الورقة أيضاً، ولم تدعه قطاعاً يعيد و بأشراف حكومي هيكلته صوب مزيد من الشفافية والتأهيل على 

وضاع بإتجاه زيادة القوة غرار بلدان جنوب شرق آسيا التي ال تدع مجاالً للخصصة إالّ في حال ترتيب األ

التساومية والقوة التنافسية ألية مؤسسة ليس على صعيد السوق المحلية فحسب بل على صعيد السوق العالمية 

                . مقومات النجاح وعوامل الفشل برامج الخصخصة بين أيضا.)مدحت القريشي،

(http://iraqieconomists.net/ar/2011/10/16/) 

 

تطال الخصخصة في بعض األحيان ثروات وموارد ستراتيجية، بل يحاول بعض الحكام الداعين للخصخصة    

ن الخصخصة قد تطال أيضاً مرافق اشراك شركات وجهات أجنبية بحجة اإلستفادة من خبرات تلك الجهات، بل إ

عامة توصي النظرية االقتصادية بضرورة إبقائها تحت مظلة القطاع العام كونها نشاطات اقتصادية تنتهي الى 

http://iraqieconomists.net/ar/2011/10/16/
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اإلحتكار الطبيعي على سبيل المثال مرافق السكك الحديد وقطاع الماء والكهرباء وغيرها، عليه وفي حال إذا 

نتائجها تكون سلبية على المواطنين من حيث امكانية التحكم بكميات اإلنتاج طالت الخصخصة هذه المرافق فأن 

نحمده عبد  وتحديد مقاديرها في غير صالح خفض التكاليف ورفع أسعار المنتجات وغيرها من النتائج السلبية.)

               ( 5ه،ص3675الحميد ثابت،

في بعض الحاالت تلجأ الحكومات الى بيع المنشآت الحكومية الى القطاع الخاص المحلي أو حتى الى األجانب   

من أجل الحصول على اإليرادات لسد العجز الموجود في موازناتها، غير إنه وفي حال عدم اإلستفادة الجدية من 

    تكون  مجدية بأي حال.أن عملية البيع لن هذه االموال وفي حال إذا كانت المنشآت المباعة رابحة باألصل ف

((Zahra,Shaker A.& Hansen,Carol Dianne,2000,pp83-103  

بحجة الخصخصة وتفعيل األداء اإلقتصادي يعمل المخضحصون على إستقدام الشركات األجنبية الشرهة    

األبواب على مصراعيها إلستنزاف  وهكذا فأن قدوم هذه الشركات تفتحأي شي عند اإلستثمار في الداخل، إلبتالع

ض وفوقها الموارد المحلية وتسريبها الى خارج الوطن، وهكذا فأن هذه الثروات الوطنية الكامنة في باطن األر

خدمة األجانب وفي خدمة حفنة لعملية التي تضع هذه الثروات  في ستفادة منها لوال هذه اكان باإلمكان أن تتم اإلظ

 (93نحمده عبدالحميدثابت،مصدرالسابق،ص).بهؤلءالحكام الملتصقين من 

في حال إذا لم تكن عملية الخصخصة مدروسة من كل أبعادها، وإذا لم تكن الخصخصة تهدف باألساس الى   

نفتاح وسيلة ل على أرباح سريعة تجد من هذا اإلتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية، فأن جهات كثيرة تواقة الى الحصو

مالية كثيرة خاصة في البورصات وأسواق المال التي تتأسس والتي تكون من نتائجها الدوران للولوج في أنشطة 

في حلقة مفرعة لن تنتهي الى أية نتيجة مرجوة، وهكذا ومن أجل أن تغوص عملية الخصخصة في مفاصل التنمية 

امة المراد تخصيصها كى ، فأن الخصخصة يفترض بها إيالء أهمية أكبر بنواحي التكييف الهيكلي للمشاريع الع

تكون مشاريع جذابة من أجل أن تستمر هذه المشاريع في أنشطتها االنتاجية كي ال تصبح الخصخصة وسيلة 

 صالح الشخصية على المصلحة العامةلتحقيق أهداف أخرى يخطط لها القائمون بها على سبيل المثال تغليب الم

نجار احمد منير،الخصخصة احدى وسائل مجموعة من الفاسدين.)والتي تتلخص في تحويل  القطاع العام الى أيدي 

 (1االصالح االقتصادي،حالة دولة الكويت،ص

م أصول الشركات عتمادها لتقييت عدة من بينها الطريقة الواجب إتواجه الخصخصة في طريق تنفيذها مشكال   

يعتمدون في التقييم طريقة القيمة التأريخية، أم ، فهل القائمون على هذه العملية والمكلفون بها التي يتم تخصيصها

إنهم يعتمدون طريقة تكلفة اإلحالل باألسعار الجارية، أم إن هؤالء يعتمدون طريقة التدفقات النقدية المتوقعة 

غير إن معظم حاالت التقييم التي جرت أثناء عمليات لية في حال تم تشغيل هذه الشركة،لمبيعات الشركة المستقب

حيث إن انت تشوبها الكثير من المالحظات،ص للشركات التي تمت خصصتها تبين إنها قد جرت بصيغ كالتخصي

صة وكان المشترون يهدفون من وراء شراء هذه الشركات إعادة بيعها والمضاربة صفقات البيع تمت بأسعار رخي

                                     يونيو(        77-70رمزي علي السالمة،التجربة البريطانية في الخصخصة،)لجني أرباح سريعةفيها 

كان البعض من الشركات العامة التي تمت خصصتها شركات مثقلة بديون كبيرة، بالتالي فأن الجهات الخاصة   

ن المتراكمة،وكيفية اإليفاء هذه الشركات أصبحت تعاني من كيفية السيطرة على الديوت اليها ذء التي تحول

 منها.إنها واجهت كيفية التعامل مع القوى العاملة،وكيفية تسريح البعض كما وبها،

  
                                 الخالصة واإلستنتاجات 

من خالل استعراض المعلومات الواردة في متن البحث توصل الباحثان الى جملة نتائج وتوصيات يمكن إجمال    

                                             البعض منها على النحو اآلتي:              

إن مسألة التأميم والخصخصة هما مسألتان يبقى الجدل حولهما مستمراً، وحيث ليس بمقدور أحد الجزم بأن  -3

أحدهما يغلب على اآلخر في كل المجاالت وفي جميع األنشطة اإلقتصادية، إذ إن نشاطات معينة البد لها أن 

ها والتي تفشل األسواق الخاصة في تبقى في يد الحكومة، على سبيل المثال السلع العامة التي لها خصوصيت

تحقيق أمثلية اإلنتاج والتوزيع لها، كما وإن تجربة بعض البلدان اإلشتراكية أثبتت فشل الحكومات في إدارة 

                                         بعض األنشطة اإلقتصادية الصغيرة. 

معينة تمتلك صفة اإلحتكار الطبيعي، على سبيل في حال اإلقدام على الخصخصة فأن نشاطات اقتصادية  -7

، وغيرها من األنشطة المماثلة، لذا ينبغي على الحكومات أن باء، إسالة المياه، السكك الحديدالمثال الكهر

تبقي هذه األنشطة بين أيديها وعدم تسليمها الى القطاع الخاص، إلن المنتج في القطاع الخاص يسلك سلوكاً 

إنتفاء المنافسين اآلخرين يجعل المحتكر من أن يحدد من مستوى انتاجه ويفرض األسعار  إحتكارياً، إذ إن
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العالية، عليه فأن المستهلك يتضرر فيحصل على مقادير أقل من هذه الخدمات وبأسعار أعلى ولكن في حال 

مواطنين، إذا يقيت هذه النشاطات بيد الحكومات، فأن الحكومات وبما إنها تضع نصب أعينها مصالح ال

فأنها وإن كانت محتكرة، فأنها تزيد من اإلنتاج وتقلل من التكاليف، ما تجعل أمر المحافظة على مصالح 

                                                        المواطنين ممكنة من خالل إتاحة مثل هذه الخدمات للمواطنين وتقديمها لهم بأسعار غير عالية.               

بما إن الجهات الفاسدة تترصد للنفاذ خالل أية قناة متاحة لتحقيق مآربها، عليه وبما إن المؤسسات في الدول  -1

النامية غير ديمقراطية وغير مترسخة من حيث نواحي المؤسساتية، لذا ينبغي عدم االقدام على عملية 

                        ائية.  التخصيص االّ في حال ترسخ المؤسسات الرقابية والتشريعية والقض

وجد الباحثان إنه وحتى في حال وجود بعض التجارب غير الناجحة، خاصة في الدول النامية والدول  -6

 ً ، بأن العيب اليكمن في الخصخصة، بل العيب يكمن المتحولة من األنظمة األشتراكية، فأن الباحثين إقتنعا

ائع المفروضة، أو أنهم كانوا فاسدين ولكن كانوا يدعون زوراً في القائمين بها، اللذين لم يتداركوا الوق

                                                                     وبهتاناً الخير لمجتمعاتهم.        

يفترض عدم االذعان للضغوطات الخارجية بخصوص إعتماد الخصخصة،إلن الجهات الخارجية بعيدة عن  -5

البلدان، عليه وبغرض إنجاح عملية الخصخصة يفترض القيام بها بصورة متأنية وفي الحلقات  واقع معظم

الضرورية من دون اإلذعان للضغوطات الخارجية، كي ال تنقلب اآلية، وكي التجني البلدان نتائج غير 

                                                                     طيبة.          

على البلدان أن ال تأخذ بوصفات جاهزة للخصخصة، بل عليها أن تضع خططاً خاصة بها مستنبطة من  -1

                                         واقع الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية لبلدانها.      

لعام الى عوائل الحكام على البلدان خاصة النامية منها وضع القوانين الضرورية التي تمنع تحويل القطاع ا -2

والمقربين لها، كى التنتهي عملية الخصخصة الى عملية نهب األموال والممتلكات العامة بحجة اإلنفتاح 

اإلقتصادي واإلصالح اإلقتصادي ومثل هذا األمر يتطلب في البدء إقامة دولة القانون ودولة المؤسساتية، 

                                   قيقية.   وضرورة فرض الشفافية ،وإقامة الديموقراطية الح
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